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Meslek hayatında 
60 yılı geride 
bırakan 
deneyimli 
gazeteci 
Zeki Sözer, 
“Eskiden A 
gazetesinden 
çıkar B gazetesine 
giderdik, bugün B gazetesi 
yok.” diyor l Sayfa 10'da

Zeki Sözer ile 
“mesleğin içinden”...

Kadıköy Belediyesi, 
Kadıköylülerin doğal afetler 

konusunda bilgi edinerek, 
afetlere karşı hazırlıklı 

olabilmeleri için Afet Eğitim 
ve Bilinçlendirme Parkı’nı 

açıyor  l Sayfa 2'de

Kadıköylü 
AFET EĞİTİMİ 

alacak

“Kadıköy’ün 
her yeri aynılaştı”

Rakip tribünde 
maç izlemek…

 Kadıköylü akademisyen, İstanbul 
araştırmacısı ve radyo programcısı 
Pınar Erkan, “50 yıl öncesine kadar 
Kadıköy semtlerinin birbirinden 
farklı özellikleri rahatlıkla ayırt 
edilebiliyordu. Şimdi bunu ayırt 
etmek çok mümkün değil” diyor
l Sayfa 9'da

 Beşiktaş formasıyla binlerce 
Fenerbahçelinin arasında derbi 
maçını izleyen Yağmur Gurur, “İyi 
ki o maça formamla gitmişim ve 
insanlara tribünde farklı renklerin 
birarada olabileceğini birazcık da 
olsa hatırlatmışım” diyor  l Sayfa 14'te

Kadıköy Belediyesi, sokak ve 
sahipli hayvanları koruma ve tedavi 
hizmetinin yanı sıra görev alanı 
içinde olmasa da yaban hayatıyla 
da ilgileniyor. 4 Ekim Hayvanları 
Koruma Günü’nde çalışmalar 
hakkında bilgi aldık  l Sayfa 12'de

Saint-Joseph Fransız Lisesi  
“Fenerbahçe Parkı Topluluk 
Bahçesi” projesiyle, Çin’de 
düzenlenen bir yarışmada 
yaklaşık 40 bin kişinin oyuyla 
‘Yeşil Yaşam’ kategorisinde 
birinci oldu  l Sayfa 2'de

Hayvan dostlarımız burada güvendeTopluluk Bahçesi’ne Çin’den ödül

Edebiyat Hayatından
Hatırlamalar - 14

FALİH RIFKI ATAY  5'te

Irkçılığa karşı 
omuz omuza…

UĞUR VARDAN  7’de

“Tavsiye nedeniyle 
zararına satışlar”

FATİH SOLMAZ  10’da

Kadıköy’ün 
en büyük tiyatro 
sahnesinin 
temeli atılıyor. 
Kadıköy 
Belediyesi 
‘Kadıköy 
Tiyatro’  
binasının 
temelini, 
8 Ekim’de 
tiyatro 
sanatçılarıyla  
birlikte atacak
l Sayfa 8’deTEMELLER

SANATA ATILIYOR

TİYATROSEVERLERE MÜJDE!
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adıköy Belediyesi, doğal afetler 
konusunda halkı bilinçlendirmek 
amacıyla 2017 yılında Kozyatağı 
Mahallesi Saniye Ermutlu Sokak’ta 

yapımına başladığı, Afet Eğitim ve Bilinçlen-
dirme Parkı’nı 11 Ekim Perşembe günü açıyor. 

Kadıköy Belediyesi çalışanlarına, Kadıköy-
lü yetişkinlere ve çocuklara yönelik doğal afet 
eğitimlerinin verilmeye başlandığı parkın amaç-
ları arasında doğal afetlerin oluşumlarını, afet 
esnasında yapılması gerekenleri, afet öncesinde 
ve sonrasında alınabilecek önlemleri çeşitli si-
mülasyonların da yardımıyla uygulamalı bir şe-
kilde anlatabilmek var. Afet Eğitim ve Bilinç-
lendirme Parkı’nda “Deprem Deneyim Odası”, 
“5 Boyutlu Sinema”, “İnteraktif Portatif Yangın 
Simülasyonu”  ile yetişkinler için atölyeler, sivil 
toplum kuruluşları eğitimi ve etkinlikleri, grup 
ziyaretleri ve açık alan oyunları yer alıyor.

DEPREM DENEYİM ODASI
Depremin nasıl oluştuğu, deprem sırasın-

da ve sonrasında neler yapılması gerektiğinin 
uygulamalı olarak anlatıldığı Deprem Deneyim 
Odası’nda deprem simülasyon sistemi ile ülke-
mizde ve dünyada olmuş bazı hasar verici dep-
remler gerçeğe yakın olarak simüle ediliyor. 
Katılımcılar deprem sonrasında neden çök-ka-
pan-tutun yapılması gerektiğini, düşebilecek 
eşyalardan korunmak için mobilyaların sabit-
lenmesinin önemini, deprem sırası ve hemen 
sonrasında doğalgaz, su ve elektriğin neden ve 
nasıl kesilmesi gerektiğini tecrübe ediyor.

5 BOYUTLU SİNEMA
Sinemada katılımcılara yaklaşık 6 dakika sü-

ren eğitim filmi ile afet planı, düşerek zarar ve-
rebilecek eşyaların sabitlenmesi, afet çantası, 
artçı depremler ve davranış şekilleri gibi deprem 
öncesi, deprem sırası ve sonrasında neler yapıl-
ması gerektiğiyle ilgili birçok konu anlatılıyor. 

YANGIN SİMÜLASYONU
Yangın ve çeşitleri, yangına nasıl müdahale 

edilmesi gerektiği, yangın söndürme ekipman-
larının kullanımı, kişisel güvenlik önlemleri, 
yangına müdahale etme becerilerinin geliştiril-
mesi gibi konularda uygulamalar yapılıyor.

AFET BİLİNCİ İÇİN OYUNLAR
Afet Bilinçlendirme Parkı’nda ayrıca Ka-

dıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Ta-
kımı eğitmenleri tarafından hazırlanan oyunlar 
ve etkinlikler ile katılımcıların park içerisinde 
oynayarak ve deneyerek afetler hakkında bilinç 
düzeyinin artırılması hedeflenmekte. Oynana-
cak oyunlar içerisinde şunlar yer alıyor; “Afet 
Çantamı Topluyorum, Eşini Bul Afet Çantanı 
Hazırla, Ailece Kamptayız, P.A.S.S (Su/Simü-
lasyon/Yangına Müdahale), Paletler Yarışıyor 
(Dumandan Kaçış), Sedye Yapma ve Taşıma 
Şekilleri, Takımdaşlık oyunları (İp koordinas-
yon oyunları…), Origami Atölyesi.”

Parklarda oturma ve dinlenme amaçlı kul-
lanılan bankların ocak-depo, kamelyaların ise 
çadır olarak dönüşebilmesinin afetlerden son-
ra insan hayatını kolaylaştırabileceği düşü-
nüldüğü için parkta afetler sonrası için farklı 
fonksiyonları olan dönüştürülebilir park mo-
bilyaları bulunuyor.

İstanbul Saint-Joseph Fransız Lisesi öğrencilerinin, okul 
bahçesindeki 7 metrekarelik alanda organik tarım yap-
ma çabaları Kadıköy Belediyesi’nin Fenerbahçe Par-
kı’nda kendilerine tahsis ettiği 1 dönüm arazide dün-
yaya ulaşan bir projeye dönüştü. ‘Fenerbahçe Topluluk 
Bahçesi’ projesi, 2016 yılında Kadıköy Belediye Baş-
kanı Aykurt Nuhoğlu’nu ziyaret eden öğrencilerin do-
ğal tarım yapabilmek için belediyeden yer istemesiyle 
başlamıştı.

Permakültür ilkelerini uygulayarak tarım yapan öğ-
renciler 2016 yılından bu yana organik meyve ve sebze 
yetiştiriyor. Yemekhane atıklarıyla doğal gübre ürete-
rek, ata tohumları kullanarak sebze ve meyve yetişti-
ren öğrenciler, Fenerbahçe Parkı Topluluk Bahçesi’ni 
VR (Sanal Gerçeklik) teknolojisiyle buluşturarak, Tür-
kiye’de tarım, teknoloji ve yazılımın birleştiği ilk per-
makültür projesine imza attı. Akıllı telefonlardan Fe-
nerbahçe Parkı Topluluk Bahçesi’ni gezme fırsatı sunan 
sanal gözlük üzerine kurulu mobil uygulama da büyük 
ilgi gördü. Sürdürülebilir yaşam alanları kurgulamak 
için gönüllü bir harekete dönüşen ve teknolojiyle fark-
lı bir boyuta taşınan bu proje, Çin’de inovasyon tasarımı 
alanında çalışan kuruluşların dikkatini çekti. 

40 BİN KİŞİ OYLADI
Fenerbahçe Permakültür Projesi, Shaanxi Kadın Fe-

derasyonu, Xi’an Kadın Federasyonu ve Xi’an Beilin 
Üniversitesi Endüstriyel İnovasyon Bölgesi Yönetim 
Komitesi tarafından düzenlenen The Second Silk Road 
Women’s Innovation Design Competition’da (İkinci 
İpek Yolu Kadın İnovasyonu Tasarım Yarışması) yük-
sek eğitim kurumları, araştırma şirketleri ile rekabet etti. 
Kazakistan, Fransa, Yeni Zelanda, Letonya, Çin gibi 
dünyanın dört bir köşesinden ülkenin yer aldığı, yaklaşık 
40 bin kişinin katıldığı halk oylamasında, ‘Yeşil Yaşam’ 
kategorisinde Saint-Joseph Fransız Lisesi birinci oldu. 

“TOPRAĞA ELİMİ SÜREMEZDİM” 
Permakültür Kulübü çalışmalarında yer alan 11. sı-

nıf öğrencisi Öykü Candaş, “Fenerbahçe 
Parkı’nda Kadıköy Belediyesi’nin tahsis 
ettiği permakültür bahçesinde gönüllü-
lerle çalışmalar yapıyorduk. Daha faz-
la insana ulaşmak ve onlara doğa bilinci 
kazandırmak istedik. Artık teknoloji ça-
ğındayız. Bunu en kolay teknoloji ile ya-
pabiliriz dedik. Hem interaktif olan hem de eğitici VR 
(sanal gerçeklik) teknolojisini kullandık. Bir gözlük ve 
telefona indirdiğiniz bir yazılımla bahçenizi tanıyabili-

yor, gezebiliyorsunuz. Günümüz çağı ile bahçeciliği bir 
araya getirerek verimlilik elde etmeye çalıştık. Yaptığı-
mız uygulama önce Fransa’daki bir kuruluşun ardından 
da Çin’in dikkatini çekti.” diye konuştu. 

“SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAMI ÖĞRENDİM”
11. sınıf öğrencisi Garod Horozoğlu ise, “Perma-

kültür Kulübü’ne girdiğimde daha ne olduğunu bilmi-
yordum. İşin içine girdikçe permakültü-

rün ne olduğunu ve sürdürülebilir bir 
yaşamı öğrendim, bahçeye gitmeye 
başladım. Ülkemizde geri dönüşüm 
olanakları az da olsa insanların ken-

dilerinin çaba göstermesi gerekiyor. 
Bu bilinci kazandım.” diye konuştu.

1 DÖNÜMLÜK ARAZİDE 50 ÇEŞİT ÜRÜN 
Önce okul bahçesinde, ardından Fenerbahçe Par-

kı’nda bahçecilik çalışmaları yapan öğrenciler, fark-
lı yaş ve meslek gruplarından birçok gönüllü ve çevre 
okullarla birlikte 1 dönümlük bir arazide 50 çeşide ya-
kın sebze ve meyve yetiştiriyor. Bahçe sürdürülebilir ve 
doğal tarım öğrenmek, kendi ürettiğini yemek isteyen 
herkese açık. Diğer gönüllü grupları ve okullar da dönü-
şümlü olarak bahçeyi kullanıyor. 

Projenin öncüsü Coğrafya öğretmeni 
Şükran İnce Toy ise süreci şöyle anlattı: 
“Permakültür Kulübü’nü 2014 yılında 
kurdum. Konferans ve eğitimlere git-
tim, okulun 7 metrekarelik bahçesinde 
çalışmaya başladık. Sonra bir öğren-
cimizin ‘Topluluk Bahçesi’ oluşturma 
önerisi ile Kadıköy Belediye Başkanı Ay-
kurt Nuhoğlu’nu ziyaret ederek kendisine projeyi an-
lattık. 2016’da Fenerbahçe Parkı’nda bize tahsis edilen 
alanda ilk yıl toprağı ve bitkileri tanıdık. Sürekli kom-
post yaparak toprağı iyileştirdik, ata tohumları kullan-
dık. Her yaş grubu ve meslek gruplarının dâhil oldu-
ğu bir gönüllü ağı kurduk. 2017 yılında bahçeyi çevre 
okullar da duymaya başladı. Şimdi onlar da bahçeye ge-
liyorlar, bilgi alıyorlar. Onlar da bahçelerinde perma-

kültür yapmaya başladılar. Herkes -okulunun bahçesi 
beton zemin bile olsa- 2 tane sandık içine toprak koy-
duğu takdirde bitki yetiştirebilir. Şu anda İstanbul ve 

Kadıköy çevresinde birçok okulda permakültür bahçe-
si kuruldu, projenin yayılması çok güzel. İzmir ve Bur-
sa’da topluluk bahçelerinin ilk adımları atılmaya baş-
landı. Süreçle ilgili bizden bilgi alıyorlar. Projenin tüm 
Türkiye’ye yayılacağını düşünüyoruz.” 

Türkiye’nin 
İlk afet eğİtİm parkı 
Kadıköy’de

PARK 7 GÜN AÇIK
Afetler konusunda bilinçlenmek ve farkındalık kazanmak amacıyla birçok etkinliğin ve 
çalışmanın yer aldığı Afet Eğitim ve Bilinçlendirme Parkı, haftanın 7 günü açık olacak. 09.00 ile 
22.00 saatleri arasında açık olacak parktaki tüm etkinlikler ve eğitimler için randevu almak 
gerekiyor. Randevu ve ayrıntılı bilgi için (0216) 464 89 41 nolu telefonu arayabilirsiniz. 

l Seyhan KALKAN VAYİÇ

K

Yaptığı 
projelerle örnek 

olmaya ve ilklere imza 

atmaya devam eden 

Kadıköy Belediyesi, 
Kadıköylülere 

Afet Eğitim 
ve Bilinçlendirme 

Parkı’nı 
kazandırıyor

Topluluk Bahçesi’ne
Fenerbahçe 

Fenerbahçe Parkı’ndaki 
1 dönümlük arazide, organik 
tarımla teknolojiyi birleştiren 
İstanbul Saint-Joseph 
Fransız Lisesi Permakültür 
Kulübü öğrencileri, 
Çin’den ödül kazandı

Çin’den 
ödül
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KONAKLAMALI TURLAR 
26 - 29 EKİM CUMA- PZT.   ÇORUM - AMASYA - TOKAT ( HATTUŞA ) (2 GECE -3 GÜN )
08 - 11  KASIM PERŞ- PZR .  EGE’ DE SAKLI ‘’ GİZLİ  CENNETLER ‘’  (2 GECE -3 GÜN )

GÜNÜBİRLİK TURLAR 
07 EKM PZR.   ‘’BİR YEŞİL DENİZ ‘’   İNEGÖL - OYLAT    (YEMEKLİ )  
13 EKM  CMT.  YÜRÜYEN KÖŞK- MUDANYA- TRİLYE (BALIK MENÜ) 
13 EKM CMT.  ANADOLU KAVAĞI- YOROS KALESİ- KELEBEK ÇİFTLİĞİ  (ZENGİN KAHVALTI   ) 
14 EKM. PZR. AYVA’NIN YERİ, İPEK BÖCEĞİ EVİ  BİLECİK ‘İN LEFKE Sİ  & TARAKLI  
(YEMEKLİ ) 
14 EKM PZR .  ABAZHA KÖYÜ-EFTENİA GÖLÜ -GÜZELDERE ŞELALESİ  (YEREL TATLAR )
20 EKM . CMT.   MİSİKÖYÜ- DAĞYENİCE KÖYÜ  GÖLETİ- CUMALIKIZIK  (YEMEKLİ) 
21 EKM PZR .  GÜRLE KÖYÜ- TARİHİ İZNİK- ÇİNİ ATÖLYELERİ   (YEMEKLİ ) 
01 KSM PERŞ.  (HAFTA İÇİ )   YEDİGÖLLER  MİLLİ PARKI  ( YOL KUMAYASI- YEMEK )

Y E N I  S EZON  B A S L I YO R ! ! !
HAYAT TATLIDIR, TADINA BAKINCA...

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

Yoğurtçu Parkı’nda hafriyat 
kamyonunun çarpması sonu-
cu hayatını kaybeden üniversite 
öğrencisi Şule İdil Dere’nin ölü-
müne ilişkin 7 sanığın “taksir-
le ölüme neden olma” suçundan 
6’şar yıla kadar hapis istemiy-
le yargılanmasına devam edil-
di. Anadolu 57’inci Asliye Ceza 
Mahkemesinde görülen duruş-
maya tutuksuz sanıklar Saffet 
Altındağ, Kamil Cemal Yıldırım, 
Ergun Ata, Şule İdil Dere’nin an-
nesi Nesrin Aslan, babası Berdan 
Dere ile taraf avukatları katıldı. 
Kamyon şoförü Mümin Kılıç’ın da 
aralarında olduğu 5 sanığın asli 
kusurlu bulunduğu bilirkişi rapo-
ru mahkeme heyetine ulaştı, sa-
nıklar rapora itiraz etti.

“ADALET İSTİYORUM”
Duruşma sırasında söz alan anne 
Nesrin Aslan, “Ben hukukçu de-
ğilim ama bir anneyim. Gerek-
li açıklamaları zaten avukatları-
mız yapacak. Ben başından beri 
bu olayın trafik kazası olmadığı-
nı söyledim. Zaten önlemlerin de 
yetersiz olduğu beyanlardan an-
laşılıyor. Benim tek isteğim ada-
letin yerini bulması.” diye ko-
nuştu. 

RAPORU KABUL ETMEDİLER
Sanık Saffet Altındağ, “Bilirki-
şi raporu dün gece elime ulaş-

tı, raporu tam olarak inceleme-
dim. Ben işveren vekili değilim. 
Bu nedenle olayda sorumlulu-
ğum yoktur. Raporu kabul etmi-
yorum. Ben, soruşturmaya da-
hil edilmemiz hususunda ilgililer 
hakkında şikayetçi oldum. İBB ve 
İSTAÇ arasında alt iş veren ilişki-
si yoktur. İBB, iş verendir. İSTAÇ 
ise iş yüklenicidir. Benimle birlik-
te diğer İBB çalışanlarının iş gü-
venliğiyle ilgili hiçbir sorumluluk-
ları yoktur.” dedi.
Saffet Altındağ, CİMER’e şikâyet 
dilekçesi yazdığını ve idari olarak 
sorumlu olan ama soruşturma 
dışına çıkartıldığını düşündüğü 
yetkililer hakkında şikâyet baş-
vurusunda bulunduğunu da söy-
ledi.  Sanık Kamil Cemal Yıldırım 
ise “Ben İBB yetkilisiyim, somut 
olayda suça konu olayın meyda-
na geldiği alanda saha sorumlu-
su olarak görevlendirmem yok-
tur. Böyle bir görev bana tebliğ 
edilmedi. Keza bana ilk raporlar-
da kusur isnat edilmediği gibi is-
mim dahi geçmemektedir.” şek-
linde konuştu. Sanık Ergun Ata 
ise bilirkişi raporlarında çelişki-
li ifadelerin yer aldığını belirterek 
“İlk bilirkişi raporunda sekiz İBB 
yetkilisi sorumlu gösterilmesine 
rağmen adım geçmemektedir.” 
dedi.  Mahkeme, sanıklar ve avu-
katlarına bilirkişi raporunu ince-
leyip ayrıntılı beyanlarını sunmak 
için süre vererek duruşmayı 16 
Kasım Cuma gününe erteledi. 

Şule İdil Dere davasının beşinci duruşmasında 
sanıklar bilirkişi raporuna itiraz ederek Dere’nin 
ölümünde sorumlulukları olmadığını iddia etti

SANIKLAR
bilirkişi raporunu
KABUL ETMEDI

27 Mayıs 1995’ten bu yana her cumartesi günü 
Galatasaray Meydanı’nda oturma eylemleri 
düzenleyerek gözaltında kaybolan yakınlarını 
ve faili meçhul siyasi cinayetlere kurban giden 
yakınlarının faillerini arayan Cumartesi Anne-
leri, 700. haftadan bu yana polis müdahalesiyle 
karşı karşıya kalıyor. 

Cumhuriyet Halk Partisi Kadıköy İlçe Ör-
gütü de Cumartesi Anneleri ile dayanışmak 
için; gözaltında kaybedilen Hasan Ocak’ın 
kardeşi Maside Ocak, Ferhat Tepe’nin karde-
şi Ayşe Tepe ve Cemil Kırbayır’ın ağabeyi Mi-
kail Kırbayır’ın katılımıyla bir söyleşi gerçek-
leştirdi. Aileler yakınlarının kaybolmasından 
sonra yaşadıklarını ve “Cumartesi Anneleri” 
mücadelesini anlattılar. 

“HER ZAMAN YANINIZDAYIZ”
Açılış konuşmasını yapan CHP Kadıköy 

İlçe Başkanı Ali Narin, “1995 27 Mayıs’ın-
da Galatasaray Meydanı’nda oturma eylemi-
ne başladılar. O günden bu güne 23 yıl geçti 
ve bu mücadele devam ediyor. 700. haftada-
ki eylemde baskı ve şiddetle bu engellendi. 
Polis ablukası büyük ihtimal devam edecek 
ama cesur yürekleriyle kayıplarının akıbetini 
öğrenmek isteyen bu insanların mücadeleleri 
ve adalet arayışları her zaman devam edecek. 
Bizler de her zaman onların yanında Galatasa-
ray Meydanı’nda olacağız çünkü orası cesare-
tin ve dayanışmanın meydanıdır” dedi.

BİR YIL 394 KAYIP…
Gözaltında kaybedilen ve cesedi daha son-

ra kimsesizler mezarlığında bulunan Hasan 
Ocak’ın kardeşi Maside Ocak konuşmasında 
“Hasan Ocak 30 yaşındaydı, gözaltına alındı, 
devlet ‘bizde yok’ dedi, 58 gün sonra 15 Ma-
yıs 1995’te kimsesizler mezarlığında gömülü 
olduğu öğrenildi… 

Gözaltında kayıp, devletle-
rin muhaliflerini yok etme şe-
killerinden biridir. Neden bu 
yöntemi kullanırlar? Hem mu-
haliflerini yok etmiş olurlar 
hem de geride kalanlar üze-
rinde korku ve belirsizlik bı-
rakarak hareket etmemesi-
ni, karşı durmamasını isterler. 
80’lere geldiğimizde gözaltın-
da kaybetme politikası Tür-
kiye’de sistematik bir biçim-
de uygulanmaya başladı. 90’lara geldiğimizde 
özellikle Kürt illerinde sayısız insan gözaltın-
da kaybedildi. Onları arayacak, hesabını so-
racak kişilerin de kaybedildiği bir dönem ya-
şadık. 90’lara geldiğimizde; ‘94 Mart’ı ile ‘95 
Mart’ı arasında İHD’ye yapılan kayıp başvu-
rusu 394’tü. Artık bir şeyler yapmalıydık ve 
çıktık Galatasaray Meydanı’na. Hepimizin 
dünya görüşü ayrıydı, bakış açısı farklıydı. Fa-
kat taleplerimiz aynıydı: Gözaltında kayıplar 
son bulsun, kayıplarımız bulunsun ve sorum-
lular yargılansın!” dedi.

“BU ÜLKENİN YÜZ AKLARI…”
Evinden kaçırılarak katledilen Özgür Gün-

dem muhabiri Ferhat Tepe’nin kardeşi Ayşe 
Tepe yaptığı konuşmada, “Benim ağabeyim 
93 yılında katledildi. 95’den beri ailem hep 
Galatasaray’daydı. Galatasaray Meydanı bı-
rakılmaması gereken bir meydan. Ben oradaki 
insanların bu ülkenin yüz akı olduğuna inanı-
yorum. Biz muhalefet etmek için de orada de-
ğiliz. Bizim kayıplarımız var, acılarımız var. 

Bunları açığa çıkarın diyoruz. Bu kadar insani 
bir eyleme bile nasıl müdahale ettiklerini gör-
dünüz. Kayıplarımızın failleri yakalanana ka-
dar o meydanı terk etmeyeceğiz.” dedi.  

“ONUN DA YAŞAMAYA HAKKI VARDI”
12 Eylül 1980’de gerçekleşen askeri darbe-

nin hemen sonrasındaki gün gözaltına alınan 
ve hakkında bir daha hiç haber alınamayan Ce-
mil Kırbayır’ın ağabeyi Mikail Kırbayır, yap-
tığı konuşmada “Benim kardeşimin yaşam 
hakkına devletin zimmetindeyken son verdi-
ler. O insanlar da bu ülkenin yurttaşıydı. On-
ların da bu topraklarda yaşamaya hakkı vardı. 
Toprak hakkından vazgeçtim yaşam hakları 
da ellerinden alındı. Bir avuç mezar yeri bile 
göstermiyor. Ben 2006’da Cumartesi Annele-
ri’yle yani gerçek ailemle tanıştım. Ailem ve 
benim o meydanı terk etmeye niyetimiz yok. 
Galatasaray’dan vazgeçmeyeceğiz. Bu coğ-
rafyada ne kadar gözaltında kaybedilmiş insan 
varsa onlar için orada olmaya devam edece-
ğiz.” dedi. Konuşmaların ardından soru-cevap 
kısmıyla söyleşi sona erdi.

