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Müzikseverlerin hasretle beklediği Kadıköy Plak Günleri, 8-9 Eylül 

günlerinde Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin bahçesinde gerçekleşecek. 

Söyleşiler, imza günleri ve konserlerin olacağı Plak Günleri’nde, efsane müzisyen 

Müzeyyen Senar’ın 100’üncü yaşı da kutlanacak l Sayfa 11'de

Bayramı çadırda 
kutladılar

 Seslerini duyurmak için inşaat 
bölgesine çadır kuran Fikirtepeliler 
bayrama çadırlarda girdi. Haftalardır 
nöbet tutan Fikirtepeliler bayramda 
unutulmadı  l Sayfa 3'te

 Dünya Sağlık Örgütü’nün aldığı 
kararla akıl hastalığı olarak kabul 
edilen oyun bağımlılığını Psikolojik 
Danışma ve Rehberlik Uzmanı 
Erdem Pur ile konuştuk  l Sayfa 10'da

1980 askeri darbesiyle kapatılan, 
şimdi ise Kadıköy Belediyesi 
işbirliği ile yılsonu tekrar 
açılması hedeflenen Sinematek 
Sinema Evi, açık havada film 
gösterimleri yapacak  l Sayfa 6'da

2018 Sağlıklı Şehirler En İyi 
Uygulama Ödülleri yarışması 
sahiplerini buldu. Bu yıl 10.su 
düzenlenen yarışmada Kadıköy 
Belediyesi, ‘Sağlıklı Şehir Planlaması’ 
kategorisinde ödül aldı  l Sayfa 2'de

Sinematek’ten açık havada filmler

“Geçmiş Zamanların, 
Mekânların ve Hatırlamaların 
Rafında Kadıköy’ün Kitabı” 
ile Kadıköy’ün geçmişine 
dair bilinmeyenleri anlatan 
araştırmacı-yazar Tamer 
Kütükçü, Kadıköy’ün ve 
İstanbul’un müzik tarihini 
gazetemize anlattı  l Sayfa 14'te

Aramik Hanım’dan 
Hamiyet Yüceses’e...

KADIKÖY’ÜN 
“AVAZ”LARI

Belediyeye “sağlıklı şehir” ödülü

YENİLENEN WEB SİTEMİZ İÇİN İLAN TARİFEMİZDE YAZ KAMPANYASI BAŞLADI!
www.gazetekadikoy.com.tr’yi ziyaret edip, (0216) 3458202 No’lu telefondan bilgi alabilirsiniz

KAÇIRILMAYACAK 
FIRSAT

Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün başkumandanlığında zaferle 
sonuçlanan Büyük Taarruz’u anmak için kutlanan 30 Ağustos Zafer 

Bayramı, Kadıköy’de birçok etkinlikle kutlandı   l Sayfa 3'te

Edebiyat Hayatından
Hatırlamalar - 9

SALÂH BİRSEL  5'te

KADIKÖY’DE 

COŞKULU BAYRAMCOŞKULU BAYRAM

Oyun bağımlılığı akıl 
hastalığı (mı)?

MARİO LEVİ  10'da

Gördüklerimiz 
Göremediklerimiz (72)

İntihar…

BETÜL MEMİŞ  7'de

Ne güzeldir yollarda 
olmak şimdi

BAĞIŞ ERTEN  13'te

Plak Günleri’ne
geri sayım başladı

MÜZİK

Çocukların 
ortak dili;

Kadıköy Belediyesi ve Nuhoğlu Vakfı 
desteğiyle ilçelerine kurulan merkezde 
ücretsiz sanat eğitimi alan Trabzonlu çocuklar, 
ilk konserlerini Kadıköylü kardeşleriyle 
birlikte verdi. Hayrat’ta düzenlenen şenlikte 
aynı sahneyi paylaşan Kadıköylü ve Hayratlı 
küçük müzisyenler, şarkılarını barış ve 
kardeşlik için seslendirdi  l Sayfa 8’de



31 AĞUSTOS - 6 EYLÜL 20182 Çevre

Gregoryen Takvimi’ne göre 
yılın 9. ayı olan Eylül, 
30 gün çeker. Arapça 
eylûl, Süryanice 
“üzüm” anlamındaki 
aylûl’den gelmektedir. 
Hristiyanlar bu aya 
“istavroz ayı”, “haç 
ayı” ya da Karadeniz’de 
değiştirilerek “istavrit 
ayı” derler. Eylül adının 
İngilizce karşılığı olan 
“September”, Latince 7 anlamına 
gelen “septem” den gelir. Eylül, M.Ö. 
153’e kadar, eski Roma takviminde 7. 
ay idi. Yahudi asıllı Türk eğitimci Avram 
Galanti Bodrumlu yaptığı araştırmalar 
sonucunda Akadlıların altıncı ayı 
olduğunu ve sevinçten haykırmak 
anlamına geldiğini savunmuştur. 

HAZANIN İLK AYI
Sonbahar mevsimin bu ilk ayının 
ilk günü meyvelerin olgunlaşmaya 
başlamasının da başlangıcı oluyor. 
4-6 Eylül’de yaşanan Bıldırcın Geçimi 
Fırtınası’nın hemen ardından 7 Eylül’de 
Yaz Sonu Fırtınası başlıyor ve bu 
dönemde sebzeler soğuklardan 
etkilenmeye başlıyor. Ertesi günü 
olan 8 Eylül’de de ağaçların yaprak 
dökümü başlıyor.12 Eylül’de çaylaklar 
gidiyor, ertesi gün Çaylak Fırtınası 
oluyor. 15 Eylül’de bağ bozumu bitiyor, 
16-17 Eylül’de sıcaklar azalmaya, 19 
Eylül’de de güz yağmurları başlıyor. 
21 Eylül’deki gün-gece eşitlenmesinin 
ardından, 23 Eylül’de artık sonbahar 
başlıyor. 25-28 Eylül’de Kestane 
Karası Fırtınası, 29 Eylül’de Turna 
Geçimi Fırtınası yaşanıyor ve turnalar 
göçüyor. Ayın son günü de kırlangıç ve 
ebabiller göç ediyor.

EYLÜL’ÜN GÖK OLAYLARI
3 Eylül: Ay sondördün evresinde
7 Eylül: Neptün karşı konumda
9 Eylül: Ay yeniay evresinde
16 Eylül: Ay ilkdördün evresinde
25 Eylül: Ay dolunay evresinde

îAyın sebzeleri: Semizotu, mantar, 
bamya, domates, patlıcan, mısır, pazı, 
biberiye, barbunya, taze fasulye, 

kırmızı turp, börülce, kabak, 
dolmalık biber, kırmızı 

salçalık biber, salatalık, 
sivri biber, havuç.  

îAyın meyveleri: Adına 
uygun olarak bu ayda 
üzümün yeri özel. Diğer 
meyveler ise mürdüm 

eriği, kavun, karpuz, incir, 
hünnap, kızılcık, şeftali

î Ayın balıkları:  Kılıç, levrek, 
lüfer, minakop, palamut, sardalya, 

tekir, palamut, akya, barbunya, orfoz, 
kırlangıç, kolyoz.

î Ayın çiçekleri: Aster (yıldız/
yıldızpatı çiçeği); papatya familyasına 
ait, eski çağlardan bu yana bilinen 
bir kir çiçeği türü. Latince’de 
yıldız anlamına geliyor. Daha önce 
İngilizce’de kullanılan isim ise yıldız 
otu anlamına gelen “Starwort” idi. 
Ancak sonradan Eylül ayındaki Aziz 
Michaelmas Günü’ne denk gelen 
günlerde açtığı için Michaelmas 
papatyası olarak isim değiştirdi. 
Eylül’de çiçek ekmek isterseniz eğer 
yıldızpatı çiçeği ekebilir ve bakımını 
yapabilirsiniz. Bu çiçek sonbaharın 
soluk rengine canlılık katar.

Bu köşede; her ay evrende nasıl bir değişim döngüsü 
yaşandığından, o ay doğada güzelliklerine şahit 
olabileceğiniz çiçeklere, tüketilmesi gereken gıdalardan 
bahçenize o ay hangi bitkileri ekmeniz gerektiğine dek 
pek çok konuda doğal bilgiler paylaşıyoruz.

ÖZEL GÜN VE HAFTALAR
1 Eylül: Dünya Barış Günü
3-9 Eylül: Halk Sağlığı Haftası 
8 Eylül: Dünya Okuma-Yazma Gün 
10 Eylül: Türkiye Serbest 
Paraşütçüler Günü 
13 Eylül: Dünya İlk Yardım Günü 
19 Eylül: Şehitler ve Gaziler Günü
21 Eylül: Dünya Alzheimer Günü 
25 Eylül: İtfaiyecilik Günü 
26 Eylül: Dil Bayramı ve Avrupa Dil 
Günü
27 Eylül: Deniz Kuvvetleri Günü ve 
Dünya Turizm Günü
Eylül ayının son pazar günü: 
Dünya Kalp Günü 

l Gökçe UYGUN

Istanbul’un leyleklerini saydılar

Kadıköy Beledİyesİ’ne

Sürüler halinde 
sıcak bölgelere 
kanat çırpan 
leylekler, Avrupa’dan 
Afrika’ya olan göç 
yolculuğunda, 
İstanbul semalarında 
izlenmeye değer 
görüntüler oluşturdu

Doğa Derneği ve LEylekEL iş birliği ile ger-
çekleştirilen bu etkinlik, deneyimli kuş göz-
lemcileri ve her yaştan gönüllünün katılımıyla 
18-30 Ağustos tarihleri arasında Büyükçek-
mece’de gerçekleşti. 
Bu eşsiz doğa olayına şahit olmak 
isteyen herkesin katılımına açık olan 
etkinlikte, sabahın çok erken saatle-
rinde toplanan gruplar kendi araların-
da görev paylaşımı yaparak belirtilen 
üç ana bölgeye yerleştiler ve leylek 
sayımına başladılar. Bir haftada or-
talama 380 bin leyleğin sayıldığı ve 
kayıt altına alındığı etkinliğin amacı 
ise, leyleklerin göç sürecinde yaşadığı 
zorluklara dikkat çekmek, bunları ra-
porlayarak ilgili mercilere ulaştırmak, 
LEylekEL bölgesini tanıtmak ve ley-
lekler hakkında doğru bilgi ve belge 
paylaşımında bulunmaktı. 
Yaklaşık 14 yıldır bu göç olayını 
gözlemleyen ve çevresindekiler tara-
fından “Leylek Dede” olarak anılan 
avukat Fikret Can, Avrupa’da üreyip 
Afrika’ya göç eden leyleklerin yüzde 
doksanının İstanbul Boğazı’ndan ge-
çerek Güney Afrika’ya ulaştıklarını 
söyledi. Leyleklerin geçiş ve konak-
lama alanı olan Güzelce-Tepekent 
arasındaki bölgeye LEylekEL adını 
veren Can, göç sırasında leyleklerin 

yaşadığı en büyük sorunun enerji nakil hatları 
olduğunu belirtti. Çok sayıda leyleğin akıma 
kapılarak hayatını kaybettiğini söyleyen Can, 
gönüllü dostlarının da desteğini alarak yara-
lanmış ya da sakat kalmış leyleklerin tedavisi 
ve bakımıyla özel olarak ilgileniyor. 

Kadıköy Belediyesi, bu yıl Eğitim Ma-
hallesi’nde hizmete giren “Kemal Sunal 
Parkı ve Ekolojik Yaşam Merkezi” pro-
jesi ile Türkiye Sağlıklı Kentler Birli-
ği’nin düzenlediği ‘2018 Sağlıklı Şehirler 
En İyi Uygulama Ödülleri’ yarışmasında 
ödüle layık görüldü. Ekim ayında yapıla-
cak törende ödüller sahiplerine verilecek.

32 BELEDİYE BAŞVURDU 
Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin 

düzenlediği, 32 üye belediyenin 91 pro-
jeyle başvurduğu 2018 Sağlıklı Şehir-
ler En İyi Uygulama Ödülleri yarışması 
sahiplerini buldu. Bu yıl onuncusu dü-
zenlenen yarışmada Kadıköy Belediye-
si, ‘Kemal Sunal Parkı ve Ekolojik Ya-
şam Merkezi’ projesi ile ‘Sağlıklı Şehir 
Planlaması’ kategorisinde ödül aldı. Ke-

mal Sunal Parkı ve Ekolojik Yaşam 
Merkezi’nde başta çocuklar olmak üze-
re her yaştan insanın katılabileceği eğitim 
ve atölyelerin olduğu bir Kompost Eği-
tim Merkezi de yer alıyor. Kompost Eği-
tim Merkezi binası ekolojik bilinç kazan-
dırmaya katkıda bulunmak amacıyla 40 
kişinin gönüllü çalışmasıyla yapıl-
dı. 60 metrekare olan bina so-
lucanla kompost eğitimleri-
ne uygun şekilde ekolojiyi 
gözeten, sürdürülebi-
lirliğin sağlandığı, bi-
yo-iklim odaklı tasarım 
ilkeleri doğrultusun-
da tasarlandı. Bu neden-
le bina yapımında doğal, 
sağlıklı, ısı performansı ve 
enerji verimliliği yüksek, dep-

reme ve yangına dayanıklı, ekolojik ayak 
izi düşük olması nedeniyle saman balyası 
tercih edildi ve doğal sıva kullanıldı. 

ÇALIŞMALAR DEĞERLENDİRİLDİ 
Prof. Dr. Ruşen Keleş’ın başkanlığı-

nı yaptığı jüri Bursa’nın eski Büyükşehir 
Belediyesi Başkanı Erdem Saker, Prof. 

Dr. Handan Türkoğlu, Prof. Dr. 
Cengiz Türe, Doç. Dr. Alpaslan 

Türkkan, Doç. Dr. Gül Sa-
yan Atanur ve Türkiye Sağ-
lıklı Kentler Birliği Müdü-
rü Murat Ar’dan oluştu. Jüri 
büyükşehir, il ve ilçe beledi-
yelerini sosyal sorumluluk, 

sağlıklı şehir planlaması, sağ-
lıklı yaşam ve sağlıklı çevre ka-

tegorilerinde değerlendirdi.   

l Serra GÜVENGEZ

ödülü
‘Sağlıklı Şehİr Planlaması’

Kadıköy Evlendirme Dairesinden almış olduğum J 867644 no’lu 
makbuzu kaybettim. Hükümsüzdür. Ercan ŞENTÜRK

KAYIP İLANI
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T
arihler 30 Ağustos 1922’yi gösterdiğinde 
Dumlupınar’da Mustafa Kemal’in başku-
mandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük 
Taarruz’u anmak için kutlanan Zafer Bay-

ramı, Kadıköy’de her sene olduğu gibi birçok etkin-
likle kutlandı.

