
10 - 16 MAYIS 2019

www.gazetekadikoy. com . tr

Yıl: 20 / Sayı: 988

Fikirtepe’de değişen 
bir şey yok 

Kadıköy’de 
Rumların izleri

 Sekiz yıl önce kentsel 
dönüşümün başladığı Fikirtepe’de 
61 adadan 41’inde sorunlar devam 
ediyor. Yarım kalan projelerin ise 
nasıl tamamlanacağı hala belirsiz 
l Sayfa 4’te

 Kent sohbetlerinin ilk 
haftasında Kadıköy’de Rum tarihi 
üzerine konuşuldu. Rumlar, Ayia 
Triada Kilisesi, ahşap evleri ve 
cemiyetleriyle Kadıköy’deki 
varlıklarını sürdürmeye çalışıyor 
l Sayfa 9'da

Kadıköy Belediyesi’nin “Hasta 
Nakil ve Evde Girişimsel Hemşirelik 
Hizmetleri” 65 üstü, engelli ve 
muhtaç kişilerin pansuman ve 
enjeksiyon gibi hayati ihtiyaçlarını 
karşılamaya devam ediyor l Sayfa 12'de

Kadıköy merkezli Gıda Güvenliği 
Derneği’nin yaptırdığı araştırma 
sonuçlarına göre insanların büyük 
çoğunluğu alışverişlerini plansız yapıyor, 
tüketilebilir gıdaları çöpe atıyor  
l Sayfa 2'de

Şifa dağıtıyorlarYenebilir gıdalar çöpe gidiyor!

Kadıköy Belediyesi, 
Gazi Mustafa 

Kemal Atatürk’ün 
19 Mayıs 1919’da 

milli mücadeleyi 
başlatmak için 

Samsun’a çıkışının 
100’üncü yılını 

coşkuyla kutlayacak. 
İstanbullular o gün 

Bağdat Caddesi’nde 
yapılacak 19 Mayıs 

büyük yürüyüşünde 
buluşacak l Sayfa 8’de

19 Mayıs’ın

büyük 
yürüyüş

‘Ofsayt’ adlı tiyatro oyunu; 
iki kadın futbolcu üzerinden, 
kadınların futbol ve hayatın 
diğer alanlarında varolma 
mücadelesine ayna tutuyor 
l Sayfa 7'de

Kadınlar, futbol 
ve mücadele…

100. yılında

Edebiyat Hayatından
Hatırlamalar - 45

LEYLA ERBİL  5'teMARİO LEVİ  10'da

Gördüklerimiz 
Göremediklerimiz (90)

Kendi kendine şekil 
alan kornea…

BETÜL MEMİŞ  7'de MELİS DANİŞMEND  11’de

Güle güle 
Şevket Uğurluer!

Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul seçimlerini iptal etti. İstanbullular 
23 Haziran Pazar günü bir kez daha sandık başına gidecek. 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, 
iptal sonrası verdiği “Her şey çok güzel olacak” mesajı, 
sokaklarda ve sosyal medyada yankı buldu l Sayfa 3’te

#herşeyçokgüzelolacak
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17-19 MAY CUM - PZR  ISPARTA GÜL HASADI SALDA GÖLÜ -EĞİRDİR 
-İSLAMKÖY DEMOKRASİ MÜZESİ (1 GECE -2 GÜN)

GÜNÜBİRLİK TURLAR 

19 MAY PZR   LAVANTA TARLASI -  KARACABEY LONGOZU -  BOĞAZ  
(ORGANİK SOFRA)
25 MAY CMT. TARAKLI - KARAGÖL YAYLASI - GÖYNÜK  (YEREL YEMEKLİ)
26 MAY PZR   TARİHİ  BURSA - KOZAHAN - YEŞİL - KARAGÖZ MÜZESİ   
(İSKENDER  KEBAP)  
26 MAY PZR LAVANTA TARLASI -  KARACABEY LONGOZU -  BOĞAZ  
(ORGANİK SOFRA)

BAYRAMA ÖZEL
BİR YAZ HÜLYASINI CANLANDIRMAK İÇİN ÇOK ÖZEL KONAKLAMALI 

PROGRAMIMIZI SORUNUZ...
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erkezi Kızıltoprak’ta bulunan Gıda 
Güvenliği Derneği, Türkiye’deki 
tüketicilerin gıda kaybına yol açan 
algı ve davranışlarını belirlemek 

amacıyla bir rapor hazırladı. Rapor için Niel-
sen Araştırma Şirketi’ne bir araştırma yaptırıl-
dı. Türkiye kent nüfusunu temsil eden 26 şe-
hirde 18-65 yaş arası bin 545 kişi ile görüşerek 
gerçekleştirilen “Gıda Kaybı ve Etiket Okuma 
Araştırması” çarpıcı sonuçlar ortaya çıkardı.

Tüm dünyada insan tüketimi için üretilen 
gıdaların yüzde 30’dan fazlasının; üretim, da-
ğıtım ve tüketim aşamalarında kayıp veya atı-
ğa dönüştüğünü ve bu durumun yıllık 1.3 Trilyon Do-
lar civarında finansal kayba neden olduğu biliniyor. 
Amerika ve Avrupa’da yapılan birçok araştırma, eti-
ketleme yaklaşımlarının gıda atığına sebep olan ana et-
kenlerden biri olduğunu ve birçok ülkede gıda ürün-
lerinin farklı anlamlara gelen çeşitli tarih etiketlerine 
sahip olduğunu ortaya koyuyor. 

YENEBİLİR GIDALAR ÇÖPE GİDİYOR!
Gıda Kaybı ve Etiket Okuma Araştırması’na göre 

tüketiciler Son Tüketim Tarihi (STT) ve Tavsiye Edi-
len Tüketim Tarihi (TETT) arasındaki farkı çok net bil-
miyor. Tüketicilerin yüzde 86’sı Son Tüketim Tarihinin 
(STT) ne anlama geldiğinin biliyor. Ancak bu oran Tav-
siye Edilen Tüketim Tarihi (TETT) için yüzde 26’ya dü-
şüyor. Tat, koku ve görünüşüne bakılarak herhangi bir 
sorun tespit edilmediği takdirde, Tavsiye Edilen Tüke-
tim Tarihi geçen gıdaları tüketmek sağlık açısından risk-
li olmasa da tüketicilerin yüzde 72’si evlerinde Tavsiye 
Edilen Tüketim Tarihi (TETT) geçmiş gıda ürünü gör-

düklerinde bu gıdaları çöpe attığını ifade ediyor. Son 
Tüketim Tarihi (STT) geçmiş gıdaların ise etiketinde yer 
alan tarihten sonra tüketilmemesi gerekiyor. 

ETİKETLER ANLAŞILIR DEĞİL
Araştırma, gıda paketlerinin üzerinde en çok ince-

lenen bilginin yüzde 88 ile “Son Tüketim Tarihi/ Tav-
siye Edilen Tüketim Tarihi” olduğunu fakat tüketicile-
rin yüzde 62’sinin gıda etiketlerindeki tarih bilgilerini 
anlaşılır bulmadığını belirledi. Tarih bilgisinin anlaşı-
lır olmasının önündeki en büyük engel olarak yüzde 55 
ile “paketin üzerindeki rakamların okunaklı olmaması 
veya iç içe geçmesi” öne çıkıyor. Araştırmaya katılan-
ların yüzde 42’si bilgilerin paket üzerinde kolay bu-
lunamamasını,  yüzde 42’si rakamların silik olmasını 
ve yüzde 38’i pakette birden fazla tarihin yer almasını 
kafa karıştırıcı bulduğunu belirtti. Tüketicilerin paket 
üzerinde bilgilerini en çok okuduğu gıdalar ise yüzde 
83 ile süt ve süt ürünleri, yüzde 64 et ve et ürünleri ve 
yüzde 55 ile dondurulmuş ürünler.   

MEYVE, SEBZE, SÜT ATILIYOR
Araştırma sonuçları hanelerde en fazla atığa dönü-

şen gıda ürünlerini de ortaya koydu. Buna göre, evler-
de en çok çöpe atılan gıdaların başında yüzde 42 ile 
taze meyve ve sebze, yüzde 41 ile süt ve süt ürünleri 
yer alıyor. Tüketiciler gıda ambalajlarından genellik-
le cam ve toprak kâseleri evde değerlendirirken plastik 
ambalajları ise çöpe atıyor. Ancak geri dönüştürülebi-
lir atıklar için tüketicilerin sadece yüzde 33’ü geri dö-
nüşüm noktalarını kullanıyor, yüzde 39’u ise mahalle-
lerinde geri dönüşüm noktası olmadığını söylüyor. 

Gıdaları daha uzun süre saklamak için 10 hane-

den 3’ünde ise sürekli ve sıklıkla evde konserve yapı-
lıyor. Ekmekte ise gıda kaybının önlenmesi yönünde 
toplumsal duyarlılık ve farkındalık oluşmuş durumda. 
Bu sayede hanelerin yüzde 87’si bayatlayan ekmekleri 
çöpe atmak yerine değerlendirmeye çalışıyor. Bayatla-
yan ekmeklerini değerlendirmeyi tercih eden tüketici-
lere bakıldığında, yüzde 64’ünün bu ürünleri köfte içi 
veya yumurtalı ekmek yapımında kullandığı görünü-
yor. Bunun dışında, yüzde 32’si bayatlayan ekmekleri 
ağzı bağlı bir torbaya koyup ihtiyacı olan birinin alma-
sı umuduyla sokağa bırakıyor, yüzde 41’i ise hayvan-
ları beslemek için kullanıyor. 

Kadıköy Belediyesi Ekolojik Yaşam 
Merkezi düzenlediği permakültür, sı-
fır atık, kompost gibi atölyeler ile ay-
dınlatıcı ve yol gösterici bilginin adresi ol-
maya devam ediyor. Karşılıklı paylaşımlar 
ve sorular doğrultusunda daha verimli ge-
çen atölyeler, Kadıköylülerden yoğun ilgi 
görüyor. Bu atölyelerden biri de 4 Mayıs 
Cumartesi günü gerçekleşen “Tıbbi Çaylar 
Atölyesi”ydi.  Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 
Teknikeri Mehmet Şirin Yalvaç’ın eğitmen 
olduğu ve çayların demlenme yöntemle-
ri başta olmak üzere birçok konu hakkında 
bilginin paylaşıldığı atölyede, zencefil, zer-
deçal, tarçın, karanfil, yenibahar, havlıcan 
ve karabiberin de içinde olduğu bağışıklık 
güçlendirici tıbbi çay demlendi ve katılım-
cılara ikram edildi.

“PORSELEN KULLANILMALI”
Tıbbi bitkilerin yaprak, çiçek, tohum, 

kök ve kabuk kısımlarının içlerindeki etki-
li bileşikler nedeniyle hastalıkları iyi edebil-
diğini dile getiren Mehmet Şirin Yalvaç, bit-
kilerin bu kısımlarının toplanma zamanlarını 
ise şöyle anlattı:
• Yapraklar, bitki çiçek açmaya başladı-
ğı zaman
• Çiçekler, tamamen açılmadan veya to-
murcuk halinde iken
• Toprak altı kısımlar, toprak üstündeki 
kısımlar kuruduktan sonra
• Kabuklar, bitki yapraklarını döktüğü za-
man
• Meyve ve tohumlar ise olgunlaştıkların-
da toplanmalıdır.

Tıbbi çayların bir veya birden çok madde 
ile hazırlandığını söyleyen eğitmen Mehmet 
Şirin Yalvaç, “Çaylar, ana madde, yardım-
cı madde, tat ile renk verici maddeler kulla-
nılarak hazırlanır. Demlemede porselen ile 
cam demlik kullanılmalıdır. Metal kaşık yeri-
ne porselen, cam ya da tahta kaşık tercih edil-
melidir.” dedi.

“KÖKLER KAYNATILMALI”
“Hazırlama tekniğine göre çaylar sıcak 

demleme, kaynatarak demleme ve sıcak ol-
mayan suda demleme-bekletme yöntemi ile 
hazırlanır.” diyen eğitmen Yalvaç, hazırlana-
cak karışımın içeriğine göre bu yöntemlerden 
seçim yapıldığını belirtti. Mehmet Yalvaç, 
demleme yöntemleri hakkında şu bilgileri 
verdi; “Sıcak demleme yaprak, sap ve çiçek 
gibi narin bitki kısımlarından tıbbi çay hazır-
lamak için kullanılır. Karışım demliğe konu-
lur ve üzerine kaynar 
su dökülür. Ağzı kapa-
lı demlikte çiçekler 3-5 
dakika, sap ve yaprak-
lar ise 5-7 dakika dem-
lenip süzülür.  Kök, ka-
buk ve tohum gibi sert 
bitki kısımlarından tıb-
bi çay hazırlamak için 
de kaynatma yönte-
mi tercih edilir. Dem-
liğin içine karışım ko-
nur, üzerine soğuk su 
eklenir, 10-15 dakika 
kaynatılır ve ılık hale 
gelmesi beklenir. Ilık-
laştıktan sonra süzülen 
çay serin bir yerde sak-
lanmak koşuluyla sa-
bah ve akşam 2 fincan 
içilmelidir ve iki günde 
tüketilmelidir.”

Bazı bitkilerin sı-
cak su ile demlendi-
ği zaman istenmeyen 
maddelerin suya ge-
çebileceği için soğuk 
suda bekletme yönte-
minin tercih edildiği-
ni ifade eden eğitmen 

Gıdalar neden çöpe atılıyor?
Gıda Güvenliği Derneği’nin araştırmasına göre; tüketicilerin yüzde 72’si etiketlerde bulunan son tüketim tarihi (STT) 

ve tavsiye edilen tüketim tarihi (TETT) farkını bilmediği için tüketilebilir gıdayı çöpe atıyor

M

Alışverişe çıkmadan önce bir alışveriş listesi yapın.
Listenize bağlı kalın ve ihtiyacınız kadar alın.
Raf ömrü kısa olan gıdaları, belirlenen zaman 

içinde tüketmeyecekseniz almayın.
Alışveriş yaparken; et, kanatlı ve balık grubunu en 

son alın.
Buzluğa koyacağınız eti kullanacağınız 

büyüklüklerde paketleyip dondurun ve artan gıdaları 
nasıl donduracağınızı öğrenin.

Buzdolabınızın sıcaklığını ve buzlanmasını sık kontrol edin.
Buzdolabınızı sürekli düzenleyerek, uzun süredir 

bekleyen gıdaları tüketmek için öne alın.
Yumuşamış meyve ve sebzeler bozulmadıkça 

atmayın, değerlendirin.
Pişmiş sebzeleri değerlendirin. Onları çorba, püre 

veya salatalarda kullanın.
Yemekleri küçük porsiyonlar şeklinde ısıtıp, 

servisini yapın.

İSRAFI ÖNLEMEK İÇİN 10 YÖNTEM
Gıda Güvenliği Derneği gıda israfının önüne geçmek için tüketicilere 10 ipucu öneriyor:
1 6

7

8
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10
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4

5

Tıbbi çaylarla şifa bulmak mümkün mü?
Bitkilerin içlerindeki 

etkili bileşikler 
nedeniyle hastalıkları 

iyi edebildiğini dile 
getiren Tıbbi ve 

Aromatik Bitkiler 
Teknikeri Mehmet Şirin 

Yalvaç “Bitkileri hafife 
almayın” diyor

l Seyhan KALKAN VAYİÇ

Mehmet Şirin Yalvaç, “Ihlamur ile ebegüme-
ci gibi bitkiler soğuk suda bekletme yöntemi ile 
demlenmelidir. Ihlamuru akşam soğuk suya ko-
yun, sabaha kadar kalsın sonra da süzün. O artık 
tıbbi bir çaydır ve soğuk içilir.” dedi.

“HAMİLELER ADAÇAYI İÇMEMELİ”
“Tıbbi çaylar, her zaman taze hazırlanmalıdır. 

Özel bir öneri yoksa genellikle sabah kahvaltıdan 
önce ve akşam ise yatmadan bir saat önce içilmeli-
dir.” diyen Yalvaç bir de uyarıda bulundu:  “Tan-
siyon gibi kronik hastalığı olan ve sürekli ilaç kul-
lanmak zorunda olanlar tıbbi çayları içmek için 
mutlaka doktora danışmalı. Çünkü çayların için-
deki maddeler, içtikleri ilaçlarla etkileşime ge-
çebilir. Örneğin tansiyon hastaları, hamileler ve 

emziren anneler adaçayı 
içmemeli. Adaçayı düşü-
ğe neden olabilmekte. Bu 
yüzden bitkileri hafife al-
mamalıyız.” 

DİŞ ETİNE MASAJ
Tıbbi çayların gargara, diş etine masaj ve bu-

har banyosu gibi kullanım şekilleri olduğuna da 
dikkat çeken Mehmet Şirin Yalvaç, ağız içinde-
ki yaralara günde birkaç defa mayıs papatyasıyla 
yapılan gargaranın iyi gelebileceğini söyledi, bazı 
tıbbi bitkiler hakkındaki bilgileri de sözlerine ek-
ledi: “Kekik türleri için en önemli uyarı tansiyon 
yükseltici olduğudur. Bu yüzden yüksek tansiyon 
hastalarının fazla miktarda tüketmesi sakıncalıdır. 
Biberiye, yemeklere lezzet vermesi amacıyla baha-
rat olarak konabilir. Dolaşım sistemini hızlandırdı-
ğı için romatizma ve spor sonrası adale kasılma-
larında uçucu yağı kullanılabilir. Çayı, yağ yakıcı 
özellik gösterebilir bu yüzden hekim kontrolünde 
yapılan diyetlerde destekleyici olarak yer alabilir. 
Uçucu yağı aromaterapide konsantrasyon arttırıcı 
olarak ve evcil hayvanlarda ise bit ile pire kovucu 
olarak kullanılabilir. Mayıs papatyası da uykusuz-
luk problemlerinde, cilt solüsyonlarında ve özel-
likle saç bakımında tercih edilebilir.”

l Gökçe UYGUN



Artık 
konuSma vaktI
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KP ve MHP’nin itirazları-
nı değerlendiren Yüksek Se-
çim Kurulu 6 Mayıs Pazar-
tesi günü yaptığı toplantıdan 

sonra kararını verdi. YSK, İstanbul’da-
ki Büyükşehir Belediye Başkanlığı se-
çimlerinin yenilenmesine hükmetti. 
İptal kararının YSK Başkanı Sadi Gü-
ven’in de ret oyuna rağmen 7’ye karşı 4 
oyla alındığı belirtildi. Buna göre İstan-
bul’da 23 Haziran’da yeniden sandık 
kurulacak. YSK’nın kararını, sandık 
kurulu başkan ve üyelerinin kanunun 
açık hükmüne rağmen kamu görevli-
si olmaması nedeniyle aldığı öğrenildi. 

İçişleri Bakanlığı’nın kararıyla, İstan-
bul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul Büyük-
şehir Belediye (İBB) Başkan Vekili olarak 
görevlendirildi. 

“YSK’YI KINIYORUM”
Ekrem İmamoğlu, YSK tarafından iptal 

edilen İstanbul seçimleriyle ilgili Beylikdü-
zü’nde açıklama yaptı. Vatandaşlara sesle-
nen İmamoğlu şöyle konuştu: 

“31 Mart’tan sonraki bu süreçte kendi-
leri gerekçe tutturamayınca karar vericileri 
etki altına almaya çalıştılar. YSK’yı gün be 
gün farklı farklı itirazlarla, farklı farklı gerek-
çelerle etki altına almaya, tehdit etmeye baş-
ladılar. Buna boyun eğdiler. Ben YSK’yı kınıyorum. 
Şimdi YSK karar açıklıyor. Sandık kurullarına yapılan 
olağanüstü itiraza göre seçimi iptal etmiş. Aynı kurul-
larda geçen yıl Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı 
seçtin, aynı kurullarda referandum yaptın Anayasa de-
ğişti. O zaman Anayasa da şaibelidir, Cumhurbaşkan-
lığı seçimleri de.”

“HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK”
“Ben buradan AK Parti’li, MHP’li arkadaşlara, 

geçmişten bugüne oy vermiş, hatta o partilerde görev 
almış insanlara, ilçe başkanlarına, il başkanlarına, yö-
neticilerine, milletvekillerine, herkese sesleniyorum. 
Bazı insanlar prensipleri için partilerini değiştirir, bazı 
insanlar partilerini prensipleri için değiştirir. Ben, her 
birisinin Türkiye’nin bugünkü durumunu, bize yapı-
lan zalimliği, adaletsizliği, aymazlığı, bu güzel Rama-
zan akşamında, onları düşünceye davet ediyorum. Bu 
süreç içerisinde demokrasi adına bizlerin yanına gel-
mesine bizlerin bu sürecine katkı sunmaya davet edi-
yorum. Son olarak burada kesinlikle güzel kardeşim 
her şey çok güzel olacak. Çok güzel olacak. Sakın, gü-
ler yüzümüzü kaybetmeyin, sakın yüreğimizdeki umu-
du kaybetmeyin, umut burada. Buraya kadar alınan bu 

yanlış kararların altına imza atan, yargıyı tehdit eden 
insanları bu mübarek Ramazan ayında Allah’a havale 
ediyorum. Bizim demokrasi ruhumuz onlardan hesap 
soracak ve kendimi ve bu mücadelemi de sizlere ema-
net ediyorum.”

Herkesin konuşması gerektiğini aktaran İmamoğlu, 
“Sanatçıymış, konuşamazmış, konuşacak. İş insanıy-
mış, konuşamazmış, konuşacak, konuşma vakti artık. 
Artık konuşma vakti.” dedi.

SOSYAL MEDYADAN DESTEK
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İma-

moğlu’nun “Artık herkes konuşacak, sanatçılar da ko-
nuşacak” sözleri üzerine birçok sanatçı sosyal medyada 
#herşeyçokgüzelolacak etiketiyle paylaşım yaptı. Sa-
natçıların ardından milyonlarca kullanıcı da #herşey-
çokgüzelolacak etiketiyle YSK’ya tepki gösterdi, İma-
moğlu’na destek verdi. 

KADIKÖY’DE PROTESTO 
YSK’nın kararının ardından başta Kadıköy olmak 

üzere Beşiktaş, Şişli ve Ataşehir gibi ilçelerde protesto 
eylemleri düzenlendi. Yeldeğirmeni’nde az kişinin ka-
tılımıyla başlayan eylem bir süre sonra yüzlerce kişinin 

katıldığı kitlesel protestoya dönüştü. Sokağa 
çıkmayan Kadıköylüler de evlerinden tencere 
ve tava çalarak eyleme destek verdi. Protesto-
lar hafta boyunca devam etti. 

“24 HAZİRAN DA İPTAL EDİLSİN”
CHP, İstanbul’daki ilçe seçimlerinin yanı 

sıra 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve millet-
vekili seçimlerinin iptali için YSK’ya baş-
vurdu. CHP adına başvuruyu yapan Genel 
Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, “24 
Haziran’da da Türkiye genelinde on binlerce 
kamu görevlisi olmayan kişi sandıklarda gö-
rev yaptı. 24 Haziran’da gerçekleşen seçimi 
de iptal etmek zorundasınız. Tam kanunsuz-
luk sebebiyle başvurduk. Tam kanunsuzlukta 
süre şartı aranmaz. YSK kendi iptal kararıyla 
24 Haziran seçimleri de iptal edilmek zorun-
da.” açıklamasında bulundu. 

YSK İstanbul seçimini iptal etti. İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem 
İmamoğlu, “Sanatçıymış, konuşamazmış, 
konuşacak. İş insanıymış, konuşamazmış, 
konuşacak. Artık konuşma vakti” dedi
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KURUMLAR NE DEDİ?
Sendika ve barolar da yaptıkları basın açıklamalarıyla 
YSK’nın kararına tepki gösterdi:
TMMOB: İstanbul halkının iradesini yok sayarak 
demokrasi tarihimizin en kara lekelerinden biri olarak 
kayıtlara geçen bu kararı şiddetle kınıyoruz! 
TTB: 1950’den bu yana çeşitli şikâyet ve aksaklıklarla 
da olsa işleyen seçim sistemimiz, seçimlerin 
güvenilirliğini sağlamakla görevli olan ve üyeleri 
yüksek hakimlerden oluşan YSK tarafından ağır şekilde 
yaralanmıştır. 
İstanbul Barosu: Sandık; sadece “seçebildiği” takdirde 

değil, onunla birlikte “değiştirebildiği” takdirde bir 
demokrasi enstrümanı olabilir. Bu karar, sandığın 
değiştirebilme gücünün yok edildiği bir ortamı 
oluşturmaktadır.
DİSK: Rantın ve akıtılan kaynakların kesilerek ekmeğin, 
ulaşımın, suyun fiyatının düşürülmesinden rahatsız olan 
çıkar gruplarının baskısıyla hukuk ve demokrasi ayaklar 
altına alınmıştır.
KESK: Bu, sadece İstanbul’un seçilmiş Büyükşehir 
Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ve ona oy 
verenlere yönelik bir saygısızlık değildir. Bu aynı 
zamanda İstanbul’a ve hatta 82 milyon yurttaşa karşı 
bir saygısızlıktır.

İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Ekrem 
İmamoğlu, YSK kararı 
açıklanmadan 2 gün önce, 
Kadıköy Belediyesi’ni 
ziyaret ederek, belediye 
başkanlığını kazanan Şerdil 
Dara Odabaşı’nı tebrik 
etti. Kadıköy Belediyesi 
çalışanları ile de selamlaşan 
İmamoğlu’na eşi Dilek 
İmamoğlu’nun yanı sıra 
Kadıköy Belediyesi eski 
başkanları Selami Öztürk 
ve Aykurt Nuhoğlu, CHP’li 
belediye başkanları ve CHP 
milletvekilleri de eşlik etti.
Belediye bahçesinde kurulan platforma çıkan 
Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, 
günün önemine vurgu yaptı ve şunları söyledi: 
“Kadıköy, bugün daha mutlu ve daha gururlu. 
Onlarca yılın ardından İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı, Kadıköy Belediyesi’ni, Kadıköy’ü 
ziyaret ediyor. Bunun anlamı çok farklı. Onlarca 
yıldır merkezi hükümet ve büyükşehir belediyesi 
tarafından üvey evlat muamelesi gören Kadıköy 
için, Ekrem İmamoğlu’nun Kadıköy’ü ziyaret 
etmesi, düşünüldüğünden daha önemlidir. Daha 
çok Kadıköy diye yola çıkmıştık, Kadıköy yetmez 
İstanbul’u da kazanıp Ekrem İmamoğlu’nu başkan 
yapacağız demiştik. Bir hayalimizdi bu, bugün bu 
hayal gerçek oldu. Sırada daha büyük düşler var.”

