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Varlık yokluk 
meselesi: İklim Krizi

Gıda dedektifi iz 
peşinde

 İklim krizi gündelik hayatımızı, 
sağlımızı nasıl etkiliyor? Yokoluş 
İsyanı’ndan iklim aktivisti Elif Ünal, 
“İklim krizi bizi ileride bekleyen bir 
tehlike değil. İklim krizi gerçek ve 
şu anda yaşanıyor” diyor l Sayfa 2’de

 Geçirdiği hastalık sonucunda 
gıda konusunda farkındalığı artan 
Musa Özsoy “Ne yediğimizi biliyor 
muyuz?” sorusunun cevabı için 2017 
yılından beri “Gıda Dedektifliği” 
yapıyor. Tüketiciye bir de uyarısı var: 
Mutlaka etiketi okuyun! l Sayfa 12'de

Yönetmen Cem Hakverdi, 
kamerasını köpeklere çevirdi ve 
sokak köpeklerinin yaşamlarını 
kayda aldı. Hakverdi’yle filmini 
ve Türkiye’de hayvan haklarını 
konuştuk l Sayfa 7'de

Kadıköy Belediyesi ile Potlaç 
Kadın Kooperatifi ile yeni 
protokol imzalandı. Potlaç 
Moda Kadın Emeği Pazarı ise 19 
Temmuz’dan itibaren yeniden 
Moda’da açılıyor  l Sayfa 3'te

“Kara, Maske, Zeytin” ve diğerleriPotlaç stantları yeniden Moda’da

Kadıköy 
Belediyesi’nin 
bu yıl 8’incisini 
düzenlediği 
Muralist 
Kadıköy 
Festivali’nde, 
belediye 
binasına 
uygulanacak 
murallar 
Kadıköylülerle 
birlikte 
seçilecek 
l Sayfa 5’te

Türk havacılık tarihinin öncü 
isimlerinden Vecihi Hürkuş, 
bundan tam 50 yıl önce bir 16 
Temmuz günü hayata veda 
etmişti. Biz de bu vesileyle 
Hürkuş’un 11 torunundan biri 
olan Kadıköylü Alp Şarman 
ile konuştuk l Sayfa 10'da

“Dedem benim için 
özgürlüğün sembolü”

Edebiyat Hayatından
Hatırlamalar - 53

RIFAT ILGAZ  5'teMARIO LEVI  10'da

Gördüklerimiz 
Göremediklerimiz (94)

Yanlış anlamak…

BETÜL MEMIŞ  7'de MELIS DANIŞMEND  11’de

Hakikaten kim bu 
Erol Egemen?

Kazma vurulan yerde
 zaman tüneli çıkıyor

Moda’da bir inşaatın 
hafriyat kazılarında 
Roma dönemine ait 

sarnıç kalıntıları 
bulundu, alandaki inşaat 

çalışmaları durduruldu. 
Öte yandan 

Haydarpaşa’da süren 
kazılar hakkındaki 

sorularımızı yanıtlayan 
V Numaralı Koruma 

Kurulu, kazılardan 
çıkarılan tarihi 

bulguların tescillendiği 
bilgisini paylaştı   l Sayfa 9’da

Kadıköy Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği “Çocuk Tiyatro Festivali” 
16 Temmuz’da başlıyor. Bu yıl 18.si yapılacak festivalde çocuklar iki hafta 
boyunca açık havada tiyatro izleme keyfini yaşayacak  l Sayfa 14’de
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İklim krizine dikkat çekmek için çalışmalar yürüten 
Yokoluş İsyanı’ndan Elif Ünal’la konuştuk. Ünal, 
“İklim krizi gerçek ve şu anda yaşanıyor” diyor

şırı sıcak havalar, aniden bastıran dolu, 
kısa süreli yağmurlarla oluşan sel, küre-
sel ısınma, kentsel ısı adaları, şehir için-
de kopan hortumlar ve fırtınalar… Son 

dönemde özellikle çocukların ve gençlerin duyarlı-
lık gösterdiği iklim krizi günlük hayatımızı etkiliyor. 
Ancak bu konuda henüz toplumsal bir duyarlılık 
oluşmuş değil. İstanbul’un birçok sem-
tinde ve Kadıköy’de farkındalık ça-
lışmaları yapan “Yokoluş İsyanı” 
ise bu duyarlılığı arttırma çaba-
sında. Grubun üyelerinden Elif 
Ünal ile söyleştik. Ünal, “İs-
tanbul, diğer metropoller gibi 
hem kendi doğasını yok eden 
hem de burayı besleyebilmek 
adına çevre illerin kaynaklarını 
tüketen bir karadelik.” diyor.

“YOK OLUŞA İSYAN HER İNSANIN GÖREVİ”
● Yokoluş İsyanı’nı tanıyabilir miyiz?
Yokoluş İsyanı 2018 yılında İngiltere’de başlayan 

ve sonrasında tüm dünyaya yayılan bir çevre hareke-
ti. Amacı içinde bulunduğumuz iklim krizini günde-
me getirmek ve krizin önüne geçmek için hükümet-
lerden acil bir şekilde harekete geçmelerini sağlamak. 
Biz de 2018 Kasım ayından itibaren bu amaçlarla 
Türkiye’de biraraya gelmeye başladık. Türkiye’den 
Paris İklim Anlaşması’nı imzalamasını ve iklim krizi 
gerçeğini insanlara anlatmasını, karbon emisyonları-
nı derhal sıfıra indirmesini ve bu adımların hepsinin 
denetlenmesini istiyoruz. 

● Neden “Yokoluş” ismini kullandınız? Yok 
oluş içinde miyiz?

Maalesef, evet. Bilim insanlarının şu ana dek keş-
fedebildiği kadarıyla gezegenimiz daha önce beş kitle-
sel yok oluşa şahit oldu. En sonuncusu, hakkında daha 
fazla duyduğumuz dinozorların da yok olmasına sebep 
olan 65 milyon yıl önceki Kretase – Tersiyer yok olu-
şu. Sebebi hakkında çeşitli teoriler mevcut ama en çok 
üzerinde durulan ihtimal meteor çarpması. Şu anda ise 
altıncı kitlesel yok oluşun içerisindeyiz. 

Yokoluş İsyanı isminin seçimi de oldukça bilinç-
li. Harekete geçmek için önce bu gerçekle yüzleşme-
miz gerekiyor: Yok oluşun içerisindeyiz. Buna isyan 
etmek de vicdanı olan her insanın görevi. 

● İklim krizi en çok tartışılan ama göz ardı edi-
len meselelerden biri. Büyük bir sorunun bu kadar 
önemsenmemesini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bunun en büyük sorumlusu hükümetler ve şir-
ketler. Aslında neyle karşı karşıya olduğumuzu bili-
yorlar. 1960’lı yıllarda iklim krizinin getireceği fela-
ketlere dair yayınlanmış ancak sonrasında gizlenmiş 
raporlar mevcut. Özellikle insanların gündeminden 
uzak tutmaya çalışıyorlar. Çünkü bugün bu krizle 
karşı karşıya kalmamızın sebebi, içinde bulunduğu-

muz sistem. Vazgeçmeleri gereken bir fosil yakıt en-
düstrisi var en basitinden. Bir de durumdan haberdar 
vatandaşlar için de ‘tek başıma ne yapabilirim ki?’ 
düşüncesi hâkim. Bu da neo-liberalizmin bizi getirdi-
ği nokta. Halbuki bir insanın tek başına en güzel ya-
pabileceği şey diğer insanlarla bir araya gelmek. 

● Dünyanın birçok ülkesinde “İklim Grevi” dü-
zenlendi ve Türkiye’de de yankı buldu. Çocuklar ve 
gençler daha duyarlı bu konuda. Bu geleceğe dair 
bir umut mu?

İklim için okul grevine ilk olarak İsveçli 16 ya-
şındaki Greta Thunberg başladı. Daha sonra başka ül-
kelerde ve Türkiye’de de yankı buldu. Bu soruya en 
güzel cevabı da Greta vermişti: ‘Umutlu olmanızı is-
temiyorum, paniklemenizi istiyorum.’ Bugün içinde 
bulunduğumuz krizde çocukların bir payı yok ancak 
bedellerini onlar ödeyecekler. O yüzden yalnızca ‘ço-
cuklar ne güzel işler yapıyorlar’ demek yerine çağrı-
larına kulak verip onlar için harekete geçmek gereki-
yor. Umudun hak edilmesi gerekiyor kısacası, bunun 
için de harekete geçmek.  

“İKLİM KRİZİ ŞU AN YAŞANIYOR”
● Yağmayan kar, ya da aşırı sıcaklar. Aynı za-

manda birden bire yağan yağmur ve dolu. Bunlara 
çok sık rast geliyoruz aslında. Bütün bunlar yaşadı-
ğımız döneme dair neler söylüyor?

İklim krizinin bizi ileride bekleyen bir tehlike ol-
madığını söylüyor. İklim krizi gerçek ve şu anda ya-
şanıyor. Bilimsel araştırmalar, iklim krizinin içinde 
bulunduğumuz Akdeniz havzasında yağışların şid-
detinde artışa sebep olduğunu belirtiyor. Türkiye’de 
daha önce hortum ve fırtına olmazken şu anda hayatı-

mıza girdi. Daha fazlası da geliyor.  Kasırgalara isim 
vermekten bahsediyoruz artık. Antalya’da geçtiğimiz 
sene yaşanan hortumda 13 yaşında Berivan Karake-
çili isimli bir çocuk hayatını kaybetti. O ismi ve yüzü 
kimsenin unutmaması gerekiyor. ‘İklim değişikliği 
gerçek mi?’ diyen kişilere göstermek gerekiyor. 

● Krizi şu an yaşadığımızın belirtileri neler? 
Mesela, dün Alanya’da hortum oldu 6 kişi yara-

landı. Türkiye’de 1997 ve 2006 arasında toplam 30 
hortum yaşanırken yalnızca 2016’da 54 hortum ya-
şandı. Şu anda ise neredeyse her hafta bir hortum ha-
berine denk geliyoruz. 

Bunun dışında yaşanan bu aşırı iklim olayları-
na bağlı olarak gıdaya erişimimiz zorlaşıyor. Tan-
zim kuyrukları diye konuşuyoruz ama bundaki iklim 
krizinin rolünü görmüyoruz. Havadaki karbondioksit 
miktarı geçtiğimiz mayıs ayında  415.5 ppm (milyon-
da bir partikül) ölçülerek rekor seviyeye ulaştı. 350 
ppm’den sonrasının güvenli olmadığı söyleniyordu. 
Değil de. Geçtiğimiz ay sıcaklık rekorları kırıldı. Av-
rupa merkezli Copernicus İklim Değişikliği Servisi 
geçtiğimiz haziran ayının yeryüzünde kayıtlara geçen 
en sıcak haziran ayı olduğunu açıkladı. Türkiye’de de 
geçtiğimiz 48 yılın en sıcak haziran ayıydı.

“MUHAFAZA ALANI İLAN EDİLMELİ”
● İstanbul için konuşmak lazım aslında. Kuzey 

Ormanları’nın yok edilmesi, su kaynaklarının tüke-
tilmesi, yeşil alanların tahrip edilmesi... Yaşadığı-
mız bu kent için neler söyleyebilirsiniz?

İstanbul, diğer metropoller gibi hem kendi do-
ğasını yok eden hem de burayı besleyebilmek adına 
çevre illerin kaynaklarını tüketen bir karadelik. Yan-
lış planlamalar ve yapılanmalarla gözümüzün önün-
de bir güzelliği yok ediyorlar. Doğanın buna elbet 
bir cevabı olacak, oluyor da. Mesela gölleri kuruta-
rak üzerine inşa ettikleri 3. Havalimanını her şiddetli 
yağmurda sel basıyor, uçuşlar iptal ediliyor. Çoğu ya-
pılanın bir geri dönüşü yok ancak elimizde kalanlara 
sahip çıkmamız gerekiyor. Kuzey Ormanları Savun-
ması Kuzey Ormanları için bir mücadele yürütüyor. 
Acilen destek olmalı ve Kuzey Ormanları’nın bir mu-
hafaza alanı ilan edilmesini sağlamalıyız.

● Hem kurumların hem de bireysel olarak bu 
kentte yaşayanların yapabilecekleri neler? 

Çözüm kolay değil. O yüzden elimizdeki tüm im-
kanlarla seferberlik ilan etmeliyiz. Burada tüm şirket-
lere, belediyelere ve hükümete çok fazla iş düşüyor. 
Kentteki tüm faaliyetlerin planlanmasında ekosistemin, 
ormanların, tarım alanlarının, su havzalarının, tüm bit-
ki ve hayvan türlerinin yaşam alanlarının korunması 
esas olmalı. Ölçeği ve gerekçesi ne olursa olsun doğa-
ya zarar veren, akla, bilime dayanmayan her türlü kent-
sel-kırsal proje durdurulmalı. Güçlü toplu taşıma sis-
temleri ve sıfır emisyon taşımacılığı uygulanmalı. 

Bireyler de elbette karbon ayak izini azaltacak şe-
kilde yaşamlarında değişikliğe gitmeli. Beslenme, 
ulaşım ve aslında tüm tüketim tercihlerini yeniden 
değerlendirmeli. Ancak bireysel adımların yeterli ol-
mayacağı bir çağdayız. O yüzden bunları yaparken de 
mümkünse ellerinden geleni yaptıklarını düşünerek iç-
lerini rahatlatmasınlar. 

● Erhan DEMİRTAŞ

A
“IKLIM KRIZI”

. .,

‘Muhtarlık 
Ilk 72 saat’ ile 
afete hazırlık

Koşuyolu Mahalle Muhtarlığı, “Muhtarlık İlk 72 Saat” adlı bir çalışma grubu kurdu. 
Ekip, olası bir afete hazırlıksız yakalanmamak için önemli çalışmalar yürütüyor

AFAD, AKOM ve benzeri ku-
rumların eğitim  kitaplarında 
özellikle ilk 72 saatte “kamu 
kurumlarının afete müdaha-
lesi olamayacağı” belirtiliyor. 
“Bu nedenle ilk 72 saatte ma-
halleli/birey kendine yetmeli  
hayata tutunmalı ve komşu-
lar birbirlerine yardım etme-
lidir.”   İfadeleri yer alıyor. Ko-
şuyolu Muhtarlığı da buradan 
hareketle; ‘İlk 72 Saat’ üzeri-
ne çalışmalara başladı. 0 sani-
yeden 30 dakikaya kadar olan 
süre içinde yapılacakları öğ-
renmek,  hazır olmak, tatbikat 
yapmak, aile fert planı hazır-
lamak gibi çalışmaları gün-
demine aldı. Muhtarlık bunları, mahalleli birbirini 
tanıdıktan sonra  eğitim ve tatbikat çalışmaları 
olarak gerçekleştirmeyi planlıyor. 
Koşuyolu’nun yeni muhtarı Eylem Bilir konuy-
la ilgili şunları söylüyor: Japonlar’ın (JICA) 1999 
depremi sonrasında hazırladığı İstanbul master 

planında; ‘Afet hazırlığı bir gönüllülük işidir. Ma-
halle ve sokak tabanlı bir çalışmadır. Ekip birbiri-
ni tanıyan insanlardan oluşur’ ifadesi yer alır. Biz 
de bu basit ama çok önemli kurala uymak  isti-
yoruz. Yaklaşık 9 bin kişilik bir mahallede süreci 
başlatmış bulunuyoruz. Bu çalışmalara Kadıköy 
Belediyesi’nin desteklerini talep ediyoruz.”

KOMŞULUK GÜNÜ KUTLANDI
Mahallelinin birbirini tanıması-
nı ve birlikte faaliyetlerde bulun-
masını isteyen Koşuyolu Muhtarlı-
ğı, 17 Haziran Komşuluk Günü’nde 
de bir etkinlik gerçekleştirdi. Kadı-
köy Kent Konseyi, Kadıköy Beledi-
yesi, Koşuyolu Gönüllüleri, Sosyal 
Hizmetler ve Kent Yoksulları Ça-
lışma Grubu ve Koşuyolu Muhtar-
lığı’nın birlikte düzenlediği ‘Kom-
şuluğu Yaşatalım, Koşuyolu’nda 
Buluşalım’ etkinliğine çok sayı-
da kişi katıldı. Koşuyolu Parkı’nda-
ki etkinliğe Validebağ Gönüllüle-
ri, MAYADER, Koşuyolu Kooperatif 
Girişimi, Koşuyolu Çevre Gönüllü-
leri, Acıbadem Pati Melekleri, Ka-

dın Savunma Ağı, Apartman Sahne gibi sivil top-
lum örgütleri de destek verdi. Tam bir karnaval 
havasında gerçekleşen etkinlikte atölye çalış-
maları, müzik dinletileri, resim atölyeleri, kitap 
takası, çocuklar için seramik, resim, yüz boyama 
atölyeleri yapıldı. 

Her türlü atık cam şişeleriniz isteginiz 
dogrultuda degerlendirilir.

İsmail Kırca Telefon: 0532 607 04 85
Adres: Refah Şehitleri Caddesi No: 16 Heybeliada

ŞİŞE VE CAM DEKORASYON

Köln'de, iklim değişikliğini protesto eden 3 
aktivist, darağacının altına koydukları buz 
kütleleriyle çarpıcı bir protestoya imza attı

Moda’da eylem yapan Yokoluş İsyanı aktivistleri 
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Potlaç projesine dair gün-
cel konuların, nasıl çalışmalar 
yapılacağının, kooperatifleş-
me sürecinin ve Potlaç Moda 
stantlarının ayrıntılı olarak konuşulduğu “Potlaç 
2DE1 Buluşması” 10 Temmuz Çarşamba günü Ka-
dıköy Belediyesi Kozyatağı Kültür Merkezi’nde ger-
çekleşti. Potlaç Kadın Dayanışma Ağı’nda yer alan 
kadınların yoğun katılım gösterdiği buluşmaya, Kadı-
köy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ile Kadıköy 
Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Duygu 
Adıgüzel de katıldı.
“Potlaç 2DE1 Buluşması”nın açılış konuşmasını ya-
pan Duygu Adıgüzel, Kadıköy Belediyesi’nin yerelden 
genele kadın politikaları üreten,  politikaların devamı-
nı sağlayan ve sürdürebilir olması için uğraşan çağ-
daş belediyecilik örneği sergilediğine dikkat çekti ve 
konuşmasını şöyle sürdürdü; “Kooperatif süreci siz-
lerin emeklerinin gerçek anlamda yerini bulacağı bir 
proje olacak. Kadıköy Belediyesi olarak kadın daya-
nışması ile ortaya çıkardığımız Potlaç projesinin ko-
operatif olmasını çok istedik ve emek harcadık. Pot-
laç’ı kadınlar desteklemezse ve içinde yer almazsa 
devam edemez.”

“EŞİT BİR ÖRGÜTLENMENİN YANINDAYIM”
Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, bu-
luşmadaki konuşmasına belediye başkanlığı adaylığı 
sürecinde kendisiyle ilgili yapılan olumsuz yorumla-
ra açıklık getirerek başladı. “Kadının emeğinin de-

ğerlendirilmesinin gerektiğine inanan biri olarak bu 
amaçla kurulmuş bir yapıya benim karşı olmam ken-
dimle ters düşmem demektir.” diyen Başkan Oda-
başı, konuşmasına şöyle devam etti; “Bu dediko-
dulara kulağınızı kapatın. Emeğinize sahip çıkın ve 
kendinize güvenin. Gücünüze ve iradenize sahip çı-
kın. Kadın emeğinin örgütlenmesi için 21 mahallede 
eşit ve dengeli bir örgütlenmenin yanındayım. Kadın 
kooperatifi bugünden itibaren daha güçlü. Belediye 
olarak bundan sonra kooperatifi muhatap alacağız. 
İyi işler yapacağımıza inanıyorum.”
Başkan Şerdil Dara Odabaşı’nın konuşmasının ardın-
dan Kadıköy Belediyesi ile Potlaç Kadın Girişimi Üre-
timi ve İşletme Kooperatifi arasında Feneryolu’n-
daki iki dükkânın kira alınmadan 3 yıllığına tahsisi ile 
Moda stantlarının ve Potlaç Dükkân’ın devrinin yer 
aldığı protokol imzalandı. Protokol imza töreninden 
sonra Potlaç Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Koo-
peratifi kurucusu üyesi Özlem Kün, kooperatifin ne 
olduğunun, kooperatif olarak misyonlarının ve Pot-
laç Moda Kadın Emeği Pazarı’nda yaptıklarının da 
içinde olduğu bir sunum yaptı.

“BİRLİKTE İLERLEYECEĞİZ”
Özlem Kün, “Potlaç ruhunun bir kadın kooperatifine 
dönüşmesiyle projeler üretebilir, bağımsız ve büyük 
işler yürütülebiliriz. Daha çok kadın ve farklı hizmet 
alanları ile birlikte, dayanışma ve çalışmalarla hepi-
miz için kalıcı imkânlar yaratabilecek duruma gele-
biliriz. Her daim kadın kooperatifleri ve sivil toplum 
örgütleriyle dirsek teması kurarak birlikte ilerliyor 
olacağız.” dedi.
Kooperatif kurucu üyesi Kün, kooperatifin misyonu-
nu şöyle anlattı; “Kadınların sosyal ve ekonomik ola-
rak güçlenmesi. Kadın emeğinin değerlendirilmesi 
ve istihdamının artırılması. Kadın girişimin özendiril-
mesi ve teşvik edilmesi.  Üretici kadınlara geniş satış 
ve pazarlama olanaklarının sağlanması için diğer ka-
dınlarla, kadın örgütleriyle, kamu ve özel sektör bi-
leşenleri ile ilkeli iş birlikleri yapmak.”

irleşmiş Milletler Kalkınma Programı 
(UNDP) tarafından, 1989 yılında dünya 
nüfusunun 5 milyar insana ulaştığı tarih 
olan 11 Temmuz, Dünya Nüfus Günü ola-

rak kabul edildi. Her yıl bu özel günde Birleşmiş Mil-
letler Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından nüfusun önemli 
konularını ele alan bir tema belirleniyor ve bu temaya 
ilişkin farkındalık yaratmaya yönelik çalışmalar yapılı-
yor. Bu yılki tema ise 1994’te düzenlenen Uluslararası 
Nüfus ve Kalkınma Konferansında 179 hükümetin ka-
bul ettiği üreme sağlığı, üreme hakları ve cinsiyet eşit-
liğinin sağlanması olarak belirlendi.

KADIKÖY’DE KADINLAR ÇOĞUNLUKTA 
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) her 

yıl Aralık ayında açıkladığı Adrese Dayalı 
Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Ka-
dıköy’ün nüfusu 31 Aralık 2018 tarihi 
itibariyle, 458 bin 638 kişi olarak belir-
lendi. Bu verilere göre Kadıköy’ün nüfu-
sunun yüzde 45,15’ini (207 bin 069) er-
kekler oluştururken; yüzde 54,85’ini (251 
bin 569) kadınlar oluşturuyor. İstanbul’un 
39 ilçesinin içinde Kadıköy, sahip olduğu 
nüfus yoğunluğu ile 12. sırada yer alıyor.

10 YILDA 74 BİN 814 KİŞİ EKSİLDİ 
TÜİK’in açıklamış olduğu verilere göre Kadı-

köy’de 2008 yılında 533 bin 452 kişi ikamet ederken, 
bu sayı 10 yıl içinde 74 bin 814 kişi gerileyerek Aralık 
2018 itibariyle 458 bin 638 kişiye düştü. Bunun yanı 
sıra Kadıköy, dışarıdan gelen ziyaretçilerin artmasıy-
la canlı nüfusunu korumaya devam ediyor. Merkezde 
bulunması, her yerden ulaşımın sağlanabilmesi ve da-
ima genç bir nüfusa sahip olması sebebiyle günübirlik 
gezilerin odak noktası durumunda. Biz de bu verile-
ri göz önüne alarak nüfus yoğunluğunu Kadıköy İlçe 
Nüfus Müdürü Ali Demircioğlu ve Kadıköy’deki va-
tandaşlara sorduk, düşüncelerini aldık.

“NÜFUS HİZMET İÇİN YETERLİ”
Kadıköy’ün şu anki nüfusunun hizmet için yeterli 

olduğunu ve çok fazla olmadığını dile getiren 
Kadıköy İlçe Nüfus Müdürü Ali Demir-

cioğlu, “Kadıköy, Ataşehir ayrılmadan 
önce bayağı bir nüfusa sahipti. Ataşe-
hir ayrılınca hemen hemen yarı yarıya 
nüfusu düştü. Son nüfus sayımlarında, 
adrese dayalı nüfus kayıt sistemlerin-
de Fikirtepe mahallesi civarında ger-

çekleşen kentsel dönüşümden dolayı o 
bölge nüfusunda düşüş yaşanıyor, bazı 

mahallelerde de çok düşük miktarda artış-
lar olabiliyor.” dedi.

“E-DEVLET’TEN DE ALINABİLİR”
Kadıköy Nüfus Müdürlüğü’nün en yoğun çalışan 

merkezlerden biri olduğunu vurgulayan Demircioğ-
lu, pek çok işlemin artık e-devletten yapılabildiğine 
dikkat çekerek günde ortalama 700-800 randevulu va-
tandaşın nüfus müdürlüğüne geldiğini söyledi. Nüfus 
müdürlüğüne en çok gelen taleplerin ise ehliyet, pa-
saport, yeni kimlik kartı ve okul kayıt dönemlerinde 
öğrenci ailelerinin adres beyanları olduğunu aktardı.

“YENİ KİMLİK İÇİN BİR SÜRE YOK”
Kadıköy İlçe Nüfus Müdürü Ali Demircioğlu yeni 

kimlik kartları ve ehliyetlerin değiştirilmesi hakkın-
da da konuştu, “Yeni kimliklerin, ilk çıktığı zaman üç 
yıl içerisinde değiştirilmesi gerektiğine dair bir söy-
lem vardı. Fakat onunla ilgili yeni bir açıklama olma-
dı, yani yeni kimlik kartlarının ve ehliyetlerin zorun-
lu değiştirilmesi için resmi bir süre yok. Bizlere resmi 
bir talimat gelene kadar vatandaşımızın ellerindeki 
kimlikler geçerli.”

1987’den beri tüm dünyada 11 Temmuz Nüfus Günü olarak kabul 
ediliyor. Kadıköy’ün nüfusu da son 10 yılda değişiklik gösterdi, 
sınırların değişmesi ve kentsel dönüşüm nedeniyle resmi nüfus 
azalırken, geçiş bölgesi olması hareketli nüfusu arttırdı

   Kadın kooperatİfİ 
bugünden İtİbaren 
           daha güçlü  

Potlaç Kadın 
Kooperatifi’yle 
yenilenen 
protokolün 
imzalandığı 
buluşmaya 
katılan Başkan 
Odabaşı, 
“Emeğinize 
sahip çıkarak 
birilerinin 
siyasi rant 
elde etmesine 
izin vermeyin.  
Gücünüze ve 
iradenize sahip 
çıkın.” dedi

MODA STANTLARI 19 TEMMUZ’DA AÇILIYOR
Toplantıda Potlaç Moda Kadın Emeği Pazarı’nın 
da 19 Temmuz’da başlayacağının müjdesi veril-
di. Buna göre Pazar, 19 Temmuz Cuma’dan itibaren 
her cuma-cumartesi- pazar günleri 11.00-23.00 
arası açık olacak. Kadınların el emeği ürünlerini 
sergileyeceği bu stantlardan biri de kadın ve LGB-
Tİ örgütlerine verilecek. 

