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İstanbul’da yaşam 
sürdürülebilir mi?

Fikirtepe’de 
yangın faciası

 İstanbul’da ulaşım olanakları 
yeterli mi? Artan nüfus, 
kentsel planlama, ekonomik 
ve sosyal sorunlar İstanbul’u 
nasıl etkileyecek? WRI Türkiye 
Sürdürülebilir Şehirler Direktörü 
Güneş Cansız ile konuştuk l Sayfa 3’te

 Kentsel dönüşüm düğümünün 
yıllardır çözülemediği Fikirtepe’de 
çıkan yangında 2 kişi hayatını 
kaybederken 4 kişi de yaralandı. 
Yangından sonra gözler bir kez 
daha Fikirtepe’ye çevrilirdi 
l Sayfa 8'de

Her yıl yaklaşık 2 bin çocuğun 
yakalandığı lösemi, en çok kök hücre 
bağışıyla gündeme geliyor. Lösemili 
Çocuklar Haftası’nda, Başkan Şerdil 
Dara Odabaşı lösemili çocuklara 
moral ziyaretinde bulundu l Sayfa 12'de

Yayın hayatını Kadıköy’de sürdüren 
Fitbol dergisinin yayın yönetmeni 
Can Durukan, basılı spor yayınlarının 
analize dayalı görüşlerin tartışıldığı 
mecralara dönüşmek zorunda 
olduğunu söylüyor  l Sayfa 13'te

Lösemili çocuklara moral ziyareti“Fitbol’la yaşamaya devam

Kadıköylü ‘Seyyah Berber’ 
Mehmet Tekin, Türkiye’nin farklı 
şehirlerine seyahat ederek, 
ihtiyaç sahibi kişileri tıraş ediyor  
l Sayfa 9’da

KarmaDrama’dan Togay ve 
Damla Kılıçoğlu, Erasmus’un 
600 yıl önce yazdığı “Deliliğe 
Övgü”yü oyunlaştırdı. 
Delirme eşiğine gelmiş 
dünyamıza hem az biraz 
öteden hem de içerden bakan 
oyun onca yıl içinde pek de bir 
şey değişmediğini gösteriyor 
l Sayfa 7'de

Keşke bu bir 
oyun olsaydı… 

Tası tarağı 
topla

Özgürlüğü 
savunmak

ZEYNEP DİREK  8’de UĞUR VARDAN  7’de

Neo, artık ‘tetikçi’ 
olup çıkmışsın!

MÜGE İPLİKÇİ  10’da

Bayram küsleri 
barıştırır

İngiliz sicimi

BAĞIŞ ERTEN  13'te

MutluBayramlar
Dostluk ve dayanışmanın en özel anlarını yaşayacağımız, sevdiklerimize 

daha çok zaman ayırmamıza vesile olan Ramazan Bayramı geldi. 
Bayramda güzel anılar biriktirmenizi diliyor, iki haftalık olan bu 
sayımızda bayram tatilini keyifle geçirmeniz için hazırladığımız 

haberlerimizle sizleri baş başa bırakıyoruz. 14 Haziran’da 992. sayımızda 
görüşmek dileğiyle iyi bayramlar...

Dostluk ve dayanışmanın en özel anlarını yaşayacağımız, sevdiklerimize 
daha çok zaman ayırmamıza vesile olan Ramazan Bayramı geldi. 
Bayramda güzel anılar biriktirmenizi diliyor, iki haftalık olan bu 
sayımızda bayram tatilini keyifle geçirmeniz için hazırladığımız 

haberlerimizle sizleri baş başa bırakıyoruz. 14 Haziran’da 992. sayımızda 
görüşmek dileğiyle iyi bayramlar...

çık yollara



klim değişikliği başta 
olmak üzere tüm 
çevre sorunlarına dair, 
toplumun 

tüm kesimleri ve çevre 
örgütleriyle biraraya 
gelerek, sorunları ve 
çözümleri tartışmayı 
hedefleyen Kadıköy 
Çevre Festivali 24-25-
26 Mayıs tarihlerinde 
Selamiçeşme 
Özgürlük Parkı’nda 
düzenlendi. 
Üç gün boyunca 
atölyeler, paneller, 
seminerlerle dolu 
program oluşturulan 
festivalde çevre 
inisiyatifleri stantlar 
açarak çevreye dair 
farkındalığı arttırmaya 
çalıştı. Festivalin bu seneki sloganı ise ‘Betonu 
kırmak, toprakla buluşmak!’tı. Kadıköy 
Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da 
festivale gelerek hem ziyaretçilerle hem de 
çevre inisiyatifleriyle buluştu.
25 Mayıs Cumartesi günü çocukların 
yaptığı iklim grevi, Kadıköy’ün tarihi kent 
alanları, Türkiye’de tarım politikaları, tüketim 
alışkanlıkları tartışılırken, festivalin son 
günü olan 26 Mayıs Pazar günü ise ekoloji 
mücadelesi, sağlıklı yaşam ve toprak hakkında paneller 
gerçekleştirildi. Üç gün boyunca binlerce Kadıköylünün 
katıldığı festivale ise bu sene çocuklar damgasını 
vurdu.

“YAŞADIĞIMIZ İKLİM KRİZİDİR”
16 yaşındaki Greta Thunberg’in öncülüğünü yaptığı, 
119’dan fazla ülkede,  bin 600 farklı noktada yapılan 
iklim grevine katılan çocuklar da Çevre Festivali’nin 
konuklarından biriydi. Yaşları 9 ile 12 arasında değişen 
ve 1 günlüğüne iklim grevine katılan çocuklar, 
yaptıkları eylemi gazetemize anlattı. 
9 yaşındaki Rüya Aygüneş, “İklim grevine 
katılmamızın sebebi, kendi geleceğimizi koruyabilmek. 
Bizim okulda, insan hakkı dersimiz var. Bize bu 
dersi veriyorsunuz ancak bizim yaşam hakkımızı 
neden elimizden alıyorsunuz?” derken eylemin 

Türkiye’deki ilk çağrıcılarından 12 yaşındaki Atlas 
Sarrafoğlu, “24 Mayıs’taki iklim grevine de katıldım 
hatta çağrıyı yapanlardan biriyim. Yaşadığımız artık 
iklim değişikliği değil iklim krizidir. Bizim hareketteki 
asıl amacımız, okulu asmak, önemsizleştirmek değil 
geleceğimizi kurtarabilmek için harekete geçmek. 
Daha büyük bir şey için okulu 1 günlüğüne kırıyoruz.” 
diye konuştu.
Deniz Çevikus, “Bir şey yapmazsak, iklim krizini 
engelleyemeyeceğiz ve bir geleceğimiz olmayacak. 
Bir geleceğe sahip olmak için yapıyoruz. İlk yaptığımız 
eylemde kimse yanımda değildi ama bu sefer 6 kişi 
gittik okuldan.” ifadelerini kullanırken Yağmur Nal, 
eyleme “Hangi yeşili seçiyorsun, para mı doğa mı?” 
pankartıyla gittiğini ve bunun açıklayıcı olduğunu 
dile getirdi. Festivale katılan çocuklardan Ece Doğa 
Bayraktar ise “Bizden önceki nesiller hayatlarını 
severek, doğa içinde yaşadılar. Ama onların yaptıkları 
yüzünden biz mutlu yaşlanamayacağız. Hayvanlar 
yok olacak, doğal 
afetler çoğalacak, 
buzullar eriyecek. 
Bunlar için eylemler 
yapıyoruz.” dedi.
Çocuklarıyla birlikte 
festivale katılan, 
İstanbul ve Kadıköy’ün 
en büyük çevre 
probleminin kirlilik 

olduğunu dile getiren İlyas 
Güven de “Hem hava kirliliği 
hem de çevre kirliliğini 
kastediyorum. Çocuklarımla 
geldim ve çocuklar için 
festivalde birçok etkinlik 
yapıldı. Hem onların hem 
de bizim bilinçlenmemiz 
açısından çok değerli olduğunu 
düşünüyorum.” dedi.

EN BÜYÜK SORUN; 
İNŞAATLAR
Çocukların yanı sıra diğer 
katılımcılar da festivaldeki 
stantları gezerek, panellere 

katıldılar ve 
festivalden 
memnun olduklarını 
dile getirdiler. 
Koşuyolu Çevre 
Gönüllüleri’nden 
İlknur Aysu, 
kendilerini ifade 
etme fırsatı 

bulduklarını vurgularken, en önemli çevre 
sorununun inşaatlar olduğunu söyledi: 

“İstanbul’da ve Kadıköy’de en önemli problem, 
süren inşaatlar. Bütün mahalleler şantiye halinde ve 
hızla gökdelenler yükseliyor. Ciddi bir yeşil alan ve 
kentleşme problemine yol açıyor bu durum. Kent, 
ticari alanlara dönüşmeye başladı.”
Yine, inşaatların 
çevreye 
fazlasıyla zarar 
verdiğini dile 
getiren Halit 
Ziya Demirtaş, 
şunları söyledi: 
“Binalar yıkılıp 
tekrar yerine 
dikilirken anormal bir atık çıkıyor. Her şeyi etkiliyor 
bu. 40-50 yaşındaki bir bina yıkıldıktan sonra orada 
oluşan mantarlar, bakteriler açığa çıkıyor. Bu, bir 
sürü rahatsızlığı, sağlık problemini de beraberinde 
getiriyor. Kadıköy, diğer ilçelere göre daha iyi 
durumda ama Bağdat Caddesi ile tren yolu arasında 
bitmek bilmeyen bir yıkım hali var.” Şebnem 
Konçak Demirtaş ise İstanbul’un genel anlamda bir 
krizle karşı karşıya olduğunu belirtti: “İstanbul’da 
kuzey ormanlarının tahrip edilmesi, Ömerli Barajı 
etrafının kirletilmesi gibi büyük sorunlar var. Yeni 
havalimanıyla birlikte yeşil alanların hızla yok 
edilmesi gibi bir şeyle karşı karşıyayız. Gittikçe daha 
az yaşanabilecek yer kalıyor. Yapacak çok şey var.”
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HAZIRLAYAN: GÖKÇE UYGUN

Haziran, Gregoryen Takvimi’ne göre yılın 6. ayı 
olup 30 gün çeker. Süryanice sıcak anlamına 
gelen “hazıran” sözcüğünden alınmış. Haziran 
ayının İngilizce karşılığı olan June, Jüpiter’in eşi, 
Roma tanrıçası Juno’dan geliyor. 7 Haziran’da 
arpanın orağa gelmesi, pirinç ekimi ile başlayan 
bu ayın doğa döngüsü, 10 Haziran’da Ülker 
doğumu fırtınasıyla devam ediyor. En uzun 
günlerin başlangıcı olan 16 Haziran’ın ardından, 
2 gün sonra yani 19 Haziran’da gün dönümü 
fırtınası yaşanır. 21 Haziran ise yılın en uzun 
günüdür. Kuzey yarımkürede en uzun gündüzün 
yaşandığı bugün, yaz gündönümü olarak bilinir. 
24 Haziran yaprak aşısı zamanıdır, 27 Haziran’da 
da kızılcık fırtınası olur.

î Ayın sebzeleri: Enginar, taze patates, taze 
fasulye, börülce, bakla, bezelye, bamya, asma 
yaprağı, çarliston biber, domates, salatalık, kuzu 
ıspanak, semizotu, rezene, marul, taze soğan, 
taze sarımsak, dereotu, dolmalık biber
î Ayın meyveleri: Kiraz, kayısı, çilek, şeftali, 
yeşil erik, yenidünya, dut
î Ayın balıkları: Balık açısından en verimsiz bu 
ayda, mercan, akya, kaya balığı, mersin, sarıağız, 
orkinos, orfoz ve sardalya öne çıkıyor.

î Ayın çiçekleri: Sıcakların başladığı bu zamana 
uygun olarak yetiştirilecek çiçekler, gül, ortanca, 
sardunya, petunya, açelya ve kadife çiçeğidir. 

Bu köşede; o ay evrende nasıl bir değişim 
döngüsü yaşadığından, doğada güzelliklerine 
şahit olabileceğiniz çiçeklere, tüketilmesi 
gereken gıdalardan bahçenize hangi bitkileri 
ekmeniz gerektiğine dek pek çok konuda 
doğal bilgiler paylaşıyoruz. Bir yıl, 12 aydır 
devam eden dizimizin son durağı ise Haziran. 

5 Haziran: Dünya 
Çevre günü
Haziran ayının 
2. haftası: Çevre 
Koruma Haftası
Haziran ayının 
üçüncü Pazar günü: 
Babalar Günü

20 Haziran: Dünya 
Mülteciler Günü
26 Haziran: 
Uluslararası 
Uyuşturucu 
Kullanımı ve 
Kaçakçılığı İle 
Mücadele Günü

ÖZEL GÜN VE HAFTALAR

SON

Çevre Festivali’nin gerçekleştiği Özgürlük Par-
kı’na birçok atölye yapıldı ve bilgilendirme 
stantları kuruldu. Festivalde stant açan çevre-
cilerle konuştuk.

“ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMALIYIZ”
Bağımsız Hayvan Hakları Topluluğu standında olan 

vegan aktivist, gazeteci, ya-
zar Zülal Kalkandelen, gaze-
temize yaptığı açıklamada, 
“Çevre Festivali’nde olmamız 
gerektiğini ilk gördüğümüz-
de anladık. Çünkü veganlığın 
dünyanın yüz yüze geldiği so-
runlara dair ciddi çözüm öne-
rileri var. Birçok alanda etkileri 
ve tahribatları olan bir sektör 
hayvancılık… Vegan olarak ve 
vegan yaşayarak bu tahriba-
tın bir kısmını bireysel olarak 
yok edebilmek mümkün. Bel-

ki Türkiye’de işin başındayız 
ama dünyada böyle bir eğilim 
var. Yaşayabileceğimiz tek 
dünya var. Hepimizin ortak 
hareket etmesi lazım. Herke-
sin kendi üzerine düşen so-
rumlulukları yerine getirmesi 
gerekiyor.” diye konuştu.

“ELEKTRONİK ATIKLARIN İZLERİ SİLİNMİYOR”
Bilişim Sanayicileri Derneği’nden Ay-
kan Gürcü elektronik atıkların doğa-
ya bilindiğinden daha fazla zarar ver-
diğini belirterek, “Elektronik atıkları 
Türkiye’de geri dönüşüme kazandır-
mayı, halkta elektronik atıkların geri 
dönüştürülebilir atıklar olduğunu ve 

çöpe atılmaması gerektiğine dair farkındalık yaratma 
çalışmaları yürütüyoruz. Kadıköy Belediyesi de bu du-
yarlılığı gösteren ve birlikte çalıştığımız belediyelerden 
bir tanesi. Elektronik atıklar üretim süreçlerinde içle-
rinde çok fazla kimyasal atıklar kullanıldığı için doğ-
ru mevzuatla geri dönüştürülmediği takdirde içlerin-
deki kimyasal malzemelerin zamanla doğaya salınımı 

gerçekleşiyor. Hepimizin evinde çok sık bulunan tüplü 
televizyonlardaki civa, ekranlarındaki kurşun... Bunlar 
doğaya bırakıldığı zaman çok uzun yıllar doğadan izleri 
silinmiyor. Biz de çevre festivali kapsamında bunların 
doğaya zararı nasıl indirgenebilir, dönüşümü nasıl ya-
pılır gibi soruları cevaplamaya geldik.” dedi.

“ÇEVRE BİLİNCİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”
KKTC Lefkoşa Türk 
Belediyesi’nden Evin 
Özçınar ise neden 
bu festivalde yer 
aldıklarını şöyle açıkladı: 
“Buradaki festival çok 
ilgimizi çekti. Doğaya 
önem veren bir belediye olarak burada yer alarak 
hem buradaki çalışmaları izlemek hem de kendi 
belediyemizde yaptığımız çalışmaları göstermek 
istedik. Kadıköy Belediyesi bu konuda duyarlı bir 
belediye. Buradaki festival öncelikle çevre bilincini 
yükseltmek için çok önemli. Bizim hobi bahçeleri 
projemiz Lefkoşa’da halkın yoğun olduğu bölgelerde 
insanların toprakla buluşmasını sağlıyor. Bu projeyi 
de burada tanıtmak istedik. Kadıköy çok güzel ve 

İstanbul’un diğer yerlerine göre daha 
yeşil bir yer. Burada olduğumuz için 
çok mutluyuz.” 

“DÖNÜŞÜM 
ATÖLYELERİ 
KURULABİLİR”
Ağaç ve atık 
kâğıttan nasıl 
kâğıt yapılaca-
ğını gösteren 
bir atölye dü-

zenleyen Nebahat Kavak ise gaze-
temize şunları söyledi: “Biz aslında 
kâğıdı dünyada kullanan ikinci me-
deniyetiz. Şu an sadece günlük ha-
yatta kullanılan kâğıtları değil, ata-
larımızın ürettiği kâğıdı bile kendimiz 
yapmıyoruz.  Normalde 4 milyon 
dolar ithalat söz konusu. Bunun da 
yaklaşık yüzde 13’ü el yapımı kağıt. 
Kore’den İspanya’dan Japonya’dan 
kâğıt alıyoruz biz. Arşiv belgelerimizi 
onarmak için, film sektöründe, ebru, 
minyatür gibi geleneksel sanatlar-
da kullanmak için. Bizim amacınız 
bir kâğıt 7 kere dönüştürülebiliyorsa 
özellikle çok kâğıdın kullanıldığı dev-
let dairelerinde, okullarda geri dönü-
şüm atölyeleri oluşturularak dönü-
şüm yapılabilir.” 

buluştu
Çevre Festivali’nde

İlk iki yılda 50 binin üzerinde ziyaretçiyi 
ağırlayan Türkiye’nin en kapsamlı ve geniş 
katılımlı Kadıköy Çevre Festivali’nin üçüncüsü 
60’a yakın sivil toplum kuruluşunun 
katılımıyla Özgürlük Parkı’nda düzenlendi

l Fırat FISTIK

İ

Yaşayabileceğimiz tek bir dünya var
l Alper Kaan YURDAKUL

Kadıköy,
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15- 16 HAZ.  CMT- PZR  AKÇAKOCA - AKTAŞ ŞELALESİ - EFTENİA GÖLÜ - GÜRCÜ 
KÖYÜ KONAKLAMA  (1 GECE- 2 GÜN) 

GÜNÜBİRLİK TURLAR 

YURTDIŞI TURLAR 

12 HAZ ÇARŞ. & 15 HAZ. CUMARTESİ EDİRNE  LAVANTA GÜNLERİ  (KUMANYA DAHİL) 
16 HAZ. PAZAR   KARACABEY IHLAMUR ORMANLARINDA  - BOĞAZ - YENİKÖY- 
GÖLYAZI -ULUABAT GÖLÜ (YEMEKLİ) 

BOYDAN BOYA BALKANLAR  8 ÜLKE 6 BAŞKENT İSTANBUL- SOFYA - SOFYA - 
İSTANBUL YATAKLI TREN İLE 3 FARKLI TARİH

BAYRAM İÇİN ÖZEL
03 - 06 HAZİRAN PZT.  - PERŞ.  KÜTAHYA  “ÇAVDARHİSAR’DA’’ 
“BİR AIZANOI HÜLYASI” (3GECE - 4 GÜN ) TREN İLE  TELAŞSIZ 

BİR BAYRAM DİNGİNLİĞİ İÇİN, BAŞKA YERDE YOK  !!!

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

YAZ GELİYORRRRR...

KONAKLAMALI TURLAR 

Sağlık ve çevre 
alanında faaliyet 
gösteren 17 kurumun 
oluşturduğu Temiz 
Hava Hakkı Platformu, 
‘Hava Kirliliği ve Sağlık 
Etkileri: Kara Rapor’u 
yayımladı. Platform, 
2016 ile 2018 yılları 
arasında Türkiye’deki 
hava kirliliği ve sağlık 
etkilerini kapsamlı bir 
şekilde değerlendirdi. 
Raporda İstanbul için 
dikkat çekici bilgilere 
yer verildi. Bu bilgilerden 
bazıları şu şekilde: 
• İstanbul’da nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu 
(kilometrekare başına 40.000’den fazla nüfus) iki ilçe olan 
Gaziosmanpaşa ve Güngören ilçelerinde hiçbir hava kalitesi 
ölçüm istasyonu bulunmuyor. 
• Son 3 yıldır hava kalitesinde hiçbir iyileşme olmuyor ve 
ciddi hava kirliliği yaşanıyor.
• Yapılan son çalışmalar, hava kirliliğinin sperm kalitesi 
ve doğurganlığı olumsuz etkilediğini, ayrıca partikül 
maddelerin anne karnındaki bebeğe bile etki ettiğini 
gösteriyor. 
• Ayrıca kirli havanın çocuklarda düşük doğum ağırlığı, otizm, 
diyabet, ani bebek ölümü sendromu, astım, KOAH ve bronşit 
gibi solunum hastalıkları, zatürre, bebek ölümü ve zeka 
geriliği gibi sağlık sorunları ile ilişkili olduğunu kanıtlıyor.  

SON 3 YILIN KİRLİLİK KARNESİ
Raporda yer alan bilgilere göre; son 3 yılda, yılın yüzde 
75’i ve üzerinde ölçüm yapılan istasyon sayısı sürekli 
değişiyor. 2016 yılında, 211 istasyonun yüzde 21’i yılın 
91 gününden daha fazla bir süre ölçüm yapmazken, bu 
oran 2018’de yüzde 23’e yükseldi. Uzmanlar bu durumun 
açıklanan verilerin Türkiye’nin gerçek hava kirliliğini ortaya 

koymadığına işaret 
ediyor. 
Raporda ayrıca, 
İstanbul ile ilgili en 
önemli sorunun, 
il genelinde hava 
kalitesini yeterli 
düzeyde izlemeyi 
sağlayacak verilerin 
olmaması gösteriliyor. 
İstanbul’da toplam 
39 ilçe bulunuyor. 
Bu ilçelerin 20’sinde 
toplam 30 hava kalitesi 
ölçüm istasyonu 
bulunuyor. Ayrıca 
nüfus yoğunluğu 

yüksek olan (kilometrekare başına 29.000’den fazla 
nüfus) Bayrampaşa, Bağcılar gibi diğer ilçelerde de hava 
kalitesi ölçüm istasyonu yer almıyor. Üç yıldır düzenli ölçüm 
yapılan 8 ilçenin ortalamaları incelendiğinde ise  İstanbul’un 
en kalabalık ilçesi olan Esenyurt’ta hava kirliliğinin ulusal 
sınır değerlerin 2 katını bulan kirlilik düzeylerine ulaştığı 
belirtiliyor. 

“YETERLİ ÖLÇÜM YAPILMADI”
Raporda şu bilgilere yer verildi: “İstanbul’da 2018 yılında 
toplam 30 istasyonun sadece yüzde 30’unda yeterli 
ölçüm yapıldı. 2018 yılında; Aksaray, Esenler, Göztepe, 
Kadıköy, Yenibosna gibi geçmiş yıllarda yüksek hava 
kirliliği yaşanan ilçelerde yeterli ölçüm yapılmadı. Bu 
sebeple mevcut ölçümler incelendiğinde ortaya çıkan 
tablo, aslında hava kirliliği açısından İstanbul’un gerçek 
durumunu yansıtmıyor. En az iki yıl yeterli ölçüm yapılan 
istasyonlar arasında Kandilli ve Sarıyer ilçeleri haricinde 
yıllar içerisinde istikrarlı bir kirlilik azalması yaşanmadı.”

Raporun tamamına www.temizhavahakki.com 
üzerinden ulaşmak mümkün. 

İstanbul’un hava kalİtesİ ölçülemİyor

RI Türkiye Sürdürülebilir Şehir-
ler, küresel araştırma ve saha dene-
yimine dayanan sürdürülebilir kent 
içi ulaşım ve kentsel gelişim uygu-

lamalarına odaklanan bir sivil toplum kuruluşu. 
Merkezi Kadıköy’de bulunan bu kuruluşun ça-
lışmalarını ve İstanbul’un temel sorunlarını ku-
rumun direktörü Dr. Güneş Cansız ile konuştuk. 
Cansız, İstanbul’da raylı sistemlerin mesafesinin 
artırılması ve entegre ulaşım alternatiflerinin ya-
ratılması gerektiğine işaret ediyor. 

• WRI Türkiye’yi tanıtır mısınız?
WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler, 2005 

yılında Washington DC merkezli bağımsız bir araştır-
ma enstitüsü olan Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) 
altında, kent içi sürdürülebilir ulaşım çözümlerini ince-
lemek amacıyla “EMBARQ” olarak adlandırılan ula-
şım programının altında kuruldu. İlk kurulduğumuzda 
adımız EMBARQ Türkiye idi, 2015’te çalışma alanla-
rımızı genişleterek WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehir-
ler adını aldık.

WRI’ın Şehirler Programı, “Kent içi Hareketlilik”, 
“Arazi ve Ekonomik Kalkınma” ve “İklim Değişikliği” 
başlıkları altında bağımsız araştırmalar yürütüp son tek-

nolojiye dayanan yeni fikirler ve 
öneriler geliştiriyor. Araştırmalar, 
kamu politikalarını, şirket strateji-
lerini ve sivil toplum eylemlerini 
etkilemek amacıyla kullanılıyor. 

• Ne tür çalışmalar yapıyor-
sunuz?

Yerel ve merkezi yönetimler-
le birlikte çalışarak kentlere yö-
nelik sürdürülebilir ulaşım, kent-
sel planlama ve enerji verimliliği 
politikaları ve iyi uygulamalar ge-
liştirilmesine destek veriyoruz. 

Türkiye’de 14 şehir için bisiklet, yayalaştırma, yol gü-
venliği, hava kalitesi, toplu taşıma ve binalarda ener-
ji verimliliği konularında projeler üretip bu kentlerin 
sorunları için çözümler geliştirdik. Metrobüsün Türki-
ye’ye getirilmesine öncülük eden kurumuz. 

“GÜNLÜK ULAŞIM SÜRESİ 91 DAKİKA”
• Sizce İstanbul gibi büyük bir şehrin en temel 

problemleri neler?
Bir kent, ancak odağında insan var ise yaşanabilir 

ve sürdürülebilirdir. Bir şehir kompakt ve kapsayıcı ol-

malı, orada yaşayanlar çeşitli hizmet ve imkanlara ko-
laylıkla erişebilmeli. Kent sakinleri, gitmek istedikleri 
yere ulaşmak için çok uzun mesafeler kat etmek zo-
runda kalmamalı. Bisiklet, yürüme gibi hem aktif hem 
de herkes için erişilebilir ulaşım alternatiflerine sahip 
olmalı. 

• Ulaşım temel problemlerden biri sanırım. 
Toplu taşıma rehberi Moovit’in araştırmasına göre 

İstanbul için ortalama günlük yolculuk süresi 91 daki-
ka. İstanbul’da toplu taşıma kullanan yolcuların yüzde 
66’sı bir, yüzde 30’u ise iki saatten fazla yolculuk ya-
pıyor. Aynı şekilde, İstanbul’da bir günde durakta bek-
leyerek geçirilen ortalama süre 19 dakika iken, yolcu-
ların yüzde 23’ü 6-10 dakika, yüzde 30’u 11-20 dakika 
ve yüzde 22’si 21-30 dakika arasında durakta bekliyor. 

 
ÇÖZÜM YOLLARI NELER?
• Bu problemlerin onarılması için ne tür çalışma-

lar yapılmalı?
İstanbul özelinde, raylı sistemlerin kilometre olarak 

artırılması, entegre ulaşım alternatifleri, akıllı ulaşım 
sistemleri gibi sürdürülebilir ulaşım çözümleri, kentsel 
dönüşüm çalışmaları her ne kadar büyük önem taşısa 
da, sosyo-ekonomik şartlar ve yoğun göç göz önünde 

bulundurulduğunda, ana çözümden ziyade geçici çö-
zümler olarak kalıyor. Asıl yapılması gereken ekono-
mik ve sosyal anlamda dengeli bir yapı sağlamak ama-
cıyla yatırımları Türkiye geneline yaymak. Her kent 
kapasitesi ve potansiyelleri doğrultusunda kendi bölge-
sinin çekim merkezi haline getirilmeli, yük İstanbul’un 
üzerinden kaldırılmalı.

• Sizin özellikle bisiklet çalışmalarınız var, İstan-
bul bisiklet kullanımında dünyada nerede?

2018 yılında hazırladığımız raporumuza göre, Tür-
kiye’nin 17 ilindeki bisiklet yollarının toplum uzunluğu 
1048 kilometreyi buluyor. Ama birçok şehirde bisiklet 
yolları bulunmasına rağmen, kent içi ulaşımda toplu ta-
şıma araçlarıyla entegre bir şekilde kullanılamayan bu 
yollardan istenilen fayda sağlanamıyor. Ekim ayında 
düzenlediğimiz 6. Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu’na 
katılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Geli-
şim ve Yönetim Sistemleri Daire Başkanı Ramazan Öz-
can Yıldırım, 2023 için hedeflerinin 155 km’lik bisik-
let yolunu 1.050 km’ye çıkarmak olduğunu söylemişti. 

