
20 - 26 ARALIK2019

www.gazetekadikoy.com . tr

Yıl: 21 / Sayı: 1018

“Deniz ulaşımı geri 
plana atıldı”

7. bilirkişi raporu: 
“Kaza önlenebilirdi”

Bağışçıların yarıdan 
fazlası bu yakada

 İBB, Haliç Tersanesi’nde “Deniz 
Çalıştayı” düzenledi. Çalıştayda, 
toplu ulaşımda deniz payının 
artırılması, ulaşımda entegrasyon, 
deprem sonrası deniz yönetimi, 
iklim değişikliği ve deniz ulaşımının 
planlanması konuşuldu l Sayfa 9’da

 Şule İdil Dere’nin ölümüne ilişkin 
hazırlanan 7. bilirkişi raporunda 
Şule İdil Dere bir kez daha kusursuz 
bulundu. Şoför Mümin Kılıç’ın asli 
kusurlu olduğunun belirtildiği 
raporda, kazanın önlenebilir olduğu 
ifade edildi l Sayfa 9'da

 52 yıldır 250 bini aşkın kişiye 
burs veren Türk Eğitim Vakfı’nın 14. 
Şubesi, Suadiye’de bulunuyor. Bir 
yıllık çalışma sonunda beş kişi, bu 
şube aracılığıyla tüm mal varlığını 
vakfa vasiyet etti l Sayfa 10'da

 

Dank Laboratuvar Tiyatrosu’nun 
Kadıköy’de sergileyeceği 
Oblomovlaşma, seyircilerin arasında 
performe edilirken, onların tercihleri 
doğrultusunda yön değiştirebiliyor. 
Yönetmen Ali Bircan Teke ile
 konuştuk l Sayfa 5'te

Kadıköy’deki kulüpler içinde özellikle 
basketbol branşında Fenerbahçe’den 
sonra kurulu en büyük kız basketbol 
altyapısına sahip olan Dinamo Spor 
Kulübü, velileri de sporun içine 
katarak etkinlikler düzenliyor
l Sayfa 13'te

Seyircinin 
yönettiği oyun!

Dinamo’da bin kişi 
sporla iç içe

“Üretimler, 
salonlar, seyirci 
tek tipleşti”
Son filmi “Küçük Şeyler”, 100 
kopya çıkmasına rağmen daha 
ilk haftada 4 kopyaya düşürülen 
yönetmen Kıvanç Sezer ile 
bağımsız sinemanın yaşadığı 
sorunları konuştuk. Sezer, 
“Üretimler, salonlar, seyirci tek 
tipleşti. Bu durum bir yönetmen 
olarak bende umutsuzluk 
yaratıyor. Yine de filmlerimi 
üretmeye ve elimden geleni 
yapmaya devam edeceğim.” 
diyor l Sayfa 7'de

“Ateş Böcekleri ile Karanlığı Aydınlat” kampanyasına katılan 
binlerce kadın, kendini güvensiz hissettiği alanları işaretledi. 
Kadıköy’de özellikle Rıhtım Caddesi, Fikirtepe ve Merdivenköy 
mahalleleri en çok işaretin bırakıldığı noktalar oldu   l Sayfa 3’te

KARANLIĞI 
aydınlatmak için…

ait bir mekân:

Akmar Pasajı (1)

MURAT BEŞER  11’deMARIO LEVI  10'da

Gördüklerimiz 
Göremediklerimiz (105)

Bi bitmeyen 
‘cinsel iştiraklerimiz’

BETÜL MEMIŞ  7'de

HAYDARPAŞA
Haydarpaşa Garı’nı kent hakkı üzerinden inceleyen Ayça Yüksel, 
“Alışıldık bir mekânın kapatılması ya da ortadan kaldırılması sadece 
fiziksel bir yok oluş değildir. Aynı zamanda mekânın sembolize ettiği 
belleği de yok eder” diyor l Sayfa 8’de

Herkese 
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Huzurevimiz uzman ekibi  ile  aile büyükleriniz için hak ettikleri özel ilgi 
ve yasam standartlarında bir ortam sunmaktadır.

VERİLEN HİZMETLER :
24 Saat Doktor Hizmeti, Hemşire Hizmeti, Fizik Tedavi Merkezi, Diyaliz 
Hizmeti, Laboratuvar Hizmeti, Vakum Yardımlı Yara Tedavisi Hizmeti,· 
Konaklama Hizmeti, Temizlik Hizmeti, Yemekhane Hizmeti, Medikal El 

Ayak Ve Tırnak Bakımı, Sosyal Etkinlik Ve Faaliyetler

Altıntepe Mah. Galipbey Cd. Cephanelik Yolu Sk. No: 5 Maltepe
Tel: 0552 388 60 10 - (0216) 388 60 10 / Web: seckinhuzurevi.com.tr

SEÇKİN YAŞLI BAKIM VE HUZUR EVİ
Size ikinci bir hayat vadediyoruz.

11. sınıf öğrencilerinden İlayda Hasi-
poğlu, Fransa’da düzenlenen Poésie en 
Liberté adlı şiir yarışmasında, kendi ka-
tegorisinde 4 bin kişi arasından birinci 
oldu. Hasipoğlu ödülünü Türkiye-Fran-
sa Dostluk Grubu Başkan Yardımcısı 
Laurence Dumont’tan aldı. Ödüllü şiir-
lerin yer aldığı kitap, önümüzdeki gün-
lerde Fransa’daki kitapçılarda satışa su-
nulacak.12. sınıf öğrencilerinden Defne 
Fresko da 15 ülkeden liseli gençlerin 
katıldığı Baltık Denizi Felsefi Deneme 
Yarışması’nda, Hukuk Felsefesi üzerine 
yazdığı deneme ile “Onur Ödülü”ne la-
yık görüldü.

Öte yandan 200’ü aşkın yelkenlinin 
katılımıyla gerçekleşen Visa Bosphorus 
Regatta Yelken Yarışı’nda, Paul Geor-
ges, Berna Söğütlü, Gülnaz Pekin Hışır-
cı, Yaprak Bener Chapdelaine, Laurent 
Chapdelaine ve Metin Özdemir’den 
oluşan öğretmen takımı da “Cruiser” 
(Gezi) kategorisinde mücadele eden 37 
yelkenli arasında ikinci oldu.

Öğrencİlerden 
uluslararası 
başarıLAR
Moda’daki Saint-Joseph 
Fransız Lisesi’nde 
okuyan iki öğrenci 
uluslararası arenada 
ödüller kazandı

Kadıköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından her yıl düzenli 
olarak yürütülen budama çalışmaları başladı. Bölge bölge programlanan 
budama çalışmaları mart ayına kadar devam edecek. Ağacın ömrünün 
uzatılması, estetik görüntüsünün ve hastalıklara karşı direncinin 
arttırılması amacıyla yapılan budama çalışmaları kapsamında Kadıköy 
Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde yaklaşık 3 bin ağaçta budama yaptı. 
Mart ayına kadar 5 bin ağacın budanması hedefleniyor. 

BUDAMAYI KİMLER YAPAR?
Budama çalışmaları Kadıköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 
alanında uzman personelinin oluşturduğu ekip ve her ekibin başında 
bulunan teknik personel (orman mühendis, ziraat mühendisi, peyzaj 
mimarı) tarafından yürütülüyor. Her ağaç için değerlendirme yapan 
uzmanlar ağacın türü ve durumunu göz önünde bulundurularak ihtiyaç 
duyduğu en uygun budama yöntemini seçiyor. 

Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından budamanın ne zaman ve nasıl 
yapılacağı hakkında verilen bilgiler şöyle:

AĞAÇLAR NEDEN VE NE ZAMAN BUDANIR?
Budama ağaç gibi odunsu bitkilerde gelişmeyi kuvvetlendirip 
hızlandırarak, ağacı sağlıklı kılmak, istenilen formu vermek, çiçeklenmenin 
ve meyvelerin miktarını ve kalitesini arttırmak amacıyla yapılır. Bitki 
üzerindeki istenmeyen dallar belli esaslara uyularak kesilip uzaklaştırılır. 
İstanbul ve çevresi için uygun budama dönemi Kasım - Mart ayları 
arasıdır. 

HANGİ AĞAÇ, NASIL BUDANIR?
• Kuru dalların budanması yılın her mevsiminde yapılabilir, ancak canlı, 
yaşayan dalların budanması anlamına gelen ‘yeşil budama’, bitki türlerine 
bağlı olmakla birlikte genellikle vejetasyon (büyüme) dönemi dışında 
sonbahar ya da kışın yapılır.
• Yaprağını döken bitki türlerinin budanması; genelde kuruyan, kırılan, 
yaralanan veya anormal gelişim gösteren dalların uzaklaştırılması 
şeklinde oluyor.  Bütün bitkilerde olduğu gibi yaprağını döken ağaççık 
ve çalı türlerinin dikimi izleyen ilk yıllarında yapılacak budamalar sadece 
istenmeyen ve kurumuş olan dalların budanması şeklinde, ibreli türlerde 
yapılacak bakım budaması sadece kurumuş, kırılmış, zarar görmüş 
dalların uzaklaştırılması şeklinde oluyor.
Budamalar genellikle 3 ana başlık altında toplanır;
• Bakım Budamaları: Bitkinin sağlıklı bir gelişim göstermesi amacıyla 
yapılan budamalardır. Bakım budamaları aynı zamanda “sağlık 
budamaları” olarak da adlandırılır. İbreli türlerde yapılan ‘bakım budaması’ 
sadece kurumuş, kırılmış, zarar görmüş dalların uzaklaştırılması 
şeklindedir. 
• Şekillendirme Budamaları: Bitkinin iyi bir görünüm kazanması yani 
peyzaj değerini artırmaya yönelik şekil veya form budamalarıdır. 
• Güvenlik amacıyla yapılan budamalar: Her türlü doğa olayına açık 
(rüzgâr, fırtına, kar vb.) durumda, doğal yaşam alanları dışında gelişen 
ağaçlar can ve mal güvenliğini tehlikeye atabilir. Ağaçtan herhangi bir 
dal parçasının düşüp yaralamaya ve maddi zarara yol açabilecek olması, 
dalların yaya ve araçlarının görüş alanını engellemesi durumunda güvenlik 
amaçlı budama yapılır. 

oğma büyüme Kadıköylü olan pasta şefi 
Kumsal Keskinel, yıllarca çeşitli pasta-
nelerde görev aldı. Şu anda da Anadolu 
Üniversitesi Aşçılık Bölümü’nde son sı-

nıfta okuyor. Keskinel, 15-17 Kasım’da Güney Ko-
re’nin başkenti Seul’de geleneksel olarak düzenlenen 
16. International Top Chef Grand Prix yarışması-
na katıldı. Keskinel, Kore Gelecek Araştırma Ens-
titüsü’nün Hizmet Sektörü (The Service Industry of 
Korea Future Research Institue) Dünya Gıda Kültü-
rü Merkezi (WFCC-World Food Culture Center) ve 
Kore Gıda Koordinatörlüğü Birliği (KFCA-Korea 
Food Coordinator Association) tarafından yapılan bu 
yarışmaya Master Chef Haldun Tüzel önderliğinde 
Türkiye’yi temsilen TAFED (Türkiye Aşçılar Fede-
rasyonu) ve AGEB (Antalya Gastronomi ve Eğitim-
cileri Birliği Derneği) adına tamamı kadınlardan olu-
şan bir ekipte yer aldı. 

Takımda Keskinel haricinde, İzmir’den Ar-Ge 
ve Dış İlişkiler Koordinatörü Şef Bilge Erk, Anka-
ra’dan Şef Aylin Doğaner, Ankara’dan Şef Tuğba 
Yener, Afyon Kocatepe Üniversitesi Aşçılık Bölü-
mü öğrencisi Fatma Karaboyun, Hacı Bayram Veli 

Üniversitesi Gastronomi Bölümü öğrencisi Cemile 
Büyükyıldırım ve Kore’de üniversite eğitimİ alan 
Merve Güldağı vardı. Üç farklı kategorinin oldu-
ğu yarışmaya katılan ülkeler arasında Türkiye, Gü-
ney Kore, Çin, Tayvan, Vietnam, Malezya ve Hong 
Kong yer aldı. Yarışmada Türkiyeli ekip Hünkâr 
Beğendi (Ana Yemek), Vişneli Yaprak Dolması 
(Zeytinyağlı), Humus (Meze) ve İrmik Helvasından 
(tatlı) oluşan bir menü hazırladılar. Ve toplam 10 al-
tın madalya kazandılar. 

Bu yarışmadan önce de yurtiçi ve yurtdışında (İn-
giltere, Yunanistan ve Sırbistan) pasta alanında çe-
şitli yarışmalardan kazandığı madalyaları bulunan 
Kumsal Keskinel, “Bu yarışmaya Haldun Hoca’nın 
daveti ile katıldım ve Seul’den yarışma için daveti-
yem hemen geldi. Bu yarışmaya davet edildiğim ve 
ülkemi temsil etme şansı bulduğum için çok mutlu-
yum. Yarışmaya hazırlanmak çok keyifli ve heye-
canlı bir süreçti. Yarışmayı kazandığımızı öğrendiği-
miz an büyük bir sevinç yaşadık. Hemen gözlerimiz 

doldu. Çünkü ülkemizi temsil edi-
yoruz ve 10 adet altın madalya ka-
zanmanın büyük gururunu yaşadık. 
15-18 Ocak 2020 tarihleri arasın-
da Antalya’da yapılacak 36. Gast-
ronomi Yarışması’na da Güney 
Kore’den Kore Geleceğe Yöne-
lik Araştırma Enstitüsü’nün Gıda 
Hizmet Sektörü Başkanı  Mr. Prof. 
Yang Ho-Jin ve Başkan Yardımcı-
sı Mrs. Prof. Yang-Hyang Ja’yı da-
vet ettik ve onlar da katılacaklarını 
teyit ettiler.” dedi.

MAHALLE DAYANIŞMASI
Keskinel, “Öncelikle Caferağa Mahallesi muhtarı-

mız Zeynep Ayman’a bana inandığı için müteşekki-
rim. Zeynep Hanım vasıtası ile KADIDER (Kadıköy 
Alkollü-Alkolsüz-Cafe-Bar-Restaurant ve Eğlence 
Yerleri Derneği), Cadde Divan Gayrimenkul ve Ana-
dolu Efes’e yarışmaya katılmam için destek oldukla-
rından ve bana yalnız olmadığımı hissettirdikleri için 
çok teşekkür ederim. Kadıköylü olduğum ve bu ma-
halle dayanışmasını yaşadığım için çok şanslıyım.” 
diye konuştu. Öte yandan 15 Aralık Pazar günü Ka-
dıköy’de Kumsal Keskinel’in bu başarısını kutlamak 
üzere dernekte biraya gelindi. Muhtar Ayman, “Ma-
hallemizde oturan birinin, gene mahalle içinden destek 
bulması çok önemli. Bu tür birliktelikler aidiyet duy-
gusunu kuvvetlendiren ve hala mahalle olduğumuzu 
bize gösteren sosyal işler.  Çoğu yardım ve destek için 
uzaklara gidiyoruz ancak çok yakınımızda destek ve-
receğimiz kişiler olduğunu da bilmek gerekiyor. Kum-
sal Hanımı tebrik ediyoruz.” dedi.

Kadıköy Belediyesi, ağacın ömrünün uzatılması, 
estetik görüntüsünün ve hastalıklara karşı direncinin 

arttırılması amacıyla budama çalışmaları yapıyor

Kore’den Kadıköylü 
pasta şefine ödül
Kadıköylü pasta şefi Kumsal 
Keskinel, Kadıköy esnafının 
sponsorluğunda Güney 
Kore’deki yarışmaya katıldı 
ve ödüllerle döndü

D
l Gökçe UYGUN

Hedef 5 bin ağaç



Tüm Emekliler Sendikası İstan-
bul Şubeleri, emekli maaşları-
nı ve yapılan zamları protesto et-
mek için 13 Aralık Cuma günü 
Kadıköy İskelesi’nde basın açık-
laması yaptı. “Biz Emekliler İn-
sanca ve Onurlu Bir Yaşam İstiyoruz” pankartı et-
rafında biraraya gelen, “Kurtuluş yok tek başına hep 
beraber ya hiçbirimiz”, “Emekliyiz, haklıyız, kazana-
cağız” sloganı atan sendika üyesi emekliler, “Elekt-
riğe, doğalgaza yapılan zamlar geri alınsın”, “Aynı 
gemide değiliz, “Sağlıkta kesintiye son” pankartı ta-
şıdı. “Katlanılmaz koşullar altında yaşıyoruz “ diyen 
emekliler tepki olarak tencere ve tava çaldı; elektrik 
ile doğalgaz faturası yaktı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Millet-
vekili Gürsel Tekin ile CHP İstanbul Eski Millet-
vekili Kadir Gökmen Öğüt’ün de katılarak destek 
verdiği basın açıklamasının metnini Leyla Yıldız 
okudu. Metinde şu bilgiler yer aldı; “Bugüne kadar 
belirlenen tüm bütçelerde bizler yok sayıldık. Siya-
si iktidarın talimatlarıyla düzmece veriler hazırlayan 
TÜİK’in belirlediği rakamlarla zam oranlarımız be-
lirleniyor. Bizler toplumsal gelirden payımıza düşeni 
hiçbir zaman alamadık. Çalışırken asgari standartla-
rın altında olan yaşam koşullarımız emekli olduktan 
sonra açlık sınırlarının altına düştü. Katlanılmaz ko-
şullar altında yaşıyoruz. Bu durum 2020 bütçesini 
meclise getiren iktidarın umrunda bile değil.”

“FATURAYI EMEKLIYE ÖDETIYORLAR”
“Krizin, dış borçlanmaların, yolsuzlukların, isra-

fın ve savaş politikalarının faturasını emeklilere ve 
emekçilere ödetiyorlar. 2002 yılından 2020 yılına ka-
dar emekli aylıklarına yapılan artış milli gelir artışı-
nın yüzde 34 gerisinde kaldı. Yeni yılda yapılacak 
olan zamları düşünmek bile istemiyoruz. Bizler eme-
ğimizle, alın terimizle ve onurumuzla hayata değer 
kattık. Alacağımız rakamlar sadaka değil, ürettiğimiz 
değerden hakkımız olanı istiyoruz. Ömrünün büyük 

bir kısmını ülkenin birikimine harca-
mış olan biz emekliler insanca yaşa-
mak istiyoruz.”

“SINIR ÜZERINDE OLMALI”
Emekliler taleplerini de şu şekilde 

sıraladı: “2020 bütçesi emekli ve emek-
çi görmezden gelinerek yapılamaz ve 
yapılmamalıdır. En az emekli maaşı 
yoksulluk sınırının üzerinde olmalıdır. 
Emekliye yılda 4 defa emekli aylıkla-

rı tutarında ikramiye ödenmelidir. Sağlık için yapı-
lan kesintiler ve katkı payları kaldırılmalıdır. Elektrik 
ve doğalgaza yapılan zamlar geri alınmalıdır.Temel 
gıda maddeleri ve tüketim harcamalarından alınan 
KDV kaldırılmalıdır. Emeklilerin toplu sözleşme-
li sendika hakkı anayasal güvence altına alınmalıdır. 
İşçi, memur ve Bağ-Kur emekli maaşları arasındaki 
eşitsizlikler giderilmelidir. ”

Basın açıklaması okunan metnin ardından son 
buldu.

l Seyhan KALKAN VAYİÇ

20 - 26 ARALIK 2019 3HaberHaber

1499 €
’dan itibaren

24.05
11 Gün

1299 €
’dan itibaren

9.09
8 Gün

Kadıköy 
Belediyesi 
Toplumsal 
Eşitlik Birimi, 
belediye 
bünyesinde 
staj yapan lise 
öğrencilerine 
yönelik 
11 Aralık 
Çarşamba 
“Eğitimde 
Toplumsal 
Cinsiyet” 

konulu bir seminer düzenledi. Seminerde 
konuşmacı olarak yer alan Eğitim 
Reformu Girişimi’nden Araştırmacı Gözde 
Ertekin,  toplumsal cinsiyet, ayrımcılık, 
önyargılar, okula eşit erişim hakkı, eğitimde 
toplumsal cinsiyet ve meslek liselerindeki 
öğretmen ve öğrencilerin cinsiyete dayalı 
ayrımcılıkları ile ilgili konuları ele aldı. 
Toplumsal Eşitlik Birimi de, lise öğrencilerine 
toplumsal eşitlik hakkında bilgilendirme 
yaptıktan sonra birimin çalışmalarını anlattı. 

Stajyerlere 
toplumsal 
cinsiyet
eğitimi
Kadıköy Belediyesi’nde 
çalışan stajyer 
öğrencilere “Eğitimde 
Toplumsal Cinsiyet” 
konulu seminer verildi

Emekliden maaş protestosu
Kadıköy İskelesi’nde 
biraraya gelen 
emekliler, düşük 
maaşlara tepki olarak 
tencere ile tava çalıp, 
elektrik ve doğalgaz 
faturası yaktı

Yaşadığın kentte kendini güvende 
hissediyor musun?”, “Sokakta yü-
rürken seni tedirgin eden şeyler olu-
yor mu?”, “Sözlü tacizle karşıla-

şıyor musun?”, “Yanından geçerken omzuna 
çarpan, aracınla giderken trafikte seni sıkıştı-
ran oluyor mu?”...

Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşit-
liği ve Kadının Güçlendirilmesi Birimi bu ve 
buna benzer soruların cevaplarını bulmak ve ka-
dınların kendilerini güvensiz hissettiği alanları 
belirlemek için 25 Kasım Kadına Yönelik Şidde-
te Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde “Ateş 
Böcekleri ile Karanlığı Aydınlat” kampanyası-
nı başlatmıştı. Kampanya, İnsan Hakları Hafta-
sı’nın ilk günü olan 10 Aralık’ta tamamlandı. 

HER ILÇEYE IŞARET BIRAKILDI
Kampanya süresi boyunca binlerce kadın 

kendisini güvensiz hissettiği alanları işaretle-
di. İşaretlenen alanlara bakıldığında başta İs-

tanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere ülkenin 
pek çok yerinde kadınların kendilerini güvenli 
hissetmediği görülüyor. En çok ateş böceği işa-
retinin bırakıldığı İstanbul’da en az işaretlenen 
ilçe Adalar. Beyoğlu, Taksim, Beşiktaş, Kadı-
köy, Eminönü, Karaköy, Şişli, Üsküdar, Ümra-
niye gibi semtler ise kadınların kendilerini gü-
vende hissetmedikleri ilçelerin başında geliyor. 
Kadıköy’de de her mahallede bir işaret bulmak 
mümkün. Özellikle Rıhtım Caddesi, Fikirtepe 

ve Merdivenköy mahalleleri en çok işaretin bı-
rakıldığı noktaların başında geliyor. 

SONUÇLAR PAYLAŞILACAK
Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşit-

liği ve Kadının Güçlendirilmesi Birimi’nin pay-
laştığı bilgilere göre, önümüzdeki günlerde 
kampanyanın detaylı bir analizi yapılacak ve so-
nuçlar yerel yönetimlerle paylaşılacak. 

Kamusal alandaki şiddetten en çok kadınların 

ve kız çocukları etkilendiğinin belirtildiği kam-
panya metninde şu ifadelere yer verildi: “Şiddet-
ten arındırılmış bir hayat, kadınlar ve kız çocukla-
rının güçlenmesi ve eşit bireyler olarak toplumsal 
hayat içerisinde yer almalarının ön koşullarından-
dır. Ateş böcekleri birbirlerini korumak, gecenin 
karanlığında birbirlerini kollamak için bir yanıp 
bir sönen ışıklarıyla sessiz bir iletişim içindeler. 
Uzaktan bir yangın yerini anımsatan bu bol ışık-
lı iletişim onların hayatta kalmasını sağlıyor. Her 

bir ışık güveni sim-
geliyor. Bu kusur-
suz iletişim, şiddet 
gören kadınlar için 
neden bir çözüm ol-
masın? Şiddetten 
arındırılmış bir ha-
yat, kadınlar ve kız 
çocuklarının güçlen-
mesi ve eşit bireyler 
olarak toplumsal ha-
yat içerisinde yer al-
malarının ön koşul-
larındandır.”

Kadınlar karanlık noktaları 
işaretledi

Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve 
Kadının Güçlendirilmesi Birimi’nin 25 Kasım’da 

başlattığı “Ateş Böcekleri ile Karanlığı Aydınlat” 
kampanyasına Türkiye’den binlerce kadın katıldı 

“
l Erhan DEMİRTAŞ
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34214091 No’lu Mali Müşavirlik 
ruhsatım zayi olmuştur.

Hükümsüzdür. 
Mesut TOĞAÇAY

Kadıköy Belediyesi’nin 1052974 
sicil no ile emlak vergi mükellefi 

iken ödediğim 2015/1+2, 
2016/1+2 2017/1+2, 2018/1+2 

ve 2019/1 dönemlerine ait 
makbuzlarımı kaybettim.

Hükümsüzdür.
Necla GENÇKAYA

Kadıköy Evlendirme Dairesi’nden 
almış olduğum makbuzumu 
kaybettim. Hükümsüzdür.

Yağız ÖZERCAN
Sultanbeyli Vergi Dairesi’ne 

kayıtlı şirketimin fatura koçanını 
26/10/2019 tarihinde kaybettim.

Hükümsüzdür.
RAMADAN SAĞLIK HİZMETLERİ 
İNŞAAT TURİZM GIDA TEKSTİL 

SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

T.C İstanbul Üniversitesi 
AUZEF‘den almış olduğum 

öğrenci kimlik kartımı kaybettim.
Hükümsüzdür.

Sakine Nilüfer BİLGİN

KAYIP İLANLARI
İNGİLİZCE ÖZEL DERS 

YDS,YÖKDİL sınavlarına hazırlık 
ve üniversitelerin hazırlık atlama 

PROFICIENCY sınavları konusunda uzman 
öğretmenden özel ders.

Tel: 0 (532) 522 13 28

Genel Yönetmen: Prof. Dr. Paşa Göktaş

facebook.com/gelisimtiplab instagram.com/gelisimtiplab

Laboratuvarlarımız, yaygın şubeleri 
ve görevlileriyle, İstanbul’un çoğu 

merkez bölgelerinde EVDEN KAN ALMA 
hizmeti yürütmektedir.

Evden kan alma hizmetimiz için 
laboratuvarlarımızla, telefon ya da 

www.gelisimlab.com.tr adresinden  
iletişime geçebiliriz.

Ülkemizin önde gelen halkbilimi ve halk edebiya-
tı araştırmacılarından eğitimci, editör M. Sabri Koz 
1960’lı yıllarda başlayan okuma, araştırma ve öğ-
renme aşkını Kadıköy Belediyesi Tarih, Edebiyat ve 
Sanat Kütüphanesi (TESAK)’ta Kadıköylülerle pay-
laştı. 13 Aralık Cuma akşamı düzenlenen söyleşi-
ye kitapseverlerin ilgisi yoğundu. Yaşamı boyunca 
kitaptaki satırların peşinde koştuğunu belirten Koz, 
“Hayatım boyunca mürekkep ve kâğıdın buluşma-
sıyla ilgileniyorum. Kitap sevgisini büyüklerimden 
öğrendim ve öğrendiklerimi aktarmak için sürekli 
çırpındım.” dedi.