Galatasaray meydanı’nı
terk etmeyeceğİz

Ovacık Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, 
geçtiğimiz cumartesi günü, Kadıköy Barış Manço 
Kültür Merkezi’nde Kadıköylülerle buluş-
tu. 18.00’de imza etkinliğiyle baş-
layan program, 20.00’de yapılan 
söyleşiyle sürdü. Kadıköylüler, 
Maçoğlu’na yoğun ilgi göste-
rirken etkinliğin yapıldığı salo-
nun tamamını doldurdular. Ka-
dıköy Belediye Başkanı Aykurt 
Nuhoğlu da gelerek bir süre 
Maçoğlu ile sohbet etti.
‘Ovacık’tan Yeşeren Umut: Ko-
münist Başkan’ adlı kitabın yaza-
rı Erdal Emre ilk olarak söz aldı ve Ka-
dıköylülerin etkinliğe gösterdikleri ilginin, 
Türkiye ihtiyaçlarını gösterdiğini vurguladı. Emre, 
“Umut etmenin ne demek olduğunu bir kez daha 
görmüş oluyoruz. Umarım kitabı beğendiniz.” di-
yerek sözü Maçoğlu’na bıraktı.

“YAŞADIĞIM ŞAŞKINLIĞI UNUTMUYORUM…”
Maçoğlu, 2014’te Ovacık Belediye Başkanı ola-
rak göreve geldiğinde ne yapacağına dair hiçbir 
şey bilmediğini belirterek söze başladı ve o süre-

ci şöyle anlattı: “2014 Nisan’da ilk belediye-
yi aldığımızda, hiç aklıma şu gelmedi: Oraya 

gittikten sonra ne olacak? Kapı üstümü-
ze kapandığında içeride ne yapacağız? 
Gerçekten bilmiyorduk. İmzayı attık, 
masanın arkasındaki siyah deri koltu-
ğa oturduğumda kendi kendime; ‘Kay-
boluyorum burada galiba’ dedim. Son-

ra şube müdürlerinden belediyeyle ilgili 
bilgi istedim. Sonuç olarak belediyenin 

1 milyon 550 bin lira borcu çıktı. Hesapta 
olan para ise 10 bin lira. Hayatında hiç 50 bin, 

100 bin lirayı birarada görmemiş bir insan için 1 mil-
yon 550 bin lira çok korkutucu bir rakam. O yaşa-
dığım şaşkınlığı unutmuyorum.”  Ovacık’taki faa-
liyetleri anlatarak sözlerine devam eden Maçoğlu, 
“İlk yaptığımız şey halk meclislerini kurmaktı. Bu 

belediyeyi nasıl yöneteceğimizle ilgili bir durumdu. 
İkinci olarak üretimi, üçüncü olarak da sosyal bele-
diyeciliği tartışmayı ve hayata geçirmeyi hedefle-
dik. Üretimi ise tarım, hayvancılık ve turizm üze-
rinden şekillendirdik.” diye konuştu.

“GÖREV VERİLİRSE YAPARIM”
Maçoğlu, tarım alanındaki yeniliklere özel olarak 
vurgu yaparken doğayı korumanın önemini şöyle 
anlattı: “Doğayı temizlerseniz doğa size minnetini 
bildirir. Kirletmeyin yeter. Toprak altındaki solucanı 
koruyorsunuz çünkü ilaç atmıyorsunuz. İlaç atma-
yınca suları zehirlenmiyor, topraktaki mikroorga-
nizmaları öldürmüyorsunuz. Yine çimlenen hay-
vanlar, sağlıklı yem bitkisi almış oluyor ve doğayı 
kirletmesek aslında o kendi devinimini sağlıyor. Bu 
da size sağlıklı ürünler olarak dönüyor.”
Son olarak teklif gelse ‘İstanbul Belediye Başka-
nı adayı olur musunuz?’ şeklindeki soruya “Bur-
juva siyaset sınırları içinde siyaset yapmayı doğru 
bulmuyorum ama bir ittifak çalışmamız var. Bize 
de görev verilirse başım gözüm üstüne yaparım.” 
şeklinde yanıt veren Maçoğlu sözlerini şöyle son-
landırdı: “Bu ülke böyle yaşamayı hak etmiyor. He-
pimizin birlikte yaşayabileceği, çok rahat hayat sü-
receği bir döneme girmek üzereyiz. Hep birlikte 
bunu başaracağımızı düşünüyorum. Hiç umudu-
muzu kırmadan, tam tersine ona sarılma zama-
nımızın geldiğini düşünüyorum. Mutlaktır eksik 
yapacağız, mutlaktır hata yapacağız ama ayağa 
kalkacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.”

l Erhan DEMIRTAŞ

l Fırat FISTIK

Ovacık Belediye Başkanı Fatih 
Mehmet Maçoğlu, diğer bir 
deyişle ‘Komünist Başkan’ 
Barış Manço Kültür Merkezi’nde 
Kadıköylülerle buluştu 

2014’ten bu yana 
Tunceli iline bağ-
lı Ovacık ilçesinde 
belediye başkan-
lığı görevini sür-
düren Fatih Meh-
met Maçoğlu’nun 
hayat hikâyesinin 
anlatıldığı kitap-
ta ayrıca ‘orada 
yeşeren umudun’ 

dünyadaki ve Türkiye’deki diğer örnekleri de ir-
deleniyor.  Maçoğlu belediyecilikte yaşanan sı-
kıntıları okuyucuyla paylaşıyor. Maçoğlu’nun ço-
cukluğu ve hayatının yer aldığı kitabın sonuna 
doğru; Terzi Fikri, Mehdi Zana ve yurt dışında-
ki Gordillo’nun yarattığı deneyimler, her partiden 
insanın halk meclisinde kendi sözünü söyleme 
imkânı bulması, parayla kurulan ilişki anlatılıyor. 

CHP Kadıköy, gözaltında 
kaybedilen yakınları için 
yıllardır mücadele eden 
“Cumartesi Anneleri”ni 
ağırladı
l Alper Kaan YURDAKUL
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Kadıköylülerle buluştu

Komünist Başkan

KITAP HAKKINDA:

Haber

Cemil Kırbayır, Ayşe Tepe, Maside Ocak ve Ali Narin (soldan sağa)
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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

Kadıköy Belediyesinden almış 
olduğumuz Bahariye Cad.No:30  

Kadıköy-İstanbul adresinde bulunan 
mağzamızın ‘Açma ve Çalıştırma 

ruhsatını’ kaybettik. Hükümsüzdür.
Koton Bahariye Altıyol 

Koton Mağzacılık Tekstil San.ve 
Tic.A.Ş

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler  
Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslar 

İlişkiler Bölümünden almış olduğum 
Öğrenci Kimlik Kartımı kaybettim.

Hükümsüzdür.
Şeyma ÇOPUR

KAYIP İLANLARI

adıköy Belediyesi, üniversi-
te okumak için İstanbul’a gelen 
dezavantajlı ve engelli öğrenci-
ler için “Kampüs Dışında Neler 

Oluyor” adlı bir oryantasyon programı baş-
latacak.

Bu program ile üniversite okumaya hak 
kazanmış şehir dışından İstanbul’a gelmiş 
dezavantajlı öğrenciler ile üniversiteye bu 
yıl kayıt yaptıran veya halen okumakta olan 
engelli öğrenciler için, kayıt olduktan sonra 
barınma, erişebilirlik, ulaşım taleplerini ne-
reye iletmeleri gerektiği, destek teknoloji-
lerine ne şekilde ulaşabilecekleri gibi temel 
sorunlara çözüm üretilmesi amaçlanıyor. 

ENGELLİ ÖĞRENCİYE DESTEK
Özellikle engelli kişilerin aileleri, başka 

şehirden üniversite kazanmış çocukları için 
endişe ediyor. Bu endişenin giderilmesi için; 
eğitim öğretim hayatına, topluma ve çevre-
ye daha hızlı uyum sağlayabilmek ve ailele-
rin kaygılarını azaltabilmek amacıyla bu gru-
ba oryantasyon programı uygulanacak.

Kadıköy Belediyesi Engelsiz Sosyal 
Hizmet Merkezi tarafından yürütülecek 
olan oryantasyon çalışması Marmara Üni-
versitesi Kadıköy yerleşkelerine 2018-2019 
Eğitim Öğretim yılı için kayıt yaptıran deza-
vantajlı öğrenciler ile yapılacak.

3 gün sürecek olan oryantasyon progra-
mında öğrencilerin acil olarak ihtiyaç duy-
dukları barınma, sağlık, güvenlik, ulaşım, 
finans gibi konular yer alacak. Eğitimler 
alan uzmanları tarafından verilecek olup 
sağlık okuryazarlığı, finans okuryazarlığı, 
temel haklar, ulaşım ve erişilebilirlik, gü-

venlik, acil durum ve afet yönetimi, barın-
ma ihtiyaçları üzerine bilgilendirmeler ya-
pılacak. 

Proje, derslerin başlamasını takip eden 
ilk ay içerisinde uygulanacak, yıl boyun-
ca ayda bir kez farklı etkinliklerle devam 
edecek ve yıl sonunda genel değerlendirme 
ile sona erecek. Proje sonunda Oryantas-
yon Rehber Programı geliştirilerek projenin 
yaygınlaştırılması için tanıtım çalışmaları 
yapılacak. Yıl boyunca gerçekleşecek aylık 
buluşmalarda da öğrencilerin; özgüven ve 
aidiyet duygularını güçlendirmek, kendini 
ifade etme becerilerini desteklemek, sosyal 
hayata katılımlarını kolaylaştırmak amacıy-
la uzmanlar tarafından kişisel gelişim, etkili 
iletişim becerileri, stres yönetimi, içsel mo-
tivasyon gibi konularda söyleşilere katılma-
ları sağlanacak.

KADIKÖY’Ü TANIYACAKLAR
Ekim ayı içerisinde gerçekleştirilecek 

olan programda ilk gün yani 17 Ekim Çar-
şamba, sağlık okuryazarlığı, finans okurya-
zarlığı, temel haklar, ulaşım ve erişilebilir-
lik, barınma ve spor aktiviteleri konularında 
bilgilendirme yapılacak. Takip eden gün 
Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde gü-
venlik üzerine, Kadıköy Belediyesi Afet Bi-
riminde acil durum ve afet yönetimi üzerine 
ve Kadıköy Belediyesi Rana Beşe Polikli-
niği’nde sağlık üzerine bilgilendirmeler sü-
recek. Son gün ise Kadıköy Belediyesi’nin 
kültür merkezlerinden birinde gerçekleşti-
rilecek olan kültür sanat etkinliğine katılım 
sağlanacak.

Detaylı bilgi için; (0216) 3372121

İDEA Kadıköy yeni 
sezona merhaba dedi
Kadıköy Belediye-
si, çeşitli mesleki 
disiplinler ile il-
gilenen serbest 
çalışanları, ye-
nilikçi kuruluş-
ları ve çalışma-
ları ile toplumsal 
fayda gözeten 
oluşumları bir ara-
ya getirmek amacıyla geçen yıl “İDEA 
Kadıköy”ü hizmete açmıştı. 1 yıl için-
de binlerce kişi tarafından kullanı-
lan ve birçok projede imzası bulunan 
İDEA Kadıköy’ün birinci yılı “Yeni Se-
zon Açılış Partisi”yle kutlandı. DJ per-
formansının sergilendiği gecede Ka-
dıköylüler dans ve müzikle doyasıya 
eğlendi. 

BİRLİKTE OLMAK ÇOK GÜZEL”
Açılış partisinde konuşan Kadıköy Be-
lediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, “Bu-
gün sizlerle beraber olmak bizim için 
gurur verici. Geçen hafta İngiltere’de 

bir turizm dergisi Kadıköy’ü dünya-
nın en ‘havalı’ kentlerinden biri seçti. 
Biz Kadıköylüler mütevazı insanla-
rız ama bu ‘havalı’ kelimesini de çok 

sevdik (gülüyor). Emin olun bunun 
‘hava’sını yaratan sizlersiniz. Güzel 
keyifli bir akşam geçirin. Sizinle birlik-
te olmak çok güzel.” diye konuştu.

KAYITLAR DEVAM EDİYOR
Resmi tatiller hariç haftanın her günü 
09.00- 23.00 saatleri arası açık olan 
İDEA Kadıköy, her yaştan ve meslekten 
vatandaşın kullanımına açık. İDEA Ka-
dıköy’e kayıtlı üye olmak isteyenler ile-
tişim ve kayıt taleplerini idea@kadikoy.
bel.tr adresine mail atarak üye olabilir.

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

KITAPLARINIZ, 
Kütüphaneleriniz, 

ESKI EVRAK 
VE 

 fotoğraflarınız
 alınır.

Muharrem Ayı etkinlikleri kapsa-
mında Kadıköy Meydanı’nda Cem 
Vakfı tarafından vatandaşlara aşu-
re dağıtımı gerçekleştirildi. Kadıköy 
Belediyesi’nin desteğiyle düzenle-
nen etkinliğe Kadıköy Belediye Baş-
kanı Aykurt Nuhoğlu, CHP Kadıköy 
İlçe Başkanı Ali Narin ve Cem Vakfı 
Başkanı Erdoğan Döner de katıldı. 

“BARIŞIN YAYILMASINI İSTİYORUZ”
Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt 
Nuhoğlu kendi elleriyle va-
tandaşlara aşure ikram etti. 
“Barışın, kardeşliğin, huzu-
run ülkenin her tarafında ya-
yılmasını istiyoruz” diyen 
Nuhoğlu, “Aşurenin özelliği 
evde bulunan malzemelerle 
yapılması. Bu etkinliğin her-
kese iyi gelmesini, barış ve 
mutluluk getirmesini diliyo-
ruz. Ülkemizin huzura ihtiyacı 
var, insanların mutlu olmasını 
istiyoruz. Kadıköy, insanların 
kendilerini huzurlu hissettiği 
bir yer. Umarım Kadıköy’de-
ki mutluluk tüm Türkiye’ye 
yayılır” dedi.  Desteklerin-
den ötürü Kadıköy Beledi-
yesi’ne teşekkür eden Cem 
Vakfı Genel Başkanı Erdo-
ğan Döner de şöyle konuş-
tu: “Muharrem ayının ve aşu-
renin, tüm inananlar için çok 
anlamlı olduğunu düşünüyo-
rum. Aşure bütün dünyada 
ortak bir gelenek. Dünyadaki 
tüm inançlar için ayrı bir öne-
mi var. Kadıköylülerle aşure-
mizi paylaştık. Bunun mutlu-
luğunu yaşıyoruz.”

CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin 
de “Acılarımızı da paylaşmalıyız ama 
bunun yanında yediğimizi içtiğimi-
zi de paylaşmamız gerektiğini dü-
şünüyoruz. Biz burada Kadıköy’den 
herkese seslenerek halkların her 
zaman mutluluk, huzur ve barış içe-
risinde yaşaması gerektiğini söylü-
yoruz. Bunun için yan yanayız, bir-
likteyiz” şeklinde konuştu. 

Kadıköy’de aşureler paylaşıldı
Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, İstanbul İtfaiyesi’nin 304. kuruluş yıl 
dönümü dolayısıyla Kadıköy İtfaiye İstasyonu’nu ziyaret etti. Kadıköy İtfaiye İstasyonu 
Grup Amiri Soner Gür ve ekibiyle selamlaşan Nuhoğlu, itfaiye binasını gezip araçlar 
hakkında bilgi aldı. Nuhoğlu itfaiyecilik hakkında bilgi almak üzere İtfaiye merkezine 
gelen anaokulu öğrencileriyle de yakından ilgilendi. Nuhoğlu ziyareti sonrasında itfaiye 
ekipleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kadıköy’de aşure etkinliği düzenlendi, Kadıköy Belediye 
Başkanı Aykurt Nuhoğlu da vatandaşlara aşure ikram etti

KampÜs dışındakİ 
Kadıköy’e hazırlık

Kadıköy Belediyesi, 
engelli üniversite 

öğrencileri için Kadıköy’ü 
gezerek ilçenin fiziki yapısı 

ve erişilebilirliği hakkında 
bilgi edinebilecekleri 

bir oryantasyon 
programı düzenliyor

K

l Alper Kaan YURDAKUL

İTFAİYE GÜNÜ KUTLANDI

TEL : 
0 535 517 07 21
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EDEBİYAT HAYATINDAN HATIRLAMALAR -14 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.

Üç tabur, ah üç tabur.
Nebi Samoil siperlerinde Kudüs 

için kan döken Türk askerlerine bu 
kadarcık yardım edemiyoruz. 

O yıl Galiçya topraklarında dö-
ğüşmek için yirmi bin lüzumsuz Türk 
bulmuştuk.

Bir yığın Anadolu çocuğunu, 
yurddan kopmuş, uzak Medine için-
de, iskorpite ve çöle yediriyorduk.

Bir sabah kumandanın odasına 
girdiğim zaman gözlerinin ağlamak-
tan yorulmuş olduğunu gördüm: Ku-
düs, İngilizlerin elinde idi.

Oradaki son Türklerin nasıl kah-
ramanca vuruştuklarını masanın üs-
tünden aldığım şifreli telgraftan oku-
dum. Kudüs’ü İsrailoğulları gibi 
bırakmadık; Türkler gibi bıraktık. 
Nebi Samoil üstünden Müslüman 

veya Hıristiyan mabetlere doğru inen-
ler, Türklerin son gününü hatırlaya-
caklardır.

Karargâhın içinde: “Kudüs düş-
tü!” sözü ölüm haberi gibi yayıldı. 
Daha şimdiden Beyrut’a, Şam’a, Ha-
leb’e gözyaşlarımızı hazırlamak la-
zımdı.

Artık yalnız Anadolu’yu ve İstan-
bul’u düşünüyorduk. İmparatorluğa, 
onun bütün rüyalarına ve hayallerine, 
Allahaısmarladık!

Zeytindağı’nın çamları arasın-
dan, güneşi hiç sönmiyecek, hiç ak-
şam gölgesi görmiyecek gibi bakan 
Lut çukuru, şimdi bütün İmparatorlu-
ğu içine çeken bir mezar gibi, geniş-
leyip derinleşiyor.

Eşyamı ve kâğıtlarımı bavuluma 
yerleştiriyorum. Artık Şam’dan ayrı-

lıyoruz. Cemal Paşa İstanbul’da isti-
fa edecektir. 

Tren giderken iki tarafımızda Su-
riye ve Lübnan’ı sanki safra gibi bo-
şaltıyoruz. Yarın kendimizi Anado-
lu köylerinin arasında Kudüs’süz, 
Şam’sız, Lübnan’sız, Beyrut’suz ve 
Haleb’siz, öz can 
ve öz ocak kay-
gısına boğulmuş, 
öyle perişan bula-
cağız. 

Kumandanım 
harap Anadolu 
topraklarını gör-
dükçe:

-Keşke va-
zifem buralarda 
olsaydı, diyor.

Keşke vazi-
fesi oralarda ol-
saydı. Keşke o 
altın sağnağı ve 

enerji fırtınası, bu durgun, boş ve ter-
kedilmiş vatan parçası üstünden geç-
seydi!

- Eğer kalırsam, diyor; bütün 
emelim Anadolu’da çalışmaktır.

Eğer kalırsa, eğer bırakılırsa… 
Anadolu hepimize hınç, şüphe ve gü-
vensizlikle bakıyor. Yüzbinlerce ço-

cuğunu memesinden sö-
kerek alıp götürdüğümüz 
bu anaya, şimdi kendimi-
zi ve pişmanlığımızı ge-
tiriyoruz. İstasyonda bir 
kadın durmuş, gelene ge-
çene:

-Benim Ahmed’i gör-
dünüz mü? diyor.

Hangi Ahmed’i? Yüz 
bin Ahmed’in hangisini?

Yırtık basmasının altın-
dan kolunu çıkararak, trenin 
gideceği yolun, İstanbul yo-
lunun aksini gösteriyor:

- Bu tarafa gitmişti, diyor.
O tarafa? Aden’e mi, Medine’ye 

mi, Kanal’a mı, Sarıkamış’a mı, Bağ-
dad’a mı?

Ahmed’ini buz mu, kum mu, su 
mu, skorpit yarası mı, tifüs biti mi 
yedi? Eğer hepsinden kurtulmuşsa, 
Ahmed’ini görsen, ona da soracaksın:

- Ahmed’imi gördün mü?
Hayır… Hiç birimiz Ahmed’ini 

görmedik. Fakat Ahmed’in her şeyi 
gördü. Allah’ın Muhammed’e bile 
anlatamadığı cehennemi gördü.

Şimdi Anadolu’ya, batı’dan, do-
ğu’dan, sağdan, soldan bütün rüzgâr-
lar bozgun haykırışarak esiyor. Ana-
dolu, demiryoluna, şoseye, han ve 
çeşme başlarına çömelmiş, oğlunu 
arıyor.

Vagonlar, arabalar, kamyonlar, 
hepsi, ondan, Anadolu’dan utanır 
gibi, hepsi İstanbul’a doğru, perdele-
rini kapamış, gizli ve çabuk geçiyor. 

Anadolu Ahmed’ini soruyor. Ah-
med, o daha dün bir kurşun istifinden 
daha ucuzlaşan Ahmed, şimdi onun 
pahasına kanadını kısmış, tırnaklarını 
büzmüş, bize dimdik bakan ana karta-
lın gözlerinde okuyoruz. 

Ahmed’i ne için harcadığımızı bir 
söyliyebilsek, onunla ne kazandığı-
mız bir anaya anlatabilsek, onu övün-
dürecek bir haber verebilsek… Fakat 
biz Ahmed’i kumarda kaybettik! 

ALLAHA ISMARLADIK

FALİH RIFKI ATAY (1894-1971)
Yazar ve gazeteci Falih Rıfkı Atay kendine özgü üslubuyla kaleme aldığı siyasal, sosyal hayatımıza ilişkin son derece özlü ve çarpıcı 
gözlemlerini yansıtan eserleriyle tanınır. Birinci Dünya Savaşında Suriye/Filistin/Kanal cephesinde Ordu Komutanlığında Cemal 
Paşa’nın yanında bulunan Falih Rıfkı Atay “Zeytindağı” adlı ünlü kitabında 1914-1918 felaketini coğrafyasıyla, insanlarıyla adeta 
resmeder. Yakup Kadri Karaosmanoğlu “Falih Rıfkı’nın bize hatırlattığı devir Türk milletinin geçirdiği ve geçirebileceği felaket 
devirlerinin en facialısı, en dehşetlisi, ruha en çok bezginlik verenidir.” der. Adını Kudüs’te Alman ve Türk ordu karargâhının da 
kurulduğu ‘Zeytindağı’ tepelerinden alan, Pozitif Yayınları tarafından basılmış olan klasikleşmiş kitaptan bozgun sonrası İstanbul’a 
trenle dönüşü ve tanık oldukları bir sahneyi anlatan bir alıntıyı okuyucuya sunuyoruz. 
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TAŞLI BAYIR SOKAK 
Yeldeğirmeni’nden Haydarpaşa 
Çayır Caddesi’ne uzanan yollardan 
biri olan bu sokak, oldukça meyilli 
olduğu için isminin sonuna 
bayır eklenerek Taşlı Bayır adını 
almış. Bu sokakta, Dr. Müfid 
Ekdal’ın ablası iki katlı kırmızı 
bir binada 1925’li yıllarda kiracı 
olarak oturmuş. Oturdukları 
evin sahibinin ise Fecr-i Âti 
şairlerinden Tahsin Nahit Bey’in 
annesi olduğunu belirtmiştir. Evin 
tam karşısında yuvarlak, siyah, 
demir bir çeşme vardı. Evlere içme 
suyu taşıyan sucular günün her 
saatinde su doldurmak için tam 
bir mücadele halindeydiler. Hatta 
bazı çatışmaların sonunda kan bile 
dökülürdü. Seneler geçti, demir su 
çeşmesi yol oldu, iki katlı kırmızı 
bina yıkılarak apartman yapıldı.

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

ŞEMSİTAB SOKAĞI 
Kadıköyü’nün 
sahilden Altıyol’a 
doğru tırmanan 
yokuşa açılan 
Halitağa Caddesi 
yakınında bulunan 
bu sokakta, ünlü 
edebiyatçılarımızdan 
Halit Fahri Ozansoy 
otururdu. Şemsitab, 
yani yaklaşık “güneşin 
kızıllaştırdığı” 
anlamına gelen bu 
ismini de sokağa Halit 
Fahri vermişti. Halit 
Fahri, buranın çok 
yakınındaki Kızıltoprak 
Orta Mektebi’nde 
de dersler verir, 
aynı zamanda da 
tercümeler yapardı. 

1906 yılında Yeldeğirmeni’ndeki 
Karakolhane Caddesi’ni Söğütlüçeşme 
Caddesi’ne bağlayan yola “Zamboğlu 
Sokağı” denirdi. Bugün bu yolun adı 
“Yavuztürk Sokağı”dır. Ayrıca Zamboğlu 
Sokağı’nı Mısırlı Sokağı’na bağlayan yola 
da Zamboğlu ismi verilmişti.
Halitağa Çeşmesi’ni geçtikten sonra sağ 
tarafta etrafı yüksek duvarlarla çevrili 
bahçe ve içindeki köşk, Zamboğlu’na 
aitti. Zamboğlu, Sultan Aziz döneminde 
Kadıköy’de yaşayan Rum asıllı bir 
bankerdi. Gene bu yıllarda Tübini isimli 
banker Moda Burnu’nda, Mısırlıoğlu 
Yeldeğirmeni’nde, Köçeoğlu ailesi 
Acıbadem’deki konaklarda yaşamışlardır. 
Çok bakımlı olan köşk ve bahçesi, 
Zamboğlu öldükten sonra varisleri 
tarafından kiraya verilmiş, gazino, 
restoran olarak kullanılmıştı. 