“BİSİKLET ULAŞIM ARACI OLMALI”
• “Haydi Türkiye Bisiklete!” adlı bir kampanya 

çalışmanız var. Nedir bu projenin amacı?
10 yıl önce Türkiye’de bisiklet sadece karne hedi-

yesi olarak algılanıyordu. Bu konuda çok mesafe kat 
edildi. 1 Haziran 2019’dan itibaren, imar uygulaması 
görmemiş alanlar için hazırlanacak yeni imar planların-
da, bisiklet yolları ile bisiklet park istasyonları zorunlu 
hale geliyor. Pek çok belediyede gerekli altyapı da oluş-
turulmaya başlandı. Bu konuda eksik olan tarafsa toplu-
mun farkındalığı. İnsanlar, bisikleti günlük hayatın bir 
parçası, otomobil, metro, otobüs gibi bir ulaşım aracı 
olarak görmeli. ‘Haydi Türkiye Bisiklete!’ kampanyası 
ile de bu farkındalığı yerleştirmeye çalışacağız.

“KADIKÖY İLK SIRALARDA”
• Merkeziniz Kadıköy’de, Kadıköy’ü nasıl bir semt 

olarak tanımlıyorsunuz?
Kadıköy, İstanbul’un çok önemli bir merkezi konu-

munda. İlçede aktif yeşil alan kullanımı da oldukça yay-
gın ve miktar olarak diğer ilçelere kıyasla nispeten iyi 
durumda. Özellikle sahil bandı sadece Kadıköylülerin 
değil tüm İstanbullunun gelip dinlenip eğlendiği, bisik-
lete binip spor yaptığı bir çekim merkezi konumunda.

Kadıköy ilçesi pek çok araştırmanın yaşanabilirlik 
sıralamalarında da ön sıralarda yer alıyor. 2017’de ya-
yınlanan “İnsani Gelişme Endeksi”nin genel sonuçla-
rına bakıldığında, Türkiye’de araştırmaya dâhil edilen 
161 ilçe arasında ilk sırayı Beşiktaş’ın aldığı görülüyor. 
Beşiktaş’ı Kadıköy izlerken, Ankara’nın Çankaya ilçesi 
üçüncü sırada yer almış.

Kadıköy iyi bir konumda olsa da elbette yapılacak, 
geliştirilecek pek çok uygulama da bulunuyor. Örne-
ğin sadece sahil bandına ve belirli mahallelere odak-
lanmayıp ilçenin her mahallesinde büyük yeşil alanlar 
ve parklar oluşturulmalı. Engelli ve yaya erişimini ko-
laylaştıracak altyapı uygulamalarının ve kültürel kam-
panyaların geliştirilmesi de ilçeyi gelişmişlik anlamın-
da farklı bir düzeye taşıyacaktır.

Yük 
İstanbul’un 

üzerinden 
kaldırılmalı

WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler direktörü Güneş Cansız, 
İstanbul’daki sorunların çözümü için ülke genelinde ekonomik 

ve sosyal anlamda dengeli bir yapı sağlamanın gerekli olduğunu söylüyor

W
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SK tarafından mazbatası elinden alı-
nan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
(İBB) seçilmiş başkanı Ekrem İmamoğ-
lu, 27 Mayıs Cumartesi günü Bostancı 

Gösteri Merkezi’nde İstanbul Gönüllüleri ile bira-
raya geldi. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara 
Odabaşı’nın da katıldığı buluşmaya Kadıköylüler 
yoğun ilgi gösterdi. Kampanya Koordinasyon Top-
lantısı’nda konuşan İmamoğlu, 31 Mart seçim süre-
ciyle ilgili olarak İstanbul Gönüllüleri’ne teşekkür 
etti “Biz, 16 milyon insana, 16 milyon vatansever, 
82 milyon vatansever dedik. Kimseyi dışarıda bı-
rakmadık. Bu pozitif dil, milletin kalbinde taht kur-
du. Bana bu yolda, toplumla siyaset üstü bir dil kur-
mama en büyük fırsatı tanıyan, siz değerli İstanbul 
Gönüllüleri’siniz.”  dedi.

“YILMAYACAĞIZ”
Seçimin iptal edilmesiyle demokrasinin sıkıntı-

ya sokulduğunun altını çizen İmamoğlu şunları söy-
ledi: “Ama yılmayacağız. 23 Haziran’a giderken, 
bayrama gider gibi sandık mücadelesi vereceğiz. 
Coşkuyla, güler yüz ve mutlulukla. Onların istedik-
leri şey kavga ettirmek, kötü söz söylettirmek. Biz 
onlara fırsat tanımayacağız. Biz, bu bir avuç kötü 
dil kullanan insana, bu milletin vicdanı ve ahlakıyla 
ders vereceğiz. İyilik ve sevgi kazanacak. Bize ya-
pılan haksızlığı sahada anlatacağız. Güler yüzle an-
latacağız. Makamı ne olursa olsun, kim olursa olsun 
kötü söz sahibine aittir. Umursamayın.”

“HERKES BU ÜLKENİN TEMİNATI”
“Bu ülkede yaşayan her insanı Türkiye’nin temi-

natı olarak görüyorum” diyen İmamoğlu, “Türk’ü 
de teminattır, Kürt’ü de teminattır. Herkes bu ülke 
için teminattır. Bizi ayırmak için kullandıkları hiç-
bir şey bizleri bölemeyecek. Bunları anlatın. İstan-

bul’da ne yapmak istiyoruz biz? Adil bir şehir ya-
ratmak istiyoruz. Yeşil bir kent istiyoruz. Aynı 
zamanda bu şehrin yeteneklerini ortaya çıkaracak 
bir yönetim istiyoruz. Bu şehrin nimetlerini, kabili-
yetlerini, kazançlarını bir avuç insana değil, 16 mil-
yon insana dağıtmaya geliyoruz deyin. Onların der-
di bir avuç insan, bizim derdimiz 16 milyon insan. 
Bu farkı anlatacağız.” şeklinde konuştu.

“ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ “
İstanbul Gönüllüleri’ne, “Disiplinli çalışırsak 

başarıyı elde ederiz. Ev ziyaretleri yapın. Sandıklar-
da görev almayı teşvik edin. Bu kardeşinizin sela-
mını onlara iletin. Tartışın ama asla kavga etmeyin.” 
uyarılarında bulunan İmamoğlu, “Biz, demokrasiye 
inanmış, milli birlik ve beraberliğe inanmış insan-
larız. En büyük ilacımızın umut olduğuna inanan 
ve topluma umut vermeye çalışan bireyler olaca-
ğız. Ben öyleyim. Kendimi umut olarak görüyorum, 
siz de kendinizi öyle görün. O bilinçle çalışın. Asla 
yılmayacağız. Çok çalışacağız. Moralimiz bozuldu-
ğunda aklımıza şu cümleyi getireceğiz: Asla vaz-
geçmeyeceğiz.” dedi.

“AYAĞA KALKIN İSTANBUL”
Bayramdan sonraki 2 haftanın çok önemli ol-

duğunu vurgulayan İmamoğlu, “Sizlere sürprizle-
rim olacak. Güzel şeyler söyleyeceğim son bir haf-
ta kala. Sandığa hazırlık yapalım. Eğitimlere katılın. 
Mutlaka sandıkta görev alalım. Binlerce avukat gö-
rev alacak. Farkında mısınız her şey çok güzel ol-
maya başladı. Umut, yüzlerinizi güldürüyor. Ener-
jimiz çok yüksek. Bana 24 saat yetmiyor. Enerjisi 
yüksek bir kardeşiniz var. Ayağa kalkın İstanbul. 
Herkese söyleyin. Herkes konuşsun. Ve deyin ki; 
Her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. 
Her şey çok güzel olacak.”

Bostancı’da İstanbul Gönüllüler ile biraraya gelen Ekrem İmamoğlu 
“Asla yılmayacağız. Çok çalışacağız. Asla vazgeçmeyeceğiz” dedi

Y

Ekrem İmamoğlu, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin 3’ncü 

Cumhurbaşkanı merhum 
Celal Bayar’ın 98 yaşındaki 

kızı Nilüfer Gürsoy’u, Kadıköy 
Çiftehavuzlar’daki evinde 
ziyaret etti. İmamoğlu’na 

ziyaretinde Kadıköy Belediye 
Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ile 

CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali 
Narin de eşlik etti. 

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararna-
me(KHK) ile taşeron işçilerin, belediyenin iş-
tiraki olan KASDAŞ’ta sürekli işçi kadrosuna 
geçişinin ardından ilk sözleşme imzalan-
dı. Kadıköy Belediyesi Evlendirme Daire-
si’nde gerçekleşen törene CHP Genel 
Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP 
İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Ka-
dıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara 
Odabaşı, DİSK Genel Başkanı Arzu 
Çerkezoğlu, Genel İş Sendikası Ge-
nel Başkanı Remzi Çalışkan, Genel İş 
Anadolu Yakası 1 No’lu Şube Başka-
nı Ahmet Arıkan, CHP Kadıköy İlçe Baş-
kanı Ali Narin, belediye başkan yardımcıları 
ile belediye çalışanları katıldı.

“İŞÇİ KARDEŞLERİM HAKKINI ALDI”
Törende konuşma yapan Şerdil Dara Odabaşı, “Bu 
toplu sözleşme bizim için çok önemli, çünkü işve-
ren sıfatıyla 1 Mayıs’ta, Gezi’de, her toplumsal olay-
da düştüğümde elimden tutup kaldıran işçi kardeş-
lerimle sözleşme imzalıyorum. Gönül isterdi ki daha 
fazlasını yapalım. Gönül isterdi ki hak ettiğinizin üs-
tünde ekonomik olarak destek sağlayalım ama Tür-
kiye’nin de Kadıköy’ün de gerçekleri ortada. Benim 
birinci görevim maaşınızı eksiksiz bir şekilde hesa-
bınıza yatırmak. Ben bunun için çalışıyorum. Onun 
için zor bir görevim var. 472 bin Kadıköy’de yaşayan 
insana sorumluluğum olduğu gibi sizlerin ve ailele-
rinizin sorumluluğu da benim üzerimde. Onun için 
bu süreci hep beraber çalışarak, üreterek götürece-
ğiz” şeklinde konuştu. Odabaşı sözlerine şöyle de-
vam etti: “Birbirimize sırtımızı dönmeden, birbiri-
mizi utandırmadan, birbirimize güvenerek bu süreci 
tamamladık. Beş yıl beraber Kadıköy’e ve Kadıköy-
lüye hizmet etmeye devam edeceğiz. 23 Haziran’da 
“Her Şey Çok Güzel Olacak” ve Kadıköy’de 24 Ha-
ziran’da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak”.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da, 
“Sizlerin kararlılığı, işçinin yıllardır devam eden, 
emekçinin durdurulamaz mücadelesi ve emekçi-
nin her türlü baskıya rağmen gösterdiği kararlılığı 
Türkiye demokrasinin önünde en büyük sürükle-
yici etken olacak. Söylenebilecek her şey söylendi, 
hep birlikte sahada, sokakta yan yana, omuz omu-
za haklarımızı söke söke alma zamanı.” dedi

“DEMOKRASİ İŞÇİNİN EKMEĞİDİR”
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise “Demok-
rasi işçinin ekmeğidir” sözünü hatırlatarak “Bu söz 
DİSK’in tüzüğünün kuruluş bildirgesinin en başın-

da yer alır. Demokrasinin olmadığı yerde 
emeğin hakları olmaz. Emeğin hakla-

rının olmadığı yerde de demokrasi ol-
maz. Ve ne yazık ki bugün ülkemiz-
de korunacak bir demokrasiden değil 
kurulacak bir demokrasiden söz edi-
yoruz. Bu ülkede demokrasiyi de, 

cumhuriyeti de, bir harabeye dönüştü-
rülen memleketi de yeniden inşa ede-

cek olan, demokrasiyi yeniden kuracak 
olan bir kurucu iradeye ihtiyaç olduğu çok 

açık. Ve bu kurucu iradenin en önemli ayakların-
dan bir tanesi de hiç kuşkusuz ki Türkiye işçi sınıfı-
dır, emekçilerdir.” dedi.

İŞÇİLERLE BİRLİKTE HALAY 
Konuşmaların ardından Kadıköy Belediye Başka-
nı Şerdil Dara Odabaşı ve Genel İş Sendikası Ge-
nel Başkanı Remzi Çalışkan toplu sözleşmeyi im-
zaladı. İmza törenin ardından, CHP İl Başkanı Canan 
Kaftancıoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara 
Odabaşı, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Ge-
nel İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan da 
işçilerle birlikte halay çekti. Kadıköy Belediyesi’nin, 
işçi kadro düzenlemesini içeren kanun hükmünde 
kararname (KHK) ile birlikte belediye şirketine geçiş 
yapan 2 bin 400 işçisi bulunuyor. Kadıköy Belediye-
si ile Genel-İş Sendikası arasında devam eden top-
lu sözleşme görüşmelerinden sonuç alınamama-
sı üzerine, belediye binasına 14 Mayıs’ta grev kararı 
asılmış ve greve çıkılacağı açıklanmıştı. Toplu söz-
leşmenin imzalanması ile grev iptal oldu.

Kadıköy Belediyesi ile 
DİSK’e bağlı Genel-İş 
sendikası arasında toplu 
iş sözleşmesi imzalandı. 
Sözleşme ile birlikte 
işçilerin haftalık çalışma 
süresi 40 saate indi

Kadıköy Beledİyesİ’nde 
TOPLU SÖZLEŞME İMZALANDI

● İşçilerin en önemli talepleri arasında “çalışma süresinin haftalık 40 saat ile sınırlandırılması” ve “asgari üc-
ret farkının ücretlerine yansıtılması” yer alıyordu. 40 saat uygulaması 1 Ağustos’tan itibaren uygulamaya ge-
çecek. Ücret zammı ise 1 Haziran’dan itibaren tüm belediye çalışanlarını kapsayarak brüt 380 TL tutarında 
maaşa yansıyacak.
● Ulaşım ücretlerine gelen zam yol ücretlerine yansıyacak. Yemek ücreti günlük 20.50 TL oldu. İsteyen ye-
mek kartı alacak, istenmezse yemek ücreti maaşa yansıtılacak.
● Toplu sözleşmede, çocuğunun yüzde 65 oranında engelli olması durumunda brüt 200 TL oranında engelli 
çocuk yardımı, her gün 1 saat bakım izni, yılda 30 gün izin verilecek.
● Kadıköy Belediyesi’nde fiilen uygulanan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadın personelin izinli olmasına 
yönelik uygulama da sözleşme kapsamına alındı. Kadınlar 8 Mart’ta izinli sayılacak.
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1590355711 Vergi no'lu 
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18/04/2019 tarihli faturamız 

kaybolmuştur .Hükümsüzdür.
BAYTEK BAYLAR MOBİLYA 

SAN.VE TİC.A.Ş.

Kadıköy Belediyesinden 
almış olduğum K-138559 

no’lu makbuzumu kaybettim.
Hükümsüzdür.
MELİH GİRAY

KAYIP

Nİlüfer Gürsoy’u zİyaret ettİLer



531 MAYIS - 13 HAZİRAN 2019Yaşam

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.

6 Birincikânun, Cuma (1940)
Kemal,
Bursa’dayım, 1933 senesinden 

beri Bursa hapishanesinin duvarları, 
pencereleri, malta boyları değişmemiş, 
ne eskimişler ne yenileşmişler. Hatta o 
zamandan kalma bir iki mahkûma dahi 
rastladım. Yalnız onlar beni, ben onları 
biraz ihtiyarlamış bulduk.

Sana burasını birçok defalar 
anlatmıştım, tayyare biçimi bir bina. 
Benim oda kuyrukta, üçüncü katta, 
sol tarafta. Ordaki odadan biraz 
küçük. İçinde iki kişi yatıyoruz. Oda 
arkadaşımın adı Kemal. Evet “Kemal” 
senin adın gibi. Sana yalnız adı 
benzemiyor, senin gençliğine benzeyen 
tarafları da var. Şiire meraklı, heyecanlı. 
94’üncü maddeden 5 yıla mahkum. 
Belki de adından başka hiçbir şeyi sana 
benzemiyor da ben böyle bir benzetiş 
ihtiyacındayım. Her ne hal ise. Oda 
arkadaşımdan memnunum. Onunla 
senden konuşabiliyoruz. Senin vaktiyle 
Yedigün’de çıkan hikâyelerini okumuş. 
Ona seni anlatıyorum. Bu suretle seninle 
konuşmuş gibi oluyorum. Hele bu “gibi 
olmak” dün akşam son haddini buldu, 
kapı açılıp içeri girivereceksin sandım. 

…
İşte bugünlük Bursa havadisleri 

bu kadar. Sen Sinop’tan mektup aldın 
mı? Orda ne var ne yok? Müdür bey 
gitti mi? Aman Kemal kendine iyi bak, 
üşütme, nezle olma, zayıflama, seni turp 
gibi bıraktımdı; yine öyle, hatta daha 
şişman bir turp gibi bulayım.

Soranların, beni ananların cümlesine 
hasret ve selam. Gözlerinden öperim 
kardeşim.

3
Kemal,
Bu ikinci mektubumda sana iki 

sevinilecek haber vereceğim. Birincisi, 
bugün akşam üstü, alacakaranlıkta 
Ziya Meriç Bey 
geldi. Ziya Bey’i 
tanıdın. Nafıa 
Vekalete hukuk 
müşaviri. Dayı Paşa 
göndermiş. Elinde bir 
istida müsveddesinin 
notları. Dayı Paşa 
Başvekille ve fırka 
grubu erkanıyla 
görüşüp prensip 
itibarıyle mutabık 
kalmışlar. Af 
meselesi hallonulmuş. 
İstida Başvekile 
hitaben. Davanın 
hukuki kısmından 

bahsetmeyeceğim denildikten sonra, 
kısaca nasıl kusursuz ve taksiratsız 
mahkum edildiğim kaydolunuyor. 
Etrafıyla üç senedir hapishane 
köşelerinde çürüdüğüm anlatılıyor, 
Milli birlikteki yerimi veriniz fikrinin 
inkişafıyla ve kusursuz, kabahatsiz 
uğradığım cezayı af yoluna gidiniz diye 
bitiyor. Hepsi bir daktilo sayfası kadar 
tuttu. Ana hattında vaktiyle İstanbul 
tevkifhanesinde Meclise 
yaptığımız af talebi 
istidasına benzemekte, 
yani hususi af talebi. Ziya 
Bey, artık bu sefer mesele 
bitmiştir, diyor. Çok 
yakında bir aya varmaz 
çıkacaksınız, tebşir 
ederim, dedi. Ve sizin bu 
teşebbüs neticelendikten 
sonra, diyor, arkadaşlar da 
emsal zikriyle müracaatta 
bulunurlar, böylelikle 
artık herkes tarafından 
iç yüzü anlaşılmış bir 
davanın haksızlığı tamir 
olunur, dedi. Mesele 
böyle kardeşim. Siz isterseniz derhal 
ayrı ayrı müracaat edin, isterseniz, 
benim müracaatın neticesini bekleyip 
emsal zikriyle müracaatta bulunun. Ben 
vaziyeti objektif olarak yazıyorum. 
Şimdiye kadarki tecrübelerde aldığım 
dersle bu hususta ne kadar bedbin 
olduğumu bilirsiniz.

Hatta Ziya Bey’e de bu bedbinliğimi 
söyledim, bu seferki katidir, dedi, 
görüyorsunuz ya Bursa’ya gelmişken 
burda akrabalarıma bile uğramadan 
yarın sabah hareketle istidayı Başvekile 
götüreceğim, hepinizi tebşir ederim, dedi. 
İşte bütün teferruatıyla birinci haber bu.

İkinciye gelince, Pazartesi günü 
Piraye geldi. Yarın gidiyor. Bir ay sonra 

yine gelip burda bir ay 
kadar kalacak. Fakat Ziya 
Bey bugün o gittikten 
çok sonra geldiği 
için ve yarın sabah 
erkenden Piraye yola 
çıkacağından kızcağız 
bu son teşebbüsten 
haberdar değil. Ona 
meseleyi mektupla 
bildireceğim. Fakat o 
da duymuş, Vedat’a 
benim bacanağa, 
ahbaplarından birisi 
bir mebustan duyarak, 
bundan bir hafta, on 
gün evvel, Nâzım 
çıkacak demiş. Sonra 

Piraye’nin babası da aynı haberi üstü 
kapalı ima etmiş, yahut Piraye babasının 
sözlerinden o manayı çıkarmış. Bana 
kalırsa bizim kız o manayı çıkarmış. 
Her ne hal ise şimdi benden mektubu 
alıp Ziya Bey’in Dayı Paşa’dan getirdiği 
haberi öğrenince kendi işittikleriyle son 
hadiseyi birleştirip bir hayli sevinecek. 
Allah vere de kızın bu son sevinci boşa 
çıkmasa.

Kızcağız sana çok selam söyledi. 
Senin mektubunu, ilk mektubunu, 
pazartesi günü Piraye’yle konuşurken 
verdiler. Beraber okuduk. Gözleri 
dolu dolu oldu. “Keşke Kemal’i 
bırakıp gelmeseydin” dedi. Sonra yeni 
müdürünüzden ne kadar memnun 
olduğunuzu anlatan satırları okuyunca 
biraz teselli buldu. “Her şeye rağmen 
Kemal benim için oğlum Mehmed’in 
biraz büyüğü olan ağabeyidir ve Kemal 
gibi koskoca bir oğlum olduğunu 
düşündükçe hem seviniyorum, hem karı 
koca ne kadar ihtiyarladığımızı görüp 
içime tatlı bir keder düşüyor” dedi.

Burda rahatım iyidir. Müdürümden 
ben de çok memnunum. Fakat beni de 
bilhassa sevindiren sizin müdürünüz 
Mekki Bey’den memnun oluşunuzdur. 
Kendisine gıyabi selamlarımı söyleyin.

…
 Bu mektup böyle biter. Hasretini 

dehşetle duyuyorum. Sorup soruşturan-
ların cümlesine selam.

4
Kemal,
İkinci mektubunu aldım. Bu üçüncü 

mektubumdur. İkinci mektubumda, Ziya 
Beyin buraya geldiğini, Başvekalete 
hitaben bir istida yazdığımı, Ziya Bey’in 
Dayı Paşa’dan naklen söylediğine göre 
bu sefer haksızlığın tamir edilip mutlak 
çıkacağımızı, teşebbüslerin teker teker, 
her teşebbüsten netice alındıktan sonra 

yapılması lazım geldiğini 
tafsilatıyla yazmıştım. Yine 
hülasa edişimin sebebi ikinci 
mektubumu belki alamamış 
olduğun ihtimalidir.

…
Sana şimdilik günlerimin 

nasıl geçtiğini anlatayım. Sabah 
saat sekizde kapılar açılıyor. 
Dokuza kadar yıkanmak, 
çay, dolaşmak. Dokuzda 
biraz okumak, daha doğrusu 
senin adaşın Fransızcasını 
ilerletmek için Metod Berliç’ten 
hikâyeler okumak. Saat onda 
resme oturuyorum. Ve aşağı 
yukarı ortalık kararıncaya yani 

saat beşe kadar, öğle yemeği fasılası 
müstesna, resme çalışıyorum. Akşam 
saat sekizde kapılar kapanıyor. Bu 
kapanışa kadar Sarıyerli Emin beyle 
filan laf atıyoruz. Kapılar kapandıktan 
sonra hâlâ okuyacak bir şeyim olmadığı 
için dokuzda filan yatağa giriyorum.

İşte şimdilik sensiz hapishane 
hayatım böyle geçiyor. Şiir yazmıyorum. 
Bilmem neden ama bu hususta bir 
teraküm olduğunu zaman zaman 
hissediyorum. Yazarsam iyi şeyler 
hissedebileceğim belki.

Nuri Tahir’e hâlâ mektup 
yazamadım. Yarın da ona yazacağım. 
Bana büyücek bir kafa resmi 
göndermesini, renklerini yazmasını 
söyleyeceğim, bir portresini yapıp 
göndereceğim.

Emin ol Kemal’ciğim senin gibi 
mektup yazabilmek için çok şey 
verirdim. Mesela resim yapacağıma 
senin gibi mektup yazmasını 
becerebilseydim.

Erkek kardeşim yok diye çok 
üzüldüğüm zamanlar olmuştur. Şimdi 
sen ve Nuri iki tane birden var ve 
ben sizi sizden uzak bir ağabey gibi 
düşünmekle nasıl bahtiyar oluyorum 
tahmin edemezsin. Çünkü senin iki tane 
erkek kardeşin var. Belki sen de kız 
kardeşin hasretini çekmişsindir.

Çankırı Cezaevi insanları ve 
odamızla gözümde tütüyor. Hasretini 
çekiyorum. Asri’nin aynacı dükkânı, 

Bekir’in terzi dükkânı, marangozhane, 
küçük usta ne güzel günlermiş.

Burada da rahatım. Fakat rahatlık 
her şey demek değil. Her şey olan 
insandır, insanlardır.

Hikmet’e de senin gibi iki mektup 
yazdım. Birine cevap alamadım. 
Üstad meşguldür, bilirim, ama mektup 
yazamayacak kadar meşgul olduğunu 
bilmezdim. Yoksa yine kabahati sana 
yükletip mektup postaya verilirken 
“Kemal haber vermedi mi” diyecek. Ve 
hakikaten kabahat sende mi?

Piraye geldi, gitti. Gelecek. 
Babasının benimle bilhassa alakadar 
olduğunu, artık damadı bendenize 
eskisi gibi kızmadığını söyledi. İnşallah 
doğrudur. Çünkü ben kayınbabamı 
hakikaten severim

Soranlara selam.
Başefendiye, gardiyanlara.
Hasretle seni kucaklarım kardeşim.

NAZIM HİKMET (15 Ocak 1902- 0 Haziran 1963)

Yetmişinde bile zeytin dikeninden, bir kızıl süvari olan 19 yaştakine, 
Tahir’inden Zühre’sine, Hiroşima’da 7 yaşında kalan kız çocuğuna, 
karlı kayın ormanından, Varna önünden geçen vapuruna, annelerin 
ninnilerinden, spikerin okuduğu habere, güneşe ilk defa çıkarılan 

içerdekinden, Serez’in esnaf çarşısına… 
Ağacın, denizin, hayatın, aşkın, ayrılığın, 
kavuşmanın şairi Nazım Hikmet. Kendi 
deyimiyle “tepeden tırnağa insan, tepeden 
tırnağa kavga, hasret ve ümitten ibaret...” 

Politik görüşleri nedeniyle defalarca 

tutuklanan, yurduna hasret gözlerini yuman, şiirleri 50 dile çevrilip 
kendi yurdunda yıllarca yasak olan usta şair, tüm dünyaya büyük bir 
miras bırakarak 3 Haziran 1963’te Moskova’da yaşamını yitirdi.
Nazım Hikmet’i saygıyla anıyor, son baskısı İthaki Yayınları tarafından 
yapılan Kemal Tahir’e Mektuplar kitabından Kemal Tahir’e yazdığı 3 
mektuptan bölümler ile bir şiirini  yayımlıyoruz. 
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MOR MENEKŞE, AÇ DOSTLAR 
VE ALTIN GÖZLÜ ÇOCUK   
Abe şair, 
bizim de bir çift sözümüz var 
                                      «aşka dair.» 
O meretten biz de çakarız 
                                    biraz..
Deli çığlıklar atıp avaz avaz 
      burnumun dibinden gelip geçti yaz 
                               sarı 
                                  tahta vagonları 
                            ter, tütün ve ot kokan 
                                                   bir tren gibi. 
Halbuki ben 
      istiyordum ki gelsin o 
          kırmızı bakır bakracında bana 
                              sıcak süt getiren gibi... 
Fakat neylersin, 
          yaz böyle gelmedi, 
                yaz böyle gelmiyor, 
                     böyle gelmiyor, hay 
anasını... şey!..
EEEEEEEEEY... 
     kızım, annem, karım, kardeşim 
                                                  sen 
                          başında güneşler esen 
                              altın gözlü çocuk, 
                      altın gözlü çocuğum benim; 
deli çığlıklar atıp avaz avaz 
burnumun dibinden gelip geçti de 
yaz, 
ben, bir demet mor menekşe olsun 
                                               getiremedim 
                                                                 sana! 
Ne haltedek, 
      dostların karnı açtı 
                           kıydık menekşe parasına! 

1930 

“yoldaşlar, ölürsem o günden önce yani, 
- öyle gibi de görünüyor - 
anadolu’da bir köy mezarlığına gömün beni 
ve de uyarına gelirse, 
tepemde bir de çınar olursa 
taş maş da istemez hani…”

lümünü böyle anlatmıştı Nazım. Sadelik-
le, mücadeleyle, insanlığın büyük kav-
gasına verdiği destekle geldi, geçti bu 
dünyadan. Yaşamı sürgünle, baskılarla 

geçen, 1951 yılında memleketinden ayrılmak zorun-
da kalan ve ölümüne kadar ülkesine döne-
meyen büyük usta Nazım Hikmet’in ölümü-
nün 56. yılı. Nazım’ın “…Yazılarım otuz 
kırk dilde basılır / Türkiye’mde Türkçemle 
yasak” dediği şiirleri ancak ölümünden son-
ra basıldı ülkesinde…

Nazım Hikmet’in ölümünün 56. yılında 
Kadıköy Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde 
anma düzenlendi. 25 Mayıs Cumartesi dü-
zenlenen anma şair Ender Yiğit’in, Nazım’ın 
şiirlerini okumasıyla başladı. “Büyük insan-
lığın büyük şairi” diye tanıtılan Nazım için, 
“Dünyada yeni bir aydın kuşağının temsil-
cisiydi. Aydın sorumluluğuyla hareket etti. 
Örgütlü olmaya, mücadele etmeye duyduğu inançla 
yenebildi yalanı.” dendi.

