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İptal edilen otel 
projesinde sil baştan

Koru mu 
bahçe mi? 

 11. Daire Mahkemesi’nin kararıyla 
yapımı durdurulan Koşuyolu’ndaki 
80 metrelik otel inşaatına, İstanbul 
Bölge İdare Mahkemesi 4. İdare 
Dava Dairesi izin verdi  l Sayfa 8'de

 Validebağ Korusu’nun “millet 
bahçesi” yapılması gündemde. 
TMMOB’dan Akçelik, “Korunun 
korunmasına yönelik projeler 
tasarlanmalı” diyor  l Sayfa 8'de

Tekneler boğazın incisi istavrit için 
demir aldı ama denizde beklediğini 
bulamadı. Denizdeki hayal kırıklığı 
tezgâhlarda etiketlere de yansıdı. 
İstavrit’in fiyatı 50 TL’ye kadar 
dayandı  l Sayfa 9'da

Kadıköy Sineması 10-13 Ağustos 
tarihlerinde “Yaz Şenliği” 
düzenliyor. Bu yıl ilki düzenlenen 
şenlikte sinema tarihine damga 
vurmuş 16 film seyirciyle 
buluşacak l Sayfa 6'da

Hayal kırıklığı tezgâhlara yansıdı

İstanbul Comics and Art 
Festival üçüncü yılında festival 
alanının dışına çıkıyor ve 
festivalden iki hafta önce 
çağdaş sanat üretimleriyle 
bilinen sanatçılar ile Kadıköy 
sokaklarına yayılıyor l Sayfa 7'de

İCAF sokağa çıkıyor, 
Kadıköylülerle 
buluşuyor

Sinemada Yaz Şenliği

YENİLENEN WEB SİTEMİZ İÇİN İLAN TARİFEMİZDE YAZ KAMPANYASI BAŞLADI!
www.gazetekadikoy.com.tr’yi ziyaret edip, (0216) 3458202 No’lu telefondan bilgi alabilirsiniz

KAÇIRILMAYACAK 
FIRSAT

Edebiyat Hayatından
Hatırlamalar - 6

YUSUF ZİYA ORTAÇ  5’te

tiyatro keyfi
Kadıköylülerin yoğun ilgi gösterdiği 

Kadıköy Belediyesi Tiyatro Festivali, Genco Erkal’ın 
“Bir Delinin Hatıra Defteri” oyunuyla başladı. İki hafta 

sürecek festivalde, seyircinin beğenisini kazanmış 
14 oyun ücretsiz izlenebilecek  l Sayfa 16'da

Açık havada

başladı

Haydarpaşa Garı’nın peronlarında 
yürütülen arkeolojik kazılarda Geç 

Roma, Bizans, Osmanlı 
ve Cumhuriyet dönemine 

ait olduğu düşünülen 
kalıntılar bulundu 

 l Sayfa 2’de

Buyrun ‘Birinci sınıf’ 
aksiyona…

UĞUR VARDAN  7’de

Ölmeden önce 
seyredilmesi gereken 
5 inşaat
FATİH SOLMAZ  10’da

Garın altında

Fikirtepeliler 
2 aydır çadırda yaşıyor

Daireleri teslim edilmeyen ve kira yardımı alamayan onlarca ailenin 
2 ay önce başlattığı çadır eylemi devam ediyor. Fikirtepeliler, 

sorunların çözümü için yetkililerin adım atmasını bekliyor  l Sayfa 3'te
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eçtiğimiz hafta ilk olarak Gazete Kadı-
köy’ün yayınladığı “Haydarpaşa’da ar-
keolojik kazı yapılıyor” haberinden 
sonra, Haydarpaşa’da yürütülen arkeo-

lojik çalışmalar medyaya yansıdı. İlk olarak Ulaş-
tırma Bakanlığı konuyla ilgili “Haberlerde geçen ta-
rihi kalıntılar söz konusu bağlantı yollarının yapım 
çalışmaları sırasında ortaya çıkmış olup Haydarpa-
şa Gar binasının restorasyonuyla herhangi bir ilgisi 
yoktur. Bakanlığımız AYGM tarafından çalışmanın 
yürütüldüğü söz konusu alan Haydarpaşa Kentsel 
ve Tarihi SİT Alanı kapsamında bulunmaktadır. Bu 
nedenle proje, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma 
Kurulu kararları gereği İstanbul Arkeoloji Müzele-
ri Müdürlüğü denetiminde gerçekleştirilmektedir.” 
açıklamasında bulundu. 

Çalışmalar hakkında detaylı açıklamayı ise İstan-
bul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz yap-
tı. Kazı alanında gelip çalışmalar hakkında bilgi alan 
Yılmaz, DHA’ya yaptığı açıklamada, “Kazı çalışma-
ları neticesinde dokunun altından tarihi yapılar çıktı. 
Bu alana bakıldığında dört döneme ait tarihin izleri-
ni görüyoruz. Geç Roma, Bizans, Osmanlı ve Cum-
huriyet dönemine ait kalıntılara rastlamak mümkün. 
Henüz mevcut verilere bakarak tam tanımlayamasak 
da buranın yerleşim alanı olarak kullanıldığını kabul 

ediyoruz.” diye konuştu. Kazı alanında çanak çömlek 
parçaları, sikkeler, geç Osmanlı dönemine ait su yolu 
gibi yapılara rastlandığı bilgisini veren Coşkun Yıl-
maz, “Bu kazılarda ortaya çıkan veriler, aslında İs-
tanbul’un üstü kadar altının da ne kadar zengin tari-
hi dokuya sahip olduğunu ve bizim bu dokuyu çok 
özenle korumamız gerektiğini ortaya koyuyor. Bir 
kere daha İstanbul’un tarihi zenginliğine yerin altın-
dan çıkan tarihi eserler ışığında şahit oluyoruz.” şek-
linde konuştu. 

Sahada çalışma yapan arkeologların verdiği bil-
gilere göre ise; Haydarpaşa peronlarına giden ray-
ların bulunduğu alanda, rayların sökülmesi ile Geç 
Roma Erken Bizans dönemine ait hamam kalıntı-
lar, yollar ve su kanallarına ait izler bulundu. Ayrılık 
Çeşmesi durağının bulunduğu ikinci kazı noktasında 
ise, dini bir yapı olabileceğine işaret eden apsise ben-
zeyen bir yapının temelleri keşfedildi. Kazı nokta-
larından üçüncüsü ise, Protokol Cami önü. Üsküdar 
ve Kadıköy’ü birbirine bağlayan Tıbbiye Caddesi 
üzerindeki Haydarpaşa Köprüsü, Marmaray projesi 
kapsamında yıkılmış, köprü ayaklarının bulunduğu 
noktalarda tarihi kalıntılar ortaya çıkmıştı. Öte yan-
dan Protokol Cami’ne yakın bölgede, bulunan me-
zar kalıntıları ve insan kemiklerinden yola çıkılarak 

nekropol olabileceği düşünülüyor. Öte yandan kazı 
sahasında bulunan Helenistik, Roma ve Bizans dö-
nemlerinden kalan keramik, kandil ve sikke gibi kü-
çük buluntular incelenerek, bölgenin tarihi hakkında 
önemli ipuçları toplanıyor.

Eski bir liman şehrine ait olduğu ifade edilen ka-
lıntılar arasında çanak, çömlek, sikke gibi buluntular 
ortaya çıkarken, bunlar incelenmek üzere özel mavi 
kasalara konularak, incelenmek üzere ilgili atölyele-
re götürülüyor.

PROJE AKSAYACAK MI?
Peki, arkeolojik kazılar tren raylarının yenilenme-

sini ve hızlı tren projesini etkileyecek mi? Bu soru-
lara da açıklık getiren Yılmaz, “Bir taraftan projenin 
tamamlanması için gerekli teknik ve altyapı çalışma-
ları devam edecek diğer taraftan uzmanlarımızın neza-
retinde kazı çalışmaları devam edecek. Yeni bulgular 
ortaya çıktıkça bunlar koruma altına alınacak. Mevcut 
bulgular projenin takvimini değiştirir mi? Mevcut bil-
gilerden hareketle proje takviminin değişikliğine dair 
kesin bir tarih vermek söz konusu değil. Ancak olur ya 
da olmaz diye kesin bir ifade kullanmak da doğru de-
ğil. Bunu biraz zaman gösterecek. Çünkü biz bakan-
lık olarak, tarihi mirasın yer altı ve yer üstü zenginlik-
lerimizin bizim en büyük kültürel mirasımızdan birisi 
olduğuna inanıyoruz. Gerek hükümet yöneticilerimiz 
gerek il yöneticilerimiz gerek bakanlık yöneticilerimiz 
bu konuda son derece hassas. Bu alanda incelediğimiz 
bulgularda hassasiyetimizin bir göstergesi ve bu sonu-
na kadar devam edecek. Mevcut veriler ışığında proje-
yi aksatacak bir bulgu henüz yok.” dedi. 

Yılmaz, kazı çalışmalarında İstanbul Arkeoloji 
Müzeleri Müdürlüğü bünyesinde 15 arkeolog ve müze 
uzmanının görev yaptığını açıkladı. Yılmaz, “Bu ça-
lışmalar numaralandırılıyor, fotoğraflanıyor ve koru-
ma altına alınıyor. Bunların bir kısmı bulgunun ya-
pıldığı alanda korunurken bir kısmı ise müzemizin 
depolarında muhafaza altına alınıyor.” bilgisini verdi.  

HaydarpaSa’da 
lIman SehrI CıktıG

l Erhan DEMİRTAŞ

Haydarpaşa Gar 
peronlarında yürütülen 
arkeolojik kazıda 
Geç Roma ve Bizans 
kalıntılarının bulunduğu 
açıklandı. Kalıntıların 
eski bir liman şehrine 
ait olduğu ifade ediliyor

Kadıköy Belediye 
Başkanı Aykurt 
Nuhoğlu ve 
beraberindeki ekip 
arkeolojik kazının 
devam ettiği alanı 
gezdi. 
Nuhoğlu “Bu kazılarla, 
Haydarpaşa Garı tren 
sahasında bir kent 
olduğu ortaya 
çıkıyor. Kadıköy’ün 
tarihi için önemli bir 
gelişme. Burada bir 
nüfusun yaşadığı 
ve tahminlere göre 
deniz ile bağlantılı bir 
ticaret merkezi olabileceği 
söyleniyor. Kayıp bir limanın da 

bu bölgede olabileceği 
anlatıldı. Buranın tarihi, 

kazılar sonucunda 
ortaya çıkacak.” dedi. 
Haydarpaşa’nın 
tarih boyunca 

kamusal niteliğine 
vurgu yapan Nuhoğlu 

“Haydarpaşa’nın 
bulunduğu geniş 

arazi binlerce yıldır 
kamusal alan olarak 
kullanıldı. Aynı 
kullanımın devam 

etmesi gerekiyor. 
Bunun dışında bir şey 

kabul edilemez. Buna 
bu kentin de bu ülkenin de 

ihtiyacı var.” diye konuştu.

NUHOĞLU: 
KADIKÖY’ÜN TARİHİ İÇİN 
ÖNEMLİ BİR GELİŞME 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 2014 yılın-
da duyurduğu, Haydarpaşa’dan Deniz Otobüsü İskele-
si’ne kadar olan sahil bandının yayalaştırılmasını kapsa-
yan Kadıköy Meydan Projesi kapsamında “Kadıköy İlçesi 
Vapur İskelesi-Et Balık Kurumu Arası Cadde Düzenle-
me İnşaatı” adıyla rıhtımın düzenlenmesi çalışmaları de-
vam ediyor. Proje için ilk etapta sahil boyunca yapılması 
planlanan dolgu alanlarının bir bölümü tamamlandı, ka-
lan kısımlarda ise çalışmalar devam ediyor. Tamamlanan 
alanların çevre düzenlemesinin aylar geçmesine rağmen 
yapılmaması ise Kadıköylülerin tepkisini çekiyor.

ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPILMADI
İnşaatı iki yıl önce başlayan Eminönü İskelesi’yle Beşik-
taş İskelesi arasında kalan kazıklama tekniğiyle yapılan 
dolgu alan çalışması yaklaşık 16 ay önce bitti.
Yine inşaatı aynı zamanda başlayan Çekmeköy dolmuş 

duraklarıyla TURYOL’un Eminönü İskelesi’nin arasında 
kalan, otobüs duraklarına ba-
kan alan ise biteli yaklaşık bir 
yıl oluyor.
Otobüs duraklarıyla Şehir Hat-
ları’nın Eminönü-Karaköy İske-
lesi arasında kalan alan ise yak-
laşık 5 ay önce bitti.
Fakat inşaatların bitmesine 
rağmen tamamlanan alanlar-
da çevre düzenlemesi yapılma-
ması alanları kullanışsız kılarken 
görüntü kirliliğine neden oluyor. 
Projede seyir terasları ve bank-
lar bulunurken mevcut durumda 
alanda birikecek olan suyu atacak 
gider dahi bulunmuyor. Çukurda 
kalan alanlara gider yapılmaması 
ise yağmur yağdığında sahil şeridi-
ni kullanılmaz hale getiriyor. 

  “İMZA KAMPANYASI DEVAM EDİYOR”
Tam da bu sebeplerden dolayı Damla Pınar isimli “chan-
ge.org” kullanıcısının açtığı “Kadıköy’de Eminönü ve 
Beşiktaş iskelesi arasındaki yol yeşillendirilsin” adlı imza 
kampanyası kısa süre içerisinde üç bini aşkın imzaya 
ulaştı. Kampanya metninde şu ifadeler yer aldı:
“Kentlerin giderek betonlaşması ve grileşmesinin yal-
nızca çirkin bir görüntü oluşturmakla kalmayıp sellere 
neden olduğunu yaşamımızı alt üst ettiğini İstanbul’da 
yaşayan tüm vatandaşlar olarak tecrübe etmiş bulunu-
yoruz. Bizler daha yeşil bir Kadıköy’de yaşamak istiyo-
ruz. Bunun için sahilde, Eminönü ve Beşiktaş vapur is-
keleleri arasında kalan beton alanın ağaçlandırılmasını 
istiyoruz. Banklarda oturmayı bırakın, yürümek için bile 
oldukça çirkin olan bu alanın yeşillendirilmesi her gün 
burayı kullanan binlerce kişinin talebidir.”

DENİZ HALKA AÇILDI
Projeyle birlikte senelerdir tartışılan büfe sorunu çözül-
müş oldu. Rıhtım’da bulunan üç büfe denize sıfır oldu-

ğundan ayrıca alanda dört iskelenin de bulunduğu dü-
şünüldüğünde insanların denizle buluşabileceği alanlar 
çok sınırlıydı. Dolgu alanlar yapıldıktan sonra büfelerin 
denizle bağlantısı kesildi. Halkın kullanımına açılan sa-
hil şeridi en çok balıkçıları sevindirdi. Artık özellikle hafta 
sonları oltasını kapan Rıhtım’ın yolunu tutuyor.
İnşaatın büyük bir bölümü bitse de otobüs duraklarının 
önünde bulunan yaklaşık 30 metrelik bir alanda çalış-
malar devam ediyor. 

Kadıköy Meydan Düzenlemesi projesi kapsamında kıyı 
kesiminde yapılan dolgu alanların birçoğu tamamlandı. 
Biten bazı alanların üzerinden bir seneyi geçmesine rağmen 
çevre düzenlemesi hala yapılmadı

Rıhtım’da çevre düzenlemesi talebi

l Alper Kaan YURDAKUL

Y
aklaşık 1 yıldır kira yardımı alamayan Fi-
kirtepelilerin inşaat alanındaki çadırlı ey-
lemi devam ediyor. İki yıl önce evlerinin 
yenilenmesi için Pana Yapı ile anlaşan 2 

bin aile evlerini terk ederek kiraya çıkmıştı. Ancak on-
larca aile 1 yıldır kira yardımı alamıyor. Mağduriyet 
yaşayan aileler yetkililere seslerini duyurmak için in-
şaat alanına çadır kurarak eylem başlatmıştı. 24 Ha-
ziran seçimlerinden önce ve hemen sonra Çevre ve 
Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri ile görüşen Fikirte-
peliler hala çözüm arayışında. 

Ancak seçimlerden sonra hem Çevre ve Şehircilik 
Bakanı hem de Çevre il Müdürü değişti. Yaklaşık 2 
bin ailenin mağduriyet yaşadığı sorun nasıl çözülecek? 
Bakanlıktan henüz Fikirtepe hakkında bir açıklama ya-
pılmadı. Vatandaşlar kira yardımı alabilecek mi? Çadır 
alanını ziyaret ederek vatandaşlarla konuştuk. 

“KREDİYLE GEÇİNİYORUM”
24 Haziran seçimlerinden iki gün sonra yetkililer-

le sorunların çözümü için bir araya geldiklerini söyle-
yen Engin Akgüzel, “Hem bu şirketin projelerindeki 
arsa sahipleriyle hem de daire satın alanlardan komis-
yon oluşturduk. Ama şu ana kadar herhangi bir çözüm 
haritası çizilmedi. Bakanlık bizden feragatte bulunma-
mızı istiyor ama bunun adı henüz konulmadı.” dedi. 

Öncelikli taleplerinin kira ücretlerinin ödenme-
si olduğunu belirten Akgüzel, şöyle konuştu: “Kadı-
köy’de kiralar yüksek olduğu için Fikirtepelilerin bü-
yük çoğunluğu uzak yerlere taşındı. Beylikdüzü’ne 
taşınan da oldu Gebze’ye de. Burada yaşayan insanla-
rın çoğunluğu zaten emekliler. Emekli maaşıyla geçi-
nen insanlar nasıl kira ödeyecek? Burada babama ait 3 
katlı bir evimiz vardı ve birinde ben oturuyordum, bi-
rinde annem, birinde de kiracı vardı. Annem o kiray-
la rahat rahat geçiniyordu ve ben şu an iki eve bakmak 
zorundayım hem kendime hem anneme. ‘Nasıl geçini-
yorsunuz?’ diye sorarsanız, ben kendi adıma cevap ve-
reyim; şu an krediyle geçiniyorum.”

“SEÇİM GEÇTİ AMA ÇÖZÜM BULUNAMADI”
“Müsteşar Bey buraya geldiğinde şöyle söyledi; 

‘Size müjdemiz var önümüzdeki hafta kira vermeye 
başlıyoruz, kira desteği vereceğiz. Burayı daha sonra 
hangi müteahhit alırsa ondan da alacağız o parayı.’ Ta-
bii seçim bitti, görüşmeler yapıldı, o günden bugüne 
Bakan değişti müsteşar bakan yardımcısı oldu, Çevre 
İl Müdürü değişti ve olumlu anlamda gelişme olmadı. 
Bizi hala çağırmadılar ve komisyonlarla ilgili ne ya-
pacağımızı da bilmiyoruz. Şu an için bir toplantı tari-
hi yok. Ama Mücahit Demirtaş’ın bakan yardımcılığı 
görevine gelmesine sevindik çünkü Mücahit Bey Fi-
kirtepe’yi tanıyor.”

Sorunlar çözülene kadar çadırda kalmaya devam 
edeceklerini ifade eden Akgüzel, “İnsanlar bu görüş-
melerden bir sonuç çıkacağını ümit ederek kendileri-
ni sıktılar ve dayanıyorlar. Bütün masrafı devlet karşı-
lasın demiyoruz. Devlet bu projelere kentsel dönüşüm 
dedi ve burada 2-3 kere açılış yaptılar, kurbanlar kes-
tiler. Burası kentsel dönüşüm alanı değil özel imar uy-

gulama alanı. O kadar çok algı yaratıldı ki ‘ülkenin en 
yüksek imarını verdik’ dediler ama bu doğru değil. Kâ-
ğıthane’deki Safir binasının imarı 11.64, yine Kağıtha-
ne’deki Skyland’ın 11.20, Emar’ın emsali 9.85, Akas-
ya’nın emsali 6.19. Bizim olduğumuz yerin şu an emsal 
değeri ise 3.54. Bağdat Caddesi’ndeki ‘fakir fukara kira 
yardımı’ alıyor. Fikirtepe’deki ‘zenginler’ alamıyor.” 

“BAŞKA GİDECEK YERİMİZ YOK”
Uzun yıllar Fikirtepe’de yaşayan ve mahallede ter-

zilik yaparak yaşamını kazanan Zeynep Düzgünoğlu 
da kira ücretlerini alamayanlardan. Eskiden rahat bir 
yaşam sürdüğünü ancak evinden ayrıldıktan sonra ha-
yatının zorlaştığını ifade eden Düzgünoğlu, şöyle ko-
nuştu: “Kimseye muhtaç değildim. Ama şimdi yeğeni-
min Kartal’daki evinde kalıyorum. Buradaki insanları 
ortada bırakmaları çok garip. Fikirtepe’deki müteah-
hitler gelip de sormuyorlar; ‘arkadaşlar siz neden bu-
radasınız?’ Gerçekten çok üzülüyorum, evlerimizi ba-
şımıza yıktılar, evsiz bıraktılar. Başka gidecek yerim 
yok; düzenim, dengem, psikolojim bozuldu. Çığlık 
atıp ağlamak istiyorum, söyleyecek söz bulamıyorum. 
Ben burayı iğnenin deliklerini sayarak yaptım, kim-
seye boyun eğmedim, terzilik yaparak evimi yaptım. 
Şimdi hem evimden hem de işimden oldum. Biz daha 
rahat yaşayalım diye bu apartmanları yapmadılar, bizi 
buradan kovmak için yaptılar.”

Çadırkent’te nöbet tutan bir başka vatandaş ise 
Medine Şimşek. Şimşek Fikirtepe’de yaşamıyor ama 
annesinin yerine hak arıyor. Şimşek, “Annemle baba-
mın evi vardı burada. Annem babamdan kalan emek-
li maaşıyla hiç kimseye yük olmadan yaşıyordu. Ama 
şimdi evinden oldu ve kız kardeşimin evinde kalıyor 
ben de yardım ediyorum. Ama annem bu duruma çok 
üzülüyor. Annem gibi çok insan var ve yaşamları ra-
hatken düzenleri bozuldu. Yol parası veremedikleri 
için buraya gelemeyen insanlar var. Bu insanları bu 
hale kim getirdi? Bizi bu hale getirenler akşam kafa-
larını yastığa koyduklarında nasıl uyuyorlar ben anla-
mıyorum.” dedi. 

FIKIRTEPELILERIN
mağduriyeti sürüyor

l Erhan DEMİRTAŞ

Fikirtepe’de 

evleri teslim 

edilmeyen ve kira 

yardımı alamayan 

vatandaşlar, 

55 gündür çadırlarda 

nöbet tutmaya 

devam 

ediyorlar
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CİHAZSIZ MİDE KONTROLÜ 
MÜMKÜNDÜR!

 CİHAZ YUTMADAN MİDEMİN 
DURUMUNU NASIL ÖĞRENEBİLİRİM?

Bunun için tek alternatif, GastroPanel isimli 
kan testleridir. GastroPanel için, hastadan aç 
karnına kan alınmakta ve 5 ayrı mide testine 
bakılmaktadır. Mideyi çalıştıran ve yöneten 

4 hormonun düzeyi ölçülerek ve Helikobakter 
pilori mikrobunun düzeyi de ölçülerek, 

GastroSoft isimli akıllı bir programa verilmekte 
ve sonuçlar programdan alınmaktadır.

Midede gastrit, ülser, Helikobakter pilori 
mikrobu, kanser gibi durumları anlayabilmek 

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

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

www. gelisimlab.com.tr  gelisim@gelisimlab.com.tr 
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İNGİLİZCE YETERLİLİK 
(PROFIECY)

ÖZEL DERS
Tüm Üniversitelerin Yeterlilik Sınavlarının teknikleri 

ve içerikleri konusunda uzmanlaşmış tecrübeli 
öğretmenden öğrenme garantili  birebir özel ders

Tel: 0532 522 13 28

KITAPLARINIZ, 
Kütüphaneleriniz, 

ESKI EVRAK ve 

 fotoğraflarınız alınır.

Tel.:0535 517 07 21

K adıköy Belediyesi, 
TMMOB Mimarlar 
Odası Anadolu 1. Bü-
yükkent Bölge Tem-

silciliği işbirliği ile Anadolu’nun 
çeşitli üniversitelerinden gelen mi-
marlık öğrencileri için düzenlediği 
yaz okulu programlarına devam edi-
yor. Bu yıl Erzurum Atatürk Üniversi-
tesi Mimarlık Bölümü öğrencilerini konuk 
eden belediyede yaz atölyesi programı 28 Temmuz Pa-
zar günü başladı. Proje kapsamında 25 öğrenci ve 6 aka-
demisyen 15 gün boyunca dolu dolu bir programla atöl-
ye, kent gezisi ve çeşitli etkinliklere katılacak.

“MUTLU YAŞANACAK BİR TASARIM İÇİN...”
Belediye binasında Kadıköy’ü anlatan bir sunumla 

başlayan programda konuşan Kadıköy Belediye Baş-
kanı Aykurt Nuhoğlu, “Bu proje ile amacımız bütün 
kentlerin birbirilerini tanıması, kentlerin kardeşliğini 
devam ettirmek. Sahip olduğumuz bu birikimleri pay-
laşmak. Kadıköy’ün de, Erzurum’un da, Malatya’nın 
da, Mardin’in de birikimleri kendine özgü. 

Ancak bu zenginlikler Türkiye’de çok fazla konu-
şulmuyor. Sürekli sert, yapay, farklı bir gündem yara-
tılıyor. Biz bunları bir kenara bırakarak halkın ihtiyaç-
larını daha rahat, daha konforlu hale nasıl getirebiliriz 
bunun peşindeyiz” diye konuştu. Halkın konforlu bir 
şekilde yaşaması için çalıştıklarını belirten Nuhoğlu, 
“Üniversitelerden mezun olduğunuzda yerel yönetim-
lerde yönetici olacaksınız. Bu kurumları ne kadar ta-
nırsanız vatandaşlara o kadar olumlu yansıyacaktır. 
Eğitim, sağlık, barınma, kamusal alanların arttırılma-
sı, tiyatro, sinema, müzik gibi insanın mutlu yaşayaca-
ğı bir tasarımın oluşması için çalışıyoruz.” dedi. Erzu-
rum’dan gelen öğrenciler Nuhoğlu’na çiçek ve hediye 
olarak Erzurum’a özgü tespih takdim etti. 

