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Söz artık 
Fikirtepelilerde

 Mağdur edilen Fikirtepeliler, 
kendi şirketlerini kurmak için 
Bakanlığa başvurdu. Talepleri kabul 
edilirse vatandaşlar evlerini kendi 
imkânlarıyla yapacaklar  l Sayfa 9'da

 Kadıköy Belediyesi Süreyya 
Operası’nın yeni sezonu operadan 
baleye, sergiden fuaye konserlerine 
dek sanatın pek çok dalına ev 
sahipliği yapacak  l Sayfa 11'de

Endüstriyel futbola, ırkçılığa ve 
milliyetçiliğe, cinsiyetçiliğe karşı 
kurulan Karşı Lig’in yeni sezonu 
14 Ekim’de başlıyor. Bu yıl da 
kadın oyuncusu olmayan takımlar 
hükmen yenik sayılacak  l Sayfa 13'te

Sonucu ölümle bitebilen bir hastalık 
olan Sepsis’e dikkat çekmek isteyen 
Türk Yoğun Bakım Derneği (TYBD), 
Dünya Sepsis Günü’nde Kadıköy’de 
etkinlik yaptı. Kalamış’ta ‘Yaşamı değil sepsis’i frenle’ 
sloganıyla bisiklet turu yapıldı  l Sayfa 12'de

Karşı Lig yeni sezona hazır

Oyuncu Yılmaz Gruda, 70. 
sanat yılını Kadıköy’de 
prömiyerini yapacağı oyunu 
‘Gülmeye Geldik Dünyaya’ 
ile kutlayacak. Gruda, “Tüm 
yaşadıklarımı ve tecrübemi 
bu oyun için biraraya 
getirdim” diyor l Sayfa 15'te

70 yılı sahneye taşıdı

Sepsis’i frenlediler!

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

Kadıköy’deki Küçük İşler Atölyesi’nde 
hamura, ahşaba ve yüne dokunarak yeni 
yüzler yaratan İrem Nur Terzi, tasarladığı 
kuklaları günümüz dünyasının zorlu 
ve eğlenceli yollarına bırakıyor  l Sayfa 7'de

Sanatın her dalı 
Süreyya’da

yolculuk
Kuklalar diyarına 

Yeni eğitim-öğretim yılında 500’e yakın çocuğun eğitim alacağı 
Kadıköy Belediyesi çocuk yuvalarına her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun 
talep oldu. Sağlık İşleri Müdürü Filiz Ünlü, bunun nedenini “İnsanlar 
kendilerini güvende hissediyorlar” diyerek açıklıyor l Sayfa 14’te

Ölümü 
inşa etmek

ZEYNEP DİREK  10’da UĞUR VARDAN  7’de

Gurbet içimde 
bir ok…

MELİS DANİŞMEND  11’de

Radyonun büyülü 
dünyasında 18 sene

 karşı 
umut! 

Alzheimer’a
Türkiye’de 600 bin 
hasta Alzheimer ile 
mücadele ederken 
Kadıköy Belediyesi 
Alzheimer Merkezi 
hastalara ve hasta 
yakınlarına umut 
olmaya devam ediyor… 
21 Eylül Dünya 
Alzheimer Günü 
vesilesiyle Prof. Dr. 
Türker Şahiner ve 
Dr. Zeynep Süzme ile 
konuştuk  l Sayfa 8’de

Kadıköy’ün yuvalarına
yoğun talep

AYKURT NUHOĞLU  8'de

Hayat, umut varsa 
uzun
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Geçen hafta küresel iklim eylemine Kalamış’tan ses 
veren Kadıköy İklim Elçileri, Kadıköy Be-
lediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Mü-
dürlüğü’nün yürüttüğü Kadıköy Be-
lediyesi Bütüncül ve Katılımcı 
İklim Eylemi Projesi kapsamın-
da verilen “Katılımcı İklim De-
ğişikliği Eylem Planı Danışma 
Toplantıları” ile biraraya gel-
di. Kadıköy İkim Elçileri, İk-
lim Adaptasyon ve Eylem Planı 
doğrultusunda, yerel sahiplen-
meyi arttırmayı hedefliyor, pro-
je ortağı Türkiye Avrupa Vakfı, 
Kadıköy Kent Konseyi ve ilgili sivil 
toplum örgütlerinin desteğiyle eğitim, 
proje ve iletişim konularında oluşturdukları 
gruplarda çalışmalarını yürütüyor.

Kadıköy İklim Elçileri sözcüsü Işık Baştuğ’a 
merak ettiklerimizi sorduk

◆ Öncelikle Kadıköy İklim Elçileri’nin hede-
fi nedir?

Hedefimiz, Kadıköy Belediyesi’nin 2030 yılı-
na kadar yüzde 40 oranında sera gazı salınımları-
nın azaltımı yönünde hazırlanan Kadıköy Belediye-
si Sürdürülebilir Enerji ve İklim Adaptasyon Eylem 
Planı içeriğinde belirlenen hedeflerin gerçekleştiril-
mesi yönünde tüm konuların aktif olarak harekete 
geçmesi ve güncel hayata yansımalarının gözlemle-
nebilmesidir.

YEREL YÖNETİMİN ÖNEMİ BÜYÜK
◆ İklim değişikliğine karşı yerel yönetimler ne-

ler yapabilir? Yerel yönetimlerin bu konuda rolü 
nedir?

Birleşmiş Milletler 2011 yılı verilerine göre 
kentler dünyadaki enerji tüketiminin yaklaşık yüz-
de 75’inden, iklim değişikliğine neden olan sera gazı 
salınımlarının da yüzde 80’inden sorumludur. 71.5 
milyon insanın yaşadığı ülkemizde ise toplam nü-
fusumuzun yüzde 75’i kentlerde yaşamaktadır. Bu 
nedenle çevresel anlamda kent ölçeğinde atılacak 
adımlar, ülke çapında büyük önem taşıyor. 

Yerel yönetimler iklim değişikliğine karşı sera 
gazı azaltımının sağlanması, ısı adası etkisinin azal-
tılması, enerji etkin kentsel dönüşümün gerçekleş-
tirilmesi, çevreye duyarlı ileri teknolojilerin kul-
lanılması, yenilenebilir enerji kaynaklarından 
faydalanılması ve bu konuda kamuoyu bilincinin 
arttırılması yönünde bir takım çalışmalar gerçekleş-
tirebilir. Yerel yönetimler, halk ile üst yönetim ara-
sındaki bağın kurulması ve taleplerin karşılanarak, 
hayata geçirilmesinde etkin rol alıyor. 

◆ Siz İklim Elçileri olarak iklim değişikliğine 
karşı neler yapıyorsunuz?

İklim Elçileri olarak bizler; farkındalık yarat-
mak, dünya çapında gerçekleştirilen iklim etkinlik-

lerine destek olmak ve sesimizi duyurmak amacıy-
la haftalık toplantılar yapıyoruz. Belediye tarafından 
hazırlanan planın halka duyurulması ve bu konuda 
örgütlenmenin sağlanması için eğitim-proje ve ileti-

şim çalışma grupları olarak çalışmalar gerçek-
leştiriyoruz. Bu kapsamda haziran ayından 

beri çalışma grupları her hafta proje 
bazlı toplantılar düzenliyor.  

İklim değişikliği etkilerine dik-
kat çekmek için ilk etkinliğimizi 
1 Eylül 2018 tarihinde Koşuyolu 
Parkında ‘Bu Her şeyi Değiştirir 
Belgeseli’ni izleyerek gerçekleş-
tirdik. İkinci etkinliğimiz ise 8 Ey-
lül 2018 tarihinde tüm dünya ile 

aynı anda gerçekleştirilen “İklim 
için Ses Ver” etkinliği oldu.

İklim Elçileri, bundan sonra da pro-
je bazlı çalışmaları devam edecek, STK, 

muhtarlar, okul ve odalar ile birlikte bilgilen-
dirme ve atölye çalışmalarını düzenli olarak yaparak 
yerel halkın iklim değişikliği konusunda farkındalı-
ğını arttırmaya yönelik farklı etkinlikler gerçekleş-
tirmeyi planlıyor.

“ENERJİ TÜKETİMİ AZALTILABİLİR”
◆ Termik ve nükleer santrallerin sayıları her ge-

çen gün artıyor. İklim değişikliğinin önlenmesi için 
ne gibi alternatif yollar öneriyorsunuz? Bu alternatif 
yolların sürdürülebilirlik açısından faydası ne?

Ülkemiz coğrafyası farklı yer altı ve yer üstü 
enerji kaynaklarından rüzgâr enerjisi, güneş ener-
jisi ve jeotermal enerji potansiyeline sahip oldukça 
önemli bir ülke. Termik ve nükleer enerji gibi uzun 
ve kısa vadede farklı çevresel problemlere ve kirli-
liklere neden olabilecek enerji üretim tesislerinin ye-
rine, yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanıl-
masıyla iklim değişikliğine büyük etki yaratan sera 
gazı salınımlarının azaltımına destek olunabilir. Al-
ternatif enerji kaynaklarının kullanımı ile enerji ve-
rimliliği sağlanarak enerji tüketiminin azaltımı des-
teklenebilir. Güneş ve rüzgâr enerjileri; termik ve 
nükleer enerjilerinin aksine çevresel kirliliğe neden 
olmayan enerji üretim sistemleridir. Rüzgâr enerji-
sinin maliyeti güneş, termik ve nükleere göre daha 
ucuz, enerji üretimi ise yüksektir.

◆ Sunduğunuz alternatif yolların herhangi bir 
tehlikesi var mı? 

Alan gözlemi iyi yapılmayan verimli topraklar-
da (özellikle tarım topraklarında) yapılması halinde 
güneş enerjisinden faydalanmak için yapılan güneş 
tarlaları gölgesinde bıraktığı toprakta verimsizliğe, 
canlı kaybına neden olabiliyor. Bir diğer enerji kay-
nağı olan rüzgâr türbinlerinin konumlandırılması 
sonrası gürültü problemi ve göç alanlarının etkilen-
mesi ihtimali de var.

Bu nedenle tüm bu yenilenebilir enerji kaynakla-
rının kullanımı için doğru konumlandırma, göç hari-
talarının izlenmesi ve uzun vadede iyi mühendislik 
hesaplarının gerçekleştirilmesi gerekiyor.

İklim değişikliği hakkında konuştuğumuz İklim Elçileri sözcüsü Işık 
Baştuğ “Alternatif enerji kaynaklarının kullanımı ile enerji verimliliği 
sağlanarak enerji tüketiminin azaltılması desteklenebilir” diyor

l Evin ARSLAN

İklim değişikliğini durdurmak için yurttaşların da 
yapabileceği şeyler var. Işık Baştuğ bunları şöy-
le sıralıyor: 
◆ Kentsel dönüşümün beraberinde getirdiği ye-
niliklerden faydalanmak, müteahhitleri bu konuda 
baskı altına almak, yeni bina çatılarının yenilenebilir 
enerji kullanımına uygun halde projelendirilerek gü-
neş enerjisinden bina aydınlatma ve sıcak su siste-
minde faydalanılmasını sağlamak.
◆ Enerji verimliliğine yönelik ileri teknolojilerin kul-
lanımı konusunda baskılar ile led vb. enerji tüketi-
mini azaltacak yönde aydınlatma sistemlerinin kul-
lanımını sağlamak. 
◆ Müteahhit tarafından alınması planlanan beyaz 
eşyaların A++ ya da A+++ olması konusunda verim-
lilik esaslı eşya talebinde bulunmak.
◆ Isı adası etkisinin azaltımına yönelik bina dış cep-

helerinin açık renk kullanımının sağlanması, cam ve 
koyu renk boya kullanımından vazgeçilmesini sağ-
lamak.  
◆ Mevcut bina bahçelerindeki ağaçların korunma-
sı ya da yerine yenilerinin dikilmesi konusunda bas-
kı yapmak.
◆ Yağmur suyu ve gri su geri kazanım sistemleri-
nin projelendirilerek; su verimliliğinin sağlanması ve 
elde edilen arıtılmış suların bahçe sulamada kullanı-
mı yönünde baskı yapmak.
◆ Bina ışıklandırılmasını reddetmek. 
◆ Az katlı binalarda yeşil çatı uygulamalarını des-
teklemek. 
◆ Binaların yerinde kentsel dönüşümü yerine, bir-
kaç binanın birleşerek, ortak alan kullanımını arttır-
ması ve yeşil alan miktarının böylece arttırılması-
nı sağlamak. 

BİZ NE YAPABİLİRİZ?

    Yenilenebilir 
enerji kaynakları 
desteklenmeli

ivil ve Ekolojik Haklar Derne-
ği’nin (SEHAK) düzenlediği 
“Müşterek Siyaseti İçin Aktivist-
ler Buluşması” 15 Eylül Cumar-

tesi günü Kadıköy İDEA’da gerçekleşti. Üç 
oturum şeklinde gerçekleşen buluşmada ilk 
oturumda kent müşterekleri ve kent hareket-
leri, ikinci oturumda iklim değişikliği ve 
su krizi, son oturumda ise müşterek si-
yasetini içeren belediyecilik örnekleri 
tartışıldı.

Kent hakkı üzerine Fırat Genç, 
müşterekler siyasetinin piyasa dışında 
farklı bir alternatif sunduğunda bahse-
derken çeşitli kent mücadelelerinden 
örnekler verdi. Kadıköy Kent Konse-
yi’nden İkbal Polat ise Kadıköy’de de uy-
gulamaya konulan kent konseyleri gibi de-
mokratik katılım modellerini anlattı.

İklim değişikliği ve su krizi konulu ikinci 
oturumda ise Efe Baysal, iklim değişikliğinin 
geldiği yeri özetlerken, Su Hakkı Kampan-
yası’ndan Nuran Yüce, su hakları konusunda 
dünyadaki örnekleri katılımcılarla paylaştı. 

Son oturumda ise Özdeş Özbay suyu 
müşterek ve insan hakkı olarak tanıyan be-
lediyelerin küresel ağı Mavi Toplulukları, 
kenti müşterek olarak örgütleyen ve beledi-
ye seçimlerini kazanan Müşterek Barcelona 
Platformu’nu anlattı. 

“DÜNYA, FELAKETE SÜRÜKLENİYOR...”
Etkinliğin düzenleyicilerinden Özdeş Öz-

bay’a dünyanın küresel bir felakete doğru gi-
dip gitmediğini sorduğumuzda şöyle yanıt-
lıyor: “Herkes, her şeyin farkında. Küresel 
ısınma ve çevre konularında artık farkında-
lık sorunu yaşamıyoruz. 10 yıl önce ilk kez 
küresel ısınma eylemi Kadıköy’de yapıldı-

ğında gerçekten küresel 
ısınmanın ne olduğu-

nu anlatmak zorunda 
kalıyorduk, bugün 
ise bizzat sonuç-
larını yaşıyoruz. 
Felaketin sebebi 
duyarsızlık değil 
kapitalizmin işle-
yişi; yani rekabet 

ve sürekli olarak 
büyüme.”

Özbey, İDEA’da 
düzenlenen etkinliğin ama-

cının “Müşterekler siyasetini akademik tar-
tışmalardan çıkararak aktivistlerin gündemi-
ne sokmak” olduğunu belirtiyor ve ekliyor: 
“Başarılı geçtiğini düşünüyoruz ama buna bir 
başlangıç gözüyle bakmak gerekiyor. Etkin-
likte sıkça konuştuğumuz Müşterek Barselo-
na deneyimi özellikle İstanbul açısından il-
ham verici çok şey barındırıyor. Önümüzdeki 
yıl çok daha fazla toplantı, belediyelerle atöl-
yeler, somut talepleri konuşacağımız etkin-
likler yapacağız.”

Kadıköy sahilinde 15 Eylül Dünya Çevre Günü dolayısıy-
la dalgıçlar deniz temizliği yaptı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kont-
rol Daire Başkanlığı tarafından Kadıköy sahilinde dü-
zenlenen etkinlikte, dalgıçlar denizden çöp topladı.
Denizden, güneş gözlüğü, batarya, tesbih, şişe gibi 
atıklar çıkarılırken, ilginç atıklar sergilendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden alınan bilgiye 
göre, İstanbul’un denizleri hem havadan hem de kara-
dan denetleniyor. Kıyı temizliği 31 ekip 186 personel, 
plaj temizliği 256 personel ve teçhizatla yapılıyor. Deniz 
yüzeyi temizliği 8 adet özel tasarım tekne ile yapılıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri geçen yıl sahil 
ve denizlerden 42 bin 860 metreküp atık topladı. 

Denizde Temizlik Günü

Eskİden anlatıyorduk
şİmdİ yaşıyoruz…
Kadıköy İDEA’da toplanan “müşterekler” kent 
hareketleri ile iklim değişikliği ve su krizini konuştu 

l Fırat FISTIK

S

NEDİR BU MÜŞTEREKLER?
Müşterekler kavramı 1980’lerden sonra or-
taya konan neoliberal politikaların tahrip et-
tiği su, orman, meydan, park gibi kentsel 
müştereklerin yanında eğitim, sağlık, bilgi 
gibi kültürel müştereklerin metalaştırılma-
sına karşı çıkan bir sosyal hareket. 
Temelde bu hareket, sadece karşı olma-
yı değil; insanlığın ortak varlıklarının, piyasa 
ilişkileri dışında, o varlıkları kullananlar tara-

fından yönetilmesini de içeriyor. 
Kulağa uzak gibi gelen bir hareketin dün-
yada uygulanan bir örneği de var: Barcelo-
na. Kenti, bu politikalar bütününü esas alan 
Müşterek Barcelona Platformu yönetiyor. 
Müşterek siyasetini yakından takip et-
mek isteyenler https://musterekler.sehak.
org/  internet sitesini inceleyerek, etkinlik-
ler hakkında bilgi edinebilirler.
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Gazİler Günü Kadıköy’de kutlandı

Y
eni eğitim öğretim yılı için ilk ders zili bu-
gün çaldı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın ra-
kamlarına göre, açık öğretim öğrencileri 
dâhil, devlet okulları ve özel okullarda 17 
milyon 749 bin 876 öğrenci ve 1 milyon 

75 bin 196 öğretmen bugün ders başı yaptı. 
Kadıköy’de de yeni eğitimin ilk ders zili, ilçe yö-

neticileri, öğretmenler, veliler ve öğrencilerin katıldığı 
açılış etkinliğiyle çaldı. 

Acıbadem Mahallesi’nde yer alan 60.Yıl Anadolu 
İlkokulu’nda düzenlenen törene Kadıköy Kaymakamı 
Dr. Mustafa Özarslan, Kadıköy Belediye Başkan Yar-
dımcısı Keriman Nalbant, Kadıköy İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Sadık Aslan, 60.Yıl Anadolu İlkokulu Müdü-
rü İsmail Halit Ulaş ve Kadıköy’deki siyasi parti baş-
kanları katıldı. 

“YENİ YILA HAZIRIZ”
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıy-

la başlayan törende ilk konuşmayı Kadıköy İlçe Mil-
li Eğitim Müdürü Sadık Aslan yaptı. Yaz mevsimi 
boyunca okullardaki fiziksel eksikliklerin tamamlan-
dığını ifade eden Aslan, “Kadıköy’de toplam 249 eği-
tim ve öğretim kurumumuz var. 60 bine yakın öğren-
cimizle yeni eğitim öğretim dönemine hazır haldeyiz. 
Bu yıl TEOG sistemi kaldırıldı ve Kadıköy’de tüm or-
taokul öğrencilerimiz liselere rahat bir şekilde yerleş-
tiler. Okullarımızda öğrencilerimizin masalarında ki-
taplarımız ücretsiz bir şekilde bekliyor. Ülkelerin 
kalkınması kültür, sanat ve sporda başarılı olması sa-
dece eğitimle mümkündür. Eğitim de bir süreçtir. Sa-
dece öğrencilerimizi yetiştirmekle kalmıyoruz onları 
geleceğe hazırlamaya çalışıyoruz.” diye konuştu. 

Öğrencilerin iyi bir şekilde yetişmesinde öğret-
menlerin büyük rol oynadığını belirten Aslan, “Ve-
lilerimize de iş düşüyor. Okullarımıza ve öğretmen-
lerimize güvenelim. Eğitimin bir süreç olduğunu 
unutmayalım. Çocuklarımızı başka çocuklarla kıyas-
lamayalım. Çocuklarımızın iyi bir şekilde eğitilmesi 
sadece öğretmenlerimizin başarısıyla mümkün değil, 
bu konuda velilerimizin de çaba göstermesi gereki-
yor.” şeklinde konuştu. 

Aslan, eğitime katkı sağladıkları için Kadıköy 
Kaymakamlığı’na ve Kadıköy Belediyesi’ne teşekkür 
ederek konuşmasını sonlandırdı. 

“DOĞAYA SAYGILI ÇOCUKLAR YETİŞTİRMELİYİZ”
Aslan’dan sonra sözü Kadıköy Beleye Başkan 

Yardımcısı Keriman Nalbant aldı. Yeni eğitim-öğre-
tim dönemini kutlayarak konuşmasına başlayan Nal-
bant,  konuşmasını şöyle sürdürdü: “Çocuğu gelişim 
çağına gelen her anne ve baba, çocuğunun geleceği-
ni garanti altına almanın tek yolunun iyi bir akademik 

eğitimden geçtiğini bilir. Bu nedenle çocuğunu oku-
la getirir. Bu da öğretmenlere büyük bir sorumluluk 
yükler. Bu sorumluluk hem eğitim müfredatını uygu-
lama hem de her öğrenciye ahlaki değerleri öğretmek-
ten geçiyor. Bu çok kutsal bir misyon aslında.  Ben 
öğretmenlerimizin bu başarıyı sağladıklarını düşünü-
yorum. Bugün açılış günü olduğu için bir şey daha ek-
lemek istiyorum. Eğitim müfredatını uygularken,  aynı 
zamanda ailesini ve ülkesini seven, doğaya ve her tür-
lü canlıya saygı duyan çocuklar yetiştirmeliyiz. Özve-
rili çalışmaları nedeniyle öğretmenlerimizin hepsine 
çok teşekkür ediyorum.”

“ÖĞRETMENLERİMİZE İNANIYORUZ”
Etkinliğin son konuşmasını ise Kadıköy Kaymaka-

mı Dr. Mustafa Özarslan gerçekleştirdi. “Öğretmenler 
her gün yeni bir bilgiyle ve donanımla okula gelme-
liler” diyen Özarslan, “Müdürlerimiz liderlik yapma-
lılar. Her gün olumlu yönde bir değişim yaşamak zo-
rundayız. Çocuklarımız ve milletimizin geleceği için 
heyecanlı yöneticiler bekliyoruz. Öğretmenlerimiz bi-
zim için vazgeçilmezdir. Bütün ders araç gereçlerimiz 
öğretmenlerimiz için kullanılmalıdır. Öğretmenleri-
mizin en kaliteli şekilde çocuklarımızı eğitecekleri-
ne inanıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk’ü de yetiştiren 
Mustafa adında bir öğretmendi. Aziz Sancar’ı da öğ-

retmenleri yetiştirdi. Yeni eğitim- öğretim yılının ha-
yırlı olmasını diliyorum.” diye konuştu.  

Kutlama etkinliği, öğrencilerin okuduğu şiirler ve 
4. sınıf öğrencilerinin sergilediği halk oyunları perfor-
mansıyla tamamlandı. Kadıköy Kaymakamı Dr. Mus-
tafa Özarslan, Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı 
Keriman Nalbant ve Kadıköy İlçe Milli Eğitim Mü-
dürü Sadık Aslan öğrencilerle beraber ilk ders zilini 
çaldı. Etkinliğin ardından, okula bu yıl kazandırılan 
Z-kütüphane ve revirin açılışı gerçekleştirildi. 

YARIYIL 18 OCAK’TA
Birinci yarıyıl 18 Ocak Cuma günü sona erecek. 

4 Şubat’ta ikinci yarıyıla başlayacak eğitim-öğretim 
dönemi 14 Haziran’da sona erecek. 

Bu arada bir haftadır devam eden uyum eğitimine 
birinci sınıf seviyesinde 1 milyon 299 bin 349, beşin-
ci sınıf seviyesinde 1 milyon 156 bin 546, dokuzun-
cu sınıf seviyesinde de 1 milyon 203 bin 578 öğren-
ci katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın kurs programları da 
açıklandı. Buna göre, öğrenci ve mezunlar için üc-
retsiz açılacak destekleme ve yetiştirme kursları-
nın birinci dönem öğrenci başvuruları 17-23 Ey-
lül 2018’de, İkinci dönem başvuruları 11-17 Şubat 
2019’da, üçüncü dönem başvuruları ise 24-30 Hazi-
ran 2019’da alınacak.

Birinci dönem kursları 1 Ekim 2018’de, ikinci 
dönem kursları 25 Şubat 2019’da, yaz dönemi kurs-
ları da 8 Temmuz 2019’da başlayacak.
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GÜNÜBİRLİK TURLAR 

KONAKLAMALI TURLAR 

22-23 NİSAN PAZAR - PZT. MUDURNU - GÖYNÜK - BEYPAZARI - MÜZİKLİ EĞLENCELİ (1 GECE-2 GÜN) 
26-27 NİSAN PERŞ.- CUMA İNEGÖL- OYLAT KAPLICALARI (1 GECE - 2 GÜN) 
28-29  NİSAN CMT. - PZR  ŞEHR-İ AŞK ESKİŞEHİR - ODUNPAZARI (1 GECE -2 GÜN) 

24 MART CMT. İZNİK KÖRFEZİ GÜRLE KÖYÜ - ILICA - UMURBEY - AYTEPE (YEMEKLİ) 
25 MART PZR BURSA MİSİ KÖYÜ - DAĞ YENİCE GÖLETİ - CUMALIKIZIK (YEMEKLİ) 
31 MART CMT. ESKİHİSAR - KETENCİLER ÇERKEZ KÖYÜ - SAPANCA (EKOLJK. LEZZET) 
01 NİS. PZR İNEGÖL - OYLAT ŞELALESİ- OYLAT MAĞARASI (YEMEKLİ) 
07 NİS. CMT K.MÜRSEL - AŞIKLAR TEPESİ - YUVACIK GÖLETİ (KAHVALTI-YEMEK DAHİL) 
08 NİS PZR YÜRÜYEN KÖŞK - MUDANYA - TRİLYE (BALIK MENÜLÜ) 
14 NİS CMT. BİLECİK KURŞUNLU KÖYÜ- ÇUBUK GÖLÜ -TARAKLI (ZENGİN KÖY SORASI) 
15 NİS. PZR ABAZA KÖYÜ - ANTİK KENT -DÜZCE EFTENİ GÖLÜ- GÜZELDERE ŞELALESİ (ABAZA MUTFAĞI) 
15 NİS PZR . FENER-BALAT- KARİYE MÜZESİ (ULAŞIM + REHBER) 

S EZON  B A S L I YO R ! ! !
B A H A R  G E LM I S  HOS G E LM I S . . .