NERUDA, CHAPLIN, PICASSO VE NAZIM...
Çağrı Kınıkoğlu, Kaya Tokmakçıoğlu ve Mehmet 

Kuzulugil’in katıldığı panelde ise ilk konuşmayı Na-
zım’ın şiirleri ve sanat anlayışı üzerine Kaya Tokmak-
çıoğlu yaptı: “Öncü sanat arayışlarının sürekli araştı-
rıldığı bir döneme doğuyor Nazım. Çok sürpriz değil 
bu arayışın öznesi olması. Nazım, hep nesnelliğin de 
içinde devinen biri. Özellikle Mayakovski, Nazım’ın 
doğrudan etkilendiği şairlerden biri. Yeni bir dünyayı 
aramanın sanatsal formu bu aslında. Moskova’ya geç-
tiği andan itibaren bu arayışın temelinde yer alıyor.”

Nazım’ın, şiirinde içerik dışın-
da olabildiğince devrimci bir dö-
nüşüm gerçekleştirdiğini söyle-
yen Tokmakçıoğlu şöyle devam 
etti: “Ben oldum, piştim demiyor. 
Memleketimden İnsan Manzarala-
rı mesela türler üstü bir metindir. 
Hayatı biçimlendiren işçi sınıfı-
nı her zaman vurguluyor. Hareket-
siz durağan bir şiire kesinlikle kar-
şı. Kullandığı imgeler mutlaka bir 
amaca yöneliktir. Çok net şekilde 
çağının insanını anlatıyor. Sömü-
rülen, ezilen, başkaldıran, korkan 

somut bir insanı anlatıyor. Aydınlık bir dünya mü-
cadelesi veren Neruda, Brecht, Chaplin, Picasso gibi 
büyük bir ailenin mensubu.”

“SİYASİ KİMLİĞİ ONU VAR EDEN BİR ŞEY”
Tokmakçıoğlu, “Nazım’ın politikliğiyle poetik-

liğini asla birbirinden ayıramazsınız. Zaten Nazım 
da ‘İyi sanatkârım evet ama bunu ideolojime borç-
luyum’ der.” diyerek sözlerini sonlandırdı. Nazım’ın 
şiirleri ve sanat anlayışı üzerine yapılan sunumun ar-
dından yazar Mehmet Kuzulugil de Nazım’ın poli-
tik düşünceleri ve anlamı üzerine bir konuşma ger-
çekleştirdi. Kuzulugil, ‘Nazım’ın siyasi kimliğinin 
hayatının bir evresinde yaptığı bir tercihten öte, onu 
var eden bir şey’ olduğunu söyledi ve şöyle devam 
etti: “Nazım komünist örgüte girmiş birisi değil, Na-
zım bizzat o partinin kendisi. Nazım paylaşılamıyor. 
Nazım’ın Sovyetler hakkında, sol hakkındaki söyle-
diklerini ısrarla çarpıtıyorlar. Bu, ‘Nazım bizimdi, si-
zindi’ meselesi değil. Şunu vurgulamak lazım; Na-
zım kendi ağırlığını toplumsal mücadeleye vakfettiği 
sanatsal üretimini komünistliği içinde gerçekleştiri-
yor. Bunu gösteren de şiirleridir. Bu kişilik Nazım’a 

özgü bir şey değil. İnsanlığın o dönemki 
özel evresine özgü bir şeydir. Kapitaliz-
min içinden onu yıkacak, adil eşit düze-
ni kurabilecek olanın ortaya çıktığı bir 
tarihsel aralıktan bahsediyoruz. İnsanla-
rın o dönemde, şurasını burasını düzelt-
me ufkuyla değil, büyük insanlığın kar-
deşliğini kurma ufkuyla davrandıkları 
bir dönemde yazıyor Nazım.”

Nazım’ın en büyük becerisinin ger-
çeklikten kaynaklandığını söyleyen Ku-
zulugil, “Nazım, gerçekle yaratıcılığı 
ve hayalciliği karşı karşıya getirmiyor. 
İnsanlar bir şeyi hayal edebilir ve bunu 
ancak gerçekliği kavrayarak yapabilir. 
Nazım’ın politik kişiliği de altı çizilme-
si gereken yerlerden bir tanesi. En çok 
bunu var ediyor.” dedi.

Panelin ardından, Gülcan Altan ve 
Yapıcılar müzik grubu sahne aldı ve 
“Nazım’ın Küba seyahati” filminin gös-
terimiyle etkinlik sona erdi.

56. yılında

Nazım Hikmet
ölümünün

anıldı
Ö

l Fırat FISTIK

Büyük insanlığın büyük şairi Nazım 
Hikmet, ölümünün 56. yılında Kadıköy’de 
Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde anıldı

Kemal Tahir, Piraye ve Nazım Hikmet 
bir arada



“İnce şeylerin hatırını gözeten” minima di-
zimizin ikinci kitabı olan Toz’a, “Onunla ne 
kadar savaşırsanız savaşın, toz her şeye 
sirayet eder. Kabarık topaklar, hattâ kat-
manlar halinde toplanır, şeylerin hatları-
na uydurur kendini ve zamanın akışını işa-
retler. Kendi içinde, bir toplanma yeridir de, 
olmuş ve olacak olandan mürekkep geli-
şigüzel bir topluluk, bir izler kataloğu, bir 
tehditler envanteri ve bir vaatler kümesi,” 
diyerek başlıyor Michael Marder.
Üzerine eğildiği konuyu, tıpkı sınır tanıma-
yan tozun, bu ince şeyin kendisi gibi, çeşit-
li teoriler arasında köprüler kurarak ince-
leyen bu disiplinlerarası çalışma, gündelik 
hayata, sanata ve edebiyata da sıkça gön-
dermede bulunuyor. Bugün varoluş, bira-
radalık ve adalet hakkında düşünmek isti-
yorsak, kendimize toz kondurmamamıza 
neden olan insan-merkezci kibirden sıyrıl-
mamızı sağlayacak tozun bize kimi anah-
tarlar sunabileceğini gösteriyor.
Toz’u okuduktan sonra, içinde bulundu-
ğunuz ve adım attığınız her yere farklı bir 
gözle bakacaksınız. (Tanıtım Bülteninden) 
İthaki Yayınları / 120 sf / 15 TL
Remzi Kitabevi’nden aldığımız bilgiye göre 
haftanın çok satan kitapları şunlar oldu: 
■ Bir Ömür Nasıl Yaşanı? / İlber Ortaylı / 
Kronik Kitap / 285 sf
■ Devran / Selahattin Demirtaş / İletişim 
Yayınları / 138 sf
■ Mindfullness / Harvard Business Re-
view / Optimist Yayınları / 127 sf

HAFTANIN 
PUSULASI
KİTAP

ALBÜM

DİZİ

Toz

Elif Yakarçelik / Yalnız Uyuma

The OA

İlk albümü “Geçici” ile müzik dünyası-
na mütevazı bir başlangıç yapmayı düşü-
nen Elif Yakarçelik’in etkileyici yorumu ve 
caz/pop düzenlemeleri, beklediğinin öte-
sinde bir ilgi uyandırdı. İkinci albüm için he-
men çalışmaya başlayan yorumcu, “Yalnız 
Uyuma” albümü ile bu kez yeni besteler ve 
sürprizlerle karşımızda.
Yakarçelik’in samimi vokalini, etkileyici dü-
zenlemeler ve müzisyenlerle buluştur-
duğu “Yalnız Uyuma” albümünün müzik 
direktörlüğünü yine Özgür Ulusoy üstle-
niyor. Kalan Müzik’ten çıkan albümde din-
leyicileri, “samimi Yakarçelik yorumu”nun 
ötesinde, caz, pop ve etnik müziğin etkile-
yici sentezi bekliyor.(Tanıtım Bülteninden)

Ruhu doyuran şarkılar: 
■ Akasya Kokulu Sabahlar / Yeni Türkü
■ Gelmiyorsun / Ezginin Günlüğü
■ Öylesine / Jehan Barbur

Netflix’te karşımıza çıkan The OA, 8’er bö-
lümlük 2 sezondan oluşuyor. İçinde bi-
lim kurgu temasının dışında fantastik ve 
doğaüstü öğeler de bulunduran bir yapım 
olarak tanımlayabileceğimiz The OA, aynı 
zamanda başrolünde bulunan ve senarist 
kimliğiyle de bilinen Brit Marling tarafından 
kaleme alındı. Ana teması “paralel yaşam-
lar” “zamanda açılan tüneller” gibi mev-
zuları kapsadığını söylesek sanırız ilgilisi 
hemen açıp izlemeye başlayacaktır. Konu-
su ise kısaca şöyle: Prairie Johnson, bun-
dan 7 yıl önce gizemli bir şekilde ortadan 
kaybolan genç bir kadındır. 7 yıllık yoklu-
ğuna yüksek bir köprüden atlayarak nok-
ta koyan karakterimiz, şans eseri kurtulur 
ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alı-
nır. Ailesiyle yeniden buluşur ama bir fark 
vardır; eskiden kör olan Prairie artık görü-
yordur ve ısrarla adının OA olduğunu söy-
lemektedir. Bölümler ilerledikçe, sezon-
lar aktıkça hikaye içinde hikaye olduğunu 
ve bu hikayelerin yaşamların birbirleriy-
le bağlantılı olduğunu görürüz. Dizinin ilgi 
çeken yanı da bu zaten. Uzun bir film gibi. 
Oyunculuklar da kayda değer derecede iyi. 
Farkı bir dünyanın içinde kaybolmak ister-
seniz, tatilde izlemek için güzel bir seçe-
nek olabilir.

Hazırlayan: Semra ÇELEBİ / sem.celebi@hotmail.com
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FESTİVALİ!
New York’tan sonra tamamen si-
yah yiyeceklerden oluşan 
muhteşem festival Haziran 
ayında İstanbul’da olacak. 
Bu etkinlik Berlin, Budapeş-
te, Tel Aviv, Helsinki ve New 
York’tan sonra son 8 ay 
içinde gerçekleşecek olan 6. 
Black Food Festival’i olacak. 
9 Haziran Pazar günü Doro-
ck XL Kadıköy’de gerçekleş-
tirilecek olan festivalde, zi-
yaretçiler doğal yapım siyah 
hamburger, siyah çikolata, 
makaron, dondurma, ma-
karna, siyah bira, siyah tat-
lı ve şekerlemelerle buluşacak. 
Etkinlik sırasında gastronomi ala-
nında uzman, tanınmış jüri üyeleri, katılım-

cılar tarafından sunulan yiyecekleri seçecek 
ve “2019 İstanbul’un En İyi Siyah Yiyece-

ği” ile “2019 İstanbul’un En İyi Siyah İçe-
ceği” ödüllerini en yaratıcı ve en 

iyi ürünü üreten katılımcıya 
takdim edecek. BFF hak-

kında Budapeşte’de ya-
şayan, yemeksever bir 
yemek blogger’ı olan Re-
gina Boros, tarafından 

2016’da ortaya atılan bu 
fikir, planlamalardan sonra  

ve organizasyonlardan sonra 
ilk etkinlik Kasım 2018’de ilk fes-

tivale dönüştü.  5 ay içinde de sırasıy-
la Berlin, Tel Aviv, Helsinki ve New York’ta 

da ziyaretçileriyle buluşan festival 24 ay 
boyunca 20 şehri dolaşacak.
blackfoodfest.com

İBB Şehir Tiyatroları’nın artık bir 
gelenek haline getirdiği “Yaz Oyun-
ları” 11 Haziran Salı günü başlıyor. 
Sezon boyunca beğeniyle izlenen 
Felatun Bey ile Rakım Efendi, Has-
talık Hastası, Bizim Aile, Amanvermez Avni ve Cibali Karakolu oyunlarının yer al-
dığı “Yaz Oyunları,” 11-16 Haziran günlerinde Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava 
Sahnesi’nde sahnelenecek.  
Biletler, İBB Şehir Tiyatroları gişeleri ve https://sehirtiyatrolari.ibb.istanbul/  
adresinden alınabilir. Oyunların konuları ise kısaca şöyle: 

 Felatun Bey ile Rakım Efendi: Türk edebiyatının ilk popüler yazarlarından ka-
bul edilen Ahmet Mithat Efendi’nin romanından uyarlanan oyun, Tanzimatı taki-
ben ortaya çıkan diğer ilk Türk eserlerinde de sık olarak rastladığımız “yanlış ba-
tılılaşma” konusunu ironik bir yaklaşımla ele alıyor. 

 Hastalık Hastası: Moliere bu oyunda; saf bir adamın, onu gelir kapısı gibi kabul 
eden doktorunun yanlış teşhislerine kanıp, kendini neredeyse ölümcül bir hasta 
olarak görmesi sonucu gelişen olayları konu alır. 

 Bizim Aile: Sadık Şendil'in ölümsüz eseri “Bizim Aile” Sinem Bayraktar uyar-
lamasıyla tiyatro sahnesine taşınıyor. Müzikli oyunda emeğin ve sevginin gücü 
bir aile sıcaklığında gösteriliyor. 

 Amanvermez Avni: Kendine has yöntemleriyle olaylara yaklaşan Komiser Av-
ni’nin Osmanlı’nın Sherlock Holmes’u diye anılması boşuna değildir. 2018-2019 
sezonunda ilk kez sahnelenmeye başlayan, Ebu’s Süreyya Sami’nin yazdığı eseri 
Selçuk Yüksel oyunlaştırıp yönetti.

 Cibali Karakolu: Cibali Karakolu hali hazırda varlığını koruyan pek çok gerçeğe 
ışık tutarak geçmişten günümüzü yansıtan eleştirel bir ayna olmayı başarıyor. 
Öğrenilmiş kadın erkek ilişkileri başta olmak üzere, paranın ilişkilerdeki etkisi, 
çeşitli kurumlardaki eksikliklerin neden olduğu yetersizlik, toplumsal ve politik 
yaşama dair eleştirilerle biçimlenen oyun, güldürmek kadar yeniden cevaplan-
ması gereken pek çok soruyu da beraberinde getiriyor.

Bayramda ne yapmalı?
9 günlük bayram tatili geldi çattı. Kimi programını çoktan yaptı, İstanbul’dan uzaklaştı; kimi de bu kadim 
kentin az trafikli sakin halini yaşamayı seçti. Biz de İstanbul’da kalanlar için, dünyanın en özel şehirlerinden 
birinde kalmanın ayrıcalıklarını hissedecekleri bir etkinlik listesi hazırladık. Özellikle sergiler dikkat çekiyor…

Atölye Espas’dan üçüncü sergi
Atölye Espas sanat yolcularının üçüncü sergisi Kadıköy Belediyesi 
Caddebostan Kültür Merkezi’nde açılıyor.
Kimi bir yıl, kimi ise daha uzun zamandır resme gönül vermiş on 
sanat yolcusunun resimlerinden oluşan sergi 1 Haziran’da açıla-
cak. Canan Canbeyli, Gül Adıyaman, Güzin Kurnaz, Nuran Adak-
lı Kamacı, Nurten Aba, Nurver Turfaner Sipahioğlu, Sevtap İzmirli 
Eyli, Tanju Sümer, Tuğba Şengül, Vildan Kaya’nın yapıtlarından olu-
şan sergi 12 Haziran’a kadar CKM 4. Fuaye katında görülebilir.

MOTOSİKLET PANAYIRI
İlki 2017 yılında “Eğitim Festivali” olarak 
yapılan ve ortalama 7 bin 800 motosik-
letçinin katılımıyla gerçekleşen festiva-
lin üçüncüsü Türkiye Motosiklet Platformu 
Motosiklet Panayırı konseptiyle 1-3 Hazi-
ran günlerinde yapılıyor. Tüm motosikletli-
ler ve motosiklet meraklıları davetli. İstan-
bul Kadıköy Motosiklet Akademisi,  Muhtar 
Kadir Kurucay Sokak No:7 Kadıköy’de.

Bayram boyunca görülebilecek bir diğer önem-
li sergi de 1 Haziran’da Karaköy Tophane’deki De-
po’da açılıyor. Depo ve Goethe-Institut iş birliği ile 
gerçekleşen sergi güncel sanat, fotoğraf, etnogra-
fik malzeme ve dijital medyayı bir araya getiriyor. 
Akdeniz, Ortadoğu ve Balkanlar’da üç Semavi di-
nin paylaştığı mekân ve pratiklere odaklanan ser-
ginin küratörleri Dionigi Albera ve Manoël Pénica-
ud. Sergi 14 Temmuz’a kadar açık. 

APHRODİSİAS 
Kurtuluş - Osmanbey civarlarına geçerseniz, eski 
bira fabrikasından eğlence merkezine dönüşmüş 
olan Bomontiada’ya uğramayı unutmayın. Bo-
montiada’da 31 Mayıs’ta açılan bir sergi ise emi-
niz dikkatinizi çekecek. Ara Güler Müzesi’nin ikin-
ci sergisinde sanatçının arşivinden Geyre Köyü ve 
Aphrodisias Arkeolojik Alanı’na ait ve aralarında ori-
jinal karanlık oda baskılarının da bulunduğu fotoğ-
raflar, uluslararası yayın ve ajanslarla yazışmaları, 
gezi notları ve kendi hazırlamış olduğu Aphrodisias 
kitap maketinin de bulunduğu bir seçki sergileniyor. 
Tüm bunların ilk kez sergilendiğini de not düşelim.

Portre ressamı Mihri (1885-1954), 29 yaşındayken kadınlara 
özel güzel sanatlar okulu İnas Sanayi-i Nefise Mektebi’nin ku-
ruluşunu sağlamasıyla toplumsal dönüşümün önemli aktörleri 
arasında yerini almıştı. Ancak, çoğunlukla yurt dışında yaşadı-
ğı için sanatçı hakkında yapılan araştırmaların sayısı oldukça az. 
Bu sergi ise Rollins College Arşivleri’nden yazışmalar başta ol-
mak üzere kapsamlı arşiv belgeleri, gazete haberleri, dergi ya-
zıları ve seçili eserler eşliğinde, Mihri’nin hayatına dair farklı bir 
bakış sunuyor. Hala görmediyseniz Şişhane’de bulunan Salt Ga-
lata’daki bu sergi için son tarih 9 Haziran. Bayram tatili bu sergiyi 
görmek için de iyi bir fırsat olabilir. 

Yine Kadıköy’e dönecek olursak, Bina’da illüstrasyon se-
verlerin kaçırmaması gereken bir sergi var. 2018 İllüst-
rasyon Haftası kapsamında hazırlanan ve Tel Aviv’de dü-
zenlenen “Non Stop TLV 3am” sergisi, 25 Mayıs – 15 
Haziran tarihlerinde Bant Mag. Havuz / Bina’da. Küratör-
lüğünü Tel Aviv yeraltı ve kulüp sahnesinin önemli isim-
lerinden olan Marina Pozner’in üstlendiği “Non Stop TLV 
3am sergisi”, şehrin gece hayatını, bu hayatın mekânsal 
ve oluşumsal aktörlerini illüstrasyon sanatçılarının yo-
rumlarıyla yansıtıyor. 

“ANNELER, ANNELER” 
Fransız Kültür Merkezi fotoğraf sanatçısı 
Lâm Duc Hiên’in eserlerine ev sahipliği 
yapıyor. Hiên’in etkileyici kareleri, sizi politik 
konular üzerine düşünmeye itebilir. Sanatçı 
Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Tibet, 
Moldovya, Irak gibi yerlerde evsiz barksızları, 
meteliksizleri, mülksüzleri, yurtsuzları oldukça 
etkileyici bir biçimde fotoğraflamış. Bayramda 
İstiklal Caddesi’ni sakince gezmeden olmaz, o 
vakit bu sergiye uğramayı da ihmal etmeyin. 
1 Haziran’da açılacak sergi 26 Haziran’a kadar 
görülebilir. 

DİABLO SWİNG ORCHESTRA 
Grubun adına dikkatli baktığınızda neyle kar-
şılaşacağınızı kestirebilirsiniz aslında. İşin için-
de swing ve gypsy caz var ama ayrıca bir ilginç 
daha unsur mevcut. Swing geleneğini heavy 
metal enerjisiyle harmanlayan Diablo Swing 
Orchestra benzersiz bir deneyim vadediyor. 
Zorlu Center AVM’de 1 Haziran akşamı gerçek-
leşecek konser, tatilin ilk günlerinde güzel bir 
enerji verebilir. 

 “PAYLAŞILAN 
KUTSAL 
MEKÂNLAR” 

MİHRİ: MODERN ZAMANLARIN 
GÖÇEBE RESSAMI 

“NON STOP TLV 3AM” 

Felatun Bey ile Rakım Efendi    11 Haziran 2019 Salı      21.15
Hastalık Hastası     12 Haziran 2019 Çarşamba    21.15
Bizim Aile     13 Haziran 2019 Perşembe  21.15
Amanvermez Avni     15 Haziran 2019 Cumartesi  21.15
Cibali Karakolu                          16 Haziran 2019 Pazar  21.15

Black Food Festivali (Siyah Gıda 
Festivali) ilk kez Türkiye’ye geliyor

Sİyah yİyeceklerİn

başlıyor
Yaz Oyunları
Açıkhava 



?
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SİNEVİZYON

Sinemanın, kitleler açısından önceliği konu-
sunda çok sayıda alternatiften bahsedilebi-
lir. Bir filmi değerli kılan kimi için gerçekçili-
ği, kimi için fantastikliği, kimi için hüznü, kimi 
için güldürme katsayısı, kimi için siyasetle 
ilişkisi, kimi için belgesel tavrı vs. en önem-
li kriterdir… Bu önceliklerden ya da talepler-
den hangisine yakınsınız bilemem ama ye-
dinci sanatı gündelik hayatın sorunlarından 
bir nebze uzaklaşma vesilesi olarak görür-
ken, işin ‘estetize şiddet’ yanına da göz kır-
pıyorsanız, beklentilerinize fazlasıyla cevap 
verecek türden bir seri var, bir süredir sine-
ma salonlarını şenlendiren… İsmini ana ka-
rakteri ‘John Wick’ten alan bu seri, sistem 
dışına düşmüş, kendi köşesinde yaşayan 
bir ‘tetikçi’nin, bir anlamda ‘uyuyan cana-
varın uyandırılması’ şeklinde tahrik edilme-
siyle elini tekrar kana bulamasına dayalı bir 

öykü iskeletine sahip. Söz konusu seri, kari-
yerindeki en etkili karakter olarak ‘The Mat-
rix’te canlandırdığı Neo olarak bildiğimiz Ke-
anu Reeves’ın, 50’li yaşlarında adeta bir 
kabuk yenilemesi anlamında da geliyor. Ar-
tık üçüncü filmine ulaşan hamlenin ilk adımı 
2014’te atılmıştı. Kuşkusuz, devamına gişe 
başarısı ve öncü yapımın kamuoyunda ya-
ratacağı etki karar verecekti. Seyirci, bu in-
tikam öyküsünü sevdi ve ‘John Wick’artık 
bir üçleme; hatta son filmdeki gelişmelere 
bakılırsa ‘Pek yakında’ dördüncüsünü de iz-
leyeceğiz.

Peki iki haftadır salonlarımızı şenlen-
diren, afişi de şehrin billboard’larını süsle-
yen ‘John Wick 3’ ya da orijinal adıyla ‘John 
Wick: Chapter 3-Parabellum’ ne anlatıyor? 
Ruslar, Hollywood için her daim ‘hazır’ düş-
mandı. Sovyetler zamanında komünist kim-
likleriyle ‘tehlike’ unsuruydular, ‘Duvar’ın yı-
kılmasının ardından da ‘mafya’ olarak… ‘John 
Wick’in ilk hamlesinde ana karakter Rus 
mafyasına karşı mücadele veriyordu. İkin-
ci adımın ‘düşmanlık adresi’ İtalyan mafya-
sıydı. Üçüncü film, ikincinin bittiği noktada 
başlıyor; Wick, mafyöz Santino D’Antonio’yi 
sistemin ‘tarafsız bölge’ olarak tanımladığı 

New York’taki The Continental Hotel sınırla-
rı dahilinde öldürmesiyle kuralları çiğnemiş 
ve hakkında çıkarılan ‘14 milyon dolar’ ödül 
tutarındaki ‘ölüm emri’yle cazip bir ‘av’a dö-
nüşmüştür. ‘John Wick 3’, ‘usta tetikçi’nin 
peşindeki katil sürüsüne karşı mücadele 
verirken sistemin düzenleyicisi 
konumunda-
ki ‘Yüksek Şû-
ra’yla yaşadığı 
gelgitlerle dolu 
ilişkiyi de anla-
tıyor.   

Geride kalan 
iki filmle birlik-
te ele alındığında 
üçüncü adım ter-
cihler açısından 
ikiye daha yakın 
duruyor. İlk ham-
lede öykü ve aksiyon oranları dengeliydi ve 
filmin, koreografik özelliklere sahip estetize 
şiddetle donatılmış sahneleri kadar anlatı-
lan hikâye de belli ölçüde çekicilik içeriyordu. 
İkinci filmde hikâye geri çekilmiş, aksiyon 
fazlasıyla öne çıkmıştı. ‘John Wick 3’ de aynı 
güzergâhta ilerliyor; öykü pek ilgiye de-
ğer değil, hatta kimi bölümleriyle fazlasıy-
la zorlama. Ama işin yakın dövüş sahneleri 
boyutu, görsellik açısından o kadar ustalıkla 

halledilmiş ki, film sizin hikâyeyi düşünme-
nize fırsat tanımıyor. New York’tan Casab-
lanca’ya uzanan ve tekrar başladığı noktaya 
geri dönen örgü içinde, Wick ve onunla bir-
likte savaşanlar, yaklaşık 200 kişilik ‘düş-

man’ cephesini 
öte dünyaya yol-
luyor.

Eski dublör 
ve ‘Yakın dövüş 
sanatları uzma-
nı’ Chad Sta-
helski’nin yö-
nettiği yapımı 
kuşkusuz ön-
celikle Keanu 
Reeves sürük-
lüyor. Kadroda 

yer alan diğer isim-
lerse şöyle: Halle Berry, Laurence Fishbur-
ne, Ian McShane, Mark Dacascos, Asia Kate 
Dillon, Lance Reddick, Said Taghmaoui, Je-
rome Flynn, Jason Mantzoukas, Tobias Se-
gal, Anjelica Huston, Cecep Arif Rahman ve 
Yayan Ruhian.

Sonuç? Eğer modern zamanlara ait, 
görsel açıdan etkileyici bir aksiyonsa ara-
dığınız, doğru adrestesiniz. Ama “Benim için 
hikâye de önemlidir” diyorsanız, ‘John Wick 
3’ muhtemelen beklentilerinizi karşılama-

yacaktır. Ve fakat şu hatırlatmayı da yapa-
lım, hikâyesi çok güçlü aksiyonlar sinemaya 
arada bir uğrar ve biz eleştirmenler, bu tür 
filmleri genellikle ‘Başyapıt’ olarak tanımla-
rız.

İyi seyirler ve de iyi bayramlar dilekleri-
mizle…

***
Bayram mönüsü…
Upuzun bayram tatili boyunca şu film-

ler vizyona girecek: ‘Godzilla II: Canavarlar 
Kralı’, ‘Ma Seninle İlgilenir’, ‘Güvercin Hırsız-
ları’, ‘Düzenbazlar’, ‘Kral Midas’ın Hazinesi’, 
‘Enes Batur: Gerçek Kahraman’, ‘Onun Fil-
mi’, ‘Astral Seyahat’, ‘X-Men: Phoenix’, ‘Ev-
cil Hayvanların Gizli Yaşamı 2’, ‘Kaçış Oyunu’, 
‘Ev Sevdiğim Kumaş’, ‘Bağcık’, ‘Büyülü Ge-
celer’… 

Neo, artık ‘tetikçi’ olup çıkmışsın!

UĞUR 
VARDAN

PUAN CETVELİ
Sınır    
Aladdin 
Aykut Enişte
John Wick 3  
Güvercin Hırsızları  
Godzilla II: Canavarlar Kralı 
Ma Seninle İlgilenir

“Şimdi kendime bir methiye dinleyeceksiniz. Ama 
birine kendimden daha tanıdık gelirim o başka…” 

adıköy’ün daha doğrusu mahallemizin ti-
yatro sahnesi KarmaDrama, Erasmus’un 
600 yıl önce yazdığı “Deliliğe Övgü” ese-
rini oyunlaştırdı. Yukarıdaki sözlerle baş-

layan ve 60 dakika süren oyunda günümüzün delirme 
eşiğine gelmiş dünyasına tiyatro sahnesinden bakıyor. 
Tiyatroda olduğunuzu bilseniz bile bir insanın gözünü-
zün içine baka baka “Bu kadar kısacık ömre sığan can-
lıların bütün bu faciaları yarattığına inanmak çok zor.” 
demesi insanı epeyce sarsıyor. Hele oyun sonrası To-
gay Kılıçoğlu’nu koltuk değnekleriyle görünce iyice 
sarsılıyorsunuz, çünkü bacağında sorun olmasına rağ-
men oyunda hiç çaktırmıyor merdiven bile çıkıyor! 
Damla Kılıçoğlu ve Togay Kılıçoğlu’nun uyarlayıp yö-
nettiği Togay Kılıçoğlu’nun oynadığı Deliliğe Övgü 
oyunu vesilesiyle hem oyunu hem de bu yıl 10. yılını 
dolduran KarmaDrama’nın yolculuğunu konuştuk.

