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İstanbul’da
1 Mayıs coşkusu

1 Mayıs’ı Bakırköy’de kutlayan onbinlerce işçi, sendikalaşmanın 
önündeki engellerin kaldırılmasını ve açlık sınırı altında çalışmanın önlenmesini 

talep etti. İşçiler tek ses “Kıdem Tazminatıma Dokunma” dedi   l Sayfa 3’te

Daha iyi bir gelecek için atıkların geri dönüşümü 
büyük önem taşıyor.  Kadıköy Belediyesi’nin, TMMOB 

Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesiyle birlikte 
düzenlediği “Sıfır Atık Sempozyumu”nda örnek 

uygulamalar ve atılacak adımlar konuşuldu l Sayfa 2’de

Riskli duvara 
bakanlık müdahalesi 

Gönüllü trafik 
müfettişleri takipte!

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
yarım kalan inşaat ve risk 
oluşturan istinat duvarlarının 
tespitine başladı. Tespiti yapılan 
yerler arasında Fikirtepe de var. 
Riskli projelerin duvarlarına 
tutanaklar asıldı l Sayfa 8’de

 5-11 Mayıs Trafik Haftası 
nedeniyle Kadıköy’de bulunan Fahri 
Trafik Müfettişleri Derneği Başkanı 
Sami Güleçyüz’le trafikte gönüllü 
müfettişliği konuştuk. Güleçyüz 
“Toplumun düzene girmesine katkı 
sağlıyoruz” diyor l Sayfa 9'da

İkinci Amatör Lig’in 
bitimine dört hafta kaldı. İki 
Kadıköy takımı Kozyatağı 
ve Hasanpaşa Birinci 
Amatör için birbirleriyle 
mücadele ediyor l Sayfa 13'te

Kızılay Kadıköy’ün yeni başkanı 
Habip Kiraz, Kadıköy’deki 
bağışlar hakkında rakamları 
paylaşırken, yaşlı ve çocuklarla 
özel olarak ilgileneceklerini 
söyledi  l Sayfa 12'de

İkinci Amatör’de son haftalarKızılay’da yeni dönem

Volkan Yalazay 10 yıl boyunca İstanbul’daki 
anıt ağaçları araştırdı ve günümüze ulaşmayı 
başaran kentin eski sakinlerini kitaplaştırdı. 

Yalazay ile Kadıköy’deki ve İstanbul’daki anıt 
ağaçları konuştuk l Sayfa 15’te

canlı tanıkları

1975 yılından bu yana 500’ün 
üzerinde korist yetiştiren Ruhi 
Su Dostlar Korosu çalışmalarını 
sürdürüyor. Hala birarada olan 
koronun ilk koristleri, Kadıköy’de 
süren yeni albüm ve konser 
çalışmalarını anlattı l Sayfa 11'de

Dostlar Korosu 
hala ayakta

Eski İstanbul’un

Deleuze, Kapitalizm 
ve Arzu

ZEYNEP DİREK  8’de UĞUR VARDAN  7’de

Bize ayrılan sürenin 
sonuna gelirken…

MÜGE İPLİKÇİ  10’da

Erdoğan Tahmiscioğlu 
için

Önce Antepspor vardı, 
Fenerbahçe değil 

BAĞIŞ ERTEN  13'te

sıfır atık
Geleceğimiz için



evre ve Şehircilik Bakanlığı’nın öncelikle 
kamu alanlarında başlattığı Sıfır Atık Pro-
jesi’nin tüm yönleri ile ele alındığı sem-
pozyuma, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 

İl Müdürlüğü, üniversitelerin ilgili birimleri, kamu 
ve özel sektör temsilcileri katıldı. Sıfır atık alanın-
da iyi uygulamaların sunumlarının yer aldığı sempoz-
yumun son oturumunda çevre konusunda atılabilecek 
adımlar ve öneriler tartışıldı. 

“ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM”
Sempozyu-

ma katılan Kadı-
köy Belediye Baş-
kanı Şerdil Dara 
Odabaşı, “Kadı-
köy’ün ortak de-
ğerleri vardır. Bi-
risi çevreci olmak, 
ikincisi Kadıköy-
lü aktif yurttaştır 
ki hakkını arar, ne 
oluyor diye merak 
eder. Bizim ama-
cımız çevre felse-
fesini doğru oturt-
maktır. Sıfır atık 
uygulamasını be-

lediye olarak daha fazla nasıl teşvik edebiliriz diye 
konuşmaktır. Çünkü biliyoruz ki çöp toplamakla ya 
da çöpü bir yeren bir yere dökmekle bu sorun çö-
zülmeyecek. Belediye olarak, bu alanda neyi teşvik 
edebiliriz, neyi değiştirebiliriz tartışmamız gereki-
yor. Umarım bu toplantılardan çıkan sonuçlar uy-

gulanabilir sonuçlar olur ve biz de bu sonuçları uy-
gulayan bir belediye oluruz. Toplantının sonuçlarını 
uygulama noktasında elimden geleni yapacağım” 
dedi. Program sonunda TMMOB Çevre Mühendis-
leri Odası İkinci Başkanı Zeyneti Bayrı Ünal, Kadı-
köy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’na teşek-
kür plaketi takdim etti.

“YEŞİL KAMPÜS PROJESİ”
Boğaziçi Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma 

Merkezi Müdürü Prof. Dr Nilgün Cılız da sempoz-
yumun konukları arasındaydı. Cılız, 2010 yılında 
Boğaziçi Üniversitesi olarak “Yeşil Kampüs” pro-
jesini stratejik planları arasına aldıklarını söyledi. Ni-
san 2018’de ‘Sıfır Atık’’ projesi kapsamında bir Katı 
Atık Ara Depolama Sahası kurulduğunu belirten Cı-
lız, “Entegre Katı Atık Yönetimi kapsamında cam, 
kâğıt plastik, metal, tehlikeli atıkların (toner atıkla-
rı, atık pil, bitkisel atık yağ) geçici depolanarak geri 
dönüşüme kazandırılmakta olduğunu; laboratuvar ve 
tıbbi atıkların ise EÇBS sistemi üzerinden başvurula-
rak bertaraf edildiğini ifade etti.

Atığın kaynağında önlenmesi çalışmalarının di-
siplinler arası yaklaşımla çok daha başarılı ve verim-
li olduğunu söyleyen Cılız, “Aramızda çevre mühen-
disi, ekonometri uzmanı, temel bilimci ve özellikle 
sosyal bilimci arkadaşlarımız bulunuyor. Tek alanda 
değil disiplinler arası bir yaklaşımla ele alınması ge-
reken bir sorundur atık sorunu. Yine aynı şekilde bir-
çok kurum ve kuruluşun da desteğiyle bu çalışmala-
rın gerçekleşmesi mümkün olabilir dedi.

“YEMEK ATIKLARI ÖNEMLİ”
Yaşam döngüsü değerlendirmesi çalışmalarının 

her kurum için önemli olduğunun atını çizen Cılız, 
bu değerlendirmenin ilkini Kadıköy Belediyesi’nin 
desteğiyle bir belediye sınırları içerisinde gerçekleş-
tirdiklerini söyledi. Yemek atıklarının da daha verim-
li geri dönüştürülebileceğini belirten Cılız, yemek ya-
pım aşamasında açığa çıkan meyve sebze kabukları, 
yumurta kabukları ve çay posası  gibi kompost için 
uygun olan organik atıkların geri dönüşümünün sağ-
lanmasının gerektiğini belirtti. Cılız açığa çıkan orga-
nik atıkların kompost ünitelerinde değerlendirilmesi 
ve toprak şartlandırıcı olarak kullanılabilen kompost 
elde edilmesinin önemine vurgu yaptı. 

Sempozyumda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’n-
dan Demirhan Küçük ile Kadıköy Belediyesi Çevre 
Koruma Kontrol Müdürlüğü de “Sıfır Atık Mevzu-
atı” başlığında açıklamalar yaptı. Kadıköy Belediye-
si Bütüncül ve Katılımcı İklim Eylemi ile Kadıköy 
Belediyesi Sürdürülebilir Enerji ve İklim Adaptasyon 
Planları’ndan da bahsedildi.

“ATIKLARI KAYNAK OLARAK GÖRÜYORUZ”
Sempozyum kapsamında atık yönetimini sürdü-

rülebilirlik çerçevesinde iyi uygulayan firmalarda su-
num yapmak için katılım gösterdi. 190’ı aşkın ülkede 
faaliyet gösteren Unilever’de Çevre Mühendisi ola-
rak görev yapan Buket Özbekle, “Bugünkü dünya-
da çevre kirliliği su kıtlığı gibi sorunlarla boğuşur-
ken he şeye rağmen büyümek gibi bir şey olmadığını 
gördük. Başarılı bir şirketin büyümesinin en önemli 
unsurlarından birinin sürdürülebilirlik olduğunu dü-
şünüyoruz. Daha iyi bir gelecek ve daha iyi bir iş mo-
deli için biz burada işimizi büyütürken çevresel ayak 
izimizi yarı yarıya azaltmak aynı zamanda sosyal et-
kimizi arttırmak istiyoruz. 2013 yılından itibaren 
Unilever’in 600 tesisi sıfır atık ile çalışmaya başladı. 
Bunu yaparken azalt, tekrar kullan ve geri dönüştür 
modelini uygulamaya başladık. Sektörde artık atıkla-
rımıza birer kaynak olarak bakmaya başladık.” dedi

Geri dönüşümün mümkün olmadığı noktalarda 
atıktan enerji üretimi metodunu kullandıklarını söyle-
yen Cılız, “Atıktan bir değer elde edilmeden çöplüğe 
atık gömme, yakma gibi yöntemleri uygulamıyoruz. 
Atığı kapalı bir döngü içinde ne kadar tutabilirseniz 
aslında kaynak maliyetinizi de o kadar azaltırsınız. 
Sıfır atık felsefesinde hareket ettiğiniz zaman bunu 
tek başına götürmeniz mümkün değil. Mutlaka konu-
yu birçok açıdan ele alarak farklı kurumlarla paydaş 
ilişkiler kurmak gerekiyor” diye konuştu.
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Karadeniz İsyandadır Platformu, Çernobil nük-
leer felaketinin yıldönümü nedeniyle “Çerno-
bil'in 33. Yılında Nükleere Karşı Buluşuyoruz” 
çağrısıyla 26 Nisan Cuma günü Kadıköy Sürey-
ya Operası önünde basın açıklaması yaptı. “33. 
Yılında Çernobil'e Lanet, Nükleere İsyan” pan-
kartı etrafında toplanan, “Nükleer santral is-
temiyoruz” sloganı atan yaşam hakkı savunu-
cuları “Nükleere inat yaşasın hayat”, “Nükleer 
katliamdır”, “Radyasyon iyidir dediler, bizi kan-
ser ettiler”, “Nükleer ölüm ve sakatlık demek-
tir” dövizleri taşıdı.  Basın açıklaması öncesi söz 
alan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İs-
tanbul Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Ku-
rulu Üyesi Ömür Yaşayan, “Bugün egemenler 
dünyanın dört bir yanında kar hırsı için ekolo-
jik yıkım yaratmaktan geri durmayacaklarını 
pratikleriyle ispatlıyorlar. Sermaye birikim hır-
sı ile ekolojik yıkım farklı biçimlerde ülkemizde 
yaşanıyor. Akkuyu, Sinop ve İğneada nükleer 

projeleri bunun en belirgin ve can alıcı örnekle-
ri. Nükleerin temiz ve ucuz bir enerji olmadığı-
nı bir kez daha vurgulamak istiyorum. Mesleki 
birikimimizi doğadan ve emekten yana çözüm 
önerileri yaratmak için kullanmayı sürdürece-
ğiz.” diye konuştu. Ömür Yaşayan'ın ardından 
şair İbrahim Karaca “Bulutların Gözyaşı” şiiri ile 
Nazım Hikmet'in “Hürriyet'e Dair” şiirini okudu. 
Karaca'dan sonra Karadeniz İsyandadır Platfor-
mu adına Çağatay Eğilmez basın açıklaması-
nı okudu.

 “EKMEĞE, SÜTE...YAĞDI”
“33 yıldır zehirleniyoruz, ölüyoruz” diyen Ça-
ğatay Eğilmez, konuşmasını şöyle sürdürdü; 
“Çernobil önce yağmurlarla ete, süte ekmeğe...
yağdı. Radyasyon miktarı yüksek olduğu için 
Avrupa'nın almadığı fındıklar ve sütler "sağlıklı 
nesil" parolası ile okullarda çocuklarımıza dağı-
tıldı. Devlet eliyle kanser vakaları hepimizin ai-
lesine musallat oldu. Bilim insanları Çernobil'in 
etkilerinin 11 nesil süreceğini söylüyor.”
Çağatay Eğilmez, “Sinop'ta yapılmak iste-

nen nükleer santral projesinin yüklenicisi Ja-
pon şirket maliyetlerin öngörülenden çok faz-
la olmasından dolayı projeden çekilebileceğini 
açıklamış. Ancak Türkiye proje ile ilgili bir sıkın-
tı olmadığını söyleyerek nükleer ısrarında de-
vam etmektedir. Yasa ile hukuk tanımayan ve 
toplumun isteklerini görmezden gelen bu ta-
vır devam ettikçe katliam projelerini duymaya 
devam edeceğiz.” diye konuştu.

 “DOĞAYI VE YAŞAMI SAVUYORUZ”
Nükleer enerji sektörünün rekabetinin, ülkenin 
hırslarının ve iktidarların hesaplarının yaşam-
dan ve gelecekten daha değerli olmadığının 
altını çizen Eğilmez, şöyle devam etti; “Bu-
gün yaşamımızı, havamızı, suyumuzu ve top-
rağımızı korumak için buradayız. Tüm canlıları 
yüzyıllar boyunca radyasyon belasına mah-
kum etmiş olan Çernobil katliamının 33. yılında, 
HES'lere, termik ve nükleer santrallere karşı 
doğayı ve yaşamı savunmak için haykırıyoruz. 
Şirketler ve taşeron siyasetçileri yaşamları-
mızdan ellerini çekinceye kadar isyandayız! ”

Yaşam hakkı savunucular, Çernobil'in yıldönümü nedeniyle Süreyya Operası'nın önünde 
bir araya gelerek nükleer santral istemediklerini yüksek sesle dile getirdiler
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Birlikte yazdıkları “Metastaz” kitabı ile çok okunanlar 
listesine giren ve ses getiren Barış Terkoğlu ve Barış 
Pehlivan, 27 Nisan Cumartesi günü Caddebostan Kül-
tür Merkezi’nde okurlarıyla buluştu.  Kadıköy Belediye 
Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nın da katıldığı söyleşiye 
okurların ilgisi oldukça büyüktü. Türkiye’deki liyakatin 
ve hukuk düzeninin nasıl yerle bir edildiğini örneklerle 
anlatan Terkoğlu ve Pehlivan, söyleşinin ardından Me-
tastaz kitabını okurları için imzaladı.

“ÇÖKÜŞ DÖNEMI YAŞIYORUZ”
Söyleşide ilk konuşmayı Barış Terkoğlu yaptı ve 

söyleşinin başlığının nasıl ortaya çıktığını ve son dö-
nemde olan gelişmeleri Osmanlı’nın son döneminde ya-
şananlara benzettiğini anlattı: “Söyleşinin başlığını ‘Biz 
bu noktaya nasıl geldik?’ dedik. Biz Türkler ne olacak 
bu Türkiye’nin hali sorusunu çok sorarız. Stadyumlar-
da, toplantılarda her yerde çok soruluyor. Bunu öngöre-
rek bu başlığı koyduk. Burası olmaz dediğimiz her şeyin 

olabileceği bir ülke. Çöküş dönemlerinde; ilerle-
me ve gerileme yasaları ortadan kalkar. Aynı Os-
manlı’nın son dönemi gibi, tam şu an yaşandığı 
gibi. Bir yere gelemeyecek insanlar bir yerlere 
gelirler, tersinden başbakan bile işsiz kalabilir. 
Çöküş dönemlerinin en önemli özelliği liyakatin 
kaybolmasıdır. Metastaz’ı konuşmaya başladı-
ğımızda insanlardan en çok ’Biz bunları biliyor-
duk’ cümlesini duyuyoruz. Gündemi takip eden 
insanların alışık olduğu meseleler. Ama bunu, bütün 
hale getirmek fotoğrafları birleştirip film yapmak, olay-
ları birleştirip tarih yapmak aslında yaptığımız.” Kitapta 
FETÖ operasyonlarından sonra yaşanan dönüşümü an-
latmaya çalıştıklarını vurgulayan Terkoğlu, “Anayasalı 
toplumlar iktidara sınır koyarlar. Cumhuriyete yapılan 
saldırılarla anayasa, hukuk düzeni paramparça edildi. 
Kendisini iktidar yerine koyan cemaatler, tarikatlar, ki-
şiler onun yerine geçti.” dedi. 

“SADECE IMTIYAZ UYGULANMIYOR”
FETÖ operasyonlarından tutuklu imtiyazlı kişile-

rin avukatlarının, müvekkillerinin suçsuz olduğunu is-

patlamak için başka 
cemaate üye olduğu-
nu kanıtlama çabası-
na girdiklerini belir-
ten Terkoğlu, konuyla 
alakalı bir örnek anlat-
tı: “İmtiyaz sadece ta-
rikatler cemaatlere uy-
gulanmıyor. 2014’te 

TUSKON’un başkanı çıktı ve Cumhurbaşkanını tehdit 
etti, Erdoğan çok sinirlendi. Kadir Topbaş’ın damadı en 
önde oturuyordu, yanında da başka iş adamı vardı. Gö-
rüntüleri izledik; o alkışlayınca, o da alkışlıyor o durun-
ca o da duruyor. Dikkatimizi çekti bu adam kim diye? O 
kişi Mehmet Gür, ünlü işadamı. Tutuklandı mı? Hayır. 
Davada sanık oldu mu? Hayır. Tanık olarak çağrıldı mı? 
Hayır. Öyle ya da böyle savcılığın önünden geçti mi? 
Hayır. Neden? Çünkü Bilal Erdoğan’ın ortağı.”

Terkoğlu, Fethullah Gülen’in örgüt üyesi olmadığı-
nı söyleyen İsmail Rüştü Cirit’in Yargıtay’ın en tepe-
sinde olduğuna değinirken devletteki kadroların başka 
cemaatlere verildiğini iddia etti. Terkoğlu sözlerini şöy-
le sonlandırdı: “Bu noktaya imtiyazlar rejiminin bütün 

sistemi dejenere etmesi sayesinde geldik. Umutluyum, 
çünkü ülkede cumhuriyet değerleri öyle veya böyle bu 
topraklarda yer buldu. Bugün başka türlü yönetmek as-
lında toplumu çamura sürüklüyor. Gerçekten hukuk, 
adalet, eşit yurttaşlığa ihtiyacımız var. Aksi olduğu sü-

rece bu ülke yönetilemeyecek.”
Terkoğlu’nun ardından sözü alan Barış 

Pehlivan da FETÖ operasyonlarından son-
ra başka cemaatlerin o koltuklara oturtul-
duğunu belirterek şu örnekleri verdi: “2014 
yılında bir mülakat komisyonu kuruldu, 
yeni polislerin alınması için. Ankara’dan 
gelen ekip içinde Fethullahçılarla mücade-
le etmiş müdürler var ve artık akıllanalım, 
böyle tarikatlar yer etmesin niyetindeler. 
Başvuran polis adayı çocuklar, komisyona 
hangi cemaatten olduğunu anlatmaya baş-
lıyor, heyet de şaşırıyor. Gerektiği kadar 

insan almıyorlar ve olay oluyor. Sonra ne oluyor biliyor 
musunuz? Heyet değiştiriliyor, tekrar komisyon kurulu-
yor. Ve o başvuran çocukların hepsi emniyete giriyor. O 
2014’te FETÖ’ye panzehir olarak emniyete sokulan ce-
maatçi çocuklar emniyette hala görevli.”

“ÜLKEYI BU INSANLAR YÖNETIYOR”
Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın tüm kadroları 

menzil cemaatine mensup insanlarla doldurduğuna söy-
leyen Pehlivan, “Ülkeyi bu insanlar yönetiyor. Erdoğan 
başka bakan getirdi, bürokratlar o bakana iş yaptırma-
dı. Sonra tekrar Recep Akdağ geldi.” dedi. Davalar-
da ‘FETÖ borsası’ oluşturulduğundan ve para karşılı-
ğı bazı isimlerin tahliye edildiğini ifade eden Pehlivan 
sözlerini şöyle noktaladı: “Bugün biz, Berat Albayrak 
ile Bilal Erdoğan’ın, Süleyman Soylu’nun, Yıldırım 
ile Albayrak’ın kavgasını konuşuyoruz. Tutuklamala-
rı da bütün bu kavgalar neticesinde okumak lazım. Sa-
bah’ın yöneticileri Sabri Uzun’un tutuklanmasına karşı 
çıkıyorsa, keza yine Sabah Gazetesi Ankara temsilcisi 
Okan Müderrisoğlu ‘Acaba hangi hastalıklı yapılar yer-
leştiriliyor?’ diye yazı yazıyorsa; biz yeni şeyleri tartı-
şacağız yakında.”

u yıl 1 Mayıs, onbinlerce kişinin katıl-
dığı bir mitingle Bakırköy’de kutlandı. 
DİSK, KESK, TTB, TMMOB ve 1 Ma-
yıs Tertip Komitesi bileşenleri tarafın-

dan gerçekleştirilen mitinge çok sayıda sendika, si-
yasi parti ve sivil toplum kuruluşu katıldı. 

“GÜVENCELI GELECEK ISTIYORUZ”
Kutlamada tertip komitesinin ortak metni okun-

du. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Biz işçi-
ler, emekçiler, kadınlar, gençler, öğrenciler. Emeğin 
ve mücadelenin bayramında alanlarda, ‘Güzel gün-
ler göreceğiz çocuklar’ diyebilmek için yan yanayız. 
Bugün artık birlikte olduğumuzda kazanabileceğimi-
zi çok daha iyi biliyoruz. İş cinayetlerinin çalışmanın 
fıtratında olduğunu söyleyenler, işçinin birikimine 
kıdem tazminatına göz dikenler, emekçiye zorunlu 
BES’le soygunu dayatan zorbalara karşı omuz omu-
za yürüyen biz emekçiler kazanacağız.

Kriz bahanesiyle toplu işten çıkartmalara kar-
şı güvenceli iş, sendikalılaşma önündeki engellerin 
kaldırılması, açlık sınırı altında çalışmak istemeyip 
enflasyon oranında zam yapılmasını talep eden işçi-
ler olarak 1 Mayıs alanında haykırıyoruz.Kıdem taz-
minatı hakkımızı gasp ettirmeyeceğiz. Güvenceli iş, 
güvenceli gelecek istiyoruz. Çalışırken ölmek iste-
miyoruz.

Muhalif gazetecileri, akademisyenleri, siyaset-
çileri hapishanelere doldurup; duyma, görme, bil-
me hakkımızı elimizden alanlara karşı, sokak afişle-
rimizle, bildirilerimizle buluştuk. Tekelci medyanın 
sansürüne rağmen burada 1 Mayıs alanındayız.”

ÖZGÜR 1 MAYIS’LARA 
Mitinge katılan İstanbul Büyükşehir Belediye 

Başkanı Ekrem İmamoğlu da sahneye çıkarak işçi-
lere seslendi. İmamoğlu, “Sizlerle birarada olmaktan 
ötürü çok mutluyum. 1 Mayıs’ın tadını almış bir kar-

deşinizim. İnşallah şehrimizde 1 Mayıs’ı doya doya 
özgürce, mutlu bir biçimde, hep birlikte birarada ol-
duğumuz günlerde kutlamak dileğiyle. Hepinizi çok 
seviyorum. Emeğinizin karşılığını aldığınız günlerde 
hep birlikte olmak dileğiyle hepinizi kucaklıyorum. 
Bayramınız kutlu olsun.”

KADIKÖYLÜLER DE ALANDAYDI
Kutlamalara İstanbul’un bütün semtlerinden 

katılım gerçekleşti. Kadıköylüler de CHP Kadıköy 
İlçe Örgütü’nün kortejiyle 1 Mayıs alanına girdi. 
Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da 
Kadıköylülerle birlikte kutlamalara katıldı. 

l Erhan DEMİRTAŞ
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Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan, “Biz bu noktaya 
nasıl geldik?” başlıklı söyleşide Kadıköylülerle buluştu
l Fırat FISTIK

Başka cemaatler yerleşiyor
Fo

to
ğr

af
la

r: 
: S

in
em

 T
EZ

ER
 Ç

AT
A

L

1 Mayıs’ıİstanbul
kutladı23 yıl önce 1 Mayıs mitinginde hayatını kaybeden 3 işçi  

Kadıköy’de anıldı. Bakırköy’de düzenlenen 1 Mayıs 
kutlamalarında ise onbinlerce işçi taleplerini haykırdı İŞÇİLER ANILDI

Kadıköy’de 1996 yılında gerçekleştirilen 1 
Mayıs kutlaması, Hasan Albayrak, Yalçın 
Levent ve Dursun Odabaş’ının ölümü 
ile sonuçlanmıştı. 28 Nisan Pazar günü 
Kadıköy’de düzenlenen anma etkinliği ile 1996 
1 Mayıs’ında ölen işçiler anıldı. 
DİSK, KESK ve TMMOB’un düzenlediği 
anmaya Kadıköy Belediyesi çalışanları 
da katıldı. Hayatını kaybeden işçiler için 
yapılan saygı duruşunun ardından 1 Mayıs 
Tertip Komitesi adına basın açıklamasını 
DİSK Yönetim Kurulu Üyesi Kanber Saygılı 
gerçekleştirdi. Saygılı, “1 Mayıs her ne kadar 
yasaklanmaya çalışılsa da biz 1976 yılında 
Taksim demiştik ve Taksim demeye devam 
ediyoruz. Bugün olmasa bile bu iddiamızdan 
asla vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu. 
Saygılı’nın konuşmasının ardından, yaşamını 
yitirenlerin anısına karanfiller bırakıldı. 

“YAS GÜNÜ İLAN EDİLSİN”
28 Nisan aynı zamanda Dünya Çalışma 
Güvenliği ve Sağlığı Günü. İSİG Meclisi’nin 
verilerine göre 2015’te 1730, 2016’da 1816, 
2017’de 2006, 2018 yılında ise 1923 işçi 
iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Konuyla 
ilgili açıklama yapan Saygılı, 28 Nisan’ın İş 
Cinayetlerinde Ölenleri Anma ve Yas Günü ilan 
edilmesi talebinde bulunarak şöyle konuştu: 
“Ülkemizde işçi sağlığı ve iş güvenliği alanı 
çökmüş durumdadır. Çökmüş sistem 
üzerine yeni bir yasa çıkarmak, mevzuat 
düzenlemeleri yapmak hiçbir işe yaramıyor. 
’Kader’ diyen, ‘fıtrat’ diyen, işçilerin güvensiz 
davranışlarından dem vuran yetkililere, 
bütün bu iş cinayetlerinden onların bu 
çökmüş sistemlerinin sorumlu olduğunu her 
yerde en etkin bir şekilde vurgulamak ve 
kamusal bir sistemin yaratılması için her türlü 
çabayı göstermek zorundayız. Sendikaların 
örgütlenmesinin önündeki engellerin 
kaldırılması şarttır. En önemli denetim içsel 
denetimdir ve İSİG alanını temel örgütlenme 
alanı olarak ele alan sendikaların işyerlerinde 
örgütlülüğü hayati önemdedir.”
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Kadıköy Belediyesi Rasimpaşa 
Sosyal Hizmet Merkezi, 
Dumlupınar ve Fikirtepe 
Mahallesi’nde oturan 10-12 
yaş arası 25 çocuğu Çocuk 
Hakları Atölyesi için misafir 
etti. Atölye öncesi merkezi 
gezen ve merkezde yapılan 
çalışmalar hakkında bilgi sahibi 
olan çocuklar, tanışma etkinliği 
için  isimlerini yazdıkları 
ve sevdikleri hayvanların, 
çiçeklerin ya da destekledikleri 
spor kulübünün amblemini 
çizdikleri yaka kartları hazırladı. 
Çocuklar etkinlikte birbirleriyle, 
Rasimpaşa Sosyal Hizmet 
Merkezi’’nde görevli çalışanlarla 
ve farklı üniversitelerin sosyal 
hizmet bölümü son sınıfında 
okuyan ve Kadıköy Belediyesi 
Sosyal Destek Hizmetleri 
Müdürlüğü’nde staj yapan 
üniversite öğrencileriyle tanıştı.
Tanışma etkinliğiyle üniversite 
öğrencilerini abla ve abi 
olarak benimseyen çocuklar, 
atölyeye daha çabuk uyum 
sağladılar. Abileri ve ablaları 
da atölye boyunca onlar için 

ellerinden gelenin en iyisini 
yapmaya çalıştılar. Yaratılan 
sıcak ve samimi ortamda 
müzik eşliğinde oynanan 
şapka oyunuyla şiirler okundu 
ve şarkılar söylendi. “Çocuk 
Hakları” kitapçığının hediye 
edildiği atölyede tekerlemeye 
benzeyen sözlerden şarkı 
yazan ve söyleyen çocuklar, 
eşitlik, sağlık ve eğitim hakkı 
hakkında da oyun yazdı ve 
yazdıkları oyunu sahneledi.

SEK SEK OYNADILAR, 
HAKLARINI ÖĞRENDİLER
Kız çocuklarının okuma 
hakkının ve kadınların ve 
engellilerin iş hakkının özellikle 
üzerinde durulduğu oyunların 
ardından çocuklar, Rasimpaşa 
Sosyal Hizmet Merkezi’’nin 
bahçesinde hem sek sek 
oynadılar hem de haklarını 
öğrendiler. “Kadıköy Belediye 
Başkanı olsaydın çocuklar için 
neler yapardın?” sorusunun yer 
aldığı panoya “Okullar açardım”, 
“Parklar kurardım”, “Çocuklara 
uygun eşyaları ücretsiz 
yapardım” gibi farklı cevaplar 
yazan ve el boyaması yapan 
çocuklar atölye süresince 
üretti, paylaştı, öğrendi ve 
eğlendi.