Zaferin 96. yılının kutlamaları, Kadıköy Rıhtım 
Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töre-

niyle başladı. Devamında Kadıköy Kaymakamlığı, 
Garnizon Komutanlığı, Kadıköy Belediyesi, Kadıköy-
lü muhtarlar, çeşitli siyasi parti temsilcilikleri ve si-
vil toplum kuruluşlarının selamlama ve çelenk sunu-
munun ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah 
arkadaşları anısına bir dakikalık saygı duruşunda bu-
lunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam 
etti. Resmi tören 1. Ordu Bölge Bando Komutanlığı 
eşliğinde İstiklal Marşının seslendirilmesi ve bayrağın 
göndere çekilmesiyle sona erdi.

Saatler 10.15’i gösterdiğinde ise Kaymakamlık bi-
nasında İlçe Kaymakamı Dr. Mustafa Özarslan, Kadı-
köy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ve İkmal Ma-
liye ve Eğitim Merkez Komutanı Tuğgeneral Mehmet 
Salih Akay tebrikleri kabul etti.

CADDE’DE “KLASİK” KONVOY
30 Ağustos Zafer Bayramının 96. yılı kutlamala-

rı, Bağdat Caddesi’ndeki klasik otomobil konvoyu-
nun geçişiyle renklendi. 

İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği’nin orga-
nize ettiği etkinlikte, 1940’lı yıllardan 1970’li yıllara 
kadar bir döneme damgasını vurmuş ve Türk bayrak-
larıyla süslenmiş 100 civarında, çeşitli marka ve mo-
dellerde klasik araç, 30 Ağustos Zafer Konvoyu’nda 
biraraya geldi. 

Yarım yüzyılı devirmiş klasik otomobiller, 30 
Ağustos Zafer Bayramı’nın 96’ncı yılı kutlamala-
rı kapsamında Intercity İstanbul Park Formula 1 pis-
tinde Türk bayraklarıyla konvoy oluşturup, zafer turu 
attı. Etkinliğe 100’ün üzerinde klasik araç katırken, 

Formula 1 pistinde atılan turun ardından klasik araç-
lar sahil yolu üzerinden Bağdat Caddesi’ni geçerek 
son durakları olan Kadıköy’e vardılar.

ADD KADIKÖY’DEN ZAFER YÜRÜYÜŞÜ
Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Kadıköy Şu-

besi organizasyonuyla 30 Ağustos Zafer Bayramı 
bir yürüyüş ile kutlandı. ADD Kadıköy, 30 Ağustos 
Çarşamba sabahı düzenlenen resmi törene katıldık-
tan sonra saat 18.30 için Mehmet Ayvalıtaş Parkı’na 
çağrı yaptı. ADD Genel Başkanı Süheyl Batum’un 
da katılımıyla kitle bayraklar ve marşlarla Kadıköy 
Rıhtım Meydanı’na yürüdü. 30 Ağustos Zafer Bay-
ramı coşkusu burada gerçekleşen bando konseri ve 
konuşmalarla devam etti.

Fikirtepe’de kentsel dönüşüm için anlaştıkları firma 
Pana Yapı inşaata başlamadığı için evlerinden olan ai-
lelerin mağduriyeti sürüyor.  Seslerini duyurmak için 
Haziran ayında inşaat bölgesine çadır kuran Fikirtepe-
liler bayrama çadırlarda girdi.

Haftalardır çadırlarda dönüşümlü olarak nöbet tu-
tan Fikirtepelileri bayramda Kadıköy Belediye Baş-
kan Yardımcısı Uygur Çakmak ve CHP Kadıköy İlçe 
Başkanı Ali Narin ziyaret etti. Çakmak ve Narin hak 
sahipleri ile bayramlaşarak sorunlarını dinledi. Kendi-
lerini kimsenin görmediğini, dinlemediğini ifade eden 
Fikirtepeliler, Uygur Çakmak’a teşekkür etti. 

 “ÇÖZMEK İSTEMİYORLAR”
Haziran ayında başladıkları nöbete bayramda da 

devam eden aileler seslerini duyurmak için başka ça-
relerinin kalmadığını, bundan sonra açlık grevine baş-
layacaklarını söylüyor. Bayramda küslerin barıştığı-
nı, mutluluk ve huzurla bayrama girildiğini söyleyen 
Dürdane Uluocak  “Bizi yıktılar. Bu kadar insan aç-
lık grevine hazırlanıyor. Küsler barışıyor her şey olu-
yor. Ama bayramda biz buradayız. Neyse bize hakkı-
mızı versinler” diyor.

Üzüntüsünden göğüs kanseri olduğunu söyleyen 
Huri Düzcü ise bayramı huzursuz ve mutsuz geçirdik-
lerini ifade ederek şunları söyledi:  “Bu sorunu her-
kes görüyor ama çözmek istemiyor. Benim huzurum, 

sağlığım evimde düzenim kalmadı. Niye bu sıkıntı-
yı biz yaşıyoruz. Çok mağduruz. Evimizde mutluluk 
yok. Topbaş geldi, iki sene sonra balkonlarınızdan çay 
içilecek demişti. Ondan sonra yanımıza uğrayan yok.”

NE OLMUŞTU?
İki yıl önce 600 hak sahibi aile Pana Yapı ile an-

laştı ve evlerini terk etti. Bölgede bulunan evler yıkıl-
dı. Aileler yeni evleri beklerken, inşaat başlamadı. 600 
aile evlerini alamadığı gibi bir yılı aşkın süredir kira 
yardımı alamıyor.

Yetkililere seslerini duyurmak isteyen vatandaşlar 
son çare olarak temeli atılan ama inşaatın başlamadı-
ğı alanda çadır kurdu, eylem başlattı. Onlarca ailenin 
çadır kurduğu alanda geceli gündüzlü nöbet tutuluyor.  

Fikirtepe’de, 
kentsel dönüşüm 

için anlaştıkları 
firma inşaata 

başlamadığı için 
inşaat alanına 

çadır kuran aileler, 
bayramı buruk 

karşıladı

FIKIRTEPE’DE
buruk bayram

l Alper Kaan YURDAKUL - Evin ARSLAN

Kadıköy’de

coşkusu

30 Ağustos Zafer Bayramı, 
Kadıköy’de düzenlenen birçok 
etkinlikle coşkuyla kutladı

Kadıköy Belediyesi’nin acı kaybı 
Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü çalışanı Ebru Özemiroğlu, beyin kanaması sonu-
cu hayatını kaybetti. 16 Ağustos Perşembe günü rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Özemiroğlu, Göztepe 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde 12 gün boyunca verdiği yaşam mücadelesini kay-
betti. 28 Ağustos Salı günü hayatını kaybeden 44 yaşındaki Özemiroğlu, 1 çocuk annesiydi. Özemiroğlu için 
2014 yılından bu yana görev yaptığı Kadıköy Belediyesi önünde tören düzenlendi. Törene katılan mesai ar-
kadaşları Özemiroğlu’nu gözyaşları ile uğurladı. Özemiroğlu’nun cenazesi 29 Ağustos Çarşamba günü öğle 
namazına müteakip Sarıgazi Cemevi’nden kaldırılarak Sarıgazi Eski Mezarlığı’na defnedildi. Kadıköy Beledi-
yesi ve Gazete Kadıköy çalışanları olarak, Ebru Özemiroğlu’nun ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. 

Zafer Bayramı 



ürkiye’de ve uluslararası alanda adını 
duyurmuş Heyt be! Fanzin’in kurucusu 
Deniz Beşer, 8-9 Eylül’de İstanbul Co-
mics & Art Festival (İCAF)’ta yapıla-

cak fanzin atölyesinin başında yer alacak. Beşer ile 
Heyt be! Fanzin’in çıkış öyküsünü, fanzin çıkarma-
nın zorluklarını ve fanzin kültürünü konuştuk.

◆ Heyt be! Fanzin’i kaç yılında ve nasıl yayın-
lamaya başladınız?

2010 yılı içerisinde Sedef Karakaş, ben ve Ba-
rış Sinsi ile birlikte fotokopi dergi oluşumu olarak 
İstanbul’da kurduğumuz Heyt be! Fanzin, benim 
Viyana’da yaşamaya başlamam üzerine orada da fa-
aliyetlerine devam etmeye başladı. Aslında başlan-
gıçta kendimizi karşının fanzini olarak nitelendirsek 
de yaptığımız ve yer aldığımız etkinliklerin çoğunun 
Kadıköy’de ilgi görmesi sebebiyle Anadolu yakasına 
karşı ayrı bir sempati beslemeye başladık.

Heyt be! Fanzin, bilgisayar kullanılmaksızın 
tüm mizanpajını kolaj mantığı ve punk estetiği ile 
çözümleyen, bu bağlamda dijitale karşı analogu sa-
vunan bağımsız, zamansız İngilizce ve Türkçe bir 
sanat yayını. İllüstrasyon, röportaj, fotoğraf, hikâ-
ye, müzik kritikleri, sinema ve güncel sanat yazı-
ları gibi içeriklerden oluşan Heyt be! Fanzin’de 
gezi, yemek, rüya, sahte popülarite, uzay, müsteh-
cen gibi farklı temaları ele aldık. Fanzin içerisinde 
gerek yerli gerekse yurtdışından görsel sanatçıların 
üretimlerine yer vererek bir karma sergi kurgulama 
gayreti içerisindeyiz.

◆ Nerelerde dağıtılıyor?
Heyt be! Fanzin, 6 farklı ülkede (Türkiye, Avus-

turya, Brezilya, Almanya, İtalya, İspanya) 40’dan 
fazla noktada bulunabiliyor. Genellikle çağdaş sa-
nat müzeleri, kitapçılar, sanat galerileri ve müzik 
dükkânlarına dağıtımını yapıyoruz. Aynı zamanda 
online sipariş vererek ulaşmak da mümkün. Dağı-
tım yapılan yerlerin tam listesi heytbefanzin.tumb-
lr.com üzerinde mevcut.

◆ Fanzin çıkarmanın zorlukları neler?
Okuyucunun ana ilgisinin dijitalden yana olma-

sı, matbaa ve fotokopi masraflarının Euro ve Dola-
ra endekslenmesi, kurların haddinden fazla yüksel-
mesiyle gelen zamların baskı ücretlerini arttırması, 
dağıtım zorlukları, azınlık bir kitle olan fanzin oku-
yucusu ve yaratıcısı olanların dayanışma içerisin-
de olamaması, daha önce fanzin okumamış ve bu 
mecrayla tanışmamış insanlara tam anlamıyla ula-
şamamak fanzinle ilgili gözüme çarpan zorluklar…

◆ Fanzin çıkarmaya nasıl karar verdiniz?
Yaptığımız işleri aslında biraraya getirmek en 

büyük idealimizdi. 2010 senesinde katıldığımız bir 

fanzin sergisi, bizlere bu projeyi hayata geçirme-
miz için fırsat sağladı diyebilirim. Fanzinleri ken-
di küçük evrenlerimiz içerisinde iletişim kurmamı-
za ön ayak olan bir sanat formu olarak görüyorum. 
Görsel sanat esas alanım ve bu açıdan fanzin yayın-
lamak, sanat pratiğimin içerisinde oldukça önemli 
bir yere sahip. Benim için aynı zamanda tarihin do-
kümantasyonu, arşivi ve kendi bağımsız bellekleri-
mizi yaratmak adına özgün bir yönelimin parçası. 

◆ Fanzininiz uluslararası bir düzeye ulaşmış 
durumda. Fanzin kültürünün yaygınlaştığını söy-
leyebilir miyiz? 

Fanzini İngilizce ve Türkçe yayınlamamız dil ba-
riyerini kırmakta bize oldukça fayda sağlıyor ve yurt-
dışında daha iyi anlaşılmak için İngilizce de yayın 
yapmak artık en önemli unsurlardan biri. Bunun dı-
şında benim yarı zamanlı Viyana’da yaşıyor olmam 
Avrupa’daki fanzin festivallerini yakından takip et-
memi ve bu organizasyonlara katılmamızı kolaylaş-
tırdı diyebiliriz. Bu doğrultuda son 3 sene içerisin-
de Yunanistan’da “Athens Zine Fest”, Barcelona’da 
“Gutter Fest” ve geçtiğimiz aylarda Roma’da “Cra-

ck Festival”de Heyt be! Fanzin ile yer aldık. İnternet-
li hayatlarımız her ne kadar bizi sosyal medya, blog 
ve webzine’lerle sarmalasa da son yıllarda ortaya çı-
kan fanzin sayısında artış gözlemlediğimi söyleyebi-
lirim. Buna bizlerin İstanbul’da organize ettiği fanzin 
festivali “Fanzineist” ve başka bir organizasyon olan 
“İstanbul Comics & Art Festival”in katkılarını da be-
lirtmeden geçmemeli. Son dönemde iyice tatsızlaşan 
dünya halleri geçmişe ve nostaljiye dönük romantik 
tarafımızı keşfetmemizi sağladı ve bu da bizleri plak 
dinlemeye, fanzin okumaya yönlendiriyor diyebiliriz.

◆ Gelecek planlarınız neler?
7-9 Eylül’de Kadıköy’de gerçekleşecek İstan-

bul Comics & Art Festival’e dâhil oluyoruz. Ora-
da festival boyunca fanzin atölyelerinin başında yer 
alacağım. Türkiye’de yayınlanan fanzinler ve Heyt 
be! Fanzin ile ilgili konuşma yapmam için Ekim 
ayında Kanada’da gerçekleşecek Vancouever Art 
Book Fair’e davete edildim. Orada aynı zamanda 
Heyt be! Fanzin’in de standı yer alacak. Ve sonra-
sında Kasım ayı içerisinde İsviçre’de başka bir ba-
ğımsız yayın festivaline katılacağım.