KADIKÖY’DEKİ YAPILARI GEZECEKLER
Genç mimar adayları proje sürecinde Tasarım 

Atölyesi Kadıköy başta olmak üzere belediyenin çe-
şitli birimlerinde incelemelerde bulunacak. Yaz Atöl-
ye Programı kapsamında, Kadıköy Belediyesi tarafın-
dan hizmete açılan Karikatür Evi, Gençlik Merkezi, 
Bahriye Üçok Ekoloji Kreşi, Suadiye’deki tarihi dük-
kânlar ve Haldun Taner Öykü Evi gibi binalar gezile-
cek. Öte yandan öğrenciler Kadıköy’deki tarihi yapı-
lar hakkında da bilgi edinecek. Bu proje kapsamında 
öğrencilerin Kadıköy’ü ve Kadıköy’ün içinde barın-
dırdığı farklı doku ve kültürleri yakından tanımaları 
hedefleniyor. 

DENEYİM, FİKİR VE PROJE…
İki hafta sürecek yaz okulundaki atölyelerde öğ-

rencilere kamusal alan, kente katılım, kent bilinci, 
kent yaşamı, kentli olma hakkı, kamu yararı, kamu 
hakkı, sürdürülebilir çevre, toplumsal eşitlik gibi kav-
ramların yanı sıra İmar Mevzuatı, Kıyı Köşe Uygula-
maları, Morfoloji gibi teknik konularda alanında uz-
man akademisyenler tarafından eğitimler veriliyor. 
Programda öğrencilerin bu kavramları savunulabil-
mesine yönelik deneyim, fikir ve proje geliştirme or-
tamları sağlanması amaçlanıyor. 

Atölye süresi boyunca katılımcılar, kentlerin gele-
ceğine dair yeni bakış açıları getirmeleri ve disiplin-
ler arası çalışma ve yaratıcılık ortamı sağlamaları ko-
nusunda bilgilendirilecek. Bilimsel çerçeveye uygun 
ve katılımcı bir şekilde gerçekleştirilmesi planlanan 
program sonucunda yapılan çalışmaların sonuçları-
nın da ilgililerle paylaşılması hedefleniyor. Atölyeler-
de hem Mimarlar Odası’ndan hem de Kadıköy Bele-
diyesi’nden atölye yürütücüleri yer alıyor.

“İŞBİRLİĞİ DEĞERLİ”
Gazetemize konuşan Atatürk Üniversitesi Mi-

marlık Bölümü Başkanı Dr. Neslihan Demircan Ka-
dıköy’de olduğu için çok mutlu olduğunu söylerken, 

“Belediyenin ve Mimarlar Odası’nın böyle bir ortak 
çalışmada bulunması bizim için çok güzel bir örnekti. 
‘Keşke bu işbirliği belediyeler ve Mimarlar Odası şu-
belerince her yerde gerçekleşebilse’ dedim. Kamusal 
kurumlarla meslek disiplinleri arasında bu tarz atöl-
yelerin ya da eğitimlerin öğrenciler için çok faydalı 
olacağını düşündüm ve hiç tereddüt etmeden koşulsuz 
kabul ettim.” dedi.

“PRATİKTE ÖĞRENECEKLER”
Demircan, yaz okulu programının öğrencilere bir-

çok konuda faydası olduğunu söylerken bu faydala-
rı “Bizim Anadolu üniversitelerinde öğrenciler teorik 
olarak çok iyi yetişiyorlar fakat uygulama olarak çok 
fazla örnek görme şansları olmuyor. Burada olmaları 
onlara farklı vizyonlar gösterdi. Kendi meslek alanla-
rında değişik örnekler görmelerine sebep oldu. Farklı 
işin uzmanı olan duayenlerden meslek anlamında bil-
giler edindiler. Aynı zamanda kamu kuruluşlarıyla ça-
lışma anlamında neler yapabileceklerini görme şansı 
yakaladılar.” şeklinde sıraladı.

“BELEDİYEMİZDE IŞIK VAR”
Kadıköy’ü sevdiğini söyleyen Demircan, İstanbul 

ve Kadıköy mimarisi hakkında “Mimari açıdan bü-
tün Türkiye’de maalesef ki imar anlamında sıkıntılar 
var. İmar planlarının yapılmaması sonucunda oluşan 
bir yapı yığını problemi yaşanıyor. Tabi Kadıköy’ün 
bitişik nizamda yapıları olduğu için bunu değiştirme 
şansı yok ama bunu avantaja çevirme anlamında çok 
güzel tarihi yapıları var. Hem müstakil konut anlamın-
da hem de dini yapılar anlamında tarihi öneme sahip.” 
dedi.

“Kadıköy Belediyesi’nde bu yapıları çok güzel bir 
şekilde değerlendirebilecek bir ışık var” diyen Demir-
can, “Örneğin Gençlik Sanat Merkezi’ni, Karikatür 
Evi’nde gördük. Çok atıl durumda olan binalar resto-
re edilerek fonksiyon anlamında da çok güzel etkin-
likler yapılan yapılara dönüşmüş durumda.” sözlerinin 
ardından Atatürk Üniversitesi adına Kadıköy Beledi-
yesi’ne ve Mimarlar Odası’na teşekkürlerini iletti.

Kadıköy’den Erzurum’a

l Alper Kaan YURDAKUL

BU YIL ÜÇÜNCÜSÜ DÜZENLENİYOR
Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Mimarlık Yaz Atölyesi kapsamında  geçtiğimiz 
yıl da Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencileri Kadıköy 
Belediyesi’nin konuğu olmuştu. Daha önce de Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 
Mimarlık Fakültesi öğrencileri Kadıköy’de yaz atölyesine katılmışlardı.

ÖĞRENCİLER MEMNUN
Geleceğin mimarları, Kadıköy’ün konukları Atatürk 
Üniversitesi Mimarlık bölümü öğrencilerine sorduk. 
Öğrenciler Kadıköy’ü çok sevdiklerini dile getirirken, 
programın oldukça faydalı olacağını 
öngörüyor…

Beyza Akın: 
Bölüm başkanımız bu programı 
bize anlattığında programda 
teknik gezilerin ve atölyelerin 
olması beni heyecanlandırdı. 
“Neler öğrenebilirim neler 
katılabilir?” diye merak ettim ve 
katılmaya karar verdim. Kadıköy’ü daha 
önce de görmüştüm. Çok sevdiğim bir yer. Sadece 
denizin insanlara daha fazla açık olmasını isterdim. 
Yıllar önce denizin kenarı ticarileştirilmeyip keşke 
kamusal alana dönüştürülebilseydi. Çünkü İstanbul 
deyince aklımıza ilk gelen şey deniz. Bizim gibi sürekli 
deniz görmeyen insanların ilk etkilendiği şey de deniz.
Programdan beklentilerim oldukça büyük. Dolu dolu 
bir program var. Teknik gezilerin bize çok katkısı 
oluyor. Atölye çalışmalarının da faydalı olacağını 
düşünüyorum. 
Beni burada en çok etkileyen şey Kadıköy Belediye 
Başkanı Yardımcısı Bahar Yalçın ile olan sohbetim 
oldu. Ben okul projelerimde kamusal alanlar çalışmayı 
tercih ediyorum. Bu alanların toplum için nasıl daha 
yararlı olabileceğine kafa yormak istiyorum. Bahar 
Hanım da bir mimar ve o da aynı alanda çalışmalar 
yapıyor. Onun söylemleri beni çok etkiledi.

Miray Aygörmez: 
Burada olmaktan mutluyum. 
Kadıköy kedilerle dolu 
muhteşem bir yer. Çok 
hoşuma gitti o yüzden. 
Kadıköy Belediyesi 
benim için çok ütopik ve 
hayallerimde var olacak bir 
belediye. Buraya gelince fark 
ettim ki “keşke böyle bir şey olsa” 
dediğim çoğu şeyi Kadıköy Belediyesi yapmış. Biz 
okurken genelde çok fazla kamuda çalışmak isteyen 

insanlar değiliz. Bu belediye şu an benim çalışmak 
istediğim bir belediye. 
Ben planlama anlamında çok fazla eksik olduğumu 
düşünüyorum. Planlama alanında birçok eksiğimi 
burada giderebileceğimi düşünüyorum. Sadece yapı 
anlamında mimarlığı düşünmek yanlış bence. Bir 
yerden sonra bir bağlama da ihtiyaç duyuyorsunuz o 
açıdan oldukça faydalı oldu.

Feyza Demir: 
Ben ilk sene şehir 
planlamada okudum. O 
bilgilerimi pekiştireceğini 
düşündüm ve oldukça 
heyecanlandım. Kadıköy’de 
yol ve yayaların çok güzel 
ayrıldığını gördüm. Yayalar 
oldukça rahat yürüyebiliyor. 
Planlama açısından beğendim. Bu 
programın benim için en büyük artısı şehir planlamada 
öğrendiğim şeyleri pratikte de pekiştirmem olacak.

YAPILANDIRMA 
SÜRESI UZATILDI

7143 Sayılı Vergi Yapılandırma Kanunu kap-
samında borçlarını yapılandırmak isteyenler 
için verilen süre 31 Temmuz’da sona eriyor-
du. Ancak başvuru süresi 27 Ağustos’a ka-
dar uzatıldı. 
Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, “7143 
sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeni-
den Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda De-
ğişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un 2, 3, 4, 
7 ve 8’inci maddeleri ile 10. maddesinin 6, 7 
ve 8. fıkralarından yararlanmak için öngörül-
müş olan başvuru, bildirim ve beyan sürele-
rinin 27 Ağustos’a (bu tarih dahil) kadar uza-
tılmasına, aynı kanunun 9. maddesinin 17. 
fıkrası gereğince karar verilmiştir” denildi.
Süre uzatımı kararı, Hazine ve Maliye Ba-
kanlığına, il özel idarelerine ve belediyelere 
bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen, 
dava, inceleme ve tarhiyat safhasında bulu-
nan alacaklarla kesinleşmiş Sosyal Güvenlik 
Kurumu alacakları ve eksik işçilik prim tu-
tarlarıyla kesinleşmemiş idari para cezaları-
nı kapsıyor. 

EMLAK VERGİLERİ DE YAPILANDIRILIYOR
7143 Sayılı Kanun ile belediyeler tarafından 
tahsil edilen Emlak Vergisi, Çevre Temizlik 
Vergisi, Eğlence Vergisi, İlan ve Reklam Ver-
gisi, Ecrimislil Kira, Katı Atık Ücreti, İşgaliye 
Harcı borçları da yapılandırılabiliyor. Borçla-
rını yapılandırmak isteyen Kadıköylüler, Ka-
dıköy Belediyesi’nin Hasanpaşa’da bulunan 
binasına giderek başvuruda bulunabilir.
Yapılandırmadan yararlanan vatandaşlar, 
borç aslını ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endek-
si (Yİ-ÜFE) oranları esas alınarak hesapla-
nan tutarı ödemesi halinde, gecikme faizi 
ve vergi cezalarını ödemeyecek. Vergi as-
lına bağlı olmayan cezaların yüzde 50’si-
nin ödenmesi durumunda da kalan yüzde 
50’si tahsil edilmeyecek.  Vadesi 31 Ara-
lık 2013’ten önce olan 100 lira ve altındaki 
borçlar ise başvuru aranmadan silinecek.

PEŞİN ÖDEME AVANTAJI
Yapılandırma kapsamında başvuran ve peşin 
ödemeyi seçen mükellefler neredeyse vergi 
borçlarının sadece anaparasını ödeyerek bu 
fırsattan yararlanabilecek. Düzenlemeyle bi-
rikmiş vergi borçlarının varsa vergi cezaları 
silinecek, hesaplanan gecikme faizi ve zam-
ları ise ilgili dönemlerde geçerli Yİ-ÜFE ay-
lık değişim oranları uygulanarak yeniden ya-
pılandırılacak. Yapılandırılan borçların peşin 1 
Ekim 2018’e kadar ödenmesi halinde, hesap-
lanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90, idari para 
cezalarının aslından yüzde 25 indirim yapı-
lacak. Eylül ayında peşin ödeme yapamayan 
vatandaşlar, taksitle ödeme seçeneğini kul-
lanabilecek.  Yapılandırılan borçlar, peşin öde-
menin yanı sıra ikişer aylık dönemler halinde 
6, 9, 12 veya 18 taksitle de ödenebiliyor. 

Vergi Yapılandırma Kanunu 
kapsamında borçlarını 
yapılandırmak isteyenler için 
başvuru süresi 27 Ağustos’a 
kadar uzatıldı

Kadıköy 
Belediyesi ve 

Mimarlar Odası 

işbirliğiyle Erzurum 

Atatürk Üniversitesi 

Mimarlık Bölümü 

öğrencilerine 

yönelik yaz okulu  

başladı

BORÇmimarlık köprüsümimarlık köprüsü
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ŞAİR NEFİ SOKAĞI
İtalyan asıllı, Fransız uyruklu Lorando ai-
lesi, 1850’li yıllarda Sakız Adası’ndan İs-
tanbul’a gelmiş, Tepebaşı’nda bir binaya 
yerleşmişti. Bankerliğe başlayan Jan Lo-

rando kısa zamanda büyük servet sahi-
bi olmuştu. Sultan Aziz bile bu banker-
den yüklü miktarda borç almıştı. Borç 
vaktinde ödenmeyince Lorando, kendisi 
gibi bir banker olan akrabası Berrand Tü-

bini ile birlikte Osmanlı Devleti’ni Fran-
sa’ya şikayet etmişti. Bu meseleyi politik 
bir konu haline getiren Fransa, donan-
masını göndererek Midilli Adası’nı ablu-
ka altına almış ve gümrük, posta ve telg-
raf gelirlerine el koymuştu. Bu olaydan 
sonra Osmanlı Devleti ile Fransa arasın-
da büyük ve uzun süren çekişmeler ol-
muş, sonunda faizi ile birlikte borç öden-
miş; ancak Fransa’nın istekleri bir türlü 
bitmemişti. Nihayet Almanya’nın araya 
girmesiyle bir anlaşmaya varılmışsa da, 
Lorando ve Tübinilerin gönüllerini hoş et-
mek zaruret haline geldiğinden Küçük 
Moda Lorando’ya, Moda Burnu da olduğu 
gibi Tübini’ye bağışlanmıştı.
Bundan sonra Banker Lorando, Küçük 
Moda’da tapu kayıtlarına saray olarak 
geçen muhteşem köşkünü yaptırarak 
yazdan yaza oturmaya başlamıştı. Ser-
veti ve şöhreti çok büyüyen Lorando’nun 
adı bir sokağa verildi. 
Bugün Moda Camii’nin karşısındaki Şair 
Nefi Sokağı’nın eski adı “Lorando Soka-

ğı” idi. Bu sokağı Bomonti Gazinosu’na 
bağlayan sokağa da “Lorando Çıkmazı” 
denirdi. Şimdi bu çıkmazın adı Şair Nefi 
Çıkmazı’dır. Lorando Sokağı’na adı veri-
len Şair Nefi, 1572-1635 yılları arasında 
yaşamıştır. Birinci Ahmet, İkinci Osman 
ve Dördüncü Murat dönemlerini gören, 
şiirlerinde methiye ve konularında ifra-
ta varan bir Osmanlı şairidir. Fırtınalı bir 
günde Dördüncü Murat Beşiktaş Sara-
yı’nda pencerenin önünde oturmuş Sil-
ham-ı Kaza’yı okurken, sarayın bahçe-
sindeki bir ağaca yıldırım düşer. Bu olayı 
uğursuzluk sayan Padişah, Nefi’ye bir 
daha asla hicivli şiirler yazmamasını em-
reder. Nefi ise bu emre uymaz, gizli giz-
li hiciv şiirleri yazmaya, hatta Dördün-
cü Murat’a küfürlü hicivler düzenlemeye 
devam eder. Evdeki uşağı bu şiirleri ça-
lıp Padişaha gönderince, Saray’a davet 
edilen Nefi odunlukta boğulur, cesedi de 
denize atılır. İşte Moda’da bir sokağa ismi 
verilen Divan şairi Nefi’nin hayatı böyle 
hazin bir olayla sonlanmıştır.

PAVLONYA SOKAĞI
Osmanağa Camii’nin arkasındaki yokuşlu sokağa “Pavlonya Sokağı” 
denir. Pavlonya adı, Rus Çarı Povol’un kızı Anna Pavlovna’dan 
alınmıştır. Bu kelimenin kökeni de Çin menşeli “Güzel Ağaç” 
(Paulownia İmperialis) olarak botanik kitaplarına geçmiştir.  
Yukarıya doğru uzanan demetler halinde mor çiçekler açan, çabuk 
büyüyen, iri yapraklı bu ağaç; caddeleri, parkları süslemek için 
kullanılır. Fakat Pavlonya Sokağı’nda böyle bir ağaç ne dikilmiş ne 
de görülmüştür. Başka bir kanaate göre Pavlonya ismi, vaktiyle bu 
sokakta oturan ve esnaf olan Pavlonyadis’ten gelmektedir.

MUVAKKİTHANE CADDESİ
Kadıköy Çarşı’da Şekerci Hacı Bekir’in ve Şeker-
ci Cemilzade’lerin bulunduğu caddeye “Muvakkit-
hane Caddesi” denir. Muvakkit kelimesi, Arapça 
“ayarlı saat” demektir. Bu saatin bulunduğu yere 
de “muvakkithane” denirdi. Genel olarak camile-
rin avlusuna konan bu saatlerden herkes saati-
ni ayarlardı. 
Fakat böyle bir saatin mevcut olduğunu bilen bi-
rine rastlanmamıştır. Kadıköy’ün en eski alışveriş 
merkezlerinden birisi bu caddedir. Bu caddedeki 
üstleri ev, altları dükkân olan binaların ilk sahip-
lerinin hemen hepsi başka milletlerin uyruğunda 
olan Levantenlerdi. Fotoğrafçılar, berberler, pas-
tacılar ve Kadıköy’ün kalburüstü esnafı vardı. 

Her gün adım adım 
arşınladığımız Kadıköy 
sokaklarının hikayelerini hiç 
merak ettiniz mi? Biz ettik, 
cadde ve sokakların izini 
sizin için sürdük, birbirinden 
ilginç hikayelere ulaştık. 
Kadıköy’ün Heredot’u 
olarak bilinen ve 4 yıl 
önce kaybettiğimiz Dr. 
Müfid Ekdal’ın kitapları 
başta olmak üzere diğer 
kaynaklardan derlediğimiz 
bu yazı dizisinde, 
Kadıköy’ün tarihine ışık 
tutan saklı sokak isimlerinin 
kökenini öğreneceksiniz. 
Kimi ilginç sokak isimlerinin 
neden o sokağı süslediğine 
dair herhangi bir kayıt 
bulunamazken, bazı 
sokaklar adını orada 
yaşayan simalardan almış. 
Bazen de memlekete hayrı 
dokunmuş kişiliklerin 
adları anılarına ilçenin 
bir sokağına verilmiş. 
Kadıköy’de iz bırakmış 
kişiler ve saklı kalmış 
hikayeleriyle sokakların 
hafızasında bir yolculuğa 
davet ediyoruz sizi…

SOKAK SOKAK KADIKÖY - 2
ŞAİR NEFİ 

SOKAĞI

MUVAKKİTHANE 
CADDESİ

PAVLONYA 
SOKAĞI

Hazırlayan: 
Gökçe UYGUN -
Serra GÜVENGEZ

EDEBİYAT HAYATINDAN HATIRLAMALAR - 6 Gazete Kadıköy, yazarlarımızın, 
şairlerimizin eserlerinden küçük 

alıntılarla oluşan bir “köşe” açtı. Amacımız, bir edebi seçki ya da güldeste hazırlamak değil. Edebi değerlendirmelerde bulunmak hiç değil. 
Yalnızca bir gazete köşesi ölçeğinde kalmak üzere geçmiş edebiyat hayatından bazı ilginç satırları hatırlayıp bellek tazelemek. Bu vesileyle 
yazıların yer aldığı kitapları okuyucularımıza hatırlatmak.  Keyifle okuyabileceğiniz birbirinden farklı yazılar sunabileceğimizi umuyoruz.

(1) 

Kasım 1963
Aziz’ciğim,
Orucu yine ben bozuyorum. Sana, 

vaktimize yazık, mektup yazacağımıza 
yazı yazılım demiştim… Doğruydu söy-
lediğim. Ama her doğru mutlaka yapıla-
mıyor ki… İşte yine mektup yazıyorum.

Dün bizim Kadri’ye rastlamış, Uy-
kusuz’a selam yollamışsın. Gülümseyerek 
sordum: Bana yok mu ?.. Yok, dedi!

Bre Aziz, selamı da tarifeye mi soktun ?.. 
Bari bilelim de pek canımız çekerse, hediyesini 
verip bir selam alalım!

Görüyorum ki senin birkaç özel vasfın var, 
her insan gibi… Bir, çocuk tarafın… İki, askerlik 
tarafın… Üç, gizli tarafın…

Çocuk tarafın, biraz da sanatçı tarafındır. Kü-
süyorsun çarçabuk ve sanıyorsun ki, yalnız küsme 
hakkı sende var. Yalnız küsmekte haklısındır… 
Seviyorsun çocuk gibi. Kızıyorsun, çocuk gibi… 
Darılıyorsun, çocuk gibi… Bir şey bitti mi her şey 
bitiyor. Bir şey koptu mu her şey kopuyor!

Asker tarafın müthiş!.. Bunca yıllık sivil ha-
yat, bunca yıllık sanat hayatı, basın hayatı, gönül 
ve kafa hayatı, içinden “askeri itaat” alışkanlığı-
nı sökememiş… “Hazırol!” dedin mi, hazır olaca-
ğız… “Boyun eğ!” dedin mi boyun eğeceğiz!.. Bir 
kerecik de “Aziz, hazır değilim!”, bir kerecik de 
“Aziz, boynum ağrıyor” demeye hakkımız yok… 
Azizim, dostum, kardeşim, fenası bu!.. Mutlaka 
biraz esneklik vermelisin kendine… Hatta arası-
ra haksızlığı bile hoşgörmelisin… Mutlaka benim 
dediğim olacak diye dayatmak güzel değil, tatlı 
değil, medeni değil!..

İnsan bir şeye karar verirken terazinin iki kefe-
sine de bütün hatıraları, dostlukları bir yana, öfkele-
ri, isyanları bir yana koyarak tartmalı… Bu adam, 
uzun yılların tatlı, acı günlerinde bana karşı nasıldı? 
Bundan sonra da nasıl olabilir? diye düşünmeli… 
Başkalarıyla mukayese etmeli… Kendi haksızlıkla-
rını, kendi çektirdiği acıları da unutmamalı!..

Bir yaş büyüklüğü selahiyetiyle söyliyeyim: 
Kendisi unutmamalı ve karşısındakine unuttur-
maya çalışmalı…

Müthiş ve senin çapında sahici bir sanatçıya 
hiç yakışmayan hoyrat bir gururun var… Ayıp be 
Aziz!..

Senin gücün, senin değerin, senin sanat çapın 
yirmi beş liralık zamlarla ölçülemez… Nasıl te-
nezzül ediyorsun buna ?..

Senin her beğenilen yazınla, sanki altında 
imzam varmış gibi ben seviniyor, ben 

övünüyorum!..
Şu “Seyyar Köfteciler” na-

sıl bir sükse yaptı, nasıl aydın 
insanlar, sahici okurlar di-
linde dolaşıyor, bilemezsin! 
Kimi görsem:

- Senin Aziz! Diye beni 
tebrik ediyorlar. Adeta biraz 

da ben, sen oluyorum.
Haksız değil bu… O gü-

zelim hikâye, Akbaba’dan baş-
ka nerde çıksa, hatta Akbaba’nın dört 

misli satılan Akşam gazetesinde çıksa, bu sükse-
yi yapamazdı… Çünkü, senin okuyucun bizde… 
Sahici okuyucu, Akşam’ın değil, Akbaba’nın 
okuyucusu…

Nasıl çerden çöpten küsüşlerle semtimize 
uğramaz hale gelirsin Aziz?.. Yine tekrar ede-
yim: Ayıp be !..

Eğer bu ayıbın, az ya da çok, bana da ait kıs-
mı varsa, işte ben bu mektubumla bu ayıptan 
kurtuluyorum.

Gizli tarafına gelince… Bu, en iyi tarafın… 
Gönül tarafın, vefa tarafın… Sana yakın herkes 
bana: “Aziz seni çok sever” diyor.

Muhakkak seviyorsun… Ama bu sevgi-
den biraz rahatsız mısın Aziz?.. Nerden sevi-
yorum şu herifi mi, diyorsun?..

Sakın bu sevgiden şikayet etme Aziz… 
Ben, vallahi sevilecek adamım… Benim göğ-
sümdeki kalp, bütün Babıali’ye yeter!

Mutlaka bekliyorum seni… Daha fazla 
dayanamam.

(2)
                                                                                                                                               

25 Mart 1965
Aziz’ciğim,
Gelmiyorsun… İnşallah işlerin iyidir. İnşal-

lah rahatsındır… İnşallah bana hikâyeler, hikâ-
yeler hazırlıyorsundur.

Azizim, söz aramızda: Akbaba’da sen ve ben 
olmayınca Akbaba’nın tadı kalmıyor. Ben teva-
zuu hiç sevmem. Pis şeydir tevazu, gurur kadar 
pis… Onun için sen derken, ben de dedim.

Bir terzi 
Peltekis vardı. 
Dahi idi herif.  
Deveye elbise 
yapsa, adam 
olurdu. Çok 
da tatlı caka-
sı vardı, kül-
türlüydü… 

Müşterilerine:
- Ulan, ben ölünce ne bok yiyeceksiniz, alıştı-

nız bana… Vallahi sizin için tek çare var, nüdist-
ler derneği kurup çıplak gezmek, derdi.

Yani Aziz, senin hikâyen olmayınca, beyaz 
kâğıt çıkarmak daha iyi… Öyle boktan yazıyorlar 
ki, mizahtan da, hikâyeden de nefret ediyorum.

Kuzum Aziz, bir tanem, ne yap yap, benim 
için bir gün, bir gece evde kal, iki hikâye getir… 
Hele üç olursa !..

Çok sevgi, sana ve Meral’e…
Akbaba ailesinden tüm selam.

(3)    
                                                                                                                                           

28 Mayıs 1965

Aziz’ciğim,
Mektubunu ve yazıları dün aldım. Arkadaşla-

ra okuma zevkini Ahmet Bey’e vermedim. Ben 
okudum, onlar da dinledi… Şenliği görmeliydin!

Caaanım, sahiden caaanım, çok yaşa sen.
 Ben romanı merak etmeyeceğim. Sen de Me-

ral’i, çocukları merak etme. Daima, ne olursa ol-
sun, hizmetlerindeyim. Evin, evimdir. Bu, “Ak-
baba senindir” den de doğru! Bu, yüzde yüz 
doğru, katıksız doğru.