“BİR ARPA BOYU YOL ALINMAMIŞ”
Neden “Deliliğe Övgü”yü uyarladıkları sorusuna 

Togay Kılıçoğlu şöyle yanıt veriyor: “Resimden heyke-
le ne kadar sanat dalı varsa, sanat mekânı da dâhil oyu-

nu insanların sanatla buluşamaması üzerine kurduk. Bu 
veryansın odur. Buluşamamasının sebebi de sanatçının 
kendisinde değil. Onu baskılayan sistemde, rejimde, in-
sanlarda, mahalli idarelerde, coğrafi şartlarda. Biz bu-
günlerde bu coğrafyada çok fazla yasaklama durumu var. 
Tükürülen heykeller, başka bir coğrafyada göremeyece-
ğiniz şeyler. Oyunu da sesini duyurmaya çalışan bir sa-
natçı üzerine kurguladık. O zaman dertlerimiz örtüştü.” 

Erasmus’un metninin temelinde Hıristiyanlığa baş-
kaldırı olduğunu söyleyen Kılıçoğlu, “Biz Hıristiyanlı-
ğa olan başkaldırıyı çıkardık. Onları çıkardığımızda za-
ten evrensel genel geçer bütün dertler kalıyor. 1500’lü 
yıllarda yazdığı her şey hala geçerli.”

“Deliliğe Övgü”yü sahneye uyarlamak için hem 
Togay hem de Damla Kılıçoğlu kitabı ayrı ayrı oku-
muş. Kitap bittikten sonra bakmışlar ki ikisi de nere-
deyse aynı yerlerin altını çizmiş.

“Bizim silahımız sahnemiz. Sözümüzü biz oradan 
söylüyoruz”  diyen Kılıçoğlu, şöyle devam ediyor: “Bi-
zim derdimiz neydi, Erasmus’un derdi neydi ortak nok-
tasını bulduğumuzda böyle bir sahneleme tercih ettik.”

Tiyatronun başka bir tiyatroya rakip olmadığını söy-
leyen Togay Kılıçıoğlu,10. yılını dolduran KarmaDrama 
ile kendi pencerelerinden bir ürün yaratmaya, bir mekâ-
nı tiyatro sahnesine dönüştürmeye yönelik çığlıklarının 
oyundaki oyuncunun çığlığı ile buluştuğunu anlatıyor. 

MAHALLENİN SAHNESİ
Beş yıl gezici sahne olarak oyun sergiledikten son-

ra Kadıköy Söğütlüçeşme’de, yoldan geçenlerin “bura-
da ne var” diye merak edip kafalarını uzattıkları bir yer 
tutan KarmaDrama ekibi, sokağı bile değiştirmiş. 

Mahalle tiyatrosu olmayı hedeflediklerini ve bunu 
başardıklarını anlatan Togay Kılıçoğlu, oyuna karşı 
apartmandan komşularının, esnaftan birinin geldiğini 
anlatıyor. Kılıçoğlu mahalleyle, seyirciyle temas me-
selesini anlatırken yoldan geçen iki kişi, “Burası ne?” 
diye soruyor. Damla Kılıçoğlu tiyatro olduğunu anlatıp 
onları içeri davet edip gezdiriyor. Biz “konuştuğumuz 
şey yaşandı” diye gülüşürken karşı lokantadan bir dilim 
söyleşi pastası ikramı geliyor. KarmaDrama mahalleye 
kurulmuş değil, mahalleli olmuş. Evine giden, dükkânı 
kapatan selam etmeden gitmiyor.

KarmaDrama’nın sahnesi 40-45 kişilik kapasite-
ye sahip. Hatta Deliliğe Övgü dekor gereği 22 kişilik. 
Ama gönlü geniş. Dertleri hanlar hamamlar değil. “Bu 
sözler birilerine gitsin” diyor Togay Kılıçoğlu, “Sorgu-
layarak eve gitsin. Sorgulayan insanlar olalım.” diye 
devam ediyor. Bu bir derdi olma hali, bu gönlü genişlik 
mahalleliyle onları yaren yapmış. Bu yüzden tiyatronun 
minderi mahalledeki döşemeciye, tabelası mahallenin 
tabelacısına yaptırılmış. 

Damla Kılıçoğlu, Kadıköy için “Biz burada yaşadık. 
Biz Kadıköylüyüz.  Biz burada tabii kendi bildiğimiz 
yerdeyiz. Kendi köyümüzdeyiz. Yani evimizdeyiz” di-

yor. Tiyatro için çok yer baktıklarını anlatan Damla Kı-
lıçoğlu, “Burası bizim için sürdürülebilirlik açısından 
baş edebileceğimiz bir yerde duruyor” diyor. 

“TİYATRO SEYİRCİNİNDİR”
KarmaDrama’da oyun sahnelenmesi dışında eği-

timler de veriliyor. Hem yetişkinler hem de çocuklar 
için. Eğitimlere katılanlara öğrenci değil katılımcı di-
yorlar. Ve tahmin edebileceğiniz üzere buradaki eği-
timler de ezber bozan türden. Konservatuvarların ti-
yatro bölümü öğrencilerine ve 75 yaş üstü seyircilere 
kapısı her daim açık KarmaDrama’nın jüriye kapası 
kapalı. “KarmaDrama seyircinindir” diyor Togay Kı-
lıçoğlu, ödül mekanizmasına inanmadıkları için yarış-
malara da katılmadıklarını anlatıyor. Onlar için en bü-
yük ödül seyircinin alkışı. 

SEZON KAPANMIYOR
KarmaDrama’da sezon kapanmıyor. Bu yüzden De-

liliğe Övgü 1-2 Haziran’da ve Haziran sonunda oynan-
maya devam edecek. Web sayfasından ve sosyal med-
ya hesaplarından sahnenin güncel programını görmek 
mümkün.  Herkesin her şeyi bildiği, herkesin hep hak-
lı olduğu, çok güzel, akıllı, bilge olduğu dünyamızdan 
yorulduysanız 60 dakikanızı “Deliliğe Övgü’ye ayırın. 
İyi gelecek. 

Yoksa hepimiz 
deli miyiz
Herkesin her şeyi bildiği bir dünyada bilmemek delilik mi, yoksa bilgelik mi? Erasmus’un 600 yıl önce yazdığı “Deliliğe 
Övgü” eserini oyunlaştıran Togay ve Damla Kılıçoğlu ile hem deliliği hem de KarmaDrama’nın 10 yılını konuştuk

Kadıköy Belediyesi ile Kadıköy Tiyatroları 
Platformu’nun mahalleli ile tiyatroları biraraya 
getirmek amacıyla hayata geçirdiği “Benim 
Komşum Tiyatro” projesi, üçüncü dönemini de 
tamamladı.  Projenin mezuniyet etkinliği, Kadıköy 
Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi’nde 26 
Mayıs Pazar günü gerçekleşti.
 Proje kapsamında eğitim veren tiyatrolardan 
Altkat Sanat Tiyatrosu, Tiyatro Gülgeç, Emek 
Sahnesi, Öykü Sahne, Küçük Salon ve Nazım 
Hikmet Kültür Merkezi çalışanları, Kadıköy 
Belediyesi yetkilileri, katılımcıların aileleri ve 
arkadaşlarının katıldığı etkinlikte, ocak ayında 
başlayan eğitimi tamamlayan 190 kişi, mezuniyet 
belgelerini eğitim aldıkları tiyatrocuların elinden 
aldı.

“HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK”
Kadıköy Tiyatroları Platformu adına etkinlikte söz 
alan Tunç Tatoğlu, projenin her sene geliştirilerek 
ilerlediğinin ve yerel yönetimle birlikte yürütülen 
uzun soluklu bir proje olduğunun altını çizdi; “Benim 
Komşum Tiyatro’nun amacı tiyatrocu yetiştirmek 
değil,  tiyatro ile seyirciyi yaklaştırmaktır. Seyirci ile 
bu kadar yakın olmak bize de iyi geliyor. Bu projeden 
biz de çok şey öğreniyoruz. Başarılı olduğu için de üç 
yıldır devam ediyor. Ayrıca mahallelerde tiyatro el-
çileri ve gönüllüleri yetiştirmeyi de amaç ediniyo-
ruz.” şeklinde konuştu. Kadıköy Belediyesi Kültür ve 
Sosyal İşler Müdürlüğü’nden Gülsen Akbal da proje-
nin üçüncü yılında olduğunu söyledi ve konuşması-
nı şöyle sürdürdü; “Bu proje ile yaklaşık 450’ye yakın 
kişiye birlikte dokunduk.  Arkadaş ortamı oluştur-
duysak ve insanları tiyatronun içine dâhil edebildiy-
sek ne mutlu bize. Kadıköy Belediyesi olarak amacı-
mız tam da buydu. Umarım Kadıköy, Beyoğlu’nun o 

hüsranına uğramadan sizin sayenizde ayakta kala-
cak. Bu bizim için çok kıymetli. Sizinle her şeyin çok 
güzel olacağına inanıyorum.”

“PROJENİN İKİNCİ KADEMESİNİ DE İSTİYORUZ”
Çok şey öğrendikleri ve eğlendiklerini dile getiren 
mezunlardan Çetin Evren, “Çok mutlu olduk ve anı-
lar biriktirdik. Ekip olduk ve ekiple çalışmaya öğren-
dik. Sonra bir takım olduk. Bu projede birinci kade-
meyi geçtik. Şimdi ikinci kademeyi istiyoruz. Çünkü 
bu işi çok sevdik.” derken Gizem Gezici ise şunla-
rı söyledi; “Belediyenin web sitesinde bu projeyi gör-
düğümde gerçekten çok heyecanlandım ve başvuru 
yaptım. Bu kadar dolu dolu bir 4 ay geçirebileceği-
mi bilmiyordum. Teorik bilgilerle başlayan eğitimlerin 
yerini zamanla bedensel farkındalık çalışmaları aldı. 
Bu çalışmalardan çok şey öğrendim. Farklı bakış açı-
ları kazandığımız seminerler de oldu. Çok keyif aldım,  
güzel insanlar tanıdım ve harika dostluklar edindim.”

l Leyla ALP

K

TAPUDA TİYATRO YOK
Kadıköy’de tiyatro sahnesi olmasına rağmen, 
çok fazla sorunları olduğunu anlatan Togay ve 
Damla Kılıçoğlu, birçok tiyatro sahnesinin tek-
nik sorunları olduğuna dikkat çekiyor. Bu sorun-
lardan biri de 1923 yılından bu yana değişme-
yen tiyatro sahnesi ruhsatı alma koşulları.  2004 
yılında İmar Yasası’nda değişiklik yapılmış ama 
sadece “çok amaçlı salon” adında değişiklik ol-
muş. Yani hala tiyatro değil. Ve bir yerin tiyat-
ro ruhsatı alabilmesi için tapuda tiyatro yazma-
sı gerekiyor. Damla Kılıçoğlu yüksek lisans tezi 
de olan konu ile ilgili diğer tiyatrocularla birlikte 

mevzuatta değişiklik olması için çalışmalar yap-
mış ama malum ülkenin gündemi yoğun oldu-
ğu için onlara sıra gelememiş. “Tam yasa tasarısı 
vereceğiz, Cumhurbaşkanlığı seçimi oldu, sonra 
başka bir şey. İki seçim ve iki bayram arasını ya-
kalamadık” diye gülerek anlatıyor Damla. Seçim 
gündemleri sona erdiğinde yeniden çalışmalara 
başlayacaklar.

Komşuların mezuniyet sevinciKadıköy Belediyesi ile Kadıköy Tiyatroları 
Platformu’nun el ele verip hayata geçirdiği “Benim 
Komşum Tiyatro” projesinde bu yıl 190 kişi mezun oldu

l Seyhan KALKAN VAYİÇ

Güvercin Hırsızları
16 yaşındaki Mahmut’un yaşadığı ilçede-
ki tek gündeliği taklacı güvercin besle-
mek ve arkadaşlarıyla birlikte başkala-
rının güvercinlerini çalmaktan ibarettir. 
En büyük hayali ise en iyi güvercinlere 
sahip olmaktır. Bir gün güvercinlerinden 
biri kaçar ve geri dönmez. Mahmut, bir 
çatıya yuva yapan güvercinini bulduğun-
da o evde yaşayan 8 yaşındaki İsmail’le 
tanışır. Bu tanışma o andan itibaren 
yaşayacağı hayatı etkileyecek en önemli 
dönüm noktalarından biri olur. Mahmut 
artık güvercinleri İsmail’in hayali için 
çalacak ve ona yardım edecektir.
Kadıköy Sineması
Sınır: 12.30 - 14.30 - 17.30 - 21.00
Güvercin Hırsızları: 12.30- 16.00 - 19.30
High Life: 14.00
BAŞKA ÇARŞAMBA:
Persona: 6 Haziran Çarşamba - 21.30
MÜZİK ve DANS FESTİVALİ:
Climax:  31 Mayıs- 21.30, 
3 Haziran - 19.00
Leto:  31 Mayıs - 19.00, 5 Haziran - 16.30
Whitney: 31 Mayıs - 16.30, 
3 Haziran - 21.30
Dalida: 1 Haziran – 21.30, 
4 Haziran - 19.00
Anadolu Turnesi: 1 Haziran - 16.30, 
6 Haziran - 19.00
Kız: 4 Haziran - 16.30, 2 Haziran - 21.30
Yuli: 1 Haziran - 19.00, 4 Haziran - 21.30
Beyaz Karga: 2 Haziran - 19.00, 
3 Haziran - 16.30
İngiltere Benim: 2 Haziran - 16.30, 
5 Haziran - 19.00
Adres: Bahariye Cad. No:25 Kadıköy 
(0216) 337 74 00
Moda Sahnesi Sineması
Yuva: 14.15 21.00
Seninle Başım Dertte: 16.45
Altın Eldiven: 12.00 18.45
Adres: Bahariye Cad. Halil Etham Sk. 
No:34/27 Kadıköy (216) 3305800

?
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Özgürlüğün sınırlarını nasıl çizeceğimiz soru-
suyla karşılaştığımızda çoğumuzun aklına şu 
ezber edilmiş cümle  gelir: Benim özgürlüğü-
mün sınırları başkasının özgürlüğüdür. Benim 
özgürlüğüm başkasının özgürlüğüne zarar ver-
meye başladığı yerde biter. Özgürlüğüm başka-
sının özgürlüğünü yok eden bir özgürlük olma-
malı. Yine de anlaması kolay değil. Başkasının ne 
yapma ne yapmama özgürlüğü ihlal edilmeme-
li örneğin? İşkence yapmaktan zevk alan bir sa-
dist, kamusal alanda olguları temsil etme tekeli 
talep ettiği için gazetecileri ve muhalifleri hap-
se atan bir devlet yöneticisi, çocuk pornosu ya-
zan bir yazar ve onun kitabını basıp piyasaya sü-
ren bir yayıncı özgürlük adına savunulabilir mi? 

Bu somut örnekleri herkesin özgürlüğünün 
eşit olup olmadığını sorgulamadan tartışamayız. 
Ontolojik bakımdan herkes özgür ama içerisin-
de bulunulan durum özgürlüğü sadece dışarıdan 
belirlemiyor; içeriden de biçimlendiriyor. Sadist 
bir gardiyanın işkence ettiği tutsak da özgürdür 
ama onun özgürlüğü onu insan olarak yıkmaya 
çalışan işkenceye karşı direnmek ile direnme-
mek arasına sıkışmıştır. Yani tutsaklık koşulla-
rı özgürlüğün aşabileceği bir koşul oluşturmak 
yerine, o özgürlüğü, onu nesneleştirmeye çalı-
şan şeyle, varlığımızın nesne olabilme eğilimiyle 
mücadele eder hale getirir. Bazen kendi bedeni-
nin nesneliğini ortadan kaldırmak, kendini öldür-
meye varacak olsa bile, özneleşmenin tek yolu 
olabilir. Kendini öldürmek de, gardiyanın tutsa-
ğını işkencede nesneleştirme girişimi karşısında 
özgürlüğün bir tezahürüdür. Özgürlüklerin eşit-
siz olduğu bir durumu savunmak özgürlüğü sa-
vunmak değil, tahakkümü meşrulaştırmaktır. 

Temsil üzerinde tekel kurmak isteyen dik-
tatöre gelelim. O bakış açılarının çokluğunu or-
tadan kaldırmak ister. Hepimiz dünyayı bir ba-
kış açısından algılıyoruz ve başka bakış açıları da 
gerçekle ilişkimizi tamamlıyor. Başkaları da ken-
di bakış açılarından olayları, olguları ifade ettiği 
için olanın özünde ne olduğu, ne anlam ifade et-
tiği hakkında bir netlik kazanıyoruz. Bu süreçte 
eleştirel yetilerimize de çok ihtiyaç var elbette. 
Onlar olmasa söylemler arasında kaybolabilir, 
hangisinin olguları gerçeğe en yakın bir biçimde 
temsil ettiği konusunda bir karar veremeyebilir-
dik. Burada dünyaya ait deneyim silsilemizdeki 
tutarlılık da önemli bir rol oynuyor—önceki de-
neyimlerimiz ve sonrakiler, kişisel deneyimleri-
miz ve başkalarınınkiler arasında bir iç içe geçme 
hasıl olmasa yaşadığımız dünya bir kaos olur-
du. Gazetecilerin özgürce yazamadıkları dün-
ya tutarsızlığın düzeltilemediği, saçmalaşmak-
ta direnen bir dünyadır. Topluca akıl tutulması 
yaşamadan veya toplumca hakikatten vazgeç-
meden böyle bir dünyada yaşayamazdık. Haki-
katin konuşulamadığı ve paylaşılamadığı yerde 
özgürlük olabilir mi? 

Peki edebiyatta özgürlük adına erkek bir ya-
zarın çocuk pornosu yazma özgürlüğüne ne de-
meli? Erkeklerin kendilerini cinsel hazzın özgür 
öznesi çocukları ve kadınları da cinsel nesne ola-
rak betimleme özgürlüğü savunulabilir mi? Öz-
gürlüklerin eşitsiz olduğu bir durumdayız yine. 
Cinsel ezilmenin alanında ezilene karşı ve ezilenin 
özgürlüğü pahasına ezenin özgürlüğünü savun-
maya çalışıyoruz. Üstelik kadınların ve çocukla-
rın her gün tacize uğradıkları ve öldürüldükleri 
ve sistemin bunu yapanları koruduğu bir yerde-
yiz. Feminist akademisyen Senem Timuroğlu’nun 
Twitter’da yazdığı gibi: “Edebiyat özgürlük po-
tansiyeli taşıyor, henüz özgür değil; zira yüzyıl-
lardır erkek edebiyatın tahakküm diliyle, özgür-
lük safsatası teorileriyle işgal altında.” 

Herkesin özgürlüğünün eşit olduğu yer-
de özgürlüğü savunmak ile eşit olmadığı yerde 
savunmak aynı şey değildir. Eşitsizliğin olduğu 
yerlerde özgürlüğü savunmak ezilenin özgürlü-
ğünü savunmaktır. 

Özgürlüğü savunmak

ZEYNEP 
DİREK

Söğütlüçeşme’dekİ
ağaçlar kesildi
Söğütlüçeşme İstasyon 
alanındaki ağaçların bir kısmı 
24 Mayıs Cuma sabahı kesildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
geçtiğimiz günlerde yeni bir 
plan askıya çıkararak,  mül-
kiyeti TCDD, İBB ve Mali-
ye Hazinesi’ne ait olan Sö-
ğütlüçeşme’nin gar sahası 
olarak düzenleneceğini du-
yurdu. Yeni planda zemin altı 
otopark ve turizm alanları da yer 
alıyor. Uzun yıllardır kullanıma kapalı olan alandaki 
ağaçların bir kısmı henüz proje başlamadan kesildi.

Plan notlarına görüş yazısı ileten İstanbul  Çev-
re ve Şehircilik Müdürlüğü söz konusu arazinin do-
ğal sit alanı olmadığını ağaçların da tescillenmediği-
ni belirtti. Kadıköy Belediyesi ise mevut yeşil alanın 
korunması gerektiğini ifade etmişti.

ıllardır kent-
sel dönüşü-
mün tamam-
lanamadığı 

ve sorunların her geçen 
gün büyüdüğü Fikirte-
pe’de 27 Mayıs Pazarte-
si sabahı erken saatlerde 
büyük bir yangın çıktı. 
Yangın kısa sürede çevredeki 4 binaya da sıçradı. Olay 
yerine gelen itfaiye ekipleri, yangının sıçradığı binala-
rın üst katlarında mahsur kalan vatandaşları kurtarma-
ya çalıştı ancak yangında, 55 yaşındaki Hüseyin Yiğit 
ve 56 yaşındaki Kemal Gültürk hayatını kaybetti, 4 kişi 
de yaralandı. 

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık iki saat süren ça-
lışması sonucu söndürüldü. Kadıköy Kaymakamı Mus-
tafa Özarslan ile Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara 
Odabaşı da olay yerine giderek yetkililerden bilgi aldı.

“SABAHA KARŞI, UYURKEN OLDU”
Kadıköy Fikirte-

pe’de meydana gelen 
ve 2 kişinin hayatı-
nı kaybettiği yangın-
la ilgili olarak Kadı-
köy Belediye Başkanı 
Şerdil Dara Odabaşı 
da olay yerinde açık-
lama yaptı.

Başkan Odabaşı, “Bu sabaha doğru uyurken oluyor 
olay. Zabıtanın ve itfaiyenin raporuna göre neden çık-
tığını öğrenmiş olacağız. Üzücü bir durum. 2 yurttaşı-
mız hayatını kaybetti. Biri hastanede, biri olay yerinde. 
Şu an savcı beyin incelemelerinin bitmesini bekliyoruz. 
2 katlı bir bina. Üst katta yurttaşlarımız yaşıyormuş, alt 
katı da günlük kiralık olarak ramazan davulcularına ki-
raya vermişler.” dedi.

“MOBİLYACI ATÖLYESİYDİ”
Yanan evi hem ye-

rinde görüntüledik, hem 
de son anda evden kaç-
mayı başaran tanıklarla 
konuştuk. Yangın çıkan 
dairenin alt katında bu-
lunan davulcu Cuma Çe-
ler, “Biz Hasanpaşa’da 
Ramazan davulu çalıyoruz. Burayı 1 ay önce hayatını 
kaybeden Kemal Bey’den kiraladım. Burası mobilyacı 
atölyesi olarak kullanılıyordu. Sonra yatağını aldı gel-

di buraya, kendi yatmaya başladı. Niye burada 
yatmaya başladığını bilmiyorum. Ailevi sebep-
ler bizi ilgilendirmez. Burası onundu, kiraya is-
tedik aşağıyı verdi. Sabah evin arkasında kü-
çük bir boşluk var. Oradan gelen sesle uyandık. 
‘Kaçın ev yanıyor, kalkın da kaçın’ diye bağır-
dı. Biz evde uyuyorduk. Hemen uyandık. Ken-
dimizi zor kurtardık. Yangın çıkınca küçük bir 
pencere vardı. Oradan atlamış. Düştükten son-
ra bağırmış bize. Biz çıktığımızda aşağıdaydı. 
Bebelerimiz vardı içeride. Bizi kurtardı kendi-
ni kurtaramadı.” diye konuştu.

Apartmanın boşaltılıp boşaltılmadığını bil-
mediğini söyleyen Çeler, “Kentsel dönüşümcülerle gö-
rüştüğünü biliyordum. Daha önce verdi mi vermedi mi 
bilmiyorum. Ama yukarıyı kullanıyordu.” dedi.

“KÂĞITÇI DEĞİLDİ”
Yine alt katta otu-

ran Mikail Çeler de, 
“Kâğıtçı diyorlar ama 
kâğıtçı değildi mo-
bilyacıydı. Tamir ya-
pardı yukarıda. Ya da 
yeni koltuklar yapardı. 
Bizi uyandırdığında 
göz gözü görmüyordu 
dumandan. Hemen toparlanıp ona yardım etmeye çalış-
tık ama kurtaramadık.”

Olayın gerçekleştiği apartmanın hemen yanında bo-
şaltılmış bir binayı hem kâğıt deposu olarak kullanan 
hem de orada yaşayan ve adını vermek istemeyen bir 
mülteci, “Burası terkedilmiş. Biz burada hem yaşıyo-
ruz hem de iş yapıyoruz. Diğer arkadaşlarımızdan da bi-
zim gibi boş binalarda kalanlar var. Orası da öyle olabi-
lir ama kâğıtçı değil. Yangın olduğunda ben uyuyordum 
uyanınca her taraf duman olmuştu.” şeklinde konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Kadir 
Topbaş’ın 2014 yılında Fikirtepe’de duyurduğu, 
Haydarpaşa’dan Deniz Otobüsü İskelesi’ne kadar 
olan sahil bandının yayalaştırılmasını kapsayan 
“Kadıköy İlçesi Vapur İskelesi-Et Balık Kurumu 
Arası Cadde Düzenleme İnşaatı” devam ediyor.

Proje kapsamında 230 bin metrekarelik Ka-
dıköy sahili, metro istasyonu, Haldun Taner Ti-
yatrosu, vapur iskeleleri, Rıhtım Caddesi ve 
Haydarpaşa arasındaki 60 bin metrekarelik ala-
nın yayalaştırılması hedefleniyordu. Yine proje 
kapsamında Rıhtım Caddesi’nde trafiğin  yer al-
tına alınacağı, meydandaki döşemelerin yenile-
neceği, kıyı düzenlemesi yapılacağı açıklanmıştı. 
Ayrıca mevcut ağaçların korunarak, yeni ağaçlar 
dikileceği ve meydandaki başöğretmen Atatürk 
Anıtı çevresinin düzenlenerek yeşillendirileceği 
vaat edilmişti.

Projenin duyurulmasının ardından geçen 5 yıl-
da sadece sahil boyunca yapılması planlanan dol-
gu alanlarının bir bölümü tamamlandı. Kalan kı-
sımlarda çalışmalar devam ederken, tamamlanan 
alanların çevre düzenlemesinin aylar geçmesine 
rağmen yapılmamış olması Kadıköylülerin tepki-
sini çekmişti.

Rıhtım projesine bir itiraz da Kadıköy Kent 
Dayanışması’ndan geldi. Konsey, projenin “seyir 
terası” adı altında betonlaştırma projesi olduğu-

nu söylerken, bitmeyen alanlar arasında yer alan 
Haydarpaşa Sahili’ne dolgu alan yapılmaması için 
imza kampanyası başlattı.

“RIHTIM İŞGAL ALTINDA”
Kent Dayanışması tarafından yapılan açıkla-

mada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin rıhtım-
da denizi doldurarak alanı yürüme ve seyir tera-
sı adı altında betonlaştırdığını söylerken, Kadıköy 
Rıhtımı’nı işgal altında olarak değerlendirdi. Da-
yanışmanın açıklamasında, “Kadıköy rıhtım etrafı 
seyyar satıcılar ve otobüs ana durakları ile dolu. Ka-
dıköy-Karaköy İskelesi’nden Haydarpaşa Camii’ne 
kadar her yer işgal altında. Haydarpaşa Gar önün-
deki sahil şimdilik doğal haliyle duruyor. Kadıköy-
lüler olarak, Haydarpaşa kıyısının doldurulmaması-
nı ve sahilin temizlenmesini istiyoruz. Haydarpaşa 
kıyısı dolgu alanı olmasın.” ifadelerine yer verildi.

KADIKÖYLÜLER TEPKİLİ
Kadıköy Kent Dayanışması ve change.org’daki 

imza kampanyasının altına Kadıköylülerden bir çok 
yorum geldi. Yorumlardan birinde “Her yeri dol-
durdular ekolojiyi, doğal hayatı, yeşil alanları, tari-
hi dokuları, denizleri ve içindeki canlıları mahvetti-
ler. Haydarpaşa’ya da el sürdürmeyelim artık yeter.” 
ifadeleri yer alırken diğerinde “Kadıköy yaşama-
ya çalıştığımız evimiz, ilçemiz, yaşam alanımızın 
rant alanına dönüşmesine izin vermeyeceğiz.” denil-
di. Bir vatandaş ise tepkisini “Doğamız katlediliyor. 
Çocukluğum katlediliyor” sözleriyle dile getirdi. 