Resmİ nÜfus azaldı, 
hareketlİ nÜfus arttı

l Dilara ÇETİN

B

KADIKÖYLÜ NE DÜŞÜNÜYOR?
l “Maç zamanı kötü oluyor”

Kadıköy’de esnaf olan Ümit Çoksoylu, Ka-
dıköy’ün nüfusunu bir esnaf gözünden 
değerlendirdi. “Kadıköy İstanbul’un en 
eski semti. Haliyle yerli ve yabancı tu-
ristler Kadıköy’e gelerek burayı ziyaret 

ediyorlar ve nüfusun artışına sebep olu-
yorlar.” diyen Çoksoylu nüfusun yoğun-

luğunun ekonomiye katkı sağladığını belirtti. 
Çoksoylu, kalabalığın olumsuz yönleri de oldu-

ğuna dikkat çekerek, “Bazı insanlar kendilerini bilmiyor-
lar, yerler izmarit, tükürük dolu oluyor ve argo konuşmalar 
Kadıköy’e yakışmıyor. Maç zamanı özellikle maçın olduğu 
alanlar ve ara sokaklardaki esnaflar genelde insanların so-
kaklardaki tutumundan şikâyetçi.” dedi. 
l “Sahillerde denetim artırılsın”

Bir başka esnaf Şiyar Yüce, yabancı nüfusun 
çok fazla olduğunu, özellikle Orta Asya’dan 

gelen Türkmen ve Özbeklerin Kadıköy’ü 
tercih ettiğini dile getirdi: “Beş fark-
lı coğrafyadan gelerek herkesin karma 
bir alanda bulunması ortamda karma-
şıklık yaratabiliyor. Fakat insanlar bir-

birlerini rahatsız etmiyorlar, bu olumlu 
bir yön. İnsanlar da esnaf da bir şekil-

de sorunlarını kendileri çözebiliyor. Kadı-
köy diğer ilçelere göre yaşam kalitesi daha yüksek ve gü-
zel, özgür bir semt. Her yerden Kadıköy’e ulaşım olduğu 
için kontrolsüz bir artış oldu, bunu engelleyemeyiz zaten. 
Fakat bazen geç saatlerde sahillerde taşkınlıklar olabili-
yor, bu da bizi rahatsız ediyor. En azından sahillerde dene-
tim artırılabilir.” 

l “Mahalle duygusunu öldürdü”
Yıllarca Kadıköy Moda’da oturduğunu 
dile getiren Kadıköy sakini Tamay Demir, 
“Son yıllarda Taksim’den bu tarafa gelen 
ve özgür, rahat yaşamak isteyen genç-
lerle birlikte Kadıköy’deki nüfus çok faz-
lalaştı. Bu biraz Kadıköy’ün mahalle duygu-
sunu da öldüren bir şeye dönüştü. Yani kasaplar, 
küçük terziler, yorgancılar, mahalle arasındaki dükkânlar 
kapatılıp böyle küçük çikolatacı, kafe, meyhane tarzı işlet-
melere dönüşüyor.” dedi. Ayrıca Moda’da oturan yaban-
cı öğretmenlerle karşılaştığını belirten Demir, yabancı va-
tandaşlar için “Onlar daha çok semtlerine sahip çıkıyor, 
kirletmiyorlar, çöplerini sokağa atmıyorlar. Ben bugüne 
kadar görüntüsünden ve gürültüsünden rahatsız olduğum 
hiçbir yabancı görmedim açıkçası.” şeklinde konuştu. 
l “Kozmopolit bir yapı var”
Arkadaşıyla buluşmak için Fatih’ten Ka-
dıköy’e geldiğini ve Kadıköy’ün, İstan-
bul’un diğer ilçelerine kıyasla, genç-
lere daha rahat ve özgürleştirici bir 
ortam sunduğunu belirten Erdem 
Ersoy, kalabalık nüfus için “Fazla 
nüfus eğitimli nüfussa, nüfusun ar-
tışı doğru orantılıdır bana göre. Ama 
tabi ki de insan sayısı fazlaysa ufak 
çaplı olumsuz şeyler yaşanabiliyor.” dedi. 
Arkadaşının düşüncesine katılan Hande Yaşar ise; “Kadı-
köy’ün kozmopolit bir yapısı var. Bu da bazen olumsuz-
luklar getirebiliyor ama çok değil. Ayrıca Kadıköy’de esnaf 
çok iyi, biz gençlere her açıdan yardımcı oluyorlar, diğer 
semtlere oranla gençler üzerinde daha az baskı ve yar-
gı var. Bu da gençlerin Kadıköy’ü tercih etmelerini sağlı-
yor.” dedi. 

Kadıköy Mahalle Nüfusları

l Seyhan KALKAN VAYİÇ
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İNGİLİZCE ÖZEL DERS 
Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, 

Upper-Intermediate, Advanced 
(İlkokul-Ortaokul-Lise ve Üniversite) 

seviyelerinde ve PROFICIENCY, LYS, YDS, 
YÖKDİL sınavlarına hazırlık, konusunda 
uzman öğretmenden özel ders verilir.

Tel: 0 (532) 522 13 28

CİHAZSIZ MİDE KONTROLÜ 
MÜMKÜNDÜR!

CİHAZ YUTMADAN MİDEMİN 
DURUMUNU NASIL ÖĞRENEBİLİRİM?
Bunun için tek alternatif, GastroPanel isimli kan testleridir. 

GastroPanel için, hastadan aç karnına kan alınmakta ve 
5 ayrı mide testine bakılmaktadır. Mideyi çalıstıran ve 

yöneten 4 hormonun düzeyi ölçülerek ve Helikobakter pilori 
mikrobunun düzeyi de ölçülerek, GastroSoft isimli akıllı bir 
programa verilmekte ve sonuçlar programdan alınmaktadır. 

Midede gastrit, ülser, Helikobakter pilori mikrobu, kanser gibi 
durumları anlayabilmek amacıyla yapılır.

lkemizde can kaybının en fazla trafik kazala-
rında yaşandığına dair bilgiyi özellikle haber 
programlarında çok sık duyarız. Trafik kaza-
larının can yakıcı bir boyut kazanması “trafik 

canavarı” diye hayal ürünü bir canlının yaratılmasına bile 
neden oldu. Trafik kazalarının yol açtığı üzücü tabloyu de-
ğiştirmek için yola çıkan Göztepe Çocuk Trafik Parkı da 
yarının yetişkinleri olacak çocuklara trafik bilinci aşılaya-
rak trafik kazalarını önlemek amacıyla uygulamalı trafik 
eğitimi veriyor.  

“Ağaç yaşken eğilir”in yola çıkış amacını en iyi anla-
tan atasözü olduğunun altını çizerek konuşmasına başla-
yan Göztepe Çocuk Trafik Parkı yöneticisi ve trafik der-
si eğitmeni Halil İbrahim Çıtak, “Amacımız temel trafik 
eğitimi vererek bilinçaltına trafik kurallarını işlemek. Bu 
eğitimi de oynayarak, eğlenerek ve katılımcı bir şekilde 
vermeye çalışıyoruz. Çocuklar Emniyet Genel Müdür-
lüğü Trafik Daire Başkanlığı’nın belirlediği temel trafik 
eğitimi filmini izliyor. Filmin ardından uygulamalı ola-
rak 20 dakika akülü araç kullanıyor.” diyor.

ÖNCE SOLA SONRA SAĞA
“Çocuklar akülü arabaya binme heyecanıyla geliyor. 

Araba sürerken trafik levhalarını ve ışıklarını da 
görüyor.” diyen Halil İbrahim Çıtak konuş-
masına şöyle devam ediyor; “Büyük bir 
heyecanla gelen çocukları sıkmadan eğ-
lenceli bir hale getirerek trafik levha-
larını ve ışıklarını anlatıyoruz. Yeşil 
ışık yandığı zaman bile kontrol ede-
rek yolu geçmelerinin önemine dikkat 
çekiyoruz. Karşıdan karşıya geçilecek 
yerde alt ya da üst geçit, yaya yolu ve 
trafik ışığı yoksa nasıl davranmaları ge-
rektiğini söylüyoruz ve şu cümleyi hatır-
latıyoruz: ‘Önce solumuza sonra sağımıza 

ve tekrar solumuza bakıyoruz dikkatli ve hızlı adımlarla 
geçiyoruz.’ Ayrıca anne ve babanın elinin kesinlikle bı-
rakılmaması gerektiğinin de altını çiziyoruz. Servise bin-
menin kurallarını aktarıyoruz. Emniyet kemeri takmanın 
önemini vurguluyoruz. Eğitimin sonucunda çocuklara 
trafik gönüllüsü belgesi takdim ediyoruz.”

Göztepe Çocuk Trafik Parkı’ndaki eğitimler 3 ile 9 
yaş arası çocuklara 365 gün 10.00 ile 20.00 saatleri ara-
sında randevulu bir şekilde veriliyor. Pazartesi, çarşam-
ba ve perşembe günü 10.00 ile 11.30 saatleri arası çocuk-
lara bireysel eğitim veriliyor, diğer vakitlerse yoğun ilgi 
gösteren okullara ayrılmış durumda.  Okullardan öğrenci 
başına 25 TL alınırken bireysel olarak ders ücreti 50 TL 
olarak belirlenmiş. 

“BİLİNÇLİ BİR GELECEK İÇİN…”
Parkta 8 Temmuz Pazartesi günü gerçek-

leşen eğitimin  misafir okulu olan Kadıköy 
Özel Patika Anaokulu  kurucusu Petek Kı-
lınç, eğitim gezilerinin çocuklara kalıcı 
bilgiler kazandırdığını söyledi ve sözleri-
ne şu bilgileri ekledi; “Özellikle ülkemizde 

kazalardan dolayı çok sayıda kişi hayatını 
kaybediyor. O yüzden çocuklara trafik ku-

rallarını anlatmalıyız. Bilinçli bir gelecek için 
şimdiden hareket etmeliyiz.” 

Kadıköy Belediyesi sporun hayatın vazgeçil-
mez bir parçası haline gelmesi için çalışmaları-
na ara vermeden devam ediyor. Bu amaçla ha-
yata geçirdiği merkezlerden biri olan Acıbadem 
Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi ile de hem Ka-
dıköylülere spor yapma alışkanlığı kazandırıyor 
hem de bu sayede sağlıklı bir Kadıköy’ün teme-
lini atıyor. Merkezde uzman eğitmenler eşli-
ğinde yetişkinlere ve çocuklara yönelik yüzme, 
zumba, yoga, pilates, jimnastik gibi dersler veri-
liyor. Yoga, jimnastik, eğitsel oyunlar ve yüzme 
dersine severek gelen çocuklar, zumba dersin-
den de büyük bir keyif alıyor. Zumbanın müziği, 
dansı ve sporu kapsadığını, bu yüzden çocukla-
rın zumba yaparken çok eğlendiğini dile getiren 
Kadıköy Belediyesi Acıbadem Yüzme Havuzu 
ve Spor Merkezi eğitmenlerinden Feride Saltaş, 
“Dersler ve sınavlardan kaynaklı stres altında 
olan çocuklar zumba yaparak hem fiziksel hem 
de zihinsel bir rahatlama yaşıyor.” diyor.

“BEDENLERİNİ TANIMALARINI SAĞLIYOR”
Eğitmen Feride Saltaş; 

“Okulda belki parmak kal-
dırmaya çekinen ço-
cuklar, burada kendi 
yaş grubundaki arka-
daşlarıyla birlikte ay-
nanın karşısında dans 

ediyor. Bu da onlara gü-
ven veriyor. Müzikle bir-

likte hareket etmek beden-
lerini tanımalarını ve fark etmelerini sağlıyor. 
Dans edemem diyen çocuğa bir bakıyorsunuz 
ki kendini müziğin ritmine bırakmış. Koreografi 
ile çalışıyoruz. Ama farklı müziklere de yer ve-
riyoruz. Çünkü çocuklar özgün hareketler de 
sergiliyor. Bu durumda onların gelişimine kat-

kı sunuyor.” diye konuştu. Merkezde yaz döne-
minde çocuklara yönelik zumba dersinin cuma 
günü saat 16.00’da gerçekleştiğini ifade eden 
spor eğitmeni Feride Saltaş, konuşmasını şöy-
le sürdürdü; “Çocukların derse ilgisi yoğun. Yaz 
dönemi olduğu için kontenjanın bu kadar hız-
lı bir şekilde dolabileceğini düşünmemiştim. Şu 
an 7-9 yaş arası çocuklar geliyor. Eylül ayı iti-
bariyle ders gününde ve saatinde değişiklik 
olacak. Çünkü okulların açılmasıyla birlikte ta-
lep daha çok artıyor.” dedi.

HEM ÇOCUKLAR HEM AİLELER MUTLU
Kızı Beliz’in Acıbadem Yüzme Havuzu ve Spor 
Merkezi’nde zumbaya geldiğini ifade eden Ceren 
Yılmaz, “Kızım 6 yaşındayken dans etmek için 
kursa gitmek istediğini söyledi. Biz de araştırdık. 
Kadıköy Belediyesi’nin bünyesindeki bu mer-
kezde zumba verildiğini öğrendik. Bir aydır se-
verek geldiği kurstan mutlu ve eğlenmiş bir şe-
kilde ayrılıyor. Onun mutlu olması bizi de mutlu 
ediyor.” derken Selim Küçüker ise düşüncelerini 
şöyle dile getiriyor; “Kızım Beyza spora ve mü-
ziğe çok yatkın. Zumbanın içinde de müziğin ve 
sporun olmasından dolayı açıkçası çok mutlu-
yum. Kızım severek geliyor. Zihinsel ve bedensel 
gelişimine katkısı olacağını düşünüyorum.”

Zumbanın özgüveninin gelişmesine katkı sunduğunu dile 
getiren eğitmen Feride Saltaş, “Çocuklar zumba yaptıklarında 
fiziksel ve zihinsel olarak kendilerini daha iyi hissediyor.” diyor

Efsane Ekspres seferlere başladı
“Efsane Ekspres” olarak bilinen Ankara 
Ekspresi seferlerine yeniden başladı. Tren 
Söğütlüçeşme ve Bostancı’dan yolcu alacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, “An-
kara Ekspresi”nin seferlerine yeniden başladığını duyur-
du. Turhan, Çalışmalar tamamlandığı için bu ekspresin 
Ankara’dan ve Halkalı’dan her gün saat 22.00’de hare-
ket edeceğini bildirdi.  Turhan, trenin 4 pulman, 4 yatak-
lı ve 1 yemekli vagondan oluştuğu-
nu belirterek, trenin 230 pulman, 
80 yataklı yolcu kapasitesine sahip 
bulunduğunu dile getirdi. Talebin 
yoğun olması halinde trenin kapa-
sitesinin yataklı vagon ilavesiyle 
artırılabileceğini söyleyen Turhan; 
“Ekspres, Ankara ve Halkalı’dan 
her gün saat 22.00’de hareket 
edecek. Sincan, Polatlı, Eskişe-
hir, Bozüyük, Bilecik, Arifiye, İz-
mit, Gebze, Pendik, Bostancı, 
Sögütlüçeşme, Bakırköy’de du-
ruşu olan trenin seyahat süresi, 
Ankara-Halkalı arasında 8 saat 
44 dakika, Halkalı-Ankara ara-
sında 9 saat olacak.” dedi.

Trafik kurallarını

Göztepe Çocuk Trafik Parkı 
yöneticisi Halil İbrahim Çıtak, 

“Amacımız temel trafik 
eğitimi vermek. Bu eğitimi 
de oynayarak ve eğlenerek 
vermeye çalışıyoruz.” diyor

Ü

Çocuk gelişimine 
“ZUMBA” etkisi

Hazırlayan: Seyhan KALKAN VAYİÇ



Kadıköy Belediyesi’nin bu 
yıl 8’incisini düzenledi-
ği Muralist Kadıköy Fes-
tivali 2019, 19 Ağustos’ta 
başlıyor. Bu yıl farklı bir uygulamaya gidilerek, belediye 
duvarlarına yapılacak iki muralın neler olacağına Kadı-
köylünün karar verecek.  

BELEDİYE DUVARINA ATATÜRK MURALI
Milli Mücadele’nin 100. yıl dönümü anısına özel bir ça-
lışma olarak hazırlanan Atatürk temalı duvar resmi Ka-
dıköy Belediyesi binasına uygulanacak. Ressam Nazife 
Bilgin Hazar tarafından çizimine 1 Ekim’de başlanacak ve 
29 Ekim’de tamamlanacak çalışma için üç Atatürk te-
malı fotoğraf, internet üzerinden halk oylamasına su-
nuluyor. En fazla oyu alan fotoğraf, sanatçı tarafından 
Kadıköy Belediyesi Hizmet Binasının cephesine resme-
dilecek. Bu fotoğraflar “Mustafa Kemal Atatürk’ün Cum-
hurbaşkanı seçildiği tarihteki fotoğrafı (1923)”, “Musta-
fa Kemal Atatürk çiftlikte denetimde” ve “Mustafa 
Kemal Atatürk’ün İstanbul Dol-
mabahçe Sarayı’nda karşılanışı 
(1929)” temalarını içeriyor.

KOLOMBİYALI SANATÇI SORUYOR
Bir diğer oylamaya sunulan eser 
Kolombiya temalı mural olacak. 
Kolombiya Elçiliği ile ortak yürü-
tülecek ve Vertigo Graffiti ekibi-
nin Türkiye’de yapacakları çalışma 
için üç taslak hazırlandı. Türkiye ve 
Kolombiya’nın ortak noktası tarım 
ve zanaat kültürünün ön plana çık-
tığı üç eserden biri internet üzerin-
den halkın beğenisine sunulacak. En 

fazla oyu alan eser, Kadıköy Belediyesi’nin bir diğer cep-
hesinde Kadıköylülerin beğenisine sunulacak. Mural için 
hazırlanan eserler: “Yaşam yılları”, “Kahve tarlalarında 
çocukluk” ve “Kahvenin geleceği” isimleriyle oylama-
ya sunuluyor.

HALK OYLAMASI İÇİN İNTERNET BAŞINA
Muralist Kadıköy Festivali 2019 programı için www.mu-
ralist.com.tr adresinden bilgi alabilirsiniz. Halk oylaması 
için http://anket.muralist.com.tr/ adresinden oyunuzu 
belirtebilir, hangi resimlerin Kadıköy’ün duvarlarında ol-
masını istediğinizi belirtebilirsiniz.

RENKLİ BİR FESTİVAL BAŞLIYOR
6 yabancı ve 3 yerli sanatçının da katılacağı festivalde 

Kadıköy’ün duvarları bu yıl da mural sa-
natıyla renklenecek. 19 Ağustos’ta baş-
layacak festival kapsamında duvarları 
süsleyecek muralların yanı sıra sanat-
çılarla söyleşiler, ‘Resmin Sokak Hali’ 
adıyla düzenlenecek fotoğraf sergisi, 
çocuklarla mural atölyeleri gibi etkinlik-
ler düzenlenecek.
Bugüne kadar yerli yabancı birçok sa-
natçının katıldığı Muralist Kadıköy Fes-
tivali ile boş bina cephelerine yapı-
lan resimlerle Kadıköy’ün sokakları 
açık hava sergi salonuna dönüştü ve 
2012-2018 yılları arasında 24’ü ya-
bancı olmak üzere 36 sanatçı, 36 du-
varı özgün çalışmalarıyla renklendirdi.
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Gazete Kadıköy, yazarlarımızın, 
şairlerimizin eserlerinden küçük 

alıntılarla oluşacak bir “köşe” açtı. Amacımız, bir edebi seçki ya da güldeste hazırlamak değil. Edebi değerlendirmelerde bulunmak hiç değil. 
Yalnızca bir gazete köşesi ölçeğinde kalmak üzere geçmiş edebiyat hayatından bazı ilginç satırları hatırlayıp bellek tazelemek. Bu vesileyle 
yazıların yer aldığı kitapları okuyucularımıza hatırlatmak.  Keyifle okuyabileceğiniz birbirinden farklı yazı ve öyküler sunabileceğimizi umuyoruz.

“İndir!” dedi, “Ne kadar kutun varsa in-
dir!”

Şekerci kalfası, üzeri çiçekli, içi dışı 
kadifeli, iç kapağının ortası aynalı, pırıl 
pırıl selefonlu, ne kadar kutu varsa, ser-
di tezgâhın üstüne. Ali Yılmaz, iç kapa-
ğı aynalı kutuyu kestirmişti gözüne:

“Ne kadar şeker alır bu kutu?” diye 
sordu.

“Bir kilo alır! Karışık mı yapalım?”
“Karışık... Biraz çikolatalı, biraz 

badem ezmeli... Altına da bir sıra lo-
kum, fıstıklısından! Anlıyorsun ya! Te-
miz bir şey olsun!”

Şekerci, yirmi yaşındaki bir deli-
kanlının böyle bir kutuyu kime gönde-
receğini kestirmişti çoktan. Ali Yılmaz:

“İki kat kâğıda sarın kutuyu!” dedi, 
“Şıklığı dışarıdan belli olmasın!”

Bu, biraz da onun sıkılganlığını 
gösteriyordu. Şekerci isteğinden daha 
güzelini yaptı. Sardı, sarmaladı, sırmalı 
iplerin düğümlendiği yere de firmanın 
yaldızlı etiketini yapıştırdı. İki kat kâğı-
da sardıktan sonra:

“Buyrun!” dedi, “Kime verirsen 
ver, mahcup olmazsın! Haydi güle 
güle!..”

Gitti, karşıdaki koltuk meyhanesin-
den, ayaküstü iki tek votka çekti. Du-
vardaki aynada kravatının üçgenini 
denkleştirdi. Lacivert çizgili ceketinin 
üst cebindeki mendili yeniden katladı, 
koydu yerine. İki votka adamakıllı ar-
tırmıştı cesaretini. Çiçekçinin önünden 
geçerken, birden daldı içeri:

“Karanfil!” dedi, “On tane kadar, 
kırmızı karanfil... Bir sıra da kenarları-
na beyazlarından!”

Çiçekçi, karanfilleri jelatin kâğıdına 
sardı güzelce, tutuşturdu eline. Hiç dü-
şünmemişti çiçekleri nasıl götüreceğini. 
Utanırdı böyle şeylerden. Bir Bayram 
gazetesi aldı, koydu çiçekleri arasına. 
İki kadeh votka daha çekmesi gerekir-
di, kapıyı çalabilmesi için. Meyhane 
şuracıktaydı, ayaküstünde yapındırdı. 
Artık nereye olsa gidebilirdi. Dokun-
du Sevgi’nin kapısındaki zile... Ev, tık-
lım tıklım misafirdi, bir yılgınlık çöktü 
içine. Elindekileri kapıdan verip gitse, 
ne iyi olurdu! İster istemez girdi içeri, 
merdivenleri çıktı. Çiçekleri uzattı ni-
şanlısına. Çiçekler, şeker kutusundan 
daha çok ilgilendirmişti Sevgi’yi. Kutu, 
çifter çifter sarılı olduğu için, ne biçimi 
belli oluyordu, ne içindeki aynası:

“Hele kâğıtları bir sıyırsın!” diye 
düşündü, “Bayılır o zaman!”

Tam yirmi lira yalnız kutusuna ver-
mişti. Lâcivert kadife kapağın içinde, 
yürek biçimi pırıl pırıl bir ayna vardı 
ki, hangi kız görse ağzının suyu akardı. 
Hele bir açsın kutuyu!

Büyüklerin elini öptü sıradan. Geri-
ye kalanlarla tokalaştı. Sevgi’nin uzattı-
ğı şekere, parmakları titreyerek uzanır-
ken, keskin bir arpej kokusu, fırıl fırıl 
döndürmüştü başını. Çok oturmadı, ka-
pıdan çıkarken rahat bir soluk almış-
tı. Ne olursa olsun, büyük bir yük kalk-
mıştı üzerinden.

Onun için bayramın ödevi bitmiş, 
bayramın kendisi başlamıştı. İki kadeh 

rakıyla bir açış yapmalıydı. Tuttu, Ka-
ranfilli Meyhane’nin yolunu!

Sevgi, her bayram Melâhat Ha-
nım’ın elini öpmeden yapamazdı. Taa 
okul sıralarında alıştırmıştı onu. Her 
bayram, okulu bitirdiği halde, onun yu-
muk yumuk ellerini öpmedi mi, ken-
disini okul yüzü görmemiş bir mahalle 
kızı sayardı. Elini yüzünü yıkadı, tara-
dı saçlarını...

“Anneciğim!” dedi, “Gidiyorum 
Melâhat Hanım’a. Para ver de, bir kutu 
yaptırayım!”

Bayramlaşmak güzeldi ya, işin bu 
masraflı yanı hoşuna gitmiyordu anne-
sinin:

“Ne parası!” dedi, “Al götür şu ku-
tuyu!”

Öyle ya!.. Şeker, her yerde aynı şe-
kerdi. Ne farkı vardı kutuların birbi-
rinden!

“Olur mu anneciğim!” diyecek oldu 
Sevgi...

“Hadiii!” dedi annesi, “Çok konuş-
ma! Al götür, parayı sokaktan toplamı-
yoruz!”

İster istemez, şeker kutusunu sıkış-
tırdı koltuğunun 
altına. Tütüncü-
den bir Bayram 
gazetesi aldı, 
sardı sarmaladı. 
Tam kapısının 
önünde yakala-
dı Melâhat Ha-
nım’ı.

“Ooo!.. Sen 
misin Sevgi-
ciğim?” dedi, 
“Tanıyamaya-
caktım az daha. 
Büyümüşsün 
maşallah, kos-
kocaman bir kız 
olmuşsun!..”

Sevgi, eski öğretmeninin elini öper-
ken, o da yanaklarından öptü. Düşün-
celi kızdı Sevgi:

“Herhalde bir yere gidiyorsunuz!” 
dedi, “Başka bir gün rahatsız ederim 
sizi!”

Kutuyu, üzerindeki gazeteyle bir-
likte, uzattı Melâhat Hanım’a:

“Buyrun efendim!”
Üstelemedi Melâhat Hanım:
“Mersi!” dedi, “Beklerim kızım, 

başka bir gün!”
Müfettiş Cemal Beyler’e gidi-

yordu. Anka-
ra’dan her bay-
ram üç beş 
günlüğüne ge-
lirdi annesine. 
Terfi senesiy-
di Melâhat Ha-
nım’ın, bu bay-
ram mutlaka 
görmesi gerekir-
di müfettişi.

“Hazır şe-
ker de geldi işte!” 
dedi, “Şekercinin 
önünde kuyruğa 
girmektense...”

Cemal Bey, güler yüzle karşıladı 
Melâhat Hanım’ı:

“İyi oldu geldiniz!” dedi, “Bu yıl 
yeniden iki Kız Sanat Enstitüsü açıla-
cak. Bunların başına bilgili, tecrübeli 
yönetmenler gerekiyor!”

İçi cız etmişti Melâhat Hanım’ın, 
okuldan da, arkadaşlarından da çok 
memnundu. Kendini toparlayarak:

“Evet Müfettiş Bey!” dedi, “Düşün-
düm ki, bu yeni okullara sizden daha 
elverişlisini bulmak çok zor! Yönetmen 
kolayına yetişmiyor memlekette... Si-
zin ‘terfi’ yalnız Melâhat Hanım!”

“Siz bilirsiniz!” demekten başka 

çare bulamadı. Biraz daha ileri giderek:
“Efendim!” dedi, “Gösterdiği-

niz güvene çok teşekkürler. Size karşı 
mahcup olmamaya çalışacağım...”

Daha ne konuşacaktı ki, kalktı aya-
ğa:

“Hay Allah!” dedi içinden, “Kendi 
ayağımızla tutulduk!”

Başı önüne düşüvermişti.
Cemal Bey’in annesi Hadiye Ha-

nım, öğretmenlere el öptürmeye bayı-
lırdı. Hele öpen, böyle bir Müdire Ha-
nım olursa... Gururla uzattı elini. Bir 

müfettiş anası olmanın tadı-
nı çıkarmıştı. Hemen Melâhat 
Hanım’ın peşinden:

“Cemalciğim!” dedi, 
“Ben çıkıyorum, bizim Na-
ciye Abla’ya kadar bir uza-
nayım!”