Avrupa’dan muhakkak bir başka Aziz gele-
cek. Sen, yüz yıl yaşasan bitiremezsin artık. Evli-
ya Çelebi’nin pabucu dama atıldı!

Reklamlar hazırlatılıyor (Ben Avrupadayken) 
için…

Dört, beş ay çok be!..
Nasıl dayanırım?
Sevgilerle kucaklarım seni Aziz’ciğim.

(4)

28 Mayıs 1965
Aziz’ciğim,
Sana kitabımı gönderiyorum. Baskısı iyi oldu, 

değil mi? Baskısı iyi oldu derken hatırıma geli-
verdi: Ahmet Rasim, yeni çıkan bir kitabını Reca-
izade’ye götürmüş. Üstad Ekrem şöyle bir bakıp 

- Kâğıdı güzel, deyince Ahmet Rasim ceva-
bı yapıştırmış:

- Sizin Zemzeme’nin kâğıdındandır!
Aziz, belki lazım olur sana diye Akbaba’ya 

koymadığımız iki hikâyeni de yolluyorum. Şimdi 
üç hikâye bekliyorum senden. Bekliyorum, bek-
leyeceğim, beklemek hakkımdır.

Gözlerinden öperim.
                                                  Ortaç

AZİZ NESİN’E

YUSUF ZİYA ORTAÇ (1895 - 11 Mart 1967)
Beş Hececiler deyince akla gelen ilk isimlerden biri olan Yusuf Ziya Ortaç, sadece 
şiir değil, roman, oyun, mizah yazılarıyla tanınmıştır. Kırka yakın eseri bulunan Or-
taç yanı sıra aynı zamanda VIII. ve IX. Dönem Ordu Milletvekili olarak  görev yap-
mış bir siyasetçidir.
Şiire lise yıllarında başlayan Ortaç, Sedat Simavi’nin çıkardığı Diken dergisinde 
“Çimdik” takma adı ile mizahi yazılar başladı. 1922’de itibaren de Orhan Seyfi Or-
hon’la birlikte Akbaba mizah dergisini çıkardılar. 55 yıllık yayım hayatı boyunca, 
Türk dergicilik anlayışında birçok yeniliğe imza attı ve siyasal olayların kara miza-
hını yapan Akbaba dergisinin yazarlarından biri de usta yazar Aziz Nesin’di. Yusuf 
Ziya Ortaç’ın Aziz Nesin’e yazdığı Türk Dil Kurumu Yayınları tarafından “Mektup 
Özel Sayısı”nda yer alan  mektuplardan dört tanesini yayınlıyoruz.

Aziz Nesin

Yusuf Ziya Ortaç



Hazırlayan: Semra ÇELEBİ / sem.celebi@hotmail.com
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Kadıköy’ün 55 yıllık sineması Kadıköy Sine-
ması’nın sinemaseverlere bir müjdesi var. 
Sinema dünyasının en renkli geleneklerin-
den yazlık sinema konsepti Bahariye’de 
hayat bulacak. Yıl boyu festival filmlerine 
ev sahipliği yapan Kadıköy Sineması, şim-
di de “Yaz Şenliği” düzenliyor. 10-13 Ağus-
tos tarihleri arasında gerçekleşecek sine-
ma şenliği, sinemaseverlerin daha önceden 
izleyip tekrar beyazperdede görmek is-
tediği veya daha önce beyazperdede izle-
me fırsatı bulamadığı 16 filmlik bir seçki-
den oluşuyor. 

ÖDÜLLÜ FİLMLER ŞENLİKTE
Şenlik İran sinemasının ünü dünya-

ya yayılmış Oscar ödüllü yönetmeni As-
ghar Farhadi’nin The Salesman (Satıcı-
nın Ölümü) filmiyle başlıyor. Arthur Miller’ın 
1949 yılında yazdığı “The Death of a Sa-
lesman” adlı kitabından uyarlama olan film 
2016 Cannes Film Festivali’nde büyük be-
ğeni toplamıştı. 

Şenlikte gösterilecek diğer filmler ise 
şöyle:

Victoria: Yönetmeni Sebastian Schip-
per’ın “Bu bir banka soygunu filmi değil. Bu 
bir banka soygunu!” diye tanımladığı film, iz-
leyicisini genç bir turist olan Victoria ile be-
raber Berlin sokaklarında bir maceranın or-
tasına bırakıveriyor. 

Veronique’in Çifte Hayatı: İki farklı şe-
hirde (Fransa ve Polonya’da), paralel iki kı-
zın doğumundan beri 20 sene geçmiştir. 

Birbirinden 
haberleri bile 
olmayan bu iki in-
san, bir şekilde birbir-
lerinin hayatlarını etkile-
yeceklerdir.

Son of Saul: Büyük Ödül ka-
zandığı Cannes Film Festivali’nde 
olay yaratan film, izleyicisini II. Dünya 
Savaşı’nda uygulanan soykırımın sim-
gesi haline gelen Auschwitz’e götürüyor. 
Film, bugüne kadar soykırım üzerine çekil-
miş filmlerden bambaşka bir yaklaşım izle-
mesiyle dikkat çekiyor. 

Turist: Alpler’e tatile giden İsveçli bir 
aile için her şey tam istedikleri gibidir. Fa-
kat dağ manzaralı bir restoranda öğle ye-
meklerini yedikleri sırada çığ düşer. Ebba 
böylesi bir kriz anında hissettiği duyguları 
unutup hayatına devam edebilecek midir? 

Beden ve Ruh: Film, birbirini hiç tanı-
mayan Endre ve Maria’nın rüyalarının da 
işin içinde olduğu alışılmadık, komik ve ma-
salsı aşklarını anlatıyor. 

Yüzündeki Sır: II. Dünya Savaşı’nın son-
rası toplama kampından yüzünde onu tanın-
mayacak hale getiren yaralarla kurtulan Nelly, 
bir dizi ameliyat geçirerek yeni bir yüze kavu-
şur. Film, Nelly’nin yeni yaşamına odaklanıyor.

Üç Renk- Mavi: 
Kieslowski’nin kült üçle-
mesi Üç Renk’in ilk filmi olan 
Mavi’de, Juliette Binoche’un canlan-
dırdığı Julie, kocasının ve çocuğunun ölü-
münden sonra hayatına nasıl döneceği-
ni bilemez.

Üç Renk- Kırmızı: Modellik yapan bir ka-
dın, komşusunun insanların mahremine gir-
meyi özel zevki haline getirdiğini fark eder.

Üç Renk- Beyaz: Karısı kendisini bo-
şadığı için Polonyalı bir mülteci olan kocası 
ondan intikam almaya karar verir.

Prenses Mononoke: Princess Mono-
noke 1500’lü yıllarda Japonya’da geçen 
fantastik bir hikâye. Tatarigami tarafından 
lanetlenen Ashitaka bu laneti bozmak için 
bir yolculuğa başlar. 

Kırık Bir Aşk Hikâyesi: İşleri kötüye gi-
den genç işadamı Fuat, ailesinin baskısıy-
la bir fabrikatörün kızıyla nişanlanır. Nişana 
gönülsüz olan Fuat köye yeni gelen edebi-
yat öğretmenini görünce ondan etkilenir. 

Dheepan: Paris dışında bir toplu konuta 
yerleştirilen üçlü, bir yandan göçmen ola-
rak kültür çatışmasını aşmaya çalışırken 
bir yandan da gündelik şiddetle ve “ailevi” 
meselelerle uğraşmak zorunda kalacaktır. 

Anayurt Oteli: Yusuf Atılgan’ın ünlü 
eserinden, Ömer Kavur’un eliyle beyaz 
perdeye aktarılmış bu yapım 80’li yıllarda, 
küçük bir taşra kasabasında kendine kalan 
hanı işleten Zebercet’e odaklanır. 

Ben, Daniel Blake: Daniel Blake, New 
Castle’da yaşayan bir marangozdur. Ciddi 
sağlık durumu nedeniyle çalışamamakta-
dır. Hayatında ilk kez “işsizlik fonuna” baş-
vuran Daniel, gerçekten hasta olduğunu 
bürokrasiye kanıtlamaya çalışır.

BİLETLER İNDİRİMLİ!
Sinema dünyasının önemli başyapıtlarıyla modern klasikleri de buluşturan şenlik 
boyunca 12.00, 14.15, 17.00, 19.00, 20.00 saatlerinde günde beş film izlenebilecek. 
Sinemaseverler Kadıköy Sinemasının şenliğe özel çoklu bilet uygulaması ile üç 
filmi 30 TL’ye 5 filmi ise 45 TL’ye indirimli olarak izleyebilecek.

Yaz Sİnema Şenlİğİ

Bahariye’de 

“Bir insan, bir gölgenin düşüdür.”
Saplantılı bir koleksiyoncu olan tarih 
profesörünün beklenmedik ölümüyle 
kurmayı düşündüğü Savaş Müzesi yarım 
kalır. Ondan geriye kalan karmakarışık 
malzemeyi nasıl bir kurgu içinde 
sergileyeceğini düşünen, siyahi bir baba 
ile beyaz bir Yahudi annenin kızı olan 
Luisa sadece müze kurgusuyla değil, 
kendi aile geçmişinin de kurgusuyla baş 
başa kalır. Ne de olsa, yazarın dediği gibi 
“tarih kurumuş kandır”, aynı zamanda 
“tarih bir tapu sicilidir”, “birbirini öldüren 
kardeşlerle doludur”, “bir çöplüktür” ve 
en nihayetinde “tarih bir elektroşoktur”.
Leyla Tonguç Basmacı’nın çevirdiği 
Davanın Reddine romanı, yayımlandığı 
2015 yılında Corriere della sera gazetesi 
tarafından yılın en iyi kitabı, Claudio 
Magris yılın en iyi yazarı ilan edildi. 
(Tanıtım Bülteninden) Yapı Kredi Yayınları 
/320 sf /26 TL

Sanal kitap mağazası İdefix’den aldığımız 
bilgiye göre haftanın en çok satan 
kitapları şunlar oldu:

■ Fahrenheit 451/ Ray Bradbury / İthaki 
Yayınları /208 sf / 20 TL
■ Ustalık Gerektiren Kafaya Takmama 
Sanatı / Mark Manson / Butik Yayınevi / 
200 sf / 20 TL
■ Şeker Portakalı / Jose Mauro De 
Vasconcelos / Can Yayınları / 200 sf / 19 TL

HAFTANIN 
PUSULASI
KİTAP

ALBÜM

FİLM

Davanın Reddine

Ekin Beril / Zaman

Ters Yüz

1993 Çanakkale doğumlu müzisyen 
Ekin Beril Bettemir, kendi yazdığı söz ve 
müziklerden oluşan dört şarkılık EP’sini 
(extended play) yayınladı. Çektiği videolar 
ile internet ortamında büyük kitlelere 
ulaşan Ekin Beril, kendi yazdığı söz ve 
müziklerden oluşan albümünü youtube, 
itunes, spotify ve diğer çeşitli platformlarda 
paylaştı. “Zaman”, “Su”, “Denge” Ve 
“Son” isimli şarkıların yer aldığı albümün 
yapımcılığını Supercluster Records üstlendi. 
EP’nin prodüktörlüğünü Caner Anar, 
düzenlemeleri ise Ekin Beril ile beraber 
Caner Anar yaptı. Albümün mix’i Tunç Çakır, 
mastering  ise Amerika’nın Colorado eyaleti 
menşeli Audible Odities stüdyolarından 
Shaw Hatfield üstlendi.

Ruhu doyuran şarkılar:
■ MFÖ / Bazen
■ Sattas / Bir Ben Miyim?
■ Yeni Türkü / Eyvallah

Hiç birine bakıp aklından neler geçiyor diye 
merak ettiniz mi? Disney Pixar’ın 2015 
yılında çıkan animasyonu Ters Yüz işte bu 
cevabı bulmak için olağanüstü eğlenceli 
bir yolculuğa çıkıyor. 11 yaşındaki Riley’nin 
zihninde, duygu kontrol merkezinde 
bulunan iyimser Neşe’nin başını çektiği beş 
duygunun işi epeyce zordur. Neşe, arkadaşı 
duygular Korku, Öfke, Nefret ve Üzüntü’ye 
rağmen Riley’nin mutlu olduğundan emin 
olmalıdır. 

Yıl boyu festival filmlerine ev sahipliği yapan 
Kadıköy Sineması, “Yaz Şenliği” düzenliyor. 

10-13 Ağustos arası gerçekleşecek 
sinema şenliğinde sinema tarihine damga vurmuş 

16 film yeniden seyirci ile buluşacak

YAZ SERGİSİ 
Karikatür Evi’nde 
ziyaretçilerini bekliyor

Karikatür Evi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Yaz 
Sergisi, birçok çizerin eserlerini barındıran karma bir 
sergi deneyimi sunuyor Kadıköy Belediyesi tarafından restore edilip 

30 Eylül 2016’da halka açılan Karikatür Evi, 
şu an Yaz Sergisi’ne ev sahipliği yapıyor. 
2 Temmuz’da açılışı gerçekleştirilen sergi, 
sene içerisinde sergilenen çalışmalardan 
bir seçki sunuyor. Bu seçkinin içerisinde 
Kafa ve Uykusuz dergisi için çizim yapan 
Cem Güventürk, İllüstratör An-su Aksoy ve 
Caner Özdurak yer alıyor. Ayrıca 28 Ekim 
2017’de Karikatür Evi’nin ev sahipliği yaptığı 
“Babıali’nin Görünmeyen Eli” çalışmasını 
ortaya koyan ve Karikatürcüler Derneği’nin 
kurucularından Orhan Önal, karikatürist ve 
çizgi roman sanatçısı Ersin Burak, çizgi film 
yönetmeni Orhan Büyükdoğan ve geçen 
sene hayata gözlerini yuman karikatürist 
Yener Çakmak’ın eserleri de yer alıyor. 

AMATÖR BULUŞMALARI SÜRÜYOR
Serginin yanı sıra amatör karikatüristleri, 
yazar ve karikatürist Behiç Ak ile buluşturan 
Amatör Buluşmaları da devam ediyor. İlki 
6 Temmuz’da gerçekleştirilen etkinlik, 10 
Ağustos, 7 ve 21 Eylül’de devam edecek.
Bu sene ikincisinin gerçekleştirildiği Yaz 
Sergisi, 24 Ağustos’a kadar ziyaret edilebilir.

Bi
le

tle

r ve detaylı program
 için 

DANS GECELERİ
“Akşam serinliği eşliğinde, de-
nizin hemen yanında, yıldızla-
rın aydınlattığı, çimlerin koltuk 
olduğu ve müzik ile dansların 
eşlik ettiği harika geceler baş-
lıyor” çağrısı ile duyurusunu ya-
pan 3.Moda Açık Hava Dans Ge-
cesi, 1 Ağustos Çarşamba günü 
saat 21.00’de Moda sahilde ger-
çekleşti. Dansçılar, dans et-
meyi yeni öğrenenler, dansı 
sevenler ile dans edenleri izle-
mekten keyif alan Kadıköylü-
ler, Moda Açık Hava 
Dans Gecesi’nde bira-
raya geldi.

DANSA İLGİ YOĞUN
Moda Açık Hava Dans 
Gecesi etkinliğinin fi-
kir sahiplerinden biri 
olan dans eğitme-
ni Merve Zerey, dans 
gecesini yine dans 
eğitmeni olan Muhit-
tin Gürkaynak ile bir-
likte üç yıldır organize 
ettiklerini söyledi. 

Merve Zerey, “Dans etmeyi se-
viyoruz. Dans sosyalleşme 

ortamı yaratır ve insanı ra-
hatlatır. O yüzden yaz ay-
larında açık havada dans 
edebileceğimiz alan aradık 
ve Moda sahilde yapmaya 

karar verdik. Kapalı alandan 
açık alana çıktık. Kadıköylüler 

bu etkinliği çok sevdi. Kadıköy 
dışında hiçbir yerde böyle 

bir etkinlik yapılamaz. Hava 
durumu iyi olduğu sürece 
her çarşamba buradayız.” 
diyerek herkesi etkinliğe 

davet etti. 

MOTİVE OLUYORUM
Dans gecesinde dans 
edenlerin arasında yer 
alan Selin Bulut, “Bir 
buçuk senedir dans 
ediyorum. Bu yıl ilk 
defa açık havada dans 
gecesine katıldım. Hal-
ka açık bir alanda dans 
etmek güzel bir duygu. 
Motive oluyorum. Baş-
ka dansçılarla tanışma 
imkânı buldum” dedi. 

MODA’DA
l Seyhan KALKAN VAYİÇ

Merve Zerey

Selin Bulut
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Eva
Ölen müşterisinin yazdığı oyun 
metnini çalan genç ve yakışıklı 
jigolo Bertrand; bir yıl sonra başarılı, 
popüler ve merakla takip edilen 
bir oyun yazarı haline gelmiştir. 
Artık Paris’te lüks bir dairede 
yaşayan ünlü yazarın tek sorunu 
yazması gereken yeni oyunudur. 
Bu arayış içinde bir gün, gizemli 
ve çekici bir eskort olan Eva’yla 
tanışır. Aralarındaki ilişki, zamanla 
Bertrand’ın hayatını mahvedecek bir 
takıntıya dönüşecektir. İki başarılı 
oyuncu Isabelle Huppert ile Gaspard 
Ulliel’i bir araya getiren Eva, 68. 
Berlin Film Festivali’nde Altın Ayı için 
yarıştı.
Kadıköy Sineması
Eva 13:00 17:00 21:00
Yaşar Kemal Efsanesi 11:00 15:00 
19:00
Dört Köşeli Üçgen 12:00 17:15 21:15
Mary Shelly 19:00
Kısmet Sevgilim: İlk Şarkı 13:45
Adres: Bahariye Cad. No:26 Kadıköy 
(216) 337 74 00
Kadıköy Rexx
Madame 11:00 13:00 15:00 17:00 
19:00 21:00   
Mission: Impossible - Yansımalar 
11:00 12:00 (3D) (dublaj) 15:00 (3D) 
(dublaj) 16:30   18:00 (3D) (dublaj) 
19:45 21:00 (3D) (dublaj)
Pablo Escobar’ı Sevmek 11:15 13:45 
16:15 18:45 21:15   
Gökdelen 11:15 (3D) (dublaj) 13:15 
(3D) (dublaj) 15:15 (3D) (dublaj) 17:15 
(3D) (dublaj) 19:15 (3D) (dublaj) 21:15 
(3D) (dublaj)
Adres: Bahariye Cad. No:26 Kadıköy 
(216) 3377400
Caddebostan Cinemaxiumum 
(Budak)
Yaşar Kemal Efsanesi 14:00 19:15   
Kabir Azabı 11:00 13:05 15:10 17:15 
19:20 21:30   
Sıkı Dostlar 11:15 16:30 21:45      
Mission: Impossible - Yansımalar 
10:20 (3D) 11:00 (3D) 14:15 (3D) 
15:30 (3D) 17:30 (3D)  18:45 (3D) 
20:00 (3D) 21:00 (3D) 22:00 (3D)   
Adres: CKM Haldun Taner Sok. No:11 
Caddebostan (216) 3580202
Kozyatağı Avşar Kozzy
Dipdip: Bir Okyanus Macerası 11:30 
(2D) (dublaj) 13:30 (2D) (dublaj) 
15:30 (2D) (dublaj) 17:30 (2D) 
(dublaj) 19:30 (2D) (dublaj)
Mission: Impossible - Yansımalar 
11:00 (2D) (altyazılı) 12:00 (3D) 
(altyazılı) 14:00 (2D) (altyazılı) 15:00 
(3D) (altyazılı) 17:15 (2D) (altyazılı) 
18:15 (3D) (altyazılı) 20:30 (2D) 
(altyazılı) 21:30 (3D) (altyazılı)
Dev Avcısı 11:15 (2D) (altyazılı) 13:45 
(2D) (altyazılı) 16:15 (2D) (altyazılı) 
18:45 (2D) (altyazılı) 21:15 (2D) 
(altyazılı)
Pablo Escobar’ı Sevmek 11:30 14:00 
21:30
Adres: Kozzy Alışveriş ve Kültür 
Merkezi Kozyatağı Mah. Buket Sok. 
No:2-11 (216) 6580248

SİNEVİZYON

Vakti zamanında bir televizyon dizisi 
olarak sahaya sürüldüğünde bambaş-
ka bir dünyanın çocuklarıydı dünya… İki 
kutuplu, ‘Soğuk Savaş’ argümanları-
nın hâkim olduğu bir resim vardı herke-
sin önünde. Denklemin bir yanında yer 
alan Amerika, komünizmin yayılması-
nı engelleme görüntüsü altında özel-
likle ‘Arka bahçesi’ olarak tanımlanan 
Latin komşularındaki tüm demokratik 
hamleleri, ‘Merkezi İstihbarat Teşkilatı’ 
ya da bilinen ismiyle CIA vasıtasıyla sü-
rekli engelliyor, suları bulandırdıkça bu-
landırıyordu. Örgüt, halklarını ezmeye 
heveskâr birçok diktatöre ve onları ik-
tidara taşıyan kanlı darbelere arka çıkı-

yor, Amerikan yönetimleriyle ahenk-
li çalışacak siyasi iklimler için her türlü 
yolu meşru sayıyordu. 1966’da ilk bö-
lümü yayınlanan TV dizisi ‘Görevimiz 
Tehlike’ ya da orijinal adıyla ‘Mission: 
Impossible’ ise bambaşka bir ilüzyo-
nun peşindeydi. CIA’ye bağlı olarak ça-
lışan, son derece yetenekli elemanlar-
dan oluşan, kendilerine verilen ödevi 
üstün teknik (teknolojik) imkânlar va-
sıtasıyla hallederek dünyanın huzur ve 
güvenini bozmaya yönelik çabalar için-
de olan kötülüklerin üstesinden gelen 
bir ekibin maceralarıydı anlatılan. Söz 
konusu dizi, Türkiye’ye televizyonun 
girmesiyle TRT tarafından satın alın-
mış ve yaklaşık 8-10 yıllık aradan son-
ra bizim de popüler kültür hanemizdeki 
yerini bulmuştu. En çok “Bak Jim, eğer 
kabul edersen” ve “Bu kaset beş sani-
ye içinde yok olacaktır” replikleriyle ve 
Arjantin asıllı Lalo Schifrin imzalı enfes 

tema müziğiyle hafızalara kazınan ‘Gö-
revimiz Tehlike’, 80’lerin sonunda fark-
lı bir ekiple ekranlara dönme yolunda bir 
hamle yapsa da yeniler, eski tadı ver-
medi. Ve iki sezonluk heyecanın ardın-
dan dükkân kapandı…

1996’da emektar yönetmen Bri-
an De Palma, diziyi hatıralardaki yerin-
den çekip çıkardı ve ‘Modern zaman-
lar’ın aksiyon sinemasına yeni bir halka 
olarak ekledi. Ana karakterin ismi Ethan 
Hunt’tı ve artık ‘IMF’ (‘Impossible Mis-
sion Force’), bambaşka bir dünyanın ve 
dengelerin içinde kötülere karşı mü-

cadelesini sürdürecek-

ti. Başrolünü Tom Cruise’un üstlendiği 
sinema serisi, artık altıncı filmine ulaş-
mış durumda. Son hamle niteliğindeki 
‘Mission: Impossible-Yansımalar (‘Fal-
lout’), geçen hafta itibariyle bize de uğ-
radı. Bir önceki adım olan ‘Rouge Nati-
on’ gibi Christopher McQuarrie’ın yazıp 
yönettiği yapım, Hunt ve ekibinin ‘Sen-
dika’ adlı kötücül bir örgüte ve onun 
uzantılarına karşı verdiği mücadeleyi 
anlatıyor. Belfast’ta açılan film Paris ve 
Londra’ya uğradıktan sonra Keşmir’e 
uzanıyor. ‘Yansımalar’da konudan zi-
yade aksiyon sahneleri ön planda. ‘Gö-
revimiz Tehlike’ serisi, ilerlemiş yaşına 
rağmen Tom Cruise’un dublör kullan-
madan çekilen akrobatik numaralar-
la dolu zirve sahneleriyle dikkat çe-
ker. ‘Yansımalar’da her filmde olan bu 
türden bir ya da iki ‘şahika’ nokta, sayı 
itibariyle yukarılara taşınmış; ‘Yansı-
malar’da o kadar çok adrenalin yük-
lü bölüm var ki seyirci olarak nefes al-
manıza fırsat verilmiyor. Lakin ben eski 
kuşak bir eleştirmen olarak bu türden 
sahnelerden elbette zevk almama kar-

şın içeriğe bakarım! ‘Ajan filmleri’ de-
yince de önceliğim psikolojik unsurlarla 
dolu ‘John Le Carré ekolü’nün perdedeki 
uzantılarıdır. Bu tadın ve üslubun günü-
müzdeki temsilcisi de birebir olmasa da 
yakın çizgileri bakımından ‘Bourne se-
risi’dir.

Sonuç olarak ‘Mission: Impossib-
le-Yansımalar’ aksiyon açısından birin-
ci sınıf bir seyirlik. Birçok yabancı eleş-
tirmene göre de serinin en iyi filmi. Ama 
ben naçizane, bir önceki adım olarak 
‘Rouge Nation’ı daha çok beğenmiştim, 
bunu de belirtmiş olayım… 

Buyrun ‘Birinci sınıf’ aksiyona…

UĞUR 
VARDAN

PUAN CETVELİ
Mission: Impossible-
Yansımalar 
Yaşar Kemal Efsanesi
Madame 
Dev Avcısı
Sıfırın Altında: 
Dağdaki Mucize
Dört Köşeli Üçgen
Karanlık Zihinler

amusal alan enstalas-
yonları, çizgi roman ile 
illüstrasyon sergileriyle 
beraber çizgi dünyası-

nın farklı disiplinlerini buluşturan İs-
tanbul Comics and Art Festival bu yıl 
Kadıköy sokaklarına taşınıyor. Yalnız-
ca festival katılımcılarına değil, kentte yaşa-
yan her kesimden insana ulaşmayı hedefleyen İs-
tanbul Comics and Art Festival’in bu yılki teması ise 
“kimlik”. Çeşitli disiplinlerden sanatçıların yer alaca-
ğı ve 7-8-9 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek festivalin 
programını ve Kadıköylüleri nasıl bir festivalin bek-
lediğini Dream Sales Machine Ajans Başkanı Alper 
Sesli ile konuştuk. 

FESTİVALDE NELER VAR?
• İki yıldır düzenlenen İCAF’ı bu yıl farklı kon-

septle sokağa taşıyacaksınız. Nasıl bir festival olacak 
bahseder misiniz?

