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Haydarpaşa Garı’yla özdeşleşen 
Haydarpaşa Demirspor son 
zamanlarda maddi sıkıntılar 
yaşıyor. Kulübün binası da 
Marmaray projesi nedeniyle 
yıkılabilir l Sayfa 13'te

YÖK, yer sorununu gerekçe 
göstererek Marmara Üniversitesi 
Müzik Bölümü’nü 25 Mayıs’ta 
kapattı. Karardan dolayı 
öğrenciler mağdur, hocalar 
üzgün…  l Sayfa 8'de

Asırlık spor kulübü zor durumda

Sezonun en popüler 
dizilerinden birinde ve tiyatro 
oyununda rol alan Kadıköylü 
çok yönlü sanatçı Hayal 
Köseoğlu ile oyunculuk, müzik 
ve Moda semtini konuştuk  
l Sayfa 15'te

“Çok enerjim var”

Marmara Müzik Bölümü kapatıldı

Onat Kutlar ve arkadaşlarının 1965’te kurduğu, 
1980 askeri darbesiyle kapanan Sinematek, 2018’in son aylarında 
Kadıköy’de sinemaseverlerle buluşacak   l Sayfa 7'de

yeniden  Kadıköy’de

“Nerde 
Eski Zelanda’lar?”

FATİH SOLMAZ  10'da

‘Han’cıları 
piste alalım…

UĞUR VARDAN  7'deAYKURT NUHOĞLU  5'te

Denizlerin 
bereketi

İnşaat yapımının 
kuralları değişti

Sandık güvenliği 
nasıl sağlanacak?

 İstanbul İmar Yönetmeliği Resmi 
Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe 
girdi. Yönetmelikle 3 katlı ve daha 
yüksek binalara asansör yapma 
zorunluluğu getirilirken, büyük 
yapılarda ise yeşil çatı sistemleri 
uygulaması yapılması zorunlu olacak  
l Sayfa 2’de

 24 Haziran seçimlerine sayılı 
günler kala konuştuğumuz Oy 
ve Ötesi Derneği Başkanı Gözde 
Soytürk, “Şikayet etmek veya 
vazgeçmek yerine katılımcı 
demokrasiyi  paylaşmaya ve 
büyütmeye çalışmalıyız” diyor 
l Sayfa 3’te

Kadıköy 
Belediyesi,  
doğaya emek 
veren 68 
demokratik 
kitle örgütü, 
sivil toplum 
kuruluşu, 
platform ve 
inisiyatif ile 
birlikte Çevre 
Festivali 
düzenliyor.  
l Sayfa 5'te

Ekolojik yaşama ilişkin 
farklı yaş gruplarının 
çeşitli eğitimler 
alabileceği Kemal Sunal 
Parkı ve Ekolojik Yaşam 
Merkezi 5 Haziran Salı 
günü açılıyor 
l Sayfa 5'te

Kibele Kolektif adı 
altında toplanan bir 
grup Kadıköylü genç 
öğrenciler, kültürel 
ve doğal mirası 
koruma amacıyla 
Anadolu turuna 
çıkıyor l Sayfa 4'te

Sinematek

ÇEVRE HAFTASI’NI KARŞILARKEN KADIKÖY’DEN GÜZEL HABERLER 
VAR

Kadıköy

emek veriyor
doğayadoğaya



evre ve Şehircilik Bakanlığı tarafın-
dan hazırlanan Planlı Alanlar Yö-
netmeliği doğrultusunda düzenlenen 
yeni İstanbul İmar Yönetmeliği, Res-

mi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yeni 
yönetmelikte binaların nasıl yapılacağı ve kamu-
ya ait açık alanların nasıl kullanılacağı konusun-
da birtakım değişiklikler yapıldı. 

ÜÇ KATTAN YÜKSEĞE ASANSÖR ŞARTI
Yeni yönetmeliğe göre; eğimli arazilerde bi-

naların üst katlarında bina cephesi ve bina de-
rinliğinde kademe yapma şartı getirildi. Bodrum 
katlardaki mekânların gün ışığından faydalan-
dırılması ve havalandırılması amacı ile yapılan 
pencerelerde sel, taşkın ve su baskınlarına karşı 
tedbirlerin alınmış olması ve bunların zemin se-
viyesinden en az 0.10 metre yukarıdan başlaması 
zorunlu hale getirildi. 

Üç kattan fazla iskan edilen katlı konut yapı-
larında asansör yapılması şartı getirildi. Binalar-
da ve girişlerinde engellilerin erişimine yönelik 
“TS 9111 Standardına” uyulması da zorunlu oldu. 
Rampaların kenar korumaları, genişlikleri, sahan-
lıkları, korkuluk ile kaplama malzemeleri engelli-
lerin de dolaşımına olanak sağlayacak şekilde TS 
9111 Standardına uygun hale getirilecek. 

STÜDYO DAİRE YAPILAMAYACAK
İstanbul’da inşa edilecek yapılarda, banyo, 

mutfak ve yatak odasının birarada olduğu 1 artı 0 
daire (stüdyo daire) yapılamayacak. En küçük da-
ireler, 1 artı 1 olacak. İstanbul’da minimum dai-
re metrekaresi de 28,5 metrekareden 27,5 metre-
kareye düştü.

ESTETİK KOMİSYONU KURULACAK
İlgili idareler, gerekmesi halinde ilgili kamu 

kuruluşlarının da katılımıyla, uzmanlardan oluşan 
mimari estetik komisyonları kuracak. Komisyon, 
idare bünyesindeki en az biri mimar olmak üze-
re inşaat mühendisi, peyzaj mimarı, sanat tarihçi-
si, şehir plancısı ve harita mühendisinden oluşacak.

YEŞİL ÇATI ZORUNLU OLDU
Kamu binaları da dâhil olmak üzere yeni ya-

pılacak toplam inşaat alanı 60 bin metrekare üze-
rinde olan binalarda kent ekolojisini iyileştirmek, 
iklimsel klima etkisini kırmak, yağmur suyunu tu-
tarak ani su baskınlarını azaltmak, inşaatların ye-
şil alan tahribini önlemek, nefes alınabilecek doğal 
bir ortam oluşturmak ve çatılarda ısı ve gürültü ya-
lıtımını sağlamak amacıyla yeşil çatı sistemleri uy-
gulanması zorunlu hale getirildi. Ayrıca toplam in-
şaat alanı 30 bin metrekareden fazla olan binalarda 
teras çatı yapılmak istenmesi durumunda yeşil çatı 
sistemleri uygulaması yapılması artık şart olacak.

OTOPARK ALANLARI DEĞİŞTİ
İmar planlarında, meydan, kavşak, yol ve spor 

alanı gibi kamuya açık alanlar, ilgili kuruluşların 
uygun görüşü alınarak kamuya ait zemin altı oto-
park olarak kullanabilecek. UKOME ve ilgili ku-
rumların uygun görüş vermesi halinde kısmen veya 
tamamen yol boyunca Büyükşehir Belediyesince 
açık otopark düzenlemesi yapılabilecek. 

SİLUETİ BOZANLAR TIRAŞLANACAK
Bina yükseklikleri, herhangi bir abideyi veya 

muhafazası gereken tarihi ve mimari bir eserin gö-
rünüşünü bozması halinde, Kültür Varlıklarını Ko-
ruma Kurulu kararına göre azaltılabilecek.

BELEDİYELER YETKİLİ OLACAK
Belediye ana arter yollar ve meydanlarda cep-

he alan binalarla ilgili estetik kurallar getirebilecek. 
Belediyeler meclis kararıyla çevrenin özellikleri-
ne göre yapılar arasında uyum sağlamak, güzel bir 
görünüm elde etmek amacıyla dış cephe boya ve 

kaplamaları ile çatının 
malzemesini ve rengi-
ni belirleyebilecek. Bu 
düzenleme yönetmelik-
ten önceki yapılar için 
de geçerli olabilecek. 

Yönetmelikle bir-
likte daha önce 3 metre 
olan tavan yükseklikle-
ri 4 metreye çıkarıldı. 
Eğitim, sağlık, sanayi 
yapıları ile sinema, ti-
yatro ve konferans sa-
lonları gibi yapıların 
yükseklikleri ve mimari 
özellikleri mimari este-
tik komisyon kararı ile 
belirlenecek. 

2 Yaşam

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

“Planlı Alanlar Yönetmeliği” doğrultusunda düzenlenen yeni İstanbul İmar Yönetmeliği yürürlüğe 
girdi. Yönetmelikte binalara renk ve estetik ayarı, otopark, yeşil çatı uygulaması gibi konular yer alıyor
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Adres: Caddebostan Mahallesi, Funda Çıkmazı Sokak 
No:4(Caddebostan Sahili) Erenköy/İST.
Tel : 0216 355 56 28 Dahili: 12  / 0216 411 75 49

AİLE İNDİRİMİ %20 dir.

HAFTA İÇİ GİRİŞ          50.-TL
HAFTA SONU GİRİŞ  70.-TL

ABONELİK AYLIK                  600.-TL
ABONELİK SEZONLUK    1300.-TL

TÜRK BALIKADAMLAR KULÜBÜ 
HAVUZUMUZ AÇILMIŞTIR

Sahil Bisiklet Ekibi’nin çağrısı 
üzerine biraraya gelen 
bisikletliler, trafik terörü 
nedeniyle hayatını yitiren 
bisikletlilere dikkat çekmek 
için Göztepe 60. Yıl Parkı’nda 
buluştu. 
“Bisiklet Ölümleri Dursun” 
sloganlarıyla sokak ve 
caddeleri turlayan grup, Bağdat 
Caddesi’nde birden yere yatarak 
ölen arkadaşlarına dikkat çekti. 
Grup adına basın açıklamasını Ali 
Berkman okudu.

“BU GİDİŞATA DUR DİYORUZ”
Mayıs ayının bisikletliler için kötü 
haberlerle geçtiğini söyleyen 
Berkman, “Samsun’dan 
Alanya’ya kadar bisikletiyle 
varmış olan Fatih Güveneş bir 
kamyonun çarpması sonucu 
hayatını kaybetti. Meksika’da 
bisiklet turu yapan Holger 
Franz Hagenbusch ve Krzysztof 
Chmielewski-Podroznik 
öldürüldü! Biz bu etkinlik için 
burada toplanana kadar önce 
Denizli’de 19 yaşındaki İlyas 
Memiş, sonra da İzmir’de 17 
yaşındaki Eray Köseler dikkatsiz 
motorlu taşıt sürücülerinin 
kurbanı oldular. Hemen hemen 
her gün sosyal medyada bir 

bisikletli kazası görmekten 
usandık ve İstanbul’da her ayın 
son cumartesi günü düzenlenen 
Criticall Mass etkinliğimizde bu 
gidişata tekrar ‘DUR!’ demek için 
toplandık.” dedi.

“BİSİKLETE SAYGI İSTİYORUZ”
Bisikletin 2918 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Karayolları 
Kanunu’ndaki 46’ıncı maddeye 
göre, “Karayolunda en sağ şeridi 
kullanır ve diğer taşıtlar ile aynı 
sorumlulukla hareket eder.” 
şeklinde tanımlandığını söyleyen 
Berkman, “Bizim kaportamız 
ise yalnızca bedenimiz ve bizi 
koruyabildiği kadarıyla kaskımız. 
Bizler her gün evden işe, okula, 
arkadaşlarımızla buluşmaya, 
alışveriş yapmaya giderken, 
hem çevreci tavrımızı ortaya 
koymak hem de zamandan 
kazanmak amacıyla bisiklet 
kullanıyor ve bu sırada trafikte 
olmanın bilinciyle hareket 
ediyoruz. Ancak görülüyor 
ki bizim bu bilinçle hareket 
ediyor olmamız sağlıklı bir 
şekilde yola çıktığımız evimize 
aynı şekilde dönmemiz için 
bazen yeterli olmuyor. Bizimle 
beraber diğer taşıt sürücülerinin 
de aynı yüksek bilinçte ve 
duyarlılıkta hareket etmesi, 
her şeyden önce bir trafik 
öğesi olarak bisiklete saygı 
göstermeleri gerekiyor.” dedi. 
Berkman taleplerini, “Yetkili 
mercilerden beklentimiz, 
küçümsenmeyecek bir 
kitlenin yaşamının tam 
ortasında olan bisikletin ve 
bisikletlilerin, gerekli dikkati 
ve saygıyı görebilmesi için 
gerek bilinçlendirme yönünde, 
gerekse hukuki yönde 
çalışmalarını artırmaları, bisiklet 
ve bisikletlinin toplumdaki 
değerinin artmasında yardımcı 
olmalarıdır.” sözleriyle açıkladı.

l Alper Kaan YURDAKUL

Sahil Bisiklet 
Ekibi, son 
zamanlarda 
sayıları gittikçe 
artan bisiklet 
ölümlerini 
protesto etmek 
için biraraya geldi

Bİsİkletlİ
ölümlerİ
dursun

İstanbul’un

Ç
l Erhan DEMİRTAŞ

değİStİ!
İmar yönetmelİğİ
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T.C. KADIKÖY İLÇESİ 
BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Kadıköy Belediye Meclisinin 7. Seçim Dönemi, 5. 
Toplantı Yılında yapacağı Haziran Ayı Toplantısı 
4 Haziran 2018 Pazartesi günü başlayacaktır.
Haziran Ayı Toplantısının ilk birleşimi 4 Haziran 

2018 Pazartesi günü, saat 16.30'da Kadıköy 
Belediyesi Meclis Binası, Meclis Salonunda 

yapılacağından Sayın Meclis Üyelerinin 
toplantıya teşriflerini rica ederim.

Aykurt NUHOĞLU 
Belediye Başkanı

GÜNDEM:
1. Fen İşleri Müdürlüğünün, Kadıköy Halk Eğitim 
Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü’nün 
tadilat işlerinin ihale ile yaptırılan işler 
kapsamında yaptırılması ile ilgili teklifi. 
2. Strateji Geliştirme Müdürlüğünün, 
Friedrichshain-Kreuzberg (Berlin/Almanya) 
kardeş kent ilişkileri çerçevesinde Kardeş 
Kent Derneği tarafından organize edilen ve 
desteklenen "Karşılıklı Deneyim Aktarımı 
Programı" ile ilgili yazısı. 

rken seçim kararının alınmasıyla milyon-
larca vatandaş 24 Haziran Pazar günü 
Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri 
için sandık başına gidecek. Ancak bu seçim 

öncekilerin aksine hem ilkleri hem de birçok değişikli-
ği içeriyor. Bu değişikliklerin başında; geçtiğimiz mart 
ayında kabul edilen ve kamuoyunda “ittifak yasası” 
olarak bilinen kanun değişiklikleriyle seçim sisteminde 
yapılan bir dizi önemli değişiklik ilk kez 24 Haziran’da 
uygulamaya konacak. Bunun dışında 24 Haziran se-
çimleriyle beraber geçen yılki referandumda kabul edi-
len anayasa değişiklikleriyle getirilen cumhurbaşkanlı-
ğı sistemine geçiş de tamamlanmış olacak. Geçtiğimiz 
yıl 16 Nisan’da yapılan referandum oylamasında mü-
hürsüz oy pusulalarının da kabul görmesi uzun süre tar-
tışılmış ve tepkiyle karşılanmıştı. 

Her seçimde olduğu gibi 24 Haziran’a yaklaşırken 
oy ve sandık güvenliği konusu seçmenin gündeminden 
düşmüyor. Oyuna sahip çıkmak isteyen vatandaşlar, bu 
alanda örgütlenen kurumlarla iletişime geçip seçimler-
de görev almak için gönüllü oluyor. 7 Haziran 2015 ge-

nel seçimlerinde kurulan Oy ve Ötesi ile 16 Nisan re-
ferandumunda kurulan Hukuk Öğrencileri Meclisi de 
bu kurumlardan bazıları. Oy ve Ötesi Derneği Yönetim 
Kurulu Başkanı Gözde Soytürk’le konuştuk.

“BAZI İLÇELERDE EKSİK VAR”
• Seçimlere az bir zaman kaldı. Çalışmalarda ne 

durumdasınız kendinizi hazır hissediyor musunuz?
Seçime hazırız. Başlattığımız gönüllü müşahit orga-

nizasyonumuzla 81 ilde seçim günün-
de sahada görev alıyoruz. Müşahit 
kayıtlarımız son güne kadar devam 
edecek, gönüllü müşahitlerimizin eği-
tim takvimi hazırlanıyor. Yeni kanun 
değişikleri ile gelen genelge çerçeve-
sinde yenilenen eğitim sunumumuz 
hazır ve haziranın ilk haftasından 
itibaren tüm Türkiye’de eğitimleri-
miz başlayacak. Seçim günü için mo-
bil uygulamamız güncellendi ve yine 
o gün tüm sandık sonuç tutanakları-
nın fotoğrafları gönüllüler aracılığı 
ile sisteme yüklenecek. Son olarak 
T3 sistemimizle tüm bu tutanakların 
açıklanan sonuçlar ile karşılaştırılma-
sı yapılacak.

• Şu an kaç gönüllünüz var?
Ankara ve İstanbul olmak üzere hem saha organi-

zasyonuna hem de seçmenlere hizmet verecek çağrı 
merkezlerimiz hazırlanıyor. TBB ile ortak yürüteceği-
miz Ankara çağrı merkezimiz avukatlarla çağrılara ce-
vap veriyor olacaklar. Gönüllü sayımız da ilk haftada 
10 bine yaklaştı.

• Bu seçimlerle beraber birçok değişiklik de gündem-
de. Seçmenlerin dikkat etmesi gereken noktalar neler?

İki  farklı seçimin yapılacağı bu seçimde seçmen-
lerin özellikle dikkat etmesi gereken noktalardan bir 
tanesi tercih mührünü ittifak alanında bir yere basma-
sı olacak. Mühür aynı ittifak alanında her nereye bası-
lırsa basılsın geçerli sayılır fakat sayım sırasında oyun 

ittifaka mı yoksa tek bir partiye mi yazılacağı, o alan 
içerisinde mühürü bastığı yer ile belirlenecek. Örne-
ğin sadece siyasi parti seçmek isterse sadece seçtiği si-
yasi partiye mühür basması, ya da parti seçmeden sa-
dece ittifaktan yana tercihte bulunacaksa sadece ittifak 
alanına mühür basması sayım sırasında kolaylık sağ-
layacaktır. Geçerli geçersiz oy ve oyun kime sayılaca-
ğı ile ilgili detaylı bilgilendirmeleri web sitemizden ta-
kip edebilirler.

• İstanbul’un hangi ilçelerinde gönüllü eksiği var?
Referandumda bir sandıktan 38 tutanak fotoğrafı 

gelen tek ilçemiz Kadıköy’dü. Ama her ilçede bu kadar 
şanslı değiliz. İstanbul’da en çok gönüllüye ihtiyaç du-
yulan ilçelerin başında Tuzla, Pendik, Sancaktepe, Kâ-
ğıthane, Eyüp, Gaziosmanpaşa Esenyurt, Bağcılar ve 
Arnavutköy geliyor.

MÜŞAHİT OLMAK İÇİN NE YAPMALI?
• Oy ve Ötesi seçim sırasında ve sonrasında ne-

ler yapacak?
Eğitimlerini tamamlamış gönüllü müşahitler bilgi 

ve deneyimi ile sandığın başında olacak, seçimin ka-
nuna uygun bir şekilde düzenli şekilde gerçekleşmesi 
için gözlemcilik yapılacak. Şikâyet veya itiraz konusu 
olduğunda tutanak tutarak bizlerle bu bilgiyi paylaşa-

cak ve tüm gün hangi bölgede hangi itirazlar yapılıyor 
gün içi takip sistemi çalışıyor olacak. Ayrıca çağrı mer-
kezleri ile destek verecek.Sandık sonuç tutanaklarının 
fotoğrafları sisteme gönüllüler tarafından yüklenecek, 
açıklanan sonuçlarla gönüllülerden alınan fotoğraflar 
online olarak herkese açık bir şekilde karşılaştırılacak. 
Karşılaştırma sonucu ortaya çıkan farklılıklar tüm ka-
muoyuyla paylaşılacak.

• Seçim güvenliğini neden önemsiyorsunuz?
Seçme ve seçilme hakkımıza sahip çıkmanın ge-

leceğimize sahip çıkmak olduğuna inanıyoruz. Ken-
di tercihimiz ile karar vericilerimizi belirlemek ve 
bu tercihin sonuçlara yansıdığına güvenebilmek öz-
gür ve demokratik bir toplumun ilk adımı. Bu adım-
da her hangi bir şüphenin varlığında, şikâyet etmek 
veya vazgeçmek yerine aksiyon almayı seçerek katı-
lımcı demokrasiyi paylaşmaya ve büyütmeye çalışı-
yoruz. Tarafsız ve bağımsız adil ve şeffaf bir seçim 
için aktif rol almamız gerektiğini biliyor ve sorumlu-
luğumuzu taşıyoruz.

• Seçimlerde görev almak isteyenler size nasıl 
ulaşabilir?

Seçmenler sandik.oyveötesi.org üzerinden müşa-
hit kaydı başvurusu yaparak seçim günü görev alabi-
lirler. Ayrıca müşahit olmadan da mobil uygulamamızı 
indirerek tutanakların fotoğrafını gönderebilirler. Se-
çim gecesi tutanakların karşılaştırılmasını online ola-
rak T3 sistemimize girebilirler.

#GÜVENVER
Oy ve Ötesi ayrıca sosyal medyadan #GüvenVer 

adlı bir kampanya başlattı. Dernek, duyarlı tüm ke-
simleri destek vermeye çağırarak şu çağrıda bulundu: 
“Sosyal medyadan ve diğer iletişim kanallarından ya-
pacağımız tüm bilinçlendirme çalışmalarını #Güven-
Ver etiketi ile paylaşarak, kampanyamızın yayılmasına 
ve daha fazla kişiye ulaşmasına katkıda bulunabilirsi-
niz. Adil ve şeffaf seçimlere doğru ilerleyebileceğimi-
zi biliyor ve seçim süreçlerinin güvenilir olması yolun-
da tüm bireylere önemli rol düştüğüne inanıyoruz. Bu 
nedenle siz gönüllülerimizi, seçim süreçlerinin her adı-
mına sahip çıkarak  #GüvenVer’meye davet ediyoruz.”

❱  24 Haziran seçimlerine toplam 11 parti katılacak.

❱  Seçim Kanunu’nda yapılan yeni düzenlemelerle 
sandık kurulu başkanlarının belirlenmesine ilişkin 
kurallar da değiştirildi. Yeni düzenlemelere göre, 
sandık kurulu başkanları ilçede görev yapan kamu 
çalışanları olabilecek.

❱  Geçerli oyla ilgili yapılan değişiklikler ve ortak 
oy uygulamasının getirilmesiyle mührün “bir 
siyasi partiye ayrılan alana, hem bir siyasi partiye 
ayrılan alana hem de ittifak unvanı bölümüne 
ve ittifak unvanı bölümüne taşacak şekilde, bir 
siyasi partiye ayrılan alana” basılması halinde 
geçerli kabul edilecek ve söz konusu partiye 
işlenecek. Mührün resimdeki gibi ittifak alanına 
basılması halinde de ittifakın “ortak oyu” olarak 
kaydedilecek ve sayımın tamamlanmasının 
ardından ortak oylar, ittifak içerisindeki partilerin 
tek başına aldığı oy oranına göre bölünerek 
dağıtılacak.

❱  Yeni sistemde milletvekili sayısı 550’den 600’e 
çıkarıldı. Yeni vekilliklerin illere göre dağılımının 
yapılmasının ardından Türkiye’nin en kalabalık 
şehri İstanbul’un milletvekili sayısı 97 oldu.

❱  Bu seçimlerle birlikte ilk kez seyyar sandık 
uygulamasına geçiliyor. Yeni düzenlemelerle 
“engeli ya da hastalığı nedeniyle yatağa bağımlı 
olan” kişilerin oy kullanabilmesi için sandığın 
görevliler tarafından eve getirilmesine olanak 
tanınacak.

❱  Bu seçimlerde Cumhurbaşkanı ve milletvekili için 
iki ayrı pusula olacak ancak bu pusulalar tek zarfa 
konulacak.

❱  24 Haziran seçimlerinde sandıkların Türkiye’nin 
farklı yerlerinde farklı saatlerde açılıp kapanması 
uygulaması yapılmayacak. Bu yılki seçimlerde 
YSK, Türkiye’nin tamamında sandıkların sabah 
08.00’de açılmasına ve 17.00’de kapatılmasına 
karar verdi.

❱  İlk tur oylamada adaylardan birinin seçilememesi 
halinde, “bu oylamayı izleyen    ikinci pazar 
günü” ikinci tur oylama yapılır. Bu durumda 24 
Haziran’daki ilk turda adaylardan herhangi birinin 
geçerli oyların salt çoğunluğuna ulaşamaması 
halinde, ikinci tur oylamanın da 8 Temmuz 2018 
Pazar günü yapılması öngörülüyor.

❱  Cumhurbaşkanlığı sistemiyle birlikte milletvekili 
ve Cumhurbaşkanı seçimlerinin aynı gün ve 
erken seçim kararı alınmadığı sürece beş 
yılda bir yapılması öngörülüyor. Buna göre, 
Cumhurbaşkanının ya da TBMM’nin tekrar 
erken seçim kararı almaması halinde bir sonraki 
seçimlerin 2023 tarihinde yapılması bekleniyor.

l Erhan DEMİRTAŞ

E

Türkiye 
MİTİNGLER İÇİN ALAN BELİRLENDİ

Kadıköy İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı ilçede 
yapılacak mitingler için Yeni Salı Pazarı Meydanı’nı 

uygun alan olarak belirledi. Kurulun kararına 
göre söz konusu alanda miting yapmak isteyen 

siyasi partiler 10 Haziran Pazar günü saat 17.00’ye 
kadar seçim kuruluna yazılı başvuru 

yapmaları gerekiyor. Meydan salı ve cuma günleri 
hariç mitingler için kullanabilecek. 

Birçok değişikliğin yapıldığı ve Türkiye’de yeni bir sistemin 
oylanacağı 24 Haziran seçimlerine az bir zaman kaldı. Milyonlarca 
vatandaşın oy kullanacağı seçimler hakkında bilinmesi gerekenler 
neler? Sandık güvenliği nasıl sağlanacak? Oy ve Ötesi Derneği 
Başkanı Gözde Soytürk sorularımızı yanıtladı

BUNLARI 
BİLİYOR 
MUSUNUZ?

BUNLARI 
BİLİYOR 
MUSUNUZ?

seçime gidiyorseçime gidiyor
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Evde Kan Alma 
Hizmetimiz Bulunmaktadır.

Laboratuvarlarımız, 
yaygın şubeleri ve 

görevlileriyle, İstanbul’un 
çoğu merkez bölgelerinde 

evde kan alma hizmeti 
yürütmektedir.

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

Kızıltoprak Şube:           0216 345 46 51        Haseki Gelişim: 0212 529 89 79
Nişantaşı Gelişim:        0212 231 49 67      Kadıköy Gelişim: 0216 418 00 88
Şaşkınbakkal Gelişim: 0216 385 02 89     Göztepe Gelişim: 0216 566 27 75

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

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

oğaya emek verenlerin günü 5 Hazi-
ran Dünya Çevre Günü vesilesiyle, 
üniversite öğrencilerinin çevre örgütü 
‘Kibele Kolektif’i sayfalarımıza ko-

nuk ediyoruz. Çevre gönüllüsü 12 gencin kurdu-
ğu kolektif, doğal yaşama ve kültürel mirasımıza 
sahip çıkmak için projeler yapıyor. Kadıköy Be-
lediyesi’nin Çevre Festivali’nin katılımcıları ara-
sında da yer alan Kibele'yi yakından tanıyalım:

◆ Genç yaşta çevre duyarlılığı kazanmışsı-
nız. Sizi böyle bir oluşum kurmaya yönelten ne?

20-24 yaşları arasında, uzun yıllardır arka-
daşlık eden, aynı hayali paylaşan öğrencileriz. 
Şehirde yetişmiş insanlar olarak, kent hayatının 
getirdiği yıkıcı sosyal/bireysel problemlerin bi-
rebir tanığı olduk. Kentsel tüketim alışkanlıkla-
rı, doğaya ve özüne yabancılaşma, duyarsızlaş-
ma, şehrin angaryaları ile tüketilen; üretimden 
uzak bir yaşam, biraraya geldiğimizde sohbetle-
rimizin büyük bir kısmını oluşturan ve sürekli şi-
kayet edip durduğumuz konulardı. Elimizi taşın 
altına koyarak harekete geçmemiz gerektiğine 
karar verdik. Öze dönüş olarak adlandırdığımız 
yolculuğumuzda bize ilham veren de Anadolu ve 
onun biricik tanrıçası ‘Kibele’ oldu.

◆ Kibele Kolektif ile amacınız nedir? 
Birlikteliğimizi güçlendiren; kadim, müşte-

rek değerlerin ve doğal zenginliklerin korunma-
sı… Yaşadığımız coğrafyanın içinde barındır-
dığı binlerce yıllık kültürel geçmişe ait öğeleri, 
endemik varsıllığı ve sahip olduğumuz ilânihaye 
çeşitliliği kullanarak bu zenginliğe katma değer 
oluşturacak aktiviteler düzenlemek… 

TOHUM EKTİLER FİDAN DİKTİLER
◆ Şimdiye dek yaptığınız çalışmaları özet-

ler misiniz?
Aydos Ormanları, Burgazada ve Şile’de çöp 

toplama etkinliği düzenledik. Sarıyer- Bahçe-
köy’de gerçekleştirdiğimiz ağaç yaş günü et-
kinliği kapsamında, koruma ormanı içerisinde 
yer alan 1378 yaşındaki Oyuk Ağaç olarak ad-
landırılan Londra çınarını ve 900 yaşındaki ah-
tapot çınarını ilkokul öğrencileriyle ziyaret et-
tik. Etkinlik için hazırladığımız servi tohumlarını 
çocuklara hediye edip, çevre duyarlılığı kazan-
maları konusunda onları teşvik ettik. Anado-
lu’daki biyo-çeşitliliğin kaybolmasını önlemek; 
küçük üreticiler ve tohum severler arasında ye-
rel tohumların serbest dolaşımına katkıda bulun-
mak, yayılmasını sağlamak için takas etkinlikle-
ri gerçekleştiriyoruz. Bunlardan ilkini Nisan’da 
Bodrum’un Mumcular köyünde yaptık. Yine Ni-

san’da Şile Saklıgöl’de 100 fidan diktik. Ma-
yıs’ta Burhaniye İlköğretim Okulunda kültürel 
miras konulu duvar resim çalışmamız oldu. 

◆ Ulusal çapta da projeler planlıyor musunuz?
Anadolu’nun sahip olduğu kültürel ve do-

ğal mirasın korunmasına ve yaşatılmasına dikkat 
çekmek ve gelecekte bu zenginliğin mirasçıları 
olacak çocuklarda koruma ve sahip çıkma bilin-
cini oluşturmak maksadıyla planladığımız ‘Kibe-
le’nin İzinde’ ismi verdiğimiz gezici kültürel ve 
doğal miras projemiz var. 15 kişilik bir ekiple 9 
Temmuz’da başlatmayı hedefliyoruz. Proje kap-
samında oluşturulan özgün rota dâhilinde Kibele 
kültünün takibi yapılacak; 19 il ve 38 durak ziya-
ret edilecek. Ören yerleri, arkeolojik kazı alan-
ları, ekolojik köyler, milli parklar, müzeler, köy 
okulları, doğa okulları ve STK’lara yapılacak zi-
yaretler neticesinde projeye paydaş olacak kurum 
ve kuruluşlar ile bu alanda kolektif bir ses oluş-
turulmasını hedefliyoruz. Projemiz kapsamında 
tohum takası, çocuklara yönelik sanat atölyele-
ri, geri dönüşüm atölyeleri, çocuk tiyatrosu, zirai 
faaliyetlerin çevreye zararlarının en aza indiril-
mesi adına bilinçlendirici kitapçık dağıtımı, köy 
okullarında boyama etkinlikleri, kazı ekipleri ve 
ekolojik köy yetkilileri ile yapılacak röportajlar, 
fotoğraf sergisi ve belgesel çekimi gibi etkinlik-
lerimiz olacak. Bu proje için sponsor arıyoruz. 