Kadıköy’de ilk sessiz film Zamboğlu 
bahçesindeki yazlık sinemada 
gösterilmişti.
Zamboğlu, bütün bankerler gibi gerçekten 
varlıklı bir şahıstı. Fakat ölümünden sonra 
oğlu kumar yüzünden babadan kalan 
bütün serveti tüketmiş, hatta Halitağa 
Caddesi’ndeki kendi oturduğu konak 
bile yok olmuştu. Daha sonraki yıllarda 
Zamboğlu’nun muhteşem bahçesi 
bayram yeri olarak kullanıldı. Konak yıkıldı, 
yeri daha sonra apartmanlarla doldu. 
Zamboğlu bahçesinin Halitağa Caddesi’ne 
açılan çift kanatlı demir kapısının yerini 
bile artık bugün tayin etmek mümkün 
değildir. Zamboğlu bahçesine sonradan 
yapılan parselasyonlardan dolayı yeni 
sokaklar açılmış; Onan Sokak, Çeşme 
Sokak, Siftah Sokak adları verilen yeni 
yolar ortaya çıkmıştır.

ZAMBOĞLU SOKAĞI (YAVUZTÜRK SOKAĞI)



eçen sezon En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Er-
kek Oyuncu ve bir dalda özel ödül alan Yol-
cu Tiyatro’nun “Kürklü Venüs” oyunu Ekim 
ayında Kadıköy’ün misafiri. 

Mazoşizmin isim babası Sacher-Masoch’un “Kürklü 
Venüs” romanını, tiyatro yazarı ve yönetmeni David Ives 
tiyatroya uyarladı ve Yolcu Tiyatro da bu eseri sahnele-
re taşıdı. Oyunda Umut Ersin Güler ve Pervin Bağdat rol 
alıyor. Güler, aynı zamanda oyunun da yönetmeni. 

Kadın-erkek ilişkisi üzerinden toplumsal cinsiyet me-
selesine, bireyin arzularının karanlık taraflarına yolculu-
ğun konu edildiği oyunu Pervin Bağdat ve Ersin Umut 
Güler’le konuştuk. 

• Bize biraz “Kürklü Venüs”ten bahseder misiniz?
Ersin Umut Güler: Kürklü Venüs, Yolcu Tiyat-

ro’nun 4. oyunu. Başta Kadıköy olmak üzere İstanbul’un 
çeşitli bölgelerinde oyunu oynuyoruz. Toplumsal cinsiyet 
konusunu irdeliyor ama çok katmanlı bir oyun. 

Kürklü Venüs adlı romanını sahneye uyarlayan bir 
yönetmen var ve bunun için de bir kadın oyuncu arıyor. 
Seçmelerde istediği kadın oyuncuyu bulamıyor. Kimine 
aptal diyor, kimine lezbiyen gibi diyor, kimini kadın gibi 
bulmuyor. Nişanlısıyla telefonda konuşurken bir kadın 
içeri giriyor ve ikisinin arasında bir ilişki başlıyor. Hem 
mazoşizm meselesi var, hem de toplumsal cinsiyet mese-
lesi var. Çok katmanlı bir oyun. Erkek egemen dünyanın 
kadına bakışını, çok entelektüel, okumuş-yazmış yazarın 
dahi kafanın arka tarafından her şeyi erk üzerinden kur-
duğunu anlatıyor. 

• Peki bu erk dünyasında böyle bir oyunu neden ter-
cih ettiniz?

E.U. Güler: (Gülerek) Tam zamanıydı. Biz Yolcu 

Tiyatro olarak ne hisse-
diyorsak öyle metinle-
re yaklaşıyoruz. Mesela 
ilk oyunumuz savaş kar-
şıtı bir oyundu. İkinci 
oyun insan hakları ihla-
line uğrayan insanların 
hikâyelerini anlatıyordu. 
Gezi’den hemen sonray-
dı. Joko’nun Doğum Gü-
nü’nü oynadık, sistemle 
bir meselesi var oyunun. 
Şu anda bu meseleyi an-
latmak bizim için çok kıymetli. Biz dışarıda ne oluyorsa 
onu yapıyoruz. Suya sabuna dokunmadan bir şey yapalım 
niyetinde hiç olmadık, bundan sonra da değiliz. Seyirciye 
bir şey söylemek istediğimiz oyunlar oynadık.

Pervin Bağdat: Dünyada bir kadın hareketi de söz 
konusu. Kadınlar artık kendilerine biçilen rollerden, cin-
siyetçi söylemlerden bıktı. Baskı arttıkça -kadının da ta-
biatında bir güç olduğu için- önce kadını susturmaya ça-
lışıyorlar. Artık insanlar o sınırları genişletmek istiyor. 
Oyunda kadın erkek oluyor, bir süre sonra mesele cin-

siyet meselesini de geçiyor ama genel olarak kadınlar 
oyundan memnun ayrılıyor.

• Tepkiler nasıl?
P. Bağdat: Çok değişik kesimlerden insanlar geliyor. 

Hepsinin beklentisi ve tepkisi farklı. Ama genel olarak 
büyük bir memnuniyet söz konusu.

• Erkeklerde nasıl bir tepki oluyor?
P. Bağdat: Biraz böyle bir tokat yeme durumu oluyor. 

Bu arada erkeğe de cinsiyetçi tavır söz konusu. Çünkü er-
kek için de “erkek de şöyle olmalı” diyoruz. Oyunda top-
lumsal cinsiyet meselesi dışında kişisel derinlikler de var. 

E.U. Güler: Romandan hareketle efendi köle ilişki-
si var. Bu ilişkisi bir süre sonra yer değiştiriyor. Hükmet-
me meselesi yer değiştiriyor. Mazoşist hal oyunun sonuna 
kadar devam ediyor. Bireyle ilgili de arzularımız istek-
lerimiz var. Bunlar toplum tarafından baskılanmış istek 
ve arzular. Ve her bireyin arzularının karanlık taraflarına 
doğru bir yolculuk yapıyor oyun. Oyunun bir de şöyle bir 
özelliği var. O erkeğin orada söylemlerinden öyle bir du-
rum komedisi oluyor ki kadın onu alt ediyor.

P. Bağdat: İçeri giren öyle bir kadın ki, ne konuşma-
sı ne hali tavrı hiç biri yönetmenin onaylayabileceği tür-
den değil. Aslında biz biraz insanları giyimleriyle, saçla-
rıyla da önyargılı değerlendiriyoruz. Oyunda bu da var.

• Oyundan çıkınca insanlar neler konuşur?
E.U. Güler: Toplumsal cinsiyet meselesini konuşur. 

Bireyin karanlık tarafı… Bunu konuşabilirler mi, muh-
temelen konuşamazlar belki bunu sorabilirler diye düşü-
nüyoruz. Herkesin içindeki kara ormana dalma cesareti, 
oyundan çıktığında hemen denemeyeceği ama kendi süz-
gecinden geçireceği bir mesele haline gelecek. “Ben böy-
le miyim?” diye düşünecek. 

P. Bağdat: Konuştuğumuz şeyler çok ciddi sert şey-
lermiş gibi ama oyun öyle değil. Çok tempolu bir oyun. 
85 dakika ama hissedilen 60. (Gülüyor)

 

Andrea Barrett, National Book Award’u 
kazanan bu öykü kitabında, bilim 
insanlarının aşklarını, hırslarını ve tabiatı 
anlama çabalarında uğradıkları hayal 
kırıklıklarını anlatıyor. 
Gregor Mendel’in bezelyelerle yaptığı 
kalıtım deneylerinin hüzünlü öyküsü, 
yıllar sonra bir genç kadının ruhunu ve 
hayatını şekillendiriyor. Bilimsel merak ile 
para kazanma hırsı arasında bocalayan 
bir genç adam, Darwin’in ve Wallace’ın 
seyahatlerinin izinden giderek kendi 
yolunu bulmaya çalışıyor. Canlı türlerini 
adlandırmak ve sınıflandırmakla geçen 
bir ömrün son demindeki Carl Linnaeus 
zihinsel bir sisin içinden geçmişin 
muhasebesini yapıyor. 18. yüzyılda göçebe 
kırlangıçların peşine düşerek bilimsel bir 
keşifte bulunan iki kadın, erkek egemen 
bilim camiasında kendilerine yer açmaya 
çalışıyor. Yüz Kitap / 256 sf / 28 TL
İnkılâp Kitabevi’nden aldığımız bilgiye göre 
haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:
■ Uyumsuz Defne Kaman’ın Maceraları-
Hava / Buket Uzuner / Everest / 330 sf / 
29 TL
■ 67 / Oğuzhan Uğur / HayyKitap / 128 
sf / 18 TL
■ Dönüş / Ayşe Kulin / Everest / 272 sf / 
25 TL

HAFTANIN 
PUSULASI
KİTAP

ALBÜM

FİLM

Tabiata Giden Bütün Yollar

Meral Azizoğlu / 
Gül İstanbul

Kolera Günlerinde Aşk

Meral Azizoğlu, Jordi Savall’in “BAL-KAN 
Projesi” ile dinlediğimiz Macar Gypsy 
virtüöz müzisyenleri olan Lajos Sarközi, 
Benedek Csik, Janos Dani, Gyula Csik, 
Vilmos Csikos’u biraraya getirdi. Uluslararası 
çapta bir üne sahip Hakan Güngör’ün sanat 
yönetmenliğini yaptığı bu albüm 1900’lü 
yılların İstanbul şarkılarını alışılmışın dışında 
bir icra ile bize sunuyor.
Kalan Müzik’ten çıkan albümdeki 
şarkılara Çigan yorumu çok yakışmış, 
solist ve enstrümanistlerin uyumu çok 
başarılı. Daha önce birçok defa, farklı 
müzisyenlerden dinlediğiniz bu şarkıları 
ilk defa Meral Azizoğlu’nu lirik sesi ve usta 
yorumu ve Macar Çigan müzisyenlerin 
icrasıyla çok faklı dinleyeceksiniz. Arşiv 
niteliğinde belleklerde yer edinecek, keyif 
alınacak bir albüm; “Gülistanbul”.
Ruhu doyuran şarkılar:
■ KUAN / Güzel ne güzel olmuşsun
■ Minor Empire / Mendilimin yeşili
■ Sadık Gürbüz / Gelme ey ecel

Nobel ödüllü yazar Gabriel Garcia 
Marquez’in çok satan romanından 
uyarlanan bu film, romanı kadar etkileyici 
olmasa da keyifli bir seyirlik. 
Başrollerini Oscar ödüllü Javier Bardem 
ve Giovanna Mezzogiorno’nun paylaştığı 
film, Güney Afrika’nın zengin bitki örtüsü 
altında yeşeren ve yıllarca süren masum bir 
aşkı anlatıyor. Genç romantik Florentino 
Ariza masum ve olağanüstü güzel Fermina 
Daza’ya ilk görüşte âşık olur ancak kızın 
babası tarafından reddedilir. Bu, aşkını 
kalbinde yıllarca büyük bir tutkuyla 
taşıyacağı bir dönemin de başlangıcı olur.

Hazırlayan: Semra ÇELEBİ / sem.celebi@hotmail.com
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“Özverİlİ İnsanlar sevİlmezler”
Dans, müzik ve 
görüntülerle güçlendirilen 
Filiz Coşkuner’in oyunu 
“Özveri”, özverili insanların 
yaşamlarındaki, daha 
doğrusu diğer insanların 
yaşamlarındaki yerlerini 
sorguluyor. Aynı zamanda 
psikolog olan Filiz 
Coşkuner, oyun sonrası 
seyirci ile söyleşi yapıyor. 
Oyun 12 Ekim Cuma 
günü 20.30’da CKM A 
Salonu’nda.

Karİkatür Evİ 
sezonu “moda” 
sergİyle açtı
Kadıköy Belediyesi Ka-
rikatür Evi 2018-2019 et-
kinlik dönemine Karikatür 
Sanatçısı Sami Caner’in 
eserlerinin yer aldığı “De-
mode: Sami Caner Karika-
türleri” sergisi ile merhaba 
dedi. Sami Caner, sergide-
ki eserleri hakkında şun-
ları söyledi; “İki üç yıldır 
çalıştığım moda konulu karikatürler. Modacılar 
da mizahi unsurları kullanırlar. Bazı moda tasa-
rımlarını gülerek ve şaşkınlıkla izleriz. O yüzden 
moda çalışmalarım var bu sergide.” Sami Caner 
ayrıca, sergiyi gezen karikatür severlere, sergi ile 
aynı taşıyan ve içerisinde daha fazla eserin yer 
aldığı kataloğu da imzaladı. Caner, kataloğunu 
imzaladığı küçük kız çocuğu hakkındaki düşün-
celerini de paylaştı, “Bunlar Karikatür Evi’nin 
küçük öğrencileri. Umarım ileride büyük karika-
türcüler olurlar. Çok şanslılar. Çünkü öğretmen-
leri ve bizler onları çok seviyoruz. İçlerinden ya-
rının büyük çizerleri çıkacak.”

28 EKİM’E KADAR AÇIK
Karikatürcüler Derneği’nin “İnsanlığın iç 

dünyasını çizgiyle, çok ince bir mizahla ve şi-
irsel bir mizahla anlatıyor. O muhalefetini çok 
ince bir mizahla ve çok sakin bir çizgi ile yapı-
yor. Konuları tam can alıcı noktasından yakalı-
yor.” diyerek tanımladığı Sami Caner’in “moda” 
konulu 35 eserinin yer aldığı sergisi, 28 Ekim ta-
rihine kadar Karikatür Evi’nde gezilebilir. 

Kadıköy’ün kültür ve sanat merkezleri Kadıköylülere 
farkı dünyaların kapısını açmayı sürdürüyor. Kadıköy 
Belediyesi Gençlik Sanat Merkezi ile Kozyatağı Kül-
tür Merkezi de Kadıköylüleri müziğin ve sanatın büyülü 
dünyasında yolculuk yapmaya; atölyeler, sergiler, kon-
feranslar ile aydınlanmaya ve bilgilenmeye davet ediyor. 

GENÇLİK SANAT MERKEZİ
Kadıköy Belediyesi’nin bir sosyal sorumluluk proje-

si olan Gençlik Sanat Merkezi’nde 
çalgı ve ses eğitimi dersleri birebir 
veriliyor,  pek çok dalda atölye ça-
lışmaları yapılıyor. Merkezde pek 
çok dans türünde eğitimler de yer 
alıyor. Tüm eğitimlerin ücretsiz 
olduğu Gençlik Sanat Merkezi’n-
de 2018-2019 eğitim döneminde 
gerçekleşecek eğitimler ise şu şe-
kilde: Çalgı, solfej, ses eğitimi, 
yaratıcı drama ve dans dersleri.

Gençlik Sanat Merkezi’n-
de birebir eğitimlerin yanın-
da atölye çalışmaları bulu-
nuyor. Atölye çalışmaları da 
şöyle sıralanabilir: “Sinema 
Yoluyla Felsefe ve Psikolo-
ji Atölyesi, Ahşap Çalgı Bakım 

Atölyesi, Felsefe ile Edebi Metin Çözümleme 
Atölyesi, Mitolojik Düşünce ve Felsefe Atöl-
yesi, Senaryo Yazarlığı Atölyesi, Tiyatro Me-

tin Yazarlığı Atölyesi, Fotoğrafçılık Atölye-
si, Beden Farkındalığı ve Yaratıcı Hareket Atölyesi, 
Acıbadem Mahallesi Korosu.” 

KOZYATAĞI KÜLTÜR MERKEZİ 
Kozyatağı Kültür Merkezi’nde 2018-2019 sezonun-

da pazartesi günleri Felsefe Tarihi Seminerleri, çarşam-
ba günleri ise Sağlık Seminerleri 
yapılmaya devam edecek. Sömestr 
etkinlikleri kapsamında çocuk tiyat-
roları, atölyeler ve Çocuk Kitapları 
Şenliği gerçekleşecek.  

“BİLİNÇLİ EBEVEYNLİK”
Sabancı Üniversitesi Toplumsal 

Duyarlılık Projeleri, 3. Ulusal Duyar-
lılık Konferansı’nı “Bilinçli Ebevey-

nlik” üzerine 6 Ekim Cumartesi günü 
saat 13.00’de Konferans Salonu’nda 
düzenliyor. Ahmet Çetin, Rayka Kum-
ru ve Prof. Dr. Yankı Yazgan’ın ko-
nuşmacı olduğu konferansta pozitif 
ebeveynlik, çocuklar, babalık ve er-
keklik halleri masaya yatırılacak. 

SERGİ VE SEMPOZYUM 
Etkinlikler içerisinde kasım ayında ‘Yeni Keşifler-

le Ani Harabeleri’nin Bilinmeyen Yüzü’ sergisi ger-
çekleşecek. 1 Aralık Cumartesi günü ise Şiir Sempoz-
yumu başlayacak. Sempozyum kapsamında paneller ve 
şiir atölyeleri yapılacak. Ayrıca aralık ayı boyunca “Şiir 
Sokakta” sergisine yer verilecek. Sergi alanlarında ön-
celikli olarak genç sanatçılara destek verilmesine de de-
vam edilecek.

Kadıköy’de
Yazar-yönetmen Thomas 

Novachek aradığı kadın 
oyuncuyu bir türlü bulamaz.  

Seçmeler biter, esrarengiz 
bir kadın tiyatro salonuna 

gelir. Ve kadın-erkek ilişkisi 
üzerinden toplumsal cinsiyet 
meselesine yolculuk başlar…

Kürklü Venüs Ekim ayı 
boyunca Kadıköy’de 
tiyatroseverlerle 
buluşacak. Gösterim 
yerleri ve tarihleri şöyle:
11 Ekim Perşembe 
20:30 CKM
15 Ekim Pazartesi 20:30 
Akasya Kültür Merkezi
22 Ekim Pazartesi 20:30 
Moda Sahnesi
23 Ekim Salı 20:30 Kozzy

l Leyla ALP

G

Gençlik Sanat ve Kozyatağı’nda
Kadıköy Belediyesi Gençlik Sanat Merkezi yeni sezonda da müziğin ve 

dansın; Kozyatağı Kültür Merkezi de seminerlerin, sergilerin adresi olacak
l Seyhan KALKAN VAYİÇ
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Dokunma Bana
Yakınlık ihtiyacı, cinsel fetişler ve estetik 
güzelliğin farklı tanımları, Berlin’de Altın 
Ayı’ya layık görülen bu ilginç Romen 
filminin ana temaları. Kurmaca film, psi-
koterapi seansı, rol oyunları ile belgesel 
arasında tanımsız bir noktada duran 
Dokunma Bana, filmin yönetmeninin de 
dâhil olduğu ilginç karakterlerini felsefe 
tartışması, beden egzersizi ve ruhsal 
sağaltım seansları arasında gözlemliyor. 
Romen yönetmen Adina Pintilie’nin ilk 
uzun metrajlı bu filmi, beden algılarını 
sonuna kadar zorlarken önyargıların 
ne kadar yıkıcı olduğunu gözlemleyen 
deneysel bir dram.

Aydede
Annesi Rabia (Ezgi Mola) ve dedesi 
İlyas’la bir kasabada yaşayan, babasını 
daha önceden kaybetmiş küçük Bekir 
(Bilal Çelik), dedesini çok sevmektedir. 
Ancak dedesi ölünce, annesi ona dede-
sinin Ay’a gidip Aydede olduğunu anlatır. 
Bekir o günden sonra, E.T.’nin yerli uyar-
laması Badi’deki gibi bisikletiyle uçarak 
Ay’a gidebilmenin hayalini kurmaya 
başlar. Rabia’nın ise bambaşka sorunları 
vardır: babasının ölümünün ardından ab-
lası ve gözünü para bürümüş eniştesiyle 
miras kavgasına tutuşan Rabia, oturduğu 
evi ve çalıştığı tuhafiyeciyi ablasına kay-
beder. Elinde bir tarlayla kalakalan kadın, 
miras mücadelesi verirken bir yandan da 
uzaktan uzağa yaşadığı bir aşkı herkes-
ten saklamak zorundadır.

Kadıköy Sineması
Gece Dünyayı Yuttuğunda 11:30 15:30 
19:30
Dokunma  Bana/Touch Me Not 13:15 
17:15 21:15
Halef 12:00 21:00
Radiogram 14:00 17:30
Transit 15:30 19:15
Adres: Bahariye Cad. No:26 Kadıköy (216) 
337 74 00

Kadıköy Rexx
Göktaşı 11:15 13:15 15:15 17:15 19:15 21:15 
Bücür 11:15 13:15 15:15 17:15 19:15 21:15 
Dehşetin Yüzü 11:00 (altyazılı) 13:00 
(altyazılı) 15:00 (altyazılı) 17:00 (altyazılı) 
19:00 (altyazılı) 21:00 (altyazılı)
Adres: Bahariye Cad. No:26 Kadıköy 
(216) 3377400

Caddebostan Cinemaxiumum (Budak)
Küçük Ayak 11:10 (3D) (dublaj) 13:20 (3D) 
(dublaj) 15:30 (3D) (dublaj) 17:40 (3D) 
(dublaj)
19:50 (3D) (dublaj) 22:00 (3D) (dublaj)
Eski Evdeki Büyülü Saat 14:45 (altyazılı) 
19:40 (altyazılı)
Karanlıkla Karşı Karşıya 12:15 (altyazılı) 
15:10 (altyazılı) 18:00 (altyazılı) 21:00 
(altyazılı)
Adres: CKM Haldun Taner Sok. No:11 
Caddebostan (216) 3580202

SİNEVİZYON

Spike Lee, sinemaya adım attığından 
bu yana farklı bir ruhun temsilcisi 
oldu. Perdeye siyahların 
dertlerini taşırken özellikle 
kendisini kitlelere tanıtan 
‘Do the Right Thing’te 
tutturduğu eğlenceli 
dille dikkat çekiyordu. 
Bugünden bakıldığında 
‘Jungle Fever’, ‘Malcolm X’, 
’25th Hours’, ‘Inside Man’ 
kariyerindeki belirleyici 
yapımlar olarak zihinlerde 
yer etti. Los Angeles 
Lakers’ın sıkı bir taraftarı 
olan ve Jack Nicholson’la 

birlikte Staples Center’ın daimi 
konukları statüsünde yer alan Lee, 
son filmi ‘Karanlıkla Karşı Karşıya’yla 
(‘BlackKkKlansman’) huzurlarımızda...

Geçen hafta vizyona giren yapımın 
konusu kısaca şöyle: Ron Stallworth, 
Colorado Springs Polis Merkezi’nde 
çalışan ilk Afro-Amerikan memurdur. 

Masa başında mesleğe 
giriş yapan ama bu 
bölümde canı sıkılan 
‘Çaylak’ polis, çok 
geçmeden aktif bir 
göreve atanır: Ron, bir 
gazete ilanı sonucu 
dikkatini çeken Ku Klux 
Klan üyesi ırkçı bir 
oluşumun peşindedir 
artık. Yahudi kökenli 
mesai arkadaşı Flip 
Zimmerman’la birlikte 
çeteyi çökertmek için 
harekete geçer…

‘Karanlıkla 
Karşı Karşıya’ 
70’lerde 
geçiyor. Spike 
Lee, dönem 
ruhunu kılık-
kıyafetin 
yanı sıra 
müziklerle de yaratmayı başarmış. 
Ana karakter, Al Pacino’nın 
Serpico’sunu andırırken siyahî 
yönetmen, senaryosunu Charlie 
Wachtel, David Rabinowitz ve Kevin 
Wilmott üçlüsüyle birlikte kaleme 
aldığı bu son adımında alabildiğine 
gırgır bir anlatım tutturmuş. Nedense 
bu anlatım, kimi eleştirmenlerce pek 
kabul görmedi; filmi hafif ve derinliksiz 
bulanlar var. Bense siyahîlere ve 
Yahudilere karşı nefretin, geçmişteki 
kökenleri arasında dolaşırken popüler 
bir dil tutturan ve böylelikle daha 
geniş kitlelere uzanmayı hedefleyen 

bu yapımı keyifle 
izledim. Evet, öyküde 
kimi olaylar biraz 
fazla hızlı gelişiyor ve 
film, mantık açısından 
sorgulamaya ihtiyaç 
duyulacak hale geliyor 
ama bu durumun genel 

resme problem çıkardığı 
kanısında değilim.  

‘Karanlıkla Karşı 
Karşıya’nın en etkileyici 
yanı ise günümüze 

atlayarak seyircisini ‘Donald Trump 
gerçeği’yle ve ırkçılığın şimdiki zaman 
tezahürleriyle bizi baş başa bırakması... 
Aslında bu aşamada filmin hafif ve 
karikatürize havasını daha iyi anlıyoruz; 
çünkü bugünün Amerika’sının 
başkanlık koltuğunda bir ‘karikatür’ 
oturuyor. Ve o karikatür ne yazık 
ki sadece ülkeye değil dünyaya da 
hükmetmeye çalışıyor. 