“KARGALAR GÜLER”
Platforma yoğun alkışlarla çıkan İmamoğlu, 
Kadıköy’de olmaktan çok mutlu olduğunu 
belirterek konuşmaya başladı ve şunları söyledi: 
“Kadıköy Belediye Başkanımıza başarılar 
diliyorum, Şerdil başkanımız çok başarılı olacak. 
Kadıköy’e çok değerli belediye başkanlarımız 
hizmet etti. Selami başkanımız da Aykurt 
başkanımız da burada. Şimdi bayrak teslim edildi. 

Dolayısıyla Kadıköy’ün güzel süreci yoluna devam 
edecek. Biz İstanbul’un 39 belediye başkanına 
eşit şekilde yaklaşacağız, hepsini kucaklayacağız. 
İhmal edilmiş ne varsa telafi edeceğiz. Kadıköy’ün 
de sorunlarını biliyoruz.”
YSK’nın beklenen kararına ilişkin konuşan 
İmamoğlu “Diyorlar ki bu millet İstanbul’un 
39 ilçesinden 25 ilçede bize oy verdi. Belediye 
başkanı seçti. Mecliste çoğunluğuz diyorlar. 
Aynı zarfa atılan oylarda İstanbul Büyükşehir 
Belediye oylamasında usulsüzlük var diyorlar. 
Buna kargalar güler. Aynı sandığa atılan oyda 
25 ilçe belediye başkanı seçilmiş. İBB büyük 
şehir belediye meclisine verilen oylarda onlar 
çoğunlukta helali hoş olsun. Ama İBB başkanına 
verilen oylar sıkıntılı. Buna kargalar güler.”

“İSTANBUL’DA ÇOĞUNLUK HALK”
İmamoğlu, hiç kimsenin rencide edilemeyeceğinin 
altını çizerek “Biz kimseden talimat almayız 
ama 16 milyon insandan alırız. Şeffaflığa devam 
edeceğiz. Katılımcılık ruhumuzu tüm dünyaya 
farklı yöntemlerle göstereceğiz.” dedi.
Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’na 
başarılar dileyen İmamoğlu, “Beraber çok güzel 
işler yapacağız” dedi.

İstanbulluların oylarıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen 
Ekrem İmamoğlu, YSK kararı ile İstanbul seçimleri iptal edilmeden 2 gün 
önce Kadıköy’deydi. Kadıköy Belediyesi önünde vatandaşlarla buluşan 
İmamoğlu, “Her şey çok güzel olacak Ekrem Abi” pankartıyla karşılandı

İstanbul’un başkanı 
Kadıköylülerle kucaklaştı
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BELEDİYELERDEN 
SEFERBERLİK
23 Haziran günü yenilenecek İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi seçimleri için sokakta ve sosyal 
medyada tepkiler yükselirken pek çok belediye 
de 23 Haziran seferberliği başlattı. Kararın 
ardından özellikle tatil bölgelerinin belediyeleri 
İstanbulluları 23 Haziran günü gerçekleşebilecek 
olan “yüksek sıcaklıklara”, “kar yağışına”, 
“sağanak yağışa”, “kar ve kum fırtınasına” ve 
“fırtınaya” karşı uyardı. Kadıköy Belediyesi, seçim 
nedeniyle tatillerini iptal eden İstanbulluları oy 
kullandıktan sonra Caddebostan sahile davet etti.

İstanbul seçimleriyle ilgili gelişmeleri 
www.gazetekadikoy.com.tr 

adresimizden takip edebilirsiniz.
#herşeyçokgüzelolacak
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ikirtepe 8 yıl önce kentsel dönüşümün pi-
lot bölgesi ilan edildi. Ancak İstanbul’da 
kapsamlı ilk kentsel dönüşüm projesinin 
başladığı bölgede sorunlar hala devam 

ediyor. Onlarca proje, inşaat firmalarının çekilmesiy-
le beraber yarım kaldı. Evleri teslim edilmediği için 
geçtiğimiz yıl çadırlarda yaşamaya başlayan Fikirte-
peliler ise çözüm arayışlarını sürdürüyor. 

YÜZDE 77’SİNDE PROJE BAŞLAMADI
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın sorumluluğun-

da olan Fikirtepe’deki toplam proje alanı 920 bin met-
rekare. Bu alanın sadece yüzde 23’ünde yani 208 bin 
metrekaresinde projeler tamamlandı. 712 bin metre-
karelik alanda ise projelere henüz adım atılmadı. Ta-
mamlanan konut alanlarında ise kısmi olarak insanlar 

yaşamaya başladı. Fikirtepe’de sorunlu 5 adanın ya-
rım kalan inşaatları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı des-
teği ile finansmanı İLBANK tarafından karşılanmak 
suretiyle yapılmaya başlandı. Bu 5 adayı yapan firma-
lardan biri iflas erteleme almış, biri iflas etmiş, diğeri 
ise mali problemler nedeniyle inşaata başlayamamıştı. 

SÖZLER TUTULMADI
Sekiz yıllık süre zarfında bazı firmalar mali so-

runları gerekçe göstererek, iflas başvurusunda bulun-
du. Bu nedenle bazı projeler hafriyat olarak koca bir 
çukura dönüştü. Evleri teslim alamayan yüzlerce ai-
lenin biraraya gelerek kurduğu Leke Platformu’nun 
sözcüsü Engin Akgüzel, devlet kurumlarının Fikirte-
pe’de yeterli ölçüde sorumluluk almadığını ifade etti. 

“Devlet hiçbir zaman buraya giren müteahhitle-
re akreditasyon uygulamadı.” diyen Akgüzel, “Mali 
durumu zayıf müteahhitlere imza atmaya direnen va-
tandaşlar için aç gözlü insanlar muamelesi yapıldı ve 
müteahhitlerle beraber mağdur durumdaki Fikirtepe 
halkının imajı kasıtlı olarak açgözlü insanlar olarak 
resmedildi.” diye konuştu. 

“KİRA YARDIMI YAPILMIYOR”
Fikirtepelilere kira yardımı da yapılmadığını 

söyleyen Akgüzel şöyle konuştu: “2014’ün Mart 

ayında Fikirtepe’de temel atma töreni düzenleyen 
zamanın Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, 
‘Ağzımızdan çıkan söz namustur’ demişti. 2017’nin 
Şubat ayında ise temel atma törenine katılan döne-
min Başbakanı Binali Yıldırım, Fikirtepe’de 35 bin 
konutun yeniden inşa edileceğini ve ‘Bu dev pro-
jelerle sadece bugün değil, inşallah yarınlarımızı 
da inşa ediyor, geleceğimizi güvenceye alıyoruz’ 
konuşmasını yapmıştı. 2018’in Haziran ayında da 
zamanın İller Bankası Başkanı ve Müsteşar Yar-
dımcısı şimdinin ÇŞB Bakan Yardımcısı Mücahit 
Demirtaş “Fikirtepe’de mağdur hak sahiplerini zi-
yaret ettik, sorunlarını dinledik. Önümüzdeki gün-
lerde seçecekleri temsilcilerle buluşup çözüm mo-
delleri geliştirme kararı aldık’ demişti. Özetle söz 
verip tutmayanları halk unutmuyor.”

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın çözüm nokta-
sında çaba göstermediğini söyleyen Akgüzel, “Fi-
kiretepe’yi riskli alan ilan eden, çözümün bir par-
çası olacağım diyen ve müteahhit ile anlaşamayıp 
imza atmayan arsa sahiplerine yerinizi kamulaştırı-
rız diye yazılar yollayan ve zorla imza attırtan Çev-
re ve Şehircilik Bakanlığı, şimdi sorun yaşayan ve 
yarım kalan projelerdeki arsa sahiplerine aranızdaki 
sözleşme bizi ilgilendirmez gidin mahkemeye ve-
rin diyor.” dedi.

Kurbağalıdere’nin 
hafriyatını taşıyan 
kamyonun ezerek 
öldürdüğü üniversite 
öğrencisi Şule idil Dere’nin 
ölümünün üzerinden tam 
3 yıl geçti. Dere’nin ölüm 
yıldönümünde Yoğurtçu 
Parkı’nda anma programı 
düzenlenecek. Dere’nin 
annesi Nesrin Aslan 12 
Mayıs Pazar günü saat 
14.00’te düzenlenecek 
anmaya katılım çağrısı 
yaptı. 

NE OLMUŞTU?
Şule İdil Dere, 
Kurbağalıdere’de 
çalışmaları kapsamında 
hafriyat toprağı taşıyan 
kamyonunun çarpması 
sonucu 13 Mayıs 2016’da 
yaşamını yitirmişti. 
20 ay sonra başlayan 
yargılamada İBB ve İSTAÇ 
A.Ş. birinci duruşmada 
“tedbir almak bizim işimiz 
değil” diyerek birbirini 
suçladı. İkinci duruşmada 
Şule İdil Dere’nin suçlu 
olduğu iddia edildi. Üçüncü 
duruşmada ise sanık 
avukatları Dere ailesinin 
“kan davası” güttüğünü 
iddia etti. Mahkemede 
İBB iştiraki İSTAÇ A.Ş.’nin 
sanık avukatı “Büyükşehir 
belediyemizin itibarı 
zedeleniyor” dedi ve Şule 
İdil Dere’yi suçladı.
Şule İdil Dere davasının son 
duruşması 3 Temmuz 2019 
tarihinde görülecek. 

Fikirtepeliler 

Evlerini teslim alamayan Fikirtepeliler, 
sorunların çözümü için Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı’nın bölgede aktif rol almasını istiyor
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çözüm   

istiyor

Türkiye’de 6,7 milyon konutun dönüştürülmesi 
gerektiğini açıklayan Çevre ve Şehirclik Bakanı 
Murat Kurum “1,5 milyon adedi her yıl 300 bin 
yaparak önümüzdeki 5 yıllık süreçte, 2023’e 
kadar acil dönüştürülecek alanların dönüşümünü 
sağlayacağız. Buna Emlak Bankamız da finansal 
destek olacak, İller Bankamız da olacak. Hazine 
ve Maliye Bakanlığımızla bu sürece ilişkin 
destekleri alıp kentsel dönüşüm projelerini 
destekleyeceğiz. Bir kısmını da TOKİ eliyle 
yapacağız.” dedi.  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 
şu anki ana gündemi ise imar affı ve riskli 
yapıların güvenli bir şekilde yıkılması. Bakanlığın 
çalışanlarından edindiğimiz bilgiye göre Fikirtepe 
için bir çözüm projesi yok.

1.5 MİLYON 
KONUT 
DÖNÜŞTÜRÜLECEK

Şule İdil Dere anılacak
Üç yıl önce İBB’ye bağlı çalışan hafriyat kamyonunun çarpması sonucu 

hayatını kaybeden Şule İdil Dere, Yoğurtçu Parkı’nda anılacak

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil 
Dara Odabaşı, CHP Kadıköy İlçe 
Başkanı Ali Narin ve Kadıköy 
Belediyesi’nin CHP’li meclis üyeleri 

Anıtkabir’i ziyaret etti.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün huzurunda saygı 
duruşunda bulunan heyet adına Anıtkabir Özel 
Defteri’ni imzalayan Odabaşı şu satırları kaleme 
aldı: 
“Cumhuriyetimizin kurucusu Aziz Atatürk, Sayın 
Genel Başkanım;
Devrimlerinizin ve ilkelerinizin yılmaz 
savunucusu, cumhuriyet değerlerini 
içselleştirmiş Kadıköy'ün Belediye Başkanı 
olarak huzurunuzda bulunmaktan gururluyum. 
Ben ve meclis üyesi arkadaşlarım, bıraktığınız 
mirası her şartta, size ve aziz şehitlerimize 
yakışır şekilde koruyup,  gelecek nesillere 
aktaracak güç ve azimdeyiz. Ulusal Kurtuluş 

mücadelemizin 100. yılını yaşadığımız bu günlerde 
huzurunuza gelerek; inancımızı ve bağlılığımızı 
bildirmekten mutluyum. Bu vesile ile, Kadıköylü 
yurttaşlarımız adına görkemli mücadelenizi selamlıyor, 
sizi ve silah arkadaşlarınızı minnetle yad ediyorum. 
Şerdil Dara Odabaşı, Kadıköy Belediye Başkanı”

Başkan Odabaşı’ndan 
Anıtkabir ziyareti
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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.

Aman aman bi yanı yoktu öyle. Yarım 
saat öncesine değin, böylesine bi canlının 
var olduğunu hiç mi hiç bilmiyordum. 
Kimseleri merak ettiğim de yoktu ki 
zaten. Bunlarla işitilmek, tadılmadık bi 
öykü çıkageliyor demek de istemiyorum. 
Bu çeşit nenler nice nice olmuş, 
yazılmıştır da. Öyleyle cayayım dedim 
yazmaktan, cayamadım da!

Kızın, ahım şahım bi yanı yoktu 
gerçekten. İnceden inceye ölçüp biçtim 
duygularımı, kayırmasız niteledim 
niteledimse de. Kısacıktı, dardı, tıkızdı. 
Bi süre, 20. Asır, Hafta dergilerini 
karıtırdı. Yüzüme ancak sayfaları açıp 
kaparken bakıyordu. Ufacık kestane 
gözleri, kocaman etli dudakları vardı. 
Kaşları tel tel sayılabilecek seyreltideydi. 
Ben bi camdan ötelere, bir onun yüzüne 
bakıyordum. Gözlendiğini sezinleyince o 
da pencereye dönüyor, yüzünün bir yanını 
veriyordu. Yanayının düzgün olduğunu 
gördüm. Hep onu kolaçan etmekten 
sinirleniyordum. Önemsememesi beni, 
okuyup okuyup, ancak sayfa çevirirken 
şöyle bi bakıvermesi, giderek iyice 
canımı sıkıyordu. Canım okumak 
istemiyordu hiç; yanımda da betikten 
başka bi nen yoktu. Benimle konuşsun 
diye can atmaya başladım. Başka 
vakitler, yolculukta, yan yana düştü 
diye konuşmayı hak bellemiş kişilere 
içerlendim; birçok kezlerle sözü ortada 
kesmiş ya da yanıtsız bırakıvermişimdir. 
Ama bu kez, yağmurdan yolculuktan, 
kompartımanda bi tek bu kızla 
oluşumdan ola ki, ölçüsüz sıkılıyordum. 
Dikkatle boyanmış, giyinmiştim. İyice 
güzel olduğum bi gündü. Yola çıkmadan 
önce, garın sinek pislikli aynasında 
bile görmüştüm bunu. Bakılası, 
konuşulası, ardına düşülesi bi günümdü. 
Kız birden, dergilerini yanına atıp 
nereye gittiğimi sordu. Aldırmayayım, 
duymazlıktan geleyim de, benim de onu 
hiç önemsemediğimi anlasın, içerlesin, 
dedim önce; ama, üç dört saat daha bu 
odacıkta tutsak kalacağım düşünüyle 
yanıtladım onu. Kendisinin de oraya 
gittiğini söyledi. Sözden söze geçerek 
de, annesinden döndüğünü, iki yıldır 
evli olduğunu, kocasının kırk dokuz 
numara kundura giydiğini, sevişerek 
evlendiğini saydı döktü. Ağzını büzerek 
yarım yarım konuştuğundan, ne dediğini 
anlayamıyor, hemen hemen her sözünü 
yeniden söyletiyordum. Bu yüzden, tek 
konuşmalık süre katmerleniyor, konuları 
da ilgilendirmediğinden beni, yeniden 
sıkılmaya başlıyordum. Tüm yolcuların, 

yolcu olmayanların da bi annesi, bi 
kocası-karısı, masası, boyu boşu vardı 
şüphesiz. Bunları belirtip de ne olacaktı? 
Onu yanıtladığıma hayıflandım. Şimdi 
artık yol boyunca bu çeşit konuşmaya, 
anamı, sokağımı, komşularımı, 
saçlarımın döküldüğünü açıklamaya 
zorunlu kalacaktım. O birden eteklerini 
aşağıya çekeleyip; yanlışlıkla bi yeri 
görünmüşçesine dizlerini örtüverdi, 
öteki eliyle de bluzunun düğmelerini 
yokladı. Anladı ki iliklenmemişi yok, 
başını kaldırdı, sanki ben erkekmişim 
de, gizlice bir yerini gözlüyormuşumca, 
garip anlamlarla gözlerimin içine baktı. 
Kızdığını sezerek şaşırdım. Ne demek 
istediğini anlamamıştım. Söyleyecek 
bi nenler ararken, gözlerini yumdu, 
yaşamı boyunca benimkini andırır 
bir gerdanlık edinmeye can attığını 
söyledi. Sesi sevdalısına mırıldanan 
ateşli bi kadını andırdı. Hemen, 
kocamın armağanı olduğunu, ama 
onu görür görmez kanımın ısındığını, 
bu yüzden de sevinerek kendisine 
sunabileceğimi söyledim, boncukları 
boynumdan sıyırıp, onunkine geçirdim 
zorla. Yerime otururken de önce 
ayağına basarak özür diledim, ardından 
çantamın üstüne çöktüm, Selma’nın 
armağanı olan gözlüğü kırdım. Pek 
üzüldüğünü söyleyerek adresimi aldı; 
n’olursa olsun geleceklerini, kocasının 
iriyarı, neşeli bi adam olduğunu, her 
kişiyi eğlendirebilecek yaradılıştalığını 
da ekledi. Bense, mor boncuklarıma 
bakarak çoktan verdiğime pişman 
olmuştum. Nedense beni korkutan 
durumlar yarattığını düşündüm. Ola 
ki insanların bu püf yanını incelemiş 
bu yolla epeyi armağan da toplamıştı. 
Yakasına iliştirdiği beyaz madenden 
balerinaya, mavi taştan küpelerine göz 
gezdirdim. Parmağında da bal gibi 
armağan olabilecek pahada hafif bir 
yüzük vardı. Düşünümün doğruluğuna 
inancım artıyordu 
da. Umarım o da 
bunu sezinledi ki, 
ilgimi başka yöne 
çekerek, “Ben 
iriyarı erkeklerden 
hoşlanırım” dedi. 
“Benim kocam iri 
değildir!” dedim, ben 
de. “Ziyanı yok!” dedi. 
Bu kez ben kızmaya 
başlamıştım, “Benim 
kocama olan sevgim, 
boyuyla bosuyla 
ilgili değil!” dedim. 
O kocasının kendine 
çok düşkün olduğunu 

anlatırken, apansız, “Ben kız değildim!” 
dedi. “Olabilir!” dedim. “Bence önemli 
değil o dediğiniz nen.” “Evet ama, 
kocama göre önemliydi!” dedi. “Ondan 
öç almak için yaptım bunu, salt bunun 
için. Buluşacağımız ilk gün, tam kırk 
yedi dakika bekletti beni. Yağmur vardı, 
tiksinirim yağmurdan. 47 rakamından 
nefret ederim bunu da bilir. 47 dakika 
ıslak bi sıçana döndüğümü anladım, 
tutup bi sinemaya girdim. Çıkarken tam 
kapıda rastlamışçasına önümü kesti, 
oysa pastanede aynı sinemanın biletleri 
düştü cebinden, üstelik iki tane!” “Ola 
ki yanılmışsınızdır” dedim, “başka 
günden kalmadır biletler cebinde.” 
“Hıhh” dedi, “ne yanılması, sonradan 
itiraf etti bunu, beni elde etmek için 
gururumla oynamış!..” “Çok tuhaf!” 
dedim. Kızgınlıkla, “Hiç de tuhaf 
değil!” dedi, “başka yolu yoktu ki onun 

olabilmemin!” “Öyleydi de, niye gidip 
önceden başkasıyla yattınız?” dedim. 
“İntikam almak için!” dedi. “Dedim ya... 
Hem bunun sizce bir önemi yokmuş 
ki!” “Olmadığından, böyle yüklere 
katlanmanıza şaşırıyorum!” dedim. 
“O da biliyor bunu” dedi. “Kim?” 
diye sordum. “Kocam!” dedi. Beni 
konuşmasına kaptırdığı için sinirlendim 
içimden, nerdeyse kavgaya tutuşuyorduk. 

Olgunluk taslayarak, “Çok 
hoş!” dedim. Konuyu 
değiştirmemekte öngüyle, 
“Birazdan görürsünüz 
istasyonda!” dedi. 
“Karşılayacak beni, kırk 
dokuz numara kundura 
giyer, pek çirkin 
ayakları vardır, her 
neni büyüktür zaten.” 
Bunu söylerken 
yüzüne yangın 
vurduğunu, gözlerinin 
alevlendiğini 
gördüm. Kötü bi 
sıkıntı yıkıldı içime. 
Baktım, gene belli 
etmemeye çalışarak, 

kucağına bıraktığı koluyla eteğini yukarı 
sıvamaya uğraşıyo, ayağa kalktım. Bi 
başıma kalmayı, yasaklanmışçasına 
özledim birden. “gidiyo musunuz?” 
diye sertlikle sordu. “Şimdi döneceğim, 
tuvalete gidiyorum” dedim korkuyla. 
Koşa koşa en uzak vagona geçtim, bi 
cam önüne dikeldim; çoktan sönmüş 
bi mangal görünümünde uzamıştı 
topraklar. Tren boşalana değin 
dönmedim.

Bi gece birimiz ezgi yapıp, 
ötekimizin betikler okuduğu bi gece olsa 
olsa... 

Yok canım, ezgiyle mezgiyle 
uğraştığı yoktu onun, yüznumarada özene 
bezene tırnaklarını kesiyo olmalıydı, 
benim de okuduğum yoktu. Çöp tenekesi 
koktuğundan, sodalı suyla yıkıyordum 
onu. Öyle ki, kapı çalındığında, ben o 
açsın diye, o da ben açayım diye beklettik 

durduk. Bunlar karıkoca çıkageldiler. İki 
gündür Shakespeare’in noksanlıklarını 
düşünen bi baş gezdiriyordum. Tam, 
özrü Shakespeare’de bulacağım 
sıra, damladılar. Adam, kırk yıllık 
tanışmışçasına Hasan’ın sırtına vurarak, 
bana sen diyerek, her kişilerin günde 
en az üç beş yol konuştuğu sözleri 
coşkunlukla, cesaretle anlatmaya 
koyuldu hemen. At yarışlarında elli 
lira yitirdiğini, Mehmet Efendi’nin 
kızının menenjit olduğunu, dün akşam 
doktor çağırdığında, herifin gelmek 
istemediğini, ama yakasından tuttuğunan 
adamı arabaya atıverdiğini anlatıyordu 
örneğin. Hasan ondan hoşnutlamış, 
gülmeye başlamıştı. Bende de bi 
yüksekten konuşma saplantısı vardır, 
yeni kişilerin yanına üretip, yansıtıp 
dururum. Hele hele şu kızı hiç göresi 
gözüm yoktu. Süklüm püklüm, sıvışık 
bi nen olmuş, sasımıştı sanki. Kocası 
konuştukça, kıvanma duygularının 
birini atıyor, ötekini koyuyor; kırk 
dokuz numara kunduralı kocacığına 
sokuldukça sokuluyordu. Sıkıntımı, 
onların bu halinden duyduğum iğrentiyi 
saklama telaşıyla ordan oraya seğirttim 

durdum. Ama, bu adam şu kızı kırk 
beş mi, kırk yedi mi, neyse o denli 
dakikalar bekletmiştir, öyle bir adam 
bu. Bana yavrum demeye başlamıştı 
hemen. O yavrum dedikçe ben başımı 
yukarı silkeliyor, ille de yavrum’u 
düşürmeye uğraşıyordum da bir türlü, 
bana niye yavrum dediğini sormaya ya 
da kızmaya cesaretim olmuyordu. Onun 
için de kızın anlattıklarının gerçekliğine 
inandım. Ne yapar yapar bu, karşındakine 
kendini eşi dengi olmayan bi erkek diye 
belletir... Kız ona hep, “kocacığım” 
diyordu. Bi de söze girişirken, belini 
kaykıtıp, bacaklarını kamaştırıyor, 
ona bakanlara yanay veriyordu. Onun, 
bu çağını yitirmiş verilere öykünerek 
savunmasını sürdürmesi, özellikle 
birazdan can verecek dişi bakışlarını 
üzerimize döndürmesi içimi baydı benim. 
Verdiğim gerdanlığı takmıştı: elini 

ikide bi kucağında unutmuşçasına 
bırakıveriyordu, gözlerimi 
ondan ayırmıyordum, eteklerini 
sıvayamıyordu, ben onu anlamamış 
olduğumu sandırmak istiyordum, göz 
göze geldikçe yapmacıklı sırıtmamı 
takınıyordum, o bi kaşını kaldırıp 
yere eğiyordu gözlerini ciddiyetle, 
küçük düşürüyordu sözde beni. 
Hasan’dan piyano çalmasını istediler. 
Çalmadı. Beğenisini okşamayan 
kişilere karşı durabilirdi o! Bense, 
bunlardan hoşlandığını sanmıştım. 
İçin için sevindim hoşlanmadığına, 

tuttum, sesimin güzel olduğunu, 
Hasan’ı bağışlamalarını, onun yerine 
beni dinlemelerini diledim. Avaz avaz, 
“Gönül durduk yerde bi güle uçtu...” 
diye okumaya başladım. Kendimden 
tiksiniyordum. Tanrı cezamı versin, 
gene de kıza yönelen öğürmeli bir acıma 
duygusunu önleyemiyordum. Gittiler 
onlar, biz de yattık.

Hasan’la konuşuyorum diyordum, 
uzun uzun konuşur da açılırım 
azıcık. Şarkı okumama içerlemesini, 
benden utanmasını, gerdanlığı tanıyıp 
yazıklamasını beni, böyle kişileri 
de nerden bulduğumla eğlenmesini 
kuruyor; daha onlar gitmeden bile bu 
çatışmayla ilgili yanıtlar düzüyordum 
usumda. Banyoya girdi önce, bi 
saate yakın bekletti, çıkarken, “Fena 
insanlar değillermiş!” dedi. Hiç ses 
etmedim. Yatağa girdim, ağzını 
kokladım, sigara kokmuyordu. Kalktım 
soluğunun koktuğunu, buna gayrı 
dayanamayacağımı, böyle giderse 
ya sigarayı ya da beni bırakması 
gerekeceğini bildirdim. “Buna kimse 
dayanamaz!” dedim.

1958

LEYLA ERBİL (12 Ocak 1931- 19 Temmuz 2013)
Tezer Özlü’nün can dostu, Ahmed Arif’in Leyli’si, 
edebiyatımızın cesur kadın yazarı Leyla Erbil, 12 Ocak 
1931’de İstanbul’da Fatih’te eski bir konakta dünyaya geldi. 
Üç kız kardeşin ortancası olan Erbil’in çocukluğu, Fatih ve 
Beşiktaş’ta geçti. 
İstanbul Üniversitesi’nde İngiliz Edebiyatı bölümünde eğitim 
gören Leyla Erbil’in yayımlanan ilk öyküsü ‘Uğraşsız’dır. Çeşitli 

edebiyat dergilerinde yazı ve hikâyeleri yer alan yazarın 
ilk hikâye kitabı “Hallaç”, 1960 yılında çıktı.