Bağdat Cad. No: 517 Çatalçeşme - Bostancı 
Tel:  (0216) 372 35 77 / (0533) 384 62 93     
Facebook: Sezon TUR

KADIKÖY’DE
ders zili çaldı

Yeni eğitim-öğretim yılı ve ilköğretim haftası Acıbadem 60.Yıl Anadolu İlkokulu’nda düzenlenen etkinlikle kutlandı

Kadıköy Kaymakamlığı “19 Eylül Gaziler Günü” dolayısıyla, gaziler onuruna anma programı düzenledi

l Erhan DEMİRTAŞ

Kadıköy Kaymakamlığı, 19 Eylül Gaziler Günü kapsamın-
da Kadıköy’de anma programı düzenledi. Kadıköy Kaymaka-
mı Dr. Mustafa Özarslan’ın davetiyle düzenlenen anma etkin-
liğinde gazi ve gazi yakınları onuruna bir de kahvaltı verildi. 
Anma etkinliğinde konuşan Kaymakam Mustafa Özarslan, “İs-
tiklal ve istikbalimiz için gazilik rütbesine eren tüm kahraman 
gazilerimizin Gaziler Günü’nü kutlarken, onları en kalbi şükran 
ve minnet duygularımla anıyorum. Aramızda İstiklal mücadele-
sinin gazileri aramızda yok ama onları burada anıyoruz. Kore ve 
Kıbrıs gazileri aramızda. Onların ellerinden öpüyoruz. Allah on-
lara uzun ömürler versin.” dedi.

Anma etkinliği Kadıköy Rıhtım Atatürk Anıtı’nda düzen-
lenen resmi törenle devam etti. Anma törenine Kaymakam Dr. 
Mustafa Özarslan, Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Onur 
Temurlenk, İkmal Maliye ve Eğitim Merkez Komutanı Tuğge-
neral Mehmet Salih Akay, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Baş-
savcısı İsmail Uçar, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü Murat Işık, 
CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, AKP Kadıköy İlçe Baş-
kanı Aydoğan Ahıakın, MHP Kadıköy İlçe Başkanı Zeki Çeli-
ker ile kamu kurum müdürleri, şehit yakınları, gaziler ve gazi 
yakınları katıldı.

Kadıköy Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı, Kadıköy 
Belediyesi’nin selamlama ve çelenk sunumunun ardından Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları anısına bir dakikalık 
saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Resmi tö-
ren Bahariye Ortaokulu öğrencilerinin okudu şiirlerle sona erdi. 



4 Haber

GastroPanel Test
Midenin normal çalışıp çalışmadığını 
ve kanser riski yönünden durumunu 

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

değerlendiren GastroPanel 
Test hakkında bilgi almak için 

laboratuvarımıza başvurabilirsiniz.
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

Nüfus cüzdanımı ve İstanbul Esenyurt 
Üniversitesinden almış olduğum öğrenci 

kimliğimi kaybettim.Hükümsüzdür. 
SÜLEYMAN KAYA

KAYIP 
İLANLARI

TükoDer (Tüketiciyi Koruma Derneği), Dolar kuru ar-
tışı nedeniyle yaşanan ekonomik krizi ve yapılan zam-
ları protesto etmek amacıyla Kadıköy Khalkedon Mey-
danı’nda basın açıklaması yaptı. Kadıköylülerin ilgi 
gösterdiği açıklamaya Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 
Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin ile CHP İstanbul eski 
milletvekili Kadir Gökmen Öğüt de katıldı.  

 İĞNEDEN İPLİĞE ZAM 
“Ekonomik krizin faturasını tüketiciye kesmeyin”, 

“Benim dövizim yok ki zengin olayım”, “Sabah akşam 
zam, tüketiciler soruyor? Ne zaman ucuzluk”, “Çözüm 
yerli üretim, ithal ürüne hayır”, dövizleri taşıyan, “Zam 
zam nereye kadar, bitti buraya kadar” sloganı atan ve 
“Krizin Faturasını Neden Ben Ödüyorum. Döviz Kurun-
dan Zenginleşenler Ödesin” pankartı etrafında toplanan 
Kadıköylüler adına basın açıklamasını Tüketiciyi Koru-
ma Derneği Genel Başkanı Aziz Koçal okudu. “Bir süre-
dir başta gıda maddeleri olmak üzere iğneden ipliğe her 
şeye zam yapılmaktadır” diyen Aziz Koçal, bunun nede-
ni olarak da Dolar’daki artışın gösterildiğini söyledi. Ge-

nel Başkan Koçal, “2002 yılından bu yana ekonomide, 
tarımda, hayvancılıkta, sanayide, ticarette kısacası her 
alanda uygulanan ekonomik politikalar ve tüm ticaretin 
dolara bağlanması sonucunda ülkemiz maalesef çok cid-
di bir ekonomik kriz geçirmektedir. Bu krizden en çok 
etkilenen şüphesiz ki biz tüketicileriz.” dedi. 

“YÖNETİCİLER ZEVK-Ü SEFADA…”
Tüketicilerin zamlar nedeniyle en temel ihtiyaçları-

nı karşılayamadıklarını dile getiren Aziz Koçal konuş-
masına şöyle devam etti; “Küçük esnaf işyerlerini kapat-
ma aşamasına gelmişken ülkeyi yönetenler masraflardan 
hiçbir kısıtlama yapmamakta, lüks harcama ve israf de-
vam etmektedir. Yöneticiler zevk-ü sefada, tüketiciler 
ise cefadadır. Ranta dayalı tüketim ekonomisinden vaz-
geçilerek, üretim ekonomisini teşvik edecek ve güçlen-
direcek politikalar geliştirilmelidir. Kendi ürettiğimiz 
ürünlere tüketim önceliği sağlanmalıdır. Halkımız yok-
sullukla, işsizlikle ve açlıkla boğuşmaktadır. Gerek 6502 
sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, gerek-
se Evrensel Tüketici Hakları’nda tüketicilerin ekonomik 
çıkarlarının korunması hakkından söz edilmekte ve Ana-
yasamızın 172.Maddesi de devlete tüketicileri koruma 
görevini vermektedir.”

Tüketiciyi koruyacak tedbirlerin derhal alınması ge-
rektiğine vurgu yapan Genel Başkan Aziz Koçal, zam-
lar ve enflasyon karşısında eriyen işçi, memur ile emek-
li maaşlarını günün koşullarına uygun olacak şekilde 
arttırılması gerektiğine dikkat çekip, konuşmasını şöy-
le sürdürdü; “Devlet tüketici hakları ihlallerinin önüne 
geçmeli, vergi aflarına son vererek, eşit gelire eşit vergi 
sistemini hayata geçirmeli, mutfaktaki yangına dur de-
meli. Ülkemiz ve tüketiciler için gereğini yapmalıdır.”

adıköy de dâhil İstanbul’un dört bir yanın-
dan 16 Eylül Pazar günü Büyükada’ya ge-
len hayvan hakları savunucuları burada 
kitlesel bir eylem gerçekleştirdi. Eylemde, 

“İnsana, hayvana, yeryüzüne özgürlük”, “Susma hay-
kır, yaşamak haktır”, “Kırbaçlar kırılsın, beygirlere 
özgürlük”, “Faytondan in, bisiklete bin” gibi sloganlar 
atılırken “Hayvanlar mülk değildir” pankartı taşındı.

Açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ‘fay-
ton atlarının en fazla 6 saat çalıştırılması’ önerisinin 
sorunu çözmeyeceği belirtilirken Cumhurbaşkanı Er-
doğan’ın Yenikapı mitingindeki “Adalar’daki atları 
faytonların boyunduruğundan kurtarıp özgürlüklerine 
kavuşturmak için çalışma yapıyoruz” sözü hatırlatıl-
dı. Aktivistlerin ısrarla altını çizdiği nokta ise; atların 
6 saat değil hiç sömürülmemesi.

“RAYLI SİSTEM DE OLABİLİR”
Eylem öncesi gazetemize açık-

lamalarda bulunan hayvan öz-
gürlüğü aktivisti Zülal Kal-
kandelen, “Fayton kullanımı 
sadece İstanbul’daki adalarda 
değil İzmir’de, Kuşadası’nda, 
Aydın’da da var. Mesela Adana 
Belediyesi, geçen yıl şehirde-
ki atlı faytonları kaldırıp 
elektrikli faytona geçti. 
Diğerleri de çok kolay 
şekilde bitirilebi-
lir ama faytoncula-
rın karşıt görüşleri 
nedeniyle sonuca 
ulaşamıyor. Bazı 

adalıların elektrikli hat konusunda çekinceleri 
var. Raylı sistem de getirilebilir. Ancak so-
nuçta hiçbir gerekçe, hayvanların hayatından 
daha haklı olamaz.” diye konuştu.

Vegan Aksiyon grubundan Arvid Bager 
ise at ölümlerine karşı hiçbir önlem alınma-
dığına değindi ve şunları söyledi: “Ne zaman 

atların ölümü gündeme gelse insanları 
susturacak, yatıştıracak şeyler söyleniyor. 
Ama hiçbir gelişme yok. Ne kadar hayva-
nın yaşamını yitirdiği de çok kritik değil. 
Bir hayvan eziyete uğrasa bile karşı çıkma-
mız gerekiyor.”

“ÖZGÜRLÜK GASPI…”
Bu konuda doğaya uygun olarak çö-

zümlerin üretilebileceğine değinilen açık-
lama ise şöyle tamamlandı: “Hayvan kul-
lanımının her türlüsü yanlış olduğu halde, 
çeşitli menfaatlerin ardına sığınarak, insan 
türü olarak, her yıl milyarlarca hayvanı köle 
olarak kullanıyor ve öldürüyoruz. İnsan dışı 
hayvanlar, tıpkı insanlar gibi hissedebilir 
canlılardır. Acıyı, mutluluğu, tutsak edilme-
yi, hazzı, ıstırabı ve stresi bilirler, sinir sis-

temleri vardır, acıdan kaçarlar, kendi hayatlarının öz-
nesidirler. Hayvanların acı ve mutluluk kapasitelerini 
yok sayan, insan merkezci türcü bir ayrımcılık içinde 
hayvan kullanılması, etik bir yanlış, adalete sığma-
yan bir hak ve özgürlük gaspıdır”

Büyükada’da yapılan eylem atların yaşama hak-
larının garanti altına alınması çağrısıyla sona erdi.

EĞİTİM VE ÖĞRENCİ KOÇU 
Deneyimli öğretmenden

satranç ve diğer akıl oyunları eşliğinde,
eğitim koçluğu ve öğrenmeyi öğrenme odaklı 

eğitimler. İlkokul ve ortaokul öğrencilerine başta 
matematik olmak üzere diğer tüm branşlarda özel 

dersler. Uyum sorunlu öğrencilere 
kişiye özel yöntemler. Başlangıç düzeyinde müzik 

eğitimi (Nota-Keman-Ud)

TEL : 0 505 395 30 75

Hayvan hakları savunucuları, atlı faytona karşı 
Büyükada’da eylem düzenledi. Yapılan açıklamada her 
yıl 400’den fazla atın yaşamını yitirdiği vurgulanırken atlı 
fayton kullanımının sona erdirilmesi talep edildi
l Fırat FISTIK

K

Tüketiciden ZAM protestosu
TükoDer, 

ekonomik 
krize ve 
yapılan 

zamlara dikkat 
çekmek için 

Kadıköy’de 
basın 

açıklaması 
yaptı

l Seyhan KALKAN VAYİÇ

Atlı faytonlara 
son verin
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EDEBİYAT HAYATINDAN HATIRLAMALAR - 12 Gazete Kadıköy, yazarlarımızın, 
şairlerimizin eserlerinden küçük 

alıntılarla oluşacak 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.

Orhan Veli ile 
Erzurumlu Ozan
Yaprak Dergisi’nin 

yeni çıkmaya başladı-
ğı günler. Orhan Veli, 
meyhanenin karşısında-
ki Büyük Postane’de bir 
posta kutusu kiralamış-
tı. Derginin tüm mektup-
ları, yazıları, paraları o 
adrese gelirdi. Orhan’la 
meteliğe kurşun sıktığımız günlerden 
biri… Kürdün Meyhanesi’ne oturmuş, 
sirkeden biraz daha iyice olan şarabı-
mızı içiyoruz. Arada sırada posta ku-
tusuna gidip bakıyoruz, para gelmiş 
mi diye. Ne gezer, her seferinde eli 
boş dönüyoruz. O sıralar Kürt’le ara-
mız açık olduğundan, “Sonra veririz,” 
de diyemiyoruz. İkimizin de sinirle-
ri gergin. İşin içinden nasıl çıkacağı-
mızı düşünüyoruz. Paralı dostlardan 
da gelen giden yok. Mütercim Galip 
geldi bir ara ama onda da para suyu-
nu çekmiş. Bizden bir şarap içti, para 
bulmaya gitti. Hesap durmadan ka-
barıyordu. “Şu bizim hesabı gör ya-
vaş yavaş,” diyemiyorduk. Orhan’ın 
Melih’e, Cevdet’e, benim Basın-Ya-
yın’a telefonlarımız da boşa çıktı. Za-
man ilerliyordu. Sinirlerimiz gerilmiş 
yay gibiydi. Garsonlar durumu sezmiş 
gibi bardaklarımızı isteksizce doldu-
ruyorlardı. Umarsızdık, meyhane ka-
panıncaya dek kalacak, bir yardım eli 
bekleyecektik. Kimden bilinmez…

Böyle bir anda 
masaya hiç tanıma-
dığımız biri yaklaş-
tı. Önce polis sandık. 
Sevimsiz bir yüzü 
vardı. Siyasi şubenin 
komiser yardımcıla-
rından Kara Nizam’ın 
masasından kalkmıştı 
sanki. Kendini tanıttı:

“Ben Doğulu bir 
ozanım. Yeni geldim. Sizi şiirleriniz-
den tanırım. Oturduğum masada adı-
nız geçti. Sizi nerede bulabileceğimi 
sordum. Bu masayı ve sizi gösterdiler. 
İzniniz olursa bir iki dakika konuşmak 
arzusundayım.”

Öp babanın elini. Bir bu eksik-
ti. Tam da şiir konuşmanın sırasıydı. 
Ben, Orhan’ın, “Biraz rahatsızım, baş-
ka bir zaman konuşalım,” diyeceğini 
sandımsa da yanıldığımı anladım. Or-
han, ozanı buyur etti.

Leblebi, bayırturpu ve şaraptan 
başka bir şey bulunmayan masamızın 
sefaleti dikkatini çekmiş olacak ki he-
men bir şişe şarap, arnavutciğeri, şiş-
kebabı ısmarladı.

“Efendim, ben şiirlerimi hece ve 
aruz vezniyle yazarım. Ölçüsüz şiirin 
ise ucuz bir oyun olduğu düşüncesin-
deyim. Bilmem siz ne dersiniz?”

Orhan sıkıntıdan köpekmemesi çı-
karmak üzereydi ama her zamanki ne-
zaketi ile adamın sorusunu yanıtsız bı-
raktı:

“Görüş meselesi beyefendi” dedi.
“Yanıtınız kaçamaklı Orhan Bey. 

Doğrusu bunu size yakıştıramadım.”
Adam küstahlaşmaya başlamıştı. 

Ben bir şey söyleyecek oldum, Orhan 
aldırma der gibi ayağıma bastı, aynı 
soğukkanlılıkla “olabilir” dedi.

Şişeler üçleşti, piyazlar, koçyu-
murtaları fırtınalaştı. Masaya durma-
dan bir şeyler geliyordu. Diyecek-
lerini dinletmek için miydi, neydi, 
anlayamıyorduk. Birçok polisin bu 
biçimde sokulduğuna, içip sarhoş ol-
duktan sonra da polis olduğunu ve 
ısmarladıkları içkinin tahsisattan 
verildiğini açıkladıklarına tanık oldu-
ğumuzdan, böyle bol keseden ikramın 
bir nedeni olsa gerek diye düşünüyor 
ve içimizden, bir an önce bu adam git-
se, diyorduk.

“Orhan Bey, kusuruma bakmayı-
nız, size tüm içtenliğimle düşüncele-
rimi söyleyeceğim. Tekrar ediyorum, 
sakın bana gücenmeyiniz” dedi. 

Durdu. Söyle-
yeceklerini topar-
lamaya çalışıyordu, 
iyiden iyiye sarhoş 
olmuştu. Sözcükler 
ağzında kayıyor, ça-
talına taktığı meze-
lerin yarısı masanın 
üzerine düşüyor ama 
o, buna boş verip dü-
şenleri eliyle topla-
yıp güçlükle ağzına 
atıyordu. Nereden çı-
kagelmişti; ısmarla-
dığı içkiler de meze-

ler de yerin dibine batsın, diyordum. 
Hem üstelik bizim ödemek zorunda 
olduğumuz hesapla da ilgisi yoktu ki 
bu ısmarlamaların.

Nutukçu adaylar gibi kendini 
şöyle bir geriye çekti, kaşlarını çattı, 
dirseğini masaya koyacak oldu, be-
ceremedi. Kolu boşluğa kaydı. Mo-
ral için hafifçe öksürdü. Yeniden 
dirseğini masaya dayadı. Orhan’a 
dönerek, “Sen ve arkadaşların o gü-
zelim Türk şiirini mahvettiniz” dedi. 
“Nurullah Ataç denilen o deli de sizi 
bir matahmışsınız gibi öne sürdü. Bu 
kof ününüzün çok süreceğini sanma-
yın. Gerçek çok kısa zamanda aydın-
lanacak, dejenere ettiğiniz şiirin yı-
kıntıları altında harap olacaksınız. 
Bu aslında ölçülü şiiri bilmemeni-
zin sonucudur. Bilgisizliğinizi örtbas 
edebilmek için Fransız şiirinin göl-
gesine sindiniz ve böylece kendini 
bu ülkeye yutturdunuz.”  

Adamı yakasından tutup meyha-
nenin dışarı atasım geliyordu ama Or-
han durmadan dürtüyordu. Üstelik 
bunu yapamayacak denli parasızlığın 
verdiği eziklik içindeydim. 

Adam sürdürüyordu:
“Aruzla yazdığım bir şiirimi oku-

sam ölçüsünü bulamazsın. Okuya-
cağım şimdi, bul bakalım. Böylece 

bilgisizliğini de kanıtlamış 
olacağım. Hodri Meydan!”

Erzurumlu ozan, kük-
reyen aslan gibiydi. Yanıl-
mıyorsam otuz dizelik bir 
şiir okudu. Şiir bir felaket-
ti ama o okudukça açılıyor, 
yengisini kutlarcasına çev-
resine bakarak sesini yük-
seltiyordu. Çevre masalar 
kulak kesilmişlerdi. He-
yecanla tartışmanın sonu-
nu bekliyorlardı. Sevgi-
li Orhancığım hiç istifini 
bozmadan, soğukkanlılı-
ğını yitirmeden, “Şiirini-

zin 4, 9, 17, 23 ve 30’uncu dizelerinde 
ölçü kusuru var beyefendi” demez mi?

Bu açıklama ozanın çileden çık-
masına yetti de arttı bile. Çılgına dön-
müştü, elleri titriyor, kekeliyordu:

“Benim şiirimde ölçü kusuru ha? 
Vay babu! Orhan Bey, Orhan Bey, 
mugalatayı bırak, aczini ikrar et. Sen 
bunun daha ölçüsünü bile söylemedin. 
Ben Erzurumluyum, yemem bunu. 
Söyle bakalım, bilmiyorum, de. Doğ-
ruyu söylemek ayıp değil. Ayıp olan 
yalan söylemektir.”

“Biliyorum beyefendi.”
“Biliyorum demek yetmez, açıkla.”
“Peki efendim, söyleyeyim. Kul-

landığınız ölçü, ‘failatün/failatün/fai-
lün’dür. Yalnız dediğim gibi beş ku-
sur var şiirinizde.”

Çevrede gülüşmeler oldu. Şair-i 
azam (!) mosmor kesilmişti.

“Bir rastlantı efendim, bir rastlan-
tı!” diye bangır bangır bağırıyordu.

“İsterseniz düşük ölçülü dizeleri 
de açıklayayım.”

“Şey… Neyi, neyi? Kusurlu dize? 
Olanaksız, olamaz… Şey… Peki açık-
layın bakim.”

Kâğıtlar, kalemler çıkarıldı. On 
beş dakika sonra sorun çözülmüştü. 
Ozan hüngür hüngür ağlıyor ve “Me-
ğer ben bir bok bilmiyormuşum” de-
yip duruyordu.

Hesap meselesi ne mi oldu? Do-
ğulu ozanı yatıştırdıktan sonra hesap-
lar istendi; onun ve bizim hesap pu-
sulalarımızı ayrı ayrı getirdiler. Ama 
ozan bizim pusulayı Orhan’ın elinden 
kaptı,

“Sizi çok yordum, size haksız-
lık ettim. Hesabı bana bağışlayın, çok 
rica ederim” dedi.

İçinizden geçeni biliyorum. Ya 
ödemeseydi? Ödemeseydi, “Hesap  
yarına!” diye yürüyecektik. Öbürlerin-
de de olduğu gibi arkamızdan, “Ulan, 
gerçekten bunlar gomonist” diyecek-
lerdi.

HODRİ MEYDAN

FAHİR AKSOY (1917-2008)
Gazeteci, eleştirmen, incelemeci, ressam Fahir Aksoy, ülke sanat ve edebiyat hayatının renkli, 
aranan ve sevilen bir simasıydı. Orhan Veli, Oktay Rıfat, Melih Cevdet kuşağındandı. Röportajları, 
sanat polemikleri, sanat çevresini anlatan yazıları ve hayatının son yıllarını kapsayan resim 
çalışmalarıyla tanınmıştır. Onun yaşanmış olayları hikâye ettiği “Kürdün Meyhanesi” isimli 
kitabının, h20 kitap tarafından 2018’de yayınlanan baskısından Orhan Veli ile bir anısını anlattığı 
bölümü yayınlıyoruz.
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DERE GAZİNOSU SOKAĞI: 
Kadıköyü’nün Kalamış körfezine dökülen ünlü “lağım deresi” olan, bir zamanların 
yeşil çayırları arasından akan masmavi Kurbağalıdere’sinin batı tarafındadır 
bu sokak. Çevresinde, İtfaiye, tarihi Mahmut Baba Haziresi 
ve Söğütlüçeşme Camisi bulunur. “Dere Gazinosu” denilen 
yer, erken 20. yüzyılda burada bulunan küçük gazinoların, 
çay bahçelerinin en tanınmışı olan “Hamdi’nin Gazinosu” 
idi. Yolun adı buradan gelir. O zamanlar 
dere üzerinde sandalla gezinenler, yeşil 
ve sakin çayırlarda mesireye gelenler, 
bu gazinoya uğramadan yapamazlardı. 
Yanında, 1928’de yıkılan ve yerine taştan 
bir benzeri yapılan meşhur “Taş Köprü” 
yer alıyordu. Fenerbahçe Kulübü’nün tek 
katlı ahşap lokali de gazino yakınındaydı. 
Bunların tümü tarihe karıştı. 

ALİ FERRUH SOKAĞI: 
Söğütlüçeşme’deki belediye başkanlık binasının az 
kuzeyinde ve Hasanpaşa Camisi’nin karşı tarafındadır bu 
sokak. Hasan Paşa, II. Abdülhamit’in Bahariye Nazırıydı 
ve bu sokağın karşısında semte adını veren güzel minareli 
camisini 1901’de yaptırmıştı. Ali Ferruh Bey, 19. yüzyıl 
sonları ve 20. yüzyıl başlarının tanınmış bir şairi ve 
yazarıydı. 1865’te İstanbul’da doğdu, bir süre Paris’te siyasal bilgiler eğitimi 
gördü. Elçililikte katiplik görevini sürdürdü.  895 yılında Osmanlı Devleti’nin 
Washington elçisiydi. 1899’da Bulgaristan komiserliği yapan Ali Ferruh 
Bey’in çeşitli eserleri vardır.

ANDELİP ESAT SOKAĞI: 
Bu sokak, Kadıköyü’nün 
kuzey yönünden gelen 
Kurbağalıdere’nin iç 
tarafındaki Hasanpaşa 
Mahallesi’nde ve 
Haydarpaşa’ya doğru 
yer alan Rasimpaşa 
Mahallesi’ne yakın 
konumda bulunuyor. 
Andelip Esat Efendi, 
Osmanlı Devleti’nin 
son dönemlerinde 
yetişmiş, önemli bir şair 
ve edebiyatçıydı. Asıl adı 
Faik’tir. Faik Esat Andelip, 
1847’de yayınladığı 
Mahşer-ün Nefais isimli 
şiir antolojisiyle tanınır. 

UHUVVET SOKAĞI: 
Kurbağalıdere’nin gerilerinde ve 
Hasanpaşa semtinin yakınında, 

günümüzde bir kültür 
kurumuna dönüştürülmesi 

gündemde olan eski Kadıköyü-
Hasanpaşa Gazhanesi 

tesislerinin önündeki yolun 
adıdır. Bu sözcük, birbirine 

bağlılığı, dostluk ve kardeşliği 
vurgulayan bir anlam 

taşır. Sultan II. Abdülhamit 
döneminde ve 1904 yılında 

Uhuvvet adında bir de gazete 
yayınlanmıştı İstanbul’da. 

Fenerbahçe 
Kulübü’nün 

lokali. Arkasında 
Hamdi’nin 
Gazinosu 

görünüyor.

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…

Hazırlayan: 
Gökçe UYGUN / 
Ramazan KARAKAYA



adıköy Belediyesi’ne bağlı kültür merkez-
lerinin yeni sezona dolu dolu bir programla 
merhaba diyeceklerinin müjdesini “Kültür 
merkezleri sezonu açıyor” haberi ile geçen 

haftaki sayımızda vermiştik. Haberde Halis Kurtça Ço-
cuk Kültür Merkezi ile Karikatür Evi’nde öne çıkan et-
kinlikleri de duyurmuştuk. Bu haftada da Caddebostan 
Kültür Merkezi, Yeldeğirmeni Sanat ile Çocuk Sanat 
Merkezi’nde önümüzdeki günlerde öne çıkan etkinlik-
leri paylaşıyoruz. 

CADDEBOSTAN KÜLTÜR MERKEZİ
Jehan Barbur & Fırat Tanış
Beyrut doğumlu vokal, söz yazarı, besteci ve pro-

düktör Jehan Barbur, bugüne kadar prodüktörlüğünü 
kendisinin üstlendiği beş başarılı albüm yayınlayarak, 
giderek genişleyen sadık bir dinleyici kitlesi edindi. 
Bugün Türkiye’nin en parlak ve etkileyici caz vokal-
lerinden biri olan Jehan Barbur’a 19 Ekim Cuma saat 
20.30’da gerçekleşecek Akbank Caz Festivali’ndeki 
bu gecede aktör, yönetmen, ressam ve müzisyen Fırat 
Tanış eşlik edecek.

Birsen Tezer
Derinlikli vokaliyle, Türk müzik sahnesinin en et-

kileyici kadın seslerinden biri olarak kabul edilen Bir-
sen Tezer, Akbank Caz Festivali’nde son projesi Eas-
tern Standards ile yüzlerce yıllık Türk Sanat ve Halk 
Müziği eserlerini önceki projelerinde yer alan vokal ve 
enstrümana dayalı doğaçlama öğeleri ve günümüzün 
sesleri ile birleştirerek farklı bir dil oluşturmayı hedef-
liyor. Kadıköylüler, Caddebostan Kültür Merkezi’nde 
20 Ekim Cumartesi saat 20.30’da gerçekleşecek kon-
seri izleyebilirler. 

ÇOCUK SANAT MERKEZİ
Resital Gecesi
Çocuk Sanat Merkezi öğretmenlerinin yetenek-

li öğrencilerle buluştuğu ve aynı sahneyi paylaştıkları 
içeriği dopdolu olan ve Yeldeğirmeni Sanat’ta 22 Ka-
sım tarihinde gerçekleşecek olan Resital Gecesi’nde, 
ÇSM Gitar Orkestrası ile üflemeli çalgılar ve keman 
öğrencileri öğretmenleriyle birlikte Bach’tan Vival-
di’ye Mozart’tan Henry Mancini’ye kadar geniş bir re-
pertuarla takipçilerinin karşısına çıkacak. 