Kadınlar Birlikte Güçlü adlı kadın 
platformunun çağrısıyla biraraya ge-
len kadınlar, geçtiğimiz hafta Kanar-
ya Mahallesi’nde 5 yaşındaki çocuğun 
cinsel istismara maruz bırakılmasını protes-
to etti. Eminönü İskelesinin önünde buluşan 
kadınlar “ Kadınlar birlikte güçlü”, “Tecavü-

zü aklama, suça ortak olma” sloganlarını ata-
rak, çevredeki kadınların da protesto eylemi-
ne katılmalarını sağladılar. Bir süre oturma 

eylemi yapan kadınlar, talepleri-
ni okudukları basın açıklamasıy-
la duyurdular. Taciz ve tecavüzün 
münferit olmadığının ifade edil-
diği basın açıklamasında şunlara 
dikkat çekildi:

“AKLAMAYACAĞIZ”
“Kanarya mahallesinde 5 ya-

şında bir çocuğa tecavüz edil-
mesiyle günlerdir çocuk istisma-
rı yeniden gündemde. Her yerde 
isyanımız yükseliyor! Ama biz, 
ne yazık ki, çok iyi biliyoruz: Bu 
münferit değil, erkek şiddeti; hat-
ta münferit değil, adeta devlet po-
litikası! Adeta devlet politikası di-
yoruz çünkü: 3 yıl önce bu ülkede 
“tecavüzü aklama yasası” geçiril-
meye çalışıldı. Kadınların isyanıy-
la geri çektirildi. Çocukları istis-

mar edenlerin evlilik yoluyla aklanmasının 
önerilmesi bile istismarı meşrulaştırır dedi-
ğimizde bunu demek istemiştik. 15 yaş altın-
da ‘rıza’yı tartıştırmayın dediğimizde tam da 
bunu önlemeye çalışmıştık. Geçtiğimiz ay-
larda yine seçim öncesi bu konuyu önümüze 
getirdiklerinde yine sokaklardaydık, istisma-
rı aklatmayacağız dedik!”

“Çocuk hamileliklerinin etkin soruştu-
rulmaması, çoğunlukla istismarı açığa çıka-
ran rehber öğretmenlerin kısıtlanması, ceza-
sızlığı artırma çabası, fail yerine taciz/cinsel 
saldırı mağdurunu suçlamaya yönelik yakla-
şımlar şiddeti hayatlarımıza egemen kılıyor. 
Tacizin, tecavüzün, çocuk istismarının olma-
dan önlenmesi için daha kaç çocuğun bunu 
yaşaması, kaç kadına ‘sen tahrik etmişsindir’ 
imasında bulunulması gerek? Ama biz kadın-
lar susmayacağız, onlar utanacaklar.”

Kadınlar, geçtiğimiz hafta İBB Meclisi’n-
de Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu 
kurulmasının engellenmesini de protesto etti. 
CHP’li üyeler komisyonun kurulmasını öner-
miş ancak AKP ve MHP’li üyelerin reddet-
mesi üzerine komisyon oluşturulamamıştı.

ekanda Adalet Derneği tara-
fından yürütülen “95cm: Mega 
Kentin Mini Yurttaşları” film 
projesi başta İstanbul olmak üze-

re Türkiye kentlerini çocukların gözünden 
anlamayı ve anlatmayı amaçlıyor. Gazeteci 
Ayşe Adanalı, şehircilik uzmanı Yaşar Ad-
nan Adanalı ve mimar Gizem Pilavcı’nın bi-
raraya gelerek gerçekleştirdiği projenin te-
mel amacı; kentsel dönüşüm, mega projeler 
ve kentteki diğer fiziksel değişimler nedeniy-
le yaşadıkları mekanı kullanmakta güçlük çe-
ken çocukların dünyasını görünür kılmak. Üç 
isim çocukların bu deneyimini daha görünür 
hale getirmek için kamerayı 95cm perspekti-
fine indirip, İstanbul’a çocukların gözünden 
bakmaya çalıştı. 

Çekimleri Kadıköy dahil olmak üzere İs-
tanbul’un farklı semtlerinde gerçekleştirilen 
film 2 yılın ardından tamamlandı. Farklı ya-
şam alanlarından 4 çocuğun gündelik haya-
tının konu edildiği film projesi dışında “İda 
ve Dondurma” isimli bir kısa film daha çekil-
di. Bu filmde küçük bir kız çocuğunun İstan-
bul’da bir oyun parkı bulmak için geçirdiği 
zorlu bir günün hikayesi anlatılıyor.

NEREDE İZLENEBİLECEK?
Filmin gösterim programı hakkında bil-

gi veren Yaşar Adanalı, festivallere başvur-
duklarını ancak öncesinde kapalı bir gösterim 
yapılacağını ifade etti. Filmin belediyeler ve 
okullarda gösterilmesini amaçladıklarını söy-
leyen Adanalı,  “Filmi bir eğitim aracı olarak 
kullanmak istiyoruz. Bir başvuru formu ha-
zırladık ve talebe göre gösterim programı ha-
zırlayacağız” bilgisini paylaştı.

ÖZEL GÖSTERİM VE EĞİTİMLER
Siz de “95cm: Mega Kentin Mini Yurttaş-

ları” ve “İda ve Dondurma” filmlerini, okul-
lar, yerel yönetimler ve ilgili sivil toplum 

kuruluşlarında göstermek ve devamında “me-
kanda adalet ve çocuk” temalı eğitim/atölye/
söyleşi düzenlemek isterseniz MAD ile ileti-
şime geçebilirsiniz. beyond.istanbul  sayfa-
sından 95cm Özel Gösterim Formu’nu doldu-
rup, sonra info@mekandaadalet.org adresine 
ilgili talebinizi yazabilirsiniz.

FİLMİN KONUSU
95cm, başta İstanbul olmak üzere mega 

kentleri küçük çocukların gözünden anlama-
yı ve anlatmayı amaçlıyor. 95cm ise üç ya-
şındaki bir çocuğun ortalama boyunu sim-
geliyor. Mekanda Adalet Derneği filme dair 
şunları paylaştı: 

“Sağlıklı ve güvenli bir çevrede büyüme-
si gereken çocuklar için sunduğumuz mekân-
sal deneyim oldukça zorlu. İşte bu zorlu de-

neyimi daha görünür kılmak için 
kamerayı 95cm perspektifine indi-
rip, İstanbul’a çocukların gözünden 
bakmaya çalışıyoruz. Bunu da İs-
tanbul’da yaşayan 4 farklı çocuğun 
gündelik hayatına odaklanarak yapı-
yoruz. Çünkü çocuklar için bir kent, 
herkes içindir.

Bu çocuklardan Esat kentin 
merkezine uzak bir gecekondu ma-
hallesinde yaşamaktadır. Burası 
komşuluk ilişkilerinin güçlü oldu-
ğu, çocuklar için yürünebilir ama 
kentsel altyapı ve kentsel dönüşüm 
sorunları da olan bir yerdir. Bu ne-
denle Esat’ın yaşadığı yer ile iliş-
kisi de kendine has özgürlük alan-
ları ve kısıtlamaları barındırır. Bir 
diğer çocuğumuz Emir, güvenlik-
li bir sitede yaşamakta, okuluna ve 
kentteki başka yerlere özel araç ile 
gitmektedir. Güvenlikli site hayatı 
çocuklara sakin ve güvenli bir or-
tam sağlar, mekansal kalitesi yük-
sektir. Ancak çocuklar burada ken-
di güvenlik çemberlerini kırmayı 
ve risk almayı öğrenebilirler mi? 

Bir başka çocuğumuz Lara, kentin eğitim 
seviyesi ve arsa değerleri çok yüksek ve 
en hızlı dönüşen merkezi bir semtinde ya-
şamaktadır. Yıkılıp yeniden inşa edilen bi-
naların, inşaat araçlarının ortasında sürekli 
hale gelmiş mekansal değişimi tecrübe ede-
rek büyür. Bu tanıklık onun hayatını nasıl 
etkiler? Filmin gündelik hayatına tanıklık 
ettiği bir diğer minik yurttaşımız olan Fa-
tima ise İstanbul’a ailesiyle birlikte mülte-
ci olarak gelmiş Suriyeli bir kız çocuğudur. 
Yerleşik bir düzeni olmaksızın dilini bile 
bilmediği insanların arasında büyürken şe-
hirle kurduğu ilişki diğer çocuklarınkinden 
nasıl farklılaşır? Film, kamerayı 95cm’lik 
4 çocuğun boyuna indirerek yetişkinlerin 
dünyasına ayna tutuyor. Çünkü çocuklar 
için bir kent, herkes içindir.”

Çocuklar kenti
 nasıl görüyor?

İstanbul’un kent sorunlarının 
çocukların gözünden anlatıldığı “95cm: 
Mega Kentin Mini Yurttaşları” filmi 
tamamlandı. Filmin belediyeler ve 
okullarda gösterilmesi hedefleniyor
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Kadıköy’de biraraya gelen 
kadınlar “Tacizin, tecavüzün, 
çocuk istismarının olmadan 
önlenmesi için daha kaç çocuğun 
bunu yaşaması gerek?” diye sordu

Çocuk IstIsmarini
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OLMADAN ÖNLE

Haklarını 
oyunla öğrendiler

Rasimpaşa 
Sosyal 
Hizmet 
Merkezi’nin 
düzenlediği 
Çocuk 
Hakları 
Atölyesi’nin 
misafiri 
olan 
çocuklar, 
öğrendi, 
üretti, 
paylaştı ve 
eğlendi

l Seyhan KALKAN VAYİÇ

Kocaeli Üniversitesi öğrenci kimlik belgemi 
kaybettim. Hükümsüzdür.

HAZAL ÖZTÜRK

KAYIP 
İLANLARI
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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.

Son düştüğüm pusu. Yakalandığım. 
Tarlada. Bir çukurun içinde. 

Tarla. Vıcık vıcık çamur. Karlı ça-
mur. Bir yandan da aralıksız yağmur 
yağıyor. Sulusepken. 

Parkamın başlığını başıma geçiriyo-
rum. Ellerim üşüyor. Eldivenlerimi, si-
lahı daha rahat kullanayım diye daha 
önce bir yerlerde 
fırlatıp atmıştım. 
Eldiven de yok. 
Hava buz gibi.

 Bir çukur-
dayım. Şu için-
de bulunduğu-
muz hücre kadar 
bir çukur. Ayağa 
kalkınca yüksek-
liği göğsüme ge-
liyor.

Çepeçevre sa-
rılmışım.

Bütün araba-
ların farları çu-
kurun üzerinde. 
Jeep’lerin üzerlerine A-4’leri kurmuş-
lar. Sağıma soluma yağmur gibi mermi 
yağıyor. Mermiler, düştüğü yerden ça-
murları savuruyorlar havaya. Farların 
aydınlığında, yağan sulusepkeni renk-
lendiriyor havaya savrulan çamurlar. 
Çukurun dibinde arka üstü çökmüşüm. 
Bir torbanın dibinde gibiyim. U har-
fi gibiyim. Ayağa kalksam başım çuku-
run dışında kalacak. Mermilerden ko-
runmak için ya çömelmek, ya da böyle 
çukurun dibine arka üstü çökmek zo-
rundayım. 

Çukurun dibinde kar. 
Yattığım yerden yukarıları seyredi-

yorum, çukurun apaydınlık üstünü. San-
ki donanma fişekleri patlıyor tepemde. 
Korkunç güzel bir renk cümbüşü. 

 ‘Cıvvv’ diye giriyor çamura mer-
miler, çamuru savurup dağıtırlar hava-
ya. Farların aydınlattığı sulusepkenle 
birlikte ütüme başıma sanki renk renk 
koca bir dünya yağıyor.

Çok güzel bir görüntüydü.
Yarım saat, bir saat kadar sürdü bu.
Mermim çok az. Bir süre sonra bi-

tecek. Daha önce düştüğüm pusularda 
çok mermi yakmıştım. Yusuf’u ararken, 
düştüğüm iki pusudan sıyrılmaya çalı-
şırken mermilerin çoğunu yakmıştım.

Arasıra doğrulup başımı yavaşça çı-
karıyorum çukurdan, bir el ateş ediyo-
rum. Nereye? Boşluğa. Öldürmek için 
ateş etmiyorum. Zaten göremiyorum ki. 
Her yanda güneş gibi yanan farlar. Gü-
neşlerin ortasındayım. Gecenin içinde, 
yağmurun altında ve güneşlerin ortasın-
dayım; tam ortasında. Ve rastgele yakı-
yorum mermiyi.

Aklıma ilk gelen, Mayakovski’nin 
şu dizeleri oluyor:

Susun artık konuşmacılar
Siz savdınız sıranızı
Söz sırası mavzer arkadaşta
Şimdi o konuşacak.

Bu dizeleri geçiriyorum aklımdan 
ve doğrulup bir mermi daha yakıyo-
rum. Sonra sinip yine bekliyorum çuku-
run dibinde.

Neler geçmiyor aklımdan. 
İşte orada ölümü de düşün-

düm. Ölüm pek ürkütücü gel-
miyor insana. Yine de ölümü 
kabul edemiyorsun. Kesin bu.

O ara bilimi falan düşü-
nüyorsun. İki yüzyıl üç yüzyıl 
sonrasını düşünüyorsun. Bili-
min insanlığa getireceği şey-
leri. İçinde bulunduğun durum 
anlamsız geliyor sana, saçma 
geliyor. Ionesco’nun oyunları 
gibi bir şey. Yaşaman gerek-
tiğini kavrıyorsun. Bilim al-
mış başım giderken, karşında-
ki bir yığın insanın ne kadar 
küçük şeylerle, küçük ve yan-

lış şeylerle uğraştığını düşünüp acını-
yorsun. İçerliyorsun. Hem de ne adına? 
Kim adına?

İnsanlığın geleceğini ve senin o 
günleri göremeyeceğini düşünüyorsun. 
Müthiş hüzün veriyor bu sana. Bir yan-
da eşsiz güzellikte bir gelecek, bir yan-
da bütün o güzellikleri göremeyeceğin 
duygusu. Nasılsa öleceğim, diye düşün-
meye başlıyorsun.

Oysa mermi vardı yanımda daha; 
azalmıştı ama vardı. Birazdan bir bom-
ba savuracaklar üzerime, çukurun içine; 
parçalanıp gideceğim, diyordum. Ölüp 
gideceksin.

İlk anda ölmeyi istemiyordum, hiç 
istemiyordum; yani birdenbire. Bel-
ki yaralanmayı, rahat ve yavaş bir ölü-
mü belki.

Sonra, dünyanın dört bir yanında ölen 
bir sürü yurtseveri, devrimciyi düşünü-
yorsun ve bir ara rahat bir ölümü düşün-
müş olmaktan utanır gibi oluyorsun. Bir 
devrimci nasıl ölmesi gerekiyorsa öyle 
ölmeli, diyorsun. Doğrusu da bu.

Ve daha önce hiç aklıma gelmeyen 
bir takım anılar geçiyordu gözlerimin 
önünden. Bir film gibi ve çok hızla ge-
çiyordu.

Örneğin, çocukluk günlerim geliyor 
gözlerimin önüne. Çocukluğum. Bah-
çeli bir evimiz vardı; çiçeklerle doluy-
du bahçemiz. O çiçeklerin arasında oy-
nayışım…

Sonra ansızın bir sevgili. Çok bu-
ruk bir duyguydu bu. Sevgili’nin gülü-
şü, oturuşu, düşünüşü.

Kesin ve çok net görüntüler bun-
lar. Anlık ama kesin ve net görüntüler. 
Renkli bir film gibi.

***

İki mermim kalmış-
tı. Mermiler tükenince çu-
kurdan çıkmayı düşün-
düm.

Başım dik çıkacağım.
Vururlarsa vuracaklar.
Başım dik gideceğim 

ölüme.
Ama ya vurmazlarsa?
O zaman yakalayıp iş-

kence falan yapacaklar 
sana. İşkence, yine de ko-
lay geliyor. Bir gün bo-
yunca sürerse dayanabi-
lirsin. Onun acısı nasıl 
olsa geçer. Zaman na-
sıl olsa akıp geçecek, iş-
kencenin acıları da nasıl 
olsa bir süre sonra silinecek, kalmaya-
cak, diye düşünüyorsun. On beş gün 
önce işkence görseydim, şimdiye çok-
tan geçmiş olacaktı, unutmuş olacak-
tım. Bunları düşündüm orada.

Kararlıydım. Dayanacaktım işken-
ceye. Konuşturamayacaklardı beni, çö-
zülmeyecektim. Kesin karalıydım bu 
konuda.

Silahımı attım birden. O ara ateş de 
kesilmişti.

“Çıkıyorum!” diye bağırdım.
Çıktım. Ateş eden olmadı.
Parkamın başlığını sıyırıp geriye at-

tım. Başım dik. Bir elim cebinde, boş 
tabancamda. Boş ama olsun. Umursa-
maz bir hava takındım. Oysa her an bir 
mermi bekliyorum, her an bir 
mermi gelip bir yerime sap-
lanacak diye bekliyorum, ha 
geldi ha gelecek diye.

***
Asacaklar herhalde. 
Bu, o günkü politik orta-

ma bağlı.
Faşizm güçlüyse asar.
Politik bir mücadele ve-

riyoruz.
Sınıf mücadelesinin art-

tığı dönemlerde yasa masa 
kalmaz. Hukuk, ancak 
denge durumlarında var-
dır ve işler. Siyasal ikti-

dar için pek tehlikeli değilsindir, onun 
da pek bir gücü yoktur, hukuk vardır o 
zaman.

Gerici sınıfların en güçlü iktidarı-
dır faşizm.

İyi sordun.
Evet ölüme gidiyor bu yolun sonu, 

idama gidiyor. Biliyorsun bunu. Yaka-
landığın andan başlayarak bunu hep bi-
liyorsun. Hele hücreye tıkılıp da düşün-
me rahatlığına erince. Yine aynı şey: 
idam, ölüm.

Ama, biliyor musun, pek de kor-
kunç gelmiyor bu sana.

Umut mu? Umut her zaman var. 
Umutsuzluk diye bir şey yok. En azın-
dan, ‘Kaçabilirim’, ‘Kurtulabilirim’ 
diye düşünüyorsun.

Ama bağışlanmayı düşünüyorsun. 
Çıkarılacak bir 
af’fı düşünmüyor-
sun. O yok işte.

Ve bir devrim-
cinin idama nasıl 
gideceğini, bir mi-
tinge, bir eyleme 
gider gibi gidece-
ğini karşı devrimci-
lere ve herkese gös-
termek gerektiğini 
düşünüyorsun. İnan, 
bunda hiçbir çekin-
cem en küçük bir te-
reddüdüm yok.

O sahneyi çok iyi so-
mutladım:

İdam günü gelip çatınca, 
o sevdiğim, alıştığım giysi-
lerimi giyeceğim: postalları-
mı, parkamı.

Beyaz ölüm gömleğini 
giydirmek isteyecekler, giy-
meyeceğim. Kesin. Direne-
ceğim ve giymeyeceğim.

Öyle her zamanki eyle-
me gidiş tavrıma gideceğim. 
Yok, traş falan da olmaya-
cağım.

Gidip, oturup, önce bir si-
gara yakacağım orada.

Sonra demli, sıcak, gü-
zel bir çay içeceğim.

Ha bak, Rodrigo’nun o ünlü gitar 
konçertosunu dinlemek isterim orada. 
Bak, bunu çok isterim. Sanırım, asıla-
cak bir insanın son istediğini geri çevir-
mezler. Bunu isteyeceğim.

***
Bak dostum, şu gördüğün arkadaş-

ların hepsi de asılacak belki. Hepsi de 
idamla yargılanıyor, biliyorsun. Bu ço-
cukların yaş ortalaması yirmibir falan. 
Gencecik çocuklar. Görüyorsun, şarkı 
söylüyorlar. Buradan çıkıp kurtulsalar 
bile bunların büyük çoğunluğu dışarıda 
kesinlikle şurada burada vurulup ölecek 
insanlar. Korkuları yok. İnançları var. 
İnanmış güçlüdür, korkmaz. 

Bunlar, okullarında da kendilerini 
kabul ettirmiş insanlar. Hepsi de oku-
dukları okulların en başarılı öğrencileri.

Ama bak, şarkılar söyleyerek ölü-
me karşı hazırlanıyorlar. Sen de gör-
dün, sen de okudun savunmalarının bir 
bölümünü; ipin ucundayken bile kimse 
kendini savunmaya kalkışmıyor, kim-
se kendi başını kurtarmaya çalışmıyor. 
Devrimci tavır budur. Sanki savunma 
değil de Türkiye’nin sorunlarını incele-
yen bir kitap yazıyor gibiler. Amaçla-
rı yanılmamak, Türkiye’nin sorunlarına 
gerçekçi açıdan yaklaşmak, gerçekçi, 
somut çözüm önerileri getirmek. 

Dedim: Ondokuz yaşında insanlar 
var aralarında. 

DENIZ GEZMIŞ ANLATIYOR ERDAL ÖZ
(26 Mart 1935 - 6 Mayıs 2006)
Türkçe edebiyatın ve yayıncılığın usta ismi Erdal Öz, ede-
biyat yaşamına şiirle başladı. İlk öykü kitabı “Yorgunlar” 
1960’da yayımlanan Öz, 12 Mart 1971 darbesinde siyasal 
görüşlerinden dolayı üç kez tutuklandı. 1975-1981 yılları 
arasında Cem Yayınevi’nin Arkadaş Kitaplar adlı çocuk ede-
biyatı dizisini yöneten Öz, 1981’de Can Yayınları’nı kurdu. 
Eserlerinde 12 Mart döneminin hukuk dışı uygulamaları ve 
baskılarıyla karşılaşan tutukluların yaşantılarına yer veren 
Öz, “Yaralısın” (1974) adlı romanıyla Orhan Kemal Roman 
Armağanı’nı kazandı. “Kanayan” (1973) adlı öykü kitabın-
da; “Deniz Gezmiş Anlatıyor” (1976) ve “Gülünün Solduğu 
Akşam” (1986) adlı anı-romanlarında Deniz Gezmiş ile ar-
kadaşlarının idam kararı öncesi ve sonrasını, kendi izlenim-

lerini de katarak anlattı. Gülünün Sol-
duğu Akşam’a girmeyen notlar ve 
izlenimlerini 2003’te “Defterim-
de Kuş Sesleri” kitabında topladı. 
“Sular Ne Güzelse” adlı kitabıy-
la 1998 Sait Faik Hikâye Arma-
ğanı’nı, “Cam Kırıkları” adlı ya-
pıtıyla 2001 Sedat Simavi Öykü 
Ödülü’nü aldı.
Erdal Öz’ün Can Yayınları tarafın-
dan yayımlanan Gülünün Solduğu 
Akşam kitabından birkaç bölümü, 6 Ma-
yıs 1972’de idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Arslan, Hüse-
yin İnan ve yine 2006 yılının 6 Mayıs günü yaşamını yitiren 
Erdal Öz anısına okuyucularımızla paylaşıyoruz. 
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Kitapların dünyası-
na kapı araladığı-
mız yolculuğumuz 
bu ay da Murat Er-
şahin’in “Mümkün-
se Sıra Başı Olsun 
Lütfen!” kitabıyla 
devam ediyor. 
Kitap bir öykü ki-
tabı. Erşahin, içimi-
ze dokunan bir dille 
pek çok temayı bi-
rarada sunuyor. Aşk 
da var öykülerde; Ka-
dıköy’den eski izler 
de. Edebiyat sıkça göz 
kırpıyor; sinema da 
peşi sıra geliyor. 
Erşahin’in öyküleriyle bazen mutlulukla doluyor içimiz 
bazen acıyla derin bir nefes alırken buluyoruz ken-
dimizi; bir yandan hep sorgular haldeyiz hayatı, ya-
şananları ve tabii kendimizi bir yandan gözlerimizin 
önüne serilen o “eski izler” yüzümüze kocaman gü-
lümsemeler yayarak rahatlatıyor bizi.

“Bir yığın pişmanlık yaşam dedikleri...”
Yaşamı tam ortasından yakalarken bizi Kadıköy’de ge-
zintiye çıkaran bu öykülere yaklaşmak aynı zamanda 
duyguların içinde dolaşmak demek.
İlk öykü Arıza kitabın “dertli öykü”lerinden biri. Kırk 
iki yaşında bir adam kahvaltı yapmak için geldiği pas-
tanede çay içerken bir yandan da gazeteye göz gez-
diriyor. Boğucu haberler birbiri ardına yığılırken adam 
ruhunun durumunu şöyle dillendiriyor: “(...) Yağmur çi-
seliyor. ‘Ayazda Bir Yürek’ vaziyeti iç ruhum. Yıkılmış 
Opera Sineması, eski sevgilinin yün beresi, TRT’nin ilk 
günleri gibi şeyleri özlüyorum. Yitirdiğim sevdiklerimle 
sohbet etmeyi isterdim şu an. Yaşarlarken onlara ayı-
ramadığım vakitler geliyor aklıma. Hayatın en boktan 
noktası da bu zaten. Neyi ne zaman yapman gerekti-
ğini bilememen. Lanet olası öncelikler: haz, öfke, keş-
ke... Bir yığın pişmanlık yaşam dedikleri”... Evet, ama 

sadece bir yanıyla! Hayat hiç durmadan akarken sü-
rekli bir şeyler için pişmanlık içinde olmak insan için 
nasıl dayanılır olabilir yoksa?
İsimsiz bir karakterin 8.15 Beşiktaş vapurunda yolcu-
luğu sırasında anlatıcının gözlemleriyle başlıyor Va-
purda. Sonra anlatıcı bize (okura) şunları söylüyor: “(...) 
Vapurlar değişti. (...) Cemal Süreya vapuru göremeye-
ceğiz. (...) Ömrü hayatında denizi görememiş asker-
lerin, devlet memurlarının isimleri verilmeye devam 
edecek vapurlara. Osmanlı padişahlarının, belki sadra-
zamların. Kötü kasaba politikacılarının bile olabilir ama 
şairlerin asla. (...) Edebiyatçılara deniz yasak. Sait Faik 
vapuru nasıl yakışırdı oysa”...

“Toprağa oturmak, çimenlere uzanmak istiyor içindeki”
Buruk haldeki yüzümüzü toparlayabilmek için Yağmur 
bir fırsat gibi bizi bekliyor. Son paragraf içimizde çiçek 
açtıracak türde: “Dindi yağmur. Toprak kokusu bak! 
Nasıl da sardı her yeri. Şimdi hemen her şeyi yapabilir-
sin. Güçlü ve özgürsün, iyi hissediyorsun, mutlu... Sana 
zarar veremezler. İzin vermezsin buna. Toprağa otur-
mak, çimenlere uzanmak istiyor içindeki. Eski yuva 
günlerinden tanıdığın o neşeli çocuk! Ağzını açıp yağ-
mur damlalarını tattığın güzel, telaşsız günlerdeki gi-
bisin”.
Yaşamaya de-
vam edebilmek için 
bunları hissetme-
ye, bunları hisset-
mek için de böyle 
bir yaşam alanı oluş-
turabilmek için ça-
balamaya ihtiyacımız 
var. Hatta öncesin-
de, bunları hissetme-
ye istekli insanlar gö-
rebilmeliyiz; böyle bir 
dünya yaratabilmek 
için mücadele etme-
ye hazır insan tiple-
ri... Tabii, bu insan tipi-
nin ortaya çıkması için 
hem insanın yaşam 
ortamında hem de her 
bir insanda birçok ko-
şulun tamamlanması 
gerekiyor.

“Bir sanat kılmalı insan hayatta olmayı”
Her bir öyküyle kocaman açılan gözlerimiz ve âdeta 
sarsılıp duran kalbimiz kitabın sonuna kadar iz sürüyor. 
Peki ölüm bizi nasıl sarsıyor? İşte, Ölüm fısıldıyor: “Her 
şey zordur. Ölüm, en zoru. Bir daha ‘olmaz’ çünkü ölen 
şey. Yoktur artık. (...) Yaşıyor olmak aldatıcıdır işin aslı. 
Bir sanat kılmalı insan hayatta olmayı. Ama buna da 
izin yok. Yani ölüm sürekli. Hayatta da. Sosyal ve eko-
nomik durumunuz belirler ‘yaşıyor’ olmayı. Adalet-
sizlik ölümle son bulur. O yüzden korkmamalı ölüm-
den, yani hayatta olmaktan daha kötü bir kesinlik değil 
ölüm.” 
Ölümün ağır olması ve bu anlamda zor olması zorun-
lu olmasıyla da ilgilidir. İnsan için yaptıkları, yaşadıkla-
rı göz önüne alındığında zorunlu olan tek şey ölümdür 
aslında. Bu yanıyla, diğer her şey yapılabilir de yapıl-
mayabilir de, yaşanabilir de yaşanmayabilir de. Zaten, 
insan dediğimiz canlının bütün karmaşıklığı da tam bu-
radan doğar. Bir taraftan içinde bulunduğumuz dö-
nemde yaşamanın neye karşılık geldiğini de görünüşle 
ilgili şeyler ve hemen görülebilecek olan bir yararla, çı-
karla kendisini ortaya koyabilen şeyler gösterir halde-
dir. Bu da, sorunların en büyüklerinden biri olarak hep 
devam eder.

“Çocukluk resimlerindeki o korkusuz bakışını tak yüzüne”
Hayat, zorluklarla ve sorunlarla birlikte akıyor ve böy-
le de akmayı sürdürecek. Bunu kabul ettikten son-
ra Çok Kısa Öyküler’in içindeki on bir öyküden biri bize 
bir sonraki aşamayı hemen gösteriyor sanki: “(...) Ne 
beklerse beklesin bizi, haydi bakalım, tırmanmak var 
sırada. Özgürsün, kalbin var, inanıyorsun gelecek gü-
zel günlere. Korkma, başla merdivenleri çıkmaya. Ne 
beklerse beklesin seni, buradan farklı olduğu kesin. 
Çocukluk resimlerindeki o korkusuz bakışını tak yü-
züne ve durma, ayaklarına insin yüreğin, kollarına, ha-
yatın şah damarına”.
Asıl güç işte böyle bir şeydir, ama bunu olabildiği ka-
dar koruyabilmek gerekir. Dahası, o merdivenlerin ne 
kadarının çıkılabileceği de bu gücün ne kadarının koru-
nabildiğinin işaretidir. Koşullarımız ve bu koşulların be-
raberinde getirdiği olanaklarımız izin verdikçe asıl gü-
cümüzü sürekli koruyalım! 
Şimdi, bütün bunlardan sonra ya da belki de en baş-
ta şunu sormadan olmaz: İçinize yolculuk yaptınız mı 
hiç? Bunu biraz denemek isterseniz kitapta insana ait, 
insanca tam yirmi sekiz öykü sizi bekliyor. Yolculuğa 
başlangıç için!