Eserlerinde değer yargılarına, evlilik, aile ve kadın 
cinselliğine sert, alaycı ve eleştirel tutumla yaklaşan 
Erbil’in ikinci öykü kitabı “Gecede” 1968’de 
yayımlandı. Eserleri Almanca, İngilizce, Fransızca 

ve Rusçaya çevrilerek çeşitli antolojilerde yer alan, 
yaşamı boyunca hem yazınsal üretimiyle hem de 

siyasi duruşuyla göz önünde olmaya devam eden Erbil, 2002’de PEN 
tarafından Türkiye’den Nobel Edebiyat Ödülü’ne aday gösterilen ilk 
kadın oldu. 
“Tuhaf Bir Kadın”, “Karanlığın Günü”, “Mektup Aşkları”, “Düşler 
Öyküler”, “Tezer Özlü’den Leylâ Erbil’e Mektuplar”, “Üç Başlı Ejderha”, 
“Kalan” gibi çok sayıda eseri olan Leyla Erbil’in İş Bankası Kültür 
Yayınları tarafından yayımlanan Hallaç’ta yer alan  “İncik Boncuk” 
öyküsünü paylaşıyoruz. 
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Sait Faik ve  Leyla Erbil

İNCİK BONCUK

Leyla Erbil ve Tezer Özlü

Hukuk okurken yarıda bırakıp Mi-
mar Sinan Güzel Sanatlar Üni-
versitesi’nde sinema okumaya 
başlayan Yiğit Ergün, üniversite 
yıllarında şiirle tanıştı. Birçok der-
giye şiirlerini yollayarak başlayan 
serüven, bu ay Anima Yayınları’n-
dan çıkan bir şiir kitabına ulaştı. 

Ergün, bir genç şair olarak şi-
iri neden tercih ettiğini, kuşağının 
şiirle ilişkisini, Gezi direnişinden, 
Kadıköy sokaklarına birçok konu-
yu gazetemize anlattı.

• Ne zaman başladın şiir yazmaya? 
6 sene önce başladım yazmaya. Hayatımın bir dö-

neminde kendimi gebe hissettim. Dilini arayan biri gi-
biydim, düz yazı da yazıyordum. Kendimizi ifade ede-
cek alanlar arıyoruz, bende de 21-22 yaşında başladı. 

“BİRDENBİRE, ANSIZIN…”
• Neden şiiri tercih ettin?
7-8 tane de öykü yazdım ilk dönem-

lerde, dergilere gönderdiğim şeyler oldu 
ama şiirde karar kıldım. Bu karar biraz 
kendiliğinden oluştu. Şiir benim için bir 
tutku. Öykü daha değiştirilebilir bir şey, 
benim için şiir daha doğrudan bir ken-
dini ifade etme biçimiydi. Birdenbire 
ve ansızın yazdığın bir şeymiş gibi.

• Aklına bir şey geliyor ve hemen 
yazmaya mı başlıyorsun?

Detaylar benim şiirimi oluştu-
ran…  Metropol ve bu metropolün 
etkilediği insanları irdelemeyi sevi-
yorum. Kadıköy doğumluyum za-

ten ve kent hayatı beni çok etkiliyor 
düşünürken. Masanın başına oturarak 
yazmaya çalışmanın şiiri öldürdüğünü 
düşünüyorum. Sürekli not defterimle 
geziyorum ve gördüğüm şeyleri not 
ediyorum. Şiirin agresif, içe dönük 
bir ruhu var. Gördüğüm şeyler notlara 
dönüşüyor, o notlardan, hikâyelerden 
bazılarını da şiire evriltiyorum. Benim 
için şiir, içe dönüş ve dışa kusma.

• Şiir eski popülerliğini kaybedi-
yor mu?

Şiir hiçbir zaman ölmez. Ama eskiden şiirin ken-
dine has bir kitlesi vardı. Dergi kültürü daha yay-
gındı. Bugün sosyal medya ve mevcut ortam şiirin 
görünürlüğünü arttırsa da önemini zedeliyor. Bazı 
sayfalar var, şairi bile paylaşmadan şiiri dolaşıma so-
kuyor, bazen de yanlış olabiliyor mesela. Can Yücel 
ile Cemal Süreya’nın dâhil olduğu 9 şair, zamanın-

da ‘şiir grevde’ diye bir eylem yap-
mışlar. Reklam ajansları, şairlerin di-
zelerini izinsiz kullandığı için olan bir 
eylemmiş. Bugün de bu gerçekleşiyor, 
bunun önüne geçilmeli. 

• Kendini ne zaman ‘şair’ olarak 
görmeye başladın veya başladın mı?

• Kabuğumdan kurtulduğumu söyle-
yemem, bu bana düşmez. Ama bir şairi 
şair yapan 1. tekilden ne kadar kurtuldu-
ğuyla alakalı. Her sanatçıda ego olabilir 
ama ben kendi hikâyemden çıkıp, metro-
büsteki insan yazmaya başladığımda daha 
iyi yere geldiğimi hissettim.

“HER ŞEY POLİTİK”
• Kitapta ‘Y kuşağına’ ayırdığın bölüm var. Na-

sıl ortaya çıktı? 
Kuşkusuz yazdıklarımda kendi kuşağımın çok 

büyük bir etkisi var; örneğin Gezi direnişinin. Orada 
hayatını kaybedenlere de şiir yazdım. Keşke o insan-
lar ölmeseydi ve ben yazmasaydım diye de düşünü-
yorum. Kitaptaki ‘Y kuşağı sendromu’ bölümü po-
litik şiirlerin ağırlıkta olduğu bir bölüm. Benim için 
her şey politik. Akbilin bittiğinde o sesi duyman, iliş-
kilerin, bunca hız, yıpranmışlık... Hepsi politik.

• Genç bir şair olarak zorlandın mı? 
Şiire değer veren yayınevi sayısı ne yazık ki 

çok az. Büyük yayınevleri şiir dosyası kabul etmi-
yor bile. Kendinizi duyurmak için dergilere gön-
deriyorsunuz, yarışmalara giriyorsunuz. Ekleye-
yim, genç şiirin önünü tıkayan 50-60 yaşlarında, 
ana akım şiir dergilerinde bazı isimler var. Bunlar 
da ciddi engel.

• Kimleri okuyorsun?
Mehmet Eroğlu’nu çok severim. Hakan Günday, 

Metin Kaçan; şairlerden de Cemal Süreya, Küçük İs-
kender, Ahmet Erhan sevdiğim isimler. 

• Kadıköy’e dair şiirin de var…
Kadıköy alt metin olarak bütün şiirlerimde var. 

Burada doğdum ve burası başka bence. Mesela Be-
yoğlu’nda olduğu gibi buranın da kendine has bir 
ruhu var. Kadıköy’ün bir sokak kültürü var. Her şair 
kendi kuyusunu bulur ama edebiyatla uğraşan biri 
için burada daha fazla imkâna sahip de oluyorsun. 

“TÜM ÇAĞZEDELERE YAZIYORUM”
• Şiirlerini kimlere yazıyorsun?
Bu çağın getirdiği iletişim biçimlerini, dayatılan 

hızı reddedenlere yazıyorum. Tüm çağzedelere… 
Alışılmış hayal kırıklıkları şiiri besler, ilk darbeler-
de oturup yazmazsın. Tüm yaşıtlarımın hissettiği 
bu hayal kırıklıklarını aktarabileceğim bir alan şiir. 
Mutlu bir insan olsaydım, hayatım daha konforlu 
olsaydı şiir yazmazdım. Şiirin bunların düşmanı ol-
duğunu düşünüyorum. Ben bazı şeylerle yüzleşmek 
için yazıyorum. 

Türk 
şiirine 
60’lardan 
bugüne 
eleştirileriyle, 
incelemeleriyle 
önemli katkılarda 
bulunan 
Eleştirmen 
Mustafa Öneş 
de Türkiye 
Yazarlar 
Sendikası 
(TYS) Edebiyat Müzesi’nde yerini 
aldı.
Öneş’in edebiyat mektupları, kitapları, 
yazı gereçleri ve desenlerinden oluşan 
belgelik, Kadıköy Belediyesi Kemal Tahir Halk 
Kütüphanesi içinde yer alan TYS Müzesi’nde 26 
Nisan günü açıldı. Açılışta TYS Başkanı Mustafa 
Köz ve Mustafa Öneş’in dostları Necati 
Tosuner, Adnan Özyalçıner ve Egemen Berköz, 
Öneş’le edebiyat anılarını ve eleştiri anlayışını 
izleyenlerle paylaştı.
 Memurluk, kitapçılık, reklam yazarlığı, 
yayınevlerinde düzeltmenlik yapan Mustafa 
Öneş, yazmaya şiirle başladı. “Yeni Dergi” 
Eleştiri Yarışması’nı kazanınca (ödülü Mehmet 
H. Doğan’la bölüştü) eleştiriye yöneldi. Şiirleri 
Varlık, Yelken, Alan 67, Soyut, Papirüs, Felsefe 
dergilerinde yayımlandı. Yer yer kesintiye 
uğrasa da, eleştiri yazılarını ölümüne dek 
sürdürdü. Yayınlanmış 4 kitabı bulunuyor.
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Mustafa Öneş de 
müzede

Yiğit Ergün, 27 yaşında genç bir şair... 6 yıl önce yazmaya 
başladıklarını bir kitapta toplayan genç şairin, Gezi 
direnişinden Kadıköy sokaklarına bir şiir yelpazesi var

şiirler
Kadıköy sokaklarına
Gezi’den

l Fırat FISTIK



“Çünkü bu defa 
Tanrı ona bir koç 
göndermeyecek.”
İnsan eliyle 
gelen kıyametin 
ardından sağ 
kalan Toby, 
insansız dünyanın 
yeni sakinlerine, 
Fluryagillere 
kaosun ve 
kaostan önceki 

zamanların öyküsünü anlatıyor. Saf ve 
çocuksu Flurya Çocukları, kötü niyetli 
ÇilePatlarcılar, gönülsüz peygamber 
KarAdamı Jimmy, Tanrı’nın Bahçıvanları, 
genetiğiyle oynanmış hayvanlar, 
domuzonlar, Çevik Tilki, DelliÂddemciler 
ve Şirketler bu yeni dünyada hayatta 
kalma mücadelesi verirken, tarih bir 
kez daha iyinin ve kötünün savaşını 
yazacaktır. Bu savaştan geriye kalan 
ise kadınların rahmindeki yeni yaşamdır. 
Margaret Atwood,  Antilop ve Flurya ve 
Tufan Zamanı’ndan sonra DelliÂddem 
üçlemesinin son kitabında, yaratılış 
mitolojilerinden esinler taşıyan bir 
kıyamet sonrası öykü anlatıyor. (Tanıtım 
Bülteninden) Doğan Kitap / 488 sf / 
37,70 TL
Remzi Kitabevi’nden aldığımız bilgiye 
göre haftanın çok satanları şunlar oldu:
■ Devran / Selahattin Demirtaş / İletişim 
/ 138 sf 
■ Bir Ömür Nasıl Yaşanır / İlber Otaylı / 
Kronik / 285 sf 
■ Metastaz / Barış Terkoğlu-Barış 
Pehlivan / Kırmızı Kedi / 260 sf

HAFTANIN 
PUSULASI
KİTAP

ALBÜM

DİZİ

DelliAddem

Baba Zula / Kızıl Gözlüm

Damızlık Kızın Öyküsü 

Geleneksel doğu kökenli enstrümanların 
kullanımını elektronik öğelerle 
birleştirerek bambaşka ufuklar aralayan 
nevi şahsına münhasır topluluk Baba 
Zula, “Kızıl Gözlüm” isimli yeni albümle 
geri döndü. 1996 yılında Mehmet Levent 
Akman ve Osman Murat Ertel tarafından 
kurulan Türk Psychedelic müziğinin 
öncülerinden olan topluluk, Ümit Adakale 
ve Periklis Tsoukalas ile birlikte yoluna 
devam ediyor. Topluluk, en iyi şarkılarının 
derlemesi kıvamındaki albümünden iki 
yıl sonra 3 yeni kaydın yer aldigi 12. single 
plak sürümüyle dinleyici karşısına çıkıyor. 
Albümde “Kızıl Gözlüm” şarkısının yanı sıra 
“Kervan Yolda” şarkısının iki ayrı remixi 
bulunuyor.
Ruhu doyuran şarkılar: 
■ Manga / Yad Eller
■ Orfeas Peridis / Fevgo
■ Emel Müftüoğlu / Kal Benimle

Bir sabah 
uyanıyorsunuz ve 
bir kadın olarak 
artık sözünüzün 
hiçbir hükmü 
yok. Banka 
kartınız yok. 
İşten kovuldunuz. 
Ve bu sadece 
başlangıç! Hava 

kirliliği ve çevresel atıklar, büyük hasar 
gören ekosistem yüzünden dünyaya 
yeni çocukların gelmesi artık çok zor, 
hatta imkânsıza yakın. Yeni doğanlar olsa 
da doğdukları gün ölüyor. Eski Amerika 
Birleşik Devletleri toprakları üzerine 
kurulan ve otokrat rejimle yönetilen 
Gilead isimli ülke, yeni bebeklerin 
doğması için önceden doğum yapmış 
kadınları alıp “üretime” dâhil ediyor. Şimdi 
bu kadınlardan birisiniz. Artık sadece 
“damızlık” bir kölesiniz. 
Dizi, Kanadalı yazar Margaret Atwood’un 
1985’te yayınlanan The Handmaid’s 
Tale adlı kitabından uyarlandı. İlk sezonu 
2017’de yayınlanan dizi Emmy ve Altın 
Küre ödüllerinin ikisini birden toplayan tek 
dizi oldu. En çok izlenen diziler arasında 
yer alan ve ürkütücü derecede “olası” bir 
distopya tasviri olan dizinin 3. Sezonunun 
ise 6 Haziran’da Blu Tv’de yayınlanacağı 
açıklandı. Bruce Miller’ın yaratıcısı olduğu 
‘The Handmaid’s Tale’da Elisabeth Moss, 
Joseph Fiennes, Alexis Bledel gibi isimler 
başrolleri paylaşıyor. Başroldeki Elisabeth 
Moss (Offred), tüm duygu durumunu 
yansıtan şahane oyunculuğuyla unutul-
mazlar kervanına katılırken, 3. Sezonun 
“Uyanın! Sabahlar sona erdi!” sloganıyla 
yayınlanan fragmanı, Offred’in bir kadın 
isyanına öncülük edeceğinin sinyalini 
veriyor. Alışılanın tersine romanından çok 
daha etkileyici ve iyi bulunan diziyi hala 
izlemediyseniz, 3.sezon başlamadan ilk iki 
sezonu bitirmenizi tavsiye ederiz.

Hazırlayan: Semra ÇELEBİ / sem.celebi@hotmail.com
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Kadıköylü ressam Nurettin Kazanka-
ya’nın İstanbul Oyuncak Müzesi’nde-
ki oyuncaklardan ilham alarak çizdi-
ği illüstrasyonlarından oluşan sergisi 
‘Çocuk İzleri’, Üsküdar’daki Imoga 
Grafik Sanatlar Müzesi’nde seyirci-
siyle buluşuyor. 

İki müze arasındaki dayanışmanın 
sonucu olarak Faber-Castell Türki-
ye sponsorluğunda gerçekleşen sergi-
de, Kazankaya’nın resmettiği 35 adet 
resmin fine art baskıları ve İstanbul 
Oyuncak Müzesi koleksiyonunda yer 
alan 19 adet oyuncak yer alıyor.

İMOGA kurucusu, sanatçı Süley-
man Saim Tekcan’ın konuşmasıy-
la başlayan sergi açılışında, İstanbul 
Oyuncak Müzesi’nin kurucusu şair ve 
yazar Sunay Akın, sanata dair ilham 
veren konuşmasıyla katılımcılara ke-
yifli anlar yaşattı. 

Nurettin Kazankaya, insanın için-
deki çocukluk özlemini ortaya çıka-
ran şeyin, basit ve sıradan oyuncaklar 

olduğunu belirterek, “O oyuncağı eli-
ne aldığında insan, kaç yaşında olur-
sa olsun çocukluğunu hatırlar. Yüzün-
de bir tebessüm belirir. Çocukluğunda 
oynadığı gibi oynar onunla. Anıları 
gelir aklına. Hele bir de hediye edil-
mişse eğer, o günü hatırlar. Oyuncak-
la ilk karşılaşması gelir aklına. Yü-
zündeki tebessüm büyür. Ben de aynı 
tebessümle bu projeye başladım. Her 
çizdiğim oyuncak sanki bana hediye 
edilmiş gibiydi. Tek farkı, gerçek an-
lamda onlarla oynayamamaktı... Ben, 
en iyi yaptığım şeyle, çizimle oyna-
dım oyuncaklarla. Onlara yeni dün-
yalar yarattım. Bazen sırtında bir dağ 
taşıttım oyuncaklara, bazen de bir şeh-
rin üzerinde gezdirdim onları. Sonun-
da bu serüven bana çok şey kattı. Ha-
yal dünyamın derinliklerindeki sırları 
ortaya çıkarttı.” dedi.

18 Mayıs’a kadar açık olan sergiyi 
Ünalan Mahallesi, Keban Cd. No:20 
adresinde ziyaret etmek mümkün.

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, 17 
Mayıs’ta iki önemli sergi açıyor: Mustafa 
Kemal Atatürk’ün İstanbul’daki günlerini 
ziyaretçilerle buluşturan “Hoş Geldin Gazi - 
Atatürk’ün İstanbul Günleri (1927 – 1938)” 
sergisi ve Türkiye karikatür sanatının 
modernleşme dönemi öncülerinden Turhan 
Selçuk’un yapıtlarını geçmişten günümüze 
bütün dönemleriyle anlatan “Turhan Selçuk 
Retrospektifi” sergisi.

ATATÜRK’ÜN İSTANBUL GÜNLERİ
Hoş Geldin Gazi - Atatürk’ün İstanbul Günleri 
(1927 – 1938) sergisi, Mustafa Kemal 
Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’ndan sonra 
ilk kez İstanbul’a geldiği 1 Temmuz 1927 
yılından Dolmabahçe Sarayı’nda hayatını 
kaybettiği 10 Kasım 1938’e kadar İstanbul’da 
geçirdiği günlerin fotoğrafları ve hikâyelerini 
kronolojik bir bütünlük içinde ziyaretçileriyle 
buluşturuyor. Dönemin foto muhabirleri, 
Cumhuriyet gazetesinden Namık Görgüç 
ve Selahattin Giz, Son Posta gazetesinden 
Cemal Göral, Akşam gazetesinden Faik Şenol, 
Tan gazetesinden Hilmi Şahenk’in çektiği 
bu tarihi fotoğraflar gazetelerden günü 
gününe derlenen hikâyeleriyle birlikte ilk kez 
sunuluyor.
 Beyoğlu’ndaki Yapı Kredi Kültür Sanat 
bünyesinde bulunan Yapı Kredi Müzesi’nde 
düzenlenen sergi, 17 Mayıs – 10 Kasım 2019 
tarihleri arasında ziyaret edilebilir.
 

TURHAN SELÇUK RETROSPEKTİFİ  
17 Mayıs - 9 Ağustos 
tarihleri arasında 
Yapı Kredi Kültür 
Sanat’ın Galeri katında 
ziyaret edilebilecek 
olan Turhan Selçuk 
Retrospektifi sergisi, 
1940’larda başlayıp 
2000’li yıllara dek 
Selçuk’un yetmiş yıllık 
sanat yaşamının bütün 
dönemlerinden en 
seçkin çizgileri biraraya 
getiriyor. 
Odağında Turhan 
Selçuk’un “Halkını 
seven her dürüst ve 

namuslu kişide az çok Abdülcanbaz’lık vardır” 
diye tanımladığı ünlü tiplemesi Abdülcanbaz’ın 
yer aldığı sergide ayrıca 400 civarında orijinal 
eser, karikatür ve mizah dergileri, Abdülcanbaz 
kitapları ve afişleri, kendi yaptığı satranç 
takımı ve Nasrettin Hoca hatıra parası, posta 
pulu, Abdülcanbaz resimli sigara tabakası, 
kapak resimlerini çizdiği kitaplar, çeşitli portre 
fotoğrafları ve gazete kupürleri gibi birbirinden 
ilginç koleksiyon parçaları yer alıyor.

35. Genç Günler, 9-20 Ma-
yıs 2019 tarihleri arasında 
94 seans oyundan oluşan 

dopdolu bir programla Harbiye Muhsin Ertuğrul, Fatih 
Reşat Nuri, Üsküdar Kerem Yılmazer, Üsküdar Musa-
hipzade Celal, Ümraniye, Kâğıthane Sadabad ve Kadı-
köy Haldun Taner Sahneleri’nde seyirciyle buluşacak.  
Etkinliklerde, lise gruplarının 35 seans, konservatuvar-
ların 23 seans, üniversite tiyatro kulüp ve toplulukları-
nın 19 seans, misafir tiyatro ekiplerinin 9 seans, İBBŞT 
Genç Tiyatro’nun 6 seans, İBBŞT Darülbedayi Atöl-
yesi’nin 2 seans oyunu sahne alacak. 35. Genç Gün-
ler’de Haldun Taner’in “Keşanlı Ali Destanı,” Anton 
Çehov’un “İvanov” Goethe’nin “Faust” William Sha-
kespeare’in “Hamlet” Dostoyevski’nin “Öteki Ben” 
gibi klasik eserleri, genç tiyatrocuların performansıy-
la sahnelenecek.

ASLI ALTAYLAR’A ÖDÜL
İBB Şehir Tiyatroları ve Türk Kadınlar Birliği İs-

tanbul Şubesi’nin birlikte oluşturduğu 25. Bedia Mu-
vahhid Ödülü bu yıl Şehir Tiyatroları oyuncusu Aslı 
Altaylar’a veriliyor. Ödül töreni, Uğurtan Atakan yöne-
timinde 16 Mayıs Perşembe günü saat 20.45’te Kadıköy 

Haldun Taner Sahnesi’nde gerçekleştirile-
cek. 35. Genç Günler’in 
tüm etkinlikleri ücretsiz. 
Davetiyeleri sehirtiyat-
rolari.ibb.istanbul adre-
sinden ve Şehir Tiyatro-
ları gişelerinden temin 
edebilirsiniz.

Aramyan’dan 
“çok kültürlü” 
Aramyan Okulu Yetişenler 
Derneği, Kadıköy’ün çok 
kültürlü yapısını yansıtan 
“Hayat Ağacı” sergisini 
10 Mayıs Cuma günü açıyor.  Dernekten yapılan 
açıklamada “Derneğimizin çatısı altında gerçekleşen 
beş farklı atölye çalışmasının (çini, ebru, kumaş 
boyama, İngilizce ve Ermenice dil-kültür) sonucunda 
düzenlenen “Hayat Ağacı” sergimizde sizleri de 
aramızda görmekten mutluluk duyacağız.” denildi.
Aramyan Derneği, Moda Karakol Sokak  No: 8/1’de. 

Sennur Sezer ödülleri, 
Çomak ve Peker’e
Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Sennur Sezer 
Emek-Direniş Şiir ve Öykü Ödülleri sonuçlandı. 
Şiir dalında birincilik ödülü uzun yıllardır 
hapishanede tutulan İlhan Sami Çomak’ın olurken, 
Jüri Özel Ödülü’ne Ayşe Nalan değer görüldü.  Öykü 
dosyalarında birincilik ödülü Hüseyin Peker’in 
olurken, Özlem Keskin’in dosyası da Jüri Özel 
Ödülü’ne değer görüldü. Ödüller Sennur Sezer’in 
doğum günü olan  12 Haziran’da Kadıköy Belediyesi 
Barış Manço Kültür Merkezi’nde saat 18.00’de 
düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek.

Venüs’te ATÖLYEDEN RESİMLER
Venüs Sanat Galerisi’nde, Tetiana Müsevitoğlu Atölyesi Karma Resim Sergisi açılıyor. 
Farklı disiplinlerde çalışılmış eserlerinin görüleceği sergi 11 Mayıs’ta açılıyor.  
Sergide Tatiana Müsevitoğlu, Ayşegül Akman, Bilge Sabuncu, Svetlana Baloğlu, 
Svetlana Göncü’nün eserleri yer alıyor. Sergi 22 Mayıs tarihine kadar Göztepe’deki 
Venüs Sanat Galerisi’nde görülebilir.

"Cocuk Izleri" 
sergileniyor

Yapı Kredi’de 
iki önemli 

sergi

‘Mekansız’lar 
Yeldeğirmeni’nde
Sinemacı Mahir Karayazı’nın belgesel 
dizisi ‘Mekânsız’, Kadıköy’e konuk oluyor
Mekân ve insan ilişkisinde aidiyet vurgusunu konuk ettiği insanları va-
roluş ekseninde ve anıları ile birlikte sorgulayan, müzikleri Mazlum Çi-
men’e ait, yönetmenliğini Mahir Karayazı’nın yaptığı anlatı-belgesel di-
zisi Mekansız’ın gösterim ve söyleşileri Tasarım Atölyesi Kadıköy’de 
yapılacak. Serinin ilk buluşması 4 Mayıs Cumartesi günü yapıldı. “Nar-
dan Adam” belgeselinin gösterimi yapıldı, ardından Karayazı ve yazar-şa-
ir Sezai Sarıoğlu söyleşti. Söyleşilerin ayda bir yapılması planlanıyor. 

  

eserler

Şehir Tiyatroları’nın 
geleneksel olarak 
düzenlediği 35. 
Genç Günler, 20 
Mayıs’a kadar 
pek çok etkinlikle 
devam edecek

35. Genç Günler 
başlıyor

Merkezi Kadıköy’de olan Hemşinliler 
Eğitim ve Kültür Derneği’nin 
Kadınlar Kolu anneler günü öncesi 
11 Mayıs Cumartesi günü “Anneyiz, 
Farklıyız, Aynıyız” adında bir panel 
düzenleyecek. Panele yazar Ayşe 
Kadıoğlu Yıldız (Yalnız Çocuk 
Büyütmek), Onkoloji Anneleri 
Platformu Başkanı Elif Soydamal 
(En Zorlu Süreçte Anne Olmak), 
blogcuanne.com’dan Elif Doğan 
(Her Yönüyle Annelik), iş kadını Havva Güneş Elidolu 
(Engelli Annesi Olmak) katılacak. Panelin sonunda bir 
kermes yapılacak ve satışından elde edilen gelir Onkoloji 
Anneleri Platformu’na bağışlanacak. Panel Zühtüpaşa 
İlkokulu’nda saat 14.30-17.30 arasında.