2016 yılından bu yana çizgi dünyası ve sokak kül-
türüyle iç içe olan festival sokağa iniyor ve yalnızca 
festival katılımcılarına değil, kentin gündelik yaşa-
mına karışarak her kesimden insana ulaşmayı hedef-
liyor. Bu kapsamda festivalde geçmiş yıllardan fark-
lı olarak sokağa taştığımız 
bir “Urban Hacking“ proje-
si yer alacak. Festivalin ta-
şıyıcı gemisi çizgi roman ve 
karikatüre dair bir çok atöl-
ye çalışması gerçekleştire-
ceğiz. Servet Turan kari-
katürde diyalog üzerine bir 
çalışma gerçekleştirirken, 
Tolga Hirşova ile çizgi ro-
man atölyesi tüm katılımcı-
lara açık olacak. Alanda ay-
rıca animasyon gösterimi, 
Deniz Beşer ile fanzin, Ari 
Alpert ile stencil ve linol-
yum baskı atölyeleri, canlı 
graffiti çalışmaları ve söy-
leşiler gerçekleşecek.

Festivalin geçen yıllar-
da olduğu gibi seminer ve 
söyleşi alanı All Saints Ki-
lisesi. Programda; Bülent 
Üstün “Kötü Kedi Şerafet-
tin’in Yaratım Süreci”, Krüw ekibi “Türkiye’de Çi-
zer Kolektifleri”, Devrim Kunter “Arketipler ve Süper 
Kahramanlar”, İlkay Alikaya&Can Evrenol “Figür 
Koleksiyonculuğu ve Karakterlerin Analizi”, Somon 
“Graffiti ve Sokak Sanatı’’ gibi isimler ve konular yer 
alacak. Üç gün boyunca gerçekleşecek atölye çalış-
maları, söyleşiler ve müzik programının tamamını çok 
yakında açıklayacağız. 

• Festival kapsamı aslında çok geniş ve farklı 
alanlardan sanatçılar konuk olacak. Sanatçı seçimi-
ni nasıl yaptınız?

Bu sene geçmiş iki yıla nazaran festival, farklı sa-
nat disiplinlerine de ev sahipliği yapıyor. “Urban Hac-
king” projesi sanatçıları seçilirken üretim pratikleri ve 
kamusal alan deneyim farklılıkları üzerinden bir se-
çim gerçekleştirildi. Festivalden bir hafta önce Ona-
ranlar Kulübü, Sebahat Karcı, Rafet Arslan, Ayça 
Ceylan’ın içlerinde olduğu on sanatçı ve tasarımcı, 
Kadıköy’ün semtlerinden seçtikleri kamusal alanla-
ra üç boyutlu müdahalelerde bulunacak. Kentin ortak 
kullanım alanları karşılaşmalar yaratan yerleştirmeler 
ile estetik bir dönüşüme uğrayacak. Meydanlar, du-

varlar, ağaçlar bağlamlarından koparılarak birer sanat 
ürününe dönüştürülecekler.

Sanatçılardan bazılarının geçmişte kamusal alan 
konusunda herhangi bir çalışmaları yok, bir kısmı 
daha önce sokağa iş üretmiş isimler. Müze sergile-
rinde yer alan sanatçılar daha önce markalar için alan 
tasarımları gerçekleştiren isimlerle buluştular. Bura-
da bizim için önemli olan farklı disiplin ve deneyim-
lerden gelen yaratıcı isimlerin aynı semte bambaşka 
gözlerle bakarak, bambaşka müdahaleler ile şehrin 
alanlarını, duvarlarını, ağaçlarını hacklemeleriydi. 
Bazı sanatçılar  kente dair müdahalelerini ses üzerin-
den, bazıları bir oyun kurgulayarak, bazıları ise çok 
daha soyut bir dille dışa vuracaklar. Bu bağlamda di-
siplinler arası bir bakış ile gerçekleştirdikleri müda-
halelerle Kadıköy’ü ele geçirecekler diyebiliriz :)

ALBÜM KAPAKLARINDAN SERGİ
• Festivalde ayrıca müzik ve görseller yan 

yana gelecek değil mi?
Evet, diğer bir sanatçı grubunu “Albüm Kapak-

ları Arşivi Sergisi” alanında göreceğiz. Bu sa-
natçıların ortak özellikleri müziğin görsel-

leşme süreci üzerine çalışmış olmaları. 
Bu bağlamda aslında yine disiplin-

ler arası bir çalışmadan bahsetmek 
mümkün. İçlerinde Esk Reyn, Bora 
Başkan, Turgay Doğramacı, Sedat 
Girgin, Memo Kösemen, Big Ba-
boli gibi isimlerin yer aldığı çizer-
lerin Ağaçkakan, Grup Ses, Eskiz, 

Kes, In Hoodies gibi grupların al-
bümleri için gerçekleştirdiği çizimle-

rin yer aldığı yaklaşık 80 grubun albüm 
kapaklarını sergileyeceğimiz bir arşiv ser-

gisi üzerine çalıştık. Sergide yer alan grupların 
tamamı alt kültürün temsilcisi, indie, punk, rap, prog-
ressive rock gibi türlerden beslenen gruplar. Her şe-
yin ana akımlaştığı, popülerleştiği bir dönemde hem 
sanat disiplini hem de müzik üzerinden daha alterna-
tif bir diyalog alanı yaratabilmek bizim için önemliy-
di. Bu sebeple bu sergide Kadıköy’ün geçmişte ve bu-
gün temsil ettiği alt kültürden kopmadan, müziğin ve 
çizginin buluştuğu iki üretim pratiğini disiplinler arası 
bir çatı altında toplamaya karar verdik. 

 SEYİRCİ FESTİVALE DÂHİL OLUYOR
• “Festival sokağa taşacak” diyorsunuz, Kadı-

köylüler ve İstanbullular festivale nasıl dahil olacak?
Festival tarihleri olan 7-8-9 Eylül’den bir hafta 

önce “Urban Hacking’’ projesinin açılışını gerçekleş-
tireceğiz. Açılış günü belirlenen bir buluşma noktası 

sonrası sanatçıların katılımı 
ile bir sergi turu gerçekleş-
tireceğiz. Bu tur tüm Kadı-
köylülere ve İstanbullulara 
açık bir tur olacak. İşlerin 
nerede olduğunu, hangi sa-
natçı veya tasarımcı tarafın-
dan üretildiğini ve projeler 
ile ilgili kısa bilgiler bula-
bileceğiniz festival haritası, 
Kadıköy’deki bazı mekân-
lardan ve festival günü Club 
Quartier’daki alandan edi-
nebilecek. Proje kapsamın-
da Ayça Ceylan’ın Bahariye 
Caddesi üzerinde uygulaya-
cağı performans sokaktan 
geçen insanların katılımıyla 
gerçekleşecek  bir  oyun kur-
gusu üzerinden şekilleniyor. 
Cem Demirci ve Gizem Ak-
gönül’ün üreteceği beton ve 
seramik bloklar Kadıköylü-

ler için bir buluşma ve bir araya gelme noktası olacak. 
Dolayısıyla aktif bir katılımdan ve zamanla Kadıköy-
lüler ile kurulabilecek aktif bağlardan söz edebiliriz. 
Diğer projelerden bahsedip süprizi kaçırmayalım :) 1 
Eylül günü gerçekleşecek sergi turu detayları www.
istcaf.com.tr üzerinden ve sosyal medya kanallarımız-
dan takip edilebilecek. 

• Festivali belli bir alandan çıkarma fikri nasıl 
oluştu?

Festival bu sene de olduğu gibi ilk iki senesin-
de Moda Club Quartier’de gerçekleşiyor. Alt kültür-
den ve sokaktan beslenen bir festival olması ve Ka-
dıköy’ün geçmişten beri bu kültürden insanların 
buluşma noktası haline gelmesi nedeniyle festival Ka-
dıköy ile hem geçmişten hem de bugünden beslenen 
bir bağ kurdu. Üç gün süren festivali yalnızca festival 
katılımcılarıyla değil, Kadıköy’den yolu geçen herkes 
ile buluşturmak üzere sanatı sokağa taşırmaya karar 
verdik. Bunun elbette Kadıköy’ün sokak sanatı konu-
sundaki son zamanlarda geldiği nokta ve Kadıköy Be-
lediyesi’nin bu konuda sanatçılara verdiği destek ile 
de yakından ilgisi var.

KADIN 
GRAFFITICILER 
BASROLDE
• Türkiye dışından da sanatçılar festivale 
geliyor. Dikkat çeken kadın sanatçılar da 
var. Kadınların daha görünür olduğu bir 
festival diyebilir miyiz?
ICAF üçüncü yılında festival kurgusunu 
“kimlik” teması üzerinden şekillendiriyor. 
Bu bağlamda süper kahramanların 
çoklu kimlikleri ve psikolojileri, graffiti 
ve sokak sanatçılarının gizli kimlikleri, 
kent kimliklerinin sanatçı dokunuşlarıyla 
uğradığı dönüşümler, kadın sokak 
sanatçılarının kamusal alandaki varlıkları 
gibi konuları konuşuyor olacağız. 
Grafitti alanında bu sene dört kadın 
sokak sanatçısının üç gün boyunca 
gerçekleştireceği canlı mural çalışmalar yer 
alacak. Bu sene tek uluslararası konuğumuz 
Afganistanlı sokak sanatçısı Shamsia 
Hassani. Kabul Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi’nde ders veren Shamsia, “Baskıcı 
rejimlerde  kadın olarak sokakta üretmek” 
üzerine bir söyleşi gerçekleştirecek. 
Erkek egemen toplumlarda kadınların 
geçmişten günümüze her alanda 
karşılaştıkları zorluklar ve eril tavra 
karşı verdikleri mücadeleler hepimizin 
malumu. Biz sokaktaki kadınları görünür 
kılmak ve sokak gibi kimi zaman tekinsiz 
olabilecek bir alanda üretimlerini nasıl 
gerçekleştirdiklerini, bu kültürde nasıl var 
olabildiklerini konuşmak istedik. 

l Erhan DEMİRTAŞ

AND ART FESTIVAL 
AND ART FESTIVAL 
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oşuyolu’nda bulunan eski Darüşşafaka 
arazisine Taşyapı tarafından yapılmak is-
tenen otel inşaatı, İstanbul 11. İdare Mah-
kemesi’nin 8 Kasım 2017’de oybirliğiyle 

aldığı kararla iptal edilmişti. Kararda “araziye yapıl-
mak istenen otelin nazım ve imar planları arasında 
uyumsuzluklar bulunduğu, arazi yakınındaki birinci 
derecede SİT alanının dikkate alınmadığı, gerekli imar 
planı yapılmadan imar durumu düzenlemesi yapılma-
sının olumsuz örnek oluşturacağı” belirtilmişti.

“DAVACILARIN MENFAATLERİ YOK”
Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Taşyapı 

ve Selçuklu İnşaat firmaları kararın iptali için İstinaf 
Mahkemesine başvurdu. İstanbul Bölge İdare Mahke-
mesi Dördüncü Dava Dairesi, 11. İdare Mahkemesi-
nin kararını bozdu. Mahkeme heyeti, davacıların doğ-
rudan meşru ve güncel menfaatlerinin bulunmadığını 
belirterek, mahalle sakinlerinin dava açma ehliyetinin 
bulunmadığı sonucuna vardı. Mahkeme “Dava konusu 
parselin etrafının yollarla çevreli olduğunu, doğrudan 
bağlantılı olduğu bir site bulunmadığını ve uydu gö-
rüntülerinde davacı site yönetiminin dava konusu par-
selin kuzeyinde ancak doğrudan komşuluğunda bulun-
madığını” ifade etti. Sitenin manzarasının etkilenmesi 
ya da inşaat yapımlarında zarar görmesi halinde ise 
dava yolunun açık olduğu belirtildi. Mahkeme başka-
nı ise istinaf sistemine konu edinen mahkeme kararı-
nın usul ve hukuka uygun olduğuna dikkat çekerek ka-
rara şerh düştü. 

“TEMYİZE TAŞIYACAĞIZ”
Koşuyolu sakinleri ise mahallelerinde dikey yapı-

laşma ve yüksek bina istemediklerini belirterek kararı 
temyize taşıyacaklarını ifade ediyorlar. Gazete Kadı-
köy’e açıklama yapan Koşuyolu Çevre Gönülleri’nin 

avukatı İlknur Aksu, başkanın muhalefet şerhine rağ-
men 2 üyenin çoğunluğuyla alınan bir karar olduğu-
nu ifade ederek, 30 gün içinde temyiz başvurusunda 
bulunacaklarını söyledi. Aksu, “Aslında şimdi İstinaf 
gerekçelerini kabul eden hâkimlerin daha önce yürüt-
meyi durdurma kararına yapılan aynı gerekçeli itiraz-
ları bu gerekçeler hukuka uygun değildir diye red-
detmiş olması ise ilginçtir. İstinaf mahkemesi kararı 
mahkeme başkanının muhalefet gerekçesinde söyledi-
ği gibi hukuka aykırı olup Danıştay’dan bozulacağına 
inancımız tamdır. Zira bu boyutta bir yapılaşma Ko-
şuyolu’nun temiz havasını, trafiğini, leyleklerin göç 
yolunu, Karacaahmet Mezarlığı’nı tahrip edecek ve 
Koşuyolu halkının yaşamını geriye dönüşü olmayacak 
bir şekilde bozacaktır.” değerlendirmesinde bulundu. 

“KOŞUYOLU’NUN DOKUZU BOZULUR”
Mahalle sakinlerinden Semih Bil-

gin de “Ben hukukçu değilim; 
ancak bir mühendis ola-
rak hukukun da ‘mate-
matik’ bazlı olduğu ol-
gusundan hareketle, 
4. İdare Dava Daire-
si’nin 20.06.2018 ta-
rihli kararının mate-
matik bilimine aykırı 
olduğunu, dolayısıyla 
da hukuka aykırı oldu-
ğunu görüyorum.” dedi. 

Bilirkişi raporlarında 
mahalle yaşamının olumsuz an-
lamda etkileneceğinin açık şekilde ifade 
edildiğini söyleyen Bilgin, şöyle devam etti: “Avrasya 
tüneli dolayısıyla kısıtlanan E 5 ulaşımı dikkate alındı-
ğında, Koşuyolu trafiği ve nüfusunu artıracak bu otel 

projesi, mevcut trafik kaosuna bir 
o kadar daha yük getirecektir.

Çamlıca havzasından Ko-
şuyolu üzerinden denize ulaşan 
hava koridoru bloke olacak ve 
mevcut hava kirliliği daha da ar-
tacak. Bu binanın yapımına ‘göz 
yumulması’, izin verilmesi, ile-
ride benzer yapılara emsal ola-
cak ve Koşuyolu Mahallesi artık 
bahçeli evlerimizde yaşadığımız 
‘hafif yoğunluklu konut alanı’ ol-
maktan çıkacak. Ayrıca, Koşu-
yolu Mahallesinin tarihi Haydar-
paşa silueti bu yapının etkisinde 
kalacak.”

Uzun yıllardır yapılaşma tehlikesiyle sürek-
li gündeme gelen Validebağ Korusu’nun şim-
di de millet bahçesi olması tartışılıyor. Geçtiği-
miz günlerde basına yansıyan haberlerde 
İstanbul’da Validebağ, Zeytinburnu 
Beştelsiz, Ayazma’nın da aralarında 
olduğu 11 millet bahçesi planlandı-
ğı ifade edilmişti. Millet bahçele-
rinde restoran, cafe, tesis tarzı bi-
nalar ile mangal yapılacak alanlar 
düşünülmüyor. Çok sayıda bitki tü-
rünün yer alacağı iddia edilen bu bah-
çelerde yürüyüş, koşu yolları olacak ve 
park şeklinde dizayn edilecek. Bahçelerde 
tuvaletler ile büfe tarzı küçük ticari alanların bu-
lunabileceği de belirtiliyor. 

“STADYUMLARDAN FARKLI”
1999 yılında 1.Derece Doğal Sit Alanı ilan 

edilen 354 dönümlük Validebağ Korusu’nu her 
gün onlarca kişi ziyaret ediyor. Koru hem dinlen-
ce hem de spor alanı olarak kullanılıyor. Koru-
da aynı zamanda çeşitli bitki türleri ve kuş türle-
ri de yaşıyor. TMMOB İstanbul İl Koordinasyon 
Kurulu Sekreteri Cevahir Efe Akçelik, Valide-
bağ Korusu’nun Anadolu yakasının en önem-
li yeşil alanlarından biri olduğunu ifade ederek, 
“Koru üzerine böyle bir planlama anlamsız çün-
kü koru zaten herkese açık bir doğal yaşam ala-
nı. Doğal olanı bozup yapay alanlar oluşturmak, 
peyzaj projeleri geliştirmek bilime aykırı.” değer-
lendirmesinde bulundu. 

Validebağ Korusu’nun millet bahçesi yapıl-
masına ilişkin resmi bir açıklamanın yapılmadı-
ğını söyleyen Akçelik, şöyle konuştu: “Yapılaş-
maya açılmayacak denilirse koruya yapılacak 

proje meşrulaşabilir. Altını ısrarla çizmekte fay-
da var. Burası I.derece doğal ve tarihi sit alanı. 
Millet bahçesi tasarlanan Atatürk Havalimanı 
veya eski stadyum alanlarından farklı. Zaten do-
ğal bir alan. Korunun yapılaşmaya açmayacak, 
korunmasına yönelik projelerin tasarlanması ge-
rekiyor.”

Millet bahçesi olabilmesi için Validebağ Ko-
rusu’nun statüsünün değiştirilmesinin gündeme 
geleceğini belirten Akçelik, “Statü değiştirildik-
ten sonra ileride koruya başka projeler bile geliş-
tirilebilir. 1998 yılından beri zaten koru üzerin-
de hayata geçirmek istedikleri planlar var. Şimdi 
millet bahçesi altında bunları hayata geçirecek-
lerdir.” şeklinde konuştu. 

Millet Bahçesi projeleri hakkında da bilgi 
veren Akçelik, “Projelerin içeriği belirsiz, Ata-
türk Havalimanı hariç diğer millet bahçesi ta-
sarlanan yerlere ilişkin bir proje açıklanmadı. 
Atatürk Havalimanı projesine baktığımız za-

man 11.700.000 metrekarelik alanda yü-
rüyüş parkurları, kongre alanı, müze, 

sergi salonları, yapay göletler, bota-
nik park, yeşil alanları, organik ta-
rım alanları gibi çeşitli çalışmalar 
görülüyor. İstanbul’da Başakşe-
hir, Pendik, Maslak, Ataköy, Ye-
şilköy, Esenler ve Üsküdar’da mil-

let bahçesi yapılması tasarlanıyor.” 
dedi. 

“KORU ZATEN HERKESE AÇIK”
Konuya ilişkin Validebağ Gönülleri de bir 

açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer ve-
rildi: “Öyle bir izlenim yaratılmaya çalışılıyor 
ki, sanki Validebağ Korusu kapalı, yasak bir 
bölge, insanlar giremiyor. Böyle bir şey yok. 
Validebağ Korusu her gün, kimisi yürüyen, ki-
misi koşan binlerce insanı misafir etmektedir. 
İsteyenler için çok sayıda yeme içme mekanla-
rı da bulunuyor. Gerçek bu iken ve herkes mem-
nun iken, hala Validebağ Korusu’nu değişik bi-
çimlere dönüştürmeye çalışmaya gerek yoktur. 
Çünkü biliyoruz ki, bu girişimler mutlaka bir in-
şaat çalışması gerektirecek ve Koru’daki doğal 
ekosistemi tahrip edecektir.

Özet olarak, Validebağ Korusu I. derece do-
ğal ve tarihi SİT alanıdır. Gelecek nesillere bu 
koruyu doğal, yeşil ve bir bütün olarak bırakma 
borcumuz vardır. Koru’ya dokunmayın. Valide-
bağ Korusu için illa bir şeyler yapmak isteyen-
lerin, Koru’nun çöpten kurtulmasını sağlamala-
rı yeterlidir.”

Mahkeme

onay verdi!otel inşaatına

Taşyapı’nın Koşuyolu’ndaki 80 metrelik otel inşaatının 11. İdare Mahkemesi tarafından 
durdurulmasına ilişkin karar, istinaf mahkemesinde usul gerekçesiyle bozuldu

K

Validebağ Korusu’nun millet bahçesi olarak tasarlandığı 
tartışılıyor. Peki, 1. Derece Doğal Sit Alanı olan korunun 

park şeklinde düzenlenmesi mümkün mü?

KORU

mi yapılacak?
mİllet bahçesİ 
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oşuyolu’nda bulunan eski Darüşşafaka 
arazisine Taşyapı tarafından yapılmak is-
tenen otel inşaatı, İstanbul 11. İdare Mah-
kemesi’nin 8 Kasım 2017’de oybirliğiyle 

aldığı kararla iptal edilmişti. Kararda “araziye yapıl-
mak istenen otelin nazım ve imar planları arasında 
uyumsuzluklar bulunduğu, arazi yakınındaki birinci 
derecede SİT alanının dikkate alınmadığı, gerekli imar 
planı yapılmadan imar durumu düzenlemesi yapılma-
sının olumsuz örnek oluşturacağı” belirtilmişti.

“DAVACILARIN MENFAATLERİ YOK”
Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Taşyapı 

ve Selçuklu İnşaat firmaları kararın iptali için İstinaf 
Mahkemesine başvurdu. İstanbul Bölge İdare Mahke-
mesi Dördüncü Dava Dairesi, 11. İdare Mahkemesi-
nin kararını bozdu. Mahkeme heyeti, davacıların doğ-
rudan meşru ve güncel menfaatlerinin bulunmadığını 
belirterek, mahalle sakinlerinin dava açma ehliyetinin 
bulunmadığı sonucuna vardı. Mahkeme “Dava konusu 
parselin etrafının yollarla çevreli olduğunu, doğrudan 
bağlantılı olduğu bir site bulunmadığını ve uydu gö-
rüntülerinde davacı site yönetiminin dava konusu par-
selin kuzeyinde ancak doğrudan komşuluğunda bulun-
madığını” ifade etti. Sitenin manzarasının etkilenmesi 
ya da inşaat yapımlarında zarar görmesi halinde ise 
dava yolunun açık olduğu belirtildi. Mahkeme başka-
nı ise istinaf sistemine konu edinen mahkeme kararı-
nın usul ve hukuka uygun olduğuna dikkat çekerek ka-
rara şerh düştü. 

“TEMYİZE TAŞIYACAĞIZ”
Koşuyolu sakinleri ise mahallelerinde dikey yapı-

laşma ve yüksek bina istemediklerini belirterek kararı 
temyize taşıyacaklarını ifade ediyorlar. Gazete Kadı-
köy’e açıklama yapan Koşuyolu Çevre Gönülleri’nin 

avukatı İlknur Aksu, başkanın muhalefet şerhine rağ-
men 2 üyenin çoğunluğuyla alınan bir karar olduğu-
nu ifade ederek, 30 gün içinde temyiz başvurusunda 
bulunacaklarını söyledi. Aksu, “Aslında şimdi İstinaf 
gerekçelerini kabul eden hâkimlerin daha önce yürüt-
meyi durdurma kararına yapılan aynı gerekçeli itiraz-
ları bu gerekçeler hukuka uygun değildir diye red-
detmiş olması ise ilginçtir. İstinaf mahkemesi kararı 
mahkeme başkanının muhalefet gerekçesinde söyledi-
ği gibi hukuka aykırı olup Danıştay’dan bozulacağına 
inancımız tamdır. Zira bu boyutta bir yapılaşma Ko-
şuyolu’nun temiz havasını, trafiğini, leyleklerin göç 
yolunu, Karacaahmet Mezarlığı’nı tahrip edecek ve 
Koşuyolu halkının yaşamını geriye dönüşü olmayacak 
bir şekilde bozacaktır.” değerlendirmesinde bulundu. 

“KOŞUYOLU’NUN DOKUSU BOZULUR”
Mahalle sakinlerinden Semih Bil-

gin de “Ben hukukçu değilim; an-
cak bir mühendis olarak hu-
kukun da ‘matematik’ bazlı 
olduğu olgusundan hareket-
le, 4. İdare Dava Dairesi’nin 
20.06.2018 tarihli kararının 
matematik bilimine aykırı ol-
duğunu, dolayısıyla da huku-
ka aykırı olduğunu görüyorum.” 
dedi. 

Bilirkişi raporlarında mahalle ya-
şamının olumsuz anlamda etkileneceğinin açık şekil-
de ifade edildiğini söyleyen Bilgin, şöyle devam etti: 
“Avrasya tüneli dolayısıyla kısıtlanan E 5 ulaşımı dik-
kate alındığında, Koşuyolu trafiği ve nüfusunu artıra-
cak bu otel projesi, mevcut trafik kaosuna bir o kadar 
daha yük getirecektir.

Çamlıca havzasından 
Koşuyolu üzerinden de-
nize ulaşan hava korido-
ru bloke olacak ve mevcut 
hava kirliliği daha da ar-
tacak. Bu binanın yapımı-
na ‘göz yumulması’, izin 
verilmesi, ileride benzer 
yapılara emsal olacak ve 
Koşuyolu Mahallesi artık 
bahçeli evlerimizde yaşa-
dığımız ‘hafif yoğunluklu 
konut alanı’ olmaktan çı-
kacak. Ayrıca, Koşuyolu 
Mahallesinin tarihi Hay-
darpaşa silueti bu yapının 
etkisinde kalacak.”

Uzun yıllardır yapılaşma tehlikesiyle sürekli 
gündeme gelen Validebağ Korusu’nun şimdi 
de millet bahçesi olması tartışılıyor. 
Geçtiğimiz günlerde basına yansıyan 
haberlerde İstanbul’da Validebağ, 
Zeytinburnu Beştelsiz, Ayazma’nın 
da aralarında olduğu 11 millet bahçesi 
planlandığı ifade edilmişti. Millet 
bahçelerinde restoran, cafe, tesis 
tarzı binalar ile mangal yapılacak 
alanlar düşünülmüyor. Çok sayıda 
bitki türünün yer alacağı iddia edilen bu 
bahçelerde yürüyüş, koşu yolları olacak 
ve park şeklinde dizayn edilecek. Bahçelerde 
tuvaletler ile büfe tarzı küçük ticari alanların 
bulunabileceği de belirtiliyor. 