OKURA NOT: Murat Erşahin, 4 Mayıs Cumartesi saat 
14.00’te Kadıköy Sineması’nda kitabını imzalayacak.

Ta içimize...
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Gerçekler 
Yazar: Barış 
Müstecaplıoğlu
Yayınevi: Doğan Kitap
Sayfa Sayısı: 231

Benim Sevgili 
Ünlülerim
Yazar: İpek Tekil
Yayınevi: Berfin
Sayfa Sayısı: 167

Aşkın Kursağında 
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Yazar: Sinan Tuzcu
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Sayfa Sayısı: 191

Kaderin 
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Yazar: Nur Yaycıoğlu
Yayınevi: Girdap
Sayfa Sayısı: 200

Parçalanma
Yazar: Chinua Achebe
Yayınevi: İthaki
Sayfa Sayısı: 184

AYIN 5 KİTABI



Çeşitli 
edebiyat 
dergilerinde 
öyküleri 
yayımlanan 
Kadıköylü 
yazar Zehra 
Emre’nin 
“Rabia” isimli 
öyküsü, “Köy 
Enstitüleri 
Öykü Yarış-
ması”nda ilk 
on eser ara-
sına girerek 
kazanan-

ların bulunduğu kitapta yer aldı. “Geride 
Kalan” öyküsü ise, Uluslararası Mübadele 
Sempozyumu ve Mübadillerin 94. Yılı 
Anma Etkinlikleri Öykü Yarışmaları” 
nda 115 eser arasında ilk yirmiye girerek 
başarı elde etti.
“Bazı cümleleri olduğu yere, öylece 
bırakıp kaçarsınız. Onlar yerini yurdunu 
bulsun, saklanması gerekiyorsa 
saklansınlar diye. Bazıları öykü olur; 
öykünür, umut olur, mutluluk olur. Zehra 
Emre, cümlelerini bırakıp kaçanlardan. 
Onlar bir araya geldiğinde oluşan ahengi 
yakalamak kalıyor bizlere. Naif kadınları, 
sonsuz aşkları, mutlulukları, hüzünleri; en 
çok da güven duygusunu hissediyoruz.
Olan bitenin hepsi bir kitapta yaşamak 
adına, bir kitabı yaşamak adına...” 
(Tanıtım Bülteninden) Sola Unitas 
Yayınevi / 96 sf / 17 TL
Sanal kitap mağazası idefix’te haftanın 
çok satan kitapları şunlar oldu: 
■ Bir Ömür Nasıl Yaşanır / İlber Ortaylı / 
Kronik / 288 sf 
■ Gör Beni-İki Devrin Hikâyesi / Azra 
Kohen / Everest / 592 sf 
■ Yetişkin Çocuklar / Selçuk Şirin / 
Doğan Kitap / 224 sf

HAFTANIN 
PUSULASI
KİTAP

ALBÜM

BELGESEL

Bir Kitapta Yaşamak

Adamlar / Dünya Günlükleri

Gezegenimiz

İlk albümleri “Eski Dostum Tankla 
Gelmiş” (2014) ve sonrasında 
yayınladıkları “Rüyalarda Buruşmuşuz” 
(2016) ile geniş bir dinleyici kitlesine 
ulaşan alternatif-rock müziğin 
yükselen gruplarından Adamlar, Garaj 
Müzik etiketli 3. stüdyo albümleri 
”Dünya Günlükleri”ni müzikseverlerin 
beğenisine sundu. 7 yıldır aralıksız konser 
performansları sergileyen Adamlar, 10 
Ağustos 2018’de yayınladıkları “Hikaye” 
ile 3. albümün geleceğini dinleyicisiyle 
paylaştı. “Hikaye” de dâhil olmak üzere 
10 şarkıdan oluşan yeni albümleri “Dünya 
Günlükleri” ile müzik kariyerindeki yerini 
sağlamlaştırıyor. Teatral şarkı sözleri ve 
bestelerin mucidi Tolga Akdoğan; “Dünya 
Günlükleri”nde hayata dair her konuda 
güçlü, derin, yoğun ve ironik sözleri, 
müzikal bir hikaye gibi harmanlayıp 
sunmaya devam ediyor.
Ruhu doyuran şarkılar: 
■ Mikis Theodorakis / Paola
■ Eleni Karaindrou / El Valse
■ Evgeny Grinko - Once Upon A Time

Sir David Attenborough tarafından 
seslendirilen “Gezegenimiz (Our 
Planet)”, ödüllü Planet Earth ve Blue 
Planet belgesellerinin yönetmeni Alastair 
Fothergill’in başında olduğu Silverback 
Films ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği 
(WWF) iş birliği ile hayata geçirildi. 
Belgesel tüm dünyada Netflix tarafından 
5 Nisan’da yayınlandı. Dünyanın en 
değerli canlı türlerini ve en hassas 
yaşam alanlarını gösterirken, 4K kamera 
teknolojisiyle daha önce hiç görülmemiş 
dünya görüntülerini ekranlara taşıyan 
belgesel 8 bölümden oluşuyor. Dört 
yılda tamamlanan projenin çekimleri, 
600 kişiden fazla bir ekiple dünyanın 
tüm kıtalarını kapsayan 50 ülkede, 3500 
günden fazla sürdü. Gezegenimiz, Kuzey 
Kutbu’nun uzak ve vahşi doğasından 
gizemli derin denizlere, Afrika’nın uçsuz 
bucaksız manzaralarından Güney 
Amerika’nın çeşitli ormanlarına kadar 
dünyanın dört bir yanındaki zengin 
habitat çeşitliliğine odaklanıyor.

Hazırlayan: Semra ÇELEBİ / sem.celebi@hotmail.com
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adıköyü Bilim Kültür ve Sa-
nat Dostları Derneği (KA-
DOS) yeni bir sosyal far-
kındalık projesine imza attı. 

Kadıköy’de Ermeni, Rum ve Yahudi 
yerleşimi yüzyıllara dayanan bir tarihe 
sahip. “Hatırla: Kadıköy’de kültürel çe-
şitlilik” başlığını taşıyan çalışma, bu ka-
dim tarihe ve bugünkü izlerine yönelik 
farkındalığın arttırılması ve çağdaş kent 
kültürünün gelişiminin desteklenmesi 
amacıyla hazırlandı. Bu kapsamda sem-
tin dokusunda yer etmiş olan azınlıklara ait ya-
pıların; ibadethane, okul, işyeri ve gündelik ya-
şam alanlarının, kısacası tarihi mirasın mekanlar 
üzerinden derlendiği bir Kadıköy rehberi ve ha-
ritası hazırlanacak. Bir Kadıköy Kaynakçası’nın 
hazırlıklarını da içeren çalışma aracılığıyla kül-
türel mirası korumak, kültürel hafızanın gelecek 
kuşaklara aktarılmasını sağlamak ve kent yaşa-
mında kültürlerarası diyaloğun gelişime katkıda bulun-
mak amaçlanıyor.

Çok kültürlü Kadıköy’ün çok kültürlü rehber ve ha-
ritasına bir ön hazırlık oluşturması amacıyla yerel hal-
kın katılımına açık olarak bir dizi seminer düzenlenecek. 
“Kent Sohbetleri” üst başlığını taşıyan seminerler, Mayıs 
ayı boyunca Moda Kültür Cemiyeti’nde gerçekleşecek.

KHALKEDON’DA RUM TARİHİ
5 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek olan ilk seminer, 

“Khalkedon” belgeseli çevresinde şekillendi. 15.30’da 
belgeselin gösterimi yapılacak. Ardından Kent Sohbetle-
ri dizisinin ilkinde Kadıköy’de Rum tarihi konuşulacak. 
Khalkedon belgeselinin danışmanı da olan Yorgo İstefa-

nopulos’un modere edeceği toplantıya 
İrini Dimitriyadis, Orhan Türker ve Ma-
ria Kiracopulu Günberk konuşmacı ola-
rak katılacak. 

SEMTTEN YAHUDİLER GEÇTİ
Kent Sohbetleri, 12 Mayıs Pa-

zar günü, iki oturum ile devam edecek. 
14.00’te başlayacak ilk oturum; “Yel-
değirmeni’nden Yahudiler Geçti, Anıla-
rı Kaldı” başlığını taşıyor. Modaratörlü-
ğünü Eli Arditi’nin üstlendiği oturumda, 
Yeldeğirmeni semtindeki 100 yıllık aile 
tarihini kitaplaştıran Harun Niyego ko-
nuşacak. Kahve molasının ardından, saat 
16.00’da gerçekleşecek olan ikinci otu-
rumda bu kez karikatürist yazar İzel Ro-
zental “Moda Sevgilim” adını verdiği 

ve Moda anılarını derledi-
ği kitabıyla yazar Rita En-
der’in konuğu olacak.

ERMENİ YILLIĞI
17 Mayıs Cuma günü, 

saat 16.00’da başlayacak 
olan Kent Sohbetleri’n-
de ise Kadıköy’ün Erme-
nileri konuşulacak. Sevan 
Ataoğlu tarafından mo-
dere edilecek olan “Ka-
dıköy’de Ermenilerin Ta-

rihi: Bir Yıllığın İzinden” başlıklı seminerde, 
araştırmacı-yazar Krikor Damatyan’ın 5 cilt 
halinde hazırladığı Ermenice “Kadıköy Yıllı-
ğı” eseri çerçevesinde Kadıköy Ermenilerinin 
tarihi ele alınacak.

BİRLİKTE YAŞAMAK
Kent Sohbetleri dizisinin son oturumu 

“Birlikte Yaşamak” başlığını taşıyor. Kadıköy’de yüz-
lerce yıllık tarihe sahip birlikte yaşam pratiğinin konu-
şulacağı oturumu KADOS Yönetim Kurulu Başkanı 
Tanay Sıdkı Uyar modere edecek. Yorgo İstefanopulos, 
Mıgırdiç Margosyan ve Eli Arditi toplantıda konuşma-
cı olarak yer alacak.

“Hatırla: Kadıköy’de kültürel çeşitlilik” projesi, Av-
rupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse 
edilen “Yerel STK’lar Hibe Programı” kapsamında Ka-
dıköyü Bilim Kültür ve Sanat Dostları Derneği (KADOS) 
tarafından tasarlandı ve yürütülüyor. Çalışmanın geneli 
hakkında daha ayrıntılı bilgiye dernek ve proje web site-
si ile sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir: www.hatir-
la-kadikoy.org  www.kados.org.tr

Suadiye Sanat Atölyeleri 
bahara merhaba dedi. 
Kadıköy Belediyesi’nin,  
restore ederek 
sanat atölyelerine 
dönüştürdüğü 110 
yıllık tarihi çarşıda 
geçtiğimiz haftasonu 
bahar şenliği yapıldı. 
Seramikten, resme, 
baskı tişörtlerden, 
geleneksel sanatlara 
yapılan ürünler 
sergilendi.
Müzik dinletisinin de olduğu şenliğin tadını en 
çok çocuklar çıkardı. Resim, seramik atölyelerine 
katılan çocuklar. tişörtlere kendi tasarladıkları 
figürleri çizdi. 

SUADİYE SANAT AÖLYELERİ
Suadiye mahallesinde yer alan ve bir zamanlar 
kalaycı, marangoz olarak kullanılan sonrasında 
metruk hale gelmiş olan dokuz dükkan Kadıköy 
Belediyesi tarafından restore edilerek yeniden 
Kadıköylülere kazandırıldı. 2016 yılında hizmete 
açılan dükkanlar resim, sanat malzemeleri, 
ahşap, seramik, cam atölyeleri ve kitap kafe 
olarak düzenlendi. Kadıköy’ün önemli sanat 
mekanlarından biri haline gelen Suadiye Sanat 
Atölyeleri’nde  görsel sanatların her alanından 
eserler üretiliyor. Atölyeler’de sanat üretiminin 
yanısıra eğitim de yapılıyor.

Sokak hayvanlarına 
destek için Kadıköy’de 
bir konser serisi başlatan 
hayvansever müzisyen 
ikili Berk Bayri ve Nilay 
Özkara, yeni bir konser 
organize etti.  “Kediler, 
Köpekler ve İnsanlar’’ 
başlığıyla 9 Mayıs 
Perşembe akşamı 
saat 21.00’de Kaset 
Kadıköy’de yapılacak 
konserde, Debdebe 
(Zeynep Yıldız ve müzisyen arkadaşları), Derin Sarıyer, 
Evrencan Gündüz ve Güneş Özgeç sahne alacak.  
Berk Bayri (gitar) ve Nilay Özkara (vokal), Gazete 
Kadıköy’e verdiği röportajda, “Sessiz yaşamlar için ses 
olmak niyetindeyiz…’’ demişti. Bu konuda farkındalığın 
arttırılmasını isteyen ikili, konserde toplanan bağışların, 
veteriner kliniklerine olan borçların kapatılması ve 
Türkiye’nin dört bir yanında bu amaç için hayatını adayan 
insanlara ulaştırılmasını hedefliyor.

Hayvanlar İçİn konser!

Oyuncu Dağhan Külegeç’in annesi Ayşe Erbulak ve 
oyuncu eşi Özden Özgürdal ile 5 yıl önce açtığı. Erbulak 
Evi Oyunculuk ve Yazarlık Okulu yeni yaşını kutladı. 
Oyunculuk ve Yazarlık Okulu bünyesinde kurulan 
Dağhan Külegeç Yayınları’nın yeni kitabı “İhanet”’in 
imza gününün yapıldığı etkinliğe katılım yoğun oldu. 
Erbulak Evi Yazarlık Okulu’nun 5. kolektif çalışması olan 
İhanet, ortak temada kalem oynatan 53 yazar ile ihanet 
kavramına 53 farklı açıdan yaklaşıyor.  

Erbulak evİ 5. yılını kutladı

Türkiye’nin eğitim bursları ve eğitime verilen destek 
konusunda en köklü ve faaliyet alanı en geniş vakıflarının 
başında gelen Türk Eğitim Vakfı, aramızdan ayrılan 
sanatçılar Macide Tanır, Safiye Ayla, Ferdi Özbeğen 

ve Zeki Müren’in anısına 
konser düzenliyor. 
Türk Eğitim Vakfı 
bağışçılarından 
olan sanatçılar için 
düzenlenen “Ustaları 
Anma Konseri”nin 
solisti Murat 
Seçkin.  Seçkin, 
TEV bağışçısı olan 
sanatçıların eserlerini 
seslendirecek. 7 Mayıs 
Salı akşamı Kadıköy 
Belediyesi Kozyatağı 
Kültür Merkezi’nde 
gerçekleşecek 
ücretsiz konser saat 
20.30’da başlayacak.

Kadıköy Kent Sohbetleri

başlıyor
Kadıköyü Bilim Kültür ve Sanat Dostları 
Derneği (KADOS) tarafından tasarlanan 
ve yürütülen “Hatırla: Kadıköy’de 
kültürel çeşitlilik” çalışması kapsamında 
düzenlenen Kent Sohbetleri, Mayıs ayında, 
Moda Kültür Cemiyeti’nde gerçekleşecek

K

Sanat atölyelerİnde
bahar şenliği

Ustaları Anma Konseri

Tiyatro Eleştirmenleri Birliği üyelerinin, 2018-
2019 sezonunda sahnelenen tiyatro oyunları ara-
sından yaptıkları değerlendirme sonucu belirledi-
ği 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde açıkladığı 
ödüller, sahiplerini buldu. Kadıköy Belediyesi 
Yeldeğirmeni Sanat Merkezi’nde yapılan ve ti-
yatro oyuncusu Aslı Aybars’ın sunuculuğunu üst-
lendiği törene Kadıköy Belediye Başkan Yardım-
cısı Onur Timurlenk, Kadıköy Belediyesi Kültür 
İşleri Müdürü Prof. Simten Gündeş ile araların-
da Demet Taner, Zeynep Erkekli, Engin Uludağ, 
Özen Yula, Nergis Çorakçı, Rozet Hubeş, Ayşe-
gül Yalçıner ve Filiz Coşkuner’in de olduğu tiyat-
ro camiasından çok sayıda sanatçı katıldı.

Bu yıl 28. si düzenlenen TEB Ödülleri çerçeve-
sinde, Onur Ödüllerinden biri, tiyatro sanatına verdiği 
maddî ve manevî desteğin yanı sıra yaşamının son gün-
lerine dek yakından takip ederek, izleyerek ve yapıcı 
eleştirilerini esirgemeyerek genç oyuncuların daima ya-
nında olan, hayat veda etmeden önce tüm mal varlığını 
Nesin Vakfı gibi bir eğitim kurumuna bağışlayan Gül-
riz Sururi’nin anısına İKSV Tiyatro Festivali Direktörü 
ve Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Ödülleri Kurul 
Üyesi Leman Yılmaz’a takdim edildi. Diğer bir Onur 
Ödülü de akademisyen ve eleştirmen olarak Türk Ti-
yatrosu’nun son elli yılına damgasını vuran Prof. Dr. 
Ayşegül Yüksel’e verildi. Yüksel ödülünü geçen yılın 
Onur Ödülü sahibi Prof. Dr. Zehra İpşiroğlu’nun elin-
den aldı.

ÖZEL ÖDÜL KTP’YE
TEB Özel Ödülü bu yıl, profesyonel/amatör, mekân-

lı/mekânsız ayrımı olmaksızın Kadıköy’de tiyatro yapan 
tüm tiyatroları birlikte üretmeye davet eden, yerel yöne-
timle işbirliği kurarak kültür politikalarına yön vermek 
için kolları sıvayan, tiyatronun rekabetten ve bireysellik-
ten değil birlikten güçleneceğine olan inancı körükleyen 
Kadıköy Tiyatroları Platformu’na Kültür İşleri Müdürü 
Prof. Simten Gündeş tarafından takdim edildi.

Törende, Yılın Yapımı Ödülü, Berkun Oya’nın kuru-
cusu olduğu Krek Tiyatro prodüksiyonu “Dünyada Kar-
şılaşmış Gibi” oyununa, Yılın Kadın Oyuncusu Ödülü, 
Craft Tiyatro’nun “Fotoğraf 51” adlı oyunundaki perfor-
mansıyla Funda Eryiğit’e, Yılın Erkek Oyuncusu Ödülü 
de BAM Tiyatro’nun “Kader Can” adlı oyunundaki tek 
kişilik performansıyla Deniz Karaoğlu’na verildi.

Tİyatroda yılın en İyİlerİ ödüllendİrİldİ
TEB Yılın Ödülleri, Yeldeğirmeni Sanat’ta sahiplerine verildi
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High Life
7 numa-
ralı uzay 
gemisinde 
bir bebekle 
birlikte yal-
nız yaşıyor 
Monte. 
Gemi, bir 
kara deliğe 
doğru yol 
alıyor; 
uzay-za-
manın 
büküldüğü 
bir noktaya. 
Robert Pattinson, Juliette Binoche, Mia 
Goth’lu oyuncu kadrosuyla High Life, 
Toronto’da prömiyerini yaptı. Çektiği bu 
ilk bilimkurguda Denis, tüm oyuncularına 
çekimlerin yapıldığı Köln’deki Avrupa Uzay 
Ajansı’nda astronot eğitimi aldırdı. Tabii 
ki yine Denis’nin tüm filmlerinde olduğu 
gibi Tindersticks’ın has elemanı Stuart A. 
Staples, müzikleri ve ses tasarımını üstle-
niyor. Claire Denis’nin sözleriyle High Life, 
“yalnızca arzulardan ve vücut sıvılarından 
bahsediyor. (…) Umutsuzluk ve insanın 
hassasiyeti hakkında bir film bu; her şeye 
karşın sevgi hakkında…”
Merakla beklenen ve +18 olan High Life, 3 
Mayıs’tan itibaren beyaz perdede.
 
Bizim Büyük Çaresizliğimiz
Yönet-
men Seyfi 
Teoman, 35. 
yaş günü 
olan 18 Ni-
san 2012’de 
trafik kazası 
geçir-
di ve yoğun 
bakımdaki 
savaşından 
sonra 8 Ma-
yıs 2012’de 
yaşamını yi-
tirdi.  İlk filmi 
Tatil Kitabı, 
2008 yılında 
58. Berlin 
Film Festivali’ne kabul edilen tek Türkiye 
yapımı film oldu. Berlin Film Festivali’nin 
Forum bölümünde dünya galası yapılan 
film, Türkiye’de 27. Uluslararası İstanbul 
Film Festivali’nde Ulusal Yarışma’da En İyi 
Film ve FIPRESCI ödüllerini kazandı. İkinci 
filmi “Bizim Büyük Çaresizliğimiz”, 61. 
Berlin Film Festivali’nde yarışma bölü-
müne seçilen Teoman, kaza geçirmeden 
önce üçüncü filminin senaryosu üzerinde 
çalışıyordu.
Başka Sinema, 8 Mayıs Çarşamba günü 
Seyfi Teoman anısına “Başka Çarşam-
ba”da “Bizim Büyük Çaresizliğimiz” filmini 
gösterecek. Sinema perdesinde bir kez 
daha izlemek isteyenler için kaçmaz fırsat!

Kadıköy Sineması
High Life: 12.00 14.15 18.45 21.00
Altın Eldiven: 12.00 16.30 19.00
Seninle Başım Dertte: 14.00
Arctic: 17.00 21.15
ÖZEL GÖSTERİM:
Bizim Büyük Çaresizliğimiz: 8 Mayıs Çar-
şamba – 21.00
SİNEMATEK GÖSTERİMLERİ: 
Bisiklet Hırsızları: 5 Mayıs Pazar 19.00
Kalecinin Penaltı Anındaki Endişesi: 5 
Mayıs Pazar 21.00
Alice Kentlerde: 7 Mayıs Salı 21.00
Monica’yla Bir Yaz: 9 Mayıs Perşembe 
21.00
ÖZEL ETKİNLİKLER:
İFA Film Analizi Atölyesi: 9 Mayıs Perşem-
be 21.00
Yıldız Teknik Ünv. Kısa Film Yarışması: 6 
Mayıs Perşembe 16.00
Adres: Bahariye Cad. No:25 Kadıköy 
(0216) 337 74 00
Moda Sahnesi Sineması
Arctic: 14.30 19.00
Herkes Biliyor: 12.00 16.30 21.00
Adres: Bahariye Cad. Halil Etham Sk. 
No:34/27 Kadıköy (216) 3305800

SİNEVİZYON

Yaklaşık olarak 11 yıl ve 22 film… Bazen 
solo, bazen koro süregelen ‘Avengers’ 
serüvenine ‘Endgame’yle son nok-
ta konuluyor. En azından eldeki kahra-
manlarla… Marvel’ın önce çizgi roman 
sayfalarında kendisini hatırlatan, son-
ra da gelişmiş teknolojinin bir ifade ala-
nı olan sinema perdesine yansıyan onca 
‘Süper’i, hatırlanacağı gibi geçen sene 
huzurlarımıza gelen ‘Infinity War’da 
evrenin en kötüsüne karşı mücadele-
ye soyunmuşlardı. Thanos adlı bu zalim, 
adeta “Ben tek, siz hepiniz” demiş ve 
Avengers tayfasına ‘yenilgi’ denen ol-
gunun varlığını hatırlatmıştı. Thanos’un 
gidişata ilişkin önerisi (!) şuydu: “Koca 
evren hepimize yetmiyor, nüfusun ya-
rısı yok edilse kaynaklar herkese belli 
ölçülerde yeter, hatta artar.” Yani faşi-
zan bir yaklaşım… Bu öneriyi dünya de-

nen gezegenin tarihinde de defalarca 
sahaya süren olmuştu lakin Thanos’un 
bu fikriyatı uygulamaya geçirecek gücü 
vardı ve yaşanan sonuçta bir soykırım-
dı…

‘Endgame’, hem bu acılı eylemin de-
vamı hem de Marvel Sinematik Evre-
ni’nin son adımı… Öncü filmde olduğu 
gibi kamera arkasına Russo (Anthony 
ve Joe) Biraderler geçerken senaryo da 
benzer şekilde ‘Infinity War’daki ikiliye, 
Christopher Marcus ve Stephen McFe-
ely’ye teslim edilmiş… Peki ortaya çı-
kan sonuç? Günümüz sinemasında her 
şeyin olduğu gibi bu tür yapımların da 
kendine özgü formülleri var; aksiyon, 
felsefe ve mizahı belli ölçülerde har-
manlamak gibi… Genel toplam içinde 
bu unsurların oranı ve sizin bu unsurlara 
olan mesafeleriniz, o filme ait beğenini-
zi ya da hoşnutsuzluğunuzu belirler. Ta-
bii kuşak farklılıkları ve çizgi romanlarla 
olan tarihsel ilişkiniz de bir başka belir-
leyici faktör olarak öne çıkar.  

Bana sorarsanız ‘Avengers’ ekibinin 
‘Infinity War’ ve ‘Endgame’ serüvenleri, 
yer yer entelektüel dokunuşlardan na-

sibini alsa, kimi felsefi meselelere göz 
kırpsa da genel toplamda yüzeyselli-
ği aşamamış bir bütündür. Bu tür çizgi 
roman uyarlamalarında ya da çizgi ro-
mansı yapımlarda bahsettiğim türden 
(derinlik, felsefe, sosyoloji, güncel ve 
genel siyasete ilişkin metafor vs.) özel-
likler aranır mı derseniz, ben arayanlar 
safındayım. Çok çok genel bir bakış açı-
sıyla mesela çizgi dünyasıyla en iyi, en 
etkileyici sinemasal buluşmanın ‘Wat-
chmen’ olduğu kanısındayım. ‘Aven-
gers’ cephesi göz önüne alındığında ise 
‘Captain America: Kış Askeri’ açık ara 
çok iyidir…

Ama öte yandan ‘Endgame’i topar-
layıcı bulan, kahramanların hüznünü 
başarılı bir şekilde yansıttığını ve seriye 
layık bir son niteliğinde olduğunu iddia 
eden birçok eleştirmen var. Dolayısıy-
la filmi gidip görün derim ama bana ka-
lırsa öykünün ana çatısı upuzun iki filmi 
ayakta tutacak derinlikte ve ağırlıkta 
değildi, senaryodaki birçok şey tahmin 
edilebilir türdendi ve nihayetinde hikâ-
ye dahilinde ‘zaman makinesi’ klişesi-
ne başvurmak da doğrusu parlak bir fi-

kir değildi…
Bu arada seyircinin filme ilgisi tüm 

dünyada olduğu Türkiye’de de yoğun. 
Öyle ki ilk vizyon günü olan 25 Nisan’ı 
rekor bir açılış ile tamamlayan Russo 
Biraderler imzalı yapım, 25, 26, 27 ve 
28 Nisan’da toplam 1.318.031 rakamı-
nı bulan bilet satışıyla “Türkiye’de tüm 
zamanların en iyi açılış” rekorunun sa-
hibi oldu. Sonuç itibariyle ‘Endgame’in 
2019’da en çok izlenen filmler tablo-
sundaki yeri de sağlam olacağa ben-

ziyor. Toparlarsak bu ‘Süperler’ top-
luğunun perdedeki son adımı, sinema 
tarihinin en çok kazandıran ‘Veda’sı ola-
bilir.  

 

Bize ayrılan sürenin sonuna gelirken…

UĞUR 
VARDAN

PUAN CETVELİ
Avengers: Endgame
High Life 
Nebula
Eve Dönüş

adıköy Belediyesi Barış 
Manço Kültür Merkezi bu-
günlerde ilginç ve gözalıcı 
bir sergiye ev sahipliği yapı-

yor; 3 boyutlu kağıt oymacılığı... (kaat’ı) 
14 yüzyılda Akkoyunlular Devleti'nde 
ortaya çıkan bu sanat, 17 yüzyılda Os-
manlı'ya geçiyor, buradan da Avrupa'ya 
yayılıyor. Kaat'ı, en parlak dönemini Ka-
nuni zamanında yaşamış ki ismini de o 
dönem Abdullah Kaat’ı’nın soyadından 
almış. 

Tablolarıyla İzmir'den gelip Kadı-
köy'e konuk olan, bu sanatı icra eden kişi 
de Hasan Hüseyin Erol. Aslında emekli 
bir bankacı. Kendisi gibi emekli olan ve 
el sanatlarıyla haşır neşir olan eşinin bir 

sergisinde Kaat'ı sanatıyla tanışmış 
2012 yılında; "Bu üç boyutlu resim-
leri görür görmez çok etkilendim, 
hayran kaldım ve ben de yapmak 
istedim. Hemen kursuna başvur-
dum, 3 yıl eğitim aldım. 8 yıldır da 
bu sanatı yapıyorum."

Erol, bugüne dek 70-80 civa-
rında tablo yapmış. İzmir, Anka-
ra, Eskişehir, Antalya gibi yerle-
rin de aralarında olduğu pek çok 
şehirde karma sergilere katılmış, 
kişisel sergiler açmış. Hatta bir 
eseri İran'da bir müzede sergile-
niyor.

SABIR İSTEYEN SANAT
Erol, kaat'ının büyük emek 

gerektirdiğini vurguluyor; "Ben 
14 yüzyıldaki orijinal tarzla ya-
pıyorum. 3 boyutlu hale getirme-
ye karar verdiğim bir ressamın bir 
tablosunun 12 tane kopyasını alı-
yorum. Bu kağıt kopyaları parça-
lıyorum. Renk ve derinlik vererek 
yeniden yapıyorum. Bir tabloyu 
yapmak 4 ayımı alıyor.  Çok sabır 
isteyen bir sanat. Beklemesini öğ-
renip nefsinizi terbiye ediyorsunuz. 
Ben bu sanatı yaparken başka şeyler de 
öğreniyorum. Mesela bir tablodaki kadı-

nın saçını yaparken kuaförlüğü, deniz-
deki bir yelkenliyi çalışırken gemiciliği, 
bir binayı yaparken mimariyi..."

Kaat'ının Türkiye'de pek bilinen bir 
sanat olmadığını da belirten Hasan Hü-
seyin Erol " Günümüz insanlarında pek 
sabır yok. Başlıyorlar, bir kaç tablo ya-
pıp bırakıyorlar. Ben de hobi olarak 
başladım ama sanatı bana halk verdi, 
insanlar beni sergi açmaya teşvik etti. 

Bu unutulmuş sanatımızı tekrar günde-
me getirmek ve Türkiye'nin her yerine 
giderek tanıtmak istiyorum" temennisin-
de bulunuyor.