Fikritepe’de bir mobilya atölyesinde çıkan yangında 
2 kişi yaşamını yitirdi. Yangının çıktığı binadan 
kurtulanlar, binadan atlayarak ölen ev sahibinin 
kendilerini uyararak kurtardığını anlattı

  kendini
kurtaramadı

Bizi kurtardı 

l Alper Kaan YURDAKUL

l Alper Kaan YURDAKUL

Y

Haydarpaşa kıyısı
dolgu alan olmasın
Kadıköy Kent Dayanışması Rıhtım’da devam eden çalışmaları 

“betonlaştırma” olarak nitelerken, Haydarpaşa kıyısına 
dolgu alanı yapılmaması için imza kampanyası başlattı

Eminönü İskelesi’yle Beşiktaş İskelesi 
arasında kalan kazıklama tekniğiyle yapılan 
dolgu alan çalışması yaklaşık 2 yıl önce 
bitti. Yine inşaatı aynı zamanda başlayan 
Çekmeköy dolmuş duraklarıyla TURYOL’un 
Eminönü İskelesi’nin arasında kalan, otobüs 
duraklarına bakan alan ise biteli yaklaşık 
bir yıl oluyor. Yine otobüs duraklarına 
paralel ve TURYOL’un Eminönü İskelesi ile 
Şehir Hatları’nın Eminönü-Karaköy İskelesi 
arasındaki çalışmalar ile Haydarpaşa Garı 
tarafındaki alanda çalışmalar ise hala devam 
ediyor. Fakat inşaatların bitmesine rağmen 
tamamlanan alanlarda çevre düzenlemesi 
yapılmaması alanları kullanışsız kılarken 
görüntü kirliliğine neden oluyor. Projede 
seyir terasları, banklar, yeşil alan ve ağaçlar 
bulunurken mevcut durumda alanda 
birikecek olan suyu atacak gider dahi 
bulunmuyor. Çukurda kalan alanlara gider 
yapılmaması ise yağmur yağdığında sahil 
şeridini kullanılmaz hale getiriyor.  

ÇEVRE 
DÜZENLEMESİ 
YAPILMADI

NE YAPILMAK İSTENİYOR?
Bakanlığın plan açıklama raporuna göre proje
 alanı yaklaşık 65 bin 370 metrekareyi kapsıyor. 
Alan mevcut planlara göre Marmaray, metrobüs 
hattı, dere ıslah projesi, metro ve boğaz geçişi 
projesi fonksiyonlarına sahip. “Söğütlüçeşme 
Toplu Taşım Gar Sahası Proje Alanı” içerisinde 
terminal, sosyal-kültürel alanlar, rekreasyon 
alanları, yolcu ihtiyaçlarına yönelik ticari alanlar 
yer alacak. Bu yapıların konum ve kullanım 
miktarları mimari projede belirlenecek. Bu 
yapıların yüksekliği 3 katı geçemeyecek ancak 
yüksek hızlı tren peronunda teknik ve sosyal-
ticari kullanımların gerekliliklerinden dolayı bir 
katın yüksekliği asma kat yapılmaksızın 8 metreye 
kadar çıkabilecek ve zemin altına da otopark 
yapılabilecek. 
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T.C. KADIKÖY İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Kadıköy Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi, 

1. Toplantı Yılında yapacağı Haziran Ayı Toplantısı 1 O Haziran 2019 Pazartesi günü başlayacaktır. 
Haziran Ayı Toplantısının ilk birleşimi 10 Haziran 2019 Pazartesi günü, saat 16.30'da Kadıköy Belediyesi 

Meclis Binası, Meclis Salonunda yapılacağından Sayın Meclis Üyelerinin toplantıya teşriflerini rica ederim. 

Şerdil Dara ODABAŞI
Belediye Başkanı

T.C.
KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Yazı İşleri Müdürlüğü 

Sayı: 32823597/301.03.253273
Konu: Meclis Gündemleri 

28 / 05 / 2019

GÜNDEM: 
1. İnsan Kaynaklan ve Eğitim Müdürlüğünün, Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen Meclis Üyesi 
Mustafa OLTULU’nun ödeneği ile ilgili teklifi.

ahalı berberler, tarihi berberler, modern 
berberler.... Bu listeyi uzatmak mümkün 
ama biz bu listeye bir de “Seyyah Ber-
ber” ekleyeceğiz. Çocuk yaşta Fener-

bahçe’de mesleğe adım atan Mehmet Tekin 20 yıllık 
meslek hayatında hem moda dergilerinde hem de si-
nema sektöründe kuaförlük yapmış. Ama Tekin, alı-
şagelen bir berber değil. Hem gezgin hem de yardım 
sever. Motosikletiyle uzak şehirlere gidip ihtiyaç 
sahibi insanları tıraş ediyor, sadece bir gülümseme 
karşılığında. İstanbul ve Kadıköy’de ise sokakta ya-
şayanları, kağıt toplayanları ve göçmen çocukları 
karşılık beklemeden tıraş ediyor. Tekin’le berberliği 
ve biriktirdiği insan hikayelerini konuştuk. 

FENERBAHÇE’DE BAŞLAYAN SERÜVEN
● Kimdir Seyyah Berber Mehmet Tekin? Hem 

kendinden hem de berberliğe başlama hikâyenden 
bahseder misin?

Ailemle beraber Ömerli’de yaşıyorduk. Bir yan-
dan okula gidiyordum bir taraftan da sokaklarda ha-
yatı keşfediyordum. Haydutluk, yaramazlık, serseri-
lik derken kuaförlük yapan dayım, bir gün “hadi bu 
çocuğu işe sokalım” dedi. Dayılarım benim adıma ka-
rar veriyorlar yani. Ondan sonra çocuk işçi olarak Fe-
nerbahçe’de Diba Güzellik Salonu’nda işe başladım. 

● Memnun muydunuz iş hayatından?
Fenerbahçe’ye gittiğimde şok olmuştum. Çün-

kü tanımadığım bir dünyaya gitmiştim ve çok anlam 
veremedim ama zamanla alışmaya başladım. Hafta-
nın üç günü çalışıyordum geriye kalan günlerde ise 
dinleniyordum. 

● Kaç yıl oldu berberlikte?
Mesleğe 13 yaşında adım attım. 20 yıldır ber-

berlik yapıyorum. Meslek lisesinde kuaförlük bölü-
münde okudum. Liseden sonra kalfalık diplomamı 
aldım. Sonra askere gittim ama yine Fenerbahçe’de 
kaldım. Nedendir bilmiyorum ama görev yerim Fe-
nerbahçe Orduevi’ne çıkmıştı. Askerdeyken de ku-
aförlük yaptım bir süre ama çok sıkılmıştım. “Ben 
bu mesleği yapmak istemiyorum” diyerek bir dilek-
çe yazdım ve Bilecik’e gönderdiler beni. Bilecik’ten 
sonra Eskişehir’de tekrar kuaförlük maceram başla-
dı. Orgeneralleri filan tıraş ediyordum. Tabii öyle 
olunca kıyafetlerim ve ayakkabılarım da değişmişti. 
İstediğim zaman çarşıya çıkıyordum. Sonra bu mes-
leğin ne kadar önemli olduğunu fark ettim. Baktım 
bu meslek sayesinde hayatım kolaylaşıyor, ben de 
“bu mesleği artık sevmem lazım” dedim.

“İNSANA DOKUNUYORSUN”
● Berberlik aslında biraz cerrahlık gibi. Yani 

koltuğa oturan da yatağa yatan da sorgusuz sualsiz 
kabul edecek her şeyi. 

Aynen öyle. İnsana dokunuyorsun sonuçta. Bu 
çok “önemli” biri de olabilir “her hangi” biri de. 
Mesleğimiz o kadar insanlarla ilişkili ki beni motive 
eden şey de bu oldu aslında. 

● Bunu fark ettiğiniz anda da başka bir hikaye 
başladı aslında. Bisiklet ve motorla Türkiye’yi gez-
meye başladınız. 

Askerliği bitirdikten sonra mesleği de bıraktım. 
Bir süre elime makas almadım. Ne dayımla çalışmak 
istiyordum ne de sektörden herhangi bir yerde. Bir 
bisiklet yolculuğuna çıktım ve 3500 kilometre pedal 
çevirdim. Tam bir yıl sürdü bu gezi. 

Kaş’ta moda sektöründen bir çiftle tanıştım. Be-
nim hikâyemi dinlediler, ben onların hikâyelerini 
dinledim. İstanbul’a döndüğümde buluştuk ve beni 
moda dergilerine yönlendirdiler. 2 yıl boyunca moda 
dergilerinde çalıştım. Sonra sinemayla tanıştım ve 
sinemayı çok sevdim. 15 filmde görev aldım bunla-

rın içinde dönem filmleri de var. Sinemayla beraber 
benim dünyam da açılmaya başladı ve meslekte baş-
ka şeylerin peşine düştüm ve Londra Akademi’de 
eğitim aldım. 

DÜŞ YOLLARA 
● Şimdi gelelim berberliğin gezgin tarafına. 

Seyyah Berber projesi nasıl oluştu? 
Çalışırken boş durmadım. Hobilerim hep vardı 

ve gün geçtikçe zevk aldığım şeyleri çoğalttım. Altı 
yıldır motorla Türkiye’yi geziyorum. Ama bu tur-
lar sırasında sıkıldığımı fark ettim ve amacımın sa-
dece gezmek olmayacağını anladım. Yaptığım turla-
ra berberliği de ekledim. “Sen seyyahsın, seyyahla 
berberliği birleştir” dedim kendime. O saatten sonra 
artık seyyah berberdim. Kendime bir rota çizdim ve 
daha önce ziyaret ettiğim yerlere gittim. Makasım-
la dostluklar kurdum, makasımla insanlara dokun-
dum ve şekiller verdim. Bunların hepsi bir projeydi 
ve yaklaşık beş senedir devam ediyor.

● Kaç kişinin saçını sakalı kesmişsinizdir? 
Her gittiğim yerde notlar alıyorum ve geçen 

baktığımda bu sayı bin olmuştu. 
Neredeyse Türkiye’nin her yerini gezdim. Her 

gittiğim yerde dostluk kurmaya başladım ama daha 
çok ihtiyaç sahibi olan insanlara yönelmeye çalış-
tım. 

● İhtiyaç sahiplerini nasıl belirliyorsunuz? 
Şöyle; gittiğim yerde insanlara projemden bahse-

diyorum. “İhtiyacı olan insanlar var mı?” diye soru-
yorum. Bir şekilde o iletişim kuruluyor. 

● İnsanların tepkisi nasıl oluyor? Yani motorla 
biri geliyor köye ve “saçınızı kesebilir miyim?” diye 
soruyor. İlginç bir deneyim bence. 

Ben de bunu çok düşündüm. İnsanlara “gel seni 
keseyim” desem, yanlış anlaşılacaktı. Bir köye gi-
deceksem ilk önce köy kahvehanesine uğruyorum. 
Selamımı veriyorum ve çayımı içiyorum. Sonra bi-
rini gözüme kestiriyorum ve başlıyorum muhabbet 
etmeye. Ardından “ben berberim” diyorum. Birden 
“beni de bir tıraş etsene” diyorlar. “Tamam” diyo-
rum. Sonra tasımı tabağımı çıkarıyorum. Bir kişiyi 
tıraş ettikten sonra herkes sıraya giriyor zaten. 

SOKAKTA BERBERLİK
● İstanbul ve Kadıköy’deki bir başka projeniz 

de sokakta yaşayanlarla ve göçmen çocuklarla ilgi-
li. Biraz da bunu konuşalım mı?

Evsizlere ulaşmak daha zor tabii. Atölyeyi açma-
dan önce göçmen yurtlarına gidiyordum ve ihtiyaç 
sahibi çocukları tıraş ediyordum. Yeldeğirmeni’nde-
ki yurda da gittim. Bu proje sanırım 7-8 ay sürdü. Bu 
kolay ama sokaktaki insanları bulmak daha zor. 

● Sokakta yaşayanlar için berber bulmak da 
başka bir problem. 

Evet, çoğu kuaför hijyen konusu yüzünden tıraş 
etmeyebiliyor. Ama dışarıya bir tabure koyarsın, so-
kakta kesebilirsin. Ben böyle yapıyorum ve şu ana 
kadar bir kişi bile “ne yapıyorsun sen?” demedi. On-
lara bir hikâye bıraktığımı fark ettim. Bunu fark et-
tikten sonra sokaklarda kesmeye devam ettim. So-
kakta insanları yakaladıkça kesiyorum. Evsizlere 
ulaşmak zor ama aş evlerinin önlerine gidiyorum.

● Moda’da bir atölyeniz var ve burayı hem ku-
aför olarak hem de dizi oyuncularına saç tasarı-
mı yaptığınız bir mekan olarak kullanıyorsunuz. 
Okurlar da merak edecektir, herkesi tıraş ediyor 
musunuz?

Müsait olduğum sürece 12 yaşında bir çocuğu da 
tıraş ediyorum. Ondan hiç para almam çünkü o daha 
para kazanacak yaşta değil. Kağıt toplayanları kesi-
yorum, sadece kesmiyorum onlara kıyafet veriyo-
rum. En azından Murat Bey Sokağın başını tuttum. 
Bu sokakta birisi gelip benim kapımı çaldığında ona 
kapımı açabiliyorum. Ama bunun dışında parayla 
sadece tanıdığım insanları tıraş ediyorum. 

● Çok sayıda insana dokunduğunuzu ve dost-
luk kurduğunuzu söylediniz. Sizi etkileyen ve unu-
tamadığınız bir anınız var mı? 

Çok var ama sanırım Yeldeğirmeni’ndeki hikaye 
benim için ayrı bir yerde. Yeldeğirmeni’nde bir es-
naf abimiz var. Arada onu ziyarete giderim. Bir gün 
yine yanına gittiğimde “ya yatalak bir tanıdığımız 
var tıraş eder misin?” dedi. Ben de “tabii ederim” 
dedim. Aldım malzemeleri çıktım amcanın yanına. 
Meğerse tıp profesörüymüş amca ve uzun zamandır 
tıraş olmamış. Saçını kestikten sonra aynada kendi-
sine bakmış ve “uzun zamandır bu kadar mutlu ol-
madım” demişti. Daha sonra eşine “o çocuk kimdi?” 
diye sorup durmuş. Bir süre sonra amcanın öldüğü-
nü öğrendim. Son günlerini mutlu geçirmesi beni 
çok etkilemişti. 

Makasını ve tarağını iyilik yapmak için kullanan 
Mehmet Tekin, ücra köylerde yaşayanların, evsizlerin, 

göçmen çocukların ve hastaların berberi oldu 

Kadıköy’ün i
● Erhan DEMİRTAŞ

P

Tekin şu ana 
kadar 15 farklı 

filmde görev 
almış, bunların 

içinde dönem 
filmleri de 

var. Neftlix’te 
yayınlanan 

“Hakan Muhafız” 
adlı dizinin saç 

tasarımcısı olan 
Tekin, Moda’daki 

atölyesinde 
oyuncuların 

saçlarını 
tasarlıyor.
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Bayram yazılarını oldum olası hep severim. 
Bu yüzden erken bir yazı olarak görünse de 
bu keyfi çıkarmaya niyetliyim... 
Şeker bayramlarının kıymeti, paha 
biçilmezlerimden ve esaslarımdandır. Neden 
derseniz, bu ‘manevi’ tınılı bayram yüzünden 
hiçbir hayvan, nebat şu bu ölmez, kan 
dökülmez. Ve daha da önemlisi küsler barışır. 
Şeker bayramı, hikmeti kendinde saklı keyfin 
tekidir.

***

Afitap Abla’nın Yavuz Enişte ile barıştığı 
zaman da böyle bir zamandı işte. Afitap 
Abla(m), işveli hatta, yalan söylemeye 
hacet yok, civelek genç bir kadındı. Yavuz 
Enişte ise ketum adamın teki. Bu ikilinin 
arkadaşlıklarıysa çok eskiye dayanırdı. Öyle 
ki birlikte bayram şekeri peşine düşme, hatta 
şeker araklama fasılları, lunaparkta zaman 
geçirme, vakti zamanında birlikte hayata 
koydukları bir gelenekti! Sonra bir baktık 
evlenivermişler, boşanıvermişler ve başka 
başka insanlarla yollarına devam etmişler... 
Soracaksınız şimdi birbirlerine âşık mıydılar 
diye.
Bunu bir solukta anlatmak mümkün mü emin 
değilim ama deneyeceğim:
Eğer aşk, diyelim ki adınız Afitap değil de 
Suna, yıllar öncesinde bırakmış olduğunuz 
bir siluetin adı da Kerem ise (şu an tamamen 
atıyorum), Suna olarak sabahın bir vakti, 
yıllar öncesinin Kerem’ine benzeyen bir 
oğlan çocuğunu karşınızda bulup, o çocuğun 
size ‘Suna’cığım bana geçen hafta verdiğin 
kitap hayatımda okuduğum en güzel kitaptı’ 
derkenki gülümsemesi karşısında bir 
müddet susmuşsanız (çok değil on saniye 
kadar) ve derken adına güya Yoğurtçu 
denilen bir parktan yalancı bir rüzgâr esmeye 
başlamışsa, işte o zaman oğlana bakıp, 
kollarınızı açıp Kerem, Kerem’ciğim, seni ne 
kadar özledim diye sarılırsanız...
İşte o sarılıştaki aşkın adıydı Afitap Abla ile 
Yavuz Enişte’nin arasındaki aşk. Kısaca biraz 
düş, biraz yalan, biraz eksik yaşanmış, biraz 
geç kalınmış, her iki tarafı da kırıp geçmiş, 
yer yer onarılamamış, yer yer sözcüklerle 
tıkanmış, yer yer sözcüksüz ve soluksuz 
kalmış bir ilişkiden yansıyanlardı. Bir ad 
aranacaksa, aşktı, doğru. Ancak arandığı 
zaman da bir o kadar uçarıydı -tüm aşklarda 
olduğu gibi. Uçarı ve bir o kadar da kırılgan.
Afitap Abla ile Yavuz Enişte birbirlerine ne 
çok küserdi. İşte o küstükleri bir zamanda, 
tesadüf bu ya, takvimler bir arifeyi 
gösterivermişti. Kadıköy Çarşısı’na ayrı ayrı 
gitmişler, ortak tanıdıklarla ayrı zamanlarda 
laflamış, ortak ama ayrı ve aynı şeylerden 
satın alıp durmuşlardı. Kahve, lokum, badem 
şekeri, bir şeyler daha. Evet o bir şeylerin 
içerisinde karışık akide şekeri de vardı ve 
çocukluğun içine sıkıştırılmış olan bayram 
ışıltısı da. 
O akide şekerinin ışığında ayrı ayrı 
geçirdikleri onbir yıl sonunda yine 
Kadıköy’de, Çarşı içinde bir bayram günü 
karşılaştıklarında Afitap Abla ve Yavuz 
Enişte, Suna ile Kerem’inkine benzer hayali 
bir gülümseyiş geçti aralarından. Bir ömre 
tutunacak olan o sevgi, akideli bir güne, 
bir badem şekeri kırılmaz bükülmezliğine, 
lokumun müphem kokusuna ve elbette 
kahvenin o denklemsiz zamanına yayılıverdi. 
İşte o zaman Suna’nın küçük bir çocuğun 
heyecanına sarılıp Kerem’i hatırlaması gibi, 
yedikleri lokum, badem şekeri ve içtikleri 
kahvede aralarında tozutan, olacak iş değil 
ama, o eskiyi hatırlayıverdiler.
Afitap Abla, Yavuz Enişte’ye dönüp akide 
dişleriyle:
‘Eee, dedi, anlat bakalım... Onca yıl nasıl 
geçti?’
Yavuz Enişte özlemle diyemedi elbet. 
Kahvesini yudumladı ve 
‘Fena değil’ dedi kahveyi bahane ederek. Kaç 
kez başka insanlara Afitap diye sarıldığının 
gölgesinden kaçıvererek. Kaçarken Afitap’a 
yakalanmaktan endişe etmeksizin. O 
yüzden gözlerini Afitap’ınkine dikti. Afitap da 
oradaydı elbette!
Velhasıl Suna ve Kerem’in yapamadığını onlar 
yaptı, barışıverdiler!

Bayram küsleri 
barıştırır

MÜGE 
İPLİKÇİ

Kadıköyü Bilim Kültür ve 
Sanat Dostları Derneği 

(KADOS) tarafından 
yürütülen “Hatırla: Kadıköy’de 

Kültürel Çeşitlilik” çalışması 
kapsamında düzenlenen kent 

sohbetleri,”Birlikte  yaşamak” 
paneliyle sona erdi

Birlikte yaşamak...

ent sohbetleri kapsamında ilk üç hafta 
Rumların, Yahudilerin ve Ermenilerin Ka-
dıköy’deki tarihi, varlığı tartışılmıştı. 24 
Mayıs Cuma günü Tasarım Atölyesi Ka-

dıköy’de yapılan kapanış etkinliğine KADOS Yöne-
tim Kurulu Başkanı Tanay Sıdkı Uyar, Yorgo İstefa-
nopulos, Mıgırdiç Margosyan ve Eli Arditi konuşmacı 
olarak katıldı.

“ŞİMDİ GELECEĞE BAKMA ZAMANI”
Açılış konuşmasını KADOS Yönetim Kurulu Baş-

kanı Tanay Sıdkı Uyar yaptı. Uyar, çalışmanın ama-
cını ve önemini şöyle anlattı: “KADOS’un kurulu-
şundan bu yana sürekli düzenlediğimiz sohbetler 
aracılığıyla, alanında uzman bilim, kültür ve sanat in-
sanlarını benzer alandakilerle buluşturduk. Söz konu-
su çalışmaların kamuoyuyla paylaşılmasına aracılık 
ettik. ‘Hatırla: Kadıköy’de kültürel çeşitlilik’ projesi-
ne başladığımızdan bu yana da Kadıköy’deki kültürel 
birikimi konuştuk. Tüm bunları çok değerli arkadaşla-
rımızdan dinledik, andık. Şimdi de geleceğe bu hatır-
latmalarımızla bakma zamanı.” 

Uyar ayrıca bu projenin 1 yıl boyunca süreceğini 
de sözlerine ekledi.

Prof. Dr. Yorgo İstefanopulos, kültürel mirası ko-
nuşurken kurumlar kadar kişilerin de önemli olduğu-
nu belirtti ve Rum toplumunun geldiği noktayı şöy-
le aktardı: “6-7 Eylül Olayları öncesinde Rum nüfusu 
yaklaşık 90 bindi, belki 100 bine yakın. 1964 sonrası 
dramatik bir düşüş meydana geldi, 14 bin Yunan sınır 
dışı edildi. Ailelerini, akrabalarını alıp gittiler. Kaybo-
lan bir kültür ve zenginlik var. Şu anda 2 bin kişi civa-
rında Rum kaldık. Türkiye, geçmişinde olan birtakım 
hatalarla yüzleşmeli.”

“NE KADAR TÜRKSEM O KADAR RUMUM”
Yan yana yaşamaya dair “Yan yana yaşadık ama 

birbirimizi tanımadık. Birbirimizi tanıyalım, birbiri-
mizi anlayalım. Ne kadar Türksem o kadar Rumum. 

Mesele şu anda barış içinde, kardeşlik, huzur içinde, 
sorunlarımızı tespit ederek birlikte yaşamak.” diyen 
İstefanopulos, “Din hürriyetimiz kısıtlanmış durum-
da. Kiliseye gidebiliyoruz belki evet, ama papaz yok-
sa ben ne yapacağım?” diye konuştu.

İstefanopulos’un ardından söz alan Eli Arditi, Tür-
kiye’deki Yahudi nüfusunun bugün 15 bin civarında 
olduğunu ancak gençlerin çoğunlukla yurtdışına git-
meyi tercih ettiğini aktardı: “Yahudi nüfusun çoğun-
luğu İstanbul’da, bir kısmı da İzmir’de yaşıyor. Ge-
rek ekonomik gerek sosyal faktörlerden dolayı gençler 
yurtdışına gitmeyi tercih ediyorlar. İsrail’in varlığı da 
tabii onları etkiliyor. Son zamanda bu rakamın yük-
selmesinin sebebi net olarak ekonomik. Kadıköy’de 
ise Yeldeğirmeni’nde çok Yahudi kalmadı, daha çok 
Caddebostan tarafında kalıyorlar.” 

“BİZ TEBA DEĞİL, EŞİT YURTTAŞIZ”
Yahudilere yönelik yanlış bakış açısı olduğuna de-

ğinen Arditi, “Örneğin; İsrail’de yapılan her şey bi-
zimle bağdaştırılıyor. Biz Osmanlı’nın tebası değiliz. 
Biz eşit yurttaşlarız ama maalesef böyle görülmüyor. 
Beraber ne yapabiliriz? Açıkçası bu daha önce sorul-

mamış bir soru. Biz azaldıkça değerimiz arttı. Vatan-
daş olarak katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Ama bize 
karşı aynı değer veriliyor mu? Öyle olduğunu zannet-
miyorum.” dedi.

Yazar Mıgırdiç Margosyan ise 6-7 Eylül olayları-
na değinerek konuşmasına başladı ve şöyle devam etti: 
“6-7 Eylül olaylarını, bizzat 17 yaşında yaşadım ama 
sadece o hali görmek değil; o halin nedenlerini de bil-
mek lazım. Şu veya bu nedenle başımız sıkıştığında, 
direnmek yerine gölgeye dönüşmeyi tercih ediyoruz. 
Bizim evimizde dört dil konuşuluyordu. Ben bu dilleri 
önce kedimizden öğrendim. Annem kedimizle Erme-
nice, Türkçe, Kürtçe ve Zazaca konuşuyordu.1953 yı-
lında İstanbul’dan yola çıktığım günlerde, 15 yaşında 
anadilimi bilmiyordum. İstanbul’a gelişimin en önem-
li sebebi budur. Anadilimi öğrendim, anadilimin öğ-
retmeni oldum fakat bu bile yeterli olmadı.”

“ATTIĞIMIZ ADIMLARI KÜÇÜMSEMEMELİYİZ”
Ermeni kimliğini, edebiyatını sadece propaganda 

yoluyla değil; tüm geçmişi, tarihi ve kültürüyle tanıt-
maya gayret gösterdiğini belirten Margosyan, “Bugün 
Aras Yayıncılık bu önemli işi yürütüyor. Attığımız 
adımları küçümsememek lazım.” diye konuştu. Mar-
gosyan ayrıca bir toplantıda yaşadığı ironik diyalo-
ğu şöyle aktardı: “Bir toplantıda şöyle bir soruyla kar-
şılaştım: ‘Hocam Ermeniler nasıl insanlardır?’ diye. 
Ben de sağıma baktım, soluma baktım, aşağı, yuka-
rı baktım ve şöyle yanıt verdim: ‘İki gözlü, iki kulak-
lı, tıpkı sizin gibi.”

Panelde son konuşmayı Prof. Dr. İrini Dimitriya-
dis yaptı ve “Biz son nesiliz. Muazzam bir yük var 
omuzlarımızda. Bir sonraki neslin araştırmaları için 
veri ve zemin hazırlamak durumundayız. İyi şeyler de 
oluyor; Anadolu’da da bu konuda pek çok çalışma ya-
pılıyor” dedi. 

K
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Gazetecilik hayatında 50. yılını dolduran Uğur Dündar’ın 
hayatını anlatan ve yönetmenliğini gazeteci Gökmen 
Ulu’nun yaptığı belgeselin İstanbul galası, 25 Mayıs Cu-
martesi günü Caddebostan Kültür Merkezi’nde gerçek-
leşti. Dündar’ın çocukluğu, gençliği, okul yıllarının yanı sıra 
mesleki hayatı ile karakteristik özelliklerinin de anlatıldığı 
belgeselde, Dündar’ın  haberleri ve televizyon yayınların-
dan örnekler yer aldı.
Galaya Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nın 
yanı sıra Muharrem İnce, tiyatro sanatçısı Müjdat Gezen 
ve Metin Akpınar, Yılmaz Özdil, Eski 
Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, 
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun 
eşi Dilek İmamoğlu, CHP Milletve-
killeri Mahmut Tanal, Gürsel Tekin, 
Enis Berberoğlu, Prof. Dr. Celal Şen-
gör, Ümit Kocasakal, Nedim Saban, 
Metin Zakoğlu, Metin Uca, Kurta-
lan Ekspres grubu, şair Ataol Behra-
moğlu ve iş, sanat, siyaset dünya-
sından çok sayıda davetli katıldı. 

GELİRLERİ VEFA LİSESİ’NE…
Belgesel gösterimi öncesinde ko-
nuşan Gökmen Ulu, “Uğur Dündar’ı 
örnek alan öğrencisi olarak bu bel-
geseli gönüllü olarak ticari amaç 
gütmeden yaptık. İleride oluşacak 

olası yayın gelirleri durumunu göz önüne ala-
rak, bütün gelir ve teliflerini tamamen eğitime 
bağışlayacağız. Belgeselin bütün teliflerini eğer 
kabul buyururlarsa bırakmak istediğimiz yer 
Uğur Dündar ustamızın mezun olduğu Vefa Li-
sesi’nin öğrencileri…” şeklinde konuştu.
 
“DESTEĞİNİZ SAYESİNDE DİMDİK DURDUM”
Belgesel gösteriminin ardından sahneye çıkan 
Uğur Dündar konuşmasına meslek hayatında 
destek olan herkese teşekkür ederek başlar-
ken, “Desteğiniz sayesinde dimdik durdum. Bu 
akşam bu güzel alkışlar bana bir mesaj veriyor. 
Her şeyin daha güzel olacağı mesajını. İnşallah 
bunu bir kişi önderliğinde çok yakında yaşaya-
cağız. Kendisi gelemedi bu akşam. Ben de ıs-
rar etme hakkını kendimde bulamadım. Bir oy 
bir oy demektir. Değerli Dilek İmamoğlu bizimle 
birlikte.” şeklinde konuştu

Uğur Dündar Belgeselİ galası CKM’de gerçekleştİ

?PekI ama nasıl

l Fırat FISTIK

Gazeteci Uğur Dündar’ın hayatını 
anlatan belgesel Caddebostan 
Kültür Merkezi’nde gösterildi. 