1968 yılından itibaren el yazması kitapları topla-
yarak eşsiz bir koleksiyon elde ettiğini söyleyen M. 
Sabri Koz “Koleksiyon merakıma çok küçük yaş-
larda başladım. Yaz tatillerinde eve gittiğimde ba-
badan kalma el yazması kitaplar dâhil olmak üzere 
birçok kitap biriktirdim. Böyle şeylere heveslenmek 
benim için çok özel ancak ilim olmadan olmaz, de-
rin bir araştırma kabiliyeti gerekiyor. Örneğin ne za-
man mor mürekkepli bir el yazması kitap görsem he-
men 1930’lu yıllardan önce yazıldığını anlıyorum.” 
şeklinde konuştu.

“KİTAP DELİSİ DENMESİ HOŞ”
Çocukluğunu kütüphanelerde, kitap kokuları ara-

sında geçirdiğini ifade eden Koz, “Başkalarının bana 
kitap delisi demesi çok hoşuma gidiyor. Kitaplara 

aşığım ve aşk delilik demektir. Ben sahafları sevdim, 
satırları sevdim, kütüphaneleri sevdim...” dedi. Ki-
tapların bekçisi olduğunu belirten Koz konuşmasına 
“Ben bir gün göçüp gideceğim. O yüzden bu el yaz-
ması kitapların kaybolmasını istemiyorum. Bunların 
topluma faydalı olmasını istiyorum işte bu sebepten 
dolayı hepsini büyük bir titizlikle koruyorum.” şek-
linde devam etti.

“KİTAP HER ZAMAN PAHALIYDI”
Tarihi eser değerindeki el yazması kitapları ne-

relerden elde ettiğini ve ne tür aşamalardan geçerek 
kendisine ulaştığını esprili bir dille anlatan M. Sab-
ri Koz, “Ülkemizde kitap almak her zaman pahalıy-
dı. Eskilerde teknoloji gelişmediği için el yazması 
kitaplar çok değerliydi. Günümüzde teknoloji geliş-
ti ancak kitap yine pahalı.” ifadelerini kullandı. Taş 
kalıplarla basılmış Bahname (Tıp kitapları) hakkın-
da bilgi veren Koz şöyle devam etti: “Cinsel sağlık-
tan birçok alana kadar önemli bilgiler bu kitaplarda 
yazıyor. Bunlar günümüzde birçok doktorun sahip 
olamayacağı özel bilgilerdir. Ancak eskilerde bu ki-
taplar ayıp sayıldığı için gizli satılırdı. Bu cahil za-
manlarda bile Türkiye el yazması kitap cennetiydi.” 

Söyleşiye katılan ve büyük bir kitap tutkunu oldu-
ğunu söyleyen Nurdan Yeşilyurt, “Hocamız gibi say-
gıdeğer insanların Türk kültürüne katkıları yadsınamaz 
bir durum. Böyle etkinlikler düzenleyen kütüphanelere 
teşekkür ederim, bu tür söyleşiler bizler için çok önem-
li. Özellikle genç okurların eski kitapların değerini an-
laması açısından güzel bir konuşma oldu.” dedi.

üseyin Işık ve Zeliha 
Gizem Sayın tarafın-
dan hazırlanan “Der-
ya Kuzularının Ses-

sizliği” adlı sergi 14 Aralık-12 
Ocak tarihleri arasında Kadıköy 
Belediyesi Karikatür Evi’nde sa-
natseverlerin ilgisine sunuluyor. 
4 yıl önce aramızdan ayrılan Der-
ya Sayın, Gırgır dergisine çizdiği memleket te-
malı karikatürleriyle tanınıyordu. Bunun yanın-
da Limon, L-Manyak, Leman, Gümgüm, Deli, 
Pişmiş Kelle, Express gibi birçok dergi ve gaze-
tede Derya Sayın’ın çizgileri bulunuyor.

Derya Sayın’ın yeğeni olan ve aynı zaman-
da sergiyi hazırlayan isimlerden biri olan Ze-
liha Gizem Sayın, sergiyle ilgili duygularını 
dile getirdi. Amcasının vefatından sonra uzun 
bir süredir bu sergiyi yapmak istediklerini be-
lirten Sayın, sergiyi gerçekleştirmiş olmanın 
mutluluğunu yaşadığını söyledi: “Amcam öm-
rünü çizmekle geçirmiş biri ve çok fazla eseri 
var. Bu eserlerin sizlere ulaşıyor olması bizim 
için çok önemli.” 

Derya Sayın’ın çocuk-
ları çok sevdiğini belirten 
Gizem Sayın, amcasının 
anısına 11-13 yaş grubu 
çocuklar için “Derya Am-
canın Balonları” adlı bir 
atölye çalışması yapacak-
larını da duyurdu. Karika-
tür camiasında birçok so-
run olduğunu dile getiren 
Sayın, “Karikatür sanat-
çıları zor koşullar altında 

çalışıyor. Bunları yüksek sesle konuşacak kari-
katürist hocalarımızı biraraya getirmek istediği-
miz bir söyleşi yapacağız.” dedi.

TADIMLIK BİR SERGİ
Sergiyi hazırlayan isimlerden biri olan Hü-

seyin Işık ise, karikatüre ilk başladığı yıllarda 
tanıştığı Derya Sayın’ın kendisi için çok değerli 
olduğunu vurguladı. Işık, uzunca bir süre yurt-
dışında kaldığı için Derya Sayın’ın son günle-
rini göremediğini ve bunun içinde hep bir ukde 
olarak kaldığını söyledi. Sergideki tüm seçkile-
ri kendisi yapan Işık, “Böyle ufacık bir sergide 
büyük bir sanatçıyı anlatmak çok zor, bu tadım-
lık bir sergi” ifadelerini kullandı.

Hayatı, araştırma alanlarıyla ilgili yazma ve basma kitaplar arasında 
geçen M. Sabri Koz kitaplara olan tutkusunu ve el yazması kitap 
koleksiyonunu nasıl oluşturduğunu TESAK’ ta anlattı

l Görkem DURUSOY

l Simge KANSU

Türkiye el yazması 
kitap cennetiydi

DERYA SAYIN

Ünlü çizer Derya Sayın anısına hazırlanan “Derya 
Kuzularının Sessizliği” adlı sergi 14 Aralık Cumartesi 
günü Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi’nde açıldı

H

Karikatür Evi’nde 
yaşatılıyor

KALAYCIOĞLU ÇATI UYGULAMA
◆ Ahşap Çatı 
◆ Çelik Konstrüksiyon 
◆ Kenet Çatı Kaplama 
◆ Sandviç Panel 
◆ Atermit
◆ Kiremit

◆ Metal Kiremit 
◆ Galveniz 
◆ Çinko 
◆ Bakır 
◆ Kurşun 
◆ Pimaş  

◆ Osb 
◆ Isı Yalıtım 
◆ Fileskobit 
◆ Membran 
◆ Sürme İzolasyon 
◆ Temel Bohçalama

Hüseyin KALAYCI 
0532 613 31 58

kalaycioglucati@gmail.com

Türkiye’de okuma kültürüne yönelik bugüne kadar 
yapılan en kapsamlı projelerden biri olan OKUYAY(O-
kuma Kültürünü Yaygınlaştırma Platformu) toplantı-
sı 17 Aralık Salı günü Yapı Kredi Kültür Sanat Loca’da 
gerçekleşti. Türkiye Yayıncılar Birliği öncülüğünde 
hayata geçirilen projeye Türk Kütüphaneciler Der-
neği, Anne Çocuk Eğitim Vakfı, Kingston Üniversite-
si ve Kadıköy Belediyesi de destek verdi. Toplantıda, 
KONDA Araştırma ve Danışmanlık tarafından yürü-
tülen Türkiye Okuma Kültürü Araştırması 2019 rapo-
ru ve OKUYAY Platformu’nun projelerini yürüteceği 
İstanbul, Ankara, Adana ve Samsun illerinde yapılan 
çalışmalar ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı. Türkiye Ya-
yıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk’ün açılış ko-
nuşmasıyla başlayan toplantıda, Türkiye Yayıncılar 
Birliği Genel Koordinatörü Ebru Şenol proje hakkın-
da bilgilendirme yaptı. OKUYAY Platformu sektör uz-
manı Sevengül Sönmez ise Türkiye Okuma Kültürü 
Araştırması 2019 sonuçlarını katılımcılarla paylaştı. 

KONDA’nın 2008 yılında yaptığı ankete katılanla-
rın yüzde 70’i net bir şekilde kitap okumadığını be-
lirtmişti, oysa bu araştırmanın sonuçlarına göre aynı 
oran yüzde 36’ya düşmüş durumda. Son 3 ayda en 
az bir kitap okuduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 
30’dan yüzde 64’e çıkmış. Bununla birlikte Türkiye 
ortalamada 3 ayda 2,7 kitap okumuş. Araştırma aynı 
zamanda “Okuyabilir” olarak belirlenen kümenin de 
azımsanmayacak oranda olduğunu da tespit ediyor. 
OKUYAY Platformu kapsamında yapılan tüm araştır-
maların sonuç raporlarına www.okuyayplatformu.
com adresinden ulaşabilirsiniz.

Türkiye “okuyorum” dedi

Ökkeş ile Hüseyin taşıdıkları kişiyi raya yatırdılar. Ökkeş 
saatine baktı. Ardından raylardan aşağıya inerek göz-
den kayboldular. Mümtaz bir süre daha bekleyip gittik-
lerinden emin olunca, gizlendiği ağacın arkasından çı-
karak rayda yatanın yanına koştu. Ökkeş’in kızı Zeliha’yı 
kanlar içinde buldu. Başında koca bir 
yara vardı. Demek ki, Ökkeş ile Hüseyin, 
aile meclisi kararıyla Abdullah’tan son-
ra zavallı Zeliha’yı da öldürmüşlerdi. Kızı 
raylara yatırarak suçu trene atacaklar-
dı. Sözüm ona, intihar süsü vererek ceza 
almaktan yırtacaklardı. Vay kurnazlar 
vay! Vay katiller vay!
Polisiye edebiyatın çağdaş ustaların-
dan Çağatay Yaşmut, Başkomiser Galip’in 
ikinci öykü kitabı Benim Canım Ailem’de 
yine sürükleyici maceraların izini sürüyor.  
Oğlak Yayınları’ndan çıkan eserde, kita-

ba adını veren Benim 
Canım Ailem, Yaban-
cılar ve Can Sıkıntısı 
başlıklarında olmak üze-
re 3 öykü bulunuyor. Yaş-
mut, kitabını geçen Şubat’ta 
yaşama veda eden, Kadıköylü bir başka polisiye yaza-
rı Esra Türkekul ve Mayıs’ta yaşamını yitiren polisiye ro-
manın önde gelen isimlerinden Celil Oker’e ithaf ediyor.

BANKADAN POLİSİYEYE
1968 yılında İstanbul’da doğan yazar, İstanbul Üniversite-
si’nde Ekonometri okudu. Başta bankacılık ve finans ol-

mak üzere, birçok sektörde uzun süre çalıştı. Maltepe 
Üniversitesi Felsefe bölümünde yüksek lisans yap-
tı. 2008 yılında Beyoğlu’nun arka sokaklarını anlattı-
ğı Beyoğlu Çıkmazı romanıyla yarattığı Başkomiser 
Galip tiplemesini, Şarkılar Susunca, Beni Yavaş Öldür, 
Kadıköy Cinayetleri ve Moda Cinayetleri romanları ile 
yine Başkomiser Galip maceralarının anlatıldığı Dok-
tor Ceyda’yı Kim Öldürdü? adlı hikâye kitabıyla sür-
dürdü. Kadıköy Cinayetleri romanı 2012 yılında Dün-
ya Kitap Altın Sayfa Polisiye Roman Ödülü’ne layık 
görüldü. Halen çeşitli dergilerde hikâyeleri yayımla-
nıyor. Türkiye Polisiye Yazarları Birliği üyesi olan ya-
zar, evli ve İstanbul’da yaşıyor.

Başkomiser Galip 
katillerin izinde!“Türkiye Okuma Kültürü Araştırması 

2019” raporuna göre, önceki 
araştırmalarla karşılaştırıldığında 
“Okuyorum” yanıtı verenlerin 
sayısında artış gözlendi

Kadıköylü polisiye yazarı Çağatay 
Yaşmut 6. kitabı “Benim Canım Ailem” 
ile yine okuru polisiyenin heyecanlı 
dünyasına davet ediyor
l Gökçe UYGUN
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2017 sezonundan beri kadın haklarını sanatla anlat-
mayı seçen amatör bir tiyatro ekibi olan Namüte-
nahi Tiyatro Ekibi, oyunun yazımından dekoruna, 
kostümünden müziğine her ihtiyacını kendi için-
de kollektif şekilde hazırlıyor. Ekip, şimdilerde de 
“Öz” oyunu ile 2004 yılında kadın cinayetine kur-
ban giden Güldünya Tören ve onun şahsında katle-
dilen kadınları anlatıyor. Genellikle oyunlarını üc-
retsiz şekilde düzenleyen ekip  her ay İstanbul’un 
farklı özel sahnelerinde ve kültür merkezlerinde 
sahne alıyor. Öz oyunu, 25 Aralık  Çarşamba akşa-
mı saat 20:30’da Barış Manço Kültür Merkezi’nde 
sahnelenecek.

3 OYUNCU 11 KARAKTER
Oyunun yazarı Sinem Nazlı De-

mir, “Töre cinayetlerinin basında yer 
almasını başlatan sembolik isimlerden 
biri olduğu ve oğlu için verdiği mü-
cadeleyi örnek aldığımız in Güldünya 
Tören’in hikayesini anlatmayı tercih 
ettik. Güldünya Tören’i oyunda, doğu-
mundan ölümüne kadar biyografik bir 
şekilde anlatıyoruz. Hayatındaki önem-
li noktaları ve insanların o acı çekerken 
nasıl 3 maymunu oynadıklarını anlatı-
yoruz.” diyor. 

Demir, oyunun adının neden ‘Öz’ ol-
duğunu da “Güldünya Tören’e tecavüz 
eden öz kuzeniydi, ona ölüm emrini ve-

ren öz akrabalarıydı ve öldüren de öz ağabeyiydi. 
Bu nedenle oyunun adı Öz” sözleriyle ifade ediyor. 
3 kadın oyuncunun 11 ayrı karakteri canlandırdığı 
oyundaki tek erkek karakteri canlandıran kişinin de 
kadın bir oyuncu olduğunu belirten Demir, bunu “ 
Fakat bu tamamen teknik sebeplerden ötürü bu şe-
kilde gelişti. Kadın mücadelesinin cinsiyeti yoktur, 
ancak birlikte yürürsek bu engebeli yolu aşabilece-
ğimize inanıyoruz” diye açıklıyor. 

“AYNI GÖKYÜZÜNÜN ALTINDA…”
Sinem Nazlı Demir, şunları söylüyor; “Bizler, 

ekip olarak kadına şiddetin her şehirde her şekil-
de devam ettiğine fakat medya-
nın bu cinayetleri ‘haber değeri 
olarak gördükleri’ için daha çok 
yayınlamaya başladıklarına ina-
nıyoruz. Ne zaman kadın hak-
larını insan hakkı sayıp yaşam-
larımıza yaşam katarsak, bizler 
de o zaman komedi türünde bir 
oyun oynamaya ihtiyaç duya-
cağız, bu kadim şehirde. Sa-
natın birçok kesim için fark-
lı biçimde etkisinin olduğunu 
ve tiyatronun da bu biçimle-
rin içinden en doğalı olduğu-
nu düşünüyoruz. Halkımız 
sanatla öğrenmeye ve öğren-
diğini öğretmeye devam ede-

cektir. 13 yaş üstü tüm bireylerin oyunumuzu iz-
lemesi gerektiğini düşünüyoruz çünkü oyunumuz 
hiciv özelliklerini taşıyor. İnsanlara toplumsal yü-
kümlülüklerimizin gökyüzünü sevmekle başlayaca-
ğını hatırlatıyor. Bu nedenle, aynı gökyüzünün al-
tında, hepimiz ÖZ’ü izlemeliyiz.”

Demir son olarak oyuna girişlerin ücretsiz oldu-
ğunu fakat izleyicilerden 5 çocuk kitabı getirmele-
rini rica ettiklerini, bu kitapların Balıkesir Topağaç 
Köyü’ndeki Topağaç İlkokulu’na bağışlanacağını 
söylüyor.

essiz sinema izlemişsinizdir, peki ya ses-
siz bir tiyatro oyunu? Henüz ben de izle-
medim. Ama izlemek istersek 22 Aralık 
Pazar akşamı 20.30’da Moda Sahne-

si’ne gidebiliriz...  Zira, tiyatroda sahneleme biçim-
leri üzerine araştırmalar yapan Bursa kökenli Dank 
Laboratuvar Tiyatrosu’nun ilk oyunu “Oblomovlaş-
ma” seyircisini bekliyor olacak. Tek kişilik ve söz-
süz performansla seyircide interaktif bilincin yaratı-
mını hedefleyen oyun, seyircinin anlık seçimleriyle 
yön değiştiriyor. Oyun, Rus yazar Gonçarov’un li-
teratüre kazandırdığı “oblomovluk” kavramının bu 
yüzyıldaki izdüşümüne dikkat çekiyor.  

Yönetmenliğini Ali Bircan Teke’nin yaptığı 
oyun, Burak Çağatay Serinbaş tarafından performe 
ediliyor. 55 dakikalık oyunun müzikleri sahne üze-
rinde canlı olarak piyanoyla Ece Şenol tarafından 
icra ediliyor. 

Detayları Dank Laboratuvar Tiyatrosu'nun ku-
rucusu Ali Bircan Teke’ye sorduk. 

• İtiraf edeyim ki kitabı okumadım ve bildiğiniz 
gibi oyunu da izle(ye)medim.  O yüzden önce bana 
biraz kitaptan ve oyundan bahsedin lütfen.

Oblomov, 19. yüzyıl ortalarında ünlü Rus ya-
zar Gonçarov tarafından kaleme alınan bir roman. 
Derebeyliklerin yok oluşu ile çöken ağalık sınıfı-
nı kendine konu ediniyor. Oblomov karakteri de bir 
ağa olarak bu çöken sınıfı tek başına temsil ediyor. 
Değişen koşullara ayak uyduramadığından elinden 
ağalık dışında iş gelmiyor, kendisine dair hiçbir ey-
lemi gerçekleştiremiyor. Değişen sistem, parasını, 
sağlığını, aşkını ve hayallerini muhafaza edebilme-
sine izin vermiyor. Farkındalık düzeyi yüksek, ça-
resizce ve rahatsız olarak yapılan bir tembellik, ey-
lemsizlik halinin adı “oblomovluk” diye geçiyor 
literatüre. Oblomovlaşma oyunu da tam olarak bu 
noktada başlıyor. 19. yüzyılda tanımlanan “oblo-
movluk” kavramının 21. yüzyıldaki karşılığı nedir? 
Bizi bu çağda kısıtlayan etmenler, kendi kendimi-
ze çizdiğimiz sınırlar ve bu sınırları aşmak uğruna 
ödemek zorunda olduğumuz bedeller… Tüm bun-
lar “oblomovluk” merkezinde tek kişilik, fiziksel ve 
sözsüz bir performansla öyküye dönüşüyor. Seyir-
ciler de bu öykünün ucundan yer yer tutuyorlar. Ba-
zen engel oluyorlar bazen destekliyorlar, yaptıkları 
seçimlerle oyunun gidişatını değiştiriyorlar. 

• Oblomovlaşma sözsüz bir oyun. Bu ilginç ter-
cih neden? Seyirciye sözle anlatmak istediklerinizi 
nasıl aktarıyorsunuz?

Bu biraz yarım yüzyıldır araştırılan felsefi bir 
konuyla ilgiliydi. Sözün önemini yitirmesi, konuş-
manın en doğru iletişim aracı olamaması, anlamın 
sözcüklerin arasında hedefinden şaşması vb. Bu ne-
denle oyun içinde sadece gösteremiyorsak konuş-
mayı tercih edecektik. Ona da gerek kalmadı. Bunun 
dışında “interaktif bilinç” diye sözünü ettiğim reji 
yaklaşımında ne kadar ileri gidebileceğimizi gör-
mek istedik. İnteraktif olanı cümlelerden ayırmak 
istedik. Seyirci ile konuşmadan, onu bir katılımcıya 
dönüştürmeye çalıştık. Sözün çıkması ile hedefleri-
mizden birine kolayca ulaşabildik. O da çoklu an-
lam… Seyircinin hayat deneyimine, entelektüel bi-
rikimine, düşünce biçimine, yaşına vb. daha birçok 
duruma göre anlam değişebiliyor. Burada seyircide 
çağrışımlar yapabilecek bir oyun evreni kuruluyor. 

"SEYİRCİ OYUNA DAHİL OLUYOR"
• Kitabı okuyup yahut okumadan gelmek… Se-

yir keyfinde/algısında nasıl bir farka yol açar?
Oblomovlaşma’nın romanın uyarlaması olma-

dığını söylemiştim ama romanı okuyan seyircilerin, 
karakterin eylemleriyle ve başına gelenlerle ilgi-
li romandan bazı paralellikler yakalaması mümkün 
oluyor. Aksiyon planını oluştururken romanın bazı 
bölümlerine göndermeler yapmak istemiştik. Oyun 
sonrası söyleşilerden anlaşılıyor ki romanı okuyan 
seyirciler bu bağlantıları yakalıyorlar. Ancak bazen 
romanı okumuş olmak seyirci için çok kısıtlayıcı 
olabiliyor. Romana takılı kalan seyirci diğerleri ka-
dar kendini özgür hissedemeyebiliyor. En ilginç yo-
rumları daha çok romanı okumayanlardan alıyoruz. 

• Seyirci etkileşimli bir oyun sanırım ki çem-
ber oturma düzeni var. Neden ‘izleyeni’ de dahil 
ediyorsunuz?

Amacımız seyircinin izleyen olmaktan çıkıp 
bir katılımcıya dönüşmesi. Ancak buradaki katıl-
mak eylemi herhangi bir interaktif oyundan fazlası-
nı içeriyor. Seyirci her an bilinci ile oyunun içinde 
bulunuyor. Oyunda neden-sonuç ilişkisinin hiç bı-

rakılmadığı bir katılım he-
defleniyor. Bunu, “inte-
raktif bilinç” kavramının 
oluşmasında etkin olan 
unsurlardan biri olarak 
gösterebiliriz. 

• Oyun sonrası se-
yirciyle sohbet edip, bir 
anket doldurmalarını 
rica ediyormuşsunuz. 
Neden?

Bir laboratuvar ti-
yatrosu olarak araş-
tırma yapmadan önce 
elbette ki bazı hipotez-
lere sahip oluyoruz.

 Oyun sonrası anketler ve söyleşi sayesinde araştır-
malarımız sonucunda ortaya koyduğumuz perfor-
mansı analiz edebiliyoruz. Eğer hipotezimizi ka-
nıtlayacak bulgulardan uzaklaştığımızı görürsek 
oyuna ekip olarak gerekli müdahaleyi yapmaktan 
çekinmiyoruz. Örneğin en son 10. oyunumuzu oy-
nadık ve prömiyerdekine kıyasla eklenen, değişen 
ve çıkan birçok yer var. Kısacası anketler ve söyle-
şiler oyunun dinamik, değişken ve yaşayan bir or-
ganizma olmasına büyük katkı sağlıyor. 

• Oyunun merkezinde durum nedir?
Günümüzün oblomovluğu… Hepimizde teşhis 

edilmeyi bekleyen, bununla başa çıkarak yaşama-
yı öğrenmemiz gerektiğini düşündüğüm bir yük. 
Nasıl ki Oblomov romanındaki Oblomov’un için-
de bulunduğu düzen değişmiş ve Oblomov bu de-
ğişen düzenle ne yapacağını bilemediği için eylem-
siz kaldıysa, biz de içinde bulunduğumuz düzenin 
araçlarıyla tam olarak ne yapmamız gerektiğini bi-
lemiyoruz. Tüketimin yaşamak için bir araç oldu-
ğunu düşünüyoruz ama neyi, ne kadar ve ne zaman 
tüketmemiz gerektiğine karar veremiyoruz. Burada 
tüketimden kast ettiğim sadece para değil. Yaşamı-
mızı anlamlı kıldığını düşündüğümüz ve uğruna ya-
tırım yaptığımız her şey… Oblomov gibi değişen 
düzene ayak uydurmaya çalışıyor ancak çırpınmak-
tan öteye gidemiyoruz. Oblomovlaşma oyununda 
da oyuncu kendine konforlu bir alan yaratabilece-
ği objelerle karşılaşıyor. Aralarında eyleme geçe-
bileceği araçlar da var. Ama bu araçları konforun-
dan vazgeçmeden nasıl kullanabileceğini bilmiyor. 
Bu yüzden arada kalıyor, küçük bedeller ödemekten 
kaçındığı için daha büyük acı çekiyor.

Bursa kökenli Dank Laboratuvar Tiyatrosu’nun fiziksel aksiyonlarla sözsüz biçimde kurulanan oyunu 
“Oblomovlaşma”, Kadıköy’de sahnelenecek. Yönetmen Ali Bircan Teke, “Bireyselleşmenin merkezinde 
yaşadığımız bir çağda bize, kendi kalıplarımızın dışında var olabilmenin olasılığını düşündürüyor.” diyor

Sahnede bİr ‘Oblomovluk’ dİrenİşİ
S

 Kadıköy ile bağınız nedir? 22 Aralık’ta 
Kadıköy seyircisi karşısında olacaksınız. 
Mesajınız nedir onlara?
 “Ankara seyircisi çok özeldir” denirdi. Ankara’da oy-
nadıkça gerçekten öyle olduğunu anladım. Aynı cüm-
le İstanbul için kurulurdu. Ama en ilginci aynı şehrin 
içindeki bir semtin kendine özel bir alımlayıcı kitlesi 
yaratmış olması. Çünkü İstanbul dışında bile “Kadıköy 
seyircisi” diye söz edilen, kendi karakteristik özellik-
lerini oluşturmuş bir seyirci kitlesinin varlığından söz 

ediliyordu. Bu da bizde hep heyecan ve merak uyan-
dırmıştı. Önceki temsillerimizden de haksız olunma-
dığını anladık. Şimdi de bunun tadını çıkarmak istiyo-
ruz aslında.
Seyircilerimizi kendi oblomovluklarıyla yüzleşmeye 
davet edebiliriz. Oyunda ne ile yüzleşeceklerini tam 
olarak onlara söyleyemiyorum. Bu herkesin kendinde 
karşılaştığı oblomovlaşmaya göre değişiklik göste-
recek. Belki de yüzleşecek bir oblomovlukları olma-
dığına karar verecekler. Bunu öğrenmek için buyur-
sunlar bizimle olsunlar.