Anneyiz, farklıyız, 
aynıyız
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Yuva
Dünya prömiyerini geçtiğimiz yıl Venedik 
Film Festivali’nde yapan, İstanbul Film 
Festivali’nden En İyi Erkek Oyuncu 
(Kutay Sandıkçı) dahil üç ödülle dönen 
en son Ankara Film Festivali’nden En İyi 
Özgün Müzik (Mustafa Avcı) ödülünü 
kazanan “Yuva” 10 Mayıs’ta Başka 
Sinema dağıtımıyla vizyona girecek. 
Çekimleri İğneada’da yapılan, doğayla 
bir bütün olabilme amacıyla şehirdeki 
hayatını, ailesini ve geçmişini terk etmiş 
bir adamın hikâyesini anlatan filmin 
oyuncu kadrosunda Kutay Sandıkçı, 
Eray Cezayirlioğlu, İmren Şengelve Okan 
Bozkuş rol alıyor.
Veysel’in ormanda sürdüğü münzevi 
hayatın sükûneti, yaşadığı arazinin 
satılmasıyla bozulur. Veysel’i ziyarete 
gelen Hasan, ağabeyini şehre dönmeye 
ikna etmeye çalışmaktadır. Araziyi 
tahliye etmedikleri için tehdit altında 
olan iki kardeşin yıllar sonra gerçekleşen 
yüzleşmesi, büyülü bir yuvanın 
(toprağın altında yepyeni bir dünyanın) 
keşfedilmesini sağlar.
Kadıköy Sineması
Yuva: 12.30 16.45 18.45 21.00
High Life: 12.45 14.45 19.00 21.00
Altın Eldiven: 16.30
Arctic: 14.45
BAŞKA ÇARŞAMBA
Sınır (Border): 15 Mayıs Çarşamba 21.00
SİNEMATEK GÖSTERİMLERİ
Yanlış Hareket: 12 Mayıs 21.00
Berlin Üzerindeki Gökyüzü: 14 Mayıs 21.00
Yuvasızlar: 16 Mayıs 19.00
ÖZEL ETKİNLİKLER:
İfa Film Analizi Atölyesi (Yuvasızlar): 16 
Mayıs Perşembe 21.00
Adres: Bahariye Cad. No:25 Kadıköy 
(0216) 337 74 00
Moda Sahnesi Sineması
Seninle Başım Dertte: 12.00 16.30 21.00
Arctic: 14.30 19.00
Adres: Bahariye Cad. Halil Etham Sk. 
No:34/27 Kadıköy (216) 3305800

SİNEVİZYON

The Smiths zamanından (grubu birlik-
te kurdukları, en iyi gitaristlerden biri 
olan Johnny Marr ile) hastası olduğumuz, 
özerkliğini ilan edip tek başına nida verin-
ce de uzaktan seyir ve dinlemede kaldığı-
mız Morissey, geçtiğimiz ay, yeni bir co-
ver albüm hazırladığını söylemişti; tabii 
ki sevenleri arasında alkış kıyamet... Ar-
dından Roy Orbison (‘ın Bill Dess’le birlik-
te yazdığı ve 1964’te yayınlanan It’s Over) 
cover’ını paylaşan İngiliz müzisyen Mo-
rissey;  Joni Mitchell, Bob Dylan, Dionne 
Warwick ve Melanie gibi isimlerin şarkıla-
rının da yer aldığı “California Son” adlı al-
bümünden yeni cover’ı Jobriath’ın Mor-
ning Starship şarkısını da paylaştı. Hem 
Morrissey hem de Grizzley Bear doku-
nuşuyla 1973’ten 2019’a taşınan şarkının 
yeni versiyonunu hâlâ dinlemediyseniz, 
tez vakitte kendinizi notaların kollarına bı-
rakabilirsiniz. Albümün tamamına kavuş-
maksa 24 Mayıs’ta olacak! 

Kulakların pasını Morissey ile açtığı-
mıza göre; sırada retinaları ilgilendiren bir 
haber var. Bizler fanilik mesaisinde de-

beleneduralım, İngiliz bilim insanları kendi 
kendine şekil alan kornea üretmiş. Dün-
ya genelinde her yıl 1,5 ile 2 milyon ara-
sında insan kornea rahatsızlıkları ne-
deniyle görme yetisini kaybediyormuş, 
kornea nakli içinse gerekli sayıda kor-
nea bulunamıyormuş. Bilim insanları çö-
züm olarak laboratuvarda kendi kendine 
şekil alan, yapay kornea üretmeyi başar-
mış. Amaç; dünya genelinde kornea bağı-
şı açığını kapatıp, mümkün olduğunca çok 
insanı sağlığına kavuşturmak… Bu kadar 
duymak, görmek ne işimize yarayacak 
demiyorsanız, geliyorum haftanın kafayı 
cilalayacak seyirliğine…

Deliliği fazla akıllılıktan
Deliliği fazla akıllılıktan gelen bir ka-

dın düşünün! Upuzun ve bitmek bilmeyen 
cümleler kuran bir kadın… Öyle ki bunlar 
ardı arkası kesilmeyen kelimeler ve o ke-
limelerin neye karşılık geldiklerini sıralar-
ken asla karıştırmıyor, şaşmıyor… Telaşlı, 
heyecanlı… Ve aşırı kendinde ve aşırı ken-
dinde olmayan bir kadın… Varoluş ve var-
lık sancısını ve bu yolculuğunu alışık ol-
madığımız melodide anlatan bir kadın… 
Dibi sıyrılmış, muazzam bir delilik ve as-
lında aklıselimlik… 

Tiyatro, sinema ve TV oyuncusu, yö-
netmen (1974) Ayşegül Cengiz Akman’ın 
yazıp, yönetip, oynadığı “Tekinsiz”in ben-

de bıraktığı hissiyatının çağ-
rışımlarıydı bunlar… Adıy-
la da şahsına münhasırlık 
sunan oyun, 70 dk. boyun-
ca, bir “tekinsizlik”le hem-
hal ediyor bizi… Bu durum 
açıkçası hoşa gidecek tür-
den. Niye derseniz de gör-
meniz, hatta bizzat karşı-
nıza geçip, elinize bir kitap 
verip, sayfayı da söyleyip, 
okumanızı, ona sufle ver-
menizi istediğinde oluşan 
o hissi deneyimlemeniz 
şart, o derece! 

Akman’ın, usta Fran-
sız oyuncu ve palyaço Amédée 
Bricolo ile ortak bir çalışma yürüterek 
sahnelediği tek kişilik oyun; akıl hasta-
nesinden kaçan bir kadının saklanacak 
yer ararken, kendini bir tiyatro sahnesin-
de bulmasıyla başlıyor. Hayat da bir tiyat-
ro sahnesiyse ve her şey bir nevi ‘matrix’ 
ise; metnin alt tabanda vermeye çalıştığı 
detayları çok yerinde buldum. Oyun bo-
yunca kelimeleri ve insanlarda uyandırdı-
ğı anlamlarını sorgulayan karakter; uzun 
zamandır zihin egzersizlerini ihmal eden, 
gündelik hayatın koşturmacasında dar 
alanda kısa fanilik mesaisi yaşayan se-
yircilere de en kallavisinden tokadını in-
dirmeyi es geçmiyor… Tek kişilik perfor-
manslarda nerdeyse alışık olmadığımız 
bir enerji bu. Bu minvalde de takdir edi-
lesi bir oyunculuk… (Erken içimden gel-

di notu: Bu kıvamda ve 
ritimde bir, iki oyuncu 
sayabilirim, o derece 
etkileyici… Ama baş-
ka bir metinde bir o ka-
dar da yorabilecek bir 
performans, mimikler, 
hareketler… İnce ayarı, 
ucundan az da olsa kaç-
mış buldum; bir meram 
anlatma hevesi, bir be-
deni bu kadar yormama-
lı!) Birkaç yerde mana-
sını çözemediğim es’leri 
ve yer yer aşırı bulduğum 
mimik ve jestleriyle -ki 
bunlar da izleme seyrini 

koparıyor- kıvamında diyebileceğim bir 
oyun “Tekinsiz”… Bir de tabii es geçme-
mek lazım; bu oyun, yönetim ve yazım ve 
performans açısından tek elden çıkmış, 
tüm bu yazdıklarım bunun etkisi de olabi-
lir; eksi ve artı yönlerini size bırakıyorum. 
(Meraklısına not: Jest ve mimiklerinin 
enerjisini Charlie Chaplin’e benzettiğim, 
clown’u kullanıp tiyatroya malzeme ya-
pan Akman, 1999’da İstanbul Tıp Fakülte-
si’ni bitirmiş. 2004’te de Aile Hekimi uz-
manı olmuş. Tıp eğitimi aldığı dönemde 
İstanbul Tıp Fakültesi Tiyatro Topluluğu’n-
da (İTFTT) 6 yıl çalışmış ve çeşitli oyun-
larda yer almış. Sonrasında Şahika Te-
kand Stüdyo Oyuncuları’nda oyunculuk 
ve sanat eğitimi... 93’ten beri de aktif ti-
yatro yapıyor. Ve şu anda özel bir hasta-

nede doktorluğa devam ediyormuş.)
“Seyirci, oyun boyunca kimi zaman 

bu kadın ile aynı mekânda olmanın te-
kinsizliğini hissedecek, kimi zaman delili-
ğin sınırında iz sürecek, kimi zaman da bir 
çocuk gibi eğlenecek” alt metniyle izleyi-
cisini selamlayan oyunun, Amédée Brico-
lo ile yapılan provalarında kadın karakteri 
soytarı yönüyle ele alınarak yapılandırıl-
mış. Diğer yandan oyunun epizotik ve di-
namik yapısının kurulmasında yaratıcı ve 
deneysel bir ortak çalışma yürütülmüş. 
Bricolo’dan clown tekniği konusunda yar-
dım alan Akman, palyaçolara özgü o belir-
gin jest ve mimikleri kendi yazdığı metinle 
birleştirmiş. Hatta Akman’ın oyunu üzeri-
ne kurduğu, kaçak bir akıl hastasının sah-
neye düşmesi fikri Bricolo’ya ilham olmuş 
ve o da Fransa’da bu fikri farklı bir metin-
le, “Çılgın Bricolo” adıyla sahneye taşımış. 

Dramaturgisini Verda Habif’in, de-
kor, kostüm, ışık ve ses tasarımını Ay-
şegül Cengiz Akman’ın, kukla tasarımını 
Asuman Subay’ın üstlendiği oyunun yö-
netmen yardımcıları Betül İngin ve Dam-
la Ahkemoğlu. Bu arada oyun Haziran’da, 
Londra’ya gidiyormuş, yolu açık olsun!

Haftanın veda busesini de Yunan fi-
lozofu Herakleitos’tan verip, huzurla-
rınızdan ayrılıyorum: “Ölümden sonra 
ruhunuza ne olacağını düşündüğünüz-
de, doğumdan önce ruhunuza ne oldu-
ğu üzerine de düşünün. Bir yere gitmeyi 
planlıyorsanız, zaten bir yerden gelmiş-
sinizdir.”

Kendi kendine şekil alan kornea…
BETÜL 
MEMİŞ
memisbetul@gmail.com

fsayt nedir? ‘Erkek’ futbol seyircilerinin 
ezici çoğunluğu bilir. Peki ya kadınlar? Ka-
dınlar ofsaytı bilir mi, bilmez mi? Bu tar-
tışmadan da öte kadınlar ofsaytı bilmek zo-

runda mıdır?
Kadıköy sahnelerinde tam da bununla ilgili bir oyun 

var. Adı malum, ‘Ofsayt’.  
Kadınların futbolda yaşadığı zorluklara odaklanan 

Ofsayt oyunu, erkeklere ait olduğu düşünülen futbol 
sporu alanında kadınların, kadınlık-
larından vazgeçmeyerek kendilerini 
var etme mücadelelerini anlatıyor. 
Oyunda, Elif Özsüt, Nur Dilara Gül, 
Sancakay Ilım Morgül rol alıyor. 28 
Mayıs’ta Kadıköy Theatron’da sah-
nelenecek oyunu, yönetmeni Özge 
Erdem’e sorduk.

• Bu oyun nasıl düştü aklınıza?
2017 yılında Edinburgh Frin-

ge Festivali’nde izlemiştim bu oyunu. Aslında ben ma-
nipülasyonla ilgili bir kısa film çekmek ve kız futbol 
takımı üzerinden bunu anlatmak istiyordum. Orada o 
oyunda karşılaşınca kısa filmim için referans olur diye 
özellikle izlemek istemiştim. Öte yandan Kadıköy The-
atron ortaklarından Elif Özsüt bana ‘Oradan metinler 
getir, birlikte bir oyun sahneleyelim’ diyordu. Ofsayt 
bizi çok heyecanlandırdı.

• Neden bu oyunu Türkiyeli seyirciyle buluştur-
mak istediniz?

Futbol, erkek egemen gibi algılanan bir spor dalı 
ki bu algı ülkemizde daha da yoğun. Metinde 1800’lü 
yıllarda kadın futbolundan bahsediliyor. Oysa Türki-
ye’de kadınların futbol oynaması 1954 yılına daya-
nıyor. Bu kadar erkek egemen bir spor dalında var-
lıklarını göstermeye çalışan, motivasyonlarını dinç 
tutmaya gayret eden kurmaca karakterlerimiz var 
oyunda. Hikâye, biraz İngiltere tarihi ile paralel iler-
liyor. Yani İngiliz seyircisinin tarihsel olarak gördü-
ğü şeyler var bu oyunda ama biz Türkiye’de hala ka-

dınların şortu, eteğinin boyuyla uğraşıyoruz! Yani 
aslında bu oyunda futbol kocaman bir metafor…

Ayrıca Türkiye’de tiyatro sahnesinde bu şekilde iz-
lediğimiz futbolla ilgili bir oyun yoktu. Estetik ve teat-
ral olarak da futbolu sahnede görmek beni çok kışkırttı.

KADINLAR YAZDI KADINLAR OYNUYOR
• Oyunun yazarları da iki kadın değil mi?
Evet. Sabrina Mahfouz ve Hollie McNish. Feminist 

bir metin anlamında oldukça ilham alınacak bir hikâ-
ye bu. Metni de Cevat Çapan ve Leyla Çapan çevirdi. 

• Oyunu biraz anlatır mısınız?
Günümüzde yaşayan iki kadın futbolcu karakterinin 

hikâyesi… Fırtına ve Sol Fişek lakaplı bu iki karakter, 
İngiltere tarihinden önemli iki kadın futbolcuyu kendi-
lerine örnek alıyorlar. Seyirci sahnede bir modern za-
man mücadelesine tanık oluyor. Onlar futbol için mü-
cadele ediyor. Aslında hayatın farklı alanlarında kadın 
olarak tutunmaya çalıştığımız çok fazla nokta var; er-
keklerle eşit ücret almaktan tutun da kıyafet özgürlü-
ğümüze dek. 

Dolayısıyla toplumsal cinsiyet eşitliği sadece fut-
bolda değil hayatın her alanında lazım. Bu açıdan kız 
çocuklarını motive etmek gerekiyor. Kızlar Sahada gi-
rişimini çok önemsiyorum ben çünkü kız çocuklarına 
böyle bir imkân tanıyor. Aslında futbol üzerinden iste-
dikleri herhangi bir şeyi çalışırlarsa isterlerse alabile-
ceklerini gösteriyor.

FUTBOL KADINLARA “CEZA”!
• Sizin futbolla ilişkiniz nasıl? Mesela ofsayt nedir 

bilir miydiniz oyundan evvel?
Evet ben futbol severim. Maçlara da giderdim. Bir 

Kadıköylü olarak Fenerbahçe taraftarıyım. Kadınlar of-
sayt bilmez diye bir klişe var. Tabii ki bilebilir. Ama 
bilmeyebilir de. Bunun kadın olmasıyla değil, tama-
men ilgi duymasıyla alakası var. Bir kadın olarak vo-
leybolla ilgili bir terimi de bilmeyebilir. Oyunun adı 
bu olmasına rağmen hiç ofsayt lafı geçmiyor. Bu da bir 
gönderme… Futbol Federasyonu, kadın bedenine uy-
gun olmadığı gerekçesiyle sahaları kadınlara yasakla-
mıştı. Eril bir dil kadına neyi yapıp neyi yapmayacağını 
söylüyor. Bu bahsettiğimiz 1800’lü yıllarda yaşanıyor.  
Günümüz Türkiye’sine gelelim. Hala uğraştığımız pek 
çok şey var kadın mücadelesi anlamında. Geçtiğimiz 
yıllarda Türkiye’de bir spor kulübünün maçı sadece ka-
dın seyirciye açıktı, ‘ceza’ olarak. Düşünebiliyor mu-
sunuz bunu?

• Bu kadar tempolu bir oyunun provaları nasıl 
geçti, oyuncu seçimi nasıl oldu?

Sancakay, konservatuvarda okuyan eski bir fut-

bolcu. Elif zaten arkadaşım. Dilara da Kadıköy Theat-
ron’da sahneye çıkan, emeği olan bir tiyatrocu. Türki-
ye’nin kadınlara özel futbol turnuvası “Kızlar Sahada” 
ekibi ile iletişim kurduk, forma sponsorumuz oldular. 
Onlar vasıtasıyla birkaç kadın takımının antrenmanları-
na katıldık oyunun prova sürecinde. 

• Geçen sezondan beri oyun sahnede. Seyircile-
rin ilgisi nasıl? Erkek ve kadın seyircinin reaksiyonu 
farklı oluyor mu merak ettim.

Kadınlar bu oyundan umutla çıktıklarını söylüyor-
lar. Futbola ilgi duysun duymasın bu konuyu sahnede 
görmekten memnuniyet duyuyorlar. Tam da bu neden-
le oyunu Anadolu’ya götürmek gibi bir niyetimiz var, 
bütçeyi halledebilirsek. Erkek seyircilerden de ‘Helal 
olsun’ falan diyen var. Tabi oradaki ‘Helal olsun’ sözü, 
‘Vay kadınlar da yapılabiliyormuş’ gibi biraz.  

Televizyon dizileri ve sinema 
filmlerinde rol alan ünlü oyuncu 

Bergüzar Korel, bu kez tiyatro 
sahnesine çıkacak. Korel, “Kızlar 

ve Oğlanlar” adlı tek kişilik 
oyunla Kadıköy’deki Craft 

Tiyaro’da seyirciyle buluşmaya 
hazırlanıyor. İngiltere’de kapalı 

gişe oynanan Girls and Boys’dan 
uyarlanan oyunda Bergüzar Korel, 

uçak yolculuğu sırasında tanıdığı 
eşini ilk başta sevmeyen ama 

sonrasında ona delice âşık olan iki 
çocuklu bir kadını canlandıracak. 

Dennis Kelly’nin kaleminden 
çıkan, Hira Tekindor’un çevirdiği 

oyunu İbrahim Çiçek yönetiyor. 
Oyunu 16 - 23 Mayıs 20.30’da, 

18 - 19 Mayıs 17.00’de Craft 
Kadıköy’de izlemek mümkün.

bİlİr mİ?!

Kadınlar
Kadınlar ve futbolu konu 
edinen ‘Ofsayt’ oyunu, 
futbolu bir metafor olarak 
kullanıp kadınların varoluş 
mücadelesine feminist bir 
bakış açısı sunuyor

O
l Gökçe UYGUN

Korel, Kadıköy’de 
tiyatro yapacak
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100.YIL BİSİKLET TURU
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 
Kadıköy’de bisiklet turu ile başlayacak. Bu yıl da her yıl 
olduğu gibi her yaştan yurttaş yaklaşık 12 kilometrelik 
‘Bisiklet Turu’nda pedal çevirecek. Bisiklet Turu 11.00’de 
Kalamış Atatürk Parkı’ndan başlayarak aynı noktada 
son bulacak. 

KALAMIŞ PARKI ŞÖLENİN ADRESİ  
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramının merkez üssü Kalamış 
Atatürk Parkı olacak. DJ eşliğinde düzenlenecek park alanı 
etkinliklerinde, katılımcılar saat 11.00’den itibaren sportif 
aktiviteler, trambolin, tırmanma duvarı gibi etkinliklerle 
günün tadını çıkaracak. 

BAĞDAT CADDESİ’NDE YÜRÜYÜŞ
19 Mayıs’ta İstanbul’un kalbi Kadıköy Bağdat 
Caddesi’nde atacak. Milli Mücadele’nin 100’üncü yılında 
Bağdat Caddesi’nde yüz binlerce kişi ellerinde bayraklar 
ve Atatürk posterleriyle yürüyecek. Yürüyüş saat 
18.00’de Suadiye Işıklar’dan başlayacak.  

BİRLİKTE MAÇ İZLEME KEYFİ  
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 
son etkinliği Euro League 2019 Final Four maçları olacak. 
Final Four final maçı ile üçüncülük maçlarını hep birlikte 
izlemek için Kalamış ve Yoğurtçu Parkı’na dev ekranlar 
yerleştirilecek. 

Yaşında!
100

Milli Mücadele Ruhu

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nın 100. yılında kutlamaların adresi Kadıköy olacak

K
adıköy Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da milli 
mücadeleyi başlatmak için Samsun’a 
çıkışının 100’üncü yılını coşkuyla 

kutlayacak. Gün boyu sürecek etkinliklerin doruk 

noktasını Bağdat Caddesi’nde gerçekleşecek 
“100’üncü Yıl Yürüyüşü” oluşturacak. Yüz binler, 
Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle 19 Mayıs 
akşamı Bağdat Caddesi’nde ‘Her Şey Çok Güzel 
Olacak’ mesajları ile yürüyecek.  

KADIKÖY’DE BAŞKA NELER VAR?
❱ 16 Mayıs 18.00: Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 
100’üncü yıldönümünde, Gençlik Sanat 
Merkezi’nin eğitmen ve öğrencileri hazırladıkları 
konuşmalar ve gösteriler eşliğinde 19 Mayıs’ı 
kutlayacaklar.

❱ 18 Mayıs 10.30: TESAK, 21. Yüzyıl İçin Planlama 
Grubu işbirliğiyle 19 Mayıs 1919’un yüzüncü 
yılında kapsamlı bir panel düzenliyor:1919’dan 
Bugüne ve Yarına Paneli. Milli Mücadele’nin 
başlangıcı, Kurtuluş ve Cumhuriyet’in ilk adımı 
olan 19 Mayıs 1919’un yüzüncü yılında, 20’nci ve 
21’inci yüzyılın ufkundaki gelişmeler uzmanlar 
tarafından değerlendirilecek.
❱ 19 Mayıs 
14.00: 100. Yıl 
Platformu, Türk 
Kurtuluş Savaşı 
ve Aydınlanması 
Paneli 
düzenliyor. 10. 
Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet 
Sezer’in de 
katılacağı panel 
Büyük Kulüp’te 
düzenlenecek.
❱ 19 Mayıs 
16.00: Kadıköy 
Belediyesi, 
Cumhuriyet Gazetesi, Kırmızı Kedi Yayınevi 
ortaklığıyla CKM’de 100. yılında 19 Mayıs paneli 
düzenlenecek. Prof. Dr. Sina Akşin, Dr. Alev 
Coşkun, Prof. Dr. Zafer Toprak ve Sinan Meydan’ın 
konuşmacı olarak katılacağı panelde 19 Mayıs’ın 
önemi ve Kuvayı Milliye ruhunun anlamı ele 
alınacak.

KAYMAKAMLIĞIN PROGRAMI
Kadıköy Kaymakamlığı’nın 19 Mayıs Gençlik 
ve Spor Bayramı’nın 100. Yıl kutlamaları belli 
oldu. 15 Mayıs saat 10.00’da Atatürk Anıtı’na 
çelenk koyma töreni olacak. Tören sonrası 
gençlerle tramvay yolundan Bahariye’ye 100.
Yıl Gençlik Yürüyüşü yapılacak. 16 Mayıs’ta 
10.00-13.00 arası Fenerbahçe Spor Kulübü 
Dereağzı Tesisleri’nde 100. Yıl Gençlik Oyunları 
oynanacak. 19 Mayıs günü saat 09.00’da da 
yine Atatürk Anıtı’na çelenk koyma töreni 
yapılacak. Ardından Moda Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi’nde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma 
ve Gençlik Bayramı 100.Yıl Töreni olacak. 
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ADOS’un “Hatırla: Kadıköy’de kül-
türel çeşitlilik” adıyla kurguladığı ve 
Mayıs ayı boyunca dört etkinliği içe-
ren proje 5 Mayıs Pazar günü başla-

dı. Moda Kültür Cemiyeti’nde gerçekleştirilen ilk 
etkinlikte, Kadıköy’de yaşamış Rumların tarihi, 
mekânları anlatıldı; etkinlik kapsamında Khalke-
don belgeseli gösterildi.

Belgeselin danışmanlığını da yapan Yorgo İs-
tefanopulos’un modere ettiği toplantıya Orhan 
Türker ve Maria Kiracopulu Günberk konuşmacı 
olarak katıldı, İrini Dimitriyadis ise rahatsızlığı ne-
deniyle katılamadı ancak not gönderdi.

KADIKÖY’DE RUMLARIN İZLERİ...
Kadıköy’deki Rumların tarihi tahmin edilece-

ği gibi zorluklarla, mücadelelerle geçen bir tarih. 
6-7 Eylül olayları sırasında dahi evlerini terk etme-
yen Rumların çoğu, 1960’larda Kıbrıs tartışmala-
rıyla başlayan ve Yunanistan pasaportluların sınır 
dışı edilmesiyle devam eden bir süreçle karşı kar-
şıya kaldılar.

Bütün bunlara rağmen Rumların, Kadıköy’de 
bıraktığı izler hala çok güçlü. 1905’te açılan ve Ka-
dıköy’ün göbeğinde yer alan Ayia Triada Rum Or-
todoks Kilisesi, eski ahşap Rum evleri ve Uzunça-
yır’da bulunan mezarlıklara bakarak bu izi sürmek 
mümkün.

“ÇORAP SÖKÜĞÜ GİBİYDİ”
1946 yılında açılan Moda Kültür Cemiyeti’nin 

binasında başlayan etkinlikte Rumların 
hem Kadıköy’de bıraktıkları izleri hem 
de bütün bu yaşananların geleceğe nasıl 
bir etki yapacağı tartışıldı. İlk konuşma-
yı yapan Yorgo İstefanopulos, Khalkedon 
belgeselinin yaşananları çok iyi anlattığı-
nı belirtti ve şöyle devam etti: Şu anda ne-
redeyse 2 bin 500 Rum yaşıyor ancak bir-
kaç seneye sayımız 500 olacak. Çünkü 
yeni doğumlar yok, Rum nüfusu çok yaşlı. 
1964’teki sürgün kararı çok önemliydi. 90 
bin Rum nüfusu vardı 60 bini gitti 30 bin 
Rum kaldı o tarihte. Ondan sonra çorap sö-
küğü gibi devam etti bu terk etmeler.”