“Benden de selâmlar.”
Giydi mantosunu.
Üvey ablasıydı Naciye 

Hanım, hemen arka sokak-
ta otururdu. Tam kapıdan 
çıkarken uzandı, masanın 
üstünde duran kutuyu aldı 
eline, Melâhat Hanım’ın 
getirdiği kutuyu...

“Gitmişken...” dedi, 

“Şunu da götüreyim bari!”
Ablasını, açık pencerenin önünde 

yakaladı, çıktı merdivenleri, elini öptü. 
Oğlu Şenol’u sordu, çok severdi Şe-
nol’u-Bunu Naciye Hanım da bilirdi. 
Yapma bir üzüntüyle:

“Çıktı sabahtan!” dedi, “Çok üzü-
yor beni! Top... Top... Bayram demez, 
seyran demez, top, top, top!” “Oynaya-
biliyor mu bari?”

“Yakında aylığa geçireceklermiş. 
Aklım ermiyor hiç top oynayana aylık 
verirler mi?”

O da bilmiyordu; ama avutmak 
için:

“Neden vermesinler!” dedi, “Bu 
kadar insan, para verip onları seyredi-
yor. Geceleri bile top meydanlarına ko-
şuşuyorlar!”

Böyle demesi, bir bakıma gerek-
liydi de... Çıkarıp, bir yüz kâğıt bı-
rakması gerekecekti sonra! Başka ne 
konuşacaktı, kalktı birden. Yürüdü 
merdivenlere doğru... Şeker kutusu ge-
ride, masanın üstünde kalmıştı:

“Hoşçakal, bize de buyur!” demeyi 
de unutmadı.

Şenol, yorgun argın gelmişti ant-
renmandan, pestili çıkmıştı. Masanın 
üstünde şeker kutusunu görünce:

“Nerden bu?” dedi, “Kim getirdi?”
“Teyzen!”
Kutuyu aldı eline, evirdi çevirdi... 

Tak tak vurdu kapağına:
“Kıyak kutu!” dedi, “Bizim başka-

na götüreceğim bunu!”
“Ne başkanı?”
“Kulüp başkanı! Diyeceğim ki, 

‘Reis Bey, bıktım bu amatörlükten! 
Geçir artık kadroya da, beş on kuruş 
uçlanalım!’... Haa, ne dersin? Anne be, 
dünkü çocuklar profesyonel oldu, biz 
bayram demez, seyran demez ağzımızı 
poyraza açıp koşuyoruz!”

“Aklım ermez benim, ne yaparsan 
yap! Götüreceksen, al götür kutuyu!..”

Giyindi, çıktı. Başkanları, sayı-
lı bir belediye meclisi üyesiydi. Hani 
şu, kimseye hayrı dokunmayan meclis 
üyelerinden!

Kutuyu bıraktı büfenin üstüne, eli-
ni öptü.

“Sen hiç merak etme!” dedi, “Gör-
düm geçen gün oyununu! Yakında gi-
receksin kadroya! Antrenmanların, sa-
kın bırakma peşini!”

Böyle, kimlere neler vaad etmemiş-
ti ki... Adamakla mal mı tükenirdi?

Çok oturmadı Şenol, saygılı ço-
cuktu.

Genç futbolcu çıkar çıkmaz, beledi-
ye meclisi üyesinin kızı Sevim, yapış-

tı kutuya:
“Babacığım!” dedi, “Bunu halama 

götüreceğim ben!”
“Kime götürürsen götür!”
Sürdü, sürüştürdü Sevim, bayram-

lıklarını giydi, atladı bir dolmuşa. Yü-
reği küt küt ata ata çıktı merdivenleri.

“Ya Ali Ağabey evde değilsee...” 
diye düşünüyordu. Dokundu parmağı-
nın ucuyla zile. Kapıyı halası açmış-
tı. Saygıyla öptü elini. Yakışıklı evlat 
doğuran ananın eli, işte böyle öpülür-
dü. Kutuyu, utana sıkıla koydu masa-
nın üstüne:

“Halacığım!” dedi, “Nerde Ali 
Ağabeyim?” Halası da domuzun domu-
zuydu. Kızın yüreğine indirmek için:

“Ali mi?” dedi, “Nişanlısına kadar 
gitti!”

Daha fazla oturup da ne yapacak-
tı Sevim? Kim bilir oradan çıkınca han-
gi meyhaneye gidecekti! Tadı kaçmıştı 
konuşmanın. Bir biçimine getirdi, gene 
öptü elini, girdi yola.

Gece yarısına doğru, Ali Yılmaz, 
bulut gibi eve döndü. Annesi her za-
manki gibi uyumamıştı gene:

“Nerde kaldın, merak ettim!” diye 
çıktı karşısına.

“Bayram değil mi? Biraz oturduk 
arkadaşlarla!”

Yalnız oturmamıştı, oturup içmişti 
de... İlk defa hak verdi annesi. Ali Yıl-
maz ceketini çıkarırken, masadaki şe-
ker kutusuna gözü ilişti:

“Kim geldi?” diye sordu, “Kimden 
bu kutu?”

“Sevim’den ha!” dedi, “Güzel kız 
olmuş, geçen gün gördüm de...”

“Bırak onları! Kaç yıldır kapımızın 
ipini çekmiyorlardı!”

Ali, asıldığı gibi kopardı, kutunun 
ipini, kâğıdını sıyırdı. Bir kat... Bir kat 
daha!..

“Amma da sıkı sarmışlar haaa!” 
diye söylendi.

Açtı kapağını, içinden okkalı bir 
badem ezmesi seçerken kendini görür 
gibi olmuştu.
“Bu ne!” dedi, “Ayna var kapağında!”

Annesi de görmüştü kutuyu:
“Aman!..” dedi, “Ne güzel, ne se-

vimli kutu bu!.. Nişanlıya getirilmiş 
gibi!”

“Sen, benim aldığım kutuyu göre-
cektin ki... Aklın dururdu! Bunlar para-
larına kıyıp şeker mi alabilirler be!”

İçinden bir badem ezmesi daha seç-
ti, attı ağzına. Bir de annesine uzattı:

“Ye!” dedi, “Üvey de olsa kardeşi-
nin yolladığı şeker!.. Kendi malın 
gibi ye!”

ŞEKER KUTUSU

EDEBİYAT HAYATINDAN HATIRLAMALAR - 53

RIFAT ILGAZ  
(7 Mayıs 1911- 7 Temmuz 1993)
Edebiyatımızın duyarlı kalemlerinden biri olan 
Rıfat Ilgaz, 1911 yılında Kastamonu Cide’de 
doğdu. Anadolu’nun çeşitli illerinde öğret-
menlik yapan Ilgaz’ın ilk şiir kitabı “Yarenlik” 
1943’te yayımlandı. 1944’te yazdığı “Sınıf” 
adlı şiir kitabından dolayı 6 ay hapis ceza-
sı verildi.
1947’de Sabahattin Ali, Aziz Nesin ve Mim Uy-
kusuz’un çıkardığı Marko Paşa kadrosuna giren 
Ilgaz, sık sık kapatılan bu derginin sorumlu müdür-

lüğünü üstlendi. “Sakıncalı” görüldüğü için gazete ve 
dergilerde kendi adıyla yazıları yayımlanmayan 

yazar Turhan ve İlhan Selçuk’un çıkardığı Dol-
muş Dergisi’ne “Stepne” takma adıyla yazı-
lar yazdı. 
Yazın hayatına şiirden mizah öykülerine, ro-
mandan çocuk kitaplarına birçok farklı alanda 
eser sığdıran Ilgaz’ın “Karartma Geceleri” ese-

ri 2004 yılında 100 Temel Eser listesine girdi.  
Rıfat Ilgaz’ın Çınar Yayınları tarafından yayımla-

nan “Şeker Kutusu” isimli kitabından aynı adlı öy-
küyü yayımlıyoruz.

Kadıköylü,
duvar resimlerini

birlikte seçiyor

Kadıköylüler Muralist Kadıköy Festivali kapsamında Kadıköy’ün 
duvarlarını renklendirecek murallardan iki tanesini birlikte seçecek
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Sağırdere (1955) ro-
manının devamı ni-
teliğindeki Kördu-
man (1957), Kemal 
Tahir’in dikkati-
ni Anadolu insanı-
na yönelttiği önemli 
eserlerden biri.
Cumhuriyet devri 
Türk romanının genel 
olarak iki cepheden 
birini seçip ele aldığı 
şehir-köy / İstanbul-Anadolu ikiliğinde daha 
objektif bir bakış açısı bulma çabasıyla “mo-
noklu” değil de “gözlüğü” tercih eden Kemal 
Tahir’in köy romanına ilişkin sözleri hâlâ üze-
rine düşünülmeyi bekliyor:
“Yakın bir gelecekte eserlerimiz üzerin-
de sahici köylü aydınları ile bizzat yazdığımız 
köylüler düşünecekler, eleştirmeler yapa-
caklar, kararlara varacaklardır.
Asıl şaşmaz, affetmez hüküm, o günün gad-
dar hükmüdür. Romanı uyduranların, uydu-
rabilirim sananların vay haline!” (Tanıtım Bül-
teninden) İthaki Yayınları / 440 sf / 35 TL

Sanal kitap mağazası idefix’ten aldığımız 
bilgiye göre haftanın çok satan kitapla-
rı şunlar oldu: 
■ Bir Ömür Nasıl Yaşanır / İlber Ortaylı / 
Kronik / 288 sf
■ Gör Beni- İki Devrin Hikayesi / Azra Ko-
hen / Everest / 592 sf
■ Peki Ya Şimdi? – Pucca Günlük 7 / Puc-
ca / İndigo / 216 sf

HAFTANIN 
PUSULASI
KİTAP

ALBÜM

BELGESEL

Körduman

Debdebe / Faz

Five Come Back

“Tarza değil tavra kıymet veren” 3 kişiden 
oluşan Debdebe’nin ilk albümü “Faz” Ve-
nüs Müzik etiketiyle yayınlandı.
Gitar ve çağlamada Volkan İncüvez, sy-
nth, drum machine ve sampler’da Fiti-
Sound, vokallerde ise Seçkin Erdi’nin yer 
aldığı Debdebe, ilk albümü Faz’ı yayına aldı. 
İlk olarak 2016 yazında sahneye çıkan üçlü, 
kendi tabirleriyle “dem’in içinde ben de va-
rım demek değil, hemdem olmak” derdi-
ni taşıyor ve şarkılarında tarza değil tavra 
kıymet veriyor.
Grup, canlı performanslarında önceden 
oluşturduğu altyapıların üstüne canlı ens-
trümanlarla beraber çalıyor ve her çalış 
esnasında şarkıların yeniden üretildiği bir 
performans ortaya çıkıyor.

Ruhu doyuran şarkılar: 
■ Yeni Türkü / Sen-Lem’a
■ Bulutsuzluk Özlemi / Hoşgeldin Bebek
■ Mehmet Güreli / Sen ve Ben

Kameranın nasıl bir 
propaganda aracı 
olduğunu, tıpkı bir 
silah gibi, elinde 
tutana ve doğ-
rulttuğu yere göre 
farklı amaçlar için 
kullanılabileceğini, 
Hitler’in propaganda 
sinemacısı Leni Rie-
fenstahl’ın bir filmini 
izlerken çarpılmak 
suretiyle fark etmiş 
yönetmen Frank 
Capra. Ve dönemin dört sinemacısıyla birlik-
te İkinci Dünya Savaşı’nı cephede görüntü-
leyen, filmleriyle propaganda savaşının da 
neferi olan isimler arasına katılmış. Dachau 
toplama kampının görüntülerini dünya-
nın gözü önüne getiren George Stevens, 
savaşa gitmeden önce bol bol çektiği 
pembe köpüklü romantik komedi filmlerine 
bir daha dönmemiş. Savaş uçaklarından pıt 
pıt süzülerek Alman topraklarında patlayan 
bombaları hafızalarımıza kazıyan William 
Wyler neredeyse tamamen sağır olarak 
dönmüş savaştan. John Ford, bu kez geniş 
düzlüklerde at koşturan kızılderilileri değil 
de, sahillere çıkartma yapan Amerikan as-
kerlerini görüntülemiş. Askerlerden çikolata 
isteyen çocuklar da, köy yollarında, gemile-
rin güvertelerinde parçalanmış insanlar da 
var John Huston’ın çektiği görüntülerde. Bu 
beş yönetmenin savaşla imtihanı gazeteci 
yazar Mark Harris’in Five Came Back isimli 
çok satan kitabı oldu önce. Netflix ise bu 
çok satan kitaptan uyarlanan, aynı adlı üç 
bölümlük belgesel diziyi bütün dünyada 
yayına aldı. Belgeselde bu beş ustanın sa-
vaşını,  günümüz ustaları Steven Spielberg, 
Guillermo Del Toro, Francis Ford Coppola, 
Lawrence Kasdan ve Paul Greengrass an-
latıyor. Seslendirme Meryl Streep’ten – ki 
belgesel seslendirme dalında Emmy ödülü 
aldı. Savaşa giden ve bambaşka insanlar 
olarak dönen yönetmenlerin filmlerinden ve 
savaşta çektiklerinden bol görüntü içeren 
belgesel, sinemayla ve hayatla ilgili herkesin 
ilgisini çekecek kıvamda. 

Hazırlayan: Semra ÇELEBİ / sem.celebi@hotmail.com
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azım Hikmet Kültür Merke-
zi’nden yapılan açıklama-
da 11 Temmuz’da başlayan 
film gösterimleriyle ilgili şu 

ifadelere yer verildi: 
“2019 yaz aylarında bahçemizde 

göstereceğimiz filmlerle, giderek ısınan 
havalar ve gündemler içinde, hep birlik-
te film izlemenin keyfine davet ediyoruz.

Aklımızda şu soru var: Memleket ne-
reye gidiyor?

İstedik ki, memleket nereden geli-
yor, buna da bakalım… Gösterimleri-
mizde, memleketimizin son altmış yı-

lında göz atmayı hedefliyoruz: Çeşitli 
tarihsel kesitlere sıçrayarak, bunca yıldır 
memlekette yaşananların ortak bir karak-
ter taşıyıp taşımadığını; içinde yaşadığı-

mız düzenin, kadını ve erkeğiyle, genci 
ve yaşlısıyla, mavi ve beyaz yakalısıy-
la işçileri, köylüleri, aydınları nasıl bir 
karanlığa çekmeye çalıştığını ve aslın-

da nasıl bir mücadeleye ça-
ğırdığını anlamak, tartışma-
ya açmak istiyoruz.

Bu ülkenin sinema tari-
hinde memleketin gidişatı-
nın şu ya da bu kesitini ele 
alan, yaşama kavgasındaki 
insanı anlatan pek çok de-
ğerli film var. Bu sayıca hiç 
de az olmayan filmleri bü-
tünüyle göstermemiz elbet-
te olanaksız olduğundan, 
bir seçki hazırladık. “Dağı-
tım tekellerinin el koyduğu” 
filmlerden ziyade, filmleri-
ni bizlerle paylaşan yönet-
men ve yapımcı dostlarımı-
zın filmlerinden oluşturduk 
bu temsili seçkiyi. Dostları-

mızın paylaştığı ama takvim sınırı ne-
deniyle dahil edemediğimiz başka çok 
sayıda film de var elbette. Onları da önü-
müzdeki aylarda paylaşacağız.”

Kadıköy Nazım Hikmet 
Kültür Merkezi’nin 
bahçesinde film 
gösterimleri başladı. Yazlık 
sinema günleri ağustos 
sonuna kadar sürecek

NHKM Bahçe’de yazlık sİnema başlıyor!

Kadıköy Belediyesi’nin, Acı-
badem’de bulunan bir asır-
lık tarihi köşkü aslına uygun 
restore ederek faaliyete açtığı 
Gençlik Sanat Merkezi, sanat-
la ilgilenen birçok gence ev sa-
hipliği yapmaya devam ediyor. 

 Acıbadem Nazifbey So-
kak’taki 4 katlı ve ahşap yapısı 
korunarak yenilenen 110 yıllık 
tarihe sahip binada; 14 yaş üstü 
gençlere müzik ve drama eğiti-
mi veriliyor. Gençlik Sanat Mer-
kezi’nde; 6 derslik, 3 etüt odası, 
90 izleyici kapasiteli performans 
salonu, sergi salonu, konferans 
alanları, kitaplık, müzik ve film 
arşivi bulunuyor.

DANSTAN FOTOĞRAFA
Kadıköy Gençlik Sanat Mer-

kezi’nde salon dansları ve Ege dans eğitimle-
ri dışında; Salsa, Bachata,  Cha Cha, Merenge 
gibi Latin Amerikan dans dersleri de veriliyor. 
Eylül ayında başlayacak derslerin Temmuz ayı 
kayıtları devam ediyor. 

Çalgılara ilgisi olan gençler için açılan Çal-
gı Bakım ve Onarım Atölyesi’nde, ahşap çalgı-

ların bakım ve onarımı uy-
gulamaları dışında yapım 
teknikleri üzerine de eği-
timler veriliyor. 

Fotoğrafa merakı olan 
gençler için iki farklı fo-
toğrafçılık atölyesi açan 
sanat merkezinde, fotoğ-
raf üzerinde bir tema be-
lirlemek ve fotoğraf ça-
lışmalarında yer almak 
isteyen öğrenciler için 
‘Fotoğrafta Yeni Sözler 
Atölyesi’; fotoğrafçılığı 
ve fotoğrafçılığın çeşit-
li tekniklerini temelden 
öğrenmek isteyenler 
için ise ‘Temel Fotoğ-
rafçılık Atölyesi’ bu-
lunuyor.

Kadıköy Beledi-
yesi Gençlik Sanat Merkezi, yeni sezon 

kursları için kaydını yaptırmak isteyen herke-
si iki adet resimli kimlik fotokobisi ile Acıba-
dem’de bulunan merkezlerine davet ediyor. 

İletişim ve Bilgi İçin: 0549 794 5368 – 
0530 153 1607

Kadıköy Belediyesi Gençlik Sanat Merkezi’nde Latin Amerika 
danslarından çalgı bakıma kadar pek çok atölyeye kayıtlar sürüyor

Gençlik Sanat’ta 
ATÖLYELER

Kadıköylü roman ve öykü yazarı 
Mehmet Seyda, 33.ölüm yıldönü-
münde bir etkinlikle anılıyor. 
13 Temmuz Cumartesi saat 
16.00’da Göztepe Sahrayıcedit 
Mezarlığı’nda, ailesi ve Cemal Sü-
reya Kültür Sanat Derneği üyele-
rinin katılımıyla yapılacak anmaya 
tüm sevenleri davetli.
Cemal Süreya’nın da bacanağı olan 
Mehmet Seyda 1919’da İstanbul’da 
doğdu. İstanbul Pertevniyal Lise-
si’ni bitirdi. Önceleri memur olarak 
çalıştı (1937-46). Daha sonra Basın 
ilan Kurumu’nda göreve başladı. 
İlk hikâye ürünleri Ses, Tan, Yeni 
Adam, Yedigün, Yeni Edebiyat der-
gilerinde yer aldı. Ne Ekersen adlı 

romanı Yunus Nadi Armağanların-
da dereceye girdi. Bundan sonra 
Yelken, Yeditepe, Dost, Yeni Dergi, 
Yeni Ufuklar, Varlık, Türk Dili dergi-
lerinde yazıları çıktı. 
Bazı eserlerinde kömür bölge-
si olan Zonguldak ve çevresini işle-
di. Kimi eserlerinde ise kahraman-
ların derin ruhsal çözümlemelerine 
yer verdi. 
Bir Gün Büyüyeceksin ile Doğan 
Kardeş Çocuk Romanı Armağanı’nı, 
Yanartaş ile TRT 1970 Başarı Ödü-
lü’nü, İhtiyar Gençlik ile May Edebi-
yat Ödülü’nü, İçe Dönük ve Atak ile 
Türk Dil Kurumu 1974 Ödülü’nü ka-
zandı. 13 Temmuz 1986’da yaşama 
veda etti.

Yazar Mehmet 
Seyda anılıyor

N

● Zengin Mutfağı, Başar Sabuncu (1988) – 18 Temmuz Perşembe, 21.00
● Umut, Yılmaz Güney (1970) – 25 Temmuz Perşembe, 21.00
● Yusuf ile Kenan, Ömer Kavur (1979) – 01 Ağustos Perşembe, 21.00
● Çöpçüler Kralı, Zeki Ökten (1978) – 08 Ağustos Perşembe, 21.00
● Sürü, Zeki Ökten (1979) – 15 Ağustos Perşembe, 21.00
● Babam Askerde, Handan İpekçi (1995) – 20 Ağustos Salı, 21.00
● Takva, Özer Kızıltan (2006) – 22 Ağustos Perşembe, 21.00
● Bornova Bornova, İnan Temelkuran (2009) – 27 Ağustos Salı, 21.00
● Çoğunluk, Seren Yüce (2010) – 29 Ağustos Perşembe, 21.00

● Dilara ÇETİN

Kadıköy Kent Konseyi bünyesinde kurulan, ekonomik olarak 
kadınların güçlenmesini, el sanatlarının değer kazanmasını 
hedefleyen Hanımgiller derneği, El Sanatları Festivali düzenliyor. 
13-14 Temmuz günlerinde Kalamış Parkı’nda olacak festivalde 
gümüş işlemeden, keçe sanatına, taş baskıdan seramiğe, 
aksesuardan giyime her türlü el işi eşyanın bulunabilecek. 
Hanımgiller’in gelenekselleştirmeyi hedeflediği festivalde sokak 
sanatçıları da şarkılarıyla yer alacak. 

den 

El Sanatları Festivali

SENARYO YAZARLIĞININ 
TEMELLERİ ATÖLYESİ
halka sanat projesi senarist 
ve sanat yönetmeni 
Abdulcebbar Avcı 
eğitmenliğinde Senaryo 
Yazarlığının Temelleri 
atölyesine ev sahipliği 
yapıyor. 21 ve 28 
Temmuz Pazar günleri, 
saat 15.00-19.00 arasında 
gerçekleşecek atölyenin 
kontenjanı 12 kişiyle sınırlı 
olduğundan önceden kayıt 
yaptırmak gerekiyor.

Atölyede, soyutlama 
süreci üzerinde durulacak/

tartışılacak ve ertesinde, 
sinopsis, tretman, sahne 
ayrımlama/senaryo 
(formatları) yazım 
teknikleri uygulamalı 
olarak aktarılacak. Yazın 
türleri ve senaryo, tarihsel 
arka planı doğrultusunda 
irdelenecek. 

Katılım ücreti 150TL 
/ 100TL (öğrenci) olan 
atölyeye kayıt olmak 
ve bilgi almak için:  
atolyehalka@gmail.com / 
0531 897 64 05
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Colette
“Colette”, Nobel Ödülü’ne aday 
gösterilen ünlü Fransız yazar Sidonie-
Gabrielle Colette’in 20. yüzyılın 
başlarında geçen gerçek hayat 
hikâyesini konu alıyor. Taşralı bir 
genç kız olan Gabrielle, karizmatik 
Parisli yazar Henry Gauthier-Villars 
ile evlenince, sanatın kalbinin attığı 
Paris’e taşınır. Willy mahlasıyla 
tanınan kocası başarısız bir yazardır 
ve Gabrielle’in yeteneklerini çok 
geçmeden farkına varır. Willy, 
kariyerinin ve mali durumlarının 
kurtarıcısı olarak karısını görüp, kendi 
isminde yayınlanacak bir romanın gizli 
yazarı olarak Gabrielle’i kullanmaya 
başlar. Kocasının ısrarı üzerine Colette, 
ilk eseri Claudine’i yazar ve kitap tüm 
ülke çapında büyük başarı elde eder. 
Her şeyi farkında varmaya başlayan 
Colette, erkek egemen bir dünyada, 
kocasının ona dayattığı edebi ve mecazi 
sınırlardan kurtularak yazdıklarını 
sahiplenmeye karar verir. Gelecek 
neslin kadınlarına ışık tutan güçlü 
dilini kullanarak, topluma meydan 
okumanın zamanı gelmiştir. Dünyanın 
en önemli figürlerinden biri olan 
Colette’in biyografik filminde, başroller 
Keira Knightley ve Dominic West (The 
Affair)’e ait. Filmin yönetmenliğini 
ise Still Alice ile hatırlanan Wash 
Westmoreland üstleniyor.
Kadıköy Sineması
VIZYON:
Colette: 12:30, 17:00, 19:00
Kül En Saf Beyazdır: 12:00, 14:30, 21:00
Ateşle Oynayanlar: 14:30
Beyaz Karga: 16:30
Dekalog 1-2: 12 Temmuz / 19:00
Dekalog 3-4: 12 Temmuz / 21:15
Dekalog 5-6: 16 Temmuz / 19:00
Dekalog 7-8: 16 Temmuz / 21:15
Dekalog 9-10: 18 Temmuz / 19:00
Veronique’in İkili Yaşamı: 18 Temmuz / 
21:15
BAŞKA ÇARŞAMBA:
Gloria Bell: 17 Temmuz / 19:00
 ÖZEL GÖSTERIM:
Ahlât Ağacı Kamera Arkası Belgeseli: 
13, 14, 15 Temmuz / 21:00
 Adres: Osmanağa Mahallesi, General 
Asım Gündüz Cad. (Bahariye Cad.)  No: 
25/24 
0 (216) 337 74 00
Kadıköy Rexx Sineması
Tolkien: 11.00, 13.30, 16.00, 18.30, 21.00
Yesterday: 11.00, 13.30, 16.00, 18.30, 
21.00
Oyuncak Hikâyesi 4: 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 21.00
Adres: Bahariye Cad. Sakızgülü Sok. 
No:2022 Kadıköy Tel: (0216) 337 05 65
Kadıköy Cinemaximum (Natilius) 
Sineması
Örümcek Adam: Evden Uzakta (3D 
Altyazılı) 11:00 12:00 13:45 15:00 16:30 
18:00 19:15 21:00 22:00
Tolkien: 11:05 13:35 16:05 18:40 21:10
Yesterday:  11:00 16:10 21:35
Oyuncak Hikayesi 4: 11:45 14:05 16:25 
18:45 21:05
Adres: Fatih Cad. No:1 Tepe Nautilus 
AVM Kadıköy Tel: 0850 220 09 6

SİNEVİZYON

“Gerçek şu ki, zaten yaşamanın insanla-
rı doğru anlamakla bir alakası yoktur. On-
ları yanlış anlamak, yaşamak budur. Onları 
yanlış ve yanlış ve yanlış anlamak ve sonra 
dikkatli bir gözden geçirmeyle tekrar yan-
lış anlamak.” Amerikan edebiyatının önem-
li isimlerinden, Pulitzer Ödüllü yazar Philip 
Roth’un cümleleriyle haftaya merhabamızı 
sarkıtıyorum. 1933 ve 2018 tarihleri arasın-
da, bu dünyayı şereflendirmiş olan Roth’un 
1995’te, ABD Ulusal Kurgu Kitabı Ödülü ka-
zanmış ve Türkiye’de ise bu yıl Mayıs ayında 
Monokl Yayınevi tarafından basılan, Kıvanç 
Güney’in dilimize çevirdiği “Sabbath’ın Ti-
yatrosu”nu bu yazın okunacaklar listenize 
almanızı salık veririm. New York Times’ın, 
“Picasso öldüğünde bir dönemin kapan-
ması gibi, koca bir kültürel dönem Roth’un 
ölümüyle son buldu” dediği, Pastoral 
Amerika, Portnoy’un Feryadı, İnsan Le-

kesi gibi romanlarıyla bilinen Roth’un “Sab-
bath’ın Tiyatrosu” ise en çok beğenilen, 
hatta bazı eleştirmenler ve okurları tarafın-
dan “en güçlü eseri” olarak tanıtılan roma-
nı. İroni ve absürdizmi romanlarından eksik 
etmeyen Roth’un diğer romanlarında da öz-
neye aldığı erotizm, cinsellik, anne sorunsa-
lı, toplumsal ve ahlaki değerlerin çöküşü ve 
Amerikan idealleri gibi temalar bu romanda 
da kadrajın odak noktalarından.