“STADYUMLARDAN FARKLI”
1999 yılında 1.Derece Doğal Sit Alanı ilan edilen 
354 dönümlük Validebağ Korusu’nu her gün 
onlarca kişi ziyaret ediyor. Koru hem dinlence 
hem de spor alanı olarak kullanılıyor. Koruda 
aynı zamanda çeşitli bitki türleri ve kuş türleri 
de yaşıyor. TMMOB İstanbul İl Koordinasyon 
Kurulu Sekreteri Cevahir Efe Akçelik, Validebağ 
Korusu’nun Anadolu yakasının en önemli yeşil 
alanlarından biri olduğunu ifade ederek, “Koru 
üzerine böyle bir planlama anlamsız çünkü 
koru zaten herkese açık bir doğal yaşam alanı. 
Doğal olanı bozup yapay alanlar oluşturmak, 
peyzaj projeleri geliştirmek bilime aykırı.” 
değerlendirmesinde bulundu. 
Validebağ Korusu’nun millet bahçesi yapılmasına 
ilişkin resmi bir açıklamanın yapılmadığını 
söyleyen Akçelik, şöyle konuştu: “Yapılaşmaya 
açılmayacak denilirse koruya yapılacak proje 

meşrulaşabilir. Altını ısrarla çizmekte 
fayda var. Burası I.derece doğal ve tarihi 
sit alanı. Millet bahçesi tasarlanan Atatürk 
Havalimanı veya eski stadyum alanlarından 
farklı. Zaten doğal bir alan. Korunun 
yapılaşmaya açmayacak, korunmasına 
yönelik projelerin tasarlanması gerekiyor.”
Millet bahçesi olabilmesi için Validebağ 
Korusu’nun statüsünün değiştirilmesinin 
gündeme geleceğini belirten Akçelik, 
“Statü değiştirildikten sonra ileride 
koruya başka projeler bile geliştirilebilir. 
1998 yılından beri zaten koru üzerinde 
hayata geçirmek istedikleri planlar var. 
Şimdi millet bahçesi altında bunları 
hayata geçireceklerdir.” şeklinde 
konuştu. 
Millet Bahçesi projeleri hakkında da bilgi 

veren Akçelik, “Projelerin içeriği belirsiz, 
Atatürk Havalimanı hariç diğer millet bahçesi 
tasarlanan yerlere ilişkin bir proje açıklanmadı. 

Atatürk Havalimanı projesine baktığımız 
zaman 11.700.000 metrekarelik 

alanda yürüyüş parkurları, 
kongre alanı, müze, sergi 

salonları, yapay göletler, 
botanik park, yeşil alanları, 
organik tarım alanları 
gibi çeşitli çalışmalar 
görülüyor. İstanbul’da 

Başakşehir, Pendik, Maslak, 
Ataköy, Yeşilköy, Esenler 

ve Üsküdar’da millet bahçesi 
yapılması tasarlanıyor.” dedi. 

“KORU ZATEN HERKESE AÇIK”
Konuya ilişkin Validebağ Gönülleri de bir 
açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer 
verildi: “Öyle bir izlenim yaratılmaya çalışılıyor 
ki, sanki Validebağ Korusu kapalı, yasak bir 
bölge, insanlar giremiyor. Böyle bir şey yok. 
Validebağ Korusu her gün, kimisi yürüyen, 
kimisi koşan binlerce insanı misafir etmektedir. 
İsteyenler için çok sayıda yeme içme mekanları 
da bulunuyor. Gerçek bu iken ve herkes memnun 
iken, hala Validebağ Korusu’nu değişik biçimlere 
dönüştürmeye çalışmaya gerek yoktur. Çünkü 
biliyoruz ki, bu girişimler mutlaka bir inşaat 
çalışması gerektirecek ve Koru’daki doğal 
ekosistemi tahrip edecektir.
Özet olarak, Validebağ Korusu I. derece doğal 
ve tarihi SİT alanıdır. Gelecek nesillere bu 
koruyu doğal, yeşil ve bir bütün olarak bırakma 
borcumuz vardır. Koru’ya dokunmayın. Validebağ 
Korusu için illa bir şeyler yapmak isteyenlerin, 
Koru’nun çöpten kurtulmasını sağlamaları 
yeterlidir.”

Mahkeme

onay verdi!
otel inşaatına

Taşyapı’nın Koşuyolu’ndaki 80 metrelik otel inşaatının 11. İdare Mahkemesi tarafından 
durdurulmasına ilişkin karar, istinaf mahkemesinde usul gerekçesiyle bozuldu

K

Validebağ Korusu’nun millet bahçesi olarak tasarlandığı 
tartışılıyor. Peki, 1. Derece Doğal Sit Alanı olan korunun 

park şeklinde düzenlenmesi mümkün mü?

KORU

mi yapılacak?
mİllet bahçesİ 

Av. İlknur Aksu

Semih Bilgin
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Abdullah Alev ile 1950’lerden bugüne balıkçılığın 
değişimi, mesleğin gidişatı ve Türkiye’deki balıkçı-
lık şartları üzerine söyleştik.

• Balıkçılık hayatınız nasıl başladı?
Babam 1920’de 13 yaşındayken daha İstanbul iş-

gal altındayken Fenerbahçe’ye gelmiş. Trabzon’dan 
iş bulmak için buraya geliyor. Buralar o zaman bom-
boş, sadece Ermeniler, Rumlar balıkçılık yapıyorlar. 
Bunun yanında İtalyan, Fransız ailelerin evleri var. 
Babam da o zaman Rumların yanında dalyancılık ya-
parak işe başlıyor. 1940’ların ortalarında da dalya-
nın sahibi olan Rumlar, Yunanistan’a göç ediyorlar 
ve babam da dalyanı onlardan satın alıyor. Dalyan bir 
balık yakalama metodu. Denizin içine direkler ko-
nur, tellerle direkler birbirine bağlanır ve arasına da 
ağ asılır. 

• Siz de balıkçılıkla babanız sayesinde ilgilenme-
ye başladınız o zaman.

Evet, ben 1951 doğumluyum. Ailece balıkçılıkla 
ilgilenince doğrudan işin içinde buluyorsunuz kendi-
nizi. Ama annem balıkçılık yapmamı istemedi benim, 
ben de okudum. Bankaya girdim, 25 sene orada çalış-
tım sonra birkaç şirkette de finansman müdürlüğü yap-
tım. Ama hoşlanmadım. Yıllar geçtikten sonra 1995 
yılında kardeşimle tekrar profesyonel olarak balıkçı-
lık yapma kararı aldık. Ama bu zamana kadar balıkçı-
lıktan hiç kopmadım. Devamlı babamla hafta sonları 
denize çıkıyoruz, 13 yaşımdan beri zaten teknem var. 

“HER ŞEYDEN ÖNCE BALIK AZALDI”
• Kumkapı, Rumelifeneri gibi yerler hep balıkçı-

lıkla anılır. Kadıköy de böyle miydi eskiden? 
Bu saydığın yerlerle kıyaslanacak boyutta değildi 

hiçbir zaman. Rumelifeneri balıkçılığın hep merke-
zi olmuştur, Osmanlı’nın son dönemlerinde Kumka-
pı daha büyük merkezmiş. Anadolu Yakası’nda zaten 
çok az insan yaşıyor. Fenerbahçe’de, Kurbağalıde-
re’de, Caddebostan’da az da olsa balıkçılık yapılıyor. 
Ama bunları ufak balıkçı toplulukları olarak nitelen-
direbiliriz. Gırgır tekneleri hep karşıda, burada balık-
çılık 10 metreyi geçmeyen teknelerle yapılıyormuş.

• Peki, geçmişe göre balıkçı olarak geçimini sağ-
layanlar azaldı mı? 

Her şeyden önce balık azaldı. Sebep olarak iklim 
değişikliği, kirlilik sayılabilir ama ben tam hâkim de-
ğilim. Biyologlar bile kesin olarak bilmiyorlar. Balık 

azaldığı için balıkçılar da doğru orantılı olarak azal-
dı. Ben balıkçılıkla geçinmeye çalışsam, mümkün de-
ğil geçinemem. Benim emekli maaşım var onunla ge-
çiniyorum mesela. Büyük teknelere sahip olanlar bile 
borç batağındalar. 

“ESKİDEN 60 ORKİNOS YAKALARDIK”
• Doğduğunuzdan beri balıkçılıkla içli dışlısınız, 

o zamandan bu zamana temel farklar neler? 
60’lı yıllarda çok fazla balık vardı. Mesela bazı 

günler 60 tane orkinos yakaladığımızı bilirim. Bugün 
Marmara Denizi’nde 1-2 tane orkinos yakalayabilir-
sin. Aradaki fark bu kadar net. 20 bin tane lüfer ya-
kalandığını biliyorum. Ama o zaman da balık para et-
miyordu. Aşırı trol avcılığı da balıkçılığı bitiren bir 
diğer etken.

• Trol avcılığı nedir?
Dip tarayarak yapılan balıkçılık. Dipteki bütün 

canlı organizmalarını, balık yumurtalarını her şeyi 
tahrip ederek yapılan balıkçılık. Aslında yasak, Mar-
mara Denizi’nde kesinlikle yapılamaz ama kaçak bir 
şekilde yapılıyor. Açık denizlerde yapılabiliyor. Şah-
si görüşüm bütün dünyada yasaklanmalı. Trol avcı-
lığı balıkçılığın kökünü kazıyor. Balıkçılığın dışında 
insanlar yapıyor bunu. 

“BALIKÇILIĞI YOK SAYIYORLAR”
• Aynı zamanda kültürel de bir uğraş balıkçılık. 

Bunun kaybolduğunu düşünüyor musunuz?
Balıkçılığın sürdürülebilmesi için kıyıda bir ye-

rinizin olması lazım. Eskiden buralar boştu, her yere 
tekne çekiliyordu, ağlar asılıyordu. Şimdi kıyılar ta-
mamen doldurulmuş durumda. Balıkçılık yapma ala-
nımız yok. Burada balıkçılık yapmak için 2 sene ön-
ceki planda yer ayrılmıştı, son marina ihalesinde onu 
da kaldırdılar. Balıkçılığı yok kabul ediyorlar. Böyle 
bir ortamda kültürel anlamı nasıl aynı kalabilir? İn-
sanlar yan yana gelemiyorlar, sosyal ortamı da kay-
boluyor.  

• Fenerbahçe’nin balıkçılık geleneği yok oluyor 
diyebilir miyiz? 

Kesinlikle. Bizim marinada balıkçılık yapan 13-
14 kişi var. Eskiden 50-60 kişi olurdu. Burada balık-
çılar için yer ayrılmalı. Sadece balıkçıların kullanabi-
leceği, teknelerin çekilip ağların asılabileceği alanlar 
olmalı. Böyle yerler çok vardı, hiç kalmadı. Biz za-
ten 15 kişiyiz, marinanın içinde küçük bir yer bile 
bize yeter. Marina yapılmadan önce yerlerimiz var-
dı. Şimdi burada kaçak gibiyiz. Kâr hırsı her şeyin 
önüne geçti. Burada teknelerden önce balıkçılar vardı 
ama balıkçıdan para kazanılamadığı için yük görülü-
yor. Devlet de ‘Benim cebime para girdiği sürece sı-
kıntı yok’ diye bakıyor, bizi yok sayıyor. 

• Balıkçılık, medeniyetin ilk kurulduğu yıllar-
dan beri var. Bu şartlarda balıkçılık mesleği yok 
olur mu? 

Yok olmaması lazım. Marmara Denizi’nde 3-4 
yıl balıkçılığın yasaklanması lazım. Türkiye’nin kal-
bi olan bir yer burası. Marmara’da balıkların üreme-
sine, yavrularının da yuva yapar hale gelmesine izin 
verilmeli. Özellikle 50-60 metrelik gırgır tekneleri-
nin yasaklanması lazım. O zaman Marmara Denizi’n-
de bir canlılık olur, orası da bütün Türkiye’yi besler. 

• Son olarak denizde yaşamak sizin için ne ifa-
de ediyor? 

Denize çıktığın zaman dinlenirsin, deniz benim 
ayrılmaz bir parçam. 

Boğazın incisi istavrit tezgâhlarda boy göstermeye 
başladı ama beklenenden az çıkması fiyatları 

yükseltti. Peki diğer balıklarda durum ne? Tarihi 
Çarşı’da balık piyasasının nabzını tuttuk

emiler, tekneler, kayıklar… Hepsi bo-
ğazın incisi istavrit için demir aldı ama 
denizde beklediğini bulamadı. Geçen 
sene bu zamanlar 20 liraya satılan is-

tavritin fiyatı bu sene azlığı sebebiyle Tarihi Ka-
dıköy Çarşısı’nda 50 liraya kadar yükseldi. Diğer 
balıklarda da durum pek farklı değilken mezgitte 
bolluk sebebiyle fiyatlar düştü.

“EN ÇOK MEZGİT GİDİYOR”
Bu ayda taze olarak Ege tarafından gelen levrek, 

çipura, sardalye, dil, barbun ve mezgit ile boğazdan 
gelen istavrit çıkıyor. Levrek, Tarihi Çarşı’da 30-35 
lira arasında satılırken, çipura 30-40, dil 25-30, bar-
bun 20-30 lira arasında satılıyor. Tarihi Çarşı esna-
fının belirttiğine göre en çok satılan balık olan mez-
giti ise 10 liraya bulmak mümkün. Mezgitin fiyatı 
boyutlarına göre 30 liraya kadar çıkıyor.

YENİ SEZONDAN UMUTLULAR
Tarihi Çarşı esnafı pahalılık ve istavritin azlı-

ğı sebebiyle satışların düşük olduğunu belirtiyor. 
1 Eylül’de sona erecek olan av yasağının ardından 
gelecek sezondan ise oldukça umutlular.

Esnaf Yakup Tekin “Şu an başta bol olarak 
mezgit geliyor. Tekir geliyor. Troller Ege tarafında 
açıldığı için bol miktarda mezgit, ince tekir, yaban 
dili çıkıyor. İstavrit bu sene çok az çıkıyor. Kilosu 
bazı günler 45-50 lirayı buluyor. Geçen sene bu dö-
nemlerde en fazla 25 liraya satmıştık. Sezon 1 Ey-
lül’de açılıyor. Heyecanlıyız. Eğer yasağa gerçek-
ten uyulduysa bereket dolu bir sezon geçecek diye 
düşünüyorum.” sözleriyle gelecek sezondan umut-
lu olduğunu belirtirken esnaf Ahmet İnanç da “De-
nizde olan arkadaşlarımızdan iyi haberler alıyoruz. 
Güzel bir sezon bizi bekliyor. Kadıköylü balığa do-
yacak.” diyor. 

BÜYÜMEDEN TUTMAYIN!
Tarihi Çarşı esnafından Cengiz Uğur ise en çok 

çipura ve mezgit sattığını söylerken, önemli bir ko-
nunun altını çiziyor: “Balığın şimdi yumurta za-
manı, büyüme zamanı. Amatör ve küçük tekneleri 
olan arkadaşlara sesleniyorum. Bu mevsimde bazı 
balıkların tutulmaması lazım. Yumurtalara da za-
rar veriyorsunuz. Bakın palamut avlıyorlar Karade-
niz’de. İstavrit kadar 100-150 gram palamutları av-
lıyorlar. Ya bir bırak dursun. İki yağmur yese 100 
gramlık palamut yarım kilo olacak. Yine boğazda 
istavrit avlayan balıkçılar eğer balık küçükse atın 
gitsin. Onun zaten size bir faydası olmaz.” 

l Alper Kaan YURDAKUL

G

BOYLARINA 

DİKKAT!
Bazı araştırmalara göre İstanbul Boğazı’nda 
yenilebilir balık sayısı son 30 yılda 6 kat daha 
azaldı. Bunun en büyük sebeplerinden biri 
ise bilinçsiz avlanma. Henüz yeterli boya 
gelmemiş balığı avlamak veya balıkların 
yumurta döneminde onları avlamaya 
çalışmak balık türü için büyük bir tehdit 
oluşturuyor.  
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Balıkçılık 
ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü de 2018’de 
balıkçılar için avlanabilir balık boylarını açıkladı. 
Gelecekte de denizlerde daha çok ve daha 
bol balık olması için balık boylarına çok 
dikkat edilmesi gerektiğini belirten yetkililer, 
balıkçılar avcılık kurallarına uyarsa, hem balık 
neslinin deva edeceğini, hem de balık sayısının 
artacağına dikkat çekti. 
Açıklanan ölçülerden küçük balıklara 
yakalayanlara ise 1380 sayılı Su Ürünleri 
Kanuna aykırı davrandıkları için ceza 
kesilirken, yakalanan balıklara ise el 
konuluyor. İşte Balıkçılık Genel Müdürlüğü’nün 
açıkladığı balıklarda avlanabilir asgari boy 
ölçüleri;

Hamsi: 9 cm
Tekir: 11 cm
Sardalya: 11 cm
Barbunya: 13 cm
İstavrit: 13 cm
Mezgit: 13 cm
Lüfer: 20 cm
Palamut: 25 cm
Bakalyaro: 25 cm
Kalkan: 45 cm
Lagos: 45 cm
Kılıç balığı: 25 cm

İstavrit 
CEBE 

SIĞMIYOR!

Balıkçılık yapacak yerİmİz bİle yok
l Fırat FISTIK

Abdullah Alev 67 yaşında bir balıkçı. Balıkçılık, 
Abdullah Alev’in baba mesleği ve doğduğundan beri 

denizde. Hep Fenerbahçe’de balıkçılık yapan Alev, 
“2 sene öncesine kadar burada yerimiz vardı, şimdi 

balıkçılık yapacak yerimiz bile yok” diyor
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Dünyadaki diğer ülkelerin erkekleri de pek 
izliyorlar mıdır bilemiyorum ama kendimi 
bildim bileli bizim ülkenin erkekleri inşaat, 
kazı, yol yapımı gördüğü zaman büyülene-
rek, hipnotize olmuş bir şekilde seyre dalar. 

Tonla youtuber, twitter - instagram fe-
nomeni, video yükleyenler var memleket-
te, neden hiç kimse inşaat, yol kazısı vb 
videoları yayınlamıyor çok merak ediyo-
rum?.. Hâlbuki gayet çok izlenebilir.

İşte size mutlaka seyredilmesi gereken 
birbirinden ilginç 5 inşaat:

1- Göztepe’de yol inşaatı... Kepçeler do-
zerler nefis

2- Kartal sahil yolu... Fabrika gibi bir şey 
vinç falan var

3- Feneryolu... Bina kentsel dönüşüm 
inşaatı harç makinesi seyre değer

4- Ataşehir civarı... Gökdelen inşaatı et-
rafı kapalı fakat bazı boşluklar var seyredi-
lebilir

5- Caddebostan... Site inşaatı... Güven-
lik kızıyor fakat abi mabi derseniz seyretti-
riyor.  

Hatta eğer şanslıysanız tarihi eserle-
re rastlanan inşaat kazısı bile izleyebilirsiniz. 

Tarihi eserler için duyduğum en gü-
zel yorum ise şudur; “Yav bu tarihi eser-
ler niye hep toprak altından çıkıyor, eski in-
sanlar kullandıktan sonra niye gömüyorlar 
bu eserleri?..”

Bir de plastik sanatla ilgili duyduğum 
şöyle bir yorum da takdire şayandır; “Plas-
tik sanat ne la, leğen mi yapıyorsun?..”

Sanat deyince benim aklıma ilk etap-
ta sinema gelir. Kahpe Bizans ve Osman-
lı Cumhuriyeti isimli filmlerin senaryolarını 
Gani Müjde ile birlikte yazdım ama izleyen-
lerin de bildiği gibi onlar çok da Nuri Bilge 
Ceylan filmleri gibi sanat filmi değildir.

Hep şunu merak ederim bu konuda; Nuri 
Bilge Ceylan’ın da anlamayacağı filmler var 
mıdır şu hayatta?.. (Cumali Ceber’leri, İçime 
Deccal Kaçtı’ları kast etmiyorum. Atıyorum 
Gotik Moğol Sineması ya da Epik Lihtenş-
tayn Sineması gibi.) 

Bir arkadaş anlattı: “Evde toplandık, 
Nuri Bilge filmi izliyoruz CD’den. Bir ara tu-
valete gidecem… Adamın teki uzaklara ba-
karken durdurdum filmi. Döndüğümde 15 
dakikadır o duran sahneyi film oynuyor diye 
izlemeye devam ediyorlardı, durdurduğu-
mu anlamadılar...”

Doğa, kimine sanatsal ilham verirken, 
kiminin de korkulu rüyası olabiliyor.

Gerçi düzenini şaşırmış doğadan insan-
lar korkmakta haksız da sayılmaz. Çünkü 
“Acaba kaç faktörlü güneş yağı alsam, na-
rin vücuduma?” telaşına düşmüş olan hiç 
kimse temmuzda dolu yağışına hazırlık-
lı değildir. 

Ve tabi bundan da yararlanan kötü ni-
yetliler olacaktır elbette. Doludan arabasını 
korumak isteyen vatandaşların arabalarına 
serdikleri halıların çoğu çalınmış.   

Münferit vaka gibi zannedilse de, bir 
sene içinde yıldırım düşmesinden 125 kişi 
ölmüş ülkemizde maalesef. Doğanın pek 
şakası yok.

Yine bir arkadaş, sohbet esnasında 
şunu sormuştu haklı olarak; “Dini açıdan, 
bir insanı yıldırım çarpınca onu Azrail mi öl-
dürmüş oluyor, yoksa Mikail mi?..’ Öyle ya, 
semavi dinlere göre doğa olaylarının so-
rumlusu Mikail… 

Hep arkadaştan, eşten, dosttan bah-
settik. İnterneti yeni yeni keşfeden orta 
yaşlı dayı şöyle bir şey dedi; “Yav yeğen, 
bilgisayarda resmi -farklı kaydet- seçene-
ğiyle kaydediyorum. Ama bilgisayar yine 
olduğu gibi kaydediyor?”

Ve küçük bir çocuğun sorusu; “Bume-
rang, geri dönüşümlü bir şeydir değil mi?..”

Gel de ‘Hayır’ de… 

Ölmeden önce 
seyredilmesi gereken 
5 inşaat

FATİH 
SOLMAZ

Hazırlayan: Seyhan KALKAN VAYİÇ

rman denildiği zaman aslında birçok tanım 
ve anlam ardı arkasına sıralanır. En çok bi-
linen “Ciğerlerimiz” kelimesi en çok yakı-
şan tanımlardan biri olsa gerek. Ne yazık 

ki yangınlar sonucunda ciğerlerimiz yerinden sökülü-
yor. Birçok canlının yaşama hakkı elinden alınıyor. En 
son Yunanistan’da yaşanan orman yangınlarında çok 
sayıda kişi, bitki ve hayvan hayatını kaybetti. Bu olay 
bizlere orman yangınlarının hayatımızdaki yerini acı 
bir şekilde yeniden hatırlattı. Biz de Gazete Kadıköy 
olarak okurlarımız için İstanbul Orman Bölge Müdür-
lüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdür-
lüğü’nden orman yangınlarının nedenleri ve alınma-
sı gereken önlemler hakkında önemli bilgiler edindik. 

YÜZDE 98’İ İNSAN KAYNAKLI
Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürlü-

ğü’nden aldığımız bilgilerin başında orman yangın-
larının nedenleri yer alıyor. Orman yangınlarının ne-
denleri ise şu şekilde sıralanıyor; “Ülkemizde çıkan 
orman yangınlarının yüzde 85’i ile İstanbul’da çıkan 
orman yangınlarının yüzde 98’i insan kaynaklı. İnsan 
kaynaklı dendiği zaman da akla ilk gelen ve ana ne-
denler olan piknik ateşi, ihmal ve dikkatsizlik geliyor. 
Nedeni tespit edilemeyen yangınların da aslında ana 
nedeni insan kaynaklı. Yıldırım gibi doğa olayların-
dan kaynaklı yangınlar da olabiliyor.”

Verilen bilgiye göre; İstanbul’da 15 tane “yangına 

ilk müdahale aracı” bulunuyor. 177 orman ihbar hat-
tına bağlı personel ise 7 gün 24 saat çalışıyor. İstan-
bul’da bir, Türkiye genelinde ise 24 tane yangın sön-
dürme helikopteri, 5 tane personel helikopteri ve 5 
tane de uçak var.

İl bazında riskli bölgelerin detaylı planlarının ya-
pıldığı ve planların hava, toprak ve bitki örtüsündeki 
değişikliğe göre de yenilendiği belirtildi. 1 Ocak ile 30 
Temmuz tarihleri arasında İstanbul’da 37 orman yan-
gınının yaşandığına ama yangınlara büyümeden mü-
dahale edildiğine işaret edildi.  

28 YANGIN SÖNDÜRME EKİBİ VAR
İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü’nde 28 tane 

yangın söndürme ekibinin olduğu ve yangınların yo-
ğun çıktığı yerlerde yangın söndürme araçlarının bek-
lediği belirtildi. Yangın söndürme araçlarının bekledi-
ği yerlere örnek olarak ise Sultanbeyli, Kartal,  Aydos 
Ormanları, Kanlıca, Şile, Çatalca, Arnavutköy verildi.  
İstanbul’da 8 buçuk dakikada orman yangınına müda-
hale edildiğini, yangın konusunda eğitilmiş 5 kişiden 
oluşan yangın söndürme ekibi ve arazöz (orman itfai-
yesi) denilen araçların var olduğu dile getirildi. Orman 
itfaiyesi olarak tanımlanan aracın yaklaşık 4 ton su al-

dığı ve köpükle birlikte kullanıldığı zaman ise suyun 
etkisinin 40 tona kadar çıktığının da altı çizildi.  

BİLİNÇLENMENİN BAŞINDA EĞİTİM
Yangınların olmaması için bilinçlenmenin öne-

mine dikkat çekilirken, bilinçlenmenin başında ise 
eğitimin geldiği ifade edildi. Okullarda, askeri bir-
liklerde ve mahallelerde orman yangınlarının ne-
denleri ve alınması gereken önlemler hakkında 
ayrıntılı eğitimler verildiğinin ve özellikle bilboard-
larda uyarı niteliğinde duyuruların asıldığı belirtildi. 
Ayrıca ilkokul ve liselerde öğrencilere ormanların 
faydalarının anlatıldığı ve yangınların nedenlerinin 
yer aldığı eğitici filmlerin izletildiği vurgulandı. 12 
ay boyunca hem personel hem de vatandaş eğitimi-
nin devam ettiği de hatırlatıldı. 

ADALARDA GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLER
Adalar’ın su bağlantısı anlamında önemli bir alan 

olduğu için burada gönüllü itfaiyeci olmak isteyen ki-
şilere eğitimler verileceği ve bu şekilde yangın anın-
da bilinçli bir destek sağlanacağı dile getirildi. Ayrıca 
gönüllü itfaiyecilere teçhizat ve malzeme desteğinin 
de sağlanacağı belirtildi. 