Şu anda da kiliseye giden ortalama 
Rum sayısının 20-30 olduğunu belirten İs-

tefanopulos, “Şu anda Gürcüler ve Moldo-
valılar da Ortodoks oldukları için kilisemiz 
doluyor. Ancak bir ruhban okulu açılması 
gerekiyor. Okul olmadan Rum nüfusunun 
burada barınabilmesi oldukça zor.” dedi. 

“6-7 EYLÜL OLAYLARI ORGANİZE”
Yazar Orhan Türker de hayatını şekillendiren 

yerin Kadıköy olduğunu ve çocuk yaşlarda Rum-
larla, Ermenilerle, Yahudilerle birlikte, mutlu bir 
şekilde yaşadıklarını şöyle anlattı: “1955 ve 1964 

olaylarında buradaydım, ne yazık ki yakından ya-
şadım. 3-4 yaşında bir çocuktum ve o dönem Ka-
dıköy’deki çeşitliliği fark etmiyordum. Rumlar, 
Ermeniler, Museviler ve birkaç aile de Bulgarlar 
vardı. Bu çeşitlilik Osmanlı İmparatorluğu’ndan 

gelen bir gelenek. Ben Türkçeden önce Rumca kü-
für öğrenmiştim. Bu çok normaldi. Moda Cadde-
si’ndeki pastanelerden biri hariç hepsi Rumlar tara-
fından işletiliyordu. İlk darbe 6-7 Eylül olaylarıydı, 
ancak bahsedildiği gibi Kadıköy’de evlere çok do-
kunmadılar ama çarşı yıkıldı. Gelen insanlar ke-
sinlikle buralı değildi. Taksim’den Beykoz’a; Sa-
rıyer’den Yeşilköy’e nasıl aynı anda böyle bir olay 
olabilir ki? Telefon yoktu hiçbir evde, ulaşım dahi 
yoktu. Organize olmayan bir işin 1955’in İstan-
bul’unda olmasının imkânı yok.”

O tarihte, Kadıköy Çarşı’da 1-2 dükkan hariç 
sağlam dükkan kalmadığını belirten Türker, “Rum-
lar o olayda çok metanetli davrandılar, 1955’te çok 
az Rum aile ülkeyi terk etti. Rumların önemini şöy-

le anlatayım; çok ilginçtir, Kadıköy’de çok az 
cami vardı. Moda Camii 1961’de yapıldı. Os-
manağa ve Caferağa mescitleri vardı ama Kadı-
köy sınırları içinde tam 9 kilise bulunuyordu.” 
diye konuştu.

Son konuşmacı Maria Kiracopulu Günberk 
ise şunları ekledi: “Bizim kuşaktan çoğu kişi 
Şifa Hastanesi’ni bilir. Çoğumuz gözlerimizi 
dünyaya orada açtık. Genç kuşakta bir ayrımcı-
lığın olduğunu düşünmüyorum. Yan yanayız ve 
iç içe olmak istiyoruz. Bunu da tekrar önyargı-
lar ve engeller olmadan yapabiliriz.” 

ETKİNLİKLER DEVAM EDECEK
Hastalığı nedeniyle söyleşiye katılamayan İri-

ni Dimitriyadis ise etkinliğe not gönderdi: “Ka-
dıköy’de kimliğimi şekillendiren şey okulumdu. 
Herkes Rum ilkokuluna giderdi, bir süre sonra bazı 
aileler başka okullara yollamaya başlamışlardı. De-

ğişimin de en kötü noktası buydu. 
Öğrenci sayısı gittikçe azaldı ve 
2010 yılında da bu okul kapandı. 
Derin üzüntü duyduk.” 

Konuşmaların ardından Rum 
tarihi üzerine yapılan etkinlik son-
ra erdi. Kent Sohbetleri, 12 Mayıs 
Pazar günü “Yeldeğirmeni’nden 
Yahudiler geçti, anıları kaldı”, 17 
Mayıs Cuma günü “Kadıköy’de Er-
menilerin tarihi, bir yıllığın izinden”, 
26 Mayıs Pazar günü “Birlikte yaşa-
mak” başlıklı söyleşilerle devam ede-
cek. Etkinlikler hakkında bilgi almak 
isteyenler http://hatirla-kadikoy.org/ 
internet sitesini ziyaret edebilirler.

Kadıköy Kent Konseyi Tarihi Kültürel Miras 
ve Kent Belleği Çalışma Grubu tarafından 
5 Mayıs Pazar günü Yoğurtçu Parkı’nda 
“Yaza Merhaba” adıyla bir Hıdırellez şenliği 
düzenlenecekti. Çok sayıda Kadıköylü alana 
geldiğinde şenliğin iptal olduğunu öğrendi. 
Etkinlikte müzik yayını olmadı ancak 
Kadıköylüler Hıdrellez ritüellerini yerine 
getirdi. Dilenen dilekler gül ağaçları altına 
bırakıldı, Hıdrellez Hatırası köşesinde anı 

fotoğrafları çekildi. Halka gül fidesi 
dağıtan Kadıköy Belediyesi’nin de 

destek verdiği etkinlikte, sivil 
toplum örgütleri de kermes 

yaptı. Alanı ziyaret eden 
Kadıköy Belediye Başkanı 
Şerdil Dara Odabaşı, 
Kadıköylülerle Hıdrellez 
fotoğrafı çektirdi. 
Anadolu’nun “somut 
olmayan kültürel miras” 

değeri olarak kabul edilen 
Hıdırellez, kış mevsiminden 

sonra doğanın canlanması ile 
bolluk ve bereket beklentisinin 

sembolü olarak biliniyor. 

Kadıköyü Bilim Kültür 
ve Sanat Dostları 
Derneği (KADOS) 
tarafından düzenlenen 
Mayıs ayı boyunca devam 
edecek kent sohbetlerinin 
ilkinde Kadıköy’ün 
Rumları konuşuldu

Zorluklarla geçen bir tarih: 
Kadıköy’ün 
Ruml arı
l Fırat FISTIK

K

Kadıköy’de yapılması planlanan 
Hıdrellez etkinliği, Azez ve Hakkâri’deki 

şehitler nedeniyle iptal edildi

Bağımsız sanat topluluğu A Corner 
in the World, İstanbul’dan Çıplak 
Ayaklar Kumpanyası ve Tahran’dan 
Görünmez Güncel Dans Merkezi or-
taklığıyla “Görünür Görünmezler” 
adlı bir mini festival düzenlenecek. 

Güncel gösteri sanatlarında ulu-
sal, bölgesel ve uluslararası alanda 
görünürlükle görünmezlik arasın-
da salınan üç şehrin (Tahran-İstan-
bul-İzmir) genç üreticilerini bira-
raya getiren festival, Tahran’dan 
gelen güncel dans sanatçılarıyla İs-
tanbul ve İzmir’deki sanatçıları bu-
luşturup her iki şehirdeki seyirciler 
için çok özel buluşma alanları ya-
ratacak. Festival, 11-13 Mayıs ara-
sında İstanbul’da, 
14-17 Mayıs arasın-
da ise İzmir’de ger-
çekleşecek olan per-
formanslar, atölye 
çalışmaları, söyleşi-
ler ve film gösterim-
lerinden oluşuyor. 
Performans progra-
mı kapsamında Tah-
ran’da yaşayan ve 

üreten güncel dans sanatçıları Mohamad Ab-
basi, Negar Esmaili, Saghar Hoseinpur ve 
Amir Amiri’nin 4 farklı eseri, Yeraltından 
Dans Kısaları film seçkisi kapsamında ise 
İranlı güncel dans sanatçıları Mohamad Ab-
basi, Davood Zare, Tanin Torabi, Amir Ali 
Navai ve Alireza Keymanesh’in toplam 10 
adet kısa dans filmi seyirci ile buluşacak. 
Ayrıca İran’dan ve Türkiye’den güncel dans 
ve gösteri sanatları alanından sanatçıların 
katılacağı, deneyim paylaşımı üzerinden üç 
şehirdeki sanat politikalarının ve pratikleri-

nin tartışılacağı söyleşiler gerçekleştirilecek.

11 Mayıs Cumartesi
15.00 Yeraltından Dans Kısaları film gösterimi/SALT 
Beyoğlu
17.00 Görünürlük Üzerine: Tahran ve İstanbul’da Güncel 
Dans Pratikleri söyleşisi/SALT Beyoğlu
20.30 Self-Concept (Negar Esmaeili) & To Be (Amir 
Amiri) dans performansı/Çıplak Ayaklar Stüdyosu

12 Mayıs Pazar
15.00 Segmented Situation (Saghar Hosseinpour), 
performans ve piknik/Moda Parkı
13 Mayıs Pazartesi
20.30 Nahoft, Mohamad Abbasi dans performansı/
Çıplak Ayaklar Stüdyosu
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‘Görünür Görünmezler’
Aralarında İranlı 

sanatçıların da bulunduğu 
bir grup dans sanatçısı 

festival düzenliyor

Festivalin İstanbul programı şöyle:

(Biletler öğrenci 30 TL, tam 50 TL. ciplakayaklar@gmail.com 0539 4599534.  SALT Beyoğlu ve Moda 
Parkı’nda gerçekleşecek etkinlikler ücretsiz)

İstanbul’da

buruk Hıdrellez
Yoğurtçu’da

l Gökçe UYGUN
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Titrek Sadi’nin hikâyesi de hayatımda birçok bi-
linmezliğiyle kaldı. Bunu en çok o istemişti ga-
liba. Korkusundan mı? Ancak böyle etrafındaki 
birçok insanın ilgisini çekebileceğine inandığın-
dan mı? Hayata küskünlüğünden mi? Kim bilir... 
Kendisini, dediğim gibi, bilinmezliklerin ardına 
gizlemeyi seçmeseydi, bu sorulara cevap vere-
bilirdim herhalde... 

Tercihi yaptığı işten mi geliyordu?  Göre-
bildiklerimden çıkardıklarım bana hakkında 
bir çift laf söyleme imkânını tanıyor. Adı çev-
rede karaborsacıya çıkmıştı. Karaborsacı Tit-
rek Sadi... Ama o bu unvanı hiçbir zaman kabul 
etmedi ve kendisine hep sarraf gözüyle bakıl-
masını istedi. Görünüşe bakılırsa pek de haksız 
sayılmazdı. Mal stokçuluğu yapmazdı. Piyasa-
da eksikliği duyulan malları bulmak ve pahalıya 
satmakla uğraşmazdı. Onun işi kolay elde edi-
lemeyen paraları temin etmek, bir başka söyle-
yişle para ticareti yapmaktı. Yalnız ne yaptığını 
daha iyi anlamak için devrin ruhunu ve şart-
larını biraz bilmek gerekiyor galiba. Üstünüz-
de dolar ve her türlü yabancı para  bulundur-
manın kanunen yasaklandığı günlerdi. Bugün 
işyerlerinin bulunduğu yerlerde, nerdeyse her 
köşe başında rastlayabileceğiniz döviz bürola-
rının asla düşünülemeyeceği günler... O yaban-
cı paraların, yurt dışına çıkılacağı zaman, ancak 
bankalardan, o da kısıtlı miktarda elde edilebil-
diği günler... Böyle bir dönemi yaşamayanlara 
bu söylediklerim tuhaf gelebilir. Ama yaşayan-
lar nelerle karşılaşıldığını ve mücadele edildiği-
ni hatırlayacaktır, hiç şüphem yok. Herkes bu 
yasakların içinde kendine bir yol bulmaya çalı-
şırdı. Titrek Sadi tam da burada sahneye çıkardı 
işte. Ondan doların yanı sıra, ihtiyaca göre artık, 
o günlerde henüz tedavülden kalkmamış Al-
man Markı, Fransız Frangı, Florin, Riyal ve daha 
ne isterseniz temin edebilirdiniz. Bankanınkinin 
biraz üstünde bir kurla tabii. Bundan da, ne giz-
leyeyim, hiç kimsenin şikayeti yoktu. Gereken 
Türk parasını bulmak yeterliydi. İsteyen, istedi-
ği kadarını elde edebildikten sonra... Büyük bir 
organizasyonun küçük elemanlarından biriy-
di anlaşıldığı  kadarıyla. Ama fazlasıyla iş görür-
dü. Çevresine bu anlamda çok faydası vardı. Ta-
nıdıkları da çoktu haliyle. Lakabıysa hakikaten 
vücudunun devamlı titremesinden geliyordu. 
Ona bir keresinde bu rahatsızlığını tedavi ettir-
meyi deneyip denemediğini sormuştum. Etra-
fa her zamanki gibi kuşkulu ve endişeli gözler-
le baktıktan sonra, biraz da sitem edercesine, 
karşılık vermişti.

“Sen bu işin nasıl korkulu olduğunu biliyor 
musun? Her an her yerden birileri çıkacak, seni 
enseleyecek diyorsun. Gel de titreme!”

Söylediklerinde bir doğruluk payı vardı el-
bet. Ama bana sorarsanız biraz abartıyor ve 
titremesini hem kendi hem de başkalarının gö-
zünde sadece meşru kılmaya değil, aynı za-
manda da haklı çıkarmaya çalışıyordu. Bir has-
talıktan çekiyordu büyük ihtimalle. İyileşmeye 
çalışmamasının da mutlaka bir sebebi vardı, 
eminim. Belki böyle bir hale gelmesine yol açan 
bir sahnenin tanıklığını yapmıştı ve gördüklerini 
unutamıyor, ya da unutmak istemiyordu. Bel-
ki de etrafta, daha çok fark edilebildiğini gör-
düğünden, böyle nam salmaktan memnundu. 
Babamın onunla bitmek bilmeyen bir husumeti 
vardı. O kadar ki bir gün çok fena kavga etmiş-
lerdi. Öyle lafla değil üstelik, yumruklu tokatlı. 
Kavgayı başlatan babamdı. Çünkü bir keresin-
de yurt dışına çıkarken ondan aldığı yüz dolar-
lardan ikisi sahte çıkmıştı ve babam bu gerçek-
le gittiği ülkede karşı karşıya kalmıştı. Kavga 
da memlekete döndüğünde patlamıştı işte. İlk 
karşılaştıklarında. Sakinliğiyle bilinen babamın 
bu hareketi herkesi şaşırtmıştı. Bu ani görünen 
parlamanın başka bir sebebi var mıydı? Ben-
ce vardı. Bana birkaç kez tipinin sinirine dokun-
duğunu söylemişti. Çok büyük bir ihtimalle onu 
geçmişindeki birilerine benzetiyordu.

Şimdi bazı kavgaların, tıpkı o kavga gibi bazı 
sudan sebeplere dayandığını hatırladığımda, 
hem bir kedere kapılıyor hem de katıla katı-
la gülmek istiyorum. Bazı tasaların saçmalığı-
nı başka türlü nasıl kaldırabiliriz ki... 

Titrek Sadi’nin yaşayıp yaşamadığını bil-
miyorum. Herhalde  çok yaşlanmıştır ve bu işi 
yapmıyordur artık. Titremesi geçmiş midir bu 
durumda? Öyle umalım. Hatta belki artık çok 
sakin bir yerde torunlarına eski günlerini an-
latıyordur. Ama babamı hiç hatırlamak istemi-
yordur, bu kesin!

Gördüklerimiz 
Göremediklerimiz (90)

MARİO 
LEVİ

erkezi Kadıköy’de bulunan Travma Ça-
lışmaları Derneği’nin bu ayki tartışma 
konusu “Çocuk ve Travma” olarak belir-
lendi. Travma Çalışmaları Derneği Yöne-

tim Kurulu Üyesi Uzman Psikolog Nergiz Özdemir 
Eke ile çocukların yaşadığı sorunları, travmanın ne-
denlerini ve çocuk istismarını konuştuk. Eke, “Gü-
venli bir yaşamdan uzak tutulmak, eğitim hakkının 
kasıtlı ya da değil elinden alınması, hak temelli bir 
yaşamın sağlanmaması çocuğu travmatize edebilir.” 
diyor. 

“ÇOCUK TEPKİ VERİR”
• Genel olarak çocukları etkileyen travmatik et-

kenler neler günümüzde?
Güvenli bir yaşamdan uzak tutulmak, eğitim hak-

kının kasıtlı ya da değil elinden alınması, hak temelli 
bir yaşamın sağlanmaması ve en önemlisi çocuk kala-
bilmesinin önündeki tüm engeller çocuğu travmatize 
edebilir.

• Bir çocuğun travma yaşadığını nasıl anlarız?
Net, çocuk susmaz. Evet, bazen söze dökemez 

sembolize edemez ancak çocuk konuşur. Semptom 
gösterebilir. Olağandışı bir durum karşısında tepkiler 
verir. Çocuklar maruz kaldıkları istismarı söylemek-
te çekinebilir, utanabilir ve korkabilirler. Bazen sözel 
olmayan yollarla da olsa yetişkinlere duyurmaya ça-
lışırlar. 

Genelde bu belirtileri, fiziksel, duygusal ve kişile-
rarası ilişkilerinde görebiliyoruz. Kendinden utanma, 
nefret etme, sürekli kendini hor görme, suçluluk his-
setme, kendini çaresiz ve kurtarılamayacak gibi his-
setmesi, belli kişi ve çevrelere karşı korku yaşaması, 
kin ve öfke duygusu gibi duygusal belirtiler olabilir. 
Çevresindeki kişi ve kişilerle yakınlık kurmaktan ka-
çınma, sürekli korkak ve temkinli davranma, kendi-
sine ve çevresine karşı güvensiz hissetme, çocuk ol-
duğunu bilir fakat bir yetişkin gibi davranarak rol 
karmaşası yaşayabilir. 

Ancak bu belirtilerin varlığı her zaman da bir cin-
sel şiddet ve istismarın sonucu olmayabilir. Özellik-
le bunları duyan ve okuyan ebeveynler kaygılanabili-
yor. Bu sebeple altını çizdiğimiz belirtileri fark eden 

ebeveyn çocuğu için mutlaka bir profesyonel yardım 
almalıdır.

“Bir kereden bir şey olmaz” söylemi ise kimden 
gelirse gelsin sadece kaba bir yargıdır. Bir kereden bir 
şey olur ve çok şey olur!

“YOK SAYMAYACAĞIZ”
• Çocuk istismarı ve tacizi zaman zaman ülke gün-

demine girse de bir şekilde sümen altı ediliyor ya da 
tartışma belirli “hassasiyetler” bahane edilerek kapa-
tılıyor. Bütün bunlar çocukları nasıl etkiliyor?

Son yıllarda daha çok dile gelmesi, duyulur olma-
sı oldukça olumlu ama biliyoruz ki çok sayıda vaka da 
paylaşılmıyor ya da saklanıyor. Uzun süredir çocuk 
cinsel istismarı ve ihmali ile çocuk ve ailelerle çalışı-
yorum. Özellikle aile içi istismar ve şiddet durumların-
da bazen aile bunun duyulmamasını ve bir sır kalmasını 
talep edebiliyor bizden. Çünkü endişeleniyor. Hukuki 
sürecin ailesinin iç bütünlüğüne zarar vereceğinden ya 
da çocuğunun bundan daha çok travmatize olacağından 
korkuyor. Bir uzman olarak sümen altı etmeyeceğiz. 
Çocuğun tarafında tutum alacağız. Tam da dediğiniz 
gibi belli hassasiyetler neden gösterilerek kapatılıyor ya 
da kapatılmaya çalışılıyor. Diğer taraftan da büyük bir 
kamuoyu var ve buna izin vermiyor ve takipçisi oluyor.

“GÜVENLİ İLİŞKİ KURULMALI”
• Tacize ve istismara maruz bırakılan çocukla-

ra nasıl davranılması gerekiyor? Bu çok önemli bir 
konu ama çoğu zaman bu mesele tartışılmıyor.

Birkaç parametrede yanıtı var. Eğer bir ruh sağlı-
ğı çalışanı iseniz ve size cinsel şiddet ve istismar ile 
gelen bir çocuk varsa rolümüzün etik sınırlarında ka-
labilmeliyiz. Çocuk cinsel istismarını anlayabilmek, 
çocuğun hangi durum ve koşullar altında tehlikede ol-
duğunu ya da kişilerle kurduğu iletişimde risk altında 
olduğunu ayırt edebilmek için gelişimsel dönemleri-
ni iyi bilmek önemli. Çocuğu anlamak, anlamaya ça-

lışırken zorlamamak, yönlendirici, utanmasına ya da 
kendini suçlamasına neden olacak sorular sormamak, 
olayın onun üzerindeki etkilerini gözeterek kullandı-
ğımız dile dikkat etmek, olayın nasıl olduğu ile ilgili 
varsayımlardan yola çıkmamak, onun için orada oldu-
ğumuzun mesajını net vermektir. En önemlisi güven-
li bir alan yaratmak ve ilişki kurmaktır. Yasal sürecin 
başlaması için ise gerekli bildirimi yapmaktır. “Acaba 
yalan mı söylüyor, çocuğun fantezi dünyası olabilir” 
gibi söylemler ise olayın karanlık tarafına geçmektir.

• Peki medyanın rolü?
Basın ve medyanın ise yapacakları çok net. Olayın 

duyulurluğunu sağlarken çocuğun ya da ailenin bil-
gilerini saklı tutarak kimlik bilgilerinin deşifre edil-
memesine, çocuk ve ailenin fotoğraflarını gelişigü-
zel paylaşarak ve olayın detaylarını verirken çocuğun 
kimliğinin tahmin edilmesine bile sebep verilmeme-
lidir.

Aile öğrendiğinde süreç biraz farklı işliyor. Önce 
şaşkınlık, şok hali dediğimiz ve devamında öfkenin 
yerini aldığı bir dönem oluyor. Aile böyle bir durumla 
karşılaştığında öncelikle, evet çok zor ama sakinliği-
ni korumalıdır. Çocuğun anlatacaklarını dikkatle din-
lemelidir. Eğer aile yok sayarsa çocuk için asıl zor-
luk o zaman başlayacaktır. En önemlisi Çocuk Büro 
Amirliklerine ya da Savcılıklara başvurarak olayın or-
taya çıkmasını ve gerekli profesyonel yardım alması-
nı sağlamaktır.

Devlet ise onarıcı adaletin ve hakkaniyetin yerini 
bulması için gerekli tüm yasal çerçeveyi sağlamalı ve 
takipçisi olmalıdır.

“HAYIR DİYEBİLMESİ ÖĞRETİLMELİ”
• Travmanın önüne geçmek için yapılması gere-

kenler neler?
Hak temelli bir yaklaşımı ilke edinmek, çocuk için 

yaşanabilir bir dünya yaratma arzusunda olmak birçok 
şeyin başında geliyor. Çocuk, çocuk kalsın. Oynasın, 
yeri geldiğinde bol bol saçmalasın, aklımızın alama-
yacağı hayaller kursun, gülsün. Bunları yapabileceği, 
pratik edebileceği alanları yaratalım. Güvenli ve “ye-
terince iyi” bir ilişki kuralım, ona her ne olursa olsun 
onu çok seveceğimizi ve yanında olacağımızı hisset-
tirelim. Çocukla konuşmak ve anlatacak bir şeyi ol-
duğunda çekinmeden paylaşabileceği yönünde des-
teklemek gerekiyor. Bir yetişkin tarafından kendine 
yönelik başlatılan fiziksel ya da temas olmayan yakın-
laşmalara karşı bilgi sahibi ve temkinli olması sağlan-
malıdır. İstemediği her türlü ilişki, durum ve ortamlar-
da “hayır” diyebilmesi öğretilmelidir.

Çocuklar, günün büyük bir kısmını okulda ve öğ-
retmeniyle geçiriyor. Eğitimcilerin bu konuda yapa-
cakları çok kritik. Özellikle okullarda görev yapan 
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanların çalışmaları çok 
kıymetli. Aile ile işbirliği içinde olmak, öğretmenin 
çocuğu yeterince iyi tanıması olabilecek en ufak bir 
davranış değişikliğini hemen anlamasını sağlayacaktır.

• İnternet, çocukların birçok şeye kolayca ulaş-
masını sağlıyor. Sizce bu kolaylık problemli mi?

İnternet kullanımı çok kritik. Çocukları bilgisa-
yardan, bilgisayar oyunlarından uzak tutamayız. Ama 
kontrollü ve sınırları çizilmiş bir kullanımla olabilecek 
risklere karşı da koruyabiliriz. İstismarcı, çocukla iliş-
ki kurmak için belli online/çevrimiçi oyunlarda ken-
dini bir çocuk gibi tanıtarak ilişki kurabilir. Çocuğun 
ilgi alanlarını öğrenip o konularda sohbet eder ve ai-
lesi, okulu ve onunla temasta olan kişilerle ilgili bilgi 
almaya çalışır. Bu aşamada istismarcının temel amacı 
çocuğa “çok iyi arkadaşız” duygusunu vermektir. Ço-
cuk ise bu ilişki içinde kendini bulabilir. Ailenin kont-
rolünde, hangi oyunlarda zaman geçirdiğinin bilinerek 
sınırlar konulmalıdır. 

• Son olarak neler söylemek istersiniz?
İstismarcı her cinsiyetten, sosyo-ekonomik düzey-

den, meslekten çıkabilir. Evli, çocuğu olan, işinde gü-
cünde insanlar olabilirler. Bu sebeple çocuğun kimler-
le temas halinde olduğu konusunda uyanık olmalıyız. 
Ezcümle, tüm kaygı ve korkularımıza rağmen çocuk-
lar için stabil ve güvenli bir yaşamın mümkün olduğu-
nu hissettirmeliyiz. Olası tehlikelere ve risklere kar-
şı ise hazırlıklı olmalı ve çocukları uygun bir pratik 
ve söylemle hazırlamalıyız. Koşular ne olursa olsun, 
sen ne yaşamış olursan ol, yanındayım mesajını net 
vermeliyiz.

Çocuklar
susmazTravma Çalışmaları Derneği 

Yönetim Kurulu Üyesi Uzman 
Psikolog Nergiz Özdemir Eke 
ile çocuk istismarını konuştuk. 
Eke, çocuğu anlamaya 
çalışırken zorlamamak 
gerektiğini ifade ediyor

M
l Erhan DEMİRTAŞ
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Babam gazetedeki vefat ilanlarını her 
gün tek tek okuyor. İnsanların ölüm ha-
berlerini Facebook’tan duyurduğu, o du-
yuruların ‘like’landığı, baş sağlığı mesaj-
larının yorumlar kısmından iletildiği bir 
çağda babamın her gün haber, ekonomi 
sayfalarına ayırdığı süre kadar vefat ilan-
larına vakit ayırması, kimi zaman hüzün-
le “A canım benim” diyerek bir tanıdığa 
rastlaması bana hep çok naif, hisli ve eski 
Türkiye geliyor. 