Hangimiz “Lâl Hayal” değil ki!
Nisan başında sahnelenmeye başlayan 

oyunlardan bir tanesi de “Lâl Hayal”…  Yö-
netmenliğini (sinemadan ve tiyatrodan da 
aşina olduğumuz) Ezel Akay ve BGST’de-
ki ödüllü performanslarından tanıdığımız 
Aysel Yıldırım’ın üstlendiği metni kaleme 
alansa edebiyat, insan, toplum ve kadın ça-
lışmaları kategorilerinde eserler veren ve 

özellikle BGST Yayınları’ndan çıkan kitapla-
rıyla kalbimizi fetheden Sevilay Saral. 

Tek kişilik bir performans olmasına kar-
şın, perde arkası ve önünde o kadar kala-
balık bir ekip var ki; buradan bir kez daha 
iyi niyetlerle yapılmış bu projeyi yaratanla-
rı kutlamak isterim. Oyundaki karakterlere 
hayat verense; son yıllarda tek kişilik per-
formanslarla kendilerini ihya eden pek çok 
oyuncunun aksine sahnedeki performansı-
nı samimi bulduğum Songül Öden. 

Popüler kültür sebebiyle kendisiy-
le hemhal olsak da bazılarının önyargısı-
nı yıkmak adına tiyatro macerasını (erken 
içimden geldi notu niyetine) buraya düş-
mek isterim: Ankara Üniversitesi DTCF Ti-
yatro Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı’n-
dan mezun olan ve Hacettepe Üniversitesi 
Ankara Devlet Konservatuvarı’nda yarı za-
manlı şan eğitimi alan Öden, Ankara Sanat 
Tiyatrosu (AST), Ankara Deneme Sahne-

si, Trabzon Devlet Tiyatrosu, Diyarbakır 
Devlet Tiyatrosu ve de pek çok özel ti-
yatroda oyunculuk yaptı. Ve ben de itiraf 
etmeliyim ki tiyatrodaki oyunculuğunu, 
televizyondaki performanslarından daha 
çok ilgiyle izliyorum.) 

Öden’in farklı yaş ve sosyal statü-
den yedi ayrı kadın karaktere hayat ver-
diği oyun; henüz 5 yaşında baba şiddetiy-
le annesinin ölümüne şahit olan Lâl Hayal 

karakterini alıyor merkezi-
ne. “Lâl Hayal’in trajik ko-
mik kadınları neye tanıklık 
edip susmuşlardır? Elmas, 
Zümrüt, Safire, İnci, Mer-
can, Yeşim, Firuze... Sahi, 
siz bu kadınlardan hangi-
sini tanıyorsunuz?” diye 
soruyor metin; aileden 
başlayıp, topluma yayılan 
baskının ve şiddetin çe-
şitli katmanlarını fonuna 
alan “Lâl Hayal”, aslında 
tam da şimdi vapurda ya 
da bir park bankında yamacımıza 
düşen biri de olabilir yahut -aynayı kendi-
mize tutarsak- biz de bir başkasının Lâl Ha-
yal’i olabiliriz. Kimbilir! 

“Bir Türkiye portresi” olarak tanımla-
nan oyunun proje tasarımı Songül Öden’e, 
yapımcılığı (Öden ile paylaşan) Tuğba Ün-
sal’a, dekor, kostüm tasarımı Naz Erayda’ya, 
müzikleri Diler Özer ve Metehan Dada’ya, 
ışık tasarımı Önder Arık’a ve koreografisi de 
Dans Fabrika’ya emanet.

Meraklısına notlardan seçmeler: Brezil-
ya’da samba ve caz müzik türlerinin sente-
zini yaratan “bossa nova” müziğinin ilk ic-
racılarından, ünlü müzisyen Joao Gilberto, 
88 yaşında hayata veda etti. Amerikan caz 

dergisi “DownBeat” 
tarafından tüm za-
manların en iyi 75 gi-
taristi ve 5 caz sanat-
çısı arasında gösterilen 
Gilberto’yu ne zaman 
dinlesem, sanki haya-
tın koşturmacasında 
biraz nefeslenip, dinlen-
memi fısıldar gibi…  Haf-
tanın vedasını kendisinin 
iki şarkısıyla verip, sıra-
daki mevzuya geçmek 
isterim: “Desafinado” ve 
üstüne de temizinden bir 

“Chega De Saudade”.
13 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında dü-

zenlenecek olan 23. İstanbul Tiyatro Fes-
tivali’nden güzel bir haber… Festivalin me-
rakla beklenen programından çok özel iki 
yapım, şimdiden festival takipçilerinin tak-
vimine girmek üzere duyuruldu. Alexandr 
Puşkin’in, Maksim Gorki tarafından “baş-
langıçların başlangıcı” sözleriyle övülen 
ünlü romanı Yevgeni Onegin, Vakhtangov 
Tiyatrosu’nun güncel yorumuyla festiva-
le konuk olacak yapımlardan biri. Festival 
aynı zamanda dünyanın en iyi dans toplu-
luklarından Ultima Vez’in etkileyici gösteri-
si TrapTown ile sahne sanatlarının geniş yel-
pazesinden örnekler sunacak. 

Yanlış anlamak…

BETÜL 
MEMİŞ
memisbetul@gmail.com

adıköylü yönetmen ve aka-
demisyen Cem Hakver-
di’nin sokak köpekle-
rini beyaz perdeye 

taşıdığı “Köpek Filmi” vizyo-
na girdi. Kadıköy’de de izleyi-
ciyle buluşan film Kara, Mas-
ke ve Zeytin adlı köpeklerin 
izini sürerek, sokakta hayatla-
rını sürdürmeye çalışan diğer 
sokak köpeklerinin zorlu yaşam-
larını anlatıyor. Bilgi Üniversite-
si’nde öğretim görevlisi olarak çalı-
şan Hakverdi’yle filmi ve hayvan hakları 
hakkında söyleştik. Hakverdi, “Bugün sokak hayvanla-
rı maalesef sokaklarda istenmeyen canlılar.” diyor

“KADIKÖY’DE MAHALLE SAKİNİ GİBİLER”
● Filminiz birkaç ay önce gösterime girdi, Kadı-

köy’de de izleyiciyle buluştu. Nasıldı tepkiler?
İlk gösterimimizi İstanbul Film Festivali’nde yap-

tık. Daha sonrasında “Başka Sinema” ile beraber Tür-
kiye gösterimlerine başladık. Bu gösterimlerin ilkini 
Kadıköy Sineması’nda yaptık. Daha sonra Ankara, İz-
mir ve Bodrum gösterimlerimiz oldu. Film festivalinde 
yaptığımız ilk gösterimden itibaren bütün gösterimle-
rin sonrasında yaklaşık bir saat kadar söyleşiler düzen-
ledik. Hem gösterimden sonra salonda hem de daha 
sonrasında sosyal medya üzerinden çok olumlu, yapıcı 
tepkiler alıyoruz. Ben bu söyleşileri gösterimin kendisi 
kadar önemsiyorum. Çünkü hepimiz birbirimizden sü-
rekli yeni şeyler duyuyoruz, öğreniyoruz. Doğru oldu-
ğunu düşündüğümüz yanlışlarımız üzerine düşünüyo-
ruz, zenginleşiyoruz.

● Üç sokak köpeğinin hikayesiyle diğer sokak kö-
peklerinin yaşamına açılan bir kapı aralıyorsunuz. 
Film yapma düşüncesi nasıl gelişti?

Bu üç köpek; Kara, Maske, Zeytin bu belgesel he-
nüz fikir aşamasındayken karşıma çıktı. Hepsinin farklı 
hikayesi var. Mesela Zeytin yıllarca yaşadığı sokağın-
dan günün birinde kayboldu, toz oldu uçtu. Aramadığı-
mız yer, bakmadığımız “toplama kampı” kalmadı. Bir 
belediye çalışanı, ya da birisi hiçbir hakkı olmadan onu 
yaşadığı yerden kopardı. Muhtemelen diğer binlerce-
si gibi yerleşim merkezinden uzakta bir ormanlık böl-
geye, biri araziye götürdü; ölüme terk etti. Kara, Mas-

ke, Zeytin ve diğerlerinin hikâyeleri birbirinden 
farklı ama aslında aynı. Hepsi büyük haksızlı-
ğa, saygısızlığa uğruyor. Yaşam hakları yok 
sayılıyor. Bugün sokak hayvanları maalesef 
sokaklarda istenmeyen canlılar. Türkiye’de 
çok az yer Kadıköy gibi; benim yaşadığım 
bölgede sokak hayvanları mahalle sakini gibi-
dir. Bununla gurur duyuyorum, mutlu oluyo-

rum. Fakat maalesef Türkiye’nin birçok yerinde 
insanların büyük çoğunluğu onların doğmasıyla 

birlikte sahip olduğu yaşam haklarının farkında de-
ğil. Farkında olup bunu hayvanların haklarının olduğu-
nu insanlara anlatmaya çalışan, onları yaşatmaya ça-
lışan insanlar da var. Fakat onların sayısı oldukça az 
maalesef. 

“EN MAĞDURLARI ARASINDALAR”
● Hayvan haklarını konu alan çok fazla film yok 

aslında ülkemizde. Sizce neden? 
Türkiye’de hak, hukuk tartışmaları genellikle insan 

merkezli oluyor. Diğer canlıların yaşam hakları fazla 
gündeme gelmiyor. Hayvanların hakları daha yeni yeni 
gündeme geliyor. Şüphesiz daha önce de insanlar bu 
meselelerle ilgili çalışıyordu. Mesela İsmet Sungurbey 
isimli hukuk profesörü, rahmetli hocamız 1980’li hatta 
daha da önceki yıllarda hayvan hakları meselesi üzeri-
ne düşünen, yazan bir isimdi. Onun gibi kıymetli insan-
ların çalışmaları insanlara yol açtı, ilham oldu. Bugün 
sosyal medyanın katkısıyla çok fazla insan bu mesele-
lerden haberdar olabiliyor. Son birkaç yıl içinde çok 
ciddi yol alındı. Sorunlar henüz çözülmedi ama yakın 
bir zamanda somut kazanımlar elde edeceğimize inanı-
yorum. Birçok yerden faytonların kaldırıldığı haberini 

alıyoruz. Bu da benzer şekilde uzun süren mücadelele-
rin kazanımıdır. Benzeri sokak hayvanları için de ola-
caktır. Öyle zannediyorum ki bu konuları işleyen daha 
fazla yapım ortaya çıkacaktır. Tabii daha fazladan zi-
yade nitelikli işlerin ortaya çıkması da yol kat etmek 
adına çok önemli.

● Film yaparken aslında bir de araştırma yürüt-
tünüz. Nedir sokak köpeklerinin mevcut durumları?

Sokak köpekleri bu ülkenin en önemli mağdurları 
arasında. Havladığı, sokağa kakasını yaptığı için veya 
birileri korkuyor diye sokaklarda istenmeyen canlılar. 
Sebepsiz birisinin arabanın arkasına bağlayıp sürük-
lediği, bir başkasının çekip vurduğu; sadece canı iste-
di diye kulağını, bacağını kesebildiği, insana belki de 
en yakın canlılar onlar. Parayla satılabilen, satın alınan 
dostlarımız. Bir sürü yerde onların pis, zararlı, saldır-
gan ve hatta günah olduğu gibi bir düşünce yerleşmiş. 
Hiçbir gerçekliği olmayan bu düşünce yüzünden de kö-
pekler ciddi zarar görüyor, hayatlarından oluyor. Ger-
çekten hayatta kalabilme mücadelesi veriyorlar. Yarın-
ları belli değil. 

“VİCDANLARIYLA BAŞ BAŞA KALIYORLAR”
● Filmin farkındalık yarattığını düşünüyor mu-

sunuz? Ya da yaratacağını? Çünkü görmek her za-
man duymaktan daha güçlü bir etki bırakabiliyor…

Kesinlikle yaratıyor, daha fazla da yaratacak! Si-
nemalarda yaptığımız gösterimlerde bunu görüyorum, 
duyuyorum. İnsanlar bir saat süreyle kendileriyle, akıl-
larıyla, vicdanlarıyla baş başa kalıyorlar. Daha sonraki 
günlerde yapılan paylaşımlarında, geri bildirimlerinde 
de bunu görüyorum. Tabii çok daha fazla insana ulaş-
mamız gerekiyor. Bu belgeselle birlikte özellikle bü-
tün Anadolu’yu gezip, insanlarla konuşmak istiyorum.

● Şu an sinemalarda gösteriliyor ama özel göste-
rimler yapmayı düşünüyor musunuz?

Şu sıralar “Başka Si-
nema” ile birlikte Tür-
kiye’de gösterimler ya-
pıyoruz. Köpek Filmi 
13-14 Temmuz’da yeni-
den İstanbul’da Boğaziçi 
Üniversitesi SİNEBU’da 
gösterilecek. Daha son-
ra Edirne ve İzmit göste-
rimlerimiz olacak. Bunun 
dışında ilköğretim okul-
larında ve üniversitelerde 
gösterimler yapacağız. Git-
mek istediğimiz çok fazla 
yer, konuşmak istediğimiz 
çok fazla insan var. 
Filmin sosyal medya hesapları
Fragman: https://vimeo.com/320935408
Facebook: https://www.facebook.com/kopekfilmi
Twitter: https://twitter.com/kopekfilmi
Instagram: https://www.instagram.com/kopekfilmi/

Kadıköy Belediyesi’nin bu yıl 17.sini dü-
zenlediği, sezon oyunlarını ücretsiz ola-
rak halkla buluşturan Tiyatro Festivali 14 
Temmuz’da sona eriyor. İstanbul’un dört 
bir yanından oyunları izlemeye gelenler, 
Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyat-
ro’yu her gece keyifle doldurdu. Dost-
lar Tiyatrosu’ndan İstanbul Halk Tiyat-
rosu’na pek çok tiyatro ekibi oyunlarını 

daha geniş kitlelerle buluşturma fırsa-
tı yakaladı.
Ve Kadıköy Tiyatro Festivali’nde sona ge-
lindi. Bu hafta sonu oynanacak üç oyun-
la festival sona erecek. 12 Temmuz Cuma 
Tiyatro Adam’ın “Teftişör”, 13 Temmuz 
Cumartesi B Planı & Toy’un “Yalnızlar Ku-
lübü” ve 14 Temmuz Pazar Tiyatro Hem-
hâl’in “Tırnak İçinde Hizmetçiler” oyunu 

tiyatroseverlerle buluşacak. Eğer hala Ti-
yatro Festivali’nde bir oyun izlemediyse-
niz, bu sizin için son fırsat!
Oyunların davetiyeleri her oyunun etkin-
lik günü saat 14.00-18.30 arası Kadıköy 
Belediyesi’nin Caddebostan Kültür Mer-
kezi, Kozyatağı Kültür Merkezi, Sürey-
ya Operası ve Halis Kurtça Çocuk Kültür 
Merkezi gişelerinden alınabiliyor.

Kadıköylü 
yönetmen Cem 
Hakverdi’yle 
“Köpek Filmi” 
üzerinden sokak 
köpeklerinin yaşamlarını 
konuştuk. Hakverdi, 
köpeklerin çok zor 
şartlarda yaşamlarını 
sürdürdüklerini söylüyor

dört ayaklı sakinleri

● Erhan DEMİRTAŞ

K

Şehrin
sinemada

FESTİVALDE 
son üç oyun

17.Kadıköy Belediyesi 

Tiyatro Festivali, bu hafta 

sonu oynanacak son üç 

oyunla sona eriyor
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Her yaz gündeme gelen faytonlar bu yıl yine gündemde. 
Faytona koşulan atlardan her yıl en az 300 tanesi yaşamını 
yitiriyor. Kaldırılacak açıklaması yapılmasına rağmen, atlar 
koşturulmaya ve ölmeye devam ediyor

stanbul Büyükşehir Belediye Meclisi 
toplantıları, İstanbul Büyükşehir Bele-
diye Başkanlığını Ekrem İmamoğlu’nun 
kazanmasının ardından canlı yayınlan-

maya başlamıştı. İBB Meclisi toplantıları, İmamoğ-
lu’nun 23 Haziran seçiminde tekrar belediye başka-
nı canlı yayınlanmaya devam ediyor. 

23 Haziran seçimleri sonrası Temmuz ayı top-
lantılarının ilk birleşimi (8 Temmuz Pazartesi) günü 
gerçekleşti. İBB Meclis toplantısına İstanbul Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu baş-
kanlık yaptı.  

Meclis toplantısında AKP ve CHP grup sözcü-
leri yeni döneme ilişkin dilek ve temennilerini ifade 
etti. İBB Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Gök-
su, İBB’nin hiçbir sıkıntısının olmadığını belirttiği 
konuşmasında, yeni yönetimin vaatlerinin takipçisi 
olacaklarını söyledi.  

ÜCRETSİZ ULAŞIM
Meclis’te ayrıca toplantı günü ve saatine dair de 

bir tartışma yaşandı. AKP grubu bir sonraki toplan-
tının Eylül ayında 5 gün boyunca devam etmesini 
önerirken, İmamoğlu bu öneriye karşı çıktı ve mec-
lisin kaç gün süreceğinin belirlenemeyeceğini be-
lirtti. 

Meclise yapılan ek önergelerde 15 Temmuz, 
Kurban Bayramı ve 30 Ağustos’ta ve  9 Eylül 
2019’da başlayacak eğitim öğretim döneminde hal-
kı toplu taşıma araçlarına yönlendirmek için 06.00-
14.00 arası toplu taşıma araçlarının ücretsiz olma-
sı da teklif edildi. 

“MİRASYEDİ BÜTÇESİ”
Önergelerin sunulmasının ardından Ekrem İma-

moğlu İBB’nin mali durumuna ilişkin sunum yaptı. 
Ekibinden İBB’nin mevcut finansal durum fo-

toğrafının çekilmesini istediğini ifade eden İma-
moğlu gördüğü manzaranın tüyler ürpertici olduğu-
nu söyleyerek şöyle konuştu: “Büyükşehir Belediye 
Meclisi’nin onayladığı bütçe, gerçek gelirler ve ger-
çek ihtiyaçlara göre yapılmış bir bütçe değildir. Bu, 
sırtını merkezi hükümete yaslamanın, sorgulanma-
dığını bilmenin rahatlığı içinde hazırlanmış, tam bir 
mirasyedi bütçesidir.  Ne beklenen gelirler gerçek-
çidir, ne giderler.”

BİR AVUÇ İNSANA ÖNCELİK
Gelir gider arasındaki farkın yılsonunda 4 Mil-

yar TL’ye ulaşacağının görüldüğünü ifade eden 
İmamoğlu, gelir-gider uçurumu nedeniyle bir kriz 
eşiğinde olunduğunun altını çizdi. 

Seçim döneminde belediyenin mali durumunun 
ağırlaştığına dikkat çeken İmamoğlu,  gelirleri ar-
tırmak için yeni arayışlara gidilmediğini ekleyerek 
şöyle devam etti: “İBB yönetimi işin bu boyutuy-
la hiç ilgilenmemiş. Hem belediyeye gelir getirecek 
hem de vatandaşın hayatını kolaylaştıracak yatırım-
ları tamamlamaya öncelik vermek yerine, bir avuç 
insanı, israf düzenini daha da mutlu edecek işlere ön-
celik vermiştir.”

2015’TEN BERİ GELİRDE ARTIŞ YOK!
Kâğıt üzerinde İBB’nin yatırım yapıyor görün-

düğünü belirten İmamoğlu, 2015 yılından beri be-
lediye gelirlerinde herhangi bir artış olmadığını ifa-
de etti. 

“İstanbul Belediyesi istikrarlı bir biçimde batı-
rılmaktadır.” diyen İmamoğlu,  devletin ilk 6 ayda 
İBB’ye ödemesi gereken tüm rakamları ödemediği-
ne, kurum karlarının yarı yarıya düştüğüne dikkat 
çekerek İBB’nin elindeki gayrimenkulleri satarak 
durumu idare etmeye çalıştığını söyledi. 

İBB’nin finansal yapısının ciddi bir biçimde bo-

zulmasının 7 nedeni olduğunu söyleyen İmamoğlu, 
bu nedenleri şöyle sıraladı: 
✔ Yatırımlar uzun ve plansız projelere dönüş-

türülmüş. 
✔ Uygulanan yanlış politikaların yarattığı eko-

nomik kriz nedeniyle belediye gelirleri enflasyonun 
da üzerinde tepe taklak edilmiş. 
✔ Hile yapılmış, kamu maliyesinin bilinen tüm 

kuralları çiğnenmiş ve korkunç bir israfa yol açıl-
mış. Örneğin, normalde Temmuz ayında kullanıla-
cak olan Maliye katkı payı İBB’ye, ülke tarihinde 
ilk defa, 15 gün önce, yani biz yönetime gelmeden 
önce ödenmiş! Maliye’den gelen ve Temmuz ayın-
da kullanılması gereken 980 Milyon liralık tüm na-
kit 1 hafta içerisinde kullanılıp bitirilmiş. 
✔ Gerçekçi bütçe yapılmamış, krize ve seçime 

rağmen gelirler şişirilmiş ve giderler düşük öngörül-
müş.
✔ Son 2 yıldır, bütçeyi dengelemek için bele-

diyenin elindeki gayrimenkuller değerini bulmadan 
satılmış. 
✔ Belediye şirketleri çok kötü yönetilmiş. Şir-

ketler istismar ediliyor ve karlılıkları azaldığı için 
belediyeye kar payı veremedikleri gibi, maaş ve ver-
gi ödemeleri için de belediyeye muhtaç durumdalar. 
✔ Ülkedeki seçim ekonomisinin bedeli İstan-

bullulara ödetiliyor.

“İSTANBUL’UN GELECEĞİ İPOTEK ALTINDA”
Göreve geldiklerinde İBB’nin kasasında sadece 

7 milyon TL olduğunu belirten başkan İmamoğlu, 
buna karşın 5,8 milyar TL vadesi geçmiş ve öden-
memiş ödeme beklediğini söyledi.  

Mali durum nedeniyle İstanbul’un geleceğinin 
hesap vermeye yanaşmayan yönetimlerce ipotek al-
tına alındığını belirten İmamoğlu, sorunun çözümü 
için yapılacakları şöyle sıraladı:

1.Nakit akışın düzeltilmesi için acilen kredi bu-
lunması.

2.Şirketlerin yönetimlerinin liyakat usulüne göre 
yenilenmesi ve gelirlerinin arttırılması. Olağanüstü 
Genel Kurullarının toplanması ve yeni yönetimlerle 
ilgili kararların alınması

3.Tasarruf tedbirlerinin hayata geçirilmesi, mev-
cut projelerin hızlandırılması

Belediye Meclisi üyelerine çağrıda bulunan İma-
moğlu, meclisten borçlanma yetkisi istedi. Bu yetki-
nin tam olarak bir borçlanma olmadığına değinen 
İmamoğlu, nakit akışı için kredi alınıp eski borçla-
rın kapatılacağını söyledi. 

Belediyeyi sağlam bir bütçe yapısına kavuştur-
mak için hızla önlemler alacaklarını ifade eden İma-
moğlu, “İsrafı tüm boyutlarıyla ortadan kaldıracak 
ve bir tasarruf seferberliği başlatacağız. İBB’nin tüm 
harcamaları titizlikle gözden geçirilecek ve mutlaka 
gerçekçi, makul ölçülere indirilecektir.” dedi. 

Ekrem İmamoğlu’nun istediği borçlanma yetkisi 
oy birliğiyle kabul edildi. 

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Temmuz ayı ilk toplantısını 
yaptı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,  belediyenin mali durumunu 
açıkladı. İmamoğlu, İBB’nin istikrarlı biçimde batırıldığını söyledi

Yaz geldi. Adalar yine en kalabalık günlerini 
yaşıyor.  Şehrin kalabalığından yorulan her-
kes soluğu Adalar’da alıyor. Ulaşım ise hala 
faytonlarla sağlanıyor. Ve her yıl 300’den 
fazla at yaşamını yitiriyor. 
Hayvan hakları savunucuların tüm müca-
delesine rağmen faytonlar hala çalışıyor. At-
lar bütün sağlıksız koşullara rağmen koş-
turulmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sene 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 24 
Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimleri önce-
si faytonların kaldırılacağını açıklamıştı. Er-
doğan’ın “Atları özgürlüğüne kavuşturaca-
ğız” açıklamasının ardından İBB de, Adalar’da 
toplu taşımanın elektrikli araçlarla yapıl-
ması için karar aldığını açıklamıştı. Haziran 
2018’de İBB tarafından yapılan açıklama-
da Adalar’da atlı faytonlar yerine elektrik-
li faytonların çalışması için proje başlatıldı-
ğı belirtilmiş ve elektrikli faytonların tanıtımı 
yapılmıştı. Aradan bir yıl geçti. Elektrikli fay-
tonlardan ses seda yok. Adalarda atlı fay-
tonlar çalışmaya, dolayısıyla atlar da ölme-
ye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta TBMM 
Hayvan Haklarının Araştırılması Komisyo-
nu, Adalar’da faytonlara sürülen atları ince-
ledi. AKP Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel’in 
başkanlık ettiği heyette CHP Genel Başkan 
Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer 
Karaca, AKP milletvekilleri Serap Yaşar, Zey-
nep Yıldız, Yunus Kılıç ve CHP milletvekilleri 
Deniz Yavuzyılmaz ve Sera Kadıgil yer aldı. 

YERİNDE İNCELEME
Faytonlara sürülen atların durumunu yerinde göz-
lemleyen komisyon üyeleri, hem faytoncuları hem 
vatandaşları dinledi ve yetkililerden bilgi aldı. İn-
celemelerin ardından açıklamada bulunan Komis-
yon Başkanı Mustafa Yel, Adalar’da faytonlara koşu-
lan atlarla ilgili büyük sorunlar ve ihlaller yaşandığını 
söyledi.  Atların kaldıkları yerlerin, koşullarının çok 
sağlıksız olduğunu söyleyen Yel, “Bunun ötesinde 
hayvan ahırlarının üstünde insani olmayan şartlar-
da kalan seyisleri gördük. Hem insan haklarıyla ilgi-
li ihlaller var hem de hayvan hakları ile ilgili ihlaller var. 
Dolayısıyla buralarda kalan vatandaşlarımızın hay-
vanlardan geçebilecek hastalıkların etkisi altında ka-
labileceklerini gördük. Aldığımız bilgilere göre her yıl 
hayvanlarda hastalıklar görülmekte ve bunlardan in-
sanlar da etkilenmekte.” dedi.
Pek çok ihlal tespit ettiklerini belirten Yel, veteriner 
sağlık hizmetleri konusunda eksiklikler olduğunu ifa-
de ederek; “Bu hayvanların da korunması barınma-
sı için onlarla ilgili bakımevi, rehabilitasyon merkez-
lerinin yapılmasının zorunluluk olduğunu görüyoruz.” 
diye konuştu.
Yel, hayvanlara yapılan kötü muameleyle ilgili aldıkları 
şikâyetler hakkında şunları söyledi: “Adalar’da her yıl 
300 atın öldüğü iddiaları var. Yaptığımız gezi ve ince-
lemelerde ne yazık ki bu iddiaların doğru olabileceği 
kanaati bizde oluştu. Burada hem Büyükşehir Bele-
diyesi’ne hem Adalar Belediyesi’ne hem Valiliğe hem 
Tarım İl Müdürlüğü’ne hem de UKOME’ye düşen gö-
revler var. Temmuz ayı sonuna kadar komisyon ola-
rak hazırlayacağımız raporda bunu önemli bir bölüm 
olarak sunacağız. Adalar’da 100 yıldır bir kültür olarak 
özdeşleşmiş olan faytonculuğun bir sorun haline gel-
miş olduğunu görüyoruz. Amacımız faytonların ta-
mamen kaldırılması değil, şartlar düzeltildikten son-
ra azaltılmış sayıda faytonun bu bölgede çalışmasının 
turizm açısından uygun olacağını düşünüyoruz.”