Oyunculuklara gelirsek… Ron 
Stallworth’ü, daha önce Spike 
Lee’yle ‘Mo Better Blues’, ‘Malcolm 
X’, ‘He Got Game’ ve ‘Inside Man’ 

gibi filmlerde (yani dört kez) çalışmış 
Denzel Washington’ın oğlu John 
David Washington canlandırmış. 
Genç oyuncunun performansı gayet 
tatminkâr. Yahudi kökenli polis 
memuru Zimmerman’da ise son 
dönemin dikkat çekici ismi Adam 
Driver’ı izliyoruz. Filmin kadrosunda yer 
alan diğer oyuncular ise şöyle: Topher 
Grace, Laura Harrier, Isiah Whitlock 
Jr., Corey Hawkins, Jasper Paakkonen, 
BrianTarantina, Harry Belafonte ve 
Alec Baldwin. Sonuç olarak kimi tarihi 
hatırlatmalarda bulunan, izlenmesi 
keyifli bu yapımı kaçırmayın derim…

Öte yandan ‘Filmekimi’nin de kapıyı 
çaldığını ve listede birçok kayda değer 
yapım olduğunu söyleyelim. Dolayısıyla 
sinema dolu günler bizi bekliyor…

Irkçılığa karşı omuz omuza…

UĞUR 
VARDAN

PUAN CETVELİ
Karanlıkla Karşı Karşıya 
Halef   
İntikam Meleği  
Güvercin   
Radiogram

“Mandıra Filozofu”, “Yengen ve Şengen”, “Yaşamak 
Güzel Şey” gibi filmlere imza atan Müfit Can Saçın-
tı’nın yönetmenliğini üstlendiği “Babamın Ceketi”, 5 
Ekim’de vizyona girdi. Başrolünde Müfit Can Saçıntı 
ve Mert Turak’ın yer aldığı Babamın Ceketi, evlilik ha-
zırlığı yapan ama ekonomik nedenlerle bir türlü evle-
nemeyen Ferhat ve Aslıhan’ın hikâyesini anlatıyor. İş-
sizlik, ekonomik kriz, kuşak çatışması  ve baba-oğul 
ilişkilerine odaklanan filmde Saçıntı, oğlunun mutlulu-
ğu için elinde geleni yapmaya çalışan bir babayı can-
landırıyor. Çekimleri Kadıköy’de yapılan filmi, yönet-
men Müfit Can Saçıntı ile konuştuk. Saçıntı, “Bunlar 
sistemin yarattığı sorunlar. Sistem değişmedikçe bu so-
runlar da değişmez” diyor. 

“İŞSİZLİK SORUNUNU MERKEZE ALDIK”
◆ Babamın Ceketi filminizle yine bir aile komedi-

sine odaklanıyorsunuz. Önceki filmlerinizi de düşü-
nürsek bu filmi nereye koymalıyız?

Bu filmimiz de kapitalizm eleştirisi taşıyor. 
İşsizlik sorununu merkeze aldık. Bu sistemin 
sıradan insanları, nasıl suçun sınırına ittiğini 
anlatmaya çalışıyoruz. Amacımız her zaman-
ki gibi düşündürürken güldürmek.

◆ Filmde aşk, işsizlik, finans sisteminin 
açmazları gibi meselelere de odaklanıyorsu-
nuz. Sizce bunlar hayatımızdaki gerçeklerin 
kara komedisi mi?

Ben bu filmi 20 yıl önce Levent Kırca-Oya 
Başar Tiyatrosu için tiyatro metni olarak yaz-
mıştım. Şimdi senaryosunu yazdım. Bu durum 
aradan 20 yıl geçse de işsizlik gibi sorunların hiç 
değişmediğini gösteriyor. Çünkü bunlar sistemin 
yarattığı sorunlar. Sistem değişmedikçe bu sorun-
lar da değişmez. Maalesef bu sorunlar eskimez.

“BUGÜNKÜ KADIKÖY YARINA KALSIN”
◆ Babamın Ceketi sanki babalarından miras yerine 

yoksulluğu emanet alanları anlatıyor. Öyle mi sizce de?
Bizim zamanımızda babalar çocuklarına “gerekir-

se ceketimi satar seni okuturum” derdi. Bu söz okuma-
nın önemini anlatırdı. Şimdi zaman değişti, bazıları ta-
rafından okumak enayilik sayılıyor. Ayrıca bugün bir 
baba ceketini satsa, değil okul parasını ödemek kantin-
den çocuğuna bir tost bile alamaz.

◆ Filmin büyük bir çoğunluğu Yeldeğirmeni’nde 
çekildi. Neden Kadıköy’ü tercih ettiniz?

Geçen filmimiz Yaşamak Güzel Şey’i Moda’da çek-
miştim. Babamın Ceketini de Yeldeğirmeni’nde çektik. 
Ben 1994 yılından beri Kadıköy’deyim, Kadıköylü sa-

yılırım. Hatta 86 -87 senelerinde 
baba evinden ilk ayrıldığımda 
oturduğum semt Yeldeğirme-
ni’ydi. Kadıköy’ün güzellikle-
rini ve özelliklerini tüm Türki-
ye’ye tüm dünyaya göstermek 
istiyorum. Ayrıca bugünkü Ka-
dıköy yarına kalsın istiyorum.

◆ Çekimler sırasında na-
sıl vakit geçirdiniz mahalle 
halkıyla?

Kadıköy halkı her zaman 
çok medeni, çağdaş ve konuk-

severdir. Bizi bağırlarına bastılar, çok güzel ağırladılar. 
Her konuda yardımcı oldular.

◆ Banka soygunu sahnesini gerçek sanıp polise 
ihbarda bulunanlar olmuştu. Belli ki baya sahici bir 
çekim olmuş. 

Evet öyle 1-2  ihbar olmuş. Neyse ki çekim iznimiz 
vardı. Polisin çekimden haberi vardı. Olay çok büyüme-
den tatlı bir anı olarak kaldı. (gülüyor)

 
“YENİ FİLMİN HAZIRLIĞI BAŞLIYOR”
◆ Film kaç salonda oynayacak. Sizin için de salon 

bulmak güç oluyor mu?
Hedefimiz 300 salon. Ama son kararı salon işletme-

cileri veriyor. Şu an salon bulmakta zorluk çekmiyorum 
ama bu film çok seyirci toplamazsa sonraki filmlerde 
zorluk çekebilirim. Maddi açıdan çok manevi açıdan 
seyirci desteğine ihtiyacım var, yeni filmler çekebil-
mem için bu filme çok seyircinin gelmesi lazım.

◆ Kadıköy seyircisiyle buluşacak mısınız, var mı 
böyle bir takvim?

Bu randevuları dağıtım şirketi ve salon sahiplerinin 
talepleri belirliyor. Gelirse böyle bir davet, seve seve 
Kadıköy seyircisiyle buluşurum.

◆ Var mı yeni bir film hazırlığı?
İlginiz için teşekkür ediyorum. Bu sene tek kişilik 

gösterilerime devam ediyorum. Yeni sinema filmi ha-
zırlıklarına hemen başlıyorum.

Kültürel mirası koruma ve özendirme projelerini 
teşvik etmek amacıyla 2001 yılından bu yana 
Tarihi Kentler Birliği (TKB) tarafından düzenlenen 
yarışmada bu yıl Kadıköy Belediyesi Sinematek 
Sinemaevi ile ödül kazandı.  Geçtiğimiz yıl restore 
edilerek kamunun hizmetine sunulan Karikatür 
Evi, Gençlik Sanat Merkezi, Suadiye Sanat 
Atölyeleri, Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezi 
ve Ladikli Ahmet Ağa Çeşmesi ile ödül kazanan 
Kadıköy Belediyesi bu yıl da inşaatı devam eden 
Sinematek Sinemaevi projesiyle “Tarihi ve 
Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını 
Özendirme Yarışması”nda ödüle layık görüldü.  
Ödül ‘Kent yaşamı ve mevcut kamusal alanlar ile 

bütünleşmiş, çağdaş bir mimari tasarıma sahip 
projeleri, kentin kültürel ve sosyal dokusu içinde 
tamamlayıcı nitelikteki işlevlendirme önerileri, 
sivil toplum ile yerel yönetim işbirliğine dayalı 
projelendirme’ sürecini sürdürmesi nedeniyle 
verildi. Bu yıl 17.’si gerçekleştirilen yarışmada jüri 
sonuçlarına göre 1 Koruma Büyük Ödülü, 3 Jüri 
Özel Ödülü, 8 Proje, 8 Uygulama, 11 Süreklilik ve 
31 Başarı dalında proje ödüle değer görüldü. 62 
belediyeden 123 proje ve uygulamanın katıldığı 
yarışmada 5 farklı kategoride dereceye giren 
belediyelere ödülleri, 15 Kasım Perşembe günü 
Antalya’da gerçekleşen YAPEX Restorasyon 
Fuarı’nda düzenlenecek töreni ile verilecek.

Kadıköy Beledİyesİ’ne ödülü

l Erhan DEMİRTAŞ

Saçıntı’dan eskimeyen 
bir baba ogul hikâyesi...

Kadıköylü yönetmen Müfit Can Saçıntı 

ile çekimlerini Yeldeğirmeni’nde yaptığı 

son filmi “Babamın Ceketi” üzerine söyleştik 

Filmde ayrıca Erkan Can, Elif Nur Kerkük, Banu Manioğlu, Ahmet Arıman, Tuncay Akça, Sami 
Aksu, Ünal Yeter, Uğur Demirpehlivan, Ayşen Gruda, Suat Sungur ve Yalçın Menteş rol alıyor

Müfit Can Saçıntı

Kadıköy Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği (TKB) tarafından 
düzenlenen yarışmada Sinematek Sinemaevi projesiyle ödül kazandı

 SInematek
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adıköy Belediyesi, İstanbul’un en 
önemli tiyatro atmosferine sahip 
Kadıköy’e yepyeni bir tiyatro bina-
sı kazandırmak için yola çıktı. İstan-

bul’un önemli gösteri sanatları merkezlerinden 
biri haline gelecek ‘Kadıköy Tiyatro’  binası-
nın temeli, 8 Ekim Pazartesi saat 13.00’te tiyat-
ro sanatçıları ile birlikte atılacak.

TİYATROCULAR DİNLENDİ
Kadıköy Tiyatro, tiyatro oyuncularının, Ka-

dıköy Tiyatrolar Platformu’nun, profesyonel ti-
yatro işletmecilerinin, sahne-ışık uzmanlarının 
görüş ve önerileri ve dünyadaki örnekleri dik-
kate alınarak projelendirildi. Sahne tasarımı, 
ses, ışık, prova odaları gibi farklı konularda ayrı 
ayrı toplantılar düzenlendi, konunun uzmanları 
projeye katkı sundu.

Tiyatrocuların ihtiyaçları ve deneyimleri 
gözetilerek mimar Özgür Bingöl ve İlke Bar-
ka tarafından tasarlanan tiyatro binası için, Av-
rupa’daki 13 “blackbox” tiyatro salonu detaylı 
olarak analiz edildi.

360 DERECELİK SEYİR  
Çağdaş tiyatronun sahneleme biçimlerinden 

esinlenerek tasarlanan Kadıköy Tiyatro, bilin-
dik sahne tasarımlarının ötesinde seyir imkânla-
rı sunarak, Kadıköy’ü tiyatronun çekim merkezi 
yapacak. Seyir yeri ve sahne arasındaki ayrım-
ların bir yana bırakıldığı ‘meydan sahne’ biçi-
miyle, 360 derecelik bir izleme alanı yaratacak. 

Oyuncuların, izleyicilerin arasında perfor-
mans sergileyecekleri bu sahne, 400 seyirciyi 
ağırlayabilecek. Salon, oyunun niteliğine göre 
klasik sahne, orta sahne, meydan sahne, arena 
sahne, forum düzenlerinde de kullanılabilecek. 

24 SAAT PROVA İMKÂNI 
Kadıköy Tiyatro, tiyatronun en önemli so-

runlarından biri olan prova olanağına da çare 
buluyor. Gerektiğinde farklı düzenlemelerle ça-
lışma mekânlarına dönüştürülebilen prova sa-
lonlarında tiyatrocular 7/24 prova yapabilecek.     

BİN KİŞİYİ AĞIRLAYACAK 
Acıbadem - Koşuyolu bölgesinde, ulaşım 

ağlarının merkezinde (metro, Marmaray, met-
robüs, Avrasya Tüneli) inşa edilecek olan Ka-
dıköy Tiyatro, toplam 8.200 metrekare kapalı 
alana sahip olacak. Bölünebilir salonlar, fuaye-
ler, kafeterya ve prova odalarıyla 1.000 kişiye 
ev sahipliği yapabilecek Kadıköy Tiyatro’da 7 / 
24 sanat konuşulup, sanat izlenecek. 

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğ-
lu, Kadıköy Tiyatro’ya ilişkin “Kadıköy’e ka-
zandıracağımız tiyatro binası İstanbul’un en 
önemli gösteri sanatları merkezlerinden biri 
olacak. Temel atma törenimize tüm oyuncula-
rı ve tiyatroseverleri bekleriz.” dedi.

TEMEL, OYUNCULARLA ATILACAK
‘Kadıköy Tiyatro’ binasının temel atma tö-

reni, 8 Ekim Pazartesi günü saat 13.00’te tiyat-
ro sanatçılarıyla birlikte atılacak. 

Temel atma töreni için Kadıköy Tiyatro-
lar Platformu da sosyal medyadan çağrı yaptı. 
Kadıköy’de sahnesi olan ve olmayan 60 tiyat-
ronun oluşturduğu Kadıköy Tiyatrolar Platfor-
mu (KTP)’nun twitter’dan yaptığı çağrı şöyle: 
“Kadıköy yeni tiyatro mekânına kavuşuyor ama 
önce temelini sağlam atmak gerek. Kadıköy Ti-
yatroları Platformu olarak tüm meslektaşlarımı-
zı ve dostlarımızı temel atma törenine davet edi-
yoruz... 8 Ekim saat 13.00’te.”

K

Kadıköy 
Belediyesi,  

İstanbul’un 
önemli gösteri 

sanatları 
merkezlerinden 

biri haline 
gelecek 

‘Kadıköy 
Tiyatro’  

binasının 
temelini, 

8 Ekim saat 
13.00’te tiyatro 

sanatçıları ile 
birlikte atıyor

Anadolu yakasına 

yeni tiyatro sahnesi

Sahne 
tasarımı, 
ses, ışık, 

prova odaları 
gibi farklı 

konularda 
ayrı ayrı 

toplantılar 
düzenlendi.

Adres: Acıbadem Mahallesi, 
Muhittin Üstündağ Caddesi No: 2/2
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ugününü bizzat yaşadığımız İstanbul’un 
geçmişi ve sırlarına meraklı olanların ya-
kından tanıdığı bir isim Pınar Erkan. Zira 
yıllardır Açık Radyo’da hazırlayıp sunduğu 

“Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jetona” programında 
İstanbul’u anlatıyor her yönüyle. İstanbul Gedik Üni-
versitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Mimar-
lık Bölüm Başkan Yardımcısı olan Dr. Öğretim Üyesi 
Erkan, aynı zamanda bir Kadıköylü. 

Havaların henüz soğumadığı ılık bir sonbahar gü-
nünde Yoğurtçu Parkı’nda buluştuk, Kadıköy’ü ko-
nuştuk.

◆ Kadıköy ile nasıl bir bağınız var? Kadıköy de-
nilince aklınıza gelen ilk 5 şeyi (herhangi bir yemek, 
semt, bina vb. olabilir) sayar mısınız?

10-11 yaşımdan beri Kadıköy’de yaşıyorum. Ka-
lamış, köşkler, rahibeler, eski yüksek bahçe duvarla-
rı, deniz.

◆ İstanbul denilince akla genelde ‘Taksim, Tari-
hi Yarımada’ filan gelir. Peki ya Anadolu yakası ve 
bilhassa Kadıköy? Sizce Kadıköy, İstanbul kimliği-
nin ne kadarını oluşturuyor?

İstanbul, 19. yüzyılın ortalarına gelene kadar Tari-
hi Yarımada’da surlarla sınırlı bölgeden ibaretti. Galata 
ve Beyoğlu da İstanbul’un dışında sayılıyordu. Kadıköy 
başta olmak üzere Pendik’e kadar kıyılar taşra idi ve im-
paratorlar tarafından sayfiye yeri olarak kullanılıyordu. 

Kadıköy’ün kentsel gelişim açısından şehre katıl-
ması 19. yüzyılın ikinci yarısından sonradır. Şirket-i 
Hayriye vapurları işlemeye başlayınca ulaşım kolay-
laştı. Özellikle II. Abdülhamit devrinde yönetici sını-
fın önde gelenleri Bostancı’ya kadar bahçeler içinde 
köşkler yaptırdılar. Sayfiye yeri olma durumu Kadı-
köy’ü hep korudu. 

İstanbul Tarihi Yarımada’dadır fakat Galata, Bo-
ğaz köyleri, Üsküdar gibi bölgeler şehri tamamlar. Ka-
dıköy de bunların içindedir. Nasıl ki Bizans devrinde 
imparatorlar yazın Fenerbahçe’deki saraylarına geli-
yordu veya Fener Bahçesi Osmanlı Devri’nde Kanu-
ni’nin sevdiği bahçelerden biriydi, Kadıköy 19. yüz-
yılda toplumun daha geniş katmanlarına yayılmış bir 
biçimde sayfiye yeri olarak kullanılmaya devam etti. 

Cumhuriyet döneminde giderek kent merkezi kav-
ramına uygun biçimde gelişmesine ve kalabalıklaş-
masına karşın Bostancı’ya kadar sahil şeridinde ve 
Moda’da yer alan plajların fotoğraflarına göz atmak, 
sayfiye yeri derken ne anlattığımızı açıklar. Hem ga-
yet kozmopolit bir demografik yapısı vardı her zaman, 
Kadıköy’ün ruhuna sinmiştir bu yapı. Devlet adamla-

rının yanı sıra sanat ve kültür alanında önem-
li isimler de Kadıköy’de yaşadı, yaşıyor. 
Üstelik Kadıköy’ün mekânları ve mahallele-
riyle özdeşleşmiş isimler olarak karşımıza çı-
karlar. Bir yaşam biçimini beraberinde geti-
rir tüm bunlar. 

◆ Kadıköy’ün de içinde başka Kadı-
köy’ler var bence. Pek çoğunun aklına Ka-
dıköy deyince Boğa, çarşı, Bahariye vb geli-
yor. Oysa Bostancı da Suadiye de Fikirtepe 
de bu ilçede. Ne dersiniz?

Boğa, çarşı, Bahariye, Kadıköy’ün tarih-
sel çekirdeğini oluşturan yerler. İlk yerleşim 
yeri, yaklaşık 2500-3000 yıl önce bu alanda 
kurulmuştu. Etrafı surlarla çevriliydi ve ka-
pısının Altıyol’da Boğa heykeli civarında ol-
duğu tahmin edilir. Çarşı, merkezdir elbette. 
Tarihinde de Kadıköy deyince bu saydığı-
nız yerler akla geliyordu. Bostancı, Suadiye 
veya Fikirtepe vs, Kadıköy’ün uzantısı olan 
yerleşim yerleriydi. Bağdat Demiryolu hattı-
nın açılmasıyla geliştiler. Son yıllarda nüfu-
sun hızla artmasıyla bir iç içe geçme, bütünleşme söz 
konusu oldu. Oysa 50 yıl öncesine kadar tüm bu semt-
lerin birbirinden farklı özellikleri rahatlıkla ayırt edile-
biliyordu. Kadıköy ve çevresinin demografik yapısı da 
hızla değişti. Artık fark ayırt etmek çok mümkün de-
ğil. Her yer hemen hemen aynı. 

◆ Mesela sizin için Kadıköy neresi?
Benim için Kadıköy bu saydığınız yerlerin hepsi 

ve fazlasıdır. Günlük yaşantımın içinde Kadıköy’ün 
neresine gidersem gideyim, tarihi süreç hep aklımda-
dır. Kendi tanık olduğum eski hali de aklımdadır. Bü-
yük bir şans. Ruh sağlığımı koruyan da budur. 

“GÖZLER KADIKÖY’E ÇEVRİLDİ”
◆ Kadıköy’de hem günlük sohbetlerde, hem aka-

demik düzeyde, hem haberlere sıkça konu olan bir 
konu var; değişim… Pek çok yer gibi elbette Kadıköy 
de değişiyor. Ama nasıl? Ne yönde? 

İnsan sirkülasyonunun bu kadar çok olduğu yerler-
de her şeyin aynı kalması pek mümkün değil. Ancak 
çözüm üretilebilir. İlk başta tarihsel dokunun ve kültü-
rel mirasın korunması gerekir. Lafı dolandırmaya ge-
rek yok, öbür türlüsü toplumları köksüzleştirir, kimlik-
sizleştirir ve yok eder. Bu kadar basit. Kadıköy hızla 
yok olmadan önlem almak zorundayız. 

◆ Son zamanlarda Kadıköy’ün popülarite-
si artıyor. Körler ülkesinin belki ‘ihmal edilmiş’ 
belki ‘gözardı edilmiş’ potansiyeli mi fark edili-
yor acaba? Nedir yorumlarınız?

Neyi potansiyel olarak değerlendirdiğinizle 
alakalı o. Avrupa yakası artık doygunluğa ulaştı. 
Kadıköy görece daha az göz önündeydi. Gözler 
şimdi buraya çevrildi. Bu, bir yönü. İkincisi, Ka-
dıköy, tarihsel geçmişi ve kentsel kimliğiyle “po-
tansiyelini” hep çok iyi ve olması gerektiği gibi 
kullandı. Son zamanlara kadar. Bu sebeple günü-
müzde her şeye karşın hepimizin maruz kaldığı 
kentsel yaşam koşulları içinde bir tür subap gö-
revi gördüğünü söylemek çok yanlış olmayabilir.

◆ Sizce bundan –misal- bir 10 yıl-50 yıl son-
ra nasıl bir Kadıköy olacak?

Bunlar tamamen politik erkin yaklaşımlarıyla 
ilgili şeyler. Şehir için uzun vadeli bir strateji, kont-
rollü bir plan öngörülüp uygulanması beklenir. Her 
gelen günü yaşıyor. Ayrıca tüm dünyada çok hız-
lı bir değişim söz konusu. Ne kadar rahatlatıcı olur 
bu söylediğim bilmiyorum ama, bir tek bizim ülke-

mizde oluyor sanıyoruz ama öyle değil. Belki Kadıköy 
değil, dünya nereye gidiyor demek lazım.

◆ Kadıköy’e dair son sözünüzü sorsam…
Kadıköy’ün çok eski ve zengin bir kentsel dokusu 

ve kültürel tarihi var ama nesiller değişiyor. Yeni ge-
lenlerin haberi yok bunlardan. Kültürü aktarmanın en 
temel yollarından biri, tarihsel dokuyu, tarihsel yapı-
ları korumak ve onları özgün halleriyle yaşamın için-
de tutmaktır. Kadıköy’ün tarihsel peyzajı, dokusu ve 
kültürünü insanların ruh sağlığını gözetecek biçim-
de sürdürülebilir kılmak için bunu hep akılda tutmak 
gerekecek.

İstanbul araştırmacısı, akademisyen 
Pınar Erkan, “Kadıköy’ün neresine 
gidersem gideyim, tarihi süreç ve tanık 
olduğum eski hali hep aklımdadır. 
Ruh sağlığımı koruyan da budur.” diyor

  Kadıköy yok olmadan 
               önlem alınmalı 

KADIKÖY TAŞLARI, TARİHİ YARIMADA’DA
◆ ‘Güneşin altında yeni bir şey yok’ belki ama, Kadıköy hakkında 
bilinmeyen /az bilindiğini düşündüğünüz bir sırrı bizimle paylaşır mısınız?

Sır değil ama az bilinen bir şey; bir söylentiye göre imparator Konstantin, stratejik 
sebeplerle başkenti Roma’dan taşımaya karar verdiğinde, ilk seçtiği yer Tarihi 
Yarımada dediğimiz bölgedeki Bizantion değil, Khalkedon, yani Kadıköy idi. Şehri 
yeni baştan inşa edecekleri sırada iki kartal gelerek inşaat halatlarını işçilerin 
elinden kapıp o zamanki Sarayburnu tarafına taşımış. Bunu bir işaret sayan 
Konstantin, başkenti Khalkedon’da kurmaktan vazgeçmiş. Kadıköy tarafındaki 
birçok yapının ve tapınakların taşları, Tarihi Yarımada’da yeniden imar edilen şehrin 
yapılarında kullanılır. Kadıköy tarafındaki tapınakların taşları Süleymaniye ve 
Mihrimah Sultan Camilerinin yapımında da kullanılmış. 

l Gökçe UYGUN

B

Kadıköy’ü Kadıköylülerle birlikte yönetmek için katı-
lımcılık anlamında birçok çalışma yapan Kadıköy Bele-
diyesi, mahallelerin genel sorunları ve bu sorunlara çö-
züm önerilerinin konuşulduğu aylık toplantısını bu ay 
Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’nun da ka-
tılımıyla Khalkedon Fenerbahçe’de gerçekleştirdi. Top-
lantıya Nuhoğlu’nun yanı sıra Kadıköy Belediye Başkan 
Yardımcıları Uygur Çakmak, Mehmet Şengün, Kadıköy 
Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Rahmi Yüce, Çev-
re Koruma ve Kontrol Müdürü Şule Sümer de katıldı. 
Ayrıca Ayedaş, İski, İgdaş ve Türk Telekom gibi altya-
pı konusunda çalışmalar yapan kurumların temsilcileri-
nin de bulunduğu toplantıda kahvaltının ardından Kadı-
köy’ün sorunları masaya yatırıldı.