Tanınan bir ismin vefatını annem ya da 
babam gazete sayfalarından, televizyon-
dan öğrenene kadar ben çoktan sosyal 
medyadan duymuş olduğum için genel-
likle haber veren ben-haberi alan onlar 
gibi bir iletişimimiz var. 23 Nisan günü bu 

akışın tersi oldu. Şevket Uğurluer’in ha-
yata veda ettiğini babamdan öğrendim. 
Ve ailemden bir büyüğü kaybetmişim gibi 
kötü hissettim.

Şevket Uğurluer’le tanışmam ilko-
kul yıllarıma rastlıyor. Eski TRT günleri-
ne. Evde hafta içi ya da sonu televizyo-
nun açık olduğu saatlerde kaçırılmadan 
izlenen bazı programlar vardı. TRT2’de 
Seynan Levent’in hazırladığı unutulmaz 
kültür-sanat deryası Akşama Doğru, pa-
zar günleri Hikmet Şimşek’li klasik mü-
zik saati, çizgi film Yakari ya da Patrick 
Swayze’li Kuzey ve Güney… İşte Şevket 
Uğurluer’le Anılarla Müzik de müdavimi 
olduğumuz, vazgeçilmez programlar ara-
sındaydı bizim için. Piyanosunun başında 
en çok “Not not not responsible” derken 
hatırladığım, konuklarıyla birlikte şarkılar 
söyleyip sohbet eden, her halinden kalite 
akan, yumuşak üslubuna rağmen pren-
siplerinden hiç vazgeçmeyen biri gibi gö-
rünen ve ince uzun fiziğiyle eski milli bas-
ketbolcu amcama benzettiğim, çok saygı 
duyduğum biriydi Şevket Uğurluer. Onu 

ve programını çok seviyordum. Yıllar için-
de okul, iş güç hasebiyle eskisi kadar sık 
izleyemesem de her karşılaşmamda tat-
lı bir aile büyüğünü yeniden görmüş gibi 
seviniyor, huzurla yaşadığım bir evin en 
sevdiğim odasında cama yakın bir kol-
tukta oturup pencerenin önündeki kök-
lü ağaçları seyredip çayımı içiyormuşum 
gibi bir dinginliğe kavuşuyordum.

Uğurluer hem müzisyen hem yük-
sek mimardı. 1938 doğumluydu. Mando-
lin, bağlama, akordeon, gitar ve piyanoyla 
başlayan müzik hayatında çeşitli orkest-
ralarla çalışmış, sonra kendi kurduğu or-
kestrasıyla yoluna devam etmişti. Rock 

‘n’ roll’dan caza geniş bir repertuarı vardı. 
Hit the Road Jack’ten Green Fields’e sayı-
sız şarkı yorumlamış, TRT’de 18 yıl süren 
(daha sonra bir süre TV8’de de devam 
etti) Anılarla Müzik programında Erkin 
Koray’dan Ferdi Özbeğen’e yüzlerce ko-
nuk ağırlamıştı. 

Yıllar önce bir röportajda, “Düğünü-
nüzde kimin çalmasını isterdiniz?” diye 
sorulmuştu bana da tereddütsüz, “Şev-
ket Uğurluer!” demiştim. Kafamda düğün, 
mekan, atmosfer, gelinlik ve hatta damat 
namına hiçbir canlandırma, hayal yoktu 
ama Şevket Uğurluer’in pamuk saçlarıy-
la piyanonun başında en güzel klasikleri 
çaldığı ve insanların mutlulukla dans etti-
ği sahneler vardı. Bir yıldır redbull.com için 
hazırladığım “Şimdi Neredeler” serisi için 
kendisiyle röportaj yapmak istiyordum 
ve hatta utanmazsam belki bu hayalimi 
ona itiraf etmek… Uzun süredir ekranlar-
da yoktu, en son 25. İstanbul Caz Festi-
vali’nde Yaşam Boyu Başarı Ödülü aldığını 
görmüştüm, nasıl ulaşabilirim diye düşü-
nüyordum. Mümkün olamadı… 

Günümüzde müziğin niteliğin-
den çok niceliğinin önemsendiği, takdi-
rin ve başarı ölçütünün ‘tık’ gibi, ‘takipçi’ 

gibi somut görünümlü hava cıva şeyler-
le belirlendiği, bir müziğin ve onu dünya-
ya getirenin ‘bugün al/yarın bırak’ man-
tığıyla hayatlara sokulduğu bir dönemde 
yıllarca çizgisini hiç (ama gerçekten hiç) 
bozmadan devam ettiren, bunu yapar-
ken de gururlu duruşunu hiç sarsmayan, 
’50 ve ’60’ların müziğini sadece tuşlara 
dokunan parmaklarında ya da ses telle-
rinde değil kalbinin en değerli noktasın-
da taşıyan, ayakta saatlerce alkışlana-
cak bir müzisyendi Şevket Uğurluer. Bu 
ülkenin baş döndürücü, insana kimi za-
man ‘araba tutması’ gibi gelen günde-
minde gazetelerin kültür-sanat sayfala-
rında küçük-orta ölçekli bir haber değil, 
manşetlerden duyurulacak bir vedası ol-
malıydı.

Ama biraz önce dediğim gibi, nice-
lik her şey demek değil. Haberlerin kaç 
sütun/cm olduğunun bir önemi yok. 
Neredeyse “Şevket Amca” diye ses-
lenebileceğim bir yakınlık duygusuyla 
hatırladığım bu pamuk sesli, çok kıymet-
li müzisyenin yeri hem benim hem de bir-
kaç jenerasyonun kalbinde uçsuz bucak-
sız, sonsuz… Ve hep öyle olmaya devam 
edecek.

Güle güle Şevket Uğurluer!

MELİS 
DANİŞMENT

Müzisyen Damla Deli, söz ve bestesi kendine 
ait ‘Kadıköy’ adlı şarkıyı 26 Nisan’da yayınladı. 
Şarkının düzenlemesi Sezer Dinç’e ait. Şarkıya 
bir de klip çekildi. Sanatçı, şarkıda 
Ah yandı Kadıköy!/Ne aydı söndü öyle,/Esirdi 
geceye,/Umutlara kedere söyle./Kör oldu 
Kadıköy!/Ne yandı söndü öyle,/Esirdi geceye,/ 
Bulutlara güneşe söyle.” diyor.

Kadıköylü 
şarkılar

Kadıköylü müzisyenlerden semte dair şarkılar…
Müzik grubu Sepya, 
‘Senin Gibi’ single’ının 
ardından gelen ikinci 
şarkıları ‘Kadıköy 
Rıhtımı’nı yayınladı. 
2016 yılının Nisan 
ayında Boğaziçi 
Üniversitesi’nde 
Huner Alemdar, 
Filip Tokgöz ve Mert 
Kobaş tarafından 
bir beste grubu 
olarak kurulan, 
Ozan Kınasakal, 
Burak Erensoy ve 
Yiğit Özbaş’ın da 
katılımıyla bugünkü 
kadrosunu oluşturan 
Sepya, geçtiğimiz yıl yayınladıkları ‘Senin 
Gibi’ single’larıyla dikkatleri üzerine çekmişti. 
Arayı fazla açmadan ikinci single’ları ‘Kadıköy 
Rıhtımı’nı yayınlayan grup, isimlerini daha 
geniş bir kitleye duyurmayı hedefliyor. Sözü 
ve müziği Huner Alemdar’a ait olan şarkının 

klibi için Sepya, yönetmen İnanç Kalaycı ile 
çalıştı.  Şarkıdan bir bölüm şöyle;  Onu sır gibi 
saklardın/Boş yere uğraştın/Yok, anlamaz/
Mavini sen bana bırak/Kadıköy Rıhtımı 
bugün/Islak ve sepya/Mutluluk zor/Rengini 
unuttukça

20. yüzyılın en önemli 
sopranolarından biri 
olarak tanınan Leyla 
Gencer, ölümünün 
11’inci yılında Kadıköy 
Belediyesi Süreyya 
Operası ve Zorlu 

Performans Sanatları Merkezi’nde, İstanbul Devlet 
Opera ve Balesi tarafından gerçekleştirilecek 
konserlerle anılacak. Batı ülkelerinde ‘La Diva Turca’ 
olarak ün yapan Leyla Gencer’i anma konserini, 
orkestra şefi Zdravko Lazarov yönetecek. İstanbul 
Devlet Opera ve Balesi solistleri Suat Arıkan, 
Perihan Artan, Hakan Aysev, Evren Ekşi, Murat 
Güney, Nesrin Gönüldağ, Efe Kışlalı, Bülent Külekçi, 
Oleksandr Samoylenko, Cengiz Sayın, Hale Soner, 
Nazlı Deniz Süren’in sahnede olacağı konserde, 
eserler İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası 
eşliğinde seslendirilecek. Program 10 Mayıs Cuma 
günü saat 20.00’de Kadıköy Süreyya Operası’nda ve 
14 Mayıs Salı günü de 20.30’de Zorlu PSM Turkcell 
Sahnesi’nde olacak. 
Öte yandan İstanbul Üniversitesi Devlet 
Konservatuvarı Opera Ana Sanat Dalı da Gencer’i 
anmak için yaşamını yitirdiği 2008 yılından beri 
Mayıs ayında yıldız öğrencileri ile bir anma konseri 
düzenliyor. Bu yıl da lisansüstü öğrencileri ve 
değerli piyanistleri ile birlikte piyano eşliğinde 
opera ve lied repertuvarının en seçkin örneklerini 
seslendirecekler. Ücretsiz olan bu konser, 11 Mayıs 
cumartesi akşam saat 20.00’de Yeldeğirmeni 
Sanat’ta yapılacak.

Anneler için şarkılar

İki kadın sanatçı şarkılarını 
Kadıköy’de anneler için 
söyleyecek. ‘Dolunay 
Obruk ile Anneler Günü 
Özel Caz Konseri’, 10 
Mayıs Cuma akşamı saat 20.30’da Yeldeğirmeni 
Sanat’ta yapılacak. Sahnede, söz yazarı, besteci ve 
caz yorumcusu Obruk’a, Baturay Yarkın (piyano), 
Fırat Sayat (saksafon) ve Eren Turgut (kontrbas) eşlik 
edecek.
Her Anneler Günü’nde konser veren Candan Erçetin 
bu sene yine geleneğini bozmuyor. Erçetin, sevilen 
şarkılarını 12 Mayıs Pazar günü saat 16.00’da Bostancı 
Gösteri Merkezi’nde seslendirecek.

Kasetlerdeki 
‘Zamanın Ruhu’
Kaset formatında sadece 88 adet 
üretilen “Kaset Fanzin”,  İstanbul’un 
çeşitli kitabevi, sahaf ve plak 
dükkânlarında meraklısını bekliyor
Bir yılı aşkın süredir üzerinde çalışılan bir art-zine 
projesi (dijital sanat dergisi) olan Kaset Fanzin, 
yayında! Projeyi kurgulayan Emirhan Esenkova, 
farklı disiplinlerden birçok ismin çalışmalarını 
kaset formatında derleyerek, zamanı duyulur bir 
alana taşıyor. Sadece 88 adet üretilen ve tamamı 
numaralandırılan Zamanın Ruhu sayısı, İstanbul’un 
çeşitli kitabevi, sahaf ve plak dükkanlarında meraklısı 
ile buluşarak - dinleyiciyi sadece geçmişe götürmüyor 
aynı zamanda kültürel bir mekan savunmasına 
davet ediyor. 90 dakikalık Zamanın Ruhu, satışa 
çıkan koleksiyon kopyalarının tükenmesiyle birlikte 
Soundcloud üzerinden çevrimiçi de yayınlanacak. Yeni 
dijital sayıları ve teklileri meraklısıyla buluşturmaya 
devam edecek. Kaseti Kadıköy’de Vintage Records, 
Boris Records ve Nigar Sahaf’tan edinebilirsiniz.

Bence Güzel adlı rock grubu da “Kadıköy’den 
Çıkmayan Adam” adlı bir şarkı yaptı. 8 Mart’ta 
yayınlanan rock türündeki şarkının söz ve 
müziği Osman Moustafa’ya ait. Vokalde Cem 
Balaban yer alıyor. Şarkıya bir de klip çekildi. 
Kadıköy sokaklarında geçen klipte, Kadıköy’den 
Çıkmayan Adam’ı Mert Abacılar canlandırıyor. 
Sarkastik bir tarzı olan şarkının sözlerinde 
“Kadıköy’den çıkmayan adam, ağzını bile açmaz 
bira olmadan…” gibi eğlenceli sözler yer alıyor.

Etnomüzikoloji 
örnekleri 
sergilenecek
Müziği kültürel bağlamında irdeleyen müzik 
bilimi olan etnomüzikoloji alanında eğitim alan 
öğrenciler Kadıköy’de konser verecek. İstanbul 
Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Etnomüzikoloji 
ve Folklor Anabilim Dalı öğrencileri, aldıkları bilgilerin 
uygulamasını göstermek üzere Doç. Dr. Mehtap Demir 
gözetiminde hazırladıkları farklı türlerden oluşan bir 
konser sunumu yapacaklardır. Ücretsiz konser, 16 
Mayıs Perşembe günü saat 14.00’te Barış Manço 
Kültür Merkezi’nde yapılacak.

Gencer 
için 
3 konser

Opera sanatının yıldız 
isimlerinden Leyla 
Gencer’i anmak için 
Kadıköy’de 3 konser 
yapılacak



adıköy Belediyesi, Kadıköylülere koruyu-
cu sağlık hizmeti vermek için var olan sağ-
lık kurumlarını geliştirmeye ve yeni pro-
jeler üretmeye devam ediyor. Deneyimli 

uzman kadroya ve teknolojik altyapıya sahip olan sağ-
lık merkezleri Kadıköylülerden yoğun ilgi görüyor. 
İlgi gören koruyucu sağlık hizmetlerden biri de “Has-
ta Nakil ve Evde Girişimsel Hemşirelik Hizmetleri.” 

Hasta Nakil ve Evde Girişimsel Hemşirelik Hiz-
metleri Birimi Sorumlu Müdürü Doktor Hasan Cab-
bar, Kadıköylülerden yoğun ilgi gören hizmeti 24 
kişilik bir ekiple vermeye çalıştıklarını belirtiyor. 

KADIKÖY’DE OTURMAK YETERLİ
“Bu hizmetlerden 

Kadıköy’de oturan 65 
yaş üstü kişiler fayda-
lanıyor. Fakat 65 yaşın 
altında engelli ve muh-
taç kişilere de bu hiz-
meti veriyoruz.” diyen 
Sorumlu Müdür Hasan 
Cabbar, şöyle devam 
ediyor: “Ambulans ile 
yataktan kalkamayan 
kişileri evden alıp has-
taneye, evden eve ya da 

resmi dairelere götürüyoruz. Evde girişimsel hem-
şirelik hizmetinde ise enjeksiyon, kan alımı, pan-
suman, serum takma, sonda takımı ve değişimi ya-
pılıyor.”

Evde Girişimsel Hemşirelik Hizmeti’nde 6 yıldır 
görev aldığını dile getiren sağlık teknikeri Aslı Çelik 
ise şunları söylüyor: “İhtiyacı olan ve evden çıkama-
yan hastalara özellikle gidiyoruz. Hastaların durumu-
na göre pansuman ve ilaçlar değişiyor. İlacın dozu ilk 
randevudan sonra belli oluyor. Randevu bir gün önce-
sinden alınıyor. Hatta yoğunluk yoksa randevu aynı 
gün alınıyor, bizler de hasta ve hasta yakınlarına yar-
dımcı oluyoruz. Bizim işimiz sadece pansuman ve en-
jeksiyon değil, tecrübelerimiz doğrultusunda hasta ve 
hasta yakınlarına yönlendirme de yapıyoruz. Çözüm 
odaklı çalışmaya özen gösteriyoruz.” 

“YARALAR İYİLEŞİYOR”
Şeker hastalığından dolayı ayak parmağında 

yara oluşan ve bu nedenle evde hemşirelik hizmetin-
den yararlana 86 yaşındaki Fevziye Coşkun, düşün-
celerini şöyle dile getiriyor: “Pansumana gelen kız-
larımızın hepsi çok iyiler. Rahatsız etmeden nazik 

bir şekilde yaklaşı-
yorlar. Hepsinden 
çok memnunum. 
Kadıköy Belediye-
si’ne bu hizmetin-
den dolayı teşek-
kür ediyorum.” 

Annesinin has-
tanede uzun süre 
kalmasından dola-
yı yatak yaraları olduğunu ifade eden Gülcan Öz-
türk de “Bu durumla evde baş edemedik. Birçok 
yere başvurduk ama çözüm bulamadık. Kadıköy Be-
lediyesi’nin bu hizmetinden haberdar olduk. 4 aydır 
bu hizmetten faydalanıyoruz. İyileşmez deniliyordu 
ama annemin yaralarında iyileşme oldu. Aslı, Derya, 
Münevver ve Mustafa hemşirelerimize çok teşekkür 
ediyorum. Çok bilinçli bir şekilde annemin iyileş-
mesi için ellerinden geleni yapıyorlar. Bize pansu-
man konusunda bilgilendirmede de bulundular. Bu 
nedenle bu hizmetten çok memnunuz.” diyor.
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Herkesin çocukluk yıllarında ya 
da yaşamının ileriki dönemlerinde 
bağ kurduğu, sevdiği, güvendiği 
ve değer verdiği kişiler 
vardır. Ancak, bu sevilen kişi 
herhangi bir nedenden dolayı 
kaybedildiğinde birey, kendine ait 
önemli bir parçayı da kaybettiği 
hissine kapılır ve kişiyi keder, 
üzüntü, öfke, suçluluk gibi 
duygular kaplar. 

Kaybedilen kişinin 
ardından yas tutmak doğal, 
sağlıklı bir süreçtir. Kişi yas 
sürecindeyken kendine bakmada, gündelik 
işlerini yapmada, sosyal ve duygusal ilişkilerini 
sürdürmede zorlanabilir. Kaybı yaşayan kişinin 
iyileşebilmesi ve eskisi gibi hayatına devam 
edebilmesi için yas sürecinin tamamlanması 
gerekir. Yas tamamlanamazsa ya da kişinin 
duygularını yaşamasına engel olan durumlar 
olursa, süreç faklı şekillerde ilerleyebilir ve geçtiği 
düşünülen duygular bir müddet sonra kişinin 
hayatını zorlaştırabilir. Yüzleşmek istenmeyen tüm 
duygular depresyon, uyku bozukluğu, korkular ve 
bedensel şikâyetler olarak geri dönebilmektedir. 
Ayrıca kaybedilen kişinin yakınlığı, hayatını 
nasıl kaybettiği, ekonomik koşullar, sosyal 
destek sistemi gibi birçok etken yasın niteliğini 
belirlemekte ve yas dönemini etkilemektedir.

Yas sürecindeki kişi kendisini şokta, üzüntü-
keder içinde, kaygılı, öfkeli, yalnız, çaresiz, umutsuz 
ve hatta suçlu hissedebilir. Yemek yemede, 
uykuya dalmada zorlanabilir ve kayıp öncesinde 
yapmaktan keyif aldığı şeyler artık keyif vermiyor 
olabilir. Kaybın ilk zamanlarında daha çok görülen 
bu tepkiler beklenildik. normal tepkilerdir.

Sevilen birinin ölümü ardından kişi genellikle 
5 aşamadan geçer. Ancak, unutulmamalıdır ki 
bazı aşamaların sırası kişiden kişiye göre yer 
değiştirebilir, eski aşamaya geri dönüş olabilir ya 
da yaşanmayabilir. 

1- İnkâr: Kişi ölüm gerçeğini bir süre reddeder 
ve hiçbir şey olmamış gibi davranmak ister.

2- Öfke: İnkâr süreci daha fazla süremeyeceği 
için kişi sonraki evreye geçer ve yoğun bir kızgınlık 
hisseder, bu olayın neden onun başına geldiğini 
sorgular. Kişinin çevresindekiler için de zor bir 
evredir. Öfke herkese ve her alana yayılabilir.

3- Pazarlık: bu evre, ilk iki evrenin 
ardından gelen ve engellenemeyecek durumu 
erteleyebilecek bir anlaşma arzusuyla ilgilidir. 
Genelde bu anlaşma dini bir yakarışı içerir. 

4- Depresyon: bu evrede duygusuzluğunun 
ya da öfkenin yerini büyük bir kayıp duygusu alır. 
İçe kapanma, hayattan zevk alamama, isteksizlik, 
mutsuzluk gibi duygular oluşur. Bu evre uzun 
sürebilir, kişi için çevrenin desteği önemlidir. 

5- Kabullenme: bu aşamada ölüm gerçeği 
kabul edilir, artık kaybettiği kişinin olmadığı hayata 
alışma sürecini içerir. İlk evrelerin yorgunluğu 
da yaşanabilir, kişi kendi meşguliyetlerine ve ilgi 
alanlarına yavaş yavaş dönmeye başlamaktadır. 

Yakınınıza bu süreçte nasıl yardımcı olabilirsiniz?
❱ Güvendiği kişilerle, kendini güvende 

hissedeceği bir ortamda duygularını 
paylaşabileceğini hatırlatın.

❱ Uyku, yemek ve fiziksel sağlığına dikkat 
etmesi için ona destek olun.

❱ Ona “ağlama ama, seni görüp üzülüyordur” 
ya da “güçlü ol, hayat devam ediyor” gibi cümleler 
kurmayın. İzin verin dilediği gibi duygusunu 
yaşayabilsin, dışa vurabilsin. Unutmayın, kişilerin 
bu dönemde paylaşmaya ve anlaşılmaya ihtiyacı 
vardır.

❱ Yaşadığı yas tepkilerinin normal tepkiler 
olduğunu ona hatırlabilirsiniz.

❱ Ölen kişi hakkında konuşması ona iyi 
gelecektir, izin veriniz.

❱ Kişinin kültürü ve inancı doğrultusunda yasla 
ilgili törenleri yapabilmesine yardımcı olabilirsiniz.

❱ Bu süreçte kişi, yaşamıyla ilgili kendisinin 
aleyhine ve ani kararlar (şehir değiştirmek, iş 
değiştirmek gibi) almak isterse engel olabilirsiniz, 
çünkü sonrasında pişmanlık yaşayabilir.

❱ Kişi biraz toparlandıktan sonra, daha önce 
hayatında yaptığı aktivitelere (işi, hobileri vs) geri 
dönebilmesi için onu yüreklendirebilirsiniz. 

Yas, kişiden kişiye değişen bir süreçtir. Yasın, 
zaman gerektiren ve yaşanması gereken bir süreç 
olduğu unutulmamalıdır. Kişiye destek olmak, 
onu anlamak, ağlamasına ve konuşmasına izin 
vermek gerekir. Yas süreci eğer beklenenden 
uzun sürüyorsa ve kişide intihar düşünceleri, kaygı 
bozukluğu gibi ruhsal bozukluklar beliriyorsa 
mutlaka bir ruh sağlığı uzmanına başvurulmalıdır. 

KAYIPLA (YAS) 
BAŞ ETME

Psk. Öznur YÜKSEL 
ÇAKMAK

Kadıköy Belediyesi 
Çocuk Koruyucu 

Ruh Sağlığı Merkezi

 

Anneler Günü nedeniyle 
Mayıs ayında 

Kanser Check-Up panelleri, Mamografi 
ve Ultrasonografi tetkikleri 

%50 indirimlidir.
www. gelisimlab.com.tr  gelisim@gelisimlab.com.tr 

MERKEZ VE ŞUBELERIMIZ:
MERKEZ: Bağdat Cad. No:28 Kızıltoprak, Tel: (0216) 349 51 51 
Feneryolu: Bağdat Cad. No:67 Kızıltoprak Tel: (0216) 345 46 51
Şaşkınbakkal: Bağdat Cad. No:367/3 Tel: (0216) 385 02 89
Kadıköy: General Asım Gündüz Cad. No:8/11 Kat:1 Tel: (0216) 418 00 88
Göztepe: Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:175/5 Tel: (0216) 566 27 75  
Nişantaşı: Valikonağı Cad. No:64/2 Nişantaşı Tel: (0212) 231 49 67
Haseki: Millet Cad. No:21/3 (Haseki Hst. yanı) Tel: (0212) 529 89 79

    Hem 
temizlik

Kadıköy Belediyesi Geçici Hayvan 
Bakımevi’nde bahar temizliği yapıldı. Alman 
temizlik teknolojileri markası Kärcher, 2015 
yılından beri düzenli olarak gerçekleştirdiği 
“Hayvan Yaşam Alanları Temizleme Projesi”ni 
3 Mayıs Cuma günü Kadıköy Belediyesi Geçici 
Hayvan Bakımevi’nde hayata geçirdi. 
Yaklaşık 400 köpek ve 250 kedinin 
yaşadığı bakımevi basınçlı yıkama, buharlı 
temizlik makineleri, ıslak-kuru elektrikli 
süpürgeleriyle temizlendi. Kärcher firmasının 
gönüllü olarak profesyonel makinelerle 
yaptığı temizlikte, hayvanların yaşam alanları 
mikroplardan arındırarak dezenfekte edildi. 
Öte yandan Kadıköy Hayvan Dostları 
Platformunun kuruluşunun 19. yılında Kadıköy 
Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi’nde 
Bahara Merhaba Şenliği gerçekleşti. Kadıköy 
Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nın da 
ziyaret ettiği şenlikte renkli görüntüler oluştu.

şenlik Kadıköy Belediyesi Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Mer-
kezi, 10-16 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen En-
gelliler Haftası nedeniyle 6 Mayıs Pazartesi günü 
Mediha ve Turhan Tansel Özel Eğitim Uygulama 
Okulu’nda velilere ve öğretmenlere yönelik “Özel 
Bakıma İhtiyaç Duyan Bireylerimizde Ağız Diş Ba-
kımı” konulu seminer düzenledi. Çocuk Ağız ve Diş 
Sağlığı Merkezi’nde Diş Hekimi Emel Akkerman ta-
rafından verilen seminerde, ağız diş sağlığı problem-
leri ve fırçalama yöntemleri başta olmak üzere bir-
çok konu hakkında yol gösterici bilgi verildi.  

Özel bakıma ihtiyaç duyan bireylerin ağız ve diş 
hastalıkları bakımından yüksek risk konumunda ol-
duklarını dile getiren Diş Hekimi Emel Akkerman, 
“Bu kişiler ağız ile diş bakımlarını düzgün yapama-
dıklarından dolayı ağız hijyenleri daha kötü durum-
dadır. Bu da beraberinde birçok diş sağlığı problemi-
ni doğurur. Bu nedenle ağız ve diş sağlığını korumak 
için bireyin kendisi ve yakınları fırçalama konusun-
da çok iyi eğitilmeli ve bilinçlendirilmeli.” dedi.