Elektrikli araçlarla ulaşımın sağlanabileceğini düşün-
düklerini dile getiren Yel, “Hem sokak hayvanları hem 
de adalarda olduğu gibi ülkemizin değişik yerlerinde 
faytona sürülen atların da sağlıklarının iyi olabilmesi, 
onlara karşı kötü muamele işkence, eziyetin önlene-
bilmesi için mutlaka kabahatler kanununa değil Türk 
Ceza Kanununa atıfta bulunarak, bu şartlarda yaşa-
malarını sağlayan insanların da cezalandırılmasını is-
teyeceğimiz bazı düzenlemeler konusunda da gö-
rüşlerimiz var.” dedi.

SAYISI AZALTILACAK
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletveki-
li Gülizar Biçer Karaca da, Milliyet gazetesine yaptığı 
açıklamada atların çok kötü koşullarda yaşadıkları-
nı belirterek, “Bazı çadır ahırlar var ve bunların kaçak 
olduğu söyleniyor. Bazı seyisler atlarla aynı ahırda 
kalıyor, orada yatıyor. Onlara neden burada kalıyor-
sunuz diye sorduğumuzda, ‘Ekonomik olarak başka 
yerde kalacak durumumuz yok’ diyorlar. Atların bir 
kısmında ölümcül sonuçları olabilecek hastalığın ol-
duğu konuşuluyor. Ruam hastalığı... Bu hastalığın kan 
yoluyla insanlara da bulaşabileceği belirtiliyor ve ora-
da ciddi bir de veteriner hekim eksikliği var. Bu insa-
nımız için de risk teşkil ediyor. Ayrıca ahırların bin 200 
at kapasiteli olduğu, ancak yaklaşık bin 800 atın var 
olduğu iddia ediliyor.” dedi. 
Karaca, komisyonun çalışmalarına ilişkin şu bilgile-
ri verdi: “Bütün tarafları dinledik. Hazırlayacağımız ra-
porda çözüm önerilerimize de yer vereceğiz. Raporu 
temmuz sonunda yayımlamayı planlıyoruz. Fay-
ton sayısının azaltılması yönünde görüşümüz oluş-
tu. Yani belli bir güzergâhta, ulaşım aracı olarak değil 
de turistik tur olarak hizmet verebilecek sınırlı sayıda 
faytonun bulunması şeklinde... Faytonculuğu tama-
men kaldırmak adanın nostaljisine uygun olmayabilir. 
Ayrıca bir ulaşım master planının da sadece Adalar’a 
özgü olarak hazırlanması, faytonlarla sağlanan ulaşı-
mın yerine geçecek sistemin kurulması gerekiyor.”

Adalar’da
fayton muamması 

IBB bUtCesI 
krIzde!

İ

AT HASTANESİ YOK
Adalarda atlar İSPARK tarafından yapılan ahırlarda kalıyor. Ve en fazla atın birarada 
yaşadığı ahırların olduğu yerde bir hayvan hastanesi yok. Hastalanan ya da 
yaralanan atların Avcılar’da bulunan at hastanesine gönderilmesi gerekiyor.  
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enerbahçe ve Acıbadem’den sonra 
şimdi de Moda’daki bir inşaat hafriya-
tında arkeolojik kalıntılara rastlandı. 
Roma dönemine ait olduğu düşünülen 

sarnıç, bir vatandaşın ihbarı sonucu koruma altı-
na alındı. Arkeoloji Müze Müdürlüğü’nün deneti-
minde sürdürülen kazılar hakkında hazırlanan ra-
pordan sonra söz konusu alanda her türlü inşai ve 
fiziki müdahalenin durdurulmasına karar verildi. 
Kalıntıların çıktığı alanın komşu parsellerinde de 
her türlü hafriyat çalışmasının müze denetiminde 
yapılmasına karar verildi. 

İNŞAAT DURDURULDU
5 Numaralı Koruma Kurulu, Caferağa Mahal-

lesi Hülya Sokak’ta bulunan inşaatın hafriyatında 
çıkan kalıntılara dair kararını verdi. Kurulun ya-
zısında söz konusu arazinin özel mülk olduğu ve 
herhangi bir sit alanında bulunmadığına dikkat çe-
kildi.  Kurulun kararında şu görüşlere yer verildi: 

“Parselde bulunan kalıntıların, doğu-batı doğrul-
tusunda uzanan ve muhtemelen Roma-Geç Roma 
dönemlerine ait büyük bir kamusal yapıya ait ka-
lıntılar olabileceğini bildiren 24.04.2019 tarihli 
uzman raporu incelendi, yapılan görüşmeler sonu-
cunda her türlü inşai ve fiziki müdahalenin durdu-
rulmasına, müze denetiminde kazı ve sondaj ça-
lışması yapılarak sonucunda hazırlanacak raporun 
Kurulumuza iletilmesine, olası kalıntılar nedeniyle 
komşu parsellerde her türlü hafriyatın müze dene-
timinde yapılmasına karar verildi.”

ACIBADEM’DE LAHİT
Moda’daki inşaat alanında arkeolojik kalıntı 

çıkması Kadıköy için bir ilk değil. 3 yıl önce Fe-
nerbahçe’de bir inşaatın temel kazısında Roma ve 
Bizans dönemine ait sarnıç kalıntıları bulunmuştu. 
Geçtiğimiz yıl ise Acıbadem’de iki ayrı inşaat ala-
nında hem lahit hem de Roma dönemine ait duvar-
lar açığa çıkarılmıştı. 

Moda’daki bir inşaatın temel 
kazısında Roma dönemine ait 

olduğu düşünülen 
sarnıç çıktı. Alandaki her 

türlü inşaat faaliyetinin 
durdurulmasına karar verildi 

İnşaat kazısından 
Roma sarnıcı

çıktı
F

Tasarım Atölyesi Kadıköy’de İstanbul’u Kentsizleş-
tirme Yaz Okulu’nun konuğu mimar Korhan Gümüş 
oldu. 8 Temmuz Pazartesi günü düzenlenen söyleşi-
de Gümüş, Kadıköy ve İstanbul’un mimari değişimi-
ni anlattı. 

KADIKÖY’ÜN TARİHİ
Kadıköy’de büyüdüğünü ve bu semti çok sev-

diğini söyleyen Gümüş, konuşması-
na Kadıköy’ün tarihi özelliklerini 
anlatarak başladı. Doğa ve sanat 
temasıyla düzenlenen 16. İs-
tanbul Bienali’nin basın top-
lantısının Saint-Joseph Fransız 
Lisesi’nde yapıldığını söyle-
yen Gümüş, “Biz doğanın bir 
parçasıyız, doğayı tanımak ve 
keşfetmekle kalmıyoruz doğayı 
kendi parçamız haline getiriyo-
ruz. Dolayısıyla yer seçimi son de-
rece anlamlı. Çünkü bu lisenin Doğa 
Müzesi’nde binlerce kuş türü bulunuyor. 
Bu kuşların, canlıların nereden geldiğini bilen var 
mı? Bu kuşlar Kurbağalıdere’nin canlıları. Doğa ile 
karşılaşmak açısından Kadıköy’ün doğası kadar ta-
rihi de önemli. Hasanpaşa kazılarından, Roma’dan 
önce liman olarak kullanılan, taş devrinden kalma bir 
dere var.”

Kadıköy’deki ilk yerleşimin Neolitik döneme ka-
dar uzandığını söyleyen Gümüş, “Haydarpaşa kazıla-
rı devam ediyor. Bu kazılarda tarih çıktı. Bir de dün-
yaca ünlü Aziz Aya Eufeima Kadıköy’de yaşamış. 
Romalılar döneminde işkenceye uğrayan bir aziz. Bu 
azizin kilisesi Kadıköy’de bulunuyor.” dedi. 

İSTANBUL’UN KONFORLU SEMTİ
Kadıköy’ün belli bir tarihe kadar İstanbul’un 
şehir merkezinden uzak olduğunu ifade eden 

Gümüş, Kadıköy’ün modern bir semt hali-
ne gelmesini şu sözlerle özetledi: “1870 
yılında Beyoğlu’nda meydana gelen bü-
yük yangından sonra Fransızlar ve İngi-
lizler Kadıköy’e taşınmaya başlıyorlar. 
Kadıköy, İstanbul’da küçük bir semtken 
bir süre sonra modernleşiyor. Tabii bun-

da vapur ve tren seferlerinin başlamasının 
rolü de var. İlk futbol kulüpleri burada ku-

ruluyor. Aynı zamanda çok sayıda spor da ya-
pılıyor.”

Kadıköy’ün her zaman konforlu bir semt olduğu-
nu belirten Gümüş, bu ifadesine şöyle açıklık getirdi: 
“Benim babam Avrupa yakasında yaşarken, şehrin 
gürültüsünden uzaklaşmak için Kalamış’a taşınmış. 
Her gün Kadıköy’den karşı yakaya geçerdi. Ancak 
Kadıköy’de her şeyi yapardı. Yüzerdi, balık tutardı, 
tekneye binerdi... Kadıköy bu anlamda çok konforlu. 
Nişantaşı ya da Beyoğlu’nda yaşayanların sahip ola-
mayacağı bir şey.”

İSTANBUL NE ZAMAN DEĞİŞTİ?
Kadıköy’den sonra İstanbul’un değişimini anlatan 

Gümüş, şöyle devam etti: “İstanbul’un sanayi merke-

zi 1987 yılına kadar Haliç’ti. Başka bir şehirde Haliç 
kadar doğal bir liman yok. Ayrıca sadece modernleş-
me döneminde değil Osmanlı  döneminde de üretimin 
merkezi Haliç’ti. O yüzden tersaneler hep Haliç’te yer 
aldı, özellikle Beyoğlu’nun  hemen bitişiğindeki ter-
saneler modern bir şekilde günümüzde  yapılandırıldı. 
Sanayi devrimi sonrası şehir hayatında çok radikal bir 
değişiklik oluyor. Bu radikal değişikliğin en önemlile-
rinden biri ulaşım, yani düzenli vapur seferlerinin baş-
lamasıdır. Bu sistemin kuruluşu çok önemli bir deği-
şiklik yaratır, çünkü daha önce şehir merkezleri diye 
bir şey yoktu, köyler vardı. Örneğin; Arnavutköy’ün 
bu şekilde adlandırılma sebebi bu. Çünkü bu gibi yer-

lerde yaşayan insanlar şehir merkezlerine gidemiyor-
lardı. Ulaşım bu yüzden önemli bir değişiklik yarattı. 
İkinci önemli değişiklik ise elektrik ve su. Yani şeh-
rin şebeke suyu. Osmanlı döneminde kişi başına düşen 
su miktarı 6 litreydi. Yıkanmak bile mümkün değildi. 
Şimdi ise bu miktar 250 litre. Bu üç şey İstanbul’un 
mimari yapısında önemli değişiklikler yarattı.

Başka bir etken ise eğitim. Eğitimle beraber mes-
lekler ortaya çıktı. Mimarlık Osmanlı döneminde aske-
ri zümrenin elindeydi. 250 yıl önce mimarlık kamusal 
alana geçti. 1940’lı yıllarda inşa edilen meydanlarda 
ilk defa sinemalara, kongre salonlarına, tiyatro salon-
larına yer verildi.” 

Mimarlık öğrencileriyle 
buluşan Korhan Gümüş, 

İstanbul’un ve Kadıköy’ün 
mimari değişimini anlattı

İstanbul’un mİmarİ değİŞİmİ

Restorasyon çalışmalarının sürdüğü Haydarpaşa Garı’nın 
peronlarında ve arazisinde 1 yıldan uzun süredir arkeo-
lojik kazı yapılıyor. Arkeoloji Müzeler Müdürlüğü’nün de-
netiminde yürütülen kazı çalışmalarına dair Bilgi Edin-
me Kanunu kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı’na; 
“Haydarpaşa’da süren kazılar ne aşamada? Kazılarda 
neler bulundu? Haydarpaşa’da süren kazılar ne zaman 
tamamlanacak?” sorularını yönelttik. 
İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Ku-
rulu Müdürlüğü sorularımıza yanıt verdi. Müdürlüğün ce-
vap metninde, TCDD mülkiyetine ait 390 bin 699 met-
rekarelik alanın, eski ve yeni istasyon binalarıyla birlikte 
gar lojmanlarının 2006 tarihinde kentsel ve tarihi sit ala-
nı ilan edildiği bilgisi paylaşıldı. Mü-
dürlüğün yaptığı açıklamada Hay-
darpaşa Gar sahasında her türlü 
fiziki ve inşai müdahalenin ilgili müze 
denetiminde yapılmasına, kalıntıları 
koruyacak güvenlik tedbirlerinin ilgili 
kurumlarca alınmasına, kazı çalışma-
ları sonucunda kurula bilgi verilmesi-
ne karar verildiği belirtildi. Ayrıca  açı-
ğa çıkan kalıntıların kazı çalışmaları 
tamamlandıktan sonra sergilenmesi-
ne yönelik proje hazırlanmasının da is-
tendiği  paylaşıldı. 

ÜSTÜ KAPATILARAK KORUMAYA ALINDI
Kurulun paylaştığı bilgilere göre; Tıbbiye Köprüsü G8 
ayağında ilgili müze denetiminde yapılan kazı çalışmala-
rında açığa çıkarılan kalıntıların 2863 sayılı Yasanın 6’ncı 
Maddesi gereğince korunması gerekli kültür varlığı ola-

rak tescil edilmesine, koruma grubunun 1 olarak belir-
lenmesine, kamu yararı ve Marmaray projesinin bütün-
lüğü dikkate alınarak kalıntıların yerinde ve kapatılarak 
korunmasına da karar verildi. 
Öte yandan İbrahimağa bölgesinde açığa çıkarılan kalın-
tılar da 2863 sayılı Yasanın 6’ncı maddesindeki özellik-
leri taşıdığından korunması gerekli kültür varlığı olarak 
tescil edildi ve koruma grubu 1 olarak belirlendi. 

PERONLARDA NELER BULUNDU? 
Gar peronlarında sürdürülen çalışmalarda Hellenis-
tik/Roma, Bizans ve Geç Osmanlı dönemlerine tarih-

lenen kalıntıların açığa çıkarıldığı ifa-
de edilirken, bu kalıntıların da kurulun 
13.06.2019 tarih ve 6302 sayılı kara-
rıyla kültür varlığı olarak tescil edil-
mesine, koruma grubunun 1 olarak 
belirlenmesine karar verildiği bilgisi 
paylaşıldı. 

NASIL KORUNACAK?
Müdürlük, çalışmaların ne zaman ta-
mamlanacağına ve kalıntıların nasıl 
korunacağına dair bilgi paylaşmaz-
ken, “Haydarpaşa Gar Sahasın-

da ray düzenleme ve yenileme çalışmaları kurulumuzun 
04.05.2017 tarih 4507 sayılı ve 19.07.2018 tarih ve 5540 
sayılı kararlarına istinaden ilgili müze müdürlüğü deneti-
minde sürdürülmekte olup, konuyla ilgili müdürlüğümü-
ze iletilen konuyla ilgili müdürlüğümüze iletilen hususlar 
2863 sayılı yasa ve ilgili mevzuat kapsamında değerlen-
dirilmeye devam etmektedir.” ifadelerine yer verdi. 

İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, 
Haydarpaşa’da süren kazı çalışmalarına dair sorularımızı yanıtladı. 

Kurul, kazılarda çıkarılan birçok kalıntının tescillendiğini belirtti 

tarih tescilleniyor 
Haydarpaşa’da
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Geçmişin karanlıkları insanı her an beklenme-
dik sorularla karşı karşıya bırakabilirdi. Onlara, 
söylenenlerin yanı sıra, asıl söylenemeyenleri 
de ekleyebilirdiniz. Dışa vurulabilenlerin bu du-
rumda ne önemi vardı? Yaşaması gerekenler-
den fazla keder birikmiş gibiydi gözlerinde. Çok 
daha fazla öfke de. Meydan okuma da... Tekli-
fini elbette kabul edemezdim. Aklıma kızlarım 
gelebilirdi. Kadınlığını henüz yaşamamış ve bir 
gün mutlaka, ama vakti geldiğinde yaşayacak 
tüm kızlar ve masumiyetleri gelebilirdi. Savun-
masızlıkları ve korunmasızlıkları da... Kendisi 
için de öyle miydi? Sözlerine baktığımda bu so-
runun cevabını vermekte zorlanıyordum. Ama 
ona, reddedilmenin ağırlığını daha fazla yaşat-
mamak için, bir küçük zafer duygusu da ya-
şatabilirdim. Paramın çıkışmadığını kabullen-
mem bundandı. Başımı öne eğdim. Azarlanmış 
bir çocuk gibi yere baktım. O anda, tam o anda 
bir otobüs geldi. Beklediğim otobüs değildi. 
Onun beklediği miydi? Değildi büyük ihtimalle. 
Ama aniden açılan arka kapıdan içeri attı kendi-
ni. Yanındaki küçük çocukları da adeta sürük-
leyerek... Kimliği olmadığına göre kartı da yoktu 
herhalde. Orada kalması şoförün insafına kal-
mıştı. Atılırsa da atılırdı artık. Zaten sokakta de-
ğil miydi? Ama kendisine, üstelik bu çocuklarla, 
şoför dahil hiç kimsenin müdahale edemeye-
ceğini, hatta kötü davranamayacağını o kadar 
iyi bilir bir hali de vardı ki aynı zamanda. Arka 
kapı hâlâ açıktı. Tutacaklara asılmıştı. Çocuklar 
da eteğine. Gülüyordu. Gülmesi gerektiği gibi. 
Bir çocuk gibi... Tüm masumiyetiyle... Oynadı-
ğı oyundan büyük keyif alarak. Bana bedenini 
birkaç lira karşılığında vermeye hazır o küçük 
kadının fettan bakışlarının nasıl da uzağınday-
dı. Birden seslendim. Neden böyle seslendiğimi 
bilmeden. İçimden o anda geldiği şekliyle...

“Adını söylemedin!”
Güldü. Hangi sınırda durduğunu anlamam 

zordu. O kadından çok muzip bir çocuk çıkmıştı 
ama birden, görmemem imkânsızdı. Verdiği ce-
vapta da bu muziplik vardı. 

“Saliha! Halepli Saliha!”
Daha da çok gülmüştü. Yanındaki çocuklar 

da ona katılmıştı. Ablalarının veya ablaları bil-
diklerinin sözlerini tekrarlayarak...

“Halepli Saliha! Halepli Saliha!”
Yine çocukluğuna baktım. Muzipliğine... Şi-

rinliğine... Neşesine... Bu neşede bir keder de 
görmem şaşırtıcı mıydı? Konuştuklarımızdan 
sonra... Davetini kabul edenlere neler yaşa-
tabileceğini düşünmekten de kendimi alama-
dım çünkü o anda. Dahası vardı. O da daveti ka-
bul edenlerin ona neler yaşattığıydı... O anlarda 
söylemek isteyip de söyleyemedikleriydi... İçim 
nasıl acımıştı, anlatamam. Bir elini tutacaklar-
dan kurtarıp, hoşça kal dercesine elini sallamış-
tı sonra. Yüzü değişmişti aniden. Bu hareketin-
de ne vardı? Çaresizlik? İsyan? Tekrar döndüğü 
ve üzerinde hâlâ çok sakil duran o kadınsılık? 
Küskünlük? Hepsi mümkündü. O anlarda... O 
anlarda gösterdiğim hassasiyeti göstermeye-
cek daha ne çok insanın karşısına çıkacağını 
da düşündüm. Ama o yıkık evi ve mutlaka kir-
li, hem de çok kirli, her manada kirli yatağı dü-
şünmek istemedim. Bu sahnenin ayrıntılarını 
yüreğim kaldıramazdı. Hele bir de bu çocuksu-
luğu gördükten sonra...

Tüm bunlar birkaç ana sığmıştı. Alışkındım. 
Buna da alışkındım. Bazı anlar öyle çok duy-
guyla yüklü olabiliyordu ki... Alışkın olmadığım 
birkaç an sonra karşıma çıkacaktı. Bekleme-
diğim, beni hâlâ şaşırtabilecek o karşılaşma-
lardan biriydi. Otobüs hareket etmişti. Gidece-
ği yere gidecekti artık. Nereye gittiğini biliyor 
muydu? Belki biliyordu, belki de bilmiyordu? 
Sonrasının bir başka muamma olabileceği fik-
rine sığınabilirdim. O beklenmedik karşılaşmayı 
yaşamasaydım dediğim gibi... Hayat bazen in-
sana ne tuzaklar hazırlıyormuş meğer...  

Gördüklerimiz 
Göremediklerimiz (94)

MARİO 
LEVİ Torununun gözünden 

Hürkuş...“Göklerin kahramanı” 
Vecihi Hürkuş’un torunu Alp 
Şarman, “Dedem benim için 
özgürlüğün sembolü” diyor

ürk havacılık tarihinin öncü isimlerinden 
Vecihi Hürkuş, bundan tam 50 yıl önce bir 
16 Temmuz günü hayata veda etmişti. Ha-
vacılığa yaptığı unutulmaz katkılar o ka-

dar büyüktü ki, vefatının üzerinden yarım asır geçme-
sine rağmen hiç unutulmadı. Onu unutmayanlardan biri 
de elbette ki ailesi. Biz de bu vesileyle Hürkuş’un 11 to-
runundan biri olan Kadıköylü Alp Şarman ile konuştuk.
• Dedenizle anılarınızdan başlayalım.?
Biz ailecek yurt dışında yaşadığımız için o zamanlar, de-
demle çok fazla vakit geçirmişliğim yok. Bir keresinde 
bizi ziyarete ABD’ye gelmişti, onunla havacılık fuarına 
gitmiştik. Dedem, James Bond’un bir filminde kullandı-
ğı tek kişilik helikopteri orada görünce çok etkilenmiş-
ti. Karşısına geçip uzun uzun incelediğini, notlar aldığı-
nı anımsıyorum.
1968’de Türkiye’ye kesin dönüş yaptığımızda ilk aşa-
mada evimiz olmadığı için dedemin yanında kalmıştık 
bir süre. Uçaklarını imal ettiği atölyesi de vardı orada. 
Abimle ben de meraklı olduğumuz için böyle şeylere, o 
atölyede çok vakit geçiriyorduk. Hatta o zamanlar de-
dem, o demin bahsettiğim helikopteri imal ediyordu.  
Ama maalesef bitirmeye ömrü vefa etmedi.

• O zamanlar onun ne kadar önemli bir 
şahsiyet olduğunun idrakinde miydiniz?
Tabii ki bilmiyordum, ufaktım çünkü. 
Sonradan anladım. 

“GÜZEL İNSANDI...”
• Sizin gözünüzde nasıl biriydi?
Çok güzel bir insandı... Konuşkan, çap-
kın, şen şakrak... Bizi etrafına toplayıp 
masal anlatır gibi kendi hatıralarını anla-
tırdı. Mesela 1. Dünya Savaşı sırasında esir 
düştüğü Nargin Adası’ndan yüzerek kurtul-
mayı başarması... 
• Biraz çılgınmış!
Evet evet, çılgın Türklerden! Tereddütsüz, atılgan 
bir yapısı vardı. 
• Hiç tanımayan birine Hürkuş’u nasıl anlatırdınız?
Türk havacılığının kurucularından biri derdim. Dedemin 
her yaptığı şey bir olay! Türkiye’de havacılık anlamında 
ne varsa dedem orada! Ya başrolde ya önemli konumlar-
dan birinde hep.

• Dedeniz sizin için neyin sembo-
lü?
Özgürlük!
• Böyle değerli birinin torunu 
olmak nasıl bir his?
Gururluyum elbette ki! Gurur 
duymamak imkânsız...
• Siz inşaat mühendisisiniz. 
Peki ondan etkilenip pilot olma-
yı düşünmediniz mi hiç?

O dönemin Türkiye’sinde şartlar 
biraz zordu böyle şeyler için, öyle 

bir şansım olmadı yani. Ama kuzen-
lerimden biri -ki ikinci adı Vecihi- şu 

an ABD’de pilotluk yapıyor.

“GÜLEN GÖZLER’DE AĞLADIM!”
• Şener Şen’in meşhur ‘Gülen Gözler’ filmini beğeni-
yor musunuz?
Üniversite yıllarımda arkadaşlarım vizyonda komik bir 
film var deyip beni bu filme götürmüşlerdi. Dedemi ol-
dukça abartılı bir şekilde hicveden bu filme, o yaştaki 
aklımla çok üzülmüştüm... Salondan ağlayarak çıkmış-
tım. Ama yine de bu filmin dedemin yeniden meşhur ol-
masındaki rolünü yadsımak mümkün değil.
• Yönetmen kudret Sabancı’nın ‘Hürkuş: Göklerdeki 
Kahraman’ filmini nasıl buldunuz peki?
Böyle bir filmin yapılmış olması elbette bizim için 
övünç ama beklediğim gibi çıkmadı. Filmden önce bi-
zimle temasa geçmişlerdi. Beğeneceğimiz bir film ola-
cağını vaat ettiler ama öyle olmadı. Beğenmedim. Eksik 
ve yanlışlıklar var. 
• Başka film-belgesel var mı bildiğiniz?
Vatanım Sensin adlı dizide de dedemi saçma sapan 
rollere sokmuşlardı! Keza Kardeş Payı dizindeki ani-
masyonda da yine yanlışlık var. Açlık içinde öldü de-
mişler ama öyle bir şey yok! Yani evet uçak yapmak 
için aldığı kredileri ödeyemeyince maaşına haciz kon-
du ama sefalet içinde öldüğü falan yok. 
Yani bir takım çabalar var ama yanlış ya da yetersiz 
oluyor. Onu anlatan düzgün bir işin olmaması büyük 
eksiklik. 

l Gökçe UYGUN

T UÇURTMADAKİ 
HÜRKUŞ!

• Bize Vecihi Bey hakkında 
bilinmeyen bir şey söyleyebilir 

misiniz?
Bu anlatacağım olayın resmi kaydı 

yok ama şöyle bir şey olmuş; Dedem 
çocukken (sanırım 5 yaşlarında 

filan) Arnavutköy’ün tepelerinde 
çok büyük uçurtmalar uçururmuş 

arkadaşlarıyla. Bir gün dedemi 
bir uçurtmaya bağlayıp 

uçurmuşlar! belki de içindeki 
uçuş sevdası o zaman 

filizlendi...

Hürkuş, arkasında uçak motoru olan sürat teknesiyle 
Kalamış koyunda-1933

Vecihi Bey ve üç kızı... 
(soldaki Gönül, sağdaki Sevim, arkadaki Perran)

Hürkuş torunları Erk (sağdaki) ve Alp (soldaki) ile 
Kadıköy’de

Hürkuş, eşi Hadiye (önde oturan) ve kızları 
Gönül (soldaki) ve Sevim (sağdaki) ile...1952 yılı

Hürkuş, ikinci eşi İhsan Hanım ve kızı Perran’la...
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90’lı yıllarda Kent FM’de yayınlanan Kay-
bedenler Kulübü’nü takip eden dinleyici-
lerin bildiği bir soru kalıbıydı “Kim lan bu 
Erol Egemen?” Kaan Çaydamlı ve Mete 
Avunduk’un hazırladığı bu kült program-
da sorulan soru, haftalar, aylar ve yıllar 
içerisinde bir fenomene dönüşmüş, so-
runun öznesi hakkında hiçbir malumat 
edinilememişti. Bu adam gerçek miydi 
kurgu muydu? Nerede yaşıyordu? Ne yi-
yip ne içiyordu?