Göçmenlik üzerine araştırmalar yapan sosyo-
log Doğuş Şimşek ve Mısır Darbesi, Kırım Krizi, 
Suriye Savaşı gibi politik kırılmaları belgeleyen 
fotoğrafçı Yusuf Sayman, geçtiğimiz Aralık 
ayında  ''Çabuk Çabuk – İstanbul’da-
ki Afrikalılar'' adlı bir kitap çıkarmış-
lardı. Bu kitap, haklarında yapılmış 
araştırma sayısının sınırlı olduğu 
bu “görünmez” azınlık hakkın-
da önemli metinler, gözlemler ve 
saptamalar içeriyor. “Sayman’ın 
kitap için çektiği, kapalı yaşam-
ların usta bir estetikle yakalanmış 
anlarını belgeleyen fotoğraflar, 3 Ma-
yıs'ta kitapla aynı ismi taşıyan bir sergiy-

le Bina / Bant Mag Havuz'a konuk olacak. 
23 Mayıs’a dek açık kalacak olan serginin ta-
nıtım metninde; “Sadece belirli “kesişim kü-

mesi” semt ve sokaklarda karşılaştığımız, 
biçilmiş rollerin, en hafifinden “merak-

lı” bakışların, çoğumuzun kendimi-
ze dahi itiraf etmediği ön yargı-
ların ötesinde yok sayılan, oysa 
ki bu topraklarda hatırı sayılır bir 
nüfusa ve geçmişe sahip Afrika-
lı göçmenlerin İstanbul toprakla-

rında, gözden ırak dünyasına tanık 
olmak için ''Çabuk Çabuk – İstan-

bul’daki Afrikalılar'' sergisine bekleni-
yorsunuz.” daveti ediliyor.

İstanbul’dakİ Afrİkalılar…

üçüncü boyuta 
taşıyan sanatçı
Sanatçı Hasan Hüseyin 
Erol, 14. yüzyıl sanatı 
olan üç boyutlu kağıt 
oymacılığı sanatını, 
yeniden biçimlendirdiği 
tablolarıyla günümüze 
taşıyor

Erol'un 48 tablosunun yer aldığı sergi, 17 Mayıs'a dek açık

l Gökçe UYGUN

K

Kadıköylü dergi Bant Mag., İstanbul’da yaşayan 
Afrikalıları konu alan bir sergiye ev sahipliği yapacak 
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Deleuze ve Guattari Kapitalizm ve Şizof-
reni’nin ilk cildi Anti-Oedipus’ta arzunun 
toplumsal olduğunu ileri sürerler. Arzuyu 
Freud’un yaptığı gibi nevrozlu ego’dan yola çı-
karak anlamak yerine şizofrenik id’den yola 
çıkarak yorumlarlar. Freud, arzunun oluşumu-
nu, bir şekil kazanışını Oedipus ve hadım edil-
me kompleksleriyle ilişkilendirmişti. Erkek 
çocukta Oedipus anneye duyulan aşk ve ra-
kip olarak görülen babadan nefret etme ve 
onu öldürme isteğiyle birlikte gelişir. Erkek 
çocuk bilinçaltında, anneye duyduğu arzuyu 
gerçekleştirmek istemekte, fakat baba tara-
fından hadım edilme, cezalandırılma korkusu 
yaşamaktadır. Bu endişe duygusu onu baba-
nın otoritesini tanımaya ve annesine duydu-
ğu arzuyu bastırmaya iter. Deleuze ve Guat-
tari tüm bu sorunları doğuran Oedipal modele 
genel olarak itiraz ederler. Freud’un tersine 
nevrozdan değil psikozdan, şizofreniden yola 
çıkarak arzu öznesini yeniden düşünme giri-
şimi şizofreniyi yüceltmez. Şizofreninin onla-
ra çağdaş toplumu anlamakta yardımcı olaca-
ğına inanırlar.

 Kapitalizm ve Şizofreni doğayı, bede-
ni ve toplumu mekanist bir modele göre dü-
şünür. Öte yandan şizo-analizin nesnesi olan 
psişe yaşamsal farklar, duygulanımlar zemi-
ninde yeniden tanımlanmıştır. Vitalizm ile me-
kanizm psişenin bir arzu makinesi olarak kav-
ranılışında bir araya getirilmiştir. Deleuze ve 
Guattari arzulayan özneyi çeşitli parçaları do-
ğal ve toplumsal makinelere katılan heterojen 
bir toplam olarak ele alırlar. Deleuze kapita-
lizmi de bir arzu üretme makinesi olarak tar-
tışır. Kapitalizm ve Şizofreni hem Marksizm 
eleştirisi yapar hem de Marksist bir sorunsa-
lı takip eder. Deleuze ve Guattari’ye göre arzu 
üretimdir; yani, üretim arzunun içkin ilkesidir. 
Tüketim de arzuya dayandığı için bir üretim-
dir. Kapitalist makine arzu üretir, ancak kapi-
talizme karşı direniş de arzunun üretimine da-
yanır.  

Deleuze ve Guattari bilinçdışının nasıl iş-
lediğini bir psyche’yi toplumdan yalıtarak ele 
almazlar; doğrudan toplumsal ve ekonomik 
alanla ilişkilendirirler. Bilinçdışı üretir çünkü bir 
arzulama makinesi meydana getirir. Bir ilişki, 
bir toplumsal örgütlenme de toplumsal bir li-
bido oluşturur. Libidonun olduğu yerde yaşam 
enerjisinin akışından bahsediyoruz demektir. 
Deleuze ve Guattari’nin  mekanik bedenleri 
aynı zamanda da akışların içerisindedir. Freud 
Oedipus’un arzunun bir kanala yönlendirilme-
si olduğunu düşünmez; Oedipus’u ve güçlen-
dirdiği aile yapısını kapitalizmle ilişkilendirmez.  
Fakat arzu çekirdek aile yönlendirmesinin dı-
şında da akabilir, toplumsal libidolar oluştura-
bilir. Arzuda yersiz yurtsuzlaştıran, feodal hi-
yerarşileri ve kanalları yıkan bir güç vardır. 
Kapitalizm arzunun tüm üretiminin meta bi-
çimini almasını ister. Buna karşın arzu başka 
türlü de üretebilir; farklı akışlar, makineler, ör-
gütlenmeler, dayanışma ağları, direniş biçim-
leri, alternatif bir ekonomi de üretebilir. Freud 
libidoyu sadece maddi üretimin değil, kültürel 
üretimin de ilkesi olarak ele almıştı. Bu libidinal 
ekonomi zorla, isteksizce verilen ve köleleşti-
ren emeğin karşıtı ise onun özgürleştirmesi-
nin koşulu anti-oedipal olmasıdır. 

Deleuze arzuyu eksiklik olarak değil faz-
lalık, aşırılık olarak kavrar. Libidonun te-
melinde eksiklik ve ihtiyaç yoktur, fazlalık 
olarak arzunun üretimini anlamak için Deleu-
ze’ün olay, tekrar anlam ve ifade sorunsalı-
na geri dönmek gerekir. Bu şizofrenik eko-
nomi olumsuza değil olumluya, kişisel kimliğe 
değil, kişi ve birey öncesine, göçebe tekillik-
lere ve saf çoğulluklara dayanır. Toplumsal 
alanı arzu yatırımı alanı olarak gördükleri için 
Deleuze ve Guattari Marx’ı libidinalleştirmek-
tedirler. Fakat onların libidinal ekonomisinde 
üretim ve tüketim, kullanım değeri ile değişim 
değeri arasında bir ayrım yapmazlar. Deleuze 
ve Guattari kapitalizmin krizinin arzu ekono-
misi sorunsalı içerisinde yeniden düşünülme-
si gerektiğini öne sürerler. Kapitalizmin krizi 
esnasında ortaya çıkan yıkıcı ve baskıcı güç-
lerle mücadele ederken paranoyak eğilim-
ler karşısında şizofrenik eğilimleri güçlendir-
mek, yersiz-yurtsuzlaştırmayı hızlandırmak, 
hiyerarşileri bozmak, mikro politik müdaha-
leyi öğrenmek, yeni kalıplar icat etmek, dikey 
değil yatay örgütlenme biçimleri bulmak gibi 
stratejiler benimsenebilir. Deleuze’un en sar-
sıcı iddialarından biridir bu.

Deleuze, Kapitalizm 
ve Arzu

ZEYNEP 
DİREK Belediyeden turuncu 

görünüm açıklaması
Kadıköy Belediyesi, Fenerbahçe sahilinde 
görülen, renk değişikliği ile ilgili açıklama yaptı
Büyükçekmece ve Silivri’den sonra Ka-
dıköy'de de deniz turuncu renge bürün-
dü. Fenerbahçe  sahilinde görülen renk 
değişikliği ile ilgili Kadıköy Belediyesi bir 
açıklama yaptı. Çevre Koruma ve Kont-
rol Müdürlüğü tarafından yapılan açık-
lama şöyle:
 
ALG PATLAMASI
“Bugün denizlerimizde görülen renk 
değişkenliği, bilimsel olarak ‘Alg Patla-
ması’ olarak değerlendirilmektedir.
Alg Patlaması; sucul ekosistemlerde 
bir veya birkaç alg (fitoplankton) türü-
nün, besin maddelerinin ortamdaki yo-
ğunluklarının artmasına bağlı olarak 
popülasyonlarının artması sonucun-
da sudaki oksijen seviyesinin azalma-
sı nedeniyle ölerek su yüzeyini kırmızı 
veya kahverengi bir görünüme sokma-
sından kaynaklanır.

Alg patlaması yöresel ve mevsim-
sel olup; mayıs, haziran aylarında deniz 
suyu sıcaklıklarının artmasından kay-
naklı, genellikle az derin sahil sularında, 
iç deniz, körfezler, göller ve nehir ağzı-
na yakın yerlerde yoğun görülebilmek-
tedir. Ancak yine de müdürlüğümüz ko-
nuyla ilgili detaylı çalışma başlatmış 
olup, numuneler alınmıştır. Konuyla ilgi-
li geniş açıklama yapılacak tetkik sonu-
cu paylaşılacaktır. 
Saygılarımızla”

NEDENİ ATIKLAR
Alg patlaması daha önce de Asos, İzmir 
Körfezi, Silivri, Bandırma, Küçükçek-
mece gibi Türkiye’nin pek çok sahilinde 
görülmüştü.  Alg patlaması (red-tine) 
denizlerin kimyasal ve endüstriyel atık-
larla kirletilmesinin sonuçlarından biri 
olarak gösteriliyor. 

stanbul Büyükşehir Belediye Mecli-
si’nin Nisan ayı toplantıları ilk kez 
canlı olarak yayınlandı. Ekrem İma-
moğlu başkanlığında yapılan top-

lantılara sosyal medya kullanıcıları yoğun ilgi 
gösterdi. İBB Meclis toplantılarını sosyal med-
yadan milyonlar izledi. 

KOMİSYONLARDA UZLAŞMA 
Yeni dönemin ilk meclis oturumlarında mec-

lis başkan vekilleri, divan üyeleri ve komisyon-
lar seçildi.  İBB Meclisi’nin 24 Nisan Çarşamba 
günü yapılan oturumunda CHP verilen “Uyuş-
turucuyla Mücadele Komisyonu” ve “Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği Komisyonu” kurulması teklif-
leri AKP oyları ile reddedilmişti. Komisyonla-
rın reddedilmesi, oturumları sosyal medya üze-
rinden izleyenler yurttaşlar tarafından tepkiyle 
karşılanmıştı.

 25 Nisan Perşembe günü yapılan oturumda 
söz alan AKP Grup Başkanvekili Tevfik Gök-
su, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin geçmiş-
ten günümüze bağımlılıkla mücadele konusun-
da Yeşilay ile çok ciddi çalışmalar ve protokoller 
yaptığını belirterek, Mayıs ayı toplantısında “Ba-
ğımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Daire 
Başkanlığı” kurulmasını ve “Sosyal Hizmetler 
Komisyonu’nun adının “Bağımlılıkla Mücadele 
Rehabilitasyon ve Sosyal Hizmetler Komisyonu” 
olarak değiştirilmesini önereceklerini söyledi. 

İBB Meclisi CHP Grup Sözcüsü Tarık Bal-
yalı da “AK Parti Grubu önümüzdeki ay bu ko-
misyonları ve daire başkanlığı kurulmasını öner-
sin. Biz de tam destek vereceğiz.” dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ortak kanaa-
tin olgunlaşmasını çok önemsediğini belirterek; 
“Karşılıklı mütalaa ve doğruyu bulma çabası bu-
gün güzel bir netice vermiştir. Komisyon ismi 
her iki grubun da savunduğu bir tezle birleştiril-
miş bir isme dönüştürülecektir. Oluşan duyarlı-
lık güzeldir. Aynı anlayışı toplumun şu anda en 
fazla gündemde tutması gereken cinsiyet eşitli-
ği konusunda da yaparak, teklif edilen Cinsiyet 
Eşitliği Komisyonunu önerisini gruplar olarak 
tartışarak meclise taşıyabilirsiniz diye düşünü-
yorum” dedi.

“HIZLI TEDBİRLER ALMALIYIZ”
Söz alan İBB Meclisi Kadın Aile ve Çocuk 

Komisyonu Başkanı Makbule Hacıkasımoğ-
lu, Küçükçekmece’de yaşanan taciz olayının bir 
daha yaşanmaması için yapılması gereken çalış-
maları komisyon olarak hazırlayıp gündeme ge-
tireceklerini söyledi.

Küçükçekmece benzeri olayların İstanbul’da 
artarak yaşanıyor olmasından duydukları üzün-
tüyü ifade eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğ-

lu da “Bununla ilgili çok hızlı tedbirler alınması 
konusunda el birliğiyle çok hızlı çalışmamız ge-
rektiğinin altını çiziyorum.” diye konuştu.

2018 FAALİYET RAPORU ONAYLANDI
Meclis oturumlarında İBB 2018 Yılı Faaliyet 

Raporu ile İETT 2018 Faaliyet Raporu görüşüle-
rek karara bağlandı. 

İBB 2018 Yılı Faaliyet Raporu, 270 kabul 
10 geçersiz 3 ret oyuyla kabul edildi. İBB’nin 
2018 Yılı Gider Bütçesi 22 milyar 148 milyon 
TL, 2018 Yılı Gelir Bütçesi 18 milyar 425 mil-
yon TL. 

İETT 80 MİLYON ZARARDA
Toplantılarda onaylanan bir başka rapor da 

İETT’nin 2018 Yılı Faaliyet Raporu oldu. İETT 
Genel Müdürü Ahmet Bağış, İETT’nin  faaliyet 
raporunu meclise sundu. Bağış, İETT’nin 2018 
Yılı Gider Bütçesinin 1 milyar 799 milyon 818 
bin 737 TL , Gelir Bütçesinin 1 milyar 719 mil-
yon 519 bin 349 TL  gerçekleştiğini belirtti.

Bağış'ın verdiği bilgilere göre, İETT 2018 
yılını 80 milyon 299 bin TL zararla kapattı. Bu 
durum İBB Meclis'inde tartışmalara yol açtı. 
AKP grubu adına konuşan Ahmet Hamdi Gür-
büz, İETT’nin kaliteli ve konforlu bir hizmet 
verdiğini belirterek, metrobüste de yolcu bekle-
me sürelerinin kısaltıldığını, memnuniyetin arttı-
ğını söyleyerek İETT’yi savundu.

“YAPIN DA GÖRELİM”
Ahmet Hamdi Gürbüz, Ekrem İmamoğ-

lu'nun toplu taşımada öğrenci ücretlerinin aylık 
85 liradan 50 liraya indirileceğine ilişkin vaa-
dini hatırlatarak "Bu vaadinizin takipçisi olaca-
ğız. İktisat hesap bilmediğiniz için seçim kam-
panyası döneminde anlatıyordunuz. Bedavadan 
söz vermek yok. AK Parti olarak İstanbullula-
ra buradan müjde vermek istiyoruz. Önümüzde-
ki mecliste öğrenci indiriminin aylık 50 değil 40 
lira olmasını teklif edeceğiz. Yapın da görelim. 
Biz iktidardık ve niye mi yapmadık? Bütün pro-
jelerin hizmetlerin bedeli vardır." diye konuştu.

“VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ”
CHP Grubu adına söz alan meclis üyesi Me-

sut Kösedağı ise, toplu taşımanın sorunlarını ve 
çözüm önerilerinin belli olduğunu dile getire-
rek, CHP olarak İstanbulluların toplu taşımada-
ki sorunlarının çözülmesi için var gücümüzle ça-
lışacağız. Sizlerde bizi şu an olduğu gibi canlı 
yayınlarla izleyerek takip edeceksiniz öneri ve is-
teklerinizi anında ulaştıracaksınız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından oylamaya sunulan 
İETT Genel Müdürlüğü’nün 2018 Yılı Faaliyet 
Raporu 283 kabul, 3 ret oyuyla onaylandı.

Kadıköy Belediyesi’nin mahalle muhtarları 
ile her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği top-
lantı 31 Mart yerel seçimlerinin ardından yeni 
dönemde ilk kez yapıldı. 24 Nisan’da Kadıköy 
Belediyesi Encümen Salonu’nda  yapılan top-
lantıya Kadıköy Belediyesi Başkan Yardım-
cıları Rahmi Yüce ve Mehmet Şengün, Muh-
tarlık İşleri müdür Zafer Batar, AYEDAŞ, İSKİ, 
İGDAŞ yetkilileri ve mahalle muhtarları katıldı.  
Kadıköy Belediyesi’nin faaliyetleri hakkında 
bilgilendirmeni yapıldığı toplantıda muhtarla-
rın öneri ve talepleri alındı. 

İstanbul Kağıthane’de çöken bina sonrasında Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı başlamış ama devam etmeyen tüm inşaatların istinat 
duvarlarının tespitinin yapılması çalışmasına başladı.
Hürriyet‘ten Gülistan Alagöz‘ün haberine göre; uzun süre bek-
leyen şantiyeler tespit ediliyor. İlk çalışmalar yarım kalan bir in-
şaatın istinat duvarının çökmesi ile gündeme gelen Kağıthane 
Belediyesi’nde başladı.  Belediye, bölgedeki diğer şantiyeleri de 
denetime başladı ve riskli alanları tespit etti.

FİKİRTEPE’DE TESPİT
Risk tespiti çalışmalarının yapıldığı alanlardan biri de Fikirtepe 
oldu. Kentsel dönüşümün bir düğüm haline geldiği Fikirtepe’de 
bir çivi bile çakılmamış olan alanlar var. Bölgede inşaatı yarım 
kalan yada hiç başlamamış projelerin duvarlarında çökme ris-
ki olduğu yönünde tutanaklar hazırlandı. İnşaat alanlarına ası-
lan tutanaklarda şu ifadelere yer verildi: “Risk altında olan iksa 
imalatının, inşaat, çevre yollar ve çevre yapılar için can ve mal 
güvenliği açısından tehlike arz etmesinden dolayı iş bu tutanak 
İmar Kanunun 39. maddesi mucibince düzenlenmiş olup, 3 nüs-
ha olarak imza altına alınmış ve 1 nüshası inşaat mahaline asıl-
mıştır.” Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinin verdiği bilgi-
ye göre İstanbul’un tüm ilçelerinde inşaatı devam etmeyen tüm 
projelerin tespiti yapılacak. Eğer istinat duvarı güçlendirmesi 
gerekiyorsa güçlendirilecek, çukurların doldurulması gerekiyor 
da doldurulacak. Kamu can ve mal güvenliğinde tehdit gördüğü 
noktada müdahalesini yapacak, yapılan masraflar da ilgili proje-
nin müteahhidinden talep edilecek. Ayrıca bakanlık, inşaat çalış-
malarını yarım bırakıp vatandaşı mağdur eden firmalar için de bir 
düzenleme yapacak. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen firma-
lara karşı tek taraflı fesih hakkı kullanılacak. 

KADIKÖY BELEDİYESİ AYLAR ÖNCE TESPİT YAPTI
Kadıköy Belediyesi, Kentsel dönüşümün Kadıköy’de yoğun ola-
rak yaşandığı bölgelerin başında gelen Fikirtepe’de yarım kalan 
inşaatlarda çökme benzeri hasarlara ilişkin aylar önce inceleme 
yapmıştı. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri Ocak ayı başında böl-
gede yaptıkları incelemede hafriyat işlemlerine başlandığı halde 
inşai faaliyete başlamayan 6 riskli bölge tespit etmişti. Beledi-
ye riskleri içeren tespitlerle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na 
yazı yazmıştı. Kadıköy Belediyesi’nin yazısına yanıt veren ba-
kanlık bölgeye ait statik rapor istedi. Belediye tarafından hazır-
lanan raporda İnşaat faaliyeti devam etmeyen alanlarda mev-
cut kazı çukurlarının incelenmesi ve yüzeyde oluşan hasarların 
çeşitli ölçüm metotlarıyla ölçülmesi gerektiği rapor edildi. Geo-
teknik içerikli kontrolün yapılmasının gerektiğinin belirtildiği ra-
porda önlem alınmadığı takdirde kazı çukurlarının ciddi maddi ve 
manevi hasar yaratacağı ifade edildi. 

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 
Nisan ayı toplantılarının canlı yayınlanması 
büyük ilgi gördü. İlk konuşmaların yapılıp, komisyonların 
belirlendiği toplantıları sosyal medyadan milyonlar izledi  

Kadıköy’ün muhtarları belediyeyle 
yeni dönemin ilk toplantısını yaptı

MUHTARLAR 
toplantısı yapıldı

alanlarına 

müdahale 

Riskli 
insaat  

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yarım 
kalan ve risk oluşturan inşaatların 
tespitine başladı.  Tespitler sonrası 
duvar güçlendirme ya da çukur 
doldurma çalışmaları yapılacak

İBB Meclis 
toplantılarına

büyük ilgi

İ

Hazırlayan: Leyla ALP



Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası İstanbul Şu-
besi, Koşuyolu Çevre Gönüllüleri ve Mahalle Ya-
şam Dayanışma Derneği 27 Nisan Cumartesi günü 
“Korunması Gereken Değer: Koşuyolu” başlıklı bir 
panel düzenledi. Kazım İşmen Anadolu Lisesi’nde 
düzenlenen panelde Koşuyolu’nun tarihi, kentsel ve 
sosyal dokusu ile günümüzde karşı karşıya kaldığı 
sorunlar tartışıldı. 

Açılış konuşmaları ile başlayan panelin birin-
ci oturumunda Prof. Dr Hasan Şener-Doç. Dr Dilek 
Yıldız, şehir plancıları Nilgün Canatar ve Dr. Kıvanç 
Kutluca Koşuyolu’nun yapısal değişimlerine dair 
sunumlar gerçekleştirdi. İkinci oturumda ise Prof. 
Dr. Hatice Kurtuluş, mahallenin demografik yapı-
sı hakkında bilgi verdi. Koşuyolu sakini olan yazar 
Nükhet Eren “1950’lerden Bugüne Koşuyolu-
lu Olmak” sunumunu yaptı. Panelin son oturu-
munda ise Prof. Dr. Ergun Gedizlioğlu, çevre 
mühendisi Ozan Devrim Yay ve makina mü-
hendisi Remzi Çelik Koşuyolu’ndaki ulaşım 
sorununu ve hava kirliliğini tartıştı. 

MAHALLENİN DEĞİŞİMİ
Koşuyolu için Mimarlar Odası’nın kapsamlı bir 

çalışma yaptığını ifade eden Prof. Dr Hasan Şener, 
semtin İstanbul’un değişiminden nasibini aldığını 
söyledi.

Şener’den sonra söz alan Doç. Dr. Dilek Yıldız 
da Koşuyolu evlerinin Levent’teki evlerle çok ben-
zer olduğunu ifade ederek, “Edindiğimiz bilgile-

re göre; Boğaziçi Köprüsü’nün açılmasıyla arsa de-
ğerlerinde bir artış yaşanıyor. 80’lerden sonra yaşam 
şekli ve mahallelinin kullanım alışkanlıkları deği-
şiyor. Koşuyolu sakinleri çağdaş kentsel koşulları-
na ulaşmaya çalışıyorlar. 90’lardan sonra imar artı-
şı semtin dokusunu değiştiriyor. Çok katlı evlere izin 
verildikçe ağaçların sayısı azalıyor.” dedi.

Üstten alınan kararlarla Kadıköy’deki kamusal 
alanlara müdahale edildiğini söyleyen Dr. Kıvanç 
Kutluca, kamusal açık alanları geri kazanmak için 
mahalle sakinlerinin baskı yapması gerektiğini vur-
guladı. Kutluca konuşmasına şöyle devam etti: “Ko-
şuyolu’nda kadınlara yönelik hizmetlerin olduğunu 

söylemek mümkün. Yaşlı nüfusta da şanslı bir ilçe. 
Yeşil alanlar konusuna gelirsek 7 park var. Koşuyo-
lu Mahallesi çok da problemli gözükmüyor ama hiç 
problem yok değil. Benim gözlemime göre yenilikçi 
ve ekolojik çalışmalar yapılmalı.” Şehir plancısı Nil-
gün Canatar da Koşuyolu’ndaki imar planları ve ka-
musal mekanlar hakkında bilgi verdi. 

YERLERİNİ APARTMANLAR ALMIŞ
Koşuyolu’ndaki sivil toplum örgütlerinin ve çev-

re gönüllülerinin çok fazla olduğunu ifade eden ya-
zar Nükhet Eren de “Bu da aslında Koşuyolu sakini 
olmanın bir niteliği.” dedi. 1950 yılından önce Koşu-

yolu’nda çok fazla köşkün olduğunu söyleyen Eren, 
“ Bu bölgede yaşayan Emin Bey ile görüşmüştüm. 
Onun aktardığına göre buraya gelenler çoğu göç-
menlermiş, bahçıvanlık ve çiftçilik yapmışlar. O yıl-
larda tabii çok fazla boş alan vardı. Göçmelerin bir 
kısmı da varlıklı aileler olmuşlar. Birçok köşkün ye-
rine apartmanlar yapılmış.” şeklinde konuştu. 

“DEĞİŞİM BASKISI VAR”
Koşuyolu’nun tarımsal faaliyetlerin yapıldığı bir 

mahalle olduğunu ifade eden Prof. Dr. Hatice Kurtu-
luş da şu noktalara değindi: “İstanbul’da 80’li yıllar-
da kadar oluşan bir sınıfsal coğrafya var. Bazı böl-
geler yerleşime açılıyor. Mekânsal rekabetin içinde 
farklı sınıflar yer alıyor. 1950’li yıllarda dar gelirli ai-
lelerin ihtiyacı karşılamak amacıyla yapılan bir örne-
ği Koşuyolu evleridir. Ama günümüzde mahalle üze-

rinde değişim baskısı var ve bu baskı emekçi 
sınıfların kazanımlarını kaybetmesi anlamına 
geliyor. Kentin içinde arazi stoku bitmek üze-
re ve konut yapacak arazi kalmadı. Kentin çok 
dışında ulaşım problemleri olan tarım alanlarına 
yeni konut projeleri yapılıyor. Kentin içi boşalı-
yor. Bu neden önemli? Buradan oralara göç baş-
ladığı için kentin hafızası da taşınmaya başlıyor. 
Koşuyolu için de bu geçerli.”

“SAĞLIKLI HAVA SOLUMUYORUZ”
Panelin son oturumunda konuşan Prof. Dr. 

Ergun Gedizlioğlu ise Avrasya Tüneli’nden son-
ra bölgedeki trafiğin arttığını ifade ederek, top-

lu taşıma araçlarının kullanılmasının teşvik edilmesi 
gerektiğini vurguladı. 

Hava kalitesi hakkında sağlıklı veri almanın güç 
olduğunu söyleyen Ozan Devrim Yay da “Selimiye 
istasyonundaki verileri indirdim ve DSÖ’nün verile-
rine göre sağlıklı hava solumuyoruz.” diye konuştu. 

“Partikül maddelerin oranlarını göremiyoruz” 
uyarısını yapan Remzi Çelik ise “ Beton parçaları 
suyla beraber ciğerlerimize yapışıyor. Beton santral-
lerinin 15 yıldır içinde yaşıyoruz.” diye konuştu. 

Panel katılımcıların da katıldığı forum bölümüy-
le tamamlandı. 

amera sisteminin olmadı-
ğı kör bir noktada kırmızı 
ışıkta geçtiniz. Kimse gör-
medi, görse de umursamadı 

sandıysanız yanılmış olabilirsiniz. Çün-
kü Türkiye’nin pek çok şehrinde trafikte 
sizi ‘gözetleyen’ binlerce fahri trafik mü-
fettişi (FTM) var!

5-11 Mayıs Trafik Haftası vesilesiy-
le Fahri Trafik Müfettişleri Derneği’nin 
Kadıköy’de bulunan Genel Merkezi’ni 
ziyaret ederek, Dernek Başkanı Avukat Sami Güleç-
yüz’le konuştuk.

• Dernek ne zaman kuruldu ve siz ne zamandan 
beri yönetimdesiniz? Nasıl bir örgütlenme yapınız 
var?

98’de kuruldu. O zamandan beri yönetimdeyim, 
2003’ten beri de başkanlık yapıyorum. Biz merke-
zi Kadıköy’de olan bir Türkiye derneğiyiz. 17 şehirde 
temsilciliklerimiz var. Türkiye genelinde 23 bine ya-
kın fahri trafik müfettişi var. İstanbul’da bu rakam 3 
bin 500 civarı.

• İstanbul gibi bir megakent için yeterli mi?
Trafik Kanunu’nda şöyle bir öngörü var; bir şehir-

deki fahri trafik müfettişi sayısı belirlenirken o ildeki 
araç sayısının binde 2’si baz alınıyor. İstanbul’da 4 mil-
yon 500 bin araç olduğuna göre 9 bin müfettiş olma-
lı. Yani epey eksik var. Sadece İstanbul ülke genelinde 
eksik var. Yeni müfettişler alınması lazım ki alınacak. 

• Böyle bir mekanizma nasıl ortaya çıkmış? Neden 
ihtiyaç duyulmuş?

97 yılında, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanu-
nu’na eklenen bir madde ile bu işin tanımı yapıldı. Tür-
kiye’de trafik sıkıntılı bir konu. Biz trafiği şehiriçi ve 
şehirlerarası olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Şehirlerara-
sında sürat fazla olduğu için orada yapılan hatalar bü-
yük oranda ölümlü kazalara sebebiyet veriyor. Şehiri-
çinde ise ölümlü kaza daha az ama kaos oluyor. Devlet 
bu trafiği düzenlemek için her köşe başına trafik me-
muru dikemeyeceğine göre, bunun için halkın içinden 
güvenebileceği kişilere bu yetkiyi veriyor. 