4 Yaşam
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Palyaço Fanzin: 
2008 yılında çıkartıl-
maya başlanmış Pal-
yaço Fanzin, tek kişi 
tarafından çıkarılan 
bir fanzin. Fanzinin 
kurucusu Sylvan 
Clownson, fanzini 
çıkarırken yaşadığı 
en büyük zorluğun 
konsepte uygun 
içerik üretmek ol-
duğunu söylü-
yor. Genelde 50-
100 fanzinin çeşitli 
mecralarda dağıtıldığını söyleyen Clownson, 
son zamanlarda fanzini dijital olarak inter-
nette paylaştığını ve yazıcısı olan herkesin 
internetten çıktı alabileceğini belirtiyor.

99+1 Hayvan Fanzin: 
İlk sayısı Nisan 2018’de çıkarılan 99+1 Hayvan Fanzin, teması itibariyle farklı 
bir yol izliyor. Fabl edebiyatından güç alan fanzin, farklı imgesel çizimlerle de 
ilgi çekiyor. 99+1 Hayvan Fanzin’in kurucularından Serkan Üstündağ, fanzinin 
kuruluş hikâyesini şu şekilde açıklıyor: “99+1 Hayvan Fanzin, bir sohbet 
sırasında meydana geldi. Fabl edebiyatını kullanarak, belirli bir konsepti olan 
ancak eser sahiplerini kısıtlamayacak bir çalışma yapmak istedik. 99 hayvan 
için 99 öykü olacak bu fanzin için uzun listeler oluşturdum ve dağıttım. 
Sylvan, Mehmet Fatih Balkı ve Umut Çanak da bu fikri benimsedi, kolları 
sıvadık ve ilk çalışmayı tamamladık. Şu an ikinci sayı için hazırlanıyoruz, 
umalım ki kendi tadında devam edip 99’a ulaşabilsin”

Gece Uyuyamayanlar: 
Gece Uyuyamayanlar Fanzini, 22 Nisan 2014’te yayınlanmaya başlanmış bir “Aykı-
rı Edebiyat Fanzini”. Fanzinin kurucusu Bülent Arslan’a göre “Kişi ve toplum yaşamını 
kontrol altında tutma çabasındaki her türlü hegemonyayı reddeden, özgürlükten, barış-
tan ve demokrasiden yana” bir fanzin. Kendini Emekçi Şair olarak tanımlayan ve yayın-
lanmış bir tane şiir kitabı olduğunu belirten Bülent Arslan, fanzini çıkarış sebebinin ede-
biyat dergilerinden dönüş alamaması olduğunu söylüyor. Fanzin çıkarmanın zorluklarını 
ise şu şekilde anlatıyor: “Fanzini çıkartmaktan daha zor olan şey şu: Çıkartmış olduğu-
nuz fanzini satmak. Kadıköy’de düzenlenen Fanzineist etkinliği haricinde ürünlerimizi 
direkt olarak halka tanıtabileceğimiz geniş kapsamlı bir sanatsal etkinlik maalesef yok. 
Fanzin kültürü - sanatı özü itibariyle otonom bir ruha sahip olduğu için etkinlikler ger-
çekleştirilmesi konusunda bir devlet kurumundan da fazla bir yardım talep edemiyo-
ruz.”ikinci sayı için hazırlanıyoruz, umalım ki kendi tadında devam edip 99’a ulaşabilsin”

Kadıköy’den Viyana’ya 
bir “fanzin köprüsü” kurmuş 

olan Deniz Beşer “Son dönemde 
iyice tatsızlaşan dünya 

halleri geçmişe ve nostaljiye 
dönük romantik tarafımızı 

keşfetmemizi sağladı” diyor

T

KADIKÖY’ÜN FANZİN GELENEĞİ…
Garez Fanzin: 
2016’nın Eylül’ünde çıkmaya 
başlamış Garez Fanzin, -7. Sayısını 
yayınladı ve geriye gitmeye de 
devam ediyor. Yeraltı edebiyatı 
eserleri veren bu fanzin, diğer 
yayınlardan farklı olarak sıfırdan 
geriye sayıyor. “Fırtınada buluşamayanlar birlikte 
olamazlar” sözüyle bizi karşılayan bu fanzinin çıkış 
öyküsünü Garez Fanzin’in kurucusu Taylan Onur şöyle 
anlatıyor: “Çok zor bir dönemden geçiyorduk. Bir 
yayın bizi hayata bağlar diye düşündük ve bir fırtınada 
buluştuk. Bu fırtına hala devam etmekte.” Her beş 
sayıda ritim değiştirdiklerini söyleyen Onur “İlk 5 
sayımıza ‘klasik garez’ diyoruz. Sonra ‘full contact’, 
‘hotwire contact’, ‘infected contact’ sayıları çıktı. İki 
sayı sonra tekrar ritim değiştireceğiz” diyor. Onlar için 
fanzin çıkarmanın zorluğu ise baskının pahalı olması ve 
insanların fanzinin ne demek olduğunu bilmemesi…

Nostaljiye dönük romantik 
yanlarımızı keşfediyoruz

Hazırlayan: Evin ARSLAN

Kâh bir kafenin rafında, kâh bir sahafın tezgâhın-
da, kâh ise üniversiteli gençlerin kurduğu bir fan-
zin masasında gözünüze ilişir. Genelde küçük bo-
yutlarda ve ufak bütçelerle, kolektif bir şekilde 
çıkarılan fanzinler, otosansür uygulamadan yazı 
gönderilebilecek mecralardır. Fanzinleri her yer-
de bulmak pek mümkün değil henüz. Belli kafe-
lerde ve kitapçılarda bulunuyor. Ancak her yıl gi-

debileceğiniz fanzin festivalleri mevcut. Üç yıldır 
düzenlenen Fanzineist Festivali ve bu sene ilk kez 
düzenlenen Fanzin Fanzine Buluşması, fanzinlerin 
kendini tanıtması ve fanzin kültürünün tanıtılma-
sı için önem arz ediyor. Kadıköy bu alanda da der-
ya deniz… Heyt be! Fanzin’in uluslararası başarı-
sından yola çıkarak biz de Kadıköy fanzin eşrafını 
yokladık.  İşte Kadıköy’de çıkan dört fanzin:
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EDEBİYAT HAYATINDAN HATIRLAMALAR - 9 Gazete Kadıköy, yazarlarımızın, 
şairlerimizin eserlerinden küçük 

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

O yıllarda Yakup Kadri de Moda ile 
Fenerbahçe’de görünür ama o, bu ge-
zintilere Ahmet Haşim’le çıkar. Gezi-
lere Haşim’in Kadıköylü sevgilisi de 
katılır. Kızla Haşim’in arası açıldıktan 
sonra ise bu akşam safaları sona erer. 
Zaten o yıllarda Yakup Kadri kendini 
iyisinden siyasaya kaptırmıştır. Ken-
di deyişiyle koyu bir ulusçu olmuştur. 
İşinin, gücünün dışında hep Türk Oca-
ğı’ndadır.

…

Yakup Kadri Moda’ya, özellikle 
Kuşdili’ne 1908 yıllarından beri gel-
meye başlamıştır. 1908’lerde Ada Şa-
iri Tahsin Nahit de olur yanında. Ali 
Naci Karacan da kısa pantolon ve bi-
sikletiyle onların çevresinde fırıl fırıl 
döner.

Nedir, Yakup Kadri Fenerbahçe’yi 
de çok sever, orada sık sık dolaşmaya 
çıkar. Bu gezintilerde önünden geçti-
ği Belvü Otel ve Gazinosu’na hep im-
renerek bakar. Ama 1914 Savaşı’ndan 

bir süre önce bir gün orada Haşim’le 
buluşarak Gazino’nun tadını çıkara-
caktır. Belvü Gazinosu o vakitler Ka-
dıköy’ün en gözde, en cazlı yerlerin-
den biridir. Fenerbahçe plajı burnunun 
dibindedir.

Fenerbahçe, çok eski yıllarda 
Cuma ve Pazar günleri konak araba-
ları, kira paytonları, tenteli çekçekler-
le dolar. Yaya gezinenler de gırladır. 
Bunlar daha çok Fenerbahçe’den ay-
rılan trenle gelirler. Piyasa hava kara-
rıncaya değin sürer. Kimileri de deniz 
hamamlarının ötesindeki selvileri, sa-
kız ağaçlarının serinliğini yeğler. Pa-
ralılar, kentsoylular ise Belvü Gazi-
nosu’nda oturur gelip geçenleri seyre 
koyulurlar.

Fenerbahçe’de, yabancıların tatlı-
su Frenklerinin evleri de pek çoktur. 
Onlar yazı burada geçirirler. Pazar-
ları Belvü Gazinosu’nda kimi zaman 
balo ve suare de verilir. O zaman bah-
çenin ve taraçanın her yanı renk renk 
bayraklar, kâğıt fenerlerle donatılır. 

Ta Kuledibi’nden, Beyoğlu’ndan kal-
kıp buraya gezmeye gelmiş olan Ya-
hudi kadınları, Ermeni duduları, Le-
vantenler ve Rumyozlar da içeri girip 
dans edenleri yakından görmek için 
can atarlar.

Gazinonun mevsimi mayıs ayında 
yapılan gül bayramıyla açılır. Katolik 
yetimlerinin barındığı Marabet Oku-
lu’nun 8-12 yaşlarındaki kız öğrenci-
leri beyaz giysiler içinde okulun yük-
sek duvarlarla örtülü kunt binasından 
çıkarlar, hep birden dualar okuyarak 
bütün Fenerbahçe’yi dolanırlar 
ve yollardaki insanla-
ra gül ve papatya fır-
latırlar. Kendi giysi-
lerini de beyaz güller 
ve papatyalarla donat-
mış olan bu yavru kız-
lar sonra yine ağır ağır 
okullarına dönerler.

Yakup Kadri’nin 
Belvü Gazinosu’nda Ha-
şim’le (Ahmet) buluş-
ması bir randevu üzeri-
ne olur. Yakup Kadri o 
zamana değin Haşim’le 

tanışmamıştır. Ama Servetifünun’da 
Haşim’i göklere çıkaran bir yazı yaz-
mış, Haşim de ona çengel atmak iste-
miştir.

Piyale şairi, kumral ve mavi göz-
lüdür. Yakup Kadri’ye göre beyaz, 
Abdülhak Şinasi Hisar’a göre pem-
bemsi tenlidir. Abdülhak Şinasi onun 
için şöyle der:

 “Biraz seyrekleşmiş ama gümüş-
lenmiş saçlı, yüzünde bir Halep çı-
banına benzeyen ama çocukluğunda 
geçirmiş olduğu bir kazadan kalma 
bir yara nişanesi bulunan, gençliğin-
de çıkmış resimlerinde güzel görün-
meyen, ama kendisini olduğundan 
daha çirkin sanan, canlı hareketleriy-
le kadınların çokluk hoş buldukları bir 
adamdı.”

Yakup Kadri Belvü Gazinosu’n-
da arada bir Yahya Kemal’le de bu-
luşur. Onunla birkaç bardak bira dik-
ti mi kendini çok mutlu sayar. O yıllar 
Beyoğlu’nda bir Fransız lokantasın-

da bifteğiyle, şarabıy-
la yenen akşam yemeği 
de aynı mutluluğu verir 
Yakup Kadri ile Yahya 
Kemal’e. Yakup Kadri 
o yıllarda (1916-1919) 
Yahya Kemal’le pek 
dosttur. İkdam gazete-
sinde yazdığı öyküle-
rine karşılık aldığı üç 
dört lirayı onunla bir-
likte harcamaktan çe-
kinmez.

…

Kadıköy Vapur İskelesi’nin kar-
şısındaki Acem’in Kahvesi de Ahmet 
Haşim’in kahvesidir. Haşim burada ya-
zar olmayan kişilere çene yarıştırarak 
çay, kahve ve nargile içmeyi çok se-
ver. Kahvede rastladığı bu yabancı ki-
şilerle kimi zaman tavla attığı bile olur. 
Abdülhak Şinasi Hisar bu mahalle kah-
vesi dostlarının Haşim’e çok gerekli ol-
duğunu yazar. Haşim’in bu arkadaşları, 
onun şiirinin musikisini duymaz ve an-
lamazlar ama, düzyazısını beğenirler. 
Hele Haşim’in tuhaflıklarına, birden 
köpürüp kızmasına, şunu bunu çekiştir-
mesine bayılırlar. Haşim, her ozan gibi 
kahveleri çok sever. Ruhi Bağdadi’nin 
Bağdat’taki kahvelerden söz eden şiiri-
ni de dilinden düşürmez:
Mecmu-u ehl-i zevk’e yine 
kahvehaneler
Varır mı cesr seyrine yaran 
dindedir?

…

Haşim 1923-1926 yılları arasın-
da Mihran’ın Kahvesi’ni de şenlendi-
rir. Kadıköy İskelesi’nden çıkıp çar-
şıya saparken sol köşededir kahve. 
Sonradan çarşının dibine taşınan kah-
veye devrik cümle ile yazan Dr. Rus-
çuklu Hakkı da gelir. Reşat Nuri de hiç 
eksik olmaz. Mahmut Yesari ise arada 
bir uğrar. Yavrum Salih Zeki ile fizik-
çi Refik de buranın gediklilerindendir. 
O zamanlar Güzel Sanatlar Akademi-
si’nde Haşim’in öğrencisi olan Ressam 
Hamit Görele de sık sık boy gösterir.

HAŞİM HALK KAHVELERİNDE

Kadıköy’den Apartman Öyküleri  -  5

Atölyelerin, sanat evlerinin, Mural 
Festivali’yle renklenmiş duvarların 
arasından geçerek tarih kokusunu 
içinize kadar hissettiğiniz Yelde-
ğirmeni’nde, heybeti ve mimarisiy-
le dikkat çeken Valpreda Apart-
manı’nı mutlaka görmüşsünüzdür. 
Yazı dizimizin bu bölümünde  çe-
şitli kaynaklardan derlediğimiz bil-
gilerle Valpreda namıdiğer İtalyan 
Apartmanı’yla ilgili doğruları ve 
yanlış bilinenleri anlatacağız. 