Dünya İCİn CalıSıyorlar 

DFelsefe-Kültür-Gönüllülük alanlarında 29 yıldır binlerce faaliyet 
gerçekleştiren Aktiffelsefe, 25 Mayıs Dünya Etik Günü’nü çeşit-
li etkinliklerle kutladı. Etkinlikler kapsamında 26 Mayıs Cumar-
tesi günü Aktiffelsefe Kadıköy Şubesi Yönetim Kurulu Başka-
nı Eda Karakaş’ın sunumuyla “Doğa ve Etik” konulu konferans 
dernek merkezinde gerçekleştirildi. Katılımcıların ilgisiyle kar-
şılanan konferansın ilk bölümünde yaşadığımız dünyanın ekolo-
jik sorunları ele alınırken ikinci kısımda doğa ile bir bütün hal-
de yaşayan, “İnsan doğadan uzaklaştıkça kalbi katılaşır” diyen 
Kızılderililerin ilham verici doğa yaklaşımlarıyla etik değerle-
re vurgu yapıldı. 

“ZİHİNSEL KİRLİLİĞİ TEMİZLEMELİYİZ”
Seminerde sunum yapan Karakaş, doğaya Kızılderililerin eti-

ğiyle yaklaşmaya çalışarak, “İnsan bugün ekolojik sorunlarla na-
sıl mücadele edeceğini tartışadursun Kızılderililer bize eski za-
manlardan bir ipucu uzatıyor. Kirlenen, kuruyan sadece nehirler 
göller ağaçlar mı? Yoksa insan da duygusal ve fikirsel olarak kir-
leniyor, kuruyor mu? Biz ne kadar çevre temizliği yaparsak yapa-
lım zihinsel kirliliği temizlemedikten sonra, zihinsel tutumumuzu 
değiştirmedikten sonra kirlilik ne yazık ki devam edecek.” dedi.

“YERYÜZÜNÜ ÖDÜNÇ ALDIK”
Çevreyi temizleyebilmenin yolunun insanın kendini temizle-

mesinden geçtiğini söyleyen Karakaş, “Çevreyi temizlerken ge-
lecek nesillere daha iyi bir dünya bırakabilmek için önce ken-
dimizden başlayarak; daha iyi, daha adil, daha cömert, daha 
hoşgörülü, daha sevgi dolu, daha merhametli bireyler olabili-
riz. İçimizdeki erdemlerin yeniden yeşermesine yardım edebilir 
ve doğayla gerçekten dost olabiliriz. Kızılderililerin dediği gibi 
‘Yeryüzü bize atalarımızdan miras kalmadı, onu çocuklarımız-
dan ödünç aldık’ Eğer bu bilinçle yaklaşırsak etik değerleri ha-
yatımıza uygulayarak daha iyi bir dünyayı inşa edebilir ve ge-
lecek nesillerden aldığımız emaneti daha iyi bir şekilde teslim 
edebiliriz.” dedi.

“İHTİYAÇ OLMADIKÇA TÜKETME”
“Toprak insana değil, insan toprağa aittir. Ve bu dünyada-

ki her şey, bir ailenin fertlerini birbirine bağlayan kan gibi or-
taktır ve birbirine bağlıdır. Bu nedenle de dünyanın başına gelen 
her felaket insanoğlunun da başına gelmiş sayılır.” diyen Kara-
kaş sözlerini, “Son olarak her şeyi hızla tükettiğimiz bu çağda; 
felsefe çalışmayı, etik değerlere sahip çıkmayı, doğayla uyum-
lu yaşamayı ve daha az tüketmeyi bir çözüm olarak sayabiliriz. 
Şunu unutmayalım ki satın aldığımız ambalajlı her ürün gelece-
ğin çöpünü de satın almaktır, bu nedenle pratik olarak ihtiyaç ol-
madıkça tüketmemek ve kendimize yetecek kadar üretebilmek 
konusunda kararlı olmaya ihtiyacımız var. Daha iyi bir insan ve 
daha iyi bir dünya için, hepimizin içinde bulunan erdemleri ye-
niden hatırlamak ve gönüllü faaliyetlerle çevremize ve yaşadığı-
mız dünyaya faydalı bireyler olmak için fırsat olsun.” cümlele-
riyle bitirdi.

l Alper Kaan YURDAKUL

Toprak İnsana değİl,
İnsan toprağa aİttİr Şehir hayatından 

bunalan ve 
sürdürülebilir bir 

yaşam isteyen 
12 kişilik öğrenci 

topluluğu, 
“Kibele Kolektif”i 

kurdu. Çevreci 
gençler, “Doğaya 

ve dünyaya 
faydamızın 

dokunacağı 
işler yapmaya 

çalışıyoruz” diyor
l Gökçe UYGUN

FIKIRTEPE’DE EKOLOJI ATÖLYESI
◆ Kolektifimizi Kadıköy’de kurduk 
çünkü vaktimizi çoğunlukla burada 
geçiriyoruz, birçoğumuz burada yaşı-
yor. İlgilendiğimiz konularda gösterdi-
ği hassasiyet ve duyarlılık da Kadıköy 
Belediyesi ile aramızda düşünsel/ey-
lemsel bir yakınlık kurarken, etkinlik-
ler için kapısını rahatlıkla çalabileceği-
miz bir belediyenin olması bizi mutlu 
ediyor. Kadıköy’de, Belediye’nin de 
desteğiyle çeşitli etkinlikler düzen-
liyoruz.
◆ Kolektifimizin mutfağı olan atöl-
yemiz, Fikirtepe Eğitim Mahallesi’n-

de. Burada sanatsal aktiviteler yapı-
lıyor, ekolojik problemler ve alternatif 
çözümler üzerine uzmanlar tarafın-
dan seminerler veriliyor. Atölyenin 
arka bahçesindeki bakımsız araziyi 
yeniden canlandırdık, atalık tohumlar 
ekerek, şehir bahçeciliğine uygun bir 
faaliyet alanına dönüştürdük. 
◆ Atölyedeki etkinliklerimize katılım 
ücretsiz. Gönüllülük esasına daya-
lı olarak yaptığımız işlerde bize des-
tek olacak yol arkadaşlarına kapı-
mız her zaman açık. kibelekolektif@
gmail.com

Kibele Kolektif; Barış Baran, Eren Erkan, Evren Dağdelen, Furkan Aktulum, İlke Bultan, İrem Nur Kavanoz, Kerem Öktem, 
Mert Soner, Sıla Kalender, Tuğberk Kurtaran, Uğur Orberk Özdemir ve Umut Büyüktaş’tan oluşuyor

İstanbul’un doğal mirasa sahip çıkmak için, şehrin ekolojik açıdan 
sorunlu bölgelerde çöp toplayıp, fidan diktiler

Aktiffelsefe, 25 Mayıs Dünya Etik Günü’nü 
Kadıköy Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı 
Eda Karakaş’ın sunduğu “Doğa ve Etik” 
konulu konferansla kutladı
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adıköy Belediyesi’nin çağrı-
sı ile doğaya emek veren 68 
demokratik kitle örgütü, sivil 
toplum kuruluşu, platform ve 

inisiyatifin bir araya geldiği Kadıköy Çev-
re Festivali başladı. Geçtiğimiz yıl ilk kez 
“Kentte Ekolojik Yaşam” ana teması ile 
düzenlenen festivalin bu yılki teması ise 
“Marmara Denizi’ndeki Kirlilik ve Biyolojik 
Çeşitlilik.” Selamiçeşme Özgürlük Parkı’n-
da  gerçekleşen festivalin açılışı Kadıköy 
Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Anaya-
sa Proföseri ve CHP İstanbul 1. bölge mil-
letvekili adayı Prof. İbrahim Özden Kabaoğ-
lu, CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin ve çok 
sayıda Kadıköylünün katılımıyla 31 Haziran 
Perşembe günü yapıldı.

"DENİZLERİMİZ TEHDİT ALTINDA"
Festivalin açılışında konuşan Kadıköy Bele-
diye Başkanı Aykurt Nuhoğlu kentlerin bü-
yüdükçe kentteki sorunların da arttığını 
söyleyerek Marmara Denizi'ne dikkat çek-
ti.  “İstanbul denizlerle çevrili bir kent. Kirlen-
meden dolayı denizlerimizdeki canlılar teh-
dit altında. Sayıları ve türleri her geçen gün 
azalıyor. Marmara Denizi geçmişte 200’e 
yakın canlı türünün yaşadığı bir denizdi. Şu 
anda sadece 7 çeşit balık türü bulunuyor. 
Çok fazla bina, gökdelen, alışveriş merke-
zi yapılmasıyla beraber ısı koridorları oluşu-
yor; kentin ısısı yükseliyor. Kentin içinde-
ki doğal yeşil alanlar ortadan kalkıyor.” diyen 
Nuhoğlu ikincisi gerçekleşen Çevre Festiva-
li’nin bu sorunların tartışıldığı ve çözümleri-
nin arandığı bir organizasyon olduğunu be-
lirtti. Nuhoğlu ‘’ Şu anda hem Türkiye’de ve 
dünyada çevre ile ilgili duyarlılık artıyor ve 

ciddi projeler hayata geçiyor. Tohumumuz-
dan toprağımızdan, suyumuzdan havamıza 
kadar doğada yaşayan tüm canlıların hak-
ları var. Tüm bu hakların tanınması, geliş-
tirilmesi ve doğaya uygun şekilde yeni kent 
tasarımları yaratılmalı.” dedi.

"GEZİ DİRENİŞİNİ ANIYORUZ"
Gezi Parkı direnişinin 5.yılını hatırlatan 
Nuhoğlu şöyle devam etti: “Bundan beş yıl 
önce bugün Taksim Gezi Parkı’nda bir direniş 
başladı. Milyonlarca insanın aslında düşün-
cesi ne olursa olsun; en sağından en sola ka-
dar Türkiye’nin geleceği için oluşturdukları 
bir modeldi. Diyorlardı ki; ‘Doğamızı çevremi-
zi koruyalım, barış içinde birlikte birbirimizin 
haklarına saygılı şekilde yaşayalım. Özgür ve 
demokratik bir ülkede yaşayalım.’ Gezi Par-
kı direnişinde yaşamını yitirenleri rahmet-
le anıyor, bu mücadeleye katılan herkesi se-
lamlıyorum.  
Bizim bu dünyadan başka yaşayacak yerimiz 
yok. Çevre sorunları sadece bizi değil dün-
yanın her yerini ilgilendiren büyük bir sorun. 
Çocuklarımız geleceğimiz için mücadeleye 
devam edeceğiz.”

FESTİVALDE NELER VAR?
Çevre Festivali kapsamında 68 demokratik 
kitle örgütü, sivil toplum kuruluşu, platform 
ve inisiyatifi Özgürlük Parkı’nda stant açtı. 
Her kurumun kendi mücadelesi ve çalışmaları 
hakkında bilgi verdiği, ürünlerini sattığı stant-
larda tohum takası, bez torba yapımı, peynir 

atölyesi gibi atölyeler de yapılıyor.  Festivalde 
atölye alanında ise zehirsiz temizlik maddele-
ri yapımından taş boyama atölyesine, kaktüs 
yetiştiriciliğinden saksıda bostan atölyesine il-
ginç atölyeler gerçekleştiriliyor. Herkesin ilgi-
sini çekebilecek atölye, etkinlik ve gösterim-
lerin yer aldığı festivalde sevilen müzik gurubu 

Pinhani cumartesi akşa-
mı konser verecek. 
Festival kapsamın-
da Aris Deniz Kalay ve 
İris Naz Kalay’ın “İnadı-
na Yaşamak” ve SUFOT 
- Suadiye Fotoğraf Top-
luluğu’nun “Marmara’da 
Son Nefes” Fotoğraf 
Sergisi alanda sergile-
niyor. Kadıköy Beledi-
yesi Karitatür Evi’nin de 
Marmara Denizi’nde kir-
liliğe dikkat çekmek için 
hazırladığı karikatürleri 
görmek mümkün.

1 HAZİRAN CUMA
A SAHNESİ
12:30 Kısa Film Kolektifi/Kısa Film Gösterimi
13:00 Utku Yılmaz, Müge Alaboz/Sıfır (0) Çöp 
Sunumu
14:00 Şafak Pavey/Doğal Kaynaklar ve Çevre 
Politikaları
15:00 Prof. Dr. Ünal Akkemik/Doğal Bir 
Kütüphane “Ağaçlar”
16:00 Doç. Dr. Nesibe Köse/Türkiye’nin Biyolojik 
Çeşitliliği ve Tehditler
17:00 Büşra Çelik - Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı (UNDP), Zümre Yıldırım - Turizm 
Sorumlusu, Fatma Denizci - Şile Ovacık Köyü 
Kadın Tohum Derneği Kurucusu /Gelecek 
Turizmde Sürdürülebilir Turizm Modelleri Paneli
18:00 Kadıköy Belediyesi Halis Kurtça Çocuk 
Kültür Merkezi Pantomim Gösterisi
18:20 Cevriye Ünal/Flamenko Gösterisi
18:30 Kısa Film Kolektifi/Kısa Film Gösterimi

B SAHNESİ
13:00 Zeliha Sunal/Ambalaj Atıkları Çöp Değildir
14:00 Özlem Bahadır Karaoğlu/İyi Bir Kent 
(Kentte Ölçeğe Gelmeyenler)
15:00 Büşra Çakmak/Mavi Hayat Afrika Projesi
16:00 Serdar İskit (Buğday Derneği Koordinasyon 
Kurulu Üyesi) Gıda, Sağlık, Ekoloji
17:00 Aytaç Timur (Yeryüzü Derneği)/
Permakültüre Giriş

2 HAZİRAN CUMARTESİ
A SAHNESİ
12:00 Prof. Dr. Haluk Gerçek, Dr. Duygu Erten, Gila Benmayor, 
Esat Temimhan- Kadıköy’ün Dönüşümünde Yeşil Bina ve Ulaşı-
mın Önemi Paneli
13:00 Barış Doğru, M. Levent Artüz, Av. Ömer Aykul, Volkan 
Narcı – ADYSFK  Yönetim Kurulu Başkanı, Ahmet Cihat Kah-
raman – Marmara, Belediyeler Birliği/Denizimiz Nasıl Kurtu-
lur Paneli
14:00 Çağdaş Müzik Topluluğu/Konser
16:00 Prof. Dr. Levent Kurnaz/Türkiye İklim Değişikliğinden Ne 
Kadar Etkileniyor ve Etkilenecek Farkında mı?
17:00 Kadıköy Belediyesi, Türkiye Avrupa Vakfı, Kadıköy Kent 
Konseyi Kadıköy Katılımcı İklim Eylem Planı’nı Hazırlıyor: İklim 
Elçileri ile İklimEylem Planı Danışma Toplantısı
18:00 Greenpeace Akdeniz/Şehirde Güneş Enerjisi

 B SAHNESİ
11:00 Paul Dwyer/Konser
12:00 TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Utku Fırat, Hakan Te-
kin, Sevgican Koç/ Bütün Boyutları ile Kanal İstanbul Paneli
13:00 Gürkan Akgüneş/Organik Gerçeği
14:00 Karadeniz İsyandadır Paltformu, Ordu Çevre Derneği / 
Karadeniz’in Vahşi Maden Projeleri
15:00 Doç. Dr. Alaattin Kirazcı/Ekolojik Sanat: Organik Heykel 
Projesi
16:00 Başak Pirtini/Doğal Annelik Yolunda
17:00 Kuzey Ormanları Savunması/Mega Projelerin Kuzey Or-
manlarına Etkisi
18:00 Aytaç Timur (Yeryüzü Derneği)/Permakültür Şehirde

3 HAZİRAN PAZAR
 A SAHNESİ
12:00 Doç. Dr. Gamze Varol Saraçoğlu - Türk Tabipleri 
Birliği, Yrd. Doç. Dr. Nilüfer Aykaç Kongar - Toraks 
Derneği, Doç. Dr. Semih Ayta - Türk Nöroloji Derneği, 
Özlem Katısöz – TEMA / Hava Nasıl Buralarda? Paneli
13:00 Prof. Dr. Saadet Karakulak - İstanbul Ü. Su 
Bilimleri Öğretim Üyesi, Dekan Yard. Gökhan Karakaş 
- Milliyet Gazetesi Muhabiri, Serco Ekşiyan, Kenan 
Gedikli - Geleneksel Balıkçılık Derneği YK Üyesi, 
Metin Karadağ - Derinlere Saygı Dalış Topluluğu Başk, 
İlyas Torlak - İstanbul Balık Üreticileri Koop. Başkanı / 
Geçmişten Geleceğe Denizlerimiz Paneli
15:00 Nurçin Çağlar, Okan Çağlar , Prof. Dr. Nazan 
Uysal Harzadın, Göz Doktoru Sultan Kaya Ünsal, 
Çocuk Doktoru Hande Namal Türkyılmaz, Fitoterapist 
Dr. Bekir Uğur Yavuzcan, Psikiyatrist Deniz Şimşek/ 
Sağlıklı Yaşam ve Beslenme
17:00 ZEYTİN /Konser
19:00 KAPANIŞ

B SAHNESİ
13:00 Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu/  Çevre Hakkı
14:00 Güliz Elal  / Safari Günlükleri (Fotoğraflı Sunum)
15:00 Nükleer Karşıtı Platform Mevhibe Gözcelioğlu, 
Özgür Gürbüz/ Neden Nükleer Santrallere Hayır?
16:00 Eko-Harita  İstanbul ve Türkiye'de Gıda 
Oluşumları /  Topluluk Destekli Tarım Ağı
17:00 Don Kişot Bisiklet Kolektifi/
İki Pedal bir kent

Kadıköy Çevre Festivali başladı. Selamiçeşme 
Özgürlük Parkı’nda  gerçekleşen festivalde 
yediden yetmişe herkesin ilgisini çekebilecek 
atölye, etkinlik ve gösterimler var

KADIKÖY’DE DOĞA KONUSULUYOR

Kadıköy Belediyesi, 
projelerine bir yenisini 
daha ekledi. Ekolojik 
yaşama ilişkin farklı yaş 
gruplarının çeşitli eğitimler 
alabileceği, atölyelerin 
yapılacağı Kemal Sunal 
Parkı ve Ekolojik Yaşam 
Merkezi 5 Haziran Salı 
günü açılıyor

Ekolojik Yaşam Merkezi açılıyor 

Kadıköy Belediyesi, projelerine bir yenisi-
ni daha ekledi. Ekolojik yaşama ilişkin fark-
lı yaş gruplarının çeşitli eğitimler alabileceği, 
atölyelerin yapılacağı Kemal Sunal Parkı ve 
Ekolojik Yaşam Merkezi 5 Haziran Salı günü 
açılıyor.

Şehrin ortasında imece usulü yapılan sa-
mandan bir ev. Çocukların sebze ve meyve-
leri tanıyacakları kendi elleriyle ekim yapabi-
lecekleri bir bahçe. Bütün bunlar Kadıköy’de 
oluyor. Kadıköy Belediyesi, Eğitim Mahalle-
si Hakkı Bey Sokak’ta bulunan alanı Kemal 
Sunal Parkı  ve Ekolojik Yaşam Merkezi’ne 
dönüştürdü. 

Kadıköy Belediye Meclisi ka-
rarı ile plan değişikliği yapılarak 
bitişiğindeki parselle birleştirilen 
bin 520 metrekarelik yeşil alan 
permakültür ilkeleri doğrultusun-
da planlanarak projelendirildi. Ke-
mal Sunal Parkı ve Ekolojik Ya-
şam Merkezi 5 Haziran Salı günü 
hizmete açılıyor. Saat 14.00’de 
yapılacak açılış etkinliğine herkes 
davetli. 

KOMPOST EĞİTİM MERKEZİ VAR
Ekolojik Yaşam Merkezi’nde başta ço-

cuklar olmak her yaştan insanın katılabilece-
ği eğitim ve atölyelerin olduğu bir Kompost 
Eğitim Merkezi de yer alıyor. 

Kompost Eğitim Merkezi binası ekolojik 
bilinç kazandırmaya katkıda bulunmak ama-
cıyla geçtiğimiz yıl temmuz ayında Matthieu 
Pedergnana ve Ece Aslan Pedergnana’nın 
proje danışmanlığında 40 kişinin gönüllü ça-
lışmasıyla yapılmıştı. 60 metrekare olan bina 
Solucanla Kompost eğitimlerine uygun şekil-
de ekolojiyi gözeten, sürdürülebilirliğin sağ-

landığı, biyo-iklim odaklı tasarım ilkeleri 
doğrultusunda tasarlanmıştı. Bu nedenle bina 
yapımında doğal, sağlıklı, ısı performansı ve 
enerji verimliliği yüksek, depreme ve yangı-
na dayanıklı, ekolojik ayak izi düşük olması 
nedeniyle saman balyası tercih edilmiş, doğal 
sıva kullanılmıştı. Permakültür ilkeleri doğ-
rultusunda tasarlanan Kemal Sunal Parkı ve 
Ekolojik Yaşam Merkezi’nde kelebek bahçe-
si, koku bahçesi, tematik bitki alanları, biyo-
lojik gölet ve kümes yer alıyor. Parktaki ço-
cuk oyun alanları da ahşap malzemelerden 
yapıldı.

EKOLOJİK YAŞAM MERKEZİ’NDE NELER OLACAK?  
● Ekolojik Yaşam Merkezinde 3 aylık programlarla web sitesi üzerinden duyuruya açılan farklı yaş grupla-
rına yönelik sürekli eğitim ve atölyeler olacak.
● Hafta içi sabah 09:00-12:30 arası ilçe okullarındaki öğrencilere program dahilinde Muhteşem Dönüşüm 
Esencan ve Adımını Yeşil Atan Okullar eğitimleri verilecek. 
● Hafta içi öğleden sonra ya da hafta sonu için yetişkin ve dışarıdan katılıma açık eğitim  ve atölyeler 
planlanacak. 
● Merkezde ekolojik yaşam ile ilgili farklı konularda eğitimler verilmesi, daha fazla eğitimci ve katılımcı-
ya ulaşılması için 2017 Çevre Festivalinde yer alan Sivil Toplum Kuruluşları, inisiyatifler ve platformlardan 
destek alınacak.

Balığın bol olduğu yıllarda Karaköy İskele-
si yani şimdiki ismiyle Beşiktaş iskelesinin 
önünde tekneler içinde balıklar satılırdı. Ba-
lıkçılar kıyıya plastik leğenler içinde canlı ba-
lıkları koyar cazip hale getirirlerdi. Öğrencilik 
yıllarımdı.  Balıkçıya yaklaşarak önce fiyatla-
rı sordum. Kofananın fiyatı öğrenci harçlığıy-
la alınacak fiyattaydı. Bir tane istedim. “Canlı 
mı olsun” diye sorunca “Fark etmez” dedim. 
Balığı dilimleyip poşete koyup verdi. Heye-
canla evin yolunu tuttum. Rahmetli babaan-
nem balığı severdi. Eve gelince poşeti kendi-
sine verdim. Gülümsedi. Mutfağa girip poşeti 
açınca “kokuyor bu balıklar yenmez” deyip 
çöpe attı. Balığın bol olduğu dönemlerde le-
ğene birkaç gündür satılmayan bayatlamış 
balıkları da karıştırıyorlardı. Balıkçı bana da 
bu balıklardan birini vermişti. Balığın bol ol-
duğu dönemde balık almanın ilk riskini yaşa-
mış oldum.

Balıklar yıllar içinde türleriyle birlikte 
azalmaya başladı. Yıl içinde beş altı ay süre-
lerde çıkan palamut, çinekop, lüfer daha kısa 
bir zaman dilimi içinde kaybolmaya başladı. 
Uskumru uzun yıllar sonra ilk defa bu sezon 
görüldü.

Marmara Denizi ki akvaryum olduğu 
söylenir,  kirlenmeye karşı içindeki canlıların 
yaşamını devam ettiremez durumda. Her yıl 
biraz daha kirlenen Marmara Denizi’nde ba-
lık türü ve canlı sayısı giderek azalıyor. Kime 
sorsanız Marmara Denizi’nin kirlenmiş ol-
masından dolayı üzüntü duyuyor. Buna rağ-
men kentsel atık suyu hala arıtılmadan deniz 
suyuna karışıyor. Marmara Denizi hala ze-
hirleniyor. 

Denizlerdeki kirlilik sadece Marmara De-
nizi ile sınırlı olmasa da en dikkat çekici olan 
kirlilik bir iç denizimiz olan Marmara’da gö-
rülüyor. Her birimizin hayatında birçok anı-
sı olan Marmara Denizi gözümüzün önünde 
can çekişiyor. Bu gidişatın durdurulması ge-
rekiyor. 

Bu yıl ikincisini gerçekleştirdiğimiz Kadı-
köy Çevre Festivalimizde ana temamız ‘Mar-
mara Denizi’ndeki kirlilik ve biyolojik çeşitli-
lik’ olacak.

Türkiye’nin birçok bölgesinden doğa-
ya duyarlı örgütlü veya örgütsüz yurttaş-
larımızla bir araya gelip sorunlarımızı ve 
beraberinde çözümlerini konuşacağız. Ma-
denlerden, derelerimize, ormanlarımızdan 
göllerimize havamızı, suyumuzu, toprağımızı 
konuşacağız. Tohumu, zeytini, bizimle bera-
ber yaşamı paylaşan tüm canlılarımızı, ulaşı-
mı, bisikleti, temiz enerjiyi konuşacağız.

İnsanı, ihtiyaçlarını, tüketim toplumun 
canlıları yok edişini konuşacağız. Geleceği, 
aydınlığı ve umudu konuşacağız. 

Bizler palamutların Haliç’e girip güne-
şin pullarına vurduğu parlamayı unutmaya-
cağız. Denizin bereketini, canlılara sağladığı 
büyük zenginliği unutmayacağız. Marma-
ra Denizi’nin aynı zenginliğe tekrar kavuş-
ması için, doğanın ve yaşamın korunması 
için Kadıköy’ün en güzel parklarından birin-
de ağaçların altında doğayı yaşamı ve de-
nizi konuşacağız. Türkiye’nin geleceği doğa 
için, yaşam için, özgürlük için, konuşan, tartı-
şan, fikir üreten, emek veren insanlar saye-
sinde aydınlık ve güzel olacak.  Türkiye doğa-
ya, insana saygılı, tüm canlıların birlikte huzur 
içinde yaşadığı bir ülke olacak. Geçmişi öz-
lemle anımsayıp iç çekmek yerine güzel bir 
anı olarak hatırlayacağız. 

Denizlerin Bereketi

AYKURT
NUHOĞLU

Festival boyunca yapılacak söyleşi programı
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HAFTANIN 
PUSULASI
KİTAP

ALBÜM

FİLM

Biziz, Halk!: 
Toplanma Özgürlüğü 
Üzerine Düşünceler

Şenay Lambaoğlu / 
Rüyalarıma Gir

İşe Yarar Bir Şey

Koç Üniversitesi Yayınları (KÜY) tarafın-
dan yayımlanan Biziz, Halk!: Toplanma 
Özgürlüğü Üzerine Düşünceler adlı kitap 
raflardaki yerini aldı. Felsefe ve Sosyoloji 
kategorilerinde yayımlanan ve Judith 
Butler’ın yazdığı kitap, Ferit Burak Aydar 
tarafından Türkçe’ye kazandırıldı.
Biziz, Halk! politik ve ekonomik tahak-
küm altındaki halkların kamusal alanlarda 
toplanmasının ne anlama geldiğini, nasıl 
bir işlev gördüğünü soruşturuyor. Bu 
toplanmaları çoğul performatif eylemler 
olarak alan Judith Butler, performatiflik 
kuramını genişleterek, prekaryalığın şim-
dilerde sık sık yaşanan halk hareketle-
rinde temel bir motif olduğunu belirtiyor. 
Dahası, bedenlerin sokaklarda, mey-
danlarda ya da diğer kamusal alanlarda 
toplanması, arz-ı endam etme hakkının 
kullanılmasıdır; bu, daha yaşanabilir 
hayatlar için bedensel bir taleptir. Koç 
Üniversitesi Yayınları / 217 sf / 28 TL

Sanal kitap mağazası idefix’ten aldığımız 
bilgiye göre haftanın çok satan kitapları 
şunlar oldu: 
◆ Fahrenheit 451 / Ray Bradbury / İthaki 
/ 208 sf / 20 TL
◆ Ikigai – Japonların Uzun ve Mutlu 
Yaşam Sırrı / Hector Garcia , Francesc 
Miralles / İndigo / 176 sf / 17 TL 
◆ Leyla İle Mecnun / Burak Aksak / 
Küsurat / 272 sf / 25 TL

Yorumculuğunun yanı sıra şarkı yazarı 
kimliği ve özgün tarzıyla dikkat çeken 
Şenay Lambaoğlu’nun alternatif pop 
tarzındaki “Rüyalarıma Gir” adlı dördüncü 
stüdyo albümü Ada Müzik etiketi ile mü-
zikseverlerle buluştu. Albümlerinde caz 
müziğiyle farklı türler arasında diyalog 
kurarak sesini geniş kitlelere duyuran 
Lambaoğlu’nun yeni albümünde yer alan 
tüm şarkıların sözü ve müziği sanatçıya 
ait. Albümün müzisyen kadrosunda ise; 
Tolga Bedir (akustik piyano ve tuşlular), 
Kaan Bıyıklıoğlu (akustik piyano, rhodes), 
Matthew Hall (kontrabas), Caner Üstün-
dağ (bas gitar), Ekin Cengizkan (davul, 
perküsyon) ve Erdem Göymen (davul, 
perküsyon) ve konuk müzisyen olarak 
Derya Türkan (kemençe), Korhan Futacı 
(tenor saksafon) gibi değerli müzisyenler 
yer alıyor. 

Ruhu doyuran şarkılar: 
◆ Rubato&Melek Mosso / Kalbim Ege’de 
Kaldı
◆ Yaşar Kurt & Bajar / Ax u Eman
◆ Şevval Sam / Kele Lao

Leyla, gece treniyle 
çıktığı uzun bir yol-
culukta manzarayı 
ve insanları iştahla 
izlerken hemşirelik 
öğrencisi Canan’ı 
fark eder. Bu genç 
kızı son istasyonda, 
Yavuz’un evinde, 
çok ağır bir sorum-
luluk bekliyordur. 
Leyla, Canan’ın 
anlattıklarından 
ve anlatmadıkla-
rından bir hikâye kurar, kendini kaptırır ve 
ona eşlik etmeye karar verir. Hikâyenin 
sonunda bir iyilik meleği mi yoksa bir katil 
mi olacaklarını henüz bilmiyordur.
Genç yönetmen Pelin Esmer'in son filminin 
senaryosunda Barış Bıçakçı'nın da imzası 
var. Filmde Başak Köklükaya, Yiğit Özşe-
ner ve Öykü Karayel başrolleri paylaşıyor.