Milli Mücadele ve Cumhuriyet tarihimizin en önem-
li sembollerinden “Bandırma Vapuru” bu kez bir tiyatro 
oyunu olarak sanat dünyasında sefere çıkıyor. 
Ödüllü yazar, Türk tiyatro ve sinema sanatçısı Kosta 
Kortidis’in yazıp yönettiği, Teatro Rudius’un 100. yıl anı-
sına sahneye koyduğu Bandırma Vapuru, gerçek ve ha-
yal gücünü harmanlayarak, belgesel ve komedi tadında-
ki örgüsüyle, bir milletin yeniden doğuş mücadelesine 
tam 100 yıl sonra saygı duruşunda bulunuyor. 
 
BİR SEMBOL, BİR İDEAL, BİR BAŞLANGIÇ…
Oyunda; 1919 Yılında Çanakkale Savaşlarının muzaffer 
komutanı Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarının 1878 
yılı yapımı eski Bandırma Vapuru ile zorlu deniz şartla-
rında çıktıkları tarihi yolculuk konu ediliyor. Bir sembol, 
bir ideal ve bir başlangıç olarak yorumlanan Bandırma 
Vapuru’nda gerçek ve kurgu iç içe harmanlanıyor. Bel-
gesel tadındaki tarihi bilgiler, oyunun kahramanları ara-
sındaki ilginç diyaloglar seyirciyi hem güldürüyor hem 
de düşündürüyor. 

FİKRİYE’NİN ATA’YA AŞKI…
Baş rolleri şehir tiyatrosu oyuncusu Ali Karagöz, de-
neyimli oyuncu Özdemir Çiftçioğlu üstlenirken, aslında 
Bandırma Vapuru’na çok istediği halde binemeyen, Gazi 
Mustafa Kemal Paşa’ya duyduğu büyük aşk ile tarihe 
geçen Fikriye Hanım’da kurgu karakter olarak oyunda 
yer alıyor. Genç oyuncu Merve Akaydın’ın hayat verdi-
ği Fikriye rolü ile oyunda, Türk kadınının milli mücadeleye 
verdiği büyük desteğin altı çiziliyor. Fikriye’nin (Merve 
Akaydın) “Bir kadın olmadan ihtilal olmaz Paşam!” söz-
leriyle Türk kadınının milli mücadeledeki rolü vurgulanı-
yor. Ayrıca, Ata’ya duyduğu büyük aşk ile ölümünün ar-
dındaki hüzün de işleniyor.

BANDIRMA VAPURU’NUN YOLCULUĞU SÜRECEK…
Prömiyerini 30 Ekim’de 
Cumhuriyet Bayra-
mı etkinlikleri kap-
samında İstanbul’da 
yapan Bandırma Va-
puru,  26 Aralık Kadı-
köy Halk Eğitim Mer-
kezi, 8 Ocak Eskişehir 
Zübeyde Hanım Kül-
tür Merkezi, 9 Ocak 
Ankara Mevsim Ti-
yatro Salonu, 10 Ocak 
Balıkesir Avlu Kongre 
Merkezi, 11 Ocak İstan-
bul Grand Pera Emek 
Sahnesi ve 24 Ocak’ta 
Kadıköy Duru Tiyatro 
Sahnesi’nde tiyatro se-
verler ile buluşacak. 

Bandırma Vapuru 
SAHNEDE!Güldünyaiçin

tiyatro

Sinem Nazlı demir’in yazdığı oyunu, Namü-
tenahi Tiyatro Ekibi yönetiyor. Ceren Gül 
Şahin, Nilüfer Tapan ve Sinem Nazlı Demir 
rol alıyor. Müziklerini Uğur Ateş’in, deko-
ru Merve Karaca ve Sevilay Deniz’in, ışık-
larını Alper Suiçmez ve Aydeniz Güner’in 
yaptığı oyunun seslerinde Elif Cefaker ve 
kostümlerinde de Berna Zikan ve Zeynep 
Göç’ün imzası bulunuyor. Bilgi ve Rezervas-
yon:05343026748

Töre cinayetlerinin sembol ismi Güldünya 
Tören’in hayat hikayesi, modern dans ve 
müzikle buluştu; İstanbul’un karmaşasıyla 
harmanlanarak tiyatro sahnesine taşındı

Hazırlayan: Gökçe UYGUN



Geleneksel 
Metis Ajan-
dası’nın bu 
seneki konusu: 
Kitaplar.
Malum, 
elyazmalarının 
haşere saldırı-
sına uğramasını 
önleme ümi-
diyle üzerle-
rine yazılan 
bir tılsımdır 
“Yâ Kebikeç!” 
Kökeni konusundaysa rivayet muhtelif: 
Süryani ya da Hint mitolojisindeki, böcek-
lere hükmeden meleğin adından geldiği 
de söyleniyor; elyazmalarını korumak için 
mürekkebi kullanılan zehirli bitkinin adı 
olan kebikeç’in zaman içinde halk inancında 
koruyucu melek anlamını kazandığı da...
John Berger’ın dediği gibi “uzatılan bir el”dir 
kitaplar, insanların arzularını, umutlarını, 
korkularını, düşünce ve tasarılarını paylaş-
mak için birbirlerine uzattıkları el.
Kitapların koruyucu meleği de okur-
dan başkası değildir aslında; önyargılara, 
şartlanmalara, baskılara, reklam sağanağı 
altında körleşmeye direnen okurdan.
O halde, bol kitaplı harika bir yıl dileğiyle Yâ 
Kebikeç! (Tanıtım bülteninden) Metis Yayın-
ları / 224 sf / 9,50 TL
Sanal kitap mağazası idefix’ten aldığımız 
bilgiye göre haftanın çok satan kitapları 
şunlar oldu:
■ Ben, Kirke / Madeline Miller / İthaki 
Yayınları / 408 sf
■ Bir Ömür Nasıl Yaşanır? / İlber Ortaylı / 
Kronik Kitap / 288 sf
■ Beni Kör Kuyularda / Hasan Ali Toptaş / 
Everest Yayınları / 240 sf

HAFTANIN 
PUSULASI
AJANDA

ALBÜM

Ya Kebikeç!

Şule Çet anısına şarkı
Merhababensokak adlı müzik grubu, yeni 
şarkıları ‘Güneş Doğsa’yı, geçtiğimiz yıl 
Ankara’da öldürülen Şule Çet anısına yayın-
ladı. Alternatif akımın sevilen gruplarından 
Sokak Lambası, uzun bir aradan sonra 
yeni çalışmaları ve yeni isimleriyle müziğe 
geri döndü. Bundan böyle çalışmalarına 
Merhababensokak ismi ile devam edecek 
olan grubun kadrosunda ise bir değişiklik 
yok. Merhababensokak, şarkılarının söz ve 
bestecisi ile aynı zamanda solisti olan Alp 
Tanata’nın yanında Yiğit Sezgin ve Çağrı 
Gökalp Özcan ile yola devam ediyor. ‘Güneş 
Doğsa’ isimli şarkılarını “yeni isim, yeni tek-
li” sözleriyle sosyal medya hesaplarından 
duyuran Merhababensokak, ruhlarından 
akan enerjiyi melodilerine yansıtarak dinle-
yenlerine aktarıyor. ‘Güneş Doğsa’ şarkısı 
2020 yazında çıkacak olan albümün de aynı 
zamanda müjdecisi. Grup, şarkıyı Şule Çet 
anısına ve tüm kız çocukları için yayınladı. 
Ruhu doyuran şarkılar: 
■ Kaçın Kurası / Kraliçenin Notaları 
■ Kanadım Değdi Sevdaya / Collectif Medz 
Bazar
■ Gel Ey Seher / Güvenç Dağüstün

Hazırlayan: Semra ÇELEBİ / sem.celebi@hotmail.com
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Private Life
Amerikan bağımsız sinemasının en önemli 
temsilcilerinde Tamara Jenkins’in “Private 
Life” filmi Netflix’in atlanmaması gere-
ken seyirliklerinden. Filmin başrolünde de 
yine Amerikan bağımsız sinemasının iki 
çok önemli oyuncusu, Kathryn Hahn ve 
Paul Giamatti yer alıyor. 2018’in en önemli 
filmlerinden biri olmasına rağmen nedense 
ödül sezonunda birazcık görmezden gelindi 
bu film. Aslında nedeni biraz da Netflix 
yapımlarına gösterilen ön yargı… Her ne 
kadar Independent Spring ödüllerinde en iyi 
senaryo, en iyi yönetmen ve en iyi yardımcı 
kadın oyuncu adaylıkları kazansa da yine 
akademi yaptı yapacağını ve kadın yönet-
menleri liste dışı bıraktı.
Kah buruk, kah komik, kah sevimli, kah 
gözyaşı döktüren bir film Private Life. 
Çocuk sahibi olmaya çalışan kırklı yaşların-
da bir çifti merkeze alıyor. Çocuk yapmak 
için ellerinden geleni yapıyorlar. Evlatlık 
tecrübeleri yine istedikleri gibi yol almıyor 
sonra akıllarına şöyle bir şey düşüyor: Çok 
sevdikleri yeğenlerinden acaba bir çocuk 
rica edebilirler mi? Filmimiz hem küçük 
bir etik tartışma açıyor hem de aslında 
bu tartışmaya kendince cevaplar veriyor. 
Private Life hoş bir seyirlik ayrıca Amerikan 
bağımsızları arasında belki de 2010’lu yılların 
en iyi filmlerinden biri. 

HAFTANIN 
KAÇMAZLARI
PANEL

TİYATRO

OPERA

SERGİ

Varlık, Bugün

Notre Dame’ın Kamburu 

Don Quichotte

Resim Bölümü 
öğrencilerinden sergi

Kadıköylü sanatçıların gözünden

Varlık dergisi, 
kültür dünyamızın 
gelişiminde önemli 
rol oynayan, ayrıca 
edebiyatı diğer disip-
linlerden ayırmayan, 
Türkiye’nin toplum-
sal, siyasi mesele-
leriyle ilgili dosyalar 
hazırlayan bir dergi. 
Edebiyattan güncel 
sanata, sinema ve tiyatrodan çevre sorun-
larına, sosyal medyadaki oluşumlara geniş 
bir konu yelpazesinde yazılar, söyleşiler 
yayımlıyor.
TESAK’ta 21 Aralık Cumartesi günü yapılacak 
panelde ise  yazar ve eleştirmenler tarafın-
dan “Yeni Türk Edebiyatını Yaratan Dergi” 
olarak nitelendirilen Varlık dergisinin son 
durumu tüm boyutlarıyla değerlendirilecek. 
14.00’te başlayacak panelin konuşmacıları: 
Mehmet Erte, Nilgün Tutal, Yalın Alpay, Burak 
Süme.

Victor Hugo’nun 
ölümsüz 
eserinden 
uyarlanan, “çirkin 
ve kambur” 
kilise zangocu 
Quasimodo’nun 
Çingene kızı 
Esmeralda’ya olan 
aşkını romantik 
yaklaşımla 
ele alan, 

danslarıyla göz dolduran Türkçe müzikal, 
22 Aralık Pazar günü 20.00’de CKM’de 
sahnelenecek. Bilet fiyatı: 45 TL

İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin sahneye 
koyduğu, Cervantes’in ölümsüz eseri Don 
Kişot, Süreyya Operası sahnesine ge-
liyor. 24 Aralık ve 25 Aralık günleri saat 
20.00’de sahnelenecek operanın konusu 
kısaca şöyle: Don Quichotte ve sadık yaveri 
Sancho, küçük bir kasabaya gelirler ve 
burada halk tarafından ilgiyle karşılanırlar. 
O sırada Dulcinée’nin talipleri ona serenat 
yapmaktadır. Dulcinée’ye büyük hayranlık 
duyan ve onu idealindeki kadın olarak gören 
Don Quichotte, güzel kadına evlenme teklif 
eden erkeklerin arasına katılmaya karar ve-
rir. Kıskanç taliplerden biri Don Quichotte’u 
düelloya davet eder. 

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim 
Fakültesi Resim Öğretmenliği’nde okuyan 
38 öğrencinin eserlerinden oluşan karma 
sergi Kahverengi Sahne’de görülebilir. 
Resim öğrencilerinin akrilik, yağlıboya, kolaj, 
karakalem, heykel, fotoğraf, gravür, özgün 
baskı ve suluboya eserlerinden oluşan ser-
ginin ana fikri ise sanatta fikir ve düşünce 
özgürlüğü.

Kadıköy Sanatçılar Derneği üyeleri tarafın-
dan hazırlanan, farklı motiflerin yağlı boya 
ile işlendiği ve akrilik çalışmaların yer aldığı 
sergi Kozyatağı Kültür Merkezi’nde açıldı. 
Sergi 27 Aralık’a kadar görülebilir. 

007 yılında Türkiye’nin ilk ve tek çocuk gelişi-
mine yönelik içerik ajansı olarak kurulan ZNN 
Network’ün sosyal girişim projesi İllüstratör-
ler Platformu’nun düzenleyeceği “İllüstratörler 

Platformu 1. Karma Sergisi”, Maltepe Üniversitesi, GSF 
Çizgi Film ve Animasyon Bölüm Başkan Yardımcısı Dev-
rim Dinç İlkan ve İllüstratörler Platformu’nun kurucu baş-
kanı Nurgül Şenefe küratörlüğünde 21 Aralık 2019 - 3 Ocak 
2020 tarihleri arasında Kadıköy Belediyesi Barış Manço 
Kültür Merkezi’nde illüstratör sanatçıları, adayları ve illüst-
rasyona ilgi duyanları buluşturacak.

Geçtiğimiz aylarda İllüstratörler Buluşması adı altında 
birçok şehirde illüstratör sanatçıları ve adaylarıyla buluşa-
rak edindiği bilgilerle faaliyet alanlarını belirleyerek hiz-
met vermeye başlayan İllüstratörler Platformu, düzenleye-
ceği karma sergi ile birlikte illüstratör ve illüstrasyona bakış 
açısında farkındalık, illüstrasyonun önemli bir sanat dalı ol-
duğunun altının çizilmesi, her teknik, tarz, deneyimden il-
lüstratörler arası birlik beraberlik gibi amaçları hedefliyor. 

“HAYALİMDEKİ KADIKÖY”
Yapılacak olan serginin yanı sıra 

yan etkinlikler de ziyaretçilerin bir-
çok konuda bilgi sahibi olmasına 
katkı sağlayacak. Etkinlik kapsa-
mında Duru Ekşioğlu’nun katılı-
mıyla gerçekleşecek “Suluboya 
ile Deneysel Kartpostal Atölye-
si” ve Esra İlter Demirbilek’in ka-
tılımıyla gerçekleşecek “Hayalim-
deki Kadıköy Kolaj Atölyesi”nin yanı 
sıra Sarp Süerdaş ile “Suluboya ile Kitap 
Ayracı Atölyesi”, Nagihan Özkar ile “Yılbaşı Pop-up Kart-
postal Atölyesi” ve Emine Kayalar ile “Suluboya İllüstras-
yon Atölyesi” de katılımcılara illüstrasyon dünyası hakkın-
da deneyim kazandıracak.

Platformun etkinlik programında ayrıca geçtiğimiz ay-
larda başlayan “Branşlaşarak Fark Yaratan İllüstratörler” 
söyleşi serisinin üçüncüsü de gerçekleşecek. Söyleşinin ko-
nuşmacıları arasında Necmi Yalçın ve Tarık Tolunay yer 
alıyor.

İllüstratörler Platformu’nun İlk Portfolyo Günleri de 
sergi sürecince tamamlanacak. 

Tüm etkinliklerin ücretsiz gerçekleşeceği etkinliğin de-
taylı programı www.illustratorsplatform.net ve sosyal 
medya hesaplarından takip edilebilir.

İllüstratörler Platformu’nun 
düzenlediği “İllüstratörler Platformu  
1. Karma Sergisi” 21 Aralık 2019 
- 3 Ocak 2020 tarihleri arasında 
ziyaretçilerini ağırlıyor

sergide buluşacak 

Sarıyer Belediyesi tarafından “Herkesin bir öyküsü vardır” slo-
ganıyla düzenlenen Fakir Baykurt Öykü Yarışması’nın bu yıl 
9’uncusu yapılıyor. Sarıyer halkının okuma-yazmaya olan eği-
limini arttırmak, edebiyatın bütünleştirici etkisiyle öğrenci, öğ-
retmen ve edebiyatseverleri yazarlarla buluşturmayı sağla-
mak amacıyla gerçekleştirilen Sarıyer Edebiyat Günleri ve Fakir 
Baykurt Öykü Yarışması 7’den 70’e herkesi biraraya getiriyor. 
Sarıyer dışından da başvuruların alındığı yarışmaya yurt dışın-
dan da katılımlar gerçekleşebiliyor. Yarışmaya son başvuru ta-
rihi ise 2 Mart 2020 olarak belirlendi.

DÖRT FARKLI KATEGORİ
Seçici Kurul’da önemli yazarların bulunduğu yarışmaya adaylar 
ortaokul, lise, yetişkin kategorilerinde bir öyküyle, yetişkin ki-
tap kategorisinde ise yayımlanmış bir öykü kitabıyla katılabile-
cek. Öykü konusunun serbest olduğu yarışmada dört kategori-
de ilk dörde giren öykülere ödül ve mansiyon, 
dördüncü kategoride “Fakir Bay-
kurt Öykü Kitabı Ödülü” verilecek. 
1. ve 2. Kategori Seçici Kurul Üyeleri 
arasında Hanım Karavelioğlu, Ceren 
Mansuroğlu, Ayhan Yeşiltaş, Murat 
Gürbüz yer alırken 3. ve 4. Katego-
ri Seçici Kurul Üyeleri arasında ise 
Hülya Soyşekerci, Halil Genç ve Ka-
dir Yüksel bulunuyor. Detaylı bilgi için: 
www.sariyer.bel.tr

Öykü yarışması için 
başvurular başladı

İstanbul’un büyülü sinema hayatına yolculuk başlıyor! İs-
tanbul’un kapanmış ve hayatına devam eden sinema salon-
larının, emektar makinistlerinin, eski salon işletmecileri-
nin izini sürecek İstanbul Sinemaları Araştırmaları kuruldu. 
Birlikte film izlemenin şehir hayatının en önemli aktivite-
lerinden olduğu günleri unutturmama, içinde yaşadığımız 
şehrin mekânlarına farklı bir bakış kazandırma misyonuy-
la harekete geçen İstanbul Sinemaları Araştırmaları, sosyal 
medya üzerinden başladığı yayın hayatına kısa süre içeri-
sinde web sitesi üzerinden de devam ederek sinema dünya-
mız için benzersiz bir bilgi havuzu oluşturmayı amaçlıyor.

Twitter’da @ist_sinemalari; Instegram’da ise @istan-
bulsinemalari adre-
sinden paylaşılan bil-
gilerden bazıları şöyle: 

• ELHAMRA 
1923 yılında sinema 
olarak hizmet verme-
ye başlayan Elhamra, 
Avrupa’nın en önemli 
salonlardan kabul edi-
len çok yönlü bir kül-
tür merkeziydi. Ata-
türk’ün iki defa film 
izlediği tek salondur. 
1999 yılında yaşanan 
yangınla kullanılamaz 
hale gelmiştir. 

• SÜREYYA SİNEMASI
Yapımı Kadıköy’de henüz elektriğin olmadığı 1924 yılında 
başlayan Süreyya Sineması, 1927 ile 2005 yılları arasında 
sinema salonu olarak hizmet verdi. Sinemanın ilk müdürü 
Nazım Hikmet’in babası Hikmet Bey’dir. Mekân, 2007 yı-
lından bu yana opera salonu olarak hizmet veriyor.

• BEYOĞLU BEYOĞLU 
AVM’lerin açılmaya başlandı-
ğı 80’li yılların sonunda, batı 
standartlarında bir sinema de-
neyimi fikriyle İstiklal’in en 
güzel noktalarından Halep Pa-
sajı’nda, 1989 yılında kuruldu. 
Beyoğlu Sineması, bağımsız 
sinema ruhuyla bugün de hiz-
met vermeye devam ediyor.

İstanbul Sinema Araştırmaları, 
kentin sinema belleğini tutuyor

Tarih   Saat  Yürütücü Atölye / Söyleşi
23.12.2019 13:00  Esra İlter Demirbilek  
                        Hayalimdeki Kadıköy Kolaj Atölyesi
25.12.2019 19:30 Necmi Yalçın & Tarık Tolunay  
   Branşlaşarak Fark Yaratan   
   İllüstratörler Söyleşi
26.12.2019 13:00 Duru Ekşioğlu /  Suluboya ile  
   Deneysel Kartpostal Atölyesi
27.12.2019 11:00 Sarp Süerdaş / Suluboya ile Kitap  
   Ayracı Atölyesi
28.12.2019 14:00 Nagihan Özkar / Yılbaşı Pop-up  
   Kartpostal Atölyesi
29.12.2019 13:00 Emine Kayalar/ Suluboya   
   İllüstrasyon Atölyesi

ETKINLIK PROGRAMI:

2

ISTANBUL’UN, kapısı sokağa 
açılan sinemaları
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Bağımsız filmleriyle tanınan ve hayatımı-
za 1984 yapımı (hani her sahnenin tek bir 
açıdan çekilmiş plan sekanslardan oluştu-
ğu, siyah beyaz) “Cennetten de Garip” fil-
miyle giren ABD’li yönetmen Jim Jarmusch 
ve grubu SQÜRL (Carter Logan & J. Jarmus-
ch) sinematograf Hollandalı görüntü yönet-
meni (doğal ışığı ve minimalist görüntüle-
ri kullanmasıyla tanınan) Robby Müller’e 
adanmış yeni albüm “Some Music For Rob-
by Müller”i duyurdu. 2009’da, New York’ta 
Jarmusch’un fimlerine soundtrack albüm-
leri yapmak için kurulan SQÜRL, o zaman-
dan beri “Only Lovers Left Alive”, “Pater-
son” ve geçtiğimiz Haziran’da vizyona giren 
“The Dead Don’t Die” filmleri için müzikler 
yapmış ve 2017’de EP #260 adıyla gelen bir 
dizi de EP yayınlamıştı. Bu çalışma Müller’e 
saygı duruşu niteliğinde olmasının yanında, 
Claire Pijman imzalı Living The Light: Robby 
Müller belgeselinin de soundtrack albümü 

olacak. Albümden ilk tekli “Robby’s Theme” 
çıktı bile, gerisi de 31 Ocak’ta kulaklarımıza 
zuhur edecek.

Lethe’ye meftun 
Vakti zamanında Sokrates şöyle demiş; 

“Kim bilebilir, acaba yaşamak mı ölmektir, 
yoksa ölmek mi yaşamak? Olabilir, biz belki 
de sahiden ölüyüz; hatta her defasında bil-
gelerin şöyle dediğini işitmiştim: Biz şimdi 
ölüyüz ve bedenimiz bizim mezarımız.”

Sakin, rica ediyorum; zira peşine düş-
tüğüm ‘ölüm’ yahut ‘yaşamak’ değil (hoş, 
bu coğrafyada yaşamak biraz şansa bi-
raz da hünerinize bağlı, ölmek konusunda 
ise sıkıntımız yok!)…  Bugünün selamını Yu-
nan tatlı su tanrılarından olan ve gizemiy-
le dikkat çeken Lethe’den vermek istiyo-
rum. Hani şu Schopenhauer’ın, “Delilik, çok 
büyük acıların Lethe’sidir” dediği mevzu… 
“Unutma-hatırlama” arasında hayatın rit-
mine takılmışken, inceden sizleri de ‘let-
he’ye meftun etmek adına ortaya karışık 
ahvalimden sunmak istedim. Lethe, Yunan 
Mitolojisi’nde yeraltı (yani Hades) dünya-
sında akan beş nehirden biri; Styx (nefret), 
Acheron (acı), Cocytus (ağlama), Phleget-
hon (ateş) ve Lethe (unutkanlık). Bu neh-
rin suyundan içen gölgeler (ölülerin ruhla-

rı) dünyada yaşamış 
oldukları geçmiş fani 
hayatlarını unutur-
larmış. Mitolojiye 
göre, eskiden insan-
ların Unutma / Let-
he Irmağı’nın geçtiği 
bir şehirde yaşadığı da 
söyleniyor. Doğduk-
larında insanlar ırma-
ğın suyundan geçer-
ler ve gerçekliklerinden 
uzaklaşıp, aslolanı unuturlarmış. Platon’a 
göre de unutmalarını sağlayan bu suymuş... 
Yani geçmişi kayıtlı, fakat insan tekrar doğ-
duğunda hiçbirini hatırlamıyor. Bunu biraz 
düşünelim bence!

Araba Kullanmayı Nasıl Öğrendim?
Peşrevi direkt atlayıp yekten diyebile-

ceğim, en kısa zamanda bu oyuna gitmeli-
siniz! Fakat oyunun sonunda, dalak düşme-
li gülmeler ya da ‘heyhat, bu da varmış’ gibi 
sesli, sessiz hissiyata düşmeyip, anksiyete 
limitinizi zorlayabilirsiniz, benden söyleme-
si! Şükür ki bu da yaşadığınızın bir belirtisi 
ve hâlâ ‘utanma, vicdan, algıda seçicilik’ gibi 
yüzyılın son insan terennümlerini de bünye-
nizde taşıyorsunuz.

Oyuna geçmeden evvel, bizim unut-
kanlık nehrimizden neler geçmiş ucundan 
bir bakalım. Geçen yılın Haziran’ında, İHD İs-

tanbul Şubesi Çocuk Hak-
ları Komisyonu’nun yayın-
ladığı rapora göre, son 16 
yılda, 18 yaşın altında 440 
bin çocuk doğum yap-
tı. Cinsel suçların yüzde 
46’sının çocuklara karşı 
işlendiği, çocuğun cinsel 
istismarında, Türkiye’nin 
dünya listesinde üçüncü 
sırada olduğu... TÜİK ve-

rilerine göre, son 10 yılda 482 bin 908 kız ço-
cuğu devletin izniyle evlendirildi. Son 6 yılda, 
142 bin 298 çocuk anne oldu ve bu çocukla-
rın büyük kısmı dini nikâh ile evlendirildi. Bu 
raporun açıklandığı o vakitte, Diyanet İşleri 
Başkanı’nın şu tavsiyesini hatırlıyorum: Ev-
lilik için en uygun zaman 18-25 yaş arası… 
Bunu da şu ahir ömrümüzde ‘bir düşünelim’ 
listemize ‘artık’ alalım bence, aklı derin, en-
sesi serin pek saygıdeğer okur!