“İTALYANLAR KALIYORDU”
Haydarpaşa manzarasını en iyi 

görebileceğiniz yerlerden olan İs-
kele Sokak’ta bulunan apartman 
daha çok “İtalyan Apartmanı” ola-
rak biliniyor. Böyle bilinmesinin sebebi ise binanın için-
de kalanlar. Haydarpaşa Garı’nın inşası sırasında özellik-
le cephelerdeki taş kaplamaların işçilikleri için İtalyan taş 
ustaları çalışmış. Tıpkı yazı dizimizin ilk bölümünde ta-
nıttığımız Alman mimar ve mühendislerin kaldığı Sünget 
Apartmanı gibi bu bina da, Haydarpaşa Garı’nın yapımın-
da çalışan İtalyan mühendis ve taş işçilerinin kaldığı bir 
apartman… 

İSTANBUL’UN İLK APARTMANLARINDAN
Efsanelere, söylentilere, kitaplara konu olan bu apart-

man yalnızca Yeldeğirmeni’nin değil İstanbul tarihinin de 
konut olarak yapılan ilk yüksek apartmanlarından. Yapı-
lış tarihi tam olarak bilinmese de, Sebah-Joaillier stüdyo-
suna ait 1909 tarihli fotoğrafta, duvar boşluklarının verdi-
ği karanlık görüntü ve en üst katının henüz inşa edilmemiş 
olması, yapının inşaat halinde olduğunu düşündürüyor ve 
apartmanın yapılış tarihi 1909 olarak biliniyor.

RİVAYETLERE KONU OLDU
Yapım tarihi eski, bina da ilgi çekici olunca yıllar içe-

risinde Valpreda Apartmanı ile ilgili birçok rivayet orta-
ya atılmış. Bunlardan ilki apartmanın Haydarpaşa Garı’n-
da çalışan İtalyan işçiler tarafından yapıldığı. Apartmanda 

Haydarpaşa Garı’nın inşaatında çalışan İtalyan taş işçile-
rin kaldığı doğru fakat apartman, İstanbul’a birçok yapı 

kazandıran Musevi Kehribarcı ai-
lesinden Levi Kehribarcı tarafın-
dan yapılmış. 

Bir diğer iddia ise binanın 
Haydarpaşa’daki demiryolu de-
mirleriyle yapıldığı iddiasıdır. 
Arif Atılgan’ın belirttiğine göre 
Alman Okulu ile Valpreda Apart-
manı’nın yapımında, garın inşa-
atından artan bazı malzemelerin 
kullanıldığı kaynaklarda yazar fa-
kat binanın demiryolu demirlerin-
den yapıldığı iddiası doğru değil-
dir. 

Aralarında en popüler olan 
bir diğer rivayet ise apartmandan 
Haydarpaşa Garı’na uzanan gizli 
bir tünel olduğu. Dönemin kritik 
şartlarında yapıldığı, bu süreçten 
sonra da giriş ve çıkışlarının kapa-
tıldığı iddia edilir. Bu rivayeti he-
nüz yalanlayan hiç kimse olmasa 

da doğrulayan kimse de yok. Bu sebeple bir şehir efsane-
si olarak akıllara kazınmış…

RESTORASYON DEVAM EDİYOR
Uzun süre bakımsız olarak kalan binanın Kültür Var-

lıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün aldığı ka-
rarla restorasyonuna başlandı. Çalışmalar ise uzun süre-
dir devam ediyor.

l Alper Kaan YURDAKUL

SALÂH BİRSEL (1919- 1999)
Türk edebiyatının önemli şair ve deneme yazarlarında olan Salâh Birsel, 1919’da Bandırma’da 
doğdu. İlk şiiri 1937’de Gündüz dergisinde çıkan Birsel’in Günlükleri 1950’de Beş Sanat dergisinde 
yayınlanmaya başladı. Türk şiirinde özgün bir yer edinen Birsel, zekânın egemenliğini ön planda 
tutan, yergici şiirlere ağırlık verdi. Şiirleri dışında denemeleriyle edebiyat tarihinde önemli bir yere 
sahip olan Salâh Birsel’in Sel Yayınları tarafından yayınlanan Kahveler Kitabı (Salâh Bey Tarihi 1. 
Kitap)’ta yer alan Ahmet Haşim, Yakup Kadri Karaosmanoğlu ve Yahya Kemal gibi edebiyatımızın 
usta isimlerinin Kadıköy ile ilgili anılarını anlattığı kısımlardan kısa bir bölüm yayınlıyoruz.

Valpreda Apartmanı

HAVA GAZIYLA 
AYDINLANIYORDU
Bilinenlerin aksine Musevi cemaatinden Levi Kehribarcı tarafından yaptırılan yedi katlı, 14 daireli 
bina, o zamanın popüler mimari üslubu “Art nouveau” tarzıyla yapılmış. Mimar Canay Tunçer’in 
aktardığına göre parseldeki yerleşimi gereği, dairelerin mekânsal anlamda simetrik olmadığı bir 
plan şeması vardır. Bu nedenle bazı farklılıklar görülmekle birlikte, iki dairede de koridor olarak 
başlayıp merkezde sofalaşan sirkülasyon mekanları okunuyor.
Tıpkı Celal Muhtar Apartmanı’nda bulunan gibi Valpreda Apartmanı’nın da daire giriş kapıları 
üzerinde havagazı numaralarının bulunması, bu yapıda aydınlanma için hava gazı kullanılmış 
olduğunu gösteriyor.



“Anlatmam gereken gerçeklerden 
kaçınılmaz olarak kuşku duyulacak; yine 
de eğer mantıksız ve inanılmaz gözüken 
şeyleri çıkaracak olsaydım, geriye hiçbir 
şey kalmazdı.”
 H.P. Lovecraft’ın neden çağımızın en büyük 
korku yazarlarından biri olduğunu gösteren 
ve ona hak ettiği şöhretini kazandıran en 
hacimli eseri Deliliğin Dağlarında, bir kaçış, 
yabancılaşma ve yüzleşme öyküsünün yanı 
sıra tuhaf kurgu türünün de başyapıtı.
 Miskatonic Üniversitesi’nden bir ekip 
araştırma için Antartika’ya gider. Yaptıkları 
sondajlarda jeolojik bulgulardan çok 
daha fazlasına rastlarlar. Çağlardır ölü 
olan bu kıta, insanın gezegen üzerinde ilk 
yürüyüşünden yıllar yıllar önce yaşayan 
varlıkların görkemli izlerini korumaktadır 
derinliklerinde. Ancak onları asıl tehlikeye 
sürükleyen, “Yüce Eskiler”in dehşet 
verici şehrini keşfetmeleridir. (Tanıtım 
Bülteninden) İthaki Yayınları / 132 sf  / 18 TL
İmge Kitabevi’nden aldığımız bilgiye göre 
haftanın çok satan kitapları şunlar:
■ Japon Çocuklarının En Sevdiği Masallar / 
Florance Sakade / İmge / 108 sf / 9 TL
■ Iskarta Hayatlar - Modernite ve Safraları / 
Zygmunt Bauman / Can / 168 sf / 16,50 TL
■ Başkasının Yüzü / Kobo Abe / Monokl / 
220 sf / 26 TL

HAFTANIN 
PUSULASI
KİTAP

ALBÜM

FİLM

Deliliğin Dağlarında

Kovacs / Cheap Smell

Mother!- Anne!

“My Love” şarkısıyla tanınan ve yorumu 
kadar besteleriyle de dikkat çeken genç 
sanatçı Kovacs’ın son albümü “Cheap 
Smell” Ağustos ayı içinde çıktı. 
1990 Hollanda, Baarlo doğumlu Sharon 
Kovacs için bir terapiydi ve şarkı söylemek 
anlaşılamadığını düşündüğü ruhunu 
iyileştiriyordu. Lisedeyken bir yandan 
çeşitli müzik gruplarına katılarak ve çalıştığı 
kulüpteki partilerde şarkı söyleyerek 
dikkatleri üzerine çeken öbür yandan 
da başarılı öğrencilik hayatını sürdüren 
Kovacs’ın, halen ikamet etmekte olduğu 
Eindhoven şehrindeki “Rock City Institute” 
adlı müzik okulunun sınavına katılıp okula 
kabul edilmesiyle kariyerinin sağlam 
temelleri atılmış oldu.
Sharon Kovacs, 9 Mayıs 2014 tarihinde 
çıkardığı “My Love” EP’si ile son derece 
başarılı bir çıkış yaparak adını milyonlara 
duyurdu. Ardından 2015 Edison Pop – 
Nieuwkomer ödülünü kazandı. Dünya 
çapında sevilen sanatçının son albümü de 
dikkat çekiyor. 
Ruhu doyuran şarkılar: 
■ Oi Va Voi / Refugee
■ Kadebostany / Early Morning Dreams- 
Mahmut Orhan Remix
■ Hindi Zahra / Any Story

Oscar ödüllü oyuncular Jennifer Lawrence 
ve Javier Bardem oscar adayı yönetmen 
Darren Aronofsky’nin çok beğenilen bu 
eserinde unutulmaz performanslara imza 
atıyorlar. Dünyanın dört bir yanından tüm 
izleyenleri derinden sarsan film “karanlık 
bir şekilde canlandırıyor” (Justin Chang, 
Los Angeles Times) ve “Aronofsky’nin en 
cesur filmi” (Ben Croll, İndiewire) olarak 
nitelendiriliyor. Görsel olarak son derece 
etkileyici olan bu psikolojik gerilim kalp 
atışlarınızı hızlandırmakla kalmayıp aklınızın 
sınırlarını da zorlayacak!

Hazırlayan: Semra ÇELEBİ / sem.celebi@hotmail.com
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1980 askeri darbesiyle kapatılan, şimdi 
ise Kadıköy Belediyesi işbirliği ile yılsonu 
tekrar vatandaşlara açılması hedeflenen 
Sinematek Sinema Evi, açık havada film 
gösterimleri yapacak. 13-14-15 Eylül 
günlerinde yapılacak olan “Yıldızlar 
Altında Sinema” açık hava gösterimleri, 
Kalamış Parkı’nda sinemaseverlerle 
buluşacak. Bu sene ilki yapılacak açık 

hava gösterimlerinde İtalyan Yeni 
Gerçekçi Luchino Visconti’nin 1951 yapımı 
komedi filmi Bellissima; Yılmaz Güney’in 
senaristliğinin yanında yönetmenliğini 
de üstlendiği ilk filmi Seyyid Han ve bu yıl 
doğumunun 100. yıl dönümü olan Ingmar 
Bergman’ın Cannes Film Festivali’nde 
Jüri Özel Ödülü almaya hak kazandığı 
Yedinci Mühür(Det Sjunde Inseglet) 
filmi gösterilecek. Üç gece üç filmin 
gösterileceği etkinliğin programı şöyle:

Kadıköy Barış Şenliği, 31 Ağustos ve 1 Eylül ta-
rihlerinde, 2 gün boyunca Kadıköy’ün cadde ve 
sokaklarını şarkılarla, rengârenk giysilerle, cıvıl 
cıvıl çocuk sesleriyle süsleyecek.

Geleneksel hale getirilmesi hedeflenen barış 
etkinliklerinin yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

BARIŞ İÇİN ELELE YÜRÜYECEKLER
Barışsever güçlerin ve aktivistlerin Barış 

Platformu adını verdikleri organizasyon tarafın-
dan yapılan açıklamada,“Çocuklarımıza ölmek 
ve öldürmek zorunda kalmayacağımız bir dün-
yanın mümkün olduğundan söz edeceğiz. Birlik-
te barış şarkıları söyleyip, oyunlar oynayacağız, 
resimler yapacağız, pamuk helvalar yerken, so-
kak tiyatrocularının oyunlarına katılacağız. Ba-
rış için el ele yürüyeceğiz, güvercinler uçuraca-
ğız. İnsanlığın güzel değerlerinden biri olan barış 
için tek yürek olmaya, karanlığın ortasında ay-
dınlık düşlerimizi hep birlikte diriltmeye çağırı-
yoruz.” denildi. 

Kadıköy Barış Şenliği, ilk olarak 31 Ağus-
tos Cuma günü, saat 17.00’de Ayvalıtaş Mey-
dan’ında çocuklarla buluşma ile başlayacak. 
Yüz ve pano boyama, pamuk helva dağıtı-
mı ve daha birçok etkinlik birbirini izleyecek. 
18.30’da Ayvalıtaş Meydanı’nda bando ve So-
kak Tiyatrosu eşliğinde ‘Karnaval Yürüyüşü’ 
başlayacak. Saat 19.00’da Süreyya Operası önü 
bu kez barış şarkıları ve Sokak Tiyatrosu ile şen-
lenecek.

BARIŞ ŞARKILARI SÖYLEYECEKLER 
1 Eylül Cumartesi günü ise etkinlikler Göz-

tepe’ye taşınacak. Göztepe Özgürlük Parkı Amfi 
Tiyatro’da18.30’da Barış Konseri gerçekleşti-
rilecek. Konser kapsamında, Çocuk Bandosu, 
Bandista, Adalılar, DİSK Korosu şarkılarının 
yanı sıra çeşitli gösteriler olacak. 

Konserde barış ve kardeşlik türküleri seslen-
dirilirken, barış gününün anlamına uygun olarak 
tüm dünyaya kardeşlik mesajları verilecek.