Erol Egemen’in gerçek, kanlı can-
lı bir insan olduğunu 2000’lerin ortala-
rında öğrendim. Öncesinde nedense Ten-
ten’deki Kaptan Haddock’a benzeyen bir 
karakter olarak kafama kazınmış. İsminin 
e’lerle dolu ahengini de düşününce hayali 
bir karakter olduğuna inanmışım. Ta ki bir 
gün Kadıköy ortamlarında kendisini gö-

rene kadar. Yıllar içerisinde Mete Avun-
duk’un sahibi olduğu Vintage Records’da, 
Moda Zeplin’de veya Selamiçeşme Bab-
bo’da Erol Egemen’le sohbet etme fırsa-
tım oldu. Mete ve Kaan’ın radyoda defa-
larca sorduğu sorudan ortaya çıkan profil 
benim kafamda karanlık, belki biraz dağı-
nık biri olmuşken, gerçek hali düşündük-
lerime tezat oluşturacak şekilde neşeli, 
rahat, hoşsohbet ve inanılmaz derecede 
dingindi. Babbo’nun yedinci yıl partisinde 
Kerem Kabadayı ve Erol Egemen’le arka 
arkaya DJ’lik yaptığımızda ne kadar güzel 
bir müzik zevkine sahip olduğuna da şa-
hit oldum.

Ege Üniversitesi’nde Jeoloji Kürsü-
sü’nü kurmuş olan profesör babası-
nın görevi sebebiyle Arizona’da doğan 
Erol Egemen aslen deneyimli bir grafi-
ker. Yaptığı işi, “Tekrar hayata gelsem 
yine grafiker olmak isterdim” diyecek 
kadar çok seviyor. Marmara Üniversite-
si Güzel Sanatlar Fakültesi’nden mezun. 
Uzun yıllar başta Manajans olmak üzere 
pek çok ajansta çalışmış, 1995’te Meh-
met Ulusel’le birlikte kendi tasarım ofis-
lerini açmışlar. 90’ların sonuna doğru da 

Altıkırkbeş Yayınları’ndan çıkan kitapla-
rın kapak tasarımlarını devralmış. Gra-
fik tasarımına merakı kendisinden dokuz 
yaş büyük abisi Murat Egemen’den geli-
yor. Keza müziğe ilgisi de. Sürekli müzik 
dinlenen bir evde büyüdüğünü, yedi ya-
şındayken annesinin ona bir pikap hedi-
ye ettiğini anlatıyor. Led Zeppelin, Deep 
Purple plakları kaptan dayısı sayesin-

de yurtdışından gelirmiş. Yıllar içerisinde 
farklı müzik türlerinin iyi örneklerini din-
lemeye, koleksiyonunu geliştirmeye de-
vam etmiş. DJ’liğe nasıl başladığını so-
runca, “Arkadaşlarla toplanılır, iş müzik 
çalmaya gelince herkese hamallık gibi 
gelir. Bana keyif olarak geldiği için hep 
üstüme kalırdı. Böyle böyle bu işi üstlen-
meye başladım, derken eş dost mekân-
larında, Masal Evi, Trip, Hera’da çalmalar 
başladı” diyor. Şimdi ara ara 6:45 mekan-
larında ve Babbo’da çalıyor.

Kent FM döneminden bahsederken 
öğreniyorum ki, radyo kurulurken logo-
sunu o tasarlamış. O dönem Yol Boyu 
diye bir blues programı da hazırlamış. 
“Kim lan bu Erol Egemen?” kalıbının nasıl 
ortaya çıktığına geliyor konu, anlatıyor. 
“Kaan ve Mete’nin radyo programı baş-
ladıktan sonra sık sık bir araya gelmeye 
başladık. Bir gün bizde toplandık, yiyo-
ruz, içiyoruz. Barbunya pilaki vardı sof-
rada, ben de zeytinyağlıları bir doz daha 
şekerli severim. Kaan ve Mete pilakiden 
birer kaşık aldılar, ‘Bu ne ya! Barbunya re-
çeli gibi!’ diye bir saat kafa ütülediler evde. 
Sonra ilk Kaybedenler Kulübü programın-
da, ‘Ya barbunyaya bu kadar şeker mi ko-
nulur, kim lan bu Erol Egemen? Biz onun 
istediği gibi barbunya yemek zorunda 

mıyız!’ diye bir sardılar bana, ondan sonra 
başlarına ne gelirse benden bilmeye baş-
ladılar.” (gülüyor) 

Yıllar içerisinde çok az insan onun 
kimliğinden haberdar oldu, çoğunlukla 
hayali bir karakter olduğuna inanıldı. 2011 
yılında Kaybedenler Kulübü’nün filminin 
vizyona girmesiyle birlikte popülaritesi 
tavan yapan bu soru, sosyal medya plat-
formlarından duvar yazılarına kadar her 
yere taşındı. “Kaan ve Mete’nin yarattı-
ğı bu fenomene gülüyor muydun yoksa 
hiç rahatsız oldun mu?” diye soruyorum, 
“Her zaman çok gülmüşümdür” diyor. 
Bu cevabın üzerine hayata bu hiç sinir-
lenmeyen tonda bakmanın, hayatı adeta 
doğuştan sindirmiş olmanın sırrını soru-
yorum. “Mümkün olduğunca karşımda-
kiyle empati kurmaya çalışıyorum. O an 
kendimi onun yerine koyup bakış açısı-
nı yakalamaya çalışıyorum. O öyle görü-
yor, sen başka türlü görüyorsun. Aslında 
ortada bir yanlış yok, farklı bakış açısı var 
sadece” diyor. Mantıklı fakat tecrübeleri-
me göre bir o kadar da yorucu. Dayana-
mayıp soruyorum, “Çok yorucu olmuyor 
mu böyle düşünmek?” Kafasını sallayıp, 
“Çok” diyor. Ama yine gülerek. Bu yönte-
mi sanki dünyanın en kolay şeyiymiş gibi 
hissettirerek.

Hakikaten kim bu Erol Egemen?

MELİS 
DANİŞMEND

adıköy’de, müzik dolu bir evde büyüdü. 
7 yaşında seslendirme yapmaya, televiz-
yon için şarkılar söylemeye ve 11 yaşın-
da da konservatuvara girerek keman öğ-

renmeye başladı. . Sonrasında hayatı hep müzikle dolu 
geçti. Rashit, Mor ve Ötesi, Direc-t, Ömer Özgeç, Şe-
nova Ülker, İdil Biret, Suna Kan, Ayşegül Sarıca, Sh-
lomo Mintz, İbrahim Yazıcı gibi birçok isimle sahne-
de ve stüdyoda çaldı. 2009’da TRT Çocuk’ta pek çok 
projede müzik yönetmenliği yaptı. Netflix yapımı bir-
çok diziye sesiyle hayat verdi. Çeşitli film ve dizilerin 
müziklerini yaptı. Geçen sene kendi yazdığı, besteledi-
ği ve düzenlediği 3 şarkıyı, samimi klipleriyle dinleyici-
sine sundu. Yıl sonunda da ilk solo albümünü yayınla-
maya hazırlanıyor.

Güneş Özgeç’le müziği ve Kadıköy’ü konuştuk.
• Adınız gibi birine benziyorsunuz. Neşeli, sıcak bir 

hal… Müzik mi size neşe veriyor acaba? 
Güzel sözleriniz için teşekkür ederim. Karanlıkla-

rım da var tabii ama onları olabildiğince yakınlarıma 
saklıyorum (gülüyor). Genel olarak gün içinde çok ne-
şeli, çok neşesiz, berbat ve harika hisler arasında dola-
şırım, karanlıklara düştüğümde saklanır, neşeliyken or-
talarda şakırım.

• Gitar çalınıp beste yapılan, şiirler okunan bir 
evde dünyaya gelmişsiniz. Kişinin meslek seçiminde 
içine doğduğu ortam belirleyici olabiliyor ki sizde çok 
olmuş sanırım. O günlerden aklınızda kalanları pay-
laşır mısınız?

Evimiz çok huzurluydu, onu hatırlıyorum… Plak 
dinlenirdi evde, babam benim kulağımın dolması için 
bir hafta her sabah aynı plağı çalarmış, bunu anlatmıştı. 
Örneğin bir hafta Prokofyev dinlermişiz, bir hafta Sibel-
yus, sonra hangisini istediğimi sorarmış, hangisini be-
ğendiğimi…

Fakat kendimi en beğendiğim, en verimli bulduğum 
ve yeniden ulaşmaya çalıştığım dönemim Hülya Sokak, 
Hülya Apartman’daki yıllar. 8-9 yaşlarında o eve geç-
miştik babamla, annem Acıbadem’e taşınmıştı. Babam 
evde çalıştığı için onunla kalıyordum haftaiçi ve o bütün 
gün çalışırdı; okur, yazar, çalar, söylerdi. Ben de bütün 
gün hayal kurar, oynar, şarkı söyler, bakardım, kediler-
le filan oynardım. TV yoktu evde, televizyon izlemeye 
komşuya gidiyordum, o zaman mutsuzdum bu durum-
dan ötürü ama şimdi değerini anlıyorum. Yürüyüş ya-
pardık her gün. Sanki baba kız gibi değil de ev arkadaşı 
gibiydik, iki birey olarak yaşıyorduk evde. 

• İlkokul çağında sesle/müzikle bağınız başlamış. 
Tam bir ağaç yaşken eğilir durumu.

Aslında ana-baba mesleği işte, bir de sanatla uğra-
şan ana-babanın yine öyle bir çocuğu olması aykırı gel-

miyor bana. Seslendirmeye annem sayesinde başladım; 
kendisi TRT’de seslendirme yönetmeniydi, beni de 7 
yaşında seslendirmeye başlattı. Babam da müzisyen ve 
evde hep müzik dinlenirdi, babam gitar çalışırdı, kon-
serlerine giderdik… Sonra ben 11 yaşında konserva-
tuvara başladım, konservatuvarda enstrüman bölümü-
ne daha geç yaşta başlanmıyor zaten, o yüzden bu bana 
özel bir durum değil. Ama şu an kendi şarkılarıma yö-
nelmem yine babamdan öykündüğüm bir durum olabi-
lir tabii, sonuçta klasik müzik eğitimi aldım fakat başka 
tarz müziklerle uğraşıyorum.

“KULLANMAYI BİLDİĞİM OYUNCAK: MÜZİK”
• Temmuz 2018, ilk single’ınız Kahve’nin yayınla-

nışı. Böylelikle müzik dünyasına ‘Güneş Özgeç’ ola-
rak girmiş oldunuz diyebilir miyiz? 

Aslında hep Güneş Özgeç olarak vardım müzik 
dünyasında ama icracı olarak. Kahve’yle başlayan sü-
reçte ise işler başka bir yöne evrildi.

• Müzisyenliğin, şarkı yapmanın, şarkı söylemenin 
nesi sizi tatmin ediyor? 

Bir yapı düşünüp onu oluşturmak hoşuma gidiyor, 
oyun gibi. Ben de oyun oynamayı seviyorum ve kullan-
mayı bildiğim oyuncak da müzik işte.

• Eş, dost ve kedilerden oluşan ev yapımı klibiniz 
pek tatlı. Büyük prodüksiyonlu klipler, çekimler vb 
için bütçeniz mi yok, yoksa tercihiniz mi bu yönde?

Elimizdeki araçlar ve imkânlar dâhilinde yapılmış 
üç videom var; ilki yani Kahve tamamen amatör, par-
çanın dinleyiciye video olarak da ulaşması için telefon-
la çektiğimiz bir video. İkaria ve Sonbahar ise küçük 
imkânlar, büyük dostluklar ve güzel zamanlar geçire-
rek çekilmiş videolar. Büyük prodüksiyonlu videolarım 
da olsun isterim tabi, onlar da olur bence ama bunların 
da yeri apayrı. 

• Kahve’yi İkaria ve Sonbahar takip etti. Toplamda 
3 şarkınız var, dinleyiciye sunduğunuz. Nasıl bir kar-
şılık aldınız insanlardan?

Genel olarak beğenilerini dile getiriyorlar, beğenme-
diğini söyleyenler de var ama. En çok beğenilen parça, 
kişiden kişiye değişiklik gösterse de yoğunluk Ikaria’da. 

• “2019 sonunda yayınlanacak ilk solo albümü 
için de şarkılar yaratmaya devam ediyor.” yazıyor si-
tenizde.  Bu albümle ilgili neler söylemek istersiniz?

Şuan yayında olan parçalardan düzenleme olarak 
başka bir yöne gidişat var; daha önce de gitmek istedi-
ğim ama yoldaşımı bulamadığım için tek başıma kork-
tuğum, yakın geçmişte karşıma çıkan bir güzelle tekrar 
rotamı çevirdiğim bir yön. Bugünler düşünmek, dene-
mek ve çalışmakla geçiyor, çok heyecanlıyım ve merak 
ediyorum ben de nasıl bir sonuç çıkacağını.

“AYDA BİR GÜNEŞ”
• Keman, viyola, ukulele çalıyorsunuz. Beste yapıp, 

şarkı sözleri yazıyorsunuz ve söylüyorsunuz. Tam bir 
müzisyensiniz bence. Sizce müzisyen olmak böyle bir 
şey mi?

Müzik üzerine düşünmeyi ve müzikle uğraşmayı 
sevmek müzisyen olmak bence. Çalgı çalabilmek, şar-
kı söylemek ya da teknolojiyi kullanmak, yöntemler de-
ğişse de yol aynı. (Bu arada kendim için ukulele çalıyor 
demezdim, çalgı çalan biri olduğum için basitçe akort-
ları çalabiliyorum yalnızca ukuleleyle de gitarla da…)

• Nayah’ta ‘Ayda Bir Güneş’ adı altında sohbetli/
şarkılı bir program yapıyorsunuz. Bu fikir nasıl çıktı, 
nasıl gidiyor? 

İki kişi konser yapmayı düşündük önce, acaba soh-
bet de mi olsa dedik ve içeriği oluşturduk, hoşumuza gi-
dince de sürdürmeye karar verdik. En sevdiğim yanı da 
hazırlanılan konsere giden prova süreci; harika insanlar-
la yakın temas kurmuş, müzik paylaşmış, beraber şarkı 
söylemiş oluyorum bu şekilde.

• Sizi en yakın zamanda nerede dinlemek müm-
kün?

4 Ağustos’ta Burgazada Cennet Bahçesi’nde Kal-
ben’in güzel hayalleriyle tasarlayıp gerçek kıldığı Pa-
radiso Festivali’nde buluşacağız. Ben, Kalben, Kutsal 
Kaan Bilgin ve Kaos Köksal sahne alacağız, şimdiden 
çok heyecanlıyım. Bir ada vapuruna atlayıp gelin. Mü-
zik ve yaşam aşkıyla hazırlanmış, giyinmiş, heyecan-
lanmış hallerimizle yalnız hissetmeyecek, şarkılar söy-
lerken çoktan da çok olacağız zaten. 

l Gökçe UYGUN
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Kadıköy’ün  ‘Güneş’ gibi müzisyeni

Müzisyenler platformu OnAir ve müzik grubu Atari 
Kasedi, 8 Temmuz 2018’de Çorlu’da yaşanan feci tren 
kazasını unutmadı. Grup, bu kazayı, 1. yıl dönümünde  
‘ihmallerin aldığı canlar için’ yazdığı şarkısı “Nefes 
Almayan Hayatlar” ile anıyor.
Yapılan yazılı açıklamada, “Kaza ile cinayeti birbirinden 
ayıramayan adalet sistemine karşı hepimiz 
konuşuyoruz, yazıyoruz, çiziyoruz ve söylüyoruz... 
Şarkılarıyla kayıp ve acılarımızın sesi olmaya çalışan 
başta Atari Kasedi ve tüm OnAir ekibi olarak Çorlu 
tren katliamı yıl dönümünü biz de unutmuyoruz! Kaza 
değil cinayet olan bu elim günde kaybettiklerimize 

yangınımız, Nefes Almayan Hayatlar’ımıza acımız 
hiç dinmeyecek!Onca ihmal ve kimse suçlu değil 
aslındaların, kaderin arkasına utanmadan sığınmaların 
dipsiz! kuyularındayken; tüm bunları unutturmamak, 
gündemde tutmak adına sanatın her alanının 
kullanılmasının etkili olduğuna inancımızla, ONAIR 
Müzik’in ‘Sahne’ projesi kapsamında; Atari Kasedi’nin 
Nefes Almayan Hayatlar teklisini dinleyenlerine 
sunuyoruz. Çünkü biliyoruz ki acılarımızı eylemleştirip 
sanatın bir dalı ile buluşturmadan aydınlık yok 
hiçbirimize…” denildi.
Şarkıyı dinlemek için: https://youtu.be/1S8c0QKtSEs

“KADIKÖY BENİM, 
BEN KADIKÖY’ÜN!”
l Çağdaşınız ve (belki) komşunuz pek çok 
kadın müzisyen var Kadıköy’de ve bilhassa 
Moda’da. Onlarla tanışıyor musunuz? Nasıl 
bir bağlantınız var?
Tanıştıklarım, arkadaş olduklarım ve 
arkadaş olmak istediklerim var. Müzisyen 
dolu bir mahallede yaşamayı çok 
seviyorum. Oturduğum apartmanda bile üç 
dairede piyano var (benimki dahil), üst ve 
alt komşum gitar çalıyor, iki alt komşum çok 
iyi bir davulcu ve tonmeister… Hayat akıp 
giderken buluşmak zor olsa da varlıkları bile 
beni mutlu etmeye yetiyor.
l Kadıköy’de olmanın yaptığınız müziğe 
etkisi nasıl? 
Ben burada doğup büyüdüm, Kadıköy 
çocuğuyum yani. Ergenlikte sırf 
eğlencesine stüdyoya gider, bir şeyler 
çalardık. Bazen ben bas çalmaya çalışırdım, 
çoğu zaman da arkadaşlarımı dinlerdim. O 
zamanlar insanların yanında keman çalmaya 
utanıyordum, konservatuarda okuduğum 
için çok iyi çalmam beklenirdi ama kendimi 
yeterli bulmuyordum ama hiç bilmediğim 
bir çalgıyı çalmak kimsede bir beklenti 
yaratmayacağı için çok daha hafif geliyordu. 
Çok çeşitli müzikler dinledim büyürken, 
Akmar’da, Aygırlar’da geçti en güzel 
günlerim, çok çeşitli müzisyenlerle tanıştım, 
konserlere gittim. O zamanlardan tanıştığım 
ve hala hayatımda olan da birçok insan var 
ne mutlu ki. Kadıköy benim, ben Kadıköy’ün!
l Kadıköy’ün bağımsız/alternatif 
müzisyenlerini, müzik ortamını nasıl 
buluyorsunuz?
En eskiden beri Kadıköy’ümün bağımsız/
alternatif müzisyenlerinin, müzik ortamının 
bağımlısıydım. Gölge, Flu, Rashit şu an 
aklıma gelen isimler, her konserlerine 
giderdim. Küçük karanlık kulüpler vardı, 
konserler olurdu oralarda, gündüz de 
çok konser olurdu eskiden (o günkü 
bizler gidebilsin diye herhalde). Zamanla 
çoğalmaya başlayan kafe/barlar, Gezi’den 
sonra Kadıköy’e taşınan sanatçılarla daha 
da yoğunlaşmaya başladı. Canlı müzik 
yapılan yerler de gittikçe artıyor. Ben çok 
seviyorum, çok memnunum bu durumdan. 
Yıllar önce gece eğlenmek için ayrılmak 
zorunda kaldığım Kadıköyümü artık hiç 
bırakmıyorum.
l Cover şarkılar da yapıyorsunuz, ‘Moda 
Yolunda’ onlardan biri. Bunun gibi Kadıköy 
şarkıları repertuvarınızda olmaya devam 
edecek mi?
Moda Yolunda çok eğlenceli bir parça. 
Onu swing tarzda çalıp söyledik. Ama 
bu sıralar kendi şarkılarıma yoğunlaşmış 
durumdayım. Benim her adımım Kadıköy 
olduğu için şarkılarımda da yansıması 
mutlaka oluyordur.

Kadıköy’ü 
de müziği de 

çok seven 
müzisyen 

Güneş Özgeç, 
“Bence 

müzisyen 
olmak; 
müzik 

üzerine 
düşünmeyi 
ve müzikle 
uğraşmayı 
sevmek…” 

diyor

Çorlu tren kazasına şarkı
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Fotoğraf:  Poyraz Tütüncü
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eçirdiği hastalık sonucunda gıda konu-
sunda farkındalığı artan Musa Özsoy 2017 
yılından beri “Gıda Dedektifliği” yapıyor. 
Özsoy, sosyal medya hesaplarından ve 

gidadedektifi.com adresinden yaptığı yayınlarda, ürün 
etiketlerinin dilinden içindeki maddelere ve bu mad-
delerin etkilerine kadar her şeyi ortaya koyuyor. 
● Öncelikle kendinizden bahseder misiniz?
1983 İstanbul doğumluyum. Yıldız Teknik Üniversitesi 
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden mezun bir Şe-
hir Plancısıyım. 
● Neden böyle bir çalışma yapma ihtiyacı hissettiniz?
Eşim Çevre Yüksek Mühendisi. Kendisinde çevre ve 
endüstriyel gıdalar konusunda bir hassasiyet hep var-
dı fakat ben endüstriyel gıdalara, geçirdiğim bir hasta-
lık sonrasında daha da dikkat eder oldum. Bir cilt has-
talığı sürecinde 1 yıl boyunca birçok doktora gittim ve 
genelde tamamı ilaçlar önerdi fakat içtiğim hiçbir ilaç 
–ki gayet pahalı ilaçlardı– hastalığımı geçirmedi. Tır-
naklarımda cildimde geçmeyen yaralara sahiptim. Bu 
süreç sonrasında bir öneri üzerine gittiğim bir araştır-
ma hastanesinde ürik asit seviyemin yüksekliği tespit 
edildi ve bunu düşürmek için et yememem, kola içme-
mem söylendi. Araştırdığımda bunun temel sebebinin 
aslında fruktoz şurubu olduğunu keşfettim. İçeriğinde 
fruktoz şurubu ve ilave şeker olan birçok ürünü haya-
tımdan çıkarttım ve 1-2 hafta içinde tüm problemle-
rimden kurtulduğuma şahit oldum.

GLİKOZ VE FRUKTOZ ŞURUBUNA DİKKAT!
● Gıda Dedektifi nasıl ortaya çıktı?
Yaşadığım bu olaylar son-
rasında mısır şurubu içe-
ren ürünleri marketlerde tek 
tek tespit etmek ve insan-
lara duyurmak için Gıda De-
dektifi hesabını açmaya karar 
verdim.  Gıda Dedektifi’nde ilk 
olarak herkesin tükettiği abur 
cubur dediğimiz ürünlerle baş-
ladım. Neredeyse elimi attığım 
her şeyde glikoz şurubu ya da 
fruktoz şurubuna denk geliyor-
dum. Sonrasında hesabı takip 
edenlerin yönlendirmeleri ve 
talepleriyle başta sofra şekeri 
olmak üzere, içerikleri daha de-
taylı ve anlaşılır şekilde sunma-
ya ve insanlara anlatmaya gayret 
ettim. Çalışmalar aylar geçtikçe 
daha da detaylı araştırmalar ha-
lini almaya başladı ve hesap he-
nüz 1. yılını doldurmadan 100 bin 
takipçiyi geçti. Bu beklemediğimiz talep sonrasın-
da daha net olarak gördük ki, insanların etiket okuma 
bilincini ve farkındalığını geliştirme konusunda ciddi 
bir ihtiyaç var. 2 buçuk yılı aşkın süredir biz bu ihtiyaç 
üzerine üzerimize düşen sorumluluğu bağımsız ve ta-
rafsız yayınlarla yerine getirmeye çalışıyoruz.
● Düzenli olarak araştıran ve paylaşan biri olarak 
gıda güvenliğinde en büyük sorunlarımız nedir?
Bu bağlamda endüstriyel gıda konusunda en büyük 
problem etiket okumamak. Daha basit deyişle, ye-
diğimiz gofrette, içtiğimiz meşrubatta, çocuğumuza 

verdiğimiz bisküvide hangi yağın kullanıldığını, hangi 
katkı maddelerinin olduğunu ve hatta ne kadar şeker 
olduğunu bilmemek. Bu haliyle de farkında bile olma-
dan tek bir gofretten 8 tane küp şeker, tek bir meşru-
battan 12 tane küp şeker ve tabii ki yanlarında birçok 
farklı katkı maddelerini vücudumuza alıyoruz. Üzücü 
olan, bunları fark etmeden tüketmenin yanı sıra bun-
ların vücudumuza etkileri konusunda da yeterince bi-
linçli değiliz. Bunun yanı sıra, endüstriyel üretimin her 
boyutunda gıda güvenliği sorunlarıyla karşı karşıya-
yız. Kapıda bırakılan ayranlar, soğuk zinciri bozulmuş 
süt ürünleri, tarihi geçmiş fakat buna rağmen indirim-
li olarak satılan ürünler. Bunlar ve daha fazlasını 1 yılı 
aşkın süredir de ayrıca hesabımızda paylaşıyor ve bu 
yönde de tüketici bilincini arttırmaya çalışıyoruz.
● Etiketlerde dikkat etmemiz gereken şeyler neler?
Temel olarak bakılan şey; kalori oranı oluyor. Fakat as-
lında kalorinin miktarından ziyade; kaynağı önem-
li. Öyle ki, Dünya Sağlık Örgütü tarafından da çerçeve-
si çizildiği haliyle  ürünlerden aldığımız kalorinin ilave 
şeker ve doymuş yağdan gelen oranlarına dikkat et-

memiz lazım. Çizilen bu çerçevede 
günlük alınan toplam kalorinin ila-
ve şekerden ve doymuş yağdan ayrı 
ayrı olmak üzere yüzde 5’i geçme-
mesi gerekiyor. Bu da günlük 2000 
kcal enerji kabulüne göre 25 gr. ilave 
şeker demektir. Yüksek gibi gele-
bilir ama bu oran ufak boy bir mey-
ve nektarında bulunuyor. Sağlık-
lı bir tüketim için bu oranın yüzde 
10’u ise kesinlikle geçmemesi öne-
riliyor. Bu durum gıda mevzuat-
larında da yerini alıyor. Bu oranları 
geçen gıdalar Ocak 2020 itiba-
riyle “sağlık beyanı” yapamaya-
cak. Yani yüksek oranda şeker ve 
doymuş yağ içeren bir ürün, içe-
riğinde örneğin vitaminler gibi 
yararlı bileşenler içerse dahi bu 
ürünü yararlı bir ürün olarak be-
yan edemeyecek.

ÇİLEKLİ SÜT GERÇEKTEN ÇİLEKLİ Mİ?
● Sayfanızda bazı etiket hilelerini de deşifre ediyor-
sunuz.  En sık rastlanan etiket hileleri neler?
Aslında hile demek doğru olmaz çünkü karşılaştığımız 
tüm endüstriyel ürünlerin içerikleri mevzuata uygun-
dur. Yani içerik beyanları bakanlık tarafından mevzua-
ta uygun olduğu onaylanmış ve besin değerleri tablo-
ları da yapılan analizler sonrasında bakanlığın onayını 
almış verilerdir. Fakat biz olaya mevzuattaki kabuller 
değil; tüketici farkındalığı yönünden baktığımızda iş-
ler değişiyor. Buna en basit örnek; çilekli süt… İçeri-
ğinde binde 1 oranında çilek tozu olan bir ürün mev-
zuata göre çilekli süt olarak satılabiliyor. Fakat biz 
tüketici olarak şunu soruyoruz; Bunun neresi çilekli? 
Benzer duruma yakın zamanda salepte rastladık. Dik-
kat ederseniz ambalajda “Salepli içecek” veya “Sa-
lep aromalı içecek” yazan bu ürünlerde on binde 1 ora-
nında salep var. Bazılarında sadece aroması var. Fakat 
bunu alıp tüketenler gerçekten salep içtiğini sanabi-
liyorlar. Biz bu ve buna benzer durumları ambalajlar-
daki okunması zor içerik satırlarından çıkartıp büyük 
manşetlere ve yüzbinlere ulaşan paylaşımlara taşıdık. 
İşe başlarken bir gıda mühendisi tanıdığım; “Her şey 
çok güzel ama çok halk dilinde” demişti. Ben de “Asıl 
farkımız bu” demiştim. Bugüne kadar anlattıklarımız 
aslında birçok uzman tarafından para kazanma ara-
cı haline getirilmiş uzmanlık sırlarını da kapsıyor. Pay-
laşımların tamamında kişisel araştırmalarım ve bunun 
yanı sıra takipçilerimden gelen verileri de değerlendi-
riyorum. Önceki gün bir paylaşımla ilgili olarak Azer-
baycan ve Suudi Arabistan’daki takipçilerimden fo-
toğraflar alarak iddiamızı destekledik. Ve gördük ki, 
Gıda Dedektifi olarak Türkiye’nin her ilinde ve birçok 
ülkede bulunan yüzbinlerce takipçisiyle ender sosyal 
platformlardan biri.