Gitmenizi salık verdiğim oyunsa; Aris-
tocu tiyatro elementlerini kendine has üslu-
buyla bozarak ‘kuralları arkanıza koyun ve bir 
daha bakmayın’ diyen Amerikalı oyun yaza-
rı, üniversite profesörü (1951) Paula Vogel’in 
1997’de yazdığı, 1998’de ise drama dalında 
Pulitzer Ödülü kazandığı, efsunu adında saklı 
“Araba Kullanmayı Nasıl Öğrendim?”… 

İlk defa 2005’te, Tiyatro Fora’dan dikize 
yattığımız oyunu bu defa Oyun Atölyesi’nin 
kadrajından seyrediyoruz. B Planı kurucusu 

Sami B. Marçalı’nın yönetip, çevirisini üst-
lendiği oyunda (“Yuva” ile Afife En İyi Ka-
dın Oyuncu ödülünü alan) Özlem Zeynep 
Dinsel, (Oyun Atölyesi’nin “Aşk Delisi”nden 
hatırlayacağımız) Berk Hakman ve (Antik 
Yunan Tragedyası’nın başarılı koro perfor-
mansları) Yasemin Çolak, Yezdan Kayacan 
ve İnci Sefa Cingöz yer alıyor. Oyunun de-
koru Marta Montevecchi, kostümleri Selin 
Ölçen, müzikleri Çağrı Beklen, ışık tasarımı 
ise Kemal Yiğitcan’a emanet.

1970’lerden itibaren edebiyat çevrele-
rinde adını duyuran, metinlerinde çocuk is-
tismarı, LGBTİ, AIDS (ki 1988’de kardeşini 
bu hastalıktan kaybediyor ve ailesi, HIV Po-
zitif olanlara, AIDS hastalarına destek için, 
kâr amacı gütmeyen bir vakıf kuruyor) gibi 
konuları işleyen Vogel, bir söyleşisinde, ‘Ha-
yatımı doğrudan etkileyen şeyler hakkında 
yazıyorum’ diyor. Bu bağlamda, bu metin de 
öncesinde tiyatroda işlenen konulardan biri 
evet, ama hikayedeki ‘mağduriyeti’ ve bu-
nun alt donelerini ele alış ve sunuş biçimi, 
üstüne seyirciyi de ‘seyreylemek’ pozisyo-
nundan duruma ortak ediş hali, epey zorla-
yıcı ve aşırı düşünme edinimlerini çalıştır-
maya yönelik diyebilirim.

Amerika’da 60’lı yıllarda kırsalda yaşa-
yan ‘geniş aile’ içinde büyüyen Fındık’ın (zira 
bu ailede herkesin bir lakabı var) 47 yaşın-
daki halinden dinliyoruz, 11 yaşından itibaren 
genç kadın olana kadar neler yaşadığını… 

Bi bitmeyen ‘cinsel iştiraklerimiz’

BETÜL 
MEMİŞ
memisbetul@gmail.com

düllü yönetmen ve senarist Kıvanç Sezer’in 
ikinci uzun metraj filmi “Küçük Şeyler” si-
nemaseverlerle buluştu. Yeni orta sınıfın ve 
beyaz yakalıların yaşantılarını, Onur ve Ba-

har çifti üzerinden kaçınılmaz kavgalarla, kabuslarla, ab-
sürt durumlarla, bedensel ve ruhsal değişimlerle anlatan 
Sezer’in filmi 56. Antalya Altın Portakal Film Festiva-
li’nde Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü’ne layık gö-
rülmüştü. “Küçük Şeyler”in başrol oyuncularından Ali-
can Yücesoy, filmdeki rolüyle En İyi Erkek Oyuncu 
Ödülü’nü alırken, filmin kurgusunu üstlenen Selda Taş-
kın ise, Cahide Sonku Ödülü’nün sahibi olmuştu. Dün-
ya prömiyerini Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali 
2019’da gerçekleştiren filmin başrol oyuncularından Ali-
can Yücesoy, Herceg Novi - Montenegro Film Festiva-
li’nde, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü alarak filme ilk 
ödülünü kazandırmıştı.

Ancak bol ödüllü Küçük Şeyler, sinema salonların-
da benzer başarıya ulaşamadı. İlk olarak 100 kopya ola-
rak gösterilen film, “yeterli izleyiciye ulaşamadığı” gerek-
çesiyle gösterimlerin yapıldığı salon sayısı 4’e indirildi. 
Hem filmin oyuncuları hem de yönetmen Kıvanç Sezer, 
sosyal medyada birçok duyuru yaparak izleyiciye ulaşma-
ya çalıştı. Özellikle Kadıköy’deki meslek örgütleri ve sen-
dikalar da bu kolektif çabaya destek verdi. Sezer ile fil-
mini, sinema piyasasındaki dağıtım sorunlarını ve Küçük 
Şeyler üzerinden geliştirilen dayanışma pratiklerini ko-
nuştuk. Sezer, “Kadıköy Rexx sineması filmimizin en faz-
la izlendiği salonlardan biri oldu. Kadıköy’ün gerek kendi 
kitlesi gerek de KESK, TMMOB, Tabip Odası gibi sen-
dika ve odaların yoğun katılım sağladığı bir yer olması 
bizlere buralarda birçok söyleşili gösterim yapma imkânı 
verdi. İlk filmimde de bu kurumlar büyük destek olmuş-
tu. Bağımsız sinema için bu kurumların önemli olduğunu 
düşünüyorum ve kendilerine teşekkür ediyorum.” diyor. 

“HEPİMİZİN ORTAK DERTLERİ”
◆ Babamın Kanatları’nda iş cinayetlerine, kentsel 

dönüşümün sorunlarına değiniyordunuz. Şimdi ise o 
Babamın Kanatları’nda gördüğümüz apartmanlara yer-
leşen beyaz yakalı bir aileye odaklanıyorsunuz. Neden 
işsizlik, kriz ve sosyal meseleleri dert ediniyorsunuz?

Çünkü bu dertler hepimizin ortak dertleri. Bizleri ayı-
ran değil birleştiren dertler üzerine filmler yapmak iste-
rim. İçinde yaşadığım ülkeye, dünyaya ve giderek çağa 
dair eleştiri gözlem ve tespitlerim filmlerimin içinde yer 
alsın ve mümkünse seyircinin zihninde de bir çağrışım 
yapsın isterim. Kapitalizm dediğimiz sistem kendi kriz-
lerini insanlara mal ederek varlığını sürdüren bir sistem-
dir. Bunun farkına vardığımız sürece yaşamımızı yeni bir 
zeminde kurabiliriz gibi geliyor bana. 

◆ Filminiz 100’e yakın kopyayla çıktı ama “yeter-
li izleyiciye ulaşamadığı” gerekçesiyle salon sayısı 4’e 
indi. Bunun üzerine biraz konuşabilir miyiz? Yani ikinci 
hafta hemen salon sayısının düşürülmesi yöntemini na-
sıl değerlendiriyorsunuz?

Sinema bir sanat. Fakat ne yazık ki pahalı bir sanat. 
Bizler de üretimlerimizi sürdürebilmek adına bunun eko-
nomisini yaratmak durumundayız. Bu da filmlerimizi 
vizyonda biletli gösterimlerle seyirciye sunmak zorun-
luluğu getiriyor. Ama Türkiye’de yaşadığımız ve nere-
deyse her sektörde varlığını sürdüren büyük balığın kü-
çük balığı yutma durumu sinema dağıtımında da kendini 

gösteriyor. Bizim 4 kopyaya düşmemizden ziyade 100 
kopyayla çıkmamız benim için şaşırtıcı olmuştu. Birçok 
bağımsız film bu kopya sayılarını da ne yazık ki göremi-
yor. Fakat böyle bir dramatik düşüş de seyircinin ve bizi 
takip eden insanların tepkisini çekti. Diğer taraftan salon 
sayısının düşürülmesinin temel nedeni insanların filme 
yeterince gitmemesi. Salonlar yeni girecek ve daha fazla 
seyirciyi çekeceğini düşündüğü her yerde afişleri ve tanı-
tımları olan “garanti” filmlere ağırlık ve önem veriyorlar. 

“EN ÇOK KADIKÖY’DE İZLENDİ”
◆Sizin filminiz özelinde aslında genel bir sorunu ko-

nuşuyoruz. “Sinemada dağıtım ve salon sorunu.” Bir 
yönetmen olarak bu durumdan nasıl etkileniyorsunuz? 

Yıllar boyunca AVM’lerin içinde seyircinin karşısına 
çıkan filmler giderek seyircinin film algısını şekillendirdi. 
Büyük dağıtımcılar, tekelleşmiş salonlar ve bunların sun-
duğu filmlere şartlanmış izleyiciler bugün geldiğimiz nok-
tayı doğurdu. Böylelikle üretimler, salonlar, seyirci tek 
tipleşti. Bu durum bir yönetmen olarak bende umutsuz-
luk yaratıyor. 80 milyonluk bir ülkede bağımsız sinema 30 
bin kişilik bir toplama kısılıp kalmış durumda. Biz de san-
ki hikayelerimizi zaten bizim gibi düşünen bir kesime an-
latıp duruyormuşuz ve topluma dokunamıyormuşuz gibi 
geliyor bazen. Yine de tüm bunlara rağmen filmlerimizi 
üretmeye ve o filmleri izlemeye niyet eden izleyici ile bu-
luşturmak için elimden geleni yapmaya devam edeceğim. 

◆ Bütün bu sorunlara karşın hem filmin oyuncuları 
hem siz sosyal medyada birçok duyuru yaparak izleyici-
ye ulaşmaya çalışıyorsunuz. Özellikle Kadıköy’deki mes-
lek örgütleri ve sendikalar da bu kolektif çabaya katıl-
dı. Bu dayanışma örneğini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Reklam ve tanıtım bütçemiz olmadığı için sosyal 
medyayı kullanıyoruz. Kısıtlı da olsa bir kitleye ulaş-
mayı başarıyoruz böylece. Kadıköy Rexx sineması fil-
mimizin en fazla izlendiği salonlardan biri oldu. Kadı-
köy’ün gerek kendi kitlesi gerek de KESK, TMMOB, 
Tabip Odası gibi sendika ve odaların yoğun katılım sağ-
ladığı bir yer olması bizlere buralarda bir çok söyleşili 
gösterim yapma imkânı verdi. İlk filmimde de bu kurum-
lar büyük destek olmuştu. Bağımsız sinema için bu ku-
rumların önemli olduğunu düşünüyorum ve kendilerine 
teşekkür ediyorum. 

“SEÇİMİMİ ETKİLEMEZ”
◆ Yaşanan sorunlar aynı zamanda çözüm yolla-

rı noktasında de-
neyimleri de art-
tırıyor. Siz bu 
süreçte neler öğ-
rendiniz? Bir da-
haki filminizde 
nasıl bir politika 
izlemeyi düşünü-
yorsunuz?

Buradan edin-
diğimiz deneyim 
şu oldu; önem-
li olan kaç salon-
da girdiğimizden 
ziyade hangi sa-
lonlarda nasıl bir 
seans ve ne ölçü-
de bir tanıtım ile girdiğimiz. Biz bu süreci tanıtım bütçe-
miz olmadığından büyük ölçüde sosyal medya ile götür-
meye çalıştık. Buna rağmen vizyona girdiğimizde yeterli 
bir görünürlük yakalayamadık. Zaten yoğun bir vizyon 
döneminden geçtiğimiz için bir anda kopya sayımız yüz-
de 96 azaldı. Buradaki edindiğim deneyim benim film 
yapma sürecimi senaryo ve oyuncu seçimimi etkilemez. 
Yine bildiğim gibi filmler yazıp çekeceğim. Vizyondaki 
bu amansız rekabet muhtemelen o zaman da devam ede-
cek ve biz bu kavgaları yine vereceğiz. Dilerim zaman 
geçtikçe kapısı sokağa açılan Beyoğlu, Kadıköy ve Rexx 
gibi sinemalar kapanmaz daha da artar. 

◆ Küçük Şeyler nerede gösterilecek? Daha ne ka-
dar gösterimde kalacak? Ya da başka yerlerde gösterme-
yi düşünüyor musunuz?

Küçük Şeyler’in ne kadar gösterimde kalacağı mevcut 
salonlara ve seanslara seyircinin gitmesiyle doğru orantılı. 
O yüzden kestirmek güç ama özel gösterimlerimiz Ocak 
sonuna kadar devam edecek. Bursa, Yalova, Sakarya, Es-
kişehir, Gebze, Kars, Ardahan, Edirne, Mersin, Bandırma, 
Lüleburgaz şimdilik kesinleşen yerler. Başka iller için de 
görüşmelerimiz sürüyor. Film nereye ben oraya. Seyirciy-
le bu vesileyle buluşmak ve film üzerine söyleşmek beni 
çok heyecanlandırıyor. 

Burak Çevik’in Londra’dan Uluslararası Yeni Yetenek Ödü-
lü’nü, Boğaziçi Film Festivali’nde de En İyi Film ve En İyi Se-
naryo ödüllerini kazandığı filmi “Aidiyet”, alternatif göste-
rimlerle Türkiye’yi gezmeye hazırlanıyor. Bu hafta Mardin 
ve Diyarbakır’da sinemaseverlerle buluşacak olan “Aidi-
yet”, 24 Aralık’ta da Kadıköy Sineması’nda film ekibinin ka-
tılımıyla özel gösterim yapacak. 2020 yılı boyunca şehir şe-
hir Anadolu’yu dolaşması planlanan “Aidiyet”in yolculuğuna, 
yönetmenin gösterime girmeyen ilk filmi “Tuzdan Kaide” de 
eşlik edecek.

“YENİ OLANAKLARI DÜŞÜNMELİYDİK”
Filmlerinin vizyona girememesinin ülke sinema sektöründe ya-
şanan olumsuzluklardan kaynaklandığını ve bu nedenle yeni 
dağıtım modellerine yöneldiklerini söyleyen Burak Çevik, “Bi-
let satışlarının iyice düştüğü, dağıtımın tekelleştiği, bağımsız 

sinemanın can çekiştiği bu 
dönemde yeni dağıtım ola-
nakları hakkında düşünmek 
gerekiyordu. Filmlerimin se-
yirciyle buluşmasını istiyorum 
ve bunun için de mümkün ol-
duğunca çok, tekil gösterim 
yaparak Anadolu’ya doğru yola 
çıkmak ve filmleri izlemek is-
teyen seyirciye ulaşmak, hat-
ta film ekibiyle birlikte o gös-
terimlere gitmek istiyorum.” 
Çevik, çağrının üniversite toplu-
luklarına da açık olduğunu belirtiyor ve “Tuzdan Kaide” ve “Ai-
diyet”i izlemek isteyenlerin info@folsinema.com adresine ya-
zarak iletişime geçmelerinin yeterli olacağını söylüyor.

Burak Çevik’in ödüllü filmi “Aidiyet” 
alternatif gösterimlerle Türkiye’yi 
gezecek. Film ekibi özel gösterimle 
24 Aralık’ta Kadıköy Sineması’nda

‘Aidiyet’ Kadıköy’de

Ema
The Hollywo-
od Reporter 
tarafından 
“günümüz 
sinemasının 
en yetenekli 
yönetmen-
lerinden biri” 
olarak nite-
lenen Pablo 

Larraín’in (Jackie, Neruda, The Club, 
No) son filmi “Ema”; sanat, tutku 
ve modern aile kavramları üzerine 
kışkırtıcı bir yapım. Başroldeki Gael 
García Bernal ve Mariana di Girola-
mo’nun performanslarıyla yıldızlaş-
tığı film, evlat edindikleri 12 yaşın-
daki oğullarının sebep olduğu bir 
trajedi yüzünden evlilikleri dağılan 
bir çiftin sarsıcı hikâyesini anlatı-
yor. Dansçılık kariyeri istediği gibi 
gitmeyen Ema, bu olayın etkisiyle 
başa çıkabilmek için yeniden dansa 
sarılır. Dünya prömiyerini bu yıl Altın 
Aslan için yarıştığı Venedik’te yapan 
film, Toronto ve Londra dâhil çok sa-
yıda önemli festivalin programında 
yer aldı. Müziklerinde Nicolas Jaar’ın 
imzası bulunan Ema, Pablo Larrain’in 
sıra dışı filmografisinin en cesur işle-
rinden. 20 Aralık’ta vizyonda. 

Larraín Seçkisi
Pablo Lar-
raín’in son 
filmi Ema 
20 Aralık’ta 
gösterime 
girerken Baş-
ka Sinema, 
Larraín’in 
önceki filmle-
rinden oluşan 
bir seçkiyle 
hem seyircinin 
hafızasını tazeliyor, hem de beyaz 
perdede görme şansı yakalayama-
yanları bu filmlerle buluşturuyor. 
Seçkideki filmler ise; Oscar adayı 
No, Yabancı Dilde En İyi Film dalında 
Altın Küre adayı The Club, eleştir-
menler tarafından kariyerinin en iyi-
si olarak nitelenen performansıyla 
Natalie Portman’ın başrolde olduğu 
Jackie ve Pedro Almodóvar’ın “2016 
yılında izlediğim en iyi film” dediği 
Yabancı Dilde En İyi Film dalında 
Altın Küre adayı Neruda. Filmler, 
Kadıköy’de Kadıköy Sineması’nda 
izlenebilir. 
Kadıköy Sineması
Ema: 12.00, 16.45, 20.45
Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi: 
14.00, 16.15, 18.30
Parazit: 14.15, 21.00
Aidiyet: 24 Aralık – 19.00
Suspiria: 21 Aralık – 22.45
Bedenimi Kaybettim: 25 Aralık – 
20.45
Pablo Larrain Seçkisi: Her Gün 12.00 
– 16.45 (Neruda, Jackie, No, The Club)
 ** Olası iptal durumları ve saat değişiklik-
leri için www.kadikoysinemasi.com adre-
simizden, sosyal medya hesaplarımızdan 
veya gişemizi arayarak seans bilgilerini 
teyit edebilirsiniz.
Adres: Osmanağa Mahallesi, General 
Asım Gündüz Cad. (Bahariye Cad.)  No: 
25/24 0 (216) 337 74 00
Moda Sahnesi Sineması
Psike İstanbul Sinema Akşamla-
rı – Kapı: Psike İstanbul’un Moda 
Sahnesi işbirliğiyle düzenlediği ve 
teması “Kökler” olan 2019-2020 
Sinema Akşamları’nın üçüncü 
oturumu 20 Aralık 2019 Cuma günü 
saat 20.00’de Moda Sahnesi’nde 
gerçekleştirilecek.
Ve Sonra Dans Ettik: 14.30 16.30 
18.30 
Parazit:12.00 21.00
Adres: Caferağa Mah. General Asım 
Gündüz Cad. (Bahariye Cad.) Halil 
Ethem Sk. No.34/27 

SİNEVİZYON
Yönetmen Kıvanç Sezer ile son filmi 

Küçük Şeyler’i ve bağımsız sinemanın 
yaşadığı sorunları konuştuk. Sezer, “80 

milyonluk bir ülkede bağımsız sinema 
30 bin kişilik bir toplama kısılıp kalmış 

durumda. Sanki hikayelerimizi zaten 
bizim gibi düşünen bir kesime anlatıp 

duruyormuşuz gibi geliyor bazen” diyor

Yine bildiğim gibi 

filmler
yazıp çekeceğim
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angınlarla, mega projelerle, özelleştir-
me hamleleriyle ve pek çok sorunla kar-
şı karşıya kalan Haydarpaşa Garı, yine 
benzer sorunlara direniyor ve akıbeti-

nin ne olacağını bekliyor. Araştırmacı sosyolog Ayça 
Yüksel, İstanbul ve Kadıköy için bir sembol olma-
nın ötesinde çok daha fazla anlam taşıyan Haydarpa-
şa Garı’nı kent ve mekân ilişkisi açısından inceledi 

ve tez haline getirdi. Yük-
sel ile araştırmasının so-

nuçlarını ve Haydar-
paşa’nın geleceğini 

konuştuk. Yüksel, 
Haydarpaşa Ga-
rı’nı, toplumun 
farklı yelpazele-
rinden gelen ke-
simlerin ortakla-
şa paylaşabildiği 

eşi bulunmaz bir 
karşılaşma ve bellek 

mekânı olarak gördü-
ğünü söylüyor. 

SIRADANLIĞIN GÜZELLİĞİ
◆ Tezinizin konusunu neden Haydarpaşa ola-

rak seçtiniz. Sizin de deneyimlediğiniz, kullandığı-
nız bir mekân mıydı?

Haydarpaşa Garı, işlevini, anlamını çok sevdiğim 
ve bu şehre çok yakıştırdığım mekânlardan biriydi. 
Tezimde ise kentsel mekân teorisiyle toplumsal ha-
reketlere dair literatürü aynı anda tartışabileceğim bir 
çalışma gerçekleştirmek istiyordum. MSGSÜ Sosyo-
loji Bölümü’ndeki yüksek lisans tez danışmanım ve 
jürimde de bulunan başka bir hocam sayesinde dikka-
tim kent mücadeleleri arasında kimi yönleriyle fark-
lılaşan bir örnek olarak Haydarpaşa’ya yönelmişti. 
Çünkü Haydarpaşa mücadelesi kent mücadelesiyle 
emek mücadelesini birleştiren bir yapı sunuyor. Öte 
yandan, pek çok insan gibi benim için de Haydarpa-
şa’nın manevi bir anlamı var. Üniversiteyken ilk defa 
buradan trene binip ODTÜ’deki Sosyoloji Öğrencile-
ri Kongresi’ne gitmiştim. Sonraki yıllarda bir dönem 
Haydarpaşa Garı’ndan vapura binerek işe gidip gel-
dim. Her gün Haydarpaşa’dan yolunun geçmesi bü-
yük bir lüks değildi aslında, sıradan bir şeydi ve bu 
sıradanlığı çok güzeldi. Aslında tüm dünyada garla-
rın kentsel yaşam üzerinde özel bir anlamı olduğunu 
düşünüyorum. Bir nevi garlar bana, modern dünya-
nın kervansarayları gibi geliyor. 2010 yılında yaşa-
nan yangına ve sonra 2013 yılında Haydarpaşa’nın 
kapanmasına herkes gibi ben de çok içerlemiştim. 
Tüm bunların haricinde elbette Haydarpaşa Dayanış-
ması’nın uzun zamandır sürdürdüğü mücadele diren-
ci de beni çok etkiledi. Haydarpaşa Dayanışması ey-
lemcileri de bu konuda bana çok yardımcı oldular. Bu 
vesileyle hepsine tekrar teşekkürlerimi iletmek iste-
rim, iyi ki varlar.

◆ Tezinizde kent ve mekân ilişkisine değiniyor-
sunuz. Sizce Haydarpaşa’nın kent özelinde nasıl bir 
anlamı var?

Haydarpaşa’nın hem kentsel yaşam hem de ko-
lektif bellek açısından pek çok anlamı var. Esasında 
Haydarpaşa Garı’nı toplumun farklı yelpazelerinden 
gelen kesimlerin içinde bulunabildiği, deneyimleye-
bildiği, ortaklaşa paylaşabildiği eşi bulunmaz bir kar-
şılaşma ve bellek mekânı olarak görüyorum. Kent 
sakinleri nezdinde mekânın esas kıymeti, onun kulla-
nım değeriyle ilişkilidir. İçinden geçmediğimiz, pra-
tik olarak kullanmadığımız ya da birtakım duygular 
ve yaşantılar eşliğinde örülen bir “anı”ya sahip ol-
madığımız mekanlar, bireylerin dünyasında daha az 
bir etkiye sahiptir. Oysa Haydarpaşa, İstanbul’da -ve 
daha da genişletebiliriz Türkiye’de- çok fazla sayı-
da insanın ortak belleğinin kurucu öğelerinden biri-
dir. Bunun akla gelen ilk sebeplerinden biri, kuşku-
suz yaklaşık olarak 1960’lı yıllarda başlayan köyden 
kente göç fenomeninin sembolik mekânının Hay-
darpaşa Garı olmasıdır. Tez çalışmam kapsamında 
yaptığım araştırma da bu iddiayı destekler yöndey-
di. Görüşme yaptığım kişilerin çoğunluğu ilk olarak 
Haydarpaşa’nın bu yönüne parmak bastılar.

DENİZE AÇILAN GAR 
◆ Haydarpaşa İstanbul için sembolik bir yapı 

olarak tanımlanır ama geçmişte kent yaşamında iş-
levli kullanıldığını da biliyoruz. 

Kent çeperi ile merkezi birbirine bağladığı gibi, 
Anadolu ile Avrupa arasında da yolları açar. Bu açı-
dan Haydarpaşa’nın “köprü”yü andıran anlamına 
önem veriyorum. Georg Simmel’in de bir yazısında 
bahsettiği gibi; bir mekân olarak köprü, esas önemi 
ayırmaya değil özellikle “biraraya getirmeye” verir 
ve birbirinden ayrı taraflarda görünen iki yer arasında 
gündeme gelebilecek bağlantıyı vurgular. Haydarpa-
şa’nın erişilebilir bir ulaşım imkânını mümkün mer-
tebe geniş toplumsal kesimlere açabiliyor oluşu ona 
“herkese ait” ortak bir mekân manasını kazandırı-
yor. Yanılmıyorsam dünyanın başka bir yerinde deni-
ze açılan benzer bir gar bulunmuyor. Haydarpaşa’da 
trenden inip vapura binmek bir zamanlar İstanbul’un 
gündelik kent yaşamına yerleşmiş vazgeçilmez bir 

pratikti. Kentsel yaşantının boğucu atmosferi yanın-
da trenden inip vapura binme pratiği, evden işe ya da 
okula seyahat eden bireylerin gündelik mecburiyetle-
rinin arasında, ansızın şehrin nimetlerine bir tutam do-
kunmamızı sağlayan güzel bir pencere açabiliyordu. 
Şimdi çoğu insan sardalya kutusundaki balıklar gibi 
-sıklıkla gidilecek yere daha hızlı varmak amacıyla- 
yerin altından geçip gidiyor karşıya. Bu da olmasın 
demiyorum ama Haydarpaşa da İstanbul kent yaşamı-
na eski anlamıyla geri kazandırılsa kimse bir şey kay-
betmezdi. 

Son olarak, Haydarpaşa kentsel yaşamın ortak 
alanlarından biri olması yanı sıra, aynı zamanda da 
bir emek mekanıdır. Bir anlığına garın eski günlerini 
hatırlarsak; tüm canlılığıyla orada hazır ve nazır olan 
gündelik yaşamın akmasını sağlayan bir emek süreci-
nin de bu mekânın taşıyıcılarından olduğu görebiliriz. 
Zorlu koşullar altında gün boyunca Haydarpaşa’da 
“çalışan” ve “yaşayan” demiryolcular için bu mekân 
hem geçim kaynağı hem de yuva niteliğindedir. De-
miryolcular, tıpkı kullanıcılar gibi Haydarpaşa’ya sıkı 
sıkı bağlı kesimlerden birini oluşturmaktadır. 

◆ Haydarpaşa için yapılmak istenen projele-
re de değiniyorsunuz. Otel, fuar alanı... Haydarpa-
şa’yı bu kadar değerli yapan şey nedir?