Kadıköy Belediyesi Karikatür 
Evi’nin, 2018-2019 sezonu 
kayıtları 10 Eylül Pazartesi günü 
başlıyor. Kayıtlar 
kontenjan dolana 
kadar devam 
edecek. Kayıtlarda 
Kadıköy’de ikamet 
edenlere öncelik 
verilecek. İlçe 
dışından gelen 
katılımcılar 
ise kontenjan 
dolmadığı 
takdirde kayıt 
yaptırabilecek. 
Karikatür Evi 
Kütüphane 
Sorumlusu 
Kübra Çilingir, 
“Atölyelerin 6, 
8 ve 12 kişilik 
kontenjanları 
var. 6 hafta 
süren eğitim 1. 
ve 2. dönemden 
oluşuyor. 1. dönem Ekim-Kasım ve 
2. dönem Kasım-Ocak” şeklinde konuştu. İlgilenenlerin 
manga, karikatür ve çizgi roman gibi atölyelere 
katılabileceğini belirten Çilingir, eğitimlerin haftada 1 gün 
2 saat olduğunu söyledi.  Katılımcıların yalnızca 1. veya  
2. döneme kayıt yaptırabildiklerini vurgulayan Kübra 
Çilingir, “Kayıt için gerekli olan; katılımcıya ait bir fotoğraf, 
ikametgah kağıdı ve nüfus cüzdanı fotokopisi.” dedi.  Belli 
bir yaş aralığı kontenjanı olmadığına değinen Çilingir, bu 
zamana kadar küçük büyük 3 bin 500 öğrenciye eğitim 
verdiklerini ifade etti. Daha detaylı bilgi için ve olabilecek 
değişikliklerden haberdar olmak için Karikatür Evi’ni web 
sitesinden takip edebilirsiniz.
Karikatür Evi İletişim: karikaturevi@kadikoy.bel.tr
0216 418 10 49

l Evin ARSLAN

Kadıköy’de 
BARIS SENLİĞİ

SİNEMATEK’İN ARŞİVİ 
İÇİN AÇIK ÇAĞRI

Arşiv oluşturmaya başladığını duyuran 
Sinematek Sinema Evi, sinemaseverleri bu 
arşive katkı sunmaya çağırıyor. Film, yazılı 
belge, çizim, fotoğraf, film afişi gibi materyallerle 
arşive destek olunabileceğini belirten 
Sinematek, arşive katkı sunmak isteyenlerin 
aysecanay@kadikoy.bel.tr adresine elektronik 
posta atmaları gerektiğini duyurdu. Barış ve kardeşlik 

özlemiyle 
biraraya gelen 
Kadıköy halkı ve 
aktivistleri, 
1 Eylül Dünya 
Barış Günü’nü 
karnavala 
çevirmeye 
hazırlanıyor

KADIKÖYLÜLERE 

DAVET
Barış Şenliği Platformu tarafından bölge halkına 
yapılan davette şu görüşlere yer verildi: “Barış, 
halka en çok yakışan sözcüklerden biridir. Bölge 
halkını etkinliklerimize, halaylarımızı birlikte 
çekmeye, şarkılarımızı birlikte söylemeye, 
çocuklarımızı birbiriyle tanıştırmaya, 
birlikte çıkan sesin ne kadar güçlü olduğunu 
göstermeye, barışa kol kanat germeye 
çağırıyoruz. Tüm halkımız şenliklerimize 
davetlidir.”

Karikatür Evi 
yeni sezon kayıtları 

başlıyor Karikatür 
Evi’nin 
yeni sezon 
programı belli 
oldu. Kayıtlar 
10 Eylül 
Pazartesi günü 
başlayacak

l Ramazan KARAKAYA

SİNEMATEK’ten

Yılsonunda açılması hedeflenen Kadıköy Belediyesi 
Sinematek Sinema Evi, Kalamış Parkı’nda 
“Yıldızlar Altında Sinema Keyfi” yaşatacak  

açık havada 
film gösterimi

Bellissima
Senarist, yönetmen ve yapımcı Luchino 
Visconti’nin 1951 yapımı siyah beyaz filmi 
Bellissima, çocuğunun film yıldızı olmasını 
isteyen bir annenin hikâyesine odaklanıyor. 
Visconti, bu filminde deneyimlediği olayların 
izlerini sürüyor. Filmin ismi de Visconti’nin 
sıklıkla yaşadığı bir olaydan geliyor. Film için 
yapılan çocuk seçmelerinde annelerin en 
güzel çocuğun kendi çocuğu olduğu iddiası ile 
“Bellissima” diye bağırmaları bu filmin ismine 
ilham oluyor. (13 Eylül Perşembe 21.00)

Seyyid Han
Yayınlandıktan sonra bir dizi sansüre uğrayan ve 
Yılmaz Güney’in “Sanat hayatımın bir döneminin 

sonu, yeni bir döneminin 
ilk adımı” diyerek 
bahsettiği film, köyüne 
dönen Seyyid Han ile 
Keje’nin aşkını anlatıyor. 
1968 yılında yapılan film, 
ağalık düzenine dair 
eleştiriler barındırıyor. 
Yılmaz Güney’e o sene 
ilki gerçekleştirilen 
Adana Altın Koza 
Film Festivali’nde “En 
iyi Erkek Oyuncu” 
ödülünü kazandıran 
filmde Yılmaz Güney’e 
Nebahat Çehre eşlik 
ediyor. (14 Eylül Cuma 
21.00)

Yedinci Mühür 
(Det Sjunde Inseglet)

Ingmar Bergman’ın 1957 yapımı filmi Yedinci 
Mühür, Haçlı seferinden dönen bir şövalyenin 
veba salgını sonrası insanların ölümüne tanıklık 
edişini ve tanrıdan kuşku duymaya başlayışını 
anlatıyor. Film, yıllarca tanrı için savaşan 
şövalyenin varoluşsal bir boşluğa düşüşüne 
odaklanıyor. (15 Eylül Cumartesi 21.00)
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Şafaktan Önce
Şafaktan Önce, Tayland’ın en ünlü 
hapishanelerinden birinde 3 yıl hapis 
yatmış genç İngiliz boksör Billy 
Moore’un, gözlerinize inanamayacağınız 
anılarından uyarlanan gerçek bir hikaye. 
Bir anda kendisini uyuşturucunun ve 
hapishane içi çete savaşlarının içinde 
bulan Moore, hapishane yönetimi Muay 
Thai boks turnuvalarına katılabileceğini 
söylediğinde, bunun kurtulmak için 
tek şansı olabileceğini düşünür. 
Billy, özgürlüğünü kazanmak için bir 
dövüşten başka bir dövüşe savrulduğu, 
aksiyon ve yumruklarla dolu, sonunda 
da özgürlüğünden başka kaybedecek 
bir şeyi olmadığı bir maceraya 
sürüklenir. Son dönemde The Lobster, 
Moonlight, Hereditary gibi filmlerle 
çıkış yapan A24’ün son bombası 
Şafaktan Önce; Tayland’da gerçek bir 
hapishanede ve gerçek mahkumlarla 
çekilen, akıldan çıkmayacak bir yolculuk. 
Dünya prömiyerini Cannes Film 
Festivali’nde yapan filmin başrolünde 
ise Peaky Blinders ve Black Mirror 
dizileriyle yıldızı parlayan yetenekli 
oyuncu Joe Cole bulunuyor.
Kadıköy Sineması
Yüz 11:45, 15:45, 19:45
Şafaktan Önce 13:30, 17:30, 21:30
Köpek Dişi 12:15, 16:00, 19:30
Eva 14:00, 21:15
Dört Köşeli Üçgen 17:45
Adres: Bahariye Cad. No:26 Kadıköy 
(216) 337 74 00
Kadıköy Rexx
Facia Üçlü 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 
21:00 
İnanılmaz Aile 2 11:00 (3D) (dublaj) 12:15 
(dublaj) 13:30 (3D) (dublaj) 14:45 (dublaj) 
16:00 (3D) (dublaj) 18:30 (3D) (dublaj) 
21:00 (3D) (dublaj)
Adalet 2 11:00 (altyazılı) 13:30 (altyazılı) 
16:00 (altyazılı) 18:30 (altyazılı) 21:00 
(altyazılı)
Siccin 5 11:15 13:15 15:15 17:15 19:15 21:15 
Adres: Bahariye Cad. No:26 Kadıköy 
(216) 3377400
Caddebostan Cinemaxiumum (Budak)
Acayip Güzelim 16:40 (altyazılı) 19:10 
(altyazılı)
Edepsiz Kuklalar 15:20 (altyazılı) 17:30 
(altyazılı) 19:40 (altyazılı) 21:50 (altyazılı)
Adalet 2 13:40 (altyazılı) 16:20 (altyazılı) 
19:00 (altyazılı) 21:40 (altyazılı)
İnanılmaz Aile 2 13:45 (3D) (dublaj) 15:45 
(3D) (dublaj) 16:30 (3D) (dublaj) 19:15 
(3D) (dublaj) 22:00 (3D) (dublaj)
Adres: CKM Haldun Taner Sok. No:11 
Caddebostan (216) 3580202
Kozyatağı Avşar Kozzy
Acayip Güzelim 11:45 (altyazılı) 14:15 
(altyazılı) 16:45 (altyazılı) 19:15 (altyazılı) 
21:45 (altyazılı)
Edepsiz Kuklalar 11:15 (altyazılı) 13:15 
(altyazılı) 15:15 (altyazılı) 17:15 (altyazılı) 
19:15 (altyazılı) 21:15 (altyazılı)
Adalet 2 11:15 (altyazılı) 13:45 (altyazılı) 16:15 
(altyazılı) 18:45 (altyazılı) 21:15 (altyazılı)
İnanılmaz Aile 2 11:00 (3D) (dublaj) 12:15 
(dublaj) 13:30 (3D) (dublaj) 14:45 (dublaj)
16:00 (3D) (dublaj) 17:15 (dublaj) 18:30 
(3D) (dublaj) 19:45 (dublaj) 21:00 (3D) 
(dublaj) Adres: Kozzy Alışveriş ve Kültür 
Merkezi Kozyatağı Mah. Buket Sok. 
No:2-11 (216) 6580248

SİNEVİZYON

“Çocuklarınız sadece sizin oldukları için 
sevilmekteler, arkadaşlarınız da öyle; va-
tanınıza da ancak sizinle bağlantı oranın-
da bağlanırsınız. Ben fikri kaldırılsa sizi 
hiçbir şey etkileyemezdi…” Düşünce-
nin insanlık tarihinde en önemli şey oldu-
ğunu söyleyen İskoç filozof, ekonomist 
ve tarihçi David Hume böyle diyor Tefri-
ka Yayınları’ndan çıkan “İntihar” adlı kita-
bında… Dokuz bölümden oluşan kitapta; 
‘insan doğasının yüceliği veya adiliği’ baş-
lığındaki mevzu ise epey gıdıklayıcı. Ele 
aldığı konular bakımından kitap sizi kor-
kutmasın, zira 120 sayfa… 

Sadece ‘bizim olduğu için’ sevdikle-
rimiz, kabullendiklerimiz demişken -o 
bizim dediklerimiz ‘bizi ne kadar anlı-
yor!’ işte bu da günümüzün dilemma-
sı- 2016’da fanilik mesaisini dolduran ve 
yaşadığı süre boyunca yapmış olduğu 
çalışmaların dijital dünyaya aktarılma-
sına karşı çıkan Prince’ın ölümünden bir 
süre sonra ailesinin vermiş olduğu karar-
la önce bazı albümleri sosyal medya plat-
formlarında ardından da klipleri ‘youtu-
be’da yayınlanmıştı, hatırlarsınız. Prince 

sevenler bu konu hakkında ne düşünüyor 
bilinmez ama şimdi de Prince’in 90’lar or-
tasından 2000’lere uzanan diliminde 23 
stüdyo albümüne ev sahipliği yapan NPG 
Records, tüm kataloğunu dijital platform-
lara açtı. Yaklaşık 20 saatlik Prince müzi-
ğinin ve daha önce başka bir yerde dinle-
menizin mümkün olmadığı şarkıların yer 
aldığı “Prince Anthology: 1995-2010” 
derlemesini merak edenlere duyurulur!   

Buna benzer bir başka durumsa; bi-
limkurgu ve fantazyanın usta kalemle-
rinden Ursula K. Le Guin’in başına geliyor. 
Yaşamı boyunca sinema ve televizyon 
uyarlamalarına mesafeli olan, ancak ve-
fatının ardından, yazdıklarıyla birçok pro-
jeye ilham kaynağı olan Guin’in 1968’de 
çıkan kara mizah tonlu “Nive Lives” adlı 
öyküsü beyazperdeye uyarlanıyormuş. 
Ekipte ise daha çok komedi dizileriy-
le dikkat çeken Siri Rodnes ve Tom Ba-
den yer alacakmış. Ezcümle: İstemedik-
leri halde yenidünya pazarına-sektörüne 
sokulan bu ustaların ne kadar emekleri-
nin ve son vasiyetlerinin hakkını verebili-
yoruz, bu da ayrıca bir soru(n)! 

2018-2019 sezonu perde derken…
Yaz ayları bazıları için uzun ya da kısa 

tatil kaçamakları olurken bazıları için-
se yeni sezona başlamak için işe koyul-
mak demek! İşe koyulanların başında ise 
tiyatrolar var. Türkiye’de kültür sanat 
politikasının olmayışından tutun da elini 
taşın altına koy(a)mayanlara yahut koy-
mak istemeyenlere daha pek çok Türki-

ye sorunu ve gerçeğinin yamacında, ne 
olursa olsun işin ucundan tutmalı sanata 
bulanmalı diyerek derdini, hemhalini an-
latmaya çalışanlar, kapatılan ve yasak-
lanan tiyatro ve oyunculara rağmen pro-
valara tam gaz devam edenler de var… 
Bizlere de adaletli bir şekilde destekle-
mek düşüyor. Bu minvalde ben de yeni 
sezonda kimler, hangi oyunlarla algı lob-
larımızı ferahlatacak dedim ve ortaya ka-
rışık bir rehber çıkardım. Ajandalar hazır-
sa, başlıyoruz: Volume bir…

* D22: 
Bu defa distopik bir masalla karşı-

mızdalar. Berkay Ateş’in yazdığı (Cevdet 
Kudret Edebiyat Ödülleri’nde tiyatro da-
lında kazanan) “Hakikat, Elbet Bir Gün”ün 
reji koltuğunda Serkan Salihoğlu oturu-
yor. Oyuncu kadrosu ise; Gizem Erdem, 
Seda Türkmen, Emir Çubukçu, Can Kulan 
ve Berkay Ateş’ten oluşuyor. 

* Baba Sahne: 
“Usta ve Marga-

rita” ve “Köpek Kalbi” 
kitaplarından hastası 
olduğumuz Mihail Bul-
gakov uyarlaması “Don 
Kişot”u sahnesine ta-
şıyor. Rejiye Emrah 
Eren el veriyor. ‘Don Kişot’a can verecek 
isim Ozan Güven. Sanço Panza’yı can-
landıracak olansa tek kişilik performans-
larıyla seyircisinden tam not alan Günay 
Karacaoğlu.