 “Çocukça Caz”
Çocuk Sanat Merkezi öğretmen ve öğrencileri, 

2017 Aralık ayında bir ilke imza atarak başlattıkları 
“ÇOCUKÇA CAZ” etkinliğini bir klasiğe dönüştürü-
yor. Klasik müzikle başlayan müzikal yolculukların-
da “Take five”, “Autumn leaves” ve “Fly me to the 
moon” gibi caz standartlarıyla yeni sulara yelken açan 
ÇSM öğretmen ve öğrencileri, Yeldeğirmeni Sanat’ta 

28 Aralık tarihinde müzikseverlere keyifli bir akşam 
sunmayı amaçlıyor. Sürprizlerle dolu bu gecede, Türk 
caz müziğinin divalarından özel bir konuk da çocuk-
larla aynı sahneyi paylaşıyor olacak.

YELDEĞİRMENİ SANAT
Film Gösterimi
Tarihi kilise havasında film izlemenin keyfi vaz-

geçilmez. İşte bu yüzden Yeldeğirmeni Sanat bu yıl 
da çeşitli kurumlarla işbirliği içinde ülke sineması ör-
neklerini izleyiciyle buluşturmaya devam edecek. Ka-
dıköy Belediyesi, Goethe Institut ortaklığı ile Alman 
sinemasının çeşitliliğini ekim ayı boyunca ücretsiz ola-
rak izleyicisiyle buluşturacak. Program şöyle:

01 Ekim 20.00 / TONİ ERDMANN
08 Ekim 20.00 / ALKİ ALKİ
15 Ekim 20.00 / ÇATISI OLMAYAN EV
22 Ekim 20.00 / BATI FREKANSI

Konser
Well Strung Yaylı Oda Grubu: Klasik ve pop müzi-

ğin harmanlandığı yaylı dörtlü konseri, yaylı dörtlüle-
re kattığı modern yorum ile 2 Ekim Salı saat 20.00’de 
Yeldeğirmeni Sanat’ da sanatseverler ile buluşuyor.

Tematik çalışmalar 
Yeldeğirmeni Sanat, 2015 yılında başlamış oldu-

ğu tematik çalışmalarına devam ediyor. Yeldeğirmeni 
Sanat’ın çalışmaları arasında pazartesi günleri ödüllü 
ülke filmleri, salı günleri klasik müzik seminerlerinin 
2. serisi, perşembe günleri caz seminerlerinin 3.serisi, 
çarşamba ve cumartesi günleri klasik müzik konserle-
ri, cuma günleri ise caz konserleri yer almakta. 2018-
2019 yılı sezonunda da bu çalışmalara eklemeler yapı-
larak devam edilecek. 

Hazırlayan: Semra ÇELEBİ / sem.celebi@hotmail.com
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Büyük Savaşın Doğu ve Batı cepheleri, 
Gelibolu ve Alsace Lorraine hafıza me-
kânları. Her iki örneğin tarihsel, kültürel, 
özgül koşullarından doğan farklılıkları var. 
En büyük benzerlikler milliyetçilik alanın-
da ortaya çıkıyor. E. Zeynep Suda, Dünya 
Savaşının iki cephesi olan Gelibolu ve Alsace 
Lorraine’i inceledi. Yazılama / 184 sf / 20 TL

Hassas terazi ile ölçülmüş dili ve anlatımıyla 
İmiş, değer yüklü eylemlerin izini sürebi-
leceğiniz bir roman. Sahnede soğukkanlı 
bir soytarı, mutsuz ama inadına “gösteriyi 
devam ettiren” İmişaba’nın yaşamından bir 
kesit. Kırmızı Kedi / 116 sf / 10 TL

İmge Kitabevi’nden aldığımız bilgiye göre 
haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:
◆ Anka’nın Yükselişi ve Düşüşü -Osmanlı 
Diplomasi Tarihi Üzerine Bir Deneme / 
Şebnem Çiler Tabakçı / İmge / 333 sf / 38 TL
◆ Labirent / Burhan Sönmez / İletişim / 
123 sf / 17 TL
◆ Değişim Sürecinde Türkiye / Mahfi Eğil-
mez / Remzi / 247 sf / 30 TL

HAFTANIN 
PUSULASI
KİTAP

ALBÜM

FİLM

Büyük Savaşın Hafıza Mekânları

İmiş

Peyk / Lay Lay Lom

Kardan Adam

Sıkı bir hayran kitlesi bulunan Peyk, 4 yıllık 
bir aranın ardından yeni albümü Lay Lay 
Lom’u yayınladı. Aradan geçen yıllar-
da çalışmaları ve konserleriyle sağlam 
bir kitleye hitap eden grup geçtiğimiz 
günlerde yayınladığı yeni albümü Lay Lay 
Lom sürprizleriyle birlikte geldi. Bunlardan 
en dikkat çekici olanı kuşkusuz Peyk ve 
Fuat’ın, albümle aynı ismi taşıyan düeti “Lay 
Lay Lom”. Her zaman olduğu gibi toplumsal 
göndermeleri şarkılarında eksik etmeyen 
grup, farklı bir müzik türünde ama tıpkı on-
lar gibi toplumsal meselelere değinen Fuat 
ile ortaya başarılı bir çalışma çıkarmış. 
Albümde dikkat çeken bir başka şarkı 
“Uyan” ise aslında bir Yunanca şarkı ve 
orijinal adı “To Minore Tis Avgis”. Peyk’in 
yorumu da kulakları serinleten cinsten…
Yedi şarkıdan oluşan albümde Peyk, bir 
de tamamı İngilizce olan Nobody ile dikkat 
çekici bir çalışmaya imza atmış. 
Albüm lansman konseri ise Kadıköy’de 
olacak. 28 Eylül Cuma akşamı Fuat’ın da 
katılımıyla Peyk, yeni albümden şarkılarla 
Kadıköy Sahne’de sevenleriyle buluşacak. 

Ruhu doyuran şarkılar: 
◆ Adamlar / Hikâye
◆ MFÖ / Ruh halim yerlerde
◆ Can Bonomo / Keyfim kaçık acık

Yapımcılığını Martin 
Scorsese’nin yaptığı 
Kardan Adam, Jo 
Nesbø’nun çok satan 
kitabının gerilim yüklü 
uyarlaması.
Deneyimli bir cinayet 
araştırma ekibinin baş 
dedektifi (Michael Fassbender) ilk karın 
düştüğü bir kış günü ortadan kaybolan 
kurbanın akıbetini araştırmaya başladıkça 
hiçbir zaman yakalanamamış eski bir seri 
katilin yeniden harekete geçmiş olabi-
leceğinden şüphelenmeye başlar. Dedektif, 
bir sonraki kar yağışı başlamadan bu akıl 
almaz şeytanı durdurmak istiyorsa keskin 
zekâlı genç bir dedektifin de (Rebecca 
Ferguson) yardımıyla çoktan kapatılmış 
eski vakalarla günümüzün vahşi cinayeti 
arasındaki bağı bulmak zorundadır.

l Seyhan KALKAN VAYİÇ

K

etkinlik yagmuru
Kadıköy’de

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları 2018-2019 
tiyatro sezonunu 3 Ekim 2018’de açıyor. Yeni tiyatro sezo-
nunun biletleri, 20 Eylül 2018 günü saat 11.00’de İBB Şehir 
Tiyatroları gişelerinden, saat 12:00’de ise sehirtiyatrolari.ibb.
istanbul adresinden ve mobil uygulamadan satışa sunuldu. 
Ekim ayında 1’i yeni, 21 oyun İstanbul seyircisiyle buluşuyor. 
Bu ay yeni oyun Can Yeleği’nin yanı sıra Bizim Aile, Ben Ça-
ğırmadım, Cibali Karakolu, Geç Kalanlar, Saadet Hanım, Nora 
(Bir Bebek Evi), Matruşka, Şahane Züğürtler, Komik-i Şe-

hir Naşit Bey, Macbeth, Ay Işığında Şamata, Son, Oyunun Oyunu, Hisse-i Şayia, 
Kahvede Şenlik Var, Bak Bizim Şarkımızı Çalıyorlar, On İki Öfkeli Adam, Şekerpare, Karın-
calar-Bir Savaş Vardı, İki Arada Bir Yerde adlı oyunlarımız seyirciyle buluşacak.

Sehir Tiyatroları 3 Ekim’de 
perdelerini açıyor

Kendine özgü üslubu ve mizahla bes-
lediği hikâyeleri tiyatro sahnesine ta-
şıyan Metin Uca, yeni sezonda Baba 
Sahne’de izleyiciyle buluşacak. Uca 
yeni sezonda, “Dilinizi Eşek Arısı 
Soksun”, “Bunu 
mu Demek İste-
dim?” ve “Alek-
sandır Telefonu 
Kaldır” gibi gös-
terileriyle ayda 
bir kez Baba Sah-
ne izleyicisiyle 
buluşacak.
Uca, ilk olarak 
“Bunu mu Demek 
İstedim?” oyunu ile 
28 Eylül Cuma ak-
şamı Baba Sah-
ne’de olacak. Doç. 
Dr. Özlem Kumru-
lar’ın yazdığı, Me-
tin Uca’nın oyunlaş-

tırdığı iki perdelik komedi oyunu “Bunu 
mu Demek İstedim?”, seyircileri bilme-
dikleri, duymadıkları eğlenceli bir yol-
culuğa çıkarıyor. Oyunda ilk kez kaka 

tanrısıyla tanışan, kay-
bedilen savaşların nasıl 
içecek adlarına döndü-
ğüne şaşıran seyirciler 
kadın-erkek ilişkile-
ri, yeme-içme kültü-
rü ve tuvalet üstüne 
akıl karıştıran sorulara 
gülerek yanıtlar bu-
luyor.
Metin Uca’nın, 28 Ey-
lül Cuma akşamı saat 
20.30’da Baba Sah-
ne Savaş Dinçel Sa-
lonu’nda sahnele-
yeceği oyununun 
biletleri babasahne.
com’dan ve gişeden 
temin edilebilir.

Metin Uca
Baba Sahne’de

Galeri Mod yeni sezona Fulya Erdem sergisiyle başlıyor.  
1979 Berlin doğumlu Fulya Erdem, gündelik hayatta aldığı 

ilhamla uzun vadeli bir projeye dönüştürdüğü çalışmalarını 
22 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında Galeri Mod’da sergiliyor.

Sanatçının ilgi alanına giren mitolojik, teolojik ve siyasi motifleri, 
hayalleriyle buluşturmasıyla oluşan bu proje, adeta bir belgeseli andııyor. 

Bu nedenle sanatçının üslubu bir bakıma hikâye anlatıcılığına yaklaşıyor. 
Özellikle son yıllarda yaptığı çalışmalar, bu anlatımcı yaklaşıma paralel olarak 

oldukça fazla detay içeriyor. Fulya Erdem’in çalışmalardaki duygusal yoğunluğun 
kodlarını çözmek, ancak seyahat ettiği ve yaşadığı yerlerin etkisinin de dikkate 

alınmasıyla mümkün. Sanatçı, herkesin ilgisini çeken genel sorunları, deneyimleriyle 
birleştirerek özgün bir duyarlık katmanı yaratmayı hedefliyor. Adres: Cemal Süreya Sok. No: 39

Galeri Mod’da Erdem çizgileri

Kadıköy Belediyesi, Caddebostan Kültür Merkezi, Çocuk 
Sanat Merkezi ve Yeldeğirmeni Sanat’ta 2018 ile 2019 
sezonunda sanatsever Kadıköylülere birbirinden değerli 
etkinliklerin yer aldığı bir program hazırladı

İthakİ Akademİ Ekİm’de başlıyor!

Red Bull Music Festival 26-
30 Eylül 2018 tarihleri arasında İs-
tanbul’da düzenlenecek. New York, Los 
Angeles, Paris, Berlin ve Sao Paulo’nun ara-
larında bulunduğu dünyanın farklı şehirlerinde 
düzenlenen festival boyunca dört farklı konsept-
te gerçekleştirilecek etkinliklerde toplam 60 sanat-
çı sahne alacak.

KADIKÖY SİNEMASI’NDA KONSER
Red Bull Music Festival Istanbul, ikinci gününde müzikse-
verleri ‘50’lerde başlayan ve ‘80’lere dek doludizgin iler-

leyen B-movie akımına doğru bir yolculuğa çıkaracak. Art of B-Movies temasında 
Yılmayan Şeytan filmi için yaptıkları yeni film müziklerini sahneleyecek olan Gaye Su 
Akyol ve Bubituzak 27 Eylül Perşembe akşamı Kadıköy Sineması’nda müzik severler 
için çok özel bir konsere imza atacaklar. Bu konserden hemen önce ise sinema yazarı 
Melikşah Altuntaş, son dönem yerli sinemanın yükselen ismi Can Evrenol, Kunt Tulgar, 
Güven Erkin Erkal ile B-Movie’ler üzerine bir sohbet gerçekleştirilecek. 

ÜCRETSİZ FİLMLER
Festival boyunca Kadıköy Sineması’nda türün kült ve klasikleşmiş yapımları 

Süpermen Dönüyor, Yılmayan Şeytan, Tarzan Vahşi Adam, Remake Remix 
Rip Off ve Şeytan filmleri yıllar sonra tekrar beyaz perde ile buluşacak. Art 

of B-Movies teması etrafında klasikleşmiş filmlerin efsanevi afişle-
ri de bir dizi illüstratör ve sanatçı tarafından yeniden yorumla-

nacak. Güven Erkin Erkal’ın ilk kez bu festival için açtığı 20 
orijinal afişi dört gün boyunca (26 - 30 Eylül) 

Kadıköy Sineması’nda sergilenecek.

Bu festİval enerjİ verecek

İthaki Akademi’nin yeni 
dönem eğitimleri Ekim ayında 

başlıyor. Bugüne kadar Editörlük 
Atölyesi, Çeviri Atölyesi, Edebiyat ve 

Psikoloji Atölyesi, Yazı Atölyesi gibi pek çok 
atölyeye ev sahipliği yapan akademinin bu yeni 
dönem programı da meraklılarını ihya edecek 

türden…
Selahattin Özpalabıyıklar ile “Editörlük 101 (editörlüğe 

giriş)-Editörlük 1001 (derin editörlük) Atölyesi”: 
Sekiz hafta sürecek olan bu programla birlikte katılımcılar 

kitabın editörden sonraki serüvenine ve editöryal 
sürecine dair birçok konuda bilgi sahibi olabilecek.

Çiğdem Erkal ile “Çeviri Atölyesi”: 
“Yüzüklerin Efendisi” ve “Yerdeniz Büyücüsü” serilerinin usta çevirmeni Erkal bu 

atölye çalışmasında, geniş bilgi birikimini öğrencileriyle paylaşacak.

Cengiz Özdemir ile “İstanbul Kültür Tarihi Seminerleri”: 
Sosyal medyada “kulturistan” hesabından, Medyascope TV’de de “Kültür ve 
Tarih” sohbetlerden aşina olduğumuz Özdemir katılımcılarını tarihi semtlerde 

kültürel bir keşfe çıkaracak.

M. K. Perker ile “Çizgi Atölyesi:” 
Usta çizgi roman sanatçısı ve illüstratör Perker içerisinde çizim 

teknikleri, incelikleri, illüstrasyon, tip yaratma ve öykü 
kurgulama konularını geliştirmeyi hedefleyenler ile 

biraraya gelecek.
Detaylı bilgi için: 

www.ithakiakademi.com
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Radiogram
Yıl 1971. O dönemki komünist 
rejimle yönetilen Bulgaristan’da 
dini ifadeler ve batı kaynaklı müzik 
ulusal tehdit kabul edilmektedir; 
BBC, Deutsche Welle, Özgür Avrupa 
Radyosu yasaklıdır. Yaşanmış bir 
hikâyeden esinlenen Radiogram, 
işte bu dönemde, rock’n’roll delisi 
küçük oğluna yeni bir radyo almak 
için 100 kilometre yürüyerek en yakın 
şehre giden bir babanın hikâyesini 
anlatır. Kimlik, müziğin gücü ve 
özgürlük hakkındaki bu sıcak dram, 
Bulgaristan’ın tam merkezinde, 
Pomakların yaşadığı Rodop Dağları’nda 
geçiyor. Radiogram, gerçek hikâyeler, 
rock’n’roll, Demirperde günleriyle 
ilgilenenlerin büyük keyif alacağı, 
“müzik özgürlüktür” ifadesine yeni bir 
anlam katan sıcak bir film.

Güvercin
Yusuf, Adana’nın kenar 
mahallelerinden birinde, ağabeyi 
ve ablasıyla birlikte yaşayan bir 
gençtir. Oturdukları evin çatısında, 
ölen babasından kalan güvercinlerini 
tutkuyla besleyip eğitmektedir. Yusuf, 
Maverdi adını verdiği dişi güverciniyle 
özel bir bağ kurmuştur. Ağabeyi 
Yusuf’a, çalışması ve para kazanması 
konusunda baskı yapar. Kuşlarından 
başka bir dünyayı tanımayan Yusuf, 
çalışma hayatı ve mahallesinin 
gerçekleriyle yüzleşir.
Kadıköy Sineması
Radiogram 14:15 19:30 21:00
Güvercin 12:30 16:00 17:45 19:30
Canavar 12:15 15:30
Transit 15:45 21:15
Köpek Dişi 14:00
Adres: Bahariye Cad. No:26 Kadıköy 
(216) 337 74 00
Kadıköy Rexx
Predator 11:15 13:15 15:15 17:15 19:15 21:15
Gece Gelen 11:00 12:45 14:30 16:15 
Misafir 11:15 13:15 15:15 17:15 19:15 21:15 
Organik Aşk 11:00 13:00 15:00 17:00 
19:00 21:00 
Adres: Bahariye Cad. No:26 Kadıköy 
(216) 3377400
Caddebostan Cinemaxiumum (Budak)
Predator 13:30 (3D) 16:00 (3D) 18:30 
(3D) 21:00 (3D)
Canavar 13:05 21:50 
Küçük Bir Rica 16:10 18:40 21:10 
Misafir 15:25 19:45 
Adres: CKM Haldun Taner Sok. No:11 
Caddebostan (216) 3580202

SİNEVİZYON

Bulgaristan’da küçük bir köy yakının-
da altyapı işleriyle uğraşan bir grup Al-
man… Topluluk çok geçmeden yörenin 
ahalisiyle tanışıp sosyal anlamda kendi-
lerine yeni bir alan yaratırlar… Bu süreç-
te kültürel farklar, tarihsel miraslar ma-
saya sürülür hep. Meinhard ise Alman 
kanadının, yerli halkla ilk ve en derin iliş-
kiyi kuran ferdidir. Hikâye ilerledikçe 
orta yaşlı emekçinin aslında ait olduğu 
toplumla dertleri, hesaplaşması oldu-
ğunu ve giderek Bulgar taşrasında kar-
şısına çıkan bu sıcak insanlara daha ya-
kın düştüğünü görürüz…

Valeska Grisebach imzalı ‘Western’, 
ana karakterinin bambaşka topraklarda 
yaşadığı hüzünle birlikte hem bir yalnız-

lık senfonisine 
soyunuyor hem 
de Doğu-Batı 
meseleleri üze-
rine etkili bir 
eskizi önümüze 
atıyor. Aslında 
genel bir sos-
yolojik bakışla, 
kendi toprak-
larında sürek-
li Türk ve (eski 
adıyla) Yugoslav kökenli işçi barındırmış 
bir ülkenin bir anlamda ‘deplasman’da-
ki görüntüsü de denilebilir ‘Western’e… 
Alman yönetmenin filmi, sezonun en 
kayda değer yapımlarından…   

***
‘Predator’ bir 80’ler kültüydü… Rid-

ley Scott’ın salonlarda büyük bir heye-
can estiren ve adeta yeni bir türün ka-
pısını aralayan ‘Alien’ının ardından ikinci 
‘uzaylı’ korku unsuruydu. Spielberg’ün 
‘E.T.’yle “Aslında dost olabiliriz” türü 

naif mesajlar peşinde koştuğu döne-
mi de bitiriyordu sanki; çünkü mesaj 
netti ‘Uzaylı acımaz, öldürür”… Üstelik 
hem de ne öldürme… Malum Scott ar-
tık, kendi yarattığı efsaneyi günümüze 
taşıdığında yola çıkarken çizdiği profi-
lin uzağında gezinmeye ve ‘Alien’ seri-
sini Tarkovski’vari “Ölüm, hayat, nerden 
gelip nereye gidiyoruz” türü meseleler-
le ele almaya başladı. Bir zamanlar Hol-
lywood’un en çok kazanan senaristle-
rinden olan Shane Black ise ‘Predator’ı 
şimdiki kuşakla buluştururken mesele-
ye felsefi tonlar katmak yerine hakkı-
nı ‘komedi’de kullanmayı yeğlemiş. Tür-
kiye’de, ismine ‘Avcı Güçlendi’ takısını 
alarak vizyona giren film, ‘Uzaylı figürü’ 
bağlamında orijinaline bağlı bir yapıya 
sahip. Fred Dekker’le birlikte imza attığı 
senaryoda Black’in dokunuşları, özellik-
le komik sahnelerde ortaya çıkıyor. Öyle 
ki ‘Predator’ yine önüne çıkana öte dün-
yaya gönderirken adeta herkes espri 
yapmak için özel bir çaba gösteriyor… 
Sonuç olarak bence izlenmesi keyifli bir 
uzay aksiyonu var karşımızda, türe ilgi 
duyanlar kaçırmasın derim…

***
İki dışlan-

mış karakterin 
birlikteliği üze-
rinden bir hikâ-
ye anlatırken 
kurduğu son 
derece tekinsiz 
atmosferle se-
yircisini irkilt-
meyi başaran 
‘Canavar’ (‘Be-
ast’) da bu ara-
lar sinema salonlarına uğrayan ilgiye 
değer yapımlardan. Michael Pearce im-
zasını taşıyan bu psikolojik gerilimi mut-
laka izleyin derim.

***
Darcey Bell’in aynı adlı romanından 

sinemaya uyarlanan ‘Küçük Bir Rica’ (‘A 
Simple Favor’) ise hayatına aniden dahil 
olan alımlı ve sorunlu Emily’yle birlikte 
rutini bozulan Stephanie’nin hayatında-
ki gelgitler üzerine bir hikâye anlatıyor. 
Komedi gibi başlayıp sonrasında rota-
sını polisiyeye çeviren film, belli bir nok-
tadan sonra hem ritmini hem de cazi-

besini kaybediyor. Paul Feig yapımda 
başrolleri Anna Kendrick ve Blake Li-
vely paylaşıyor.

***
‘Korku Seansı’ son derece bereket-

li bir gerilim serisi… Kendi içinden ‘Anna-
belle’ başlığında iki film çıkardı, şimdi sıra 
‘The Nun’da. Bizde ‘Dehşetin Yüzü’ Türk-
çe adıyla vizyona giren film 1950’lerde 
Romanya’da, uzak bir yöredeki kilise-
de yaşanan doğaüstü olaylara odakla-
nıyor. Entrikasını, tipik mekâna musal-
lat olan kötü ruh esprisi etrafında kuran 
film, bence ait olduğu ailenin en vasat 
çalışması. Kadrajlar güzel ama ne hikâ-
yenin bir özelliği var ne de gerilim sah-
nelerinin. Özetle zorlama bir çaba olmuş 
‘Dehşetin Yüzü’…     

Gurbet içimde bir ok…

UĞUR 
VARDAN

adıköy’de bir kukla tasarım atölyesi var, 
adı da Küçük İşler Atölyesi. Bu atölyeye 
adını verenler ise parmak kadar boylarıy-
la şaşkın, üzgün, neşeli, sportif, genç, yaşlı 

ve aşık sakinleri... Mimar Sinan Üniversitesi mezunu 
İrem Nur Terzi’nin ellerinden ve zihninden süzülen bu 
karakterlerle sosyal medya aracılığıyla tanıştık. Dik-
katimizi çeken ilk karakter ise April oldu. Modalı, be-
yaz yakalı, kitap okumayı ve şarap içmeyi seven bir 
kadın. Her pazartesi işe gitmek zorunda olduğu için 
de şaşkın şaşkın etrafına bakınıyor April. Peki bu atöl-
yede başka kimler var? İrem Nur Terzi’nin atölyesi-
ne konuk olduk. 

• Kendinden bahseder misin, nasıl başladın kuk-
la yapmaya? 

2007 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Sahne De-
korları ve Kostümü Bölümü’ne girdim. 5 buçuk yı-
lın sonunda da mezun oldum. Bölümün içinde kukla 
ana sanat dalı da vardı. Bu sayede kuklanın her çeşi-
diyle tanışma olanağım oldu. Gölge kuklasından iplik 
kuklaya... Çocukluğumdan beri oyuncak bebeklerle 
bir şeyler yapmayı seviyordum. Sadece bebek olarak 
kalmıyordu tabii onu bir dekorasyonla yeniden yara-
tıyordum. Hatta bebekleri kukla gibi oynatıyordum. 
Onu bir karaktere sokmak hoşuma gidiyordu. Bu il-
gim okulda da sürdü ve kukla bölümüne devam ettim. 

Mezun olduktan sonra animasyon öğrenmeye baş-
ladım. Ama yapamadım çünkü bir malzemeye dokun-
madan ya da görmeden tasarım yapamayacağıma ikna 
oldum. 

• Hangi malzemelerle kukla yapıyorsun?
Keçe, yün, kumaş, hamur ve daha  bir sürü ufak te-

fek malzemeyle kukla yapıyorum. 
Hamurla yapıyorum ama bu hamur biraz daha 

farklı. Mutfak fırınına girebiliyor, boyanabiliyor. Bir 
de maket malzemeleri kullanıyorum. 

• Senin yaptığın kuklalar oynatılmıyor ama de-
ğil mi?

Oynatılan kukla çalışmıyorum. Animasyon yap-
mak isteyenler için karakter yaratıyorum. Hareket et-
meyen minik figür ya da heykel yapmayı tercih edi-
yorum. Oynatılan kuklalar daha çok kurallara bağlı 
tasarlanıyor. Kuralları olan şeyler yapmak istemiyo-
rum. Kendi yüzümü kendim çiziyorum.

HİKÂYESİ OLAN KUKLALAR
• Aynı zamanda kuklalarının da hikâ-

yeleri var. Onlara isimler de veriyorsun. 
Bir hikâye geliyor aklıma sonra ka-

rakteri düşünüyorum. Ya da karakte-
ri yapıyorum, gözü kulağı ortaya çık-
tıktan sonra hikaye oturmaya başlıyor. 
Aslında hikaye ve karakterin yapım sü-
reci ortak ilerliyor. Filmler ya da so-
kakta karşılaştığım insanlar bana fazla-
ca fikir veriyor. Kafamdaki hikayeleri 
anlatmanın en iyi yolu bu diye düşünü-
yorum.

• Instagram hesabında bazı karak-
terleri de bu şekilde kişiselleştirerek, 
Kadıköylülerle paylaşıyorsun. 

Kadıköy benim için çok zengin 
bir semt. Uzun zamandır  bu semt-
te yaşıyorum ve giyimleri, yaşam 
tarzları, yüzleri birbirine benze-
meyen bir sürü insanla karşılaşı-
yorum. Benim çok sevdiğim Ap-

ril adlı kukla da Kadıköylü bir karakter aslında. Moda’da 
yaşadığını düşündüğüm, şaşkın ifadesi olan, aşık ama 
bunu platonik yaşayan biri. 