ÜNLÜLER DE TEFTİŞTE
• FTM olmanın kriterleri neler?
Eğitim önemli, o nedenle üniversite mezunu olmak 

gerekiyor. Kanun bu kişilerin olgun olmasını öngörmüş 
yani yaşı küçük olursa birine kızınca kasten ceza filan 
yazar diye. O nedenle yaş sınırı 40 ki bizce bu fazla, 30-
35 olmasını istiyoruz. FTM trafiği iyi bilecek. En az 10 
yıllık ehliyet sahibi olmalı ve son 5 yılda da asli kusurlu 
bir trafik kazasına karışmamış olacak. Yani yanlış park, 
ışık ihlali gibi değil de kazaya sebebiyet veren bir olay-
da aslen kusurlu olmaması gerek. 

• Ünlü isimler de varmış aranızda.
Evet. Toplumun belli kesimlerinden belli kişiler 

bu görevi yürütüyorlar; akademisyen, gazeteci, hukuk-

çu, doktor, iş insanları… Mesela Aziz Yıldırım, Müj-
dat Gezen, Fatih Altaylı, Hıncal Uluç, Murat Dedeman, 
Erman Toroğlu, Metin Akpınar ki kendisi dernek yöne-
timimizdeydi. 

• Bize işleyişi anlatır mısınız? Bir FTM trafikte bir 
sürücü hatası gördü ve…

Biz kolluk kuvveti olmadığımız için ceza yazdığı-
mız kişiyle birebir muhatap olmuyoruz. Mesela bir sü-
rücün kırmızda geçtiğini görünce inip onu 
sözlü olarak uyarmak yerine hemen o ola-
yın ‘trafik suçu tespit tutanağı’nı tutuyo-
ruz. Bu tutanağa olayın yeri, saati, ilgili 
aracın özellikleri gibi detayları yazıyo-
ruz. Yani biz çıplak gözle görülebilen 
hataları önce tespit tutanağına geçirip, 
bunu 1 hafta içinde ceza tutanağına çe-
virmesi için Emniyet’e yolluyoruz. Em-
niyet de bunun ceza tutanağına çevire-
rek ilgili sürücüye tebligat gönderiyor.

Fakat şöyle bir durum var. Dedi-
ğim gibi bu tutanağı Emniyet’e götür-
mek için 7 günümüz var. Bu süre ba-
zen yeterli olmayabiliyor ya da trafik 
müfettişi arkadaş üşenebiliyor vb. Ya-
kın zamanda biz artık bu tutanakları elektronik ortam-
da yapabileceğiz. 

“BÜYÜK KAZALARA BAKMIYORUZ”
• FTM’ler ‘fahri’ olmakla birlikte yasal bir yapı-

lanma. Yazdığınız cezaların hukuki altyapısı var de-
ğil mi?

Evet. Tabi ki sürücünün itiraz hakkı da var. Biz bu 
cezaları yazarken fotoğraflı belgelemek zorunda deği-

liz. Ama sürücünün o hatayı işleme-
diğini belgelemesi gerekiyor. Nor-
malde hukukta, iddia eden iddiasını 
ispatla mükelleftir. Burada tam ter-
si. Ceza yazılan kişinin mağduriyeti 

en fazla para cezası! Dileyim ki trafik mü-
fettişi o cezayı yanlış yazdı. Sürücü hapis 
filan yatmıyor. Bizim cezaların sınırı bel-
li, zaten ölümlü büyük kazalar görev alanı-
mız dışında. Biz kırmızı ışıkta geçmek, ters 
yola girmek, hatalı park etme, emniyet şe-
ridini ihlal etmek, makas atmak, drift yap-
mak gibi çıplak gözle görülebilen ihlaller-
le ilgileniyoruz. 

• Trafikte ajan gibisiniz!
22 senedir devlete yardımcı oluyoruz. 

Gerekli bir yapılanma bu. Turizm, sağlık, 
gıda gibi alanlarda da fahri müfettişler ol-
malı.

“TOPLUMSAL ÇIKAR PEŞİNDEYİZ”
• Fahri yani gönüllüsünüz, dolayısıyla herhangi 

bir ödeme almıyorsunuz. O halde neden bu işi yapı-
yorsunuz, size faydası ne?

Her işte bir çıkar aramak doğru olmaz. Doğayı ko-
rumak için uğraşan çevrecilerin yahut herhangi bir 
STK’da çalışan kişinin çıkarı ne? Kişisel değil toplum-
sal çıkar… Toplumun düzene girmesine katkı sağlıyo-
ruz. Trafiği, bir milletin gelişmişlik düzeyini gösterir. O 
ülkenin aynasıdır trafik. Gelişmişlikle doğru orantılıdır. 
Trafik düzelirse çoğu şey düzelir.

• Suistimale de açık bir alan. Husumetli olduğu 
birine kasten ceza yazan bir FTM olabilir ki bu alan-
da eleştiriler de var.

Yapar, yapabilir. Doğru diyorsunuz. Var böylele-
ri illa ki. Alkollü iken araç kullanan müfettiş bile var! 
Her alanda böyle yanlışlıklar olabilir. Kasten ceza ya-
zanlar da olabiliyor. Fakat o durum İstanbul gibi büyük 

şehirlerde göz batıyor. Mesela müfettiş 
hep aynı kişiye ceza yazmış. Bu ka-
dar kalabalık şehirde hep o kişiyi mi 
buldu diye bir soru oluyor. Sonra bir 
inceleniyor ki, park sorunu yaşadığı 
komşusuna yazıyor ceza. 

“YAYAYA CEZA YOK”
• Bunu önlemek için bir mekaniz-

manız var mı?
Bununla ilgili şikayet olursa değer-

lendirilip Emniyet’e bildiriliyor. O ki-
şinin müfettişliği iptal oluyor. Demin 
dedim ya tutanakta araca dair detayla-
rı yazıyoruz diye. Eğer o bilgilerde bir 
uyuşmazlık varsa ceza iptal oluyor. Bi-
zim yazdığımız tespit tutanakları, ceza 

tutanağına dönüşürken Emniyet tarafından tek tek sağ-
laması yapılıyor. Diyelim müfettiş aracın rengini mavi 
dedi ama o araç lacivertse, tutanak geçersiz oluyor. 

• Yayalara da ceza yazıyor musunuz?
Hayır, plakaları yok çünkü. (gülüyor). Gerçi yaya-

ların da kimlik numaraları var ama tabi yolda durdurup 
soramazsınız. Bizim amacımız ceza yazmak değil, cay-
dırıcılık. Bizi, herkese ceza yazan sadist insanlar olarak 
görenler var! (gülüyor) Alakası yok. Az önce bahset-
tiğim FTM kriterleri tam da bu nedenle var. Düşünün 
koskoca bir profesörün, sokaktaki sürücüye ceza yaza-
rak kendini ispatlaması gibi bir şey sözkonusu olabi-
lir mi?
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Trafik ajanları yollarda!
Fahri Trafik Müfettişleri 

Derneği Başkanı 
Sami Güleçyüz, “Amacımız 

sürücüye ceza yazmak değil, 
caydırıcı olmak” diyor

K
l Gökçe UYGUN

“KADIKÖY’E BABA LAZIM”
• Derneğinizin merkezinin bulunduğu Kadıköy’ün sürücülerine dair tespitleriniz neler?
Sahilyolu ve Bağdat Caddesi’nde drift yapan sürücü sorunu var. Ayrıca, Kadıköy’de, 
özellikle Bağdat Caddesi’nde kaldırım başlarına parklanma yapılıyor. Bu, yaya hakkına 
tecavüz demek ki yaya hakkı da bir insan hakkıdır. Bu sürücülere daha yüksek ceza 
uygulanmalı. Biz de bunun için mücadele ediyoruz. Bu konuda yerel yönetimlere görev 
düşüyor. Kaldırım devamlarına babalar konulmalı. Kadıköy gibi yüksek eğitimli kişilerin 
olduğu bir ilçede bile durum buysa, diğer ilçeleri siz düşünün... 

Bahçelİ evlerİn semtİ

Koşuyolu sakinleri ve uzmanlar mahallenin tarihini, kentsel 
dokusunu ve değişimle beraber yaşanan sorunları tartıştı

Koşuyolu
l Erhan DEMİRTAŞ

1994
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Dünya, uzay ve maddenin çok kısa ömürlü 
kaynaşmalarından, uzay ve temel parçacıkların 
devasa bir yapbozundan ibaretse... biz neyiz?

Fizik Üzerine Yedi Kısa Ders, Carlo Rovelli,

*** 
Bugün yazacaklarım ‘biz neyiz?’ sorusuna ara-
dığım bir cevapla ilgili. Bu soruyu bana sordu-
ransa Erdoğan Hoca. Dünyanın koca bir kai-
natın bilinmezliği içerisinde, yer ve zamanın 
göreliğinde bir toz bulutu olarak seyir ettiği-
ni az çok bilirken-zaman zaman unutsak da, 
Hubble teleskobu eksik olmasın- bizlere insan 
olmanın, insan kalabilmenin ne demek oldu-
ğunu hatırlatan bir ışık paketiydi o. Ne yazık ki 
onu kaybettik... İşte bu ‘foton’ sayesindendir, 
bugün, bu yazıyı onun  ardından, onun şefka-
tiyle aralananlar için yazıyorum. Şunu da teslim 
etmem gerekiyor ki bu kayba dayalı her ne ya-
zarsam yazayım eksik kalacak...
Dünyanın kendi kara deliklerini bile isteye ya-
rattığı ve ardından bu yarattıklarıyla yüzleş-
meden yola devam ettiği sert bir dönemeç-
te tanıdık onu. Erdoğan Tahmiscioğlu, zamanın 
herkes için eşit akmadığının bir kanıtı olarak 
Kadıköy Anadolu Lisesi’nin ona çok yakışan 
havasında karşımıza ilk kez çıktığında avuç içi 
kadar çocuklardık. İşte o noktada iyi bir öğret-
menin zaman tanımazlığın neresinde durdu-
ğunu da bu biçimde öğrendik. Başka bir deyiş-
le yetkin bir öğretmenin, fizik kurallarının takip 
ettiği yolda, öğrenci ruhuyla nasıl buluştuğu-
nun kanıtıydı Erdoğan Hoca.  Nasıl ki ışığın doğ-
rusal hareket etmek yerine büküldüğü gerçeği 
varsa, onun öğrencisinin yanında sevgiyle na-
sıl durduğunu gözlemlemek biraz zaman ala-
caktı. Zira genç olarak sonsuzluğa giden bir yo-
lun yolcusu olma hayali ve sevdası bizi ta uzaya 
taşımıştı o zamanlar. Kendimizi bir şeyler san-
dığımız yaşlardaydık... Ancak şunu da öğrene-
cektik zamanla: Uzay da ışık karşısında bükü-
lür! Onun insan olmaya dair verdiği sözleri hiç 
unutmadık! Dahasını da... Kısaca sadece o bize 
öğretmemişti, sadece biz ona uyum sağlama-
mıştık; birlikte öğrenmiş, birlikte büyümüş, bir-
likte yolculuklara çıkmış, birlikte sevmiştik. 
Dönüşüm bekle bizi! On sekiz yaşındaki ruhlar 
için ne güzel bir duaydı... Yer buradaydı, gökyü-
zü yukarda. Ve bizler çok gençtik!
Peki bu yeterli miydi? Koca bir yaşamı anlamak 
için yani? Yirmili hatta otuzlu yaşlardaki soru-
muz aşağı yukarı buydu artık. Evren bu kadar 
geniş, bizler bu kadar küçükken yani... Müm-
kün müydü değiştirebilmek bazı şeyleri? Biz 
neyiz sorusunun, yazıma başlarken alıntıladı-
ğım Rovelli’nin aktarımından yansıyan yanı, ev-
renlerin içersinde küçücük olduğumuz ve en iyi 
çıkarsamayla ‘kuzguna yavrusunun şahin gö-
rünmesi’ biçiminde uzayıp gidiyordu.  Özelsek, 
kendimizi özel hissetttiğimiz kadar bir özellik-
ti bu. Gerçekten de pek küçüktük. Dahası kara 
delikler, uzayın genleşmesi, daralıp büzülme-
si karşısında sorduğumuz soruların birçoğu-
nun bu yüzyılda bile yanıtsız kalması kaçınıl-
mazdı. Sorular uzayıp gidiyordu. Evren büyük 
patlamadan önce var mıydı yok muydu? Ko-
pernik’le ulaşılan hakikat binlerce yüzyıl ön-
ceki afaki sapmaları düzeltmişti ama yine de 
bilgi yetimliğimize yetmemişti. Öğreniyorduk 
öğrenmesine. Teknoloji hızımız iyiydi. Yine de 
gündelik hayatta sınıfta kalıyoruk: Işık hızıyla 
devraldığımızı farz ettiğimiz evren, üst kattaki 
komşumuzla iletişime girmemize olanak sağ-
layamıyordu; ya da büyük Sekme’yi anlamaya 
çalışmak bir meslektaşımızın bize attığı kazığı 
algılamamıza yeterli olamıyordu. Uzayın içer-
sinde yalnız olmamız pek mümkün gözükme-
se de kimi kez 21. yüzyılda kendimizi ruhen ve 
hepten kaybolmuş hissetmemizin sırrı nerede 
saklı olabilirdi?  Dünyalı olmanın ‘özerkliği’ yer-
le bir olmuş, Anaksimandros’un, aşağıda yer-
yüzü, yukarda da gökyüzü biçiminde özetle-
diği evrenden bu yana çok şey değişmişti-ne 
yazık ki... 

Fakat sonra ilginç bir şey oldu. Erdoğan Hoca’yı 
kaybetmemizden iki gün önce hiç açmadığım 
bir çekmeceyi açmak istedim. Ve o çekmecede 
yıllar önce onunla aşağı yukarı bu zamanlarda 
çekilmiş bir sınıf fotoğrafımızı buldum. Çok gü-
zel bir fotoğraf! O fotoğraftaki ışık sadece ba-
har ışığı değildi. O fotoğrafta hemen hepimi-
ze işlemiş olan bir duygu mevcuttu. EVDEYDİK! 
Sevdiğimiz bir hocanın yanında, sevdiğimiz bir 
şehrin sevdiğimiz bir kıyısında, ait olduğumuz 
bir yer ve zamanda, dışlanmadığımız bir yer-
yüzünde, dünyamızdaydık. O ışıkta insana dair 
olan çok yalın bir gerçek vardı. Doğup öldü-
ğümüz bu dünya, ve sonra tekrar doğup tek-
rar öleceğimiz bu dünya yabancı bir yer değildi. 
Hanedeydik! Yalnız değildik. Hiç ama hiç yalnız 
değildik... Çok renkli ve hayret verici bir yaşam 
hemen dibimizdeydi, dünyanın bir parçasıydık  
ve hepimiz evreni meydana getiren yıldız to-
zundan yapılmıştık! Hepimizin yüzünde bu hu-
zur vardı. Gerçekten hep birlikte anlamış olabi-
lir miydik?
Uzun uzun baktım fotoğrafa. Birazdan zil çala-
cak ve derse girecektik...
Sonra fotoğrafı kızı Demet’e gönderdim. O da 
o günün ertesinde o fotoğrafı Erdoğan Hoca’ya 
göstermiş. O fotoğrafta hemen hepimizi ta-
nımış ve o günleri büyük bir gururla anmış. Ve 
ertesi gün de bizi bırakmış ve başka diyarla-
ra göç etmiş...Bir sonraki gün Demet bunu an-
lattığında gözyaşlarıma karışan şu cümlelerle 
kendimi son derece farklı bir boyutta hissetti-
ğimi sizlerden saklamayacağım.
‘’Bir sonraki teneffüs yeniden görüşmek üze-
re Hocam!’’

Erdoğan Tahmiscioğlu için

MÜGE 
İPLİKÇİ

Kadıköy Belediyesi TESAK’ta 
Cumartesi Söyleşileri’nin konuğu 
olan usta tiyatrocu Metin Akpınar 
“Kabare tiyatrosu”nu anlattı

Metin Akpınar 

adıköy Belediyesi Tarih, Edebiyat ve Sa-
nat Kütüphanesi’nde düzenlenen “Cumar-
tesi Söyleşileri”nin bu haftaki konuğu usta 
tiyatrocu Metin Akpınar oldu. Türkiye’de-

ki ilk kabarenin kurucuları arasında yer alan Akpınar, 
kabare tiyatrolarını anlattı.

“SAHNEMİZ KAPATILDI”
Kabare tiyatrosuyla tanışmasında Haldun Taner’in 

önemli bir rolü olduğunu söyleyen Akpınar, “Biz 
‘Gözlerimi Kaparım, İşimi Yaparım’ turnesindeyken 
performansımızı gören Haldun Hoca bir kenara Zeki, 
ben ve Ahmet için ‘Kabare yapılırsa bunlar ile yapılır’ 
diye not almış” dedi.

Kabare tiyatrosu yaptıkları yıllarda benzinliğin ya-
nında diye sahnelerinin kapatıldığını söyleyen Ak-
pınar, “Bir ülkede benzinciyle tiyatro yan yanaysa 
hangisi kapatılır? Benzinci kapatılır. Bizde tiyatro ka-
patıldı. Bizi çok üzdü. Bir buçuk aylık bilet satmıştık. 
Allah rahmet eylesin Levent Kırca’nın çadırını aldık 
da onun çadırında halkımıza olan borçlarımızı ödeye-
bildik.” şeklinde konuştu.

YENİ KABARE OYUNCULARI YETİŞİYOR
Türkiye’de oynanan kabareyi “Geleneksel Türk ti-

yatrosu ile modern kabare tiyatrolarının sentezi” olarak 
tanımlayan Akpınar, “Tabii geleneksel olabilmesi için 
sürekli olması ve nesilden nesile aktarılabilmesi lazım. 
Geleneksel Türk tiyatrosunu o günkü koşullarda da bu-
günkü koşularda da yeniden canlandırmak çok kolay bir 
iş değil.” şeklinde konuştu. 

Akpınar yeni kabare oyuncularının yetiştiğini, 
“Okan Üniversitesi’nde kabare oyunculuğu dersi ver-
meye çalışıyorum. Ondan evvel başka üniversitelerde 
de bu görevi yaptım. Bu sene Okan Üniversitesi ilk me-
zunlarını verecek. Oradan bir kaç kişi yetiştirip, zehri-
mizi akıtıp hazırlamak istiyoruz. Biz de öyle öğrendik 
çünkü. Oralardan da bir şeyler çıkacak diye ümit ediyo-
rum. Çünkü gerçekten kabaresiz bir ülke ana damarları 
eksik bir ülke demektir.” sözleriyle anlattı.

KABARE MÜZESİ GELİYOR!
Seyircilerin sorusu üzerine “Bütün hedefim bir ka-

bare müzesidir.” diyen Akpınar, projeyi gerçekleştirme-
ye çok yakın olduklarını söyleyerek şöyle devam etti: 
“Ataşehir’de böyle bir imkanımız doğdu. Ben naylon 
parçasını bile atmam, düğümleyip bir yere bırakırım. 
Dolayısıyla kabareden kalma çok fazla hatıra eşyası bir 
depoda duruyor. Şu anda bir kaç yer alternatifi var onla-
rı gözden geçiriyoruz. Orada keyifli işler düşünüyoruz. 
Biz kabare tiyatrosunda çok şehit verdik. Zeki Alasya 
gibi bir çok arkadaşımız, sanat emekçisi arkadaşımız şe-
hit oldu. Oraya bir cennet odası düşünüyoruz. Teknolo-
jinin imkanlarını da kullanarak onları anacağımız ve ya-
şayacağımız bir oda olacak. Kabareye gelen insanların 
oturabileceği 80-90 kişilik bir salon hayal ediyoruz. Bir 
kabare tiyatrosu yapmayı düşünüyoruz orada. Zannedi-
yorum başaracağız.”

l Alper Kaan YURDAKUL
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Karikatür Evi’nde Karikatürcüler Derneği işbirliğiyle 
ilki şubat ayında başlayan “Kafa Kafaya Karikatür Mu-
habbeti” söyleşi dizisi her ay alanının usta isimlerini 
ağırlıyor. Dizinin nisan ayı konukları karikatürist Ra-
şit Yakalı ile karikatürist, senarist, yönetmen ve sunu-
cu Gani Müjde oldu. 

ÖĞRETMENLİKTEN KARİKATÜRE
Moderatörlüğünü Öznur Kalender’in yaptığı söyle-

şide ilk sözü Semih Balcıoğlu’nun teşvikiyle karikatüre 
başlayan Raşit Yakalı aldı.Yürütücülüğünü üstlendiği 
Çarşaf Karikatür Okulu ile günümüz usta çizerlerinin 
yetişmesinde önemli katkılar sağlayan Yakalı, kari-
katüre başlama hikayesini şöyle anlattı: “Söke’de öğ-
retmenlik yapıyordum, 18 yaşındaydım ve küçük öğ-
retmen olarak çağrılırdım. Aynı zamanda çizim de 
yapıyordum ve bir gün çizimlerimi İstanbul’daki ga-
zetelere göndermeye karar verdim. Bu vesileyle Semih 
Balcıoğlu ile tanıştım ve beni İstanbul’a davet etti. İlk 
karikatürüm Tercüman’da yayınlandı. Daha sonraları 
Yeni Asır’da çizmeye başladım. Bir gün şehirlerarası 
bir otobüsle yolculuk ediyordum yanımda da bir kadın 
Yeni Asır okuyordu. Tam karikatürümün olduğu sayfa-
yı çevirecekken sayfayı atladı. Ben de sayfayı göstere-
rek ‘bunu ben çizdim’ dedim.”

“ARTIK ÖDÜL VERİLMİYOR”
Yeni Asır’dan sonra Dünya gazetesinde çalıştığını 

söyleyen Yakalı, “Gazetenin sahipleri değişti ama be-
nim masam hep aynı kaldı. Hayalini kurduğum ne varsa 
gerçekleştirdim. Ama artık Türkiye Gazeteciler Cemi-
yeti ve Türkiye Spor Yazarları Derneği karikatür dalın-
da ödül vermiyor. Burada bizim mi suçumuz var yoksa 
zamanın sonucu mu? Niye unutuldu? Bu bizim ayıbı-
mız mı ben de bilemiyorum.” diye konuştu. 

KARİKATÜR BULUCU
Gırgır, Fırt, Laklak ve Limon dergilerinde hem çi-

zer hem de yazar olan, aynı zamanda senaryo yazarlı-
ğı da yapan Gani Müjde de Gırgır’daki yıllarını şu ifa-
delerle anlattı: “Gırgır’da ikiye bölünürdü çizerler; bir 
grup bulurdu, bir grup çizerdi. Ben bulanlar arasınday-

dım, bizim adımız karikatür bulucusuydu. Gırgır’dan 
ayrılıp Limon dergisine geçtim, bugünkü Leman’ın ilk 
hali. Onu kurduğumuzda şöyle bir şey düşündüm, çi-
zemiyorsun bari yaz. Böylelikle yazmaya başladım ve 
derginin popüler yazarlarından oldum. Uzun yıllar ya-
zarlık yaptım, sahnelerde de yazarlık yaptım. Uğur Yü-
cel, Sezen Aksu, Şener Şen, Metin Akpınar... Hepsi-
ne sahne gösterileri ve oyunlar yazdım. Sonra biraz geç 
oldu ama Kaygısızlar dizisiyle başlayan bir televizyon 
serüvenim oldu. Son iki yıldır bir kesintiye uğradı ama 
hala sürüyor, hala sektörün içindeyim. Karikatürle baş-
layan bir mizah yolculuğu aslında bu. Zaman zaman 
yine karikatüre dönüyorum. Mesela son kitabımda-
ki “nbr cnm”deki karikatüreri ben çizdim, ben boya-
dım, kendim uğraştım. Arada çiziyorum, rehabilite ol-
mak için çiziyorum, sıkıldığım toplantılarda çiziyorum, 
sözümün yetmediği yerde çiziyorum. Profesyonel ola-
rak bundan para kazanmıyorum ama bu gidişle herhal-
de kazanacağız.” 

“UMUT YENİ YAYINCILIKTA”
Gani Müjde, Öznur Kalender’in “Günümüzün mi-

zah anlayışı çok değişti. Ne değişti de birden bire mizah 
programları böyle oldu?” sorusuna ise şu şekilde cevap 
verdi: “Bir tespit ile başlayalım: Türkiye’de iyi bir mi-
zah ekolü oldu her zaman. Aziz Nesinlerden önce, bu-
günlerde de birçok yerde adı anılan Teodor Kasap ile 

başlayan bir çizgi hayatı, hatta daha da geçmişe gider-
sek Karagöz ve Hacivat ile gelen çok zengin bir mizah 
kültür parkı burası. Umut, yeni yayıncılık sisteminde. 
Bu sistem dilediğim yerde dilediğim zaman seyretme 
mottosu ile ilerliyor. Netflix, BluTv, Puhu Tv, yakında 
gelecek Amazon Prime gibi. Bunların hepsi paralı tele-
vizyonlar ama siz dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte, 
dilediğiniz içeriği seyredeceksiniz.”

Mizahın yayıldığı alanlardan birinin de sosyal med-
ya  olduğunu ifade eden Müjde, “Sanat mutlaka kendi-
ne akacak bir nehir yatağı bulur, kendini asla yok et-
mez. Yok edemezsiniz zaten. Yeni iletişim kanalları, 
zararlarını bilerek kullanırsanız çok ufuk açıcı bir yer-
dir. Birçok insan için gelir ve ekmek kapısıdır. Benim 
mesela bir kanalım var “Gani Müjde Bir de Benden 
Dinle” diye, geçen ay ilk paramı ay aldım. 100 lira ama 
sıfırın üzerindeki her şey güzeldir. Birçok insan için pa-
rasal karşılığından çok zinde olmanızı sağlıyor.” dedi. 

“Kafa Kafaya Karikatür 
Muhabbeti” söyleşisi dizisinin 
konuğu olan Gani Müjde: 
“Sanat mutlaka kendine akacak 
bir nehir yatağı bulur, 
kendini asla yok etmez” 

anlattı
nu

l Erhan DEMİRTAŞ

Sözümün yetmedİğİ yerde çİzİyorum
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RuhI Su Dostlar Korosu

undan tam 44 yıl önce usta Ruhi Su’nun 
çabalarıyla kurulan Ruhi Su Dostlar Ko-
rosu, aradan geçen yıllara rağmen hala 
ayakta ve Kadıköy’de çalışmalarını sür-

dürmeye devam ediyor. 
Ortaya çıktığında tek sesli türkülerin çalışıldığı koro 
zamanla, bu türkülerin hep beraber söylenmesi ve iki 
sesli küçük denemelerle çok sesliliğe adım attı. Halk 
müziği ile batı müziğini harmanlayan koronun esas 
amacını Ruhi Su şöyle anlatıyor: “Batı tekniği ile iş-
lenmiş müziğimizi dinlerken de kendi dilimizi ve kendi 
yaşantılarımızı bula bula çoksesliliğin tadını anlama-
ya alışacağız ve böylece batı müziği içindeki yerimi-
zi alabileceğiz.”

İLK KORİST ANLATIYOR...
Dönemin Türk müziği anlayışında çok daha ileride ör-
nekler sunan koro, hem yurt içinde hem de yurt dı-
şında sayısız konser verdi ve çok önemli müzisyen-
leri bünyesinden çıkarmayı başardı. Bu başarı dolu 
hikayeyi, ilk korist ekibinde yer alan Fitnat Sun’dan 
dinleyelim: “Dostlar Korosu 1975 yılında Dostlar Ti-
yatrosu bünyesinde kuruldu. Koro sınavla seçilen ki-
şilerden oluştu. Ben Ruhi Su’yu önceden duymuş, 
dinlemiş bir Anadolu çocuğuydum. Sesine ve türkü-
leri söyleyiş tarzına hayran kalmıştım. Ben üniversi-
te yıllarında Ruhi Beyin açtığı sınava girerek ve seçi-
lerek Dostlar Korosu’na katıldım. Biz iki kız kardeş, bu 
sınava girmiş ve kazanmıştık. Ruhi Hocamızın eğitimi 
ile pek çok halk ezgisini ve bestelenmiş müzik parça-
larını söyledik.”
Sun, Ruhi Su’nun varlığını ve öncülüğünü ise şöy-
le açıkladı: “Ruhi Su Hocamız almış olduğu 
müzik eğitiminin verdiği olanaklarla halk 
müziğini, batı tekniğiyle söyleyen ve 
çalan tek müzisyendi. Sesi ve sazı bir 
bütündü. Halk müziğini Ruhi Hoca-
mız tarzı ile dinlemeyi ve söylemeyi 
çok seviyordum.”
Koronun şefliğini yürüten Yusuf Ba-
şaran ise “Müzik biliminin evrensel 
kurallarını kendinize rehber edinmeniz 
yeterlidir. Koroda Ruhi Su’nun öğretmek, 
yapmak istediği de buydu.” derken dü-

nün müziğiyle bugün arasındaki farklı şöyle 
açıklıyor: “Bugün teknolojinin adeta kölesi 
durumuna getirilmiş ve birbirine her geçen 
gün biraz daha yabancılaşan insanın müziğe 
bakışı ve ilişkisi daha yüzeysel ve derinlikten 
uzak. O dönemde insan ilişkileri daha sosyal 
daha paylaşımcı ve duygu olarak daha de-
rin bir yapıya sahipti. Bence en önemli fark bu 
değişimin müziğe yansımasıyla ilgili.”

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
İlk koristler, 12 Nisan Cuma akşamı Barış Manço Kül-
tür Merkezi’nde bir konser verdi. Sun sözlerini, ilk ko-
ristler olarak devam ettirdikleri çalışmaları anlatarak 
bitiriyor: “Çalışmalara devam ediyoruz. Onun bize öğ-
rettiği gibi türkülerimizi söylüyoruz. Yaklaşık dört yıl-
dır çalışmaktayız. Bir kısım türküleri bir CD’de topla-

dık. İlk konserimizi de bu kapsamda verdik. Hem 
konserler hem de ikinci ürünümüzü ortaya çı-

karmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Bizi dinleyen kitle genelde 1980 öncesi-
ni bilen, Ruhi Beyi tanıyan, seven insanlar 
ama yanlarında çocuklarını, torunlarını da 
getiriyorlar. Umarım bizler onlara da bu 
sevgiyi aşılarız.” “Önümüzdeki dönemde 

ikinci albümü çıkaracağız” diyen Başaran 
ise sözlerini şöyle noktalıyor: “Ruhi Su’nun 

ruhlarımıza üflediği nefesi 40 yıldır hala yaşa-
tıyoruz ve yaşatacağız.”