Buna hiç düşünmeden “değişim değeri” diyebili-
rim. Daha bilinen bir tabirle ise “kentsel rant”. Hay-
darpaşa muazzam bir konuma, özel bir mimariye ve 
oldukça geniş bir alana sahip. Bu nitelikleri nede-
niyle neo-liberal sermaye birikiminin “tasarlama ve 
yok etme ataklarını” pek çok kez Haydarpaşa’ya da 
çevirdiğine şahit olduk. Demiryollarının özelleşti-

rilmesi meselesiyle birlikte de Haydarpaşa’ya, top-
lumdaki sadece belli bir kesime yönelik gelir getirici 
içeriklerle yaklaşılması mümkün oldu. Bu tabii sade-
ce Haydarpaşa’ya özgü bir girişim sayılmaz. Burada-
ki kentsel mekânı (ya da ortak alanları) değişim değe-
ri temelinde yeniden üretme ivmesi, 1980’li yıllarda 
başlayan ve 2000’lerde doruk noktasına ulaşan -halka 
ait ortak alanları ele geçiren- neo-liberal çitleme ha-
reketi olarak düşünebileceğimiz “kentsel mega pro-
jeler” süreciyle ilişkili olarak ele alınabilir. Bu süreç, 
günümüzde İstanbul’un pek çok köşesini darmadu-
man etmiş durumda. 

KENT HAKKI VE HAYDARPAŞA DAYANIŞMASI
◆ Tezinizin ana konusunu ise Haydarpaşa Da-

yanışması ve kent hakkı savunuculuğu oluşturuyor. 
Haydarpaşa Dayanışması, 400 haftadan fazladır her 
pazar Haydarpaşa Garı’nın gar olarak kalması için 
nöbet tutuyor. Bu insanları biraraya getiren ve uzun 
süre mücadele etmelerini sağlayan şeyler nedir? 

Bu gerçekten dikkate değer bir sürekli mevcudi-
yet. İnsan ister istemez Haydarpaşa Dayanışması ey-
lemcilerini bu kadar süre boyunca biraraya getiren 
direncin beslendiği kaynakları ve bunların tutunduğu 
çengelleri merak ediyor. Yapmış olduğum görüşme-
ler neticesinde; Haydarpaşa mücadelesinin 15 yıldır 
ve pazar nöbetlerinin ise 414 haftadır sürdürülmesi-
ni sağlayan başlıca iradenin birbiriyle iç içe geçen çe-
şitli faktörlere dayandığını söyleyebilirim. Mekânın 
genel anlamdaki belleğiyle mücadele mekanının kur-
duğu belleğin arasındaki bağlarının söz konusu mü-
cadeleye temel direnç kaynağı olduğunu düşünüyo-
rum. Daha somut bir ifadeyle; ortak aidiyetler, ortak 
kaygılar ve ortak bir mesullenme duygusuyla Hay-
darpaşa’da bir araya gelen eylemciler, mücadeleyle 
birlikte gelişen birçok yeni ilişkinin, dostluğun, pay-
laşımın, karşılaşmanın ve deneyimin de inşasını ger-
çekleştirdiler. Eylemcileri bugün hala her pazar Hay-
darpaşa’da buluşturan temel motivasyonun kaynağı 
mekâna ve mücadeleye yönelik güçlü aidiyetlerden 
ileri geliyor. Kısacası kent hakkını yeniden ele geçir-
me ve Haydarpaşa’yı gar işleviyle eskisi gibi yaşanan 
bir mekân olarak kazanma motivasyonunun yanı sıra; 
eylemcileri bir arada tutan temel hadiselerden diğeri 
de aslında “birlikte bir şeyleri paylaşabilme”nin im-
kânlarıdır. Öte yandan bu mücadelenin ortaya koy-
duğu sürekli mevcudiyet, Haydarpaşa Dayanışması 
eylemcilerinin kararlı duruşu sayesinde bugün hala 
sürdürülüyor.

KENT BELLEĞİNİN YOK OLUŞU
◆ Haydarpaşa’nın 7 yıldır kapalı olması İstan-

bul’un ve Kadıköy’ün kent belleğini nasıl etkiledi? 
Haydarpaşa’nın yokluğu pek çok açıdan büyük 

bir kayıp sağladı. Örneğin, yeni gelen genç kuşakla-
rın Haydarpaşa’ya dair neredeyse hiçbir deneyiminin 
ve hatırasının olmayışı sorunlardan biri. Alışıldık bir 
mekânın kapatılması ya da ortadan kaldırılması sade-
ce fiziksel bir yok oluş değildir. Aynı zamanda mekâ-
nın sembolize ettiği belleği de yok eder. Çünkü me-
kanlar, bireysel ya da kolektif belleğin taşıyıcılarıdır. 
Öte yandan, İstanbul’daki ulaşım yaşantısı açısından 
da olumsuz etkiler oluştu. 

◆ Ne gibi sorunlar? 
Anadolu ve Avrupa Yakası arasındaki raylı taşı-

macılıkta tek seçenek Marmaray şu anda. Halbuki İs-
tanbul gibi büyük bir kentin ulaşım stratejileri konu-
sunda alternatiflerinin olması şart. Gebze’den trene 
binip Sirkeci’ye gidecek olan kişi, neden sadece yerin 
altından gitmeye mecbur bırakılsın ki? Haydarpaşa 
ulaşım açısından çok önemli bir kilit noktasıdır aslın-
da. Tren ve vapur ilişkisinin bu kadar güzel ve pra-
tik şekilde kurulduğu başka bir şehir var mı? Normal 
şartlarda sırf bunun için bile Haydarpaşa’nın ulaşım 
pratiğinin geri kazandırılması gerekir. Çünkü Haydar-
paşa sadece şehir içi ulaşımı değil şehir dışı ulaşımı 
da konforlu hale getiren bir işleve sahip. Bir kere ar-
tık İstanbul’dan trenle başka bir şehre gitmek bir ezi-
yete dönüşmüş durumda. Hâlbuki eskiden ne kadar da 
tasasızdı; kentin merkezinden binip Anadolu’nun çe-
şitli şehirlerine hiç zahmetsiz ulaşabilirdiniz. Şimdi 
hep aktarmalarla sağlanıyor bu ve neticede yorucu bir 
hal alıyor. Ayrıca Haydarpaşa’da çalışanların bir kıs-
mı gar kapandığı için başka yerlerde görevlendirilmek 
zorunda bırakıldı ya da gardaki esnafların bir bölümü 
işsiz kaldı. Bu da unutulmaması gereken bir nokta. 

GELECEKTE NELER OLACAK?
◆ Son aylarda gündemde olan bir başka konu 

da Haydarpaşa geri sahasının kiraya verilmesi. Bu 
projeyi öncekilerden ayrı tutmak mümkün mü? 

Evet, kısmen ayrı düşünebileceğimize işaret eden 
noktalar görüyorum. Haydarpaşa Garı ve geri saha-
sının dönüşümüne dair 2004 yılından beri çok sayı-
da proje tasarlandı. Bu projeler detaylı biçimde in-
celendiğinde pek çoğunun mega ve prestij projeleri 
çizgisinde topyekûn ve doğrudan dönüşüm amacı ta-
şıdığını görebiliyoruz. Buna örnek olarak Manhat-
tan, Venedik ve Olimpiyat projelerini gösterebilirim. 
Şimdi ise Haydarpaşa’ya dair bütüncül bir dönüşüm 
değil, geri sahası kapsamındaki bir parça alanın dö-
nüşümü gündeme geldi. Bu durum da Haydarpaşa 
Garı’nın geri sahasından hâlihazırda başlamış olan 
“parsel parsel bir dönüşüm” riskini düşünmemize ne-
den oldu. Elbette şimdiden bir şey söylemek müm-
kün değil, ilerleyen süreci izlemek ve ne yöne gittiği-
ne bakmak gerekiyor.

◆ Arkeolojik kazılar da devam ediyor. Bu kazı-
lar nedeniyle trenlerin Haydarpaşa Garı’na gelmesi 
de gecikti. Sizce bundan sonra nasıl bir süreç işleye-
cek? Çünkü bu alanın arkeopark olarak düzenlen-
mek istendiği iddiaları da var. 

Kazılar elbette hakkıyla yapılmalı ve neticelendiril-
meli ancak bu nokta kazıların Haydarpaşa Garı’nın açıl-
masını geciktirdiği gerçeğini de değiştirmiyor. Öte yan-
dan epey ilerlenmiş olsa da henüz restorasyon süreci de 
tam olarak bitirilmedi. Arkeopark konusunda, elbette 
işin uzmanları bu mevzuyu daha iyi açıklayacaktır. An-
cak benim görüşüm, eğer istenirse hem Haydarpaşa Ga-
rı’nın eski işleviyle yeniden açılabileceği hem de mev-
cut arkeolojik buluntuların ya yakın bir yere taşınarak ya 
da uzmanların gar kimliğine ve işlevine zarar vermeye-
cek yöndeki başka bir önerisiyle uygun şekilde sergile-
nebileceği yönünde. Umut ediyorum Haydarpaşa Garı, 
başına gelen bu 15 yıllık karabasandan Haydarpaşa mü-
cadelesinin direnci sayesinde sonunda kurtulabilir. 

Haydarpaşa Garı’nı ve 
Haydarpaşa Dayanışması’nı 

tez konusu olarak işleyen 
araştırmacı sosyolog Ayça 

Yüksel ile garın, ulaşım, 
kent hakkı ve kent belleği 

ile ilişkisini konuştuk. 
Yüksel, “Genç kuşakların 

Haydarpaşa’ya dair neredeyse 
hiçbir deneyiminin ve 

hatırasının olmayışı büyük bir 
sorundur” diyor

Haydarpaşa
hatırası yokhatırası yok

ile
Genç kuşağın

l Erhan DEMİRTAŞ

Y
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İBB, 11 Aralık Çarşamba günü Haliç Tersanesi’n-
de “Deniz Çalıştayı” düzenledi. Akademisyenler, 
gazeteciler, meslek odaları, ilgili sivil toplum ku-
ruluşları ve deniz sektörü temsilcilerinin katıldığı 
çalıştayda; toplu ulaşımda deniz payının artırılma-
sı, ulaşımda entegrasyon, deprem sonrası deniz yö-
netimi, iklim değişikliği ve deniz ulaşımının plan-
lanması değerlendirildi. 

“TEKNOLOJİNİN GÜCÜNÜ KULLANACAĞIZ”
Programda ilk konuşmayı 
Şehir Hatları Genel Mü-

dürü Sinem Dedetaş 
yaptı. Dededaş, “İs-
tanbul halkının ihti-
yaçlarını göz önünde 
bulunduruyoruz, ha-
len 59 gemi, 109 is-
kele ve 21 hatta İstan-

bul’a hizmet veriyoruz. 
Deniz ulaşımında tekno-

lojinin gücünü kullanacağız. 
Yolcu memnuniyetini önemsiyo-

ruz. Turistik gezi hatlarını planlarımızın arasına al-
dık.” dedi. 

Çalıştayda konuşan Ekrem İmamoğlu ise “Bo-
ğaz, İstanbul’umuza sadece doğal ve coğrafi güzel-
lik katmadı, deniz ulaşımı ile de büyük değer kattı. 
Köprüler yapıldıktan sonra, 2000 yılına geldiği-
mizde dahi, şehir içi taşımacılıkta deniz ulaşımı 
hissedilir bir paya sahipti, yüzde 10’lar düzeyin-
deydi. Bugün ise oran yüzde 4’ler düzeyinde gibi 
çok düşük noktada. Bunun sonucu olarak da bu-
gün, günlük ortalamada sadece 800 bin civarında 
hemşerimiz deniz yolu ile ulaşımı tercih etmekte. 
25 yıl bu alanda hiçbir ilerleme kat edilmediğini, 
aksine gerileme yaşandığını söylemek durumunda-
yım. Şimdi biz kendimize, yeniden yüzde 10 dü-
zeylerine çıkmayı hedef koyduk, ilerliyoruz” dedi.

“DENİZ ULAŞIMI GERİ PLANA ATILDI”
Deniz ulaşımına yönelik sorun ve çözüm öneri-

lerinin etraflıca masaya yatırıldığı “İstanbul’da De-
niz Ulaşımı” konulu ilk oturum, Dr. Kaptan Özkan 
Poyraz tarafından yönetildi. İlk konuşmayı Prof. 
Dr. Reşat Baykal “İstanbul’da Kent İçi Deniz Ula-
şımının Dünü, Bugünü ve Yarını” başlığıyla yap-
tı. Baykal, 1950’den itibaren deniz yolu ulaşımı-
nın geri plana atılarak artan lastik tekerlekli ulaşım 
sisteminin öne çıkarıldığını ve bunun sürdürülebi-
lir olmadığını vurguladı.

AFETLERDE DENİZ ULAŞIMI
Oturumun diğer konuşmacısı yüksek mühendis 

Tansel Timur, uzmanların uyardığı İstanbul dep-
remini anımsatarak şunları söyledi: “İstanbul tarih 
ve deniz olduğu kadar aynı zamanda deprem ken-
ti. Gölcük Depremi’nde ulaşım konusunda büyük 
aksaklıklar yaşadık. 48 saati aşan gecikmeleri he-
pimiz hatırlıyoruz. Bu acı tecrübe bize gösterdi ki; 
yaklaşan afete hazır olmak için deniz ulaşımını ge-
liştirmeli ve diğer tüm ulaşım sistemleriyle enteg-
rasyon sağlamalıyız.”

İSTANBUL’UN DENİZLE BAĞI
Oturumun üçüncü konuşma-

cısı Dr. İsmail Hakkı Acar, 
İstanbul’un yıllardır kent-
leşme baskısına maruz bı-
rakıldığına değinerek şu 
ifadeleri kullandı: “İstan-
bul, kıyı şeridi yerine ku-
zeye doğru genişletilmek 
isteniyor. Bu eğilim maale-
sef binlerce yıldır deniz ken-
ti olan İstanbul’un bu özelliğini 
kaybederek kara kentine dönüşmesine sebep oldu.”

İlk oturumun son konuşmacısı Prof. Dr. Mustafa 
İnsel, iklim değişikliği vurgusu yaparak, çevreci çö-
zümler geliştirilmesi gerektiğini anlattı. İnsel, “Ön-
celeri kutuplarda eriyen buzla küresel ısınmanın et-
kisini görebiliyorken, artık bu şehirde de bu etkileri 
görebiliyoruz. Ulaşımda elektrik teknolojisine geçi-
şi hızlandırmalıyız” diye konuştu.

KANAL İSTANBUL TARTIŞILDI
Prof. Dr. Haluk Gerçek’in yönettiği ikinci otu-

rumda Kanal İstanbul, tüm yönleriyle tartışıldı. Prof. 
Dr. Cemal Saydam, Türkiye’nin her biri birbirinden 
farklı özellikleri barındıran denizlere kıyısı olduğu-
nun altını çizdi. Saydam, “Karadeniz’den Akdeniz’e 
geçmek, dünyanın en zıt deniz koşulların geçmek de-
mektir. Bu iki denizi anlarsanız Marmara’yı o zaman 
tam anlamıyla anlayabilirsiniz. Son 3500 yılda oluş-
muş Marmara, öyle hassastır ki, üzerine gidilirse ya-
şamını sürdüremez” şeklinde konuştu.

RAKAM DEĞİL İNSAN
Araştırmacı Cihan Uzunçarşılı Baysal, Kanal 

İstanbul’un maliyet, ekonomi, ekosistem, denizci-
lik ve uluslararası antlaşmalar bakımlarından bir-
çok farklı başlıklar altında konuşulduğunu; ama in-
sanın göz ardı edildiğini söyleyerek şunları dedi:

“Mega Projeler alanı olarak ilan edilen Ku-
zey Ormanları bölgesiyle ilgili yerel halkın ne his-
settiğini konuşmalıyız. ÇED raporunda değinil-
miş ama sadece rakam olarak belirtilmiş insanlar, 
akıbetlerinin ne olacağını bilmiyor. Yeni havali-
manı arazisinde yaşayan insanlara ne olduğu hak-
kında fikrimiz yok. Aynı akıbet buradaki insanları 
da bekliyor. Yüzyıllardır burada yaşayan, tarım ve 
hayvancılık yapan insanlar artık ata topraklarında 
yaşayamaz duruma gelecek. Onların arsaları artık 
büyük firmaların ellerinde. Bu firmalar, köyleri ara-
zi borsasına dönüştürdü. Bu köylerin muhtarları ile 
konuştuk. Tamamına yakını bu projeyi istemiyor.”

Moderatörlüğünü gazeteci, televizyon prog-
ramcısı ve ekonomist Cem Seymen’in üstlendiği 
son oturumda İstanbul’un deniz kültürü konuşuldu. 

SONUÇLAR PAYLAŞILACACAK
Ulaşımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı 

İbrahim Orhan Demir, çalıştay sonunda kapanış ko-
nuşması gerçekleştirdi. Demir, “Önemli konulara te-
mas edildi. Geliştirilen tüm proje ve çözüm önerileri, 
İBB tarafından raporlanarak ilgili paydaşlar ve kamu-
oyuyla paylaşılacak” dedi.

İstanbul 
kara kentine 
dönüşüyor

oğurtçu Parkı’nda yürüyüş yaparken 
hafriyat kamyonunun çarpması sonucu 
hayatını kaybeden Şule İdil Dere’nin 
davasında yedinci defa bilirkişi raporu 

hazırlandı. Rapor, Anadolu 57. Asliye Ceza Mah-
kemesi Hakimliğine ulaştırıldı. 

“Taksirli eylem ile meydana gelen olayın ön-
gürülebilir-önlenebilir bir kaza  olduğu, olayın 
meydana gelmesinde kaçınılmazlık unsurunun bu-
lunmadığı” ifadelerinin yer verildiği raporda, ha-
yatını kaybeden Şule İdil Dere’nin kusurlu olma-
dığı, kamyon şoförü sanık Mümin Kılıç ile Deniz 
Hizmetleri Müdürü sanık İbrahim Ruhi Kelleci’nin 
asli derecede kusurlu olduğu, sanık Zafer Karasaç-
lı’nın tali derecede kusurlu olduğu, sanıklar Tey-
fur Bingöl, Saffet Altındağ, Kamil Celal Yıldırım 
ve Ergun Ata’nın ise kusurlu olmadığı belirtildi.

İtiraz üzerine aldırılan 6. bilirkişi raporunda da 
Şule İdil Dere’nin kusursuz, kamyon şoförü Mü-
min Kılıç’ın asli kusurlu, işveren temsilcisi olarak 
değerlendirilen İbrahim Ruhi Kelleci, Teyfur Bin-
göl ve Zafer Karasaçlı’nın ise tali kusurlu olduğu 
belirtilmişti.

“AKLA MANTIĞA UYGUN DÜŞMEZ”
Daha önceki raporda da kusursuz bulunan Şule 

İdil Dere, bu defa da kusursuz bulundu. Dere’nin 
araç trafiğine kapalı park içinde yayalar için ay-
rılmış yolda müzik dinlemesinin ve cep telefonu-
na bakmasının hayatın olağan akışına ters olmadı-
ğı belirtilirken, “Yaya olarak trafiğe kapalı parkta 
bulunduğu sırada karşısına kamyon çıkabileceği 
ihtimalini düşünüp buna karşı önlem alması akla, 
mantığa ve vicdana uygun düşmeyeceğinden kusur 
atfı mümkün olmamıştır.” denildi.

“YARDIMCI ELEMAN OLMALIYDI”
Şule İdil Dere’nin ölümüne ilişkin video kayıt-

larında, Mümin Kılıç’ın kullandığı aracın geri ma-
nevra yaptığı ancak bu tarz durumlarda şoföre bilgi 
vermek amacıyla yardımcı bir elemanın görev ye-
rinde bulunması gerektiği belirtilmişti. Daha önce-
ki raporlarda da dikkat çekilen bu konu son rapor-
da da belirtildi.  

Şoför Mümin Kılıç İş Sağlığı ve Güvenliği Ka-
nunu’nun 19. maddesine uymadığı için asli kusur-
lu bulundu. Raporda şu ifadelere yer verildi: “Ma-
nevracı veya işaretçiyle iletişime geçmeden geri 
manevrasına başlaması, geri giderken aracın kör 
noktasında bir yayanın olabileceğinin bilincinde ol-
ması, manevracı veya işaretçilerin olmadığını işve-
rene bildirmesi gerekirdi.”

Raporda, şoför Mümin Kılıç’a her sene yenilen-
mesi gereken iş güvenliği eğitimlerinin verilmedi-
ği de yazıldı. 

Raporda ayrıca, kazanın sorumluluğunun işi 
yüklenen İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Tic. 
A.Ş.’de bulunduğu, iş sahibi konumundaki İBB De-
niz Hizmetleri Müdürlüğü’nün herhangi bir sorum-
luluğunun bulunmadığı belirtildi. 

Şule İdil Dere’nin ölümüne 
ilişkin itiraz üzerine hazırlanan 

7. bilirkişi raporunda Dere bir 
kez daha kusursuz bulundu. 

Dere’nin araç trafiğine kapalı 
yolda müzik dinlemesinin ve 

cep telefonuna bakmasının 
hayatın olağan akışına ters 

olmadığı belirtildi

Dere bir kez daha
kusursuz

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafın-
dan hazırlanan iddianamede, “13 Mayıs 2016 ta-
rihinde gece vakti Kadıköy Yoğurtçu Parkı ile Kur-
bağalıdere arasında kalan yaya ve bisiklet yolunda 
yürüyen Şule idil Dere’nin, Kurbağalıdere ıslah ça-
lışması nedeniyle orada bulunan hafriyat kamyo-
nunun altında kaldığı” belirtilmişti.

Dere’nin, Mümin Kılıç yönetimindeki hafriyat kam-
yonunun manevra yapması ile altında kalarak ha-
yatını kaybettiği belirtilen iddianamede, İSTAÇ (İs-
tanbul Çevre Yönetimi Ticaret A.Ş.) yetkilileri Ruhi 
Kelleci, Teyfur Bingöl, Zafer Karasaçlı, İBB Çevre 
Koruma Kontrol Daire Başkanlığı Deniz Hizmetle-
ri Müdürlüğü Kıyı Temizleme Şefi Saffet Altındağ, 
kontrol elemanı Ergun Ata, Kamil Cemal Yıldırım ve 
şoför Mümin Kılıç’ın, “taksirle adam öldürme” su-
çundan 2’şer yıldan 6’şar yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılmaları isteniyor.

NE OLMUŞTU?

Y

İBB’nin düzenlediği Deniz Çalıştayı’nda konuşan Dr. İsmail 
Hakkı Acar  “İstanbul, kıyı şeridi yerine kuzeye doğru 
genişletilmek isteniyor. Bu eğilim maalesef binlerce yıldır 
deniz kenti olan İstanbul’un bu özelliğini kaybederek kara 
kentine dönüşmesine sebep oldu” dedi 
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Hayattaki her tercihin ortaya çıkan veya çık-
mayan, görülmüş veya görülmek istenmemiş 
bir sebebi vardı şüphesiz. Sebepleri anlamak 
kimi zaman önemliydi, kimi zaman da değil-
di belki. Herkes, kabul etsin veya istemesin, 
yaşayabileceğini yaşıyordu ya... Tayyar Am-
ca’nın beni çağırdığı gizli oda bana bir sebebin 
deşilmesindeki kaçınılmazlığı tüm sarsıcılığıy-
la gösteriyordu ama. Davete kayıtsız kalamaz-
dım. Sabit Bey ile Nihan’ın çocuklukları hak-
kında sorduğum soruya aldığım karşılık yine 
nefes alışlarımın düzenini bir süreliğine boz-
maya yetiyordu.
“Anneleri babaları mı? Hiç yoktular ki... Onlar 
yetimhanede büyüdü. Aralarında bir yaş fark 
vardı. Sabit bana o günlerini hep gizleyemedi-
ği bir korkuyla anlattı. Üzülerek de tabii. Yaşa-
dıklarına yani, yaşamaya mecbur kaldıklarına... 
Ayrılamamayı birbirlerine o zaman göstermiş-
lerdi. Hayatla nasıl mücadele edebilecekleri-
ni de... Günü geldiğinde bir terzi onu yanına aldı. 
Yetiştirmek için... Hayattan kopmasın diye... 
Meslek hakkında ne öğrendiyse onun yanında 
öğrendi. Nihan çalıştı çabaladı, hemşirelik oku-
luna gitti. Mezuniyetinin  ardından da birkaç yıl 
özel hastanelerde çalıştı. Kitap okumayı hiç ih-
mal etmeden. Günlük de tutuyor ama bunu hiç 
kimseye söylememeye azami özen gösteri-
yordu... Para kazanmaya başladıklarında ortak 
bir ev tuttular...”
Bir dönemece daha geliyorduk. Sabit Bey gö-
zümde bambaşka bir hikâye kahramanıydı ar-
tık. Bir insan birkaç cümlede bu kadar mı deği-
şebilirdi? Yetimhanenin bilmediğim, ama biraz 
okuduklarımdan biraz da duyduklarımdan yola 
çıkarak hayal etmeye çalıştığım soğuk gece-
leri... İki kardeşin bu şartlar altında büyümeye 
mecbur kalarak birbirlerine duyurdukları ko-
pamamak için yeterli bir sebep miydi? Bir yer-
den sonra kopmuşlardı ama. Yaşananlar dikka-
te alındığında... İyi de biri muhtemelen basit bir 
terzi, öteki sıradan bir hemşireyken, ne olmuş-
tu da bu ilişkiler ağının içinde bulmuşlardı ken-
dilerini? Tayyar Amca’nın Sabit Bey ile Nihan’ın 
yetimhanedeki geçmişlerini anlatırken bile ya-
şanmış bir zamanın kipiyle konuşması gözüm-
den kaçmamıştı. Önemsenmeye değmeyecek 
bir hata mıydı bu, daha da deşilmesi gereken 
bir gerçeğin işareti mi? Öğrenmeye çalışmanın 
birkaç yolu vardı belki. Gelgelelim laf oyunla-
rıyla oyalanacak takatim de kalmamıştı. İlerle-
mek için bu kez dolambaçsız bir yol seçtim.
“Sen bunları nerden biliyorsun? Çocuklukların-
da, ergenliklerinde yaşadıklarını... Hangi mes-
lekleri seçtiklerini... Tamam, aranızda bir yaş 
farkı varmış gibi görünüyor. Sabit Bey’den bel-
ki de on beş yaş büyüksün. Tamam hoş da, bu 
kadar teferruat, hatta sır nerden geliyor ya?”
Bana yine gülümseyerek bakıyordu. Merakım 
yüzünden mi? Daha derinlere inmekten kork-
madığım duygusuna kapıldığımdan mı? Kor-
kuyordum oysa. Daha neler duyacağımı bilmi-
yordum ama korkuyordum. Sezgilerim içimde 
böyle bir duygu uyandırıyordu en azından. Gü-
lümsemesini bu yüzden mi ilk kez ürkütü-
cü bulmuştum? Ürkütücü bir bakıştı bu, evet. 
Gördüklerimde de sezgilerimde de yanılma-
dığımı yine söylediklerinden anlamak zorun-
da kaldım.
“Sabit’i yetiştiren o terzi kimdi sanıyorsun?”
Bu kadarı fazlaydı. Kendisinden söz ediyor ol-
malıydı. Terzilik tarafını bilmiyordum. Öyle ol-
saydı söylemez miydi? Söylememeyi tercih 
edebilirdi tabii. İnsan her zaman her beklene-
ni söylemezi ki... Hele bir de söylememesi ge-
rekiyorsa... Yine de kendimi o safça soruyu 
sormaktan alıkoyamamıştım. Neyle daha na-
sıl ve ne kadar karşılaşacaksam karşılaşacak-
tım artık.
“Sen eskiden senaryo yazarlığı yapmıyor 
muydun? Bir de aşık olmuştun. Ünlü bir yıldız 
demiştin de  adını vermemiştin. Sonra aşkına 
karşılık bulamadığın için mesleğe küsmüştün. 
Yalan mıydı şimdi bunlar?”
Gülümsemeye devam ediyordu. Yine manalı 
görünen bir gülümsemeydi bu. Şaşkınlığıma ve 
çaresizliğime, yeni açıklamalar bekleyen ısra-
rıma ben de gülümseyebilirdim aslında. Hatta 
gülebilirdim. Gelgelelim merakım o anlarda tüm 
duyguların önüne geçiyordu. Neyle mücadele 
ettiğimi biraz daha iyi bilseydim rahatlayacak-
tım. Mesele o bilememe halinden bir türlü kur-
tulamamamdaydı zaten. 