*Tiyatroadam:  
Ekip; 1946 çıkışlı ilk mizah dergilerin-

den olan, Aziz Nesin, Rıfat Ilgaz, Saba-
hattin Ali ve Mustafa Mim Uykusuz ta-
rafından ‘yazarları hapishanede olmadığı 
zamanlar çıkar’ notuyla okurlarıyla bu-
luşturulan Markopaşa dergisinin hikaye-
sini anlatıyor. Ahmet Sami Özbudak’ın 
kaleme aldığı, Emrah Eren’in yönettiği 
oyunda; İbrahim Selim, Erdem Akakçe ve 
Fatih Koyunoğlu rol alıyor. 

*Mam’Art: 
Alman yazar (1974) Rebekka Krichel-

dorf’un metni “Homoempathicus”u sah-
neleyecek ekibin yönetmeni Oğuz Utku 
Güneş. İnsanların arasında cinsiyet, ko-
num ve yaş farklılığı gözetilmeyen bir za-
manda geçen oyunun kesinleşen oyun-
cularıysa Şenay Gürler, Tuğrul Tülek ve 
Hale Akınlı. 

*Altıdan Sonra Tiyatro: 
20. sezonunu kutlayan ekip, bu yıl 

dört yeni oyunla seyirci karşısına çıkma-
ya hazırlanıyor. Ekip kadrajına; tiyatro yö-
netmeni, oyun yazarı, gazeteci, oyuncu 
Sermet Çağan’ın üzerinde çalıştığı fa-
kat yazamadan vefat ettiği ‘At Gözü’ adlı 
oyunu alıyor. Mevzunun başında ise Yiğit 
Sertdemir bulunuyor.

*Tiyatro Keyfi: 
Sanat yönetmenliğini Kemal Başar’ın 

üstlendiği tiyatro, bu yıl oyunlarına (Okan 
Bayülgen’in hayata geçirdiği) Dada Art 
Gallery’de devam edecek. Kadrajına ise 
Edmond Rostand’ın ünlü oyunu “Cyra-
no de Bergerac”ı alıyor. 90’lı yılların so-
nunda Işıl Kasapoğlu rejisinden ve Bülent 
Emin Yarar’ın şahane oyunculuğundan iz-

lediğimiz Bergerac’ı bu defa sahneleye-
cek olansa (Gezi’den sonra belleğimden 
silinse de oyunculuğunu en temizinden 
tebessümle hatırladığım) Okan Bayülgen. 

*Ezop Sahne: 
Geçen sezon Em-

manuelle Marie’nin yaz-
dığı, Özen Yula’nın re-
jisinde Deniz Çakır ile 
birlikte rol alan Derya 
Alabora, bu defa tek ki-
şilik bir müzikal oyun-
la karşımızda. Ali Kemal Güven’in yazdı-
ğı “Efsane Kadın” adlı oyunu yöneten ise 
Barış Arman.

NoAct Sahne: 
Yeni bir tiyatro ile tanışmaya hazırlıklı 

olun; ilk oyunlarıyla rengini belli ediyor gibi 
ama zamanla göreceğiz diyerek şimdilik 
beklemede kalalım. “Ne Evet Ne Hayır” 
adını taşıyan oyun Oğuz Atay’ın öykü-
sünden yola çıkılarak yazılmış. Yönetmen 
Özge Erdem, oyuncuları Sinan Arslan ve 
Özer Arslan. Tophane’de 1868’de Fransız 
Yetimhanesi olarak inşa edilen tarihi bi-
nada konuşlanan NoAct’a şimdiden ba-
şarılar ve uzun ömürler diliyorum.

Ankara Sanat Tiyatrosu: 
ABD’li oyun yazarı, senarist ve ro-

mancı Marsha Norman’ın 1983’te yazdı-
ğı ve Pulitzer Drama Ödülü’nü kazandı-
ğı “İyi Geceler Anne” AST’nin İstanbul’da 
sahnelenmeye başlayacak oyunların-
dan. GalataPerfom’dan aşina olduğumuz 
Yeşim Özsoy’un yönettiği oyunda Lale 
Mansur, Gizem Aldemir rol alıyor.

İntihar…
BETÜL 
MEMİŞ
memisbetul@gmail.com

geliyorlar

İstanbul Comics and Art Festivali’nin Urban 
Hacking Projesi’nde yer alan sanatçılar 
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İstanbul Comics and Art Festivali’nin Urban 
Hacking Projesi’nde yer alan sanatçılar 
Rafet Arslan ve Elif Atmaca ile söyleştik

Üç boyutlu alan yerleştirmeleriyle Kadıköy sokaklarına 
açılan İstanbul Comics and Art Festival için geri sayım 
başladı. 2016 yılından bu yana çizgi dünyası ve sokak 
kültürüyle iç içe olan festival, bu yıl sokağa çıkıyor ve 
yalnızca festival katılımcılarına değil, kentin gündelik 
yaşamına karışarak her kesimden insana ulaşmayı 
hedefliyor. Bu kapsamda festivalde geçmiş yıllardan farklı 
olarak “Urban Hacking” projesi yer alacak. Festivalden iki 
hafta önce çağdaş sanat üretimleriyle tanınan sanatçı ve 
tasarımcılar, Kadıköy’ün semtlerinde seçtikleri kamusal 
alanlara üç boyutlu sanatsal müdahalelerde bulunacak. 
Projede yer alan  Rafet Arslan ve Elif Atmaca da 1 Eylül’de 
Kadıköy’ün  sokaklarına çıkacak. Arslan ve Atmaca ile 
sanatsal çalışmaları hakkında söyleştik. 

Kenti
“hack’lemeye”

• Bu yıl farklı bir bakış açısıyla düzenlenen İCAF’ta 
yer alacaksınız. Nasıl bir çalışma bekliyor bizi?

Urban Hacking projesi kapsamında festivalin Kadı-
köy sokaklarına yayılan ayağı içinde yer alacağım. Şeh-
ri hack’lemek kavramına ve festivalin “comics” ruhuyla 
uyumlu, hem gülümseten ve dikkat çeken hem de düşün-
düren ve sorgulamaya imkân veren imge çıkartmak iste-
dim. Sokaktan geçen izleyiciye kendi kimliği ve öznelli-
ği üzerine soru soran, bir çeşit “psişik” anlamda interaktif 
durum yaratmayı hedefliyorum. Bir taraftan da yolda se-
yir halindeki insanın adım ritmini bozmak, onu durdurup 
işi izlerken sokak rutinini hack’lemek amacım.

• Eserlerinizde  kolaj, video, mekan düzenlemesi gibi 
teknikler kullanıyorsunuz. Eseri yaratma sürecinden 
bahseder misiniz?

İCAF kapsamında hazırladığım çalışma “Who Are 
You” başlığını taşıyor ve daha önce birçok eserimde ol-
duğu gibi hazır malzemeden şiirsel bir imge çıkartmayı 
hedefliyorum. Sokakta istediğim etkiyi bana verecek doğ-

ru malzemeyi araştırma ve seç-
me sürecinin ardından, onu görsel 
olarak işleme süreci devreye giriyor. 
Çok da spoiler’e girmeden sergilenecek 
eserin uzun ve uğraşlı bir montaj sürecini de içerdiğini 
şimdiden söyleyebilirim. 

• Kör Bakış adlı projenizde insanın varoluş mesele-
sine odaklanıyorsunuz. Modern dünyanın sembolleriy-
le antik Mısır’a ait görselleri yan yana getiriyorsunuz. 
Bu fikir nasıl oluştu, sizi rahatsız eden bir şeyler olsa 
gerek?

İnsan türünün uygarlık tarihine bir bakış attığımızda 
şu an yaşadığımız temel sorunların binlerce yıl öncesinde 
de ana sorunlar olarak var olduğu ve tartışıldığını görüyo-
ruz. O zaman uygarlık dediğimiz bu sürecin insan türüne 
artısı nedir? Hala sadece kendi türümüzü değil, gezegeni 
ve üzerindeki yaşamı fütursuzca yok ediyorsak o zaman 
gelişme ve ilerlemeye yönelik söylemlerimiz beyhudedir. 
O zaman bakıyoruz ama görmüyoruzdur.

• Kadıköy sokak sanatına yabancı olmayan semtler-
den biri ve siz de Kadıköylülerle buluşacaksınız. Neler 
hissediyorsunuz?

İstanbul’da yaşadığım 11. sene ve bu sürenin özel-
likle ilk bölümü Kadıköy’de ve onun sokaklarında geç-
ti. Yakın geçmişte şiirin alanını genişletmek ve onu kâğı-
dın merkezinden çıkartmak için soyunduğum “erekte şiir 
manifestoları” adlı sokak şiiri pratiklerinden bazılarını da 
Kadıköy sokaklarında deneyimlemiştim. Bu açıdan Ka-
dıköy sokaklarında bir eserimin sergilenmesini bir ilk bu-
luşmadan öte, kişisel hafızamda geriye dönmek ve zama-
nın altınına selam vermek hevesi olarak görüyorum. 

• Sizi endüstriyel tasarımcı olarak tanıyoruz ama 
tasarladığınız oyuncaklarla da biliyoruz. Siz kendini-
zi nasıl tanımlıyorsunuz?

Liseden itibaren endüstriyel tasarımcı olmayı ha-
yal ediyordum ve üniversitede Gazi Üniversitesi En-
düstri Ürünleri Tasarımı bölümünü okuyarak bu hayali-
mi gerçekleştirmiş oldum. Mezun olduktan sonra farklı 
alanlarda ürün ve grafik tasarımcısı olarak çalıştım. Öte 
yandan çocuklar ve onların sınırsız hayal gücü tasarım-
cı olarak beni her zaman çok etkiliyor ve bu konuya her 
zaman ayrı bir hassasiyetim var. Bu motivasyonla da bir 
sene önce ‘Toyi’ adında sosyal girişimi hayata geçirmek 
üzere yola çıktım. Toyi ile çocukların yaratıcılıklarını 
destekleyici araçlar -oyuncak- ve oyun deneyimleri ta-
sarlıyoruz. Sanırım tüm bu maceralardan sonra hem sos-
yal girişimci hem de tasarımcı olarak tanımlanmam yan-
lış olmaz.

• İCAF Urban Hacking’in sanatçıları arasındası-
nız, festivalde nasıl bir çalışma ile izleyeceğiz sizi?

İCAF ve Urban Hacking ruhuna uygun bir şekilde 
günlük hayatta hep karşılaştığımız sokaktaki nesnele-
re, ağaçlara karakterler yerleştirip ve hatta o nesneleri 
karakterleştirip, sokaktan geçenlere eğlenceli sürprizler 
yapmaya çalışacağım. 

Günlük koşuşturmacada yaşadığımız alandan o ka-
dar kopuyoruz ki etrafımızla hiçbir etkileşime girmeden 
kendi alanlarımıza kapanıyoruz. Ben de o koşuşturma-

cada minicik de olsa bir mola 
verip, renklerle ve eğlenceli ka-
rakterlerle dikkat çekerek minik 
farkındalıklar ve gülümsemeler 
yaratmaya çalışacağım.

• Oyuncaklarla aranız iyi, onlara şe-
kil veriyorsunuz, boyuyorsunuz. Bu ilginiz nasıl gelişti?

Aslında hayatımıza oyuncu olarak dahil olan ve bizi 
hayal kurmaya teşvik eden her şeyi çok seviyorum. Ani-
masyonlar, oyunlar, masallar… Oyuncaklar da onlardan 
bir tanesi. Bir tasarımcı olarak yaratıcı süreç ile oyun 
sürecinin benzer dinamiklere sahip olduğunu düşünüyo-
rum. Oyuncaklar da bu süreci tetikleyen araçlar olduğu 
için ayrı bir ilgim ve sevgim var. 

• Oyuncakların çocuk dünyasına ait olduğuna dair  
genel bir kanı var, sizce de öyle mi?

Çocukluğa dair ilk sahiplendiğimiz şeyler oyuncak-
lar olduğu için böyle bir yaklaşım olması normal tabii ki. 
Maalesef büyüdükçe oyun/ oyuncaktan uzaklaşıp ciddi 
işler yapmaya başlayan yetişkinlere dönüşüyoruz. Oysa 
oyun ve oyuncak hayatımızın her döneminde olan, ol-
ması gereken şeyler. Hayal kurmaya her zaman ihtiya-
cımız var. Hala böyle bir genel kanı olsa da ben bunun 
artık dönüştüğünü düşünüyorum. Yeni nesil büyükler 
olarak daha oyuncuyuz ve bunun giderek daha da deği-
şeceğine inanıyorum. 

• Özellikle çocukların sokaktan, oyuncaklardan ve 

yaratım sürecinden koptuğu bir zamandayız. Bunu ter-
sine çevirmek için neler yapılmalı sizce? 

En öncelikli olarak oyunun çocukların temel hak ve 
ihtiyaçlarından bir tanesi olduğunun farkına varıp, oyu-
nun çocuklar için olan anlamını ve önemini içselleştir-
memiz gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra mevcut engelle-
ri ortadan kaldıracak adımları atabiliriz. Sokaklarımızda 
çocukların özgürce ve güvenle oynayabilecekleri oyun 
alanları yetersiz, mevcut oyunları da geleneksel tipte ol-
duğu için çocukların ihtiyaçlarını ve beklentilerini kar-
şılamıyor. Öte yandan artık çocukların kendi başına ge-
çirebilecekleri serbest zamanları yok denecek kadar az, 
tüm zamanları ebeveynleri tarafından planlanıp, yöneti-
liyor. Bunu da tamamen akademik başarı odaklı planla-
dıkları için oyun zamanı zaten gereksiz ve zaman kaybı 
olarak görülüyor. Çocuk gözüyle bu ihtiyaca yaklaşıp, 
onlara bu ihtiyaçlarını verimli bir şekilde karşılayabil-
meleri için uygun ortamlar yaratmalıyız. 