DOSTLAR KOROSU 
Dostlar Korosu’nun temelleri 1975 yı-
lında, Şişli’de faaliyet gösteren Dostlar 
Tiyatrosu’nda atılır. Dostlar Tiyatro-
su’nun Cumhuriyet Gazetesi aracılı-
ğıyla yayınladığı çağrı büyük ilgi görür. 
1975 yılının Aralık ayında, sınav sonu-
cu alınan yaklaşık 60 kişiyle Dostlar 
Korosu kurulur. Önceleri tek sesli tür-
küler üzerine çalışan koro, daha son-
raları iki sesli küçük denemelerle çok 
sesliliğe adım atar.
Koro ilk defa 1975 yılında, Dostlar Ti-
yatrosu’nda verilen Pir Sultan Abdal 

konserinde sahne alır. ‘Pir Sultan’ ve ‘Köroğlu ve Tür-
küler’ adlı konserleri o dönemde büyük yankı uyan-
dırır.
Ruhi Su, Dostlar Korosu ile 1976 yılında ‘El Kapıları’, 
1977’de ‘Sabahın Sahibi Var’, 1978’de ise ‘Semahlar’ 
albümlerini kaydeder. 12 Eylül askeri darbesi ile birlik-
te çalışmalarına ara vermek zorunda kalan koro, Ruhi 
Su’nun ölümünden sonra yeniden bir araya gelerek 
çalışmalarını sürdürme kararı alır. 1987 yılında, ustaya 
saygının bir ifadesi olarak adını ‘Ruhi Su Dostlar Koro-
su’ (RSDK) olarak değiştirir. 
Koro, Ruhi Su’nun ölümünden sonra ilk kez 30 Mart 
1987’de Harbiye Konak Sineması’nda gerçekleştiri-
len ‘Ruhi Su Anma Gecesi’nde sahne alır. Amatörler-
den oluşan koro bugüne kadar çok sayıda sanatçıyla 
sahne aldı; yurt içinde ve dışında sayısız konser verdi, 
500’ün üzerinde korist yetiştirdi. 

Ruhi Su Dostlar 
Korosu, 44 

yıldır varlığını 
sürdüren, 500’ün 

üzerinde korist 
yetiştirmiş, 

yurt içinde ve 
dışında sayısız 

konserler vermiş 
bir koro. Müzik 

tarihimizde 
önemli yer 

tutan koronun 
hikayesini sizler 

için derledik…

Türkiye'nin keman ekolünün uluslararası temsilcisi, ke-
man virtüözü, bestecisi, akademisyeni, şefi ve uluslara-
rası kültür elçisi Cihat Aşkın, 40. sanat yılını Kadıköy'de 
kutluyor.
Konser, 6 Mayıs Pazartesi günü saat 20:00'de Kadıköy 
Belediyesi Süreyya Operası'nda olacak. Aşkın, uluslara-
rası üne sahip piyanist Roberto Prosseda ile tamamen 
Süreyya seyircisine özel bir programla seyirci karşısın-
da olacak.
Sanatçı birçok Türk eserinin ilk CD kaydını gerçekleştir-
di, müzik hayatına kurumsal olarak birçok yapı kazan-
dırdı. Menuhin ve Flesch yarışmaları dahil bir çok ulusal 
ve uluslarası ödülün sahibi olan Aşkın, “Roma Foyer des 
Artistes” ödülü, The Kennedy Center ve Buenos Aires 
Belediyesi tarafından da altın madalyaya layık görüldü.

Cazın üçüncü 
baharı başlıyor
Yeldeğirmeni'ndeki mekanların kolektif girişimleriyle 
başlayan Yeldeğirmeni Caz Baharı'nın, bu yıl 
üçüncüsü düzenleniyor.  Bu sene de yurt dışından 
ve Türkiye'den birçok caz müzisyeni caz severlerle 
biraraya geliyor. 
10 - 12 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek olan 
festivale, birçok mekan ev sahipliği yapacak. Festivalin 
konser takvimi şöyle:
10 Mayıs Cuma
21.00 - The Badau - Gilad Hekselman Zuper Octave 
Project
11 Mayıs Cumartesi
15.00 - Boni - Erhan Erbelger & Orçun Kaya & İrem 
Demir ile caz ve fotoğraf üzerine
17.30 - Küff - Şenova Ülker & Anıl Deniz
20.00 - Hangart - Cazzip Goes Electro
21.00 - The Badau - Ayşe Tütüncü Dörtlüsü
21.30 - Kalabalık - Eren Noyan Trio
 12 Mayıs Pazar
14.30 - No. 39 - Flapper Swing
17.00 - Bit'ro - Önder Focan ile caz gitar üzerine
18.00 - Hood - Su İdil Quintet
19.00 - Tiyatro Ops - İpek Göztepe Quartet

Birinci liseliler Kadıköy’den

Ukulele İstanbul grubu, 
her sene olduğu gibi bu yıl 
da 'Ukulele Günü'nü kut-
lamaya hazırlanıyor. Et-
kinlik 5 Mayıs Pazar günü 
Moda sahilde yapılacak. 
Ekip, "Her yıl 2 Mayıs'ta 
toplanıp birlikte şarkı-
lar çaldığımız ukule-
le günü bu sene Per-
şembe'ye denk geliyor.  
Bundan dolayı ona en 
yakın Pazar günü olan 5 
Mayıs'ta kutlarsak daha fazla katılım olabi-
lir diye düşündük.   Katılmak için ukulele çalıyor olmanız veya ukule-
lenizin olması şart değil.  Eğer ukuleleyle ilgili merak ettikleriniz var-
sa gelip bize sorabilir veya sadece bizimle şarkılar söylemek için de 
bize katılabilirsiniz. Her sene olduğu gibi Şifa Sokak'tan aşağı inen 
merdivenlerin dibinde çimenlerde olacağız." diyor.

l Fırat FISTIK

B

Fotoğrafçı Engü Balkan, caz sanatçılarını 
fotoğrafladı.  Balkan "Caz Işığı" projesi kapsamında, 
Yeldeğirmeni'ndeki seçkin jazz clublerinden biri 
olan The Badau Jazz Club'de sahne alan 18 caz 
sanatçısının sahneye çıkmadan birkaç saat önce 
yaptıkları provalar esnasında portrelerini çekti. 
çekim için bir telefon ve ışık kaynağı kullanan Balkan, 
sert, beyaz ve güçlü ışığı portrelere yönlendirerek 
bu sanatçıların her birinin yaydığı nevi şahsına 
münhasır ışığı daha da belirgin kılmayı ve fotoğraf 
stüdyolarından değil sahne arkasından yükselen 
caz ışığını izleyiciye ulaştırmayı amaçlıyor. 30 Nisan 
Uluslararası Dünya Caz Günü'nde açılan sergi, 7 
Mayıs'a dek Cihangir'deki Fotoğrafevi'nde görülebilir.

Cazın ışığını 
fotoğrafladı

Ferit Odman - Sevil Esen

Fizy 22. Liseler Arası Müzik Yarışması’nda büyük ödül Kadıköy’e geldi
Dijital müzik platformu fizy sponsorluğunda, bu yıl 
22'ncisi düzenlenen Liseler Arası Müzik Yarışması'nın 
büyük finali İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi'n-
de gerçekleştirildi. Finale yükselen 31 lisenin kıyasıya 

mücadele ettiği organizasyonda, geleceğin yıldızları 
sahnede performans sergiledi. Jüri üyeleri, birincileri 
belirlemek için bir hayli zorlandı.
Türkiye’nin 7 bölgesindeki 55 ilden 636 okulun yarış-

tığı ve bu yıl başvuru 
rekoru kıran yarışma-
da Alper Aksoy, Jan-
set, Melis Sökmen, Ce-
mil Demirbakan, Seyyal 
Taner, Tarkan Gözü-
büyük, Turhan Yükse-
ler, Meltem Taşkıran 
ve Figen Çakmak gibi 
ünlü sanatçılar da sah-
ne aldı.
Müzik şöleninin yaşan-
dığı finalde; büyük ödü-
lü kazanan grubu Turk-
cell Dijital Servisler ve 
Çözümlerden Sorumlu 
Genel Müdür Yardımcısı 
Ataç Tansuğ ile yarış-
manın kurucusu Serhat 
Hacıpaşalıoğlu birlikte 

anons etti. 10 bin liralık ‘icra’ dalındaki büyük ödülün 
kazananı, İstanbul Özel Moda Mimar Sinan Güzel Sa-
natlar Anadolu Lisesi ve Özel Kadıköy Akşam Lise-
si öğrencilerinden oluşan grup oldu. Gecede derece-
ye giren 22 okula 7 farklı kategoride toplam 70 bin lira 
ödül dağıtıldı.

GÖRME ENGELLİ VE OTİZMLİ GENÇ VİRTÜÖZ
Finalde her sene dönemin en ses getiren isimlerinden 
seçilen "Yılın Genç Yıldızı" ödülü, bu yıl Derya Uluğ’a 
verildi. Genç şarkıcı, yerli milli iletişim platformu BiP 
üzerinden yapılan oylama ile seçilen "Sürgün Aşkımız" 
şarkısını seslendirdi. fizy Liselerarası Müzik Yarışma-
sı'na destekleri için teşekkür eden Uluğ, gençlere de 
"Her zaman koşmaya devam edin" mesajını verdi.Ge-
cede sahne alan bir diğer yetenekli isim de piyano vir-
tüözü İrem Fitöz oldu. Görme engelli ve otizmli olan 
minik İrem’in performansı ayakta alkışlandı.

Aşkın'ın 40. yılı Moda’da

Yusuf Başaran



ızılay Kadıköy şubesinin başka-
nı 10 Şubat 2019’da değiş-
ti. Göreve yeni başlayan 
Habip Kiraz, Kızılay 

olarak Kadıköy’de bağışçı sayı-
sını arttırmayı, yaşlılara sürekli 
bir destek sağlamayı, okullara 
Kızılay köşeleri kurarak daha 
küçük yaş gruplarında da far-
kındalığı arttırmayı amaçladık-
larını belirtiyor.

Hedefleri ve beklentileri anla-
tan Kiraz, aynı zamanda Öykü Arîn ile 
gündeme gelen kan örneklerinde doku eşleş-
tirmesinin prosedürünü ve Sağlık Bakanlığı 
ile iletişimi Gazete Kadıköy’e anlattı:

● Habip Bey öncelikle kendinizi kısaca 
tanıtır mısınız?

Aslen Erzurum’luyum. 1970 yılından beri 
Kadıköy’de ikamet etmekteyim. Evliyim ve 5 
çocuk babasıyım. Şu anda inşaat sektöründe 
faaliyet gösteren bir şirketin sahibiyim. Çeşit-
li sivil toplum kuruluşlarında görevler aldım. 
Bir dönem Kadıköy’de il genel meclis üyeliği 
yaptım. Şu anda Türk Kızılay Derneği Kadı-
köy şube başkanlığı yapmaktayım.

KADIKÖY, BAĞIŞTA BAŞI ÇEKİYOR
● Kızılay Kadıköy Şube Başkanı olarak 

beklenti ve hedefleriniz neler?
Bilindiği üzere Kızılay, halkın kara gün 

dostudur. Bu anlam üzerinden Kadıköy’ü-
müzde bağışçılarımızın sayısını arttırmak 
önemli hedeflerimizdendir. Ayrıca ilçemizde 
yaşayan yaşlı büyüklerimizin tespitini yapa-
rak onları ziyaret ederek yalnız olmadıklarını, 
Kızılay’ın her koşulda yanlarında olduğu ger-
çeğini bilmelerini sağlayacağız. Okullarımız-

da Kızılay köşesi oluşturarak, Kızılay 
kulübü faaliyetlerini destekleyerek 

çocuklarımıza Kızılay bilincini 
aşılamak önem verdiğimiz ko-
nular arasında. En büyük he-
defimiz ise Kızılay’ımızın din, 
dil, ırk, mezhep farklılığı gö-
zetmeksizin tüm insanlara şef-

kat ve merhamet ile yaklaşma-
sını sağlamaktır.

● Kadıköy kan bağışı konu-
sunda duyarlı ilçeler arasında diyebi-

lir miyiz? 
Kesinlikle. Kadıköy, kan bağışı konusun-

da duyarlılığı en önde gelen ilçelerimizden-
dir. 1 Ocak - 18 Nisan itibariyle Kadıköy il-
çesinde 10 bin 369 ünite kan bağışı toplandı. 
İstanbul Anadolu yakasında toplam 56 bin 
321 ünite kan bağışı toplandı. Bu miktar tüm 
Anadolu yakasında toplanan miktarın beşte 
biri oranındadır.

Kök hücre havuzunda ise şimdiye kadar 
510 bin örnek toplandı. 4 bin 200 kök hüc-
re eşleşmesi ve bin 100 kök hücre nakli ger-
çekleşti. 

EŞLEŞME ZAMAN ALIYOR
● Doku eşleştirmesi konusunda tartış-

malar var. Bağış süreci nasıl işliyor?
Öncelikle bağışçıdan 2 tüp örnek alınıyor. 

1 tüp test için (bulaşıcı hastalıklar vs açısın-
dan kontrol amacıyla) 1 tüp doku tiplemesi 
laboratuvarına göndermek için (uluslarara-
sı banka). Testler sonucu süzülen örneklerin 
hepsi bir havuzda toplanıyor. Bu aktif bir ha-
vuz olup, eşleşme olduğunda hem bağışçıya 
hem de hastaya haber veriliyor. Bunun için bir 
zaman verilmesi söz konusu değil, örneğin eş-
leşme 10 yıl sonra bile olabilir. 

Eşleşme olduğunda hasta ismi verilmeden 
tekrar bağışçıya haber veriliyor ve tekrar kan 
verebilir misiniz diye soruluyor. Bağışçı tek-
rar kan vermeyi kabul ederse tekrar test ya-
pılıyor (bulaşıcı hastalık vs). Bu aşamadan 
sonra işlem Sağlık Bakanlığı’na devrediliyor. 
Sağlık Bakanlığı bağışçıya tekrar check-up 
yaptırıyor. Akabinde nakil günü tespit edili-
yor. Nakil gününe 5 gün kala bağışçıya aşı-
lama yapılmaya başlanıyor. Hasta ve bağış-
çı nakil günü bir araya getiriliyor. Bağışçıdan 
kan alınıyor, süzülüyor ve kök hücre ayrıştı-
rılıyor. Kök hücresi alınmış olan kan tekrar 
bağışçıya geri veriliyor (Bu yöntemin toplam 
süresi 5 gün).

Bir diğer yöntem eğer bağışçı vaktim yok 
derse kök hücre alınması kemik yoluyla ya-
pılıyor. Bu yöntemde leğen kemiğinden mik-
ro enjektörle ilik alınarak süreç kısa sürede ta-
mamlanıyor (Bu yöntemin toplam süresi 30 
dakika işlem + 5-6 saat istirahat) Zaten Sağ-
lık Bakanlığı bağışçının bu işlemlerdeki tüm 
masraflarını karşılıyor.   
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Genel olarak hareket-
lerde yavaşlama ile 
birlikte ortaya çıkan 
Parkinson hastalığı, 
hasta ve yakınlarının 
hayatını olumsuz et-
kiliyor. Parkinson has-
talığının genelde 65-
70 yaşlarında ortaya 
çıktığını vurgulayan 
Anadolu Sağlık Mer-
kezi Nörolojik Bilimler 
Direktörü Prof. Dr. Ya-
şar Kütükçü, “35-40 
yaşlarında da Parkinson geli-
şen hastalarımız var. Genç yaşta 
Parkinson ortaya çıkıyorsa, bu-
nun altında mutlaka buna neden 
olan faktörler araştırılmalı. Gene-
tik yatkınlık çok önemli” açıkla-
masında bulundu. 

Vücutta dopa-
min miktarının 
yüzde 60-70 
oranında azal-
dıktan sonra 
Parkinson be-
lirtilerinin or-
taya çıktığını 
belirten Anado-
lu Sağlık Merkezi 
Nörolojik Bilimler Di-
rektörü Prof. Dr. Yaşar Kütükçü, 
“Bu aşamadan sonra Parkinson 
belirtileri ortaya çıkıyor. Parkin-
sonun genel olarak 4 tane te-
mel bulgusu var: En önemli bul-
gu hareketin yavaşlaması. Tüm 
hareketlerde yavaşlama ve ha-
reketlerin amplitüdünün düşme-
si (örneğin yürürken yavaş ve 
küçük adımlarla yürüme gibi) gö-
rülmektedir. İkinci bulgu ise titre-
me. Özellikle istirahat halinde gö-
rülen titremelere dikkat edilmeli. 
Üçüncü bulgu kol ve bacakta ‘ka-
tılık’ olarak tanımlanan sertliğin 
meydana gelmesi. Hastalar ha-
reketleri daha zor yapar, kolunu 
bacağını kullanırken zorlanır. Son 
bulgu ise denge sorunları. Par-
kinson hastaları maalesef çok sık 
düşerler” dedi.

Koku alma bozukluğu Parkin-
son belirtisi olabilir

Parkinson olmadan hasta-
larda ‘premotor’ denen, ileri-
de Parkinsonun gelişebileceğini 
düşündüren bulguların olduğu-
na değinen Prof. Dr. Yaşar Kütük-
çü, “Parkinson hastalığı aslında 
hasta olmadan 10-15 yıl önce be-
lirti veriyor. En önemli ön belir-
ti ise kabızlık. REM uykusu dav-
ranış bozukluğu dediğimiz uyku 
bozukluğu, uykuda bağırma, kor-
ku, kol ve bacaklarda hareket de 
Parkinson belirtisi olabilir. Ayrıca 
koku alma bozukluğu da hastalı-
ğın ön belirtisi olabilir. Parkinson 
hastalarının geçmişine baktığı-
mızda çoğunda bu tarz belirtiler 
olduğunu görüyoruz. Bu kişiler-
de Parkinson riski daha yüksek.” 
şeklinde konuştu.

Parkinson hastalarına, duy-
gularını belli edemedikleri için 
depresyon tanısı da konabiliyor

Parkinsonda ana bulguların 
yanı sıra birçok yan bulgunun da 
olduğuna değinen Prof. Dr. Yaşar 
Kütükçü, “Bu hastalarda ‘Mas-
ke yüz’ dediğimiz bir durum ge-
lişir. Hastalarda mimik hareket-
leri azalır, donuk bir ifade olur. Bu 
hastalar duygularını belli edeme-
dikleri için çoğu kez bu hastalara 
depresyon tanısı da konabiliyor” 
açıklamasında bulundu. Parkin-
son hastalarının konuşmasının da 
belli bir süre sonra etkilendiğini ve 
monoton konuşmaya başladık-
larını anlatan Prof. Dr. Yaşar Kü-
tükçü, “Konuşmalarında duygu-
lar anlaşılmaz. Ses şiddeti azalır, 
daha kısık sesle konuşurlar” dedi.

Parkinson hastaları bol bol 
hareket etmeli

Parkinson hastalarına müm-
kün olduğu kadar hareketli olma-
yı önerdiklerini anlatan Anadolu 
Sağlık Merkezi Nörolojik Bilim-

ler Direktörü Prof. Dr. Yaşar Kü-
tükçü, “Parkinson hastaları 

yürüyüşler yapmalı, gün-
lük işlerini yapmalı ve ha-
reket etmeli. Asla ken-
dini eve kapatmamalı. 
Burada yoga veya Tai 

Chi gibi denge egzer-
sizlerinin de büyük yara-

rı var. Hareketle alakalı bir 
hastalık olduğu için hasta-

lar hareket etmekten kaçınıyor 
ancak biz bunun tersini yapmala-
rını söylüyoruz. Yaşam kalitele-
ri hareket ettikçe yükselir” dedi. 
Parkinson hastalığının seyri ve 
tedavi aşamasında hastaların ha-
lüsinasyon görebildiğini de belir-
ten Prof. Dr. Kütükçü, “Parkinson 
hastalarının diğer halüsinasyon 
görenlerden farkı, halüsinasyon 
gördüğünün farkında olması. Ha-
lüsinasyonlar çok hafif başlayıp 
sonrasında hastayı çok rahatsız 
edecek noktaya kadar gidebiliyor. 
Ayrıca tansiyon düşüklüğü görü-
lebiliyor. Ayağa kalkınca baş dön-
meleri, düşmeler olabiliyor. Bu 
yüzden tansiyonları kontrol altın-
da olmalı” önerisinde bulundu.

İleri evre hastalarda beyin pili 
tedavisi

Parkinson hastalarına ilaç te-
davisi uygulandığını belirten Prof. 
Dr. Yaşar Kütükçü, “6 grup ilacı-
mız var, onları kullanıyoruz. İle-
ri evre hastalarda beyin pili (De-
rin beyin stimulasyonu) dediğimiz 
bir yöntem de uygulayabiliyoruz. 
Bu yöntemde, beyinde Parkinson 
ile alakalı çekirdeklere elektrot 
yerleştirip, dışardan bu elektrotu 
uyararak şikayetlerini gidermeye 
çalışıyoruz. Beyin piliyle bu has-
taların titreme ve yavaşlık gibi şi-
kayetleri çok azalıyor, yaşam ka-
liteleri yükseliyor. Ayrıca ileri evre 
hastalarda bağırsaktan verdiği-
miz bazı ilaçlar var. Bunlar da et-
kili ilaçlar” dedi.

Parkinsonun seyrinin durdu-
rulması ile ilgili çalışmalar sürüyor

Parkinsonun kronik ve uzun 
süreli bir hastalık olduğunu ve 
devamlı bir doktor kontrolün-
de olunması gerektiğinin altı-
nı çizen Uzmanı Prof. Dr. Yaşar 
Kütükçü, “Her evrede hem has-
talıkla hem ilaçlarla ilgili ortaya 
çıkan yeni bulguları değerlendi-
rip tedaviyi düzenlemek gereki-
yor” şeklinde konuştu. Parkinson 
ile alakalı çalışmaların çok faz-
la olduğunu vurgulayan Prof. Kü-
tükçü, “Parkinson aşısı ve eksik 
dopamin üreten hücrelerin bey-
ne tekrar verilmesi gibi kök hüc-
re çalışmaları üzerinde çalışılı-
yor. Kök hücrelerle beynin tekrar 
dopamin üretmesi amaçlanıyor. 
Ayrıca hastalığın seyrini durdur-
makla ilgili çalışmalar sürüyor. 
Önümüzdeki 10-15 sene içerisin-
de bu konu ile alakalı çok önem-
li çalışmalar olacağını düşünüyo-
rum” açıklamasında bulundu.

Uyku ve koku alma 
bozuklukları Parkinson 

belirtisi olabilir

KAN BAĞIŞININ
5’te 1’i Kadıköy’den
Türk Kızılay Derneği Kadıköy 
Şubesinin yeni başkanı Habip 
Kiraz, Kızılay’ın Kadıköy’deki 
hedeflerini, kan bağışındaki 
son rakamları değerlendirdi

● Fırat FISTIK

K

Kadıköy Anadolu Lisesi, 26 ve 27 Nisan günlerinde 
“Kan Ver Kalplerde Kal” sloganı ile 3. Geleneksel 
Kan Ve Kök Hücre Bağışı etkinliği düzenledi. 
Kızılay ile el ele verilerek üç yıldır sürdürülen et-
kinliğe geçen yıl kök hücre bağışının da eklendiği-
ni dile getiren ve kendisi de kan ve kök hücre bağı-
şında bulunan Kadıköy Anadolu Lisesi Müdürü Ali 
Fuat Güney, “Öğrencilerimiz bu etkinlik için canı 
gönülden çalıştılar ve kan ile kök hücre bağışı için 
duyarlılık oluşturdular. Bir yıllık bir hazırlık süre-
ci olan bu etkinliğe destek için sanatçılar ve spor-
cularla da iletişime geçtiler. Kan ve kök hücre ba-
ğışında bulunuyorsunuz ve bağış bekleyenlere 
umut oluyorsunuz. Geçen yıl 450 kan 73 kök hüc-
re bağışı yapıldı. Bu yılda 530 ünite kan, 163 kök 
hücre bağışı yapıldı.” diye konuştu.  
Lise Müdürü Güney, sözlerine şu bilgileri de ekledi; 
“Kızılay bağışta bulunulan her ünite kan için fidan 
veriyor.  Biz de bu fidanları Aydos Ormanı’nda bu-
lunan 2 bin fidanlık korumuza dikeceğiz.”

“BİLİNÇLENMEMİZ GEREKİYOR”
Kadıköy Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretme-
ni Arzu Kaygusuz ise şunları söyledi: “Kan bağışın-

da da bulunmak istedim ama kan değerlerim dü-
şük çıktı. O yüzden sadece kök hücre bağışında 
bulundum. Umarım kök hücre bekleyenlere umut 
oluruz ve eşleşme sağlanır. Birilerine şifa olursak 
ne mutlu bize. Kadıköylüleri lisemize bekliyoruz.” 
Kan ve kök hücre bağışında bulunan Ayhan Batur 
ise, “Kan ve organ bağışında bulunursak belki bir 
kişinin hayatta kalmasına katkımız olur Herkesin 
bu ve buna benzer etkinliklere ve kampanyalara 
destek vermesini istiyorum. Bazı insanlarda kor-
ku var. Ama korkulacak bir durum yok. Her şey 
doktor kontrolünde yapılıyor. İnsanların bu konu-
da bilinçlenmesi gerekiyor.” dedi.

Kadıköy Anadolu Lisesi, “Kan Ver Kalplerde Kal” sloganıyla bağış kampanyası düzenledi

Liselilerden kan bağışı kampanyası
● Seyhan KALKAN VAYİÇ

Arzu Kaygusuz

Ali Fuat Güney Ayhan Batur

Prof. Dr. 
Yaşar Kütükçü

T.C. 
KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

Sayı: 32823597-301.03-E.222623
Konu: Meclis Gündemleri

T.C. KADIKÖY İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Kadıköy Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi, 1. Toplantı Yılında yapacağı 

Mayıs Ayı Toplantısı 06 Mayıs 2019 Pazartesi günü başlayacaktır.
Mayıs Ayı Toplantısının ilk birleşimi 06 Mayıs 2019 Pazartesi günü, saat 16.30’da

Kadıköy Belediyesi Meclis Binası, Meclis Salonunda yapılacağından
 Sayın Meclis Üyeleri’nin toplantıya teşriflerini rica ederim.

Şerdil Dara ODABAŞI
Belediye Başkanı

GÜNDEM:
1. Strateji Geliştirme Müdürlüğünün, 2018 yılı Bütçe Kesin Hesabı ile ilgili teklifi.
2. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Başkan Yardımcısı olarak 
görevlendirilen Meclis Üyesi Fahrettin KAYHAN’ın ödeneği ile ilgili teklifi.
3. Yazı İşleri Müdürlüğünün, meclis başkan ve üyelerine meclis ve komisyon
toplantılarına katıldıkları her gün için, belediye başkanına ödenmekte olan 
aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere huzur hakkı 
ödenmesi ile ilgili teklifi.
4. Strateji Geliştirme Müdürlüğünün, EASPD (Avrupa Engelli Hizmet Sağlayıcıları
Derneği) Uluslararası Konferansına katılım ile ilgili teklifi.
5. Strateji Geliştirme Müdürlüğünün, Making City Projesi 2.Toplantısı ile ilgili yazısı.
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İlk ne zaman maça gittim, hatırlamıyorum. 
Ama babam hatırlardı ve hikayesini anlatma-
yı çok severdi. Bir Adanaspor-Altay maçıymış. 
Hâkim babanın bızdık çocuğu olarak Şeref Tri-
bünü’ndeki yerimi almışım. Yıl 1977. Şehir Ada-
na, mekân 5 Ocak Stadı. Maç zorlu, Adanaspor 
zorda. Bir sene öncesinin lig dördüncüsü küme 
düşmemek derdinde. Altay ise ligin başaltı li-
deri. Önüne geleni süpürüyor. Tribünlerde yöre 
insanın en büyük hasleti bireysel küfür sere-
natları başladı, başlayacak. Bir ara bir pozisyon 
oluyor ve ben zıplayıp bağırıyorum: “Yaşşa Fe-
nerbahçe!” “Neyse ki Şeref Tribünü’ndeyiz”, 
diye anlatırdı babam. Dövecek halleri yok ya! 

Memuriyet hayatının zorunlu kaderi olarak 
tayini çıkıyor pederin. İstikamet Gaziantep. 

İlkokul yaşım geliyor yavaştan ve sabah 
akşam futbol oynuyorum. Seyretmek oyna-
mak kadar zevkli değil. Özne olmak asıl dert. 

Sonra bir gün Gaziantepspor maçına gi-
diyorum. Antep daha ikinci ligde o zamanlar. 
Ama stat her maç hıncahınç dolu. Üstelik bu 
kitle maçtan saatler önce yerini alıyor. Fakat 
ortada bir gariplik var. Çünkü Kâmil Ocak Stadı 
dışarından yanıyormuş gibi duruyor! Bu kadar 
duman ancak bir yangından çıkar. Çok geçme-
den olayın ayırdına varıyorum ve rahatlıyorum. 
Başka şehirlerde piknik tabir edilen şeyin bol 
kebaplı ve bol törenli haline Antep’te sahra de-
nir. Meğer sahrayla tribünler arasında tereddüt 
edenler tercihlerini orta bir yerde buluşturu-
yorlarmış. Mangalını, rakısını, patlıcan keba-
bını alan Kâmil Ocak’ın yolunu tutarmış. Yani 
maçı böyle seyrederlermiş. Maça kadar büyük 
bir cümbüş var. Derken oyun saati yaklaşıyor. 
Şişler, mangallar, ızgaralar, rakı ve bira şişeleri 
yavaştan toplanıyor. Çünkü herkes şunun far-
kında: Eğer maçta bunları atarlarsa bir daha bu 
eğlenceyi yaşayamazlar! 