Hazırlayan: Semra ÇELEBİ / sem.celebi@hotmail.com

1 - 7 HAZİRAN 20186 Kente Kadıköy'den Bak

anatçılar Canan Demirel, Esra Karaduman, Hi-
lal Arpacıoğlu ve Yasemin Akyol’dan oluşan 
sanatçı grubunun, minyatür sanatından deney-
sel yansımalar sunan ilk ortak sergisi, ‘De-

neysel Geleneksel’ açılıyor. Ceylan Harmancı küratör-
lüğündeki karma sergi, 2 Haziran’da Kadıköy Belediyesi 
Caddebostan Kültür Merkezi'nde izleyiciyle buluşacak.

İlk bakışta tarzları birbirinden oldukça farklı dört sa-
natçıyı biraraya getiren bu karma sergi, aynı zamanda on-
ları birleştiren ortak noktaları sergiliyor. Yıllarca gelenek-
sel sanatlar eğitimi almış sanatçılar, geçmişte içselleştirmiş 
oldukları teknikleri, klasik sanatların katı kurallarına bağ-
lı kalmadan, yeni deneysel çalışmalarında özgürce kullana-
rak edindikleri özgün tarzlarını bu sergide ortaya koyuyor-
lar. Minyatür ve tezhip sanatları üzerinde uzmanlaşmış ve 
yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli koleksiyonlarda eserleri bu-
lunan bu dörtlü, özgün tarz, renk ve bakış açıları ile sanat-
severleri farklı dünyalara taşıyacak. İnce detaylar barındı-
ran, farklı yorum ve malzemelerle oluşturulan tasarımlarda, 
bu sanatın şiirsel anlatımı ön plana çıkıyor. 

Yeniliklere açık bir bakış açısına sahip olan Canan De-
mirel, grafik tasarım tecrübesine minyatür tekniklerini de 
katarak günümüze uyarladığı çalışmalar yapıyor. Klasik 
minyatürde sıkça rastlanan istifleme yönteminin aksine çar-
pıcı bir sadelikle, minimalist grafiksel tasarımların içinde 
olağanüstü bir detayla Bizans’ı, Osmanlı’yı ve günümüzü 
yorumluyor.  “Kelimelerin resmini çiziyorum” diyen Esra 
Karaduman, aslen tarihi olayları belgeleyen bir kitap sana-
tı olan minyatürü, bu sergide farklı bir bakış açısıyla, şiir-
sel bir biçimde ele alıyor. Sanatçı, günümüzde tablo niteliği 
taşıyan eserlerinde kitaplardan kendi ruhuna değen satır-
ların yansımalarını nakşediyor. İlhamını doğadan alan Hi-
lal Arpacıoğlu, salyangozların yaratılışını, doğayı ve haya-
tı en iyi anlatacak imge olarak seçiyor. Sürrealist bir tarz ile 
geleneksel öğeleri uyumlu bir biçimde harmanlayan sanat-
çı, hayatı sorgularken günümüz sıkıntılarını alegoriler kul-
lanarak resmediyor. Eserlerinde İstanbul temasını ağırlık-
lı olarak işleyen Yasemin Akyol, hayalindeki kenti bir nara 
benzetiyor. “Dıştan bakınca şehir, nar misali bir bütün gibi 

gözükmekte olsa da, derinliklerine inildiğinde binbir “tane” 
hayat ve çeşitlilik ile bizi şaşırtıyor.” Minyatür kelimesi-
nin, Latince "kırmızı ile boyamak" anlamına gelen “minia-
re” kelimesinden türetilmiş olduğu gerçeğinden hareketle, 
Akyol’un eserlerinde ayrı bir yer tutan kırmızının tonları-
nın klasik minyatürün yansımaları olduğu da düşünülebilir.    

BU TOPRAKLARIN SANATLARI…
Küratör Ceylan Harmancı, bu serginin amacının sanat-

çıların aynı tekniklerle, aynı eğitimle, Osmanlı sanatı ola-
rak başladıkları noktadan yola çıkıp bu kadar ayrı tarzla-
rın oluşabildiğini göz önüne getirmek olduğunu söylüyor. 

“Yetenekli ve fırça darbesinin ( yani tekniklere çok iyi 
hakim olan) çok iyi olmasının yanısıra, sanatçıların tarzla-
rının özgün olması benim için en önemli unsur” diyen Har-
mancı, sanatçı seçimini de buna göre yaptığını anlatıyor; 
“Geleneksel sanatların klasik kurallarının dışına çıkmak ve 
kendine has bir tarz bulmak küçümsenmeyecek kadar zor 
bir kreatif proses. Bu teknikleri öğrenmek için, nefsi terbi-
ye eden disiplinli bir eğitimden geçmek gerekiyor. Sabır ve 
adanmışlık gerektiren alt yapı oluşana kadar nakkaşın öz-
gün çalışma imkanı pek fazla olmuyor. Ancak içindeki öz-
gür sanatçı ruhu öne çıkan, edindiği teknikleri hayal gücü 

ile birlikte ayrı bir boyuta taşıyabiliyor.” Ceylan Harman-
cı, geleneksel bir sanat olan minyatürü, neden deneysel bir 
kurguyla izleyiciye sunmak istediğini de “Bu toprakların 
kendine has, zaman içinde asla önemini kaybetmeyecek 
muhteşem sanatları olduğu fikrindeyim. Kendime bu güzel 
sanatları daha geniş kitlelere taşıma ve tanıtma misyonunu 
edindim. Geçmiş tarihte yaratılan klasik eserlerin sunulma-
sının tartışılmaz bir önemi olduğunu düşünüyorum. Aynı 
şekilde, tarihi eserleri taklit etmeden aynı teknikleri uygula-
yarak günümüzü yansıtan modern minyatürlere yer vermek 
isteyenleri de gönülden cesaretlendiriyorum.” Sözleriyle 
açıklıyor. Sergiye, klasik sanatlara/minyatüre mesafeli olan 
sanatseverleri de davet eden Ceylan Harmancı, “Mutlaka 
gelsinler! Nice geleneksel sanatlara ön yargılı kişileri bu sa-
natların büyülü güzelliğini tanıtarak şaşırtma mutluluğunu 
yaşadım.  Önceden ‘Ben minyatür hiç sevmem’  diyip, dü-
zenlediğim sergilerdeki tablolara hayran kalıp koleksiyon-
larına minyatürü/geleneksel sanatları dahil eden koleksiyo-
nerlerim var” ifadesini kullanıyor. 

7 Haziran’a dek açık kalacak olan 50 eserlik sergiden 
elde edilen gelirin bir kısmı, köy okullarında okuyan ihti-
yaç sahibi çocukların eğitimlerine katkıda bulunmak ama-
cıyla, “Güneş Umuttur” projesine aktarılacak.   

Hem deneysel 
hem geleneksel; 
minyatür

4 kadın sanatçı, Caddebostan’da deneysel minyatür sergisi açıyorl Gökçe UYGUN

S

Anadolu Hayat Emeklilik’in bu yıl 12.’sini gerçek-
leştirdiği “Kadın Gözüyle Hayattan Kareler” fotoğ-
raf yarışması sonuçlandı.

 2 bin 578 katılımcının 8 bin 602 fotoğrafın yarış-
tığı yarışmada, birinciliği ‘Kendirci Çocuk’ adlı fo-
toğrafıyla Oya Akkul, ikinciliği ‘Pencere’ adlı fotoğ-
rafıyla Gülseren Sarıgül ve üçüncülüğü ‘Ayna’ adlı 
fotoğrafıyla Filiz Gürsu aldı. Cansel Özgüç, Selma 
Arslan ve Teberik Kölgeli de mansiyon ödülüne layık 
görüldü. Yarışmanın birincisi 5 bin TL, ikincisi 3 bin 
TL, üçüncüsü 2 bin TL ödül alırken 3 eser 
de 750 TL mansiyon ödülü kazandı. Ayrı-
ca sergilenmeye değer bulunan eserler 250 
TL ile ödüllendirildi.  Sergilenmek üzere 
seçilen 44 fotoğraf, 10 Haziran’a dek Tepe 
Nautilus Alışveriş Merkezi’ndeki sergi ala-
nında fotoğrafseverlerle buluşacak.

2007 yılından bu yana 15 binden faz-
la katılımcının 62 binin üzerinde fotoğraf-
la katıldığı ve geleneksel hale gelen “Kadın 
Gözüyle Hayattan Kareler” fotoğraf yarış-
ması, Türkiyeli kadınının sosyal, kültürel 
ve toplumsal gelişimine katkıda bulunma-
yı hedeflerken, kadınlara kendilerini ve ha-
yata bakışlarını özgürce ifade edebilecekle-
ri bir platform sunuyor. 

Bu yılki seçici kurulda fotoğraf sanatçı-
sı Prof. Güler Ertan, fotoğraf sanatçısı İzzet 
Keribar, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni-
versitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf 
Bölümü Başkanı Prof. Nihal Kafalı, fotoğ-
raf sanatçısı Çerkes Karadağ ve Anadolu 
Hayat Emeklilik İletişim Müşaviri Nihan 
Güney yer aldı. Türkiye Fotoğraf Sana-
tı Federasyonu (TFSF) danışmanlığında 
‘Hayata Dair’ temasıyla düzenlenen yarış-
maya, 18 yaş ve üzeri tüm amatör ve pro-
fesyonel kadın fotoğrafçılar en fazla 4 adet 
fotoğrafla katılabiliyor.

Kadınların gOzUnden…

raflarda
Çoğu tanıdık isimlerden oluşan bir grup 
yazar ve çizerin “Haftalık Kültür Fizik 
Dergisi” mottosu ile hazırladığı ‘PaSPaS’ 
isimli mizah dergisi yayın hayatına baş-
ladı. PaSPaS Kültür Fizik Dergisi, alışıl-
mış mizah dergisi kalıplarından farklı ola-
rak edebiyat, kültür, sanat, siyaset, spor, 
kaliteli magazin ve mizahı harmanlıyor. 
“Geniş yelpazeli yazar çizer kadrosu ile 
89,5 milyonu kucaklayacak yeni bir mi-
zah anlayışı, sağlıklı çalışan bir medya ile 
9 metre 15 cm'lik barajı kaldırma ve dövi-

zi düşürme iddiasın-
da.” Her hafta yazı-
larıyla, çizimleriyle; 
Sırrı Süreyya Önder, 
Fatih Solmaz, Me-
tin Üstündağ, İhsan 
Eliaçık, Fatih Por-
takal, Selim Temo, 
İsmail Küçükkaya, 
Füsun Demirel gibi 
isimler okurlarıyla 
buluşuyor. 

Gezi direnişinin 5. yılında, Mehmet Ayvalıtaş 
anma etkinliği gerçekleştirilecek. Mehmet 
Ayvalıtaş Fadime Ana Gençlik ve Dayanışma 
Vakfı tarafından gerçekleştirilecek anma 
programı 2 Haziran Cumartesi 11.00’de 
Ayvalıtaş’ın Eski Çekmeköy Mezarlığı’nı 
ziyaretle başlayacak. 3 Haziran Pazar 14.00’te 
Ataşehir Pir Sultan Cemevi’nde verilecek 
yemeğin ardından 15.00’te Şükrü Sarıtaş 
Parkı’ndan yürüyüş gerçekleştirilecek. 

Bu sene ikincisi düzenlenecek “Japon Sanat Festivali”,  2-3 Haziran tarihleri 
arasında Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi’nde yapılacak. 
Festival kapsamında konferanslar atölyeler yapılacak, stantlar açılacak. 
Festival ziyaretçileri manga, anime, resim sanatı sumi-e, bonzai, çay 
seremonisi, sushi yapımı, origami, aikido gibi pek çok konudaki ücretsiz-
ücretli atölyelere katılarak Japon kültürünü tanıyıp deneyimleme fırsatı 
bulacaklar.  (www.japonsanat.com)

Kadıköy Anadolu Lisesi (KAL) öğrencileri, Ba-
rış Manço Kültür Merkezi’nde 2 eserle ücret-
siz olarak sahneye çıkacak. KAL Müzikal Kulübü, 
bu yıl seyircileriyle Abba’nın şarkılarından esin-
lenilerek yazılan dünyaca ünlü müzikal Mamma 
Mia! ile buluşacak. Müzikal, 1 Haziran Cuma saat 
17.00’de sahnelenecek. KAL İngilizce Tiyatro Ku-
lübü de 2 Haziran Cumartesi saat 20.30’da The 
Tempest –Fırtına adlı oyunla sahnede olacak. 

Mehmet Ayvalıtaş 

Japon kültürü Caddebostan’da 

anılıyor
LISELILERDEN

TIYATRO

Canan Demirel

Gülseren SarıgülFiliz Gürsu

Oya Akkul

Hilal Arpacıoğlu Esra Karaduman Yasemin Akyol



1 - 7 HAZİRAN 2018 7Şehrin Kadıkeyfi

Ahlât Ağacı
Cannes Film Festivali’nde dakikalarca 
ayakta alkışlan Ahlat Ağacı 1 Haziran 
Cuma günü vizyona giriyor. Yönetmen 
Nuri Bilge Ceylan’ın son filmi Ağlat 
Ağacı kadrosunda Doğu Demirkol, Hazal 
Ergüçlü, Bennu Yıldırımlar, Serkan 
Keskin, Murat Cemcir, Öner Erkan, 
Tamer Levent ve Ahmet Rıfat Sungar 
gibi oyuncular rol alıyor. 
Konusu ise kısaca şöyle: Sinan (Doğu 
Demirkol) kendini bildiğinden beri 
edebiyatla ilgili bir genç adamdır ve 
yazar olmak istemektedir. Anadolu'da 
doğduğu köye dönen genç adam, 
kitabını bastıracak parayı bulmak için 
tüm enerjisini harcamaya başlar ancak 
babasının geçmişten kalan borçları 
başına dert olacaktır...

KADIKÖY SINEMASI
Ahlât Ağacı 11:15  15:00  20:30
Hiçbir Zaman Burada Değildin 11:30 15:15 
18:45 19:45 21:30
Partilerde Kız Tavlama Sanatı 13:15  17:45
Adres : Bahariye Cad. No:26 Kadıköy  
(216) 3377400

KADIKÖY REXX
Yol Kenarı 11:00 13:30 16:00 21:00 
Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi 11:00 
(3D) (altyazılı) 13:30 (3D) (altyazılı) 16:00 
(3D) (altyazılı) 18:30 (3D) (altyazılı) 21:00 
(3D) (altyazılı)
Hürkuş: Göklerdeki Kahraman 11:00 
13:30 16:00 18:30 21:15 
Adres: Bahariye Cad. No:26 Kadıköy 
(216) 3377400

CADDEBOSTAN CINEMAXIUMUM 
(BUDAK)
Peter Pan ve Tinker Bell: Sihirli Dünya 
10:10 (dublaj) 11:00 (dublaj) 13:10 (dublaj) 
15:20 (dublaj) 17:30 (dublaj)
Hürkuş: Göklerdeki Kahraman 11:00 
13:40 16:20 19:00 21:40 
Yol Kenarı 22:00 
Adres: CKM Haldun Taner Sok. No:11 
Caddebostan (216) 3580202

KOZYATAĞI AVŞAR KOZZY
Yol Kenarı 19:15 21:45 
Peter Pan ve Tinker Bell: Sihirli Dünya 
11:00 (dublaj) 13:00 (dublaj) 15:00 
(dublaj) 17:00 (dublaj) 19:00 (dublaj)
Hiçbir Zaman Burada Değildin 11:45 13:45 
15:45 17:45 19:45 21:45 
Adres: Buket Sok. No:14 Kozyatağı 
(0216) 6580247

SİNEVİZYON

Kadıköy Belediyesi, Sinematek ruhunu yeni-
den canlandırıyor. Yoğurtçu Parkı yakınların-
da inşaatına başlanan ve 2018 yılı sonunda 
tamamlanması planlanan Sinematek/Sine-
maevi, Caddebostan Kültür Merkezi’nde dü-
zenlenen bir etkinlikle tanıtıldı. 
Onat Kutlar, Şakir Eczacıbaşı, Hüseyin Baş ve 
arkadaşları tarafından 1965’te kurulan Sine-
matek 1980 askeri darbesiyle kapanmıştı. Ka-
panmasının ardından içinde bulunan arşivler 
de yok olmuştu. 53 yıl sonra yeniden açılacak 
olan Sinematek’in tanıtım etkinliğinde birçok 
sinema sanatçısı, yazar ve sinefil bir araya gel-
di. Yönetmen Pelin Esmer ve Tayfun Pirseli-
moğlu’nun konuşma yaptığı geceye, Kadıköy 
Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ve Sinema-
tek/Sinemaevi’nin yeniden hayata geçmesin-
de büyük katkıları olan Jak Şalom’un yanı sıra 
Cevat Çapan, Ercan Kesal, Filiz Kutlar, Burçak 
Evren, Belmin Söylemez, Mustafa Ünlü, Sevin 
Okyay gibi isimler katıldı. 
 
“SADECE KADIKÖY IÇIN DEĞIL TÜRKIYE IÇIN...” 
Etkinliğin ilk konuşmasını gerçekleştiren Ka-
dıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, nü-
fusun sanata yönelik ihtiyaçlarının da karşı-
lanması gerektiğinin altını çizdi ve “Sinematek 
1965 yılında kuruldu. Kurulduğu zaman İstan-
bul’un nüfusu 1 milyon 800 bindi. 12 Eylül’de 
kapandığında ise 4 milyon 800 bin. 2018’e ge-
lindiğinde nüfus 15 milyon oldu. Geçen 40 yıl-
lık süre içerisinde bir tek tiyatro, alışveriş mer-
kezleri dışında sinema yapılmadı. İstanbul 
gökdelenlerin, binaların, inşaatların yükseldi-
ği bir kent oldu. Oysaki kentte yaşayan insan-
ların ihtiyaçları arttıkça artıyor. Geçmişle olan 
bağların kurulması ve bütün bu kültür biriki-
minin geleceğe aktarılması gerekiyor. Sine-
matek sadece Kadıköy için değil İstanbul için, 
Türkiye için önemli olacak.” dedi.

“SINEMAYI SINEMA YAPAN HER ŞEYDIR”  
5 Ağustos 1965 tarihinde Onat Kutlar ve ar-
kadaşları tarafından İstanbul’da kurulan Si-
nematek Derneği’nin kayıtlı ilk üyesi olan ve 
yıllar sonra Sinematek’in yeniden Kadıköy’de 
kurulmasına öncülük eden Jak Şalom ise “Si-
nematek bir film kültürü kurumudur. Sinema 
mirasına sahip çıkmak demektir. Sinematek 
bir arşiv koleksiyondur. Sinemayı sinema ya-
pan her şeydir.” diye konuştu. Şalom’un ardın-
dan yönetmenler Pelin Esmer ve Tayfun Pir-
selimoğlu söz aldı ve Sinematek’in sinemacılar 
açısından önemine değindi. Tanıtım gecesi, 
yönetmen Ernst Lubitsch’nin 1942 yapımı ‘To 
Be or Not To Be’(Olmak veya Olmamak) filmi-
nin gösterimi ile son buldu.

2018’IN SON AYLARINDA AÇILACAK
Açıldıktan sonra sinema izleyicisine haftanın 
altı günü, günde iki film sunmayı hedefleyen 
Sinematek, oluşturacağı arşivi de sinemase-
verlerle buluşturacak. İnşaatın sürdüğü binada 
film gösterimleri için 200 kişilik bir salon ya-
pılıyor. Kadıköy Yoğurtçu Parkı yakınlarındaki 
yepyeni bir binada hayata geçecek olan proje-
nin 2018’in son aylarında tamamlanması bek-
leniyor. Sinematek bunların dışında çeşitli ser-
gilere, seminerlere, konferanslara ve galalara 
da ev sahipliği yapmayı hedefliyor.

Marilyn’den Marlene Dietrich’e, Costa-Gavras’ın 
Uydurması’ndan Buñuel’in İntikamı’na, Dreyer’in 
Sineği’nden Son Bolşevik’e... Yayın hayatında 17. 
yılını tamamlayan Altyazı Sinema Dergisi, yoğun 
bir çalışmanın eseri olan Dünya Sinema Sözlü-
ğü’nü sinemaseverlerle buluşturdu. Sinemase-
verleri, tıpkı 2015’te yayımlanan Türkiye Sinema 
Sözlüğü’nde olduğu gibi, Gayri Resmî ve Resimli 
bir sözlük bekliyor. Resmî tarih anlatılarında göl-
gede kalan, çeperlere itilen film, kişi, olay ve mo-
tifler Altyazı’nın sözlüğünün merkezine oturuyor. 
Bununla birlikte okuru, tanınan figür ve filmlere 
dair az bilinen, şaşırtıcı anekdotlar da bekliyor.
Yüz yılı aşkın sinema tarihini baştan aşağı kat 
eden, birbirinden çok uzak coğrafyalara uzanan 
Dünya Sinema Sözlüğü’nün sayfalarında 50 ya-

zarın kaleminden 248 mad-
de yer alıyor. Sovyet kadın 
montajcılardan kara liste-
ye alınmış Hollywood yıldız-
larına, sinema tarihinin arka 
sayfalarında kalmış sinema-
cılardan dijital olanakların sı-
nırlarını zorlayan günümüz 
yeni medyacılarına uzanan 
sözlük maddelerinde, tari-
hin kıyılarına izlerini bırakmış 
500’ü aşkın film ve 700’e yakın 
kişiye değiniliyor.
Sözlüğün tanıtım yazısında şu 
ifadelere de yer veriliyor: “Ta-
rih yazımına bugüne kadar ege-

men olmuş beyaz, sömürgeci, hete-
roseksüel, eril sesten uzak bir dilin 
izini süren Altyazı’nın Gayri Resmî 
ve Resimli Dünya Sinema Sözlü-
ğü alternatif bir kültürel envanter 
oluşturma denemesi. Sinemase-
verlerin maddeler arasında dolaşa-
rak kendi hayal güçleriyle şekillen-
direbilecekleri, yeni yol ve bağlar 
keşfedebilecekleri bir derleme.” 
Yazarlarının öznel deneyim ve anı-
larından izler de taşıyan Altyazı’nın 
Gayri Resmî ve Resimli Dünya Si-
nema Sözlüğü, üç ay boyunca ba-
yilerde kalacak ve yaz boyu sine-
maseverlere eşlik edecek. 

Ercan Kesal (Yönetmen, 
yazar ve oyuncu): “Geçmişte 
Sinematek ne kadar önem-
liyse yeniden hayata geç-
mesi en az o kadar önemlidir. 
Çünkü Türkiye’de Sinema-
tek, sinema sanatının yay-
gınlaşmasının, sinema üze-
rine geliştirilen tartışmaların, 
genç yönetmenlerin ve sine-
ma profesyonellerinin önünü 
açan bir süreçti. Kadıköy Be-
lediyesi’nin yeniden böyle bir 
yapılanmaya gidiyor olması 
bütün sinemaseverleri heye-
canlandırıyor. Sanki yeniden 
o yılların Sinematek duygusunu ve heye-
canını yaşayacağız diye düşünüyorum.” 

Şenay Aydemir (Sinema eleştirme-
ni): “Sinematek yeniden tartışabilece-
ğimiz, sadece film izlemek değil onun 
dışında sinemadaki gelişmeleri takip 
edebileceğimiz bir atmosfer yaratacak-
tır. Bu tür merkezlerin şöyle bir işlevi var; 
genel vizyon trafiği içinde sıkışıp kalan 
görünmez hale gelen filmleri görünür kı-
labiliyorlar.”

Elif Ergezen (Belgesel sinemacı): 
“Bence çok duygulu ve özel bir gün bu-
gün. Çünkü Sinematek hakkında biz ye-
tişemesek de hep sevgiyle bahsedilmiş-
tir. Sinematek, sinemanın gelişmesi için 
vazgeçilmez bir şeydi ve bunca yıl ara ve-
rilmiş olması üzücüydü. Hep eksikliği-
ni duyduk.”

Filiz Kutlar (Oyuncu, Onat Kutlar’ın 
eşi): “Ben Sinematek’in son zamanları-
na denk geldim. Onat Kutlar’ı da o zaman 
tanımıştım. O gün için Sinematek’in öne-
mi çok büyüktü. Bugün de böyle bir şe-
yin yeniden canlanıyor olması, hem Onat 
Kutlar ve arkadaşlarını bu şekilde anmak 
çok güzel hem de yeniden açılması genç-
ler için çok önemli bence. Bugünkü genç-
ler de dünyada görme imkânları olmayan 
filmleri görecekler.”

Tayfun Pirselimoğlu (Yönetmen): “Si-
nematek dünyanın sinema kütüphanesi-

dir. Dünyanın en iyi filmlerinin arşivlendi-
ği, izleyicisinin ona kolayca ulaşabileceği 
bir kütüphane. Bir sinema kitaplığı diye-
biliriz. Yönetmenler veya izleyiciler için 
Sinematekler tapınak gibi bir yerdir. Si-
nema adına bu yeni çaba çok önemli.” 

Pelin Esmer (Yönetmen): “Sinema-
teksiz bir ülke veya şehir hayal etmek 
zaten oldukça zor. Sineması ve sine-
ma üretimi olan bir ülkenin Sinematek’i-
nin olmaması büyük bir eksiklikti ve şu an 
1984 yılından beri olmayan Sinematek’in 
açılacak olması gerçekten çok önemli. 
Sonuçta bizler filmlerimizi üretiyoruz. Bu 
filmlerin ömrü bizden çok daha fazla. Biz 
öldükten sonra devam edecek bir ürün 
bırakıyoruz ve korunarak saklanması çok 
önemli. Sinematek en başta buna katkı 
sağlayacaktır.” 

Jak Şalom (53 yıl önce kurulan Si-
nematek’in ilk üyesi ve yeni Sinematek 
projesinin yürütücüsü): “53 yıl önce açı-
lan ilk Sinematek’in bir numaralı üyesi ol-
dum ve orada 7 yıl çalıştım. Türkiye’deki 
Sinematek’in çalışmalarını sonlandırma-
sı benim için açık kalmış bir parantezdi, 
bu çabayla bu parantezi kapatabileceği-
mizi ümit ediyorum. Dünyanın her yerin-
de olduğu gibi sinema mirasını tanıtmak 
ve mirası korumak çok önemli. Mirasını-
zı koruyamazsanız gösterecek film bula-
mazsınız. Bu bağlamda herkese ihtiyacı-
mız var.”

Steven Spielberg-George Lucas ikilisi, 70’ler-
de çektikleri filmlerle karanlık salonlarını ye-
niden cazibe merkezi haline getirirken sesi 
giderek gürleşen bir tepkiyle karşılaşmışlar-
dı: “Sinemanın yaşını küçültüyorlar…” Bu gö-
rüş uzun süre mevcudiyetini korudu, hatta 
Spielberg’ün sanat hayatında önemli bir engel 
teşkil etti. Öyle ki bu suçlamaya cevap verir-
cesine ‘yetişkin’ konularına yöneldi ve en ni-
hayetinde ilk Oscar’ını da ‘büyükler’e hitap 
eden ‘Schindler’in Listesi’yle aldı.

Lumiere Kardeşler’in o ilk gösteriminden 
bu yana çok zaman geçti, sinema artık eniko-
nu oturmuş, kalıplarını, sınırlarını, doğruları-
nı genel çizgileriyle çizmiş bir sanat… Dolayı-
sıyla tek bir refleksi, rengi, tadı, tanımı, kimliği 
yok. Ama öte yandan dünya nüfusu içinde bu 
sanatın alıcısı daha çok gençler ve çocuklar. 
Mesela artık ‘animasyon’ ciddi bir işkolu ve 

yedinci sanat, bu 
kulvarda birçok ya-
pım üretiyor ve de 
karşılığı alıyor; gi-
şede kova doluyor. 
Öte yandan 70’ler-
de Spielberg-Lucas 
ikilisine yönelik sa-
natı ‘çocuksulaştır-
ma’ meselesi, artık 
genel bir kabule dön-
müş durumda. Bakın 
gişe rakamlarına, bü-
tün dünyada en çok seyredilen filmler ‘çiz-
gi roman’ uyarlamaları. Elbette klasik olan-
ları değil, ‘DC Comics-Marvel’ çekişmesinin 
yarattığı gelgitlerle ortaya çıkan ‘Süper kah-
raman’ motifleriyle bezeli aksiyonlar. Kimi az 
biraz derin, kimi yüzeysel… Hatta öyle ki, ‘Kö-
tülüğün felsefesi’ bile bu tür yapımlar üzerin-
den şekillenen öykülerde tanımlanıyor (‘Ch-
ristopher Nolan etkisi’nden bahsediyorum 
elbet).

Hal böyle olunca, geçmişin hayal satıcı-
ları da, ellerindeki malzemeyi sürekli saha-
ya sürmek ihtiyacında hissediyorlar kendile-

ri, ki haklılar… Sonradan yaratılan 
karakterlerin yanında zaten ken-
dilerinin hazır bir ‘marka’ları var-
ken, niye böyle davranmasınlar?

‘Star Wars’ serisine getire-
ceğim meseleyi… 70’lerin so-
nuyla 80’lerin başında ana iske-
let belirlendiğinde gerçekten de 
basit ama son derece gönülçe-
len üçlemeye imza atmıştı Geo-
rge Lucas. İlk adım kendisinden 
gelmiş, sonrasında kurduğu 
dünyayı başka yönetmenler 
görselleştirmiş ama ilkelerine 
ve yapısına sadık kalmışlardı. 
Sonrasında gelen (başlangıcı 

1999, sonu 2005) ikinci dalga bence zorlama 
ama asıl olarak Lucas’ın, elindeki hazır mal-
zemeden yeni bir üretim ve kapital ağı üretim 
çabasıydı. Filmdi, tişörttü, posterdi, oyuncak-
tı, mug’tı, kalemdi, defterdi derken muazzam 
bir ekonomik döngü yaratıldı.

Bir yanardağın yeniden faaliyete geçme-
si gibi seri, 2015’te bir kez yola çıkmaya ka-
rar verildi ve şu ana kadar üçüncü üçlemenin 
iki filmini (‘The Force Awakens’ ve ‘The Last 
Jedi’) izledik bile. Bir de ‘ara nağme’ hattı var; 
bu güzergâhta önce ‘Rogue One: A Star Wars 
Story’ izlendi, şimdi de sahne sırası ‘Han Solo: 
Bir Star Wars Hikâyesi’nde. Emektar yönet-

men Ron Howard 
imzalı ikinci adım 
geçen haftadan iti-
baren salonlarımızın 
en yeni konukların-
dan…

Orijinal serinin iki 
filmi ‘The Empire Stri-
kes Back’ ve ‘Return 
of the Jedi’ın da se-
naristi olan Lawrence 
Kasdan’ın, oğlu Jonat-
han’la yazdığı metin-
den çekilen ‘Han Solo: Bir Star Wars Hikâyesi’ 
adından da anlaşılacağı üzere ‘Star Wars’ se-
risinin önemli karakterlerinden birinin gençlik 
dönemine odaklanıyor. Doğrusunu söylemek 
gerekirse son dönemde huzurlarımıza ge-
len üç ‘Star Wars’ üyesi (‘Rogue One’ı da katı-
yorum) yapıma da genel olarak ‘Retro’ hava-
sı hâkimdi.