Kadıköy Belediyesi Çevre Koruma 
ve Kontrol Müdürlüğü ile İnsan 
Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 
“Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği 
Eğitimlerinin Usul ve Esasları” 
hakkında yayımlanan  yönetmelik 
gereğince ele ele verdi, belediye 
çalışanlarına yönelik “Temel Afet 
Bilinci Eğitimi” başlattı. 
16 Temmuz tarihinde başlayan, 
her hafta pazartesi, çarşamba 
ve perşembe günü Kozyatağı 
Afet Eğitim ve Bilinçlendirme 
Parkı’nda yapılan eğitimin üçüncüsü 
de 1 Ağustos Çarşamba günü 
gerçekleşti. Kadıköy Belediyesi Yapı 
Kontrol, Fen İşleri, Park ve Bahçeler 
ile Zabıta Müdürlüğü çalışanlarının 
katıldığı eğitimde, eğitmen olarak 
Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama 
ve Kurtarma Takımı’ndan Binnazlı 
Saka yer aldı.
Kentsel Arama ve Kurtarma 
Takımı’ndan eğitmen Binnazlı 
Saka, afetin tanımı ve çeşitleri, aile 
afete hazırlık toplantısı yapılması, 
depremin nasıl meydana geldiği, 
depreme hazırlık, depremin 
tehlikesi ve riskleri, depremin 
risklerinin azaltılabilmesi için neler 
yapılabileceği, yapısal tehlikelerin 
neler olduğu, evlerde alınacak 
önlemler, alternatif çıkış yolları 
ve buluşma noktaları, acil durum 
çantasının önemi, ilk yardım ile 

ilk yardım eğitimi almanın önemi, 
depremdeki yangın riski, yangına 
müdahale, yangın söndürme 
cihazının önemi ile afete hazırlık 
becerileri hakkında katılımcılara 
ayrıntılı bilgi verdi. 

5 BOYUTLU SİNEMA
Binnazlı Saka’nın Temel Afet Bilinci 
Eğitimi hakkında paylaştığı ayrıntılı 
bilgilerin ardından katılımcılar, 5 
Boyutlu Sinema’da deprem öncesi, 
deprem sırası ve sonrasında neler 
yapılması gerektiği ile ilgili 6 dakikalık 
eğitici film izledi. Filmin ardından 
katılımcılar Deprem Deneyim 
Odası’na geçti.  

DEPREM DENEYİM ODASI
Katılımcılar Deprem Deneyim 
Odası’nda gerçeğe yakın olarak 
simüle edilen sistem ile deprem 
sırasında neden “çök-kapan-
tutun” yapılması gerektiğini, 
düşebilecek cisimlerden korunmak 
için mobilyaların sabitlenmesinin 
önemini, deprem sırası ve hemen 
sonrasında doğalgaz, su ve 
elektriğin neden ve nasıl kesilmesi 
gerektiğini tecrübe etti. Eğitimin 
ardından katılımcılara Çaresi Var 
isimli afete hazırlık rehberi kitabı 
ile aile afete hazırlık planı, deprem 
tehlike avı isimli bilgilendirme notları 
ve acil durum bilgi kartı verildi.  

C I Ğ E R L E R I M I Z
İstanbul’da yaşanan orman yangınların nedenlerinin yüzde 

98’inin insan kaynaklı olduğuna ve yangınların yaşanmaması 
için de eğitimin önemine işaret edildiO

Çalışanlara 
TEMEL AFET 
BİLİNCİ EĞİTİMİ 

Kadıköy Belediyesi Suadiye 
Gönüllüleri tarafından Artvin’in 
Ardanuç ilçesinde bu yıl ikincisi 
yapılan yaz okulu sona erdi. Yaz 
okulu resim, müzik, halkoyunları, 
modern dans ve İngilizce olmak 
üzere 5 branşta 8 öğretmen ile 
gerçekleşti. Programda, Proje 
Yöneticisi Ümit Ağan, Eğitim 
Koordinatörü Damla Avcu, Resim 
öğretmeni Gizem Ulufer Teke, Müzik 
öğretmenleri Özgür Altan, Şilan Ağdede, 
Halk Oyunları öğretmeni Mahmut Yelci, 
Modern Dans öğretmeni Seyhan Savun, 
İngilizce öğretmenleri Tuvana Pastine, 
Gürşah Çekiç 70 öğrenciye rehberlik 
etti. Çocuklar üç hafta boyunca hem 
kendilerini geliştirdi hem de eğlendi. 
Yaz okulunun kapanış gösterisi öğrenci 
aileleri, gönüllü öğretmenler ve Kadıköy 
Belediyesi Meclis Üyesi Aydoğan 
Dülger’inde katılımıyla yapıldı. Kapanış 

programında çocukların üç haftalık 
program boyunca resim derslerinde 
yapılan çalışmalardan oluşan sergi alanda 
yer alırken org, gitar, akordeon konseri,  
halkoyunları gösterisi gerçekleşti.
Kapanış şenliğinde konuşan Ümit Ağan 
şunları söyledi: “İstanbul’dan 1500 km 
uzakta olan bu güzel belde Ardanuç’taki 
çocuklarımıza her zaman onların 
yanlarında olduklarını hissettirmeye 
çalıştık. 23 Nisan 2018 tarihinde 8-10 
yaş gurubundan 50 öğrenciyi İstanbul’da 
misafir ederek onlara İstanbul’un 
medeniyetler şehri olduğunu, herkesi 

kucakladığını ve tarihi 
eserleriyle görülmeye 
değer bir şehir olduğunu 
anlatmaya çalıştık. Kadıköy 
Belediyesi Başkanı Aykurt 
Nuhoğlu’nun çocuklarımızın 
gönlüne kurduğu köprü ile 
ve projeye verdiği destek 
sayesinde çocuklarımız 23 
Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramımızı en güzel 
duygularla yaşamış ve 
hafızalarından silinmeyecek 
güzel anılara dönüştürerek 
evlerine döndüler. 
Önümüzde ki yıllarda 
devamını sağlayacağımız 
projemizin içereceği yeni 
konuları sizlerle paylaşmak 
için heyecanlanıyoruz.” 
dedi.

Ardanuç’ta 
Yaz Okulu
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eçtiğimiz günlerde Bulgaris-
tan’dan ödülle dönen Kadıköy Flüt 
Topluluğu’nu daha yakından ta-
nıtmak üzere sayfalarımıza konuk 
ediyoruz.  Topluluğun kurucusu 

Gökhan Yaşar, 2007 yılı Uludağ Üniversite-
si Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Öğretmenli-
ği Bölümü mezunu bir flüt sanatçısı. Aynı yıl 
MEB’de göreve başladı. Marmara Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü yük-
sek lisans öğrenci de olan Yaşar, 2010 yılından 
beri Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde piyano 
ve flüt dersleri veriyor. Aynı zamanda kurul-
duğundan beri de Marmara Flüt Orkestrası’n-
da bass flüt çalıyor.

Yaşar, Kadıköy Halk Eğitim Merkezi 
(KHEM) bünyesindeki Kadıköy Flüt Toplu-
luğu’nu 2 sene önce kurmuş. Toplulukta bü-
tün flütistler, KHEM kursiyerleri. 13’ü ka-
dın, biri erkek olmak üzere 14 kişiden oluşan 
ekipte, yaş aralığı 23 ile 50 arasında değişiyor. Bü-
yük kısmı Kadıköy’de yaşayan, doktordan avuka-
ta, öğretmenden psikoloğa farklı meslek grupların-
dan oluşan ekibin tamamı amatör flütist. KHEM’de 
sıfırdan flüt eğitimi alan bu kişiler, teoride öğren-
diklerini, Kadıköy Flüt Topluluğu adı altında sah-
nede pratiğe dönüştürüyor. 2016 yılında İstanbul 
Wind Wood Festivali kapsamında Caddebostan 

Kültür Merkezi’nde sahne alan ekip, aynı yıl Ka-
dıköy Halk Eğitim Sahnesi’nde de konserler verdi.

EVRENSEL MÜZİK ANLAYIŞI 
Film müziklerinden klasik müziğe, Anadolu tür-

külerinden çağdaş müziğe uzanan evrensel müzik 
anlayışını misyon edindiklerini vurgulayan Gökhan 

Yaşar, “Kendi bestelerimiz yok fakat kurumumuz 
öğretmenlerinden Olcay Saral’ın bizim topluluğu-
muz için düzenlediği ‘Leblebi Koydum Tasa’ türkü 
düzenlemesini seslendiriyoruz.” bilgisini veriyor.

Gökhan Yaşar, geçen ay Bulgaristan’da yapı-
lan Internetional Youth Festival of Arts “The Mu-

ses” yarışmasında ikincilik ödülü kazanmala-
rı hakkında da şunları söylüyor; “Öğrencilerim 
çok istedi bu yarışmaya katılmayı. Ben biraz 
daha zamanımız olduğunu düşünüyordum. Fa-
kat kendimizi orada görmeyi de istiyordum. 
Gerekli işlemleri ve kayıtları yaptıktan sonra 
başvurumuz kabul edildi. Beni en çok sevin-
diren şey sonuç açıklandığında öğrencilerimin 
mutluluğu oldu. Birçoğu işini, eşini, çocuğu-
nu bırakıp geldi. Onların mutluluğunu gör-
mek tarif edilemez bir his. Bunun dışında 
hayat boyu öğrenmede bir ilki gerçekle-
tirdik. Çünkü belli bir yaştan sonra ens-
trüman çalmak, onu daha da ileriye ta-
şıyıp yarışmaya katılmak ve derece ile 
dönmek gerçekten çok zor. Bunu başar-
dığımız için çok mutluyum. Önemli olan 
amatör kişilerin bunu başarması. 2019 yı-
lında İtalya’da düzenlenecek festivalde de 
yer almayı çok istiyoruz.”

Gökhan Yaşar, flütün orkestraların olmazsa ol-
maz çalgısı olduğunu belirterek, “Fakat sadece ‘flüt 
orkestrası’ oluşumu yok denecek kadar az. Yeni 
yeni flüt koroları oluşmaya başladı.” diyor. Yaşar, 
KHEM’in kendilerine destek olduğunu ancak yine 
de enstrüman çeşitlerinde eksiklikleri bulunduğunu 
belirterek, bunların giderilebilmesi için sponsorlara 
çağrı yapıyor.

4.kez
sesi’Kadıköy’den 

doğan 
önemli rock 

grupları, 
Kadıköy 

Sound 
Geceleri’nde 

izleyicileri ile 
buluşmaya 

devam 
ediyor

Organizasyonunu 
Kadıköylü 
menajer Gökhan 
Karaduman’ın 
yaptığı Kadıköy 
Sound Vol 4 
etkinliği, 9 Ağustos 
Perşembe akşamı 
dördünü kez 
Kadıköy’ün gözde 
performans 
mekanlarından 
DorockXL’de 
gerçekleşecek.

Kadıköy’ün genç gruplarından Gloryhole;  
Kurtalan Ekspres ve Apsent gibi grupların 
yer aldığı proje ve konserlerin ardından solo 
kariyerine ağırlık veren Kadıköy’ün genç rock 
solistlerinden Tolga Akyurt, yalnızca kendi 
seslendirdiği eserler değil Türkçe Rock müzik 
tarihinin son 20 küsur yılına şarkılarıyla damga 
vurmuş şarkılarıyla müzik dünyasının kilit 
isimlerinden Barlas ve Türk Rock müziğinin 
duayeni Gür Akad sahne alacak.
“Aşırı Dozda Dostluk İçerir” sloganını 
taşıyan Kadıköy Sound kapsamında daha 
önce Teoman, Haluk Levent, Can Gox, Ogün 
Sanlısoy, Pentagram, Kesmeşeker gibi isim ve 
gruplar sahne almıştı.
Organizatör Gökhan Karaduman, “Kadıköy 

Sound 90’lı yılların başlarında çıkmış 
bir kavramdır. Kadıköy’de daha 

çok müzik üreten insanların, 
müzisyenlerin oluşturduğu 

daha sonra kapsamı 
genişleyerek yazarlar, 
şairler, edebiyatçılar 
da dâhil olmuştur. 
Bununla birlikte hepsini 
kavrayan bir kavram 

ortaya çıkmıştır. İnsanlar 
da bu kavramı sevip 

benimsediler. Haliyle içini 
doldurma görevi de insanlara 

düştü. Manchester Sound, Seattle 
Sound’dan türeyen Kadıköy Sound. 

Sadece müzik değil Kadıköy’ün hayat tarzını 
kapsayan bir kavram oldu.” dedi.

facebook.com/kadikoysoundofficial
instagram.com/kadikoysoundofficial
twitter.com/kadikoysound

İlk albümünü
evinde yaptı
Nihil Piraye ve Mispis 
gibi gruplarıyla tanınan 
Kadıköylü müzisyen 
Berk Sivrikaya, yeni bir 
solo projeye yelken açtı
Sivrikaya, ‘Brek’ ismiyle ilk albümü “TV 
Juice” ile dinleyici karşısına çıktı. Ka-
dıköy’de ikamet etmekte olan Brek’in, 
kendi ev stüdyosunda besteleyip kay-
dettiği dokuz şarkılık uzunça-
lar albüm “TV Juice”, yine 
kendi kurmuş olduğu ba-
ğımsız dijital bir “label” 
olan “KARE Müzike-
vi” üzerinden geçen ay 
yayımlandı. Son olarak 
geçtiğimiz haftalarda 
yayınlanan Palmiyeler al-
bümü Akdeniz’in prodük-
törü olarak karşımıza çıkan 
Sivrikaya, bu kez karanlık mizacı 
olan bir lo-fi (doğala yakın ses kaydı) pop 
albümü yapmayı tercih etti. Albümde-
ki tüm müzik, Brek’in ev-stüdyosunda(-
KARE Müzikevi) kendisi tarafından bes-
telendi, çalındı, söylendi, kaydedildi ve 
mixlendi. Albüm kapağı Mertcan Mertbi-
lek tarafından tasarlandı. Mastering, Gör-
kem Karabudak tarafından yapıldı.

Ahtapotlar 
sahnede!
Sosyal dayanışma için 
faaliyetler yürüten Ahtapot 
Gönüllüleri, şimdi de ihtiyaç 
sahiplerine destek için 
sahneye çıkacak
Ahtapot Gönüllüleri Sosyal Dayanışma ve Spor-
tif Faaliyetler Derneği Kurucusu ve Başkanı Ve-
dat Kürşün, “Ahtapot Gönüllüleri olarak projeden 
projeye, kampanyadan kampanyaya koşturuyo-
ruz. Şimdi biraz da biz eğlensek nasıl olur diye 
düşündük ve yine kendi içimizden çıkan iki şa-
hane müzik grubu ile güzel bir gece hazırladık. 
Kimler keyifli bir gece ve müzik ziyafeti için bize 
katılmak ister? https://fonzip.com/ag/bagis siste-
mimiz üzerinden 50 TL ve katları bağış yap, bi-
letini kap, eğlenceye katıl. Unutma! Her 50 TL 
bağış ile 10 ihtiyaç sahibine kitap, oyuncak, ayak-
kabı veya kıyafet yollamış oluyorsun.” dedi. Kon-
ser 9 Ağustos Perşembe akşamı saat 20.00’da 
Taksim’deki James Joyce barda yapılacak. 

Dernek, geçtiğimiz Nisan ayında “Biriktir-
me Paylaş” sloganıyla “Malzeme Değerlendirme 
Merkezi” (MDM) açtı. Acıbadem’deki bu merke-
ze bağışlanan her türlü malzeme, ihtiyaç sahiple-
rine ulaştırılıyor.

Amatör flütistlerden oluşan ve ilk ödülünü kazanan 
Kadıköy Flüt Topluluğu’nun hedefinde, seneye 
İtalya’da yapılacak yarışmaya katılmak var…

G

‘Kadıköy’ün 

Hazırlayan: Gökçe UYGUN
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utlu ve iyi bir yaşam sürmenin 
belki de en önemli koşulu 
sağlıklı olmak. Bir bütün 
olan vücudumuz adeta 

bir orkestra gibi belirli bir düzende ve 
ahenkte çalışır. Ağız ve dişlerimizdeki 
herhangi bir hastalık diğer organlarımızı 
tehdit edebilir ve vücut bütünlüğünü 
bozabilir. Ağız ve diş sağlımız da bu 
anlamda önemli bir yere sahiptir. Bu 
çerçevede ağız ve diş sağılığını korumak 
için neler yapılması gerektiği ile ağız ve diş 
sağlığı bilincinin çocuklara nasıl kazandırılabileceği hakkında 
sayfamıza konuk ettiğimiz Kadıköy Belediyesi Çocuk Ağız 
ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Burcu Kuru önemli bilgiler 
paylaştı. 

1- İlk olarak ağız ve diş sağlığı ne demektir?
Ağız ve diş sağlığı öncelikle bilinç demek. Eğitim ile oluşan 
bilinç sonrası insanın vücuduna ve yaşamına göstereceği 
özendir. Doğru ve etkili fırçalama ile ağız ve diş hijyeninin 
iyi bir şekilde sağlanmasıdır. 3 ile 4 yaşından sonra diş 
kontrollerinin uzman hekimler tarafından yapılmasıdır. 

2- Ağız ve diş sağlığı için neler yapılmalı?
Öncelikle annelerin ve babaların bu konuda bilinçli olması 
lazım. İlk olarak kendi ağız ve diş sağlıklarını korumalılar.  
Daha sonra da ağız ve diş sağlığı konusunda çocukları bilinçli 
olarak yetiştirmeliler. Düzenli olarak diş hekimine kontrol 
için gidilmeli. Ama bizim ülkemizde genelde doktora gitmek 
için dişin ağrıması, ağrıdan dolayı sabahlamak ya da yüzün 
apse nedeniyle şiş olması gerekir. Hâlbuki ağzımızda hiçbir 
sorun olmadan altı ayda bir diş hekimine gidilmeli. Ağzımız ve 
dişlerimiz kontrolden geçirilmeli. 

3- Ağızdaki sorunlar hangi hastalıklara neden olur?
İnsan vücudu bir bütün. Gözdeki, burundaki, kulaktaki, 
ağızdaki bir enfeksiyon, kan ve lenf dolaşımı ile vücudun her 
yerine yayılabilir. Ağız, dişler ve özellikle dişeti bu anlamda 
riskli bölgeler. Diş çürüğünün, bir enfeksiyonun ve iltihaplı 

bir kanamanın olmaması ve başlamaması lazım ki genel 
vücut sağlığımız da tehdit altında olmasın. Ağızdaki 

bir enfeksiyonun kalp ve eklem rahatsızlıklarına 
direkt etkisi var.

Örneğin ağızdaki bir enfeksiyonun yayılması 
sonucunda acil ve yeterli müdahale de 
yapılmazsa enfeksiyona bağlı olarak hasta 
hayatını kaybedebilir.  

4- Çocuklara nasıl bir eğitim verilmeli?
Merkezimizde 3 ile 12 yaş arası çocuklara çocuk 

diş hekimliği hizmeti veriyoruz. Tüm muayene ve 
tedaviler ücretsiz yapılıyor. Bir de eğitim tarafımız 

var. Belirli bir program çerçevesinde resmi ilköğretim 
okullarında okuyan çocuklarımız geldiği zaman onların 

öğretmenlerine ve velilerine de mutlaka ağzı ve diş sağlığı 
eğitimi veriyoruz. Bu eğitim sonrasında temizlik alışkanlığının 
kazanılıp kazanılmadığını da takip ediyoruz. Eğitim anne 
karnında başlamalı. Bu da annenin bilinçli olması demek. Ağız 
ve diş sağlığı merkezleri, okullar, basın, sosyal medya ve 
televizyonlardaki kamu spotları eğitim açısından çok etkili. 
Eğitim, alışkanlıklarımızı doğru bir şekilde yönlendirerek 
değiştirilmesini sağlar. Diş sağlığında etkili ve yeterli diş 
fırçalama önemli. Çocuklara hangi fırça, ne kadar macun 
ne kadar sürede hangi bölgede ne yapacağı öğretilmeli. Bir 
buçuk ve iki yaşında temiz gazlı bir bez parmağa sarılarak, 
yemek yedikten sonra diş etlerini çok rahatsız etmeden 
dişler temizlenebilir. Özellikle geceleri tatlı gıda almadan 
temiz ağızla yatmak her yaş için çok önemli. Geceleri şekerli 
süt verilmemeli. Bunlara dikkat edilmeli. 3 yaşından itibaren 
sabah ve akşam mercimek tanesi büyüklüğünde macunla 
dişler fırçalanmalı. 

5- Hangi şikâyetlerle merkeze geliniyor?
Çürük çok yaygın. Çürükleri engellemek adına ailelere etkili 
diş fırçalama ve doğru beslenme konusunda bilgiler veriyoruz. 
Diş kayıplarının önlenmesi çok önemli. Merkezimizde 11 
senedir diş çekimi oranı yüzde üç buçuğu geçmez. Biz 
koruyucu diş hekimliği yapıyoruz. Çürüyen dişi tedavi 
ediyoruz. Dişi çekeyim atayım bunun yerine nasılsa yenisi 
gelir. Ya da yeni gelen de çürürse onunda yerine de protez 
yapılır düşüncesinde değiliz. Herhangi bir ağız ve diş sağılığı 
merkezinin de amacı bu olmalı. 

M

Türk Kızılayı, yıllardır sürdürdüğü “Kurban Be-
reketi Yıl Boyu Sürsün” sloganıyla vekâle-
ten kurban kesim kampanyasına bu yıl da de-
vam ediyor. 21-24 Ağustos tarihlerine denk 
gelen Kurban Bayramı öncesinde yürütülen 
bu kampanyayla, kurban ibadetini yerine ge-
tirmek isteyen vatandaşların uygun şekilde 
vekâlet yoluyla kesim yapmalarına yardımcı 
olmak ve “gerçek” ihtiyaç sahiplerine yıl bo-
yunca bu kesimlerden çıkan etlerin ulaştırıl-
masını sağlamak hedefleniyor.

NOTER HUZURUNDA KURBAN KESİMİ
Kampanya çerçevesinde geçtiğimiz yıllarda 
olduğu gibi bu yıl da, yurtiçi için Kızılay’a ba-
ğışlanacak kurbanlar, dini gerekliliklere uy-
gun ve hijyenik koşullarda kesilerek ihti-
yaç sahiplerine yıl boyunca konserve olarak 
ulaştırılacak.
Konuyla ilgili gazetemize bilgi veren Türk Kı-
zılayı Kadıköy Şube Başkanı Numan Hocaoğ-
lu, Kızılay modeli kurban bağışının başka hiç-
bir kurumda olmadığını belirterek, Kızılay’ın 
farkının yıl boyunca devam eden bir yardım 
modeli olduğuna dikkat çekiyor: “Biz kesilen 
kurbanlarımızı asla ve asla 1-2 ay içinde da-
ğıtmıyoruz. Tamamı konserve oluyor, dinle-
niyor. Bize müracaat eden ya da bizim tespit 
ettiğimiz ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisinin 
yanında, aylık 2 tane 800 gramlık konserve 
veriyoruz. Bunların 18 ay raf ömrü var.”

KADIKÖY BAĞIŞLIYOR
Türk Kızılayı’nın, 2007 yılından bu yana Kızı-
lay kurban modeli ile milyonlarca ihtiyaç sahi-
binin sofrasına kurban eti ulaştırdığını belirten 
Hocaoğlu, Kadıköy ilçe sınırları içinde oturan 
vatandaşların Kızılay’a kurban bağışının Tür-
kiye genelinin yüzde 5’ini oluşturduğunu, kimi 

zaman bu oranın yüzde 6 buçuğa kadar çıktı-
ğını söylüyor. Hocaoğlu, bağış oranında kon-
serve yardımının yapıldığına dikkat çekerek 
“Bu konserveleri Kadıköy’de dağıtmakta zor-
lanıyoruz çünkü ilçemiz konum itibari ile eko-
nomik anlamda varlıklı bir ilçe. Ama biz diğer 
komşu ilçelere de bu konservelerden gönde-
riyoruz. Örneğin İstanbul’da komşumuz Sul-
tanbeyli, bizden sürekli yardım talep eder. Biz 
o ilçelere de yardım yapıyoruz.” diyor. Numan 
Hocaoğlu yurt dışında yaşayan vatandaşla-
rın da Kızılay’a başvurarak vekaleten Kurban 
Kesim Kampanyası’na katılabileceklerini vur-
guluyor.
Kampanya süresince cumartesi günleri de 
Kadıköy Kızılay olarak açık olacaklarını ve ba-
ğış toplayacaklarını belirten Hocaoğlu tüm 
Kadıköylüleri, bağış kampanyasına katılmaya 
çağırırken, tüm Kadıköylülerin bayramını şim-
diden kutladığını dile getiriyor

KREDİ KARTI İLE ÖDEMEK MÜMKÜN
Hocaoğlu’nun belirttiğine göre Kızılay, bu yıl 
toplamda 170 bin kadar hisse kurban kesmeyi 
hedefliyor. Bu sayıya ulaşıldığında kampan-
ya sona erecek. Kurban bedeli yurtiçi vekâlet 
vermek isteyen bağışçılar için 750 TL, yurtdı-
şında kesim yaptıracak bağışçılar için ise 590 
TL. Bağışçılar bu bedeli Kızılay’ın banka hesa-
bına yatırabilecekleri gibi bizzat şubeye baş-
vurarak makbuz karşılığında da ödemelerini 
yapıp vekâletlerini verebilecekler. Ayrıca Kur-
ban Bayramı öncesinde bağış kampanyasına 
katılmak isteyenler 168 ücretsiz Kızılay çağ-
rı ve bağış hattından, Kızılay ortak bağış he-
sabı bulunan bankalardan, www.kizilay.org.
tr adresinden ya da Kızılay’ın ülke genelinde-
ki şube ve temsilciliklerinden makbuz karşılığı 
vekâlet verebilecek.

Kızılay, Kadıköylüleri
kurban bağışına
çağırıyor

Ağız ve dİş
Sağlığımızın

Sağlık

Altı ayda bir kontrol için doktora gidilmesi gerektiğine dikkat çeken 
Başhekim Burcu Kuru, “Ülkemizde doktora gitmek için diş ağrısından 
dolayı sabahlamak ya da yüzün apse nedeniyle şiş olması gerekir” diyor

farkında mıyız?
l Seyhan KALKAN VAYİÇ

Türk Kızılayı bu yıl da 
“Vekâleten Kurban Kesim 

Kampanyası” ile yüz binlerce 
ihtiyaç sahibi aileye yardım 

ulaştırmayı planlıyorl Alper Kaan YURDAKUL
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arklar, sahiller, bisiklet yolları, yüzme ha-
vuzu… Yaz mevsimini yaşadığımız bu 
günlerde Kadıköy’de spor yapabileceği-
niz birçok açık ve kapalı alan bulunuyor. 