Gördüklerimiz 
Göremediklerimiz (105)

MARİO 
LEVİ

Kadıköy merkezli Qahwah kafe ile Yarına Umut 
Ol Derneği el ele verdi; köy okullarına kitap des-
teği vermek için “Kitaplar Senden Ulaştırması 
Bizden” sloganıyla “Saklama Bağışla” kampan-
yası başlattı. 1 buçuk ay önce başlayan, mart ayı-
na kadar devam edecek olan ve şu ana kadar bin 
500 kitabın toplandığı kampanya hakkında ayrın-
tılı bilgi almak için biraraya geldiğimiz Qahwah 
kafe işletmecisi Suat İpek, kampanyanın nasıl or-
taya çıktığını şöyle anlatıyor; “Kadıköy’de 7 yıl-
lık bir işletme olarak bir kitlemiz oluştu. Biz de bu 
kitleyi toplumsal bir yararı olacak olan bir kam-
panyaya yönlendirmek istedik. En iyi kampanya-
nın da ihtiyacı olan köy okullarına kitap gönder-
mek olabileceğini düşündük. Bir kumbara yaptık. 
En az 3 kitap getiren müşterimize bir kahve ikram 
ediyoruz. Bu şekilde toplanacak kitapların köy 
okullarına ulaştırılması için de Yarına Umut Ol 
Derneği ile işbirliği yaptık.”

“YÜZLERİNİ GÜLDÜRMELİYİZ”
“Saklama Bağışla’yı sosyal sorumluluk 

kampanyalarımızın bir başlangıcı olarak gö-
rüyoruz” diyen Suat İpek, “Köy okullarındaki 
çocukların kitaba çok fazla ihtiyacı var. Em-
pati yapmalıyız; destek elini uzatmalıyız ve 
çocukların yüzünü güldürmeliyiz. İlkokul, or-
taokul ve lise öğrencilerine roman ve hikaye 
kitabı topluyoruz. Ama güncel müfredata uy-
gun ders kitabı göndermek isteyenler de ba-
ğışta bulunabilir. Şu an Urfa’da Elgün İlkokul 
ile bağlantıya geçildi. İlkokul seviyesine uy-
gun olan kitapları oraya göndereceğiz. Ama-
cımız 5 bin kitaba ulaşmak ve bu kitapları 4 
okula daha göndermek. Bu kampanyanın sü-
rekliliği olacak.” şeklinde konuştu.

Yarına Umut Ol Derneği’nde gönüllü ola-
rak çalışan Dide Kırımtayyıf Mert de, “Sakla-
ma Bağışla”  kampanyasının parçası olmanın 

çok anlamlı olduğunu söyledi ve konuşmasına 
şu bilgileri ekledi; “Dernek olarak köy okulla-
rına yönelik 12 kampanya yürüttük. Kitap ve 
kırtasiye malzemesi başta olmak üzere foto-
kopi cihazından basketbol ve voleybol topuna 
kadar... Bu kampanyalarda bize destek olan 
sponsorlar da var. Köy okullarındaki çocuk-
lar kitabı ellerine aldıklarında çok mutlu olu-
yor. Onları mutlu etmek için bu kampanyaya 
destek verilmeli.”

Köy okullarındaki çocuklara kitap deste-
ğinde bulunmak isteyenler için Qahwah ka-
fenin adresi:  Caferağa Mahallesi Mühürdar 
Caddesi Sarraf Ali Sokak.

Saklama Bağışla
“Kitaplar Senden Ulaştırması Bizden” 
sloganıyla yola çıkan Qahwah kafe ile 
Yarına Umut Ol Derneği ihtiyacı olan 
köy okulları için kitap topluyor

erdiği burs sayısı 250 bini aşan ve 52 yıl-
dır başarılı öğrencilere burs vermeye de-
vam eden TEV yeni projelerle yoluna de-
vam ediyor. Vehbi Koç’un önderliğinde 
1967 yılında kurulan vakıf, kuruluş yılın-

da 119 öğrenciye burs verir haldeyken 52. yılında her 
yıl 2 bini yeni seçilen toplam 7 bin öğrenciye burs ver-
meye devam ediyor. 

“KAZANDIĞI ÜNİVERSİTEYİ KAYBETMESİN”
TEV bursu öğrencilerin temel destek kaynağı. 

Bu yıl elektronik ortamdan burslara başvuran öğren-
ci sayısı 48 bin, verilen burs ise 7 bin. TEV İstanbul 
Anadolu Yakası Şube Yürütme Kurulu Başkanı Seda 
Ekincioğlu Oral, bu sayıyı çok yukarılara taşımak için 
faaliyetlerini arttırdıklarını söylüyor. Bu faaliyetler-
den biri de bu sene başlatılan “Kazandığı Üniversiteyi 
Kaybetmesin” projesi. Seda Ekincioğlu Oral, kampan-
yayı şöyle anlattı: “Her yıl binlerce öğrenci en temel 
ihtiyaçlarını karşılayamadığı için kazandıkları üni-
versiteyi bırakmak zorunda kalıyor. Kimi yol parası, 
kimi yemek parası, kimi de kalacak yer, yurt bulama-
dığı için hayallerinden vazgeçiyor. İşte bu nedenle, bu 
yıl Türk Eğitim Vakfı olarak ‘Kazandığı Üniversiteyi 
Kaybetmesin’ projesini başlatarak daha çok öğrencile-
re umut olmak istiyoruz. Bu yolla yapılacak her bağış, 
gençlerimizin hayalleri ve eğitimlerine devam edebil-
melerine destek olacak.”

KADIKÖY ÇOK ÖNEMLİ
TEV’in hizmete sunduğu 30’a yakın eğitim tesi-

si, 3 kız öğrenci yurdu da bulunuyor. Türkiye’de bu-
lunan 14 şubeden biri de Kadıköy Suadiye’de. Oral, 
Kadıköy’deki şubenin çok özel olduğunu şu sözlerle 
belirtti: “Vakfımızın İstanbul’daki vasiyet ve hibe ba-
ğışçılarının yarıdan fazlası, Anadolu Yakasında ika-

met etmektedirler. Bu nedenle İstanbul Anadolu Ya-
kası bölgesi bizler için çok önemli. Yeni bağışlar için 
de örnek teşkil ediyor. Bu nedenle İstanbul Anadolu 
Yakası’nda şube açmayı istedik ve 2018 Aralık ayında 
Suadiye’de şubemizi hizmete açtık ve bir senelik ça-
lışmaları değerlendirdiğimizde bir örnek vermek iste-

rim: beş kişi şubemiz aracılığıyla tüm mal varlıkları-
nı vakfımıza vasiyet etti. Ayrıca şubemiz Kadıköy’de 
yer alan 21 muhtarla da iletişimi arttırarak onların des-
teğiyle büyüyor.”

Oral, tek amaçlarının daha fazla öğrenciye ulaşa-
rak eğitimlerine katkıda bulunmak olduğunu söyledi 
ve “Türkiye'nin her ili vakfımız için çok önemli birer 
merkez. Türkiye'nin her bölgesinde aktif olarak eği-
tim alma imkânı bekleyen öğrencilerimize destek sağ-
lamaya gayret ediyoruz. Bu sayıları hep daha ileri ta-
şımak niyetindeyiz. Bu genişlemenin ve büyümenin 
en güçlü etkisini de temsilciliklerimiz bursiyer öğren-
cilerinin çoğu da bu bölgedeki üniversitelerde okuyor.

USTALARI ANMA KONSERİ
TEV, yeni seneyi “Kazandığı Üniversiteyi Kaybet-

mesin” projesinin yanında bir de konserle karşılamaya 
hazırlanıyor. 23 Aralık Pazartesi 20.00’de Caddebostan 
Kültür Merkezi’nde Murat Seçkin, Esra İçöz 
ve Vedat Çetin-
kaya, TEV’in 
bağışçıları Zeki 
Müren, Safiye 
Ayla, Ferdi Öz-
beğen ve Maci-
de Tanır anısı-
na ustaları anma 
konseri düzenle-
necek. TEV, yeni 
yıla usta sanatçı-
ları anarak girecek 
ve ücretsiz kon-
sere katılan Ka-
dıköylüler TEV 
standına bağışta 
bulunabilecek.

Türk Eğitim Vakfı (TEV), 52 
yıldır faaliyet gösteren, başarılı 
öğrencilere burs vermek için 
kurulmuş, 14. şubesini geçtiğimiz 
sene Kadıköy’de açan Türkiye’nin 
köklü kurumlarından. TEV, yeni 
yıla hem yeni bir proje hem de yeni 
bir konserle giriyor

TEV’den
yeni proje
yeni yılda

V

Hazırlayan: Seyhan KALKAN VAYİÇ
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İki kısa merdivenle iki sokağı birbirine bağ-
layan, yolu kısa ama hikâyesi kocaman bir 
dünya… Bazen bir arı kovanı kadar işlek ve 
yaşam dolu, bazen de insan ruhu kadar yal-
nız ve karanlık. Kesin olan şu ki, muhitin, 
kentin, belki de memleketin en benzersiz 
koridoru… 

Bugün Akmar Pasajı olarak bildiğimiz 
yerin evveliyatı, köklü bir aile tarafından te-
melleri atılmış bir okul. Akdik ailesinin kökü 
Gümüşhane’ye kadar uzanıyor. Söz konusu 
ilk adımın sahibi ise Muhittin Akdik. 

Muhittin Bey 1957 yılının Ekim ayı ba-
şında ilk-orta ve lise olarak hizmet ve-
ren Özel Marmara Koleji’nin kurucusu. Okul 
Kadıköy Mühürdar Caddesi’nde iki kat-
lı bir köşkte hizmet vermeye başladığında, 
sokak İstanbul’un iyi ailelerinin oturduğu 
müstakil evlerle dolu.

Eğitmenlik mesleğine daha sonrala-
rı başöğretmen, başmüfettiş, İstanbul Mil-
li Eğitim Müdürlüğü ve kültür ataşesi olarak 
devam edecek olan Muhittin Bey ve yine 
kendisi gibi eğitmen olan eşi Hatice Ha-
nım, okulun kuruluşundan bir müddet sonra 
Amerika’ya gidiyorlar. O nedenle de Muhit-
tin Bey’in yeğeni Niyazi Akdik 1960 yılında 
işe başlıyor, okula müdür olarak.  

İlk yıllarda okulun maddi durumunun 
kötüye gitmesi münasebetiyle Niyazi Bey 
bir anonim şirket kuruyor. Velilere ve öğret-
menlere beşer bin lira karşılığında hisse se-
nedi dağıtılıyor ve 240 hisse satılıyor. Ve bu 
sayede okul yeniden hayata geçiriliyor; şir-
ketin adı da Marmara Koleji A.Ş. oluyor.

***
1965 yılı geldiğinde, Mühürdar Caddesi-

ne göre deniz tarafındaki bir alt paralel olan 
Neşet Ömer Sokak’taki, 11 numaradaki arsa 
satın alınarak üzerine bina yapılıyor. Aradan 
geçen 10 yıl zarfında okulu genişletme ih-
tiyacı doğunca, 1975 yılında iki binanın ara-
sındaki spor salonu denen yer inşa edilerek 
okulun bünyesine katılıyor. Okula alt so-
kaktaki kapıdan girince 25-30 metre son-
ra (diğer katlara göre daha yüksek tavanlı 
olan) basket sahası, binaya önden bakınca 

da sınıfların olduğu katlar görünü-
yor. Bu vaziyette okul 1980 yılına 
kadar eğitim faaliyetine her iki bi-
nada devam ediyor. 

1980 yılında Mühürdar Cadde-
si 76 numaralı okul binasının biti-
şiğinde bulunan ve başkasına ait 
eski bina, yerine yenisi yapılmak 
istenmesi üzerine yıkılıyor. Ancak 
iki bina arasındaki ortak duvar bu 
inşaat sürecinde yıkılarak okul bi-
nasına hasar veriyor. Bunun üze-
rine okulun sınıfsal mevcudu 
arttırılarak Neşet Ömer sokak-
taki 11 numaralı binaya aktarılı-
yor. 1980’de yıkılan binanın yerine 
1982 yılında yenisi inşa ediliyor ve 
o yılki genel kurulda şirketin adı 
Yeni Marmara Eğitim ve Yatırım Ti-
caret A.Ş olarak değiştiriliyor. 

Tüm bunlar olup bittikten son-
ra bina 1982 yılında bir iş hanı-
na dönüştürülerek alt kat Akmar 
Pasajı adını alıyor, içindeki toplam 
sekiz dükkân da kiraya veriliyor. 
Akmar ismi ailenin soyadı ve firmanın ismi-
nin ilk hecelerinin birleştirilmesinden oluş-
turuluyor.  

***
1986 yılında ekonomik nedenler ve so-

kağın esnaf profilinin değişmesi nedeniyle 
ailenin kararı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın da 
onayıyla okulun kapanmasıyla birlikte, spor 
salonu ortadan bölünerek dükkanlar yapılı-
yor ve kiraya veriliyor. Bir yıl sonra da aynı 

şekilde Neşet Ömer Sokak 11 numaralı bi-
nadaki sınıflar elden geçiriliyor; burası da iş 
hanı haline getirilip kiraya veriliyor. 

Akmar Pasajı’nda ilk kiracılar genelde 
folklor malzemesi, kaset ve plak satan es-
naflar. Yanı sıra iki antikacı, bir akvaryum-
cu, bir bilgisayarcı, bir eczane, bir de resim 
malzemeleri satan Tualsan. Ancak zaman-
la toplumun dokusu, ekonomisi, siyase-
ti ve kültürüyle birlikte esnaf profili değişi-

yor; aile yaşanan kalitesizleşme üzerine 
eğitmen kökenli olduğu için daha ziyade 
kitapçıları tercih etmeye başlıyor. Der-
ken pasaj birkaç dükkân dışında komple 
sahaf oluyor. 

Akdik sülalesi öteden beri sahip ol-
duğu mülkü iki şeyi dengeleyerek yöne-
tiyor: ticari amaçlarla eğitim hizmetleri-
nin bir misyon çerçevesinde buluşması… 
Bunda bilhassa ülkenin en sıkıntılı za-
manlarına rağmen esnafın sürekliliğinde 
yönetici Niyazi Bey’in büyük rolü vardı. 
Sert görünüşünün altında yumuşak bir 
mizaca sahip olan bu kibar adam, kirasını 
ödeyemeyenlere anlayışla yaklaşır, bas-
kı yapmazdı. Aylarca sabırla bekler, iş-
ler düzeldiğinde tahsilatı gerçekleştirir-
di. Niyazi Bey’in 2013 yılındaki vefatının 
ardından, yeğeni Vakur Erdem Akdik yö-
netim kurulu başkanı oluyor. Pasajın yö-
netimi aile içinde devridaim ediyor. 

Yaklaşık 50 dükkâna sahip olan iki 
katlı Akmar Pasajı’nda (tuvalet ve çay 
ocağı dışında) hali hazırda üç müzik 
(Hammer, Zihni, Atlantis), bir tişört (Pi-

rene), bir hediyelik eşya ve takı (Takıntı) 
dükkânı var; diğerleri kitapçı. Sonradan nu-
marası 62 olarak değiştirilen pasaj binasının 
çeşitli katlarında da kiracılar bulunuyor: bi-
rer müzik, resim, sürücü, iki tane de İngilizce 
kursu olmak üzere. Yani yine eğitim ağırlıklı 
bir esnaf profili. 

Not: İki bölümlü bu yazı Akmar Pasa-
jı’nın doksanlı yıllarında günümüze kadar 
uzanan hikayesi ile sürecek. 

Akmar Pasajı (1)

MURAT MURAT 
BEŞERBEŞER

muratbeser@muratbeser.commuratbeser@muratbeser.com

ürkiye popüler müzik tarihinin en 
yetkin isimlerinden Murat Me-
riç yeni kitabı “Hayat Du-
daklarda Mey”de, alaturka-

dan rock’a, arabeskten pop’a, sofralara 
hayat katan şarkıların hiç bilinmeyen 
hikâyelerini anlatıyor. 213 şarkı ve tür-
künün hikâyesi; Zeki Müren’den Erkin 
Koray’a, Alpay’dan Hakkı Bulut’a, Se-
lahattin Pınar’dan Duman’a, müzik dün-
yasının birçok değeriyle “Hayat 
Dudaklarda Mey”de okuyu-
cuyla buluşuyor.

Bir dönem Gazete Ka-
dıköy’de de müzik yazıları 
kaleme almış olan Meriç, 
eserinde, çilingir sofraları-
na eşlik eden alaturka, pop, 
arabesk, halk müziği ve rock 
müzik türlerindeki şarkıların 
anason kokulu hikâyelerini mu-
habbetle anlatıyor. Meriç’in anlatı-
mıyla “Hayat Dudaklarda Mey”, muhabbeti des-
tekleyen, muhabbet esnasında yeni bir hat açan, 
onu çoğaltan hikâyelerden oluşuyor. Meriç kita-
bında, Abdülmecid döneminde yazılan ve kitapta 
Münip Utandı’nın yorumuyla yer alan “Yine Bir 
Gülnihal” şarkısından, günümüz yeni nesil sanat-
çılarından Melike Şahin’in seslendirdiği “Kimin 
Izdırabı” şarkısına kadar, Türk müzik tarihinin 
200 yıllık hafızasını tarihe kayıt düşüyor.

Anason İşleri Kitapları eti-
ketiyle yayınlanan kitap ile 
okur, büyük çilingirin bir par-
çası gibi masadaki yerini alı-
yor. Okuruna, şarkılı türkü-
lü bir buluşma yaşatan “Hayat 
Dudaklarda Mey”, bir solukta 
okunan, ufuk açan, merak etti-
ren, başka hikâyelerin izini sür-
meye vesile olacak 2 ciltlik, il-
lüstrasyonlarla bezeli dolu dolu 
kitap. 

5 AYRI MÜZIK TÜRÜ
Ankara Rüzgârı’ndan Kadı-

nım’a, Karadır Kaşların’dan Pa-
ramparça’ya, Bir Bahar Akşa-
mı’ndan yeni nesil şarkılara 
kadar birçok şarkı ve türkünün 
hikâyesinin anlatıldığı kitapta, 
5 ayrı müzik türüne özel parça-

lar ele alınıyor. Her müzik türü-
ne özel usta bir sanatçının mercek 

altına alındığı kitapta Alaturka mü-
ziğin Müzeyyen Senar’ı Haydar Haydar ile; 
pop müziğin Sezen Aksu’su Firuze’siyle; 
arabesk müziğin Müslüm Gürses’i İtirazım 
Var ile; halk müziğin Neşet Ertaş’ı Gönül 
Dağı ile; rock müziğin Erkin Koray’ı ise 
Arap Saçı ile okurlara dokunuyor. Tek bir 
müzik türüne bağlı kalmayan ‘Sanat Güne-

şi’miz Zeki Müren için ise, kitabın girişinde 
özel bir bölüm bulunuyor.

NAĞMELERDEKI ÜLKE TARIHI
“Hayat Dudaklarda Mey”de Murat Meriç, 

şarkılar aracılığıyla Türkiye’nin tarihini ve sos-
yolojisini de okuruyla paylaşıyor. Arabesk han-
gi dönemde doğdu? Alaturka bugüne nasıl geldi? 
Anadolu-pop hangi şartlarda ortaya çıktı? “Çö-
kertme” türküsü hangi savaş döneminde söylen-
di? Aşkı yaşama biçimi zaman içinde nasıl evril-
di? gibi bölümler bulunuyor.

HEM OKU HEM DINLE
Kitap şarkıları doğrudan dinleme olanağı ve-

ren QR kodlarla yenilikçi bir yaklaşım da sunu-
yor. Okurlar, hem hikâyelerin girişinde yer alan 
QR kod aracılığıyla şarkıyı Spotify üzerinden 
dinleyebiliyor hem de şarkının hikâyesini okuya-
rak zamanda yolculuğa çıkıyor. Kitapta, her bö-
lümün başında bulunan QR kodlarla o bölümde 
bulunan şarkıların oluşturduğu listeye, her şar-
kının başında bulunan QR kodlarla ise doğrudan 
şarkıya, Spotify uygulaması üzerinden ulaşılabi-
liyor. Ayrıca kitabın girişinde yer alan QR kod 
ile, kitapta yer alan tüm şarkıların bir araya ge-
tirildiği Hayat Dudaklarda Mey isimli bir çalma 
listesine de erişmek mümkün. Sony Music Türki-
ye tarafından hazırlanan Spotify listeleri, muhab-
bet ortamlarında dinlenmeyi bekliyor.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konserva-
tuarı Opera Anasanat dalı öğrencilerin-
den oluşan topluluk, “Rus Bestecilerinin 
Vokal Eserlerinden Seçmeler” temalı bir 
konser verecek. 

Sanat yönetmenliği ve piyano eşliği 
Dinara Birnazarova’nın yaptığı konserin 
repertuarı, 19. ve 20. yüzyıl Rus besteci-
lerinin vokal eserlerinden oluşuyor. Ope-
ra aryaları ve romansların yanı sıra film 
müziklerinden şarkılar ve popüler müzik 
örnekleri de seslendirilecek.

Ücretsiz konser 25 Aralık Çarşamba 
akşamı saat 20:00’de Yeldeğirmeni Sa-
nat’ta yapılacak.

Rus eserlerden 
SEÇMELER

Hayvansever müzisyenlerin geçtiğimiz yıl sokak 
hayvanlarına destek olmak ve farkındalık yarat-
mak amacıyla bir araya gelerek geliştirdikleri ‘Sokak 
Hayvanlarına Farkındalık’ projesi büyümeye devam 
ediyor. Kadıköy'de konserler serisi başlatan müzis-
yenler sokakta ve barınaklarda yaşayan hayvanlara 
dikkat çekmeyi amaçlıyor.  Etkinliğin düzenleyicile-
rinden Bahar Arduç, “Bu konuda farkındalık yarat-
maya devam ediyoruz. Konserlerle yarattığımız far-
kındalıkla, hayvanların daha iyi koşullarda yaşaması 
ve hayvanlara karşı işlenen suçlarda gerekli düzen-
lemelerin hayata geçirilmesi için mücadele ediyo-
ruz" dedi. Konser serilerinin devam edeceğini belir-
ten Arduç, "Müzik ve hayvan sevgimizi birleştirerek 
konserlerle amacımıza ulaşıyoruz. Bu farkındalığa 
katkıda bulunmak isteyenler hem konserlerimizde 
keyifli vakit geçiriyor hem de mücadelemizin toplu-
ma duyurulması adına yanımızda yer alıyorlar, gü-

zel yardımlara da vesile oluyorlar. Üniversiteler de 
bu anlamda bizlerle beraber hareket ediyor” diye 
konuştu. Projeye, Adnan Koç, Canan Sabah Erden, 
Atilla Yelken - Betül Özalp, Ayşe Sarızeybek destek 
verdi. Ayrıca Ahu Alemdar, Ayşin Çınar, Bülent Er-
miş, Celal Kırcı, Hakikat Öztürkcan, Hülya Yurddaş da 
konserde sahne aldı. Müzisyenlere İstanbul Gelişim 
Üniversitesi ve Okan Üniversitesi Hayvanları Koru-
ma Kulübü öğrencilerinden de destek geldi. Hay-
vanları Koruma Kulübü öğrencileri Berfu Hıdımog-
lu, Kardelen Çağla Değerli ve Erkut Eser de sokak 
hayvanlarına yönelik yaptıkları çalışmaları anlattı. 
Pati Durağı Cafe’nin kurucusu Filiz Gülbahar da hay-
vanlara yönelik açtıkları kafeye ilişkin bilgi verdi. Ge-
cenin sonunda, Makbule Demirkan'ın sunumuy-
la konserdeki sanatçılar ve konseri dinlemeye gelen 
konuklar hep bir ağızdan Barış Manço’yu anarak 
'Arkadaşım eşek' şarkısını seslendirdi. 

SOKAK HAYVANLARINA 
farkındalık konserleri sürüyor

SAMANYOLU ASLINDA 
FİLM MÜZİĞİYMİŞ
Türkçe dışında üç dilde söylenmiş tek ‘yerli ve milli’ beste 
olan “Samanyolu”nun platonik bir aşkı anlatan hikâyesi, 
kitapta şöyle anlatılıyor:
51 yıldır dillerden düşmeyen, büyük buluşmalarda hep bir 
ağızdan söylenen, Berkant’ın yorumuyla hafızalara kazı-
nan “Samanyolu”nun aslında bir film müziğinden doğdu-
ğunu biliyor muydunuz?  Şarkının enstrümantal teması 
ilk olarak, aynı adlı filmin içinde geçiyor ve çıkışıyla büyük 
sükse yapıyor. Orhan Aksoy’un yönettiği, başrollerinde 
Hülya Koçyiğit ve Ediz Hun’un oynadığı film, Zülal ile Ne-
jat’ın aşkını anlatıyor. Nejat, Zülal’i hiç bitmeyen bir aşkla 
severken Zülal onu züppe arkadaşlarının önünde rencide 
etmekten çekinmiyor. Düğümün çözüldüğü sahne, Zü-
lal’in evlendiği gece Nejat durup dururken dünya evine gi-
recek kıza açılıyor ama cevabını alıyor: “Sana karşı daima 
bir kardeş sevgisi besledim. Acını anlıyorum ama günün 
birinde evleneceğimi bilmen, kendini buna hazırlaman lâ-
zımdı. Elbette seçeceğim erkek, mevkî ve şahsiyetiyle if-
tihar edeceğim biri olacaktı.” Filmde bu sahnenin hemen 
öncesinde duyulan şarkının enstrümantal teması, sonlara 
doğru Zülal ve Nejat’ın kavuştuğu sahnede bir kere daha 
duyuluyor. Film gösterime girdiği anda “Samanyolu”nun 
dillerden düşmeyen yolculuğu da başlıyor.