ÇİKOLATADA “GİZLİ ZAM”
● Firmalardan geri dönüş alıyor musunuz? Nasıl geri 
dönüşler oluyor?
Firmalar başlarda bizi baskı altına alma ve sindirme yo-
luna gittiler. Bu da genel olarak “hukuki yollara baş-
vurma” yöntemiyle oluyor. En son bir içecek firma-
sı 20 avukatın yer aldığı bir ihtarname yollamıştı. Bu bir 
göz korkutma ve baskı altına alma politikasıydı. Son-
rasında yaptığımız yayınlarla 20 avukata karşılık ola-
rak yüzbinlerce insan bize destek verdi. Çünkü yaptı-
ğımız tespitlerde bir hata bulunmuyor, gizli bir sır açığa 
çıkartılmıyor; aksine etiket verileri daha önce yapılma-
dığı haliyle herkesin anlayacağı bir dille yorumlanıyor ve 
bu yapılırken hiçbir şekilde firmalar karalanmıyor. Fa-
kat buna rağmen hala bazı firmalar bu yola başvuruyor. 
Geçen sene bir paylaşımla ilgili bir sosis firması hakkı-
mızda suç duyurusunda bulundu ve Emniyet Müdürlü-
ğü’ne gidip ifade verdim. Suç duyurusunda; “Bu hesa-
bın arkasındaki yapılar araştırılsın” ve “Hangi firmaların 
yönlendirdiği tespit edilsin” gibi mesnetsiz iddialar yer 
alıyordu. İfademde yayınlarımı bireysel bir tüketici ola-
rak yaptığımı, hiçbir firma ve kuruluştan yönlendirme 
almadığımı anlatarak yaptığım paylaşımdaki teknik de-
tayları bir bir aktardım. Sonrasında savcı bilirkişi tayin 
ederek bilimsel boyutuyla da paylaşımımı araştırdı ve 
bu iddialarla ilgili takipsizlik kararı verdi. Yani bu mes-
netsiz iddiaların asılsız olduğu hukuken ortaya kondu. 
● Kurdaki yükseliş gıdayı nasıl etkiledi?
Dolar meselesine gelirsek; geçen yıldan bu yana mey-
dana gelen bu ekonomik süreçte bizim de çokça dikkat 
çektiğimiz “gizli zam” meselesi ortaya çıktı. Yani bir gof-
retin fiyatı değişmiyor fakat boyutu küçülüyor. Yani daha 
önce 50 gram olarak satılan ürün 45 grama düşüyor fa-
kat fiyatı aynı. Bu konuda da Ticaret Bakanlığı gerekli dü-
zenlemeleri yaptı fakat bu durum hala az da olsa devam 
ediyor. Biz üst üste 4 kez gramaj düşüren çikolata yayın-
ladık. Maalesef bu konuda da tüketici dikkatli olmalıdır.

  

Bir porsiyonunun 60 kalori 
olması sayesinde diyet ya-
panların ve sağlıklı besle-
nenlerin tercihleri arasın-
da yer alan karpuzun çok 
önemli faydaları bulunuyor. 
Tatlı krizlerini en hafif şe-
kilde atlatmanın iyi bir yolu 
olan karpuz, obeziteden 
kalp hastalıklarına kadar 
pek çok rahatsızlığa kar-
şı doğal bir koruma sağlıyor. 
Memorial Bahçelievler Has-
tanesi Beslenme ve Diyet 
Bölümü’nden Dyt. Aslıhan Al-
tuntaş, karpuzun faydaları hakkında bilgi verdi.

Karpuz, su ve şeker içeriği yanında birçok vita-
min ve mineral içeren düşük kalori mucizevi bir mey-
vedir. Özellikle yaz aylarının vazgeçilmez meyvele-
rinden biri olan karpuz, kilo kontrolüne de yardımcı 
olmaktadır. Ayrıca karpuz, tatlı krizlerini önlemek 
için de özellikle tercih edilmesi gereken bir meyvedir.

60 KALORİLİK VİTAMİN DEPOSU
Karpuz; C vitamini (16 mg), pantotenik asit, biotin, 

potasyum (230 mg), A vitamini, B1 vitamini, B6 vitami-
ni, bakır, magnezyum için iyi bir kaynaktır. Bir porsiyon 
yani 200 gramlık bir karpuz 60 kalori olmasıyla da iyi bir 
diyet besinidir. 200 gram karpuz 15 gram karbonhidrat, 
0,80 gram lif ve 8 miligram likopen içermektedir.

BÖBREK HASTALARI DOKTORA DANIŞMALI
Her türlü sebze ve meyve, uzun yaşamın sır-

rı olarak değerlendirilmektedir. Birçok araştırma kar-
puz gibi bitkisel besinlerin tüketilmesini obezite, di-
yabet, genel ölüm oranlarının azalması, kanser ve 
kalp hastalıklarının azalması ile ilişkilendirmektedir. 
Ancak karpuz potasyum içeriği yüksek olan meyve-
lerden biridir. Bu sebeple potasyum kısıtlaması olan-
larda, böbrek hastalarında tüketimi beslenme uz-
manları kontrolünde olmalıdır.

KARPUZUN FAYDALARINI BİLİYOR MUSUNUZ?
1. Bir porsiyon karpuz günlük C vitamini ihtiyacının 
yüzde 16’sını karşılamaktadır.
2. Karpuz kan basıncını düzenleyerek, tansiyonu 
kontrol altına almaktadır. 
3. Kanser savar bir besindir. Kanser vakalarında yan 
etkinin azalmasına yardımcı olmaktadır
4. Vücutta yağ birikimini engellemektedir.
5. Serbest radikalleri etkisiz hale getirip ve oksidatif 
stresi azaltarak kalbi korumaktadır.
6. Çok iyi bir antioksidandır. 
7. Sindirimi düzenleyip, kabızlığı, hazımsızlığı önle-
mektedir.
8. Susuzluğa çaredir.
9. İçerdiği kolin sayesinde hafızayı güçlendirmekte-
dir.
10. Kas ağrılarını azaltıp, egzersiz sorası toparlanma 
süresini kısaltmaktadır.
11. Cildi nemlendirip, saç hücrelerini geliştirmektedir.

Yazın KARPUZ 
tüketmenin 

11 faydası

Dyt. Aslıhan Altuntaş

AYNI MARKA, FARKLI İÇERİK!
● Geçtiğimiz günlerde bir dondurma 

markasının içeriğinin yurt içinde farklı olduğunu 
deşifre ederek gündem olmasını sağlamıştınız… 
Türkiye pazarına üretilen ürünlerin çoğunlukla 
daha düşük kaliteli ve yüksek oranda şeker içer-
diğini daha önce de benzer paylaşımlarla zaten 
ortaya koymuştuk. Buna örnek olarak sütlaçtan 
kahveye, patates cipsinden dondurmaya kadar 
birçok paylaşım yaptık. Fakat son paylaşım İngil-
tere’dekiyle bariz oranda farklılıklar içermesi ve 
özellikle çocuklara yönelik bir ürün olması dola-
yısıyla daha da dikkat çekti. Paylaşımımız diğer 
sosyal medya kanallarımız vasıtasıyla 3 milyo-
na yakın kişiye ulaştı. Bu da kamuoyu oluşmasına 
ve toplumsal bir tepki meydana gelmesine sebep 
oldu. İnanıyorum ki, bu farkındalık yakın zamanda 
bu ve buna benzer ürünlerin içeriklerinin iyileşti-
rilmesine vesile olacaktır.

“Ne yediğimizi biliyor muyuz?” 
sorusu üzerine harekete 

geçen Musa Özsoy, iki buçuk 
yılı aşkın süredir güvensiz 

gıdaların izini sürüyor

   En büyük 
problemİmİz 

etİket okumamak
G

● Alper Kaan YURDAKUL
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Organizasyonun beşinci ve son gününde suya giren 
milli sporcu Demirkan Demir, erkekler 100m kurba-
ğalama finalindeki 1.00.84’lük derecesiyle bronz ma-
dalya kazandı. Kadıköylü sporcu bu derecesiyle 17-18 
yaş yeni Türkiye rekorunun da sahibi oldu.

Öte yandan milli sporcular Demirkan Demir, 
Emir Şimşek, Baturalp Ünlü ile milli sporcu Mert 
Ali Satır’dan oluşan 4x100m Mix Bayrak Takımı, 
3:42.76’lık derecesiyle bronz madalya kazandı. Spor-
cular, bu dereceleri ile 17-18 Yaş yeni Türkiye rekoru-
nun sahibi olmayı başardı. 

Kadınlar 50m kelebek finalinde mücadele eden 
Aleyna Özkan ise 27.09’luk derecesi ile dördüncü sı-
raya yerleşti. Gizem Güvenç, Beril Böcekler, Defne 
Taçyıldız ve Doğa Babacan’dan oluşan 4x200m ser-
best bayan bayrak takımı ise 8.22.14 ‘lük dereceleri ile 
17-18 yaş yeni Türkiye Rekorunun sahibi oldu.

Rusya’nın Kazan şehrinde 
düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme 
Şampiyonası’nda yarışan Kadıköylü 
milli sporcu Demirhan Demir bronz 
madalyanın sahibi oldu

Kadıköylü yüzücüden 
ULUSLARARASI BAŞARI

agbi Lig Derneği ve Kadıköy Belediyesi 
işbirliğiyle düzenlenen 4. Uluslararası İs-
tanbul Plaj Ragbi Lig turnuvası, 6-7 Tem-
muz 2019 tarihlerinde 25 takımın katılı-

mıyla Kadıköy Kalamış Sahili’nde gerçekleşti.
Turnuvada Türkiye’nin yanı sıra Lübnan, Sırbis-

tan, İran’dan ragbi takımları yarıştı. Türkiye ve yurt 
dışından 250 Ragbi Lig oyuncusunun katıldığı turnu-
vada 5 asıl oyuncu ve 5 yedek oyuncudan oluşan ta-
kımlar 2 gün boyunca kendi aralarında turnuva usulü 
maçlar düzenlendi. 17 erkek ve 8 kadın takımın mü-
cadele edeceği turnuvada, 19 yerli ve 6 yabancı 25 ta-
kım yer aldı.

Turnuvada kadın ve erkek takımlarındaki yakla-
şık 250 ragbi oyuncusu, plajda kum üzerinde kıyası-
ya mücadele ettiler. Oldukça çekişmeli geçen maçlar 
hem oyuncular hem de seyirciler açısından eğlenceli 
ve heyecanlı anlara sahne oldu.

“ÖZGE KANBAY’IN TAKIMI”
Kadıköy Belediyesi Kalamış Spor Merkezi'nde 

gerçekleşen turnuvada erkeklerde Lübnan takımı Be-
ach Berries şampiyon olurken, kadınlarda ise hayatı-

nı kaybeden genç hakem Özge Kanbay adına kurulan 
“Özge Kanbay’ın Takımı” zafere ulaştı. Ragbi oyun-
cusu ve hakem Özge Kanbay, henüz 22 yaşındayken 
kansere yakalanmış, Manisa’da tedavi gördüğü hasta-
nede 26 Şubat’ta hayatını kaybetmişti.  

ÖDÜL TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ
Turnuvanın ardından ödül töreni Kalamış Sahi-

li’nde gerçekleşirken ödülleri Kadıköy Belediye Baş-
kanı Şerdil Dara Odabaşı ve Ragbi Lig Derneği Baş-
kanı Gürol Yıldız verdi. Odabaşı, turnuva başlamadan 
önce yaptığı basın açıklamasında, “Ragbi, Türkiye’de 
gelişmekte olan bir spor ve umarım daha hızlı gelişir. 
Türkiye’de endüstriyel sporların önüne geçen alterna-
tif haline gelir. Her sporun temelinde strateji ve disip-
lin vardır. Ragbi, bunların odak noktasının en güçlü 
olduğu spor. Kadıköy Belediyesi olarak şu an sade-
ce yer sağlayıcısı ve destek olan konumundayız. Önü-
müzdeki yıllarda bunu geliştirmek istiyoruz.” şeklin-
de konuşmuştu.

Ragbi Lig Derneği başkanı Gürol Yıldız ise, “Bu-
rada Kalamış Park’tayız. 4. Uluslararası İstanbul Plaj 
Ragbi Lig Turnuvası, gerçekten çok gururluyuz. Sağ 

olsun Kadıköy Belediyesi bize mükemmel bir alanı 
verdi. Uluslararası olmasından daha da gururluyuz 
çünkü İran'dan Lübnan'dan Sırbistan'dan takımları-
mız var. Türkiye'den de 16 tane takımımız mücadele 
ediyor. Türkiye'de Ragbi Lig başladığında hiç tanın-
mayan spordu, sonra biz geliştirerek Avrupa ve Dün-
ya Ragbi lig tarafından üye olmaya başladık. Bunu 
sayesinden  dünya kupasına davet edildik Avustral-
ya'da. 4 maçtan 3'ünü kazandık. Türkler Ragbi ligde 
oynayabilirler diye gösterdik.”  dedi.

Kalamış’ta 6-7 Temmuz tarihlerinde 
gerçekleşen 4. Uluslararası İstanbul Plaj 
Ragbi Turnuvası nefesleri keserken, 
turnuva sonrası ödüller sahiplerini buldu

KalamıS’ta nefes kesen 
mÜcadele

Kadıköy, parkları, sahil şeridi, spor alanları ile spo-
run buluşma noktası olma görevini sürdürüyor. Ka-
lamış Plajı, voleybol tutkunlarını ve yelken severleri 
ağırlarken Caddebostan ise bir yanda koşusunu ya-
panları, bir yanda basketbol oynayanları misafir edi-
yor. Bireysel spor yapanların yanında Türkiye’nin en 
büyük ve en eğlenceli spor aktiviteleri de Kadıköy’ü 
tercih ediyor. İşte bunlardan birkaç örnek: 

1. Koşu
İstanbul’da koşu denince akla gelen iki mekan var. 
Biri ormanlar, diğeri de Caddebostan. İsteyenler 
Caddebostan sahilinin keyfini çıkarırken, dileyen-
ler de Fenerbahçe’ye kadar olan kısımda kendilerine 
meydan okuyabiliyor. 4 mevsim binlerce insan Cad-
debostan sahilinde sporunu yapıyor. 

2. Plaj Voleybolu
Dünya üzerinde çok fazla takipçisi olan, herkesin 
de rahatlıkla oynayabildiği plaj voleybolunun İstan-
bul’daki tek sahası Kalamış’ta. Kadıköy Belediye-
si Kalamış Gençlik Merkezi’ndeki 3 saha, Türkiye Vo-
leybol Federasyonu’nun takviminde yer alan Kalamış 
Open’ın da ev sahibi.

3. Red Bull Uçuş Günü
Red Bull Uçuş Günü 6 yıl aradan sonra İstanbul’u ka-
natlar altına almaya geliyor. Fransa’dan Sırbistan’a, 
Almanya’dan Polonya’ya dünyanın pek çok farklı ül-
kesinde gerçekleştirilen, eğlence ve yaratıcılığın bi-
rarada unutulmaz bir görsel şölene dönüştüğü Tür-
kiye’nin en büyük uçuş günü için Caddebostan plajı 
tercih edildi. Dörder kişilik takımların birbirinden ya-
ratıcı uçuş araçları, kostümleri ve sahne şovları ile 6 

metre yüksekliğinde bir rampa-
dan serin sulara atlayacağı Red 
Bull Uçuş Günü seyircilere unu-
tulmaz anlar yaşatacak. Katı-
lımcıların tasarladıkları el yapımı 
uçuş araçlarıyla uçabildiği kadar 
uçacağı festival tadında geçecek 
bu ücretsiz etkinlik 4 Ağustos 
Pazar günü saat 11.00’de 
Caddebostan Plajı’nda gerçekleştirilecek.

4. 3x3 Basketbol Turnuvası
Basketbol, Caddebostan’ın ayrılmaz bir parçası. Sa-
hil boyunca uzanan sahalarda genci yaşlısı her yaş-
tan insan, basketbol heyecanını denize nazır yaşıyor. 
Tabii ki büyük turnuvalar da gözlerini bu sahile çevi-
riyor. Artık Olimpik bir spor olan 3x3 basketbolunun 
Türkiye’deki en büyük turnuvası da düzenlenmek 
için Caddebostan’ı tercih etti. 3 oyunculu iki takımın 
standart bir yarı saha içerisinde birbirlerine meydan 
okuduğu Türkiye’nin en büyük 3x3 basketbol turnu-
vası TBF Red Bull Reign 3x3 Basketbol Turu’nun İs-
tanbul elemesi Caddebostan’da yapıldı.

5. Kalamış Yelken Kulübü
İstanbul’un tarihi yelken kulüplerinden Kalamış Yel-
ken Kulübü, yelken severlerin mavinin sonsuzluğu 
ve rüzgârın verdiği özgürlük hissi ile Kadıköy’ün ta-
dını çıkarmasını sağlıyor. Yılın ilk yarışları mayıs ba-
şında gerçekleşti. 1 Temmuz Kabotaj Bayramı’nda da 
yelken yarışları vardı. Kalamış yelken severlerin yıl 
boyunca buluşma noktası olmayı sürdürüyor. 

Spor aktivitelerinin 
MERKEZI KADIKÖY

TFF İstanbul Süper Amatör ve 1. Amatör Lig 
için sezon planlamasını yaptı ve takım lis-
telerini yayınladı. Planlamaya göre Süper 
Amatör Lig 28 Eylül’de başlayacak ve Ni-
san ayına dek sürecek. İki Kadıköy takımının 
yer aldığı 1. Amatör Lig 21 Eylül’de başlaya-
rak 12 Ocak tarihinde son bulacak. 4 Kadıköy 
takımının yer aldığı İkinci Amatör Lig ise 22 
Ocak’ta başlıyor.

KADIKÖY SÜPER AMATÖR’DE YOK
Geçtiğimiz sezon Süper Amatör Lig’de mü-
cadele eden Yeldeğirmenispor, Bostan-
cıspor ve Fikirtepe Dumlupınar takımlarının 
üçünün de küme düşmesiyle birlikte yıllar 
sonra ilk defa Süper Amatör Lig’de bir Kadı-
köy takımı kalmamıştı. Fikirtepe Dumlupınar 
altyapı çalışmalarına ağırlık vermesi ve lige 
katılmama kararı ardından geçen sezon Ko-
şuyoluspor, Bostancı ve Yeldeğirmeni Süper 
Amatör Lig için ter dökse de istediği başarı-
yı gösteremedi.
Bu sezon geçtiğimiz sezon küme düşen Ko-
şuyoluspor 1. Amatör Lig’de yer almazken, 
Bostancı ve Yeldeğirmeni Süper Amatör için 
ter dökecek.  
Geçtiğimiz sezon 2. Amatör Lig’de ise Fe-
neryolu, Hasanpaşa, Kozyatağı ve Eren-
köy Acar bulunuyordu. Takımlardan hiç biri 1. 
Amatöre çıkamazken, Koşuyolu da bu sezon 
2. Amatör Lig’de mücadele edecek.

DEMİRSPOR BU SENE DE YOK
Haydarpaşa Garı’nın kapatılması, TCDD ta-
rafından verilen desteklerin yetersizliği, in-
sanların ilgisinin azalması gibi sebepler-
den gelirleri düşen Demirspor, son 5-6 yıldır 
zor günler geçiriyordu. Antrenman sahala-
rı ve merkezi Orgeneral Şahap Gürler Cad-
desi’ndeki TCDD’ye ait arazide yer alan ku-
lüp hakkında, dört yıla yakındır biriken kira 
borçları nedeniyle, birçok alanda temsil et-
tikleri TCDD tarafından borçların tahsili için 
işlem başlatılmıştı. Kulüp aldığı kararla tari-
hinde birçok milli sporcu yetiştirmiş serbest 
güreş şubesini kapatmak zorunda kalmış-
tı. Demirspor, güreşin yanı sıra İkinci Amatör 
Lig’den ve U19 Ligi’nden de çekilme kararı 
almıştı. Ulaştığımız kulüp yöneticileri geçen 
bir yılın ardından bir değişim olmadığını ve 
çekilme kararını bu sene de uygulayacakla-
rını aktardı.

Kadıköy takımlarının da 
bulunduğu amatör liglerde 
yapılan sezon planlamasına 
göre 1. Amatör Lig 21 Eylül, 
Süper Amatör Lig 28 Eylül, 
2. Amatör Lig ise 22 Ocak’ta 
başlayacak
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planlaması 

yapıldı
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İstanbul Tozkoparan Spor Salonu’nun 
ev sahipliğinde yapılan organizasyonda 
kadınlarda Türkiye Kupası şampiyonu olan 
Fenerbahçe, ferdi müsabakalarda da mutlu 
sona ulaştı.
Fenerbahçeli sporcular Sibel Altınkaya ile 
Gülpembe Özkaya çift kadınlarda Türkiye 
Kupası şampiyonluğuna ulaşırken; Sibel 
Altınkaya tek kadınlarda 5. kez Türkiye 
Kupası şampiyonu oldu. Öte yandan 
Gülpembe Özkaya tek kadınlarda da 
Türkiye Kupası üçüncülüğü elde etti. 
Kazanan oyuncular düzenlenen törenle 
madalyalarını ve kupasını aldı.

MASA TENISI’NE 
Fenerbahçe imzası

Koşu, 
voleybol, 
yürüyüş, 
basketbol, 
tenis…  
Kadıköy, 
sporun 
buluşma 
noktası 
olmaya
 devam 
ediyor
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16 TEMMUZ SALI        
Sihirli oyuncaklar /Altınok 
Çocuk Tiyatrosu
Clara’nın dedesinin oyun-
cak dükkanında bulduğu eski 
bir kitap, sihirli bir yolculu-
ğun anahtarı olur. Oyuncak-
lar Ülkesine yapılacak bu yol-
culukta, Clara’ya oyuncak 
dostları Teneke Adam, Bale-
rin, Bety, Boney ve Kurşun 
Asker eşlik eder. Bu gizem-
li müzikal hikayede çocuklar 
kendini Oyuncaklar Ülkesin-
de hissedecek. Birbirinden 
etkileyici rengarenk kostüm-
ler, dans performansları, ses 
ve ışık efektleri bu müzikal 
için hazırlandı.

17 TEMMUZ ÇARŞAMBA  
Küçük Prens/ Anyamanya 
Kumpanya
Küçük Prens kendi 
gezegeninin parçalanmasına 
sebep olacak baobap 
ağaçlarının fidanlarını yemesi 
için bir kuzu aramak üzere 
uzayda yolculuğa çıkar. 
Dünyaya varana kadar gittiği 
gezegenlerde farklı kişilik 
özelliklerine sahip karikatürize 
tiplerle karşılaşır. Hepsi 
yetişkin insanlardır. Her birinin 
komik ve abartılı yönleriyle 
karşılaşır ve tanışır. Son olarak 
da gezegene ilk ayak bastığı 
yerde pilot ile karşılaşır.                

18 TEMMUZ PERŞEMBE  
Tavşan Aranıyor /Atta 
Festivali
3 polis dedektifi ellerinden 
kaçan yaramaz bir tavşanı 
arıyor. Kafalarına göre 
hareket eden tavşanlar ise 
izin almadan önlerine gelen 
her yeri kazar, buldukları 
havuçları yer, sokağa pisler ve 
asla söylenileni dinlemezler. 
Tavşanı bulmak için dedektifler 
yola çıkar ve minyatür şehrin 
her köşesini didik didik ararlar. 
Şehirde her şeyin yavaş yavaş 
tavşana dönüştüğü bu oyun 
hareketli hem de eğlenceli.

19 TEMMUZ CUMA 
Oyun Avcısı /Tiyatro Bozok 
Dünya’da ki tüm çocuk 
oyunlarının “Oyun Avcısı” 
tarafından çalındığını fark 
eden çocuklar oyunlarını geri 
alabilmek için birleşerek plan 
yapar. Oyun Avcısı çocukların 
oyunlarını geri vermek 
zorunda kalır. Çocukların 
el birliğiyle yaptığı plan 
Oyun Avcısı’nı çok etkiler 
ve değişmeye karar verir. 
Çünkü fark yaratan insanlar 
sokaklarda doyasıya oynayan, 
ebelenen, sobelenen ve 
içindeki çocuğu hiç ama hiç 
büyütmeyenlerdir. 

20 TEMMUZ CUMARTESI
Bremen Mızıkacıları Yeni 
Dünya Bandosu /Çizgi 
Kukla Tiyatrosu 
Evlerinden ayrılmak zorunda 
kalan; eşek, köpek, kedi ve 
horoz’un hayatta kalma 
ve özgür bir yaşam kurma 
mücadeleleri özellikle küçük 
izleyicilere ”özgürlük” 
kavramı üzerinde düşünme 
şansı yaratıyor.

21 TEMMUZ PAZAR  
Kaplumbağa ve Tavşan / 
Istanbul Çocuk Sanat 
Tavşan herkese, ormanın 
en hızlı koşucusu olduğunu 
söylemektedir. Bütün 
hız yarışlarında herkesi 
geçmektedir de. Bir gün, 
Bilge Maymun, ormanda 
yeni yarışmalar düzenler. 
Ancak bu yarışmalar sadece 
hız yarışmaları değildir. 
Yetenek ile ilgili yarışmalar 
da vardır. Kaplumbağa 
ile Tavşanın bu eğlenceli 
yarışmaları komik bir dille 
anlatılmaktadır.

22 TEMMUZ PAZARTESI  
Merhaba Gölgem /Mask – 
Kara Tiyatrosu
Merhaba Gölgem de insanın 
kalbinden geçenlerle 
aklından geçenlerin bir 
yerde kesişmesi ve denge 
kurması gerekliliği anlatılır.  
Bir çocuk gölgesini görür ve 
ondan korkar. Daha sonra 
yavaş yavaş gölgesine alışır. 
Gölgesinden korkmaması 
gerektiğini fark ettiğinde ise 
onunla oyunlar oynamaya 
başlar. Ve Çocuk daha 
sonra Gölgesiyle düşşel bir 
yolculuğa çıkar. 

23 TEMMUZ ÇARŞAMBA
Canavar Var Mı Yok Mu? /
Ginko Tiyatro
Bir meyveyi paylaşamayan iki 
köyün kralları, köy halkına bir 
yalan söylerler; çok korkunç 
bir canavar vardır ve her an 
köye saldırabilir! Eğer araların-
dan en güçlü olanı seçip, ca-
navarı yenmesi için gönder-
mezlerse kimseye yiyecek 
yoktur! Bir kaplumbağa gön-
derilir ama onun gibi gönderil-
miş başka bir kaplumbağayla 
daha karşılaşır. Ortada bir ca-
navar olmadığının ve kralların 
yalan söylediğinin anlaşılma-
sıyla kaplumbağalar köylerine 
döner ve kralları kovarlar. 

24 TEMMUZ PERŞEMBE 
Rapunzel ile Beyaz Atlı 
Prensi/ Sarıyer Sanat 
Tiyatrosu
Kral ve kraliçenin bir erkek 
çocukları olur. Hırsızlar fidye 
için prensi kaçırırlar. Yaşlı cadı, 
prensle aynı gün doğan ve sa-
rayın terzisinin bebeği olan 
Rapunzel’in saçlarıyla sihir-
li çiçeğin bağlantısı olduğunu 
fark eder. Rapunzel’i kaçırıp 
ormanda bir kuleye hapseder. 
Rapunzel 18 yaşına geldiğinde 
şans eseri yolu ormana düşen 
prensle karşılaşır. Kahraman-
larımız birlikte kuleden kaçar-
lar ve kaderlerine doğru eğ-
lenceli bir maceraya atılırlar. 