Kör Bakış projesiyle tanıdığımız sanatçı Rafet Arslan “Amacım 
yolda seyir halindeki insanın adım ritmini bozmak, onu 
durdurup işi izlerken sokak rutinini hack’lemek.” diyor

Endüstriyel tasarımcı Elif Atmaca çocuklar için farklı oyuncaklar 
tasarlıyor.Atmaca sokaktaki nesnelere, ağaçlara karakterler 

yerleştirip sokaktan geçenlere sürprizler yapacak

SOKAĞIN RUTİNİNİ BOZMAK

OYUNCAKLARIN DÜNYASINA DAVET

l Erhan DEMİRTAŞ

Festival hakkında detaylı bilgilere ve 
festival programına www.icaf.com.tr adresinden 

ulaşabilirsiniz. 



oğu Karadeniz’in güzel şehri Trabzon’un, 
önceden Of’a bağlı olan, 30 yıla yakındır 
da kendisi ilçe konumunda bulunan Hay-
rat bölgesindeyiz. Sebeb-i ziyaretimiz bir 

şenlik. Ama gelin hikâyeyi önce biraz başa saralım…
Trabzon’un tanınmış köklü ailelerinden Nuhoğ-

lu Vakfı, bundan 3 ay evvel bölgeye bir kültür mer-
kezi kazandırdı. Ama buranın diğerlerinden bir farkı 
var; tamamen çocuklara özel ve ücretsiz. “Nuhoğ-
lu Vakfı Hayrat Çocuk Sanat Merkezi” adını taşı-
yan bu merkez aslında İstanbul’dan bir belediyenin desteğiyle hayata geçti; ‘Ben Of Doğumlu bir Ka-

dıköylüyüm’ diyen Kadıköy Belediye Başkanı Ay-
kurt Nuhoğlu ve çalışma arkadaşlarının desteğiy-
di bu. Yıllardır binlerce Kadıköylü çocuğa ücretsiz 
ve nitelikli sanat eğitimi sunan Kadıköy Belediyesi 
Çocuk Sanat Merkezi’nin proje koordinatörü Yeşim 
Altınay ve ekibi geçen kıştan beri sık sık Hayrat’a 
giderek, merkezin kuruluş aşamasında yardımları-
nı sundular. Ve Mayıs ayında Hayrat Çocuk Sanat 
Merkezi açıldı. 4 ile 16 yaşları arasındaki Hayratlı 
120 çocuk, kendileri gibi yöre halkından olan Kara-
denizli hocalarından yaz döneminde müzik ve resim 

eğitimleri aldı. Böylece Hayrat ve Kadıköy ÇSM’le-
ri, biri Marmara’da diğeri Karadeniz’de bulunması-
na karşın manevi kardeşliklerini kurmuş oldu. 

HEM VİVALDİ HEM UŞAKLAR!
Daha sonra bu proje, bir konser fikrine evrildi. 

Nuhoğlu Vakfı tarafından tam 17 yıldır her yıl Hay-
rat’ta “Geleneksel Aile Buluşması” yapılıyor. Bu sene-
ki buluşmanın bir tür ‘Çocuk Sanat Şenliği’ne dönüş-
mesi arzu edildi. Öyle de oldu. Kadıköylü ve Hayratlı 
çocukların aynı sahneye birlikte çıkarak şarkılarını hep 
bir ağızdan seslendirmelerine karar verildi. Ve prova-
lar başladı; Hayrat’ta ve Kadıköy’de heyecanlı zaman-
lar sürüyordu. Gerçi Kadıköylü ÇSM öğrencileri daha 
önce yurtdışı da dâhil olmak üzere pek çok konser ver-
mişlerdi ama Hayratlı çocuklar için bu ilkti. O nedenle 
Yeşim Altınay ve ÇSM Orkestrası ve Korosu, konser 
gününden evvel ilçeye gelerek ortak provalar yaptılar. 

Ve konser günü geldi çattı; 27 Ağustos Pazartesi 
günü Hayrat meydanında her zamankinden farklı bir 
atmosfer vardı. Hayrat halkı hem konseri, çocukları-
nın ilk kez sahneye çıkmasını bekliyor hem de Kadı-
köy’den gelen biz misafirlerle tanışıyordu. 

Hayrat Kaymakamlığı, Hayrat Belediyesi ve Kadı-
köy Belediyesi’nin desteklediği şenlikte, normal akı-
şın aksine protokol konuşmalarına değil de çocukla-
rın sesine öncelik verildi. Kadıköy’den 34, Hayrat’tan 
30 çocuğun katıldığı konser, klasik müzikle başladı ve 
Vivaldi’nin notaları sardı Hayrat’ı. Ardından da Ka-
dıköy’e bir selam gönderilerek, Modalı efsane sanatçı 
Barış Manço’nun Nane Limon Kabuğu’nu söylediler. 
Besteci Canan Altınay’ın bu konser için özel hazırladı-
ğı ‘Hayrat’ın Uşakları’ şarkısının da prömiyerinin ger-
çekleştirildiği konserde, Karadeniz’in yemyeşil doğa-
sına uygun olarak Çayır Çimen Geze Geze türküsünün 
ardından kapanış, tüm Türkiye’yi kucaklayan ‘Memle-
ketim’ şarkısıyla yapıldı. 

ÇOCUK, GELECEK, SANAT…
Konserin ardından da protokol konuşmaları ya-

pıldı. İstanbul Milletvekili, eski Nuhoğlu Vakfı Baş-
kanı Hayrettin Nuhoğlu, Trabzon Milletvekili Hü-
seyin Örs, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı 
Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Of Kaymakamı Eyüp 
Fırat, Nuhoğlu Vakfı Başkanı Hayri Günay Nuhoğlu, 
Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Hayrat 
Belediye Başkanı Mehmet Nuhoğlu, Nuhoğlu Vak-
fı Kurucu Başkanı ve Danışmanlar Meclisi Başkanı 
Ömer Çetin Nuhoğlu söz aldılar. Yapılan konuşma-
larda, bu şenliğin her yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı 
vesilesiyle gerçekleştirildiği belirtilerek, bu sene ço-
cukların bu ortak konseriyle daha da anlamlı hale gel-
diği vurgulandı. 

Memleketi Of’un komşusu Hayrat’a konuk gelen 
Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ise “Ço-
cuklarımız geleceğimizdir. Biz onlara ne verirsek on-
lar da bize gelecekte onu verecek. Çocuklarımızın 
kimlikli, kişilikli bireyler olarak yetişmesini istiyor-
sak onları iyi bir eğitimle donatmalıyız. Tüm dünya-
da bilindiği gibi çocukların gelişimlerindeki en önem-
li katkıyı sanat, kültür ve spor faaliyetleri veriyor. Bu 
bakımdan bu çocuk sanat merkezi çok yararlı. Bu ül-
kenin en büyük zenginliği çocuklar. Çocuklarımıza 
sahip çıkalım. Çocuklarımızın geleceğimiz olduğunu 
unutmadan özgür, kişilikli, düşünen insanlar olması 
için onlara destek olalım ve sahip çıkalım” dedi.

Konuşmaların ardından Nuhoğlu Vakfı Kurucu 
Başkanı, Danışmanlar Meclisi Başkanı Ömer Çetin 
Nuhoğlu, Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merke-
zi Proje Koordinatörü Yeşim Altınay’a plaket ver-
di. Aylardır canla başla bu proje için çalışan Altınay 
ise bu jest karşısında gözyaşlarını tutamadı. Altınay, 
“Umarım bu çocuklar dünyanın en güzel konser sa-
lonlarında çalıp, daha güzel plaketler alırlar…” te-
mennisinde bulundu.
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Kadıköylü müzisyen kardeşlerinden ilhamla, kendi ilçelerinde 
sanat eğitimi alan Trabzonlu çocuklar, ilk konserini verdi. Nuhoğlu Vakfı’nın şenliğinde 

buluşan Hayratlı ve Kadıköylü minik müzisyenler şarkılarını birlikte söyledi

Hayrat-Kadıköy
Yazı ve fotoğraflar: Gökçe UYGUN

Şenlik kapsamında yaklaşık 2 bin kitaplık Şelale 
Kafe-Kütüphanesi’nin de açılışı yapıldı.

Duygusal ve coşkulu 
bir konuşmaya 
yaparak, “Bugüne 
dek pek çok Nuhoğlu 
aile buluşması 
yaptık ama bugünkü 
çok özel, gurur 
duyuyorum” diyen 
Nuhoğlu Vakfı Kurucu 
Başkanı, Danışmanlar 
Meclisi Başkanı Ömer 
Çetin Nuhoğlu, tüm 
çocukları sahneye 
davet ederek tebrik 
etti

T.C. KADIKÖY İLÇESİ 
BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Kadıköy Belediye Meclisinin 7. Seçim Dönemi, 
5. Toplantı Yılında yapacağı Eylül Ayı Toplantısı 

03 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayacaktır.

Eylül Ayı Toplantısının ilk birleşimi 03 Eylül 2018 Pazartesi 
günü, saat 16.30’da Kadıköy Belediyesi Meclis Binası, 

Meclis Salonunda yapılacağından Sayın Meclis Üyelerinin 
toplantıya teşriflerini rica ederim.

Aykurt NUHOĞLU 
Belediye Başkanı

GÜNDEM:
1. Fen İşleri Müdürlüğünün, Kadıköy İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü 
hizmet binası tadilatının ihaleten yaptırılan işler 
kapsamında yapılması ile ilgili teklifi. 
2. Strateji Geliştirme Müdürlüğünün, “Helsinki Tasarım 
Haftası” 
ile ilgili yazısı.  

D
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Kentsel Sorunlara

10 Yenilikçi Çözüm
Şehirler, insana sunduğu sosyal, 
ekonomik olanaklarla çekim merkezi 
olmaya devam ediyor. Her geçen gün 
büyüyen ve kalabalıklaşan şehirler 
kirlilik, trafik, iklim değişikliği, su ve gıda 
güvenliği gibi sorunları da beraberinde 

getiriyor. Peki, yarının şehirleri nasıl 
olacak? Dünya Ekonomik Forumu 
raporunda, dünyanın çeşitli yerlerinden 
şehirlerin çeşitli sorunlara nasıl yenilikçi 
açözümler ürettiğini gösteren en iyi 
örneklerden 10’u ele alındı. 

Muzaffer Yunus Aydın’ın, Kadıköy 
Akademi için çevirdiği raporun özetini 
kısaltarak yayınlıyoruz. Raporun 
tamamını http://www.kadikoyakademi.
org/kentsel-sorunlara-yenilikci-10-
cozum/ adresinden okuyabilirsiniz. 

1) Yeniden  
Programlanabilir Alan
Kent nüfuslarının önümüzdeki 30 sene 
içerisinde 4 milyardan 7 milyara yükseleceği 
düşünülüyor. Bu 2050 yılında şimdi sahip 
olduğumuz kapasitenin iki katına ihtiyacımız 
olacağı anlamına geliyor. Ancak elimizde bunu 
sağlayacak ne zaman ne de maddi kaynaklar 
var. Bu durum bu kaynakları ve alt yapımızı 
güncel mimari yeniliklerle beraber daha 
kullanışlı ve çok amaçlı alanlar oluşturmak için 
kullanmak gerektiği sonucunu ortaya çıkarıyor. 
Dünyada birçok şehir bu bakış açısıyla alanlarını 
yeniden programlayarak çok amaçlı kullanıma 
açmaya başladı. Kanada’nın Vancouver şehri 
kentsel ayak izini azalttı. New York kademeli 
şekilde asfaltları açık alanlara dönüştürerek 
kullanıma uygun bir şekilde yeniden düzenledi. 
Alanların yeniden düzenlenmesinin en iyi 
örneklerinden biri ise Melbourne’de yaşanıyor. 
Melbourne, son 30 yılda 86 hektarlık yol ve 
diğer verimsiz alanları yeniden kullanıma açtı ve 
bu alanları demiryolu istasyonları ve karayolu 
bazlı toplu taşıma ağları etrafında yeni orta ve 
yüksek yoğunluklu konut projeleri için kullandı.

2) Su Ağı
Dünyayı susuz bir gelecek bekliyor! 2030’a 
gelindiğinde, tatlı su talebinin arzın yüzde 
40’ını aşabileceği tahmin ediliyor. Günümüzde 
ise sızıntıya bağlı ortalama su israfı tahminen 
yüzde 25-30 seviyesinde. Yani su israfını 
engellemek gelecek için hayati bir önem 
taşıyor. Akıllı su yönetim modelleri boru 
ağlarındaki su akışını izleyerek, tüm su 
döngüsünü kontrol altına almak ve insani-
ekolojik ihtiyaçlar için sürdürülebilir su 
sağlamak için sensörler kullanıyor. Örneğin, 
Queensland, Avustralya’da, Unitywater bir yıl 
içinde doğrudan su kayıplarını bir milyar litre 
azaltarak 1,9 milyon dolar tasarruf etti; boru ağı 
sorunlarını algılamak ve çözmek için harcadığı 
süreyi üçte iki oranında azalttı ve kullanılabilirliği 
neredeyse yüzde 20 oranında arttırdı.

3) Sosyal Medya ve  
UygulamalarAracılığıyla 
Ağaç Sahiplenme
Yaşadığımız kent ve dünya aşırı hava olaylarına 
tanık oluyor. Bunlara karşı hâkim anlayış 
duvarlar ya da barajlar yapmak. Az başvurulan 
yöntem ise ağaç dikmek. Oysa şehrin yeşil 
alanını yüzde 10 oranında arttırmak, iklim 
değişikliğinin neden olduğu sıcaklık artışını telafi 
edebilir.  Melbourne, 70.000’den fazla ağaçtan 
oluşan Kent Orman Stratejisi ile vatandaşları 
kent yeşillikleriyle gururlandırmaya teşvik 
ediyor. Bu sistemde tüm ağaçlar merkezi bir 
veritabanında etiketleniyor ve vatandaşlar 
bir ağacı sahiplenip, isim veriyor. Her yurttaş 
sahiplendiği ağacın büyümesini ve karbon 
dengelerini izleyip, bu verileri sosyal ağları 
aracılığıyla paylaşabiliyor. Bununla beraber her 
ağacın, vatandaşların kusurları ve hastalıkları 
rapor etmesine ve hatta aşk mektupları 
göndermesine izin veren kendi e-posta adresi 
bile var. Ağaçlar şu anda Melbourne’ün yüzde 
22’sini kaplıyor ve bu oranın 2040’a kadar 
yüzde 40’a yükselmesi hedefleniyor. 