Gösterime sanat ve siyaset 
dünyasından birçok isim katıldı

l Alper Kaan YURDAKUL

Kadıköy Belediyesi, beş yıllık (2020-2024) Stra-
tejik Planı’na katkı sağlamak için Kadıköylüler-
le biraraya gelmeye başladı. Kadıköy’ün geleceğini 
belirleyecek Stratejik Plan Toplantıları, Kent Kon-
seyi Koordinasyonu tarafından mahalle muhtar-
larının desteğiyle ve Kadıköy Belediyesi Strateji 
Geliştirme Müdürlüğü rehberliğinde yapılıyor.
On farklı bölgede yapılacak toplantılara STK’lar, 
meslek odaları, üniversiteler ve Kadıköy genelin-
deki kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katıl-
ması bekleniyor. Katılımcılara, 5 yıl sonra görmek 
istedikleri Kadıköy’ ün nasıl bir yer olacağına dair 
fikirleri ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara 
Odabaşı’nın seçim vaatleri ile ilgili düşünceleri so-
rulacak.

Kadıköy Belediyesi 5 yıllık 
stratejik plan hazırlıklarına 
başladı. Hazırlıklar kapsamında 
ilk toplantılar yapılıyor

Kadıköy beş 
yılını planlıyor
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“Anadolu müziğinin oda orkestrası” olarak tanımlanan 
Rubato grubu, şimdi televizyonda…
Arabeskten popa pek çok şarkıyı yeniden yorumla-
dıkları albümlerinin yanı sıra adeta ayine dönüşen canlı 
performanlarıyla da kısa sürede kült bir gruba dönüşen 
Rubato, 2 sezondur sürdürdüğü konuklu müzik prog-
ramı; yepyeni formatı ve ismiyle Show Tv ekranların-
da başlıyor.Son albümü “Üç” ile büyük beğeni toplayan; 
Türkiye’nin usta müzisyenleri Fatih Ahıskalı, Özer Ar-
kun, Göksun Çavdar ve Eralp Görgün’den oluşan Ruba-
to grubu, programda unutulmaz şarkıları başka bir tat 
ve yeni bir yorumla seslendirecek. Gökhan Tepe, Se-
lami Şahin ve Suzan Kardeş’in konuk olacağı program, 
bayramın birinci günü izleyiciyle buluşacak. Kadıköy 
mekânlarında da sık sık sahne alan Rubato grubu, her 
bölümde özel konuklarıyla biraraya gelerek, izleyicilerini 
müzik türleri arasında bir yolculuğa çıkaracak. 

stanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tara-
fından, E.C.A. Presdöküm Sanayii A.Ş. 
sponsorluğunda düzenlenen 47. İstanbul 
Müzik Festivali, 11-30 Haziran tarihle-

ri arasında gerçekleştirilecek. Festival, Barok müzi-
ğin devlerinden 20. yüzyılın en çarpıcı bestecilerine, 
cazdan Osmanlı klasik müzik geleneğinin zengin-
liklerine 150 eserle 15 farklı mekânda 22 konserle 
müziğin aydınlanma yolculuğundaki rolünü ve ev-
rendeki ikiliklerden doğan hikayeleri “Var Olmanın 
Aydınlığı, Var Olmanın Karanlığı” temasıyla sahne-
lere taşıyor. 

DÜNYA PRÖMİYERİ KADIKÖY’DE
İstanbul Müzik Festivali 2011 yılından bu yana 

yerli ve yabancı bestecilere verdiği eser siparişle-
riyle sanatsal üretime ve çağdaş müzik repertuva-
rının genişlemesine katkıda bulunmaya devam edi-
yor. Festivalin, Avrupa’da adından sıkça söz ettiren 
ve dünyada sadece kadın bestecilere verilen tek ödül 
olan Heidelberg Kadın Sanatçı Ödülü’nün geçen yıl-
ki sahibi Zeynep Gedizlioğlu’na iki piyano için si-
pariş ettiği eser ile Sochi Festivali ile ortak olarak, 
günümüzün en üretken bestecilerinden Alexander 
Tchaikovsky’e sipariş ettiği eser, dünyada ilk kez İs-
tanbul Müzik Festivali kapsamında dinleyicilerle bu-
luşacak. Konser, 14 Haziran Cuma akşamı Kadıköy 
Belediyesi Süreyya Operası’nda olacak.

YILDIZLARLA ODA MÜZİĞİ
İstanbul Müzik Festivali, dünyada 2020 Beet-

hoven Yılı hazırlıkları devam ederken bu yıldan iti-
baren besteciye özel bir yer arıyor. Yıldızlarla Oda 
Müziği serisinin ilk konserinde her biri seçkin birer 
Beethoven yorumcusu olan Isabelle Faust, Jean-Gu-
ihen Queyras ve Alexander Melnikov biraraya ge-

liyor. Konser 16 Haziran’da İş Sanat Konser Salo-
nu’nda gerçekleştirilecek. Serinin ikincisinde ise 
çağımızın en büyük Rus müzisyenlerinden, Alexan-
der Kniazev ve Boris Berezovksy, 18 Haziran’da İş 
Sanat’ta biraraya geliyor.

KAPANIŞ ÇİN’DEN
Festival, 2020 Beetho-

ven Yılı’na doğru büyük 
besteciye saygı duruşunda 
bulunan bir başka konser-
de Çin’in klasik müzikte-
ki güçlü temsilcisi Şanghay 
Filarmoni Orkestrası’nı ilk 
kez İstanbul’da ağırlayacak. 
47. İstanbul Müzik Festiva-
li’nin 30 Haziran Pazar ak-
şamı Lütfi Kırdar Kongre ve 
Sergi Sarayı’ndaki kapanış 
konserinde, Şanghay Filar-
moni Orkestrası, 2008 yılın-
dan bu yana daimi şefi olan 
Liang Zhang yönetiminde ve 
Fazıl Say solistliğinde Türki-
ye’deki ilk konserini verecek.

ÇOK BOYUTLU BİR MÜZİK DENEYİMİ 
Berlin Radyo Korosu, çekirdek repertuvarında 

yer alan Brahms’ın Alman Requiemi’ni alışılma-
dık bir deneyime dönüştürüyor. Dinleyicilerin arası-
na karışmış 65 şancı, tekerlekler üzerinde bir piyano 
sahne ile izleyici arasındaki sınırların ortadan kalktı-
ğı “Yaşama Övgü – Human Requiem” ile geleneksel 
konser deneyimi yerle bir oluyor.  Metin, insanlar, 
mekân ve ses arasında yepyeni bir dizi ilişki kuran 
bu performansta dinleyiciler müziğin tam ortasında, 
içinde yer alıyor; müzikle hareket ediyor, onun bir 
parçası haline geliyor. Bu benzersiz deneyim 28-29 
Haziran’da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde müzik-
severlerle buluşacak. 

ÜCRETSİZ KONSERLER SÜRÜYOR
Festival kapsamında İstanbulluların hafta sonuna 

keyifli bir başlangıç yapmalarını sağlayan 
ücretsiz Hafta Sonu Klasikleri bu yıl Avus-
turya Kültür Ofisi Bahçesi ve Galata Ku-
lesi Meydanında gerçekleştirilecek. Hafta 
Sonu Klasikleri’nin ilkinde Viyanalı blok 
flüt üçlüsü Vivid Consort, Rönesans dö-
nemi İngiltere’si ve Fransa’sından hayatı, 
doğayı ve türlü şekilleriyle aşkı kutlayan 
eserleri yorumluyor. Avusturya Kültür 
Ofisi Bahçesi’ndeki konser 15 Haziran 
Cumartesi sabahı 11.00’de gerçekleşti-
rilecek. Hafta Sonu Klasikleri’nin ikin-
ci konseri Galata Kulesi Meydanında, 
Türkiye’nin ilk ve en uzun soluklu bakır 
nefesli beşlisi olan ve 15. sanat yılını 
kutlayan Golden Horn Brass’la müzik-
severlere 29 Haziran Cumartesi sabahı 
11.00’de hafta sonuna keyifli bir baş-
langıç yaptıracak. 

Melis Danişmend’den

2016 çıkışlı Ve Ev albümüne hiç klip çekmeyen fakat bu 
kararını bir dinleyicisinden gelen duygu yüklü mesaj se-
bebiyle değiştiren Melis Danişmend, üç yılın ardından 
Bazı Günler Unutulmaz’a yönetmen Levent Sevi ile bir-
likte bir video hazırladı. 

1962 yılında Heybelia-
da’da çekilen ve müzis-
yen Jak Esim’in ailesine 
ait olan çok özel görün-
tüler Bazı Günler Unu-
tulmaz’ın hikâyesini çok 
hisli bir noktaya taşırken, Melis Danişmend videonun or-
taya çıkış hikâyesini şöyle anlattı: “Aklımda eskilere ait 
bir plaj görüntüsü, naif insanlar vardı. Yönetmen arkada-
şım Levent Sevi’ye bu fikrimden bahsettiğimde harika 
bir öneriyle geldi. Yıllardır Sefarad müziğini eşi Janet Ha-
nım’la mükemmel şekilde yorumlayan Jak Esim’in baba-
sı Nesim Esim tarafından çekilmiş eski aile görüntüleri. 
Heybeliada, 1962… Jak Bey büyük bir incelikle videoları-
nı kullanmamıza izin verdi. Levent’le oturduk, gözlerimiz 
dola dola kurgusunu yaptık. Eskilere âşık, eski zamanlara 
hayran bir insan olarak en sevdiğim kliplerimden biri oldu 
bu” diyen Danişmend, albümün ilk ve son videosuyla ona 
veda etmek istediğini ve artık yeni şarkılar için hazırlık 
yaptığını söylüyor.

Bosna Hersek’te bulunan Novo Sarajevo Devlet Müzik 
ve Bale Okulu, Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Mer-
kezi’ni (ÇSM), “Bosna'dan İstanbul'a Müzik Köprüsü” 
teması ile ortak konser vermek üzere başkent Saray-
bosna’da ağırladı. Kadıköy’den 9-15 yaşları arasında 17 
öğrenci ve 8 öğretmen, 20-23 Mayıs tarihlerinde Sa-
raybosna’ya gitti.
Proje Koordinatörü F.Yeşim Altınay, ziyaretle ilgili şu 
bilgileri verdi; “Novo Sarajevo Müdürü Lamia Sociç, 
tüm ekibimizi ilk gün okullarında kısa bir konser eşli-
ğinde inanılmaz bir dostluk ve sevgi gösterisi ile karşı-
ladılar. 21 Mayıs’ta gerçekleşen konsere 
Türkiye Büyükelçisi Haldun Koç ve eşi Pınar Koç katıl-
dı. İki bölümden oluşan konserde önce okulun öğren-
cileri kendi orkestraları Tamburaskı orkestrası eşliğin-
de koro konseri verdi ve kısa bir bale gösterisi yaptı. 

Ardından biz sahne aldık. 10 parçadan oluşan zengin 
repertuarın son eserinde okulun korosu ile beraber, 
düzenlemesi şefimiz Özgür Günay'a ait olan ‘Zilli'de 
Maşa’ adlı bir Boşnak parçası seslendirildi. Çok etkile-
yici ve herkes tarafından beğeniyle seyredilen bir kon-
ser oldu.  Öğrenci ve öğretmenlerimiz Bosna’da hem 
tarihi öğrenip hem de doğasını hissetme şansını ya-
kaladı, güzel dostluklar kurdular. Kadıköy’e döndük-
ten sonra bize bir teşekkür yazısı geldi; ‘Hala çok güzel 
etkiler altındayız. Bize güvendiğiniz, muhteşem enerji 
getirdiğiniz için minnettarız. Artık bizim okulda İstan-
bul havası hissediliyor. En kısa zamanda görüşmek di-
leğiyle...’  Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz de bu bir-
liktelikten çok mutlu olarak ayrıldılar. Kadıköy’de biz de 
onları ağırlamak ve bu dostluğu pekiştirmek adına gi-
rişimlerimizi başlatacağız.”

Kadıköy Belediyesi Çocuk 
Sanat Merkezi öğrencileri, 
Saraybosna’da konser verdi

Kadıköylü çocuklardan

MÜZİK ENDÜSTRİSİ SÖYLEŞİLERİ
İstanbul Caz Festivali, 29 Haziran–18 Temmuz 
arasında caz, funk ve dünya müziğinin 
hayranlık uyandıran seslerini müzikseverlerle 
buluşturacak. Festival öncesi iki farklı mekânda 
gerçekleştirilecek “26. İstanbul Caz Festivali’ne 
doğru: Panel ve Atölye” serisi, müzik tutkunlarını, 
müzisyenleri ve sektör profesyonellerini bir araya 
getirecek. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek 
etkinliklere katılım için caz.iksv.org adresinden 
rezervasyon yapılması yeterli.
● Panel: Şehir ve Müzik Endüstrisi: Moderatör: 
Gizem Gezenoğlu (Bozcaada Caz Festivali) 
Konuşmacılar: Özgür Bayrak (Afiş Adam), Barış 
Görücü (La Sound), Begüm Başbuğ (Allaturca 
Music), Cem Tuncer (Müzisyen). Panelde müzik 
endüstrisinin farklı alanlarında çalışan katılımcılar, 
şehirle ve şehirliler ile kurdukları ilişkiyi anlatacak. 
(13 Haziran Perşembe, 19.00–20.30, [mecra] 
salon/Kadıköy)
● Atölye: shesaid.so İstanbul Sunar: Müzik 
Endüstrisinde Bilinçsiz Cinsiyet Önyargıları: 
Moderatörler: Gülşah Görücü, Melis Yalçın. Bu 
etkinlikte, toplumsal cinsiyet önyargılarının müzik 
endüstrisi üzerindeki yansımalarını masaya 
yatırılacak. (15 Haziran Cumartesi, 18.30–20.00, 
İKSV Alt Kat)
● Audioban İşbirliğiyle Genç Cazcılara Eğitimler: 
İstanbul Caz Festivali bu yıl ilk kez, 17’ncisini 
düzenlediği Genç Caz kapsamında, Audioban 
işbirliğiyle bir eğitim programına ev sahipliği 
yapıyor. Audioban, yeni ve alternatif sanatçılar 
ile müzik endüstrisinin farklı alanlarından isimleri 
çeşitli mekânlardaki etkinliklerde birbiriyle ve 
dinleyiciyle buluşturan bir oluşum. Festival 
kapsamında ise, amatör veya yarı profesyonel 
olarak müzikle ilgilenen genç müzisyen ve 
topluluklara festival programında yer alabilecekleri 
bir platform oluşturan Genç Caz katılımcılarına 
özel 3 atölyeden oluşan bir eğitim serisi yapılacak. 

İstanbul’a yaz festivalle geliyor

47. İstanbul Müzik Festivali, 
“Var Olmanın Karanlığı, Var 

Olmanın Aydınlığı”  temasıyla 
ikiliklerden doğan müziği 

sahneye taşıyor

İ

Bosna konserİ

Şimdi “Rubato Zamanı”

nostaljik video
Gazetemiz yazarlarından, 

müzisyen Melis Danişmend, “Bazı Günler 
Unutulmaz” adlı video ile dinleyicisinin karşısında…



ösemi, halk arasında kan kanseri adıyla 
bilinen bir grup hastalığın ortak adı. Lö-
semi her yaşta görülen bir kanser türü an-
cak daha çok çocuk hastalarla ve onları 

hayata bağlayacak olan kök hücre bağışı ile günde-
me geliyor.  Çevremizi kuşatan bu etkenler nedeniy-
le löseminin dünyada ve Türkiye’de görülme oranı 
her geçen gün artıyor. Uzmanlar net bir rakam ver-
memekle birlikte  ülkemizde her yıl yaklaşık 4250 
yeni akut lösemi vakası görülme ihtimalinin olduğu-
nu söylerken Sağlık Bakanlığı her yıl bin 500- 2 bin 
çocuğun lösemiye yakalandığını belirtiyor. 

Her yıl 25-31 Mayıs Uluslararası Lösemili Ço-
cuklar Haftası’nda hastanelerde lösemi tedavisi gören 
çocuklar ziyaret ediliyor ve lösemi hastalığına dik-
kat çekmek için farkındalık etkinlikleri düzenleniyor. 

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odaba-
şı da, Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle Kadı-
köy Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Filiz Ünlü ve 
müdürlük çalışanlarıyla birlikte İstanbul Medeni-
yet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Has-
tanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği’nde 
lösemi tedavisi gören çocukları ziyaret etti. Hasta-
ne yetkililerinin hastanenin fiziki koşulları ve has-
talık hakkında bilgi verdiği ziyarette, löseminin te-
davisi uzun süren bir hastalık olduğu için buradaki 
çocuklarla bir aile olduklarının altı çizildi. Çocukla-
ra moral olması için haftanın belirli günleri gönül-
lü üniversite öğrencilerinin çocuklarla birlikte et-
kinlikler yaptığının dile getirildiği ziyarette, Sağlık 
İşleri Müdürü Filiz Ünlü de gerekli olduğu takdir-
de Kadıköy Belediyesi Çocuk Koruyucu Ruh Sağlı-
ğı Merkezi’ndeki pedagogların da psikolojik destek 
verebileceklerini söyledi. Karşılıklı olarak paylaşı-
lan bilgilerin ardından Başkan Şerdil Dara Odabaşı 
çocuklara hediye verdi.

LÖSEMİLİ ÇOCUKLARIN SİMGESİ
Peki bizler lösemi hastalığı hakkında ne kadar 

bilgiye sahibiz. Bu hastalığın nedenlerini ve bu has-
talıkla nasıl mücadele edildiğini biliyor muyuz? As-
lında uzun bir zamandır bu soruların cevapları hak-
kında bilgi sahibi olduk. Bu bilgilerden de Eylem 
Şen Yazıcı ile Çağdaş Yazıcı’nın Juvenil Myelomo-
nositik Lösemi (JMML) tanısı konulan ve ilik nakli 
olmayı bekleyen kızları Öykü Arin için başlattıkları 
kök hücre bağışı kampanyasıyla haberdar olduk. Ai-
lenin Öykü Arin’e ve tüm lösemili çocuklara umut 
ışığı olması için “Öykü Arin’e Umut Ol, Donör Ol” 
çağrısıyla başlattığı kampanya, kısa sürede hem yurt 
içinden hem de yurt dışından karşılık buldu. Meslek 

odaları, belediyeler, üniversiteler harekete geçti ve 
kök hücre bağışı için kampanyalar düzenledi.

Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği İl 
Koordinasyon Kurulu,“Mühendisler, Mimarlar, Şe-
hir Plancıları Geleceğe Donör Oluyor” sloganı ile 
kök hücre bağışı etkinliği düzenlerken, Kadıköy Be-
lediyesi de Kızılay Kadıköy Şubesi ile birlikte “Kök 
hücre bağışı ile yeni yılda mutlu bir öykü yazıyo-
ruz” çağrısıyla “Lösemide Donör Ol” kampanyası 
gerçekleştirdi. Belediyenin düzenlediği kök hücre 
bağışı seferberliğine belediye çalışanları, sanatçılar 
ve Kadıköylüler destek verdi.

ANNEDEN NAKLEDİLEN İLİK TUTMADI
Yapılan kampanyalar sonucunda Öykü Arin için 

yüzde 100 uyumlu donör bulanmaması nedeniyle 18 
Nisan’da anne Eylem Şen Yazıcı’dan yarı uyum-
lu ilik nakli yapıldı. Bu süreç içerisinde Eylem Şen 
Yazıcı, 13 Mayıs’ta “Öykü Arin’e Umut Ol” sosyal 
medya hesabından bir açıklama yaptı. Bu açıklama-
da 150 bine yakın kök hücre numunesinin çalışılma-
sı için Sağlık Bakanlığı’na çağrıda bulundu. Yazı-
cı açıklamada şunları dile getirdi: “Doktorlar naklin 
tutup tutmadığına dair henüz net bir sonuç söyleye-
miyor. Sanırım önümüzdeki hafta cuma gününe ka-
dar bu konuda kesin bir şey söyleme imkânı olacak. 
Yaklaşık 3 ay içinde 150 bine yakın donöre ulaşmış-
tık. TÜRKÖK tarafından henüz onların çalışılması 
mümkün olmamıştı. Sağlık Bakanlığı’na sesleniyo-
rum, bir an önce 150 bine yakın numunenin çalışıl-
masını talep ediyorum.”  Bu çağrının ardından iki 
hafta sonra yapılan diğer bir açıklamada ise Öykü 
Arin’e annesinden yapılan yarı uyumlu iliğin tut-
madığı ve baba Çağdaş Yazıcı’dan çok kısa zaman-
da yarı uyumlu nakil şansının deneneceğinin bilgi-
si yer aldı.

“BABADAN DA NAKİL DENENECEK”
Yarı uyumlu ilik naklinin başarısız olmasıyla ne-

deniyle “Öykü Arin’e Umut Ol” sosyal medya hesa-
bından kampanya çağrıları yapılmaya devam ediliyor. 
Aynı zamanda Sağlık Bakanlığı’nın elindeki numu-
nelerin çalışılması için tekrardan bir çağrı metni ya-
yınlandı. Metinde şu bilgilere yer verildi: “Geldiğimiz 

süreç itibariyle toplanan kök 
hücre numunelerinin incelenen 
kısmı içerisinde canımız Öy-
kü’müze uygun kök hücre çık-
madı ve anneden yarı uyumlu 
nakil de maalesef başarılı ola-
madı. Bu nedenle doktorları-
mızın kararıyla eğer babadan 
yarı uyumlu nakil de başarı-

lı olmazsa tek umudumuz yabancı bir donör ile eş-
leşme olacak.  Sevgili Öykü’müz ile başladığımız bu 
yolda  Bakanlık yetkililerinin laboratuvarların çalış-
ma kapasitesini artır-
dıklarını söylemesine 
rağmen, toplanan nu-
munelerin işlenmesi-
nin henüz bitmemiş 
olması bizleri umut-
suzluğa sevk ediyor. 
Bizler, Öykü Arin’e 
Umut Ol gönüllüleri 
olarak kök hücre bek-
leyen binlerce insa-
na umut olan bir çaba 
ve çalışmaları ortaya 
koyduk, şimdi bunun 
Öykü Arin için de 
faydalı olmasını isti-
yoruz. Sayın Sağlık 
Bakanı’na ve Bakan-
lık yetkililerine nu-
munelerin bir an önce 
çalışması için yurt 
içindeki ve yurt dışın-
daki imkânların kul-
lanılması konusun-
da üzerimize düşeni 
yapacağımızı birçok 
kez ilettik. Sağlık Ba-
kanlığı’nın artık so-
mut bir adım atmasını 
ve numuneleri en kısa 
sürede çalışmasını is-
tiyoruz.”
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l Seyhan KALKAN VAYİÇ

Gelişim Tıp ailesi olarak, 
Şeker Bayramınızı 

sevdiklerinizle birlikte 
sağlıklı ve mutlu geçirmenizi 

dileriz.

  

Sınav kaygısı, birçok öğrencinin 
sınavdan bir süre önce 
yaşamaya başladığı, öğrencinin 
bildiği şeyleri cevaplamasını 
engelleyen ve başarısının 
düşmesine neden olabilen 
yoğun bir kaygı durumudur. 

Öğrencinin sınava 
yüklediği anlamlar, ailelerin 
sınav sonrasında olası bir 
başarı ya da başarısızlık 
durumunda çizdiği felaket 
senaryoları ya da başarı 
öyküleri sınav kaygısının oluşması üzerinde 
etkilidir. Sınav kaygısı yaşayan öğrenciler genellikle 
sınav öncesi huzursuzluk, endişe, uyuyamama, 
karın-mide ağrıları ve bağırsak sorunları, dikkat ve 
konsantrasyonda bozulma, başarısızlık korkusu, 
özgüvende azalma, kendini yetersiz ve değersiz 
hissetme gibi belirtiler gösterirler.

Çocuğunuzun tüm bu stres ve kaygıyla baş 
edebilmesi için; 

* Onun başarı ya da başarısızlığını başka bir 
öğrencininkiyle kıyaslamayın.

* “Yapabildiğinin en iyisini yap/ bu dünyanın 
sonu değil/ bu sınavda istediğin başarıyı elde 
etmemen genel olarak başarısız biri olduğun 
anlamına gelmez/istediğin sonucu almaman 
sadece biraz daha gayret göstermen gerektiğinin 
işaretidir” gibi konuşabilirsiniz.

* Çocuğunuza istediği başarıyı elde etmediği 
takdirde  “hiçbir işe yaramayan boş bir insan 
olacağı” yönünde bir gelecek çizmeyin.

* Kendisini size karşı rahatça ifade edebilmesi 
için ona alan sağlayın. Derslerle ilgili korkusundan 
bahsettiğinde “AMA sen de çalışmıyorsun” gibi 
ama ile başlayan cümleler kurmak yerine, “ben 
de öğrenciyken senin gibi korku hissederdim/ 
bu sınav hayatının merkezi olmuş adeta” gibi 
duygularını anlayan ve kapsayan cümleler kurun.

l Çocuğunuzdan beklentinizi çok yüksek 
tutmayın.

l Onun yetenek ve ilgilerinden haberdar olun.
l Çocuklarınızı eleştirmenin yanında yaptığı 

olumlu şeyler için takdir de etmeyi unutmayın.
l Sosyal ve gündelik hayatta iyi yaptığı şeyleri 

görün
l Diyaloğunuzu sadece dersler ve notlar 

üzerinden kurmayın. Okul dışı faaliyetler ve ilgi 
duyduğu alanlarla ilgili diyaloglar kurun.

Unutmayın! Çocuğunuz ve çocuğunuzla olan 
ilişkiniz not skalasından çok daha değerli! :)

Eyvah! 
Sınav yaklaşıyor

Uzman Psikolog 
Zeynep Gülşen 

Günay

Uluslararası Lösemili Çocuklar 
Haftası’nda lösemili çocukların 

simgesi haline gelen Öykü 
Arin’e annesinden nakledilen 

yarı uyumlu iliğin tutmadığı 
haberini aldık. Belediye 

Başkanı Şerdil Dara Odabaşı 
ise lösemili çocuklara moral 

ziyaretinde bulundu

Kadıköy’den lösemİlİ 
çocuklara zİyaret
L
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l Erhan DEMİRTAŞ
Bir salı akşamıydı sanırım. Hayal meyal hatır-
lıyorum. 6-7 yaşındaydım. Yaramazdım. Uyu-
mak istemiyordum. Akşam maç vardı. Yat di-
yorlardı. Ne vardı azıcık seyretseydik. Tamam 
bir 15 dakika olabilirdi. Ama maç çok güzeldi. 
Olmaz erken kalkmam lazımdı. İyi de bu sene-
de bir kez oluyordu ama. Peki öyle olsundu...
Müzakerelerle adım adım ilerleyen bir ikna sü-
reci. Zannedersiniz 1 Mayıs’ta Taksim’e çıkma-
ya çalışıyorum. 

Spiker kimdi hatırlamıyorum ama sesi ku-
lağımdan hiç gitmiyor. Uzaktan, boğuk, pus-
lu... Atmosferin sesi onun sesini bastırıyor. Ve 
buna bayılıyorsun. Süt Kupası maçları cumar-
tesileri erken saatte olurdu, tamam onlar da 
harikaydı, ama bu bir başkaydı. Şampiyon Ku-
lüpler Kupası’ydı, en büyüklerin yeriydi, sezo-
nun en büyük sahnesiydi. 

Ve tabii ki orada hep bir İngiliz vardı. Ya Li-
verpool, ya Notthingham Forest, ya Aston Vil-
la; besin zincirinin tepesi onların doğal yerleşim 
alanıydı. Hatta Everton, Leeds United, Derby 
County bile tırmalardı yukarıları. Dalglish, Ke-
egan, Souness, Shilton vesaire. İşte onların is-
miyle büyüdüm ben. Maradona’dan bile önce 
onlar vardı.

Sonra yasaklar başladı. Hayır önce kav-
ga dövüşler, sonra yasaklar. Hooliganizm keli-
mesini o zaman duymamıştık henüz. Ama ha-
berler kötü geliyordu. Kavgalar neyse de ölüm 
haberleri işin tadını kaçırmıştı. 12 yaşındaydım, 
babamla beraber yine bir final izliyorduk, o bü-
yük finali. Juventus-Liverpool’la oynayacak-
tı. Fakat maç başlamadan olaylar çıktı. Seyirci-
ler sahaya indi. İzdiham oldu falan. Sonra maç 
gene de oynandı ama. Çocuk kafamın alma-
yacağı işlerdi. İnsanlar perişan olurken neden 
maç ille de oynanıyordu? Hâlâ merak ederim. 
Ama o son oldu. Sonra İngilizler, Thatcher’ın 
neoliberal demir yumruğunun da etkisiy-
le futbol sahalarından yitip gittiler. Manches-
ter United’ın 1999’daki mucizesini bir istisna 
sayarsak, 2005’e kadar, yani 20 sene ortadan 
neredeyse kayboldular. Arada kazara oyna-
nan 2-3 yarı final, gerisi heba sezonlar. O yir-
mi sene içinde bir tek 1999’da final görebildiler. 
Onu da olmadık şekilde kazandılar. 