25 TEMMUZ CUMA 
Ormanın Şarkısı /Tiyatro 
Alkış
 “Bağlamada sincap, keman-
da maymun, tavşan ney çalı-
yor, koala da kanun… Ormanın 
derinliklerinden bir şarkı yük-
seliyor ve ormanın sakinleri bu 
şarkıya eşlik etmeleri için he-
yecanla insan dostlarını bek-
liyor…”  
Ormanlarında huzur içinde ya-
şayan hayvanların başı dert-
te. İnsanların dikkatsizlikle-
ri sonucu yanan ağaçlar onları 
yuvalarını terk etmek zorun-
da bırakıyor. Tüm hayvanlar bu 
gidişe dur demeye kararlı. 

26 TEMMUZ CUMARTESI 
Soğuktan Korkmayan Tek 
Kuş /Tiyatro Gülgeç
Riki, hayatının en soğuk ve 
uzun kışını yaşamaktadır. 
Sonunda sabrı tükenen Riki, 
bir sabah uyanır ve kışı bulup 
onunla konuşmaya ve onu 
gitmesi için ikna etmeye 
karar verir. Kışı dünyanın en 
soğuk yerinde bulabileceğini 
düşünen Riki dünyanın en 
soğuk yerine ulaşır. Faka 
kıştan önce karşısına tuhaf 
bir kuş çıkar. O, soğuktan 
korkmayan tek kuştur. 

27 TEMMUZ PAZAR 
Ödlek Aslan Müzikali / 
Tiyatro Kronik
Ormanların kralı aslanın 
mağarasına kim girmeye 
cesaret edebilir ki? Ancak 
bu aslan biraz farklı: Ödlek 
Aslan.  Çocuklara, hayvanlar 
üzerinden sevgi, birlikte 
yaşama ve eşitliğini anlatan; 
kaliteli görselliğin yanında 
kaliteli müzikleriyle büyük 
küçük tüm izleyenlere görsel 
ve işitsel şölen sunan bir 
Afrika masalından sahneye 
uyarlanmış müzikal çocuk 
oyunudur.

28 TEMMUZ PAZARTESI  
Kurbağa Prens /Uygur 
Çocuk Tiyatrosu
Bir varmış, bir yokmuş diye 
başlar tüm masallar ve 
nihayetinde sonsuza dek 
mutlu yaşar masallardaki 
kahramanlar. Ama biz 
genelde arada olup biteni pek 
düşünmeyiz. Ne yaparlar da 
sonsuza dek mutlu olmayı 
başarır bu kahramanlar? 
Dostluk, sevgi, dürüstlük 
nedir? Kurbağa Prens ve 
arkadaşları tam da bu sorular 
üzerinde şarkılarla danslarla 
zıplayıp duracaklar ve cevabı 
bulana dek durmayacaklar.

29 TEMMUZ SALI 
Renk Renk Ülkesi / 
TiyatrOPS
Emre ile Ecem iki kardeştir. 
Emre’nin en büyük tutkusu 
okuldan arta kalan zamanlarda 
tabletinde oyun oynamaktır. 
Kardeşinin tabletine kendisi-
ninki bozulduğu için el koyar. 
İki kardeş tablet yüzünden 
aralarında itişip kakışırken tab-
leti vermek istemeyen Emre 
kardeşini ağlatır. Daha sonra 
kardeşinin ondan yardım iste-
diğini duyan Emre onu arama-
ya başladığında kendisini Renk 
Renk Ülkesi’nde bulur. Em-
re’nin birçok sınavdan geçmesi 
gerekecektir. 

başlıyor

başlıyor

Kadıköy Belediyesi’nin her yıl geleneksel olarak düzenledi-
ği Çocuk Tiyatro Festivali başlıyor. Bu yıl 18. si düzenlenen 
festivalde çocuklar 14 gün boyunca tiyatro izlemenin key-
fini yaşayacak. 16 Temmuz’da “Sihirli Oyuncaklar” oyunu 
ile başlayacak festival 29 Temmuz’da “Renk Renk Ülkesi” 
oyunu ile sona erecek. 

Yaz akşamlarında çocukları tiyatro ile tanıştırıp, açık hava-
da oyun seyretme keyfini yaşatan 18. Kadıköy Belediye-
si Çocuk Tiyatro Festivali’nde, her akşam farklı bir çocuk 
oyunu ücretsiz izlenebilecek. Uzun kuyruklar oluşmama-
sı için davetiye uygulamasına geçilen festivalde, izleyiciler 
davetiyelerini her oyunun etkinlik günü saat 14.00-18.30 

arası Kadıköy Belediyesi’nin Caddebostan Kültür Merkezi, 
Kozyatağı Kültür Merkezi, Süreyya Operası ve Halis Kurtça 
Çocuk Kültür Merkezi gişelerinden alacak. Kadıköy Beledi-
yesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı Anfi Tiyatro’da yapılacak 
festivalde oyunlar her akşam saat 21.00’de başlayacak. 
Festivalde sahnelenecek oyunlar şöyle:
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SOLDAN SAĞA:
1-‘Maden’, ‘Bir Sonbahar Hikayesi’, ‘Yengeç Sepeti’ gibi filmleriyle tanınan sinema 
yönetmeni… Jamaika’dan yayılmış iki zamanlı bir dans ve bu dansın müziği. 2-Sonsuz, 
ölümsüz… Doğalcılık… Güreşte bir oyun. 3-Bucak… Beddua, ilenme… Telefonda seslerin 
duyulduğu ve iletildiği parça… ‘Yaşa, yaşasın’ anlamında ünlem. 4-Bir sayı… Akdeniz 
Bölgesi’nde bir dağ sırası… Radyumun simgesi… Artvin ve çevresinin eski adı. 5-Başına 
konduğu kimseye mutluluk getirdiğine inanılan talih kuşu… Bir suçu ya da bir kusuru 
bağışlama… Özellikle atlarda görülen bir hayvan hastalığı… İçinde bir şey dövüp 
ufalamaya yarayan, tahta, taş, maden ya da plastikten yapılan kap. 6-İskambilde birliye 
verilen bir ad…  Coşkun, esinle dolu… Kıbrıs Rum Kesimi’nde bir kent. 7-Eğer… Semt… 
Ortadoğu’da bir ülke… Kriptonun simgesi. 8-Bir elçiliğe bağlı uzman… Bunama, bunaklık… 
Olumsuzluk belirten bir önek… Sinirli. 9-Et, ekmek, peynir vb. nde parça, lokma, dilim… 
Bembeyaz… Standart… Eyüp’te bir semt. 10-Ruh bakımından, ruhça… Şairler… At 
koşturup birbirine değnek atarak takım halinde oynanan oyun. 11-Sezen Aksu’nun 
bir albümü. 12-Radonun simgesi… Bir dizede, bir notada vurgu, uzunluk ya da ses 
özelliklerinin, durakların düzenli bir biçimde tekrarlanmasından doğan ses uygunluğu… 
Yaşar Kemal’in bir romanı. 13-Çevresi yollarla belirlenmiş olan arsa ve böyle bir arsayı 
kaplayan yapılar topluluğu… Fırfır… Çanta ve ayakkabı yapılan tabaklanmış dana 
derisi. 14-Bilgi… Berilyumun simgesi… ‘Onur …’ (Senarist, yönetmen)… Üç beyazdan 
biri. 15-Vücut parçası, organ… Lahza… Anma… Tehlikeli, zor ve sarp geçit. 16-Tekdüze, 
yüknesak… Mecazen, çok zengin kimse… Tereyağı çıkarmak için sütün,yoğurdun 
içinde çalkalandığı kap ya da makine. 17-Duyuru… Düz tepeli, sarp yamaçlı dağ, mesa… 
Tutturgaç… Bir nota. 18-Erdal Öz’ün bir kitabı… Sapı kısa, küçük odun baltası… Güzel 
koku. 19-Dolambaçlı… Belli bir amaç gözetilerek bir askeri birliğe yaptırılan manevra, 
çarpışma, çevirme, kovalama vb. işler… Halk dilinde yüce. 20-Bir nota… Közlenmiş 
patlıcan, sarımsaklı yoğurt ve kıyma ile yapılan bir yemek türü… Endonezya’da bir ada.

YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1-Orhan Pamuk’un bir romanı… Sahne oyununa özgü olan. 2-Sayı boncuğu… Ok 
atan… Çiçekleri kadeh biçiminde bir süs bitkisi. 3-Kuruntu… Çekül… Balık avlamakta 
ya da yük taşımakta kullanılan tek ya da iki direkli ve açık güverteli, büyük kayık. 4-Ut 
çalan müzisyen… Manisa’nın bir ilçesi… Uygun bulma, tasvip. 5-Işık, aydınlık, nur… 
Malik sahip… Bir işte ya da  bir yerde kullanılan eşya ve aletlerin tamamı, takım… Halk 
dilinde romatizma ağrısı. 6-Belirti, iz, ipucu… Önemli bir olayın ya da büyük bir kişinin 
gelecek kuşaklarca tarih boyunca anılması için yapılan, göze çarpacak büyüklükte, 
sembol niteliğinde yapı… Hastalık niteliğinde olmamakla birlikte, normalden belirgin 
durumda sapma gösterme durumu.. 7-Çinko elementinin simgesi… Eski dilde güneş… 
Karasakız… Tınlama. 8-‘… Urgancıoğlu’ (Aktör)… Bir yerden alıp başka bir yere götürme… 
Alın ya da boynuzla vuruş… Bir nota. 9-‘Üç Silahşörler’den biri… Matematikte, toplam… 
Rubidyumun simgesi… Ekmek. 10-Çıplak resim… Düzelme, iyileşme, iyilik… Isparta’nın 
bir ilçesi… Olağanüstü yeteneği ve yaratıcı gücü olan kimse, deha. 11-Eski Mısır’da bir 
güneş tanrısı… Dar, uzun ve hafif yarış kayığı, futa… Yama olarak yapılan örgü… Bir 
hesap gereğince daha alınmamış olan para, mal vb. şey. 12-küçük İskender’in bir kitabı. 
13-İzmir’in bir ilçesi… Yemek yemesi gereken… Boy, kabile… Ayak bileklerini de içine alan 
kapalı jimnastik ayakkabısı. 14-Elizabeth isminin kısa yazılışı... Fiziksel bir olaya dayalı, 
belirli bir ölçü üzerine kurulmuş olan sıcaklık ve soğukluk derecesi… Bir meyve… Dar ve 
kalınca tahta… Kurçatovyumun simgesi. 15-Ünlü bir pop müzik şarkıcısı… Cezayir’de 
bir liman kenti… ‘İsmail Habib …’ (Edebiyat tarihçisi, yazar)… Yemek. 16-Prometyumun 
simgesi… Temiz sevgi ve yürekten bağlılık… Az, azıcık, pek az… Ayak tabanı… Uzaklık 
belirten  bir sözcük. 17-Düz, yazı, kır… Okuyucu, okur… Yeniçeri kuruluşunda görevi, 
alaylarda selam törenlerini düzenlemek ve yönetmek olan subay. 18-Hamur açmakta 
kullanılan silindir biçiminde uzunca, ince değnek… Bilim doktorları ile kardinallerin 
giydikleri dört köşe külah ya da başlık… Bir seslenme ünlemi… Dolaşma. 19-Rusya’da bir 
ırmak... Erdemleri bakımından çok büyük, yüce… Sıcak su çıkan yer. 20-Hangi şey… Bir 
tür yaban mersini… Verme, ödeme… Coğrafyada, kıta. 

GEÇEN SAYININ ÇÖZÜMÜ
SOLDAN SAĞA: 1-Ahmet Ümit, Telekinezi 2-Raspa, Atıfet, Latife 3-TR, İtelemek, Şev, Zoka 4-Halkapınar, Münazara 5-Uzo, Veteran, Ritim, Ve 6-Rampa, Ak, 
Hilekar, Dem 7-Bi, Eş, Antika, Adeta 8-Osaka, Iskarta, Sarp 9-Nurani, Tokay, Meteor 10-Ar, Patron, Tutuk, Yo 11-NEP, Maarif, Müdür, Had 12-Ahali, Tem, Militan 
13-Ons, Li, Kilise, Ezel 14-Yeti, Kronik, Varil, Pb 15-Lorta, İn, Kaban, Karar 16-Atlantis, Erato, İta 17-İştira, Arı, Alayiş 18-İzafi, Tanılama, Uran 19-Dinamo, Seray, 
Lu, Plan 20-En, Kilit, Anakonda, Ja.
YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1-Arthur Conan Doyle, İde 2-Haraza, Sure, Neo, İzin 3-MS, Lombar, Pastra, An 4-Epik, Pikap, İttifak 5-Tatava, Anamal, Alşimi 6-Epe, 
İtalik, At, Ol 7-Malıtaşı, Rai, Rinit 8-İtenek, Stor, Kontrast 9-Tımar, Akonitin, İane 10-Ferahnak, Feliks, Ira 11-Tek, Nitrat, Mika, Alan 12-Et, Lityum, Beraya 
13-Şüreka, Tümevarım 14-Elenika, Mudi, Ana, Alo 15-Kavata, Seküler, Ta, Un 16-İt, Ziraat, Rizikolu 17-Nizam, Dren, Tela, Arpa 18-Efor, Depo, Hal, Riyal 
19-Zekavet, Ryan, Patinaj 20-Emay, Od, Abraş, Na.
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BULMACA

Hazırlayan: 
Özge Özveren

Merhabalar, Hepimizin çok sevdigi 5 çayları, 
günün en güzel yorgunluk atma saatleri… Biz de 
bu hafta sizler için 5 çaylarının keyfini arttıracak 

tarifler hazırladık.

Afiyet olsun...

Malzemeler;
1 su bardağı süt
1 su bardağı yoğurt
1 adet yumurta

1 yemek kaşığı sirke
3 su bardağı un
1 paket kabartma tozu

İç harcı;
150 gram beyaz peynir
1 tutam maydanoz

Kızartmak İçİn; Sıvı yağ

Yapılışı;
Hamur için gerekli olan, un ve kabart-
ma tozu dışındaki tüm malzemele-
ri güzelce karıştırın. Ardından unu ve 
kabartma tozunu ekleyin ve ele ya-

pışmayan bir hamur elde edene dek 
yoğurun. Hazırladığınız hamuru ikiye 
ayırın ve tezgâhın üstünde 1 cm ka-
lınlığında olacak şekilde açın. Mayda-
nozu ince ince doğrayın ve peynir-
le birlikte güzelce karıştırın. Açtığınız 
hamurun üstüne öbek öbek yerleş-
tirin. Hamurun diğer yarısını açın ve 
üstüne yerleştirin. Bir bardak yardı-
mıyla keserek şekillendirin. Derin-
ce bir tavaya aldığınız yağı, güzelce 
ısıtın. Hazırladığınız börekleri kızgın 
yağda, arkalı önlü güzelce kızartın ve 
kâğıt havlu serdiğiniz bir kaba alın. Sı-
cak olarak servis edin.

Malzemeler;
Kreması İçİn;
1 paket pişmeyen vanilyalı puding
1 paket toz kremşanti
2 su bardağı soğuk süt
1,5 su bardağı hindistan cevizi
1 paket vanilya

Tabanı İçİn;
2 paket kakaolu petibör bisküvi
3-4 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı
1 çay bardağı toz fındık

Üzerİ İçİn:
100 gram bitter çikolata

Yapılışı;
Bisküvileri ve toz fındığı rondodan 
geçirin, eritilmiş tereyağıyla karış-
tırarak kelepçeli kabın tabanına gü-
zelce yayın. Su bardağının altı ile gü-

zelce bastırın. Toz pudingi 
1 su bardağı süt ile toz 
kremşantiyi de aynı şekil-
de 1 su bardağı süt ile ayrı 
ayrı kaplarda çırpın, ardın-
dan birleştirin ve hindis-
tan ceviziyle vanilya ilave 
edin. Güzelce, söndürme-
den spatula yardımıyla 
karıştırın. Kelepçeli kalıba 
aktarın ve buzdolabın-
da en az 3-4 saat müm-
künse bir gece dinlendirin. 

Servis etmeden önce üzerine bitter 
çikolata rendeleyin. Üzerine isteğe 
bağlı meyve, sos, fındık, fıstık döke-
rek servis yapabilirsiniz.

Malzemeler;
2 paket etimek
1 yemek kaşığı mayonez
2 yemek kaşığı pancar (rendelenmiş)
7 yemek kaşığı yoğurt
1 diş sarımsak
1 adet konserve haşlanmış garnitür
2 adet yumurta
1 çay kaşığı tereyağı
1 tutam tuz
1 adet patates (haşlanmış, rende-
lenmiş)
2 adet havuç

Yapılışı;
Yoğurt ve mayonezi karıştırın ve içi-
ne dövülmüş sarımsağı ilave edin. Haş-
lanmış garnitürlerin sularını süzün ve 
yoğurtlu sosa ilave edin. Borcamın en 
altına 3 kaşık yoğurtlu sos koyun ve 
yayın. Etimekleri sosun üzerine yer-
leştirin ve bir kat daha yoğurt koyun ve 
bir kat daha etimek bu şekilde yoğurt-
lu sos ve etimekler bitene kadar devam 
edin. Üzerini süslemek için havuçları ve 
pancarı rendeleyin. Tereyağını eritin ve 
haşlanmış patatesleri tava-
da kavurun. Yumurtaları da 
kavrulan patateslere ilave 

edin ve karıştırın. Rendelenmiş havuç, 
patatesli yumurta ve pancarı sıra sıra 
dizin. İşte bu kadar, afiyet olsun!

Sİrkelİ Mİnİ Börek

Pİşmeyen Pasta

Etİmek salatası

Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi tara-
fından, sezon içinde açılan sergilerden 
seçilmiş 30 eserle “Yaz Sergisi” adlı ge-
leneksel kolaj çalışması yapıldı. Bu yıl 
üçüncüsü düzenlenen sezonun son ser-
gisi, sene içerisinde sergilere gelmek is-
teyen ama gelemeyen insanlara ulaş-
mayı hedefliyor. 8 Temmuz’da açılışı 
gerçekleştirilen sergi, 29 Ağustos’a 
kadar sürecek.

“ÇOCUKLAR İÇIN ILHAM KAYNAĞI”
Kolaj projesinde Suat Yalaz, Bülenç Ara-
bacıoğlu, Sami Caner gibi ustaların eser-
leri de yer alıyor. Karikatür Evi Halkla 
İlişkiler Sorumlusu Ozan Avcu, “Bura-
da atölyeye gelen yedi sekiz yaşlarında 
çocukların da atölye sergilerinde çalış-
malarını görebiliyorsunuz, onun dışında 
bu eserlerin yanında Suat Yalaz gibi usta 
bir ismin çalışmalarını, sezon içerisindeki 
profesyonel sergilerde görebiliyorsunuz. 
Bu aslında çok motive edici bir şey, kari-
katüre ve mizaha ilgisi olan bir insan bu-
raya geldiğinde aslında bir şeylerin çok 
da zor olmadığını tamamen ilgi mesele-
si olduğunu anlıyor. Özellikle çocuklarda 
bunu görüyoruz.” dedi.

Geçtiğimiz sezon 
düzenlenmiş 
sergilerden derleme 
eserlerin yer aldığı 
“Yaz Sergisi” Kadıköy 
Belediyesi Karikatür 
Evi’nde meraklılarını 
bekliyor

Kadıköy’de 
Yaz Sergisi
l Seda ŞİLFELER
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eniz Dağaşan namı-ı değer “Gezgin Deniz 
Kızı” Kadıköy’de büyümüş, hayatının farklı dö-
nemlerinde farklı ülkelerde bulunmuş ve oğlu-
nun sırt çantasıyla gezmesinden ilham alarak 

her şeyi boş vererek kendini yollarda kaybolmaya adamış 
bir gezgin. Onu diğer gezginlerden farklı kılan en önem-
li farkı ise yaşı. Deniz Dağaşan 65 yaşında, bazen tren-
le bazen otostopla 85 ülke gezmiş ve hala gezmeye devam 
ediyor. Gezilerini de “gezgindenizkizi” adlı Instagram say-
fasında paylaşıyor. Dağaşan ile yolda olmayı, gençliğinin 
Bağdat Caddesi’ni ve sosyal medyayı konuştuk.
● Kimdir Deniz Dağaşan?
Deniz Dağaşan 65 yaşında, Kadıköy Bağdat Caddesi’n-
de büyümüş.  Önce Kıbrıs sonra İngiltere, Almanya tekrar 
Türkiye tekrar İngiltere’de yaşamış deli dolu bir kadın.  Bir 
oğlu bir torunu var. İkinci torunu ise yakında geliyor.
● Nasıldı gençliğinizde Bağdat Caddesi?
Benim Cadde’de gençliğim 70’li yıllarda geçti. Dibine ka-
dar yaşadım diyebilirim o günleri. Bence Cadde’nin de 
en güzel zamanlarıydı. Budak Sineması, Çınar Sineması, 
Pergola, Borsa ve Divan pastaneleri… Divan pahalı oldu-
ğundan bir çay bir pasta söyleyip paylaşırdık arkadaşlar-
la. Diskoların matinelerine giderdik. Kop Kop Disko, Yazlık 
33 en çok gittiğimiz diskolardandı. 

“O TADI İLKOKULDA ALDIM”
● Gezmek ilk ne zaman ilginizi çekti?
Babamın kaptan olmasından dolayı babamla sefere çı-
kıyordum. İlk sefere çıktığımda ilkokul son sınıftaydım. 
Gezmenin dünyayı görmemin değişik kültürleri tanıma-
nın tadını ilk orada aldım diyebilirim.
● Peki artık gezgin olmaya başladım dediğiniz zaman 
ne zamandı?
İngiliz eşimin askeriyeden ayrılıp Türkiye’ye yerleşelim 
demesi üzerine Türkiye’ye döndük.  11 sene Coca Cola’da 
çalıştım. Daha sonra boşandım. Oğlumun üniversite za-
manında tekrar gittim İngiltere’ye. Esas gezmeye İngil-
tere’den sonra oğlumun sırt çantasıyla gezmesinden il-
ham alarak başladım. 
● Gezilerinizi yalnız yapmanızın bir sebebi var mı?
Yalnız seyahati özgürlük olarak değerlendiriyorum. As-
lında ben sadece yola çıkarken yalnızım. Gittiğim yerler-
de değişik ülkelerden kültürlerden insanlarla tanışıyo-
rum. Onlarla seyahat ediyorum. 

“BİR DAHA ASLA TURLA GİTMEM”
● İlk nereden başladınız?
Tren ve otobüs turlarıyla Avrupa’yla başladım. Bir ay iki 
ay evde kalıp, gidiş geliş yaptım Avrupa’ya.  Ondan son-
ra ilk seyahatim Tayland, Endonezya ve Nepal’e oldu. 
Bir kere turla gezmiştim. Bir daha asla gezmem. Planlı, 
programlı, saatli işler bana göre değil.
● Çevrenizdekilerin tepkisi ne oldu?
Herkes destek oldu. Özellikle oğlum beni bu yaptığım iş 
için çok destekledi. Hatta beni stresli görünce “sen ne 
zaman gidiyorsun?” derdi. 
● Bu güne kadar ne kadar ülke gezdiniz?
85 ülke, bine yakın yerleşim alanı gezdim. En kısa seya-
hatim üç ay civarında oluyor. En uzun seyahatim ise 11 
ayla Güney Amerika oldu. 

“KAYBOLMAK GÜZELDİR”
● Gezmek sizin için ne anlam ifade ediyor?
Gezerken özgür olduğumu hissediyorum. Benim yaşım-
da bir kadın da bunu yapabiliyorsa herkesin bunu yapa-
bileceğini göstermek istiyorum. Bunun için kişisel sosyal 
medya hesaplarımdan paylaşımlar yapıyorum. Doğa ve 
kültür beni çok etkiliyor. O ülkelerin kültürlerini görmek 
için kahvelerinde, sokak aralarında sohbet etmek bana 
güzel geliyor. 
● Gezmeye başlamak isteyenler için önerileriniz var 
mı?
Önce kültürleri öğrenmek için gezsinler. İlk başlayan-
lar Balkanlar’dan başlasınlar derim ben, yakın yerlerden 
başlasınlar. Yavaş yavaş açılsınlar. İlk gitmek isteyenlere 
Hindistan’a gitmelerini tavsiye etmem.
Sokaklarda kaybolsunlar. Kaybolmak güzeldir. Çünkü 
yeni şeyler görüyorlar onlar. Değişik kültürlerle karşı-
laşıyorlar. Halkın içinde olmuş oluyorlar, halkın içinde ne 
olduğunu görüyorlar. Turist değil gezgin olmaya çalış-
sınlar. 

“GÜLÜMSEME HER KAPIYI AÇAR”
● Gitmek istediğiniz fakat henüz gidemediğiniz bir yer 
var mı? 
Orta Afrika’ya gitmek istiyorum fakat doğru zamanı 
bekliyorum. Şu an hazır değilim ama hazır olduğum vakit 
yalnız gideceğim. 
 ● Hiç “ne işim var burada” dediğiniz oldu mu?

Kesinlikle zaman zaman oldu. Yattığın yeri 
beğenmiyorsun, çadırda kalıyorsun… 

Benim evim, rahat yatağım var, 
“burada ne işim var” dediğim 

oluyor. Fakat bir sonraki dura-
ğında dünya güzeli bir yeri gö-
rüyorsun ve olanları unutup 
“iyi ki buradayım” diyorsun. 
● Yalnız seyahat etmek gü-
venli mi?

Her yerde iyi insanlar da 
kötü insanlar da var. 

Orası tehlike-
li mi, orası gü-

venli mi so-
rusu çok 
doğru de-
ğil. Korka-
cak bir şey 
yok. Dik-

kat çek-
memeye 

çalışacaksın. 
Gittiğin ülke-

nin yerlilerine ba-
kıp onlara uyum sağla-

yıp onların kıyafetleriyle 
hareket etmek gere-
kiyor. Tehlikeli olduğu 
söylenen yerlerde fo-
toğraf makinesi taşıma-

mak gerekiyor. Ve öne-
rim bol bol gülümsesinler. 

Gülümseme her şeyin kapı-
sını açıyor. 

65 yaşında 
sırt çantalı 
bir gezgin

Bazen trenle bazen otostopla 65 yaşında 85 ülke gezen ve hala 
gezmeye devam eden Kadıköylü gezgin Deniz Dağaşan ile söyleştik

D
● Alper Kaan YURDAKUL

EMEKLİ MAAŞIYLA GEZİYOR!
● Döviz kurunun bu kadar yüksek olduğu 

günlerde gezmek maliyetli mi?
Ben sadece emekli maaşımla geziyorum. Pahalı bir 
şey değil. Hostellerde kalmak ucuz. Oda paylaşıyor-
sun. Coach Surfing diye bir olay var. Web sitesinden 
kayıt olup gittiğin ülkelerde seni misafir edecek gö-
nüllülerle kalabiliyorsun.  Yine “Work Away” diye bir 

olay var. Kaldığın hostellerde gönüllü çalışıp yatak, 
yemek ve konaklamadan faydalanabiliyorsun. Sosyal 
projelerde çalışmak, home exchange, homelink gibi 
yöntemler de var.
Bunun dışında gittiğim yerlerin sokak yemeklerini de-
niyorum. Çok daha ucuza geldiği gibi turistlere yönelik 
restoranlardan daha taze oluyor ürünler.  Ayrıca yerel 
halkın alışveriş yaptığı yerler olduğu için kültürü tanı-
ma anlamında daha fazla faydası oluyor. 
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