GÜNDE EN AZ İKİ DEFA FIRÇALANMALI
“2 yaşından sonra küçükbaşlı ve yumuşak bir 

diş fırçası ile dişlerimizi fırçalamamız gerekiyor.” 
diyen Akkerman, “Şeker, lokum, çikolata gibi gıda-
lardan sonra dişler özellikle fırçalanmalı veya bol 
su ile çalkalanmalıdır. Dişler günde en az iki defa 
fırçalanmalı, dişin ve dilin üzerindeki gıda artıkları 
uzaklaştırılmalı. Dişe zarar vereceğinden ağza ka-
lem ve toka gibi yabancı cisimler sokulmamalı. Diş 
minesine ve diş etine zarar vereceğinden diş sıkma 
ve gıcırdatma gibi durumlar kontrol altına alınmalı-
dır.” diye konuştu.

ŞARJLI DİŞ FIRÇASI HEDİYE EDİLDİ
Kadıköy Belediyesi Çocuk Ağız ve Diş Sağlı-

ğı Merkezi Başhekimi Burcu Kuru ile merkez çalı-
şanlarının da yer aldığı seminerin bitiminde Kadıköy 
Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı veliler,  okul 
müdürü ve öğretmenlerle biraraya geldi. Kadıköy 
Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Filiz Ünlü’nün de 
yer aldığı buluşmada Belediye Başkanı Şerdil Dara 
Odabaşı, velilerin ve öğretmenlerin çocukların okul-
da iyi şartlarda eğitim görebilmesi yönündeki talep-
lerini dinledi, notlarını aldı ve yerel yönetim ola-

rak nasıl destek olabilecekleri 
hakkında bilgi paylaşımında 
bulundu. Gerçekleşen kısa 
toplantının ardından sınıfla-
rı gezen Başkan Odabaşı, öğ-
rencilere şarjlı diş fırçası he-
diye etti.

     
hem       

Ağız ve diş sağlığı bilinci 
aşılanıyorEngelliler Haftası nedeniyle 

Kadıköy Belediyesi Çocuk 
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

seminer düzenlendi

Kadıköy Belediyesi’nin 
“Hasta Nakil ve Evde 

Girişimsel Hemşirelik 
Hizmetleri” Kadıköylülere 

şifa dağıtmaya devam ediyor

Çözüm odaklı çalışıyoruz

K

HİZMETTEN NASIL YARARLANILIR?
Kadıköy Belediyesi’nin 5 tane ambulans ve 3 
tane evde girişimsel hemşirelik hizmeti aracı 
bulunuyor. Ambulansla yapılan nakil hizmeti 
hafta içi saat 08.00 ile 17.00 saatlerinde ama 
gerek olduğu takdirde saat 23.00’e kadar, 
evde girişimsel hemşirelik hizmeti ise hafta 
içi mesai saatleri arasında veriliyor. 444 01 
97 nolu çağrı merkezini arayan Kadıköylüler 
nakil hizmeti için saat 8.30’dan sonra, evde 
girişimsel hemşirelik hizmeti için de saat 
10.00’dan itibaren randevu alıyorlar. Evde 
girişimsel hemşirelik hizmetinde haftalık 
randevu oluşturma sistemi de var. Bunun için 
hastaların cuma günü aramaları gerekiyor.
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İKİNCİ AMATÖR 
LİGDE BU HAFTA
İKİNCİ AMATÖR 
LİGDE BU HAFTA
Birinci Amatör Lig’in sonlanmasının hemen 
ardından başlayan İkinci Amatör Lig’de 
Kadıköy’den Hasanpaşa Spor Kulübü, Kozyatağı 
Spor Kulübü, Feneryolu Spor Kulübü ve Erenköy 
Acar Spor Kulübü yer alıyor. Haftanın maçları, 
puan durumu ve fikstür şöyle:
17. grupta mücadele eden, geçtiğimiz sene 
grubunu üçüncü sırada bitirerek ‘play-off’lara 
katılmayı kıl payıyla kaybeden Kozyatağı, 
kadrosundaki eksiklikleri gidererek yeni sezonda 
1. Amatör Lig parolasıyla sahaya çıktı. Lige iyi bir 
başlangıç yapan Kozyatağı, aynı başarıyı devam 
eden süreçte yakalayamadı. Son hafta HARB-
İŞ ile oynayan Kozyatağı maçtan “4-1” mağlup 
ayrılarak 1. Amatör Lig hayallerinden biraz daha 
uzaklaştı.
Kozyatağı ile aynı grupta mücadele eden 
Hasanpaşa da bu haftaya kadar iddiasını 
sürdürürken “4-1” lik İçerenköy İdman Yurdu 
mağlubiyeti ile yarıştan koptu.
16. grupta sezona Pendik Doğan’a karşı aldığı “4-
1”lik galibiyetle başlayan Erenköy Acar, oynadığı 
futbolla bu senenin iddialı ekiplerinden olduğunu 
kanıtlamıştı. Devam eden süreçte istikrarını 
koruyamayan ekip ligde 6. durumda.
14. gurupta sezona istediği gibi başlayamayan 
Feneryolu, ortalamanın altında bir seyir çizmeye 
devam ediyor. Bir çok revizyonla lige başlayan 
ekip İkinci Amatör Lig’in en zor gruplarından 
birinde yer alıyor. 
Takımların bu hafta oynayacakları maçlar ise 
şöyle:
Feneryolu - Beykoz Göllü Köyü
Kozyatağı - Üsküdar Salacak
Ataşehir Arenaspor – Hasanpaşa
İstanbul Ataşehirspor - Erenköy Acar

Spor

ç yıl önce İstanbul’da kurulan ve son 3 ay-
dır Kadıköy’de faaliyet gösteren Bomo-
vu Derneği, spora erişim sağlayamayan 
kadınlar, çocuklar ve göçmenler için gö-

nüllü etkinlikler düzenliyor. Sporu ve beden hareket-
lerini sosyal faydaya dönüştürmek için çeşitli çalış-
malar yapan dernek gönüllüleri şimdiye kadar  çoğu 
kadın ve çocuk olmak üzere 2 bine yakın  kişiye ulaş-
tı. Kars, Ardahan, Edirne, İzmir, Diyarbakır, Mardin, 
Rize, Artvin, Urfa ve Hatay’da da birçok projeyi ha-
yata geçiren derneğin  yöneticisi Nil Delahaye ile der-
neğin çalışmalarını ve gelecek dönem uygulamak iste-
dikleri projeleri konuştuk. 

• Kadıköy’e yeni taşındınız sayılır. Bomovu’yu 
Kadıköylülere tanıtmakta fayda var. 

Çeşitli alanlarda sporunu veya sanatını icra eden 
çekirdek bir ekiple başladık. Amacımız, sporcuların ve 
performansa dayalı sanatçıların bilgilerini sosyal güç-
lenmeye yönelik kullanmalarını desteklemek. Dernek 
genel hatları itibariyle bedensel haklar ve özgürlükler 
üzerine temelleniyor. Her bireyin toplum içindeki var-
lığını her şeyden önce bir beden olarak sürdürme hakkı 
var. Bedenini yani bizzat kendisini istediği yönde ge-
liştirmeye ve yaşatmayı talep etmeye hakkı var. Çeşit-
li ayrımcı yapılardan dolayı spora ve beden hareketine 
erişimin kısıtlanmaması gerektiğine inanıyoruz. Bu, 

sosyo-kültürel aidiyet, ekonomik sınıf, cinsiyet, engel 
gibi kategoriler üzerinden belirlenmemeli. Sporun bir 
lüks değil, bir hak olduğunu savunuyoruz.

KADINLAR İÇİN “ELEŞTİREL SPOR”
• “Herkes için spor” diyorsunuz. Bunun için na-

sıl çalışmalar yapıyorsunuz?
Mesela bir kadın bedeninin üstündeki tüm baskıları 

düşünün. Bu kadın ofiste olsun veya evde olsun fizik-
sel olarak performans göstermesi gereken bir alan var, 
hatta ofis işi yapıyorsa çoğunlukla daha üstün bir per-
formans sergileyerek çoğunlukla daha az maaş alacak-
tır bunun için. Diğer yandan ise bu aynı kadının toplum 
veya endüstri tarafından belirlenen çeşitli “estetik” kri-
terleri yerine getirmeye yönelik çaba harcaması bekle-
niyor. Bunları yerine getirmesi için ise ona paket halin-
de sunulan kuaför, kıyafet mağazaları gibi hizmetlerin 
yanında fitness salonlarında bedeninin kontrol altına 
almasına yardımcı olacak araçlar sunuluyor. Bu düzen 
birçok insanı memnun edebilir. Ancak bedensel anlam-
da bu estetik kriterleri önemsemeyen ve farklı biçim-
lerde bedenini kullanmak isteyen bir çok kadın da var. 
Böylesine bir güdü taşıyan bir kadın mesela futbol sa-
hasına veya boks antrenmanına gittiği zaman, onun ka-
bul görmesi çok daha zorlayıcı olacak, çoğu ortamda 
ayrımcı muamelelere maruz kalacak. Bizim yapmaya 
çalıştığımız şey ise, baskı hissetmeden, bedeni üzerin-
den kurgular yapılmadan, bu kadının zevk alacağı şe-
kilde hareket edebilmesini sağlamak oluyor. Bunu ör-
neklendirebilecek bir çalışmamız ise “Eleştirel Spor” 
adını koyduğumuz programımız. 

• Nedir bu program?
Bu programın tanımını şöyle yaptık: Sporların inşa 

ve icra edildiği düzenleri sorgulamak için “eleştirel 
spor” programı çerçevesinde hareket hakkını savunu-
yoruz. Bu çerçevede derneğimizde dayanışma amaç-
lı kadınların katılımına açık ve ücretsiz haftalık boks, 
Muay Thai antrenmanları yapıyoruz.

• Neden böyle bir proje yapma ihtiyacı hissettiniz?
Eleştirel Spor projesi, spor yapmak isteyen insan-

ların dayanışabileceği bir alan kurma ihtiyacından 
doğdu. Bu alan içerisinde fiziksel ve duygusal olarak 
güvende hissetmeleri, sporda yaşadıkları deneyimleri 
paylaşabilecekleri bir alan olmasını diliyoruz.

“BARIŞI OYNA”
• Çocuklar için de çalışmalar yapıyorsunuz. 
Evet, “Barışa Oyna” adlı bir projemiz var. Bu ça-

lışmanın öncelikli amacı, oyunların bünyesinde barın-
dırdığı özgürlük alanından faydalanarak çocukların 
sınır ötesi algısını iyileştirmek. Bunu yaparken, kül-
türel mirasın önemli bir parçası olan geleneksel çocuk 
oyunlarını kendimize araç edindik. Çocukların çevre-
leriyle kurdukları ilişkide sosyal kapsayıcılığı temel 
alan barışçıl bir ortamın gelişimine katkıda bulunma-
yı hedefliyoruz.  Toplumsal cinsiyet temelli güç ilişki-
leri ve bu bölgede (sınırda) yaşamaktan kaynaklı öteki 
olarak algıladıkları bütün kimlikler ve hakkında edin-
dikleri önyargıları tanımaları ve sorgulamalarına yar-
dımcı olmayı amaçlıyoruz.Ayrıca, sporcu ve perfor-
mans sanatçıları ağı sayesinde, mülteci çocuklar ve 
yetişkinler için bedensel aktiviteler de yapıyoruz.

• Gönüllülük esasına göre çalışmalarınızı yürütü-
yorsunuz. Size destek olmak isteyenler neler yapabilir? 

Bizim hali hazırda olan projelerimiz katkıya ve ge-
lişmeye çok açık. Örneğin Eleştirel Spor çatısı altın-
da gerçekleştirdiğimiz etkinliklere katılmak isteyenle-
ri ya da etkinlik önerilerini memnuniyetle karşılarız. 
Bunun yanında özellikle sahip olduğumuzun mekanın 
olanaklarını geliştirmek konusunda hem insan kayna-
ğı hem de önerilere ihtiyacımız var. Bizimle birlikte 
proje üretmeye, bu alana sahip çıkmaya hazır olan her-
kese kapımız açık.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1955 yılında yabancı dilde eğitim 
veren ve gerek fiziki gerek akademik ve sosyal açıdan Türkiye’nin 
en seçkin liseleri olması amacıyla kurulan 6 Maarif Koleji’nden biri 
olan Kadıköy Anadolu Lisesi, akademik başarısının yanında sporda 
da İstanbul’un en çok madalya toplayan okulları arasında. Spora 
oldukça değer veren okulun geleneksel olarak düzenlediği spor 
festivali geçtiğimiz ay gerçekleşirken, KAL son aylarda birçok 
sportif başarıya imza attı.
İstanbul’da liseler arasında birçok branşta sporcunun yarıştığı 
ve Kadıköy Anadolu Lisesi’nin düzenlediği spor organizasyonu 
“KAL SPORTFEST” bu sene de coşkuyla gerçekleşti. 15-18 Nisan 
arasında gerçekleşen etkinlikte farlı liselerden birçok öğrenci 
ve sporcu katıldı. Bu sene gerçekleşen etkinlikte voleybol, 
basketbol ve futbol gibi branşlar haricinde langırt ve “Playstation” 
aracılığıyla oynanan 
dijital sporlar da 
unutulmadı.

SATRANÇTA 
İSTANBUL BİRİNCİSİ
Tarihi boyunca birçok 
başarıya imza atmış 
köklü bir “Satranç 
Kulübü” geleneği 
bulunan okuldan bir 

birinci de bu sene çıktı. 5 Mayıs Pazar günü düzenlenen, 33 farklı 
okulun ve 80 kişinin katıldığı İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi 
Ayhan Suskun 3. Satranç Turnuvası’nda KAL öğrencisi Ayhan 
Koçaçoğlu turnuvayı 1. sırada bitirerek altın madalyanın sahibi 
olmaya hak kazandı.
Ayrıca okul, Türk Satranç Federasyonunun destekleri ile Nazmi 
Arıkan Fen Bilimleri Eğitim Kurumları’nın İstanbul genelinde Mart 
ayında düzenlemiş olduğu satranç turnuvasında da 2.olmuştu.

BİR BİRİNCİLİK DE 
OKÇULUKTAN
Okçuluk Benim 
Sporum” projesi 
kapsamında Okçular 
Vakfı tarafından 15-
16 Nisan tarihlerinde 
120 okulun katılımıyla 
gerçekleşen turnuvada 
Kadıköy Anadolu Lisesi 
gençler kategorisinde 
48 okul arasında 
şampiyon olmaya hak 

kazandı. Beden Eğitimi Öğretmeni Büşra Saygın’ın öncülüğünde 
turnuvaya hazırlanan KAL öğrencileri Emir Küçükuğurluoğlu, Ayşe 
Sare Onur, Fatih Berke İnan en yüksek puanı toplayarak okullarına 
bir kupa daha kazandırdı. Geçtiğimiz haftalarda yaptığı kan bağış 
etkinliğiyle gündeme gelen Kadıköy Anadolu Lisesi’nde faaliyet 
gösteren Okçuluk Kulübü yarışmalar dışında birçok sosyal projede 
de yer alıyor. Cavit Yıldız’ın başkanı olduğu, Klasis Golf Kulübü 
tarafından Nisan ayında düzenlenen “Can Dostları” turnuvasına 
katılan ekip, sokak hayvanları için yarıştı. Özyeğin Üniversitesi’nin 
düzenlediği ÖZÜ CUP Masa Tenisi branşı maçlarında Kadıköy 
Anadolu Lisesi Kız Takımı, Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesini 3-1, 
Pertevniyal Lisesini 3-0 yenerek şampiyon oldu. Erkek takımı 
ise Kabataş Erkek Lisesini 3-1 yenerek finale çıkıp, finalde ENKA 
okullarına 3-1 yenilerek turnuva 2. si oldu.

İLK GOLF ŞAMPİYONU
İstanbul’da ilk Liselerarası Golf Turnuvası Ataşehir Golf 
Kulübü’nün ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Turnuva için aylar 
öncesinden hazırlanmaya başlayan öğrenciler Ataşehir’den 
Kadıköy’e şampiyon olarak döndü. 

“Çıt kırıldım 
kız imajına 

savaş açmış gibi 
hissediyorum” 

sloganıyla 
yüzlerce kadını 

sporla buluşturan 
Bomovu Derneği, 

3 yıllık serüvenine 
Kadıköy’de 

devam ediyor

Ü
l Erhan DEMİRTAŞ

Nil 
Delahaye’nin 
verdiği 
bilgilere 
göre, 
önümüzdeki 
dönemde 
kadınlara ve 
çocuklara 
yönelik 
atölyeler 
düzenlenecek

Bomovu 
iletişim: Osmanağa 

Mahallesi, Mürver 

Çiçeği Sokak, No:11, 
Kat:3, Kadıköy

iletişim@bomovu.org

KAL başarıya doymuyor
Akademik başarısının yanı sıra yaptığı sosyal sorumluluk projeleriyle de dikkat çeken 
Kadıköy Anadolu Lisesi, sporda da İstanbul’un en iddialı okullarından…
l Alper Kaan YURDAKUL



Gönüllülerden14 10 - 16 MAYIS 2019

KADIKÖY BELEDİYESİ 
GÖNÜLLÜLERİ

HAFTALIK ETKİNLİK PROGRAMI
11 - 17 MAYIS 2019 

BAŞVURU TEL: 0216 346 57 57

ANILAR VE MÜZİK
Hüsamettin Elçi 

Eserleri ve Solistler 
Geçidi 

11.05.2019 / 21.00
Yer: KKM

Düzenleyen: Müzik 
Gönüllüleri    

      
‘LÜKÜS HAYAT’ 

TİYATRO OYUNU
12.05.2019 /16.00

Yer: Kozyatağı Kültür 
Merkezi 

Düzenleyen: Kriton 
Curi Gönüllüleri 

 
SÖYLEŞİ

Sanatçı Ediz Hun
13.05.2019 /11.30

Yer: Zühtüpaşa Gönüllü Evi
Düzenleyen: Zühtüpaşa  

Gönüllüleri  
  

KAYBOLAN 
KELİMELER

Emekli Spiker Serap 
Kaşıkçı

13.05.2019 /14.00
Yer: Göztepe Gönüllü Evi
Düzenleyen: Göztepe 

Gönüllüleri     

NESLİ MEŞK KOROSU 
Şef Neslihan Günay
13.05.2019 /21.00

Yer: Kadıköy 
Belediyesi 

Evlendirme Dairesi  
Düzenleyen: Müzik 

Gönüllüleri        

BESTE YARIŞMASI 
13.05.2019 /21.00
Yer: Caddebostan 

Kültür Merkezi   
Düzenleyen: Gönüllü 

Merkezi   
    

AŞKEFZA KOROSU 
Şef Hülya Kanbay
13.05.2019 /21.00

Yer: Kozyatağı Kültür 
Merkezi 

Düzenleyen: Müzik 
Gönüllüleri    

   
“18. KADIKÖY BESTE 
(ŞARKI) YARIŞMASI 
FİNAL KONSERİ VE 

ÖDÜL TÖRENİ
Konuk Sanatçı: Melda 

Kuyucu Kılıç
Yer: Caddebostan 

Kültür Merkezi 
Büyük Salon 

Düzenleyen: Gönüllü 
Merkezi       

YILSONU SERGİSİ
14.05.2019 /13.30

Yer: Zühtüpaşa 
Gönüllü Evi

Düzenleyen: 
Zühtüpaşa  
Gönüllüleri   

  
ANNELER GÜNÜ 

KUTLAMASI
 14.05.2019 /14.00

Yer: Kriton Curi 
Gönüllü Evi 

Düzenleyen: Kriton 
Curi Gönüllüleri   

OKUMA ATÖLYESİ
Cemile - 72. Koğuş / 

Orhan Kemal
14.05.2019 /14.00

Yer: Validebağ 
Öğretmen Evi
Düzenleyen: 
Rasimpaşa 
Gönüllüleri    

SESLERLE ÇAKRA 
TEMİZLİĞİ

Enerji Teknikleri 
Uzmanı Fatma Can 
14.05.2019 /17.00

Yer: Rasimpaşa 
Gönüllü Evi

Düzenleyen: 
Rasimpaşa 
Gönüllüleri   

 
RÖNESANS TÜRK 

SANAT MÜZİĞİ 
KOROSU KONSERİ
Şef Orhan Hakan 

Günay
14.05.2019 /20.30

Yer: KKM
Düzenleyen: Müzik 

Gönüllüleri 

GÖNÜL DOSTLARI 
MUSIKİ TOPLULUĞU

Şef Hayri Pekşen
14.05.2019 /21.00

Yer: Kadıköy 
Belediyesi 

Evlendirme Dairesi
Düzenleyen: Müzik 

Gönüllüleri

ANTROPOLOJİ 
ATÖLYESİ

Doç. Dr. Çadır 
Ceyhan Süvari

15.05.2019 /18.00
Yer: Rasimpaşa 

Gönüllü Evi
Düzenleyen: 
Rasimpaşa 
Gönüllüleri      

Suadiye’den 
Çocuklara 
Hediye 
Suadiye Gönüllüleri, yaz okulu 
çalışmalarını gerçekleştirdiği 
Münevver Şefik Fergar İlkokulu’nda 
eğitim gören 400 çocuğa kalem, kitap, 
defter gibi kırtasiye malzemelerinden 
oluşan hediye paketleri dağıttı. 
Çocuklar gönüllülere teşekkür etti. 

Suadiye Gönüllüleri, Çevre 
ve Kültür komitesi etkinliği 
kapsamında günübirlik 
olarak Kandıra’da yer alan 
organik tarım çiftliği ve 
turizm merkezini ziyaret 
etti. 350 manda ile günde 
2 ton süt ve çeşitli İtalyan 
peynirlerinin üretildiği 
çiftliği gezen gönüllüler 
burada üretilen ürünlerden 

satın aldı. Aynı zamanda bir eğitim 
merkezi olan çiftlikte geziye katılanlar 
tohum bankası, seramik, peynir ve 
ekmek atölyelerini de gördüler.

Göztepe Gönüllüleri Kültür 
ve Sanat komitesi, geçmişte 
iletişim yolları arasında 
önemli bir yer tutan, duygu ve 
düşüncelerimizi paylaşma aracı 
olan kartpostallardan oluşan 
bir sergi açtı. Göztepe Gönüllü 
Evi’nde açılan sergi 17 Mayıs 
Cuma gününe kadar görülebilir. Fikirtepe Gönüllüleri yılsonu el sanatları 

ve dikiş sergisi açıldı. Çok sayıda davetli 
ve mahallelinin katıldığı sergide gönüllü 

evi kursiyerlerinin 
yaptığı el sanatları ve 
dikiş ürünleri sergilendi. 
El emeği göz nuru 
ürünlerin sergilendiği 
etkinlikte Fikirtepe 

Gönüllü Evi Başkanı Ece Şebnem Bayhan 
desteklerinden dolayı tüm öğretmenlere 
ve kursiyerlere teşekkür etti.  

Erenköy Gönüllüle-
ri, Güneydoğu Anadolu 
bölgesine, kalabalık bir 
katılımcı grubu ile gezi 
düzenledi. Adana’dan 

başlayan gezi programı, Gaziantep Zeugma müzesinde-
ki dünyaca ünlü Çingene kızı panosunun büyüsüne kapı-
larak, bakırcılar çarşısında dolaşırken tarihi bir mekânda 
yudumlanan kahveler, Birecik’te Doğa Koruma Milli Par-
kı ve nesilleri tükenmekte olan kelaynakları görerek ve 
baraj suları altında kalan Halfeti’de yağmur eşliğinde ya-
pılan tekne turuyla devam etti. 1.Antiochos’un yaptırmış 
olduğu mezar ve anıtsal heykelleri fotoğraflamak için 
Nemrut dağına tırmanan grup, Midyat’ta Süryani zana-
atkârlarının el emekleri gümüş telkâri takıları alışveri-
şi yaptılar. Sırasıyla birçok Kilise ve Manastır, Hasankeyf, 
Göbekli Tepe, Harran ve Şanlıurfa Balıklı Gölü gezen ve 
Hatay müzesinde sergilenen eşsiz mozaik panoların mi-
tolojik hikâyelerinde hayallere dalan grup, büyük bir ke-
yifle geziyi tamamlarken, organizasyon için Erenköy Gö-
nüllülerine teşekkür ettiler. 

Zühtüpaşa Gönüllüleri 
Cumalıkızık, Gölyazı, 

Mudanya bölgesine gezi 
düzenledi. Gezide 500 yıllık 

Cumalıkızık köyünü gezen 
gönüllüler, köy geçmişine ait eşyaların sergilendiği Etnografya 

Müzesi ve sanat evi, Cin Aralığı Sokağı, Cumalıkızık Cami, Cumalıkızık 
Hamamı, Zekiye Hatun çeşmesini gördükten sonra Gölyazı köyü, 

Ulubat gölü, Eski bir Rum yerleşim yeri olan Trilye’ye geçerek burada 
Fatih camii, duvarlarına tarihte ilk kez resim yapılan kemerli kilise, 

yohanes kilisesi ve önceden papaz okulu olarak inşa edilen ve 1980’li 
yıllara kadar okul olarak hizmet veren taş mektebi de gördükten 

sonra Mudanya’da geziyi tamamlayan gönüllüler rehber eşliğinde 
gün boyunca gezip bilgilendiler. 

Göbeklitepe’nin Şifreleri
Doç. Dr. Haluk Berkmen, 
Rasimpaşa Gönüllü 
Evinde Göbeklitepe 
gezisinden elde ettiği 
deneyim ve bilgilerini 
anlattığı ‘Göbeklitepe’nin 
Şifreleri’ isimli bir seminer 
verdi. İlgi ile izlenen 

seminerde Göbeklitepe bölgesinde yaşamış olanlar 
neden daire şeklinde tapınaklar yaptı? Tapınaklardaki 
taş sütunlar üzerinde oyulmuş kabartmaların anlamı 
neydi ve bize hangi mesajlar aktarılmak istendi? 
Dünyanın diğer bölgelerinde Göbeklitepe tapınaklarına 
benzer yapılar var mı? gibi sorular cevap buldu.   Teknoloji Bağımlılığı

Kriton Curi Gönüllüleri Eğitim ve Kültür komitesi 
Klinik Psikolog Hanife Uğur Kural’ın konuk olduğu 
‘Teknolojiye Bağımlılık ve Bağlılık’ konulu seminer 
düzenledi. Bağımlı olmak ile bağlı olmak arasındaki 
ayırımı anlatan Kural, Bağımlılık, size zarar veren 
şeyleri bırakmama halidir, örneğin telefon, sigara, alkol, 
alışveriş, aşırı yemek yeme, futbol bağımlılıkları. Tıbbi 
tanımı ise istemli, zorlantılı bir beyin hastalığıdır. Cep 
telefonu ve bilgisayar olmadan bir kişi yaşayamıyorsa 
maalesef o kişi teknoloji bağımlısıdır. Bağımlılıktan 
korunmak için duygularınızı hissedin ve konuşun, 
ilişkilerinizi sağlamlaştırın, zihninizi, bedeninizi ve 
duygularınızı sevin ve güvenin.” dedi. 