Yıl 2005 oldu. Artık hayatımı spordan ka-
zanmaya başlamıştım. İstanbul’da final var-
dı ve herkes İtalyanlarla İngilizleri bekliyor-
du. Maçtan bir gün önce bir arkadaşım 1000 
pounda saydırdı iki bileti. Bense maçı basın tri-
bününden izleyecektim. Sözde soğukkan-
lı bir gazeteci olarak. 3-0’lık ilk yarının ardından 
maç 3-3’e gelince ben nasıl o masanın üzerine 
çıkıp tişörtümü sallamaya başladım. Tam ola-
rak hatırlamıyorum.  Yanımdaki İtalyan mu-
habirin öfkesini hatırlıyorum ama. Olmuştu. 
Olmayacak şey olmuştu. Liverpool Milan’ı ina-
nılmaz bir maç sonunda, penaltılarla eleyip ku-
paya ulaşmıştı. Olacak şey değildi.

Derler ki bir kupada İngilizler yoksa o kupa 
yalnızlaşır. Avrupa Şampiyonası ya da Dünya 
Kupası’nda onlar elenince ortak ıssızlaşır. Eğ-
lenirler, şarkılar söylerler, renk katarlar. Bazen 
cıvıtırlar da. Bazenden biraz daha fazla sıklıktı. 
Ama onlarsız olmaz. O gün İstanbul’un o İngi-
lizler sayesinde tarih yazmıştı. 

Yıllar sonra bu sefer iki tane İngiliz finalde. 
Bir tarafta tarihinde ilk kez buraları gören Tot-
tenham, diğer tarafta buraları en çok yaşayan, 
bilen Liverpool. Kırmızılarla Maviler. Yedi se-
zon sonra kupayı yeniden bir İngiliz’in kaldıra-
cağı kesin. Uzun süren İspanyol hakimiyetin-
den sonra Adalılar futbolun direksiyonuna yine 
geçtiler. İnecek gibi de durmuyorlar.

Benim küçüklüğüm gibi değil ortalık. Not-
thingham’a, Derby’ye artık ekmek yok. Küçük 
hikayelere de yer yok. Bol para var futbolda. 
Bol şatafat. Bol ihtişam. İngilizler de en zengini. 
Ama gene de şükredebiliyoruz, değil mi? Bu fi-
nal Manchester City-Manchester United olsa 
daha mı iyi olurdu?

Hiç değilse Pocchettino var, Klopp var, di-
namizm var, estetik var. Moda’da, bir zaman-
ların İngiliz kolonisinin İstanbul’daki merkezin-
de izleyeceğim finali. Ne demişler: Asılacaksan 
İngiliz sicimiyle asıl. 

İngiliz sicimi

BAĞIŞ 
ERTEN

utbolu “İnsanın kendi kendine oynaya-
bileceği en güzel oyundu. Hala da 
öyle...”  cümleleriyle tanım-
layan “Fitbol” dergisi, edebi-

yatla futbolu buluşturuyor. Yayın hayatını 
Kadıköy’de sürdüren derginin yayın politi-
kasını, okurla ilişkisini, yayıncılık alanındaki 
zorlukları ve futbolu, derginin yayın yönetme-
ni Can Durukan ile konuştuk. 

l Fitbol dergisi 50. sayıya doğru ilerliyor. 
Sizden dinleyebilir miyiz derginizi?

Türkiye’nin tamamına basılı olarak dağıtı-
mı yapılan tek futbol dergisi. Kafa Grup bünyesin-
de yayın hayatımızı sürdürüyoruz. Spor medyasının 
genel yaklaşımının aksine oyuna ve ruhuna öncelik 
veren yayınlar yapmaya çalışıyoruz. Gündelik ya da 
anlık gelişmelerin değil daha büyük ölçekte olanın kıy-
metini bilmeye uğraşıyoruz. Ülkede sporun ve futbolun 
marka değerinin gelişmesi, bizim marka değerimizin de 
gelişmesi demek oluyor. Bu bağlamda sporun paydaş-
larını kendi paydaşlarımız olarak görüyor ve kavga gü-
rültü ortamının uzağında, herkese elimizi uzatacak bir 
noktada durmaya gayret ediyoruz. Genel manada Fit-
bol’u, futbolun edebiyatla yoğrulmuş hali olarak tanım-
layabilirim.

l İçeriklerinizi nasıl belirliyorsunuz?
Dergide yer alacak içerikleri belirlerken elbette ön-

celiğimiz futbolun gündemi oluyor. Kendimize geniş-
çe bir aylık gündem çıkarıyoruz. Sonra gündemdeki o 
konulara hangi açıdan bakmamız gerektiğini tartışıyo-
ruz. Mesela kimse konuşmazken Avrupa Süper Ligi’ni 
konu alan dosya konuları yaptık. Yerel liglerin, Şam-
piyonlar Ligi’nin hatta Dünya Kupası’nın bile tehlike-
de olduğunu, sadece para merkezli bir futbol rekabeti-
nin gümbür gümbür geldiğini yazdık. Spora, futbola ve 
elbette en sonunda hayata bir emek odaklı değerler bü-
tünü penceresinden bakınca her şeyin daha anlaşılır ol-
duğu görülüyor.

 
FUTBOL VE OKUR İLİŞKİSİ
l Türkiye’de yayıncılık zor bir dönemden geçiyor, 

aynı zamanda futbol da öyle. Bu iki problem arasında 
dergiye okur bulmak zor olmuyor mu?

Ekonomik gelişmeler, döviz kurlarındaki dalgalan-
malar, yerli kâğıt sıkıntısı gibi etkenler, yayıncılıktaki 
gider kalemlerini son yıllarda oldukça arttırdı. Dağıtım 
ağındaki alternatifsizlik de dergi ve gazeteleri tek bir 
kanala mahkum etmiş durumda. Bunlar elbette yayıncı-
lık adına iyi gelişmeler değil. Futboldaki gelişmeler de 

pek iç açıcı değil. Kulüplerimizin bir türlü içinden çı-
kamadığı, aslını isterseniz içinden çıkmak için de pek 
bir şey yapmadığı kriz ortamında futbolun 
değeri her geçen gün azalıyor. Yine de 
sadık bir okur kitlemiz var. Bu kit-
lenin katlanarak artışı anlamında 
da iyi şeyler söylemek isterdim 
ancak spor kültürümüz kaos ve 
kriz üzerinde giderken spor ya-
yınlarını okuyan nitelikli kitleyi 
büyütme şansımız kısa vadede 
görünmüyor. 

l Sosyal medyadan artık hız-
lıca maç sonuçlarına ulaşabiliyo-
ruz. Maçın analizleri de yapılıyor. 
Bu hız, dergi okurunu nasıl etkiliyor?

Türkiye’de sayısal olarak bakarsak okuma alışkan-
lığımızın nüfusa oranla başka ülkelere göre çok aşağı-
larda kaldığı bir gerçek. Artık basılı yayınlar daha fazla 
analize, içeriğe, karşıt görüşlerin tartışıldığı mecrala-
ra dönüşmek zorunda. İnsanlar dün oynanan bir maçın 
sonucunu öğrenmek için neden gazete alsınlar? Zaten 
sosyal medyadan gol haberini anında alabiliyorlar. İşte 
yazılı medyanın değişim zorunluluğu tam olarak bura-
da başlıyor. Gazete ve dergiler makale ağırlıklı, ana-
lizlerin olduğu, aynı maça farklı açıdan bakan yazar-
ların tartıştığı, ufuk açıcı medya aygıtlarına dönüşmek 
zorunda. 

KADIKÖY’ÜN FUTBOL HİKÂYELERİ
l Kadıköy de futbol tarihi açısından önemli bir 

semt. Bu semtin futbol tarihini işlemeyi düşünüyor 
musunuz?

Fenerbahçe Müzesi Müdürü Alp Bacıoğlu’nu 
ziyaret edip, Kadıköy’ün futbol tarihi hakkında 
geniş yazılara yer vermiştik. Ayrıca Kadıköy 
sınırları içerisinde amatör tüm kulüplerle iyi 
kötü bağlantımız var. Yakın zamanda “Semt 
Hikayeleri” adı altında bir projeye başlıyo-
ruz. İstanbul’un tarihi semtlerinin, tarihi fut-
bol takımlarının öykülerini hem dergimizden 

hem de sosyal medya mecralarımızdan takip 
edebileceksiniz.
l Son olarak neler söylemek istersiniz?

Futbol, güzel bir oyundur. Güzelliği göreceli ola-
bilir ancak bir oyun olduğu gerçeğini unutmazsak her 
şey daha kolay açıklanabilir. Biz de bu oyuna meftun 
insanlar olarak yakın çevremizden başlayarak dünyada 
olan bitenleri kayıt altına alıp, sözümüzü sakınmadan 
söylemeye devam ediyoruz. 45 sayıdır bu derginin ya-
şamasına öncülük eden okurlarımıza teşekkür ediyoruz. 
Spor basını, kıymetlidir. Zamanın onu kıymetsiz gibi 
gösteriyor olması geçicidir. Nitelik, nicelikten büyük-
tür ama arkasına niceliği alamayan eserin niteliği de tar-
tışmaya açıktır. Dolayısıyla sorumluluğumuz derdimizi 
anlatırken anlaşılmak ve insanları ikna etmektir. Nefe-
simiz yettiğince futbolla yaşamaya, Fitbol’a devam…

İstanbul’da birçok kategoride oynanan 
altyapı liglerinde sona geliniyor. Birçok 
klasman ve grupta yarış sonlanırken 
oynanacak son maçların ardından kupa 
töreni Caferağa Spor Salonu’nda ger-
çekleşecek. 2 Haziran Pazar günü saat 
15.00’te başlayacak törende kategori-
ler ise şöyle:
l U11 KIZLAR A
l U12 KIZLAR A
l U10 ERKEKLER B
l U10 ERKEKLER B KLASMAN GRUBU
l U10 ERKEKLER C
l U11 ERKEKLER A
l U11 ERKEKLER B
l U11 ERKEKLER C
l U12 ERKEKLER A
l U12 ERKEKLER B
l U14 ERKEKLER B KLASMAN GRUBU
l U14 ERKEKLER C
l U16 ERKEKLER B KLASMAN GRUBU
l U16 ERKEKLER C
l U18 ERKEKLER B KLASMAN GRUBU

KUPA TÖRENİ 
2 Haziran’da!

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı ilk 
maçı kaybettikleri, ancak buna rağmen 
3-1’e getirmeyi başardıkları seri so-
nunda ulaştıkları zaferle, kendisi gibi 13 
şampiyonluğu bulunan Galatasaray’ı da 
geride bıraktı.  Karşılaşmaya sert sa-
vunmayla başlayan Çukurova, Gray’in 
skorer oyununa rağmen Plum ve Bir-
sel’i durduramadı. Fenerbahçe taraf-
tar desteğini arkasına alıp özellikle dış 
atışlarda etkili olarak üçüncü çeyrek 
sonunda skoru 66-46 yaptı. Sarı laci-
vertliler, 18 sayı bulan Birsel ve 14 sayı-
lık katkı veren Plum’ın önderliğinde son 
10 yıldaki 7. şampiyonluğunu elde etti. 
Final serisinde 4. maçın en skorer isim-
leri 18 sayı üreten Birsel Vardarlı ve 14 
sayılık katkı veren Kelsey Plum oldu.

BAŞKAN VE SİPAHİOĞLU İZLEDİ
Metro Enerji Spor Salonu’ndaki Fe-
nerbahçe-Çukurova maçını Fenerbah-
çe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Fener-
bahçe Yöneticisi Metin Sipahioğlu, TBF 
CEO’su Ömer Onan, TBF Yöneticisi Hü-
seyin Beşok ve TBF Milli Takımlar Di-
rektörü Haluk Yıldırım da takip etti.

KUPA COŞKUSU
Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde 
2018-2019 sezonunu şampiyon 
tamamlayan Fenerbahçe, kupasını 
aldı. Sarı-lacivertli oyunculara, 
şampiyonluk kupasını Türkiye 
Basketbol Federasyonu (TBF) 
Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok 
verdi. Törende büyük sevinç yaşayan 
Fenerbahçeli oyuncular, kupayı 
müsabakayı protokol tribününden 
takip eden kulüp başkanı Ali Koç’a 
götürdü. Ali Koç, sarı-lacivertli 
oyuncu ve teknik heyeti tebrik etti.  
Sezonu ikinci tamamlayan Çukurova 
Basketbol’un teknik heyet ve 
oyuncularına ise madalyalarını TBF 
Genel Sekreteri Serbülent Şengün ile 
Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım 
takdim etti. 

“EN DEĞERLİ OYUNCU” 
Kadınlar Basketbol Süper Ligi final 
serisinin En Değerli Oyuncusu 
(MVP), Fenerbahçeli Birsel Vardarlı 
Demirmen oldu. Sarı-lacivertli 
basketbolcu, ödülünü A Milli Kadın 
Takımı Menajeri Yasemin Horasan’ın 
elinden aldı. 

Fenerbahçeli kadınlar

3.DÖNEM
26 Ağustos - 6 Eylül

(2 Hafta)

0530 360 28 29
Adres: İstek Semiha Şakir Okulları 

Bağdat Cad. İstanbul

ARA DÖNEM
8 Temmuz - 2 Ağustos

(4 Hafta)

2.DÖNEM

YAZ OKULU TAKVİMİ

Detaylı Bilgi ve Kayıt İşlemleri:

22 Temmuz - 23 Ağustos
(4 Hafta)

1.DÖNEM
24 Haziran - 19 Temmuz

(4 Hafta)

Futbol dIle gelIyor

Fitbol dergisi yayın 
yönetmeni Can Durukan ile futbol ve 

okur ilişkisini konuştuk. Durukan, “Spor basını kıymetlidir. 
Zamanın onu kıymetsiz gibi gösteriyor olması geçicidir” diyor

F

Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 
dördüncü maçında Fenerbahçe, Çukurova Basketbol’u 
80-68 mağlup ederek 14. kez şampiyonluğunu ilan etti
l Alper Kaan YURDAKUL

14. kez şampiyon!
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KADIKÖY BELEDİYESİ 
GÖNÜLLÜLERİ

HAFTALIK ETKİNLİK PROGRAMI
1 - 4 HAZİRAN 2019 

BAŞVURU TEL: 0216 346 57 57

AYŞE SAĞYAŞAR TSM KOROSU  
Şef Ayşe Sağyaşar

Tarih/Saat: 11.06.2019 /20.00
Yer: Kadıköy Belediyesi 

Evlendirme Dairesi 
Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri         

KORO İSTANBUL’UN SESİ
Şef Cenk Öztürk

Tarih/Saat: 13.06.2019 /20.00
Yer: Caddebostan Kültür Merkezi

Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri

BÜLENT YÜKSEL THM KOROSU
Şef Bülent Yüksel

Tarih/Saat: 13.06.2019 /20.00
Yer: Barış Manço Kültür Merkezi 
Düzenleyen: Müzik  Gönüllüleri 

DÜNYA MÜZİKLERİ ÇOK SESLİ 
KOROSU

Şef Leyla Pekin
Tarih/Saat: 14.06.2019 /20.00

Yer: Caddebostan Kültür Merkezi
Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri 

KEREM AKTAN KARMA 
MÜZİK TOLULUĞU
Şef Kerem Aktan

Tarih/Saat: 14.06.2019 /20.00
Yer: Barış Manço Kültür Merkezi
Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri 

Öğrenciler doğayı 
tanıyor, seviyor
Özellikle çocuklara çevre bilincini aşılamak için çeşitlik 
farkındalık etkinlikleri yapan Kadıköy Belediyesi Gönül-
lülerinin çalışmaları sürüyor. Göztepe Gönüllüleri bu kap-
samda iki önemli etkinlik yaptı. 

Göztepe Gönüllüleri Çevre ve Kentlilik Bilinci komi-
tesi, Nevzad Ayasbeyoğlu Ortaokulu ve Faik Reşit Unat 
Ortaokulu’ndan öğrencileri Nezahat Gökyiğit Botanik 
bahçesindeki doğa şenliğine götürdü. Öğrenciler burada 
saksıya çiçek dikimi, boyama etkinlikleri, koklayarak bit-
kiyi tanıma, denizlerin temiz tutulması gibi atölye çalış-
malarına katıldı. 

İkinci etkinlik ise TEMA Vakfı Göztepe Sorumluluğu 
ile birlikte düzenlenen etkinlik oldu. Validebağ Korusun-
da gerçekleştirilen doğa çalışmasında Nevzad Ayasbeyoğ-
lu Ortaokulu 1/A sınıfı öğrencilerine fıstık çamı tohumu-
nun tüplere ekilmesi öğretildi. TEMA önlüklerini giyen 
öğrenciler ekim yapmanın zevkini ve heyecanını yaşadı. 

Türkİye’nİn Elmas Çocuğu 
‘Türkiye’nin Elmas Çocuğu’ olarak bilinen ve dünyanın 
birçok ülkesinde verdiği yardım konserleriyle 
tanınan Ersin Faikzade  “Genç Yetenekler” konserleri 
kapsamında, Kadıköy Belediyesi Gönüllü Merkezi ve 
Lions Kültür Sanat komitesi katkıları ile Caddebostan 
Kültür Merkezi’nde muhteşem bir konser verdi. 
Söylediği şarkılar ile izleyicilere dünyanın birçok 
ülkesine kısa bir yolculuk yaptıran sanatçıyı Paraguay, 
Meksika ve İran’dan gelen hayranları izledi. Olağanüstü 
performansı ile izleyicileri büyüleyen sanatçıya, 
konserin sonunda, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil 
Dara Odabaşı adına bir plaket sunuldu. Geceye destek 
veren Lions Kültür Sanat komitesi Başkanı Zerrin Tever 
ve Vildan Elmacıoğlu da Lions adına bir teşekkür plaketi 
verdi. Otoriteler tarafından dünyanın en güçlü sesleri 
arasında gösterilen Faikzade, dünyada özellikle insanlık 
ve müzik çalışmaları nedeni ile İran ve Pakistan’da 
“Barışın Sesi” ilan edildi ve 2019 Şubat ayında dünyaca 
ünlü sanatçı Sattar’ın 50. Yıl Galasının onur konuğu 
olarak Los Angeles, Beverly Hilton’da sahne aldı.  

Türk Müziğinin Tarihi
Suadiye Gönüllü Evinde, 
İstanbul Üniversitesi Türk 
Musikisi Devlet Konservatuvarı 
Öğretim Görevlisi Ahmet Tunç 
Buyruklar bir sunum yaparak 
Cumhuriyet dönemi öncesi, 
sonrası ve Türk müziğinin 
gelişimini örnekler vererek 
anlattı. 

Ediz Hun ile 
keyifli bir sohbet
Zühtüpaşa Gönüllüleri, Yeşilçam’ın unu-
tulmaz aktörlerinden Ediz Hun ile dostluk, 
sevgi ve mutluluk üzerine söyleşi gerçek-
leştirdi. Mutluluğu yakalamanın yolunun 
paylaşmak olduğunu söyleyen Hun; ‘’Ha-
yatta servet bir şey ifade etmez, şöhret ise 
geçicidir. Önemli olan insanlara eş ola-
bilmek onların sevgisini kazanabilmektir. 
Sevgi hayatımızı aydınlatır, kolaylaştırır, 
renklendirir, huzurlu kılar. Vücudunuz-
la birlikte beyninizi de çalıştırırsanız zin-
de ve fit kalırsınız. Beyninizi çalıştıracak 
aktiviteler yapın azminizi ve ümidinizi hiç-
bir zaman kaybetmeyin’’şeklinde konuştu. 

Moda’nın 
Eskişehir Gezisi
Moda Gönüllüleri Eskişehir’e gezisi dü-
zenledi. Gönüllüler gezide, Atlıhan El Sa-
natları Çarşısını, şehrin pek çok nokta-
sından geçen Porsuk Çayını, Balmumu 
Heykel Müzesini, Sazova Bilim ve Sanat 
Kültür Parkını, Türkiye’nin ilk yapay pla-
jının yer aldığı Kentparkı, şehrin üst kısım-
larında yer alan ve Eskişehir’in seyredi-
lebileceği Şelale Park gibi turistik yerleri 
ziyaret ettiler.  

Günümüz Sorunları 
ve Postmodernizim
Göztepe Gönüllüleri Kişisel Gelişim Komitesi 
Doç. Dr. Haluk Berkmen’in konuk olduğu 
“Günümüzün Sorunları ve Postmodernizm” 
konulu sunum gerçekleştirdi. Doç. Dr. Haluk 
Berkmen, sunumunda, “Modernizm bir akım 
olarak insanlara barış ve huzur getirebildi 
mi?” “Günümüzün gençliğini etkileyen 
moda akımları nelerdir?” “İnsanlık nereye 
doğru gidiyor?” “İleride nasıl sorunlarla 
karşılaşacağız?” “Postmodernizm nedir?” gibi 
soruların yanıtlarını verdi.  

Erenköy’ün TSM Konseri 
Erenköy Gönüllüleri Türk Sanat Müziği korosunun sezon 
sonu konseri Caddebostan Kültür merkezinde yoğun 
bir katılımla gerçekleşti. TRT sanatçısı Şef Tuğçe Pala 
yönetimindeki koroya TRT saz sanatçıları eşlik etti. 
Konserin açılış konuşmasını yapan Erenköy Gönüllü evi 
başkanı Nurhan Sözer, bu konserin gelirinin, kanserli 
çocuklara umut vakfına bağış olarak aktarılacağını 
söyledi ve katkıları için seyircilere teşekkür etti. 
Sunumunu haber spikeri Kerem Seven’in yaptığı 
konserde, çeşitli makamlardan oluşan şarkılar, korist 
ve solistler tarafından seslendirildi. Konsere katılan TRT 
Sanatçısı Ayşe Ekiz verdiği mini konserle geceye renk 
kattı. Konser bitiminde yapılan plaket takdiminden sonra, 
hep birlikte söylenen İzmir Marşıyla gece sonlandı.  

Farklı Bir Sergi
Erenköy Gönüllüleri, eğitmen Melahat 
Üçok ve öğrencilerinin dönem boyunca 
yaptıkları birbirinden güzel ve özgün 
kırkyama tasarımlarını, yapılan yılsonu 
sergisiyle ziyaretçilerin beğenisine 
sundu. Sergi ziyaretçiler tarafından 
yoğun ilgi gördü. 

Aromatik Yağların 
Sağlığımıza Etkisi
Rasimpaşa Gönüllü Evinde Aromaterapist Ayşen Şendo-
ğan ve Oya Sarı tarafından ”Aromatik Yağların Sağlığımı-
za Etkisi” konulu bir seminer verildi. Seminerde aromatik 
yağların beden, zihin ve ruh sağlığına olan etkileri, yağla-
rın kalitesi, insan sağlığına yan etkileri olmaksızın şifalan-
ma, aromatik yağların genel özellikleri, uygulama yöntem-
leri ve bazı özel vakalar üzerinde hangi aromatik yağların 
etkili olduğu anlatıldı. 

adıköy Belediyesi Sosyal Hizmet Mer-
kezleri’nin “2018-2019 Eğitim Döne-
mi Yıl Sonu Sergisi”, 28 Mayıs Salı 
günü Kadıköy Belediyesi Kozyatağı 

Kültür Merkezi A Salonu’nda açıldı. Sosyal hiz-
met merkezlerindeki kursiyerlerin resimden fotoğ-
rafa, nakıştan minyatüre ve model gemi yapımı-
na kadar geniş bir yelpazedeki kurslarda yaptıkları 
300’e yakın eserin yer aldığı sergi, 30 Mayıs’a ka-
dar açık kalacak. Kursiyerler ile eğitmenlerin yer 
aldığı ve Kadıköylülerin yoğun katılım gösterdi-
ği sergiye, Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hiz-
metleri Müdürü Duygu Adıgüzel de katıldı.

Serginin açılış konuşmasını yapan Sosyal 
Destek Hizmetleri Müdürü Duygu Adıgüzel, ser-
gide emeğe geçenlere öncelikle teşekkür etmek 
istediğini belirtti ve şöyle devam etti, “Kadıköy 
Belediyesi olarak yetişkin eğitimini çok önem-
siyoruz. Amacımız insana yatırım, emeğe saygı 
ve geleceğimize sahip çıkmak. O yüzden sizle-
rin eleştirileri ve önerileri bizim için çok kıymet-
li. Biz sizlerle güçlüyüz. Kadıköy sizlerle güzel.”

“BİR AİLE OLDUK”
Makine ve el nakış öğretmeni Emine Erdön-

mez, Kuşdili ve Hasanpaşa sosyal hizmet mer-
kezlerindeki kursiyerlerle bir aile olduklarını ve 
ürünlerin arkadaşça bir ortamda ortaya çıktığına 
vurgu yaptı ve sözlerine şu bilgileri ekledi;“Tel 

kırma ve sarma, 
Antep işi, Maraş 
işi, hesap işi gibi 
teknikleri öğreti-
yorum. Desenle-
re birlikte karar 
veriyoruz. Ku-
maşları, ipleri be-
raber seçiyoruz. 
Maraş işi eskiden 
bir bohçaya ya da 
örtüye çalışılı-
yordu. Şimdi ise 
tablodan aynaya 

ve abajura kadar nakış şöleni var.” 
Kuşdili Sosyal Hizmet Merkezi’nde nakış 

kursuna giden Sanem Yunusoğlu Argun da “Ar-
kadaşlarımızla birlikte keyif alarak çok güzel ör-
tüler işledik. Nakış işlerken kafanızdaki her şeyi 
boşaltıyorsunuz. Psikolojiye iyi gelen bir uğraş. O 
yüzden nakışa yönelmek gerekiyor” dedi.

Kadıköy Belediyesi 
Sosyal Hizmet 
Merkezleri’nin 
yılsonu sergisi, 
nakıştan model 
gemi yapımına 
kadar farklı 
alandaki kursların 
ürünlerine 
ev sahipliği 
yapıyor

K
l Seyhan KALKAN VAYİÇ

psİkolojİye İyİ gelİyor

Ramazan’da 
iftarlar 
buluşturdu
Kadıköy Belediyesi 
Ramazan boyunca 
çeşitli mahallelerde iftar 
sofraları kurdu. Kadıköy 
Belediye Başkanı 
Şerdil Dara Odabaşı’nın 
katıldığı iftar 
sofralarında yaklaşık 
15 bin kişi buluştu
Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil 
Dara Odabaşı, Ramazan ayı bo-
yunca iftarda çeşitli meslek grupla-
rı, kanaat önderleri ve Kadıköy’e emek verenlerle bu-
luşuyor. Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı, hemşeri 
dernekleri ve mahallelerde düzenlenen iftarların yanı 
sıra meslek gruplarını da iftarda ağırladı. Kadıköy 
protokolüne verilen iftara Milli Eğitim, Nüfus, Emni-
yet, Sağlık Müdürlüğü başta olmak üzere Kadıköy’de 
hizmet veren kurumların temsilcileri katıldı. Kadı-
köy’deki hastanelerin başhekimleri ile aile hekimle-
rini de ağırlayan Odabaşı, Kadıköy’de eğitim yapan 
üniversitelerin rektörleri ile de iftar yaptı. Öte yandan 
Kadıköy’de hizmet veren taksi durakları ve taksi dol-
muş ulaşım derneği yönetimi ile Kadıköy Belediye-
si’nin Fenerbahçe Khalkedon tesislerinde buluştu.

15 BİN KİŞİYE İFTAR
Kadıköy Belediyesi Sosyal 

Destek Hizmetleri Müdürlüğü 
öncülüğüne Kadıköy’ün farklı 
mahallelerinde iftar sofraları ku-
ruldu. Her akşam başka bir ma-
hallede sofra açan belediye, Ra-
mazan ayı boyunca yaklaşık 15 

bin kişi ile buluştu. Fikirtepe, Acıbadem, Dumlupı-
nar, Merdivenköy, Rasimpaşa mahalleleri başta ol-
mak üzere, kurulan sofralarda Kadıköy’de önderlik 
eden sivil toplum örgütleri ve dernekler ile hep birlik-
te iftar açtı.  Ayrıca Ramazan ayı boyunca 2000’den 
fazla erzak dağıtıldı.