‘Han Solo: Bir Star Wars Hikâyesi’ ise ‘ret-
ro’ tadı yaymak yerine bizatihi kendisi ‘eski 
usul’ olmayı ve orijinal serideki ‘Uzay wester-
ni’ (‘Uzay operası’ da denirdi eskiden) havası-
nı yeniden üretmeyi tercih etmiş. Howard’ın 
çektiği bu film izlenmesi keyifli ama zorlama 
bir çaba olduğu da muhakkak. Gerçekten kim 
merak ediyordu ki Han Solo gençken neler 
yaptı, kime âşık oldu, yakın dostu Chewbac-

ca’yla nasıl tanıştı ya 
da gemisi ‘Millenium 
Falcon’a nasıl sahip 
oldu diye? Bu bilgi-
lerden mahrum ol-
saydık da Han So-
lo’yu sevmeyecek 
miydik? Elbette 
sevecektik ama 
başta da altını çiz-
diğim gibi sonra-
dan yaratılan ka-

rakterlerin bile sık sık sahaya sürüldüğü ve 
gişe savaşlarında etkili olduğu bir ortamda 
hazır bir markadan alabildiğine yararlanma-
mak olmazdı. Bir de ‘Han Solo: Bir Star Wars 
Hikâyesi’nin ‘çocuksuluk’ meselesine hiç iti-
razı olmadığı ve kendisinin de bu kulvarda yü-
rüdüğü kesin. Hoş, serinin hayranlarındansa-
nız zaten bahsettiğim şeylerden hiçbirini dert 
etmeyecek ve salonun yolunu tutacaksınız. 
İyi seyirler efendim…

‘Han’cıları piste alalım…

UĞUR 
VARDAN

PUAN CETVELI
Han Solo: Bir Star Wars Hikâyesi
Hürkuş: Göklerdeki  Kahraman
Yol Kenarı
Hiçbir Zaman Burada  Değildin 

ruhuruhu

Sinematek 53 yıl sonra Kadıköy’de yeniden açılıyor. 
Sinematek’te film gösterimlerinin yanı sıra tartışmalar, 
sempozyumlar ve galalar da düzenlenecek

SİNEMATEK İÇİN NE DEDİLER?

l Fırat FISTIK

Sİnemanın      gayrİ resmİ sözlüğü      Çıktı!

Ercan KesalTayfun Pirselimoğlu

Jak ŞalomKadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu
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Kadıköy’ün liseleri 
ödüllere doymuyor
Okul döneminin kapanmasına günler kala, sene 
içerisinde liseler arasında düzenlenen il veya ilçe 
bazında birçok yarışma sonlandı. Kadıköy’ün 
liseleri bu yarışmalarda birçok başarı elde etti

Yaz geldi, okulların kapanmasına gün-
ler kaldı. Bu sene de her sene olduğu gibi 
öğrencilerin ufkunu açmaya, potansiyelini 
açığa çıkarmaya yönelik liselerin araların-
da yarıştığı birçok yarışma düzenlendi. Ki-
misi ilçe, kimisi il, kimisi de ülke çapında 
düzenlenen yarışmalardan başarılı sonuç-
lar aldı.

İAFL’DEN ÇİFTE BAŞARI
İstanbul Atatürk Fen Lisesi bu seneki 

yarışmalardan çifte ödülle döndü. Kütah-
ya Hüsnü Kişioğlu Ortaokulu’nun Marma-
ra Bölgesi genelinde yaptığı resim yarışma-
sında İstanbul Atatürk Fen Lisesi 11. sınıf 
öğrencisi Esma Madenci 1. oldu.

İAFL’nin bir diğer başarısı ise Kadı-
köy’de düzenlenen Badminton Turnuva-

sı’nda oldu. Resmi-özel ilkokul, ortaokul 
ve liseler arasında yapılan turnuvada İAFL 
genç erkeklerde 1.’lik, genç kızlarda ise 
2.’lik kupasının sahibi oldu.

 “ÖZEL” SERAMİKLER
İstanbul’da özel eğitim kurumları ara-

sında düzenlenen “Bak Ne Güzel Seramik 
Yaptım” yarışmasında da Şöhret Kurşu-
noğlu Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi 
iki birincilik madalyası aldı. Okulda düzen-
lenen ödül töreninde birinci olan Ayşenur 
Ay ve Esma Hazal Bal´a hediyelerini okul 
müdürü Meltem Emiralioğlu takdim etti.

 ZEYNEP’TEN DOĞAYA ŞİİR
Kadıköy Göztepe Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi 9-C sınıfı öğrencisi Zeynep 
Sevinç de il bazında düzenlenen “Doğanın 
Sesi Turizmin Nefesi” konulu şiir yarışma-
sında birincilik ödülünü kazandı.

l Alper Kaan YURDAKUL

955 yılından beri açık olan 
Marmara Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi’nin müzik 
bölümü yer olmadığı gerek-

çesiyle YÖK’ün aldığı kararla kapatıldı. 
Bugüne kadar üç yer değiştiren müzik bö-
lümü öğrencileri derslerini bu sene Ka-
dıköy Belediyesi Gençlik ve Sanat Mer-
kezi’nde sürdürüyordu. Güzel Sanatlar 
Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Emre 
İkizler’e, Eğitim-Sen Şube Başkanı Gör-
kem Doğan’a ve derslerin devam etmesi 
için öğrencilere yer tahsis eden Kadıköy 
Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’na ka-
rar hakkındaki görüşlerini sorduk.

Konuyla ilgili öğrencilerin ihtiyacı 
neyse yapılacağını söyleyen Kadıköy Be-
lediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, “Geç-

tiğimiz yıl Kadıköy 
Belediyesi Gençlik 
Sanat Merkezi’ni 
Marmara Üniver-
sitesi Güzel Sa-
natlar Fakültesi 
Müzik Bölümü öğ-
rencilerine dersleri-
ni yapmaları için tah-
sis ettik. Yine isterlerse, 
okullarında derslerini yapamazlarsa bu 
desteği vermeye devam edeceğiz.” dedi. 

Bölümün yer yok diye kapatılmasının 
doğru olmacağını söyleyen Nuhoğlu şöy-
le devam etti: “Yer yok diye öğrenci alın-
maması diye bir şeyi düşünmek bile istemi-
yorum. Mutlaka yer bulunacaktır. Ben de 
bulmak zorundayım, üniversite de bulmak 
zorunda, YÖK de bulmak zorunda. Çocuk-
ların yer bulamadığı için okuyamayacağını 
düşünmek, tartışmak bile yanlış.”

“YER YOK DEDİK, KAPATTILAR”
Marmara Üniversitesi Gü-

zel Sanatlar Fakültesi De-
kan Yardımcısı Prof. 
Emre İkizler de kapat-
ma kararına dair fakülte 

adına açıklamalarda bu-
lundu. Karara dair kendi-
lerinin bölüm olarak yet-
kisinin olmadığını özellikle 
belirten Prof. Emre İkizler ka-
rarın alınma sürecini şöyle anlattı: 
“Üniversitemizdeki müzik bölümü kuru-
lu, yaklaşık 2-3 ay kadar önce toplanıp bir 
karar aldılar. Bu karar da bir sonraki sene 
yer olmaması sebebiyle öğrenci alınama-
yacak olmasına dairdi. Fakülte grubunda 
da Marmara Üniversitesi senatosunda da 
kabul edildi YÖK’e gitti. YÖK de bölü-
mü komple kapatma kararı aldı.” 

Karardan dolayı çok üzüldüklerini ve 

yapacak hiçbir şeylerinin olma-
dığını belirten İkizler, “Biz ve 

üniversitesi senatosu yer 
olmamasından şikâyet 

ettik ancak YÖK çö-
zümü, bölümü komp-
le kapatmakta buldu. 
Gerçekten üzgünüz. 

Ancak bu karar şu 
anda bölümde oku-

yan, Kadıköy  Belediyesi 
Gençlik Sanat Merkezi’nde 
eğitim gören öğrencileri et-
kilemeyecek. Bölümün hepten kapanması 
bu öğrencilerin mezun olmasına bağlı. Bir 
3-4 yıl devam edecek yani. Araştırma gö-
revlileri ise başka bölümlerde görevlerine 
devam edecekler.” diye konuştu.

“YÖK BU FAKÜLTELERE UZAK”
Eğitim Sen 6 No’lu Üniversiteler 

Şubesi Başkanı Görkem Do-
ğan ise kararın alınması-
nı şöyle değerlendirdi: 
“Bildiğim kadarıyla 
üniversitede gerçek 
bir fiziksel sorun var. 
Marmara Üniversite-
si’nin de sorunu çöz-
mek noktasında ya-
vaş kaldığı, öğrencileri 
mağdur ettiği açık. Şunu da 
vurgulamak lazım; YÖK bazı bölümlere 
kendi ideolojik pozisyonu doğrultusunda 
uzak duruyor. Fiziksel şartlar ve rektör-
lüğün beceriksizliği daha önemli bir et-
ken ama YÖK kesinlikle güzel sanatlar 
fakültelerine veya benzeri yapılara hak 
ettiği değeri vermiyor.” 

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar 

Fakültesi’ndeki öğrenciler sosyal med-
yada #müziğedokunma hashtagiyle kam-
panya başlatırken hocalar da karardan do-
layı üzgünler. 

Sanatla iç içe büyüyen çocukların yaşamda daha mutlu 
ve başarılı olması düşüncesinden yola çıkan Kadıköy Belediyesi 
Çocuk Sanat Merkezi, çocukları sanatla buluşturuyor

Sanat, çocuklara özgüveni, çok yönlü dü-
şünme yeteneğini, sosyal ve yaratıcı olma-
yı aşılıyor. Bu fikirden hareketle Kadıköy 
Belediyesi de geleceğimiz olan çocukla-
rımızın hayata iyi bir şekilde hazırlanma-
sı için Çocuk Sanat Merkezi’nde sanatın 
her dalında eğitim veriyor. Dansın, bale-
nin, dramanın, resmin, piyanonun, gitarın, 
kemanın, bağlamanın ve vurmalı çalgıların 
içinde olduğu bir sanat yuvası olan Çocuk 
Sanat Merkezi, çocuklara sanatın geliştiren 
ve iyileştiren sıcak kapısını açıyor. 

“ŞANSA BIRAKILMAMALI”
Kadıköy Bele-

diyesi Çocuk Sanat 
Merkezi Proje Ko-
ordinatörü ve Mü-
zik Eğitmeni Yeşim 
Altınay, çocuk ile 
sanatın dilinin ev-
rensel olduğunu, ço-
cukların müzik ve 
sanat eğitimi des-

teğiyle sosyal ve duygusal anlamda bes-
lendiğini söyledi. Sanatın hayat başarısını 
yükselttiğini, paylaşmayı ve kendini ifa-
de etmeyi sağladığını dile getiren Çocuk 
Sanat Merkezi Proje Koordinatörü Yeşim 
Altınay, “Sanat, kendisine güven gibi bi-
reysel ve sosyal davranış becerilerini pe-
kiştirmekte. Kendinden farklı olanlarla 
uyum içinde yaşamasını kolaylaştırmakta. 
Küçük yaşlardan itibaren sanatla destekle-
nen bir eğitim alan çocukların hayat başa-
rısı daima yüksek olmaktadır. Bu nedenle 
özellikle bu guruptaki çocuklarımızın ge-

leceği şansa bırakılmamalı, sosyal ve duy-
gusal öğrenme potansiyelleri sanat yoluyla 
geliştirilmeli ve desteklenmelidir.” diyerek 
sanatın çocukların yaşantısı için ne kadar 
önemli olduğuna dikkat çekiyor.   

“Çocuklar bir enstrüman çalarken, söy-
lemeyi,  dinlemeyi, anlamayı, dikkati top-
lamayı, yoğunlaşmayı, ilgi alanlarını ve 
yeteneklerini fark eder ve kendini ifade et-
meyi öğrenir” diyen Yeşim Altınay, mü-
zik ve sanatsal çalışmaların sevgi, saygı, 
dürüstlük, kendini yeterli hissetme, duyar-
lı olma gibi değerlerin gelişmesine yardım-
cı olduğuna işaret etti. Altınay, sözlerine şu 
şekilde devam etti; “Çocuklar koroda toplu 
olarak bir şarkıyı söylerken önce şarkının 
sözleri ile hikâyesini öğrenir ve bu, çocu-
ğun hayal dünyasını geliştirir. Müziğiy-
le de sesleri doğru çıkarmayı, bedenini de 
işin içine kattığında bir bütünlük içerisinde 
duygularını yönetmeyi, duygularını tanı-
mayı ve ifade etmeyi öğrenir. Ayrıca şarkı 
söylerken korkularıyla, öfkesiyle ve kaygı-
larıyla ile de baş eder.”

“MÜZİK İLE MATEMATİK İÇ İÇE”
10 yıldır Kadıköy Belediyesi Çocuk 

Sanat Merkezi’ne gelen Zeynep ve Ke-
rem ile konuşuyoruz. Zeynep Kuru, sa-
natın yaşantısındaki yerini şu şekilde an-
latıyor; “9 yaşındayken sanat merkezine 
başladım. Gitarla başladım. Daha sonra 
koro ile devam ettim. Çok güzel arkadaş-
lıklar kurdum. Hem yurt içinde hem yurt 
dışında çeşitli konserlerde yer aldım. Ha-
yatımın güzellikleri arasındalar. Müzik ile 
matematiğin içi içe olduğunu düşünüyo-
rum. Çünkü benim okul hayatımda ma-
tematikte başarılı olmamı sağladı. Özgü-
venli olmamda da sanatın çok ayrı bir yeri 

var. Şu an İstanbul Üniversitesi’nde işlet-
me okuyorum. Başka çocuklar da bizim 
gibi sanatla yoğrulsunlar. İnanın ki hayat-
ları daha iyi olacak.”

“ZİNDE VE MUTLU OLUYORUM”
Kerem Altun’un yaşamına sanatın yan-

sıması ise şöyle olmuş: “2009 yılından beri 
Çocuk Sanat Merkezi’ndeyim. Gitarla baş-
ladım. Klasik gitar korosundayım. Müzik 
benim disiplinli ve planlı olmamı sağladı. 
Yaratıcılığımı artırdı. Zinde ve mutlu his-
setmemi sağlıyor. Hayata daha pozitif ve 
çok yönlü bakıyorum. Şu an Kadir Has 
Üniversitesi’nde Endüstri Mühendisliği’n-
de son sınıf öğrencisiyim. Sanat hayatımın 
bir önemli bir parçası. Yüzümü güldürüyor 
ve bana iyi geliyor. Çocuklar sanatla tanış-
sınlar. Hayata daha farklı bakacaklar” 

“SANATLA İÇ İÇE BÜYÜYORLAR”
Çocuk Sa-

nat Merkezi’n-
de piyano ile ke-
man eğitimi alan 
Aylin ile Ah-
met’in anne-
si Hülya Tutuş, 
müziğin çocuk-
larının gelişimi-
ne olan katkısı-
nı şu şekilde dile 

getiriyor: “Öncelikle özgüvenli olmaları-
nın temeli atılıyor. Kendilerini daha iyi ifa-
de ediyorlar. Yeni arkadaşlıklar kuruyor-
lar. Arkadaşlarıyla paylaşımları çoğalıyor. 
Ritim duygusu sayesinde oğlumun dikka-
ti arttı. Dikkati sayesinde derslerine daha 
iyi yoğunlaşıyor. Kızım anaokuluna gidi-
yor. Okuma ve yazma bilmeden nota öğ-
rendi. Kızım piyano, oğlum da keman çalı-
yor. Sanat Merkezi bize çok güzel bir kapı 
açtı. Merkez sayesinde çocuklarımız sa-
natla iç içe büyüyor. İyi bir gelecek onla-
rı bekliyor.”

l Seyhan KALKAN VAYİÇ

Çocuklar sanatla yoğrulsun

Müzik Bölümü kapatıldı!
Marmara Üniversitesi

1
l Fırat FISTIK

yeni sanat mekânı
Kadıköy Belediyesi Gençlik Sanat Merkezi (GSM), yeni eği-
tim döneminde Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fa-
kültesi Müzik Bölümü öğrencilerinin çalışmalarına ev sa-
hipliği yapacak. Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Kampüsü, 15 Nisan 2015 

tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ve 27 Mart 2015 tarih 
ve 6639 sayılı Kanun gereğince Sağlık Bilimleri Üniversite-
si Mekteb-i Tıbbiyye-i Şâhâne adıyla hizmet vermek üze-
re tahsis edilmişti.  Tahsisle birlikte Haydarpaşa Kampü-
sündeki  bazı bölümlerin üniversitenin Göztepe Başıbüyük 
kampüsüne taşınması için çalışmalar başlamıştı. 
Göztepe ve Başıbüyük'teki yeni yerleşkesine yapılan inşa-
atların bitmesiyle birlikte Haydarpaşa'daki fakülteler yeni 
yerlere taşınacaktı. Fakat Haydarpaşa Kampüsünde res-
torasyona başlaması ve geçtiğimiz temmuz ayında yaşa-
nan fırtınayla alanın eğitim yapılamaz bir hale gelmesi mü-
zik bölümü öğrencilerinin kampüsten planlanandan erken 
ayrılmasına neden oldu. Marmaralı genç müzisyenlerin yeni 
sanat mekanının GSM olma sürecini Marmara Üniversite-
si Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı ve aynı fakültede Müzik 
Bölüm Başkan Vekili Prof. Dr. İnci Deniz Ilgın'dan dinledik. 

“ACABA OLUR MU DİYE DÜŞÜNÜYORDUK”Prof. Dr. Deniz Ilgın, müzik bölümünün GSM'ye taşınma hi-
kayesini şöyle anlattı: “Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin sü-
reci hızlandırması ve kampüsün bir bölümüne yerleşmeleri 
gerekti. Yerleşecekleri bölümü de restore etmeleri gereki-
yordu. Restore sürecinin başlamasıyla da bizlerin kampüs-
ten umduğumuzdan daha evvel ayrılmamız durumu orta-
ya çıktı. Geçtiğimiz temmuz ayında yaşanan büyük fırtına 
da bizim bulunduğumuz bölümün çatısında çökme, pence-
re ve çerçevelerin yerinden çıkmasına sebep oldu. Bir yan-
dan restorasyon yapılması beklenirken böyle büyük bir ha-

sarın oluşması bulunduğumuz konumu eğitim yapılamaz 
bir hale getirdi. Temmuz sonu itibariyle bölüm olarak birlik-
te yeni bir yer arayışına girdik. Bu sorun 60 öğrenciyle de 
bitmiyordu. 60 öğrenciye bir şekilde belki yer sunabilirdik 
ama 18 adet de kuyruklu piyanomuz var.  Bu süreçte de-
kan yardımcım Doç Dr. Erkut Eryarar ile ne yapabiliriz diye 
bir toplantı yaptık. Erkut hocam GSM'yi ortaklaşa kullan-
ma öneresini dile getirdi. Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt 
Nuhoğlu'nun da projeyi onaylamasının ardından rektörü-
müzle konuştuk. Rektörümüzün de proje sıcak yaklaşma-
sının ardından taşınma işlemlerine başladık.”

“MEKAN DEĞİŞTİ EĞİTİM DEVAM EDİYOR”Yalnızca mekanın değiştiğini, akademik eğitimin bire bir 
olarak GSM'de devam edeceğini belirten Ilgın, “Eğitimleri-
miz geçtiğimiz hafta resmi olarak başladı. Merkezi, 08.30 
- 14.00 saatleri arası biz kullanıyoruz. 14.00'ten sonra ise 
GSM'nin kendi kursları başlıyor. Öğrencilerimiz burayı çok 
sevdiklerini ve burada kalmak istediklerini söylüyor." dedi.“ÇÖZÜM ÜRETİLDİĞİ İÇİN MUTLUYUZ”Müzik bölümü ve öğrenciler için çözüm üretildiğine mut-

lu olduğunu belirten Ilgın, “Çözüm üretildiği için çok mut-
luyuz. Yerel yönetimin işbirliği çok değerli bir şey. Hele ki 
beklenmedik bir durumda Kadıköy Belediyesi'nin bize des-
tek olması çok değerli. Bu güzel mekanı da cömertçe sun-
maları ayrı bir değer katıyor. Kadıköy Belediyesi, sanatı 
destekleyen bir yerel yönetim. Bundan 3 yıl önce yine üni-
versitemiz ve Kadıköy Belediyesi arasında başlattığımız iş-
birliğinde öğrencilerin yaptığı sanat çalışmalarını görünür 
kılmak için çeşitli çalışmalarda öğrencilere fırsat tanındı. Bu 
bizim için çok önemli ve güzel bir başlangıçtı. GSM fazla-
sıyla değerli bir proje. Yediden yetmişe herkesin hayalleri-
nin ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor olması çok önemli bir 
faaliyet. ” diye konuştu.

“BİRLİKTE VAR OLUYORUZ”Merkezde sosyalliğin artacağını da dile getiren Ilgın, 
“GSM'ye enstrümanlarımızı da getirdik. GSM'nin öğrencile-
ri de bu enstrümanları kullanabilirler. Bizim öğrencilerimiz 
de GSM'nin öğrencileri enstrümanları kullanmadıkları za-
man boştaki enstrümanlarla çalışma yapabilirler. Hiç kimse 
birbirinin sınırını ihlal etmeden, ortak kullanımın olduğu bir 
merkez hayal ediyoruz. Her iki grup arasında da etkileşim-
ler, güzel diyaloglar ve ortak çalışmalar olacak. Bizler birlik-
te var oluyoruz. Şu an bile müzik sesleri yükseliyor. Bura-
dan taşındıktan sonra bile öğrencilerimizin bir ayağı burada 
olacak. Merkezin varlığından haberdar olacaklar ve okuldan 
sonraki çalışmalarını tıpkı bir ev ortamında gerçekleştirebil-
mek için yine buraya gelecekler.” şeklinde konuştu. 

“BURADAN MEMNUNUZ”Marmara Üniversitesi Müzik Bö-lümü Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Hyun Sook Tekin ise yeni çalış-ma mekanlarından memnun ol-duğunu söyleyerek, “Hepimiz bu-radan memnunuz. Eğitimlerimizin Haydarpaşa'da olduğu gibi bire bir devam etmesine büyük özen göste-riyoruz. GSM'de piyano, keman, viyola, viyolonsel, kontrbas, flüt, obua, korno ve kom-
pozisyon derslerini öğrencilerimizi veriyoruz. Taşınmamız 
ötürü moralim biraz bozuktu fakat GSM'yi gördükten son-
ra moral bozukluğum geçti.” dedi.

ÖĞRENCİLER NE DÜŞÜNÜYOR?GSM'de çalışmalarını sürdüren müzik bölümü öğrencilerine 
yeni çalışma mekanlarıyla ilgili duygu ve düşünce-
lerini sorduk...
◆ Berra Meşe / 4. sınıf: Haydarpaşa'da bü-tün üniversiteyle birlikteydik. Oradan ayrıl-mak biraz üzdü ama buraya gelmekten de mutluyuz. Tarihi ve eski bir bina olması da sanat okunan bölümler için hoş olduğunu düşünüyorum. Sadece bizim bölümümüze ayrılmış derslikler var. Adapte olma konu-sunda bir sıkıntı çekildiğini düşünmüyorum. 

◆ Eylül Su Çuha / 2. sınıf: İlk baş-ta zordu. Nereye gideceğimizi ne yapacağımızı bilmiyorduk. Fakat gelip gördükten sonra burayı çok sevdik ve memnunuz. Biz ger-çekten ortada kalan bir bölümüz. Bu sorunun çözülmesi gerekiyor. Bir bölümün pat diye siz artık bu-rada değilsiniz, yeni yeriniz de belli değil denilmesini istemiyoruz. Üniver-site için Antalya'dan geliyorum. Haydarpa-şa Kampüsü'ne göre kendimi ayarlayıp apart tuttum. Eğer 
GSM ayarlanamamış olsaydı ya da karşı tarafta bir yer ol-
saydı çok zor olacaktı. 
◆ Şevval Elaltuntaş / 2. sınıf: Bura-yı daha evvelden ilanlarda görmüş-tüm ama nerededir, nasıl çalı-malar yapar hakkında bilgim yoktu. Taşınma vesilesiy-le buradan haberdar ol-dum. Burayı sevdik ama elbette biz de bir yere kesin olarak ait olmak is-tiyoruz. Üniversitemizin kampüsünde kendimize ait bir yeri arıyoruz. 
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Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Kampüsü'nde eğitim 
alan müzik bölümü öğrencileri, kampüsün Sağlık Bilimleri 

Üniversitesi'ne devredilmesinin ardından çalışmalarına bir yıl 
boyunca Gençlik Sanat Merkezi'nde devam edecek

l Kaan DERTÜRK

Müzisyen ve dövme sanatçısı Bahadır Cem Börekçioğlu, do-
ğup büyüdüğü semt olan Acıbadem’de, her bir santimin-
de kendi emeği olan bir caz kafe açtı. Adı ‘Karınca Jazz Kafe’.  
Şu sıralar aktif olarak müzikle uğraşmasa da müziği çok 
sevdiği için bu mekanı da caz tınılarıyla kurgulamış. Kafenin 
hemen yanında da Karınca Tattoo adlı dövme stüdyosu bu-
lunuyor. Börekçioğlu, ‘’Her zaman caz konseptini ve kahveyi 
birleştirebileceğim bir yer açma hayali kurardım. Küçük bir 
mekan da olsa, bunu başardım’’ diyor. Neden ‘Karınca’ ismi-
ni seçtiğini de ‘’Evveliyattan beri bir şeyler yazar çizerim. Bu 
benim ilk ve en sevdiğim uğraşım olmuştur.Dövmeden,si-
nemadan ve hatta müzikten önce, yazmakla uğraşıyordum.
Karıncayı bir metafor olarak yazılarımda kullanırdım.Birkaç 
özel anlamı da var elbette. Karınca, benimle bütünleşmiş bir 
light motif oldu’’ sözleriyle açıklıyor. Börekçioğlu’un,’’Diğer 
mekanlardan farkı ne olacak Karınca Jazz Cafe’nin?’’ soru-
suna yanıtı ise şöyle; ‘’Sanırım samimiyeti…Çok fazla kafe 
açıldı Kadıköy’de. Ben de bu yapıyı eleştirenlerdenim. Ama 
dediğim gibi çok uzun zamandır böyle bir yer istiyordum. İn-
sanların  kitap okuyabileceği,keyifle muhabbet edebileceği, 
küçük de olsa kültür ve sanatı yaşayabileceğimiz, yaşayan 
bir mekan...’’ Bahadır Cem Börekçioğlu, mekanı ‘caz kafe’ 

olarak kurgulayışını da şöyle açıklıyor; ‘’Ben aslında blues’dan gelmeyim, enstrümanım-da da Blues’a daha çok hakimimdir. Ama ca-zın  bende yeri apayrı. Bir yağmur yağdığında iliklerimde hissettiğim müziktir caz. Ve yağ-mur bu hayatta en çok sevdiğim şeydir… Jazz üzerine çok fazla yer yok Kadıköy’de, hat-

ta benim yakın bir arkadaşımın kafesi dışında başka hiçbir 
yer bilmiyorum. Evet Cihangir tarzında çok fazla yer açıldı.
Ama pür caz ve caz kültürüne hakim bir yer yok. Keşke olsa. 
Ben buna çok sevinirim. Ama kapısına bir saksafon modeli 
asıp, içinde alakasız bir  müzik çalarsa ve adına caz derse de 
buna çok üzülürüm. Sanırım onlardan epey olabilir. Bu kafe-
de caz, duvarlardaki çerçevelerden, mekanda çalan müzik-
lere; hazırladığımız kahve karışımlarından, arada bir olacak 
dinletilere kadar her yerde olacak. Akşamüstü saatlerinde arada bir dinleti etkinlikleri yapmayı plan-lıyorum.’’

PLAĞINI KAPAN PIKABAMekanda bir de pikap ve plak sehpası ol-duğunu söyleyen Börekçioğlu, ‘’Plak, sı-kıştırılmamış ses olarak dinlemekten en çok zevk aldığım müzik dinleme kana-lı.O yüzden her saniye olmasa da me-kanda plak çalacak. Dinleyenler ken-di plaklarını da getirip çalınmasını teklif edebilir. Bunun için özel plak günleri de yapacağız’’ diyor.

Perküsyon, marimba ve vibrafon çalan Kadıköylü genç yete-
nek 14 yaşındaki Beste Gürkey, bir ödül daha kazandı.Gürkey, 
İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Perküsyon bölü-
münden arkadaşlarıyla birlikte katıldığı Portekiz "11.Interna-
tional Paços Premium" adlı perküsyon yarışmasında birinci-
lik ödülüne layık görüldü. Gürkey, ‘’14 yaşımda 16.cı ödülümü 
almış olmaktan ve ülkemi temsil etmekten mutlu ve gurulu-
yum’’ dedi.
Genç perküsyoncu Beste, geçtiğimiz aylarda uluslararası per-
küsyon dünyasının sayılı festival ve yarışmalarından olan 
14.İtalya Perküsyon Festivali ve Yarışması’nda, 36 ülkeden 140 
yarışmacı arasında vibrafon kategorisinde birinci olmuştu.

Yine Beste, yeni ödül!

Karınca gibi caz yapacaklar!

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü yer sorunu 
gerekçe gösterilerek YÖK tarafından 25 Mayıs’ta kapatıldı. Bölüme artık 
öğrenci alınmayacak. Karardan dolayı öğrenciler mağdur, hocalar üzgün...

ÜÇ KEZ YER DEĞİŞTİRDİ
Müzik bölümü açıldığı zamandan 
bu yana üç kere yer değiştirdi. Önce 
Acıbadem Kampüsü’nde Güzel 
Sanatlar Fakültesi’nin binasında 
yer alırken daha sonra Haydarpaşa 
Kampüsü’ne yollandı. Müzik bölümü 
oradan da fiziksel yetersizlikler 
gerekçe gösterilerek çıkarıldıktan 
sonra, Kadıköy Belediyesi’nin tahsis 
ettiği Gençlik Sanat Merkezi’nde 
faaliyetlerini sürdürmeye çalıştı. 
Öğrenciler ve hocalar, 1955 yılında 
kurulmuş Türkiye’nin en eski 
fakültelerinden biri olan Marmara 
Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi’nin müzik bölümünün 
kapatılmasının tarihi bir hata olduğu 
görüşünde birleşiyorlar. 
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Karİkatür Evİ’nde 
Yaz Atölyelerİ Başlıyor 

Kadıköy Belediyesi’nin mizahı yediden yet-
mişe her yaş grubuyla buluşturduğu Karikatür 
Evi yaz dönemi atölye çalışmalarına başvuru-
lar 5 Haziran Salı günü başlıyor. 

Atölye çalışmaları; çizgi romanda Begüm 
Erçam, mangada Ali Toğlukdemir, karikatürde 
Akdağ Saydut, Anıl Gürak, Ayşe Işın, Behiç 
Pek, Cem Güventürk, Cihan Topçu, Eda Oral, 
Erhan Candan, İlker Altungkök, Nuhsal Işın ve 
Sibel Bozkurt tarafından gerçekleştirilecek. 

Atölyelere yediden yetmişe her yaş grubu 
kimlik fotokopisi ve bir adet fotoğrafla baş-
vurarak, kendi yaş grubuna uygun atölyeler-
de derslere katılabilecek. Her atölye için 8 ki-
şilik kontenjanın olduğu programlara devam 
zorunluluğu varken ücretsiz olan atölyelere 
katılım için Kadıköy’de ikamet zorunluluğu 
yok. Karikatür Evi Yaz atölyelerine 5 Hazi-
ran’dan itibaren kayıt yaptırılabilecek.