• Konuştuğun oluyor mu kuklalarla?
Arada canım sıkılınca seslendiğim oluyor tabii (gü-

lüyor).
• Dönem kuklası yapmayı düşündün mü hiç? Mese-

la Kadıköy’ün 1950’li 
yıllarını anlatan. 

Sadece Kadıköy’ü 
değil ama İstanbul’u ge-
nel olarak anlatabilece-
ğim bir dönem çalışması 
yapmayı düşünüyorum. 
Kafamdaki düşünce as-

lında İstanbul’a göçü kuklalar üzerinden anlatmak. 

HER YAŞTAN KATILIMCIYLA ATÖLYE
• Atölyeler düzenliyorsun burada. Atölyelerde nasıl 

bir eğitim uyguluyorsun?
Merak eden herkes atölyeye katılabiliyor. Hobi edin-

mek isteyen, nasıl yapacağını bilemeyen ama meraklı 
kişilere burada yardımcı oluyorum. Genelde belirli yaş 
üzerindeki kişiler geliyor. Kendileriyle ilgili bir şeyler 
anlatmak istiyorlar ve kukla yapımı bunun aracı oluyor. 
Genelde zaten gelen herkes ilk olarak kendisini yapıyor. 

Dersler bitse de kursiyerler kukla yapmaya devam 
ediyor. Bu da benim çok hoşuma gidiyor. Ders bitiminde 
buradan ellerinde bir şeyle çıkıyorlar ve mutlu oluyorlar. 

• Çocuklar için de atölye düzenleyeceksin sanırım 
yakın zamanda. 

Çocuklar için yapılacak atölye daha özveri gerektiri-
yor. Onlarla özel olarak ilgilenmek lazım. Çünkü el be-
cerileri yeni yeni gelişmeye başlıyor çocukların. İyi bir 
eğitim verilmezse özgüven sorunu da ortaya çıkabilir.

• Şimdilerde çocuklar sokağa çıkmak yerine ya da 
oyuncaklarla oynamak yerine tablet ya da telefonda 
oyun oynuyorlar. Çocuklar için nasıl faydası olabilir 

kukla yapmanın?
Bence en önemli şey sabretmeyi öğren-

meleri. İkincisi; üç boyutlu düşünüp onu 
tasarlamak. Çünkü çocuklar şimdilerde 

tablet gibi düz  bir şeye dokunuyor. Bu 
durum onların el kaslarını da zayıflatı-
yor. Oysa kavrama ve şekil verme yeti-

lerinin gelişmesi gerekiyor. 
• Kukla tasarımının edebiyat, tiyatro 

ya da diğer sanat dallarıyla ilişkisi var mı?
Kesinlikle edebiyat ve dramaturgiyle 

çok yakın ilişkisi var. Hayal gücünüzü 
edebiyatla geliştirdiğinizde kuklalarınız 
da o kadar farklı oluyor. Ben çok fazla 
okuyorum ve kitapların arasındaki şey-

ler bana ilham veriyor. Özellikle dis-
topya ve fantastik türleri. 

• Yaptığın kuklalar arasında 
kadın yüzleri ağırlıkta. 

Sanırım kadınları iyi tanı-
makla ilgili bir şey bu. Yüz-
lerini, saçlarını ya da vücut 
hatlarını daha kolay hayal 
edebiliyorum. 

Yaratıcı çizim ve çizgi hikâye alanında çalışan 
önemli çizer, yazar ve meraklıların buluştuğu 
‘Comikon İstanbul’ festivalinin ikincisi, bu yıl 28-30 
Eylül tarihleri arasında yine Caddebostan Kültür 
Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Eğitim ve eğlenceyi 
hayal dünyasıyla birleştiren; 50’den fazla seminer, 
konferans, panel ve workshop’un yer alacağı 
festivalin bu seneki teması ise “İlham Ver!”
Festivalde, dövüş oyunu turnuvaları, kutu-kart-
FRP oyunları, CosPlay atölyeleri, K-Pop dans 

gösterileri, Anisong Grand Prix şarkı yarışması, 
anime bilgi yarışmaları, konserler, Manga Academy 
sergileri, Edding kalemlerinin katkılarıyla ücretsiz 
yapılacak olan çizim atölyeleri olacak. 3 günlük 
organizasyonda, Otisabi’den Yıldıray Çınar’a, 
Korkut Öztekin’den Devrim Kunter’e, Özgür 
Yıldırım’dan Hikmet Yamansavaşçılar’a, Mehmet 
Çağçağ’dan Tayyar Özkan’a yaratıcı çizim denince 
akla gelen çok sayıda konuk olacak. Festivalde 
bu yıl Türkiye’de bir ilk gerçekleştirilerek, İstanbul 
Japonya Başkonsolosluğu’nun katkılarıyla 
“MACQUIA: Where the Promised Flower Blooms” 
adlı anime filminin prömiyeri yapılacak.

JAPON SOSYAL MEDYACI GELİYOR
Japonya’nın en başarılı genç sosyal medya 
girişimcisi, dünya çapında 20 milyon takipçisi 
olan Tokyo Otaku Mode’un kurucusu ve Yönetim 
Kurulu Başkanı Tomohide Kamei, sosyal medyada 
global başarının sırlarını paylaşacak. Ayrıca rapçiler 
Sehabe ve Yeis Sensura da konser verecek. 
Comikon İstanbul’da bu yıl Fransız Kültür Merkezi 
katkılarıyla Jean-Claude Mézieres’in “Valerian” 
isimli çizgi roman sergisinin sergisi de yer alacak. 
Ayrıntılı bilgi için: comikonistanbul.com

Caddebostan’da 
3 günlük Japon esintisi
Kadıköy merkezli Japon Sanat Merkezi’nin, Japonya 
kültürü orjinli festivali ‘Comikon’ başlıyor
l Gökçe UYGUN

Tomohide Kamei Sehabe ve Yeis Sensura

İrem Nur Terzi, Küçük 
İşler Atölyesi’nde 

kuklaları hikayeleriyle 
canlandırıyor. 

Siz de Terzi’nin küçük 
dostlarıyla tanışın 

l Erhan DEMİRTAŞ
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Kucuk kuklalar

PUAN CETVELİ
Western  
Dehşetin Yüzü 
Predator  
Canavar  
Küçük Bir Rica 
Güvercin  



ürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) veri-
lerine göre Türkiye’de 65 yaş üstü top-
lumun yüzde 5’i, 85 yaş üstü kişilerin 
de yüzde 30-50’sini etkileyen Alzhei-

mer/Demans hastalıkları ciddi oranda artıyor. Ül-
kemizde 65 yaş üstü nüfus, toplam nüfusun yüzde 
8,7’sini oluştururken yaklaşık 600 bin kişi hastalık-
la mücadele ediyor.

21 Eylül Dünya Alzheimer günü vesilesiyle Al-
zheimer Derneği Kadıköy Şube Başkanı Prof. Dr. 
Türker Şahiner, hastalığa karşı neler yapılabilece-
ğini, Kadıköy Belediyesi Alzheimer Merkezi ve 
Sosyal Yaşam Evi sorumlusu Dr. Zeynep Süzme 
ise bu konuda merkezin ve belediyenin etkinlikle-
rini gazetemize anlattı. 

 
KATLANARAK ARTIYOR
Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre dün-

yada 50 milyona yakın Alzheimer hastası var ve bu 
sayının 2030’da 75 milyona ulaşması bekleniyor. 

Türkiye, dünya üzerinde 
Finlandiya ve Kuveyt’in 
ardından, Alzheimer 
oranı en yüksek üçüncü 
ülke durumunda. 

Türkiye’de 2011’de 
Alzheimer kaynaklı ha-
yatını kaybeden yaşlı sa-
yısı 6 bin civarındayken 
2015’te bu oran 12 bine 
ulaştı. Yani Alzheimer 
kaynaklı ölüm sayısı kat-
lanarak artıyor ve Alzhe-
imer olma yaş oranı da 
düşüyor. 

Prof. Dr. Türker Şa-
hiner, ülkemizde bu has-

talığın neden bu kadar yaygın olduğunu ve Alzhe-
imer hastalığına karşı alınması gereken tedbirleri 
gazetemize anlattı.

• Alzheimer’ın en yüksek görüldüğü ülkeler-
den biri olmamızın sebebi nedir sizce?

Araştırmalar hava kirliliğinin olduğu yerlerde 
yaşayan kişilerde, bunama riskinin daha yüksek ol-
duğunu göstermiştir. Hava kirliliği, Alzheimer has-
talığında beyinde biriken ‘amiloid’ isimli protein 
birikimini tetikliyor ve beyinde ‘inflamasyon’ de-
nen iltihabi duruma yol açıyor. Hava kirliliği yara-
tan partiküller ne kadar küçükse beyin hücrelerinin 
ölümüne yol açan süreçleri de o kadar fazla tetik-
liyor. Bu küçük moleküller burundan koku siniri 
aracılığıyla beyne de ulaşabiliyor. Hava kirliliğine 
maruz kalanlarda zihinsel yetilerde sorunlar oldu-
ğu ve beyin hacimlerinin daha azalmış olduğu da 
son çalışmalar ile öğrenilmiştir. 

Ülke insanımızın çok erken yaşlarda pasif bir 
yaşama geçiyor olması; diyabet, yüksek tansiyon 
gibi hastalıklar da Alzheimer’ın çok hızla artma-
sına neden oluyor. Zihinsel aktif yaşamdan uzak 
kalmak ve monoton hayat, riski fazlasıyla artırı-
yor. Ayrıca stres ve depresyon en önemli risk artı-
ran faktörlerden. Ülkemiz gibi yaşlı nüfusun hızla 
arttığı bölgelerde, artış oranı 20 yıl içinde 5 katına 
kadar çıkabilir. Hastalığın artmasıyla birlikte doğal 
olarak maliyet de artıyor.

• Alzheimer’ın tamamen tedavi edilebilir has-
talık grubuna girmesi mümkün mü?

Evet mümkün. Alzheimer aşıları olarak bilinen 
amiloid proteinini temizleyen ilaçlar, bu yıl Alz-
heimer Dünya Kongresi’nde çok ümit verici araş-
tırma sonuçları ile sunuldu. Her hastalıkta olduğu 
gibi erken tanı da oldukça önemli ve bu aşılar kul-
lanıma sunulursa unutkanlık başlamadan kullanıl-
ması gerekecek.

• Alzheimer’ın önüne geçmek için ne tür ted-
birler alınabilir?

Amerikan Sağlık Dairesi 2010 yılında Alzhei-

mer için yayımladığı SOS raporunda,  Alzheimer 
hastalığını önlemenin bugün için mümkün olmasa 
bile ötelemenin mümkün olduğu şeklinde topluma 
uyarıda bulundu. Bu amaçla 4 ana başlıkta öneriler 
sıralamaktadır: 
❚ Kalp damar sağlığına, özellikle kan basıncının ve 
kan şekerinin düzenlenmesine ve obezitenin önlen-
mesine ait tedbirlerin alınması 
❚ Fiziksel beden egzersizlerin düzenli ve her gün 
yapılması 
❚ Bilişsel beyin egzersizlerin düzenli yapılması 
❚ Depresyondan korunmak için önlemler

 
“ERKEN TANI ÇOK ÖNEMLİ”
• Alzheimer olma yaşı düşüyor mu peki?
Artık çok daha erken yaşlarda tanı alan has-

ta sayısı artıyor. 50’li yaşlarda çok hasta görüyo-
ruz. Alzheimer hastalığına erken dönemde tanı 
konulamamaktadır. Unutkanlık ve diğer zihin-
sel yakınmalar ile gelen hastalar mutlaka detaylı 
bir şekilde muayene edilmeli ve gerekirse hemen 
testler yapılmalıdır. Erken tanı, hasta ve hasta ya-
kınlarına gerekli desteğin verilmesi ve uygun te-
davilere başlanması için büyük önem taşımakta-
dır. Günümüzde özellikle Alzheimer hastalarında 
yürütülen birçok deneysel ilaç çalışması, erken 
evrede bulunan hastalarla yapılmaktadır. Bunun 
nedeni, beyinde hücre ölümü daha fazla olmadan 
önlem almak ve hastalığın seyrini yavaşlatmaya 
çalışmaktır.

• Beynex erken tanı uygulaması ortaya koydu-
ğu hedeflere ulaştı mı? 

2011 yılı başlarında “Beyin ve Egzersiz” ke-
limelerinden türeterek ‘Beynex’ adını verdiğimiz 
projemizin temel amacı henüz herhangi bir tıbbi 
tanı almamış ‘unutkanlık’ yakınması olan bireyler, 
(hafif bilişsel bozukluk. subjektif bilişsel bozuk-
luk), ile ‘Erken Evre Alzheimer’ hastası olan ki-
şileri bir web sitesi üzerinden izlemekti. Hedefle-
rimizde de başarılı olduğumuzu da düşünüyorum. 
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KadıkOy 
Alzheimer 
Merkezi
umut olmaya 
devam ediyor

Sene 1978... Üniversiteye yeni girmiş-
tim. O yıl teknik üniversitede tanıştığım 
68’li bir abimizle sohbet ediyordum. Ona 
“hayat kısa” dediğimde bana gülümse-
di ve bugün bile hatırladığım ses tonuy-
la, “hayatın kısalığını ya da uzunluğunu 
belirleyen zamanın nasıl kullanıldığıdır” 
dedi.

Ona göre topluma fayda sağlayan 
işler yapmak, hayatı anlamlandırdığı gibi 

insana kendini iyi hissettirirdi... “Nasıl” 
diye üstelediğimde ise uzun uzadıya 
bana aklındakileri anlatmaya çalışmıştı. 

O gün için çok farkına varamamış-
tım bu sözlerin... Yıllar geçtikçe, geri-
ye doğru bakınca, o anı tekrar tekrar 
anımsayıp, 68’li abimize daha fazla hak 
veriyorum. O sözlerin haklılığı zaman 
içinde daha da belirginleşti. 

Siyasal yaşamımda, çalışma yaşa-
mımda, emek verdiğim dernek ve va-
kıflarda bu söz kendini bana hatırlatma-
ya devam etti. 

Elbette akan zaman içinde çocuk-
larımız büyümüştü... İyisiyle kötüsüyle 
birçok şey yaşamıştım. Ama “hayatı an-
lamlı kılacak olan nedir” arayışım hiç de-
ğişmedi. 

Özellikle Kadıköy Belediye Başka-
nı olduğum 4 yıllık sürecin bana gös-
terdikleri ile baktığımda arayışımın ya-
nıtını aldığımı görüyorum. Açtığımız her 
projede, insanların hayatlarına dokunan 
her çalışmada geçen zaman da anlam 
kazanıyor. 

Çünkü zamanla hayat arasındaki 
ilişkinin belirleyicisi biziz.

Tercihlerimiz, dış etkenler ne olursa 
olsun daha ileriyi, aydınlığı ve umudu ta-
şımalıdır. 

Umudu yeşerten bütün çalışmaları-
mızda ortaya çıkan topluma katkı sağ-
layan sonuçlardır. 

Karikatür Evi’nde bir çocuğumuz 
karikatürle ve mizahla tanışıyorsa, di-
ğer bir çocuğumuz Gençlik Sanat Mer-
kezi’nde eline ilk defa keman alıyorsa, 
bir diğeri yüzmeyi ve spor yapmayı spor 
merkezlerimizde öğreniyorsa... Orada 

umut var demektir.
Kütüphanelerimizde ders çalışan, 

İDEA Kadıköy’de çalışma sırası bekle-
yen, felsefe, tarih ve sanat söyleşileri-
ne katılan gençler yaşama yeni pence-
reler açıyorsa... Umut orada yeşeriyor 
demektir. 

Potlaç’ta onlarca kadın birlikte üreti-
yor, dayanışıyorsa, sosyal destek mer-
kezleriyle, atölyelerle insanlar meslek 
öğrenip hayata güçlenerek devam edi-
yorsa; orada umut büyümektedir.

Sosyal yaşam evlerinde ve Alzhei-
mer merkezimizde etkinliklere katılan, 
yaşamın içinde aktif biçimde yer alan 
yaşlılarımızın mutluluğu... Yaşamın her 
alanında eşit biçimde yer alan, tüm zor-
lukların üstüne cesaretle giden kadınla-
rın yanında olduğumuzda gözlerindeki 
ışık ve mutluluğu hissetmek... Umudu-
muzu büyütmektedir.

Gerçekleştirdiğimiz projeler saye-
sinde insanların yüzünde gülümsemeye 
neden olduysak, onların hayatlarına do-
kunduysak; zamanla olan yarışı biz ka-
zanıyoruz demektir. 

Ve bütün bunların geleceğe olan 
yansımasını hayal edebiliyorsak, as-
lında biz sahiden çok yaşadık demek-
tir. Çünkü hayat ona anlam kattığınızda 
uzayan ve güzelleşen bir şeydir. 

Günlük hayatın akışına kapılmadan, 
sistemin bize dayattığı kalıpları kabul 
etmeyip, hayallerimize tutunup çaba-
ladığımızda hem daha çok güçleniyo-
ruz hem de yaşadığımız her anın anla-
mı daha büyük oluyor. Zaman belki yine 
hızlı geçiyor ama bizim aklımız da, kal-
bimiz de rahat oluyor. İşte o zaman za-
manın önüne geçip vicdanımızla gü-
lümseyebiliriz. Bu bizim hem kendimize 
hem de hayata hediyemizdir.

Hayat, umut varsa uzun

AYKURT 
NUHOĞLU

Türkiye’de 65 yaş üstü toplum Alzheimer tehdidiyle 
karşı karşıya. Yaklaşık olarak 600 bin kişi hastalıkla 
mücadele ederken, Alzheimer kaynaklı ölümler de her 
yıl katlanarak artıyor. Alzheimer tehdidine karşı Kadıköy 
Belediyesi Alzheimer Merkezi umut olmaya devam ediyor
l Fırat FISTIK
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ALZHEİMER 
HAFTASINDA 
ETKİNLİKLER
21 Eylül Dünya Alzheimer Günü etkinlikleri 
çerçevesinde; 
❚ 18 Eylül Salı günü 14.00’da Prof. Dr. Türker 
Şahiner’in katılımıyla Kadıköy Belediyesi 
Alzheimer Merkezi’nde hasta yakınlarıyla 
söyleşi gerçekleştirildi. 
❚ 19 Eylül Çarşamba günü de basın açıklamasının 
ardından koro sahne aldı. Çoğunlukla gençlerin 
olduğu koroda Alzheimer Merkezi’nden 6 hasta 
ve onların yakınları da yer aldı.
❚ 21 Eylül Cuma günü 13.00’da ise Alzheimer 
Merkezi’nde kokteyl olacak. Dr. Zeynep Süzme, 
bu seneki etkinlikle ilgili “Alzheimer Günü’nü 
eğlenerek geçirmeyi düşünüyoruz. Zaten tüm yıl 
bilinçlendirme, eğitimler, farkındalık çalışmaları 
yapıyoruz, bu sene bahçemizde canlı müzikle 
kokteyl vererek eğlensinler istedik. Yani bilerek 
böyle bir kokteyl organize ediyoruz.” diyor.

“Hastanın 
yaşam kalitesini 
yükseltmeyi 
amaçlıyoruz”
Geçtiğimiz yıl 21 Eylül’de 
açılan ve Türkiye’de 
belediye faaliyeti olarak 
bir ilk olan Kadıköy 
Belediyesi’nin Alzheimer 
Merkezi, birinci yılını 
doldurdu. Şu anda 
80 hasta ve onların 
yakınlarına hizmet 
veriliyor. Alzheimer 
Merkezi ve Sosyal Yaşam 
Evi sorumlusu Dr. Zeynep 
Süzme ile merkezin bir 
yılını, başardıklarını ve gelecek hedeflerini konuştuk:
Alzheimer Merkezi’nin açıldığı tarihten bugüne ne 
değişti?
Merkezi açarken önümüzde sadece Alzheimer 
Derneği’nin birkaç yeri ve hastası vardı. ‘Nereye 
varacağız, yeterince başvuru olacak mı, yoksa 
karşılayamayacak mıyız?’ gibi birçok soru vardı 
kafamızda. Kadıköy’de 65 yaş üstü nüfus, toplam 
nüfusun yüzde 17’sine tekabül ediyor ve Demansın 
görülme sıklığı yüzde 5. Bu sayı da katlanarak artıyor. 
Böyle düşününce Kadıköy’de Demans, Alzheimer gibi 
hastalıklara maruz kalan hasta sayısı çok fazla. 

“GECE 3.00’TE GELMEK İSTEYEN BİLE VAR”
Alzheimer Merkezi olarak koyduğunuz hedeflere 
ulaştınız mı? 
Alzheimer Merkezi’nin ilk açılışından bugüne kalite 
olarak hedeflerimizin üzerindeyiz. Hastalarla çok 
koordineli bir ekip kurduk. Hasta buraya gelirken mutlu 
geliyor ve yabancı hissetmiyor. Gece 3.00’te kalkıp 
buraya gelmek isteyen hastalarımız var. Bu örnek 
bile bir şeyleri başardığımızı gösteriyor. Hastalığı 
engellemeye imkân yok. Bizim amacımız hastalığın 
evre atlamasını biraz da olsa geciktirmek. Daha da ötesi 
hastanın yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlıyoruz. 
Merkezde kaç hasta var, artacak mı?
Şu anda 80 aktif hastamız var. Sırada da 50 kişi var. 
Önümüzdeki ay bu hastaların da testlerini yapıp, 12 
hastayı daha merkezimize katacağız. Başvurular 
sürekli devam ediyor. İlçe dışından bile başvuru var. 
Onları katamasak da eğitimlerimize başvuran herkesi 
çağırıyoruz.
Aktivitelerden bahsedebilir misiniz?
Aktivitelerimizi yarım gün yapıyoruz. Çünkü Alzheimer 
hastaları 3-4 saat sonra yakınlarından birini görmek 
istiyorlar, aksi onlarda terk edilmişlik hissi yaratıyor. 
Günlük aktivitelerimizde fizyoterapistlerin önerisiyle 
fiziksel aktiviteler yapıyoruz, kahve molası vererek 
birbirleriyle anı paylaşmalarını sağlıyoruz. Anılarını 
anlatmak onları en mutlu eden şeylerden biri. 
Bunun dışında zihinsel rehabilitasyon saatimiz var. 
Yine psikomotor aktiviteler yapıyoruz. Mandala 
derslerimiz var ve hiç tahmin etmiyordum; bundan çok 
hoşlanıyorlar. Kültürel, sosyal gezilerimiz oluyor. 
Mutlaka unutamadığınız tepkiler vardır. Örnek verir 
misiniz?
Ailelerin ağladığı anlar oluyor. Mesela bir hastamız 
yıllardır evde hiçbir şey yapmıyormuş. Buraya geldikten 
sonra boya yapmaya başladı, ama hiç boya yapmamış 
hayatında. Aynı hastamız örgü atölyemizde örgü ördü. 
Kızı, almaya geldiğinde onu öyle görünce inanamadı. 
Defalarca fotoğraf çekti, çekerken ağladı. Yine bir 
hastamız, bize sürekli halde ‘Burada yaşamı buldum. 
Kim yaptıysa Allah razı olsun’ diyor. Unutuyor sonra 
tekrar söylüyor. Bütün gün dua alıyoruz ve böyle şeyler 
bizi çok mutlu ediyor. 
Merkez, hasta yakınları için de oldukça önemli, değil mi? 
Gönüllü psikolog arkadaşımız hasta yakınlarına özel 
olarak destek veriyor. Hasta yakınlarına yönelik 
merkezden önce ve sonra yapılan ölçeklerde 
muazzam bir fark var. Merkeze gelmeden önce yapılan 
ölçümlerde depresyon çok yüksek çıkarken; 8 haftalık 
eğitim sonrasında bu durumun yüzde 20 oranında 
gerilediğini gördük.
Son söz olarak; daha fazla ne yapılmalı?
Bence bu merkezleri mahalle ölçekli olarak yaymamız 
gerekiyor. Bizim çok yerimiz olsa da her gün gelseler 
keşke. Tabii ki diğer belediyelere de yayılması, ilham 
olması gerekiyor. 
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ir yıldan uzun 
süredir kira 
yardımı alama-
yan Fikirtepe-

lilerin inşaat alanındaki ça-
dırlı eylemi devam ediyor. İki yıl önce evlerinin 
yenilenmesi için Pana Yapı ile anlaşan 2 bin aile ev-
lerini terk ederek kiraya çıkmıştı. Ancak onlarca aile 
1 yıldır kira yardımı alamıyor. Mağduriyet yaşayan 
aileler yetkililere seslerini duyurmak için inşaat ala-
nına çadır kurarak eylem başlatmıştı. 24 Haziran se-
çimlerinden önce ve hemen sonra Çevre ve Şehirci-
lik İl Müdürlüğü yetkilileri ile görüşen Fikirtepeliler 
hala çözüm arayışında. 

DİLEKÇELER BAKANLIĞA VERİLDİ
100 günü aşan çadır eyleminin ardından yetkililer-

den henüz bir yanıt alamayan Fikirtepeliler, geçtiğimiz 
hafta bir toplantı yaparak herkesin hissesine göre ortak 
olacağı bir şirket kurma kararı aldılar. Vatandaşların 
bu talebi kabul edilirse kooperatif gibi işlemesi düşü-
nülen ortak şirket inşaatın yapımını üstlenecek. Ancak 
bunun için Bakanlığın izni ve hukuki şartların yerine 
getirilmesi gerekiyor. Fikirtepeliler bu taleplerini yet-
kililere duyurmak için imzaladıkları dilekçeleri Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı’na ilettiler. 

Dilekçede şu ifadelere yer verildi: “Sürecin ruhsat-
sız ve ortada herhangi bir proje dahi olmadan yapılan 
hayali satışlarla daha da içinden çıkılmaz bir hal alma-
sı, yapılan sözleşmenin feshini ve firmaya yapılan tem-
liklerin geri alınması, bu amaçla arsa sahipleri olarak 
bizleri hukuki bir girişim başlamamız noktasında mec-
bur bırakmıştır. Başlatılan ve ilerleyen süreçte de de-
vam edecek olan hukuki süreç haricinde arsa malikleri 
olarak, mevcut arsalarımızın imarı amacı ile şirketleş-
meye ve kendi yerlerimizi kendimiz yapma ya da ken-
di yerlerimiz hakkında söz sahibi olmak amacıyla ka-
rar almış bulunmaktayız. Önceliğimiz kendi aramızda 
ve güvendiğimiz kişi ve/veya kurumlarla yapacağımız 
anlaşma ve/veya ortaklık sonrası yeni bir proje üzerin-
de çalışarak yıkımdan önceki oturduğumuz evlerimize 
geri dönmek ilk amacımızdır. Bakanlığımız ve müdür-

lüğümüzün de bu süreçte mağdur vatandaşlar tarafında 
yer alarak sürecin sağlıklı ilerletilmesi ve iş yapmadan 
para kazanmaya çalışan firmaların bölgeden uzaklaştı-
rılması ve kendi projelerimiz yapma noktasında gerek-
li hukuki ve teknik desteği sunmasını bekliyoruz ve 
talep ediyoruz.”

TBMM’YE KANUN TEKLİFİ SUNULDU
24 Haziran seçimlerinden önce Kadıköy Beledi-

ye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ile beraber ziyaret eden 
CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, Fikir-
tepe’deki sorunların çözümü için TBMM’ye kanun 
teklifi verdi. Kanun teklifinde, yer teslimi yapıldıktan 
sonra 12 ay içinde ruhsat alarak inşaata başlamamış 
olan müteahhide bakanlıkça ihtarda bulunularak bir iş 
planı sunması konusunda 1 aylık süre verilmesi,  Ve-
rilen süre içinde iş planının sunulmaması ya da sunu-
lan iş planı çerçevesinde izleyen 12 aylık süre içinde 
müteahhit tarafından inşaata başlanılmaması halinde 
inşaatın Bakanlık tarafından tamamlanması önerildi. 