Pozitif Düşüncenin Gücü
Zühtüpaşa Gönülüleri Uzman Psikolog Asuman Özaydın’ın 
katılımıyla “Pozitif Düşüncenin Gücü” konulu söyleşi 
düzenledi. Özaydın, pozitif psikolojinin ana konularından 
olan pozitif düşünce kavramının, kendini iyi hissetmeye, 
iyileşmeye katkılarından dolayı önemli olduğunu, 
düşüncelerin sağlıklı ve pozitif olmasının duyguların iyi 
olmasını, duyguların iyileşmesinin ise kendini iyi hissetmek ve 
bütüncül iyileşmeyi sağladığını belirtti ve sağlıksız düşünce 
kalıplarına dikkat çekerek, olumlu dil kullanmanın önemini 
vurguladı. Pozitif düşüncelerinde kas egzersizleri gibi 
üzerinde çalışılarak, öğrenilebilinecek ve geliştirilebileceğini, 
bunun için, küçük adımlarla ilerlememiz gerektiğini söyledi. 
Söyleşi, pozitif düşünce egzersizleriyle sona erdi.  

Meditasyonla Uyanış
Rasimpaşa Gönüllü Evinde, Araştırmacı Yazar Gürdal 
Öztürk tarafından seminer verildi. Seminerde, 
dinlerin geçirdiği süreçler ile kişisel gelişimle başlayan 
süreçlerin birbirine paralel olduğu sonunda doğruluk, 
iyilik ve güzelliğe varıldığı anlatıldı. Seminer meditasyon 
seansıyla sona erdi. 

Rüyalar Nasıl Yorumlanır?
Fenerbahçe Gönüllü Evinde Ece Kafkaslı tarafından 
rüyaların nasıl yorumlanabileceğine ilişkin bilgiler verildi. 
Kafkaslı, “Her insanın gördüğü rüya, o kişiye ait bilinçaltı 
kayıtları doğrultusunda semboller içerir. Rüyaların 
mesajının doğru bir şekilde alınabilmesi için kişinin 
rüyalarındaki sembollerin şifresini çözmek gerekir. 
Kişinin sembollerinin şifresi sadece o kişiye aittir. Bu 
nedenle rüyalar ve mesajları kişiye özeldir” dedi.  

Dünya Ses Günü kutlandı
Kadıköy Belediyesi ve Gönüllü Merkezi 
organizasyonuyla, Dünya Ses Günü kutlandı. 
Geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Bariton Sedat 
Öztoprak anısına Caddebostan Kültür Merkezi’nde 
gerçekleşen etkinlikte Soprano Efsun Öztoprak’ın sanat 
yönetmenliğinde birçok tanınmış ses sanatçısı konser 
verdi. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Kadıköy 
Belediyesi Gönüllü Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Nesibe 
Müsevitoğlu, “Dünya Ses Günü sesin hayatımızdaki 
önemini vurgulamak için, her yıl dünyanın birçok 
ülkesinde konserler, halka açık paneller, 
çeşitli etkinlikler ile kutlanıyor. Son dört 
yıldır da Kadıköy Belediyesi ev sahipliğinde 
düzenlenen Dünya Ses Günü kutlamasını 
bu yıl, kısa bir süre önce aramızdan ayrılan, 
İstanbul Devlet Opera ve Balesi eski müdürü, 
Kadıköy Belediyesi ‘İstanbul’un Sesi Çok 
Sesli Korosu’ Şefi Bariton Sedat Öztoprak 
anısına gerçekleştirmekteyiz. Dünya Ses 

Gününde, Soprano Efsun Öztoprak’ın 
sanat yönetmenliğinde, en önemli iletişim 
aracımız sesimiz ile ilgili farkındalık 
yaratmak amacı ile Türk müziğinden, 
opera ve müzikale kadar farklı müzik 
dallarındaki muhteşem sesleri bir araya 
getirdik.” dedi.

SES HAKKINDA HER ŞEY
Etkinlikte bulunan Dünya Ses Günü Türkiye 
Komite Başkanı Prof. Dr. Kürşat Yelken; 
“Sesimiz en önemli iletişim aracımızdır. 
Sadece günlük hayatımızda ve eğitimde 
değil, mesleğini sesini kullanarak icra eden 
kişiler için, iş hayatında da çok önemli yer 
kaplamaktadır. Ayrıca kendimiz duygusal 
olarak ifade edebilmemizi mümkün kılar. 
Ses, bir müzik enstrümanı olarak sanatın ve 
kültürün ayrılmaz parçasıdır. Bunların yanında 
bazı ses hastalıklarının tehlikeli rahatsızlıkların 
ilk belirtisi olması, halkın ses sağlığı konusunda 

bilinçlendirilmesini önemli hale getirmektedir. Tüm bu 
gereksinimlerin ışığında, sesin hayatımızdaki önemini 
vurgulamak için her yıl Dünya Ses Günü kutlanıyor.” 
dedi. Aynı zamanda Kulak Burun Boğaz Uzmanı olan 
Prof. Dr. Kürşat Yelken etkinlik öncesi ‘Ses Hakkında 
Her Şey’ konulu bir konferans verdi.

Organik Tarım 
Çiftliği’ne Ziyaret

Göztepe’de Nostaljik Kartpostallar 
Fikirtepe’de 

Sergi

Zühtüpaşa’dan 
Kültür Gezisi

Erenköy’ün 
GAP Gezisi

İNSAN, 
YARI TANRI ve TANRI 

HERAKLES
Aykut Ekşioğlu

 15.05.2019 / 20.00
Yer: Rasimpaşa 

Gönüllü Evi
Düzenleyen: 
Rasimpaşa 
Gönüllüleri   

ÇAĞDAŞ 
THM KOROSU 

Şef Sedat Sarıgül 
15.05.2019 /21.00

Yer: Kozyatağı Kültür 
Merkezi 

Düzenleyen: Müzik 
Gönüllüleri

KADIKÖY 
GÖKKUŞAĞI 

POP KOROSU
Şef İlter Burak Kalay

15.05.2019 /21.00
Yer: Caddebostan 

Kültür Merkezi
Düzenleyen: Müzik  

Gönüllüleri

ESER 
TSM KOROSU

Şef Esra Bozkurt 
İrikaya

15.05.2019 /21.00 
Yer: Kadıköy 

Belediyesi 
Evlendirme Dairesi 
Düzenleyen: Müzik 

Gönüllüleri   

UNUTKANLIK 
VE DEMANS 

Nöroloji Uzmanı Prof. 
Dr. Kemal Bayülken 
16.05.2019 /14.00

Yer: Fenerbahçe 
Gönüllü Evi

Düzenleyen: 
Fenerbahçe 
Gönüllüleri     

     
BÜLENT YÜKSEL 

SENFONİK 
ŞARKILAR 

TOPLULUĞU
Şef Bülent Yüksel

16.05.2019 /20.00
Yer: Barış Manço 

Kültür Merkezi
Düzenleyen: Müzik 

Gönüllüleri     
 

SUADİYE 
GÖNÜLLÜLERİ 

DÜNYA MÜZİKLERİ 
KOROSU

Şef Leyla Pekin
16.05.2019 /21.00

Yer: Kozyatağı Kültür 
Merkezi

Düzenleyen: Suadiye  
Gönüllüleri 

NOSTALJİ POP, 
VOKAL VE 

ORKESTRASI
Şef Atilla Yelken

16.05.2019 /21.00
Yer: Caddebostan 

Kültür Merkezi
Düzenleyen: Müzik  

Gönüllüleri 

FERAH FEZA 
TSM KOROSU

Şef Çiğdem Yarkın 
16.05.2019 /21.00
Yer: Caddebostan 

Kültür Merkezi
Düzenleyen: Müzik  

Gönüllüleri 

ZİHİNSEL 
DETOKS

Cengiz Eren
17.05.2019 / 14.00

Yer: Bostancı 
Gönüllü Evi

Düzenleyen: 
Bostancı Gönüllüleri   

   
KADIKÖY 

BELEDİYESİ 
GÖNÜLLÜLERİ 
KARMA SERGİ

Sergi Süresi: 17 - 31 
Mayıs 2019

Açılış: 17 Mayıs 2019  
Saat:13.00

Yer: Caddebostan 
Kültür Merkezi 

Performans 1 katı, 
3. Kat Fuaye, 4. Kat 

Fuaye

BİRSEN GEÇİKLİ 
THM KOROSU

Şef Birsen Geçikli
17.05.2019 / 21.30

Yer: Kozyatağı Kültür 
Merkezi

Düzenleyen: Müzik 
Gönüllüleri

100.YIL 
CUMHURİYETE 
GİDEN YOL ve 

ATATÜRK
Simay Bodur 

19.05.2019 /13.00
Yer: Göztepe Gönüllü 

Evi 
Düzenleyen: 

Göztepe Gönüllüleri   
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SOLDAN SAĞA:
1-‘Tabutat Rövaşata’, ‘Filler ve Çimen’, ‘Devir’ gibi filmleriyle tanınan, ‘Rüyet’ adlı 
romanı geçenlerde yayımlanan ünlü yönetmen… Yöntemine uygun olarak… Tavlada 
‘üç’ sayısı. 2-Yünün dövülmesiyle yapılan kalın ve kaba kumaş… Kuzu sesi… Radonun 
simgesi… Su yolu, akaç… Yiyecek içecek, özellikle ekmek. 3-‘Aynaroz Kadısı’, ‘Lüküs 
Hayat’, ‘Leblebici Horhor’ gibi oyunlarda sahneye çıkmış, Türk tiyatro tarihinde çeşitli 
görevler üstlenerek en uzun süre çalışmış sanatçılar arasında yer almış ünlü aktör, 
tiyatro yönetmeni… İki parçalı kadın mayosu. 4-Söz dinleme, boyun eğme… Sodyumun 
simgesi… Güney Amerika’da yaşayan memeli bir hayvan… Bir renk. 5-Atıcılık sporunda 
bir dal… Samimi, candan… Etçil, karnivor. 6-Bir nota… Savurganlık… Ekonomide, sürüm... 
Kayısı, erik, zerdali kurusu. 7-Avrupa Birliği’ne üye ülkelerden biri… Bellek yitimi, hafıza 
kaybı… Işık, aydınlık… Selenyumun simgesi. 8-Dogma, inak… ‘Kendi kendine’ anlamında 
önek… Tulyumun simgesi… İskambilde birli… İstanbul’un toplu taşıma görevini üstlenen 
kurumlardan biri. 9-Gözle ilgili… Yatay… Maydanozgillerden bir bitki. 10-Ay ağılı, ayla… 
Çirkin, kaba, uyumsuz… Nazlı, işveli, cilalı… Vantilatör. 11-Yabancı… Başka kimse, 
başkası… Omurları birbirine birleştiren ana madde… Bir sayı… Olumsuzluk belirten bir 
önek. 12-‘Fatih Sultan Mehmed’, ‘Eski İstanbul’da Meyhaneler ve Meyhane Köçekleri’, 
‘Osmanlı Tarihin Panoraması’ gibi kitaplarıyla tanınan, yayımını tamamlayamadığı 
‘İstanbul Ansiklopedisi’ni yazan ünlü yazar… Deniz mili. 13-Gece… Hangi şey… Eski 
dilde söyleyen… Rubidyumun simgesi… Hayvan ve bitkilerden kurutularak ya da özel 
metotlarla toplanarak elde edilen, eczacılık ve kısmen sanayide kullanılan ham ya da yarı 
ham madde. 14-Ceylan… Rüzgar, yel… Müzikte, önce güçlü daha sonra hafif bir biçimde 
(çalınmak) . 15-Halk dilinde ağabey… Akümülatör… Bir renk… Yer bilimci. 16-Çulluk… 
‘Irmak …’ (Yazar)… Tellürün simgesi… Çok şişman. 17-Emirler… İtalya’nın en uzun 
ırmağı... Ayrılırken birbirine selam ve esenlik dileme… Cömert. 18-Radyumun simgesi… 
Parçaları önceden hazırlanıp birleştirilerek oluşturulan… Kıbrıs Rum Kesimi’nde bir kent. 
19-Zafer… İlkel ırmak ya da deniz taşıtı… Bir tür küçük zurna… Myanmar’ın (Birmanya) 
eski başkenti. 20-Akım, ısı, ses vb. ni geçiren (madde)… Hitit… Dağkeçisi.

YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1-‘Dövüş Kulübü’, ‘Yedi’, ‘Benjamin Button’ın Tuhaf Hikayesi’ gibi filmleriyle tanınan 
yönetmen… Acımasız, merhametsiz, zorba. 2-Boyut… Dedelerden ve büyükbabalardan 
her biri… Bir el işini ya da mekanik bir işi gerçekleştirmek için kullanılan araçlar. 
3-Gözlem… Esasla ilgili, esasi… Ortaklar… İlgi eki. 4-Balık ağlarının alt ve üst yanlarına 
geçirilen keçi kılından yapılmış ip… Biricik, tek… İçinde sıvı durumda ilaç bulunan, kapalı 
cam tüp. 5-Taklit… İsim… Nesir yazarı. 6-Kötülük, fenalık… Mesleğinde uzmanlık belgesi 
almamış olan (kimse)… Pokerde, bir oyuncunun önündeki paranın tümü. 7-Sahip… 
XV. Yüzyılda Fransa’da kullanılmaya başlanan, taşınabilir ateşli silah… Tuzak, kapan. 
8-Sunma… Bir işi yapma, yerine getirme… Birleşik Krallık anlamında kısaltma… Aruz 
vezninde kısa okunması gereken heceyi ölçüye uydurmak için uzun okuma. 9-İman, 
itikat… ‘Bir Fenerbahçe Vardı’, ‘Bizans Metropolünde İlk Türk Köyü Kadıköy’, ‘Hikayeleri 
ve Resimleriyle Kadıköy Sokakları’ gibi kitaplarıyla tanınan yazar. 10-Doğrusu, 
doğrusunu isterseniz, esasen… İklimleme cihazı… Cüzzam hastalığı. 11-Bir nota… 
Yöresel dilde babanın kız kardeşi, hala… İçine yalnız kürek çekenin girebildiği çok uzun 
ve çok dar yarış kayığı… Fransa’nın en uzun ırmağı. 12-Şehircilik… Canlıların hem kendi 
aralarında hem de çevreleriyle olan ilişkilerini tek tek ya da birlikte inceleyen bilim dalı... 
Giyeceklerde takım. 13-Güney Kore’nin başkenti… Bir nota… İsim… Renyumun simgesi… 
Bir bağlaç. 14-Birleşmiş Milletler anlamında kısaltma… Bir sözleşmede taraflardan 
birinin öbürüne işten caymayacağını belirtmek amacıyla önceden verdiği güvence 
parası… Yusuf Atılgan’ın bir romanı. 15-Tuzlu hamurdan yapılan ince uzun çubuk… İl, 
ilçe ve beldelerde başkanı ve üyeleri halk tarafından seçilen, tüzel kişiliği olan örgüt. 
16-İyiden iyiye, iyice… İçten bağlılık… Polonyumun simgesi… Edim, fiil. 17-Eski dilde yüz 
örtüsü… Brezilya’nın ünlü bir kentinin kısa yazılışı… Koyu mavi renk. 18-Bir nota… Bir 
uzaklığın son noktası… Burun… O yer… Merdiven. 19-Senaryo yazarı kimse… ‘Vişne 
Bahçesi’nin yazarı. 20-Ahlaki… Ağtabaka… Satranca benzer bir oyun… Doğu Anadolu 
Bölgesi’ndeki İncesu Çayı’nın eski adı.

GEÇEN SAYININ ÇÖZÜMÜ
SOLDAN SAĞA: 1-Hermann Hesse, Habitat 2-Apella, Anar, Yalaka 3-Liv, Aramis, Refahiye 4-İdam, Ar, Sorun, Mit, Fe 5-Leçek, Şebnem, Kerevet 6-Em, Tik, Lek 
7-Riya, Ametal, Af, Al, Ta 8-Alelusul, Kreatif 9-Üsküdar, Raşitizm, Ram 10-Ne, Rabat, Zar, Niamey 11-Ruj, At, Vat, Akaç 12-Telis, Geniş Zamanlar 13-Anu, Eküri, 
Az, Ede 14-Ra, Afili, Ataş, Esasen 15-Ataşe, Smaç, Mai, İl, Mt 16-Largo, Hakan Balamir 17-İham, Aya, Cinsel, Kina 18-Şemail, Uyarı, Rakam 19-İle, Kot, Eke, Kol, 
Pt 20-Etkinlik, Çaydaçıra.
YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1-Halil Ergün, Tarakişi 2-Epidemi, Serenat, Hele 3-Revaç, Yak, Ulu, Alamet 4-Ml, Metalürji, Aşama 5-Ala, Ki, Eda, Sefer, İki 6-Nara, 
Kalaba, Ki, Galon 7-Arş, Murat Gülsoy, Tl 8-Ham, Efes, Erim, Au 9-Enis Batur, Ani, Ah, Yek 10-Sason, Alaz, Açacak 11-Sr, Real, Şavşat, Kireç 12-Rumi, Kiraz 
Zamanı 13-Yen, Dart, Ta, Şans, Oy 14-Haf, Kafein, Me, İber 15-Alamet, Aziyade, Alaka 16-Bahir, Atma, Nesil, Koç 17-İkitelli, Mal, Alakalı 18-Tay, Ve, Frekans, Mim 
19-Efekt, Ayar, Emin, Pa 20-Tm, Et, Atm, Antrakt.

BULMACA

Amatör Günleri, Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi’nde 
usta çizer Behiç Pek buluşmaları ile  devam ediyor. 

Amatör çizerlerin karikatürleri, iki sayıda bir gazetemizin 
Amatör Köşesi’nde sizlerle buluşacak

Hazırlayan: 
Özge Özveren

Herkese merhaba, Ramazan ayı başladı, ben de sizlerle 
iftar sofralarınızı renklendirecek tarifler paylaşacagım. 

İyi Ramazanlar

Afiyet olsun...

DAMAT PAÇASI BÖREĞİ
Malzemeler;
3 adet hazır yufka
2-3 adet tavuk göğsü (veya 
1 adet ufak bütün tavuk)
Sos için:
3 yemek kaşığı sıvıyağ
3 yemek kaşığı yoğurt
3 adet sarımsak (dövülmüş)
2 adet yumurta sarısı
3 yemek kaşığı dolusu un
1 çay kaşığı tuz
2 yemek kaşığı sirke
3 su bardağı tavuk suyu
Yufka Sosu içi:
1 çay bardağı zeytinyağı
1 çay bardağı su

Yapılışı;
Tavukları yaklaşık 10 bardak su ile haşlayın. Haşlanmış 
tavukları soğuduktan sonra didikleyin ve suyunu ayırın. 
Yufka sosu için su ve zeytinyağını karıştırın. Yufkanın 
birini alıp tezgâha serin, fırçayla sosundan sürüp iyice 
ıslatın sonra yufkayı 4 parçaya bölüp tavuklu harçtan 

yerleştirip rulo şeklini verdikten sonra kendi içinde 
kıvırarak gül şeklini verin. Aynı işlemi diğer yufkalar 

içinde yapın. Hazırladığınız 
börekleri fırın tepsisine 
alarak 200 dereceye 
ayarlanan fırında iyice 
kızarana kadar 25 dakika 
pişirin. Tepsiyi fırından 
çıkartıp ocağın üzerine alın, 
böreklerin üzerine ılık 6 
bardak tavuk suyu gezdirin 
ve kısık ateşte 5 dak. pişirin. 
Böylece tavuk suyuyla 
birlikte börekler yumuşayıp 
hafifçe şişeceklerdir. Sos 
için; sıvı yağı, yoğurdu, 
dövülmüş sarımsağı, sirkeyi, 
tuzu, yumurta sarısını, unu 
ve 3 su bardağı ılık tavuk 

suyunu bir tencerede önce çırpma teliyle pürüzsüz 
bir kıvam elde edin ve orta ateşte sürekli karıştırarak 
muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin, kaynamaya 
başladığında ocaktan alın, hazırladığınız sosu böreklerin 
üzerine dökün eğer isterseniz en üstüne tereyağında 
kızdırdığınız kırmızı biberi gezdirip, sıcak olarak servis 
yapın.

MUHALLEBİLİ GÜLLAÇ
Malzemeler;
8 yaprak güllaç
8 su bardağı süt
1 paket vanilya
2 bardak şeker 
Muhallebisi için;
5 su bardağı süt
1 su bardağı toz şeker
1 çorba kaşığı nişasta
1 çorba kaşığı pirinç unu

Yapılışı;
Muhallebisi için, 5 bardak sütü tencereye döküyoruz. 
İçine şekeri, nişastayı, pirinç ununu ilave ediyoruz. 
Çırpma teliyle karıştırarak pişirmeye başlıyoruz. Kıvamı 
koyulaşıp göz göz olunca ateşten alıyoruz.

Güllacı ıslatacağımız sütü de ayrı bir tencereye 
döküyoruz ve içine şekeri, vanilyayı ilave ediyoruz.

Sütümüzü ısıttıktan sonra 
altını kapatıyoruz. Yuvarlak 
fırın tepsisine bir kat güllaç 
yerleştiriyoruz. Bir kepçe 
sütü döküyoruz. 4 kat güllaç 
yaprağını aralarına süt dökerek 
yerleştiriyoruz. Güllaç sütü 
çekince üzerine pişirdiğimiz 
muhallebiyi her tarafına 
gelecek şekilde döküyoruz. 
Kalan yaprakları da kat aralarına 

süt dökerek üst üste yerleştiriyoruz Sütünü çektikçe 
tencerede kalan sütü üzerine döküyoruz ve 3-4 saat 
dolapta beklettikten sonra servis yapıyoruz. 
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KADIKÖY’DE 
11 ayın sultanı Ramazan geldi. İftar için nerelere 
gitmeli, sevdiklerinizle aynı masanın etrafında 
toplanacağınız yer neresi olmalı düşünüp duruyorsanız 
Kadıköy bölgesindeki bazı mekânları sizler için derledik. 
Herkese hayırlı Ramazanlar.

KHALKEDON FENERBAHÇE: 
Fenerbahçe Parkı’nın hemen yanında, 
Marmara denizinin ışıltılı ve berrak 
manzarasıyla göz göze duran mekân, 
zengin iftar tabağının yanında, ara 
sıcak, seçmeli ana yemek ve tatlı 
tabağıyla herkesin damak tadına 
uygun menüsüyle iftar için oldukça 
güzel bir tercih. Deniz kenarında 
doğayla iç içe güzel bir iftar yemeği 
sizleri bekliyor. İsterseniz iftardan 
sonra Fenerbahçe parkında yürüyüş 
yapabilirsiniz. Kişi başı fiyat: Tavuk 
menü: 75TL/Et menü: 85TL

MARMARA ŞAHANE: Marmara 
Üniversitesi Haydarpaşa Kampüsü 
içerisinde bulunan, üniversitenin tarihi 
havası ile çevrelenmiş Marmara Şahane 
Restaurant, ismini içinde bulunduğu 
üniversiteden ve tarihi kimliğinden 
alıyor. Yüksek pencerelerinden eşsiz 
Tarihi yarımada manzarası eşliğinde gün 
batımını seyrederken, bu muhteşem 
tarihi dokunun içinde güzel bir iftar 
yemeğini tercih edebilirsiniz. 
Kişi başı fiyat: 60TL.

KHALKEDON KALAMIŞ: Kalamış 
Atatürk Parkı’nda şehrin içinde 
ama gürültüsünden uzak yeşillikler 
ortasında ailenizle ve sevdiklerinizle 
hem özlem giderip hem de güzel 
bir iftar sofrasında buluşacağınız 
mekânlardan biri Khalkedon Kalamış. 
Dilerseniz iftardan sonra deniz 
kenarında Kalmış parkında yürüyüş 
yapabilirsiniz. Kişi başı fiyat: Tavuk 
menü: 70TL/ Et menü: 80TL

TİKE (KOŞUYOLU): Kendinizi evinizde 
gibi hissedeceğiniz, Türk mutfağının 
en gözde lezzetlerinin sunulduğu 
restoran iftar akşamlarınızı paylaşmak 
için de tercih edebilirsiniz. Tike, zengin 
iftar menüsüyle ve şık atmosferiyle 
iftar için alternatiflerden biri.
Kişi başı fiyat: 110TL

HACIBAŞAR KEBAP (ACIBADEM): 
1955’ten günümüze, Acıbadem’de bulunan 
muhteşem kebap çeşitlerinden oluşmuş 
iftar menüsüyle sizlere güzel bir iftar 
yemeği sunuyor. Ayrıca restoranda çocuk 
oyun alanı da bulunuyor. 
Kişi başı fiyat: 85TL

KALAMIŞ PAYSAGE RESTAURANT: Kalamış 
Marina’nın kalbinde, muhteşem deniz 
manzarası ve canlı fasıl eşliğinde zengin bir 
iftar menüsü sunuyor.  Restoran mavinin 
tüm tonlarına ev sahipliği yapan görkemli 
manzarasıyla misafirlerine unutulmaz bir iftar 
yaşatmayı hedefliyor. Kişi başı fiyat: 130TL

ÇİYA KEBAP: Tarihi 
çarşısının gözde 
mekanlarından Çiya Kebap,  
Ramazanda da zengin iftar 
menüsüyle lezzetli bir 
iftar yemeğine ev sahipliği 
yapıyor. 
Kişi başı fiyat: 110TL

MODA SPOR 
KULUBÜ: Deniz 
manzarası ve canlı fasıl 
eşliğinde güzel bir iftar 
yemeği yiyeceğiniz 
mekânlardan biri de 
Moda Spor Kulubü.  
Moda’da yer alan 
kulüp,  iddialı bir iftar 
menüsü sunuyor.  
Kişi başı fiyat: 60TL 

GÜNAYDIN KEBAP 
ŞAŞKINBAKKAL: 
Şaşkınbakkal sahilde 
yer alan Günaydın 
Kebap iftar için 
tercih edilen gözde 
mekanlardan biri. Şık 
mimarisi, ferah bahçesi 
ve tabii ki lezzetli kebap 
çeşitleriyle iftarda kendinize bir ziyafet verebilirsiniz. 
Kişi başı fiyat: 150TL

BEYAZ KONAK: 170 
yıllık tarih kokan ve 

bir o kadar da modern 
dizayn edilmiş bir konak 

olan Beyaz Konak’ta 
keyifli bir bahçede hem 

iftarınızı açabilir hem de 
müzik dinleyebilirsiniz. 

Kişi başı fiyat: 40TL
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