“UYUM İÇİNDE ÇALIŞMALIYIZ”
Toplantının açılış konuşmasını yapan Kadıköy Be-

lediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, sözlerine “4 buçuk se-
nedir birlikte çalışıyoruz. Bu süre içerisinde altı seçim 
bir darbe girişimi yaşadık ama bütün bu olumsuzluk-
lar bizim uyum içinde çalışma çabamıza engel olama-
dı. Bu yüzden çok mutluyum.” cümleleriyle başladı. 
Kadıköy Belediyesi’nin son yıllarda hizmete açtığı Acı-
badem Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi, Karikatür 
Evi, Gençlik ve Sanat Merkezi, İDEA Kadıköy gibi te-

sisleri hatırlatan Nuhoğlu, bu projelerin oluşum sürecin-
de muhtarlardan da büyük güç aldığını söylerken bu se-
beple bütün muhtarlara teşekkür ettiğini belirterek “Bu 
tesisleri hep birlikte yaptık” dedi. Demokrasinin yerel-
leştikçe güçlendiğini ve bu sebepten dolayı muhtarlar 
buluşmasını önemsediğini belirten Nuhoğlu, “Belediye-
mizle muhtarların arasındaki iletişim kanallarını olduk-
ça yoğun ve geniş tutmaya çalışıyoruz. Hep birlikte bir 
şeyler başarmış olacağız ki; İngiltere’de bir turizm der-
gisinde Kadıköy en havalı 43.semt olarak seçilebildi.” 
sözleriyle açılış konuşmasını tamamladı. 

“İNTERAKTİF TOPLANTI”
Toplantının devamında konuşan muhtarlar, geçen 

4 buçuk yıl içinde belediyenin destekleri için teşekkür 
ederken, özellikle belediyeye çok kolay ulaştıklarını ve 
bunun birçok sorunda süreci hızlandırdığını dile getirdi. 
Muhtarlar daha sonrasında mahallelerin sorunlarından 
bahsederken, bu sorunların bir kısmının muhatabı olan 
İSKİ, İGDAŞ, AYEDAŞ ve Türk Telekom yetkilileri 
bahsedilen sorunların takipçisi olarak sorunları en yakın 
zamanda çözeceklerini dile getirdi. Bu sorunların dışın-
da muhtarların değindiği başlıca sorunlar ise “kaldırım 
işgalleri, altyapı çalışmaları, kentsel dönüşümün devam 
ettiği yerlerdeki problemler” oldu.  Nuhoğlu muhtarların 
belirttiği problemleri tek tek not alırken, bu sorunları en 
yakın zamanda çözeceklerini belirtti. 

Kadıköy mahallelerine ilişkin 
sorunların ve taleplerin 
konuşulduğu aylık muhtarlar 
toplantısı Khalkedon 
Fenerbahçe’de yapıldı 

Nuhoğlu: Demokrasi 
yerelleştikçe güçlenir

l Alper Kaan YURDAKUL
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Alışveriş keyifli bir iştir. Basit bir şey olsa 
bile; sahip olma duygusu, edinme duygusu 
insanı mutlu eder… Ama alışverişte keyif 
kaçıran, sinir bozan şeyler de yok değildir, 
tüketici hakları her ne kadar iyileştirilmiş 
olsa da. 

Genelde de bu sinir bozan şeyler 
kurallara uygundur aslında. Sadece basit 
aldatmalara, sizin bir anlık gafletinizden 
yararlanmaya yönelik şeylerdir.

Mesela; marketlerde (Bu daha çok 
büyük süper marketlerde oluyor) en son 
gelmiş ürünü dolapta en arkaya, altlara 
yerleştirmek ve az günü kalmış tarihliyi 
öne yerleştirerek satmaya çabalamak 
(örneğin yoğurt, süt ürünleri, poşet 
ekmek)…

Ya da sıradan yumurtaları saman 
üzerine koyup, bir kaçına da tavuk 
kakası sürerek günlük köy yumurtası 
adı altında daha yüksek fiyata satmak… 
(Kırsalda yaşayan teyzem hep kendi 
tavuklarının yumurtasını yiyor ve hiçbir 
zaman da tavukların yumurtalarına kaka 
yapmadıklarını, yumurtaların gayet temiz 
olduğunu söylemişti.) 

Market ve manavlarda muz alırken 
muzun gramaj olarak yarısı kadar da kütük 
gibi, muzların bağlı olduğu sapı da almak 
zorundayızdır hep. Hadi muzun soyulan 
kabuğunun fire olması neyse de, o bağlantı 
kütüğü özellikle neden kocaman tutulur? 
Nedeni belli aslında…

Ama bazı tüketicilerde de şöyle bir 
market uyanıklığı görüyorum. Meyve 
ve sebzenin olabildiğince saplarını, 
yapraklarını vb. ayıklayarak poşete 
koyuyorlar.    

Sizi aldatma çabasında içinde olan 
her zaman dükkân, işletme sahibi 
olmayabiliyor. Bazen çalışan da bu çarkın 
içinde oluyor. 

BEN - Bunun omuzları dar geldi biraz.
ÇALIŞAN - O giydikçe genişler abi.
BEN – Hmm, peki ama kolları da biraz 

uzun gibi…
ÇALIŞAN - Abi o yıkanınca çeker ya!
Koşullar, ceketin uzaması gereken 

yerini gerektiği gibi uzatıp, kısalması 
gereken yeri de kısaltmaktadır mucizevi 
şekilde. 

Bu arada; seyyar çiçekçinin ‘Bir liraaa, 
bir liraaa!’ söylemlerine de aldanmamak 
gerekir. Zira alıcı olduğunuz anda o 1 lira, 
demetin değil tanenin fiyatı oluveriyor.

Semt pazarlarındaki fiyat etiketlerine 
de dikkat etmekte fayda var. 

Birincisi; bazen etiketteki fiyat, yarım 
kilo fiyatıdır. Bunda bir hinlik yok da 
sadece dikkat etmek lazım ama diğerinde 
biraz var gibi. Etikette 5 rakamı büyük 
yazılıdır. Yanında 99 kuruş rakamı çok zor 
görebileceğiniz büyüklükte yazılmıştır. 
Yani ürünün fiyatı aslında 6 liradır. Bu iyi 
niyetli bir tavır değildir. Dünyanın en güzel 
meyve veya sebzesi de olsa tartılmış, 
poşete konulmuş olsa bile alınmadan, geri 
bırakılmalıdır.

Bakkaldan böcek ilacı (ilacı derken, 
hastayken iyileştirici özelliği olan ilacı kast 
etmiyorum tabi ki) almış eve dönerken, 
son kullanma tarihinin geçmiş olduğunu 
fark edip yarı yoldan bakkala geri döndüm.

Sonrasında şöyle oldu aynen; – Abi, 
tarihi geçmiş bunun yaa… - (Alır, bakar. 
Birkaç saniye düşündükten sonra) Tamam 
işte, daha da zehirli şimdi. Hepsi garanti 
geberecek şimdi.

Bakkala göre; son zehirleme tarihi 
diye bir şey yoktu. Zehirlemenin kötüsü 
zehirlememek olmuyor, daha da beter 
zehirlemek oluyor ona göre…

Küçük esnafa sahip çıkalım. Ama 
hatasını gördüğümüzde de görmezden 
gelmeyelim. 

“Tavsiye nedeniyle 
zararına satışlar”

FATİH 
SOLMAZ

eslek hayatında 60 yılı geride bırakan gaze-
teci Zeki Sözer, TRT’nin ilk televizyon ya-
yınında yönetmen olarak görev yapan ve 
BBC’de televizyon haberciliği eğitimi alan 

ilk Türk gazeteci. 60 yıllık hayatına onlarca deneyimi 
sığdıran Sözer, uzun yıllar iletişim fakültesi öğrencile-
rine de ders verdi. Sözer’in Moda’daki evine konuk ol-
duk ve usta gazeteciden Türkiye’nin basın tarihinden 
TRT’nin ilk yıllarına, Babıali’den tekelleşen medyaya 
kadar birçok konuyu konuştuk. 

ANKARA’DAN AVRUPA’YA...
• Gazeteciliğe nasıl başladınız?
1958 yılının 15 Eylül’ünde gazeteciliğe başladım. 

Demek ki tam 60 yıl olmuş. Bu 60 yıl hep gazetecilik-
le geçti diyelim. Son Posta diye bir gazete vardı. Selim 
Ragıp Emeç’in, Çetin Emeç’in babasının gazetesi. Onun 
Ankara bürosunda çalışmaya başladım. 4-5 aylık staj dö-
neminin akabinde, kadrolu olarak çalışmaya devam et-
tim. 1965 yılına kadar da Yeni Asır, Son Posta, Havadis 
gibi gazetelerde ve 1960 İhtilali’nden sonra da Dünya ga-
zetesinde çalıştım. 

• TRT’ye nasıl girdiniz?
1965’te İngiltere’ye gittim, BBC’ye. 6 ay orada kal-

dım, bunun 3-4 ayı kurs, sonrası da BBC’nin Alexandra 
Palace’taki haber merkezinde pratikle geçti. Dönüğüm-
de henüz ortada televizyon yoktu. Televizyon kurul-
ması isteniyor fakat Devlet Planlama Teşkilatı, ‘Daha 
köylerde okul yok, yol yok, haberleşme kanalları yok, 
televizyon lükstür’ diyerek hep erteliyordu. Sonra Sü-
leyman Demirel döneminde karar verildi ve televizyon 
başladı. Eğitim görmüş biri olarak benim görev alma-
mı istediler. 1968 yılından itibaren televizyon haberci-
liğine başladık. 

• TRT’den sonra Milliyet’e geçtiniz değil mi?
Evet, 1975 yılına kadar televizyon haberleri müdü-

rüydüm, sonra televizyon dairesi başkanı oldum. Televiz-
yon dairesi başkanlığım kısa sürdü, istifa ettim. İstifa et-
tiğim gün Abdi İpekçi’den teklif aldım ve aynı gün apar 
topar İstanbul’a geldim. 76 yılı başında Milliyet gazete-
sinde haber müdürü olarak çalışmaya başladım. Milliyet 
gazetesinde haber müdürü, yazı işleri müdürü, sonra da 8 
yıl boyunca Frankfurt’taki tesislerinde genel müdür ola-
rak çalıştım. Döndüğümde de emekli olana kadar yeniden 
Milliyet gazetesinde yazı işleri müdürü olarak çalıştım. 

• Emekli olduktan sonra uzun süre iletişim fakülte-
lerinde dersler de verdiniz.

1965 yılından itibaren böyle bir şey de gelişti ve çok 
yakın tarihlere kadar Ankara’da ve İstanbul’a geldiğimde 
Yeditepe’de, Marmara Üniversitesi’nde dersler verdim, 
Boğaziçi Üniversitesi’nde seminerler düzenledim. Genç 
gazeteciler sertifika programını yönettim. Böyle bir ya-
nım da oldu ve bundan çok mutlu oldum. 

“MUHABİR OLMAK İSTERDİM”
• Şöyle bir geçmişe baktığınız zaman kendinizi şans-

lı saydığınız anlar oluyor mu?
Çok mutlu bir meslek hayatı yaşadım. Bazen der-

ler ya ‘dünyaya yeniden gelsen ne yapmak istersin?’ 
Ben yine gazetecilik yapmak, medyada çalışmak ister-
dim. Ama gazetede muhabir olmak isterdim. Benim en 
büyük sıkıntım şu oldu: bana genelde şeflik, müdürlük, 
daire başkanlığı gibi idari işler verdiler. Ben bundan hiç 
mutlu olmadım. 

• Türkiye’de muhabirlik çok önemsenmedi ama 
Amerika ve Avrupa basınına baktığımızda deneyimli 
gazetecilerin hala sahada muhabirlik yaptığını görüyo-
ruz, ne dersiniz?

Haber bültenlerinde görüyoruz, Trump’ın basın top-
lantısını izleyen 70-80 yaşında insanlar var. Genç yaşta 
Beyaz Saray’da muhabir oluyor ve hiç değişmiyor, cum-
hurbaşkanları değişiyor ama o orada kalıyor. Bu çok bü-
yük bir tecrübe. Temasları oluyor ve verimli bir muhabir 
oluyor. Bizde bu yok maalesef. Bizde polis-adliyede de 
böyle yaşlı muhabirler vardı bir ara. 80’den sonra, med-
yada önemli değişikliklerin olduğu yıllarda bu da değişti. 

• Neden değişti peki?
Teknolojik ve ticari gelişmeler... Gazetelerin hem 

başyazarları hem de sahipleri bu değişime sebep oldu. 
Gazetelerin eski sahipleri ticareti bilmezlerdi, böyle 
olunca işi yürütemediler ve onların yerine iş adamları 
geldi. Gelen iş adamları ticareti, alışverişi, nereden para 
kazanılacağını biliyorlardı. Tabii bu çalışanlar bakımın-

dan çok zararlı oldu çünkü onlar işletme olarak baktılar 
gazeteye, taşeronluk başladı. Eskiden kadrolu olarak ça-
lışılırdı, 212 üzerinden. Ben teminat altında çalışıyor-
dum, güvenim vardı. Ama taşeronluk sistemi olunca pat-
ron beğenmediğine ‘Sen yarın gelme’ diyebiliyordu. 

• Medya sektöründeki değişim sizi üzdü mü?
Tabii çok üzdü. Gerçekten de herkesin birbirine ya-

kın olduğu, akşam Gazeteciler Cemiyeti’nde buluşarak 
dertleştiği, tartıştığı mekanlar vardı. İşten çıktıktan sonra 
da mesleğimizi konuşurduk, çeşitli görüşlerde çeşitli ga-
zetelerde çalışan arkadaşlarımızla bir aradaydık. Bunun 
elbette verime yararı vardı, sonra bu koptu. 

“TELEVİZYON EĞİTECEK...”
• Sizin emekli olduğunuz dönem aynı zamanda özel 

televizyonların da revaçta olduğu bir dönemdi. O süre-
ci nasıl izlediniz?

Yeni televizyon kanallarının devreye girmesiyle ora-
da çalışacak elemanların çoğu TRT’den gitti. Ama tica-
retin, ekonominin ve politikanın giderek yoğunlaşması, 
televizyonun asıl ödevini göz ardı etmesine neden oldu. 
Televizyon haber verecek, eğitecek ve eğlendirecek. 
Özel televizyonların devreye girmesiyle beraber politi-
kacıların ve o televizyon sahiplerinin kişisel menfaatleri-
ne göre bir yayıncılık yapıldı. 

• “Medyanın objektif olmaması” hep tartışılan bir 
konuydu galiba. 

Objektif habercilikten şu anda bahsedemeyiz, özellik-
le de içinde bulunduğumuz 2018 yılında. Siyasi iktidarın 
istediklerini, onlara hoş gelecek yayını yapmadığınız za-
man yaşama şansınız yok. Çok önemli bir ilke var mes-
leğimizde: Bizim ödevimiz kamuoyunun serbestçe oluşu-
muna yardım etmek. Ama siz sadece belirli bir kanaldan 
belirli bir görüşü bütün medya kanalları aracılığıyla ve-
rirseniz kamuoyu serbestçe oluşmaz. Bu durumda gerçek 
demokrasiden bahsedilemez. Biz onu yaşıyoruz şu anda. 

• Aktif gazetecilik hayatınızda tablo nasıldı?
Ben Demokrat Parti döneminde gazeteciliğe başla-

dım. O dönemde de benzer bir durum vardı. Parti yanlı-
sı radyo vardı, gazetelere baskı vardı, kağıt, reklam veril-
mezdi. O zamanki uygulamaların bunların yanında çok 
hafif kaldığını düşünüyorum. 27 Mayıs Darbesi döne-
minde de bu kadar değildi. Daha sonra Bülent Ecevit’in 
çalışanlar lehine çıkardığı birtakım yasalar oldu, sendi-
kalar da o dönemde güçlendiler. Bizim de sendikamız 
vardı Ankara’da, Türkiye Gazeteciler Sendikaları diye 
bir federasyonumuz vardı ve etkiliydi. Toplu sözleşmeler 
yapıyorduk, her sene maaşımız belirli oranda artıyordu.

TRT’Lİ YILLAR
• Peki TRT?
Anayasada yazılmış, 134. madde TRT özerktir di-

yor. Anayasa bunu emrediyorsa parlamento, iktidar bunu 
neden yerine getirmiyor? TRT günümüzde hükümetten 
bağımsız değil. Bunu yayınlarından anlayabiliriz. Bakı-
yorsunuz oradaki muhabirler, siyasi haber programı ya-
panlar, TRT adına orada bulunan moderatörler kendile-
rini mevcut iktidarı savunmak durumunda hissediyor. 
Eskiden A gazetesinden çıkar B gazetesine giderdik, bu-
gün B gazetesi yok. Öyle anlaşılıyor ki daha uzun bir 
süre Türkiye’de özerk, bağımsız medya mensubu olmak 
olanaksız. Elektrik makbuzlarına baktığınızda TRT’ye 
ödenen parayı görebilirsiniz. Ama insanların fikirleri as-
lında oraya yansımıyor.

• Özellikle seçim dönemlerinde bu tartışma daha 
çok yaşanıyor.

TRT kurulduğu zaman biz bu sorunla karşılaştık. Ku-
rucular olarak bunu başka ülkeler nasıl yapmış diye ör-
nek olarak Fransa’ya, İngiltere’ye ve Almanya’ya baktık. 
Biz de kendimize göre bir ülkeyi örnek aldık. Onlar si-
yasi haberlerde ‘parlamentoda temsil edilen partinin san-
dalye sayısına göre’ diye bir ölçü kurmuşlar. Çoğunluk-
ta olan partinin haberleri örneğin 3 dakika, ana muhalefet 
partisi 2 dakika, diğer muhalefet partisi 1 dakika gibi. Biz 
de buna benzer bir şey yaptık fakat siyasi partiler buna 
hemen uyum sağladılar. İsmet İnönü’nün bir dakikada 
söylediği, bir başkasının 20 dakikada söylediğinden daha 
etkili olabiliyordu. İşin içinden çıkamadık, kelime olarak 
sayalım dedik. Siyasi görüşlerin arasında denge sağlaya-
lım diye çok uğraştık. 1965’ten 1971- 12 Mart Muhtıra-
sı’na kadar. Ondan sonra her şey değişti. 

• Sizin görev yaptığınız sırada TRT’de nasıl bir ya-
yıncılık yapılıyordu?

O yıllar bizim özerkliği tattığımız yıllardı ve özerkli-
ğe çok inanmış, güvenmiş ve bunu benimsemiş olan Ad-
nan Öztrak gibi bir hukukçunun, genel müdürün sayesin-
de biz o yıllarda müthiş bir yayın yaptık. Size radyodaki 
kadroyu söyleyeyim: Turgut Özakman, Adalet Ağaoğlu, 
Sevgi Soysal,Semih Tuğrul, Emil Galip Sandalcı... Pek 
çok önemli isim vardı. Onlar böyle bir özerklik içinde ya-
yın yapılmasa çalışamazdı. TRT’nin 65 ile 71 arasında 
çalışan ilk kadrosu müthişti ve yayın da ilkel koşullara 
rağmen çok iyiydi. Kamuoyunun serbestçe oluşması o za-
man daha farklıydı. Eğitimde, eğitmede, eğlencede kali-
te aranırdı. Türk Sanat Müziği’ne, Türk Halk Müziği’ne 
belirli zaman ayrılırdı ama onun yanında senfonik müzik 
de vardı, caz müziği de. Bunlar hep çok önemli sanat in-
sanlarının kuruluşta, yönetim kurulunda olmasıyla oldu. 

YEREL MEDYANIN ÖNEMİ
• Şu aralar haberleri nereden takip ediyorsunuz?
Enformasyon olarak bana yararlı olabilecek altyazı-

larla yetiniyorum. Ben 60 yıldır aynı lafları dinlemekten 
sıkıldım. Yeni, beni heyecanlandıracak bir söz söylen-
miyor. Ama şu anda kendimi onları dinlemeye mecbur 
hissetmiyorum, onun yerine Netflix izliyorum.(gülüyor) 

• Yerel medya için ne düşünüyorsunuz?
Bazı yerel gazeteler büyük gazetelerden daha popüler 

olabiliyor. Ben gazetenizin genel yayın yönetmenine ge-
çen hafta bir mektup yazdım. Gazete Kadıköy şu anda çok 
iyi. Yazı yazanlar önemli insanlar ve ben beğeniyorum. 

Kadıköylü duayen gazeteci Zeki Sözer ile 
gazeteciliğe başlama hikayesini, 

TRT yıllarını ve BBC deneyimlerini konuştuk

l Erhan DEMİRTAŞ

M

Gazetecilikten
emekli 

olunmuyor

40 YIL 
KADIKÖY’DE GEÇTİ
• 40 yıldır Kadıköy’de yaşıyorsunuz ama sizin 
Kadıköy’le ilişkiniz ikiye ayrılıyor. 
Evet, Kadıköy maceram ikiye ayrılıyor; emekli 
olmadan önce ve emekli olduktan sonra. Çalışırken 
ben Kadıköy’ü çok fazla yaşamadım. Sabahın köründe 
gidiyordum, akşam geliyordum. Vapurla Cağaloğlu’na 
gidiyordum. Kadıköy’le tanışıklığım çarşıdan eve 
gelene kadardı. 
• Kadıköy’den Babıali’ye giderken nasıl zaman 
geçirirdiniz?
Dönüşler daha iyiydi. O zaman bahçe grubu gemiler 
gelirdi, Paşabahçe, Fenerbahçe gibi. Onların en 
üstünde küçük bir bar vardı. Orada papyonlu kravatlı 
beyaz takım elbiseli garsonlar, barmenler vardı. 20 
dakika sürüyordu yolculuk, o 20 dakikaya iki tane 
içkiyi nasıl sığdıracağımızı düşünürdük. Böyle bir 
dönem oldu, ben onu yaşadım. Gazeteci bir grup da 
vardı. O zaman meyhane baskısı da vardı gazetelerde. 
Saat 4’te baskıya giriyordu, 5’te bakıyorduk eksiklere, 
nelerin düzeleceğine. Neler eklenebilir diye bakıp 
onları gece ekibine teslim edip vapura biniyordum. 
Kadıköy’de hep arkadaşlıklarım vardı, eskiden daha 
çoktu tabii. Necati Güngör var, Melih Aşık var, Yalçın 
Pekşen var. Arada buluşuyoruz. Tabii değişen Kadıköy 
içinde yaşlı nüfusun çok mutlu olması beklenemez. 
Kuşak farkı ve anlayış farkı var. Onlar sakin bir 
Moda’da yaşamak istiyor ama dünya değişiyor.
• Sizin için neler değişti Kadıköy’de?
Tabii son yılların önemli sorunlarından bir tanesi Moda 
Caddesi’nde açılan kafe ve restoranların, şehircilik 
anlayışına hiç uymayan bir biçimde artması. Eski 
halinin aynısı olarak kalmasına imkan yok fakat 
şehircilik anlayışı bakımından bu frenlenebilir gibi 
geliyor bana. Niçin Kadıköy meyhane sokağı ve 
kafeleriyle ön plana çıkıyor? Bunu istemezdim ben. 
Yine havalı seçilsin, havalı olsun ama onun yerine 
ören yerleri, kiliseler, temiz denizi, parkları, okulları, 
sanat faaliyetleriyle ön plana çıkmalıydı. Bu şekilde bir 
örnek ilçe olmasını tercih ederdim. 

Sözer, Çetin Altan’la birlikte çalışırken

1963’te, Sözer, eşi Keriman Sözer ile 
Bülent Ecevit ve Rahşan Ecevit’le birlikte

Örsan Öymen ile 1970 yılında 
‘Olayların İçinden’ programını sunarken

İsmet İnönü ile röportajdayken...

Zeki Sözer, 1975 
yılına kadar TRT’de 
haber  müdürlüğü 
yaptı
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im Ki O müzik grubu, son albümleri Zan 
ile dirayeti, ısrarı, gerçekçiliği gün yüzü-
ne çıkarmaya çalışan alternatif bir müzik 
tarzını dinleyiciyle buluşturmaya devam 

ediyor. Avrupa’da da konserler veren synth-pop ikilisi 
Kim Ki O, 5 Ekim Cuma akşamı da Kadıköy Mecra’da 
sezon açılış partisinde müzikseverlerle buluşacak.

Yaptığı kayıtlar kadar klipleriyle de dikkat çeken 
Kim Ki O grubunun üyeleri Ekin Sanaç ve Berna Göl, 
biraraya geliş hikâyelerini, politik kaygılarını, kadınla-
rın müzikteki yerini ve müzikal ilerlemelerini gazete-
mize anlattı. 

• “Kim Ki O” kim ki?
Aslında biz 11 yaşından beri arkadaşız, ikimizin 

de daha önce ve Kim Ki O süresince başka grupları da 
oldu. 2006’da telefonlaştığımızda birlikte bir grup kur-
maya karar verdik. İkimiz de ezelden beri deli gibi mü-
zik yapmak isteyen insanlarız. Üstüne üstlük bu halde 
birlikte büyüdük. Dolayısıyla fikir ortaya çıktığı andan 
itibaren bizim için çok ikna edici ve heyecan vericiy-
di. Kadın grubu kurmak istiyorduk. Sonrasında iki kişi 
kalmakta karar kıldık. İlk konserimizi de ilk üç şarkı-
mızı yazdığımızda arkadaşlarımız Aylin ve Hakan’ın 
düğününde verdik. Sonrası bildiğiniz gibi.