Haliyle bu karnavala ben de meftun olu-
yorum. Artık her hafta maçtayız. Önce kendi 
elimizle Antep’i Birinci Lig’e çıkarıyoruz. Son-
ra ‘o sene’ başlıyor. Gaziantepspor doludiz-
gin. Yaşar, İsmailler, Hüseyinler coştukça biz 
de coşuyoruz. Takım o sezon tarihinin en güzel 
yıllarından birini yaşıyor, ben de her anını bey-
nime kaydedip keyfine varıyorum. Ama gir-
mem gereken bir sınav daha var. 

Çünkü Fener maçı yaklaşıyor. Sabah er-
kenden kalkıyorum. İçimde bir sıkıntı var. An-
tep’i mi tutacağız, Fener’i mi? Daha 3 yaşın-
dayken Adana 5 Ocak’ı durduk yere ‘yaşşa 
Fenerbahçe’ diye inleten birinin öyle ha deyin-
ce takım değiştirmesi kolay değil. Kötü gün-
de Fener’i bırakmaya kıyamıyorum bir türlü. 
Alta lacivert, üste sarı tişörtü çekip gidiyo-
rum maça. Yolda her gören bir farklı bakıyor. 
Tribündeki ağabeyler sitemkâr: “Bütün sezon 
Gaazi-Aaantep diye bağırıp durdun. Şimdi olu-
yor mu böyle takımını satmak!” Aklım karı-
şıyor. Tribünler kıpır kıpır. Onlar Kırmızı Siyah 
diye bağırdıkça dayanamayıp katılıyorum. Ta-
kımlar sahaya çıktığında ise gönlüm iyice ça-
tallanmış durumda. Beyaz üzerine kırmızı si-
yah şeritli Antepspor çok daha şirin geliyor 
bana. Zaten maçın ağırlık noktası da ev sahi-
binden yana. Saldırdıkça saldırıyor takım ve gol 
geliyor. Fırlıyorum ayağa. Herkes hem gole se-
viniyor hem de bana gülüyor. Umurumda de-
ğil. Bir gol, bir gol daha. Maç 3-1 bitiyor. Ben 
her Antepspor golünde havaya fırlıyorum. Ma-
çın sonunda herkes beni tebrik ediyor. Ama 
bende bir burukluk var. Birden ağlamaya baş-
lıyorum. Bir sevgiliden diğerine geçişin efkarı 
mı, yoksa aldatmanın vahşi tadından kalan bu-
rukluk mu? 

Uzun süre gittim geldim ben. İki sezon 
daha Antepspor maçlarını takip ettim. Fe-
nerbahçe’ye de yan gözle bakmıyor değildim. 
1984’te İstanbul’a düştü yolumuz. İşte o gün 
başka dünyaların insanı olduk Antepspor’la. 
Gözden uzaklaşınca gönülden de silinmeye 
yüz tuttu. Lakin biliyorum, eğer Antep’te kal-
maya devam etsem, ben Fenerbahçe’yi unu-
turdum. Olmadı. Şimdi Antepspor’u, birileri yü-
zünden düştüğü bu sefil halini görünce bir hoş 
oluyorum. Eski bir sevgiliye rast gelir gibi… 

Önce Antepspor vardı, 
Fenerbahçe değil 

BAĞIŞ 
ERTEN

Saint-Joseph Lisesi’nden büyük başarı 

İstanbul Saint-Joseph Lisesi, basketboldan atletizme, 
cimnastikten okçuluğa, yüzmeden karateye kadar bir-
çok spor branşında antrenmanlarına devam eden 21 
okul takımı ile önemli başarılara imza atmayı sürdü-
rüyor. 2019 yılının başlangıcından bu yana yüzme, rit-
mik cimnastik, eskrim, hentbol ve yelken yarışların-
da başarısından söz ettiren lise, sporcu öğrencileriyle 
toplamda 3 kupa ve 29 madalyanın sahibi oldu. 

YÜZMEDE IKI TÜRKIYE BIRINCILIĞI 
Yaşları 15-17 arasında değişen altı kız öğrencinin 

yer aldığı Saint-Joseph Lisesi Yüzme Kız Takımı, İs-
tanbul Okullar Arası Gençler Yüzme Yarışması’nda 
üçüncülüğe, Türkiye Şampiyonası yarı final grup yarış-
malarında ise grup birinciliğine adını yazdırdıktan son-
ra 27-29 Mart 2019 tarihleri arasında düzenlenen Edir-
ne MEB Gençler Türkiye Şampiyonası’nda Türkiye 
dördüncülüğüne layık görüldü. 6x50 serbest bayrak ya-
rışmasında Türkiye üçüncüsü olan takımın performan-
sının yanı sıra öğrencilerin bireysel başarıları da dikkat 
çekti. Selen Özbilen, 50 metre ve 100 metre serbest ya-
rışmalarında Türkiye birincisi; Zehra Duru Bilgin ise 
100 metre kelebek branşında Türkiye ikincisi oldu. 

KILIÇ DALINDA ISTANBUL BIRINCILIĞI 
İstanbul Saint-Joseph Lisesi öğrencileri bu yıl, rit-

mik cimnastikte de önemli bir başarı elde edildi. İs-
tanbul Okullar Arası Ritmik Cimnastik Yarışması il 
müsabakalarında ikinci olan Hazırlık sınıfı öğrencisi 
Lara Camgözoğlu, bu sonuç ile Türkiye Şampiyona-
sı’na gitmeye hak kazandı.

Öte yandan, lisenin eskrim takımında görev alan 
Maya Ataç Kurtulmuş, kılıç dalında İstanbul birinci-
liğine imza attı. Kurtulmuş’un bir sonraki durağı, 8-9 
Mayıs tarihleri arasında Ankara’da düzenlenecek olan 
Okullar Arası Eskrim Şampiyonası olacak. 

YELKENDE ROTA TÜRKIYE ŞAMPIYONASI 
İstanbul Saint-Joseph Lisesi Hentbol Erkek Ta-

kımı, İstanbul beşincisi olarak 28 Şubat-3 Mart ta-
rihleri arasında Denizli’de düzenlenen Hentbol 
Gençler Grup Yarışmaları’na katılma şansını elde 
etti. 

Takım, Denizli’de oynadığı üç maçın ikisini 
kazandı.  Bununla birlikte, Okul Sporları İstanbul 
Şampiyonası’nda Laser 4,7 branşında, 2013-2014 
eğitim-öğretim yılından bu yana okulda faaliyet 
gösteren Yelken Takımı’ndan 9. sınıf öğrencisi Oy-
tun Erdoğan, İstanbul ikinciliğine adını yazdırırken, 
aynı branşta Hazırlık sınıfı öğrencisi Demir Çöte de 
İstanbul dördüncülüğüne layık görüldü. Her iki öğ-
renci de 3-4 Mayıs tarihlerinde İzmir’de yapılacak 
olan Okul Sporları Türkiye Şampiyonası’na katıl-
maya hak kazandı. 

THY Avrupa Ligi'nde geride kalan 4 se-
zonda Dörtlü Final'e kalma başarı-
sı gösteren Fenerbahçe Beko, Zalgiris'i 
eleyerek üst üste 5. kez Dörtlü Final'de 
mücadele etme hakkını kazandı.  Orga-
nizasyonda geride kalan üç sezonda fi-
nal oynayan sarı-lacivertliler, 2017'de 
İstanbul'da düzenlenen Dörtlü Final'de 
önce İspanya temsilcisi Real Madrid'i 
sonra da Yunanistan ekibi Olympiakos'u 
yenerek Türk basketbol tarihinin er-
keklerde en büyük kulüp başarısını elde 
etti ve şampiyonluğa ulaştı. Fenerbah-
çe Beko, Dörtlü Final'in ilk maçında 18 
yıl sonra Final Four’a çıkan diğer Türkiye 
temsilcisi  Anadolu Efes ile karşılaşacak.

FENERBAHÇE
Final Four’da!

irinci Amatör Lig’in bitiminin he-
men ardından 9-10 Şubat tarihin-
de başlayan İkinci Amatör Lig’de 
12. hafta maçları sonlandı. 18 

farklı grupta mücadele eden onlarca İstanbul 
takımı Birinci Amatör Lig’e çıkmak için ter 
döktü. 4 Kadıköy takımının yarıştığı İkinci 
Amatör’de Feneryolu ve Erenköy Acar bek-
leneni vermezken, 17. Grupta mücadele eden 
Kozyatağı ve Hasanpaşa ikincilik için birbiriyle yarı-
şıyor.

17. GRUPTA KADIKÖY DERBISI
17. Grupta iki Kadıköy takımı; Hasanpaşa ve Koz-

yatağı mücadele ediyor. Ortalamanın üstünde grafik 
çizen iki ekipte ikincilik için mücadele ediyor. Grup-
ta düğümü çözecek maç ise iki hafta sonra oynanacak 
Kozyatağı-Hasanpaşa maçı.

“BIRINCI AMATÖR’E ÇIKACAĞIZ”
Geçtiğimiz sene Birinci Amatör Lig’den İkin-

ci Amatör Lig’e düşen Hasanpaşa, sezona “ait olduğu 
yere”, Birinci Amatör Lig’e çıkma parolasıyla kadroda 
revizyonlara giderek başladı. 

Sezona 1453 Maltepe Gençlik’i 6-0 yenerek hızlı 
bir başlangıç yapan Hasanpaşa, lider İçerenköy ve ikin-
ci Esenkent haricinde kimseye yenilmeyerek 12. haf-
taya kadar gelmeyi başardı. Hasanpaşa’nın grupta oy-
nayacağı dört maç bulunurken, maçlardan biri lider 
İçerenköy, biri gruptaki diğer Kadıköy takımı Kozya-
tağı, biri Üsküdar Salacak ve diğeri Ataşehir Arena ile 
oynanacak.

Hasanpaşa Spor Kulübü Başkanı Burhan Tan, ga-
zetemize yaptığı açıklamada “Kıt kanaat olanaklarla 
İkinci Amatör Lig’de mücadele ediyoruz. Sezon başın-
da birinci olarak Birinci Amatör Lige çıkma hedefiy-
le başladık. Sezonda yaptığımız hatalar olmasına rağ-
men fena bir grafik çizmedik. Ligde 4 maçımız kaldı. 
İddia ediyorum 4’ünü de alarak ikinci olacağız ve Bi-
rinci Amatör Lig’e çıkacağız.” dedi.

“KOZYATAĞI BASTIRIYOR”
Kadıköy’ün köklü kulüplerinden çeyrek 

asrı devirmiş Kozyatağı İdman Yurdu Spor 
Kulübü - İkinci Amatör Lig’de Hasanpaşa 
ile aynı grupta mücadeleye devam ediyor. 
Lige hızlı bir başlangıç yapan ekip sonra-
sında formdan düşse de son haftalarda tek-
rar iyi bir grafik yakalamış durumda. Maddi 
gücü kısıtlı olan kulüp kendi - gençlerle bir 

takım kurmaya çalıştı. İlk iki maçı kazanınca oyuncula-
rın ücret istemesinin ardından kulüp ücreti karşılamadı 
ve oyunculardan 4’ü farklı takımlara transfer oldu. Ay-
rılığın ardından formu düşen kulüp toparlanmayı bildi 
ve 12 maçtan 6’sını kazanarak  4’ünde beraberlikle 20 
puana ulaştı ve Hasanpaşa’nın hemen ardından 4’üncü 
olarak devam ediyor.

ERENKÖY VE FENERYOLU BAŞKA BAHARA
İkinci Amatör Lig’de 14. Ve 16. grupta mücadele 

eden Feneryolu ve Erenköy bu sezon istediğini alama-
dı. 14. Grupta 4 galibiyet 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet 
alan Feneryolu,  maç fazlası ve 14 puanla 6.durumda. 
Erenköy Acar ise 4 galibiyet 1 beraberlik ve 6 mağlubi-
yet istatistiğine sahip. Acar 13 puanla 6.sırada.

İkinci Amatör Lig’in bitimine 4 hafta kala 
Kadıköy takımlarının karnelerini masaya 

yatırdık. 17. Grupta iki Kadıköy takımı 
Kozyatağı ve Hasanpaşa Birinci Amatör 

için birbiriyle mücadele ediyor

Dünyanın en prestijli basketbol ligi NBA’de Cleveland Cava-
liers formasıyla Türkiye’yi başarılı bir şekilde temsil eden 
milli basketbolcu Cedi Osman, Caddebostan Sahili’nde bu-
lunan basketbol sahasında sporseverlerle buluştu. İs-
tanbul’un dört bir tarafından basketbolseverlerin ka-
tıldığı buluşmada Cedi Osman hayranlarıyla birlikte 
tek potada maç yaptı. Etkinlik sonrasında konu-
şan Cedi Osman, amacının sokak basketbolunu can-
landırmak olduğunu söylerken, buluşmalara devam 
edeceğinin müjdesini verdi.

“SOKAK BASKETBOLUNU CANLANDIRMAK İSTİYORUM”
İki maç yapan ve izleyen herkesle tek tek fotoğraf çekti-
ren Cedi, Edirne'den onu görmek için gelen bir hayranına 

ayakkabısını hediye etti. Cedi etkinliğin ardından yaptı-
ğı açıklamada amacının sokak basketbolunu yeniden 

canlandırarak gençleri spora teşvik etmek olduğunu 
ifade ederken, “Eskiye oranla dışarıda basketbol oy-

nayan çocuklar ve yetişkinler yok. O yüzden ben tek-
rardan bu akımı başlatmak istiyorum. Türkiye’de genç 

ve yetenekli arkadaşlarımız çok fazla, ben hem 
onlara bir yardım hem de sokak basketbolu-

nu tekrardan bir akım haline getirmek isti-
yorum.” dedi.

 “GRUBUMUZ ZORLU AMA GEÇECEĞİZ”
2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası’nın 
başlamasına aylar kala kupa hakkında 
konuşan Cedi,  “Dünya Kupası çok zor-

lu olacak, inanıyorum ki herkes çok he-
yecanlıdır. Dünya Kupası'nda biz de en iyi 

şekilde Türkiye’yi temsil etmeye çalışaca-
ğız. Grubumuz zorlu ama kesinlikle geçece-

ğimize inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu (ÇOS-
KF) ile  Kadıköy Kaymakamlığının ortaklaşa düzenlediği 
Geleneksel Çocuk Oyunları Ligi’nde sona gelindi. Lig bo-
yunca birbiriyle mücadele eden çocuklar madalyalarını 
Caferağa Spor Salonu’nda aldı. Geleneksel olarak oyna-
nan ancak süreç içinde unutulmaya yüz tutan oyunlar-
la, çocukları bir Ödül törenine, Kaymakam Dr. Mustafa 

Özarslan, Kadıköy Be-
lediye Başkan Yrd. Rah-
mi Yüce, ÇOKSF Başkanı 

Mehmet Mutlu, Gençlik Ve Spor İlçe Müdürü Tarkan Mer-
cul, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Aslan katıldı.  15 ilko-
kul ve 17 ortaokul öğrencisi; mendil kapmaca, seksek ve 
yakan top oyunlarında birbiriyle yarıştı. Mendil kapmaca 
oyununda, Göztepe İlkokulu; seksek oyununda, Faik Re-
şit Unat Ortaokulu ve yakan topta İkbaliye Ortaokulu bi-
rinciliğin sevincini yaşadı.

Çocuklar madalyalarına kavuştu

B

geri sayımİkinci Amatör için

İstanbul Saint-Joseph Lisesi 
öğrencileri, 2019 yılının başlangıcından 
bu yana, bireysel ve takım olarak 
yarıştıkları beş spor dalında 3 kupa 
ve 29 madalyanın sahibi oldu

NBA’deki başarılı grafiğiyle tüm dünyanın dikkatini çeken Cedi Osman, 
Caddebostan Sahili’nde hayranlarıyla bir araya gelerek sokak basketbolu oynadı

Caddebostan’da “Cedi Osman” heyecanı

 “Kadıköy Belediyesi Olimpiyatları” adı altında 
belediye personelinin birçok branşta birbiriyle 
yarıştığı bir organizasyon düzenleyen belediye, bu yıl 
dördüncüsü düzenlenen Koşuyolu Tenis Turnuvası’nı 
gerçekleştirmeye devam ediyor. Bir aydır devam eden 
turnuva, ödül töreninin ardından son bulurken ödül 
töreni 26 Nisan Cuma günü gerçekleşti. 
Ödül alan isimler ise şöyle:

Tek Kadınlar
1.Aysun Ulus
2.Sevda Güray
3.Nejla Yıldız
Tek Erkekler
1.Ozan Gür
2.Aret Avcı

3.Yılmaz Limon
Mix (Çiftler)
1.Birsen Bilgin/Aret Avcı
2.Aysun Ulus/Yılmaz 
Limon
3.Nejla Yıldız/Sabahattin 
Aydın

Koşuyolu Cup’ta 
ödüller sahiplerini buldu



Gönüllülerden14 3 - 9 MAYIS 2019

KADIKÖY BELEDİYESİ 
GÖNÜLLÜLERİ

HAFTALIK ETKİNLİK PROGRAMI
3 - 10 MAYIS 2019 

BAŞVURU TEL: 0216 346 57 57

RAMAZANDA 
SAĞLIKLI BESLENME

Diyetisyen Sinem 
Demirkıran 

Tarih: 3 Mayıs /14.00
Yer: Göztepe Gönüllü 

Evi
Düzenleyen: Göztepe 

Gönüllüleri        

ANNELER GÜNÜ 
KERMESİ

Tarih: 4-5 Mayıs/11.00 
- 18.00

Yer: Moda Gönüllü Evi
Düzenleyen: Moda 

Gönüllüleri     

BAHAR KERMESİ
Tarih: 4-5 

Mayıs/10.30 - 16.30
Yer: Göztepe Gönüllü 

Evi
Düzenleyen: Göztepe 

Gönüllüleri          

TALAT ER TÜRK 
MÜZİĞİ TOPLULUĞU 

Şef Talat Er
Tarih: 4 Mayıs /20.00

Yer: Caddebostan 
Kültür Merkezi 

Düzenleyen: 
Caddebostan 

Gönüllüleri    

ÖMER ÖCAL MOZAİK 
SANAT TOLULUĞU

Şef Ömer Öcal
Tarih: 5 Mayıs /20.15
Yer: Kozyatağı Kültür 

Merkezi  
Düzenleyen: Müzik 

Gönüllüleri  

MET PERKÜYON 
TOPLULUĞU

Şef Mehmet Tıknaz 
Tarih: 6 Mayıs /21.00

Yer: Kozyatağı 
Kültür Merkezi   

Düzenleyen: Müzik 
Gönüllüleri       

 MAKYAJ, MODA ve 
KİŞİSEL BAKIM

Creative 
Neslihan Aydın 

Tarih: 7 Mayıs /13.00
Yer: Zühtüpaşa 

Gönüllü Evi
Düzenleyen: 
Zühtüpaşa 
Gönüllüleri    

ALZHEIMER 
HASTALIĞI HAKKINDA

Alzheimer Derneği 
Başkanı 

Prof. Dr. Engin Eker
Tarih: 7 Mayıs /14.00

Yer: Moda Deniz 
Kulübü

Düzenleyen: Moda  
Gönüllüleri   

GÜNÜMÜZÜN 
SORUNLARI VE 

POSTMODERNİZM
Doç. Dr. Haluk 

Berkmen
Tarih: 7 Mayıs /14.30

Yer: Göztepe 
Gönüllü Evi

Düzenleyen: Göztepe 
Gönüllüleri         

AROMATİK YAĞLARIN 
SAĞLIĞIMIZA ETKİSİ

Aromaterapist 
Oya Sarı, 

Ayşen Candan 
Tarih:  7 Mayıs /15.00

Yer: Rasimpaşa 
Gönüllü Evi

Düzenleyen: 
Rasimpaşa Gönüllüleri     

SESLERLE ÇAKRA 
TEMİZLİĞİ

Enerji Teknikleri 
Uzmanı Fatma Can

Tarih: 7 Mayıs /17.00
Yer: Rasimpaşa 

Gönüllü Evi
Düzenleyen: 

Rasimpaşa Gönüllüleri     

KRİTON CURİ 
GÖNÜLLÜLERİ TSM 

KOROSU
Şef Oğuzhan Toprak

Tarih: 7 Mayıs /20.30
Yer: Kadıköy Belediyesi 

Evlendirme Dairesi
Düzenleyen: 

Kriton Curi 
Gönüllüleri  

YERYÜZÜ İKLİM 
DEĞİŞİKLİĞİ         

Tarih: 8 Mayıs /14.00
Yer: Feneryolu 

Gönüllü Evi
Düzenleyen: 

Feneryolu 
Gönüllüleri     

DOĞRU TEŞHİŞ 
ve TEDAVİ

Fizik Tedavi Uzmanı 
Elmira Seferli 

Tarih: 8 Mayıs /14.00
Yer: Fenerbahçe 

Gönüllü Evi 

ANTROPOLOJİ 
ATÖLYESİ

Doç. Dr. Çadır 
Ceyhan Süvari

Tarih: 8 Mayıs /18.00
Yer: Rasimpaşa 

Gönüllü Evi
Düzenleyen: 

Rasimpaşa Gönüllüleri     

ATİNALI KAHRAMAN 
THESEUS 

Aykut Ekşioğlu
Tarih: 8 Mayıs /20.00

Yer: Rasimpaşa 
Gönüllü Evi

Düzenleyen: 
Rasimpaşa Gönüllüleri     

EBRULİ ESİNTİLER 
KOROSU

Şef Ebru Çelik
Tarih: 8Mayıs /21.00 

Yer: Kadıköy Belediyesi 
Evlendirme Dairesi 
Düzenleyen: Müzik 

Gönüllüleri   

USTALARLA MEŞK 
KOROSU

Şef Ayşe Sicimoğlu
Tarih: 8Mayıs /21.00

Yer: Caddebostan 
Kültür Merkezi

Düzenleyen: Müzik  
Gönüllüleri 

ANNELER GÜNÜ 
KERMESİ 

Tarih: 8 – 9 Mayıs / 
10.00-16.00

Yer: Feneryolu 
Gönüllü Evi 

Düzenleyen: Feneryolu 
Gönüllüleri      

KENDİNE GİDEN YOL 
Kişisel Gelişim Uzmanı 
Sedef Nurhan Tansel
Tarih:  9 Mayıs /14.00

Yer: Fenerbahçe 
Gönüllü Evi 

Düzenleyen: 
Fenerbahçe 
Gönüllüleri  

YOGA, BESLENME ve 
DETOKS 

Yoga Eğitmeni Gaye 
Özdemir

Tarih: 9Mayıs /14.00
Yer: Kriton Curi 

Gönüllü Evi
Düzenleyen: 

Kriton Curi  
Gönüllüleri    

KERMES
Yoga Eğitmeni Gaye 

Özdemir
Tarih: 9Mayıs /14.00

Yer: Kriton Curi 
Gönüllü Evi

Düzenleyen: 
Kriton Curi  Gönüllüleri    

MÜZİK DOSTLARI 
KOROSU

Şef Esra İçöz
Tarih: 9 Mayıs /21.00

Yer: Caddebostan 
Kültür Merkezi

Düzenleyen: 
Müzik  Gönüllüleri   

ŞEMS TÜRK MÜZİĞİ 
TOPLULUĞU

Şef Erdem Şentürk
Tarih: 9 Mayıs /21.00
Yer: Kozyatağı Kültür 

Merkezi
Düzenleyen: Müzik  

Gönüllüleri   

ÖZÜN FARKINDALIĞI
Enerji Uzmanı 
Serdar Kötük

Tarih: 9 Mayıs /15.00
Yer: Rasimpaşa 

Gönüllü Evi
Düzenleyen: 

Rasimpaşa Gönüllüleri     

ANNELER GÜNÜ 
KUTLAMASI

Tarih: 10 Mayıs /13.00
Yer: Zühtüpaşa 

Gönüllü Evi
Düzenleyen: 

Zühtüpaşa Gönüllüleri     

HEMŞİRELİK HAFTASI 
KUTLAMASI

Tarih:  10 Mayıs / 14.00
Yer: Bostancı 

Gönüllü Evi
Düzenleyen: 

Bostancı 
Gönüllüleri   

Kadıköy’de Güzel

Kadıköy Belediyesi Gönüllü Merkezlerinde 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı neşe ile kutlandı. Dans ve tiyatro 
gösterisi, müzik dinletisi gibi pek çok 
etkinliğin yapıldığı gönüllü merkezleri 
etkinliklerinde çocuklar doyasıya eğlendi

Tiyatro Gönüllüleri sahnede
Tiyatro Gönüllüleri, Türk ve Dünya tiyatrosundan seçme tiratları tiyatro 
severlerin beğenisine sundu. Bir tiyatro oyununda aralıksız söz ve eylemden 
oluşan uzun konuşma olarak tanımlanan tirat gösterisi Kadıköy Belediyesi 
Kozyatağı Kültür Merkezinde sahnelendi.  

Türk Sanat Müziği 
Bestekarı, Eyüp Musiki 
Vakfı Başkanı Nihat 

İncekara, Caddebostan Kültür Merkezi’nde, 
Nesibe Müsevitoğlu’nun yapım ve yönetimini 
yaptığı ‘Anılar ve Müzik’ programının konuğu 
oldu. 2014 Yılında Kadıköy Belediyesi Beste 
Yarışmasında sözleri Ümit Yaşar Oğuzcan’a 
ait  “İstanbul” şarkısı ile birinci olan İncekara, 
Türk Sanat Müziğine çok sayıda eserler 
kazandıran isimlerden. Nihat İncekara’nın 
yaşamından ve eserlerinden örneklerin yer 
aldığı barkovizyon ile başlayan program, 
sohbet ve konser ile devam etti. Bestekar Nihat 
İncekara’nın eserlerini Eyüp Musiki Vakfı 

sanatçılarından Rıfat Çalışkan, Erdoğan Karatepe, Mehmet Karaman, Duygu 
Yazgın Kazemi, Serap Yaşar, Gültekin Berber, Sinem Sevindik ve Kadıköy 
Belediyesi Koro Şeflerinden Sevinç Çelebi yorumladı. Program sonunda Nesibe 
Müsevitoğlu, konuğu Nihat İncekara’ya Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara 
Odabaşı adına bir teşekkür plaketi sundu. Gece tüm sanatçıların sahnede hep 
birlikte “ İstanbul” şarkısını yorumlaması ile sona erdi. 

Zühtüpaşa 
Gönüllüleri, 

Kişisel Gelişim 
Uzmanı Merve 
Aslan’ın konuk 
olduğu ‘Huylu 

Huyundan 
Vazgeçer mi’ 

konulu söyleşi 
düzenledi. 
Söyleşide, 

huyların geçici 
olmaması 

yönlerinin irdelenmesi, kişilik çatışmalarının nedenleri ve çözüm yolları, 
huylarımızı törpülemenin yolları, ailemizin izlerini taşıdığımızın gerçeği gibi 

başlıklar konuşuldu. Kişisel gelişim hikayelerinin de anlatıldığı söyleşide 
toplum hayatında insanlar arasında karşılaşılan bir çok sorunun temelinde 

kişilik çatışmalarının yattığı, kişilikleri değiştirmeye çalışmak yerine 
kişilikleri tanımak gerektiğinin altını çizdi.  

GAP gezisi
Fenerbahçe Gönüllüleri Doç. Dr. 
Haluk Berkmen rehberliğinde  
GAP Göbeklitepe gezisi 
düzenledi. Berkmen; ’’Tüm 
simgeler günümüzden 12000 
yıl önce insanların orta Asya’nın 
Altay dağlarından doğu ve güneydoğu 
Anadolu’ya gelmiş olduklarını gösteriyor. Göbeklitepe’de yan yana daire 
şeklinde bu tapınaklarda insanı simgeleyen sütunlar üzerinde 
ilginç hayvan figürleri boğa gücü, tilki zekayı, turna kuşu zarafetin simgesi 
oluyor. Kartal figürü güneşe en yaklaşmayı başarandır. Bu simge o dönem 
güneşe verilen önemi anlatıyor.Bir sütunun en ucunda güneş ve ay simgeleri 
iç içe duruyor’’dedi. Berkmen diğer tarihi yerler hakkında da bilgi verdi. 

Astroloji tahminleri
Rasimpaşa Gönüllü Evinde Astrolog Barış Özkırış 
tarafından seminer verildi. Seminerde 2025 yılına 
kadar sürecek Uranüs Boğa transitinin yükselen 
burçlara göre yerinde, dozunda, zamanında 
hangi konularda değişim göstermesi konusunda 
bilgilendirme yapıldı. 

Göztepe Gönüllüleri Çevre ve Kentlilik Bilinci 
Komitesi, Nevzat Ayasbeyoğlu Ortaokulu 7. sınıfı 
öğrencilerini Doğa Bilimleri Merkezine götürdü. 
Öğrenciler, St. Joseph Lisesindeki merkezde, 
fosilleri, maden ve mineral örneklerini, birebir 
doldurulmuş hayvanları inceleme olanağı buldu 
ve Doğa Bilimleri Merkezi Koordinatörü Ahmet 
Birsel’den yararlı bilgiler edindi. 

Bostancı Gönüllüleri Korosu Şef Serdar Taştanoğlu 
yönetiminde ‘Dünya Etnik Müzikleri’ konseri 
verdi. Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür 
Merkezinde gerçekleşen konserde yerli ve yabancı 
eserler seslendirildi.  

23 Nisan 

FENERYOLU

Feneryolu Gönüllüleri, gönüllü evinde eğitim alan çocuklar 
için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk kutlaması 
gerçekleştirdi. Gönüllü İngilizce öğretmeni Necla Uzgör 
Tezin’in önderliğinde çocuklar Türkçe, İngilizce şiirler, 
günün anlam ve önemini anlatan güzel sözler, marşlar 
söyledi. Gazeteci, yazar ve öğretmen Akile Vardar’da bu 
güzel bayramın oluşumunu ve değerini anlattı. Daha sonra 
çocuklar velileri ile birlikte Moda Deniz Kulübüne giderek 
İdil Abla Çocuk tiyatrosunun oyununu izledi.  

SUADİYE

Suadiye Gönüllüleri, Kadıköy Belediyesinin desteğiyle Artvin 
Ardanuç’dan bir grup öğrenci ve öğretmen ile Anıtkabir ziyareti 

gerçekleştirdi. Ziyarette Atatürk ve Kurtuluş Savaşı müzesini 
de gezen kafile, ardından TBMM’ye geçerek meclis toplantı 

salonunda, meclis ile ilgili bilgiler aldı. Gönüllüler Hamamönü ve 
Pembe köşkü gezerek burada İsmet İnönü’nün kızı Özden Toker 
öğrencilerin sorularını yanıtladı. Ekip ayrıca Etnografya Müzesi, 

Anadolu Medeniyetleri Müzesi,  Rahmi Koç Müzesini görüp yazar 
Can Özoğuz’un kitap imza törenine katıldı. TED Ankara Kolejinde 

gerçekleşen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
kutlamalarına katılan öğrenciler dünyada tek örneği olan Ankara 

Satranç müzesi ve Ankara kalesini gezdi.