Karikatür Evi İletişim: 0216 418 10 49 
karikaturevi@kadikoy.bel.tr

Hasanpaşa mah. Kurbağalıdere cad. no 
69, Kadıköy/İstanbul

Bahariye Ortaokulu’nda 

Şiir Dinletisi
 
Bahariye Ortaokulu’nda, “Öncü Kadıköy’de 
Önceliğimiz Öğrencilerimiz” projesi kapsamında 
Türkçe öğretmeni Filiz Çelik Doğru’nun 
çalıştırdığı 6B sınıfı öğrencileri bir şiir dinletisi 
sundu. “Şairler ve Şiirleri” konulu teatral şiir 
dinletisi, 16 Mayıs’ta Bahariye Ortaokulu 
konferans salonunda, 17 Mayıs’ta Kadıköy Halk 
Eğitim Merkezinde sergilendi. Yirmi öğrenci ile 
gerçekleştirilen şiir dinletisinde çeşitli şairlerin 
şiirleri, 11-12 yaşlarındaki çocuklar tarafından 
büyük bir ustalıkla okundu.

Alacakaranlık Dergi’nin öncülüğünde 26 Mayıs Cu-
martesi günü Kadıköy Belediyesi’nin yeni çalış-
ma mekânı Kadıköy İDEA’da düzenlenen festival-
de VHS, DVD, lobi kartları, sinema afişleri, çizgi 
roman, figür ve plak gibi nitelikli koleksiyon ürün-
lerine yer verildi. Bireysel koleksiyoner stantları-
nın yanı sıra bu ürünleri satan mağazaların stantları 
da yer aldı. Özellikle 45’lik plaklar ve eski kaset-
ler, dergiler ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü. 
Stantların yanı sıra çizgi roman yazarları ve çizerle-
ri de okuyucularla buluştu.  Öğle saatlerinde başla-
yan etkinlik, akşam yapılan açık hava film gösteri-
miyle sonlandı. Açık havada The Burning 1981 filmi 
gösterildi. Geçtiğimiz yıl da aynı etkinlik Kadıköy 
İDEA’da gerçekleşmiş, birçok atölye ve etkinlik ya-
pılırken sonunda The Fog filmi izlenmişti. 

“ÜÇÜNCÜ FESTİVAL DE GELECEK”
Festivale dair konuştu-

ğumuz Alacakaranlık Dergi 
editörü Beril Köroğlu, Tür-
kiye’de koleksiyonerliğin gel-
diği noktaya dair şunları söy-
ledi: “Şu an tüketim toplumu 
ve değişen para ilişkileri yü-
zünden koleksiyonerlik dur-
gun seyrediyor. Ama biz Ala-
cakaranlık dergiyi de her 
zaman koleksiyonerle konu-
şarak, söyleşerek çıkarmaya 
çalıştık. Biz yaptığımız röpor-
tajlarla bu koleksiyon kültürü-
ne destek olmayı amaçlıyoruz. Özellikle Türkiye’de 
ekonomik sıkıntılar çok belirleyici. Koleksiyonerlik 
bu sebeple duraksamış görünse de hala kendi içimiz-
de bunu devam ettirmeye gayret ediyoruz. Üçüncü, 
dördüncü festivali de gerçekleştirmeyi planlıyoruz.”

İstanbul’un hafızasıİstanbul’un hafızası
Eyice’ye veda...Eyice’ye veda...

ilesi Amasralı olan ancak ço-
cukluğu ve gençliği Kadı-
köy’de geçen Semavi Eyice, 
Galatasaray Lisesi’ni bitir-

dikten sonra II. Dünya Savaşı yıllarında 
Almanya’ya giderek sanat tarihi eğitimi 
almıştı. Almanya’da savaşın ortasın-
da geçirdiği tehlikeli yıllardan sonra İs-
tanbul Üniversitesi’ne dönerek “İstan-
bul Minareleri” üzerine yaptığı bitirme 
teziyle buradan mezun oldu. Üniversi-
tede doktora çalışmasıyla akademik ha-
yata devam etti ve yıllarca İstanbul Üni-
versitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi bölümünde 
görev yaptı.

2011 yılında Sanat Tarihi dalında Cumhurbaşkan-
lığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne layık görülen 
Eyice, aynı zamanda Türkiye Bilimler Akademisi Bi-
lim Ödülü’nün sahibiydi. Osmanlı ve Bizans tarihi uz-
manı olan Eyice’nin 400’ü aşkın bilimsel makalesi ve 
çok sayıda kitabı bulunuyor. Eyice, Anıtlar Kurulu’n-
da görev yapması dolayısıyla birçok tarihi yapının yok 
olmaktan kurtarılmasına olanak sağlamıştı. Eyice’nin 
ayrıca İstanbul’un tarihi eserleri konusundaki çalışma-
larının dışında Toroslar’daki arkeolojik alanlar ve Bal-
kan ülkelerindeki Osmanlı eserleri hakkında araştır-
maları da bulunuyor.

 
EYİCE’NİN “KADIKÖKÖYÜ”
Eyice’nin Kadıköy ve İstanbul anıları, İBB Kültür 

A.Ş. Yayınları Hatırat Serisi’nin ilk kitabı olan “Se-
mavi Eyice İle İstanbul’a Dair” kitabında toplanmıştı. 
Eyice çocukluğunu ve gençlik yıllarını geçirdiği Kadı-
köy’ü şöyle anlatmıştı: 

“Çocukluğum ve gençliğim Kadıköyü’nde geç-
ti. Her ne kadar bugün Kadıköy deniyorsa da doğrusu 
Kadıköyü olmalıdır. Çünkü İstanbul’un fethinin tam 
arkasından Fâtih II. Mehmed bu bölgeyi, İstanbul’un 

ilk kadısı olan Hızır Bey Çelebi’ye temlik etmiştir. 
Dolayısıyla adın esası Kadıköyü’dür. Nitekim Kızıl-
toprak’ta caminin tam arkasında, yakın zamana kadar 
duran, sonra yıktırılan tarihî bir çeşmenin kitabesinde 
de yaptırıp vakfeden kişinin Kadı karyesinde mukîm 
bir zat olduğu belirtilmişti. Biz Haydarpaşa’da, Yel-
değirmeni’nde oturuyorduk. Haydarpaşa tarafındaki 
ilk sokak İbrahim Ağa semtine doğru giderdi. Onun 
hemen yanından başlayan yokuş da Yeldeğirmeni adı 
verilen semte çıkan Çınar Sokağı’ydı. Bizim evimiz 
de o sokaktaydı.”

İNGİLİZLERİN PATEN SAHASI
“Çok ilginçtir, 1930’lu yıllarda belediyece sokakla-

rın adları yeniden düzenlenirken, rahmetli Osman Nuri 
Ergin tarafından yokuşun adı Düz Sokak olarak belir-
lendi. Bu sokağın neresinin düz olduğunu hâlâ anla-
mamışımdır. Sokağın ucunda Ladikli Ahmed Ağa’nın 
tarihî bir çeşmesi, namazgâhı ve bir de çınar ağacı var-
dı. İstanbul’un 1919-1923 yılları arasındaki işgali sıra-
sında bu namazgâhın yeri, beton dökülerek İngilizlere 
paten sahası olarak tahsis edilmiş, sonra da bu düzlü-
ğe bir apartman yapılmıştı. Böylece namazgâhın kıble 
taşı yok olup gitti, çınar ağacı da kurutularak yaklaşık 
yirmi sene evvel kesildi.”

HAYDARPAŞA BAHÇESİ
“Sokağın kuzey tarafındaki, Kadı-

köy koyuna hâkim olan yarım yuvar-
lak arazi de Haydarpaşa bahçesinin 
yeri idi. İstanbul’un en büyük bahçe-
lerinden biri olan bu muazzam bahçe, 
Fatih’te Haydar semtinde bir hayra-
tı da olan Haydar Paşa tarafından 16. 
yüzyılda yapılmış, Haydarpaşa adı da 
oradan kalmış. Osmanlı döneminde 
şehrin önemli büyük bahçelerinden 
olan Haydarpaşa bahçesi, 19. yüzyıl-
da parsellenmeye başlamış ve zaman-
la evlerle dolmuş. Yalnız, tabii ben 
bu işleri öğrendikten sonra fark ettim. 
Bizim evin civarında moloz taşlardan 

yapılma bir set duvarı vardı. O belliydi ki Haydar-
paşa bahçesi yamaç olduğu için, toprağı düz tutmak 
için yapılan setlerden birinin kalıntısıydı.”

“UÇURTMA UÇURURDUK”
“Çayır 19. yüzyılın ortalarına doğru Sultan II. 

Mahmud’un kızı Adile Sultan’ın düğününe de ta-
nıklık etmiştir. Bu düğün eğlenceleri günlerce sür-
müş, hatta bir yabancının İstanbul’a ilk defa getirdi-
ği balonla göğe yükselmesi de burada seyredilmiştir. 
Biz de çocukluğumuzda bu çayıra çıkardık. En bü-
yük eğlencemiz de uçurtma uçurmak olurdu. Ka-
dıköyü kurulduğundan beri daha çok yabancıla-
rın oturduğu bir yer olmuştur. Bizim o sokakta da 
çok entresan bir yerleşim vardı. Tabii Kadıköyü, o 
zamanlar modern bir muhit sayılıyor. Aynı sokak-
ta ecnebisi, levanteni, Hırıstiyanı, Ermenisi bir ara-
da idi. Biz büyürken daha hâlâ yüz elli sene önce-
den kalmış birkaç ahşap ev vardı. O evler yangından 
da kurtulmuştu ve hatta gayet yaşlı Rumlar o evler-
de oturuyordu. Almanların yaptıkları güzel mimarili 
bir Alman okulu vardı fakat 1918’den sonra Alman-
lar o okulu bıraktılar, sonra bizimkiler de onu ilko-
kul yaptılar. Ve Osmangazi İlkokulu adıyla haliha-
zırda o okul devam ediyor.”

A
l Erhan DEMİRTAŞ

Bu yıl ikincisi yapılan Koleksiyoner Festivali Kadıköy  
İDEA’da gerçekleşti. Festivalde koleksiyonerlerin stantları 
yer alırken çizer ve yazarlar okuyucularla biraraya geldi

l Fırat FISTIK

Koleksiyonerler Kadıköy İDEA’da buluştu

Türkiye’nin ilk “Bizans 
Sanatı” uzmanı, sanat  

tarihçisi Prof. Dr. Semavi 
Eyice organ yetmezliği 

sebebiyle hayatını 
kaybetti. Eyice uçurtma 

uçurduğu Haydarpaşa  
Çayırı’nı anlatıyor…
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Haftalık süreli yerel gazete

Kadıköy Belediyesi ve Kadıköylüler adına 
Sahibi Kadıköy Belediye Başkanı

AYKURT NUHOĞLU
YAYIN KURULU

Onur TEMÜRLENK, 
Ayten GENÇ, Leyla ALP

Yazı İşleri Müdürü

Semra ÇELEBİ

Sayfa Tasarımı

Yasemin ÖZGÜNEŞ - Sinem HAMARAT

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Ulaş YILMAZ

Haber Merkezi

Gökçe UYGUN - Erhan DEMİRTAŞ

Reklam Servisi

Özge ÖZVEREN

Baskı: İleri Haber Ajansı İletişim Matbaacılık Yayıncılık ve Teknik Hizmetleri Ticaret A.Ş. 
Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11 A/21 Yenibosna / İSTANBUL

Adres: Osmanağa Mahallesi 
Söğütlüçeşme Cad. 

Kalem Sok. No: 7/2 A Blok 
Kadıköy

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

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

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

Dağıtım: Mehmet Gündoğdu
(0532) 727 01 07

Gazetemizde yayınlanan yazıların yasal sorumluluğu yazı sahibine aittir.

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

Potlaç projesi kapsamında üretilen 
ürünler, projenin üçüncü yılında 
yine ve yeniden Moda’da kurulan 
stantlarda yaza merhaba dediDünyanın değişmekte olduğunu anlatan 

sanırım 1 milyon 864 bininci yazıyı okumak 
üzeresiniz şu an… 

Efendim; “Komşusu açken, tok yatan biz-
den değildir” diye bin 500 senelik bir söz var-
dır ve bilmeyeniniz yoktur bu sözü zannımca.

Günümüzde bu söz maalesef artık ge-
çerliliğini yitirmiştir. Çünkü tıka basa yiyip 
tok yatmak ciddi sağlık sorunlarını da be-
raberinde getirir. Evet, aç yatmak tok yat-
maya göre daha sağlıklıdır ve bu bilimsel bir 
gerçektir.   

Keza; “Memnuniyetinizi dostlarınıza, şi-
kayetlerinizi bize anlatınız” şeklinde neyi, 
nereye yapmamızla ilgili istekleri olurdu ti-
cari kuruluşların yakın zamana kadar. Kendi 
hatalarını, yanlışlarını kendilerinin düzelte-
ceğini vaad eden bu çağrının samimiyetine 
günümüzde artık hiç kimse inanmamakta-
dır ve tüketici masalarına, kurumlarına hat-
ta tüketici şikayetleriyle ilgili internet site-
lerine döküyor vatandaş derdini…

Gerçi ben memnuniyeti dostlara, tanı-
dıklara anlatma konusunda ticari firmala-
rın bu önerisine pek uymadım. Mesela hiç 
bir zaman, hiç kimseye gidip de; “Marul Dö-
viz Bürosundan 140 dolar aldım, o kadar 
memnun kaldım ki oradan aldığım dolarlar-
dan, sana da tavsiye ederim, oradan al do-
ları çok güzel artıyor valla” demedim.     

Eskiden yaza girdiğimizi hava sıcaklığı-
nın 12 -13 dereceyken küresel ısınmadan 
dolayı ertesi gün aniden 32 dereceye fır-
lamasından değil de; Serdar Ortaç’ın yaza 
damga vurma şarkısının piyasaya çıkma-
sından anlardık. Vay be ne günlerdi… Artık 
damgasız yazlar dönemi başladı.

Açıkçası damgasız yazların bitmesi-
ne ne sevindim, ne üzüldüm fakat ismi ‘Del-
ta’lı, ‘Kobra’lı, film furyalarının bitmesine se-
vindim. Bir ara televizyonlarda bir gün Delta 
Harekatı, bir gün Kobra Harekatı; bir gün 
Kobranın Yükselişi, bir gün Delta Gücü… ney-
se bitti artık sonunda kobra da, delta da..    

Ramazanlar ise değişenler içinde en 
popüler olandır. Neredeyse hayatında bir 
kez ‘Nerde eski Ramazanlar?..’ demeyen bir 
vatandaş yoktur herhalde bu ülkede. Şim-
dilik davulcu, güllaç, pide, Ramazan rituel-
leri olarak devam ediyorlar ama meşhur di-
reklerarası Ramazan eğlencesinin yerine 
uzun bir süredir sadece din uzmanı olarak 
ortalara çıkan birilerine “Hocam, Ramazan-
da sakız çiğnemek ve denize girdiğimiz-
de vücudumuza bir şekilde kaçan su orucu 
bozar mı?” konulu geleneksel soru sorma 
şenlikleri yapılıyor. Bu sorular artık bir Ra-
mazan geleneği olmuş durumda. 

O değil de son ekonomik verilere bakacak 
olursak, vatandaş oruç tutmaya Ramazan-
dan sonra da devam edecek gibi görünüyor.   

Bir de eskiden sık sık; bir ekonomik veri 
olarak 4 kişilik ailenin mutfak masrafını du-
yar, okurduk. Epeydir duymuyorum bunu… 
Acaba açık Amerikan mutfağa geçtiğimiz 
için, salon masrafı ile mutfak masrafı birbi-
rine karıştığı için mi artık duyamıyoruz?  

Eskiler, eskiler diyoruz ya; Yeni Zelan-
da diye isim konulmuş bir ülke var dünya-
da. ‘Yeni Zelanda, kaç yıldır yeni?’ diye sor-
mayacağım. Sadece şunu sorayım konuyla 
ilgili olarak; Yeni Zelanda’da acaba hiç; ‘Aah 
ah, nerde eski Zelanda?’ diye hayıflanan-
lar var mıdır? 

Eskiden ne kadardı bu oran bilemiyo-
rum ama aldığım kesin bir bilgiye göre lah-
macuna konan soğanın kıymaya oranı bire 
kırkmış. (Evet, ilk duyduğumda ben de ina-
namadım).  

“Nerde Eski 
Zelanda’lar?”

FATİH 
SOLMAZ Ureterek dayanıSmayı

bUyUtUyorlarayatın her alanında var olan ve var olmak için 
mücadele veren kadınlar, üretmeye, ürettikçe 
çoğalmaya, çoğaldıkça dayanışmaya ve pay-
laşmaya devam ediyor. Dayanışmanın ve pay-

laşmanın iyi örneklerinden biri olan Kadıköy Belediye-
si’nin Potlaç projesinde biraraya gelen 805 kadın da hem 
üretiyor hem de birarada olmanın mutluluğunu yaşıyor. 

Potlaç projesi kapsamında bir araya gelen kadınla-
rın ürettiği ürünler, kışın yer aldıkları Caddebostan’da-
ki Potlaç Dükkan’ının kapısını araladı, Moda’da yaza 
merhaba dedi. 805 kadının ürettiği el emeği ve göz nuru 
ürünler, 25 Mayıs Cuma gününden itibaren kasım ayına 
kadar her cuma, cumartesi ve pazar günü 11.00 ile 22.00 
saatleri arasında Moda Aile Çay Bahçesi arka tarafında 
yer alan stantlarda sergilenecek. Toplumun her kesim-
den kadınları, LGBTİ’leri ve kadın/LGBTİ örgütlerini 
kucaklayan Potlaç, üçüncü yılın mutluluğunu ve sevin-
cini Kadıköylülerle paylaşıyor.  

“SİZLERİ GÖRDÜĞÜMÜZ İÇİN MUTLUYUZ”
Biz de Gazete Kadıköy olarak stantları gezip, ince 

ince nakış işlenmiş çantaların, oyuncukların ve takıların 
hikayelerini sizler için dinledik. Cuma günü ara ara yağ-
murun yağdığı bir havada yaza hoşgeldin diyen Potlaç 
stantları, Kadıköylüleri misafir etmek için hummalı bir 
çalışmanın içindeydi. Birbirlerine stant düzenlemesin-
de yardımcı olan, bir bardak çayı paylaşan, standı ziya-
ret edenlere de yaptıkları ürünler hakkında bilgi veren 
kadınlara, yolu oradan geçenlerin, “Ne kadar güzel yine 
buradasınız. Umarım her zaman burada olursunuz. Siz-
leri görmek bizi mutlu ediyor, bol kazançlar” diyerek se-
lam verip geçmeleri karşılıklı örülen sevginin ve saygı-
nın göstergesi…

KADINLAR DESTEĞİNİZİ BEKLİYOR
Stantların her biri ayrı bir dünya. Çünkü kadınlar, 

ürünleri kendi renkleri ile yoğurmuş. İğne oyası gözlük 
askılarından, nakış işlemeli kolyelere, yüzüklere, bilek-
liklere, örgüden çocuk elbiselerine ve yeleklerine, ço-
raplarına, çoraptan yapılmış oyuncak kedilere, şile bezi 
şallardan, çantalara, yastıklara, keçeden etrafı örülmüş 

sabunlara… Farklı bakış açısı ve yaratıcı-
lıkla harmanlanmış nice ürün. Kimi stant 
sahipleri önceki yıllarda katılmış olmanın 
verdiği deneyimle karşılarken bizi, kimin-
de ilk kez stant açmış olmanın heyecanı 
vardı. Kadınlar “Potlaç gibi başka projeler 
olsun. Kadınlar üretsin. Ürettiklerini pay-
laşsın. Aramızda emekli olan, çalışan ya 
da eşinden ayrıldıktan sonra hayata tutun-
maya çalışan kadınlar var. Kadınlar güç-
lerinin farkında olsun. Maddi beklentiden 
çok birarada olduğumuz için mutluyuz ve 
güçlüyüz” diyor. Sizin de yolunuz Moda 
Çay Bahçesi’nden geçerse, stantları ziya-
ret edip ürünlerden alarak hem kadınlara 
destek hem de projenin devamlılığına kat-
kıda bulunmayı unutmayın… 

Kadınlar birarada olmak, birarada olmanın ver-
diği gücü üretime dönüştürmek için çeşit-
li dernekler ya da sivil toplum örgütlerinde ça-
lışma yürütüyor. Bu derneklerden biri de ilk 
olarak 10 kadınla yola çıkan ve şu an 90 üyeye 
ulaşan Kadınları Destekleme ve Kalkındırma 
Derneği (Hanımgiller). Hanımgiller Derneği’nin 
kuruluş hikâyesini ve çalışmalarını dinlemek 
için Hanımgiller Derneği Yönetim Kurulu Baş-
kanı Mehtap Söğüt, Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Funda Doğru ve dernek üyesi Figen 
Akan’ı sayfamıza konuk ettik. 

ÇOCUKLAR İÇİN ATKI VE BERE 
“Bundan altı yıl önce kurslara devam eden 
emekli kadınlardık. Sosyal projelere destek 
olmak istiyorduk. Komşumuz olan kafe bize 
asma katını haftada bir çalışma yürütmemiz 
için verdi. Ördüğümüz bereler ve atkılar Ka-
dıköy Kent Konseyi’nin desteği ile doğudaki 
çocuklara gönderildi. Kent Konseyi, bu çalış-
malarımızdan dolayı dernek olmamız için bizi 
teşvik etti.” diyerek derneğin kuruluş süreci 
hakkında bilgi veren Mehtap Söğüt, 2007 yılı-
nın Nisan ayında derneği kurduklarını söyledi. 
Derneğin isminin nerden geldiğini ise şöyle 
anlatıyor Söğüt: “Kafede çalışma yürüttüğü-
müz zamanlarda eşim bizi soranları ‘hanımgil-
ler yan tarafta çalışıyor’ diyerek yönlendiri-
yordu. Oradan kalan bir söylemle derneğin 
adını Hanımgiller koyduk. Uğurlu gelsin diye de 
amblemimizi uğur böceği seçtik.” 
Haftada bir Kadıköy Belediyesi Bostancı Gö-
nüllü Evi’nde bir araya gelerek, çalıştıklarını 
ifade eden Mehtap Söğüt, sözlerine şu şekil-
de devam etti; “Üretim aşamasını gerçekleş-
tirdiğimiz yerler var. Ama sıra sergilemeye ve 
paylaşmaya gelince sıkıntı yaşıyoruz. O yüz-

den kalıcı yerler istiyoruz. Dernek çatısı altın-
da sadece el sanatları üzerine çalışmıyoruz. 
Kız çocuklarının daha çok okuması adına bilinç 
oluşturabilmek için film ve kitap önerisinde de 
bulunuyoruz.”

“UĞUR BÖCEKLERİNİ BULUN”
Çoğunluğu İstanbul Anadolu Yakası olmak 
üzere Türkiye’nin farklı illerinden 90 üyenin ol-
duğuna işaret eden dernek üyesi Figen Akan, 
dernek çatısı altında takıların, yemenilerin, 
iğne oyasının, ahşap boyamanın, gümüşün kı-
sacası geleneksel el sanatlarının her dalının 
olduğunu vurguladı. “Biz olursak her şeyi ya-
parız. Yeter ki gücümüzün farkına varıp yan 
yana olalım” diyen Akan, sözlerine şu bilgileri 
ekledi; “Çeşitli projelerimiz var. Bu projelerden 
birini Uluslararası Göçmen Kadınlar Dayanış-
ma Derneği ile yapıyoruz. Atkı ile bere ihtiyaç-
larını karşılayacağız. Diğer bir projeyi de Tarihi 
Kadıköy Çarşı Derneği ile birlikte yürütece-
ğiz. ‘Uğur böceklerini bulun’ projesi kapsamın-
da esnaf ile kadınlar birbirlerini destekleyecek. 
Örneğin bir gümüşçü dükkânında kolyele-
rin yanına el örgüsü bir bebek yerleştirilecek. 
Dükkânın camında da ‘uğur böceklerini bulun’ 
yazısı olacak. Kadıköy’ün yazı da kışı da çok 
güzel. AVM kültürü bize dayatılıyor. Bu proje 
ile bunu da kırmak istiyoruz.”

“HAYALLERİME DOKUNMA UĞURUM OL”
“Arkadaşımızın içinde olduğu bizim de des-
tek olduğumuz Çocuk Esirgeme Kurumu’nda-
ki çocuklara yönelik projenin içindeyiz” diyen 
Funda Doğru da “Üyelerimiz el becerisi olan 
çocuklara dikiş, nakış ve gümüş öğretiyor. 
Onlar üretiyor biz de satışını üstleniyoruz. Bir-

kaç tane organizasyon şirketi ile 
de birlikte çalışıyoruz. Örneğin 
bir şirket bir düğünün konsepti-
ni alıyor. O konsept çercevesin-
de suplalar var. Aramızda supla 
yapan on kişi seçiliyor. Kadınlar 
o suplaları örüyor ya da nikah 
şekeri yapıyor. Biz de satışını 
sağlıyoruz. Ayrıca kız çocukla-
rının okuması için ‘Hayallerime 
dokunma uğurum ol’ projemiz 
var. Proje kapsamında tişört, 
çanta ve şapka olacak. Onla-
rın satışı ile çocukları okut-
mak için kaynak oluşturula-
cak.” diye konuştu. 

Hanımgiller 
Derneği, 

çocukların 
okuması ve 

bir meslek 
sahibi olması, 
kadınların da 

üretimde daha 
çok yer alması 

için projeler 
üretmeye 

devam ediyor

HANIMGILLER 
UĞUR GETIRIYOR

Kadıköy Belediyesi Sosyal Hizmet 
Merkezleri’nin 2017-2018 eğitim dö-
nemi yılsonu sergisi, 29 Mayıs Salı 
günü Kozyatağı Kültür Merkezi Sa-
nat Galerisi’nde açıldı. Kursiyerlerin, 
eğitmenlerin, Halk Eğitim Merke-
zi müdürlerinin katıldığı ser-
gi açılışına Kadıköylüler de 
yoğun ilgi gösterdi. Nakış, 
model gemi yapımı, ma-
kine nakışı, biçki ve dikiş, 
fotoğrafçılık, resim, aşçı-
lık ve pastacılık ve tezhip 
alanında 600’e yakın ürü-
nün yer aldığı serginin açı-
lış konuşmasını yapan Kadı-
köy Belediyesi Meclis Üyesi 
Yener Kazak, eğitim dö-
neminde emeği geçen 
herkesi tebrik etti. Yener 
Kazak,  çok sayıda bir-
birinden farklı ve değerli 
ürünün bir arada olduğu-
nu belirtti. 

“GAZETE KADIKÖY’DEN ÖĞRENDİM”
Sergide Kamaralı Çırnık adında mo-
del bir gemisi olan İrfan Tezel, “Model 
gemi yapımı kursu hakkındaki bilgiyi 
Gazete Kadıköy’den öğrendim. El iş-
lerine hep bir merakım vardı. Emek-

li olduktan 
sonra da 
bu kursa 
başladım. 
Çok zevkli 

bir uğ-

raş, zamanın nasıl geçti-
ğini anlamıyorsunuz. Bir 

ürün en az altı ayda orta-
ya çıkıyor” dedi.  

Fotoğrafçılık kursuna gi-
den Tahsin Ervardar da uzun 

yıllardır fotoğrafçılıkla uğ-
raştığını, bilgilerini pe-
kiştirdiği için kursun çok 
faydalı olduğunu, ortaya 
çıkan eserlerin başkaları 
tarafından beğenilmesi-

nin de ayrıca mutluluk ve-
rici olduğunu dile getirdi. 

Pastacılık kursu sonucu yapı-
mını öğrendiği lezzetli ürünleri ser-
giye gelenlere ikram eden Zehra 
Hacıbektaşoğlu ise; “Merakım var-
dı. Evde de uğraşıyordum. Bildiğimi 
sandığım ama bilmediğim birçok yeni 
bilgi öğrendim.” diyor. 

Kadıköy 
Belediyesi 

Sosyal Hizmet 
Merkezleri’nin 

Kozyatağı Kültür 
Merkezi Sanat 

Galerisi’nde 
gerçekleşen 

yılsonu 
sergisinde 600’e 

yakın ürün 
sergilendi

Yılsonu sergisinde

ESERLER

H

el emeğİ göz nuru

Hazırlayan: Seyhan KALKAN VAYİÇ

Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek 
Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı Kuşdili 
Sosyal Hizmet Merkezi, Hasanpaşa 
Sosyal Hizmet Merkezi, Cemal Süreyya 
Sosyal Hizmet Merkezi ve Rasimpaşa 
Sosyal Hizmet Merkezi’nde 36 branşta 
mesleki, kişisel gelişim ile hobi alanında 
eğitimler veriliyor. Başvuruları ağustos 
ayında başlayan, Milli Eğitim Bakanlığı 
onaylı sertifikalı ve ücretsiz olan kurslar 
için detaylı bilgiyi (0216) 349 61 67 
numaralı telefondan öğrenebilirsiniz. 

Başvurular ağustos ayında başlıyor

Tahsin Ervardar

 Irfan Tezel

Zehra 
Hacıbektaşoğlu
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46. İstanbul Müzik Festivali, bu yıl “aile bağları” temasıyla klasik müzik severlerle buluşuyor

MUzIkte aile baGları
Hazırlayan: Gökçe UYGUN

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, E.C.A. 
Presdöküm Sanayii A.Ş. sponsorluğunda düzenlenen İs-
tanbul Müzik Festivali 23 Mayıs-12 Haziran tarihleri ara-
sında gerçekleştiriliyor. Sahnede müziği icra edenleri, 
koltuklarındaki dinleyicileri ve perde arkasındaki destek-
çileriyle 46. yılına giren İstanbul Müzik Festivali, bu yıl 
“aile bağları” temasını merkezine alan bir programla mü-
zikseverlerin karşısına çıkıyor.

Sanatçıları, dinleyicileri, destekçileri ve çalışanlarıy-
la kendisi de büyük bir aile olan İstanbul Müzik Festiva-
li, bu yıl müzikseverleri aile ilişkileri arasındaki müziğin 
izini sürmeye, müziğe dair anılarını yeniden hatırlamaya 
ve keşfetmeye davet ediyor. Festival bu tema kapsamın-
da müzikseverleri Lauma & Baiba Skride, Güher & Süher 
Pekinel ve Ferhan & Ferzan Önder gibi kardeş müzisyen-
ler, Selman & Kudsi Ergüner, Mischa, Lily & Sascha Ma-
isky gibi müzisyen baba ve çocukları ile Diana Damrau & 
Nicolas Tesle gibi eş müzisyenlerin de aralarında olduğu 
zengin bir programla buluşturuyor.