Murat Meriç’in, şarkı ve 
türkülerin hikâyelerini anlattığı 

iki ciltlik yeni kitabı “Hayat 
Dudaklarda Mey” yayımlandı

T
bu kitaptabu kitapta
Anasonlu şarkılar

Sound Ports Istanbul’un “Kozmik Birliktelik” temasıyla 
tüm Kadıköy’e yayılan 4. edisyonu, 21 Aralık’ta gerçek-
leşecek “Sound Ports Istanbul Presents” ile devam edi-
yor! Dutch Consulate, Goethe Institute ve Kendine Has 
partnerliğinde düzenlenen etkinlik, Kadıköy’ün sevilen 
mekanlarından Bina’da yapılacak panel ve networking 
session ile Arkaoda’da Zigan Aldi ve Niels Bross per-
formanslarıyla tamamlanacak.

Sound Ports İstanbul’un 8-9-10 Kasım tarihlerin-
de Kadıköy’ün çeşitli mekanlarına yayılan programı , 
“Sound Ports Istanbul Presents” serisiyle etkisini 21 Ara-
lık’a taşıyor. Dutch Consulate, Goethe Institute ve Kendi-
ne Has partnerliğinde gerçekleşecek “Sound Ports Istan-
bul Presents”, İstanbul-Berlin kardeş şehir anlaşmasının 
30. yıl kutlamaları kapsamında katılımcılarla buluşacak.

Etkinlik kapsamında Sound Ports Istanbul’un müzik 
ve kültür üzerine derinleşmeye fırsat tanıyan “Yaratıcı 
Buluşmalar” bölümü Bina’da “How to globalize as inde-
pendent musician?” paneliyle konumlanacak. Gulbaba-
Music moderatörlüğündeki panelde; Hollanda merkezli 
Blip Agency’den Jeroen van den Bogert, Tel Aviv mer-
kezli Mem Artists’ten Dan Basman, İKSV’den Deniz 
Kuzuoğlu ve Boiler Room, Zel Zele Records ve Worl-
dwide FM’den Debora İpekel konuşmacı olarak yer ala-
cak. Panelin ardından kültür sanat alanından önemli ak-
törlerin katılacağı “Networking Session”, katılımcıları 
ağırlayacak. Özellikle lokal bağımsız sanatçılarla Hol-
landa, İsrail ve Türkiye’den müzik ve kültür profesyo-
nellerini bir araya getirerek globalleşmeye odaklanan 
“Yaratıcı Buluşmalar” oturumlarının ardından gece, DJ 
ve live performanslarla Arkaoda’da devam edecek. Yılın 
en uzun gecesinde hip hop, elektronik ve caz harmanıy-
la Hollandalı prodüktör Niels Broos live performansıy-
la; house müziğin Berlin temsilcisi Zigan Aldi DJ setiy-
le Arkaoda kabininde olacak.

Festİval ruhu 

İle devam edİyor

Sound Ports 
Istanbul Presents 

Niyazi Akdik

Hayat Dudaklarda Mey’in çıkışı, kitaptaki hikâyelere 
de ev sahipliği yapmış tarihi Çiçek Pasajı’nda kutlandı! 
Çilingir sofralarının vazgeçilmez şarkılarının ünlü 
sanatçıların sesiyle hayat bulduğu anason kokulu 
gecede, 6 Aralık 1931’de dünyaya gelen ‘Sanat Güneşi’ 
Zeki Müren için de doğumgünü kutlaması yapıldı.
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bezite ve aşırı kilo son zamanlarda küresel 
bir sağlık sorununa dönüştü, öyle ki dünya-
da önlenebilir ölüm nedenleri arasında ikin-
ci sırada yer alıyor. Oysa erken teşhis, doğ-

ru beslenme ve fiziksel aktivite alışkanlığı, hayati risk 
taşıyan durumların gerçekleşmesine engel oluyor. Bu 
bilgiler doğrultusunda Kadıköy Belediyesi Osmanağa 
Gönüllü Evi obezite ile ilgili farkındalık yaratmak ve 
halkı doğru bilinçlendirmek amacıyla 13 Aralık Cuma 
günü “Obezite Farkındalık Okulu” isimli bir etkinlik 
düzenledi. Halka ücretsiz sunulan ölçüm hizmetleriyle 
risk grubundaki kişileri hekime yönlendirmeyi hedef-
leyen projenin 21 mahallede sürdürülmesi planlanıyor.

Etkinlikte açılış konuşmasını gerçekleştiren Dok-
tor Çağrı Tikadaroğlu “Obezite sağlığa zarar verebile-
cek anormal veya aşırı yağ birikimi olarak tanımlan-
maktadır. Gıda tüketiminde dengesiz beslenme obezite 
için bir risk faktörüdür. Öğün sayılarına dikkat etme-
nin yanı sıra su tüketimi de çok önemlidir. Obezite’nin 
oluşturduğu ilk hastalık diyabettir. Vücuttaki fazla yağ 
birikimi kalp krizi riskini de oluşturmaktadır. Bunun 
etkisini ileriki yaşlarda daha iyi görüyoruz.” dedi.

SALGIN BİR HASTALIK HALİNİ ALDI
Obezite ve Diyabet hastalığı hakkında önem-

li açıklamalarda bulunan iç hastalıkları uzma-
nı Doktor Ayşegül Karaçam, “Obezite salgın 
bir hastalık halini almıştır. Maalesef ki Tür-
kiye bu sene Avrupa obezite sıralamasın-
da 20., diyabet sıralamasında ise üçüncü 
olmuştur. Kilo almanın belli dönemleri 
vardır örneğin ergenlik dönemi, kadın-
larda menopoz dönemi ya da sigara-
nın bırakılması kilo almaya elveriş-
li olduğumuz zamanlardır.” şeklinde 
konuştu. Obezitenin genetik bir un-
sur olabileceğine dikkat çeken Ka-
raçam sözlerine “Anne babası ki-
lolu insanların obez olma ihtimali 
daha yüksektir. O yüzden çocuk 
yaştan itibaren düzenli şeker kont-
rolü ve iyi bir beslenme alışkanlı-
ğı oluşturulması gerekiyor.” şeklinde 
devam etti.

PSİKOLOJİK SORUNLAR TETİKLİYOR
Son zamanlarda şizofren hastaları başta olmak 

üzere yeni kuşak ilaçların obeziteye etki ettiğini 
söyleyen psikolog Doktor Osman Önal “Son dönem-
lerde psikolojik bozukluklar yaşayan bireylerin yeme-
ye daha elverişli olduğunu görüyoruz. Bu durumlarda 
hastamızın profesyonel destek alması gerekmektedir. 
Özellikle kadınlarda duygusal yeme bozukluğu, yaşa-
nılan stres ve yıkıcı olayları yemekle bastırmak iste-
meleri obeziteyi büyük ölçüde tetiklemektedir.” dedi.

 “BAHANE DEĞİL HAREKET ÜRETİN”
Kadıköy Belediyesi Spor Müdürlüğü’nde görev yapan 

Volkan Budak, “Obezite sporla yenilebilir. Yeme içme 
alışkanlığınızı sporla birlikte güncelleyin ve bahane üret-
mek yerine harekete geçin. Motivasyonunuzu kırmayın ve 
odaklanın” şeklinde konuştu. 

Etkinliğe katılan ve önemli bilgiler öğrendiğini 
söyleyen Aysun Tabak “Çok uzun zamandır böyle bir 
etkinlik olmasını istiyordum. Sağlık taramasından geç-
tik ve aydınlatıcı konuşmalar dinledik bu tür seminer-
leri herkese tavsiye ediyorum.” dedi. Etkinlik soru ce-
vap bölümünün ardından son buldu.

Yıl içerisinde büyükanne ve dedelerden gelen ta-
leplere göre 15 kişilik gruplar halinde açılan prog-
ramda “Bebek bakımı”, “Bebek ve Çocuklarda Acil 
Durum Uygulamaları”, “Bebek Bakımında Doğru 
Bilinen Yanlışlar”, “Yeni Anne-Baba ve Torun ile 
İletişim”, “Büyükanne-Büyükbabalık Rolü”, “Ku-
şak Çatışması” gibi konular ele alındı. Maket be-
bekler üzerinde verilen eğitimde acil durumlarda 
ilkyardım yöntemleri anlatıldı. Öte yandan bebek 
bakımına yönelik uygulamalar ve yapılması gere-
kenler büyükanne ve dedelere anlatıldı. 

2016 yılından bu yana aralıklarla düzenlenen eği-
timde kuşaklararası çocuk bakımında yaşanan anlaş-
mazlıkları en aza indirmek, tüm ailenin gerginlikten 
uzak, keyifli bir şekilde ailenin yeni üyesini karşıla-
maları için yapılması gerekenler ele alınıyor. Prog-
ramdan bugüne kadar 82 kişi yararlandı. Ayrıca Dr. 
Rana Beşe Sağlık Polikliniği 2012 yılından beridir 
sürdürdüğü “Gebe Okulu” eğitim programıyla da 
anne ve baba adaylarına, gebelik sürecini daha bi-
linçli ve sağlıklı geçirmelerine katkı sağlayacak eği-
timler düzenliyor. 

BÜYÜKANNE VE BABALAR ANLATIYOR
“Torunumu Beklerken” eğitimine katılan dede 

adayı İsmail Bademci, Hasan Yurdakan ve annean-
ne adayı Sevgi Efil bu eğitime ilişkin görüşlerini şöy-
le dile getirdi: 

İsmail Bademci:  Tuzla’dan bu 
eğitime katılıyoruz. Bu dünyaya ge-
lecek olan çocuklar, bu ülkenin ve 
bizim geleceğimizdir. Biz yaşa-
mı el yordamıyla öğrenmeye çalış-
tık ama artık yeni nesil bilerek, açık 
gözlerle, sağlıklı kararlar alabilme-
liler. Bizler de doğaya saygılı, insa-

na saygılı, canlıya saygılı bir nesil yetiştirmekle so-
rumluyuz. Bu ütopik değil. Burada olmamız küçük 
bir adım gibi görünse de aslında çok büyük bir olay. 
Bu proje beni çok etkiledi. Bir nesle, bir çocuğa ba-
kabilmek için aktiviteler eşliğinde birçok şey öğren-
dik. Örneğin biz eşimle bu eğitime katıldıktan son-
ra, kendi çocuklarımızı yetiştirirken ‘Biz ne yapmışız 
meğerse’ dediğimiz anlarımız oldu.  Doğru bildiği-
miz birçok yanlışlar yaptığımızı fark ettik.”

Hasan Yurdakan: Burayı oğ-
lum ve gelinim ‘Gebelik Okulu’ 
sürecinden biliyorlar. Ben de oğ-
luma ‘Dedeler için bir şey 
yok mu?’ diye sorduğum-
da, ‘Olmaz olur mu? To-
runumu Beklerken progra-
mı var.’ dedi. Bu vesileyle 

programa katıldım ve son derece verimli, ke-
yifli bir program oldu benim için. Kulaktan 
dolma şeyleri biz kulağımızdan attık ve yeni, 

doğru bilgilerle donandık. Ne zaman ki oğlum, geli-
nim torunum için yardım isterse o zaman doğru bil-
gilerle yanlarında olabileceğim. 

Sevgi Efil: Duyuruları görünce 
çok heyecanlandım. Kızım 5 aylık 
hamile. Eşim, damadımın annesi ve 
halası birlikte bu programa katıldık. 
Çok da bilinçlendik. Bazı doğru bil-
diğim şeylerin yanlış olduğunu öğ-
rendim. İyi ki de gelmişim bu kur-
sa. Size bir örnek vermek isterim, 

çocuklarımın ikisi de sarılık geçirdi ve ziyarete ge-
len misafirler ‘sarılığın geçmesi için sarı örtü örtün’ 
dediler. Ama bu programda bunun faydasının olma-

dığını öğrendim. Kendi adıma çok utandım. Şimdi 
bu konularda meğerse bilgisiz olduğumu anladım. O 
yüzden okuyalım, araştıralım, öğrenelim. Böyle daha 
çok güzel çocuklar yetiştireceğimize inanıyorum. 

Obez olma
farkında ol!

Kadıköy Belediyesi, “Obezite 
Farkındalık Okulu” projesini 
hayata geçirdi. 21 mahallede 
sürdürülmesi planlanan 
etkinliğin ilk durağı 
Osmanağa Gönüllü Evi’ydi

O

Kadıköy Belediyesi Dr. Rana Beşe Sağlık Polikliniği, “Torunumu 
Beklerken” eğitim programı ile torun sahibi olmaya 
hazırlanan büyükanne ve dedelere ücretsiz eğitim düzenledi

Büyükanne ve dedeler 
‘torun’ bekliyor

Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Dekan 
Yardımcısı Prof. Dr. Ceyda Özçakır Tomruk tarafından 10 
Aralık Çarşamba günü düzenlendi. 
Seminerde herkesin yirmi yaş dişleriyle ilgili kötü bir anısı 
olduğunu dile getiren Tomruk “Uyuduğumuz zaman tüm 
vücut fonksiyonlarımız duruyor. Bu sebeple tükürük 
fonksiyonları durduğu için çürüme gece başlıyor. Doğru 
zamanda bir diş hekimine gidilmediği zaman iltihaba yol 
açıp vücudumuzda çeşitli rahatsızlıklara kadar uzanıyor.” 
şeklinde konuştu. Tomruk sözlerini şu cümlelerle 
sürdürdü: “Diş temizliğinde kullanılan bazı materyaller 
kesin çözüm değildir. Sonrasında alınan çay, kahve vb. 
besinler tekrar dişlerimizin eski haline dönmesine sebep 
olur. Önemli olan düzenli fırçalamak ve ana dişimizi 
korumaktır.” 

“BAĞIŞIKLIK ZAYIFSA KALP RİSKİ VAR”
Seminer sırasında Tomruk’a diş iltihabının ne tür riskleri 
vardır sorusunu yönelttiğimizde yanıt olarak “Hekim 
kontrolünde olmayan bir diş iltihabı sızma yaparak 
vücudumuza iner ve eğer bağışıklık sisteminiz zayıfsa 
kalp kapakçığına ilerleyerek bir krize meydan olabilir. 
Bu düşük bir ihtimal olabilir ancak imkânsız değildir.” 
ifadelerini kullandı.

YİRMİ YAŞ DİŞİMDEN VAZGEÇMELİ Mİ?
Yirmi yaş dişleri uygun pozisyonda çıktığında ve 
sağlıklı oldukları sürece tüm dişler ve diğer organlar 

gibi vücudun korunması şart olan üyeleri olduğunu 
söyleyen Tomruk “Ancak çene darlığı gibi durumlarda 
diş yarım çıkabilir ve etkili şekilde fırçalanamaz. Bu 
nedenle çevresinde diş eti iltihaplanması oluşabilir. 
Bu gibi durumlarda vücudumuza zarar vermemesi 
açısından çekilmelidir.” dedi.
Diş fırçalaması sırasında dilin de temizlenmesi 
gerektiğine dikkat çeken Tomruk “Gece vücudumuz 
gereksiz toksinleri atarken ağız içerisinde de bir birikinti 
meydana geliyor ve genellikle dil üzerinde yoğunlaşıyor. 
Bunun hastalığa sebep olmaması açısından özel dil 
fırçalarıyla temizlenmelidir.” şeklinde konuştu.

Sağlık ağızdan başlar
Kadıköy Belediyesi 
Caddebostan 
Kültür Merkezi’nde 
ağız sağlığı ile 
ilgili bir seminer 
gerçekleştirildi
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inamo Spor Kulü-
bü, 2010’da Mo-
da’da Kaan Aykut 
ve Kaan Sunman’ın 

öncülüğünde kuruldu. Kuruluş 
amacı 5-18 yaş arası çocukla-
ra basketbol eğitimi vermek olan 
kulüp, yıllar geçtikçe hızla büyü-
yerek branşlarına voleybol ve jim-
nastiği de ekledi. 30’a yakın antrenö-
rün görev yaptığı kulüp hem spor okulu hem 
de spor kulübü olarak hizmet vermeye devam ediyor.

Kadıköy Moda ve Acıbadem’de çalışmalarını de-
vam ettiren kulübün 5 şubesinde 400’e yakın spor-
cu eğitim alıyor. Dezavantajı eleme yöntemi olarak 
kullanmadıklarına değinen kulübün kurucularından 
Kaan Aykut,  “Boyu kısa, kuvveti az, kilosu fazla 
gibi hiçbir fiziksel dezavantajı eleme yöntemi olarak 
kullanmıyoruz. Seviyelerine göre bütün sporculara 
alabilecekleri eğitimi verebildiğimiz için her çocu-
ğun spor yapabileceğini vurguluyoruz” diyor.

Kadıköy’deki kulüpler içinde özellikle basketbol 
branşında Fenerbahçe’den sonra kurulu en büyük kız 
basketbol altyapısına sahip olduklarını söyleyen Ay-
kut, kulübün velileri ve mahalleleri de sporun içine 
katarak etkinlikler düzenlediğini belirtiyor.

Aykut, sporla ilgilenen çocuklarda rekabeti azal-
tıp eğlenme mottosunu ön plana çıkarmanın önemli 
olduğuna değinirken Dinamo Spor Kulübü’nün hikâ-
yesini, başarılarını ve çocukların spor katılımlarında 
dikkat edilmesi gerekenleri gazetemize anlattı.

VELİLERLE HAFTALIK ANTRENMAN
◆ Kulüp olarak faaliyetlerinizden bahseder mi-

siniz?
Spor okullarımızda ilgili branşlara ilk defa katı-

lan çocuklar ile bu sporu hobi olarak yapmak iste-
yen çocukların olmasını sağlıyoruz. Takımlarımızda 
ise bulundukları branşlarda lisanslı sporcu olabil-
mek için daha profesyonel olarak çalışmalarını sağ-
lıyoruz. Kulübümüz 5-18 yaş arası çocuklarla basket-
bol, 6-18 yaş arası çocuklarla voleybol ve 3-10 yaş 
arası çocuklarla da jimnastik eğitimlerine devam edi-
yor. Özellikle basketbol branşında Kadıköy’ün Fe-
nerbahçe’den sonra kurulu olan en büyük kız bas-
ketbol altyapısına sahibiz. Erkek takımlarımızda ise 
tamamı kendi kulübümüzün bünyesinde eğitim alan 

sporcuların yer almasına özen gösteriyoruz. 
Yetiştirdiğimiz sporcular ile kazanılan ba-

şarıların daha önemli olduğunun farkın-
dalığıyla en iyi eğitimi vermek için ça-
lışmalarımızı sürdürüyoruz. 5-10 yaş 
arası çocuklar ile rekabetten uzak, on-
ların üzerinde baskı yaratmadan, spo-
ru sevdirerek öğretmemiz benimsedi-
ğimiz en önemli adımlardan bir tanesi. 

Voleybol branşında ise hem spor oku-
lu hem de takımlarımız ile Voleybol Fede-

rasyonu’nun düzenlemiş olduğu resmi ligler-
de mücadele ediyor. Voleybol ile ilk defa tanışan 

kızlarımız ile çeşitli şenliklere katılarak hem maç tecrü-
belerini kazanmalarını sağlıyoruz hem de ilerleyen sene-
lerde lisanslı takımlarımıza yükselebilmeleri için imkan 
vermiş oluyoruz. Jimnastik branşımızda ise 3 yaş en kü-
çük yaş grubumuz olarak belirlendi. Küçük yaş çocuk-
ların büyüyünce vücutlarını daha iyi kullanmalarını sağ-
lamak, duruşlarını düzeltmek, esnekliklerini arttırmak 
adına çalışmalar yapıyoruz. 

Kulübümüzün genel yapısı itibariyle aile ortamı 
ve samimiyetin ön planda olduğu bir birliktelik var. 
Bu da aslında başarıyı ve mutluluğu getirmekte. Son 
2 senedir tamamı velilerimizin oluşturduğu “Anne 
Voleybol” ve “Baba Basket” gruplarımız var. Bu ta-
kımlarımız ile haftada bir antrenman yapıyoruz. Bu 
yolla velilerimiz hem sağlıklı yaşama destek oluyor 
hem de çocuklarına sporun her yaşta yapılabileceği-
ni gösteriyor. Kulüp olarak ayrıca yaz ve kış ayların-
da sporcu kampları düzenliyoruz. 

◆ Hangi branşlarda mücadele ediyorsunuz, ku-
lüp bünyesinde kaç sporcu mevcut?

Kulübümüzde 3 branşta 3 yaşından 18 yaşına ka-
dar 400’e yakın sporcuya basketbol, voleybol, jim-
nastik branşlarında eğitim veriyoruz. Bunlardan 
300’e yakını lisanslı sporcu olarak Türk sporunun ül-
keler arası gelişimine katkı sağlıyor. Çalışmalarımı-
zı Moda ve Acıbadem’de bulunan spor salonlarında 
yapıyoruz. Kulübümüz hem Moda’da hem de Acıba-
dem’de mahalleli tarafından yoğun ilgi görüyor. 

HER ÇOCUK SPOR YAPABİLİR
◆ Özellikle gençlerin spora katılımı konusunda 

nasıl bir misyonunuz var?
Biz kulüp olarak bütün sporculara sevdiği spo-

ru yapmasına olanak sağlamak istiyoruz. Boyu kısa, 
kuvveti az, kilosu fazla gibi hiçbir fiziksel dezavanta-
jı eleme yöntemi olarak kullanmıyoruz. Seviyelerine 
göre bütün sporculara alabilecekleri eğitimi verebil-

diğimiz için her çocuğun spor yapabileceğini vurgu-
luyoruz. Böylelikle gruplar arası seviye farkı olma-
dığı için her çocuk başarma duygusunu, yapabilme 
hissiyatını öğrenmiş, deneyimlemiş oluyor. 

◆ Gençlerin spor faaliyetlerine katılımında yılla-
ra göre bir azalma veya artma gözlemliyor musunuz?

Son yıllarda ülkemizde çocuklar maalesef eğitim 
yarışı içine girdi. Bütün anne, babalar çocuklarını lise 
geçiş sınavına ya da üniversite sınavına hazırlamak 
için kurslara, özel derslere, etütlere yolluyor. Böyle 
olunca da çocukların spor yapacakları zamanlar hep 
ders ile dolmuş oluyor. Bu da spor yapan çocuk sayı-
sında azalmaya yol açtı. Aslında velilerimiz spor ya-
pan çocuğun eğitim hayatında daha başarılı olduğunu 
bilseler daha çok çocuk spora yönelecek. Biz kulü-
bümüzde, velilere bunları eğitimler halinde vermeye 
çalışıyoruz. 

◆ Bu durum nasıl daha iyi hale getirebilir?
Çocuklar yaşlarından daha büyük sorumluluklar 

altına alınıyor. Maalesef rekabetçi bir ortamda hem 
doğru eğitimi alamıyorlar hem de baskı altında kal-
dıkları için performansları düşüyor. Bunun önüne ge-
çebilmek için aslında küçük yaşlarda rekabeti azaltıp 
eğlenme mottosunu ön plana çıkarmalıyız. Rekabet et-
mek sporun doğasında var. Kazananı, kaybedeni olan 

bir mekanizma. Bunların hepsini doğru zamanda yap-
mamız gerekiyor. Ayrıca biraz önce de bahsettiğim 
gibi eğitimin yanında sporu da sürdürmelerini sağla-
mamız gerekiyor. Belki de onlara örnek olarak anne 
babaların da spor yapması çocukları daha motive eder. 

“BİN KİŞİ SPORLA İÇİÇE”
◆ Federasyonların amatör kulüplere bakış açı-

sını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Amatör spor kulüpleri ekonomik anlamda çok sı-

kıntı çekiyor. Hiçbir amatör spor kulübünün kendi 
spor tesisi olmadığı için sürekli kiralamalar yapmak 
zorunda kalıyor. Federasyonların liglere katılım ücreti 
alması, lisans çıkarmak için ücret istemesi gibi sorun-
larla karşı karşıya kalan amatör spor kulüpleri zor du-
rumda kalıyor. Bütün sorunları veliler ile birlikte aş-
mak zorunda kalıyoruz. Aslında on binlerce çocuğa 
spor yapma imkanı sağlanıyorken yardımcı olunma-
ması çok garip. Biz kulübümüzde 400’e yakın çocuğa 
spor yaptırıyoruz ve velilerimizi de sayarsak bin kişi-
ye yakın bir kitlenin spor ile iç içe olmasını sağlıyoruz. 
Devlet kurumlarından ve federasyonlardan da destek 
alabilirsek çok daha fazla bir kitleye seslenebiliriz.

◆ Şu anda kulübün durumunu nasıl değerlen-
diriyorsunuz?

Basketbol ve voleybol branşlarında hem resmi 
hem özel liglere katılıyoruz. Basketbol branşında er-
keklerin yanı sıra kız takımlarımız ile de mücadele 
vermemiz belki de yaptığımız en güzel organizas-
yonların başında geliyor. Genç kız takımımız (18 yaş 
Altı) Türkiye Basketbol Ligi’nde bulunduğu Seri B 
liginde oynadığı 6 maçın 5’ini kazanarak ligin üst sı-
ralarında bulunuyor. U14 erkek basketbol takımımız 
yine Türkiye Basketbol Ligi Seri C liginde 3’te 3 ya-
parak lige lider olarak devam ediyor. Kız voleybol 
takımlarımız da bulundukları voleybol liglerinde bir 
üst tura çıkmak için mücadele ediyor ve gruplarında 
üst sıralarda yer alıyor.

2010 yılında basketbol branşında çocuklara eğitim vererek yola çıkan 
Dinamo Spor Kulübü, basketbolun yanına voleybol ve jimnastiği de 
ekledi ve şu anda 5 şubesiyle 400’e yakın sporcuya eğitim veriyor

Kadıköy’ün

10 yaşında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) şehir 
genelinde hayata geçirdiği bisiklet yolları, İSBİKE 
markasını ve akıllı bisiklet kullanımını geliştirdi. 
Vatandaşlara spor yapma imkânı sunan projey-
le kent genelinde alternatif ulaşım ağı da oluş-
turulmuş oldu.
İBB iştiraki İSPARK, bisiklet severler için İS-
BİKE mobil uygulamayı yeniledi. Vatandaşlar, 
yenilenen yüzü ve kolay kullanımıyla mobil 
mağazalardan indirebilecekleri uygulamayla 
“akılı bisiklet” kiralayabilecekler.