RASİMPASA

Rasimpaşa Gönüllüleri Çocuk ve Gençlik komitesi, Sosyal 
Dayanışma Komitesi ve Serüven Kültür Grubuyla birlikte 23 
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında Nesin Vakfı 
tarafından düzenlenen 23 Nisan Çocuk Şenliği’ne destek 
oldu. İstanbul Çatalca’daki vakfa ait Çocuk Cenneti’nin 
bahçesinde düzenlenen şenliğe bu yıl 5000’i aşkın her 
yaştan çocuk katıldı. Çocuklar, yüz boyama, resim mandalası, 
parmak boyası gibi çeşitli etkinliklerle bayramı yaşadılar.  

KRİTON CURİ

Kriton Curi Parkı Gönüllüleri ile Eğitmen 
Koleji, Ulusal Egemenlik  ve Çocuk  bayramını  
hazırladıkları  ortak  programla  Kriton Curi Parkı  
Amfi tiyatrosunda kutladı. Tören öncesi Eğitmen 
koleji öğretmenleri, öğrencileri ve mahallelinin 
katılımıyla bando eşliğinde marşlar söylenerek 
kortej yürüyüşü yapıldı. Daha sonra öğrencilerin 
hazırladıkları şiirler okundu, dans gösterileri 
sergilendi. Okul korosu  müzik dinletisi  sundu. 

FİKİRTEPE

Fikirtepe Gönüllüleri 23 Nisan dolayısıyla, Bir 
İZ Derneği işbirliği ile Fikirtepe gönüllü evi 
kursiyerlerinden oluşan çocuklara çocuk şenliği 
düzenlendi. Türk bayrağı, balon ve oyuncakların 
hediye edildiği etkinlikte çocuklar yüz boyama, 
tahta oyuncak boyama gibi aktiviteler yaptı.   

Anılar ve müzik

Fenerbahçe’den
Huylu huyundan vazgeçer mi?

Öğrencilere çevre gezisi

Dünya etnik müzikleri



olkan Yalazay, 10 
yıl boyunca yaptığı 
çalışmalar sonucun-
da  kenttin kalan anıt 

ağaçlarının izini sürdü ve kitap-
laştırdı. “Eski İstanbullu Ağaç-
lar” adını taşıyan bu kapsam-
lı çalışmada; Moda, Fenerbahçe, 
Kozyatağı ve Osmanağa’daki 
anıt ağaçlara da yer verilmiş. Ya-
lazay ile kitabını ve değişimin or-
tasında direnmeye çalışan anıt 
ağaçları konuştuk. 

10 YILLIK ÇALIŞMA
• Kapsamlı bir çalışmaya imza 

atmışsınız,  nasıl çıktı bu fikir?
Ağaçlara olan ilgi ve mera-

kımı şimdilik bir kenara alırsak 
bir ihtiyaçtan veya boşluktan do-
layı çıktığını söyleyebilirim ki-
tap fikrinin. Öncesinde yapılmış 
olan çalışmalar vardı; Çelik Gü-
lersoy ve arkadaşlarının 68 yı-
lındaki çalışmaları ve İÜ Orman 
Fakültesi’ndeki bazı hocaların 
envanterleri gibi. Bu çalışmalar-
la gayet keyfi geziler yaptığım 
sıralarda hiç bir yerde kaydı ol-
mayan daha pek çok anıtsal ağaçla karşılaşmamla birlikte doğdu ki-
tap fikri.

• Ne kadar sürdü, içeriğe bakılırsa uzun yıllar araştırma yapmışsınız?
Kitap 10 yıllık bir çalışmanın ürünü ama anıtsal ağaçlarla haşır 

neşirlik ve geziler, araştırmalar yirmi yıla yayılıyor; dolayısıyla kitap 
kendinden önceki ve sonraki süreçlerden de beslendi. 

• Kitapta hem İstanbul’un tarihi ağaçlarına hem de genel ola-
rak ağaç türlerine yer vermişsiniz. Ağaçları seçerken nasıl bir yön-
tem izlediniz? 

Anıtsal ağaçlar kitabın omurgası; her konu, her metin doğrudan 
veya dolaylı olarak, yani bir şekilde bu omurgaya bağlı. Ağaç türle-
ri de anıtsal ağaç potansiyelleri  ile öne çıkan ağaçlar. Yerli-yabancı 
veya başka bir deyişle doğal-egzotik tür ayrımı yok. Anıtsal nitelikle-
re ulaşabilmiş ağaç türlerinin çoğu kitapta yer aldı. Anıtsal özellikleri 
ve kültür içerisindeki yerleriyle daha bir öne çıkan ağaçlar haliyle ki-
tapta da daha fazla bir yere sahipler; bu özellikleri ile pek öne çıkma-
yanlar ise onlara nispeten oldukça az misafir oldular kitaba.

“AĞAÇLARIN KAYBI FAZLA”
• Bazı ağaçlar günümüze ulaşmamış mesela, özellikle yapılaş-

manın olduğu bölgelerde. Nasıl bir dönüşüm geçirmiş İstanbul’un 
ağaçları?

İstanbul yazık edilmiş bir şehir. Üzerindeki her şeyi ile birlikte; 
kültürel ve doğal olan neyi varsa ya yok edilmiş ya da ancak numu-
neleri bırakılmış. Bazen bilerek, bazen bilmeden ama olan bu. Doğal-
dır ki her şey değişir ama zamanla olur bu iş, böyle birden ve çok kısa 
bir zamanda değil. Önceleri yaşı sekseni geçmiş olanların bahsettiği 
“eskiden de şöyleydi buralar” cümleleri yirmili yaşlara düştüyse bir 
yerlerde bir sıkıntı var demektir.

Doğa veya konumuz gereği ağaçların verdiği kayıp hayli fazla. 
Yalnızca günümüzde değil; insanların artması veya yığılmasıyla bir-
likte tarihin her devrinde azalmış ağaçlar ama son zamanlarda daha 
bir hız kazandı yok oluş. Lalelerle şenlenen parklar ve iş makine-

leriyle köklenen ormanlar. Günümüzün İstan-
bul’u baştan sona bir çelişki yumağı; çözebile-
ne aşk olsun.

“ÇINARALTINDA ÇINAR YOK”
• Resimlerden ve fotoğraflardan eski İs-

tanbulluların ağaçlarla sıkı bir bağ kurduğu-
nu görüyoruz. 

İnsan her ne kadar “doğa” kelimesini icat 
ederek kendini doğadan ayırmışsa da, her fır-
satta ağaçlara yakın olmaktan vazgeçemiyor. 
Hemen herkesin hissettiği bu çekim insanla-
rı ağaçların etrafında topluyor. Bu bakımdan 
ağaçların sosyalleşmeye mekan sağladığını 
söyleyebiliriz. Bir de yazları sıcak bir memle-
ket olan İstanbul’un bu özelliği de gölgeli ve se-
rin ağaç altı mekanlarını cazip buluşma ve mu-
habbet mekanları haline getiriyor doğal olarak. 

• Gümümüzde durum nasıl peki, modern yaşamın içinde insan-
lar ağaçlarla nasıl bir ilişki içinde?

“Emirgan Çınaraltı”nı bilirsiniz. Akın akın gider insanlar oraya 
ama günümüzde burası bir çınaraltı değil, tente veya branda altı bir 
yer. “Ağaçları çok seviyoruz da şu kuşlar, böcekler, karıncalar olma-
sa”. Genel tavır bu. Olduğu gibi kabullenmek ve sevmek yerine ga-
yet yararcı bir yaklaşımla bakılıyor ağaçlara. Çağımızın genel dü-
şünce yapısı maalesef bu. Diğer yandan modern yaşamın yükü ve 
doğadan uzaklaşmanın getirdiği boşluk, doyumsuzluk, bozuk ritim-
li koşturmalar doğaya ve ağaçlara olan ilgiyi de körüklüyor. Son yıl-
larda ağaçlara ilginin artmasının en büyük nedeni yine mo-
dernleşme.   

KADIKÖY’ÜN ANIT AĞAÇLARI
• Moda, Fenerbahçe, Göztepe ve Kozyatağı’n-

daki anıtsal ağaçlar da var kitapta. Bir kısmı bu-
güne kalsa da özellikle şehir içindekiler yok 
edilmiş. 

Kadıköy bir süreliğine benim de yaşamış 
olduğum bir yer. Pek çok açıdan keyifli ve 
şanslı bir yerleşim. Ağaçları eski varlık-
larıyla kıyaslarsak oldukça azal-

mışlar ama yine de bulunduğu konuma göre 
hayli yeşil kalabildiğini söyleyebiliriz.

Kadıköy’de bahçelere, parklara dikilmiş 
olan sayısız türde ağaç varsa da içlerinden 
birkaçı bu semtin karakterini belirleyenler-

den olmuş. Çınarlar, çamlar, sedirler ve sanıyorum en çok da sakızlar 
böyle ağaçlardan ilk akla gelenler.

• Kadıköy’ün anıt ağaçları da yine aynı türlerden mi?
 Çoğunlukla evet ama daha başkaları da var. Misal, Caddebos-

tan’da Irmak Okulları bahçesinde bu civarın eski köşklerinden kalan 
bir kokulu servi ağacı anıtsal nitelikte bir servi ve kendi türünün İs-
tanbul’daki en yaşlı ve görkemli örneği muhtemelen. Yukarıda saydı-
ğım türlere gelirsek; çınarlara bir örnek olarak Osmanağa Camii’nde-
ki çınarı verebiliriz. Anıtsal sedirleri muhtelif semtlerde görebiliriz; 
Özgürlük Parkı’ndaki bir Atlas Sediri ise içlerinde en keyifli olanı. 
Sakızlar için ise liste hayli uzun. Kadıköy’ün anıtsal ağaçları bakı-
mından sakızlar en önde. Çiftehavuzlar’daki iki sakız ağacı ve oraya 

çok yakın olan Fenerbahçe Yarımadası’ndaki çok sa-
yıdaki sakız, yaşlı ve görkemli halleriy-

le anıt sakızlara güzel örnekler. Cad-
debostan, Acıbadem, Merdivenköy 
gibi daha başka semtlerden de daha pek 

çok örnek var kitapta.
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SOLDAN SAĞA:
1-‘Siddhartha’, ‘Bozkırkurdu’, ‘Boncuk Oyunu’ gibi kitaplarıyla tanınmış, 1946 Nobel Edebiyat 
Ödülü’nü kazanmış Alman romancı ve şair… Bitkinin doğal olarak yetiştiği yer, yurt. 2-Eski 
Sparta’da halk meclisi… ‘İhsan Oktay …’ (Yazar)… Dalkavuk. 3-‘… Tyler’ (Aktris)… ‘Üç Silahörler’den 
biri… Erzincan’ın bir ilçesi. 4-Ölüm cezası… Utanma… Problem, mesele… Efsaneleşen kavram ya 
da kişi... Demirin simgesi. 5-Başörtüsü, yün atkı… Çiy… Üzerine şilte serilerek yatmaya ya da 
oturmaya yarayan, duvara bitişik, ayakları olan, tahtadan sedir. 6-İlaç, merhem… Alışkanlıkla sık 
sık tekrarlanan gülünç, sıkıcı, söz, el, kol, yüz hareketi ya da bir davranış biçimi… Bir nota… Ödenti… 
Arnavutluk’un para birimi. 7-İkiyüzlülük… Metal olmayan element… Bir suçu bağışlama… Kırmızı… 
Uzaklık belirten sözcük. 8-Yol yordam gereğince, kurala uygun bir biçimde… Yaratıcı. 9-İstanbul’un 
bir ilçesi… Özellikle süt çocuklarında D vitamini eksikliği ile kalsiyum, fosfor eksikliğinden ya da 
dengesizliğinden ileri gelen, biçim bozukluğuna sebep olan kemik hastalığı… Boyun eğen. 10-Hangi 
şey… Fas’ın başkenti… İnce perde… Nijer’in başkenti. 11-Türlü renklerde dudak boyası… Satrançta bir 
taş… Saniyede bir jullük iş yapan bir motorun güç birimi… Kanal, ark, su yolu. 12-Bitkisel tellerden 
yapılmış, kaba örgüden büyük çuval… Ayşe Kulin’in bir öykü kitabı. 13-Sümerlerde gök tanrısı… 
Aynı ahır adına koşan yarış atları… Azerbaycan’ın plaka işareti… Halk dilinde ağabey. 14-Radyumun 
simgesi… Gösterişli, çalımlı… Tutturgaç… Başından, temelinden. 15-Bir elçiliğe bağlı uzman… 
Voleybolda topu yukarıdan aşağıya doğru sertçe yere vurma… Mavi… Vilayet… Metneryumun 
simgesi. 16-Bir parçanın ağır ve görkemli çalınacağını ya da söyleneceğini belirten müzik terimi… 
‘Yunus Emre’, ’14 Numara’ gibi filmleriyle tanınan aktör. 17-İki anlamı olan bir sözün akla en az gelen 
anlamının amaçlanarak kullanılması ve anlamı güçlendirmesi sanatı… Ayak tabanı… Cinsiyetle 
ilgili, seksüel… Papua – Yeni Gine’nin para birimi. 18-Dış görünüş… İkaz… Sayıları göstermek için 
kullanılan işaretlerden her biri. 19-Bir bağlaç… Mimarlıkta, temeli ile zemin arasındaki yükseklik… 
Büyük, yetişkin… Branş, dal… Platinin simgesi. 20-Faaliyet… Kına gecesi ya da düğünlerde, ellerde 
mum taşınarak oynanan türkülü bir halk oyunu. 

YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1-‘Yol’,’Kırlangıç Fırtınası’, ‘Yolcu’ gibi filmleriyle tanınan, birçok televizyon dizisinde başrol oynayan 
ünlü aktör… Tarak dişleri gibi yol yol yapılmış el işi. 2-Tıpta, salgın… Geceleyin, açık havada sevgi 
duyulan biri için bir müzik aracıyla verilen küçük konser… “O gün gelsin neşemiz tazelensin de gör 
/ Dünyayı … sen bir barış olsun da gör” (Melih Cevdet Anday). 3-Sürüm… Bir öküz türü… Yüce… 
Belirti, iz, işaret. 4-Mililitrenin kısa yazılışı… Metal bilimi… Evre, merhale. 5-Karışık renkli, alaca… İlgi 
eki… Tavır, davranış… Yolculuk… Bir sayı. 6-Haykırma, bağırma… Kalabalık… Bir bağlaç… Akaryakıt 
vb. sıvı maddeleri taşımada kullanılan, silindir biçiminde, metalden büyük kap. 7-İslam inanışına 
göre göğün en yüksek katı… ‘Ve Ateş Bizi Tüketiyor’ adlı yeni romanı geçenlerde yayımlanan 
ünlü yazar… Talyumun simgesi. 8-İşlenmemiş (madde)… İzmir’de bir antik kent... Menzil… Altın’ın 
simgesi. 9-1973 yılında çıkan ‘Eros ve Hgades’ ve ‘Bir Ortaçağ Yalnızlığı’ adlı kitaplarından sonra 
günümüze kadar birçok kitabı yayımlanmış ünlü şair ve yazar… Ansızın… Beddua… Tavlada bir sayısı. 
10-Batman’ın bir ilçesi… Alev, yalaz… Anahtar. 11-Stronsiyumun simgesi… Brezilya’nın para birimi… 
Artvin’in bir ilçesi… Mermer, tebeşir, alçı taşı gibi birçok taşın özünü oluşturan kalsiyum oksit. 
12-Tarihte, bir güneş takvimi… Özdemir İnce’nin bir şiir kitabı. 13-Giysi kolu… Oklama... Tantalın 
simgesi… Baht, talih… Rey. 14-Sporda, hücumcular ile savunucular arasında yer alan oyuncu… Kahve 
ve çayda bulunan metabolik hızı artırıcı etki yapan bir madde… Kuzu sesi… Avrupa’da bir yarımada. 
15-Büyüklük, irilik bakımından şaşılacak durumda olan nesne… Pierre Loti’nin bir romanı… Gönül 
bağı. 16-Deniz… Atletizmde bir dal… Kuşak, jenerasyon… Zodyak üzerinde Balık ile Boğa arasında 
bulunan takımyıldız. 17-Bir tür saz… Büyükbaş hayvan… İlgili. 18-Hayvanın bir yanındaki yük… 
Bir bağlaç… Ses, dalga vb.nin birim zamandaki titreşim sayısı… Tiyatroda bir oyun türü. 19-Radyo 
ve televizyon yayınlarında, tiyatro oyunlarında ya da film seslendirmelerinde, hareketleri 
izlemesi gereken seslerin doğal kaynakların dışında, optik, mekanik, kimyasal yöntemlerle 
gerçekleştirilmesi… Mecazen değer, derece… Güvenilir… Panama’nın plaka işareti. 20-Tescilli marka 
anlamında kısaltma…Ten… Otomatik para çekme makinesi… Sinema ve tiyatroda, ara.

GEÇEN SAYININ ÇÖZÜMÜ
SOLDAN SAĞA: 1-Ülkü Tamer, Has, Şamama 2-Mir, Edebiyatıcedide 3-İniş, Alem, Karaman, Dü 4-Tesirli. İç, Cam, Liken 5-Yeti, Ekin, Fatih Akın 
6-Ararat, Nizam, Terslik 7-Lama, Ahar, Yo 8-Ab, Doğanşar, Kemirdek 9-Radikal, Afiş, Falçata 10-Obez, Otel, Yeten, Eğsi 11-Ağa, Lied, Sms, Bin 
12-Urodel, Kanada, Enkaz 13-Zn, Arusek, Bedel, Eş 14-Eko, İz, İl, Vasıta 15-Akrobat, Akak, Çita, Ağ 16-No, Tiyatro, Asaleten 17-Anakara, Nazilli, Meç 
18-Alil, Reha, Yat, Esma 19-Bazalt, Isıl, El, Tayin 20-Arsıulusal, Ay, Tepi.
YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1-Ümit Yaşar Oğuzcan, Aba 2-Lineer, Bab, Rn, Koala 3-Kristal, Defo, Er, Niza 4-Şiir, Diz, Dakotalar 5-Te, Alok, Aerobik, 
Ls 6-Adalet Ağaoğlu, Ayartı 7-Melik, Malta, Sitare 8-Ebe, İnan, Kez, Tahıl 9-Rimini, Şallak, Ar, Asu 10-Zaaf, İn, İkon, İs 11-Hak, Fahriye Abla, Ayla 
12-Atacama, Şedde, Kaza 13-Sırat, Rk, Ada, Site 14-Camit, Efes, Çal, La 15-Şem, Herman Melville 16-Adalar, İl, Sn, Ateist 17-Minikserçe, Kesat, Mat 
18-Ad, Kıl, Dağbaşı, Emaye 19-Medeniyetsiz, Tane, İp 20-Ün, Kokain, Dağ, Çini.

Yaşam

BULMACA

Kitap Kırsal Çevre ve Ormancılık 
Sorunları Araştırma Derneği’nin bir yayını 
olarak çıktı. Kitabı edinmek isteyenler, 
kirsalcevreormancilik@yahoo.com 
üzerinden talepte bulunabilecek. İs
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Volkan 
Yalazay’ın 
“Eski İstanbullu 
Ağaçlar” kitabı, 
İstanbul’daki 
ve Kadıköy’deki 
anıt ağaçları 
gün yüzüne 
çıkarıyor
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ŞEHRİN İÇİNDE
CENNETLER

saklı
Hazırlayan: Özge ÖZVEREN

İstanbul her ne kadar “megakent” sıfatının hakkını verircesine inşaatlarıyla 
sürekli büyüse de hala içinde irili ufaklı pek çok park barındırıyor. Belki her 

mahallede yok ama Kadıköy’ün de tüm kentten ziyaretçi çeken büyük ve 
göz alıcı parkları var. Hem Kadıköy’dekileri hem de şehrin çeşitli yerlerine 

yayılmış, görülmesi, gidilmesi gereken parkları derledik. 

Fenerbahçe Spor Kulübü ve 
Kalamış Marina’ya komşu olan 
park, adını ucunda bulunan 1562 

tarihli fenerden alan bir ada üzerinde yer alıyor. Park şehrin içinde ama 
şehirden uzak olmanın keyfini yaşayabileceğiniz az sayıdaki yerden biri. 
Özellikle bahar aylarında erguvan ağaçlarının çiçek açmasıyla pembe 
renge bürünüyor. Yaklaşık 150 yaşındaki sakız ağacı da görülmeye 
değer. Parkta, 5 adet kafe yer alıyor. Bunlardan bazıları şadırvanlara 
yerleştirilmiş. Parkın hemen yanında bulunan Kadıköy Belediyesi’ne 
ait Khalkedon Fenerbahçe, günün her saati bulunan menüsüyle ideal 
bir mekân. Denize nazır parkta yürüyüş ya da piknik yapabileceğiniz 
birçok yer de mevcut.

Kadıköy, Osmanağa mahallesinde 
yer alan park, Kadıköy Belediyesi’ne 
devredildikten sonra yapılan 

çalışmalarla insanların daha sık uğradığı yerlerden biri oldu. Spor 
aktiviteleri için parkta basket sahası, tenis kortu, duvar tenis sahası 
ve bisiklet yolu bulunuyor. Parkın içinde irili ufaklı pek çok heykel 
de var. Bunlardan en çok bilineni ve ilgi göreni ise Fenerbahçe 
taraftarlarının gönlünde ayrı bir yeri olan, büyük kaptan Alex de 
Souza’nın heykeli. Parkta 5.300 metrelik yürüyüş alanı ile 1.280 
metrelik koşu alanı da bulunuyor. Park içerisinde ağaçların altında 
Kadıköy Belediyesi’nin işlettiği bir kafe de mevcut.

FENERBAHÇE PARKI YOĞURTÇU PARKI

KALAMIŞ PARKI
Kalamış, Kadıköy’ün en güzel 
semtlerinden biri. Münir Nurettin’in 
adını taşıyan bir cadde üzerinde bulunan 

meşhur Kalamış Parkı,  Kalamış Marina’nın yanında geniş bir alana 
kurulmuş. İçinde gençlerin spor aktivitelerini yapabileceği kortlar da 
var, yürüyüş ya da piknik yapabileceğiniz alanlar da. İçinde dikkat 
çekici iki de heykel bulunuyor; biri Fazıl Hüsnü Dağlarca’ya diğeri de 
-Kaplumbağa Terbiyecisi tablosu artık pop bir figür haline gelen- 
Osman Hamdi Bey’e ait. Park, şimdilerde birçok diziye de ev 
sahipliği yapıyor. Burada bulunan Khalkedon Kalamış Restoran da 
keyifli muhabbetler ve yemek için ideal. 

Sadece Anadolu 
yakasının değil 
belki de İstanbul’un 

en güzel parklarından biri.  Göztepe’de, Bağdat Caddesi 
ve sahil yolu arasında konumlandırılmış 60. Yıl Parkı’nda 
vakit geçirmek sadece çocuklar için değil, büyükler için 
de son derece keyifli. Rengarenk balıkların yaşadığı özel 
tasarım akvaryumları, lale ve gül bahçeleri, tik ağacından 
oyun teknesi, doğal göleti, fıskiyeleri ve her yaş grubundaki 
çocuklar için ayrı ayrı tasarlanmış oyun alanıyla bahar 
aylarında Avrupa’daki saray bahçelerini andıran park, özellikle 
lale festivalinde mutlaka ama mutlaka ziyaret edilmeli.

Yüksek taş binalar arasında bir 
cennet köşesi. Özgürlük Parkı 
içerisinde bulunan birbirinden farklı 
aktivite alanlarından faydalanmak 
mümkün. İçerisinde bulunan 
anfitiyatroda birçok konser ve şenlik 
düzenleniyor. Kadıköy Belediyesi’nin 
çocuklar ve yetişkinler için 
düzenlediği tiyatro festivalleri de 
bunlardan ikisi. Yürüyüş parkuru, 
bol yeşilliği ve oyun alanları 
hem büyüklere hem küçüklere 
hitap ediyor. İçinde farklı kafe ve 
restoranlar da var. 

GÖZTEPE 60. YIL PARKI

ÖZGÜRLÜK PARKI
Validebağ Korusu ya da Adile 
Sultan Korusu, Üsküdar’a 
bağlı olsa da Kadıköy ile sınırda 

yer alması nedeniyle burayla da sıkı bir bağı vardır. Kadıköy’ün 
Koşuyolu mahallesiyle Üsküdar’ın Altunizade ve Barbaros 
mahallelerinin kesiştiği noktada 10 hektarlık bir alan üzerine 
yayılmış. Korunun içinde Rıfat Ilgaz’ın en önemli eseri “Hababam 
Sınıfı”nın çekildiği Adile Sultan Kasrı bulunuyor hatta bir odası 
Hababam Sınıfı’na ait bir müze olarak ziyaretçilere açık. Koru türlü 
çeşit yemiş barındıran ağaçları, uzun yürüyüş ve koşu parkuruyla 
adeta şehrin ortasında bir vaha. 

VALİDEBAĞ KORUSU

İstanbul’un en güzel doğa güzelliklerinden biri 
olan Maçka Demokrasi Parkı, konum itibariyle 
Dolmabahçe, Maçka, Nişantaşı ve Harbiye 
arasında yer alıyor ve oldukça geniş bir alan 
üzerine yayılıyor. Ulaşımı da çok kolay. Parkın 
içerisinde eğlence mekanları da var kafeler de. 
Ancak bu parkın en güzel yanı geniş yeşillik 
alanları ve ağaçları. Farklı türden ağaçları birarada 
görmeniz mümkün. Bunlardan bazıları; ıhlamur, 
kestane, gürgen, kavak, çınar, şimşir, akasya, 
meşe, ceviz ve kızılağaç. Parkın içinde 9 adet 
yapay havuz da bulunuyor.

Özellikle yaz aylarında temiz 
hava almak isteyenlerin uğrak 
yeri arasında olan Bebek Parkı, 

Beşiktaş’taki Mısır Konsolosluğu’nun bitişiğinde yer 
alıyor. Her yıl  düzenlenen Bebek Şenlikleri’nin bu yıl da 
14-16 Haziran günlerinde gerçekleşmesi planlanıyor.

Sarıyer 
Baltalimanı’nda yer 
alan bahçe, Japonya 

ile Türkiye’nin işbirliğiyle kurulmuş bir park 
ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 
yönetiliyor. Marmara boğazına bakan, 
manzarası müthiş bir yerde konumlanmış 
bahçede, iki kardeş şehrin sembolü olan 
Marmara Boğazı ile Shimonoseki Boğazından 
esinlenilerek yapılan giriş kapısı başta olmak 
üzere, Japon Bahçesinin temel karakteri olan 
Çay Odası (Yogetsuan), Şelale, Gölet, Çardak 
gibi öğeler yer alıyor. 4 mevsimin güzelliklerinin 
yaşandığı ağaçlar da görülmeye değer. Bu 
ortamda yürüyüş keyfi bir başka oluyor.

Belgrat Ormanı’nın 
hemen yanında 
muhteşem güzellikte 
doğa manzarası ile 
ziyaretçilerine huzur 
dolu bir gün sunuyor. 
Gölün etrafında 

doğa yürüyüşü ve bisiklet turu aktiviteleri yapmak 
mümkün. Park içerisinde bulunan masalar üzerinde 
piknik yapabilirsiniz. Bölgede çeşmeler, mesire 
yerleri, çocuk oyun parkı, yağmur barınağı, lokanta 
bulunuyor. Tabiat parkına bu aylarda gitmenizi ve 
doğanın güzelliğini görmenizi tavsiye ederiz.

MAÇKA DEMOKRASİ PARKI

BEBEK PARKI

JAPON BAHÇESİ

GÖKTÜRK GÖLETİ 
TABİAT PARKI

Şehrin neredeyse tam 
göbeğinde denebilecek 
bir konuma kurulu 
olan bu harika botanik 
bahçe, Kadıköy’ün 
bir diğer komşusu 
Ataşehir’de yer alıyor. 

Bahçe kavşaktaki anayollar ile bağlantı yolları arasındaki 
adalar üzerinde kurulu ve Merkez Ada, Ertuğrul Adası, 
Mesire Adası, Trakya Adası, Meşe Adası, Arberetum 
Adası, Anadolu Adası olmak üzere 7 adadan oluşuyor. 
Bitki alanlarının yanı sıra özellikle üzerinde yürünmesi 
teşvik edilen çimenlik, piknik alanları, çocuklar için 
oluşturulmuş labirent, tavuk, kaz ve hindilerin yer aldığı 
alanlar var. Bölgenin içerisinde herhangi bir işletme yer 
almıyor. Fakat hazırlıklı giderseniz ve yanınızda 
yiyecek götürürseniz buradaki tahta masalarda 
harika bir piknik kahvaltısı yapabilirsiniz.

Eminönü semtinde 
tarihi yarımadada 
bulunan Gülhane 

Parkı,  İstanbul’un en meşhur ve en çok ziyaretçi 
çeken parkları arasında. Güzel bahçeleri, çiçekleri, 
havuzları ve dinlenme yerleriyle ilgi odağı olan 
Gülhane Parkı, Osmanlı döneminde Topkapı Sarayına 
gül yetiştirmek amacıyla kullanılmış. Atatürk’ün 
Türkiye’de ilk dikilen heykeli de burada bulunuyor. 
Ayrıca 24 Kasım 1928’de Gülhane’de düzenlenen 
törende Atatürk’e “Başöğretmen” sıfatı verilmiş. 
Atatürk kara tahta üzerinde Latin harflerini halka 
tanıtarak burada ilk dersini vermiş.19 Kasım 1938 
tarihinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün naaşı 
İstanbul’dan Ankara’ya uğurlanırken son tören de 
yine Gülhane’de yapılmış. Gülhane Parkı, şarkılara, 
şiirlere de konu olmuş. İstanbul’un simgelerinden 
lalelerin en güzel hallerini görebileceğiniz yerlerden 
biri de yine Gühane.

NEZAHAT GÖKYİĞİT 
BOTANİK BAHÇESİ

GÜLHANE PARKI
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