• İsim nasıl ortaya çıktı?
Basit şarkı sözleri ile Türkçe, yani gündelik dili-

mizle vokal yapmak istedik. İlk denediğimiz ifadeler-
den biri ‘kim ki o’ oldu. Zaman içinde bizim için an-
lamı değişti ve giderek daha çok sahiplendik. Hem 
basitliği, hem çok anlamlılığı, hem de içinde barındır-
dığı itiraz hali bizi mutlu etti.

• Çok enerjik bir ikilisiniz. Bir şarkının son halin-
den çok, onu oluşturma anından zevk alıyormuşsu-
nuz gibi. Katılır mısınız?

Şarkıları oluşturma anı bizim için kesinlikle çok 
önemli. Aradığımız, yakalamaya çalıştığımız, buldu-
ğumuz vakit kendimizi çok başka bir yerde hissetti-
ğimiz bir ruh hali söz konusu oluyor o esnada. Genel-
likle birlikte çalarak şarkılarımızı yazıyoruz. Bizim 
için çalma hali hep çok belirleyici oldu. Hala da en 
azından şarkıların iskeletinin ortaya çıkması için 
öyle. Biraz eski usul takılıyoruz da denebilir. Ama 
içimize sinmiş bitmiş bir şarkıyı dinlemek de çok bü-
yük bir zevk!

“POLİTİKA HER YERDE”
• “Bizim derdimiz zaten slogan kullanmak de-

ğil, farklı ifade biçimleri ve anlatılar aramak.” di-
yorsunuz. Şarkı sözleriniz de müziğinizin yanında 
önemli bir yer tutuyor. Özellikle politik kaygıları-
nız var mı yazarken?

Kesinlikle var. Ancak politikadan ne anladığımı-
zı söylemek önemli. Politikanın temsili kurumlardan 
çok daha fazla, her an her yerde olan, kişilerin hare-
ketlerini çok çeşitli şekillerde belirleyen bir mücade-
le alanı olduğunu düşünüyoruz.

• Müzik olarak neler dinliyorsunuz, kimleri ya-
kından takip ediyorsunuz?

Yıllar geçtikçe çok farklı yerlere kayıyoruz. Çok 
çeşitli şeyler beğeniyoruz. İkimiz de radyo/podcast 
çok dinliyoruz.  

• Kadınların müzikte daha fazla yer tutması-
nın önemi nedir sizce? Kadın hareketinin artık 
politik olarak da daha görünür olması etkilidir 

herhalde bunda?
Kadın müzisyenlerin son zamanlarda arttığı göz-

lemine katılamıyoruz. Kadınların genel anlamda var 
oluşunu anlamaya yönelik çabalara olan ilginin - ar-
tık geç demeye bile dilimin varmadığı – bir nebze 
artışı böyle bir algı yaratıyor olabilir belki. Bir de 
belki artık bizim küçük çevremizde insanlar kadın-
ların hikâyelerini daha çok merak etmeye başladı, 
sahneye bakıp sadece erkek görmekten biraz sıkıldı. 
Ama müzik dünyasında da erkek egemen uygulama-
lara karşı mücadeleler aynen sürmekte.

“KENDİ ALANIMIZI AÇMA DERDİNDEYİZ”
• Erkek bir rock camiasına karşı da bir birlikte-

lik diyebilir miyiz Kim Ki O’ya? Toplumsal cinsiyet 
rolleri müzikte nasıl gelişiyor? Mesela bir konser-
de veya festivalde nelerle karşılaşıyorsunuz?

Aslında erkek rock camiasına karşı değiliz. Buna 
indirgenmek istemeyiz. Biz kendi alanımızı açma 
derdindeyiz. Kadın olmamızın ve müzik yapmamı-
zın ilginç olmadığı, fakat müziğimizin ilginç oldu-
ğu bir dünyaya karşı özlem içindeyiz de diyelim. 
Açıkçası toplumsal cinsiyet eşitliği anlamında mü-
zik ortamlarını diğer ortamlardan farklılaştıran bir 

şey yok. Aynı şeylerle konserde festivallerde de kar-
şılaşılıyor, mücadele ediliyor. Güvenli alanlar kur-
mak öncelik.

• Çok yakın iki insan olarak müzik yapmanızın 
ne tür bir faydası var?

En büyük faydası, akıl almayacak kadar çok şeyi 
konuşmadan doğrudan harekete geçebilmek. Evet, 
böyle dev bir ekonomisi olduğunu söylemek yanlış 
olmaz galiba.

• Yurtdışında bilinirliği olan bir grupsunuz ar-
tık. Bu ilişki nasıl gelişti?

Zamanla farklı kanallardan gelişti. İlk olarak 
bazı İskandinav ve Kuzey Amerikalı sanatçılarla 
turnelere çıktık. Ardından da farklı Avrupalı veya 
Kuzey Amerikalı plak şirketleri albümlerimizi ya-
yınladı. İlk yıllarda müziğimiz Myspace ve elimiz-
de yaptığımız demo CD’ler sayesinde yayıldı. Gi-
derek çeşitli online veya baslı medyada yer almaya 
başladık.

“ORTAK BİR İŞ ÜRETMEK ÖNEMLİ”
• ‘Sanki Hiç Durmadı’ klibinizi çok beğenildi. 

Kliplerinizde neler olacağına nasıl karar veriyor-
sunuz?

Her klibin süreci farklı gelişti. Ama genel ola-
rak kliplerimizi çeken arkadaşlarımızla ‘ortak bir iş 
üretmek’ gibi yaklaşıyoruz sürece. Yani eş bir şekil-
de var olacağımız bir ürünün peşinde oluyoruz. San-
ki Hiç Durmadı’nın klibini çekerken Biriken’le (Me-
lis Tezkan ve Okan Urun) böyle bir süreçten geçtik. 
Çok konuştuk, hep birlikte ilerledik ama klip o güzel 
insanların bir işi neticede. Zaten iyi anlaştığımız, ka-
famızın, hayat görüşümüzün uyuştuğu dostlarımızla 
klip çekmeyi tercih ediyoruz.

• Spotify, Soundcloud, Youtube gibi mecralar 
tanınırlığı arttırıyor mu?

Albüm açısından Spotify kesinlikle etkin. You-
tube ise daha ziyade videolar ve canlı kayıtlar öze-
linde önemli. Soundcloud ne yazık ki yeterince kul-
landığımız bir mecra olamadı. Ama Soundcloud’da 
bizim takip ettiğimiz birçok sanatçı var öte yandan.

• Kadıköy’ün veya başka bir mekânın müziğiniz 
üzerinde etkisi var mı? 

Bizim üzerimizde, o ölçekte bulunduğumuz yer-
lerin bir etkisi olmadı aslında. Müziğimizi yarattığı-
mız yer biraz yalıtılmış, kendi başımıza kaldığımız 
bir yer oldu hep. Ama bağımsız üretimin coşkusu-
na dair sadece Kadıköy’de değil, Adalar’dan Haliç’e 
çok güzel hafızalarımız var.

• Son olarak Grounds albümünden Zan’a gel-
diğimizde nelerin değiştiğini düşünüyorsunuz?

Müzikal olarak ister istemez daha karmaşık bir 
yola girdik. Aynı zamanda Grounds daha çok sorun-
larla, içinde bulunduğumuz toplum ve onunla olan 
dertlerimizle yüzleştiğimiz bir albümken, Zan bu 
yüzleşme sürecinin sürekliliğini, gerekliliğini ve pe-
şinde olduğumuz dirayet halini anlatıyor. Zan albü-
münün baştan sona teması çuvallamak (failure) idi.

Notaların 
kelimelerle 
buluşacağı konser
Yazar Barış İnce’nin Can Yayınları’ndan çıkan 
“Çelişki” adlı 10 bölümden oluşan romanı, yine 
10 bölüm halinde yaylı sazlar dörtlüsü için 
bestelendi. Saygun Quartet’in çalacağı, Hasan 
Barış Gemici tarafından bestelenen Çelişki adlı 
eser ilk kez Kadıköy’de dinleyicilerin karşısına 
çıkacak. 6 Ekim Cumartesi günü saat 20.00’de 
Yeldeğirmeni Sanat’ta gerçekleşecek 
konserde, İzmir Karşıyaka Belediyesi Oda 
Orkestrası (KODA) grup şeflerinden oluşan 
Saygun Quartet eseri çalarken, romandan 
kimi bölümler sinevizyondan yansıtılacak. 
Sanatseverler sözcüklerle notaların gücünü 
aynı anda hissedecek.

Hareketin  

dansın 
‘kadın’ hali: 
Kim Ki O

Ekin Sanaç ve Berna Göl, 11 yaşından beri tanışıyor. 2006 yılında 
birlikte bir kadın grubu kurmaya karar verdiler. 12 senedir 
birçok albüm ve klip yayınlayan Kim Ki O, kendini anlatıyor...

K
l Fırat FISTIK

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), Borusan Sanat ve 
La Scala Tiyatrosu Akademisi işbirliğinde düzenlenen, 
dünya opera sahnelerine pek çok önemli yıldızı 
kazandıran, 9. Leyla Gencer Şan Yarışması’nın 
26 Eylül Çarşamba günü Süreyya Operası’nda 
düzenlenen yarı finalinde 9 yarışmacı finale katılmaya 
hak kazandı. Yarışmanın finali ve ödül töreni de 28 
Eylül Cuma akşamı Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi 
Sarayı’nda gerçekleştirildi.
Sunuculuğunu Halit Ergenç’in yaptığı Leyla Gencer Şan 
Yarışması Final Galası’nın açılışını, İtalyan şef Pietro 
Mianiti yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni 
Orkestrası, 150. anma yılında Gioachino Rossini’nin 
William Tell Uvertürü ile yaptı. Ardından, final serisinde 
yarışan 15 ülkeden 42 şancı arasından finale kalan 
So Young Park (Soprano, Güney Kore), Sara Rossini 
(Soprano, İtalya), Chiara Tirotta (Mezzo-Soprano, 
İtalya), Selin Uzun (Soprano, Türkiye), Piotr Buszewski 
(Tenor, Polonya), Anna-Doris Capitelli (Mezzosoprano, 
Almanya), Ezgi Karakaya (Mezzosoprano, Türkiye), 
Faik Mansuroğlu (Bariton, Türkiye) ve Doğukan Özkan 

(Bas Bariton, Türkiye), Mianiti yönetimindeki orkestra 
eşliğinde aryalarını seslendirdi. Leyla Gencer anısına 
seslendirilen Guiseppe Verdi’nin Atilla Uvertürü’nün 
ardından ödül töreni başladı.

BİRİNCİ TÜRKİYE’DEN
Leyla Gencer Şan Yarışması’nda dereceye giren 
finalistleri, jüri başkanlığını üstlenen ünlü bariton 
Renato Bruson açıkladı. Dokuzuncu Leyla Gencer 
Şan Yarışması’nda Ezgi Karakaya (Mezzosoprano, 
Türkiye)  birinci, Anna Doris Capitelli (Mezzosoprano, 
Almanya) ikinci, Piotr Buszewski (Tenor, Polonya) 
üçüncü oldu. Yarışmanın birincisi 12.500 Euro, ikincisi 
7.500 Euro ve üçüncüsü 3.500 Euro değerindeki 
ödüllerin sahibi oldu. İngiliz Kraliyet Operası Jette 
Parker Genç Sanatçılar Programı Özel Ödülü’ne değer 
görülen Faik Mansuroğlu (Bariton, Türkiye), Kraliyet 
Operası’nda dört aylık özel bir eğitimin yanı sıra 
seçmelere katılmaya hak kazandı. Bu yıl ilk kez verilen 
Deutsche Oper Berlin Özel Ödülü’nü kazanan Doğukan 
Özkan (Bas bariton, Türkiye), kurumun bir temsilinde 

rol alma, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Özel 
Ödülü’nü kazanan Ezgi Karakaya (Mezzosoprano, 
Türkiye) ise Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası 
eşliğinde bir konser verme şansını elde etti. La Scala 
Tiyatrosu Akademisi’nin verdiği özel ödülü kazanan 
Piotr Buszewski (Tenor, Polonya), La Scala Tiyatrosu 
Akademisi tarafından üç aylık bir eğitim bursuna 
layık görülürken, dinleyicilerin oylarıyla belirlenen 
Leyla Gencer Halk Ödülü’nün sahibi Ezgi Karakaya 
(Mezzosoprano, Türkiye) oldu.

Şan yarışmasında yarı final
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adıköy Belediyesi çevre, sağlık, eğitim 
alanlarında olduğu gibi hayvan dostlarına 
yönelik de çalışmalarına yeni projeler ek-
leyerek devam ediyor. Bu projeler ile Ka-

dıköy Belediyesi hayvan dostlarına sahip çıkıyor. 
4 Ekim Hayvanları Koruma Günü vesilesiyle ça-

lışmaları hakkında bilgi veren Kadıköy Belediyesi Ve-
teriner İşleri Müdürü Teoman Aslan, sokak hayvanları 
ile sahipli hayvanlara hizmet verdiklerini, görev alan-
ları dışında olmasına rağmen yaban hayatı konusunda 
da çalışma yürüttüklerini söyledi. Sokak hayvanlarına 
yönelik oturmuş bir sistemi yönetmeye devam ettik-
lerini dile getiren Kadıköy Belediyesi Veteriner İşleri 
Müdürü Teoman Aslan, Ümraniye sınırları içerisinde 
geçici hayvan bakım merkezi ile Acıbadem’de evcil 
hayvan sağlığı merkezinde sokak hayvanlarına yöne-
lik hizmet verdiklerini, evcil hayvan sağlığı merkezi-
ne talep fazla olduğu için sahipli hayvanlara da hizmet 
verildiğini belirtti. 

YASAYA UYGUN HİZMET VERİYORUZ
Geçici hayvan bakım merkezinin kapasitesinin 500 

ile 550 arasında olduğunu, şu an 350 köpeğin ve 280 
civarında ise kedinin olduğunu fakat bu sayının deği-
şebildiğini sözlerine ekleyen Veteriner İşleri Müdürü 
Teoman Aslan,  konuşmasına şöyle devam etti; “5199 
sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulama Yö-
netmeliği’ne uygun bir şekilde hizmet veriyoruz. So-
kak hayvanlarını alanından alıyoruz, kısırlaştırıyoruz, 
eğer hasta ve sakatlık durumu varsa onun tedavisini 

yapıyoruz. Kısırlaştırılan hayvanın işaretlenmesi, aşı-
lanması ve rehabilitasyonun tamamlanması sonucun-
da alındığı yere bırakıyoruz. Köpeklere turuncu renkli 
küpe takıyoruz. Barınağa ayrıca dışarıda hayatını sür-
düremeyecek yaşlı, kaza geçirmiş,  agresif ve saldır-
gan hayvanları da alıyoruz.”

İLAÇLAR ÜCRETSİZ UYGULANIYOR
“Barınakta şu an 4 veteriner hekim, 1 başhekim, 

3 veteriner teknisyeni,  18 işçi ve 30 gönüllü hizmet 
veriyor. Acıbadem’deki sağlık merkezinde ise 4 he-
kim var” diyen Veteriner İşleri Müdürü Teoman As-
lan, “Acıbadem’e de yoğun bir talep var. Özellikle 
kedi yoğunluğu olan bu sağlık merkezinde kedilere 
kısırlaştırma ve aşılamalar yapılıyor. Elimizdeki ilaç-
ları ücretsiz uyguluyoruz. Ancak çok özel bir tedavi 
gerektiren bir durum varsa onun için reçete yazılıyor. 
Getirilen kedi ya da köpek kuduz aşısı ile aşılanıyor. 
Sahipli hayvanlara mikroçip takılıyor ve bir kimlik ve-
riliyor. Bu uygulamayı Kadıköy ilçesinde yaşayan sa-
hipli hayvanlar için yapıyoruz.” dedi.  

ARA İSTASYON POLİKLİNİĞİ OLACAK
Teoman Aslan, “Merdivenköy’de ara istasyon gibi 

hizmet verecek olan bir poliklinik yeri projelendirdik. 
Örneğin, kaza geçirmiş bir hayvanı geçici hayvan ba-
kım merkezine götürmemiz gerekiyor. Bu süreç içeri-
sinde hayvan hayatını kaybedebilir ya da daha da ağır-
laşabilir. O yüzden bu istasyon acil müdahaleler için 
çok iyi olacak. Kaza geçirmiş bir hayvanın yaşaması 
sağlanacak.” dedi. 

MARTILARA DA BAKIYORUZ
Özellikle martıların beslenme kolaylığını sokak-

larda buldukları için araba çarpması, başka bir hay-
vanın zarar vermesi ya da uzun süre açlıktan kaynaklı 
uçamaz hale geldiklerine vurgu yapan Veteriner İş-
leri Müdürü Teoman Aslan, konuşmasına şu bilgile-
ri ekledi; “Vatandaş anlattığım şekilde bir martı gör-
düğü zaman bizi arıyor. Biz de yaban hayatı koruma 
genel müdürlüğünün telefonunu veriyoruz. Ama ku-
ruma ulaşamadıkları için bizden yardım talep ediyor-
lar. Hekimlerimiz yaban hayvanları hakkında uzman 
olmamalarına rağmen martıların tedavisini yapıyor. 
Belli bir sayıya geldiklerinde genel müdürlüğe teslim 
ediyoruz. Eğer ki iyileştilerse alana bırakıyoruz. Hay-
vanın durumuna göre yol ve yöntem belirliyoruz.”

Türkiye’nin ilk sıradaki ölüm nedeni 
olan kalp damar hastalıkları konu-
larında uyarı, bilinçlendirme ve 
ölüm riskinin asgariye indiril-
mesi yolunda çalışmalar yapan 
Türk Kalp Vakfı, Dünya Kalp 
Günü’nde Türk Kalp Vakfı Ço-
cuk Kardiyoloji Merkezi Direk-
törü Prof. Dr. Türkan Ertuğrul’un 
sunduğu “Ailelerin çocuk kalp sağlığı 
ile ilgili bilinçlendirilmesi” adlı bir 
konferans düzenledi. 29 Eylül 
Cumartesi Kozzy Gönül Ülkü 
ve Gazanfer Özcan Sahne-
si’nde 19. Dünya Kalp Günü 
etkinliğine, Kadıköy Beledi-
ye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, 
Türk Kalp Vakfı Onursal Baş-
kanı Çetin Yıldırım, Türk Kalp 
Vakfı Başkanı Kenan Güven, Türk 
Kalp Vakfı Çocuk Kardiyoloji Merkezi Direktörü 
Prof. Dr. Türkan Ertuğrul ve Prof. Dr. Ali Serdar 
Fak katıldı. Etkinlikte ayrıca Kerim Soysal yöneti-
minde Klasik Müzik Resitali ve Melisa Akgül’e ait 
“Yolculuk” adlı fotoğraf sergisi de gerçekleştirildi.

“DÜNYANIN GÜNDEMİNE GETİRDİK”
Etkinliğin açılışında konuşan Türk Kalp Vakfı 

Onursal Başkanı Çetin Yıldırımakın, Dünya Kalp 
Günü’nü dünya gündemine Türk Kalp Vakfı’nın 
soktuğuna dikkat çekerek, artık kalp hastalığını her-
kesin ilgilendirdiğini söyledi. Yıldırımakın, “Hiç 
kimse diyemez ki benim kalp ve damar hastalık-
larıyla ilgim yok. Artık kalp ve damar hastalıkları 
herkesi ilgilendiriyor. Bugün oldukça sağlıklı bes-
lenen sporcularda hatta çocuklarda bile rastlayabi-
liyoruz” dedi. 

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu da 
Yıldırımakın’a katıldığını söylerken, kalp damar 
hastalıklarının ciddiyetinin farkında olduklarını be-
lirterek bu kapsamda hizmetleri olduğunu söyledi. 
Kadıköy Belediyesi olarak spora büyük önem ver-
diklerini dile getiren Nuhoğlu, Kadıköy’de binlerce 
kişinin spor yaptığını söylerken, belediyenin ‘sabah 
sporu’ projesinden bahsetti. 

BU BELİRTİLERE DİKKAT!
Türk Kalp Vakfı’nda Çocuk Kardiyolojisi bölü-

münün kurucusu Prof. Dr. Türkan Ertuğrul, ailelere 
yönelik yaptığı konuşmada, çocuklarda kalp has-

talıklarının doğumsal ve edimsel olduğunu vur-
gularken, belirtilerin morarma, huzursuzluk, 
terleme, emerken yorulma, sık nefes alma, 
göğsün hızla inip çıkması, nefes almada 
güçlük çekme, kalbin hızlı atması, kilo ala-
mama, sık sık ateşlenme, öksürük, bayılma 

gibi klinik belirtileri olduğunu belirtti. Ertuğ-
rul, ailelerin çocuklarının kalp sağlığı kontrol-

lerini mutlaka yaptırmaları, sağlıklı beslenme ve 
spora yönlendirmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

Genellikle doğumsal olmasına karşın çocuk-
larda ayrıca kalp kasına ilişkin hastalıklar, ritim 
sorunları gibi problemlerin de görülebileceğini 
söyleyen Ertuğrul, “Doğumsal bir kalp hasta-
lığı olmamasına karşın geçirdiği A grubu beta 

hemolitik streptokoksik boğaz enfeksiyonunu 
takiben gelişen akut romatizmal ateş de özellikle 

5-15 yaş grubundaki çocuklarda kalp kapaklarında 
yetersizliğe yol açabilir. Romatizmal kalp hastalık-
larına bakıldığında da gelişmiş ülkelerde romatiz-
ma artık neredeyse tarihe karışmış olmasına rağ-
men ülkemizde maalesef hala görülmekte ve buna 
bağlı kalp kapaklarında da yetersizlik oluşmakta-
dır.” dedi.

“ANNE KARNINDA TEŞHİS…”
Doğumsal kalp hastalıklarının tanısının anne 

karnında konulabildiğini ifade eden Ertuğrul, “Ge-
beliğin 20. haftasında yapılacak fetal ekokardiyog-
rafik inceleme ile doğacak bebekte doğumsal kalp 
hastalığının varlığı belirlenebilir. Yaşamla bağ-
daşmayacak anomaliler gerekirse doğumdan önce 
sonlandırılabilir. Doğumdan sonra hemen tedavi 
gerektirecek olanların doğumları da pediyatrik kar-
diyololoji ünitesinin bulunduğu merkezlerde yapıl-
malıdır” diye konuştu.

Doğumsal kalp hastalıklarının tedavisindeki ba-
şarının da erken ve doğru tanıya bağlı olduğunu bil-
diren Ertuğrul, hastanın ameliyat şansını kaybetme-
den cerrahiye yönlendirilmesi gerektiğini, özellikle 
kırsal bölgelerde sosyal kuruluşların de yardımıy-
la yapılacak tarama tarzındaki kardiyolojik muaye-
nelerin çocuklara erken tanı olanaklarını sağladığı-
nı kaydetti.

saGlıklı yaSa

Sağlık

sahip çıkıyor

İstanbul’un farklı pek çok noktasında 
olduğu gibi Kadıköy’ün parklarında 
ve özel mülk alanlarındaki ağaçlarda 
da görülen Amerikan Beyaz Kelebeği 
Tırtılı ile mücadele tüm hızıyla sürüyor. 
Belediye, ağaçları kurutan, yaprak ve 
dallarını kemirerek ekosistemi tehdit eden 
Amerikan Beyaz Kelebeği (Hyphantria 
cunea) tırtılı için sokak sokak ilaçlama 
yapıyor.
Tırtıl istilasının, kuş türündeki azalma 
nedeniyle olduğu ve ekosisteme zarar 
verme eşiğinde olduğu tespitinde 
bulunan uzmanlar eşliğinde, gece saatleri 
ağırlıklı olmak üzere yapılan ilaçlama 
çalışmalarında yaklaşık 400’e yakın sokak, 
cadde, park ve yeşil alan ile yaklaşık bine 
yakın özel mülkiyet alanında 15 binden 
fazla ağaçta ilaçlama çalışması yapıldı. 
Amerikan Beyaz Kelebeği Tırtılının insan 
sağlığı üzerinde, tespit edilmiş bir zararı 
bulunmuyor. Ancak ağacın yaprakları ile 
beslendiği için ağacın güçsüz kalmasına 
veya ürün vermemesine neden oluyor. 
Kadıköy Belediyesi Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü tarafından yürütülen 
çalışmalarda, diğer yararlı canlıların (arı, 
karınca, uğur böceği, ateş böceği vb.) 
zarar görmemesi için, çevreye en az zarar 
veren Entegre Mücadele Yöntemi tercih 
ediliyor. Bu yöntemle canlının tamamen 
yok edilmesinden ziyade popülasyonun 
ekosisteme zarar vermeyecek eşik değerin 
altında tutulması amaçlanıyor. 