NAVİGASYON İLE KOLAYCA BUL
İstanbullular veya turistler, akıllı telefonları-
na indirdikleri İSBİKE cep uygulamasında bu-
lunan navigasyon özelliği ile kendilerine en 
yakın akıllı bisiklet istasyonlarını görebili-
yorlar. Kısa zamanda kiraladıkları akıllı bi-
sikletlerle kaç kilometre yol yaptıklarını, 
kullanım oranlarını özellikle de sağlık akti-

vitelerini takip edebiliyorlar. Bisiklet yol-
ları üzerinde, şehir parklarında ve ara-
zi açısından uygun yerlerde akıllı bisiklet 
projesini yaygınlaştırmaya devam ede-
ceklerini belirten İSPARK Genel Müdü-
rü Murat Çakır, “Vatandaşlarımızın hem 
ulaşım hem de sağlık amacıyla daha ra-
hat bisiklet kullanabilmeleri için mobil 
uygulamamızı yeniledik. Akıllı bisiklet-
lere daha rahat ulaşabilecekler. Bisik-
let sayımızı da kısa zamanda artıraca-
ğız” dedi.

UYGULAMAYI İNDİR, İSTANBUL’U TURLA
İSBİKE’nin farklı kullanım seçenekleriy-
le yenilenen cep uygulaması, mobil ma-
ğazalardan ücretsiz olarak indirilebiliyor. 
İSPARK’ın Anadolu ve Avrupa yakasın-
da bulanan toplan 144 istasyonundan İSBİ-
KE mobil uygulamasıyla bisikletlerini kirala-
yabilen vatandaşlar; Florya’dan Yeşilköy’e, 
Karaköy’den Sarıyer’e, Bostancı’dan Kar-
tal’a bisikletle ulaşabiliyor. Ayrıca Zeytin-
burnu ilçe güzergahında, Esenler ve Ümrani-
ye millet bahçesinde akıllı bisiklet kiralayarak 
sağlıklı yaşama pedal çevirebiliyorlar.

İSPARK mobil uygulamasını 
yeniledi. Cepteki teknolojiyle 
İstanbul’da artık bisiklet 
kiralamak daha kolay

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) her yıl beledi-
yeler ve iştirakleri arasında düzenlediği 37’nci İBB Baş-
kanlık Kupası Spor Şöleni’nde Kadıköy Belediyesi yüzme 
dalından ödüllerle döndü.

İBB Spor Şöleninde dereceye giren sporculara Hida-
yet Türkoğlu Spor Kompleksinde düzenlenen törende 
ödül verildi. Kadıköy Belediyesi personelleri Gizem Ata-
han, İbrahim Necdet Saraç, Gökhan İşçi ve Bülent Çakı-

rer yüzme dalında ekip 
olarak katıldıkları bay-
rak yarışında üçüncü 
oldu. 19-34 yaş kadın-
lar kategorisinde, 100 
metre sırtüstü yarış-
larda ikincilik kazanan 
Gizem Atahan, ser-
best stilde de üçüncü 
oldu. Kadıköy Beledi-
yesi’nin 4’üncü kez ka-
tıldığı yarışlarda 2017 
yılında da ikincilik ödü-
lü alan Bülent Çakırer, 
45 yaş üstü erkek-
ler 100 metre serbest 
stil kategorisinde ikin-
ci oldu. 

Kadıköy Voleybol Kulübü iki yıl ara verdi-
ği İstanbul liglerine kadın voleybol takımı ile 
tekrar dönüyor. 2014 yılında kurulan kulüp 
bu güne kadar altyapı liglerinde mücade-
le ederken voleybol okullarıyla da faaliyet 
gösteriyordu. 2017 yılında yaşanan zorluk-
lardan sonra faaliyetlerine kısa süreliğine 
ara veren Kadıköy Voleybol Kulübü 2019-
2020 sezonunda “A Bayan Takımı” ile lig-
lere dönüş yaptı. Kulübün kurucusu ve baş 
antrenörü Can Çavuşoğlu, “Antrenman ya-
pacak salon bulmakta çektiğimiz güçlük-
lerden dolayı kulüp başkanımız İsmail Uy-
guner ile birlikte faaliyetlerimize ara verme 
kararı almıştık. Bu sezon eski sporcuları-
mın ısrarlarını kıramadık, amatörce ligle-
re katılmaya karar verdik. Sporcularımızın bir bölümü 
ev hanımı, üniversite öğrencisi… İçlerinde öğretmen, 
öğretim görevlisi olanlar da var. Takım kaptanımız 
Handan Yazıcıoğlu başarılı bir avukat, adliye koridor-
larından antrenmanlara yetişmeye çalışıyor. Sporcu-

larımızın bir kısmı çocuklarını eşlerine emanet ederek 
antrenmanlara ve maçlara geliyor.” dedi.  Sporcula-
rın voleybol sevgisinin ağır bastığını belirten Can Ça-
vuşoğlu ayrıca lige katılma ücreti ve aylık antrenman 
salonu kira ücretini sporcuların aralarında denkleştir-
diğini belirtti. 

DINAMO

l Seyhan KALKAN VAYİÇ
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Akıllı bIsIkletler
cebe gIrdI

Kadıköy Beledİyesİ’ne yüzmede ödül

Kadıköy Voleybol Kulübü tekrar lİglerde 
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KADIKÖY BELEDİYESİ 
GÖNÜLLÜLERİ

HAFTALIK ETKİNLİK 
PROGRAMI

21 - 27 ARALIK 2019
Başvuru Tel: 0216 346 57 57

MANYETİK TERAPİ
Burcu Süyür

Tarih/Saat: 21.12.2019 /12.00
Yer: Osmanağa Gönüllü Evi

Düzenleyen: Osmanağa Gönüllüleri
                    
KERMES

Tarih/Saat: 21-22 / 12 / 2019 
/10.00-17.00

Yer: Moda Gönüllü Evi
Düzenleyen: Moda Gönüllüleri                 

KERMES
Tarih/Saat: 21-22 / 12 / 2019 

/10.30-17.00
Yer: Göztepe Gönüllü Evi

Düzenleyen: Göztepe Gönüllüleri         

NAĞME TSM KOROSU
Şef Nihal Arda

Tarih/Saat: 23.12.2019 /20.00
Yer: Kadıköy Belediyesi 

Evlendirme Dairesi
Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri

SÖYLEŞİ
Yazar İsmail Birateş

Tarih/Saat: 24.12.2019 /14.00
Yer: Kriton Curi Gönüllü Evi

Düzenleyen: Kriton Curi Gönüllüleri            

BAĞDAT TSM KOROSU
Şef Sevinç Çelebi

Tarih/Saat: 24.12.2019 /20.00
Yer: Kadıköy Belediyesi Evlendirme 

Dairesi
Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri  

AİLE DİZİLİMİ
Deniz Öztaş 

Tarih/Saat: 24.12.2019 / 14.00
Yer: Rasimpaşa Gönüllü Evi

Düzenleyen: Rasimpaşa Gönüllüleri                 

GÜVENİLİR GIDA
Tüketiciyi Koruma Derneği

Tarih/Saat: 25.12.2019 /12.30
Yer: Feneryolu Gönüllü Evi

Düzenleyen: Feneryolu Gönüllüleri                   

MUTLU TSM KOROSU
Şef Atilla Gündüz

Tarih/Saat: 25.12.2019 / 20.00
Yer: Kadıköy Belediyesi 

Evlendirme Dairesi
Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri 

NLP SOHBETLERİ
NLP Uzmanı Cengiz Eren

Tarih/Saat: 25.12.2019 /14.00
Yer: Fenerbahçe Gönüllü Evi

Düzenleyen: Fenerbahçe 
Gönüllüleri                    

MANYETİK TERAPİ
Burcu Süyür

Tarih/Saat: 26.12.2019 /14.00
Yer: Rasimpaşa Gönüllü Evi

Düzenleyen: Rasimpaşa Gönüllüleri                

HUZURSUZ BACAK SENDROMU 
ve PARKİNSON

Prof. Dr. Kemal Bayülgen
Tarih/Saat: 26.12.2019 /14.00

Yer: Fenerbahçe Gönüllü Evi
Düzenleyen: Fenerbahçe 

Gönüllüleri                     

ANADOLU FENG-SHUİ
Gazeteci Sunucu Melda Tunçel
Tarih/Saat: 26.12.2019 /13.00 

Yer: Zühtüpaşa Gönüllü Evi
Düzenleyen: Zühtüpaşa Gönüllüleri                   

RAHİM ve MEME KANSERLERİ
Prof. Dr. Kadir Güzin

Tarih/Saat: 27.12.2019 /14.00
Yer: Kriton Curi Gönüllü Evi

Düzenleyen: Kriton Curi Gönüllüleri                

ÖĞRENCİLER 
Kelebek Çiftliğinde
Göztepe Gönüllüleri Çevre ve Kentlilik bilinci komitesi, Nevzad Ayasbeyoğlu Orta-
okulu öğrencileriyle Kelebekler Çiftliğini ziyaret etti. Kelebeklerin yaşantısıyla il-
gili görsel sunumu ilgiyle izleyen öğrenciler, kelebek larvalarını görme ve tropikal 
iklimli ülkelerden getirilen kelebekleri yakında tanıma şansını buldu.  

Engelsiz Yaşam

Gönüllülerden eğitim seminerleri

Olumlu düşünme semineri

Zühtüpaşa’dan Konya gezisi

Sivil Toplum Kuruluşları ve Gönüllük

Mevlana ve 
Mevlevi Kültürü

Kriton Curi Gönüllü evinde Engelli komitesi tarafından Hülya Nida Şahin’in 
konuşmacı olarak katıldığı ‘Engelsiz Yaşam’ adlı söyleşi düzenlendi. Şahin 
Günümüzde engellilerin karşılaştığı sorunlar ve çözümleri hakkında bilgi ver-
di. Söyleşi sonunda Kriton Curi Gönüllü evi başkanı Aynur Kurt, Hülya Nida 
Şahin’e günün anısına TEMA Hatıra Ormanı Sertifikası hediye etti.  

Göztepe Gönüllüleri Eğitim komitesi Faik Reşit Unat Ortaokulunda Nöroloji Uz-
manı Dr. Bülent Madi’nin katılımıyla ‘Beyin ve Öğrenme’ konulu seminer düzen-
ledi. Seminerde öğrenciler, anne karnından itibaren beyinin gelişim sürecini ve bu 
sürecin kişinin öğrenme düzeyini nasıl belirlediğini öğrendi. Gönüllüler Göztepe 
İlkokulunda da ‘Çocuklarda Dikkat ve Öğrenme’ semineri düzenledi. 

Fenerbahçe Gönüllü evinde mühendis Gülay Savaş, ‘Olumlu Düşünme’ semine-
ri verdi. Gülay Savaş, “Doğumdan ölüme kadar hayatta yaşadığımız her şey as-
lında bize bir şeyler öğretir. Başıma kötü şeyler geldi demek yerine bunu neden 
yaşıyorum? bu durumu olumlu bir şekilde nasıl dönüştürebilirim?” dedi. 

Caddebostan Gönüllüleri, Caddebostan Kültür Merkezinde Prof. Dr. Şener Üşümez-
soy’u konuk etti. İstanbul'da meydana gelmesi beklenen depremle ilgili konuşan 
Prof. Dr. Üşümezsoy, Marmara depreminin tarihsel çizgisini anlatıp oluşacak depre-
min boyutları konusunda aydınlatıcı bilgiler verdi ve konukların sorularını cevapladı. 

Zühtüpaşa Gönüllüleri Kültür komitesi Mevlana haftası dolayısıyla Konya’ya gezi 
düzenledi. Düzenlenen gezide, Mevlana Türbesi, Karatay Medresesi, İnce Minare-
li Medrese, Alaaddin Tepesi ve Camisi, Şems Tebrizi Türbesi, Konya Etnografya Mü-
zesi, Sille ve Çatalhöyük Antik Kentleri,  Meram Bağları ve Kelebekler Vadisi’ni gezen 
gönüllüler Şeb-i Arus törenlerini de yerinde izleme fırsatı buldu.  

Erenköy Gönüllüleri Eğitim ve Gençlik komitesi, ‘Sivil Toplum Kuruluşları ve Gönüllük’ 
konulu seminer düzenledi. Seminere konuşmacı olarak katılan Yeditepe Üniversite-
si Öğretim Görevlisi Mesut Şenol, gönüllülük adına da gerek yurt dışı ve gerekse yurt 
içinde verdiği hizmetlerinin deneyimleriyle ne anlama geldiğini, gönüllüyü nelerin 
beklediğini ve gelişmiş toplumlardaki gönüllüklerin nasıl işlediğini yalın bir dille anlattı.   

Sahrayıcedid Gönüllüleri, Mevlâna 
haftası nedeniyle Mevlâna 
Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı 
Abdülhamit Çakmut’u konuk etti. 
Gönüllülere Mevlana’nın hayatı ve 
Mevlevilik hakkında bilgiler veren 
Çakmut, Mevlânâ Celâleddîn-i 
Rûmî’nin “Ya olduğun gibi görün, 
ya göründüğün gibi ol” felsefesini 
kendine ilke edinen Türk kültürünü, 
bütün sanat dalları ile birlikte 
tanıtmak hedefiyle 1999 yılında 
Acıbademde kurulan dernek 
faaliyetlerini de anlattı. Çakmut’un 
verdiği bilgilerin ardından, konuklara 
kısa bir semah gösterisi sunuldu. 

Skolyoz’da yeni nesil tedavi
Erenköy Gönüllüleri Sağlık ve Engelliler komitesi, Ortopedi ve Travmatoloji 
Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Aydoğan’ın katılımıyla  ‘Skolyoz’da yeni nesil tedavi’ 
konulu seminer düzenledi. Halk arasında omurga eğriliği olarak bilinen skolyozun 
Yunanca ‘vurulma’ kelimesinden türediğini belirten Mehmet Aydoğan, daha çok kız 
çocuklarında görülen bu hastalığın hamilelik döneminde artış gösterdiğini söyledi. 

30 Fotoğraf 30 Madde 

Göztepe Gönüllüleri Kültür Sanat komitesi, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mü-
nasebetiyle ‘30 Fotoğraf 30 Madde İnsan Hakları Bildirisi’ isimli söyleşi düzenledi. 
Göztepe Gönüllü evinde Uz. Dr. Simay Bodur’un konuşmacı olarak katıldığı etkin-
likte Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Beyannamesi’nin maddeleri hakkında bilgi-
lendirme yapıldı. 

İnsan Hakları

Güneş kaynaklı olaylar                                                                                           
 Kriton Curi Gönüllüleri Çevre ve Afet 
komitesi ‘Yıldızımız Güneş ve Güneş 
Kaynaklı Olaylar’ konulu söyleşi düzenledi. 
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 
Deprem Araştırma Enstitüsü öğretim 
görevlisi Rıza Pektaş tarafından verilen 
seminerde izleyicilerin soruları da 
cevaplandı.  

Caddebostan’da deprem semineri
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SOLDAN SAĞA:
1-‘İstanbul Kitabı’, ‘Güzel Irmak’, ‘Galata’, ‘Pera’, ‘Bir Uzun Adam’ gibi kitaplarıyla tanınan 
şair… ‘Çıplak Ayaklı Kontes’, ‘Kassandra Geçidi’ gibi filmleriyle dünya sinemasının 
efsaneleri arasına girmiş ABD’li aktris. 2-Bir işi yerine getirmek için verilen söz… 
Veli, iye… Erzincan’ın bir ilçesi… Alay, istihza. 3-Hamuru ovalayarak yapılan kırıntılarla 
pişirilmiş çorba… Hasırdan örülmüş saplı torba… Dilbilgisinde, vurgu. 4-Milli… Şiirde 
uyaktan sonra tekrarlanan, aynı harflerden oluşan kelime ya da ek… Uygulamalı, 
pratik. 5-Gerçekten, hakikaten… Şampiyonu belirleyecek son karşılaşmaya katılan 
sporcu ya da takım… Yasaklama. 6-Doktorun kısa yazılışı… Yazıklar olsun anlamında 
ünlem… Hücum, hamle… Ötürü, dolayı… Genellikle kovalamaca, saklambaç vb. çocuk 
oyunlarında, ebeden önce davranıp daha önce kararlaştırılmış yere ulaşıldığında 
söylenen söz. 7-Eski dilde çoban… Togo’nun plaka işareti… Yemek… Erişmiş, başarmış, 
ulaşmış. 8-“Birincisi o … o dal gibi kız / Şimdi galiba bir tüccar karısı” (Orhan Veli Kanık) 
… Hedef noktaları dairesel olarak belirlenmiş nişan tahtasına küçük okların atılmasıyla 
oynanan bir oyun türü… Aydın’ın bir ilçesi. 9-Matematikte, boyut… Süzgeçli testi… Yol. 
10-Rusçada evet… Eski dilde ana, anne… Sahip… İçilecek şey… Lahza. 11-‘Harem Suare’, 
‘Karşı Pencere’, ‘Serseri Mayınlar’, ‘İstanbul Kırmızısı’ gibi filmleriyle tanınan yönetmen… 
Genişlik… Türk Standardları Enstitüsü’nün kısa yazılışı. 12-Konut… Kayın, kayınbirader… 
Avustralya’yı oluşturan eyaletlerden biri. 13-Orta kalın kabuklu, beyaz renkli bir tür 
üzüm… En küçük toplumsal birim… İçinde diri balık saklanan, denizden ayrılmış havuz. 
14-Mantık… Mehterhanede yer alan bir tür davul… Mektup yazan kimse. 15-Tarihte, 
Habeş soylusu… ‘… Jackson’ (Efsanevi şarkıcı)… Bir nota… Silisyumun simgesi… İpucu, 
emare. 16-Lif… Kudret, iktidar… Aygıt, cihaz… Manganez elementinin simgesi. 17-İşitme 
taşı… Eskrimde, delici kılıç… Eski Çağ Roma yapılarında bulunan tuhaf, gülünç figürlerden 
oluşmuş süsleme üslubu. 18-Türk para birimi… Düzgün itmelerin etkisiyle bir salınım 
genliğinin artışı… Kendisine inanılan kimse. 19-Nükleer enerji elde etmede kullanılan 
bir element… Ayyaş, esrarkeş… Ağıl, davar ağılı… Tekrar, gene. 20-Genişlik… Bestecinin, 
besteleniş sırasına göre numaralandırılmış müzik eseri… Arıklık, zayıflık… Bir sayının 
üçüncü kuvveti.

YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1-‘Drina Köprüsü’nün yazarı… Kadıköy’de bir semt. 2-Yanardağ püskürtüsü… 
Ortadoğu’da bir ülke… Dev gibi, çok büyük… Kısa çizgi. 3-Araba koşumunda atların 
boyunlarına geçirilen ağaç ya da üstüne meşin geçirilmiş çember… Zorlama, zorunda 
bırakma… Lokanta, aşevi. 4-Tembellik… Evropiyum elementinin simgesi... ‘Derviş …’ 
(Yönetmen)… Henüz, şimdi, daha, hala. 5-Beyoğlu’nda bir semt… Rutubetli… Hayır 
anlamında ünlem. 6-Berilyumun simgesi… Bir nota… James Cameron’ın bir filmi… 
Aynı tiyatroda çalışan oyuncular topluluğu. 7-Mayasıl… Barış Manço’nun bir şarkısı… 
Avustralya’ya özgü uçamayan bir kuş. 8-Gerçek… Boru sesi… Eskiden kullanılan 
pamuk ve ipekle karışık dokunmuş hareli kumaş… Sağır ve dilsiz (kimse). 9-Bir nota… 
Vurma, dövme… Akarsu yatağı, mecra… Yayla atılan çubuk. 10-Tarihte sarayın leğen, 
ibrik vb. eşyalarından sorumlu olan görevli… Eski dilde taht… Hantal, vurdumduymaz. 
11-Ridley Scott’ın, ‘Yaratık’ adıyla da bilinen filmi… Geçit, boğaz, dağ boğazı, derbent... 
Edirne’nin bir ilçesi. 12-Televizyon dizilerinin yanı sıra ‘2 Genç Kız’, ‘Kader’ gibi filmleriyle 
de tanınan aktris… Uluslararası Yazarlar Kulübü’nün kısa yazılışı. 13-Mecazen, haris… Bir 
davanın mahkemece nasıl bir hükme bağlandığını gösteren resmi belge... İlgi eki… Tavır, 
davranış… Kayak. 14-Genellikle resimli duvar ilanı… Klor elementinin simgesi… Klavyeli 
bir çalgı… Rey. 15-Bazı mantarların üreme organı… ‘Çirkinler de Sever’, ‘Berlin in Berlin’, 
‘Propaganda’ gibi filmleriyle tanınan yönetmen… Mecazen, çok zayıflama. 16-Gözlem… 
Hakan Günday’ın bir romanı… Değişen koşullara uyabilmek için toplumsal, kültürel ve 
yönetimsel ortamlarda yeni yöntemlerin kullanılmaya başlanması, yenilik. 17-Sahnede 
oynanmak için yazılmış oyun… Bir ilimiz… Eyüp’te bir semt… Hayvanın bir yanındaki 
yük. 18-Çok sık hastalanan, sağlıksız (kimse)… İzmir’in bir ilçesi… Padişah, hükümdar. 
19-İlave… Dudak… Tibet’te  bir kent... Çeşit, tür, nev… Çıplak resim. 20-Arıtımevi, 
tasfiyehane… Bir soru sözü… İnce, keskin (ses)… Yumurta, süt, un ile tavada kızartılarak 
yapılan, küçük yuvarlak tatlı ya da tuzlu yiyecek.

GEÇEN SAYININ ÇÖZÜMÜ
SOLDAN SAĞA: 1-Hüseyin Rahmi Gürpınar 2-Ana, Eda, Daima, Obruk 3-Kilim, Se, Slalom, Atık 4-Atak, Hantal, Elan 5-Necati, Vanilya, Uskur 6-Amaçlama, 
Panama, TT 7-Ülke, İo, Ulu, Natura 8-Na, Törpü, İfa, Kanı, İt 9-DVD, Ki, Çatana, Mesame 10-Öreke, Lokanta, Irak 11-Yeni, İstop, Anacıl 12-Meta, Ma, Turak, Sanem 
13-Semih Kaplanoğlu, Km 14-Ek, Mel, Taş, Naira, Aks 15-Ali, Necat, Bi, Taht, At 16-Nifak, Ezan, Zn, Niran 17-Talebe, Akman, Zerde 18-Eti, İye, Asa, Darende 19-
Nara, Ecir, Stilo, Deli 20-NBA, Krizantem, Po, Nam.
YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1-Hakan Günday, Sean Penn 2-Ünite, Lav, Emekli, Tab 3-Salacak, Dönem, İftira 4-İkamet, Ritim, AA 5-Yem, Ta, Öke, Ahenkli 6-İd, 
Hiçiriki, Kle, Eyer 7-NASA, Lop, Esma, Cebeci 8-Enva, Üç, Taptaze, İz 9-Ad, Tamu, Alo, Lata, Ara 10-Hasan Ali Toptaş, Nas 11-Milli, Ufak, Un, Kast  12-İma, LP, 
Anakaronizm, Te 13-Galeyan, An, Ağa, Nadim 14-Olanak, Taklit, Nal 15-Roma, Ataman, Uran, Rop 16-Pb, Numune, As, Ahize 17-Ira, Sarı Sıcak, Trend 18-Nutuk, 
Arınma, Arden 19-Akı, Ut, İmale, Kandela 20-Kartotek, Mest, İm.
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BULMACA
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Amatör Günleri, Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi’nde 
usta çizer Behiç Pek buluşmaları ile  devam ediyor. 

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

adıköy Belediyesi’nin kadınlar arasında-
ki dayanışma ve üretim ağını güçlendir-
mek üzere kurduğu ve daha sonra koopera-
tife dönüşen kadın emeği projesi “Potlaç”ın 

Yılbaşı Festivali başladı. Potlaç Kadın Kooperatifi, Fe-
neryolu Potlaç Kooperatifi'nde “El Emeği Pazarı” açtı. 

31 Aralık’a kadar sürecek ve her gün 11.30 ile 
20.30 saatleri arasında açık olacak Yılbaşı Festiva-
li’nde kolyeden küpeye, el örgüsü yelekten patiğe ka-
dar geniş yelpazedeki el emeği ve göz nuru ürünler, 
yeni yılda yüzleri gülümsetmek için hediye edilme-
yi bekliyor.  

“YENİ YIL İÇİN NEŞELİ ÜRÜNLER”
Potlaç Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Üye-

si Nural Mutlu, hem kadınlarla dayanışma içinde ol-
mak hem de sevdiklerine yeni yılda hediye vermek 
isteyenleri el emeği pazarına beklediklerini söyledi. 

Yılbaşı Festivali'nde stant açan Nuray Lüküs de, 
geri dönüşüm kağıt hamurundan balkabağı, tavuk, 
kuş, kase gibi çeşit çeşit objeler ürettiğini, Potlaç 
projesi kapsamında kadınların birlikte ürettiğine ve 
güçlendiğine dikkat çekti ve sözlerine şunları ekle-
di; “Yaptığımız işten çok mutluyum. Üretmek güzel. 
Yeni yıl sağlık, neşe, huzur, mutluluk getirsin. Yeni 
yılda yüzlerde gülümseme bırakmak için isteyenler 
için ürettiğim objeler neşeli ürünler.”

“GELECEĞE UMUTLA BAKALIM”
Melda Ünaldı, “Bir aydır Potlaçlıyım. Her şey 

çok güzel ilerliyor. Kadınlarla bir arada olmak güç 
veriyor. Kolye tasarlamaktan keyif alıyorum. Bu key-
fi de başkalarıyla paylaşıyorum. Stantta herkes   ken-
dini mutlu edecek renkte kolye bulabilir. 
Yeni yıla mutlu ve neşeli bir şekilde girmek isteyen-
leri “El Emeği Pazarı'na bekliyoruz. Yeni yılda umu-
da ihtiyacımız var. Geleceğe umutla bakmak istiyo-
ruz” derken hediye bakmak için stantları gezen Oya 
Karakurt da şunları şöyledi; “Çok güzel bir etkinlik. 
Kadınlar birbirinden farklı ve güzel ürünler ortaya çı-
karmış. Yeni yıl için sevdiklerimize hediye bakıyo-
ruz. Yen yılda her şeyin güzel olması istiyoruz. To-
runlarımızın güzel günler görmesini diliyoruz.”

Yeni yılda sevdiklerinize zarif ve el emeği hedi-
yeler almayı düşünüyorsanız yolunuzu mutlaka Fe-
neryolu Potlaç Kooperatifine düşürün.  

Potlaç Kadın Kooperatifi,  Yılbaşı 
Festivali kapsamında Feneryolu 
Potlaç Kooperatifi’nde “El Emeği 
Pazarı” düzenliyor. Pazar, yeni 
yılda sevdiklerine hediye almak 
isteyenler için geniş yelpazede 
ürün seçeneği sunuyor

l Seyhan KALKAN VAYİÇ

K

Potlac'tan

Adres: Feneryolu Mahallesi 
Bağdat Caddesi No:131Nural Mutlu

Nuray Lüküs Oya KarakurtOya KarakurtMelda Ünaldı
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