Hareketsiz yaşamın hayat kalitemizi düşürdüğü bili-
nen bir gerçek. Peki, hangi mahallelere hangi parklar 
yakın? Nerelerde yüzebiliriz? Bisikletimizle turlayabi-
leceğimiz yollar neler? Bu soruların cevaplarını sizler 
için derledik.

“SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN YÜRÜYÜŞ”
Yapılan araştırmalara göre düzenli olarak yapılan 

yürüyüşler; kasların kuvvetlenmesi, şişmanlık ve stre-
sin azalması, yaşlanmanın gecikmesi gibi birçok avan-
taj sağlıyor. Uzmanlar yürüyüşün sadece kilo vermek 
için belirli bir dönem yapmaktan ziyade sağlıklı ve ka-
liteli bir yaşam için düzenli bir yaşam biçimi haline ge-
tirmenizi öneriyor. 

Kadıköy’de tempolu yürüyüşler yapabileceğiniz 
alanların başında yürüyüş ve koşu parkurları bulunan 
parklar ve sahiller geliyor. Osmanağa, Caferağa, Ra-
simpaşa ve Hasanpaşa Mahallesi’nde yaşayanlar için 
en yakın durakların başında Yoğurtçu ve Moda Par-
kı geliyor. Yine Moda Sahili’de yürüyüş yoluyla de-
niz havasını içinize çekerek spor yapabileceğiniz mer-
kezler arasında. 

Kızıltoprak, Fenerbahçe, Kalamış ve çevresinde 
oturanların da spor yapabilecekleri birçok alan bulunu-
yor. Kalamış Atatürk Parkı ve Fenerbahçe Parkı bun-
lardan sadece bazıları. Yine Bağdat Caddesi ve çevre-
sinde oturanların en çok tercih ettiği alanlardan birisi 
de yeşil ve maviyi buluşturan Caddebostan Sahili ile 
Göztepe 60.Yıl Parkı…

Feneryolu, Göztepe, Merdivenköy, Fikirtepe gibi 
mahallelere yakın parklardan biri de devasa boyutu ve 
dikkat çeken peyzajıyla Özgürlük Parkı… 

Kozyatağı, 19 Mayıs gibi mahallelerde yürüyüş için 
parkur bulunun Kriton Curi Parkı tercih edilirken, Acı-
badem’de Şehit Er Cemal Tüfekçioğlu ve Sokulu Par-
kı bulunuyor.

“KALP DOSTU, KALORİ DÜŞMANI”
Kalp hastalıkları gelişen ülkelerde erken ölümler ve 

hastane ziyaretlerinde en önemli rolü oynuyor. Araş-
tırmalar spor ve hareketin kalp krizini ve diğer kalp 

hastalıklarını önlemekte önemli bir yer tuttuğunu gös-
teriyorlar. Son yıllarda kalp hastalıklarındaki tedavi 
yöntemlerinde de değişme yaşanıyor. Geçtiğimiz yılla-
ra kadar tamamen yatak istirahatı önerilirken bugün ha-
fif bir fiziksel aktivite terapinin parçası olmuş durum-
da. Bu aktiviteler arasında özellikle bisiklet kullanımı 
bulunuyor. Bisiklet sayesinde en önemli kalp işlevleri-
nin yani sıra nabız ve hacim kan deveranı da olumlu et-
kileniyor. Ayrıca bisiklet tam bir kilo düşmanı yüksek 
tempolu bir saatlik bisiklet sürüşü 500 ile 800 arasında 
kalori yakımına sebep oluyor.

Kadıköy bisikletliler için en şanslı oldukları ilçe-
lerden biri. Çünkü ilçe 7.5 km’lik bisiklet parkuruyla 
İstanbul’un en uzun bisiklet yoluna sahip ilçeleri ara-
sında yer alıyor. Yoğurtçu Parkı’ndan başlayan bisiklet 
yolu Bostancı’ya dek devam ediyor.

“PARKLARIN YENİ SAHİPLERİ”
Son derece basit bir alet olan kaykay, sadece bir 

tahta ve tekerleklerden oluşuyor. Kaykayın şehrin her 
bölgesinde, hiçbir teknolojik desteğe bağlı olmadan ga-
yet kolay edinilebilir hatta bizzat sporcu tarafından ta-
sarlanabilir bir alet olması; her kesime hitap etmesini 
sağlıyor. Farklı stillerde yapılabilen kaykay aynı za-
manda şehirde yaşayan gençlerin yaşam tarzı haline 
gelmiş ve dinledikleri müziklerden tutun da giydikle-
ri kıyafetlere kadar etkisini göstererek aslında herhangi 
bir spor olmanın çok ötesine geçmiş, böylece “kaykay 
kültürünün” oluşmasını sağlamış. 

Kadıköy’de de gençlerin sayıları her geçen gün ar-
tan kaykaycıların kaykay binebileceği iki alan var. 
Bunlar Caddebostan Sahili ve Kalamış Atatürk Par-
kı’nda bulunan Skate Parklar…

SAĞLIĞA YÜZMEK İÇİN 
Kadıköylülerin spor tesisi ihtiyacına çözüm üret-

mek için harekete geçen Kadıköy Belediyesi, iki yıl 
önce Acıbadem Mahallesinde yapımına başladığı yüz-
me havuzu ve spor merkezinin açılışını geçtiğimiz sene 
yaptı. 

Acıbadem Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi’nde 
havuz dışında iki ayrı spor alanı tasarlandı.  Tesisin bi-
rinci ve ikinci katında 197 metrekare ve 86 metreka-
re olmak üzere toplam 283 metrekareden oluşan 2 adet 
spor salonu var. Bu alanlarda uzman eğiticiler eşliğinde 
pilates, yoga, zumba, thai boks dersleri ayrıca çocuklar 
için jimnastik eğitimi de veriliyor.

Merkez, Acıbadem Mahallesi Muhittin Üstündağ 
Caddesi üzerinde yer alıyor.

TAKIM SPORLARI KADIKÖY’DE
Futbol, basketbol, voleybol, tenis gibi yarışmacı ta-

kım sporlarının yapıldığı merkezlere de Kadıköy’de 
hem ücretli hem ücretsiz olarak ulaşmak mümkün.  Ka-
lamış Gençlik Merkezi, Kadıköy’de spor anlamında en 
büyük merkezlerden biri. Kalamış Atatürk Parkı’nda 
bulunan merkezde iki adet futbol sahası, iki adet tenis 
kortu, iki adet plaj voleybol sahası ve bir adet açık alan 
tenis masası bulunuyor. Ayrıca parkın içinde basketbol 
oynamaya uygun bir de pota bulunuyor. 

Moda Sahili’nde de ücretsiz girebileceğiniz tam 
saha bir basketbol sahası ve tenis sahası var.

Sağlık için egzersiz dendiğinde akıllara çoğunlukla yü-
rümek, koşmak, futbol oynamak, bisiklete binmek gibi 
aktiviteler geliyor. Fakat daha eğlenceli bir seçeneğiniz 

daha var. O da birçok uzman tara-
fından hem bedensel hem de zi-
hinsel faydası kanıtlanmış olan 
dans…  Bunun farlında olan insan-
lar tarafından dünyada birçok açık 
hava dans etkinliği düzenleniyor. 
Bu etkinliklerden biri de Dance-
4Health etkinliği. Tamamen sosyal 
amaçlar güden ve tümünün gö-
nüllü olduğu eğitmenler tarafın-
dan gerçekleşen etkinliklere, top-
lumsal cinsiyet, ırk, din, yaş fark 
etmeksizin herkes ücretsiz olarak 
katılabiliyor. 
2014 yılında Türkiye’ye “Erasmus” 
ile Kamboçya’dan gelen Seyhass-
neth Heng ile konuştuk.

“TUTKUYLA YAPIYORUZ”
Seyhassneth Heng, Marmara Üniversitesi Sosyoloji bö-
lümü öğrencisi... Dance4Health hareketini geldiği ülke 
olan Kamboçya’dan öğrenmiş. Türkiye’ye ülkeler arası 
öğrenci değişim programı olan “Erasmus” ile 2014 yılın-
da gelmiş ve “Niye burada olmasın?” diyerek arkadaşla-
rıyla birlikte çıkmışlar yola. Dance4Health ekibini “ser-
best zamanlarında sosyal gönüllülük ile uğraşan bir grup 
arkadaş” olarak nitelendiren Heng, “Yaşadığımız yere-
le fayda sağlayabilecek şeyler yapmak istiyoruz. Proje-
ye başladıktan sonra birçok problemle karşılaştık ama 
inançlarımız doğrultusunda sevdiğimiz işi tutkuyla yapı-
yoruz.” diyor.

HERKES GÖNÜLLÜ
Projede yer alan dans eğitmenlerinden, organizasyona 
kadar herkes gönüllü. Heng’in aktardığına göre Dance-
4Health’in herhangi bir sahibi yok. Projeye emek vermek 
isteyen herkes projenin bir parçası olabiliyor. Heng bu 
durumla ilgili, “Herkesin yeteneğine isteğine göre etkin-
liğimizde tutabileceği bir yer var. Dans eğitmenlerimizin 
tümü profesyonel ve amatör gönüllülerden oluşuyor. Bu 
ruha inanıyoruz.” diyor.

“SOSYAL ORGANİZASYON”
Heng’in belirttiğine göre Dance4Health bir dans, spor ve 
sağlık organizasyonunun yanı sıra sosyal bir organizas-
yon. Programda farklı ırklara, dinlere ve cinsiyetlere sa-
hip kişilerin katılarak kaynaşması için oldukça fazla çaba 
harcanıyor.

HEM FİZİKSEL HEM ZİHİNSEL
Genellikle Moda Sahili’nde her hafta gerçekleşen organi-
zasyonda müzik ile birlikte temel aerobik ve zumba eg-
zersizleri yapılıyor. Sağlık için sporu değil dansı seçmele-
rinin sebebini ise Heng şöyle açıklıyor: “Hepimiz hareket 
etmenin sağlığımıza faydalı olduğunu biliyoruz fakat 
daha sağlıklı olmak için yaptığımız spor bazen bize yük 
gelerek strese sokabiliyor. Biz sporu eğlenceli hale getir-
diği için dansı tercih ettik. Dans sadece fiziksel olarak de-
ğil zihinsel olarak da insanlara iyi geliyor. Aynı zamanda 
insanların kendini ifade edebilmesine de bir ortam sağlı-
yor. Bu da özsaygıyı oldukça arttıran bir şey” 

Kadıköy’de spor 
yapabileceğiniz birçok açık 
ve kapalı alan bulunuyor. 
Bu alanları sizler için derledik

Sağlık için spor;

Sağlık için dans et!

P

spor için Kadıköy!

Sizler de Dance4Health gibi gönüllü etkinliklere katılabilir 
veya bir dans kursuna giderek dansın iyileştirici etkisinden 
faydalanabilirsiniz. Peki, dans etmenin sağlığa ne faydaları 
var? Farklı bilimsel kaynaklardan sizler için araştırdık:
1-Kalbinize yardımcı olur: İtalya’da yapılan bir çalışma 
kalp yetersizliği olan hastaların bir egzersiz olarak dans 
etmesinin, kalp sağlığı ve solunumları ile yaşam kalitelerini, 
bisiklete binmeye veya yürüyüş yapmaya kıyasla daha 
fazla arttırdığını göstermiştir. 
2-Kilo vermenizi sağlar: Dans etmenin bir başka avantajı 
da, düzenli yapıldığı zaman kilo verdirmesidir. Psikolojik 
Antropoloji Dergisinde yayınlanan bir çalışmaya göre, 
aerobik dans egzersizi, kilo vermek ve aerobik kapasiteyi 
arttırmak için bisiklete binmek ve koşmak kadar etkili.
3- Esnekliğinizi, dayanıklılığınızı ve gücünüzü arttırır: 
Arada bir dans etmek ciddi bir esneklik gerektirir. Dans 
derslerinin çoğu birkaç esneme hareketinden oluşan ısın-
malarla başlar.Jazz ve bale de dahil olmak üzere pek çok 
dans tarzı zıplamanızı gerektirir ve zıplamak için ana bacak 
kaslarınızı güçlü kılar. Dans etmek fiziksel bir egzersiz 
olduğu için dayanıklılığınızı arttırır. Dayanıklılık, kaslarınızın 
uzun süre boyunca yorulmadan ve bitkinlik yaşamadan 
çalışabilmesini sağlar. Dans etmek, özellikle de hareketli, 
enerjik danslar dayanıklılığınızı arttırır.
4- Enerjinizi arttırır: Oldukça fazla enerji harcatan dans 
aynı zamanda enerjinizi de arttırıyor. Akademik Yayın ve 
Akademik Kaynak Koalisyonu’nda yayınlanan bir çalışma-
ya göre, haftalık uygulanan bir dans programı yetişkinlerin 
fiziksel performansını ve enerji seviyelerini geliştirmelerini 
sağlıyor.
5-Stres ve Depresyona karşı: Uluslararası Nörobilim Der-
gisindeki bir çalışmaya göre, danslı hareket terapisi sadece 
depresyona iyi gelmekle kalmıyor, bir yandan da serotonin 
ve dopamin seviyelerini ayarlayarak stres psikolojisine 
de iyi geliyor.  Dans etmek sosyal bir aktivite olduğu için, 
depresyon sırasında hissedilen yalnızlık hissine iyi gelir. 
Ayrıca yalnız yaşayan yaşlı kişiler için de çok yararlıdır.
6- Alzhemimere karşı: New England Tıp Dergisindeki 
bir çalışmaya göre, dans etmek hafızanızı güçlendirir 
ve yaşınız ilerledikçe Alzheimer’e sebep olan demans 
oluşmasını da önlemeye yardımcı olur.

DANSIN FAYDALARI 
NELER?

HER HAFTA 
MODA SAHİLİ’NDE 

Ekip her hafta 
Moda Sahili’nde 

bir araya geliyor. 
Günleri değişkenlik 

gösterirken haberin 
yayınlandığı tarihten 
sonraki ilk etkinlik 4 
Ağustos Cumartesi 

günü gerçekleşecek. 
Etkinliklerin tarih 
ve saat bilgilerini 

her hafta “https://
www.facebook.com/
saglikicindansedelim” 

sayfasından 
öğrenebilirsiniz.

Dünyada birçok 
yerde gerçekleşen 
Dance4Health etkinliği, 
bir grup üniversite 
öğrencisi tarafından 
Kadıköy’de düzenleniyor
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ayıları -özellikle metropollerde- gide-
rek artan bekâr kadınların yaşamı kita-
ba konu oldu. Mimar Sinan Güzel Sanat-
lar Üniversitesi Şehircilik Uygulama ve 

Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Uzm. Dr. Ce-
ren Lordoğlu’nun 2016 yılında tamamladığı doktora 
tezinden yola çıkarak hazırladığı “İstanbul’da Bekar 
Kadın Olmak” kitabı yayınlandı. 

İletişim Yayınları’ndan çıkan ki-
tabın önsözünde Lordoğlu, bekâr 
kadınlar üzerine araştırma yap-
mayı tercih etmesinin tesadüf 
olmadığını belirterek, “Ço-
cukluğumdan beri ailemde, 
çevremde pek çok bekâr ka-
dının farklı yaşamlarına ta-
nık oldum, tedirginlikle-
rini hissettim. Türkiye’de 
daha önce bekâr kadınların 
mekânla bağlantılı deneyim-
leri üzerine yapılmış bir çalış-
maya rastlamadım. Umarım bu 
kitap, farklı yaşam deneyimlerinin 
aktarıldığı araştırma alanlarına katkı sağ-
lar.” diyor. Araştırma kapsamında farklı sosyo-eko-
nomik konumları vesilesiyle Kadıköy, Bağcılar ve 
Sarıyer’den toplam 28 kadınla görüşen Lordoğlu, bu 
çalışma ile İstanbul’da birbirinden farklı sınıfsal ve 
kültürel özelliklere sahip bekâr kadınların mekân-
la ilişkili yaşadıkları sınırlılıkları ve aynı zamanda 
bunlarla baş etme, direnme yöntemlerini ve güçlen-
melerini kendi anlatımları üzerinden görünür kılma-
yı amaçladığını vurguluyor. 

SAATE GÖRE ROTA ÇİZMEK
Bekâr kadınların akşam eve dönecekleri saate 

göre rota belirlemek, evden çıkarken şehrin nerele-
rinden geçeceklerine göre kıyafet seçmek gibi gün-
delik hayatlarına dair ayrıntıların anlatıldığı kitapta, 
“Şehrin neresinde oturmak daha güvenli ve rahat? 
Mahalle hayatı, çocuğu olan bekâr bir kadın için si-

teye göre daha mı güvenli? Bekâr kadınların yaşa-
dıkları yerde çevreyle kuracağı ilişkilerin sınırları 
olmalı mı? Erkek arkadaşlarının eve girip çıkması 
sorun olur mu? Aile ya da arkadaşların oturduğu ma-
hallede yaşamak, kolaylaştırıcı olabilir mi?” gibi so-
rulara kadınların gözünden yanıtlar veriyor.

BEKÂR, HER YERDE AYNI DEĞİL 
Ceren Lordoğlu, bekârlığın, yaşanı-
lan yerlere göre değişen anlamlar taşı-

dığını belirterek, “Farklı bölgelerdeki 
bekâr kadınların yaşamlarını ağırlık-
la aileleriyle ilişkilerini merkeze ala-
rak kurguladıklarını gözlemledim; 
aile yanında yaşamak, aileye ya-
kın oturmak, yalnız yaşamak. Ka-
dıköy’de bekâr yaşamak daha çok 
tercih edilen bir yaşam biçimi iken, 

Bağcılar’da bir mecburiyet ve evle-
nene kadarki bir geçiş dönemi… Sa-

rıyer’de ise bekârlık ne aile ne de dev-
letin destek olmadığı bir kategori olarak 

yoksulluğun perçinlenmiş haliydi.” tespitini 
yapıyor.

BEKÂRLIK KADIKÖY’DE BİR TERCİH…
Bu çalışmada bekâr ve yalnız yaşamayı mecburi-

yet değil de tercih olarak benimseyen kadınlarla ağır-
lıkla Kadıköy’de görüştüğünü ifade eden Lordoğlu, 
izlenimlerini şöyle aktarıyor: “Onların da yaşamla-
rındaki mekansal kurgularda, aile ya da tanıdıklara 
yakın oturmak büyük önem taşıyordu. Aile ile ya-
şamak bir mecburiyet olmamakla birlikte -özellik-
le çocuklarının bakımı için destek almak için- yılın 
belli dönemlerini birlikte geçirmekte ya da onlara 
yakın oturmaktaydılar. Devletin sınırlı sunduğu ço-
cuk ya da yaşlı bakımı hizmetlerinden yararlanama-
yan bekâr kadınlar için bu mekânsal düzenleme bir 
zorunluluktu. Tanıdık ve arkadaş çevresine yakın 
oturma tercihi ise yalnız yaşamanın getirdiği güven-
siz hallerle baş etme yöntemi gibiydi.”

 “HEM GÖRÜNÜRLER, HEM GÖRÜNMEZLER”
Sosyolog Ceren Lordoğlu, bekâr kadınlar, sos-

yal politikalarda görünmeseler de yaşadıkları çev-
rede durumun tersine olduğunu söylüyor ve bunu, 
“Bekârlığın ‘kirli’ ve ‘muğlâk’ çağrışımları çevre-
nin, bekâr kadınları kategorize etmek üzere hızla bil-
gi toplamasına, bu gerçekleşmediğinde ve kategori-
ze edemediğindeyse ahlaksızlıkla damgalanmasına 
neden olur. Dolayısıyla bekâr kadınlar yaşadıkla-
rı mekânda fazlasıyla görünür bir haldedirler.” diye 
açıklıyor.  Erkek şiddetinden kaynaklı olarak duyu-
lan fiziksel güvenlikle ilgili korkunun bekâr kadın-
ların kentteki hareketliliklerine ve davranışlarına ne 
tür sınırlandırmalar getirdiği üzerine de odaklanan 
Lordoğlu, “Kadınların cinsel taciz/saldırıya maruz 
kalmaları korkusuyla sadece zaman ve yer üzerin-
den değil, aynı zamanda dış görünüş ve davranışları 
üzerinden kendilerini sınırlandırdıklarına da şahit ol-
dum. Kadınların kendilerine daha güvenli olduğunu 
düşündükleri yerlerde konut tercih etmeleri, bu saye-

de daha rahat hare-
ket imkânı yarat-
maları ekonomik 
koşullarıyla doğ-
rudan ilgilidir. Bu 
açıdan erkek şid-
detiyle mekânda 
güvenlik ve kı-
sıtlanma sorunu 
yaşayan bekâr 
kadınlar, yaşa-
ma imkânını an-
cak ekonomik 
koşulları elver-
diğince sağ-
layabilirler.” 
tespitini payla-
şıyor. 

Onlarca sanat atölyesi ile kafenin misafirlerini 
ve sanatçıları ağırladığı Yeldeğirmeni’nde, şim-
di de hem şirin bir kafe hem sanat alanı olarak 
hizmet veren yeni bir mekan açıldı; Bayan Yanı 
Art Project… Duatepe Sokak’ta bulunan Ba-
yan Yanı, adından da anlaşılacağı üzere, Türki-
ye’nin ilk ve tek kadın mizah dergisi Bayan Ya-
nı’nın mekanı. 3 katlı bu tarihi binanın giriş ve 
teras katları kafe, orta katı da sergi mekanı ola-
rak hizmet veriyor. Biz de, yaklaşık 1 ay önce 
açılan mekanı ziyaret ederek, mekanın ve der-
ginin kurucularından, karikatürist Tuncay Ak-
gün ile görüştük. 

• Bir dergi, neden somut bir mekana ihti-
yaç duyar? Neden böyle bir yer açtınız?

Bayan Yanı dergisinin 8. yıla yaklaşırken cid-
di bir takipçi kitlesi oluştu. Bu mekan aslında der-
ginin hikayesini büyütmek için tasarlandı. Çünkü 
bir mekanda olmak, insanlara daha çok dokuna-
bilmenizi sağlıyor. Uzun zamandır aklımızda olan 
bir sergi mekanını açtık. Çok da güzel oldu, bekle-
diğimiz reaksiyondan fazlasını aldık. 

• Neden Kadıköy ve hatta neden Yelde-
ğirmeni’ni seçtiniz? Siz de bir ‘yeni Kadıköy-
lü’sünüz  değil mi?

Biraz rastlantıların da etkisi var bunda. 
Biz yarı zamanlı Paris’te, yarı zamanlı Avru-
pa yakasında yaşıyoruz. Bütün hayatımız he-
men hemen Cihangir-Beyoğlu’nda geçti. Le-
man Dergi’nin kurulduğu yer de orası. Benim 
hem Paris’ten hem İstanbul’dan yaklaşık 40 yıl-
lık arkadaşım olan bir ressam Yeldeğirmeni’n-
de, bu binanın yanındaydı. Onu ziyarete gelir-
ken, bu binadaki heykeltıraşla tanıştık. Burası 
onun atölyesiydi. Öte yandan tam karşımız Tür-
kiye’nin ilk squat’ıydı (işgal evi). İstanbul’da 
doğup büyüdüm ama nasıl olduysa ıskalamışım 
Yeldeğirmeni’ni. 200 civarı resim, sanat atölye-
sinin olması başlı başına burayı çok özel kılan 
bir şey. İstanbul’u kaybediyormuşuz gibi bir ka-
ramsarlık içindeyken, yeniden doğan bir semt 
ruhu var burada. Buraya gide gele iyice tanıdım, 
alıştım, dostluklar edindim,  benim için inanıl-
maz çekici bir yer haline geldi. Buraya aşık ol-
dum adeta. 

• Sonra da bu semtte bir yer edinmek iste-
diniz…

Evet, bu binayı çok sevmiştim zaten. Bura-
nın tarihi de önemli;  düğünlerin yapıldığı bir 
Rum tavernasıymış. Ondan sonra Aşık Vey-
sel’lerin müzik evi olmuş, onlar burada çalmış 
söylemişler. Yani binanın hafızası da çok an-
lamlı.

• Yani burada zaten bir damarı varmış…
Evet, ben böyle hikayesi olan yerlere bir an-

lam yüklüyorum doğrusu. Bayan Yanı Art Pro-
ject’in hikayesi de bunun bir parçası oldu.

• Teras duvarında Bayan Yanı kapakların-
dan bir mural yapmışsınız.

 Kadıköy Belediyesi sanat destekçisi bir ye-
rel yönetim.  Pek çok çalışması, projesi var. 
Hatta ben de Karikatür Evi’nde danışma kuru-
lundayım. Mural Festivali de onlardan biri. Biz 
de kendi duvarımıza kendi muralimizi yaptık.

• Yeldeğirmeni sanat ortamının bir parçası 
olmaya mı geldiniz?

Hem parçası olmak, hem de söz sahibi ol-
mak istiyoruz. Semtlerin gelişimi her zaman 
iyiye doğru gitmiyor, pozitif olan bir şeyi çabuk 
kaybedebiliyoruz, çok fazla yükleme olduğun-
da. Burada da böyle bir tehlike var aslında. Bu 
anlamda buraya bir sanat mekanı kazandırmak 
istedik. Çünkü bu bir eksiklikti. Çok sanat atöl-
yesi var ama pek sanat galerisi yok. Bir amacı-
mız da sanat izleyicisini buraya çekmek.

• Hatta ilk serginizi bile yaptınız; kadın sa-
natçıların bir araya geldiği kolektif sergi ‘Yüz 
Körlüğü’

Yazın genelde galerilerin çekildikleri mev-
simdir. Yaz sergisi olmasına rağmen hem sanat-
çılar  ve sanat camiası hem de bizim açımızdan 
çok verimli geçti. 

• Yeldeğirmeni’ndeki sanatçılarla irtibatta 
mısınız peki ortak üretimler için?

Tabii, zaten o sergideki sanatçıların önemli 
bir kısmı bu civardan. Özellikle buradan isimler 
olsun diye düşünmedik, doğal olarak öyle geliş-
ti. Önümüzdeki süreçte de buradaki sanat atöl-
yeleriyle ortak işler planlıyoruz elbette. Ayrıca 
okuma etkinlikleri, küçük resitaller, söyleşiler 
filan düşünüyoruz.

• Burası karikatür odaklı mı ilerleyecek 
yoksa sanatın başka dallarına da açık mı?