KADIKÖY’DE 

ILAÇLAMA  
sokak sokak 

4 Ekim her yıl “hayvanları koruma günü” olarak kutlanıyor. Kadıköy Belediyesi 
ise çalışmalarıyla hayvanları bir gün değil her gün korumaya ve hayvanların 
yaşamlarına iyi bir şekilde devam edebilmeleri için çalışmalarına devam ediyor

Gönüllü ve girişimci gençlerden oluşan bir firmanın 
Geçici Hayvan Bakım Merkezi’ne bir oyun ve 
rehabilitasyon alanı oluşturduğunu da hatırlatan 
Teoman Aslan, “Gönüllüler eşliğinde özellikle obez, 
hareketsiz kalmış ya da enerjisini atmak isteyen genç 
hayvanlar, bu alanda oynayacaklar, koşacaklar ve 
zıplayacaklar. Ayrıca bu alanda uzmanlar tarafından 
sokaktan gelmiş köpeklerden deprem köpeği 
olabilecek iki köpek belirlenecek ve bu alan iki köpeğin 
eğitim alanı olarak da kullanılacak. Eğitim alan bu iki 
köpek deprem parkında yaşayacak.” diye konuştu. 

l Seyhan KALKAN VAYIÇ

OYUN,  REHABILITASYON VE EĞITIM ALANI

l Alper Kaan YURDAKUL

Prof. Dr. 
Türkan Ertuğrul

Çetin Yıldırımakın
Aykurt Nuhoğlu

hayvan dostlarına
Kadıköy
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20 yaşındaki Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümü 
öğrencisi Serenay Çetin, Türkiye’nin ilk ve tek pro-
fesyonel kadın boksörü ünvanını elinde tutuyor. Pro-
fesyonellik hayatı boyunca 4 maça çıkan Çetin, bu 
dört maçın üçünü nakavt ve birini puan olmak üzere 
tümünü kazanarak benzersiz bir istatistiğe sahip. Çe-
tin, Kadıköylü olmasının yanında bir Kadıköy hayra-
nı. “Başka hiç bir yere benzemiyor” dediği Kadıköy 
için, “Bahariye’si ayrı Yeldeğirmeni ayrı, Moda’sı 
ayrı güzel. Burada büyüdüm. Çok sevdiğim kulü-
bümde burada ve buranın adını formamda taşımak 
bana gurur veriyor” diyor.

“HAYALLERİME YAKLAŞIYORUM”
Çetin, boksa beş yıl once Kadıköy Boks Kulü-

bü’nde başlamış. Yaşıtlarının aksine çocukluğundan 
beri boks yapmanın hayalini kurduğunu söyleyen Çe-
tin, “Bunu neden istediğimi kelimelere dökmek çok 
güç. İçimden gelen bir şeydi. Televizyonlarda boks 
maçları izler, kendimi ringde hayal ederdim. Son ma-
çım televizyondan ulusal çapta yayınlandı. Hayalleri-
min gerçeğe en yakın olduğu zamanları yaşıyorum.” 
diyor.

“KADINLAR SAVUNMA SPORU YAPMALI”
İnsanların özellikle kadınların savunma sporla-

rına karşı ön yargılı olduğunun altını çizen Çetin, 
“Bize bu sporlar sadece erkeklerin yapabileceği spor-
lar olarak gösterildi ve küçük yaştan ön yargılı ola-
rak yetiştirildik. Ben hayalini kurdum ve şimdi ger-
çekleştiriyorum. Kadınlar da savunma sporlarında 
başarılı olabilir. Bence asıl özellikle kadınlar bu 
alana yönelmeli.” diyor. 

Serenay Çetin, boksun sağlığın yanı sıra 
bir çok faydasının bulunduğunu dile getirir-
ken, bu faydalardan en önemlisinin “özgüven” 
olduğunun altını çiziyor ve ekliyor: “Özellikle 
Türkiye’nin malum şartlarında maalesef kadın-
ların kendini savunmayı öğrenmeleri lazım. Bu 
eğitim ve meziyet insanın özgüvenini arttırıyor ve 
korkularından arınmasını sağlıyor.” diyor.

“ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUM”
Ailesinin ilk başlarda antrenmanlardan gözü mor 

döndüğü zaman dayanamadığını ve üzüldüğünü be-
lirten Çetin, “Artık bu değişti. Onlar da işin ciddiye-
tinin farkındalar ve en büyük destekçim onlar. Onlara 
teşekkür ediyorum.” diyor. Çetin, hedeflerinin büyük 

olduğunu ve bu uğurda elinden ge-
leni yapacağını söylerken, “Ben 

boksla amatör olarak hiç ilgi-
lenmedim, hocam beni hep 
profesyonele yönelik ça-
lıştırdı. Kendimi dünya 
şampiyonu olarak görmek 
istiyorum. Dünya şampi-
yonları, Avrupa şampi-

yonlarıyla karşılaşmak is-
tiyorum.” sözeriyle azim ve 

iradesinin ipuçlarını veriyor. 

Kadıköy’ü
Kadıköy Boks Kulübü’nde yetişen, 
Türkiye’nin ilk profesyonel kadın 
boksörü Serenay Çetin ile 
“kadın boksu”nu 
konuştuk
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ringe taSımaktan
gurur duyuyorum

Türkiye’nin tek profesyonel boks kulübünün Ka-
dıköy’de olduğunu biliyor muydunuz? Bilmiyor-
sanız söyleyelim, altı sene önce Yeldeğirmeni’nde 
kurulan boks yapan boğa logosuyla aşina oldu-
ğumuz Kadıköy Boks, Türkiye’nin tek profesyo-
nel boks kulübü. Eski efsane boksörlerden Serdar 
Avcı tarafından kurulan kulüp, adeta “imkânsızlık-
lara yumruk atarak”, başarıdan başarıya koşmaya 
devam ediyor. Kadıköy Boks Kulübü olarak alınan 
başarılı sonuçlarla birlikte Türkiye’de ve dünya-
da seslerinin daha çok duyulduğunu söyleyen Avcı, 
“Burada mütevazı imkanlarla bu başarıları elde et-
tik. Türkiye’nin tek profesyonel kadın boksörü Se-
renay Çetin ve namağlup ilerleyen Tarık Sözeri 
şu an çok iyi gidiyorlar. Tarık, Türkiye’nin en tek-
nik boksör ödülüne layık görüldü. Kulübümüzün 
bünyesinde yetişen amatörde Türkiye şampiyo-
nu, Avrupa ve Dünya şampiyonlukları olan boksör-
leri profesyonel boksa geçirdik. Avrupa ve Türki-
ye Şampiyonu Selman Kaya kulübümüzün lisanlı 
oyuncusu. Ulusal ve uluslararası birçok başarı elde 
ettik. Burada düzenlediğimiz organizasyonlara da 
yabancı boksörler getirebilir hale geldik. Şimdi ger-
çekten dünyada sesimiz duyulmaya başladı.” dedi.

ORGANİZASYONLAR DEVAM EDECEK
Televizyonlardan canlı yayınlanan “Boks Gece-
si” etkinliklerinin devam edeceğini söyleyen Avcı, 
bir “Boks Gecesi”ni de Caferağa Spor Salonu’nda 
yapmak istediklerini belirterek, “Sponsorlarımızın 
da desteğiyle birbirinden değerli profesyonel bok-
sörleri organizasyon için Türkiye’ye getirdik. Me-
sela 50 bin kişi önünde dövüşen boksörümüz Ve-
bio Şampiyonu Fırat Aslantürk’ü getirdik. Avrupa 
Şampiyonu Emre Çukur’u getirdik. Organizasyon-
lara sponsor bulabildiğimiz sürece devam etmek 
istiyoruz. Asıl düzenlemek istediğimiz yer ise Ka-
dıköylü biri olarak Caferağa Spor Salonu.” dedi.

“AMATÖRLERİ PROFESYONEL 
BOKSÖR YAPTIK”
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 Serdar Avcı

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından 18 yaş altı 
sporculara yönelik gerçekleştirilen altyapı ligleri bu 
hafta gelenekselleşen hakemlerin mekik koşusuyla 
başladı. Caferağa Spor Salonu’nda onlarca hakemin 
katılımıyla gerçekleştirilen koşuda yeni sezon için fi-
ziksel antrenmanlar yapıldı. Pazartesi günü başlayan 
ilk maçlar Perşembe gününe kadar devam etti. Ka-
dıköylü kulüpler genel olarak sezona iyi başlarken, 
maçları ve skorları sizler için derledik.

SUADİYE İKİYE KATLADI
U-18 Erkekler kategorisinde yarışan üç Kadıköy 

takımı bulunuyor. Bu üç takımın ikisi Suadiye Bas-
ketbol’a ait. Suadiye Basketbol’un A ve B takımla-
rı haftaya fırtına gibi başladı. Kulübün A takımı Çar-
şamba akşamı oynadığı maçta Girişim Spor’u 61-37 
mağlup ederken, B takımı da Ataşehir Doğuş karşı-
sında 61-47’lik skorla galip ayrıldı.

U-18’de mücadele eden efsane basketbolcu Feh-
mi Sadıkoğlu’nun kulübü FESA ise İ.T.Ü. karşısında 
direnemedi. Takım 82-52 mağlup oldu.

“EN SKORER TAKIM”
Geçtiğimiz sene büyük bir performans göstererek 

kupaları toplayan Erenköy Işık’ın U-16 ligindeki ta-
kımı, Parlayan Yıldızlar’ı 43-31 mağlup ederek sezo-
na başarılı bir başlangıç yaptı.

Moda Basketbol U-16 takımı maçı 79 sayı atarak 
kazandı. Beşyıldız Sporla oynayan takım 79-56’lık 
skorla ligin en çok sayı olan maçını oynamış oldu.

Kızıltoprak Spor Kulübü ise Pamukspor ile oyna-
dığı müsabakayı 55-45’lik skorla kaybetti

Suadiye Basketbol’un U-16 takımı ise Pendik Be-
lediye karşısında 43-31 mağlup oldu.

“ŞAMPİYONA EZİCİ FARK”
U-14’te Erenköy Işık yine farkını ortaya koy-

du. Geçtiğimiz senenin şampiyonu D.S.İ ile oynayan 
ekip maçı 67-44 gibi ezici bir farkla kazandı. Merke-
zi Kadıköy’de bulunan C.S.K.A. Moskova’nın Türki-
ye organizasyonu takımı da Erenköy Işık ile oynadı-
ğı maçı 74-54 kazandı. Suadiye Basketbol’un ligdeki 
A takımı Genç Paşabahçe’yi 89-44 yenerken, B takı-
mı Ataşehir Doğuş’a 46-35 mağlup oldu.

“İDDİALIYIZ”
Gazetemize yeni sezon değerlendirmesi yapan 

Suadiye Basketbol antrenörü Mustafa Çift, “Sezon 
açıldı, ilk maçlarımıza çıktık. İddialı olduğumuz ka-
tegoriler var. İyi bir başlangıç yaptığımıza inanıyo-
rum. Tüm Kadıköy kulüplerine de başarılar diliyo-
rum.” diye konuştu.

KURAL PROBLEMİ DEVAM EDİYOR
İki sene önce getirilen yeni kurallar basketbol ca-

miasında tartışma yaratmış, oyunun oynanışında bazı 
kısıtlamalar koyan ilgili kuralların evrensel basket-
bol normlarına ters olduğu yorumları gelmişti. Kadı-
köylü birçok kulübün de tarafı olduğu Anadolu Bas-
ketbol Birliği konuyla ilgili bir çalıştay düzenlemiş, 
çözüm ve taleplerini federasyona iletmek üzere bir 
sonuç metni çıkarmıştı. Çabalar sonuç verdi kurallar 
kaldırıldı fakat U-10, U-11, ve U-12 liglerinde kural-
ların devam edeceği açıklandı. 

U-12, U-11 ve U-10 ligleri ise 8 Ekim Pazartesi 
günü başlayacak. 

Basketbolda sezon açıldı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde geçen se-
zon şampiyon olan Fenerbahçe ile PTT Türkiye 
Kupası’nı kazanan Anadolu Efes, Türkiye basket-
bolunun en prestijli kupalarından olan 34. Erkekler 
Cumhurbaşkanlığı Kupası için karşı karşıya gel-
diler. Turkish Airlines EuroLeague temsilcilerinin 
mücadelesinde kazanan 65-62’lik skorla Anado-
lu Efes oldu.

FENERBAHÇE ETKİLİ BAŞLADI
Karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, Kos-
tas Sloukas ve Ahmet Düverioğlu’nun sayılarıyla 
5:15 kala 9-4 üstün olan taraftı. Anadolu Efes; Si-
mon, Moerman ve Doğuş Balbay’ın dış şutlarıyla 
rakibine karşılık vererek 2:29 kala 11-15 üstünlü-
ğü yakaladı. Kalan bölümde iki takımın da karşılık-
lı basketleriyle ilk çeyrek 15-17 Anadolu Efes üs-
tünlüğüyle sona erdi.

İkinci çeyreğe Sloukas ve Kalinic’in basketleriyle 
başlayan Fenerbahçe, sonrasına Ahmet Düveri-
oğlu ile üst üste 4 sayı bularak 6:01 kala 24-23’lük 
üstünlüğü yakaladı. İlerleyen bölümde Dunston ve 
Beaubois ile sayılar bulan Anadolu Efes, 2:53 kala 
24-28’lik skorla tekrar öne geçmeyi başardı. Kali-
nic, Lauvergne ve Melli ile sayılar bulan Fenerbah-
çe, son 1 dakikalık bölüme 30-28 önde girdi ve ilk 
yarı da bu skorla sonuçlandı.

DÖNDÜ AMA YETMEDİ
Kostas Sloukas’ın üçlüğüyle Fenerbahçe, üçüncü 
çeyreğin başında farkı 5 sayıya kadar çıkartsa da 
Moerman ve Doğuş’un sayılarıyla 7-0’lık seri ya-
kalayan Anadolu Efes, 6:11 kala skoru 33-37 yaptı. 
Kalan bölümde farkı 10 sayıya kadar çıkaran Ana-
dolu Efes, periyodu da 36-44 önde tamamladı.

Son çeyreğe Anadolu Efes, farkı 11 sayı-
ya kadar çıkararak başlasa da Fenerbahçe 
4:50 kala skoru 48-52 yaptı. Anadolu Efes, 
1:52 kala tekrar farkı açarak skoru 52-60 
yaptı. 33 saniye kala Fenerbahçe skoru 
58-62, 15 saniye kala da 62-64 yaptı ve 
Efes karşılaşmadan 62-65’lik skorla galip 
ayrıldı. Fenerbahçe’de Kostas Sloukas 24 
sayı, 5 asist ile en etkili isim olurken Ah-
met Düverioğlu 10, Joffrey Lauvergne 8 
sayıyla maçı tamamladı. 
Anadolu Efes’te Adrien Moerman ve 
Doğuş Balbay 13’er sayıyla en skorer 
isimler olurlarken Krunoslav Simon da 
11 sayı üretti.

34. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda zafer 
Fenerbahçe’yi 65-62’lik skorla yenen Anadolu Efes’in oldu

Kupa 3 sayıyla kaçtı

Dört aylık aranın ardından 
TBF tarafından düzenlenen 
altyapı basketbol liglerinde 
sezon başladı

Serenay Çetin



imi zaman iki dağın, bazen de iki ağacın 
arasına bir ipi geriyorlar ve metrelerce 
yükseklikten elleri havada ipin üzerinde 
yürüyorlar. Kimine göre bu çılgınlık olsa 

da Slackline Türkiye ekibi bunu spor olarak tanımlı-
yor. Öyle ki 2012’de kurulan ve faaliyetlerine başla-
yan Slackline Türkiye 2013 yılından beri Türkiye’nin 
Uluslararası Slackline Federasyonu’ndaki tek temsil-
cisi. Ekip, hem Yoğurtçu Parkı’nda hem de Moda’da 
bu sporun gelişmesi için her hafta çeşitli etkinlikler 
düzenliyor. Peki bu sporu kimler yapabilir, faydaları 
nelerdir , tehlikesi var mıdır? Slackline Türkiye eki-
biyle konuştuk. 

“DENGE KABİLİYETİNİ ARTTIRIYOR”
• Slackline Türkiye’yi tanıtır mısınız?
Slackline Türkiye, dünya çapında bilinen bir 

spor olan slackline’ı Türkiye’de aktif olarak icra et-
mek için kurulmuş bir spor takımı. Türkiye takımı 
spesifik slackline branşlarında belli bir seviyenin 
üzerine çıkan tüm profesyonel sporculara açık bir 
spor topluluğu.

• Moda, Yoğurtçu Parkı ve Maçka Parkı’nda etkin-
likler düzenliyorsunuz. Herkese açık mı bu etkinlikler?

Evet bu etkinlikler halka açık ve ücretsizler. Dileyen 
herkes katılabilir. Biz bu etkinlikler vasıtasıyla sporu ta-
nıtmayı, sporu yapan kişileri kaynaştırmayı amaçlıyoruz. 
Sporla yeni tanışan kişilere başlangıç eğitimleri veriyo-
ruz, ayrıca yakında Slackline Derneği’nin düzenleyeceği 
ileri seviye slackline eğitimlerine de katkıda bulunacağız.

• Slackline’ı nasıl tanımlıyorsunuz? Faydaları neler?
Slackline, günümüzde ulusal ve uluslararası fede-

rasyonları olan bir spor dalı aslında. Sporun içinde ba-
rındırdığı fiziksel, teknik ve mental zorlukların yanı 
sıra sporcuları izleyenler için oldukça estetik ve etkile-
yici göründüğünden, slackline performanslarını içeren 

sanat, dans ve gösteri  gibi etkinlikler de düzenleniyor. 
Dünyada profesyonel olarak slackline sporu ile uğraşan 
binlerce sporcu ve bu sporcuları biraraya getiren yüz-
lerce spor kulübü ve amatör takımlar mevcut. Türki-
ye’de ise şimdilik profesyonel slackline takımı olarak 
yalnızca Slackline Türkiye var.

• Faydaları neler?
Bir çok faydasından bahsedilebilir. Konsantrasyo-

nu geliştirir, denge kabiliyetini ve beden koordinasyon 
becerisini arttırır ve  yağ yaktırır. Varlığından haberdar 
olmadığınız kasları ortaya çıkarır. Slackline topluluğu-
nun güzel insanları ile tanışmanızı sağlar.

• Türkiye’de de gençlerin çok fazla ilgisi var Sla-
ckline’a, herhangi bir yaş sınırı var mı? 

Yaş sınırı yok. Çok geç ya da çok erken başlamak diye 
bir şey yok. Slackline her yaştan insana uygun bir spor. 
Yeter ki, kişi denemeye ve öğrenmeye hevesli olsun.

• Kimler size katılabilir? 
Şu anda 10 profesyonel sporcunun bulunduğu 

Slackline Türkiye takımının yanı sıra, profesyonel 
veya amatör olarak her seviyeden slackline sporcu-
suna kapısını açan, sporun gelişimi için eğitim, ta-
nıtım ve güvenlik alanlarında çalışmalar yürüten bir 
de Slackline Derneği mevcut. Uluslararası Slackline 
Federasyonu (ISA) üyesi olan ve slackline alanında 

Türkiye’yi temsil görevini yerine getiren Slackline 
Derneği, 2019 yılı itibariyle Türkiye’nin farklı ille-
rinde başlatacağı eğitimler sayesinde bu spora ilgi du-
yan herkese ulaşmayı amaçlıyor.

“TÜRKİYE’DE UYGUN ALANLAR YOK”
• Diğer spor dallarıyla ilişkisi nedir?
Tırmanış sporuna çok yakın. Çünkü slackline’ın 

ortaya çıkışı tırmanışçıların boş zamanlarında antren-
man amacıyla tırmanış perlonlarının üzerinde denge-
de kalmaya, yürümeye çalışmalarıyla başlamış. Di-
ğer yandan kaykay, kayak, snowbard, sörf gibi denge 
merkezinin yönetimi ile ilgili olan sporlarla da pra-
tikte benziyor. Hatta İsviçre milli kayak takımı gibi 
bazı profesyonel spor takımları da antrenman prog-
ramlarına slackline’ı dâhil etmiş durumda. Bu gibi 
sporlara yatkın olan kişiler slacklineda yürümeyi di-
ğerlerine göre biraz daha hızlı öğreniyor.

• Son olarak neler söylemek istersiniz?
Slackline Türkiye olarak, slackline sporunun Tür-

kiye’deki gelişimi için elimizden geleni yapıyoruz ama 
tabii bu yeterli olmuyor. Türkiye’de slackline yapan in-
sanların sayısı gün geçtikçe artıyor ama slackline yap-
maya uygun sadece bir elin parmakları kadar yer var. 
Dünyada, sadece slackline için yapılan slackline park-
ları varken Türkiye’de kurumlar henüz sporun bile far-
kında değiller. Bu noktada da bakanlıkların, müdürlük-
lerin ve belediyelerin bu spora katkıda bulunacakları 
günü sabırsızlıkla bekliyoruz.
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24 Eylül 2018...Saat 21.00...2018-2019 Spor 
Toto Süper Lig’in ilk derbisi olan Fenerbahçe 
- Beşiktaş maçı Kadıköy’de başlıyor... Ancak 
tribünlerde, bu derbiyi diğerlerinden ayıran bir 
kadın var. 26 yaşında, oyuncu, 3 kedi annesi ‘sağlam 
bir Beşiktaşlı’: Yağmur Gurur.
Yağmur Gurur, maçı bir arkadaşıyla tribünde izlemek 
istediklerini, arkadaşının da Fenerbahçeli olduğunu, bu 
sebeple Fenerbahçe tribününe girdiklerini anlatarak 
başlıyor.
Beşiktaş formasıyla binlerce Fenerbahçelinin arasına 
girmeye nasıl karar verdiğini sorduğumda ise, 
“Takım tutmak âşık olmak gibi bir şey. Nedenini çok 
açıklayamıyor insan. Bir renge, bir kültüre, marşa âşık 
oluyorsunuz.” diyor. ‘İyi bir Beşiktaşlısınız herhalde’ 
diye sorduğumda ise gayet net: “Öyle söylerler.”

“GİTGİDE KAYNAŞTIK”
Maçta ilk golü Beşiktaş adına Ryan Babel kaydediyor. 
Yağmur Gurur, Babel’in golünün ardından ‘goool’ 
diye bağırdığını, Fenerbahçelilerin ilk başta çok 
yadırgadıklarını belirtiyor ve o anları anlatıyor: 
“Yanlarında çok istemediler. Üstüme başka bir şeyler 
geçirmemi söyleyenler oldu. Ancak bu söylenenler 
kötülükten ziyade, birileri bir şey fırlatmasın 

diye söylenen şeylerdi. Ben kabul etmeyince de 
‘yanımda durma o zaman ben başıma bir şey 
fırlatılsın istemiyorum’ gibi şeyler söylendi. Onlara da 
kızmıyorum aslında, korkmaları normaldi. Daha sonra 
gitgide kaynaştık. Formalarımızdan ziyade yan yana 
maç izleyen insanlar olarak sohbet ettik.”
Konuyu futbolda ve tribünlerde kadınların sürekli 
olarak dışlanmasına getirdiğimde “Futbol erkek 
oyunudur gibi içi boş ve saçma bir fikir hâkim 
ülkemizde” diyen Gurur, “Futbol bir spordur ve 
müsabakalarını takip etmek için belli bir cinsiyete ait 
olmak zorunda değilsiniz. Ben çocukluğumdan beri 
futbol oynamayı da maç izlemeyi de çok severim. 
Sadece bizim ligimizi değil; La 
Liga’yı, Bundesliga’yı, Premier 
Lig’i de takip ederim.” diyor.

“DAYAK DA YEMİŞTİM”
Söyleşiyi bitirmeye yakın en 
can alıcı konuya geliyoruz. 
Gerçekten bir Fenerbahçeli 

ve Beşiktaşlı olarak birlikte maç 
izlemek bu kadar zor mu? Günümüz 
şartlarında oldukça zor hatta imkânsız. 
Yağmur Gurur, bu durumun doğal olarak 
yaşanmadığını, birarada durmanın 
istenerek imkânsız hale getirildiğini 
düşünüyor.  Gurur, “Beşiktaş formamla 
Fenerbahçe tribününde derbi izlemek 
benim için büyük bir olay değildi” diyor 
ve ekliyor: “Çok tepki gösterilirse en fazla 
ya dayak yerim ya da stattan çıkmak 
zorunda kalırım diye düşündüm. Benim 
okulum Fenerbahçe stadının yanındaydı. 
Bir gün okuldan çıktığımda sırf formam 
yüzünden dayak yemiştim. Ama benim 
için bu bir kulübün, bir taraftar grubunun 
hatası değil, o insanların vandallıkları, 

vahşetleri ve hastalıklarıydı.” 

“İYİ Kİ GİTMİŞİM…”
Yağmur Gurur’un bu hareketi belki tribünlerde bir 
anda her şeyi değiştirmeyecek ancak söyledikleri 
tartışılmaya değer. Son sözü kendisine bırakıyoruz: 
“Şimdi düşünüyorum da, iyi ki o maça formamla 
gitmişim ve insanlara tribünde farklı renklerin birarada 
olabileceğini birazcık da olsa hatırlamışım. Bu ülkede 
eskiden insanlar tribünlerde birlikte otururlarmış. 
Ama pek çok nedenden ötürü resmen saçma 
düşmanlıklar meydana gelmiş. Bu düşmanlıkları 
bitirmek bizim elimizde…”

l Fırat FISTIK

Kadıköy’de oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde, Fenerbahçe tribünlerinde Beşiktaşlı 
bir kadın vardı. Üstelik Beşiktaş formasıyla binlerce Fenerbahçelinin arasında maçı izledi, gollere 
sevindi. İşte Fenerbahçe tribününde derbiyi izleyen Beşiktaşlı Yağmur Gurur’un hikâyesi...

Fenerbahçe 
tribününde 

Beşiktaşlı 
bir kadın

Denge
estetik
gUC

Son yıllarda Türkiye’de 
yaygınlaşan ve 

dünya çapında çok fazla 
sporcusu olan “slackline 

– denge sporu” tutkusunu 
Slackline Türkiye 

ekibiyle konuştuk

l Erhan DEMİRTAŞ

K

Slackline Türkiye’yi,  
facebook.com/SlacklineTurkey

adresinden takip edebilirsiniz. 