Kanun teklifi ile kentsel dönüşüm uygulamaları 
kapsamında tahliye edilerek yıkılan yapıların yerine 
başlanılmayan veya yapımı yarım kalan inşaatların 
devlet tarafından tamamlanması sağlanarak vatan-
daşların mağduriyetlerinin giderilmesi amaçlanıyor.  

FİKİRTEPE İBB GÜNDEMİNDE
Fikirtepelilerin sorunu geçtiğimiz hafta İBB Mec-

lisi’nde de konuşuldu. Meclis’te söz alan İBB ve Ka-
dıköy Belediyesi Meclis Üyesi Ülkü Koçar, sorun-
ların çözümü için İBB’yi göreve davet ederek şöyle 
konuştu: “Devlet kamu gücüyle rant amaçlı 3-5 mü-
teahhidi zengin etmek yerine Fikirtepe başta olmak 
üzere tüm kentsel dönüşüm alanlarındaki vatandaşla-
rın barınma ve mülkiyet haklarına saygı çerçevesin-
de ve sosyal devlet bilinciyle, bu evlerin yenilenerek 
teslim edilmesini sağlamalıdır.”

Kira yardımı 
alamayan 

Fikirtepelilerin 
eylemi 100 

günü aştı. 
Bakanlık sorunu 

çözmezse 
vatandaşlar 

evlerini kendi 
inşa edecek

l Erhan DEMİRTAŞ

Fikirtepeliler
EVINI 
kendi

yapacak

İlk filmi “El Yazısı” ile tanınan Ali Vatansever’in 
ikinci sinema filmi “Saf”ın dünya prömiyeri, 43. 
Toronto Uluslararası Film Festivali’nin “Discovery” 
bölümünde yapıldı. 
11 Eylül Salı akşamı gerçekleştirilen prömiyere 
yönetmen Ali Vatansever ile beraber filmin baş-
rol oyuncuları Saadet Işıl Aksoy ve Erol Afşin de 
katıldı. Gala gösterimi sonrasında ekiple yapılan 
söyleşiye de sinemaseverlerin yoğun ilgisi oldu. 
Vatansever, “Toronto gibi bir festivalde, salonu il-
giyle dolduran sinemaseverlerle beraber filmimi-
zin prömiyerini yapmak bizim için çok anlamlıydı. 
Dünyanın muhtelif yerlerinde filmde yaşanan so-
runların aynılarının olduğunu izleyicilerden dinle-
dik. Hatta Hindistan’dan bir izleyici önümüze atla-
yıp Saf’ı Hindistan’da da gösterime sokmamızı ve 
aynı sorunlarla orda mücadele ettiklerini söyle-
di. Fikirtepe gibi hem mülteci, hem de kentsel dö-
nüşüm sorununun birleştiği özel bir coğrafyadan 
anlattığımız hikâyenin, dünyanın çok farklı yerle-
rinde yaşayanlar tarafından aynı şekilde algılan-
dığını görmek benim için heyecan vericiydi.” dedi.

GECEKONDU SEMTİNİN GENÇ ÇİFTİ
Ali Vatansever’in kaleminden çıkan Saf’ta Fikirte-
pe’de bir gecekonduda yaşayan genç evli bir çiftin 
kentsel dönüşüm söylentilerinin mahalleye düş-
mesiyle beraber dönüşen hayatları anlatılıyor. Fil-
min konusu şöyle; Kamil, Kadıköy Fikirtepe’de eşi 
Remziye ile yaşayan naif bir adamdır. Yan mahal-
lede dönüşüm projesi yürüten ve göçmen işçi ça-
lıştıran bir inşaat firmasının şantiyesinde çalışma-

ya başlar. Mahallesinde gördüğü tepkiler ve 
işyerinde artan baskılar Kamil’i gitgide 

dönüştürür. Eşi Remziye olayların 
sonuçlarıyla yüzleşir.

Başrollerini genç ve başarı-
lı oyuncular Saadet Işıl Ak-

soy ve Erol Afşin’in pay-
laştığı filmde onlara Onur 
Buldu, Ümmü Putgül ve 
Kida Ramadan eşlik edi-
yor. Yapımcılığını Ter-
minal Film, 2Pilots Film 
ve 4 Proof Film’in üst-
lendiği filmin çekim-
leri geçtiğimiz son-
baharda İstanbul’da 
tamamlandı. Türki-
ye-Almanya-Roman-
ya ortak yapımı olan 
SAF T.C. Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığı Sine-
ma Genel Müdürlüğü, 
Film und Medienstif-
tung NRW ve Eurima-
ges destekleriyle ger-
çekleştirildi. 

Kanada’da!
Fikitepe’de geçen Saf 
filminin dünya prömiyeri 
Toronto Uluslararası Film 
Festivali’nde yapıldı

Fikirtepe filmi

B
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"Yaşamımızın sürekli işi ölümü inşa etmek-
tir diye yazar Montaigne, ölümü inşa etmek.” 
Simone de Beauvoir 1948 yılında kaleme al-
dığı Muğlaklık Etiği’nin birinci bölümüne bu 
cümleyle başlıyor. Bölümün adı Muğlaklık ve 
Özgürlük. Yaşamı inşa etmek lafına çoktan 
alışmış kulaklarımız, hele varoluşçuluk oku-
muşsak azıcık. Bu düşünce akımında insan 
hem kendini hem de dünyayı inşa eden bir 
varlık  olarak anlaşılır. Elbette insan yaşar-
ken yapıyor bunu. Kendini inşa ediyor ve or-
tak dünyanın kuruluşuna katkıda bulunuyor. 
Yaşamı inşa etmek kendine bir çevre kur-
mak olabilir. Bilim ve teknoloji biyolojik yaşa-
mı, bedeni de kısmen inşa ediyor.  

Peki ya ölümü inşa etmek ne demek? 
Nasıl ve ne zaman öleceğini seçmek müm-
kün olmayabilir. Gelecek kuşaklara bırakı-
lan ne varsa onların tasarrufunda olacak. 
Ölüm anonim bir gelecek tarafından içeril-
meye benzerse, ölümü inşa etmek de müm-
kün olmasa gerek. Sosyal medya sayfaların-
da ait olduğumuz gruplarda kalmaya devam 
edeceğiz, üstümüze kurulan cümlelerin esi-
ri olarak.  

Bitkiler ve hayvanlar da ölür ancak insan 
öleceğini öğrenir, ölümü bilir, öngörür, bir im-
kan olarak. Antropologlara göre ölüm bilin-
ci insanı doğal koşullarından kurtaramasa da 
doğal bir varlık olmaktan çıkaran şeylerden 
biridir. Bir bilinci olmayı ölüm bilincine sahip 
olmakla ilişkilendiriyor Beauvoir. Bu da in-
sanı varlık açısından hayvanlarda ve bitkiler-
de olmayan bir muğlaklığa sokuyor. Ontolojik 
bir muğlaklık. Hem dünyanın bilincine sahibiz 
hem de dünyadanız. Hem hiçbir dışsallığın ele 
geçiremeyeceği bir içselliğimiz, özneliğimiz 
olduğunu düşünüyoruz hem de dünyada-
ki güçler bizi kırıyor, ezip geçebiliyor. Bu öz-
neliği bir ayrıcalık olarak ele alıyor Beauvoir. 
Bir fark, bir ayrıcalık, fakat başkalarıyla pay-
laşılan bir ayrıcalık. Dünyada, dünyadan, baş-
kalarıyla birlikte ve kendi olma imkanı olan 
bir varlığın içinde bulunduğu trajik muğlaklık 
onun özgür olabilmesinin de koşuludur.  

Bu özgürlük birçok metafizik bilinmezli-
ğin içinde serpilip gelişir. Zihin maddeye veya 
madde zihne indirgenebilir mi? Zihin ile be-
den tek bir töz oluşturur mu? Bunların oluş-
turduğu birlikte ikisi arasında bir hiyerarşi 
kurulabilir mi?  Ölüm aşılmaz mı? İnsan ölüm-
süz olabilir mi? Yaşam ile ölüm birbirini dış-
lar mı? Yoksa ölüm zaten yaşamın içerisinde 
mi? Peki ya zamanla ilişkimiz? Bir bakıyoruz 
ki hayat geçip gidiyor, gelecek henüz yok, 
geçmiş artık yok ve şimdi o kadar geçici ki, 
bir hiç olabilir ancak. Öte yandan varlığımızın 
ebedi hakikatine ulaşmayı umabilecek kadar 
güveniyoruz zihnimize. İnsan paradokslarla 
dolu bir varlık. Doğaya hakim olmaya çabalı-
yor, sonunda doğaya saygı duymayarak do-
ğanın düzenini bozuyor ve tetiklediği doğal 
felaketlerin bedelini yaşamıyla ödüyor. Bü-
tün insanların özgürlüğünü ve eşitliğini ta-
hayyül ediyorken faşizme özgü ayrımcılık-
ları ve kıyıcılıkları sineye çekiyor. Simone de 
Beauvoir hayatın temel muğlaklıklarıyla yüz-
leşmeden bir özgürlük etiği kurulamayaca-
ğını söylemek için işte bu yakıcı soruları sor-
mak sorumluluğunu hissediyor. 

İnsanın varoluşundaki muğlaklık orta-
dan kaldırılacak veya aşılabilecek bir şey de-
ğil. Muğlaklığın varlığı eylemi, dolayısıyla etiği 
ve politikayı imkansızlaştırmıyor veya boşa 
çıkarmıyor. Varoluşun muğlaklıklarının insa-
nı eninde sonunda umutsuzluğa sürüklemesi 
gerekmiyor. Özgürlüğün mutlak ve nihai bir 
hedefi yok, insan özgürlüğüne hedefi kendi-
si koyuyor. Aslında tüm hedefleri paranteze 
aldığımızda şu veya bu hedefi gerçekleştir-
meye yönelik aşkınlık hareketinden ayrılabi-
lecek bir kendiliğe ulaşamasak bile varoluş-
sal dönüşümlere açık bir bilinçle karşılaşırız. 
Bu yüzden de hedefe ulaşmadaki başarısızlık 
hayatı anlamsız bir hale getirmez. İnsan ba-
şardıkları ve başaramadıklarıyla işe yaramaz 
bir tutku olmaya devam eder.  Belki de varo-
luşu bir eksiklik olduğu için sadece yaşamını 
değil, ölümünü de inşa etmeye çabalar. 

Ölümü inşa 
etmek

ZEYNEP 
DİREK KADIKÖY’DE

Balık sezonu açıldı, tezgâhlar şenlendi. Gazete Kadıköy okurları için mevsimin balıklarını 
nereden, nasıl alabileceğinizi ve semtin her keseye uygun balık restoranlarını derledik

alık, zengin vitamin içeriği ve güçlü besin değeri ba-
kımından hem çocukların hem de yetişkinlerin düzen-
li olarak tüketmesi gereken bir gıda. Yaşadığı denize ve 
mevsimine göre değişmekle birlikte özellikle kış ayla-

rında taze ve çok çeşitli olan balık, şu sıralar tezgâhları dolduruyor. 
Kadıköy’ün tarihi çarşısı da birçok balık tezgâhı ve büyüklü kü-

çüklü restorana sahip. Çarşının ara sokaklarında yürürken denizden 
yeni çıkmış balıkların kokuları direk burnunuza çarpıyor. Balık se-
venlerin önünden geçerken bile zevk aldığı balık pazarında bu aralar 
en çok bulunan balıklar Palamut, Çipura, İstavrit, Sardalya, Barbun-
ya ve Lüfer. İsterseniz tezgahlardan çiğ şekilde alıp evinizde pişi-
rebilir yada balıkçılarda pişirtip evinizde yiyebilirsiniz. Aileniz, ar-
kadaşınız veya tek başınıza hem meze hem de balık keyfi yapayım 
derseniz her keseye uygun restoran mevcut.

Kadıköy’de sadece tarihi çarşıda değil, Moda, Kızıltoprak-Bos-
tancı sahil yolu ve minibüs caddesinde de birçok balık restoranı 
için alternatiflere rastlıyoruz. Kadıköy’de balık yiyebileceğiniz bazı 
mekânları ve iki kişilik ortalama fiyatları sizin için derledik.

KADI NIMET BALIKÇISI 
Balık pazarının içinde 40 yılı aşkın süredir lezzetinden ve kali-

tesinden ödün vermeyen bir restoran. İlk kurulduğunda canlı balık 
satışıyla başlamış ve sonrasında satışın yanı sıra restoran olarak da 
hizmet veriyor. Canlı, taptaze balık çeşitleri ve yanında diğer de-
niz ürünleriyle, mezeleriyle balık severlerin uğrak yerlerinden biri. 
Yaz kış gidebileceğiniz, kapalı salonunda oturmayı ya da terasın 
keyfini çıkarmayı tercih edebileceğiniz, alışılagelmiş balıkçı kon-
septinden farklı, modern ama bir o kadar da sıcak samimi bir yer.

Ortalama iki kişilik fiyat:130TL.

HAYYAM EGE 
Tarihi çarşıdaki bir başka balık restoranı Hayyam Ege. Açık-ka-

palı alanlarıyla herkesin uğrak yeri olan Hayyam Ege, meze ve ba-
lık çeşitleriyle, ister ayak üstü yiyip kalkabileceğiniz, isterseniz ar-
kadaşlarınızla uzun uzadıya vakit geçireceğiniz bir mekan. 

Ortalama iki kişilik fiyat: 180TL

KOÇO
1928’den günümüze Moda caddesinde hizmet veren Koço, Ka-

dıköy’ün en eski restoranlarından biri. Farklı balık çeşitlerinin ol-
duğu restoranda Moda manzarasının tadını çıkarabilirsiniz. 

Ortalama iki kişilik fiyat: 200TL

MÜZEYYEN RESTAURANT
Koşuyolu’nda bir Ege restoranı. Taş bina içinde yer alan resto-

ran lezzetli balıkları ve mezelerinin yanında ud eşliğinde canlı mü-
zik ve keyifli bir akşam için tercih edilebilecek yerlerden biri. 

Ortalama iki kişilik fiyat:190TL

BY ESAT
Bir tatlı huzur arayanlar için Kalamış’ta yer alan By Esat aynı 

zamanda Cunda’dan gelen Ege otları ile Ege havasını yaşatıyor. 
Kapalı salonu ve bahçesiyle müşterilerine iyi bir hizmet veren res-
toran, taze balıkları ve özel tatlara sahip mezeleriyle misafirlerini 
Ege mutfağının güzel lezzetleriyle buluşturuyor. 

Ortalama iki kişilik fiyat:250TL

SAKI BALIK
Caddebostan’ın en güzel sokaklarından birinde mavi beyaz 

konseptiyle, şirin ve bir o kadar samimi bir yer. Taze balık çeşitle-
ri ve mezeleriyle keyifli zaman geçireceğiniz ve aynı zamanda gü-
zel lezzetleri tadacağınız bir mekân. 

Ortalama iki kişilik fiyat:170TL

YILDIZ YAKAMOZ 
Bostancı’da 3 katlı güzel samimi bir mekân. Girişte istediğiniz 

balığı tezgahta seçip o anda pişirttirebiliyorsunuz, taptaze ve mev-
simlik çeşitleriyle gerçekten balık yemeğe doyuyorsunuz. 

Ortalama iki kişilik fiyat:90TL(evlere paket servisi mevcut)

SEVEN BALIK 
Kadıköy’de ve İnönü Caddesi Kozyatağı’nda olmak üzere iki şube-

si olan restoran mevsimine göre taze balık çeşitleriyle size balık ziya-
feti sunuyor. (Hafta içi gündüz saatlerinde evlere paket servisi mevcut) 

Ortalama iki kişilik fiyat:80TL

l Özge ÖZVEREN

B

BALIK EKMEK 
Kadıköy ve Bos-
tancı sahilde ufak 
tezgahlarda, 
tekne içlerinde 
“balık ekmek” 
yapan bir çok 
balıkçıya rast-
lamak mümkün, 
denize sıfır küçük 
taburelerde oturup 
deniz havasıyla balık ek-
meğin lezzeti bir başka oluyor, hem ekonomik olu-
şu da cabası. 
Ortalama tek kişi fiyatı:12-14TL 

EVLERE SERVİS
Ben balığımı kendim seçip ayıklatıp pişirilmiş ola-
rak evde yemek istiyorum derseniz de birçok al-
ternatif mevcut. Son zamanlarda balık tezgahları-
nın bu şekilde servisleri de var hem balığına göre 
pişirme yöntemleriyle hem evinizde uğraşma-
dan lezzetli taze balık yemeniz mümkün. Bunlar-
dan birkaçı; Kadıköy balık çarşısında Dicle Balıkçılık, 
Şen Balıkçılık, Deniz Balıkçılık, Marmara Balık Mar-
ket; Deniz Kapısı Balık Evi (Merdivenköy), Bizim 
Balık (Erenköy), Göztepe Balıkçısı, Merve Balıkevi 
(Bostancı), Altıneldiven Balıkçılık (Bostancı), Kava-
la Balık Lokantası (Çemenzar), Sahra Yunus Balık-
çılık (Sahrayıcedid), Yakamoz (Sahrayıcedid)

Fenerbahçe koyunda yer alan Khal-
kedon Fenerbahçe denize sıfır muh-
teşem manzarasıyla Kadıköy’ün en 
güzel mekânlarından biri. Şehrin ka-
labalığından kaçmak, 
denizi karşınıza almak 
dışında lezzetli balık 
yemek için tercih edi-
lecek restoranlar ara-
sında yer alan Khal-
kedon Fenerbahçe’de 
her daim mevsim ba-
lıklarını bulmak müm-
kün. Mevsimine göre 
taze balık çeşitleriyle 
ve deniz ürünleri, me-
zeleriyle güzel bir ba-
lık ziyafeti çekebile-
ceğiniz mekânın balık 
kokoreci ve balık köf-
tesi en çok tercih edi-
len tatları arasında. 
Ortalama iki kişilik fi-
yat:115TL
Sizler için Khalkedon 
Fenerbahçe balık us-
tasından tadı dama-
ğınızda kalacak Balık 
köftesinin tarifini al-
dık. İsterseniz eviniz-

de deneyin, ‘yok ben uğraşamam2 
derseniz buyrun Khalkedon Fener-
bahçe’ye hem deniz havası alın hem o 
muhteşem tatları yerinde deneyin.

BALIK KÖFTESİ
MALZEMELER; 

 Kemiksiz deniz çipurası
 Kaşar peyniri
 Galeta unu
 Taze soğan, maydanoz
 Sarımsak
 Kekik, nane, karabiber, tuz, kimyon

YAPILIŞI; 
Balık eti kıyma haline getirilir(robotla 
çekilir),tüm malzemeler ile birlikte iyice 
yoğrulup malzemelerin karışması sağlanır, 
elle köfte şekli verilir ve ızgarada pişirilir. 
Üzerine sos olarak; zeytinyağı, limon ve 
soya sosu dökülür. Afiyet olsun...

Khalkedon Fenerbahçe

BALIK KEYFİBALIK KEYFİ

Haber
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Hiç böyle düşünmemiştim ama bu yazı-
yı yazmak için masa başına (artık masa 
başı da yok, diz üstü bilgisayarla koltuğa) 
oturduğum vakit düşündüm de, Türki-
ye’de rock müzik çalan radyo istasyon-
ları arasında yıllardır kesintisiz program 
yapan tek kadın radyocu Gülşah Gü-
ray. Aslında meseleyi kadın-erkek ola-
rak kategorize etmek istemezdim çünkü 
mesele ‘memlekette rock müzik çalan 
radyo istasyonları’ başlığı altında ince-
lendiğinde bile yeterince vahim durum-
da ama her nedense bu detaya yeni ayıl-
mışım. (Ondan sonra program yapmaya 
başlayan ‘Eksen kadınlarına’ ve alterna-
tif radyolardaki diğer kadın radyoculara 
selamlarımla.)

Gülşah’la doğup büyüdüğü Cadde-
bostan’da (doğduğu evin karşısında otu-
ruyor) sık sık gittiğim ve onunla da ara 
ara karşılaştığımız sevimli ve samimi yeni 
kuşak fırınlardan Sour & Sweet’te sohbet 

ediyoruz. Yanımızda bir de küçük bir 
misafir, Gülşah’ın oğlu Deniz var. Biz 
sohbet ederken o bir defterin sayfa-
larına nokta nokta şeklinde çeşitli re-
simler çiziyor ve bittiğinde annesine 
kalemi uzatıp noktaları birleştirme-
sini bekliyor. Gülşah da benim soru-
larımı cevaplarken, bir yandan kah-
vesini içiyor, bir yandan da çizgileri 
birleştiriyor. Şu cümlenin bir teyze 
gibi tınlamasını istemem ama haya-
tımız aynı/yakın mahallelerde geçti-
ği için Deniz’in doğduğu zamanı bili-
yorum. Ve Gülşah’ın anne olduktan sonra 
sosyal hayattan elini eteğini hiç çekmedi-
ğini, konserler, festivallerden kopmadığı-
nı ve bunun da ne kadar süper göründü-
ğünü düşündüğümü hatırlıyorum. Deniz 
şimdi sekiz yaşında ve üzerinde kimi za-
man The Smiths kimi zaman AC/DC ti-
şörtleriyle annesine eşlik ediyor. 

Hatırladığım başka şeylerden biri, 
2004’te Barbaros Devecioğlu ve Ha-
kan Özdemirci yönetimindeki Radyo Ek-
sen’de Cızırtı adlı programımı yaptığım 
dönemde, onun radyonun ‘ana karakter-
lerinden’ biri olması. Eksen’den tam tabi-
riyle kimler geldi kimler geçti, zor nefes 
aldığı zamanlar oldu ama çizgisini boz-
madan ve müdavimlerini de artırarak bu-

günlere kadar geldi. 
Neredeyse açıldığı günden beri radyo-

da çalışan, 13 senedir radyonun yayın yö-
netmenliğini sürdüren, 07.00-10.00 arası 
da sabah programını yapan Gülşah’ın sesi 
ve tabii şu anda sosyal medyanın da et-
kisiyle sureti artık on binlerce kişi tarafın-
dan biliniyor. Temmuz ayında İstanbul Caz 
Festivali kapsamında İstanbul Modern’de 
düzenlenen, onun moderatörlüğünü yap-
tığı Nick Cave söyleşisine konuşmacı ola-
rak katıldığımda bunu bir kere daha anla-
dım. Gülşah gerçek bir radyo celebrity’si. 
Mübalağa yapmıyorum. Söyleşi bittikten 
sonra İstanbul Modern’in cafe kısmında 
sohbet ederken yanımıza -aralıksız- ge-
len ve yaşları 10 ile 60 arasında gezinen 

onlarca kişi, “Sizi çok seviyoruz, fotoğ-
raf çektirebilir miyiz?” deyip telefonları-
nı uzattıklarında ‘fotoğrafçı’ olarak Gülşah 

ve hayranlarının çok fotoğrafını çek-
tim. (En son Kadıköy Plak Günleri’ne 
konuşmacı olarak katıldığında beş ya-
şındaki bir çocuk, “Beni Gülşah’a götü-
rün!” diye bağırıyormuş.)

Yeditepe Üniversitesi Radyo Tele-
vizyon ve Sinema mezunu olan Gül-
şah, müziksever anne-babası saye-
sinde rock müzikle çok erken yaşta 
tanışmış. Evdeki beta video kasetler-
den izlediği Dire Straits konseri, ba-
basının ‘Daha sert bir şeyler dinlemek 
istiyorum’ diyerek aldığı Iron Maiden 

kaset, annesinin iş yerinde çekme ka-
set hazırlayan birinden alıp getirdiği Pink 
Floyd albümü derken ağaç yaşken eğil-
miş. İlk gençlik yılları metal ve punk kon-
serlerinde, Akmar atmosferinde geçmiş. 
Sonrası biraz daha alternatif müzik, grun-
ge. Ve radyoya girişiyle birlikte yeni tanış-
tığı daha birçok müzik. Bu anlamda Bar-
baros Devecioğlu’nun hayatında önemli 
bir yeri olduğunu söylüyor. “Beni çok ağ-
latmışlığı vardır, ama ondan çok şey öğ-
rendim.” 

18 yılda hem onu büyüten hem onun 
büyüttüğü bu istasyondan bahsederken, 
“İnsanların iki-üç yılda bir iş değiştirdik-
leri ya da değiştirmeye mecbur bırakıl-
dıkları bir ortamda, 18 yıldır, üstelik kül-

tür-sanat gibi zor bir alanda aynı yerde 
duruyorsun. Nasıl bir his bu?” diye soru-
yorum. “Radyonun büyüsü başka bir şey. 
İçine girince hissediyorsun” diyor. “Rad-
yo Eksen’in başına birçok şey geldi, pek 
çok kişi de bilmiyordur, ipin ucundan dön-
düğümüz oldu. Bunları mümkün olduğu 
kadar yansıtmamaya çalıştık. Yaptığım işi 
gerçekten çok seviyorum. Yoksa her sa-
bah 5.30’da kalkıp Maslak’a gitmek çok 
zor. Artık çocuğun gibi olduğundan onun 
için savaşıyorsun. İnişler çıkışlar olsa da 
pes etmiyorsun. Bir de pek bir şey kal-
madı alternatif kültür adına. Onu elde tut-
mak için elimizden geleni yapıyoruz. Sağ 
olsun dinleyiciler de hep destek oluyor-
lar. ‘İyi ki varsın’ demeleri, ‘Seni dinleyin-
ce günümüz güzel geçiyor’ demeleri çok 
iyi geliyor.”

Gülşah Spotify’daki hesabına sabah 
programlarında çaldığı şarkıları yüklü-
yor. Bu yazıyı yazarken 18 Eylül’de yaptığı 
programın şarkı listesini dinliyorum. Ak-
lıma 2000 yılında arabada giderken rad-
yo kanallarını karıştırdığım bir gün geliyor. 
Normal şartlarda Radyo 2019’un yayın 
yaptığı 96.2 frekansından bangır bangır 
rock müzik yükseldiği anı hatırlıyorum. 
Bir hazine bulmuş gibi nasıl inanamadığı-
mı. Ve zıplayacak kadar mutlu olduğumu. 
18 yılın ve türlü engebelerin ardından hala 
bize ‘eski dost’ kontenjanından seslenen 
Radyo Eksen’in ömrü uzun olsun. Amin.

Radyonun büyülü dünyasında 18 sene
MELİS 
DANİŞMEND

ehrin sanat hayatında ay-
rıcalıklı bir yere sahip 
olan Kadıköy Belediye-
si Süreyya Operası’nın 

(KBSO)12. sanat yılı (2018-2019) 
programı başlıyor. Açılış, 1 Ekim 
saat 20:00’de yapılacak Simon Gh-
raichy piyano resitali ile yapılacak. 
Meksika ve Lübnan kökenli Fran-
sız piyanist Ghraichy, aldığı birçok 
uluslararası ödülün ardından, son ya-
yımlanan “Heritage” albümüyle bü-
yük ses getirdi. New York’taki Car-
neige Hall, Berlin Filarmoni Salonu, 
Paris’teki Champs Elysées Tiyatrosu 
gibi dünyanın önde gelen prestijli sa-
lonlarını kapsayan bir dünya turne-
sine çıktı. Ghraich y, dünya turne-
si kapsamında İstanbul seyircisiyle, 
Süreyya Operası’nın Açılış Konse-
ri’nde buluşacak.