Sanatın her dalına açık.  Biz burayı genç, di-
namik bir yer yapmak istiyoruz. Aynı zamanda, 
insanların akıllarındakini gerçekleştirebilecek-
leri bir proje mekan olsun diye düşünüyoruz. 
Aslında Türkiye’de geçtiğimiz 10 senede sanat 
galerilerinin yükseldiği bir dönem vardı, son 
1-2 senedir de sönümlenen bir durum var, çok 
mekan kaybettik. Buranın semtle beraber nefes 
alan bir yer olması ilginç olacaktır diye düşü-
nüyorum. 

• Kadın odaklı bir yer mi burası? Siz er-
kek bir karikatürist olarak bu sürecin neresin-
desiniz?

Yıllardır hem karikatüristim, hem de dergi-
ciyim. Pek çok dergi yaptım, pek çok dergi kur-
dum. Ama beni en heyecanlandıran şeylerden 
biri Bayan Yanı.  Dünyada da çok az kadın ka-
rikatürcü var. Ama Türkiye’de çok güçlü kadın 
çizerler var. Kadına yönelik baskının çok güç-
lü hissedildiği bir dönemde yaşıyoruz. Bir ta-
raftan da burada çok güçlü karikatürcüler var. 
İnanılmaz bir şans. Kadına yönelik şiddetin, ka-
dın cinayetlerinin patlama yaptığı bir dönemde 
kadınların sesini büyütmek istiyoruz, hem dergi 
ile hem bu mekan ile. Bayan Yanı Art Project, 
her türlü kadın hareketlerinin aktivistleri, sanat 
üreten kadınlar için bir buluşma mekanı. 

Büyükşehirde bekâr bir kadın olarak yaşamak nasıl bir şey? Bekâr kadınlar nasıl 
taktikler geliştiriyor? Arkadaş, aile, komşuluk, mahalle ilişkilerini nasıl kuruyor?

Metropolde 
bekÂr kadınlık
halleri…

◆ Burada yolda rahat yürüyemiyorsunuz… 
Karşı taraf, Kadıköy filan… Daha düşüncesi 
geniş insanlar, senin ne yaptığınla, 
ne giydiğinle ilgilenmeyen insanlar…  
(Zeynep, Bağcılar, 37, muhasebe ofis 
çalışanı)

◆ Erkek arkadaşım vardı, yaşça benden 
büyüktü. Onun kim olduğunu sordular 
bana bir iki defa. Ne yapacaksınız, niye 
soruyorsunuz diye tersledim. Ne erkek 
arkadaşım olduğuna dair, ne de işte yalan 
söyleyip bir akrabadır falan demedim. 
(Didem, Sarıyer, 33, belediye çalışanı)

◆  Ben kimseye gitmem, kimse de bana 
gelmez. Mahalleden bile kimse gelmez, 
davet etmem. Mahalle kadınlarını bilirsiniz, 
boş olduklarında hep dedikodu üretirler. O 
yüzden uzak duruyorum, ev oturmalarına 
gitmem. (Ayşe, Bağcılar, 38, tekstil işçisi)

◆ Arkadaşım Kadıköy’den geldi buraya, 
askılı vardı üstünde, Bağcılar’da yürüdük. 
Arkadaşım rahatsız oldu, hemen üstüne 
bir şey aldı giydi. Karşı taraf böyle değil, 
insanları daha duyarlı, buraya göre. 
(Emine, Bağcılar, 30, tekstil işçisi)

◆ Dikkatli olmak zorundasınız her zaman. 
Belli saatlerde dönmeye dikkat ederim. 
Kapıda güvenliğin olması, aracınızın olması 
İstanbul’da önemli bir şey. (Seval, Sarıyer, 
53, doktor)

◆ Tercih ettiğim hayat böyle. Hani gece 
dışarı çıktığımda evime rahat dönebileyim. 
Belli konfor olsun ve çevrede belli nitelikte 
insanlar olsun. Burada benim için her 
şey rahat ve kolay. (Derya, Kadıköy, 39, 
mimar-akademisyen)

BEKÂR 
KADINLAR 
ANLATIYOR

S

Yeldegirmeni’nin   Bayan Yan

Bayan Yanı dergisi ve sanat mekanın kurucuları Tuncay Akgün ve Ramize Erer

Kadrosu kadınlardan 
oluşan ilk mizah 

dergisi Bayan Yanı’nın 
Yeldeğirmeni’nde açılan 

mekanı, kadın sanatçıların 
bir araya gelerek sanat 

üretip, sergileyebilecekleri 
bir alan…

Hazırlayan: Gökçe UYGUN



on günlerde Instagram’da dolaşırken 
ObjeArt sayfasına denk gelmişsinizdir. 
Sayfanın sahibi Resul Ertaş tarafından 
“Eşyanın sanatı” verilen ObjeArt, haya-

tımızın içindeki eşyalara farklı bir gözle bakarak on-
ları bir sanat eserinin parçasına dönüştürme ilkesine 
dayanıyor. Ertaş’ın çalışmalarında kırmızı bir yap-
rak bir kamp ateşine, bir tirbuşon amuda kalkmış bir 
çocuğa, bir fırça ise punkçı bir gencin saçlarına dö-
nüşebiliyor. Aynı zamanda “Şehir ve Çocuk” adını 
verdiği bir serisi bulunan Ertaş, bu seride de İstan-
bul’dan çektiği fotoğrafları çocuk illustrasyonlarıy-
la renklendiriyor. 

“EĞLENMELERİ İÇİN YAZIYORUM”
1974 yılında Kars’ta doğan 

Resul Ertaş, mizah dergile-
riyle çocukluğunda ta-
nışmış. Bu dergilerden 
çok etkilenen Ertaş, 
yine çocukluğunda ka-
rikatür çizmeye başla-
mış. Deli, Pişmiş Kelle 
ve Biber mizah dergile-
rinde çizen Ertaş, aynı za-
manda bir senarist ve yazar. 
Ertaş, televizyon ve sinema için komedi dizileri ve 
filmleri için senaryo yazmaya yıllardır devam eder-
ken, bunun yanına çocuklar için yazmayı da ekle-
miş. Ertaş, bunun sebebini “Hem çocukların hem 
ebeveynlerin okurken çok eğleneceği, birlikte vakit 
geçirmekten keyif alacağı kitaplar yazmaya çalışı-
yorum.” sözleriyle açıklıyor.

“PENSEDEN TAVUK, ÇATALDAN ZÜRAFA”
Ertaş’ın ObjeArt’ı keşfedişi sosyal medya üze-

rinden olmuş. “New Yorker kapakları çizen oldukça 
başarılı bir illüstratör” olarak tanımladığı Cristoph 
Neimann’ın hesabında eşyalarla yaptığı çok deği-
şik çizimleri gören Ertaş, bu çizimlerden etkilenmiş.

Hafta sonu çocuklarıyla birlikte evde Obje Art 
atölyelerinde penseden tavuk, çataldan zürafa, ka-
şıktan adam yapınca çok eğlendiklerini fark ederek 
bu işi devam ettirmeye karar vermiş ve beyin egzer-
sizi olsun diye her sabah bir ObjeArt çizerek Ins-
tagram hesabından paylaşmaya başlamış. Kısa süre 
içinde oldukça ilgi çeken çalışmalar Ertaş’ın İnstag-
ram hesabını 20 binin üzerinde takipçiye taşımış.

KİTAP ÇIKARDI
ObjeArt çalışmaları Instagram’da oldukça ilgi 

çekince, Ertaş, bu çalışmaların nasıl yapıldığını an-
latan bir kitap çıkarmaya karar vermiş. Hem çocuk-
lara hem de ebeveynlere uygun bir dille yazılan ve 
resmedilen bu kitabı okuyarak siz de bir Obje Art 
sanatçısı olabilirsiniz. Ertaş bir yolculuk olarak ta-
nımladığı süreci “Hiç tanımadığınız biri size mutfa-
ğınızdaki çatallardan zürafa, stres çarkından deni-
zaltı, penseden balık, pizza bıçağından motosiklet 
yapacağını söylese muhtemelen deli dersiniz. Hak-
sız da sayılmazsınız. Ama çok keyifli bir delilik bu. 
Eski zaman simyacıları gibi eşyaları kendi alemle-
rinden soyutlayıp onları yepyeni şeylere dönüştür-
menin keyifli yolculuğuna çağırıyoruz sizi.” sözle-
riyle anlatırken kitaptan sonra aldığı tepkileri, “Çok 
güzel dönüşler aldık. Kitabı okuyanlar kendi yap-
tıkları Obje Art’ları bana gönderdiler ve Instagram 
hesabımdan bunları yayınladım. Aralarında daha 
hiçbir şey çizmemiş genç çizerler de var, oldukça 
iyi çizimler yapan profesyoneller de... Umarım aynı 
şekilde geri dönüşler almaya devam ederim.” şek-
linde açıklıyor.
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SOLDAN SAĞA:
1-‘Üçüncü Göz’, ‘Dönersen Islık Çal’, ‘Manisa Tarzanı’ gibi filmleriyle tanınmış sinema 
yönetmeni… Yunan mitolojisinde savaş tanrısı… Bir tür sert, ipekli kumaş. 2-Mutluluk… 
Selim İleri’nin bir romanı. 3-Manganezin simgesi… Yemek… ‘… Mars’ (Şarkıcı)… Güç, 
çaba… Gelecek, istikbal. 4-Büyüklük, ululuk… Notada duraklama zamanı… Romanya 
halkından olan kimse… Bembeyaz. 5-Türkiye’nin de üyesi olduğu bir savunma teşkilatı… 
Kadife, çuha, yün vb. nin yüzeyindeki ince tüy… Durum, vaziyet… Pelerinli bir çeşit palto. 
6-Hitit… İhtiyar kimse… ‘Ernest …’ (Yazar ve din tarihçisi). 7-Satrançta bir taş… Yüce… 
Endüstride, yönetimde ve bilimsel işlerde insan aracılığı olmadan işlerin otomatik olarak 
yapılması… Kurçatovyumun simgesi. 8-Vücut biçimi… Doktor, tabip… Olgunlaşmış incirin 
dışına sızan tatlısı… Kimyada, hamız. 9-Bir kişi, düşünce, akım ya da herhangi bir şeyi 
tek başına simgeleyen ve anlatan şekil ya da resim… Kongo’nun yağmur ormanlarında 
yaşayan bir memeli... Tarlalarda toprağı işlemek için kullanılan ağaç ya da demir saplı kazı 
aracı… Eskrimde, delici kılıç. 10-Kimilerince uğur sayılan bir nesne… Bir nota… Maksim 
Gorki’nin bir romanı… Düğün armağanı… Radonun simgesi. 11-Hanım sultanın, yüksek 
makamda bulunan kadınların yardımcısı olan kadın… Müzikte, üçlü… Birden ödenerek 
faizin işlemesine son verilen tahvil. 12-Bir şehir ya da bir bölge avukatlarının bağlı olduğu 
meslek kuruluşu… İlkçağdaki uygarlıklarla, özellikle eski Yunan ve Roma uygarlıkları 
ile ilgili olan… ‘… Besson’ (Yönetmen)… İklimleme cihazı. 13-Bilgiçlik taslayan (kimse)… 
Enine olan… Türkmenistan’ın başkenti. 14-Eksik, bitmemiş… Mihrak… Mısır’ın plaka 
işareti. 15-Her istediğini ve dilediğini yaptırmak isteyen kimse, tiran… Bir yarışın belirli 
uzaklığı kapsayan bölümlerinden her biri… Bir sanatı yapmaya, uygulamaya yarayan özel 
araç. 16-İskambilde birli… Vedat Türkali’nin bir romanı… Demirin simgesi. 17-Bodrum 
ilçesine bağlı turistik bir belde… İki yüzü beyaz kapsız yorgan… Üslup, tarz. 18-Boru 
sesi… Sağduyuya, olağana aykırı… Çok, daha çok… Tavlada üç sayısı. 19-Bir örgütün 
etkin üyesi… Eski dilde et… Beylik. 20-Yeryüzü parçası, toprak… Dolmakalem… Yığın 
durumundaki yakacak odun için kullanılan bir hacim ölçüsü birimi… Bir organın yuvarlak 
ve birbirinden ayrılmış parçalarından her biri.

YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1-‘Acente Mirza’, ‘Selam Ateşleri’ gibi kitaplarıyla tanınmış, birçok öyküsü sinemaya 
da uyarlanmış ünlü yazar… Semih Kaplanoğlu’nun bir filmi… Fas’ın plaka işareti. 
2-Gemi, tren, kışla, yatılı okul vb. yerlerde üst üste yapılan yatak yeri… Alacak ya da 
borç… Mitoloji. 3-Alan ölçüsü birimi hektarın kısa yazılışı… Tanrıtanımaz… İşlenmiş bir 
parçanın yapım ölçüsünde olabilecek özür payı… Açık eflatun. 4-Patlıcangillerden bir 
bitki… Hileci, düzenci… İpucu, emare. 5-Mutlu olmaktan doğan ve dışa vuran sevinç… 
‘… Soysal’ (Gazeteci, yazar)… Ankara Ticaret Odası’nın kısaltması… Kesin. 6-Argoda 
esrar… Toryumun simgesi… Bir bağlaç… Dolaylı olarak anlatma… Yırtıcı bir kuş. 
7-Geminin, zinciri toplayıp demirini kaldırmaya hazır olması… Eski dilde halk… Oyunda 
zayıf tarafa önceden verilen geçici üstünlük. 8-Öbür dünya ile ilgili, ahiret ile ilgili… 
Yapma, etme… Şehir içi toplu taşıma araçlarından biri. 9-Yunan mitolojisinde en büyük 
tanrı… XVIII. yüzyıl sonunda başlayan, duygu, coşku ve sembole aşırı yer veren sanat 
akımı… İki yan arasında yapılmış. 10-Radonun simgesi… Liste başı… Genellikle gençlerin 
giydiği bir tür üstlük... İlave… Bir cins güvercin. 11-Bazı kişilerin park, sokak, köprü 
vb. açık alanlarda çaresiz kalabileceklerini düşünerek duydukları ürkeklik hastalığı… 
Havacılar ve pilotlar için yayımlanan bülten… Holmiyumun simgesi. 12-Bir nota… 
Ulanan parça, katkı, ilave… Dayanışmacılık. 13-‘… Uzun’ (Aktris)… Ayakkabıların altına 
çakılan demir… Duyumsamazlık. 14-1963 Nobel Edebiyat Ödülü’nün sahibi olan şair… 
Anahtar… Maksat, plan. 15-Düz ya da kıvrımlı her çeşit yumuşak kumaş vb. maddeden 
yapılan başlık… Prodüksiyon… Çok ve derin bilgisi olan, çok bilgili. 16-Sık gözlü ağ… 
On iki düzine… Kiloca fazla olan, ağır çeken… Genişliği az ya da yetersiz olan, ensiz. 17-
İsim… Açık, meydanda, herkesin içinde yapılan… İzmir’in bir ilçesi… Büyük çivi. 18-Göz 
alıcı, göze çarpıcı, alımlı… Bir tür cetvel… ‘Kartal …’ (Yönetmen)… Yabancı. 19-Zabıt… 
Maymun… Elde ya da makinede işlenmiş süslü şerit. 20-Akdeniz Bölgesi’nde bir ova… 
Felsefede, nesnenin kendisi… Bir hayvan… Tavla oyununda elinde kırık taşı bulunan 
oyuncunun attığı, uygun olmayan zar.

GEÇEN SAYININ ÇÖZÜMÜ
SOLDAN SAĞA: 1-Bernardo Bertolucci 2-Ego, Real, Ba, Rah, Uran 3-Nekes, Lapa, Ah, Feride 4-İmaret, Natamam, Fa, Ar 5-Me, İnikas, Yenice 6-Anık, Lokal, 
Redaktör 7-Sakak, Vesile, Tosun 8-Isı, Averaj, Kivi, Peso 9-Maliyet, Nasa, İkbal 10-Ki, Kat, Nili, Noter 11-Irmak, Akatlı, Saya, Ya 12-Emektar, Otit, Unvan 
13-Mabel Matiz, Orion, Ani 14-Ir, Te, Fail, Ledün 15-Zat, Reel, Post, Cu, Ate 16-Edik, Ast, Tundra 17-Elo, İmla, Kota, Ulufe 18-Öteleme, Kalya, Akay 19-Kemah, 
Afili, Kez, Kani 20-Erek, Elenika, Kafakol.
YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1-Benim Adım Kırmızı, Öke 2-Egemen, Sair, Ara, Eter 3-Roka, Isıl, Meb, Teleme 4-Erika, İkamet, Dolak 5-Arsen, Kayakeleri, Eh 6-Re, 
Tilavet, Km, Ekim 7-Dal, Koket, Ataşe, Meal 8-Olanak, Akat, Lal, Fe 9-Pasavan, Arif, Sakin 10-Ebat, Lejant, Zapt, Ali 11-Ra, Ay, Silo, İo, Klik 12-Amerikalı 
Tolstoy 13-Orhaneli, İr, Tutak 14-La, Midevi, Stil, Na, Ek 15-Uhf, Ca, İkna, Oecd, Aza 16-Efekt, Boyunduruk 17-Cura, Topatan, Alaka 18-İri, Kösele, Vana, Uyak 
19-Ada, Rus, Ryan, Tef, No 20-Öneri, Nom, Anime, Eğil. 
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3 Ağustos CumaBULMACA
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Kadıköylü çizer 
Resul Ertaş’ın yaptığı, 
günlük kullanımdaki 

bir eşyayı ve diğer 
sanat disiplinlerini 

birleştirerek 
oluşturduğu çalışmaları 

sosyal medyada 
ilgi çekiyor

S
l Alper Kaan YURDAKUL

“ŞEHİR VE ÇOCUK”
Ertaş’ın İnstagram sayfasında “Şehir ve Çocuk” adını verdiği bir seri de bulunuyor. 

Bu seride Ertaş’ın İstanbul’da çektiği fotoğraflar, üzerine yapılan çocuk illustrasyonlarıyla anlam 
buluyor. Ertaş’ın çizgi karakterleri bazen Galata Kulesi’nden kanatlarıyla atlarken, 

bazen Kadıköy Rıhtım’dan kalkan bir vapuru iplerle çekiyor. 



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

İSTANBUL
Tel: (0216) 348 70 60 

Reklam: (216) 345 82 02 
E-posta: gazetekadikoy@gmail.com

Dağıtım: Mehmet Gündoğdu
(0532) 727 01 07

www.gazetekadikoy.com.tr

Yıl: 19 / Sayı: 949 3 - 9 AĞUSTOS 2018

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

3 Ağustos Cuma 

İSTİLA / B Planı
 “Bizim tam olarak anlamadığımız şey... Neden 
Abulkasem? Belki ben Abulkasem?” Oyun 
sözcük, fikir ve imaj kasırgasına sebep olan 
büyülü bir ismin etrafında dolanarak ırk ve dille 
ilgili en derin ön yargılarımıza saldırıyor ve bizi 
kendi kültürel kimliğimizle yüzleşmeye zorluyor.

4 Ağustos Cumartesi

MASAL IRMAKLARINDA / İstanbul 
İmpro 
Devler, cüceler, develer, pireler, uçan halılar, 
uzak diyarlar, sonsuz aşklar, prensesler, 
prensler, kurbağalar, yılanlar, bir arpa boyu 
yollar, dereler tepeler ve daha niceler... Hint 
Masallarından ilham alan oyun izleyicisini 
büyülü bir yolculuğa davet ediyor.

5 Ağustos Pazar 

İTAATSİZLER / Kaptan Yapım
“Bir saygı duruşu; İnsanı insan olduğu yeri 
keşfedip onu ışık ve umutla onurlandırdılar. 
Dil ve yürekle aşk ve itirazla süslediler. Hiçbir 
zorunluluk olmadan onları hiç kimse bunun 
için görevlendirmemişken hayatı daha insani 
kılabilmek için itaatsizdiler.” İtaatsizler, 1968’in 
baharında başlayıp 2013 Gezi eylemlerinde son 
bulan  bulan bir akıl belleği oyunu.

6 Ağustos Pazartesi 

ENVER AYSEVER’LE AYKIRI 
KUMPANYA / SGM Yapım
Yakın geçmişimizi şekillendiren olayları şiirle, 
edebiyatla, müzikle, görüntülerle canlı bir 
belgesel tadında sahneye taşıyan Enver 
Aysever, benzeri gerçekleştirilmemiş bir sahne 
gösterisiyle seyirci karşısına çıkıyor.

7 Ağustos Salı

HÜZZAM / Prinkipo Sanat
Ayla Algan’ın süpervizörlüğünde, Güner 
Sümer’in unutulmaz oyunu Hüzzam, Ayşenur 
Özturanlı’nın performansı ile bir kadının cok 
geç uyanışının hikayesini anlatıyor.  Geçmiş 
yaşantımıza, aile sistemimizin yiten değerlerine, 
yaşadığımız hayatın acımasız akışına aynı 
anda vurguda bulunan oyun,  seyirciyi müthiş 
bir yolculuğa çıkarıyor. 

8 Ağustos Çarşamba

AŞK DERSLERİ / Kollektif Sahne
İtalyan yazarlar Dario Fo ve Franca Rame’nin 
kadın bakış açısıyla yazdığı oyunda, aşkı ve 
cinsellik ironik bir komedi üslubuyla seyirciye 
taşınıyor. Füsun Demirel’in çevirip Türkçe’ye 
kazandırdığı aynı zamanda rejisini yaptığı oyuna, 
ara oyunlarda Serpil Özcan ve Mert Küçülmez 
eşlik ediyor.

9 Ağustos Perşembe 

MUTLUYDUK BELKİ BUGÜNE 
KADAR / Two Two Yapım
Birbirlerinden saklayacak hiçbir şeyleri olmadığını 
kanıtlamaya çalışan 7 yakın arkadaş tüm yemek 
boyunca cep telefonlarını masaya koyup, gelen 
tüm arama, Whatsapp mesajları ve e-postaları 
birbirleriyle yüksek sesle paylaşmayı kabul 
ederler. Oyun başlar başlamaz sırlar açığa çıkar.  

10 Ağustos Cuma 

BUNU BEN DE YAPARIM / Dot Tiyatro
Eski bir bar koruması olan Dave, bir sanat eserine 
göz kulak olmak üzere işe alınır. Evine ekmek 
götürmek için işe giren Dave zamanla sanat eseri 
ile kişisel bir ilişki, neredeyse duygusal bir bağ 
kurar ve bir anda kendini karısı dahil herkese karşı 
onu savunurken bulur.   

11 Ağustos Cumartesi 

HAMLET / Moda Sahnesi
William Shakespeare’in unutulmaz eseri 
“Hamlet”, Moda Sahnesi’nin çağdaş yorumuyla 
sahneleniyor. Prens Hamlet’in, kral olan babasını 
öldürdükten sonra tahta geçen ve annesi 
Gertrude ile evlenen amcası Claudius’tan nasıl 
intikam aldığını anlatıyor. 

12 Ağustos Pazar 

HAYVAN ÇİFTLİĞİ / Altıdan Sonra Tiyatro 
ve Tiyatro D22 Ortak Yapımı 
İngiliz yazar George Orwell’in Sovyetler ‘reel 
sosyalizm’in eleştirisi olarak yazdığı romanı 
‘Hayvan Çiftliği’, devrimlerin giderek kendi 
ilkelerini nasıl çiğnediklerini irdeleyen ironik 
anlatımıyla tiyatro sahnesinde. 

13 Ağustos Pazartesi 

EV’VEL ZAMAN / Tiyatro Ekibi
Anneannelerinin ölümü iki kız kardeşi büyümüş 
oldukları semtte ve çocukluklarının geçtiği evde 
bir araya getirir. Ev’vel Zaman başta İstanbul 
olmak üzere, tüm Türkiye’de yaşanan “kentsel 
dönüşüm”ü, iki kızkardeş İlkin ve Veda ile 
çocukluk arkadaşları Erdem’in kişisel öyküleri 
içinden anlatıyor. 

14 Ağustos Salı 

SEVGİLİ ARSIZ ÖLÜM DİRMİT
Tiyatro Hemhal
Köyden şehre göç eden kalabalık bir ailenin şehirle 
mücadelesini ailenin en küçük kızı Dirmit’in 
gözünden izliyoruz. Sıkıştıkları tek odalı evde, şehre 
tutunma mücadelesinde hepsi kendilerince bir yol 
tutturuyor. Dirmit direnme gücüyle karşısına çıkan 
zorluklarla baş etmenin yollarını buluyor. 

15 Ağustos Çarşamba 

DÜŞPEREST / Taş Kabare
“Bir varmış bir yokmuş, Evvel zaman içinde kalbur 
saman içinde Türk Mûsikîsi icra eden bir genç 
varmış. Az gitmiş uz gitmiş, meyhane gazino 
düz gitmiş. Bir de dönüp arkasına bakmamış ki 
görsün; Düşlerinin peşinden düşmüş / başkasının 
düşüne dönüşmüş.” Düşlerinin peşinden giden 
saf Cemalettin aracılığıyla  ülkenin müzik 
aracılığıyla kültürel değişimini izliyoruz. 

Bu yıl 16.’sı düzenlenen Kadıköy Belediyesi Tiyatro Festivali başladı.  
2 Ağustos’ta başlayan festivalin açılışı Genco Erkal’ın yönetip oynadığı 
“Bir Delinin Hatıra Defteri” ile yapıldı. Genco Erkal’ın 50’nci Sanat Yılı 
kapsamında sahnelediği oyuna ilgi yoğundu. Oyun başlamadan 
bir saat önce yerlerini alan tiyatroseverler yıldızlar altında usta oyuncu 
Genco Erkal’ı tiyatro izlemenin keyfini çıkardı.
İki hafta sürecek festival boyunca Masal Irmaklarında, İtaatsizler, 
Bunu Ben De Yaparım, Hamlet, Hayvan Çiftliği gibi seyircinin beğenisini 
almış oyunlar ücretsiz izlenebilecek. Festival oyunları yoğun ilgi 
nedeniyle davetiyeli. Oyun davetiyeleri, her oyunun etkinlik günü 
13:00 – 18:00 saatleri arasında, Kadıköy Belediyesi’nin Caddebostan 
Kültür Merkezi, Kozyatağı Kültür Merkezi, Süreyya Operası ve Halis Kurtça 
Çocuk Kültür Merkezi gişelerinden alınabiliyor.

TİYATRO
FESTİVALİ

perde açtı
Festival Programı

Kadıköy Belediyesi Tiyatro Festivali başladı.  
Bu yıl 16.’sı düzenlenen festivalde 14 gün boyunca 
yoğun ilgi gören oyunlar seyirciyle buluşacak
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