MAİSKY, KADIKÖY’DE
46. İstanbul Müzik Festivali Yaşam Boyu Başarı Ödü-

lü, dünyada solist olmadığı önemli orkestra, birlikte çal-
madığı efsanevi isim kalmayan, özgün yorumculuk üslu-
buyla kendisi de efsanevi viyolonselciler arasında yerini 
alan Mischa Maisky’e takdim edilecek. Kendini her an-
lamda dünya vatandaşı olarak tanımlayan sanatçı,  dünya-
nın en önemli orkestralarıyla 35’in üzerinde albüm kay-
detti. Pek çok kez Grammy’e aday gösterilen Maisky’nin 
albümleri birçok ödül aldı. Festival, benzersiz kariyeri ve 
hayat hikâyesine sahip Maisky’i iki konserde birden ağır-
layacak. Maisky ilk konserini köklü geçmişiyle tanınan 

Franz Liszt Oda Orkestrası’yla 2 Haziran Cumartesi günü 
Aya İrini Müzesi’nde gerçekleştirecek. Konser öncesin-
de sanatçıya Yaşam Boyu Başarı Ödülü takdim edilecek. 
Festivalin bu yılki temasına gönderme yapan ve sanatçı-
nın kızı Lily ve oğlu Sascha’yla birlikte gerçekleştireceği 
Maisky Kesişmeleri başlıklı konseriyse 4 Haziran Pazar-
tesi 20.00’da akşamı Süreyya Operası’nda müzikseverler-
le buluşacak.  Konser öncesinde, Konsere Doğru Etkin-
likler kapsamında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümü 
Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Gaye Soley, “Müzik ve 
Aile Arasındaki Çok Yönlü İlişki” başlıklı bir konuşma 
gerçekleştirecek. 

‘YOLDA’ SÜREYYA’DA 
46. İstanbul Müzik Festivali, Gülsin Onay’ın piya-

nodaki yorumlarını Murathan Özbek’in kamerasıyla bu-
luşturan çok disiplinli bir projenin dünya prömiyerine ev 
sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Murathan Özbek’in ka-
merasından gitmek, uzaklaşmak, yolda olmak hissini yan-
sıtan görüntüler eşliğinde aynı hisleri barındıran Beet-
hoven’ın Les Adieux’su, Schubert ve Liszt’in Auf dem 
Wasser zu singen’i, Ravel’in Ondine’i gibi eserlerle özel 
hazırlanan repertuvar Gülsin Onay yorumuyla özel bir 
müzik ziyafetine dönüşecek. İstanbul Müzik Festivali ve 
Bodrum Müzik Festivali ortak prodüksiyonuyla hazırla-
nan Yolda, 11 Haziran Pazartesi 20.00’da akşamı Sürey-
ya Operası’nda Nobel İlaç gösteri sponsorluğunda dünya 
prömiyerini gerçekleştirecek. 

FESTİVALDEN İSTANBUL’A SELAM
İstanbul Müzik Festivali, üç imparatorluğun başken-

ti olmuş ve birçok kültüre ev sahipliği yapmış İstanbul’u 

Kapalıçarşı ve Sirkeci Garı peronunda gerçekleştirilecek 
iki özel konser ve Galata – Karaköy hattına yayılan Mü-
zik Rotası’yla selamlıyor. İlk kez geçtiğimiz yıl İstanbul 
Müzik Festivali’ni ağırlayan Kapalıçarşı’da gerçekleşti-
rilecek İstanbul’un Ezgileri konserinde İbranice ninniler, 
Süryanice ilahiler, Sefarad şarkıları, Makedon, Yunan ve 
Ermeni türküleri ile Türk Sanat Müziği’nin en güzel ör-
nekleri seslendirilecek. Kanun virtüözü Hakan Güngör’ün 
festivale özel oluşturduğu bu projede; UNESCO barış el-
çisi ney üstadı Kudsi Erguner ve oğlu Selman Erguner, 
büyük viyola ve gamba ustası Jordi Savall’ın oğlu Ferran 
Savall, amca Memduh Akatay ve yeğeni Mehmet Aka-
tay gibi müzisyen ailelerin varlığı festivalin bu yılki tema-
sı “aile bağlarına” gönderme yapıyor. Ayrıca ud sazının 
geleneksel icrasını günümüz tınılarıyla birleştirerek kendi 
özgün tekniğini geliştiren Yurdal Tokcan ve 2014 Doni-
zetti Müzik Ödüllerinde Yılın Yaylı Çalgılar Yorumcusu 
seçilen Çağ Erçağ da aynı sahnede buluşacak. İstanbul’un 
Ezgileri konseri E.C.A - Serel gösteri sponsorluğunda 3 
Haziran Pazar günü Kapalıçarşı’da müzikseverler buluşa-
cak. Konsere Doğru Etkinlikleri kapsamında müzik ve ta-
rih araştırmacısı İncila Bertuğ İstanbul müziğine tarih ve 
kültürel alt yapı çevresinden baktığı bir konuşma gerçek-
leştirecek. Festivalin İstanbul’un Şarkıları konseri ise mü-
zikseverleri 1900’lerin ilk yarısındaki eski İstanbul’a gö-
türecek. Gül Tango, Yıldızların Altında, Üsküdar’a Gider 
İken, Cici Beyim gibi cumhuriyet dönemi şarkılarını ses-
lendirecek Meral Azizoğlu’na Macar topluluk Gypsy Fire 
Ensemble eşlik edecek. 6 Haziran Çarşamba akşamı İstan-
bul Müzik Festivali’ne ilk kez ev sahipliği yapacak Sir-
keci Garı’nın peronu’nda gerçekleştirilecek İstanbul’un 
Şarkıları konseri müzikseverlere unutulmaz bir İstanbul 
akşamı yaşatacak. Konsere Doğru Etkinlikleri kapsamın-
da yazar Mario Levi “İstanbul’u Anlayabilmek” başlıklı 
bir konuşma gerçekleştirecek. 

MÜZİĞİN ROTASI
İstanbul Müzik Festivali’nin üçüncü kez gerçekleşti-

receği Müzik Rotası ise bu yıl müzikseverleri Galata-Ka-
raköy hattında İstanbul’un saklı güzelliklerini keşfedecek-
leri bir müzik yolcuğuna çıkaracak. Müzik Rotası’nın bu 
yılki durakları olan İtalyan Sinagogu, St. Georg Kilisesi, 
Sen Piyer Kilisesi ve Aşkenaz Sinagogu’nda gerçekleşti-
rilecek konserlerin her birinde mekânın ruhuna özel ha-
zırlanmış repertuvarlar sunulacak. Profesyonel rehberler 
eşliğinde rotanın geçmişi ve bugünü hakkında da bilgile-
rin verileceği Müzik Rotası konserleri, 10 Haziran Pazar 
günü gerçekleştirilecek. 

KAPANIŞ PEKİNELLER VE İNGİLİZLERDEN
İngiliz Oda Orkestrası ile turnelerden albümlere uza-

nan pek çok başarılı işbirliği gerçekleştiren Güher & Sü-
her Pekinel bu kez 46. İstanbul Müzik Festivali’nin kapa-
nış konseri için bir araya gelecek. Amerikalı şef Gerard 
Schwarz’ın yöneteceği konser, 12 Haziran Salı akşamı Lüt-
fi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilecek. 

ÇOCUKLAR VE 
ÖĞRENCİLERE MÜZİK
◆ 46. İstanbul Müzik Festivali bu yıl ilk kez Pera Mü-
zesi eğitim bölümü işbirliğiyle çocuklara özel bir atöl-
ye programı gerçekleştirecek. 2-3 Haziran’da ya-
pılacak  atölyelerde, çocuklar Oryantalist Resim 
Koleksiyonu’ndan Osman Hamdi Bey’in İki Müzis-
yen Kız isimli eseri ile Franz Hermann, Hans Gem-
minger ve Valentin Mueller’in ortak yapıtı Türk Hare-
minden Bir Sahne tablosundan esinlenecek, müziği 
yaparak ve yaşayarak deneyimleyecekler. “Aile bağ-
ları” teması kapsamında, 7-12 yaş grubu atölyele-
rin ikisi çocukların büyükanne ve büyükbabalarının 
da katılımıyla düzenlenecek. 15 kişiyle sınırlı üc-
retsiz atölyeler için 
rezervas-
yon gerek-
li. (egitim@
peramuzesi.
org.tr)
◆Konser-
vatuvarla-
rın müzik ve 
şan bölümü 
öğrencileri bu 
yıl da festi-
val konserle-
rini ücretsiz iz-
leyebilecek. 
Öğrencilerin, 
katılmak iste-
dikleri konser-
den bir gün önce, 
rezervasyon@
iksv.org adresi-
ne başvurmaları 
gerekiyor. www.
muzik.iksv.org

Festival kapsamında İstanbulluların hafta sonuna keyifli bir 
başlangıç yapmalarını sağlayan ücretsiz Hafta Sonu Klasik-
leri bu yıl da sürüyor.  2 Haziran Cumartesi günü bomonti-
ada’da saat 11.00’da gerçekleştirilecek konserde Anadolu 
Nefesli Beşlisi, Anadolu türkülerini ve geleneksel kültürde-
ki ezgileri modern batı enstrümanları ile buluşturan yeni bir 
anlayışla yorumlayacak.  9 Haziran Cumartesi saat 11.00’da 
Avusturya Kültür Ofisi Bahçesi’nde Koehne Quartet sahne 
alacak. Avrupa’nın önde gelen çağdaş müzik temsilcilerin-
den Koehne Quartet konserde klasik dönemden 21. yüzyıla 
uzanan repertuarlarıyla özgün ve orijinal yorumlar sunacak. 

ÜCRETSİZ HAFTA SONU 
KLASİKLERİ

Piyanist, müzik hocası, akademisyen Seher 
Tanrıyar anılıyor. “Seher Tanrıyar’ı Anma 
Konseri”, 7 Haziran Perşembe günü saat 
20.00’de Kadıköy Belediyesi Süreyya Ope-
rası’nda yapılacak. Mimar Sinan Güzel Sa-
natlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konserva-
tuvarı’nın organize ettiği anma programında, 
Bach, Liszt, Chopin, Schumann gibi klasik 
bestecilerin eserleri icra edilecek.

PİYANOYA 4 YAŞINDA BAŞLADI
1954 yılında doğan Seher Tanrıyar, pi-

yano eğitimine dört yaşında Rana Erksan’la 
başladı. İstanbul Belediye Konservatuva-
rı ile Ankara Devlet Konservatuvarı ‘Piya-
no’ ve Viyana Yüksek Müzik Okulu ‘Konser 
Piyanistliği’ bölümlerinden mezun oldu. İs-
tanbul’da Ferdi Statzer ve Cemal Reşit Rey, 
Salzburg’da Kurt Leimer, Ankara’da Ulvi 
Cemal Erkin ve Viyana’da Alexander Jen-
ner ile çalıştı. Salzburg ve Viyana’da ulus-
lararası piyano ustalık kurslarına katıldı. 
1972 yılından başlayarak yurtiçi ve yurtdı-
şında çok sayıda resital, oda müziği, Türk 

ve yabancı şefler yönetimindeki orkestralar 
eşliğinde konserler verdi; TRT radyo ve te-
levizyonu için kayıtar yaptı. Uluslararası fes-
tivallere (Ankara Müzik Festivali, Braşov ve 
Plodiv Oda Müziği Festivalleri) katıldı. Ce-
mal Reşit Rey ve İlhan Usmanbaş CD’lerin-
de yer aldı; Türk bestecilerinin yapıtlarının 
ilk seslendirilişlerini gerçekleştirdi. 1989’da 
kurulan Boğaziçi Üçlüsü ile on yıl sürey-
le konserler verdi. Geniş bir piyano ve oda 
müziği repertuvarına sahip olan Seher Tan-
rıyar, 1975’te MSGSÜ Devlet Konservatu-
varı’nda hocalık görevine başladı. 2001’de 
‘Profesörlük’ unvanına yükseltildi. 2008’de 
Weimar’da "Franz Liszt Hochschule für 
Musik"te Erasmus programı kapsamında 
ders verdi. MSGSÜ Devlet Konservatuva-
rı ve MSGSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü li-
sansüstü programlarında piyano ve oda mü-
ziği dersleri verdi, tez danışmanlığı yaptı ve 
Piyano-Arp-Gitar Anasanat Dalı Başkanlığı 
ile MSGSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik 
EASD Başkanlığı görevlerini yürüttü. Tanrı-
yar, 2017’de yaşama veda etti.

Yazın gelişiyle birlikte festivaller de ka-
palı mekânlardan çıkıp sahillere yayılı-
yor.  Burgazada’daki Cennet Bahçesi, 2 
Haziran günü düzenlenecek bir etkinlik-
le sezonu açıyor. Kadıköy Yeldeğirmeni 
kökenli Kendi Yap kolektifi Tight Agg-
ressive’in düzenlediği mini ücretsiz halk 
festivalinde, konserler, tasarım pazarı 
ve fanzin stantlar yer alacak. Sabah saat 
10.00’da kapılarını açacak Cennet Bah-
çesi’nde saat 17.00’den itibaren de DJ 
set ve konserler başlayacak, festival gece 
00.00’a kadar sürecek.  

Festival düzenleyicileri, “1900’lerin 
başında kurulan tarihi mekan Paradisos 
bir diğer adı ile Cennet Bahçesi, evrimle-
şen vizyonu ve yenilenen yüzü ile kültü-

rel alanlarda çalışmalarına devam ediyor. 
Seksizm, ırkçılık, homofobi, türcülük 
gibi başkalaştırmaların etkinlikte yeri 
yoktur, kimse kimseden üstün değildir, 
organizasyon tüm başkalaşatırmalardan 
uzak, herkese açık ve ücretsizdir. Adada 
ateş yakmak, çöp bırakmak yasak. Lütfen 
çevrenize duyarlı olun ve kişisel sorum-
luluklarınızın farkına varın. Müzik grup-
larına destek ve buna benzer etkinliklerin 
sürdürülebilir olması adına bağış kutu-
su açılacak. Yapacağınız bağışlar grupla-
rın o günlük ihtiyaçlarını karşılamak, ser-
gi kalemleri ve diğer kırtasiye masrafları 
için kullanılacak.” açıklamasını yaptı.

(Burgazada Mah. Gönüllü Cad. 
No:60, 34970 Burgazada)

Hem opera hem bale!
Dünya repertuvarına giren ilk ve tek Türk 
balesi “JUDITH” 45 yıl sonra tekrardan İs-
tanbul’da sahnelenecek. İstanbul Devlet 
Opera ve Balesi (İDOB) sezonun son bale 
prömiyerini Judith ile yapacak. Eser, genç 
koreograf Deniz Özaydın’ın günümüz mo-
dern anlayışıyla 45 yıl sonra yeniden sa-
natseverler ile Kadıköy Belediyesi Süreyya 
Operası’nda buluşacak.

Eseri ilk kez, ünlü İngiliz koreograf 
Alfred Rodrigues “İşte bu müzik tam be-
nim aradığım müzik!” diyerek librettosu-
nu yazmıştı. 1969 yılında dönemin Dev-
let Opera ve Balesi Genel Müdürü Aydın 
Gün tarafından davet edilerek Ankara Ba-
lesi’nde sahneye konulmuştu. Eser,   Ju-
dith balesi 1976’da Cape Town’da oynan-

mış ve beğenilmesi üzerine, 1978’de tekrar 
edildi. Japonya’ nın başkenti Tokyo’da da 
sergilenen eser, 1979 yılında Almanya’da, 
Giessen Operası’nda, Ferenc Suba’nın ko-
reografisi ile de sahnelendi.

Öte yandan G.F.Händel’in “Apollo 
e Dafne” (Apollo ve Dafne) adlı kantatı, 
Türkiye’de ilk kez 2017-2018 Sanat Sezo-
nu’nda İstanbul Devlet Opera ve Balesi’n-
de İstanbul Barok ile işbirliği ve Doğan 
Çelik’in rejisi ile sahnelenerek “sahne kan-
tatı” olarak seyircisiyle buluşacak.

30 Mayıs akşamı Kadıköy Beledi-
yesi Süreyya Opera Sahnesi’nde Türki-
ye Prömiyerini yapan bu iki eser, 1 Hazi-
ran Cuma 20:00 ve 2 Haziran Cumartesi 
16:00’da tekrarlanacak.

Piyanist Tanrıyar’a anmaCennet’te 
festival!

Mischa Maisky İngiliz Oda OrkestrasıGülsin OnayGüher & Süher Pekinel

Koehne 
Quartet

Anadolu 
Nefesli 
Beşlisi
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Gözlerimizin sağlıklı olması çok önem-
li. Çünkü yaşantımızın her anına onlarla 
tanıklık ediyoruz, o anları kaydediyoruz 
ve anılar biriktiriyoruz. Bu kadar değerli 
bir organın kalitesini düşüren bazı has-
talıklar söz konusu. Bu hastalıkların-
dan biri de ‘Göz Tansiyonu’. Kadıköy 
Belediyesi Dr. Rana Beşe Sağlık Po-
likliniği’nden Göz Hastalıkları Uzma-
nı Doktor Bahriye Demirdizen sayfamı-
za konuk olup, göz tansiyonu ile ilgili 
önemli bilgiler paylaştı. 

HER YAŞTA GÖRÜLEBİLİR
“Glokom halk arasında ‘Karasu Hastalığı’ veya 

‘Göz Tansiyonu’ olarak da bilinir.” diyen 
Kadıköy Belediyesi Dr. Rana Beşe Sağlık Polik-

liniği’nde Göz Hastalıkları Uzmanı Doktor Bahriye 
Demirdizen, “Dünyada milyonlarca kişide görülen ve 
her insanda ortaya çıkabilecek bir hastalıktır. 40 yaş 
üstünde yüzde 2, 60 yaş üstünde yüzde 10 olmakla 

birlikte her yaşta görülebilmekte. Günü-
müzde Glokom hastalığı denilince gör-
me siniri üzerinde tahribat yapılarak ilk 
dönemlerde hastanın çevreyi görmesi-
ni etkileyen son dönemlerde ise körlü-
ğe yol açabilen bir görme siniri hastalığı 
olarak anlaşılmaktadır” diyor. 

SİNSİ SEYREDER
Doktor Bahriye Demirdizen, Glo-

kom hastalığında çoğu zaman hastanın 
herhangi bir şikayeti olmadığını, hasta-
lığın genellikle sinsi bir şekilde seyretti-
ğini ve oluşan hasarın da geri döndürü-
lemediğini, bu nedenle erken tanının ve 

tedavinin önemli olduğunun altını çizdi. 
Glokom hastalığının nedeninin genellikle göz 

içi basıncının artması olduğuna işaret eden Demir-
dizen, “Her muayenede göz içi basınç mutlaka öl-
çülmeli. 10-21 mmHg arası normal, 21mmHg üstü 
ise yüksek basınç olarak değerlendirilmekte. Of-
talmoskopik muayene ile görme siniri değerlendi-
rilmeli. Göz içi basıncı 21mmHg üstünde olanlar-
da ve görme sinirinde hasar şüphesi olan olgularda 
ileri tetkikler olan görme alanı, görme siniri anali-
zi ve kornea kalınlığı ölçümü yapılmalı. Bu tetkik-
ler görme sinirindeki hasarı ve hasarın derecesini 
göstermektedir. 40 yaş üstünde görülme oranı arttı-
ğı için de bu yaştan sonra düzenli muayene önemli-
dir.” diye konuştu.

TANSİYONA DİKKAT
Ailesinde glokom, şeker, hipertansiyon hastalığı 

olanlarda, damar hastalığı yüksek miyoplarda, korti-
zon kullananlarda, göz travmalarından sonra glokomun 
daha sık görüldüğüne vurgu yapan Doktor Demirdizen, 
“Bu özelliklere sahip kişiler düzenli bir şekilde muaye-
ne yaptırmalı. Glokom tedavisi olan bir hastalık. Erken 
tanı ve tedavi ile görme kaybı önlenebilmekte. İlaç, la-
zer ve cerrahi olarak tedavi yöntemleri var.” diyor.

Uykusuzluk: 
Ramazan ayında 
en sık rastlanan 
sıkıntıların başında 
uyku düzeninin 
bozulmasına bağlı 
olarak yaşanan 
uykusuzluk geliyor. 
Özellikle iftar ve 
sahur arasındaki 
sürenin kısa olması, 
yanı sıra sahura kalkmak için uykunun bölünmesi 
nedeniyle ertesi gün açlık ve susuzluktan ziyade 
uykusuzlukla baş etmek durumunda kalınabiliyor. 
Bu sorunla karşılaşmamak için mümkün olduğunca 
erken yatıp yeterli uykuyu alarak güne başlamak 
gerekiyor. Bununla birlikte süresi ne olursa olsun 
kaliteli bir uyku geçirecek ortamın yaratılması 
da son derece önem taşıyor. Şartları uygun 
olan kişilerin öğlen arasında yapacakları kısa bir 
şekerleme uykusu da günün geri kalanını daha 
enerjik geçirmeye yardımcı olabiliyor. 

Susuzluk: Oruç 
tutmak bedeni susuz 
bırakmak anlamına 
gelmiyor. Susuzluk 
yaşanmaması 
için iftar ve sahur 
arasında mümkün 
olduğunca su 
tüketimini artırılması 
önemli. Aksi 
takdirde, yetersiz 

su alımı ertesi gün daha yorgun hissedilmesinin 
yanında, sinirlilik ve kırılgan olmak gibi duygu 
değişikliklerine de neden olabiliyor. Bunu 
önlemek için iftar ve sahur arasında en az 2 litre 
su tüketmek, ayrıca çay, kahve, şekerli sıvılar 
ve enerji içecekleri gibi susuzluğu artırabilecek 
içeceklerden de uzak durmak gerekiyor. 

Yorgunluk, halsizlik: Ramazan’da özellikle günün 
ikinci yarısında açlık hissiyle birlikte halsizlik ve 
yorgunluk şikâyetlerinin artabildiğini söyleyen Dr. 
Kerim Çıkım, “Özellikle çalışmak zorunda kalanlar 

kişilerin enerjilerini gün içine dengeli yaymaları 
gerekiyor. Bunun için de aşırı enerjiden ve fiziksel 
yorgunluktan kaçınmak önem taşıyor. Enerjim var 
diye sabah saatlerinde fazlaca yorulmanın iftara 
kadar gücün yetmemesine neden olabileceğini 
unutmamak gerekiyor. Fiziksel gücü dengeli 
kullanmak, güç gerektiren işler yapılıyorsa da kısa 
molalar vermek bu konuda yardımcı olacaktır” 
diyor. 

Kalp ve solunum şikâyetleri: Gün boyu süren 
açlığın sonunda iftar sofralarında sıklıkla yapılan 
hatalardan biri de tüm yemekleri aynı anda ve 
hızlıca tüketmeye çalışmak oluyor. Ancak midenin 
bir anda dolması, gün boyu boş iken birden fazla 
çalışmaya zorlanması, sık sık nefes almaya, 
kalp atışının hızlanmasına yol açabiliyor. Hatta 
bu durum kalp krizine varacak derecede ciddi 
sonuçlar doğurabileceği için iftarda mümkün 
olduğunca yavaş yemeye dikkat etmek gerekiyor. 

Sindirim problemleri: Açlık endişesiyle iftar ya da 
sahurda yanlış besinleri tercih etmek ve çok fazla 
yemek yemenin sindirim sistemi problemlerini de 
beraberinde getirdiğini söyleyen Dr. Kerim Çıkım, 
“Özellikle uykudan fedakârlık yapmamak için gece 
yatmadan yemek ve sahura kalkmamak tercih 
edilebiliyor. Ancak sıklıkla yapılan bu hata sindirim 
sistemini zorlayabiliyor. Halbuki zaten dolu olan 
mideye daha fazla gıda göndermek uzun süre 
tokluk sağlamayacağı gibi sindirim zorluklarına da 
yol açabiliyor. Gaz, şişkinlik, ağıza acı su ve/veya 
gıdaların geri gelmesi gibi sorunlar görülebiliyor. Bu 

nedenle kesinlikle sahura kalkmak, uzun sürecek 
açlık için sahurda protein ağırlıklı yiyecekleri tercih 
etmek gün boyu tok kalmanıza yardım edecektir. 
Bununla birlikte sindirim sorunları yaşamamak için 
kahvaltı şeklinde yemek iyi bir tercih olacaktır” 
diye konuşuyor. 

Kabızlık: Ramazanda katı gıdalarla beslenmek, 
yeterli sıvı tüketmemek gibi nedenler kabızlığa 
yol açabiliyor. Tok tutması için tercih edilen 
ekmek, börek, kraker gibi gıdaları daha çok 
tüketmek barsak alışkanlığını değiştirebiliyor. 
Sonuçta karın ağrısıyla birlikte kabızlık kaçınılmaz 
oluyor. Önlemek için mümkün olduğunca alışık 
olunan beslenme düzeninde hareket etmek 
gerekiyor. Bununla birlikte, iftarda birden yemeğe 
başlamamak, önceliği sıvı gıdaları vererek yavaş 
yavaş tüketmek, ana yemekte salata, hafif 
zeytinyağlı yemekler ve arkasından çok şekerli 
olmayacak şekilde sütlü tatlıları tercih etmek de 
yarar sağlıyor. Sahurda ise kahvaltı şeklinde daha 
hafif, daha çok tok tutacak gıdalar tercih etmek ve 
yeteri miktarda su içmeyi unutmamak gerekiyor. 
Ayrıca iftar sonrası yapılacak kısa yürüyüşler 
de bağırsak hareketliliğini sağlamaya yardım 
edebiliyor. 

Kadıköy’de  
Ramazan temizliği
Kadıköy’deki cami, cemevi ve 
kiliseleri düzenli olarak özel 
temizlik ekipleriyle temizletip 
bakımını yapan Kadıköy 
Belediyesi, Ramazan ayı 
nedeniyle ibadethanelerdeki 
temizlik çalışmalarını hızlandırdı. 
Kadıköy Belediyesi Destek 
Hizmetleri Müdürlüğü’nün verdiği 
hizmet kapsamında temizlik 
görevlileri ibadethanelerde 
halılar ve zemini vakumlu 
süpürgeyle temizledikten sonra 
halı yıkama makinesi ile yıkıyor 
ve kurutuyor. Ayrıca şadırvan, 

ayakkabılık ve tuvaletlerin 
de temizlenerek dezenfekte 
edildiği ibadethanelerde ahşap, 
mozaik, seramik gibi yerler özel 
temizlik malzemesi kullanılarak 
temizleniyor. 
Ramazan ayı boyunca sürecek 
program kapsamında ilçenin 21 
mahallesinde bulunan camiler, 
Merdivenköy’deki Şahkulu 
Cemevi ve Osmanağa’daki 
Surpleon Ermeni Katolik 
Kilisesi olmak üzere toplam 
55 ibadethanenin temizliği 
yapılmış olacak.

Göz tansiyonuna
dikkat! Göz Hastalıkları 

Uzmanı Doktor 
Bahriye 
Demirdizen, 
göz 
kontrollerinin 
düzenli olarak 
yapılmasının 
önemine vurgu 
yaparak göz 
tansiyonunun 
erken tanıyla 
tedavisinin 
yapılabileceğini 
söylüyor

l Seyhan KALKAN VAYİÇ

Ramazan’ın neredeyse yarısına ulaştığımız şu günlerde oruca adaptasyon sağlanmaya başlandı. 
Bununla birlikte yaşam dengesindeki değişimden kaynaklanan bazı sorunlar da yaşanması mümkün. 
Acıbadem International Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Kerim Çıkım, 17 saate ulaşan açlık için iyi 
bir hazırlık yapmak, iftarda ya da sahurda denge bozacak gıdalardan uzak durmak gibi bazı önlemlerin 
gün içinde dayanıklı kalmaya yardımcı olacağını söylüyor ve çözüm önerilerini ise şöyle sıralıyor...

Oruç tutarken

dikkat etmeli?
nelere

İLAÇ SAATLERİNİ AKSATMAYIN!
İlaç kullanmakla birlikte Ramazan için 
doktorundan “oruç tutabilir” onayı alan 
kişilerin ilaç saatlerini mümkün olduğunca 
aksatmamaları da son derece önem taşıyor. 
Tüm ilaçları iftarda aynı saatte ve tek seferde 
almaya çalışmanın en sık yapılan hatalardan biri 
olduğunu söyleyen Dr. Kerim Çıkım, “Etkileşim 
nedeniyle ilaç etki süreleri değişebileceği 
için fayda yerine zarar görebilirsiniz. İlaçların 
kullanım zamanları için, iftar açılınca hemen 
aç karına az miktarda su ile, iftardan sonra 
tok karına, gece yatmadan, sahur başlangıcı 
aç karına ve sahur sonunda tok karına ya da 
yatmadan önce olmak üzere çeşitli seçenekler 
olduğunu unutmayın. En uygun olanını 
doktorunuz ile birlikte kararlaştırın” diyor.  
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laşımda demiryolunu seçen genç cumhu-
riyetin genç aydınları, ülkenin toprakları-
na demirden yollar döşedikçe aynı yollar ve 
istasyonlar üzerinde spor kulüpleri kurma-

yı düşlemişlerdi. Yavaş yavaş bu düşlerini de gerçek-
leştirdiler ve Türk sporuna müthiş bir alt yapı hazırla-
mış oldular. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 
(TCDD) bünyesinde kurulan Demirspor kulüpleri, başta 
futbol, güreş, atletizm ve yüzme olmak üzere birçok dal-
da ülkede ve dünyada şöhret olmuş şampiyon sporcular 
yetiştirdiler. Türkiye’de, Futbol Federasyonu’nun kayıt-
larına göre 38 tane Demirspor bulunurken bunlardan biri 
de Tarihi Haydarpaşa Garı’nda çalışan işçilerin kurduğu 
Haydarpaşa Demirspor… 

Haydarpaşa Garı’nın kapatılması, TCDD tarafından 
verilen desteklerin yetersizliği, insanların ilgisinin azal-
ması gibi sebeplerden gelirleri düşen kulüp, son 5-6 yıl-
dır zor günler geçiriyor. Antrenman sahaları ve merke-
zi Orgeneral Şahap Gürler Caddesi’ndeki TCDD’ye ait 
arazide yer alan kulübe, dört yıla yakındır biriken kira 
borçları nedeniyle, birçok alanda temsil ettikleri TCDD 
tarafından borçların tahsili için işlem başlatıldı. Bu da 
yetmezmiş gibi kulübün bulunduğu alanın yol çalışma-
sı sebebiyle kamulaştırılması gündemde. Meslek hayatı-
na Haydarpaşa Garı’nda teknisyen olarak başlayan ve 18 
senedir Haydarpaşa Demirspor’un antrenörlüğünü ya-
pan Ömer Ayten, “Bu koşulları değiştiremez ve kulübe 
ek gelir bulamazsak kulüp kapanacak.” diyor.

 “SPOR KULÜPLERİ TİCARETHANE DEĞİL”
Antrenör Ömer Ayten’in aktardığına göre kulübün 

sportif başarı gibi bir amacı yok. Amaçlarının tama-
men sosyal ve toplumsal olduğunu belirten Ayten “Ku-
lübümüz sosyal amaçlar etrafında emek veren bir kulüp. 
Sportif hedeflere önem vermiyoruz. Geçmişinden bugü-
ne kadar da gerek futbolda, gerek güreşte çocukları kötü 
alışanlıklar edinmekten ve sokak hayatının olumsuz et-
kilerinden kurtarmaya uğraştık. Spor kulüpleri ticaretha-
ne değil aslında sosyal bir merkez. Buraya gelen çocuk-
lardan para almıyoruz. Sadece sokak hayatı uyuşturucu 
da değil artık sosyal medya ile birlikte çocuklar benliğin-
den uzaklaşmış durumda. Bu da başka bir uyuşturucu. 
Sporun bu konuda da oldukça faydası bulunuyor. Onun 
için bu kulüplere sahip çıkmalıyız.” diyor. 