GÖZTEPE KOMŞU İFTARI
Ramazan buluşmalarından biri de CHP Göztepe 

temsilciliği tarafından apartman görevlisi komuşular-
la yapılan iftar oldu. Özgürlük Parkı’nda yapılan ifta-
ra CHP ilçe yöneticileri ve Kadıköy Belediyesi mec-
lis üyeleri de katıldı
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SOLDAN SAĞA:
1-‘Duvara Karşı’nın yönetmeni… Yaşar Kemal’in bir romanı. 2-Güvercinlerden, eti için 
avlanan, boz renkli bir kuş… Yaprakları salata olarak yenen bir bitki… Geminin, rüzgarın 
geldiği yöne döndürülmesi. 3-Bir tenis aracı… Elektrik geriliminde evre… Babası ölmüş 
olan çocuk… Açık saman rengi. 4-Tümör… Coşkun, esinle dolu… Farazi, tahmini… 
Gösteriş, ilgi çekecek durum. 5-Subaylar… Devlet memurlarının derece ve tutarlarını 
düzenleyen sistem ve çizelge… Bir taş atma aracı. 6-Boğanotundan çıkarılan ve 
hekimlikte kullanılan zehirli madde… Tam ölçüsünde, ne az ne çok… Erzurum’un bir ilçesi. 
7-Ateş… Kısa ve özlü (söz), veciz… Şarkıların makam geçişlerinin yapıldığı ve melodik 
hareketin nakarata bağlandığı bölüm… Bir nota. 8-Bir müzik parçasının bir kişi tarafından 
söylenmesi ya da çalınması… İçindeki katı madde erimiş bulunan sıvı… Mimarlıkta, 
sanayide ve bazı sanat dallarında yer alan eserlerin taslak durumundaki küçük 
örneği. 9-Evet anlamında ünlem… Türlü renklerde tırnak cilası… Tez iş gören… Biçimsiz. 
10-Tıpta, kuvvetsizlik… Cılız, zayıf, güçsüz… Konya’da bir baraj. 11-Kuzey Atlantik 
Paktı Teşkilatı’nın kısaltması… “… gözlerini sevdiğim dilber / Seni görmeyeli göresim 
geldi” (Karacaoğlan)… Tulyumun simgesi… Kimi yabancı dillerde numaranın kısa yazılışı. 
12-‘Camdaki Kız’ adlı romanı çoksatanlar listelerinde yer alan ünlü yazar. 13-Türkiye 
Jokey Kulübü’nün kısa yazılışı… Çok şiddetli, korkunç… Bitlis’in bir ilçesi. 14-Arpı andıran, 
telli bir çalgı… Ad… Dar, çok ince metal parça... Aktinyumun simgesi. 15-Bir kimseye, 
yaptığı bir hareketin ya da söylediği sözün üzüntü, alınganlık, kırgınlık vb. duygular 
uyandırdığını öfkelenmeden belirtme… Basık, loş, nemli, kuytu (yer)… Dolaylı olarak 
anlatma, sezdirme… Asılmış olan, asma. 16-Bir kimsenin kız kardeşinin ya da kadın 
hısımlarından birinin kocası… Eti beğenilen bir deniz balığı… Ansızın… Kirmen, eğirmen. 
17-‘Ercan …’ (Müzisyen)… İzin, onay… Herhangi bir yere yanaşmış filikanın kürek 
çekmeksizin ilerlemesi için verilen buyruk. 18-Fena değil… Hakkından kendi isteğiyle 
vazgeçme… Bağlayan şey, bağ. 19-Eksiksiz… Çiçeğin dıştan ikinci halkasında bulunan 
yaprakların hepsi… Dudak… Eyerin ön ve arkasındaki çıkıntılı bölüm… Batı toplumunda 
erkekler için kullanılan bir soyluluk unvanı. 20-Ölçülülük, ılım… Yaz aylarında giyilen bol 
ve geniş dikimli astarsız hafif ceket… Polonyalı.  

YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1-‘Parasız Yatılı’nın yazarı… Yavuz Özkan’ın bir filmi. 2-Bir geminin başka bir gemiden 
ya da kıyıdan açılması… Bazı ülkelerde, hükümdarların, mareşallerin, din adamlarının 
güç sembolü olarak törenlerde taşıdıkları bir tür ağaç ya da metalden değnek…  Ankara 
Üniversitesi’nin kısa yazılışı… Almancada ‘bir’… Vücut biçimi. 3-Sessiz, hareketsiz, 
uslu… Bir şehir ya da bir bölge avukatlarının bağlı oldukları meslek kuruluşu… Sulara 
gömülerek battığına inanılan efsanevi kıta… Bir nota. 4-Sahiplik… Güneyden ya da 
güneybatıdan esen ve bazen de yağış getiren yerel rüzgar… Giresun’un bir ilçesi. 5-Eti 
dili ve eserlerini konu alan bilim dalı… Ten… Maden Tetkik Arama’nın kısaltması... Uzaklık 
belirten sözcük. 6-Bir renk… Hoş, güzel, latif… Maddede var olan ve ısı, ışık biçiminde 
ortaya çıkan güç… Çocuklar. 7-Antalya’nın bir ilçesi… Okuma yitimi… Tahıl yığını. 
8-Uzak… İri yapılı (genç)… Bir ilimiz. 9-İsteksiz gibi görünerek yalvartmak amacıyla 
yapılan davranış… Ata binen kimse… Hint kamışı, hezaren… Karışık renkli, alaca. 10-
Bir zaman birimi… Gölgede kalan (yan)… Çabuk eriyip dağılan. 11-Ülke, memleket… 
Bir tahıl ölçeği… Hariç… Merak, kararsızlık ya da kuşku anlatan bir söz. 12-Ekilen yer, 
mezra… 100 kilogramlık ağırlık ölçü birimi… Direnme, ayak direme. 13-Eksik, bitmemiş, 
tamamlanmamış… ‘Pek Yakında’nın yönetmeni… İlgi eki. 14-Vilayet… Rumuz, simge… 
Anadolu Ajansı’nın kısa yazılışı… ‘Nazlı …’ (Yazar). 15-Çok sarhoş… Ayakkabının yumuşak 
olan üst bölümü… Son, işin sonu… Bir elçiliğe bağlı uzman. 16-Kriptonun simgesi… 
Alay, istihza… Eskiden yazıdaki mürekkebi kurutmak için dökülen ince kum… Lahza. 
17-Makedonya’nın başkenti… Faiz, ürem… İhtimal. 18-Rakkas, pandül… Şişli’de bir semt… 
Mercan adası. 19-Küçük sermaye ve zanaat sahibi… Eski Mısır’da bir güneş tanrısı… 
Litvanya’nın plaka işareti… Artvin ve çevresinin eski adı. 20-Ateşte kızartılmış taze 
buğday ya da mısır… Birleşik bir ışık demetinin bir biçmeden geçtikten sonra ayrıldığı 
basit renklerden oluşmuş görüntü… Kapasite… Toryumun simgesi.

GEÇEN SAYININ ÇÖZÜMÜ
SOLDAN SAĞA: 1-Melih Cevdet Anday, Has 2-Azade, Bartu, Panayır 3-Relaks, Keira, Ltd, Mit 4-Kle, Tiran, Grogi, Ah 5-Tiziano, Azot, Arıza 6-Abra, Ajur, Ulaşım 
7-Apre, Ruh, Alaçık, He 8-İr, Reisicumhur, Riyad 9-Nem, Pt, Lila, Galeri 10-Lüle, Aida, Erdeme, Ne 11-Hüseyin Karabey, Erike 12-Atak, Ok, Ali, İn, Hat 13-Bek, 
Ab, Prese, Teati  14-Ilıcak, Asu, Leo 15-Yukio Mişima, Sek, Mano 16-Ap, Ls, Rahatsız, Mitil 17-Ki, Asri, Mareşal, Mo 18-Merkez, Irmak, Rikab 19-Aba, Faz, Lucas, 
Ladini 20-Zulmet, Şimal, Mesire.
YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1-Mark Twain, Hacıyatmaz 2-Ezeli, Prelüt, Lup, Ebu 3-Lalezar, Müsabık, Kral 4-İda, İber, Lekecilik 5-Hektar, Epey, Kaos, Efe 6-Sinarit, 
İo, Km, Azat 7-Eb, Ro, Us, Anka, İrs 8-Vaka, Ahilik, Başarı 9-Drenaj, Cidar, Sihirli 10-Eti, Zulular, Puma, Mum 11-Turgor, Ma, Aar, Atmaca 12-Art, Ah, Ebleh, Sakal 
13-Np, Uluç Reis, Sır 14-Dalgalar, Dy, Elezer 15-Anti, Aç, Ge, Ek, Şile 16-Yad, Aşıramento, Makas 17-Arıkil, Miladi 18-Hımhım, Yeni Hayat, Bir 19-Ari, Harekat, 
Nim, Ne 20-Trajedi, Etimoloji.

BULMACA

azetemizin sıkı okurları da, Kadıköylüler ve bil-
hassa Moda’lılar da Melih Ziya Sezer’i bilir. 
Yeni Moda Eczanesi’nin sahibi, eczacı-şair Se-
zer. Eczanesinin ‘gizli kulis’i her zaman ede-

biyat dünyasından isimlerle 
doludur. Şairler, yazarlar ya 
bizzat ziyaret ederler burayı 
yahut kitapları... Bu edebiyat 
mabedinde karşılaştığım ki-
taplardan biri dikkatimi cel-
betti geçenlerde; kitabın par-
lak mavi kapağında, sarı bir 
tramvay fotoğrafı vardı. Adı 
da “20 No’lu Tramvay Kadı-
köy-Moda”. Sayfaları karış-
tırmaya başladım, gayet sade 
bir dille yazılmış, iddiasız bir 
semt anıları kitabı. Kitabın 
yazanı  –çünkü kendisi ısrar-
la ‘ben yazar’ değilim diyor- 
Cemşit Piran. Melih Bey’in ço-
cukluk arkadaşıymış. Kadıköy 
ve özellikle de Moda’yı, hak-
kında 288 sayfa dolduracak ka-
dar çok seven, burada bu kadar 
yaşanmışlığı olan Piran ile ki-
tabını konuşmak üzere Yeni 
Moda Eczanesi’nde buluştuk.

“KADIKÖY ÖYLE GÜZEL Kİ”
Cemşit Bey, tam bir eski İstanbul Beyefendisi gibi er-

ken varıyor randevumuza. Karşı yakadan geliyormuş, Eti-
ler’den. “Neden orada yaşıyorsunuz Moda’yı bu kadar se-
verken?” diye soruyorum. ‘Hanımın isteği…’ diyip gülüyor. 
1933 doğumlu bir Modalı, fakat 63’ten beri karşı yakada ika-
met ediyor; “50 yılı geçti ama hiç alışamadım oraya. Her haf-
ta 3 kere Moda’ya gelirim. Hem tenis oynamaya, hem arka-
daşlarla buluşmaya. Yani artık Kadıköy’de yaşamıyorum ama 

burayla bağım hiç kopmadı. Benim banka şubem bile burada, 
Etiler’dekini kullanmıyorum. Etiler’i hiç sevemedim, alışama-
dım. Kadıköy o kadar güzel bir yer ki…”

MODA’YA DÖNÜŞ...
Çünkü pek çok Kadıköylü gibi Cemşit Bey de buraya gel-

diğinde kendini evinde hissediyor. Tam da bu nedenle sıla 
hasreti çektiği Moda’sına geri 
dönmeye hazırlanıyor; “Etiler’de-
ki evi çocuklara bırakacağım. Dat-
ça’daki evi satıp Moda’dan bir yer 
almak istiyorum.” diye açıklıyor 
niyetini.

DATÇA’DA YAZDI
Cemşit Bey’e kitabın “Kimse 

benim yazar falan olduğumu san-
masın” cümlesiyle başlayan önsöz 
kısmını soruyorum: Yazar değilse-
niz bu kitabı niye yazdınız? “Ha-
yır öyle bir iddiam yok. Sosyal ta-

rafım güçlü sadece. Burada çok anım 
var. Ayrıca hiç boş vaktim geçsin de 
istemem ben. Datça’da yazın yapa-
cak işim yoktu ben de Moda’yı yaz-
dım. Buraları benim kadar bilen az 
kişi vardır. Bunları kayda geçirmek 
istedim. ” diye yanıt veriyor sadelikle. 
Hatta şimdilerde de ikinci kitabın ha-
zırlıklarını yapıyormuş. Aslında bu ilk 
kitabın elden geçirilmiş ve yeni hikâ-

yelerle zenginleştirilmiş bir versiyonu olacakmış. “Moda ma-
ceralarını yazmakla bitmez!” diyor muzip bir gülüşle. 

Geçmişin güzel günlerini özleyen Cemşit Piran, şu an Ka-
dıköy’ü çok kalabalık buluyor. Ama yine de Kadıköy sev-
gisinden vazgeçemiyor; “Biz eski Modalılar sık sık Moda 
Deniz Kulübü’nde toplanıyoruz. Benim gibi karşı yakadan 
başka gelenler de var. İnsanlar Moda’dan kopamıyor. Sıla 
hasreti benimki… Vapurdan inince iskelede oh memleketime 
geldim diye seviniyorum. Kadıköy çok güzel yerdir, insanla-
rı çok başka, havası başka…”

Yitik Ülke Yayınları, 26 yazarın katılımıy-
la “Tren Öyküleri” kitabı hazırladı. Çok ya-
zarlı derleme eserde trene, demiryoluna, o 
eski istasyonlara, uzaklara, yakınlara, ka-
vuşmalara ve ayrılıklara dair birçok öykü 
biraraya getirildi. Kitapta Atilla Yaşrin, 
Ayşegül Kocabıçak, Batıkan Köse, Emrah 
Ateş, Ethem Baran, Feridun Andaç, Feyza 
Hepçilingirler, Gündüz Öğüt, Gürgen Öz, 
Harun Özen, Mavi Tuğba Ateş, Mehmet Fı-
rat Pürselim, Mehmet Ünver, Melih Yıldız, 
Murat S. Dural, Nihal Yormaz, Nilüfer Al-
tunkaya, Orhan Çetinbilek, Ömürcan Bo-
zali, Sedat Delioğlu, Semrin Şahin, Serkan 
Türk, Sevtap Ayyıldız, Tülay Kale, Yaprak 
Öz, Yunus Bektaşoğlu ve Kadir Aydemir 
(şiir) eserleriyle yer alıyor. 

26 YAZARDAN 26 YOLCULUK
Melih Yıldız’ın editörlüğünde hazır-

lanan bu kitabın tanıtım metninde, “Tren” 
sözcüğü hayatımızda olduğu kadar edebi-
yatımızda da büyük ve önemli bir yer kap-
lamakta. Tren istasyonları ayrılıklar kadar 
buluşmaların da kalbidir. Tren, alır götü-
rür bizi başka yerlere, başka düşlere...” de-
niliyor. Kapak arkası yazısını kaleme alan 
yazar Sunay Akın da okura şöyle sesleni-
yor: “26 yazar, farklı istasyonlardan elle-
rinde kâğıt ve kalemleriyle bindiler, “Tren 
Öyküleri” kitabına… Birbirine vagon gibi 
bağlanan her öyküyle, birbirinden güzel 26 
yolculuk bekliyor bizleri… Bu güzel kita-
bın hareket şefi Melih Yıldız’a çok teşekkür 
ederim. Bir tren sesi duyunca “iki gözüm/
iki çeşme” diyen Orhan Veli’ye selam gön-
derelim: Trenleri severim/öyküleri severim/
tren öykülerini/daha çok severim.  

Trenlerden 
hikâyeler…

l Gökçe UYGUN

G
KİTAPTAN 
KISA KISA...
❱ Moda Tramvayı 1 Kasım 2003’te 
tekrar sefere kondu. Bugünkü 
tramvay Moda’ya kadar gitmiyor. 
Eskisine göre çok sakil bir görünüşe 
sahip. Biçimsiz bir makine ve 
Moda’ya gitmeyen Moda Tramvayı!
❱ Bu kitabı yazarken aramızdan 
ayrılmış Modalı eski arkadaşlarımı 
çok andım. Onlarla yüzlerce 
anımız olmuştur. Bu beraberlikler, 
hatıralar, okuduğum kitaplardaki 
öyküler, fıkralar, her biri insana 
bir şeyler öğretiyor. Önemli ya da 
önemsiz. Ben de eski Kadıköylü 
ve Modalılarla bu birikimlerimi 
paylaşmak, biraz da dertleşmek 
istedim. Eğer anlatabildiysem ne 
mutlu bana.
❱ Bugün Moda’daki bütün bahçeli 
evler ve köşkler devri kapanmış,  
yerine çirkinlik misali beton binalar 
ve apartmanlar yapıldı. Kat karşılığı 
evi müteahhide verme ile elde 
edilen rant herkese cazip geldi ve 
Moda İstanbul’un birçok semti 
gibi beton yığınına dönüştü. Eski 
Modalıların çoğu bir bocalama devri 
geçirdi ve burayı terk ederek başka 
yerlerde yaşamaya başladılar. 
❱ Hatırlamak en büyük yetenektir. 
Hele 80 yaşından sonra. 
Etrafımdakilerin çirkinliklerinden 
sıkıntıya düştüğüm zamanlar 
hep eski günlere geri döner, eski 
Moda’yı, okul arkadaşlarımı, 
Koço’yu, gece Moda iskelesini, 
sandal gezmelerini, lüfere çıkmayı, 
Moda Burnu’nu hayal eder, 
sıkıntılarımı atlatırım.

Kendi 
Moda’sını
yazdı

86 yaşındaki Moda sevdalısı Cemşit Piran, “20 No’lu 
Tramvay Kadıköy-Moda” kitabında Kadıköy’deki geçmiş 

günlerinin kaydını tutuyor. Piran, “Nasıl bir duygu ise Moda 
aşkı, asla bitmez, gücünden bir şey kaybetmez” diyor
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Daha önceki bayramlarda ulaşımda 
yüzde 50 indirimlerin yapıldığı İstanbul’da 
bu bayramda ulaşım ücretsiz olacak.
Ekrem İmamoğlu’nun 17 günlük İBB 
Başkanlığı sürecinde önerdiği fakat 
komisyonlara havale edilen resmi ve 
dini bayramlarda ulaşımın ücretsiz olma 
teklifi, bu sefer AKP tarafından İBB 
Meclisi’nde önerildi ve kabul edildi.
85 TL olan öğrenci aylık mavi kart ücretini 
40 TL’ye düşüren İstanbul Büyükşehir 
Belediye Meclisi, 2019 Ramazan 
Bayramı’nda toplu taşıma ücretlerinin 

ücretsiz olmasını kararlaştırdı. 
Buna göre, Ramazan Bayramı süresince 
4 Haziran 06.00’dan, 6 Haziran 24.00’e 
kadar tüm toplu ulaşım araçları ücretsiz 
hizmet verecek. İETT Otobüsleri, Özel 
Halk Otobüsleri, metrobüs, nostaljik 
tramvay ve tünel, Şehir Hatları A.Ş 
Vapurları, özel deniz toplu ulaşım, Metro 
İstanbul A.Ş’ye bağlı tramvay, metro, 
hafif metro ve füniküler, teleferik 
ve Kadıköy Moda Nostaljik Tramvay 
araçlarında hiçbir ücret ödemeden 
seyahat edilebilecek.

Hepimizin dört gözle beklediği Ramazan Bayramı tatili 
başlıyor. Tatil programları çoktan yapıldı ve İstanbul’u 9 
günlüğüne geride bırakacak yüz binlerce kişi yılın belki de ilk 
uzun tatili için sabırsızlanmaya başladı. Peki ya İstanbul’da 
kalacaklar? Eğer siz de bayramda İstanbul’daysanız ve 9 gün 
boyunca ne yapsam, nereye gitsem diye düşünüyorsanız 
sizin için sıraladığımız önerilerimize göz atmadan plan 
yapmayın. Trafiksiz, sakin, gürültüsüz bir kentin tadını 
çıkarmak isterseniz işte sizin için önerilerimiz…

BAYRAM
İSTANBUL’DA

Tatil denince akla gelen 
ilk şeylerden biri uzun ve 
keyifli kahvaltılar. Günlük 
hayatta kahvaltıları ister 
istemez geçiştiriyoruz. 
Hafta sonları ise 
mekânlarda yer bulma 
telaşı yaşıyoruz. Madem 
İstanbul’un kalabalığı 
şehri terk etti, 9 gün 
de tatil; o halde güzel 
bir kahvaltı için dışarı 
çıkmanın tam vakti. Hem doğayla baş başa 
kalacağınız hem de keyifli kahvaltı yapacağınız 
birçok yer var.
Kadıköy’de kahvaltı denince akla gelen ilk yer 
Moda oluyor. İster evden kahvaltılıklarınızı 
hazırlayıp sahilde denize nazır piknik 
yapabilir isterseniz de Moda Caddesi 
boyunca sıralanmış pek çok mekânda lezzetli 
kahvaltıların tadına varabilirsiniz. Moda, 
kahvaltı sonrası sahilinde yürüyüş yapıp ara 
sokaklarında kaybolabileceğiniz de bir yer aynı 
samanda. Moda’ya gelmişken Barış Manço’nun 
evini ziyaret etmeyi de unutmayın.
Moda gibi Kalamış, Fenerbahçe’den başlayıp 
Caddebostan, Bostancı sahiline kadar 

denize nazır piknikli 
kahvaltı keyfine varabilir; 
Fenerbahçe ve Kalamış 
Khalkedon’larını ya da 
Yeldeğirmeni’ndeki farklı 
konseptlerdeki mekânları 
tercih edebilirsiniz.
Kadıköy’den çıkıp çok da 
uzaklaşmadan kahvaltıda 
farklı bir semtin havasını 
solumak isterseniz öncelikli 
önerimiz Kuzguncuk olacak. 

Tarih kokan ve eski dokusunu hiç bozmamış 
sokaklarındaki şirin kafelerde kahvaltınızı 
edebilir,  sonrasında birçok diziye ev sahipliği 
yapmış semtte güzel bir tura çıkabilirsiniz. 
Buraya gelmişken sahil yolunu takip edip 
Çengelköy’e gidebilir, deniz kenarında boğaza 
karşı çayınızı kahvenizi yudumlayabilirsiniz. 
Beykoz tepesinde yol kenarlarında birçok 
küçüklü büyüklü kahvaltı yerleri de temiz 
havası ve manzarasıyla mükemmel bir tercih. 
Karşı yakada ise Beşiktaş’tan başlayan Çırağan 
Caddesi’nden devam ederek Ortaköy, Bebek 
ve Rumeli Hisarı’nda hem yürüyüş yapabilir 
hem de tertemiz boğaz havasında kahvaltınızı 
keyifli hale dönüştürebilirsiniz.

Keşfetmeyi, seyahat etmeyi, tarihi, kültürü, 
daracık sokakları, gizli çıkmazları, kahvecileri, 
antikacıları, esnaf lokantalarını, manzarasını, 
yapıtlarını sevenler için elimizin altında 3 bin 
yıllık koca bir şehir var: İSTANBUL
Kadıköy’de tarihi bir mahalle olarak 
Yeldeğirmeni yine öne çıkıyor; kiliseleri, havrası, 
iki katlı cumbalı evleri, şehrin ilk yüksek 
apartmanlarını bulunduran sokaklarıyla kendini 
içine çeken bir semt.
Hazır kent sakinken biraz Beyoğlu taraflarına 
gideyim derseniz rotanızın ilk durağı Karaköy 
olsun. Vapurla bu kadim semte geçtikten sonra, 
son yıllarda capcanlı bir havaya bürünen renkli 
sokaklarında vakit geçirebilirsiniz. Eğer yokuş 
çıkarak İstiklal Caddesi’ne ulaşmak isterseniz 
mutlaka Galata Kulesi’nin en üst katına çıkıp 
aziz İstanbul’a bir de tepeden bakmayı ihmal 
etmeyin. Yürümek istemezseniz Tünelle de 
İstiklal Caddesi’ne çıkabilir, buradan yürüyerek 
Galatasay Lisesi’ne kadar güzel binaları 
izleyebilir, pasajları keşfedebilir ya da mabetlerin 
huzurlu havasını içinize çekebilirsiniz. Yapı 
Kredi Sanat Galerisi’ndeki sergileri gezdikten 
sonra Galatasaray Lisesi’nin sağından aşağıya 
salınarak yine eski bir semt olan Çukurcuma’yı 
gezebilirsiniz. Çukurcuma’dan sonraki durağınız 
ise mutlaka Cihangir olmalı. 
Eğer amacınız hem kültürü koklamak hem 
eşsiz manzaralar görmekse bayram tatilinde bir 
gününüzü mutlaka Pierre  Lotti Tepesi’ne ayırın. 
Haliç manzarasına sahip bu eşsiz lokasyonda 
bulunan tepe, adını sık sık buraya gelip tepedeki 
bir kıraathanede vakit geçiren Fransız yazar 

olan Julien Viaud’dan (takma adı ile Pierre 
Loti) alır. Burada eşsiz manzarasında oturup 
bir şeyler yiyip-içebilirsiniz. Tepede bulunan 
Teleferikle Eyüp’e gidebilir, yine bu tarihi semti 
de gezebilirsiniz.
Ve son rotamız Balat; İstanbul’un en 
eski yerleşim yerlerinden biri olan Balat, 
sokaklarında hala çocukların oynadığı, iki 
ev arasına gerilmiş iplere asılı çamaşırların 
kokusuna bürünmüş, yaşlı ama yaşam dolu bir 
semt. Osmanlı zamanında Yahudilerin yerleşim 
yeri olarak bilinen bu tarihi semt, o günlerin 
izlerini hala sokaklarında bulunan sinagoglar, 
kiliseler ve camilerle günümüze taşıyor. 
Yokuşlu sokakları, cumbalı evleri ve takvimi 
1950’lerde unutmuş izlenimi veren görüntüsü 
ile yerli yabancı pek çok turisti kendine hayran 
bırakıyor. Sokaklarında kaybolun, kafelerinde 
dinlenin, kendine özgü mağazalarını dolaşıp 
alışveriş yapın ve tabii ki muhteşem sahilin 
tadını çıkartın.

TARİHİN İÇİNDE KAYBOLMAK…

Ve tabii ki İstanbul’un 
incileri Prens 
Adaları… Yerli yabancı 
herkesin rağbet 
ettiği, otomobil 
seslerinden uzak, 
havası temiz, şehirle 
kıyaslandığında 
oldukça sakin, 
sokakları, evleri, 
manzarası, doğası 
güzel, hem gezip 
görecek hem oturup 
kafa dinleyecek yeri bol bir alternatif 
arayanlar, hem de bunu çok uzağa 
gitmeden, güzel bir deniz yolculuğu ile 
yapmak isterlerse İstanbul’un Prens 
Adaları mükemmel bir alternatif.
Büyük Ada: İstanbul’dan şehir hatları, özel 
motorlar ve deniz taksileriyle kolayca 
ulaşabileceğiniz Büyükada, muhteşem 
doğası ve tarihi ile sizleri bekliyor. 
Büyükada’da yapılacak şeyler, gezilecek 
yerler, dinlenilecek mekanlar bitmiyor… 
Büyükada’ya gitmişken mutlaka bisiklet 
kiralayın ve tüm adayı bisikletle turlayın. 
Aya Yorgi tepesine çıkabilir, burada da 
manzaranın tadını çıkarabilirsiniz.Adada 
konaklayacağınız yer seçenekleri de 
oldukça fazla.
Kınalı Ada: Dönüşüm Manastırı, 
Kınalıada’nın Manastır Tepesi’nde 
bulunuyor. Bizans’a ait bir manastır 

kalıntısının üstüne 
yapıldığı biliniyor. 
Manzarası 
muhteşem, tarihi 
kalıntıları görülmeye 
değer. Dönüşüm 
Manastırı’nda 
oksijene de 
doyacaksınız. 
Burgaz Ada: 
Yuvarlak biçimli 
adayı bisikletle 
gezmek romantik 

ve sportif bir alternatif olarak her zaman 
baki. Adanın en güzel evlerini görmek için 
Gezinti, Gönüllü ve Mehtap sokaklarını 
adımlayın. Ayrıca 600 yıllık çınarı ziyaret 
edip doğanın gücüne bir saygı selamı 
yollamadan da oradan ayrılmayın. Tabii 
ki Kalpazankaya’da kendinize güzel 
bir akşam yemeği ısmarlamayı ve 
günbatımını izlemeyi ihmal etmeyin.
Heybeli Ada: Vapurdan indiğiniz an, 
deniz sesine karışan Rum müzikleri 
çalınır kulağınıza Heybeliada’da. 
İstanbul’a bu denli yakın olup, bir o 
kadar şehir havasından uzak kalabilen 
bir sahil kasabasını gezmeye hazırlanın. 
Heybeliada, daracık sokaklarında 
gezebileceğiniz, mis gibi deniz havasını 
içinize çekebileceğiniz ve tarih kokan 
mimarilerinin kapılarını aralayabileceğiniz 
eşsiz bir durak.

KÜÇÜK 
KAÇAMAKLAR
Daha önce sizlere İstanbul’a yakın 
tatil için seçenekler önermiştik ama 
atladığımız ve bu bayramda da kısa bir 
araç yolculuğuyla ulaşabileceğiniz iki 
durak önerimiz olacak. 
Durusu Gölü: İstanbul’un kuzey-
batısında, kente yaklaşık 40–50 km. 
uzaklıkta. Sazlıklarda yuva yapan 
karabataklara, yaban ördeklerine ve 
pelikanlara rastlayabilirsiniz. Durusu 
Gölü’ne gitmişken, yine aynı isimli Durusu 
Köyü’nü de gezmenizi tavsiye ederiz

Ayvat Bendi: Göktürk - Kemerburgaz 
- Bahçeköy yolu üzerinde bulunuyor. 
İstanbul’un içinde fakat tüm 
karmaşadan uzak bu yeşil alan, sizi 
saatlerce dinlendirecek. Bisiklet 
parkurunda bisiklet sürebilir, ayrıca 
piknik yapabilirsiniz.

Bayramda 
İstanbul’da 

ulaşım 
ücretsiz

Unutmayın!

MODALARDAN ADALARA

TATİLİN EN BÜYÜK KEYFİ: KAHVALTI
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