SENDROMA KARŞI MÜZİK!
11 yıldır aksatmadan yapılan ‘Pa-

zartesi Oda Müziği Konserleri’ yeni 
sezonda Türk ve yabancı virtüözle-
rin katılımıyla sürecek. Örneğin 1 Ni-
san 2019 Pazartesi konserinde Viyana 
Oda Senfonisi özel bir program suna-
cak. Viyanalı Beşliye önemli iki vir-
tüöz de eşlik edecek; tanınmış Hollan-
dalı bariton ‘Sef Thissen’ ve klarnetçi 
‘Fabio di Casola’.

Yine yabancı ustalardan tanınmış 
kemancılar Alexander Markov, And-
rej Bielov, çellist Alexander Rudin, 
Türk meslektaşlarıyla Süreyya’da oda 
müziğinin seçkin örneklerini yorum-
layacaklar. Borusan Quartet yine Sü-
reyya’da her yıl olduğu gibi dört ayrı 
programda kuartet repertuvarının seç-
kin eserlerini yorumlayacak.

KBSO’nun klasikleşen ‘Akşamüs-
tü Fuaye Konserleri’ de sürecek. Saat 
18.00’de yapılacak bu konserlere giriş 
ücretsiz! Ayrıca İDOB da akşamüstle-
ri fuaye dinletileri dizisi hazırladı. 

ROSSİNİ’Lİ AÇILIŞ
İstanbul Devlet Opera ve Bale-

si de yeni sezona Rossini’nin ölümü-
nün 150. yıldönümü’ne ithafen hazır-
lanan “Açılış Konseri” ile başlıyor. 
28 Eylül akşamı saat 20.00’de Kadı-
köy Süreyya Opera Sahnesi’nde ya-
pılacak konserde, orkestra şefliğini 
Zdravkov Lazarov, koro şefliğini Pa-
olo Villa üstlenecek. Rossini’nin İtal-
ya’da bir Türk, 2. Mehmet, Sevil Ber-
beri, Otello, Külkedisi, Stabat Mater, 
Semiramide, Ren’e Yolculuk gibi bir-
çok ölümsüz eserinden aryaların ses-
lendirileceği konserde solist olarak 
Caner Akgün, Caner Akın, Ayşe Si-
nem Ekşioğlu, Alper Göçeri, Nesrin 
Gönüldağ, Özge Kalelioğlu, Ali İh-
san Onat, Hale Soner, Nazlı Deniz Sü-
ren, Elif Tuğba Tekışık, Umut Tingür, 

Hande Soner 
Ürben, Gök-
han Ürben, 
Sevim Zere-
naoğlu yer 
alacak.

İDEALİZM VE DON KİŞOT!
İDOB’un bu seneki teması “ide-

alizm”. İdealizm denince akla ilk ge-
len Don Kişot, bu sezona damgasını 
vuracak. Geçen sene bale ile başlayan 
Don Kişot teması, bu sezon gelişerek 
opera, müzikal, çocuk oyunu ve hat-
ta konserlerde seyirci karşısına çıka-
cak. Bu kapsamda, J.Massenet’in en 
son eseri Don Kişot Operası, Recep 
Ayyılmaz rejisiyle 19 Ocak 2019’de 
Türkiye prömiyerini yapacak. Önce-
ki sezonlarda sahnelenen M. Leigh’in 
Mançalı Şövalye Müzikali ise Murat 
Göksu rejisi ile Mayıs ayında sahne-
de olacak. Geçtiğimiz sezon prömiyer 
yapan ve büyük ilgi gören Don Kişot 
balesi Ekim ayında sahnelenmeye de-
vam edecek. 

Prömiyer yapacak olan diğer bir 
eser ise S.Rahmaninov’un Aleko Ope-
rası. Doğan Çelik rejisi ile sahnelene-
cek eser, 19 Nisan 2019’da prömiyer 
yapacak. Balede bu sezon prömiyer 
yapacak olan, Verdi’nin müziklerin-
den oluşturulmuş Üç Silahşör adlı 
eseri ise, G. Armağan Davran ve A. 
Volkan Ersoy’un senaryo – koreogra-
fisi ile 1 Aralık 2018’de ilk kez sah-

nelenecek. Adnan Saygun’un ölüm-
süz eseri Yunus Emre ise, içinde canlı 
orkestra ve solo – koronun yer alacağı 
bale eseri olarak, prömiyerini 23 Şu-
bat 2019’de gerçekleştirecek. Yeni 
sezonda, 16.yy’dan 21.yy’a kadar 
farklı dönemlere ait eserlerin olduğu 
geniş bir opera repertuarı seyircileri 
bekliyor olacak. Geçtiğimiz sezonlar-
da ilgi gören Verdi’nin Falstaff Ope-
rası, Stravinsky’nin The Rake’s Prog-
ress Operası, Evrim Demirel bestesi 
ve Ahmet Ümit librettosu ile Ninatta 
Operası ve Vivaldi’nin Bayazed Ope-
rası bu sezon da sürüyor olacak. Bale 
alanında ise Çetin Işıközlü’nün Judith 
ve Çaykovski’nin 3 Aşk Balesi sahne-
lenecek, Dünya Dans Günü kutlama-
ları kapsamında bale gösterisi olacak.

DANS PRÖMİYERLERİ
İDOB Modern Dans Topluluğu 

zengin bir seçki sunacak. İki MDT 
eseri dünya prömiyerleri ile sezonda 
yerini alacak. 5 Aralık 2018 tarihinde 
prömiyer yapacak olan, Elektronika; 
aralarında çağdaş bestecimiz Bülent 
Arel’in de olduğu, elektronik müzik 
bestecilerinin çalışmalarından oluşu-
yor. Koreograf Beyhan Murphy’nin, 

yeni eseri “Dönülmez Akşamın Ufku” 
ise 22 Mart 2019’da prömiyer yapa-
cak. 60’lar ve 70’ler dönemi Türk po-
püler müziğinin, unutulmaz sanatçıla-
rına ait şarkılar eşliğinde hazırlanan 
koreografi, pop-art tarzı yaklaşımıy-
la seyircilerin beğenisine sunulacak. 
Müzik alanında ise Cumhuriyet Kon-
seri, Rus Besteciler, Atatürk’ü Anma 
Konseri, Stabat Mater (Rossini), Us-
talara Saygı, Napoliten, Kış Konseri, 
Yeni Yıl Konseri, Alman Romantik-
leri, Senfonik Konser, İspanyol Bes-
teciler, Barok Konseri, Bahar Konse-
ri, Nocturno (Gece Müziği), Çocuk 
Korosu Konseri, Requiem (Verdi), 
Gençlik Konseri, Fuaye Konserle-
ri ve Arkeoloji MüzesiKonserleri ol-
mak üzere 20 farklı konser programı 
hazırlandı.

Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda 2018-
2019’un zengin programında sanatseverler 
operadan baleye farklı ve yeni eserler izleyip, 
fuaye dinletilerinden orkestra konserlerine dek 
geniş bir yelpazede müzik dinleyebilecekler

Opera
      bale 
konser…

Türkiye müzik dünyasına kazandırdığı 
sanatçılar ve müziğe yaptığı 
yatırımlarla sektöründe kendine özel 
bir yer edinen ADA Müzik, “Burada 
Müzik Var” ile 10 gün boyunca 
İstanbullulara unutamayacakları 
anlar yaşatacak. Yolu, Ada Müzik ile 
kesişen sanatçıların konser ve özel 
projelerle yer alacağı etkinlikler, 28 
Eylül-7 Ekim tarihleri arasında Moda 
Kayıkhane’de düzenlenecek. Kapsamı ve 
içeriği bakımından Türkiye’de tek mekânda 
ilk kez gerçekleştirilecek “Burada Müzik 
Var” Ada Müzik Günleri’nde ayrıca; müzikle 
ilgili oturumlar, söyleşiler, atölye ve sürpriz 
etkinlikler de organize edilecek.

MÜZİK DOLU GECELER
 “Burada Müzik Var” 28 Eylül’deki Kolektif 
İstanbul, Grup Gündoğarken ve Birsen 
Tezer konserleriyle başlayacak. Birsen 
Tezer sahnesinin bir bölümüne Aylin Aslım’ı, 
Grup Gündoğarken Vasiliki Papageorgiou 
ve Ezgi Aktan’ı konuk alacak. Her gün 
3 farklı sahne performansının müzik 
tutkunlarıyla buluşacağı bu özel günlerde, 
Ayşe Tütüncü Dörtlüsü, Barlas Tan 
Özemek, Bora Öztoprak, Bulutsuzluk 
Özlemi, Burcu Tatlıses, Bülent Ortaçgil, 
Çiğdem Erken, Emre Tankal Quartet, Gürol 
Ağırbaş, Hüsnü Arkan, Jehan Barbur, 
Kesmeşeker, Mehmet Güreli, Moğollar, 
Mor ve Ötesi, Mozaik, Nekropsi, Senem 
Demircioğlu & İklim Tamkan, Şenay 
Lambaoğlu, Yeni Türkü ve Zuhal Olcay ile 
birlikte sürpriz sanatçılar da sahne alacak. 
Çiğdem Erken “Kız Kafası Şarkılar” başlıklı 
programında Fırat Tanış ve Halil Sezai 
ile birlikte sahne alacak. Bora Öztoprak, 
oyuncu Devrim Yakut ile farklı ve eğlenceli 
bir programı sahneye taşıyacak. Gürol 
Ağırbaş, “Bas Şarkıları-3” albümünde 
birlikte olduğu yorumcular; Birsen 
Tezer, Gaye Biçer, Güvenç Dağüstün, 

Hüsnü Arkan ve Jehan Barbur ile aynı 
sahneyi paylaşacak. Barlas Tan Özemek, 
yayınlanacak ilk albümünün lansman 
konseri olacak performansını, Bartu 
Küçükçağlayan, Gaye Su Akyol ve Özge 
Fışkın ile birlikte gerçekleştirecek.

25 YIL SONRA TEKRAR SAHNEDE
80’li ve 90’lı yılların efsane grubu Mozaik, 
1992 yılındaki son konserinden sonra ilk 
kez “Burada Müzik Var”da sahne alacak. 
“Caz-rok” ve “rok füzyon” olarak anılan, 
alışılmadık şekilde beş bestecisiyle hem 
şarkı, hem de enstrümantal müzik yapmış 
olan kült grup Mozaik 4 Ekim akşamı 
kuruluşundan 35 yıl sonra aynı kadroyla 
yeniden seyircisiyle buluşacak. Bünyesinde 
çeşitli müzisyenleri ağırlamış olan Mozaik’in 
kuruluşundan 35 yıl sonraki konserinde 
1983-1995 kadrosundan Ayşe Tütüncü, 
Saruhan Erim, Mehmet Taygun, Timuçin 
Gürer, Serdar Ateşer, Mehmet Tütüncü, 
Sumru Ağıryürüyen, Levon Balıkçıoğlu, 
Ezel Akay ve Yağız Üresin gibi 10 ismin 
yanı sıra, misafir davulcu olarak Gevende 
topluluğundan Gökçe Gürçay da yer alacak.

FİNALDE FAZIL SAY
Konserler serisinin 7 Ekim tarihindeki 
final gecesinde ise sahnede Fazıl Say 
olacak. Say, “İlk Şarkılar ve Güz Şarkıları” 
repertuarını içeren programda, Serenad 
Bağcan, Güvenç Dağüstün ve Ece Dağıstan 
ile birlikte Moda sahilinden tüm İstanbul’u 
müzik ile kucaklayacak. 

Moda’da müzik var!

Ş

Her yıl Süreyya fuayelerinde sunulan ‘müzik sanatı’ 
temalı sergilere bu yıl İtalya’dan gelen Rossini 
sergisiyle devam edilecek. ‘Ölümünün 150. Yılında 
Roma Opera Tiyatrosu Arşivinde Rossini’ adlı bu ilginç 
ve özgün sergi, 30 Eylül-21 Kasım arasında Süreyya 
Operası’ndaki sergilenişinden sonra Avrupa’nın değişik 
şehirlerinde de düzenlenecek.

KBSO, 2017 ve 2018 yıllarında oda 
orkestrası için beste yarışmaları 

düzenlemişti. Bu yarışmalarda ödül 
kazanan eserler CD olarak yayımlandı. 

Çoksesli Türk müziği oda orkestrası 
repertuvarı yeni eserler kazanmış oldu. 

KBSO 2019 yılında ise bu defa değişik 
bir müzik formatında; ‘Piyanolu Dörtlü 

(Quartet) Yarışması’ açtı. 50 yaşına 
kadar olan bestecilerimiz için açılan 
bu yarışma, 2019 Şubat ayında ödül 

kazanan eserlerin icra edileceği final 
konseriyle sonuçlanacak. Böylece 

piyano, keman, viyola, viyolonsel 
dörtlüsü için yerli eser repertuvarına 

yeni özgün besteler kazandırılacak.

Ada Müzik, İstanbullulara 
sonbaharı müzikle karşılamayı 
öneriyor... “Burada Müzik Var” 
adlı konser serisi, 28 Eylül-7 
Ekim tarihleri arasında Moda 
Kayıkhane’de yapılacak

Hazırlayan: Gökçe UYGUN
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onucu ölümle bitebilen bir hastalık olan 
‘sepsis’e dikkat çekmek ve sepsisten ko-
runmak için organ rezervlerini iyi korumayı 
hedefleyen doğru beslenme, spor gibi hayat 

kalitesini arttıran faktörlerin önemini vurgulamak ama-
cıyla için bisiklet turu yapıldı. 
13 Eylül Dünya Sepsis Günü vesilesiyle 16 Eylül Pa-
zar günü Türkiye’de eşzamanlı etkinlikler yapıldı. İs-
tanbul’da da Türk Yoğun Bakım Derneği (TYBD), İs-
tanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Bisikletliler Derneği 
işbirliğiyle, Kalamış Atatürk Parkı’nda buluşuldu. Ka-
dıköy Belediyesi’nin de destek verdiği etkinlikte konu-
şan TYBD Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel,  toplumda 
sepsis farkındalığını arttırmak zorunda olduklarını be-
lirterek, en temel olarak insanların el hijyenine verdiği 
önemin yükselmesi gerektiğini söyledi. Cinel, “Sepsi-
se neden olan enfeksiyonların yüzde 80’i toplum kay-
naklıdır. Toplumdan kazanılmış birçok enfeksiyon has-
talığının kontrolünde kişisel hijyen alışkanlıkları çok 
önemli bir yere sahip. Enfeksiyon hastalıklarından ko-
runmada en iyi, en etkili ve en ucuz yöntem el yıka-
madır. Bu nedenle; çocuklarda küçük yaşlardan itibaren 
doğru teknikle el yıkama alışkanlığının geliştirilmesi 
birçok önemli hastalıklardan korunmada oldukça etki-
li olacaktır” dedi.

“ANTİBİYOTİKLE BİLİNÇLENECEĞİZ”
Sepsise neden olan bakteriler antibiyotiklere dirençli ise 
tedavinin zorlaştığını vurgulayan Cinel, “Toplumda an-
tibiyotik direncinin önüne geçmeliyiz. Ya antibiyotikle 
bilinçleneceğiz ya da direnç gelişecek. Biz bilinci tercih 
ediyoruz. Asla gereksiz antibiyotik kullanılmayacak. 
Ömür uzadı, yaşlı hastalarımız var, kanser oranları arttı. 
Bunların her çeşit enfeksiyonunda çok dikkatli olacağız 
ve mutlaka hekime başvuracağız. Çünkü sepsis peşi sıra 
geliyor. Sepsis farkındalığı arttırdığımız zaman, erken 
tanı ile kesinlikle önüne geçebileceğimiz bir hastalık” 
dedi. Sepsisten korunmak için organ bütünlüğünü koru-
manın, doğru beslenme ve hareketli yaşam tarzının öne-
mine vurgu yapan Cinel, şöyle devam etti; “Sepsis iliş-
kili ölümün nedeni, sepsisin yarattığı hasar sonucu kalp, 
akciğer, beyin, sindirim sistemi gibi hayati organlarda 
fonksiyon bozukluklarının gelişmesidir. Kişilerde alt-

ta yatan hastalık özellikle de organ sistemlerini ilgilen-
diren hastalıkların bulunması sepsise bağlı ölüm riskini 
arttırmaktadır. Herkesin sepsise yakalanma riski oldu-
ğu göz önüne alındığında, organ rezervlerini iyi koru-
mayı hedefleyen doğru beslenme, spor gibi hayat ka-
litesini arttıran faktörler yaşamımızın mutlak parçaları 
olmalıdır. Türk Yoğun Bakım Derneği olarak bu duru-
mun önemini vurgulamak amacıyla her yaşta ve her ko-
şulda sağlıklı bir hayat için tercih edilebilecek bir akti-
vite olan bisiklet sporu ile böyle bir kampanya başlattık. 

Bisikletliler Derneği’ne ve tüm katılımcılara bu 
kampanyaya destek verdikleri için çok teşek-
kür ediyorum.”

HAREKETE GEÇTİLER
İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Me-
mişoğlu, toplumdaki en büyük risklerden 
birinin kilo ve obezite olduğunu belirterek, 
toplumun farkındalığını arttırmak amacıyla 
böyle bir etkinliğe katıldıklarını söyledi.

Bisikletliler Derneği Başkanı Murat Su-
yabatmaz’ın da katıldığı etkinlikte, bir 

kısmı yoğun bakım doktoru olan yüz-
lerce bisikletli Kalamış’tan Suadiye’ye 
bisiklet sürdü. ‘Sepsis’e dur de’ yazılı 
yelekler giyen bisikletli grup, yol boyu 
zil ve ıslık çaldılar.  Sürüş boyunca 

yoldan geçenlere de sepsis hastalığını 
tanıtan, korunma yolları ve tedavi yön-

temlerinin bulunduğu broşürler dağıtıldı.

Sağlık
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Sepsis’e karşı pedal!
Dünya Sepsis Günü’nde 

Kadıköy’de buluşan 
doktorlar ve bisikletliler, 

“Yaşamı değil sepsisi 
frenle” sloganıyla bisiklet 

turu yaptılar

Az bilinen, çok tehlikeli hastalık !◆ Halk arasında ‘kan zehirlenmesi’ olarak bilinen sepsis, vücudun enfeksiyona karşı geliştirmiş olduğu 
kontrolsüz ve abartılı yanıt sonucunda kendi doku ve organlarına 
zarar vermeye başlamasıyla ortaya çıkan ve bağışıklık sisteminin çökmesine yol 
açabilen bir hastalık. Vücudun enfeksiyona karşı geliştirmiş olduğu kontrolü bozulmuş anormal yanıt 
sonucunda kendi doku ve organlarına zarar vermeye başlamasıyla ortaya çıkan, bağışıklık sisteminin 
çökmesine yol açabilen, erken tanı konulup tedavi edilmezse ölümcül seyredebilen klinik bir tablo.

◆ Az biliniyor ama ölüm riski çok yüksek.

◆ Yaş, cinsiyet, sosyo-ekonomik durumdan bağımsız olarak herkeste görülebiliyor. Günümüzde acil 
çözüm bekleyen küresel bir sorun haline gelen sepsis, her yıl 30 milyondan fazla bireyi etkiliyor ve 8 
milyona yakın ölüme yol açılıyor. Bu rakamlar dünyada her üç saniyede bir kişinin sepsisten öldüğü 
anlamına geliyor.
◆ Sepsisin görülme oranı son 20 yılda yüzde 140 arttı.
◆ Sepsise sebep olabilen enfeksiyonlardan korunmanın en kolay, basit, etkili ve uzun yolu ise ‘el yıkama 
alışkanlığı’ kazanmak.

S

Obeziteye karşı 
HAREKETE GEÇ!
Medicana Kadıköy Hastanesi’nin Kadıköy Belediye-
si işbirliğiyle düzenlediği “Sağlığın için harekete geç” 
başlıklı programın ilk etkinliği 15 Eylül Cumartesi 
günü Kalamış Spor Merkezi’nde gerçekleşti. Etkinlik 
öncesi Medicana Hastanesi çalışanları obezite far-
kındalığı için Kalamış’a yürüyüş düzenledi.  
Lions Kulüpler Federasyonu üyelerinin 
de katıldığı etkinlikte ise katılımcılar 
salsa, rumba ve diğer Latin dans-
larıyla obezite konusunda farkın-
dalık çalışması yaptılar. 
Etkinlikte konuşan Kadıköy Bele-
diyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri 
Müdürü Zafer Batar, obezite far-
kındalığı için belediyenin her zaman 
çalışmaya hazır olduğunu ve Kalamış 
Spor Merkezini bu etkinliğe tahsis etmek-
ten mutluluk duyduklarını belirtti. Medicana Hasta-
nesi Kurumsal İletişim Direktörü Kurtuluş Okutan, 
hastane olarak böyle bir etkinliği yapmaktan onur 
duyduklarını vurgularken, Anadolu Yakası Lions Ku-
lüpleri Federasyon başkanı Ertuğrul Yıldız etkinliği 
düzenleyenlere teşekkür etti. 

“FAST FOOD DOĞRUDAN TETİKLİYOR”
Etkinliğe katılan doktorlardan Doç. Dr. Ünal Saban-
cı, Türkiye’de yaklaşık olarak her üç yetişkinden biri 
obezite riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti ve 
şunları söyledi: “Obezite, doğrudan beslenme alış-
kanlıklarıyla alakalı bir hastalık. Türkiye’de beslenme 
açısından şöyle bir durum var; eski geleneksel aile 
yemekleri yendiği zaman risk çok fazla değil. Ama 
fast food, sanayi tipi üretimle ortaya çıkan, karbon-
hidratların yoğun bir şekilde bulunduğu yiyecekler 
doğrudan obeziteyi tetikliyor.”

“ÇOCUKLARDA CİDDİ ARTIŞ VAR”
Beslenme ve sporun obezitenin önüne geçme-
de kritik önemde olduğuna değinen Saban-
cı, obezite yaşının gittikçe düşmesi hakkında 
önemli uyarılarda bulundu: “Hormonlara daya-

lı obeziteyle ilgilenmiyoruz, bu her zaman olabi-
lir. Eksojen obezite, yani doğrudan beslenmeyle 

alakalı olan obezite kesinlikle önlenebilecek bir şey. 
Tabii ki diyetisyenlere de çok iş düşüyor. Günümüz-
de fiziksel aktivitenin çok azaldığını düşünüyoruz. İn-
sanlar işlerinde sürekli masa başındalar ve hareket 
etmiyorlar. Özellikle çocuklarda çok görüyoruz bunu, 
tüm günlerine bilgisayar başında oyun oynayarak ge-
çiriyorlar. Çocuklardaki obezite oranında ciddi bir artış 
var, buna özellikle dikkat edilmesi gerekiyor.”

PROGRAM DEVAM EDİYOR
Medicana Hastanesi’nin organize ettiği 
etkinlikler 4 hafta boyunca sürecek. 
Önümüzdeki 3 haftanın programı şöyle:
◆ Sağlıklı Yarınlar İçin Zumbakids –  
22 Eylül Cumartesi
◆ Önce Sağlık, Sonra Spor – Plaj Voleybolu – 
6 Ekim Cumartesi
◆ Diabete Karşı Pedal Çevir – 20 Ekim Pazar
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Doç. Dr. Ünal 
Sabancı

Sağlığı için harekete geçenler, obeziteye 
karşı Kalamış’ta yürüyüş düzenledi



arşı Lig’de mücadele edecek 
takımlar şu sıralar kadro kur-
mak, yeni formaları bastırma 
telaşı içindeler. Takımların 

taktiksel hazırlıkları, antrenmanları da 
yoğun bir tempoyla devam ediyor. Karşı 
Lig, 14 Ekim tarihinden itibaren her pa-
zar, Kalamış’taki Kadıköy Gençlik Mer-
kezi’nde gerçekleşecek.

Karşı Lig, Gezi Direnişinden sonra ma-
halle forumlarının ve tribünlerden insan-
ların “başka türlü futbol” hayali ile ku-
ruldu. Karşı Lig’de mücadele eden Başka 
Takım’ın oyuncusu Utku Sözeri kuruluş 
aşamasını ve ligin geldiği yeri şöyle anla-
tıyor: “Lig ortaya çıkarken çok daha faz-
lası hayal edilmişti ama geldiğimiz yerin 
de azımsanmayacak kadar önemli olduğu-
nu düşünüyorum. Pek çok arkadaşımızın emekleri 
ile istikrarlı bir şekilde tam 5 sezonu geride bırak-
tık. Futbola egemen cinsiyetçi, ırkçı, piyasacı yapı-
ya inat; çok daha eşit, çok daha adil bir lig var orta-
da. Özellikle kadınların etkin katılımı ile güzel bir 
organizasyonu sürdürüyoruz.”

KADINSIZ TAKIM, HÜKMEN YENİK
Kadın kotası Utku Sözeri’nin de belirttiği gibi 

Karşı Lig’in olmazsa olmazlarından. Lig ilk başla-
dığında sahada en az 1 kadın oyuncu olması gere-
kirken şu anda her takım sahadaki 6 kişiden en az 
3’ünün kadın olması zorunlu. Kadın oyuncu eksik-
liği yaşayan takımlar ise ligde oynayan diğer kadın 

oyunculardan destek isteyebiliyor. Maça eksik ka-
dın oyuncuyla çıkan takım hükmen yenik sayılıyor.

Günümüz profesyonel futbolundaki sorunları sor-
duğumda ise Sözeri, şunları söylüyor: “Futbolun te-
mel sorunu her şeyi alım/satım/tüketim objesi olarak 
gören piyasacı anlayış. Futbol ve spor bir halk sağlı-
ğı ve kültür öğesi olarak ele alınmıyor. Rant ve piya-
sa olarak görülüyor, Karşı Lig’in itirazı işte buna.”

KAÇ TAKIM VAR?
Karşı Lig’de toplam 16 takım mücadele ediyor. 

Cafer İdman Yurdu, Famsızlar, Selamsız Bandosu, 
Karşı Semt, Kuzguncuk Bostan Celtics, Ayak takı-

mı, Forza Yeldeğirmeni, Beleştepe, A-Raf, Fahre-
nayt 451, Karşı Radyo, Karaköy İdman Yurdu, Baş-
ka Takım, Bome Dersim takımları turnuvaya geçen 
sene olduğu gibi bu sene de katılıyor. Nankatsu ve 
Kadıköy Kooperatif’tekilerin kurduğu Koop Gücü 
ise lige ilk defa bu sene katılacak.

Karşı Lig, sadece futbol oynanan bir arena değil; 
aynı zamanda oynayanların sosyalleştiği ve dayanış-
tığı bir alan. Maç günleri tüm takım oyuncuları Ka-
lamış’ta biraraya gelerek sohbet etme, vakit geçirme 
fırsatı da buluyor. 

Karşı Lig oyuncuları, memlekette olan bitenlere 
de duyarsız değil. Çoğu takım maç öncesi seremo-
niye kendi hazırladıkları pankartlarla çıkıyor. Ayrı-
ca ligin her sene başında ortaklaştığı bir sosyal so-
rumluluk projesi oluyor. Örneğin; 2015’te Somalı 
çocuklarla dayanışma etkinliği düzenleyen lig, geç-
tiğimiz sezon da Tekirdağ Gönüllüler Melek Hay-
van Barınağı ile ortak proje gerçekleştirdi. Bu sezo-
nun projesi ise henüz hazır değil, ilerleyen günlerde 
belli olacak. 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi SPOR İS-
TANBUL tarafından “İstanbul’u Koşuyorum” 
sloganı ile düzenlenen bir yol yarışı serisi olan 
“Fun Run Series” sürüyor. Daha önce Beyoğ-
lu, Bebek ve Üsküdar’da yapılan 2018 yılının 
yarış takviminin bir sonraki durağı ise Kadı-
köy olacak. Bu kapsamda 23 Eylül Pazar günü 
saat 09.00-11.00 saatleri arasında  Caddebos-
tan’da koşu yapılacak.