KADIKÖY BELEDİYESİ 
GÖNÜLLÜLERİ

HAFTALIK ETKİNLİK PROGRAMI

5 - 12 EKİM 2018
Başvuru Tel: 0216 346 57 57

DIŞA VURUMCU SANAT ATÖLYESİ
EĞİTİMCİ TUTKU ÇETİN

Tarih/Saat: 11.10.2018/14.00
Yer: Rasimpaşa Gönüllü Evi 

Düzenleyen: Rasimpaşa Gönüllüleri
Not: Atölye için kontenjan sınırlıdır. 0505 090 

51 30 numaradan rezervasyon yapılması 
gereklidir. Atölyeye A3 resim kâğıdı, sulu boya, 

pastel boya, fırça kağıt makası, yapıştırıcı, 
kalem getirilecektir. 

FAHRİ KORUTÜRK ANMA TÖRENİ
Tarih/Saat: 12.10.2018/13.30

Yer: Moda Parkı 
Düzenleyen: Moda Gönüllüleri

1-31 Ekim
arası “Meme Kanseri 

Bilinçlendirme Ayı” sebebiyle 
mamografi ve meme 

ultrasonografisi tetkiklerinde 
özel indirimlerimizden 

yararlanmak için 
laboratuvarımızdan detaylı bilgi 

alabilirsiniz.
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 



adıköy Belediyesi’nin desteğiy-
le Kadıköy’deki tiyatro grupla-
rının birleşerek 2 yıl önce oluş-
turduğu Kadıköy Tiyatrolar 

Platformu’nun düzenlediği tiyatro şenliği, 
bu yıl da tiyatro seyircisine dolu dolu bir 15 
gün vaat ediyor. Bu yıl, şenliğin temel sloga-
nı: “Bir Başkadır Kadıköy’de Tiyatro”

“YAŞASIN TİYATRO”
Şenlik, anlamına yakışır bir şekilde renk-

li bir etkinlikle başladı. 30 Eylül Pazar günü 
Nazım Hikmet Kültür Merkezi önünde bu-
luşan tiyatroseverler, Bahariye Caddesi bo-
yunca renkli bir kortej oluşturdu ve Mehmet 
Ayvalıtaş Parkı’na yürüdü. Kadıköy Beledi-
ye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’nun da katıldı-
ğı yürüyüş boyunca “Yaşasın tiyatro, yaşa-
sın sanat” sloganı atıldı. 

Mehmet Ayvalıtaş Meydanı’nda kurulan 
platformda ilk konuşmayı da Kadıköy Be-
lediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu gerçekleş-
tirdi. Nuhoğlu konuşmasında Kadıköy’ün 
dünyanın en havalı ve yaşanabilir kentleri 
arasına girdiğini belirtirken bunda tiyatrocu-
ların büyük payı olduğunu söyledi. Nuhoğ-
lu ayrıca 8 Ekim Pazartesi saat 13.00’te Ka-
dıköy Acıbadem’de temeli atılacak Kadıköy 
Tiyatro’ya tüm Kadıköylüleri davet ederek 
konuşmasını sonlandırdı. 

Üçüncüsü düzenlenen şenliğin bu sene-
ye ait olan önemi ise tutuklu tiyatrocu Cenk 
Dost Verdi’ye ithaf edilmesi. Cenk Dost 
Verdi, sosyal medya paylaşımları gerekçe 
gösterilerek yaklaşık 2 aydır tutuklu bulunu-
yor. Kadıköy Tiyatrolar Platformu adına et-
kinlikte konuşma yapan Ersin Umut Güler, 
tüm Kadıköylü tiyatrocular olarak Verdi’ye 

selam gönderirken “Cenk Dost Verdi, 44 
gündür aramızda değil, tutuklu. Sahneler-
den uzak, oynadığı oyunlar oynanamıyor. O 
dışarı çıkana kadar ekipler onu bekliyorlar. 
Bir sonraki şenlikte arkadaşımızı aramızda 
göreceğimizi umut ediyoruz.” dedi.

“TİYATRONUN MERKEZİ”
Yine Kadıköy Tiyatrolar 

Platformu’ndan Cansu Fı-
rıncı gazetemize konuştu 
ve bu şenliğin hem Kadı-
köy için hem tiyatrocular 
için büyük mutluluk ol-
duğunu şöyle dile getirdi: 
“Türkiye’de sanata, tiyat-
roya yapılan şeyler ortada. 
Sahneler bir bir kapanırken, ti-
yatrocular düşmanlaştırılırken; Ka-
dıköy Belediyesi’nin Kadıköy Tiyatrolar 
Platformu ile böyle bir etkinliği gerçekleş-
tiriyor olması kıvanç ve umut kaynağı. Bu-
nun daha da büyümesini, Türkiye’ye ve Tür-
kiye’nin dışına taşmasını temenni ediyoruz. 
Kadıköy’de yeni bir tiyatro salonu da inşa 
ediliyor. Artık tiyatronun merkezi net olarak 
Kadıköy’dür.” Yürüyüş ve açılış konuşma-
larının ardından etkinlik, Emre Tandoğan, 
Cihan Mürtezaoğlu ve Komik Günler kon-
seriyle son buldu. 

KAPANIŞ 15 EKİM’DE
1 – 15 Ekim 2018 tarihleri arasında 

sürecek olan 3. Kadıköy Tiyatro Şenli-
ği kapsamında 10 sahnede, 15 ekip, 12 
oyun, 2 belgesel, 2 atölye çalışması ve 
4 çocuk oyunu yer alacak. Bütün oyun-
ların fiyatları da sabit: yetişkin 30, ço-
cuk oyunları ise 25 lira. Şenliğin kapa-
nışı 16 Ekim’de Nazım Hikmet Kültür 
Merkezi’nde Teoman Kumbaracıbaşı 
konseriyle gerçekleşecek.

Kadıköy’de

5 - 11 EKİM 2018 15

SOLDAN SAĞA:
1-‘’Başın Öne Eğilmesin’, ‘Meyyale’, ‘Fikret Mualla’ gibi kitaplarıyla tanınan gazeteci, 
yazar… Kazanç amacıyla yürütülen alım satım etkinliği. 2-Doğadan elde edilen, üretilen 
yararlı şey… Boğanotundan çıkarılan ve hekimlikte kullanılan zehirli madde… ‘… Lear’ 
(William  Shakespeare yapıtı). 3-Çölden esen sıcak rüzgar… Belirtiler… ‘Yol’, ‘On Kadın’, 
‘Endişe’ gibi filmleriyle tanınan sinema yönetmeni. 4-Bir görevde uzun süre kalıp o 
işe emeği geçmiş olan (kimse)… Baryumun simgesi… Okul… Birleşmiş Milletler Çevre 
Programı. 5-Bir bağlaç… Germen folklorunda, başlangıçta herhangi bir ruh olarak ortaya 
çıkmış, zamanla küçük bir yaratık, en çok da küçük insan biçimini almış mitolojik varlık… 
Çoğunlukla parklarda, bahçelerde oturulacak sıra… Bayrak… Devlet Malzeme Ofisi’nin kısa 
yazılışı. 6-Mesken, konut… Dingil… Motorlu taşıtlarda direksiyon ile tekerlek arasındaki 
bağlantıyı sağlayan demir çubuk… Vilayet. 7-Dar ve kalınca tahta… Füzelerin havaya 
fırlatılmak için üstüne yerleştirildikleri eğik destek… Yazı yazmak için tabaklanmış ceylan 
derisi. 8-Norveç’in para birimi… Yeniden düzenleme. 9-Lahza… Kilogramın kısa yazılışı... 
Kayak, kar kayağı… Gözlem… Resmi törenlerde giyilen uzun etekli, eteğinin arkası beline 
kadar yırtmaçlı, siyah erkek ceketi ya da takımı. 10-‘… İnsanlar Fotoğrafhanesi’ (Ziya 
Osman Saba yapıtı)… Umutsuzluktan doğan karamsarlık, üzüntü… Yer, bulunulan yer. 
11-Kucak… Başörtüsü, yün atkı... Boru sesi... Holmiyumun simgesi… O yer. 12-Hava 
basıncı birimi… Argoda hamam… Bir işin yapılmasına ayrılan çalışma süresi, oturum… 
‘Long – play’in kısaltması… Bir sayı. 13-Herkes, yabancılar… Gerçek… Sağlıklı bir vücuda 
sahip olmak için tempolu müzik eşliğinde yapılan bir jimnastik türü. 14-Muğla’nın bir 
ilçesi… Hollanda’nın plaka işareti… Gıpta… Uykusu hafif. 15-Kilometrenin kısa yazılışı… 
Ana maddesi katran olan ve yolların kaplanmasında kullanılan karışım… Başkaldırı, 
ayaklanma. 16-Selam… Söylev… Gönül bağı. 17-Burun iltihabı… Süzgeç… Az tavlı (toprak). 
18-Damıtmaya yarayan, damıtma işinde kullanılan araç… Rutherfordyumun simgesi… 
Meltem… Lesotho’nun plaka işareti. 19-Lokmanruhu… Başkalarına kolayca uyabilen, 
yumuşak başlı… Gafil… Büyükanne, nine. 20-Abluka, ihata, muhasara… İki atlı kızak… Özel 
günlerde erkeklerin giydiği önü açık, ceketi genellikle ipek yakalı takım giysi.

YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1-‘Gitmek: Benim Marlon ve Brandom’, ‘Sesime Gel, ‘İçerdekiler’ gibi filmleriyle tanınan 
sinema yönetmeni… Balıkesir’in bir ilçesi. 2-Halk dilinde uzaklaşmak, uzamak, ara 
açılmak… Radonun simgesi… Gökada… Yazıklar olsun anlamında ünlem. 3-Duman rengi… 
Telefon konuşmasında kullanılan ilk sözcük… ‘Antika Titanik’ adlı yeni romanı geçen ay 
yayımlanan yazar. 4-Çinkonun simgesi… Okçu… Lantanın simgesi… Nikelin simgesi… 
Eski Mısır’da bir tanrı. 5-Kolsuz, askılı fanila… Galatasaray’ın kısa yazılışı... Binek 
hayvanlarında eyerin altına konulan keçe. 6-Sporcunun ya da sporcuların temsil ettikleri 
renklere, kulübe ya da bayrağa bağlı kimse… Ulanan parça, ek, ilave… Işık şiddeti birimi, 
kandela. 7-Tellibalıkçıl… Sanatsal ürünler arasında güzeli en üstün, en yüce değer sayan 
kişi… Afrika’da bir ülke. 8-Resim ya da fotoğrafta duruş… 1600-1750 yılları arasındaki 
klasik sanatı izleyen resim ve mimarlık üslubu… Hastalık… Edebiyatta, akıcı. 9-Üç 
beyazdan biri… Kadıköy’de bir semt… Burun… Uyarı. 10-Şanlı, yüce… Magnezyumun 
simgesi… Bakanlık ve elçilikten başlayarak cumhurbaşkanlığına kadar yükselen, 
yüksek makam sahibi yabancılara verilen şeref unvanı… Bir nota. 11-Tellürün simgesi… 
Gebreotu… Aracı, vasıta… Susamurundan elde edilen post. 12-Dikişte kullanılan pamuk 
ipliği… Bir tür iskambil oyunu… Anlaşma, uyuşma, bağlaşma. 13-Fizikte, yansı… Sürme… 
Emanet… Tümör… Evet anlamında ünlem. 14-Tavuğun istenilen yere yumurtlaması 
için o yere konulan yumurta ya da yumurtaya benzeyen şey… Bir nesnenin uzayda 
kapladığı yer… Antalya’nın bir ilçesi… Birleşmiş Milletler’in kısa yazılışı. 15-Suyosunları… 
Bunama, bunaklık… Rüzgar enerji santrali anlamında kısaltma… ‘… Bulut İynemli’ (Aktör). 
16-Nokta ve çizgilerden oluşan bir alfabe kullanan telgraf dizgesi… Sömürgecilik. 17-
Krem rengine yakın beyaz... Gemide türlü işlerde çalıştırılan sefer işçisi… Kurşunun 
simgesi… Alev, yalaz. 18-Eğilim… Bir ağızlık, kendi üzerine dolanmış koni biçiminde uzun 
bir boru ve ağzı genişçe açılan bir kulaklıktan oluşan üflemeli bakır çalgı… Yükleme, 
atfetme… İlave. 19-Kansızlık… Sodyumun simgesi… Yaprakları salata gibi yenen bir 
bitki… İçten, yürekten, gönülden (gelen). 20-‘Fatih …’ (Aktör)… At üzerinde sopayla 
oynanan bir top oyunu... Kabile… Klavyeli ve telli bir çalgı.

GEÇEN SAYININ ÇÖZÜMÜ
SOLDAN SAĞA: 1-Fikret Mualla, Pelerin 2-Esinti, Mn, İskan, Baza 3-Roman, Abat, Körebe, Af 4-İto, Aile, Re, Lama, Afi 5-Na, Bir Düğün Gecesi 6-Etobur, Tekin, 
Ukala 7-Do, Ekol, Mika, Nepal 8-Grado, Lema, Kaytan, No 9-Ünye, Beceri, Aksak 10-Var, Akamet, Ebat 11-Aidat, Abana, Ah 12-Lor, Anagram, Şarapnel 13-
Apak, Dr, Asetat, Litre 14-Kamikaze, Eti, Abat, Gp 15-Alg, Alev, Koşuyolu 16-Üstün, Bdt. Yer, Nova 17-Tali, Araban, Go, Baz 18-Aynasız, Karantina 19-Ülker, 
Bırakıt, İd 20-Dize, Raca, Ek, Haiku.
YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1-Ferit Edgü, Alakart, Öd 2-İsot, Torna, Opal, Aa 3-Kimono, Ay, Aram Gülyüz 4-Rna, Abidevi, Ki, Sinle 5-Etna, Ada, Kot, Ak 6-Ti, İbre, 
Branda, Ülser 7-Ali, Kle, Tarzan, Ira 8-Umberto Eco, El, Az 9-Ana, Delme, Ara, Ebr, Ba 10-Trük, Araba Sevdası 11-Li, Eğim, İkamet, Tb, Re 12-Ask, Ünik, An, Tik, 
Akak 13-Köln, Karmaşa, Oynak 14-Paraguay, Ataşe, Rıh 15-Enemek, Tatar, Burgata 16-Bacanak, Halay, On 17-Ebe, Elense, Piton, Tok 18-Ra, Asap, Abant, 
Lobi 19-İzafi, Anka, Erguvani 20-Nafi, Elo, Talep, Azade.

Yaşam

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

2 31 4 5 6 7 8 9 10 12 1311 14 15 16 17 18 19 20

5 Ekim Cuma

5 Ekim 2018  10/1/18  10:53 AM  Page 1

BULMACA

Kadıköy Tiyatro Şenliği’nde 
sahnelenecek oyunlar ve 
ekinlikler şöyle:

5 Ekim: Füruğ Ferruhzad- 
Oyun Sandalı- CKM Büyük 
Salon
6 Ekim: Masal Irmaklarında 
–İstanbulimpro / Anlaştık 
mı? (Çocuk Oyunu) – Moda 
Sahnesi
7 Ekim: Kara Sohbet-Tiyatro 

Merdiven- Altkat Sanat / 
Tebeşir Dairesi (Çocuk 
Oyunu)- Altkatsanat
8 Ekim: Angina 
Pektoris- Küçük Salon
9 Ekim: Bavul- Yeditepe 

Mim Atölyesi- CKM 
A Salonu / Perdesiz 

Sahneler (Belgesel 
Gösterim)  Nazım Hikmet 
K.M.
10 Ekim: Türkiye’de Şekspir 
Olmak (Belgesel) – Nazım 
Hikmet Kültür Merkezi
11 Ekim: Kürklü Venüs- 
Yolcu Tiyatro- CKM Büyük 
Salon
12 Ekim: Beş Sevim 
Apartmanı- Tiyatro Alesta- 
Kadıköy Emek Tiyatrosu
13 Ekim: Cadı Avı- Kadıköy 
Emek Tiyatrosu
14 Ekim: Şvayk Harikalar 
Ülkesinde- Kadıköy Tiyatro 
Oyuncuları Topluluğu- CKM 
Büyük Salon / Korkusuz 
Salyangoz (Çocuk Oyunu) 
Balon Kukla Tiyatrosu- 
Nazım Hikmet Kültür 
Merkezi / Büyüyünce Ne 
olacaksın (Çocuk Oyunu) – 
Öykü Sahne
15 Ekim: Anne Frank’ın 
Hatıra Defteri-Altkat Sanat

Tiyatronun merkez üssü

şenlik başladı!

Tiyatronun merkez üssü haline gelen Kadıköy’de üçüncüsü 
düzenlenen Tiyatro Şenliği, renkli yürüyüş 

ve açılış 
etkinliğiyle 

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

İSTANBUL
Tel: (0216) 348 70 60 

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

Dağıtım: Mehmet Gündoğdu
(0532) 727 01 07

www.gazetekadikoy.com.tr
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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

Kadıköy Filatelistler Derneği Başkanı Sadettin Güzhan, pul koleksiyonculuğunun genel kültürü geliştiren bir hobi olduğunu söylüyor

Ekim Dünya Posta Günü vesile-
siyle, sayfalarımıza Kadıköy’ün 
en eski ama belki de en az bilinen 
sivil toplum kuruluşlarından birini 

konuk ediyoruz; Kadıköy Filatelistler Derneği.
Bilindiği üzere filateli pulculuk demek, pul 

koleksiyonu yapan kişiye de filatelist deniyor. 
Bu dernek de bundan tam 60 yıl önce, ekim 
ayında bir gün Yeldeğirmeni’ndeki Nemliza-
de Sokak’ta kurulmuş. O gün bugündür Ka-
dıköy’ün filatelistlerine kucak açıyor. Bugün 
Söğütlüçeşme’de hizmet vermeyi sürdüren 
derneği ziyaret ettik ve 10. Başkanı olan Sa-
dettin Güzhan ile filateliyi konuştuk.

◆ Pul merakınız nasıl başladı?
Emekli elektrik yüksek mühendisiyim. Pul toplama-

ya çocukluğumdan beri meraklıydım. Nedenini bilmi-
yorum, pullar ilgimi çekiyordu sadece. 1950’li seneler-
de yani ben çocukken, yeni bir pul çıkınca büyük rağbet 
olurdu. Hatta Sirkeci’deki Büyük Postane önünde kuy-
ruk oluşurdu. 

ROMANYA VE PORTEKİZ’DEN ÖDÜL
◆ Koleksiyonunuzda kaç pulunuz var?
Bu pek doğru bir soru değil çünkü bu konu pul sayı-

sı ile ölçülmüyor. Hiç bir koleksiyon asla tamamlanmaz, 
her zaman yeni parçalar eklenebilir. Benim kendi kolek-
siyonum daha çok demiryolu posta tarihi üzerine. Ay-
rıca bir de tematik olarak demiryolu ile ilgili tren, ray, 
köprü gibi görselleri içeren pulları içeren koleksiyonum 
var. Bu koleksiyonlarımla Romanya ve Portekiz’de al-
tın madalya aldım. 

◆ Pulları nereden temin ediyorsunuz?
Yurtdışındaki sergilerden mesela. Orada pul tüccar-

ları oluyor. Ayrıca müzayedelerden, mübadelelerden 
(takastan) ve internetten. 

◆ Pul koleksiyonlarınızı bir yerde muhafaza etmek 
haricinde, nasıl değerlendiriyorsunuz?

Koleksiyonları sergiliyoruz. Bir tür yarışma gibi olu-
yor. İyi koleksiyonlar madalya alıyor. Önce Türkiye’de-
ki sergilere katılıyorsunuz belli bir seviyeye geldikten 
sonra yurtdışındakilere katılıyorsunuz. Biz zaten dernek 
olarak da Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu üye-
siyiz. 

“GENEL KÜLTÜR ARTIYOR”
◆ Bu hobinin size katkısı nedir? Pul koleksiyoncu-

luğu yaparken ne hissediyorsunuz?
Ben pul toplamaktan hiçbir zaman pişman olmadım 

çünkü bu çok öğretici bir uğraş. Sadece pul biriktirmi-
yorsunuz ki, onun bir anlamı var, onu da öğreniyorsu-
nuz. Aldığınız ya da gördüğünüz bir pulun üzerindeki 
motif size bir bilgi veriyor, ne amaçla yapılmış onu öğ-
reniyorsunuz. Mesela PTT her yıl önemli olaylar için pul 
basıyor. Siz de böylelikle bu önemli olayları öğrenmiş 
oluyorsunuz. Sadece kendi ülkenizi değil diğer ülkelerin 
tarihine dair de bilgiler edinmiş oluyorsunuz. Genel kül-
türünüz artıyor yani filateli kültürel bir aktivite.

◆ Kadıköy Filatelistler Derneği’ne ne zaman girdi-
niz? Dernek de 60 yaşına varmış…

1978’de girdim, 2014’ten beri de başkanlık görevi-
ni yürütüyorum. Evet, bu sene 60. yılımızı kutlayacağız. 
28 Ekim-10 Kasım arası Barış Manço Kültür Merkezi’n-
de yurt içi ve yurt dışı sergilerinde çeşitli ödüller kazan-
mış pul ve kartpostal koleksiyonlarından oluşan bir sergi 
açacağız. Ayrıca geçmiş 10 başkanımızın anısına ve 60. 
yaşımıza özel hatıra pulları bastıracağız. 

◆ Derneğin geçmişten bugününe bakınca, neler 
görüyorsunuz?

Açıkçası bizim camia biraz kapalı bir camia. Çün-
kü herkes pul toplamıyor, dolayısıyla da fazla kimsenin 
bu dernekten haberi yok. Bu bir gönül verme meselesi.

“MADDİYAT GEREKTİREN BİR UĞRAŞ”
◆ Neden herkes pul toplamıyor sizce?
Bilmiyorum ki… İnsanlarımızın boş zamanları nasıl 

değerlendirdiğine bakmak lazım. Emekli  erkekler ge-
nelde kahvede okey oynuyor. Oysa herkesin bir hobisi 
olmalı bence. Tabi filatelistlik biraz da maddiyat gerek-
tiren bir uğraş. 

◆ Çok pahalı bir hobi mi?
Maddi gücünüze ve ne tür bir koleksiyon yaptığınıza 

bağlı. Mesela Almanya pulları toplayacaksınız diyelim. 
Bugün Euro’nun fiyatını düşününce… Bir de şöyle bir 
durum var; müzayedeye katıldığınızda fiyatlar çok yük-
selebiliyor. Çünkü bazı pulların belirli bir katalog bedel-
leri yok, arz talebe bağlı olarak şekillendiği için 1000 
Euro da olabilir 10.000 Euro da!  

◆ ‘Pul kadar değeri yok’ denir ya, oysa tam tersi 
pullar çok pahalı olabiliyor, değil mi?

Evet öyle… Ama yalnız maddi değil manevi olarak 
da değeri büyük şeyler bizim için… Örneğin bir pulun 
maddi değeri yüksek olmayabilir ama sizin koleksiyonu-
nuzda eksik bir parçaysa çok değerlidir sizin için.  Me-
sela ben akşamları televizyonun karşısına geçmek yeri-
ne pullarımla vakit geçiriyorum. Örneğin bilmediğim bir 
motif görünce onu araştırıp, bir şeyler öğreniyorum. 

KADIKÖY PTT’NİN FİLATELİ BANKOSU
◆ Dernekte kaç üyeniz var?
Resmi olarak 600 civarı ama aktif olarak katılan 

100-150 kişi. Pazar günleri, bazen de ihtiyaca göre haf-
ta içi bir gün biraraya geliyoruz. Mübadele yapıyoruz. 
Yani elindeki fazla pullarını getiren, burada başkasıyla 
pul takası yapıyor.

◆ Filatelist olmaya niyetlenenlere önerileriniz ne-
ler?

Elbette öncelikle bir pul defteri ve pul maşası edin-
meleri şart. Çünkü pullarda asla parmak izi filan olma-
malı. Önce pulları toplayıp, sonra ülke ülke, tema tema 
kümelemek lazım. Bu emekleme dönemi tabi. Yeni baş-
layan birine önce kendi ülkesinin pullarını toplamasını ve 
tanımasına tavsiye ederim. Mesela Kadıköy’deki merkez 
PTT’de bir postanede bir filateli bankosu vardır. Oradan 
PTT pullarını temin edebilirler.

Siz bunu sordunuz ama maalesef ki gençlerimiz fila-
teliye pek ilgili değiller. Bu teknolojik mesaj çağında, hiç 
mektup yazmadıkları için pul nedir onu da bilmiyorlar!

 Filateli, kültürel    
BIR AKTIVITE 

Dünyadaki ‘en bilinen’ ve  ‘en 
nadir’ pul olarak değerlendirilen 
“Mavi Mauritius”, 2011’de 
İngiltere’de 900 bin sterline 
satıldı!

Pulun keşfi bir 
İngiliz’e aittir ve 
1840’da ilk pul 
tedavüle çıkmıştır. 
Yerli ilk pul ise 1 Ocak 
1863’te basılmıştır. 
Çıkartan kişi ise 
aslında bir gazeteci 
olan zamanın 
Posta Nazırı Agâh 
Efendi’dir.

En pahalı pul unvanı, 1 cent değerindeki 
İngiliz Guyanası’na ait. Şubat 1856’da 
tedavüle çıkartılmış olan bu pul karmin 
kırmızısı renginde ve üzerinde yelkenli 
bir gemi bulunuyor. Yerel bir matbaada 
bastırılan bu pul kalitesiz baskısından 
dolayı “Çirkin Guyana” olarak  anılıyor. 
Bu pul, 2014’te 9,5 milyon dolara satıldı.

l Gökçe UYGUN
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www.kadikoyfilateli.org
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