KULÜP ARAZİSİNDEN YOL GEÇEBİLİR
Haydarpaşa Garı’nın yeniden yapılanma sürecin-

de Tıbbiye Caddesi’nde bulunan Haydarpaşa Köprüsü 
trafiğe kapatıldı. Yıkılarak tekrar yapılacak olan köprü, 
kulüp arazisine yalnızca yarım metre uzaklığında. Ay-
ten, yolun genişletilmesinin düşünüldüğünü söyleyerek, 
“Hemen dibimizden geçen yolun genişleyeceğini söylü-
yorlar. Şu an projeyi tam da bilmiyoruz. Acaba kulübü 
ne kadar etkileyecek? Daha geniş bir şey yapacak olur-
larsa kulüp binası gidecek, diğer taraftan genişlemeye 
başlasa antrenmanlarımızı yaptığımız halı saha gidecek. 
Bu konuda da herhangi bir bilgi vermiyorlar bizlere.” 
diye konuştu.

“GELİRLER DÜŞTÜ”
Haydarpaşa Demirspor’da kötüye gidiş 5-6 yıl 

önce başladı. Kulübün sporcu sayısı gittikçe azalırken 
Antrenör Ömer Ayten bunun sebebini, “Ligler sekiz 
kategoriye çıkana kadar da Kadıköy bölgesinde özel-
likle Rasimpaşa Mahallesi’nden gelen çocuklar ile bü-
tün altyapımız doluydu. 

Yeldeğirmeni bölgesinde de kafe ve dükkânlar-
la birlikte ikamet azaldığı için altyapıya yetiştirecek 
çocuk da bulamamaya başladık. Tabi artık insanların 
ve çocukların alışkanlıkları değişmeye başladı. Eski-
den spora teşvik edilen çocuklar sosyalliği artık sosyal 
medyada arıyor.” sözleriyle açıkladı. 

Kulüplerin 7 yıl evvel dernekler yasasına tabi olma-
sı da Haydarpaşa Demirspor’un TCDD ile olan organik 
ilişkisini kesmiş: “Spor kulüplerinin dernekler yasasına 
tabii olmasından ve TCDD’deki dönüşümden sonra ku-
rum desteği ortadan kalktı. Yeniden yapılanma sürecin-
de Haydarpaşa Garı’nın işlevsiz hale gelmesinden son-
raHaydarpaşa Garı’nda çalışan sayısı oldukça düştü. Bu 
da kulübümüze gelen aidatlarda büyük düşüşe sebep 
oldu. Giderlerimiz hep aynı kalırken gelirlerimiz seneler 
içinde düşünce kiramızı ödeyemez hale geldik.”

“İMKÂNSIZLIKLAR BAŞARIYI DA ETKİLEDİ”
Gelirlerin azalması, haliyle kulübün başarısına da 

yansımış: “Demiryolu’nun çok geniş bir arazisi olma-
sına rağmen kapalı spor salonu dışında kullanabileceği 
küçük bir halı saha var. Orada antrenman yaparak ha-
zırlanmaya çalışıyoruz. Eskiden kulübün gelirleri ve 
destekleri vardı. Buradan gelen gelirlerle antrenmana 
uygun bir saha kiralayabiliyorduk. Kadıköy kulüpleri-
nin hepsi aynı problemi yaşıyor. Antrenman yapacağı-
mız bir sahamız yok. Biz paranın olduğu dönemlerde 
de transfer yapmaz altyapıda yetiştirdiğimiz oyuncular-
la oynardık. En büyük sıkıntı tesis. Demirspor tarihinde 
hiçbir zaman iki sene üst üste ikinci amatörde kaldığı ol-
mamıştır. Düştüğü olmuştur ama aynı sene çıkmayı ba-
şarmıştır. Maalesef son üç senedir aynı ligdeyiz.” 

TCDD İŞLEM BAŞLATTI
Kötü gidişin ardından asırlık Demirspor’a bir dar-

be de bağrından tohumlandığı kurumdan; TCDD’den 
geldi. TCDD kulübün bulunduğu araziden kira alama-
dığı gerekçesiyle tahsili için işlem başlattı. Ayten süre-
ci, “Son dört yılda ödenemeyen kiralar nedeniyle kulüp 
icra aşamasına gelmiş durumdadır. Kulüp artık dernek-
ler yasasına bağlı ayrı bir kurum. Bu yasadan önce ku-
rumla göbek bağımız vardı. Buradan sağlanan gelirler 
kulüp çalışanlarının maaşını ve sabit giderleri ancak kar-
şılıyor. Burada TCDD’nin adını taşıyan onu temsil eden 
asırlık bir kulüp var ama geldiğimiz durum bu. Hala ku-
rum yöneticilerinden Demirspor’un yönetim kadrosunda 
olanlar da mevcut. Onlar da bir takım çabalar içerisinde 
ama yeterli olmuyor.”  sözleriyle anlatıyor.

“KULÜP KAPANABİLİR”
Ömer Ayten, böyle devam etmesi takdirde kulübün 

geleceğinin karanlık olduğunu söylerken, kapanması-
nın da gündeme gelebileceğini “Asırlık spor kulübümüz, 
anılan nedenlerden ötürü faaliyetlerine son vermek ya da 
sınırlama getirmek zorunda kalabilir. Yöneticiler ve ku-
rumun Haydarpaşa’ daki idarecileri isteseler de sorunun 
çözümünü sağlayamamış, idari, siyasi ve bürokratik en-
gelleri aşabilmiş değillerdir. Kulüp ekonomik nedenler-
den dolayı kapanma noktasına gelmiştir şu an. Toplam 
300’e yakın lisanslı sporcumuz var. Bu koşulları değiş-
tiremez ve kulübe ek gelir bulamazsak kulübün geleceği 
karanlık.” sözleriyle anlattı.

Süper Amatör Lig’in iki alt ligi olan ikinci ama-
tör ligde altı Kadıköy takımı bulunuyor. Şubat 
ayında başlayan lig, bu hafta itibariyle sonla-
nırken ligdeki altı Kadıköy takımı için de işler 
pek de iyi gitmedi. Sezona Birinci Amatör Lig’e 
çıkma parolasıyla başlayan Kadıköy takımla-
rının çoğu erken havlu attı. Son haftaya ka-
dar şampiyonluk iddiasını sürdüren ve Birinci 
AMATÖR Lig’in kapısını aralayan Haydarpa-
şa Demirspor ise son hafta aldığı mağlubiyetle 
üçüncülükle yetinmek zorunda kaldı. 
Kadıköy Kulüpler Birliği Başkanı Taşkın Tuna’nın 
ve son hafta röportaj yaptığımız kulüplerin yö-
neticilerine göre Kadıköy takımlarının en büyük 
handikabı antrenman sahası eksikliği.

DEMİRSPOR DİREKTEN DÖNDÜ
İkinci Amatör Lig’in en iddialı takımlarından biri 
olan Haydarpaşa Demirspor lige oldukça hız-
lı başladı. İlk dört haftada 4 galibiyet alan takım 
ilk mağlubiyetini 5. haftada Üsküdar Çınarspor 
karşısında aldı. Haydarpaşa Demirspor’un üstün 
oyununa rağmen kaybedilen maça, hakem ha-
taları damga vurdu. Demirspor,  sezonun ilk ya-
rısını bir beraberlik iki mağlubiyet ve 19 puanla 
3.sırada tamamladı. Ligin ikinci devresine ade-
ta fırtına gibi başlayan Demirspor, 8 maçının tü-
münü kazanarak son haftaya kadar şampiyon-
luk iddiasını sürdürdü. Son haftaya gelindiğinde 
ligin lideri Tuzla Mimarsinan ile üç, ikinci Mar-
mara Karayolları ile yalnızca iki puan farkı bu-
lunan Demirspor’un rakibi Marmara Karayolla-
rı’ydı. Maçı kazanması halinde Tuzla Mimarsinan 
yenilmese bile ikinci sıradan Birinci Amatör Lig’e 
çıkacak olan Demirspor, son hafta “3-1” mağ-
lup olarak lig yükselme şansını elinden kaçırdı.

Hasanpaşa geçtiğimiz yıl başarısız bir sezon 
geçirerek ligi son sıralarda tamamlamıştı. Bu 
sene toparlayan takım ortalama bir seyir çizdi. 
17. Grupta 7 galibiyet 2 beraberlik ve 9 mağlu-
biyet alan takım grupta 5.sırada yer aldı. 

ERENKÖY KULÜPLERİ BAŞARAMADI
İkinci Amatör Lig’de Erenköy’den çıkan iki ta-
kım bulunuyor. Bu iki takım için de sezon pek 
de iyi geçmedi.
14.Grupta bulunan Erenköy Gençlik 
geçen 18 haftanın ardından yal-
nızca 3 galibiyet 2 beraberlik 
alabildi. Geri kalan 11 maçtan 
mağlubiyetle dönen takım 
9 takımın bulunduğu ligde 
8.sırada yer aldı. Sezon ba-
şından beri yüksek perfor-
mansıyla dikkat çeken Şile, 
39 puanla birinci olarak ta-
mamladı.
Yine bir başka Erenköy takı-
mı olan Erenköy Acar Spor Ku-
lübü ise 16 maçın ardından sadece 
dört galibiyet ve iki beraberlik alarak 14 
puan ile diğer Erenköy temsilcisi gibi ligi 8.sıra-
da bitirdi. 

KOZYATAĞI ERKEN HAVLU ATTI
19.Grup’ta Erenköy Acar ile rakip olan Kozya-
tağı ise geçen sezonun aksine istikrarlı bir is-
tatistikle oynasa da Birinci Amatör Lig’e çıkma 
yolunda erken havlu attı. 16 maçın ardından 8 
galibiyet 4 beraberlik ve 4 de mağlubiyet alan 
takım 28 puanla kendine üçüncü sırada yer 
buldu. Grubu Adalar lider bitirdi.

FENERYOLU TOPARLANIYOR
Geçtiğimiz sezonda yalnızca bir galibiyet ve bir 
beraberlik alarak ligi son sırada tamamlayan 
Feneryolu Spor Kulübü, bu sene ortalama bir 
seyir çizdi. Geçen senenin aksine 18. Grup’ta 
7 galibiyet 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan 
takım 24 puanla ligİ altıncı sırada tamamladı. 
Grubu ise bir başka Anadolu Yakası ekibi olan 
Pendik 571 Velibaba Şahingücü lider bitirdi.

“BAŞARISIZLIĞIN SEBEBİ İMKÂNSIZLIK”
Geçtiğimiz haftalarda gazetemize demeç ve-
ren Kadıköy Amatör Kulüpler Birliği Başka-
nı Taşkın Tuna tıpkı gazetemize konuşan diğer 

kulüp yöneticileri gibi Kadıköy takımlarının 
rekabet gücünün az olmasının sebe-

binin maddi problemler ve antren-
man sahası olduğunu söylemişti. 

Taşkın şöyle konuşmuştu: “Bi-
zim Kadıköy takımları olarak 
rekabet gücümüz az. Çoğu 
amatör kulübümüz saha ol-
madığından antrenman ya-
pamıyor. Halı sahada yapı-

lan antrenmanlarla olmuyor. 
Futbolcunun ayağının topra-

ğa basması lazım.  İdman ancak 
o şekilde kendini gösterebiliyor. 

Çoğu takımımızın kendi malzemele-
rini koyacak yeri yok. Bazıları özel mülki-

yette bazıları ise depolarda. Biz İstanbul’un en 
gözde ilçesi olmamıza rağmen amatör kulüp-
ler olarak çoğu ilçenin gerisindeyiz fakat ileriye 
umutla bakıyoruz. Belediyemiz Aykurt Nuhoğ-
lu ile birlikte bizlere destek olmaya başladı. Şu 
an yeterli olmadığını düşünsek de bu destek-
lerle birlikte rekabet gücümüzün yerine gele-
bileceğini düşünüyoruz.  Aslında amatör ta-
kımlar gençlerin kötü yola sapmasını önleyen 
oluşumlar. Bu şekilde baktığımızda biraz daha 
işimiz kolaylaşacak gibi gözüküyor.”  

Altı Kadıköy takımının bulunduğu İkinci Amatör Lig bu 
hafta itibariyle sonlandı.  Kadıköy takımlarından hiçbiri 
Birinci Amatör Lig’e çıkma şansını elde edemedi

İkinci Amatör Lig sona erdi

Hazırlayan: Alper Kaan YURDAKUL

U

ŞARK ŞİMENDİFLERİ’NDEN HAYDARPAŞA DEMİRSPORA…
Haydarpaşa Demirspor’un hikâyesi bundan tam 92 
yıl önce 1926’da “Şark Şimendiferi Spor Kulübü” 
adıyla başlıyor. Haydarpaşa Garı’nda çalışan işçilerin 
kurduğu takım 1937 yılında Haydarpaşa Demirspor 
Gençlik ve Spor Kulübü ismiyle federe oluyor. 
1952’de dünya şampiyonu ve olimpiyat ikincisi olan 
Hamit Kaplan, 1956 ve 1960 yıllarında olimpiyatlar-
da greko-romen branşta altın ma-
dalya kazanan Mithat Bayrak, 
FILA tarafından “Asrın Güreş-
çisi” unvanı verilmiş güreş-
çi Hamza Yerlikaya kulübün 
yetiştirdiği binlerce sporcu-
dan sadece bir kaçı. Kulüp 
halen futbol, güreş, judo ve 
masa tenisi branşlarında 300 
lisanslı sporcuyla faaliyet gös-
termeye devam ediyor.

Sekiz ay boyunca, 41 özel sektör ve 
kamu kuruluşunun basketbol takımla-
rının kıyasıya yarıştığı turnuvada, Çağ-
daşlar Spor Kulübü birinci oldu. Çoğun-
luğu belediye çalışanlarından oluşan 
Kadıköy Belediyesi Basketbol Takımı 
ise Zincirlikuyu İSOV Mesleki ve Tek-
nik Anadolu Lisesi kapalı spor salonun-
da Çağdaşlar Spor Kulübü ile yaptığı final 
maçında 55-59 skorla ikinci oldu. 
Basketbol Challenge Cup adına yakışır 
bir final maçı ile sonlandı. Bir tarafta Ke-
nan Tütüncü’lü, Arda Ezer’li namağlup 
Kadıköy Belediyesi diğer tarafta ise ge-
çen senenin İstanbul Şampiyonu İbrahim 
Erkan’lı David Dixon’lı Çağdaşlar Spor 
Kulübü vardı.
Başından sonuna kadar çekişmenin bit-
mediği maçın başında yüksek tempo-
yu tercih eden Kadıköy Belediyesi ra-
kibi karşısında ilk çeyreği 1 sayı farkla 
önde kapattı. Bu çeyrekte Ataç Kıvanç 
ile 7 sayı bulan Çağdaşlar’a 7 sayı ile Ke-

nan Tütüncü karşılık verdi ve ilk çeyrek 
13-14 Kadıköy Belediyesi lehinde sonuç-
landı. İkinci çeyrekte Çağdaşlar Cem Ça-
kırer’in dış şutları ile etkili olurken Ka-
dıköy Belediyesi Emir Obalı ve Hüseyin 
Gargılı’nın etkili oyunları ile karşılık verdi. 
İlk yarı Çağdaşlar’ın 27-23 üstünlüğüy-
le sonlandı.
Üçüncü çeyrekte Kadıköy Belediyesi’n-
de Kenan Tütüncü ve Buğra Dülçekçi sa-
yılar bulurken çeyrek sonunda farkı 1 
sayıya kadar indirdi. Bu çeyrekte Çağ-
daşlar’ın eski profesyonel oyuncusu 
2.08’lik dev pivot Kamer Davud devreye 
girdi. Arka arkaya bulduğu sayılar takı-
mını ayakta tuttu.
Son çeyrekte Gediz Doğa ve Kamer Da-
vud işbirliği Çağdaşlar’ı şampiyonlu-
ğa taşıdı.
Kadıköy Belediyesi’nde Murat Daragen-
li ve Buğra Dülçekçi’nin sayıları maçı ka-
zanmaları için yeterli olmadı ve maç 
“55-59” sonlandı.

Challenge Cup’un ikincisi 
Kadıköy Belediyesi
Kadıköy Belediyesi Basketbol Takımı, kamu kuruluşlarının 
yarıştığı Basketball Challenge Cup’ta ikincilik elde etti 

Finale kadar hiç yenilgi al-
madan ikincilik başarısı elde 
eden takımı, Kadıköy Bele-
diye Başkanı Aykurt Nuhoğ-
lu da tebrik etti. Takım üye-
leri Nuhoğlu’nu makamında 
ziyaret ederek, kazandıkları 
kupayla hatıra pozu verdi. 

NUHOĞLU’NA ZİYARET

?Asırlık spor kulübü
kapanıyor mu

Türkiye’ninen eski spor kulüplerinden biri olan Haydarpaşa Demirspor maddi sıkıntılar nedeniyle kapanmanın eşiğine geldi
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KADIKÖY BELEDİYESİ 
GÖNÜLLÜLERİ

HAFTALIK ETKİNLİK PROGRAMI

1 - 8 HAZİRAN 2018
Başvuru Tel: 0216 346 57 57

KRİTON CURİ THM KOROSU&KADIKÖY 
HALK TÜRKÜLERİ TOPLULUĞU

Şef Nurettin Karakuş
Tarih-Saat: 1 Haziran 2018/ 21.30

Yer: Kozyatağı Kültür Merkezi
Düzenleyen: Kriton Curi Gönüllüleri

OYA AKSOY TSM KOROSU
Şef Oya Aksoy

Tarih-Saat: 4 Haziran 2018/21.30
Yer: Caddebostan Kültür Merkezi

Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri
Not: Davetiyelidir, biletler

CKM gişesinden temin edilebilir

FERAH FEZA TSM KOROSU
Şef Çiğdem Yarkın

Tarih-Saat: 5 Haziran 2018/ 21.30
Yer: Kozyatağı Kültür Merkezi Gönül 

ÜLKÜ/Gazanfer ÖZCAN Sahnesi
Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri

NOSTALJİK POP VOKAL ORKESTRASI
Şef İskender Doğan

Tarih- Saat: 5 Haziran 2018/ 21.00
Yer: Caddebostan Kültür Merkezi

Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri

GÜNEŞ VE BENLER
Prof. Dr. İnci Mevlitoğlu

Tarih-Saat: 05 Haziran 2018 /14.00
Yer: Caddebostan Kültür Merkezi A Salon

Düzenleyen: Erenköy Gönüllüleri

KORO İSTANBUL’UN SESİ
Şef Sedat Öztoprak

Tarih-Saat: 6 Haziran 2018 /21.30
Yer: Caddebostan Kültür Merkezi

Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri

RIDVAN AYTAN KADIKÖY MUSİKİ 
TOPLULUĞU

Şef Nusret Yılmaz
Tarih-Saat: 6 Haziran 2018/ 19.30

Yer: Kozyatağı Kültür Merkezi Gönül 
ÜLKÜ/Gazanfer ÖZCAN Sahnesi

Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri

GÜRSEL KOÇAK TÜRK MÜZİĞİ 
TOPLULUĞU

Şef Gürsel Koçak
Tarih-Saat: 8 Haziran 2018/ 21.30

Yer: Kozyatağı Kültür Merkezi Gönül 
ÜLKÜ/Gazanfer ÖZCAN Sahnesi

Düzenleyen: Zühtüpaşa Gönüllüleri

Bayındır Sağlık Grubu, Kadıköy Belediyesi Gönül-
lü Merkezi’nde gönüllüler ve personelin katılımıyla 
karbonmonoksit ölçümü gerçekleştirdi. Sigara kulla-
nan, kapalı ortamda çalışan, egzos gazına maruz ka-
lan, yeterli oranda spor yapmayıp paralelinde gerekli 
su tüketimini gerçekleştirmeyen ve  pasif sigara içi-
cilerin kandaki  karbonmonoksit oranı ölçülerek vü-
cutlarının ne kadar etkilendiği ve bağımlılık oranla-
rı belgelendi.

Karbonmonoksit ölçümü alkolmetreye benzeyen 

bir cihazla yapılıyor, kişi derin bir nefes alarak ağ-
zını cihazda bulunan hazneye yerleştiriyor ve aldı-
ğı nefesi sonuna kadar üflüyor. Cihaz bu havayı öl-
çerek bir değer ortaya çıkarıyor, her çıkan değerin bir 
açıklaması oluyor. Değer 0 ila 80 arasında bir ölçüm 
veriyor. Örnek vermek gerekirse sigara içmeyen bir 
kişide beklenilen sonuç 7 ve aşağısı. Bağımlık dere-
cesine göre, kullanılan tütünün kalitesine göre, içilen 
adet sayısına göre, sigaralı ortamda geçirilen zamana 
göre bu değerler değişiyor. 

Suadiye yazı karşıladı
Suadiye Gönüllüleri Eğitim Komitesi tarafından 
Fenerbahçe Kalkedon tesislerinde yazı karşıla-
mak ve yardım amaçlı kahvaltı programı düzenle-
di. Suadiye Gönüllüleri ve dostlarının katılımı ile 
gerçekleşen bu etkinlikten elde edilen gelir Mü-
nevver Şefik Fergar İlkokulunda başlayacak kod-
lama eğitimine yönelik çalışmalarda kullanılacak. 
Suadiye Gönüllü Evi Başkanı Serap Tarı, bu tür 
çalışmaların devam edeceğini söyledi.    

Bostancı Gönüllüleri, yıllık olağan genel kurul toplantı-
sını gerçekleştirdi. Genel kurulda komitelerin tanıtımı, 
faaliyetleri hakkında bilgiler verildi. Bostancı Gönüllü 
Evi Saymanı Birsen Sungur dönem faaliyetleri konusun-
da bilgilendirme yaptı. Bostancı Gönüllüleri genel kurul 
sona erdikten sonra Kadıköy Belediyesi Meclis Üyeleri 
Yener Kazak, Canan Akçınar ve Aydoğan Dülger’in katı-
lımıyla sezon sonu kapanış programı düzenledi. 

Bostancı’nın Genel Kurul Toplantısı“Atatürk ve Karyolam”
Zühtüpaşa Gönüllüleri Gençlik Komitesi, Cumhuriyetimizin 
ilk öğretmenlerinden olan Melahat İçli’nin torunu Gökay 
Birlik’in yazıp yönettiği ‘Atatürk ve Karyolam’ isimli tiyatro 
oyununu oynadı. Oyun Melahat öğretmenin işgal altındaki 
çocukluğuna dair anılarıyla başlıyor, Mustafa Kemal ile yolu 
kesişen vatan kahramanlarıyla ve ona yakın olan tarihsel 
karakterlerle devam ediyor. Oyunda Melahat İçli’yi Melsa 
Mert, Torunu Gökay’ı Emir Salman, Halide Edip’i Pelin 
Demirtok, Kara Fatma ve Fikriye Hanım’ı Yelda Mert, Salih 
Bozok’u Umur Mankuş, Latife Hanım’ı Büşra Alpkoçak, Asker 
rolünü ise Efe Gönen oynuyor. 

Zühtüpaşa Gönüllüleri, Bütünsel Dönüşüm Uzmanı Gülcan 
Kadıoğlu Şahan ile dört haftalık bir çalışma atölyesi 
gerçekleştirdi. Her hafta farklı konularda çalışmalarını sürdüren 
Kadıoğlu, çakralar, bio kimyasalların yüzden teşhisi, renklerin 
şifası ve kronik rahatsızlıklar konusunda çalışmalar yaptı. 

Bütünsel Dönüşüm Çalışması

Botanik Bahçesine Ziyaret
Zühtüpaşa Gönüllüleri Çevre Komitesi Nezahat 
Gökyiğit Botanik Bahçesine gezi düzenledi. Bir 
nefes alma noktasının yanı sıra, araştırma, eğitim 
ve öğretim merkezi olan bu bahçede gönüllüler 
keyifli bir gün geçirdi. Suadiye Gönüllüleri ise Sağlık 
Komitesinin organizasyonu ile Kadıköy Belediyesi’nin 
Ataşehir’deki hayvan barınağın ziyaret ederek mama 
bağışında bulundular. 

Şef Şule Mantık yönetiminde çalışmalarını sürdüren 
Rasimpaşa Gönüllüleri Türk Sanat Müziği Topluluğu, 

Bülent Altıntoprak’ın sunumuyla “Yaza Merhaba 
Konseri”ni gerçekleştirdi. Bestekar Yusuf Nalkesen ve 
Bestekar Kadri Şençalar’ın eserleri başta olmak üzere 

çeşitli bestekarların eserlerine yer verilen gecede bir 
müzik şöleni yaşandı. Semiha Şakir Huzurevi sakinlerinin 

katılımı ile gerçekleşen diğer konser de Suadiye 
Gönüllüleri Sağlık komitesinin projelendirdiği Şef Sertaç 
Tezeren yönetimindeki Türk Sanat Müziği konseri oldu.

Rasimpaşa ve Suadiye’den 
TSM Konserleri

Bahriye Üçok kitabı geliyor 
Fenerbahçe Mahallesi Gönüllüleri, Akademisyen Elfin 

Tataroğlu’nu ağırladı. Tataroğlu demokrasi şehitlerimizden 
olan Bahriye Üçok’un hayatı hakkında geniş bilgiler verdi. 
Büyük ilgi gören söyleşide Elfin Tataroğlu, Bahriye Üçok 

hakkında yazmış olduğu kitabın ekim ayı içerisinde okuyu-
cularla buluşacağını söyledi.

Fotoğrafçılık Sergisi
Fenerbahçe Fotoğrafçılık Kulübü 6.Karma Fotoğraf Ser-
gisi Caddebostan Kültür Merkezi’nde sergilendi. 2015 
yılında Milli Eğitim Bakanlığı, Kadıköy Halk Eğitim 
Merkezi, Feneryolu Halk Eğitim Merkezi ve Kadıköy 
Belediyesi işbirliği ile Kadıköy Belediyesi Gönüllü Eği-
tim ve Danışma Merkezi, Gençlik Sanat Merkezi, Eği-
tim ve Sosyal Destek Merkezi, Caddebostan, Erenköy, 
Fenerbahçe, Koşuyolu, ve Kriton Curi Gönüllü Evlerin-
de açılan Fotoğraf ve Grafik Eğitmeni Ahmet Tanju tara-
fından verilen Temel Fotoğrafçılık, dijital, ileri dijital ve 
photoshop kurslarını tamamlamış ve sertifikalarını almış 
kursiyerler tarafından kurulmuş ve çalışmalarını Fener-
bahçe Gönüllü Evinde sürdüren Fenerbahçe Fotoğrafçı-
lık Kulübü  6.Karma Fotoğraf Sergisi ziyaretçilerin bü-
yük ilgisini çekti. 

Göztepe gezilerini sürdürüyor
Göztepe Gönüllüleri Öğretmen Harun Reşit İlkokulu 2/A 
sınıfı öğrencilerini Üsküdar’daki uçurtma müzesine götürdü. 
Müzede sergilenen dünya ülkeleri ve ülkemizin uçurtma 
koleksiyonlarına hayran kalan öğrenciler, kendi uçurtmalarını 
yapmanın da mutluluğunu yaşadı.  Göztepe Gönüllüleri Çevre 
ve Kentlilik Bilinci Komitesi üyeleri Yalova’daki Erikli Yaylasına 
sulak alan inceleme gezisi düzenledi. Yayladaki Çifte Şelale, 
Dipsiz Göller ve dereleri inceleyen Göztepeliler, yeşilin her 
tonunun bulunduğu yaylada yürüyüş yapmanın, oksijen 
depolamanın mutluluğunu yaşadılar. Göztepe Gönüllüleri 
Kültür Sanat Komitesi üyelerinin düzenledikleri gezide 
Aynalıkavak Kasrı, Eyüp Sultan Camii ve Piyerlotiyi ziyaret 
ederek, incelemelerde bulundular. Kasırda sergilenen eski 
müzik aletleri kafilenin ilgisini çekti. Ramazan ayında Eyüp 
Sultan Camiini ve türbelerini de gezen Göztepeliler Piyerlotide 
dinlenirken Haliç’in güzel manzarasını da izleme fırsatı buldular.  

40 YILLIK MİZAHÇIDAN ANILAR
Kriton Curi Parkı Gönüllülerinin konuğu 42 yıllık 
Kadıköylü ünlü mizah yazarı ve karikatürist Cihan 
Demirci idi. Kalabalık bir izleyiciye hitap ederken mizahın 
okulu olmadığını, yazıdaki ustalarının Aziz Nesin, Suavi 
Sualp çizgideki ustalarının Oğuz Aral ve Altan Erbulak 
olduğunu söyleyen Cihan Demirci, 15 yaşında evde kendi 
kendine gazete, dergi yapan tuhaf bir çocuk olduğunu 
ifade etti. Yazıları edebiyat dergilerinde yayınlanmadığı 
halde Gırgır dergisinde yer buldu. 2. ustam Müjdat 
Gezen diyen usta mizahçı Cihan Demirci Güldürü 
Üretim Merkezi’nde mizahına devam etti. Hürriyet 
gazetesi mizah ekinde yazılarını yazdı. Destur dergisini 
çıkardı. Genç öğretmen destanı, çıkışlar arka kapıdan, 
geyik muhabbetleri, kutsal kelime avcısı, deli gömleği 
ütü istemez, 70”lerde çocuk olmak adlı kitapları, 
40 yıllık hayatında yazdığı 51 kitabından birkaçıdır. 
Demirci, mizahçı bir başkasının ayağına basıldığında, 
kendi ayağına basılmış gibi çığlık atan kişidir diyerek 
söyleşisini tamamladı. Kriton Curi Gönüllü Evi Başkanı 
Ayten Afşin katkılarından dolayı Cihan Demirci’ye 
teşekkürlerini iletti ve günün anısına plaket verdi. 

YOGA’NIN İNSAN 
SAĞLIĞINA ETKİSİ
Kriton Curi Parkı Gönüllüleri 
Spor Komitesi Yoga Eğitmeni 
Hilal Hançer’in konuşmacı olarak 
katıldığı “Yoganın İnsan Sağlığına 
Etkisi” konulu söyleşi düzenledi. 
Hilal Hançer, Yoga nedir sorusuna 
insan bedeni ile ruhunu ve zihnini 
birleştirmesi olarak tanımlayan 
Hançer, yoganın bedeni esnettiğini 
içimize döndüğümüz için ruha büyük 
fayda sağladığını aynı zamanda 
bele, boyun sırt omurga sağlığına 
destek verdiğinin altını çizerek, 
omurga ne kadar sağlıklı ise o kadar 
genç olduğumuzu söyledi. Hilal 
Hançer Yoga ile ağrısı az, neşesi 
bol bir hayat sürdürebileceğini 
belirterek, Yoga yapmanın boyun 
kaslarını güçlendirdiğini sırt 
ağrılarında yoganın iyileştirici gücü 
olduğunu vurguladı. Eğitmen, Yoga 
hareketlerini minderde uygulamalı 
olarak göstererek sunumunu 
tamamladı. Kriton Curi Gönüllü Evi 
Başkanı Ayten Afşin katkılarından 
dolayı Hilal Hançer’e teşekkür etti. 

Dengeli
ve Yeterli Beslenme
Rasimpaşa Gönüllüleri,  Diyetisyen 
Sumru Özbay’ın katılımı ile “Yaza 
Girerken Dengeli ve Yeterli Nasıl 
Beslenmeliyiz” semineri gerçekleştirdi. 
Sumru Özbay, seminerde vücut kitle 
indeksiyle ideal kilo hesaplanması, vücut 
tipleri,  günde kaç öğün yenmeli, hangi 
gıdalardan ne kadar tüketilmeli, ekmeğin 
beslenmedeki yeri,  günlük sıvı ihtiyacı, 
yaşa göre nasıl beslenilmeli, spor ve 
egzersizin hayatımızdaki yeri gibi çeşitli 
konularda bilgi verildi. Oldukça ilgiyle 
izlenen sunum katılımcıların sorularının 
cevaplandırılmasıyla sona erdi. 