10 km mesafeli Caddebostan Yarışı, Dal-
yan Parkı önünden Çetin Emeç Bulvarı isti-
kametine doğru devam ederek Bağdat Cad-
desi’ne dönecek. Cadde boyunca devam eden 
koşucular, Sahil Fener Kalamış istikametine 
dönerek Sahil Yolu boyunca devam edecek 
ve yarış başlangıç noktası olan Dalyan Parkı 
önünde sona erecek.

Genel klasmanda dereceye girecek ilk 3 
kadın ve ilk 3 erkek atlet ile 35+ kategorisin-
de dereceye girecek ilk 3 kadın ve erkek at-
let ödüllendirilecek. Yarışı tamamlayan her-
kese ‘Caddebostan Etabı Hatıra Madalyası’ 
verilecek.
Detaylı bilgi için; www.istanbulukosuyorum.
istanbul

2013 yılından bu yana her yıl düzenli olarak ger-
çekleştirilen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, bu yıl 
6’ncı etkinliğiyle tüm şehir kadınlarını bisikletle-
riyle birlikte buluşma noktalarına davet ediyor. Şık 
kıyafetleri ve süsledikleri bisikletleri ile 23 Eylül 
Pazar günü Türkiye’nin 60’dan fazla il ve ilçesin-
deki düzenlenecek Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’n-
da onlarca kadın aynı anda pedal çevirecek.

Dünya Otomobilsiz Ksentler Günü kapsa-
mında bisikletin günlük hayatın bir parçası ol-
masına dikkat çekilmek amacıyla düzenlenen 
tur, kadınların toplumda daha fazla görünürlü-
ğünü sağlamak, kendilerini temsil etmelerine 
fırsat vermek ve güvenli bisiklet altyapısı des-
teğini pekiştirmek için yapılıyor. 

SAHİLDE PEDAL ÇEVİRECEKLER
Bisikletin ulaşım aracı olarak yaşamın 

parçası haline gelmesi ve farkındalık oluştur-
mak amacı ile düzenlenen Süslü Kadınlar Bi-
siklet Turu’nda kadınlar rengârenk kıyafetleri, 
süsledikleri bisikletleri ve şarkılar eşliğinde bi-
sikletlerini sürecek. Ankara, İzmir, İstanbul, Is-
parta, Giresun, Diyarbakır, Konya, Kırıkkale, 
Malatya, Giresun gibi Türkiye’nin 60’dan fazla il 
ve ilçesinde düzenlenecek olan etkinliğe bisikle-
ti ile tüm kadınlar ve hatta kadınları desteklemek 
isteyen erkekler de katılabilecek. Daha çok ka-

dın bisikletçinin yollarda olmasına dikkat çekip 
farkındalık yaratmak üzere yola çıkılan proje-
nin İstanbul ayağında kadınlar Avrupa Yakası’n-
da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi önünde bu-
luşurken Anadolu Yakası’nda ise onlarca kadın 
Caddebostan sahilde buluşarak pedal çevirecek. 
Ayrıntılı bilgi için: suslukadinlarbisikletturu.com

İstanbul’u 
Caddebostan’da 
koşacaklar!

Yelken tutkusuyla yarış heyecanını birleştiren 
“3. Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası” 
sona erdi. Türkiye Yelken Federasyonu’nun 
himayesinde ve İstanbul Yelken Kulübü’nün 
işbirliği ile düzenlenen Kupa’da, 7-8-9 Ey-
lül’de üç günde yapılan toplam 5 yarış sonra-
sında Eker Kadın Yelken Takımı düzeltilmiş 
en iyi zamanda birinciliği kazanırken, Burgan 
Bank Kadın Yelken Takımı ikinci, Permolit 
Team Ladies First Takımı da üçüncü oldu.w9 
Eylül tarihinde yapılan Kupa töreninde konu-
şan İstanbul Yelken Kulübü Yönetim Kurulu 
Başkanı Ahmet Saruhan, “1952 yılından bu 
yana Türk Yelken Sporuna başarıyla hizmet 
eden İstanbul Yelken Kulübü bir ilki daha 
yaşadı. Sadece kadınların katıldığı bu yarı-
şın Kulübümüz tarafından organize edilmiş olası 
bize gurur verdi” dedi.

GELİR AÇEV’E
Kadınların yelken sporuna ilgilerini artırmak 

ve ülkemizdeki kadın yelkenciliğini desteklemek 
amacıyla gerçekleştirilen ‘Deniz Kızı Ulusal Ka-
dın Yelken Kupası’ Organizasyon Komitesi Üye-
si Arzu Çekirge Paksoy da “İyiliğe yelken açıyo-
ruz sloganıyla, ilk kez 2016 yılında düzenlediğimiz 
Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası’nda bu yıl 
14 takım yarıştı.  Gerçekleştirdiğimiz kupanın ka-

dın duyarlılığını yansıtacak bir sosyal sorumluluk 
boyutu da var. Her yıl Kupa gelirinin bir bölümü 
ile kadınlara yönelik çalışmalar yapan saygın bir 
sivil toplum kurumunu desteklemeyi amaçlıyoruz. 
Üç yıldır Anne Çocuk Eğitim Vakfı-AÇEV’e kat-
kı sağlıyoruz” diye konuştu. Deniz Kızı Ulusal Ka-
dın Yelken Kupası Organizasyon Komitesi Üyesi 
Diana Misim ise kupa kapsamında 3 yılda toplam 
35 kadın yelken takımının yarıştığı, bu takımların 
yüzde 70’ini yelkenle ilk kez tanışan kadınlar oluş-
turduğu bilgisini verdi.

Yelkencİler yarıŞtı, 
Eker’cİler kazandı
3. Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası’nın sahibi Eker Kadın Yelken Takımı oldu

 b isiklete 
b iniyor!

Süslü kadınlar yine

Endüstriyel futbola, 
ırkçılığa ve milliyetçiliğe, 
cinsiyetçiliğe, her türlü 
nefret ve ayrımcılığa 
karşı kurulan Karşı Lig’in 
2018/2019 sezonu 14 
Ekim’de başlıyor. Ligde 
mücadele edecek 16 
takım hazırlıklarına tam 
gaz devam ediyor
l Fırat FISTIK

K

Hazırlayan: Gökçe UYGUN



adıköy Belediye-
si sosyal beledi-
yecilik ilkeleri 
doğrultusunda 

Kadıköylülere hizmet ver-
meye devam ediyor. Sos-
yal belediyeciliği en iyi 
şekilde uyguladığı alan-
lardan biri de çocuk yu-
vaları. Bünyesinde bulu-
nan beş çocuk yuvası hem 
belediye çalışanlarına hem de 
Kadıköylülere hizmet veriyor. En 
son Kadıköylülerin hizmetine sunduğu Türkiye’de 
bir ilk olan Bahriye Üçok Ekolojik Çocuk Yuva-
sı ve Fenerbahçe Çocuk Yuvası yoğun ilgiden do-
layı kura ile öğrenci alıyor. Verilen hizmetin takdir 
görmesi nedeniyle de yuvalara olan ilgi her yıl arta-
rak devam ediyor. Bu sene de yoğun ilginin yaşandı-
ğı yuvalardan 2018 – 2019 eğitim döneminde 500’e 
yakın öğrenci yararlanacak. Yuvalara olan bu ilginin 
nedenlerini ve yuvalar hakkındaki genel bilgiyi Kadı-
köy Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Filiz Ünlü, gaze-
temize değerlendirdi. 

“Çocuk yuvaları çok ciddiye aldığımız ve emek 
verdiğimiz bir konu” diyen Kadıköy Belediyesi Sağ-
lık İşleri Müdürü Filiz Ünlü, belediyeye bağlı beş tane 
çocuk yuvası olduğunu söyleyerek, konuşmasına şöy-
le devam etti; “Yuvalarımız içerisinde Hasan Ali Yü-
cel, İsmail Hakkı Tonguç, Mevhibe İnönü, Fenerbah-
çe Parkı ve Bahriye Üçok Ekolojik Çocuk Yuvası yer 
alıyor. Yuvalarımızın asıl amacı belediye çalışanları-
nın çocuklarına hitap etmesi. Fakat sosyal belediyeci-
lik ilkeleri doğrultusunda vatandaşa da hizmet veriyo-
ruz. Haziran ve temmuz aylarında yuva başvurularını 
alıyoruz. Ağustos ayında seçici kurul başvuruları de-
ğerlendiriyor. Başvurular dikkatli bir şekilde en ince 
ayrıntısına kadar okunuyor.  Başvurular değerlendiri-
lirken dezavantajlı grupta bulunan kişilerin verdikleri 

bilgileri dikkate alıyoruz. Örneğin anne ile baba ayrı, 
hasta, işsiz ise ya da ailede travmatik bir durum varsa 
bu noktada sosyal belediyecilik kriterlerini göz önün-
de bulundurup bu çocuklarımızın yuvalara yerleşme-
leri konusunda öncelik tanıyoruz. Çok yoğun bir talep 
olduğu için Fenerbahçe Parkı Çocuk Yuvası ile Bahri-
ye Üçok Ekolojik Çocuk Yuvası’na noter huzurunda 
yapılan kura ile öğrenci alıyoruz.”

“GÜVENDE HİSSEDİYORLAR”
Yuvalara neden çok talep var? sorusuna “İnsan-

lar kendilerini güvende hissediyorlar” cevabını ve-
ren Sağlık İşleri Müdürü Filiz Ünlü, “Yuvalarımız-
daki tüm çalışanlara hizmet içi eğitimi ve ilk yardım 

eğitimi veriyoruz. Dış birimlerde görevli olan 
psikologlar, belirli dönemlerde bütün persone-
limize çocuklara ve ailelerine karşı nasıl yakla-
şılması ve davranış şekilleri ile ilgili bilgilendir-
me yapıyor. Hijyen eğitimi de önem verdiğimiz 
diğer bir konu. Öğretmenlerimiz işlerini severek 
ve önem vererek yapıyor. Çocuklarımızın ye-
mek listelerini hazırlarken Kadıköy Belediyesi 
Dr. Rana Beşe Sağlık Polikliniği’nde Diyetisyen 
Figen Hanıma danışıyoruz. Onun verdiği bilgileri 
önemsiyoruz. Bilgiler doğrultusunda mevsimine 
uygun sebze ve meyvelerin yer aldığı yemek liste-
leri oluşturuyoruz. Öğünleri yuva şefleri ve öğret-
menlerimizle birlikte oluşturuyoruz. Gelen ürün-
lerin kullanma tarihlerine ve özellikle süt ve süt 
ürünlerinin taze olmasına dikkat ediliyor. Etin ve-

teriner kontrolünde olduğunu belirten belgeyi istiyo-
ruz. Yuva şeflerimiz bu konuda çok titiz. Aldıkları 
raporları dosyalıyorlar.” diye konuştu. 

KREŞ BÖLÜMÜ DE HİZMET VERİYOR
Çocuk yuvalarında okul öncesi oyun çağı olan 

3 ile 6 yaş arası çocuklara eğitim verildiğini dile 
getiren Sağlık İşleri Müdürü Ünlü, ayrıca Mevhi-
be İnönü Çocuk Yuvası’nda iki yıldır 18 ile 36 ay 
arasında kalan çocukların yer aldığı kreş gurubunun 
olduğunu da vurguladı, konuşmasını şöyle sürdür-
dü; “Kreş gurubunda çalışan personelimiz de çok 
şefkatli. Bu sene bir psikolog, yuvalarımızdan so-
rumlu olacak. Her gün bir yuvada olacak. Oradaki 
çocukları gözlemleyecek. Ama tabii ki ilk gözlem-
cileri sınıf öğretmenleri. Çocukların ihtiyaçlarını ve 
çocukların yeteneklerini gözlemliyoruz. Çocukla il-
gili olan bütün bilgileri aile ile paylaşıyoruz. Yön-
lendirmemizi yapıyoruz. Oyun çağında oldukla-
rı için mutlu çocuklar olarak yetişmeleri bizim için 
çok önemli. Milli eğitimin müfredatını uyguluyo-
ruz. Ama bunun yanında branş olarak müzik, resim, 
İngilizce, beden eğitimi, drama, seramik, satranç 
yer alıyor. Yılsonu sergisinde ise sene boyunca ya-
pılan ürünler sergileniyor.”
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Türk Üniversiteli Kadınlar Derne-
ği (TÜKD), 69. kuruluş yıl dönü-
münü Aralık ayında kutlayacak. Ba-
kanlar Kurulu kararıyla başına Türk 
kelimesini ve kamu yararı statüsünü 
alan dernek, aynı zamanda Avrupa 
Üniversiteli Kadınlar (UWE) birliği-
nin ve Dünya Üniversiteli Kadınlar 
Federasyonu’nun (GWI) da üyesi. 

Derneğin 2006 yılından beri fa-
aliyet gösteren Kadıköy şubesi, ka-
dınların ekonomik bağımsızlıkları-
nı elde etmesi için hayata geçirdiği 
“Güçlü Kadın Mutlu Kadın” proje-
si üç yaşına girdi. Kadınların ekono-
mik ve sosyal olarak güçlenmesi an-
layışından yola çıkarak hazırlanan 
proje bu yılda devam edecek. Ka-
dıköy Belediyesi’nin desteğiyle Ha-
sanpaşa Eğitim Merkezi’nde gerçek-
leşecek olan projede kadınlar Ekim 
ayından 2019’un Mayıs ayının so-
nuna kadar eğitim alacak. Dernek 
yönetiminden gönüllü öğretmenler-
le yürütülen projede kullanılan mal-
zemeler de gönüllülerin katkıları ile 
sağlanıyor. Eğitimler sonucu kolay 

ev ve kişisel aksesuarları yapımını 
öğrenen kadınlar, yine dernek aracı-
lığıyla el emeği ürünlerini satıp, ge-
lir elde edebilecek. 

TÜKD Kadıköy Şube Başkanı 
Yüksek Mimar Yasemin Dönmez, 
projeyle ilgili “İhtiyaç sahibi kadın-
ların hayatta daha özgür ve güçlü ol-
malarını amaçladığımız için bu pro-
jeyi hayata geçirdik, öğrenmek ve 
çalışmak isteyen, konuyla ilgili ka-
dınları bekliyoruz.” dedi. 

TÜKD Kadıköy Şubesi, hem 4 
yıllık üniversite mezunu binlerce ka-
dını derneğe üye olmaya,  hem de 
Güçlü Kadın Mutlu Kadın projesiy-
le sosyal ve ekonomik hayatta ba-
ğımsız olmak isteyen kadınların baş-
vurularını bekliyor. Başvurularınızı, 
Ekim ayının ilk haftası sonuna ka-
dar TÜKD Kadıköy Şube Başkanı 
Yasemin Dönmez’e 0532 331 12 97 
numaralı telefondan arayarak yapa-
bilirsiniz. Derneğin Kadıköy şube-
siyle ilgili ayrıntıyı bilgiyi de www.
tukdkadikoy.org.tr adresinden edi-
nebilirsiniz.

Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), Baba Des-
tek Programı’na katılan babaların çocuklarıy-
la hem eğlenmeleri hem de ilişkilerini güç-
lendirmeleri için baba ve çocuk etkinliği 
başlığı altında “Uçurtma ve Oyun Şen-
liği” düzenledi. Kalamış Parkı’nda dü-
zenlenen etkinliğe programa katılan ba-
balar ile Kalamış’ta pazar gününü keyifli 
bir şekilde ailesiyle geçirmek isteyen Ka-
dıköylüler de katıldı. Çocukların cıvıl cıvıl 
seslerinin ve gülüşlerinin çınladığı, uçurtma-
ların uçurulduğu, çuval, yumurta taşıma ve ha-
lat çekme yarışının yapıldığı şenlikte babalar 
da çocukluklarına geri döndü.

EĞİTİMLER ÜCRETSİZ
Baba Destek Programı’nda gö-
nüllü eğitmen olarak iki yıldır 

görev alan Murat Kantarcıoğ-
lu, Baba Destek Programı’na 
katılıp, sertifika alan baba-
ların çocuklarıyla eğlenme-
leri için şenliği düzenledik-
lerini söyledi. Kantarcıoğlu, 

konuşmasına şöyle devam etti; 
“Ayrıca parka gelen babalara da 

eğitimi anlatmayı ve tanıtmayı amaç-
ladık. Eğitimlerin hepsi ücretsiz. Kadıköy Bele-
diyesi bize kucak açtı. Eğitimlerimizi vereceği-

miz yer tahsisi yaptı. Cinsiyet ayrımcılığı, 
çocuklara karşı nasıl tutum gösterilmesi ge-
rektiği ve iletişim eğitimlerde üzerinde dur-
duğumuz konuların içerisinde yer alıyor.”

YARARLI BİR ETKİNLİK
Etkinliğe katılan Arif Ka-
raca, “Eğitim programında 

çok yararlı bilgiler edin-
dim. Öğrendiğim bilgiler 
çocuğumla olan ilişkimi 
daha da güçlendirdi. Bu 
etkinlik de eğlenceli da-

kikalar geçirmemizi sağ-
ladı. Uçurtma uçurmaktan 

çok keyif aldım” dedi. Meh-
met Ali Kılıç da etkinlikle ilgili 

düşüncelerini şu şekilde dile 
getirdi, “Kızımla birlikte 
İstanbul’da iyi zaman 
geçirebileceğim bir et-
kinlik ve yer. En son 
10 yaşındayken uçurt-
ma uçurmuştum. Eği-
tim sonucunda kızımla 
daha da yakınlaştık.”

Belediyenin çocuk yuvaları
Kadıköy Belediyesi çocuk yuvalarına 
yoğun talebin en önemli nedeninin 
güvende hissetmenin olduğuna 
işaret eden Sağlık İşleri Müdürü Filiz 
Ünlü, “Yuvalarımızdaki asıl amaç 
mutlu çocuklar yetiştirmek” diyor

guven veriyor 
K

DALINDAN SEBZE VE MEYVE KOPARIYORLAR
Bahriye Üçok Ekolojik Çocuk Yuvası sorumlusu Özden Kurşun, “Yuvamız Türkiye’nin 

ilk ekolojik yuvası. Yuva, inşaatından içyapısına, enerji ve su gibi temel altyapısına 
kadar bütünüyle çevreci bir tasarım ile yapıldı. Yağmur sulama kanallarımız var. 

İki tane depomuzda toplanan sular bahçe sulamasında kullanılıyor. Güneş 
panellerimiz var. Elektriğin  yüzde 80’ini bu panellerden sağlıyoruz. Eğitim araç 
ve gereçlerinde doğal ürünler tercih edildi.  Bahçemizde meyve ağaçları ve 
sebze ekebileceğimiz alanlarımız var. Çocuklar ektikleri tohumların büyüdüğünü 
görüyorlar. Olgunlaşan sebze ve meyveleri dalından koparıyorlar. Sebze ve 

meyveler yemekhanede kullanılıyor. Çevreye duyarlı çocuklar yetiştirmeye 
çalışıyoruz. Çocuklar bahçede gönüllerince koşup oynuyorlar.” diyerek ekolojik 

yuvanın temel özelliklerini ve neden fazla tercih edildiğini açıkladı. 

EN ÖNEMLİ OLANI, SEVGİYİ VERİYORUZ
Mevhibe İnönü Çocuk Yuvası Kreş Grubu Öğretmeni Nurperi Uyar, küçük yaş 

grubunda yer alan çocukların sosyalleşmeleri ve özgüven kazanmalarına önem 
verdiklerini, bunu ise sevgi ve hoşgörü ile kazandırmaya çalıştıklarını belirtti. 

Uyar, “Her zaman yanlarında yer alıyoruz. Çünkü dikkat edilmesi gereken bir 
grup. Onların dünyasına girip, birlikte oyunlar oynuyoruz. Her şey oyunla 
başlıyor ve oyunla devam ediyor. Şarkılar söylüyoruz. Kukla, sulu ve kuru 
boya çalışmaları yapıyoruz. Çocukların tuvalet eğitimini kazandırmak 
için ailelerle koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Çocuklarımızın gelişimlerini 

takip ediyoruz. Edindiğimiz izlenimleri mutlaka aileleriyle paylaşıyoruz. 
Beslenmelerine ayrı bir özen gösteriyoruz. Çünkü alerjik yapısı olan 

çocuklarımız olabiliyor.” dedi.

YEŞİL ALAN 
İSTİYORLAR
Fenerbahçe Parkı Çocuk Yuvası 
Şefi Şermin Şahinoğlu, 
yuvalarının ilgi görmesini şu 
şekilde açıklıyor; “Yoğun 
ilgiden dolayı kura ile 
öğrenci alınıyor. Yuvamız 
parkın içinde ve geniş 
bir bahçesi var. İnsanlar 
artık geniş yeşil alanlar 
istiyor. Çünkü genellikle 
apartmanda oturuyorlar. 
Çocukların rahat ve özgür bir şekilde koşup 
oynayacağı alanlar istiyorlar.” Şahinoğlu, 
“Yuvalarda çocuklarımıza aslında davranış 
eğitimi veriliyor. Davranış eğitimi kapsamında 
kendilerini ifade edebilmelerini, soru 
sorabilmeyi, kendine güvenmeyi, yaparak, 
yaşayarak ve deneyimleyerek öğrenmelerini 
sağılıyoruz.” diyor. 

Güçlü Kadın Mutlu Kadın 
projesi üç yaşında
Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Kadıköy 
Şubesi, Kadıköy Belediyesi’nin desteğiyle 
projenin üçüncüsünü gerçekleştiriyor

BABA DESTEK 
PROGRAMI NEDİR?
Anne Çocuk Eğitim Vakfı 
(AÇEV), 1996 yılından beri 
Türkiye genelinde babaların 
çocukların bakımında sorumluluk 
üstlenmeleri, çocuklarıyla 
demokratik ilişki kurarak, onların 
gelişimlerini etkin bir şekilde 
desteklemeleri için Baba Destek 
Programı’nı uyguluyor. Çocukları 
3 ile 11 yaş arası olan babaların 
katıldığı program ekim ayının ilk 
haftasında başlayıp, yaklaşık 
10 ile 13 hafta arası sürüyor. 
Kadıköy Belediyesi de iki yıldır 
çocuk yuvalarının, sosyal hizmet 
merkezlerinin ve gönüllü evlerinin 
kapsını açarak, eğitim verilecek 
yer desteği sağlıyor. Program 
haftada bir gün akşam saatlerinde 
gerçekleşiyor. Baba Destek 
Programı hakkında bilgi sahibi 
olmak isteyen ilkisbabalik.acev.
org web sitesini ziyaret edebilirler. 
Başvuru yapmak isteyenler ise 
ilkisbabalik@acev.org adresine 
mail gönderebilirler.  

AÇEV’den Baba Destek Programı’na katılan 
babalar, çocuklarıyla birlikte Uçurtma 
ve Oyun Şenliği’nde doyasıya eğlendi

Hazırlayan: Seyhan KALKAN VAYİÇ

“Uçurtma ve Oyun Şenliği”
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SOLDAN SAĞA:
1-Çevirilerinin yanı sıra ‘Mavi Yolculuk’, ‘Mitoloji Sözlüğü’ gibi kitaplarıyla da tanınan 
ünlü yazar… Bir bilimin kuruluşunda temel görevi görmekle birlikte belikten daha 
az olma ve tanımlanamayan ilkel gerçek, ön doğru. 2-Erişmiş, başarmış… Fertler, 
bireyler… Çeşitli biçim ve büyüklükte maşa yada kıskaç… Avustralya’ya özgü 
uçamayan bir kuş. 3-Sabır… Nargileye takılan ve kolayca içmeyi sağlayan, hortum 
biçiminde uzun ve bükülgen boru… Kiraya verilerek gelir getiren ev, dükkan vb. 
mülk. 4-Ufuklar… Emanet, vedia… Pervane… Bir şeyi istenilen durumda tutmak 
ya da oturtmak için kullanılan takoz vb. şeyler. 5-Lanetlenmiş, melun… Akıl… 
Kastamonu’nun bir ilçesi. 6-Dervişler arasında kullanılan bir seslenme sözü… 
Akaçlama… Eski dilde yuva… Gemilerde türlü işlerde kullanılan demir halka. 7-Bir 
konuyu açıklamak için hazırlanmış resim ya da levhalardan oluşmuş kitap… Mersin’in 
bir ilçesi… Açık oturum. 8-Yeryüzü parçası, toprak… Yüz örtüsü, peçe… Bir nota… 
Dar, çok ince metal parça. 9-İzmir’in Kemalpaşa ilçesinin eski adı… İtalya’nın eski 
para birimi… Uzak… Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin eski adı. 10-Bir yarışın belirli 
uzaklığı kapsayan bölümlerinden her biri… Parlak kırmızı renkte değerli bir taş... 
Yeni bir bestecilik çığırına göre, ton ve makam temeline bağlı kalmadan oluşturulan 
(beste). 11-Dizilmiş olan, sıralanmış… Azerbaycan’ın para birimi… Üç aylardan biri. 12-
Halk dilinde ağabey, abi… Dişi geyik… Eklem bacaklı bir tür sinek. 13-Hoş, güzel, latif… 
Kaygılanmak, endişelenmek… Tiyatro sahnesinde yerde bulunan kapak. 14-Argoda 
esrar… 1952’de Fenerbahçe’ye geçtikten sonra, 1965’te futbolu bırakıncaya kadar 
sürekli bu takımın sağ bek mevkiinde oynamış, 26 kez milli olmuş ünlü futbolcu… 
Bir soru sözü. 15-Sık ve kalın dokunmuş (kumaş)… Yılın on iki bölümünden her biri… 
Uzaklık belirten sözcük… Çivit rengi, mavi. 16-Asya’da bir ülke... Çok şişmanlık… Sorun, 
problem. 17-Avrupa’da bir ülke… Eskiden, akıl hastalıkları ile ilgili hekimlik kolu… Boğa 
güreşi yapılan alan. 18-Aldatma, hile… İskambilde birli… Toryumun simgesi… Fasıla… 
Manganezin simgesi… Bası. 19-‘… Delon’ (Aktör)… Barış Manço’nun bir şarkısı… 
Genellikle giysinin yaka, kol, etek çevresine kendi kumaşından ya da başka kumaştan 
geçirilen ince şerit. 20-Dans… Sulhi Dölek’in bir romanı… Eski dilde kaş… Güzel.

YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1-‘Misafir’ adlı filmi bu ay sinemalarda gösterilen ünlü yönetmen… Utanma.  2-İrade 
zayıflığı… Klasik Türk müziği araçlarından, mızrapla çalınan bir çalgı… İman, inanç… Bir 
pamuk türü. 3-Suudi Arabistan’ın para birimi… Geveze… Genç, toy. 4-İlgili, alakalı… 
Matematikte sabit bir sayı… Gemide hareket halindeki halatın ya da zincirin bir an 
durdurulması için verilen komut… Duman lekesi. 5-Gönderme, yollama… Bir nota… 
‘Behiç …’ (Karikatürist, yazar)… Taraf. 6-Bazı bitkilerde, özellikle çamlarda oluşan, 
katı ya da yarı akışkan organik salgı maddesi… Enine ve boyuna motifleri olan, daha 
çok yolluk olarak kullanılan kilim… Trabzonspor’un kısa yazılışı… Genellikle gümüş, 
altın ve platin gibi kıymetli metallerin kütlelerinin ölçülmesinde kullanılan birim. 
7-Hafniyumun simgesi… Nijerya’nın para birimi… Halk dilinde ortakçı… Bir bağlaç. 
8-Bir bilim adamının emek verdiği dalda onu anmak için hazırlanan bilimsel eser… 
Dondurulmuş meyve suyundan yapılan bir pelte türü… Telli bir çalgı. 9-Eski dilde 
yemek… Taşıtlarda, lastiklerin takıldığı tekerleğin çember biçimindeki bölümü… 
Romanya’da bir kent… Deniz kıyılarında, bahçelerde yetiştirilen Kuzey Amerika kökenli 
bir bitki. 10-Türkiye’nin plaka işareti... Bir nota… Çözümlemeli… Aktinyumun simgesi. 
11-İhsan Oktay Anar’ın, çizgi roman olarak da yayımlanmış ünlü romanı. 12-Bestecinin, 
besteleniş sırasına göre numaralanmış müzik eseri… Çocuk maması yapımında 
kullanılan bir un… Nikelin simgesi… İrlanda Cumhuriyeti’nin resmi adı. 13-Mümtaz, 
güzide, mutena… Knut Hamsun’un bir romanı… Kamu… Saçma sapan söz. 14-Tunus’un 
plaka işareti… Birleşmiş Milletler Çevre Programı… İstanbul’un bir ilçesi… Kuzu sesi… 
Dubniyumun simgesi. 15-Özsu… Bir suçu bağışlama… Bir iskambil oyunu… Yılan. 
16-Arnavutluk’un para birimi… Uşak’ın bir ilçesi… Bir soru eki… Dil, zeban. 17-Süreli 
yayınları, parasını önceden ödeyerek alma işi… Gana’da yaşayan bir halk. 18-Hafif ve 
hoppa… Eski dilde altın… Isı yayımı, konveksiyon. 19-Sorumlu… Yabani arpa… Fazla bön, 
avanak. 20-Yumuşak başlı, itaat eden… Kaynak, pınar… İki bağlantı parçasını birbirine 
yakın olarak eklemekte kullanılan özel parça… Akla ve gerçeğe aykırı, saçma. 

GEÇEN SAYININ ÇÖZÜMÜ
SOLDAN SAĞA: 1-Mehmet Güreli, Cumba 2-Ag, Emu, Çobanlama, Dek 3-Rotterdam, Marda, Paso 4-Girit, Eyalet, Drahmi 5-Usul, Avanak, Mest, Arz 
6-Etmen, RK, Yalabımak 7-Anemi, Menopoz, Mıh 8-İbn, Faks, Bas, Emlak 9-Tecrit, Umumi, Tecelli 10-Esans, Emeti, Aare, Is 11-Pa, İran, Yahni, İo 12-Ufo, Elit, 
Naaş, Kübizm 13-Rate, Berjer, Ases 14-Ate, Fa, Ait, Apa, Trake 15-Si, Font, Lain, Nb, At 16-Hu, Şebnem Burcuoğlu 17-Haydar, Eter, Ha, Abana 18-Akak, Tip, 
Lam, Kase, Od 19-Sır, Semavi, İt, Tasa 20-Anık, Male, Elazığ.

YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1-Marguerite  Duras, Hasa 2-Egoist, Bes, Fatih Akın 3-Truman Capote, Uyarı 4-Metilen, Rna, Dk 5-Emet, Nefis, Foşa 6-Tur, Mat, İlban 
Ertem 7-Devrik, Erie, Tb, İma 8-Üçayak, Sumatra, Nepal 9-Roman, Men, Jilet, Ve 10-Eb, Layemut, Netameli 11-Lamekan, Miyar, İbra 12-İnat, Lobi, Aa, Anu, Mil 
13-Lr, Mapa, Ahşap, Rh, Ta 14-Caddebostan, Sancak 15-Umarsız, Erike, Bu, Açı 16-Ma, Atm, Ece, Üst, Oas 17-Ph, Amme, Ab, Rağbet 18-Adamakıllı, İfa, La, Al 
19-Esir, Halsiz, Kaunos 20-Eko, Zn, Omlet, Adaş.
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anat hayatına pek çok tiyatro oyunu, sine-
ma, dizi film ve reklam filmleri sığdırmış 
olan usta oyuncu Yılmaz Gruda, 70. sanat 
yılını sahnede yeni oyunuyla kutlamaya ha-

zırlanıyor. Gruda, ‘Gülmeye Geldik Dünyaya’ adlı oyu-
nunda, kendi deneyimleri ışığında tiyatronun ülkemiz-
deki gelişimini mizahi bir dille anlatacak. 

Oyuncu Barbaros Uzunöner’in Gruda’ya eşlik ettiği 
oyun, 29 Eylül Cumartesi saat 20.30’da Kadıköy Halk 
Eğitim Merkezi’nde ilk kez sahnelenecek. Biz de bu ve-
silesiyle Yılmaz Gruda’yla söyleştik.

◆ Ankara’da banka  memurluğu ve muhasebecilik 
yaparken istifa edip tiyatroya yönelmişsiniz 25 yaşınız-
dayken. 88 yaşınızdan 25’indeki Yılmaz’a bakınca ne 
görüyorsunuz? Aldığınız bu karardan memnun kaldı-
nız mı hayatınız boyunca?

Bankacılık babamın -ışık içinde yatsın!- tiyatro bağ-
lamında -kendince- koyduğu ‘yasak’tan ötürü bir ‘vit-
rin’di (diyelim)! Fakat tiyatroculuğum, ondan ‘habersiz’ 
Halkevi’nde devam ediyordu. Diğer büyükler -tabii be-
nim ısrarımla da- izin koparınca, tiyatroya ‘alenî’ olarak 
geçtim! Bu bir sevdaydı. Hiç pişman olmadım!

◆ Sizce tiyatro/oyunculuk nasıl bir meslek? Tiyat-
roculuğun nesi sizi mutlu ediyor?

Büyük bir sevdanın sarıp-sarmaladığı, uyku-durak 
bırakmayan bir meslek! Çok sevdiğim halkımın mutlu-
luğuna tiyatronun sağladığı olanaklarla, şu ya da bu ölçü-
de, katkıda bulunduğum düşüncesi beni de mutlu ediyor.

◆ Geleneksel Türk tiyatrosunun bir temsilcisi ola-
rak yeni tiyatro anlayışını, akımları, yeni oyunları ta-
kip ediyor musunuz? Yorum ve gözlemlerinizi merak 
ediyorum.

Geleneksel Türk tiyatrosunun birebir temsilcisi de-
ğil, sevdalısıyım. Elbette ki izliyorum oyunları; amma 
ki, yeni bir anlayış, yeni bir akım göremiyorum! Hep 
Batı’nın öteden beri varolan oyunları ve benzerleri ser-
gileniyor! Tiyatro sanatında bir ‘Türk tavrı’nın/bir Türk 
Tiyatrosu’nun hiç değilse, ipuçlarını taşıyan bir yakla-
şım göremiyorum! Oysa, bu yönde yol-yordam taşıyan, 
temel alınacak örnekler var.

◆ Klasik sorudur sizin gibi usta bir isimle röportaj ya-
pılınca sorulur; genç tiyatroculara tavsiyeleriniz neler?

Yazara, oyuna, birlikte çalıştıkları insanlara say-
gı göstermeleri. Ezberleri provalarda, sette değil; evde 

yapmaları. Zaman denen o gömüyü har-vurup savurma-
maları. Hiç kimseyi bekletmeye hakları olmadığını. Ve 
bir de prova ve sette, o akıllı cep telefonlarını kapatma-
yı unutmamalarını!

◆ Gelelim röportajımızın ana konusu Gülmeye 
Geldik Dünyaya oyununuza. Nasıl bir oyun olacak bu?

Bu oyun, halkımızı, tiyatro eylemiyle ‘mutlu-etme’ 
iyi niyeti taşıyor! Bu gösteri, tarihi hizmete alarak, tiyat-
ro eyleminin kıssahan, meddah, Karagöz-Hacivat, ortao-
yunu, drama gibi aşamalarını ve kimi toplumsal zaafları 
da sergileyen 10 adet kıssadan, turne anıları oluşuyor… 
‘O fethettiği harap Costantinopolis’i, bir kuyumcu gibi, 
her biri mücevher, 700’ü aşkın mimarî eserle donatıp, İs-
tanbul adıyla bize bırakan Fatih Sultan Mehmet, şimdi 
İstanbul’a gelse idi, ne der idi acaba?’ sorusunu cevapla-
maya çalışıyor.  

◆ Oyunda en iyi bildiğiniz şeyi yani tiyatroyu anla-
tıyorsunuz değil mi? Neden başka bir tema değil de ti-
yatroyu seçtiniz?

İnsana ilişkin tüm temaları içerdiği, eğitici, bilgilen-
dirici yönünden ötürü, kimi ‘ezberleri bozma’ gücüne 
sahip olduğu için seçtik! 

◆ “Bu ülkede ilk stand up yapan benim” diyorsu-
nuz. Ne zaman ve neredeydi bu ilk gösteri?

Stand-up’ı ilk defa Ankara-Yeni Sahne’de ‘Tek Kişi-
lik Gösteri/Büyüklere Masallar’ başlığı altında 1958’de 
sundum. Sonra bu gösteriyi, taa petrol kuyularına, kasa-
balara, köy meydanlarına götürdüm. Sonra da TRT’nin 
ilk yıllarında ekrana, sonra da sahnelere taşıdım.

◆ Peki bu oyun neden stand-up değil de ‘sit-down’ 
komedi? Bu kelime oyunu ile seyirciye nasıl bir mesaj 
veriyorsunuz? 

Halkımız bir de kendisine hep ‘stand’ bakan oyuncu 
değil; sit-davn/yüz be yüz bakan, kendisiyle sohbet ey-
leyen iki oyuncu görsün diye… Amma ki ve elbette ki, 
dünyada eşi benzeri olmayan geleneksel tiyatromuzu da 
görsün ve giderek sahip çıksın diye! 

◆ İlk temsili Kadıköy’de verecek olmanızın özel bir 
nedeni var mı?

Var! Çünkü Kadıköy’de yıllardır, yıl boyunca tiyat-
roya, sanata, deyiş yerindeyse, 7/24 değer veren sevda-
lılar yaşıyor! 

◆ Oyun öncesi seyirciye nasıl bir mesajınız olur?
29 Eylül gecesi seyircilere ‘Hoş geldiniz, onur ver-

diniz! Yürekten dileğimiz, yıllar boyu tiyatroculara 
verdiğiniz bu onuru, bu desteği yine 7/24 sürdürme-
niz!’ diyeceğiz.

70. sanat yılını kutlayan usta oyuncu Yılmaz Gruda, 
“Çok sevdiğim halkımın mutluluğuna, tiyatroyla katkıda 
bulunduğum düşüncesi beni mutlu ediyor” diyor
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ırgır ve Çarşaf gibi birçok karikatür der-
gisinde uzun süre çizerlik yapan, Tipi-
tip ve En Kahraman Rıdvan’ın yaratıcısı 
karikatürist Bülent Arabacıoğlu ile söy-

leştik. Öğrencilik yıllarında Kadıköy’e gelen ve bu 
semti çok sevdiğini söyleyen Arabacıoğlu, “Çizginiz 
yaşayan bir çizgi olduğu sürece beğeniliyor. Sinema-
da oyuncuların rol yapmaya çalıştığını hissettiğinizde 
izlediğiniz şey tat vermez. Gerçekmiş gibi rol yaptığı 
zaman ona inanırsınız, en saçma hikayeye bile inanır-
sınız. Rıdvan’da da o çizimlerin detayları izleyen kişi-
de onun gerçek olduğu, yaşanmış bir olay olduğu his-
sini yarattı.” diyor. 

KARİKATÜR DÜNYASINA GİRİŞ
◆ Karikatür çizmeye nasıl başladınız?  
Meslek edinmem için babam beni erkek sanat oku-

lunda elektrik bölümüne verdi. O dönemde sanat oku-
lunda bir diploma projesi verdiler. Bir evin elektrik 
tesisatını çizmem gerekiyordu. Ben tesisatı çizdim, 
sonra o evi dışarıdan manzaralı arkada ağaçlarla çizip 
teslim etmiştim. Hoca çok beğenmişti ve  panoya as-
mıştı. O olay beni çok teşvik etti. Yıldız Teknik Üni-
versitesi’nde harita bölümüne girdim ama içimde hep 
çizim hevesi vardı. Okulda olduğum dönemde hep 
tahtaya, arkadaşlarımın karikatürlerini çizerdim. O gi-
derek bende gelişti ve haritacılığı da sevmemeye baş-
ladım. Çünkü o yıllarda biz idealistiz, 68 kuşağıyız. 
68’de girdim ben üniversiteye. 6. Filo protestolarına 
katılmışız. Staja gidiyorum haritacılık okurken, rüşvet 
kol geziyor. Biz stajyeriz almıyoruz ama bir yere gi-
derken görüyosunuz onu. Ben de bu işi yapmam de-
dim. Eşime de demiştim ‘Ben karikaütrist olacağım 
haritacılık yapmayacağım haberin olsun’ diye. O da 
‘tabii desteklerim’ dedi. Ben okulu bitirdim. Gazete-
de ‘Yurt dışında da karikatür çizmek ister misiniz?’ 
diye bir ilan vardı. Eski karikatürist Şenol Kirpikçi-
oğlu’nun APS diye bir şirketi vardı; yurt dışına çocuk 
kitapları, karikatürleri gönderirdi. Oraya girdim, 3 ay 
kadar çalıştım. 

◆ Sonra diğer dergilerde çalışmaya başladınız tabii. 
Evet, matbaacı bir komşumuz vardı. ‘Biraz kari-

katürlerinden örnek ver de benim tanıdığım bir kari-
katürist var, Raşit Yakalı, o incelesin’ dedi. Hevesle 
götürdüm ona. Bir taraftan da APS’ye devam ediyo-
rum. Baktı inceledi, ‘Güzel de bunlardan bizim bura-
da bir şey olmaz’ dedi. Çünkü o zar zor anca çiziyor 
karikatürünü Dünya Gazetesi’nde. ‘Ama Hürriyet Ga-
zetesi bir ilave çıkaracak Bonbon diye, seni ona gön-
dereyim’ dedi. Ben hevesle oraya gittim. Baktılar in-
celediler, ‘biz bunları haftasonu ilavesinde çıkarırız 
ama sen burada daimi olarak çalışmak ister misin’ de-
diler, ‘isterim tabii ki’ dedim. Ay başında gel başla de-
diler. Bu şekilde Hürriyet’e girdim. 

TİPİTİP VE EN KAHRAMAN RIDVAN’IN DOĞUŞU
◆ Sizinle özdeşleşen iki karakterden biri “Tipi-

tip” nasıl doğdu?
Çarşaf’ta çalışırken, bir reklam ajansından bana ek 

iş geldi. Aslında dışarı çalışmamız yasak ama akşam-
ları ek iş olsun diye alırdık. Bir sakız firması bana bir 
teklif getirdi, yeni bir karikatürlü sakız yapmak istiyo-
ruz, ona bir karakter bulunacak ve karikatürleri çizi-
lecek diye. Birkaç eskiz yaptım götürdüm ve adamlar 
beğendi. O toplantıda Tipitip adı çıktı ve karikatür-
lerini yapmaya başladım. Tabii ki onun baskı tekniği 
normal ofset, düz makineler gibi değil rotatif baskıy-
la ve Türkiye’de o sırada yok bu. Almanya’ya gönde-
riliyor çizdiğim işler, orada baskısı yapılıyor sonradan 
Türkiye’ye geliyor. Hürriyet Gazetesi’nde de kadrom 
devam ediyor bu arada. Askerliğimi yaparken bir gün 
televizyonda bir baktım Tipitip’in reklamı. Bu benim 
çizdiğim karakter diye çok şaşırdım, çok heveslendim. 
Her hafta yaklaşık bir dakikalık çizgi film yaptık. Çiz-
gi filmlerin son 5 saniyesinde Tipitip’in bir macerası 
oynuyordu,  çocuklar onu dizi gibi seyrediyordu. 

◆ Bir de En Kahraman Rıdvan’la “savulun kö-
tüler” dediniz. Bu macera nasıl başladı?

Türkiye’nin  Süleyman Demirel zamanı insanların 
en ufak şey için bile kuyruklarda beklediği dönemdi. 
Sakız reklamları antipatik olmaya başlamıştı. Ayrıldık 
ve ben tekrar Çarşaf’a ve Semih Bey’e gittim. ‘Sen 
Çarşaf’ta tekrar çizmeye başla’ dedi. Semih Bey ay-
rıldı ve Çetin Emeç geldi işin başına. Bir buçuk iki ay 

kadar çalıştım. Çetin Bey’in yönetim tarzıyla benim 
anlayışım uyuşmadı. Bu işi yapacaksam bilen birinin 
yanında yapmam lazım dedim. Oğuz Aral’ın Gırgır’ı-
na gittim, hatta bir karakter hazırladım kendime. ‘Bu-
rada çalışmak istiyorum’ dedim. ‘Çalışabilirsin ama 
şu an tüm sayfalar dolu’ dedi. Günaydın’a bağlıydı o 
zaman dergi. ‘Günaydın’ın bir eki olarak Laklak çı-
kacak, sen orada başlarsın’ dedi. ‘Gırgır’a da espri çı-
karsa çizersin. Fakat şunu bil, ben burada çocukları 
amatörken alırım, çalışırız belirli bir kıvama geldik-
ten sonra sayfalara koyarım. Benle çalışmak zor çün-
kü senin bir çizgin var’ demişti. Prototip olarak götür-
düğüm karakter de Rıdvan’dı aslında ama tamamen 
farklı bir çizimdi. Daha şişmandı ve saçları uzundu. 

◆ Rıdvan’a son şeklini nasıl verdiniz?
1980’in Eylül ayıydı. Yine sabahladığımız bir 

gece, ben de karikatür çizmek için bekliyorum. Say-
fa sekreteriyle arkadaşlar konuşuyor, Nuri abi hala ge-
tirmedi işini diye. Nuri Kurtçebe Gaddar Davut’u çi-
ziyordu o sıralar. Oğuz abi beni çağırdı. ‘İşe girerken 
bana getirdiğin karakteri bir daha getir, onu haftaya 
gireceğiz’ dedi. Eve gittim buldum, sonra bazı deği-
şiklikler yaptık ve son halini aldı. Ertesi hafta Nuri’nin 
hikayesi karıştı, ben Rıdvan’ın öyküsünü hazırlıyor-
dum. O iki hafta Oğuz Abi beni çok yordu. Yayına 
girmesinden bir gün önce, günlerdir uykusuz oldu-
ğum için ellerim titriyordu. Hikayesi, karakteri bitmiş-
ti ama bir türlü çene çizemiyordum. Kalemi kağıdı al-
dım, Oğuz Abi’nin yanına gittim, ‘ben çizemiyorum al 
başkasına ver’ dedim. O da şok oldu. ‘Sen bunu şim-
di çizmezsen bir daha hiç çizgi çizemezsin ama seni 
de anlıyorum çok yorulmuşsun’ dedi. Oradaki herke-
se dağıttı işi ve herkes bir ucundan tuttu, sabaha doğru 
yetişti. ‘Ben ismimi koymak istemem, burada herke-
sin emeği var dedim. Ama bir sonraki hafta her şeyini 
kendim yaparım ve o zaman yazarım’ dedim. Ondan 
sonra Rıdvan beğenildi. 

◆ Neden çok sevildi?
Çizginiz yaşayan bir çizgi olduğu sürece beğeni-

liyor. Sinemada oyuncuların rol yapmaya çalıştığı-
nı hissettiğinizde izlediğiniz şey tat vermez. Gerçek-
miş gibi rol yaptığı zaman ona inanırsınız, en saçma 
hikayeye bile inanırsınız. Rıdvan’da da o çizimlerin 
detayları izleyen kişide onun gerçek olduğu, yaşan-

mış bir olay olduğu hissini yarat-
tı. Espri düzeyi de güzeldi. Ero-
tizm vardı ama pornografi yoktu, 
aşırı siyaset de yoktu. Çünkü der-
ginin diğer her tarafında siyaset 
vardı yeterince. Rıdvan kriminal 
olsun dendi. Her haftanın sonun-
da bir sonraki haftayı merak ettire-
cek hikayeler yazıyordum. Alman-
ya’dan telefon açıp bir hikayenin 
sonunda karakterin nasıl kurtula-
cağını soran biri olmuştu. Oku-
yucunun mantığı tabii farklı, onu 
tam değerlendirmem mümkün de-
ğil ama o dönemki okuyucu beğen-
mişti. 80-89 arası, benim Gırgır’da 

çalıştığım dönem bir ara üniversitede anket çalışma-
sı şeklinde araştırma yaptı Oğuz Abi. Hocalar geldiler 
tek tek bizlerle konuştular, sonra okuyucularla konuş-
tular. Sonuç açıklandı, en çok sevilen Avanak Avni’y-
di, ikinci Rıdvan’dı.

“KAĞIDIN ETKİSİ FARKLI”
◆ Sizin döneminizde de özellikle teknik anlam-

da zorluklar vardı ama şu an karikatür dergilerinin 
yüksek maliyetler yüzünden kapandığı gerçeğiyle 
karşı karşıyayız. 

SEKA diye bir fabrikamız vardı İzmit’te. Çok iyi 
olmasa da kağıt basıyordu, kapatıldı. Kağıtları oradan 
alıyorduk ve orası ayrıca ambalaj sektörüne de üretim 
yapıyordu. Yurt içi ve yurt dışındaki fiyatlar çok fark-
lı. Şimdi artık dövizin artmasıyla üstesinden geline-
meyecek rakamlara geldi. Benim eski Rıdvan’ları seri 
halinde bastı Uykusuz. Sonra “Gececi” diye ayrı bir 
dergi çıkarmaya başladılar, şu an çıkarılamıyor çünkü 
kağıt bulamadılar. Dağıtım şirketinden paralarını ala-
madılar, kağıt fiyatları da yükselince dijital ortama ta-
şıdılar ama onun da bir geliri yok. 

◆ Siz bilgisayarla da haşır neşirsiniz. Karikatür 
illa kağıtta mı olmalı?

Ben izlemek için kağıdı, basılmış olanı tercih edi-
yorum. Şu an çalışmalarımın çoğu bilgisayar üzerin-
de ama kağıda çizmenin çizer üzerindeki etkisi de çok 
farklı. Bilgisayar için özel tabletler var, ben almama-
ya direniyorum, kağıdın tadı benim için apayrı. Fa-
kat siz istemeseniz de çağ oraya gidiyor. Ama bunun 
iyi formülünü bulmak lazım, sonuçta bu bir fikir sa-
nat işi. Şimdi telif meselesine bağlı olarak biraz azal-
dı ama yine de vergi konusu tam arzu ettiğimiz gibi 
değil. Yurt dışında bunun çok daha teşvik edici yönü 
var. Bizde sanatı teşvik etmemek için ne gerekiyorsa 
yapıyorlar, maddi olarak da manevi olarak da engel-
lemeler var. 

◆ Sizce 70’lerde 80’lerde gördüklerinize göre ne 
değişti?

Bana göre en büyük değişim aşırı muhafazakarlık 
oldu. Elbette insan dininde hür olmalı, istediği ibade-
ti yapar yapmaz, o kişinin kendiyle ilgili bir şey. Ama 
günümüzde mahalle baskısı dedikleri şey bütün Tür-
kiye’de fazla olmaya başladı. Kendi üzerinizde olma-
sa bile bir otobüse bindiğinizde açık giyinmiş bir kadı-
na insanların bakışında bunu hissedebiliyorsunuz. Biz 
Demirel’i, Özal’ı çok eleştiriyorduk. Özal bizim dergi-
ye telefon açıp ‘Şu kapakta beni yerden yere vurmuşsu-
nuz. Onu bir gönderin de çerçeveletip asalım.’ diyecek 
kadar da saygılıydı. Eleştiriye tahammül vardı. Biz kü-
für etmiyorduk, hakaret etmiyorduk. Şimdi günümüzde 
insanlar bir hayvana benzettiği için hapse giriyor. 

“İLERİ YAŞ GURUBUNA ULAŞMAK LAZIM”
◆ Uzun zamandır Kadıköy’de yaşıyorsunuz. 

Şimdilerde ne yapıyorsunuz?
Şimdi emekliyim. Çalıştığım dönemde bazen 5-6 

şirkete aynı anda çalıştığım oluyordu. Şimdi o yoğun 
tempoyu bayağı azalttım. Haftada iki gün üniversite-
de illüstrasyon üzerine ders veriyorum. Kadıköy yaka-
sı benim için önemli. 69’dan beri Kadıköy’deyim. Bir 
ara ilk evimi karşıda Kent Şekerleme’nin desteğiyle 
Maçka’da aldım. 14-15 sene orada kaldım, sonra Acı-
badem’e geldim ve uzun zamandır buradayım. Burada 
yaşamayı, dolaşmayı yürümeyi seviyorum. Yürüyüşle-
re çıkarım, pazara gider alışveriş yapmasam da geze-
rim. O sırada insanları gözlemleyip kaydediyorsunuz, 
daha sonra çizerken onlar tipleme olarak çıkıyorlar. 

◆ Şu an söyleşi yaptığımız Karikatür Evi’ne de 
sık sık geliyorsunuz. Neler düşünüyorsunuz bu me-
kanla ilgili ?  

Ben çok olumlu bir gelişme olarak görüyorum fakat 
eğitilenler bakımından birazcık daha yaş grubunu bü-
yütmek gerekir diye düşünüyorum. Elbette çocukluktan 
itibaren verilenler ileriki yıllarda ona çok şey katıyor. 
Ama biraz daha ileri yaş grubuna da ulaşmak lazım. 
İnsanları zorla da getiremezsiniz, gençleri de çekecek 
şeyler bulmak lazım. O da olursa mükemmel olacak. 
Benzer bir oluşumun Eskişehir’de de olduğunu biliyo-
rum. Daha sosyal demokrat belediyelerin yapısından 
çıktığını biliyorum. Sonuçta karikatür sanatında eleşti-
ri ve abartı vardır ve Osmanlı’dan beri hiçbir dönem-
de çok sevilen bir sanat dalı değildir. Karikatür biraz 
insanları rahatsız edebiliyor. Memnun değilim ama bir 
şekilde suyu döktüğünüz zaman su kendi yolunu bulur, 
yine doğru yerden akar diye düşünüyorum. 

Karikatürist Bülent Arabacıoğlu ile çizerliğe başlama 
hikayesini, yarattığı karakterleri, Kadıköy’ü ve 

günümüz mizah dünyasını konuştuk 

l Erhan DEMİRTAŞ
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Uzun Vadeli sporcu gelişimi görüşünü benimseyen kulübümüzün amacı,küçük 
yaşta eğitmeye başladığı sporcuların genel motor becerilerini ve branşa özgü 
becerilerini sağlam temellerde geliştirip teknik becerilerin yüksek performans 
düzeyinde sergilenebilmesini sağlamaktadır.

Eğitim programı uzun yıllar milli takımda görev yapmış ve birçok uluslar arası 
başarıya sahip antrenör Adnan Salmanlı tarafından yürütülmektedir.

MODA GOLF KULÜBÜ
“Haydi çocuklar Milli Takıma”

Moda Golf Kulübü “geleceğin golf yıldızlarını” yetiştirmek için uzun vadeli golf eğitim programına başlamıştır.

İletişim: Adnan Salmanlı

GSM:05326277954  e-posta:headpropw1@hotmail.com
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