“BAKIŞ AÇISI” 
Rasimpaşa Gönüllü 
Evinde, Kişisel Gelişim 
Uzmanı Selen Sonar 
tarafından “ Bakış Açısı” 
isimli kişisel gelişim 
oyunu  oynandı. Selen 
Sonar, çeşitli resimlerin yer aldığı bir resim çemberi 
hazırladı. Daha sonra katılımcılar bu resim kartlarından 
seçim yapıp, grupta en az tanıdıkları veya tanımadıkları 
kişilerle eşleşip eşlerinin elindeki kartları onlar 
namına yorumladılar. Akabinde, eşlerin ve resimlerin 
değiştirilmesiyle oyun ilginç bir şekilde devam etti.  

Erenköy’ün Ramazan Konseri

Erenköy Gönüllülerinin düzenlediği, Şef Birsen Geçikli 
yönetimindeki Türk Halk Müziği korosunun Ramazan 
Konseri, Kozyatağı Kültür Merkezi, Gönül Ülkü- Gazanfer 
Özcan sahnesinde yapıldı. Sanat Yönetmenliğini Gürkan 
Ortakale’nin, sunumunu Gülsüm Nur Ateşer’in yaptığı 
konsere yoğun bir katılım vardı. Açılış konuşmasını yapan 
Erenköy Gönüllü evi başkanı Nurhan Sözer, Kanserli 
Çocuklara Umut Vakfı Genel Müdür vekili Füsun Aymergen’i 
sahneye davet ederek, konser gelirlerini kendisine bağış 
olarak sundu ve verilen plaketi tüm gönüllüler adına aldığını 
belirterek, katkıları için seyircilere teşekkür etti. İlgi ile izlenen 
konserde, yurdumuzun çeşitli yörelerinden derlenen türküler,  
korist ve solistler tarafından, salonu dolduran seyirciler 
eşliğinde seslendirildi. Semazen ekibinin gösterileriyle, milli, 
manevi ve kültürel değerlerimizin harmanlandığı türkülerle, 
samimi, duygulu ve coşkulu bir gece yaşandı. Konser 
bitiminde Şef Birsen Geçikli ve sunucu Gülsüm Nur Ateşer’e 
Kadıköy Belediyesi Meclis üyesi İsmail Karaman tarafından 
çiçek takdim edildi.  

Gönüllü Merkezİ’nde karbonmonoksİt ölçümü

EL EMEĞİ TASARIMLAR
Erenköy Gönüllüleri ve Kadıköy Halk Eğitim Merkezi 
işbirliğiyle, Erenköy Gönüllü Evinde açılan Takı Tasarımı 
sergisinde, Eğitmen Ayşe Özcan Erdemli ve öğrencilerinin 
dönem boyunca yaptıkları birbirinden güzel özgün tasarımlar 
ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Açılışını Kadıköy Halk Eğitim 
Merkezi Müdürü Hülya Narsap’ın yaptığı serginin sonunda, 
Erenköy Gönüllü Evi başkanı Nurhan Sözer, Ayşe Özcan 
Erdemli’ye teşekkür etti ve kendisine çiçek armağan etti. 
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SOLDAN SAĞA:
1-‘Kaplumbağa Terbiyecisi’nin ressamı… Argoda gözetleme, dikiz. 2-Bir arazinin, bir 
karayolunun, bir demiryolu hattının yatay doğrultuya göre yokuş olan bölümü… Sierra 
Leone’nin para birimi… İsimler, adlar… İnce perde ya da örtü. 3-Hektarın kısa yazılışı… Her 
yerde ve her zaman kullanılmayan ya da kullanılmaması gereken çoklukla eğitimsiz kişilerin 
söylediği söz ya da deyim... ‘Varolmanın Dayanılmaz Hafifliği’nin yazarı. 4-İstanbul’un bir 
ilçesi… Çörek, tatlı bir tür ekmek… Jüpiter gezegeninin bir uydusu… ‘… Bulut’ (Aktör). 5-Klasik 
Türk müziğinde bir makam… İlham… Karargah sözcüğünün kısa yazılışı… Eski dilde yüz, çehre. 
6-Daha önemli bir amaca ulaşabilmek için kişinin tepkilerini, davranışların ya da başka amaca 
yönelme eğilimini denetleyip kısıtlaması… Lahza… Fatih’te bir semt. 7-Gürcistan’ın para 
birimi… Nuri Bilge Ceylan’ın yeni gösterime giren filmi. 8-Özsu… Metal olmayan elementler… 
Belirti, iz, ipucu. 9-Oğul, evlat… Ten… Bir ilimiz… Done, veri. 10-Gösterişsiz, küçük lokanta… 
“Alem … muteber bir nesne yok devlet gibi / Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi” 
(Muhibbi)… Afrika’da bir ülke. 11-‘Yapay zeka’ anlamında kısaltma… Özgün… ‘Yazgülü …’ 
(Gazeteci, yazar). 12-Kalabalık bir şeyin arkası kesilmeyen bir geliş durumunda olması… Yaş… 
Eski dilde güneş… Litvanya’nın plaka işareti. 13-Bromun simgesi… Dünya’nın uydusu olan 
gök cismi… Bir geminin başka bir gemiden ya da kıyıdan açılması… Kabıyla birlikte tartılan 
bir nesnenin kabının ağırlığı… Aldatma, hile. 14-Demiryollarında gündüz mekanik olarak 
kırmızı bir kolla, gece kırmızı ışıkla işaret veren alet… Klavyeli bir çalgı… Kıvrık bir sopaya 
benzeyen ve fırlatıldığında geri dönen, ağaçtan yapılma bir av aracı. 15-Duru, sakin havada 
çıkan kuru soğuk… Erişmiş, ulaşmış… Sacayağı… Tavlada üç sayısı. 16-Uygun, tıpatıp gelen… 
Otomobillerde gerektiğinde kullanılmak üzere genellikle bagajda bulundurulan janta takılı 
lastik… ABD’de bir eyalet… Kilometrenin kısa yazılışı. 17-İşe yatkın, becerikli, mahir… Legal… 
Kalp atım sayısının dakikada 100 atımın üstüne çıkması. 18-Edebiyatta bir tür… Tıp bilgisi… 
Defa, sefer… ‘O’ gösterme sıfatının eski biçimi. 19-Ansızın… Erdem… Bir tür sert, ipekli kumaş. 
20-Uzun ve tekrarlardan oluşan şarkı… Ham petrolden çıkarılan bir tür mineral yağ… Bir nota.

YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1-‘Dönersen Islık Çal’, ‘Maniza Tarzanı’, ‘Herşeye Rağmen’ gibi filmleriyle tanınan 
yönetmen… Anadolu Ajansı’nın kısaltması… Japon derebeyinin hizmetindeki savaşçı. 
2-Mutluluk… Pınar Kür’ün bir romanı… Deride, sinirler boyunca, özellikle gövde, bacak ve 
yüzde birtakım ağrılı fiskelerle beliren, mikroplu bir hastalık. 3-Milimetrenin kısa yazılışı… 
Amerikan armudu… ‘Çağan …’ (Yönetmen)… Bir uzaklık ölçü birimi. 4-Tombul, gürbüz, iri 
(bebek ya da küçük çocuk)… Bir mağazanın yalnız bir tür eşya satılan bölümü… Pierre 
Loti’nin bir romanı. 5-Haykırma, bağırma… ‘Yaşa’ anlamında ünlem… Tümör… Bir suçu 
bağışlama… Yerleştirileceği yüzeyin bir bölümüne uyan, çoğunlukla dikdörtgen biçiminde 
düzgün parça. 6-Narçiçeği renginde bir süs taşı… Devletçe para, senet ve tahvil çıkarma, 
piyasaya sürme… Hollanda’nın plaka işareti. 7-Telefon konuşmasında kullanılan ilk sözcük… 
İzlem… Gözlem. 8-Kuzu sesi… Bir kümenin her elemanı… Hint müziğinde kullanılan bir 
grup telli çalgıya verilen ad… Öldürme, yok etme, telef etme. 9-Maskeli balolarda giyilen 
kukuletalı uzun giysi… Güvenilir… Havadan gelen topa, futbolda sıçrayarak ayağın üstüyle, 
teniste raket ile vurma… Şahin, köpek vb. hayvanları avcılığa alıştırma işi. 10-Yukarıdan 
aşağıya gittikçe alçalan eğimli yer… Dar ve kalınca tahta… Eskiden, ondalık… İş merkezi. 
11-Saç örgüsü… ‘Yol’, ‘Kırlangıç Fırtınası’, ‘Böcek’ gibi filmleriyle tanınan aktör… Sivri 
uçlu bir tür çuvaldız. 12-Leyla Erbil’in bir öykü kitabı… Fas’ın plaka işareti… Çizilerek ya 
da oyularak açılan kertik. 13-Kullanılmamış olan… Sodyumun simgesi… Volkanik tüf… 
Baryumun simgesi… Kırılmış kemiklerin düzgün bir biçimde sarılabilmesi için kullanılan 
türlü malzemelerden yapılmış destek. 14-Durum ya da sonuç… Seyrek ve eğreti dikiş… 
Mecazen, seziş… Boru sesi. 15-Uçamayan bir kuş… Ulanan parça, ek, ilave… Sahne oyununa 
özgü olan. 16-Bir mal ya da paranın emeksiz getirisi… Halk dilinde ağabey… Satranca benzer 
bir oyun… Kekemelik. 17-Barış Manço’nun bir şarkısı… ‘… Ergüçlü’ (Aktris). 18-Öncesizlik… 
Çanakkale’nin bir ilçesi… Kakım… Demirin simgesi. 19-Yandaş… Bir rengin koyuluk ya da 
açıklık derecesi… Fıkra, hikayecik. 20-Erler… Vantilatör… Suyosunu… Muğla’nın bir ilçesi.

GEÇEN SAYININ ÇÖZÜMÜ
SOLDAN SAĞA: 1-Tolga Karaçelik, Hamiş 2-Ulu, Kinaye, Alamana 3-Natır, Oyalamak, Rahat 4-Ağ, Şair, Zen, Hurufat 5-Karındaş, Nesil, Kolan 6-İnal, Ekip, 
Ve, Emir, Ce 7-Maça, Şuurlu, İm, Bab 8-Ek, Kalahari, Lemur, Ma 9-Mut, Tan, Zaaf, Ricat 10-İp, Varan, Amy, Enayi 11-Tahini, Efsane, Ukala 12-Azami, Aa, 
Aşama, Tik 13-İrsi, İnkalar, Tamu, Te 14-Batonsale, Okarina 15-Nebi, Titiz, Ba, Elit 16-Lüp, Piyes, Se, İpeka 17-Anamur, Yenihayat, Mil 18-Şikayet, Lav, Ahi 
19-Esas, Can, Tiran, Akide 20-Ti, Klas, Hakan Balamir.
YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1-Tuna Kiremitçi, Planet 2-Olağan, Kupa, Rb, Ün, Si 3-Lut, Ram, Hasanpaşa 4-Işılak, Vizite, Misk 5-Akran, Çatana, Obruk 6-Ki, İdeal, 
Rimini, Raca 7-Anorak, Ata, İns, Yas 8-Ray, Şişhane, Katiyen 9-Ayaz, Puan, Faaliyet 10-Çelen, Ur, Asaleten, Ta 11-Anevrizma, İsilik 12-Lam, Sel, Aynaroz, 
Hara 13-İlahi, Ula, Eş, Savan 14-Kakule, Efe, Atabey, Nb 15-Mim, Numara, Aa 16-Haruki Murakami, İthal 17-Anafor, Riya, Unep, İka 18-Mahal, Cilt, Alem, İm 
19-Atacama, Ait, İkindi 20-Şut, Nebati, Kental, Er.
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1 Haziran CumaBULMACA

yuncu/müzisyen Hayal Köseoğlu’nun; dizi 
seti, tiyatro sahnesi ve müzik stüdyosu arasın-
da mekik dokuduğu, deyim yerindeyse “tek 
koltukta çok karpuz taşıdığı” bir hayatı var. 

Tüm bu alanların birbirlerini beslediğine inanıyor. Boş za-
manlarında da dışarı çıkmayı tercih ediyor; çok sevdiği 
semti Moda’nın sokaklarında vakit geçiriyor.

Hal böyle olunca, Köseoğlu ile pek çok şeyden ko-
nuştuk…

• Kadıköylüsünüz. Röportaja hemşericilik yaparak 
başlayalım. Burada mı doğdunuz? Ne zamandır Mo-
da’da yaşıyorsunuz?

Annemin hastane seçimi inadıyla Şişli’de doğmuşum 
ama evet o dönem Suadiye’de oturuyormuşuz. Küçükken 
anneannemle dedem Moda’da otururdu. Sonra Çifteha-
vuzlar’a geçtiler. Zaten neredeyse bütün ailem orada otu-
ruyor. Ben de Kızıltoprak’ta büyüdüm. Daha sonra kendi 
başıma yaşamak için de Moda’yı seçtim. 

• Moda’yı seçmeye sizi yönlendiren sebepler neler 
oldu? Bu semtin sizdeki yeri ne?

Bence çok başka; kendi içinde huzurlu, medeni, aynı 
zamanda da capcanlı bir yer. En yakın arkadaşlarımla bir-
likte karar verdik aslında. Moda’da yan yana sokaklarda 
oturuyoruz. Hatta çok yakın bir arkadaşımın evini salo-
numdan görebiliyorum. 

“BURANIN ENERJİSİNİ SEVİYORUM”
• Burası sanat açısından dopdolu. Siz kendinizi na-

sıl hissediyorsunuz?
İlk single’ım Yalan Dolan’ı Moda’daki bir stüdyo-

da kaydettim. Dans kursum da burada.  Sanat açısından 
burası büyük şans. Bu kadar yetenekli insanlarla yürü-
me mesafesinde oturmak üretim açısından da hızlandı-
rıcı ve değerli.

• Dizi setinde yahut tiyatro sahnesinde olmadığınız 
zamanlarda –bilhassa Kadıköy’de- neler yapar, nasıl va-
kit geçirirsiniz?

Dışarı çıkmayı çok seviyorum. Sokağımız da çok hu-
zurlu. Buraya taşınmadan önce de sürekli Kadıköy’dey-
dim zaten. İş dışında Moda’dan pek çıkmıyorum diyebili-
riz. Buranın enerjisini seviyorum.

• Siz oyuncu, dansçı ve müzisyensiniz… Çok yönlü 
bir sanatçı olma gayreti mi desek, farklı alanlardan bes-
lenmek mi? Nasıl tanımlıyorsunuz bu ‘tek koltukta çok 
karpuz’ olayını?

Tüm bunlar birbirini besliyor. Dans ederken bedenim-
deki akışkanlık, izlenme kaygısının yok olması beni oyun-

culukta da anın tadını çıkarmaya itiyor. Öte yandan bir 
oyuncu olarak duygularımla temas halinde olmalıyım, il-
ginçtir ki müzik benim için duygularımla yüzleşebildiğim 
neredeyse tek alan. Orada duygularımı kendime tercüme 
ettiğim zaman sahnede de benim için daha ulaşılabilir hale 
geliyorlar. Sanıldığı kadar birbirinden ayrılan alanlar de-
ğil. Konservatuar eğitimlerinde dans, müzik ve oyunculuk 
eğitimleri iç içedir.

• 24 yaşındasınız, bu kadar genç yaşta çok izlenen 
bir kanalda hem de son derece popüler bir dizide rol alı-
yor, bir yandan da tiyatro çalışmalarınızı sürdürüyorsu-
nuz. Derken ilk single’nız çıktı. Bu üretim hali size ne 
hissettiriyor? 

Daha çok şey yapacak enerji ve po-
tansiyelim aslında içimde var. Hatta ba-
zen kaytardığımı bile düşünüyorum. Me-
sela eskiden çok iyi piyano çalardım. 
Çalmaya çalmaya paslandım. Yeniden 
ders alıp sahalara geri dönmek istiyorum 
(gülüyor). Ayrıca bir çocuk oyunu yaz-
dım, onu sahnede görmeyi çok istiyorum. 
Ama her şey sırayla. Kendimi hırpalamı-
yorum. Yavaş ve emin adımlarla ilerle-
mek önemli.  

“27 KADIN TEK VÜCUT”
• Das Das prodüksiyonu olan ve ka-

dınların özgürlük mücadelesini anlatan 
‘Yakaranlar’ oyununda rol alıyorsunuz. 
“Dişi enerjiyi sonuna kadar hissettiği-
miz bir oyun” diyorsunuz. Nasıl bir enerji bu, oyuna/se-
yirciye ne katıyor mesela?

Sahnede 27 kadının maksimum enerjiyle tek vü-
cut olduklarını hayal edin. Çeşitli yaşlardan, çeşit-

li mesleklerden, bambaşka hayat deneyimlerinden 
gelen bu kadınlar bütün emeğini, enerjisini ortaya ko-
yuyor. Bence böyle bir şey doğaçlama olsa bile izlen-

meye değer. Ama oynadığımız metin 
de son derece geçerli ve gerçek. Sonu-
cun seyircide çarpıcı bir etki yarattığı-
nı düşünüyorum ve öyle de duyumlar 
alıyoruz. Oynarken de aynı etkiyi his-
sediyorum. 27 kadın olarak tek vücut 
olma hissi, birbirimizi hissetmek çok 
başka bir şey.

• Ufak Tefek Cinayetler’de polis ro-
lündesiniz. Rol için Kadıköy’deki kadın 
polislerle görüşmüşsünüz. İzlenimleri-
niz neler oldu ve rolünüze nasıl yansı-
tıyorsunuz?

Kadın polis klişesinden kurtuldum 
mesela. Maskülenleşmiş bir kadın profili 
yoktu ortada. Beni de bu klişeden kurtar-
mış oldu bu durum. Elbette maskülenleş-

mek durumunda kaldıkları anlar vardır, bu anları ben de 
seçiyorum oynarken fakat genele yansıyan bir sertlik, cid-
di bir kabuk yoktu. En azından benim görüştüğüm kadın-
lardan böyle bir izlenim almadım. 

• Dizide bir nevi ‘kadın kadının kurdudur’ 
durumu söz konusu. Yani izleyicisi olarak be-
nim yorumum bu. Siz ne dersiniz?  

Aslında dikkat ederseniz öyle değil. Herke-
sin öyle ya da böyle, iyi ya da kötü birbirine çel-
me taktığı bir insan grubunu izliyoruz. Kadın-er-
kek arasında da oluyor bu durum. Kadın kadının 
kurdudur durumu aslında maalesef kadınların 
eşit haklar için oldukça mücadele ettiği için or-
taya çıkan bir durum bence. Erkeklerin aktif üre-
timde var olmak için geniş bir kontenjanı var. 

Kadının yeri ise sınırlı. O sınırlı yerleri 
kapmak için can havliyle çalışırken birbi-
rinin üzerine basmak zorunda kalan kadın-
lardan kalan bir dürtü. Zamanla da norma-
lize olmuş bir durum. Ama yeni jenerasyon 
olarak biz bence bu duruma alternatifler 
üretiyoruz. Hem erkekler, hem kadınlar bu 
durumu değiştirmeye çalışıyor. Bu bence 
çok sevindirici. 

“BAMBAŞKA BİR HİS…”
• İstanbullu Gelin’de de motorcu, öz-

gür bir kızı canlandırdınız. Bu güçlü kadın 
rollerini özellikle mi tercih ediyorsunuz?

Hayır. Yüksek bir enerjim var. Belki de 
bu yüzden yüksek enerjili kadın rollerine uygun görülüyo-
rum. Ama bir oyuncu olarak her şeyi oynayabilmek iste-
rim. Ütopyam bu zaten. 

• ‘Güçlü kadın’ ne demek sizin için? Siz öyle misi-
niz mesela?

Güçlü kadın; varoluşuna, geçmişine ve geleceğine sa-
hip çıkan, çıkmak için çaba harcayan, kendini seven, ken-
di olmaktan korkmayan, başarılarıyla birlikte hatalarını 
da kabullenen olduğu kadar, hala dişiliğine, içinden gelen 
yumuşaklığa, şefkate, sevgiye ve hatta zaman zaman vah-
şiliğe, karanlığa sahip çıkabilen kadındır benim gözümde. 
Zaman zaman öyleyim, zaman zaman değilim ama her za-
man bu doğrultuda çaba harcıyorum.  

• Size sorulacak soru bitmiyor. İlk single ‘Yalan Do-
lan’ Mart sonu, ikincisi ‘Bahar Melankolisi’ Mayıs orta-
sında çıktı. Müzisyenlik, kariyerinizde ne aşamada? 

Müzikte gözümü döndürecek bir hırsım yok. Hisset-
tiğim şeyleri aktarabileceğim bir kanal. Ama çok çok çok 
seviyorum. Kendi sözlerimi yazmak, kendi müziğimi yap-
mak bambaşka bir hismiş onu söyleyebilirim.   

• Hayalinizde bir de sinema filmi varmış, öyle mi?
Oyunculuğumu geliştirecek, kabuğumu kırma süre-

cinde beni birkaç basamak ileri taşıyacak, ileri itecek bir 
yönetmenle böyle bir maceraya atılmayı çok isterim. 

Sanatın her dalında

O
l Gökçe UYGUN

Televizyon 
dizisi, tiyatro 

oyunculuğu ve 
müzisyenlik 
yapan genç 

sanatçı Hayal 
Köseoğlu’nun 

hayalinde 
sinema filminde 

oynamak var

Hayal Köseoğlu
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“sesim şiirle çoğaldı
sesim şiirle çoğaldı
sesim şiirle yankılandı duvarların ardında”

ranlı şair Furuğ Ferruhzad, bir şiirinde böy-
le diyor. Ve bu sözler şimdi, onun hayatını 
anlatan tiyatro oyunun afişinde yer alıyor... 
Zira Oyun Sandalı ekibi, şairin hayatını 

“Furuğ Ferruhzad” adlı oyunla sahneye taşıyor. Şairi, 
oyuncu Derya Günaydın’ın canlandırdığı, tek kişilik tek 
perdelik oyunu; hayatı ve eserlerinden oyunlaştıran kişi 
ise yazar-yönetmen Harun Güzeloğlu. Geçtiğimiz gün-
lerde Kadıköy Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde dün-
ya prömiyerini yapan oyunu Güzeloğlu’na sorduk.

• Bu oyun, Furuğ Ferruhzad’ı anlatan ilk oyun mu? 
Bildiğimiz kadarıyla öyle. Türkiye’de oyun olarak 

oynanmadığından eminiz. Yurt dışı için çeşitli diller-
de sosyal medya taramaları yaptık ve oyun olarak rast-
lamadık. Bolca şiir dinletisi ve hakkında paneller var.

• Ferruhzad’ın sizin için özelliği ve anlamı nedir?
Çok sevdiğim bir şair. Trajik bir şekilde çok erken 

yaşta hayatını kaybedişiyle birlikte, yaşasaydı kim bi-

lir daha neler yazacaktı dedirtecek kadar üretken ve iyi 
bir şair. Böylesine güçlü dizeleri olan bir şairi seyirciy-
le buluşturmak önemliydi benim için. Bir başka anlamı 
ise, kendini tarif ederken söylediği “Bana göre yaşamın 
gülünç alışkanlıklarına bağımlı olmak, sınırlara ve du-
varlara boyun eğmek doğaya aykırıdır” cümlesi, ülke-
mizdeki ve dünyamızdaki kadın mücadelesinde özel bir 
anlam taşıyor. Çocukluk yıllarından itibaren babasıyla 
kurduğu ilişkiden başlayarak, çok genç yaşta evlendiği 
adama karşı tutumu, İran gibi bir toplumda boşandıktan 

sonra başına gelenlere karşı duruşu vb diye devam eden 
tavizsiz bir inat hikâyesi yaşamı. Bu inat hikâyesini bu-
gün seyirciyle buluşturmak çok önemliydi. Çünkü bu-
gün toplumsal yaşamımızda bir şeyler değişecekse, bo-
yun eğmeyen kadınlar ve ezilenler sayesinde olabilir. 
En şairene örnekse bana göre Furuğ Ferruhzad.  

ÖZNEL VE GÜÇLÜ BİR ŞİİR…
• Peki Ferruhzad’da sizi çeken ve onu sahneleme-

ye yönelten şey ne? 
Furuğ’un yaşamından bağımsız düşünülemeyecek 

kadar öznel ve güçlü bir şiiri var. İlk bakışta öznel, an-
cak okudukça ve derinleştikçe içinde yaşadığı toplum-
sal dokunun bu öznelliği nasıl etkilediğini ve eleştirel 
bir tutuma dönüştüğünü anlıyorsunuz. Sözünü şiirinin 
içinde sakınmadan söyleyen bu öznel tutum, onu nere-
deyse tüm okuyucularıyla toplumsal bir ortaklığa yö-
neltiyor. Aynı sorunları yaşayan herkeste anlamını pe-
kiştiriyor ve dilden dile, akıldan akıla, yürekten yüreğe 
çoğalıyor. Bu sebeple de sahnelemeye çok uygun şi-
irleri var. Ve bu şiir-
lerin seyirciyle çabuk 
kuracağı bağ da yine 
sahnelemeyi çok is-
tediğim yanlarıydı.

• Trajik bir biçimde kısa sürmüş olsa da- bir ömrü 
tek perdeye sığdırmak zor olmadı mı? Hayatından bir 
kesit mi sahneliyorsunuz yoksa tümünü mü?

Elbette çok zordu. Ama, ‘bu oyunu bir belgesel tiyat-
ro yapmamalıyım, yaşamının ana izleğini şiirlerine yük-
lemeliyim’ fikri işimi kolaylaştırdı. Tabi ki o da çok ko-
lay olmadı. İmdadıma yine Furuğ yetişti. Çünkü şiirleri 
o kadar çok Furuğ’la birlikte yaşıyor ki, şiirinden her-
hangi birini ele aldığınızda Furuğ’un kısa yaşam öyküsü-
nün mutlaka bir yerine denk düşüyor. Bu yüzden hayatı-
na dair dört beş anlatıdan başka bir şeye ihtiyaç kalmadı.

• Bir şairi, sahneden tiyatro sanatıyla anlatmak… 
Nasıl oluyor?

İlk önce zor olduğunu söylemeliyim. Hele de çok 
okunan bir şairi sahneye taşıyorsanız işiniz ve sorum-
luluğunuz daha çok artıyor. Yanılmak gibi ilk korku-
lar yakanızı hiç bırakmıyor. Herkesin o şiirleri okur-
ken kafasında yarattığı Furuğ imgelemini siz kanlı canlı 
bir oyuncuyla sahneye taşıyorsunuz. Elbette bu yüz-
den oyuncunun Furuğ’a benzeyip benzemediğinden tu-
tun da, şiirlerinin bu kadar dinamik okunmasından ve 
de okunmamasından yana olanlar ve olmayanlar arasın-
da epey bir tartışmaya sebep olacak. Bu durumdan hiç 
şikâyetçi olmadığımı bilmenizi isterim. Furuğ’un şii-
ri ve yaşam tarzı döneminde ne kadar çok tartışıldıysa, 
bugün bizim yorumumuzun da tartışılıyor ve tartışıla-
cak oluşu çok normal değil mi? 

“FURUĞ’A YABANCI DEĞİLİZ”
• “Furuğ’u kadınların daha iyi anladığı savı ben-

ce doğru... Çünkü çok özdeş duygular” demişsiniz. Siz 
erkek bir sanatçı olarak onu nasıl anlayıp da sahneli-
yorsunuz? Oyuncu seçimini nasıl yaptınız? 

Furuğ’u çok kolay içselleştirebilecek bir oyuncu 
seçmek, işin başından itibaren içimi çok rahatlattı. Bir 
kez daha teşekkür etmeliyim Derya Günaydın’a. Evet 
ben Furuğ’u kadınlardan daha kolay ve iyi anlayamam, 
bunu bilerek başladım. Ama iyi anladığımı düşündü-
ğüm bir şey var. O da bir oyun karakteri haline gelmiş 
bir kişiliği anlayabilecek olmam, yani mesleğimin zo-
runluluğu. Bir yönetmen ve yeni bir yazar olarak sah-

ne üzerine taşıyıp boyutlandırdığınız her karakteri 
sonuna kadar çözümlemek gibi bir zorunluluğunuz 
var. Ben de Furuğ’a buradan baktım. Onu bir tarih-
sel karakter olarak, bir kadın karakter olarak ele al-
dım. Şiirine olan özel ilgim kolaylaştırıcı oldu tabi ki 
bu süreçte. Onu yine ondan, yani en çok şiirinden öğ-
rendim ve anladım diyebilirim.

• Sizce kökleri İran’a dayanan bu oyun, Türkiye-
li seyirci için ne ifade edecek?

Furuğ’un dert edindikleri o kadar çok bizim de der-
dimiz ki, bizim seyircimiz hiç yabancılık çekmedi. Tür-
kiye son 16 yıldır İran’a benzetilmeye çalışıldıkça anlam 
daha kolay paylaşılıyor seyircimizle. Bu ifadem şöyle an-
laşılmasın, İran mı oluyoruz? Tabi ki olmayacağız. Biri-
leri çok öyle istese de, Furuğ bunun olamayacağını sahne-
den haykıracak. Ve boyun eğmeyen bir kadın ve sanatçı 
olarak yıllar sonra bugün de izleyenlere örnek olacak.

İran’dan Türkİye’ye, 
Sİİrden tİyatroya…

İranlı şair Furuğ 
Ferruhzad’ın 
hayatı tiyatro 
oyunu oldu. 
Yönetmen Harun 
Güzeloğlu, “Onun 
yaşamı bir inat 
hikâyesi ve bunu seyirciyle 
buluşturmak önemli” diyor

İ

l Gökçe UYGUN

Oyun, 8 Haziran Cuma 20.30’de Kadıköy Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde sahnelenecek

SINIR SİZSİNİZ KAMPANYASI

DÖRT DÖRTLÜK KAMPANYA

SİNEMALI TV VE İNTERNET KAMPANYASI

EĞLENCELİ KAMPANYA

Kurulum ve Aktivasyon Ücretsiz + Kablosuz Modem Dahil

Hemen Başvur Online Başvuru

24 Mbps’ye Kadar 50 GB AKN’li
EkoSınırsız Fiber İnternet
Analog Yayın

İlk ay KabloTV Üst Paket ve 
Altın Sinema Paketi Şifresiz

16 Mbps’ye Kadar 50 GB AKN’li
EkoSınırsız Fiber İnternet
KabloTV Giriş Paketi

49TL
,99

24 ay taahhüt sözünüze
cihaz kullanım bedeli dahil ayda sadece

16 Mbps’ye Kadar 50 GB AKN’li
EkoSınırsız Fiber İnternet
KabloTV Temel Paket
Vizioon Sinema Paketi
İlk ay KabloTV Üst Paket ve 
Altın Sinema Paketi Şifresiz 55TL

,99
24 ay taahhüt sözünüze
cihaz kullanım bedeli dahil ayda sadece

24 Mbps’ye Kadar 50 GB AKN’li
EkoSınırsız Fiber İnternet
KabloTV Temel Paket
Vizioon Sinema Paketi
İlk ay KabloTV Üst Paket ve 
Altın Sinema Paketi Şifresiz

Sonrasında sadece 49,99 TL
29TL

,99
27 ay taahhüt sözünüze 
cihaz kullanım bedeli dahil  sadeceilk üç ay

59TL
,99

24 ay taahhüt sözünüze
cihaz kullanım bedeli dahil ayda sadece

SINIRSIZ FİBER İNTERNET
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