4) Yeni Nesil Ulaşım
Dünya motorlu araçlardan uzaklaşıyor. Bisiklet 
hem kentlerin geleceği hem de ulaşım için 
geleceğin araçları arasında. 
İngiltere’de yapılan yeni bir hükümet 
araştırmasına göre bisiklet sürmeyi teşvik 
etmek için yapılan küçük yatırımlar, 35’e 1 
oranında verim sağlıyor. Bisiklet kullanımı için 
düşük maliyetli çözümler arasında; ayrı bisiklet 
şeritleri oluşturulması, bisiklet paylaşım ağları 
yaratılması, bisikletlerin hızına uyacak şekilde 
trafik ışıklarının yeniden gözden geçirilmesi 
ve trafiğin yavaşlatılması için yolların kenarları 
boyunca ağaç dikilmesi yer alıyor.

5) Ortak Enerji Kullanımı
Nüfus artışı, ekonomik kalkınma, kentleşme ve 
sanayileşme gibi faktörlerden dolayı, küresel 
enerji tüketiminin 2010’dan 2035’e kadar 
neredeyse ½ oranında artacağı tahmin ediliyor. 
Buna önlem için düşünülen “trijenerasyon” 
sistemleri, İskandinavya, Güney Avrupa, 
Güney Kore ve Japonya pazarlarına girmeye 
ve kullanılmaya başlandı. Spesifik olarak, 
“trijenerasyon” sistemleri, ısıyı, binaları ısıtmak 
ya da soğutmak için Absorption Refrigerator 
teknolojisini kullanıyor. 

6) Paylaşımlı Şehirler
Tüketim kültürünün değişimiyle beraber, 
ürünlerin ve hizmetlerin paylaşılarak ya da 
devredilerek kullanılmasıyla açıklanabilecek 
paylaşım ekonomisi yaşanmaya başladı. 

Örneğin Airbnb gibi web siteleri, kullanılmayan 
alanın kiraya verilmesini kolaylaştırıyor ve boşa 
harcanan kapasiteyi azaltıyor. Aynı şekilde, 
pek çok insan, dünyanın dört bir yanındaki 
şehirlerde mevcut olan web destekli araç 
paylaşım kulüpleri yoluyla araba kiralayabiliyor. 
Streetbank gibi web siteleri, şehir 
sakinlerinin diğer ürünleri paylaşmalarını 
veya artık kullanılmadıklarında bunların 
değerlendirilmesini amaçlıyor. Kadıköy’de de 
örneklerini gördüğümüz paylaşımlar altyapı 
ihtiyacını azaltıp daha az kaynak kullanımı ve 
daha düşük maliyet sağlıyor. 

7) Talebe Dayalı Ulaşım
Araç trafiği tıkanıklığı ve bunun sonucu olarak 
ortaya çıkan hava kirliliği hem insan sağlığına 
zarar veriyor hem de büyük maddi kayba neden 
oluyor. Sadece Amerika Birleşik Devletleri’nin 
83 büyük kentsel bölgesinde, tıkanıklık 
tarafından boşa harcanan zaman ve yakıt 
60 milyar dolar. Dünya Sağlık Örgütü, dünya 
genelinde yılda bir milyondan fazla ölümün, 
büyük ölçüde taşıt trafiğinin neden olduğu hava 
kirliliğine atfedilebileceğini tahmin ediyor. Dijital 
bilgi ve iletişim teknolojileri araç trafiğini daha 
verimli bir şekilde yönetmeye yardımcı oluyor. 
Bunlardan bir tanesi, Kaliforniya’daki Irvine 
Üniversitesi’ndeki araştırmacıların, araçları 
gerçek zamanlı olarak yönlendirmek ve hızlı 
değişen ortamlarda yolcu alma ve teslim etme 
talebini karşılamak için geliştirdikleri “toplu 
taşıma aracı yönlendirme” algoritması.

8) Akıllı Sokak Direkleri
Standart sokak lambaları yerine daha uzun 
süre dayanan, daha az enerji tüketen ve daha 
az yan ürün içeren LED sokak ışıkları geleceğin 
aydınlatma araçlarından. Yeni nesil LED sokak 
ışıklarında hava, kirlilik, sismik aktivite, trafik 
ve insanların hareketi gibi bir dizi algılama 
teknolojisi kullanılıyor. Bu akıllı sokak direklerini 
bir ağa bağlayarak, bir şehirde gerçekte neler 
olup bittiğini anlamak mümkün.

9) Kentsel Tarım
BM, dünya nüfusunun 2050 yılına kadar 9 
milyara ulaşacağını tahmin ediyor, bu 2 milyarın 
büyük çoğunluğu şehirlerde yaşayacak ve bu 
yeni şehir sakinlerini beslemek için, küresel gıda 
sisteminin yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor. 
Ellen McArthur Vakfı, Avrupa’da yetişen ve 
çabuk bozulabilen sebzelerin yüzde 45’inin 
masaya ulaşmadan önce boşa harcandığını, 
bunun çoğunun uzun ve verimsiz tedarik 
zincirlerinden kaynaklandığını tespit etmiş. Atık 
oranını azaltmanın basit bir yolu, çiftliğin yerini 
değiştirmek yani üretimi kente taşımak. Binaların 
çatıları, otoparklar ve hatta duvarlar birer bahçe 
haline gelebiliyor. Bu sistemin uzun yıllardır 
uygulandığı kentlerden biri Londra. Londra’da 
uygulanan “yeşil kuşak”, gelişmekte olan 
metropol için gıda güvenliğini sağlarken, doğayı 
korumanın bir yolu olarak görülüyor. 

10) Medellin: Sosyal  
Entegrasyonun Altyapısı
1992 yılında, Kolombiya’da bulunan Medellin, 
dünyanın en tehlikeli şehirlerinden biri olarak 
kabul edilirken günümüzde, ilerici mimari ve 
kentsel müdahalelerin bir merkezi olarak 
görülüyor. Çünkü kentsel gelişim projeleri 
genellikle fiziksel problemlere çözümler 
üretmeyi hedeflerken, Medellin farklı bir 
strateji seçerek mimarlık ve şehirciliği sosyal 
bütünleşme araçları olarak kullanmış. España 
Kütüphane Parkı ve toplu taşıma aracı olarak 
üretilen teleferik gibi projeler, kentin görece 
yoksul olan bölgelerini ticaret merkezlerine 
bağlayarak sosyo ekonomik değişimin önünü 
açmış ve bir sembol haline gelmiş. 
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Haftalık süreli yerel gazete

Kadıköy Belediyesi ve Kadıköylüler adına 
Sahibi Kadıköy Belediye Başkanı

AYKURT NUHOĞLU
YAYIN KURULU

Onur TEMÜRLENK,  
Ayten GENÇ, Leyla ALP

Yazı İşleri Müdürü

Semra ÇELEBİ

Sayfa Tasarımı

Yasemin ÖZGÜNEŞ - Sinem HAMARAT

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Ulaş YILMAZ

Haber Merkezi

Gökçe UYGUN - Erhan DEMİRTAŞ

Reklam Servisi

Özge ÖZVEREN

Baskı: İleri Haber Ajansı İletişim Matbaacılık Yayıncılık ve Teknik Hizmetleri Ticaret A.Ş. 
Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11 A/21 Yenibosna / İSTANBUL

Adres: Osmanağa Mahallesi 
Söğütlüçeşme Cad. 

Kalem Sok. No: 7/2 A Blok 
Kadıköy

Tel: (216) 348 70 60 
Reklam: (216) 345 82 02

www.gazetekadikoy.com.tr
www.facebook.com/gazetekadikoy

www.twitter.com/gazetekadikoy
E-posta: gazetekadikoy@gmail.com

Dağıtım: Mehmet Gündoğdu
(0532) 727 01 07

Gazetemizde yayınlanan yazıların yasal sorumluluğu yazı sahibine aittir.

Reklam: (216) 345 82 02 - (216) 338 61 33

O kanunun kutusundan ikici kez çıktığı günü de 
unutmadım. Nasıl unutabilirdim. Bu anlar benim 
onunla, hayatımda her zaman derin izler bırak-
mış bu bilge adamla hayat adına paylaşabildi-
ğim, değeri zamanla daha iyi anlaşılan anlarımız 
arasındaydı. Bir akşamdı. Beni yine bir ses ora-
ya çağırmıştı. Onu işyerinde daha önce hiç gör-
mediğim bir ruh halinde görmüştüm. Etrafa ya-
yılmış duygu da çok farklıydı. Önündeki küçük 
sehpanın üzerinde bir kadeh rakı vardı. Yanın-
da da biraz çerez... Kanunu çalmaya başlamıştı. 
Geldiğimde içeriden gelen sesleri duymuştum. 
O kadar ki onu orada öyle bırakıp geri dönmeyi 
bile düşünmüştüm. Ama dediğim gibi, beni ora-
ya bir sesin çağırdığı duygusu çok baskındı. Ka-
pıyı tıklatma cesaretini bu yüzden bulmuştum 
kendimde. Kendimi her türlü tepkiye de hazır-
lamıştım tabii. Beni karşısında gördüğünde tek 
kelime etmemişti. Sadece başıyla içeri girme-
mi işaret etmişti. Karşısına oturmamı da... Bana 
da bir kadeh doldurmuştu. Tek laf edememiş-
tim. Lafa gerek yoktu zaten. Aslında konuşu-
yorduk. Üstelik bu bir davetti, görüyordum. Ne 
için? Önemli değildi. Görecektim. 

Çalmaya başlayalı ne kadar oluyordu? So-
runun cevabını verebilmem mümkün değildi el-
bet. Ama gösteri başlamıştı anlaşılan. Göste-
ri... Onun böyle geleceğimi bilmeden tek başına 
çalmasına gösteri demem ne kadar doğruy-
du? Bilmem. İçimden öyle demek gelmişti işte. 
Hem insan hiç kendisi için, sadece kendisi için 
bir gösteriye çıkmak istemez miydi? Geçmi-
şinde kalan ezgilerini hafızasındakilerle pay-
laşmaya ihtiyaç duymaz mıydı? Hayat bana 
bunun mümkün olduğunu söyletiyor. İşin as-
lını öğrendiğimdeyse ne kadar doğru bir tespit 
yaptığımı daha iyi görecektim. O akşam ora-
sı bir işyeri değildi artık. Tarihin gizli izlerini bı-
raktığı bir odadaydık. Odanın bulunduğu iş hanı 
kim bilir geçmişte nelerin ve kimlerin tanıklığı-
nı yapmıştı. Şimdi de bir başka tanıklık söz ko-
nusuydu. Neyin, nasıl yaşanacağı veya yaşana-
mayacağı hakkında hiç kimseye hesap verme 
ihtiyacını duymadığımız bir zamanı yaşıyorduk. 

Nağmelerimiz vardı. O kanundan gelen 
nağmeler... Kim bilir nerelere, hangi zaman-
lar için kök salmış nağmeler... Bana tabii ki din-
lemek, hatta sadece dinlemek değil, kendimi 
duyduklarıma vermek kalıyordu. O da benden 
daha fazlasını istememişti, hissediyordum. Bi-
raz içkilerimizi yudumlayacak, biraz da hatırala-
rımıza, hayallerimize dalacaktık. Neler hissetti-
ğini tam bilmiyordum. Öyle ne kadar kalmıştık, 
hatırlayamıyorum artık. Belki bir saatlik böy-
le derin bir beraberlikti bu, belki de iki saatlik. 
Açıklama yoktu. Sonra aniden durmuştu. Önce 
kadehinden bir yudum daha almış, ardından da 
söyleyebileceklerini söylemişti.

“Nazan bu akşam gidiyor... Şimdi yolda as-
lında... Meçhule doğru bir gidiş... İstediği hayatı 
yaşayabileceğine inanmam lazım...”

Durmuştum. Nazan’ın kızı olduğunu biliyor-
dum. O kadar samimiyetimiz vardı. nereye, ne-
den gittiğini bilemezdim ama. Bu gidişten ne-
den bu kadar etkilendiğini de bilmiyordum. 
Onun da cevabını uzunca bir suskunluktan 
sonra alacaktım. 

“O benim arkadaşımdı. Annesi öldükten 
sonra birbirimize çok destek olduk. O olmasay-
dı bu günlere gelemezdim, toparlanamazdım. 
Ama hayat... Bana sonuna kadar bağlı kalacak 
değildi ya...”

Resmi daha iyi görmeye başlamıştım. Son-
radan söylenecekler de bu söylenenlere ışık 
tutacaktı.

“Tek üzüntüm ne biliyor musun? Çok çok 
uzağa gitmesi... Dünyanın öbür ucu... Arjantin... 
Nasıl bulduysa sevgilisini... Ama çocuk iyi, la-
fım yok... Oralara bir gün gider miyim, onu da 
zaman gösterecek artık. Ama bu yaştan sonra 
yalnız kalmak insanın çok ağırına gidiyor...”

Kanunun kutusundan çıkmasının sebebini 
öğrenmek içimi acıtmıştı. Onun vedaların insanı 
olduğunu hatırlamam o kadar zor değildi artık.

İlk veda en yakın dostundan gelmişti, ikin-
ci veda kızından. O akşamın ruhunda bu vardı.

Kanun başka bir zaman kutusundan bir 
daha çıkar mı? Kim bilir. Hayat burada. Biz bu-
radayız. Onun, günü geldiğinde, Arjantin’e gi-
deceğine bu yüzden çok inanmak istiyorum. 
Dönüşünde hangi ezgiler nereden çıkar, onu da 
görürüz artık.

Gördüklerimiz 
göremediklerimiz (72)

MARİO 
LEVİ

Hazırlayan: Alper Kaan YURDAKUL

eknolojinin hayatımıza girmesi, ha-
yatımızı birçok açıdan kolay-
laştırsa da teknolojiyle birlik-
te değişen alışkanlıklarımız 

ve hayatımızı “kolaylaştırmak” için kul-
landığımız yeni enstrümanlarımız birçok 
sorunu da beraberinde getirdi. Bunlardan 
biri de oyun bağımlılığı… TÜİK verile-
rine göre, 16-24 yaşları arasında bilgisa-
yar kullanımı 2005’te yüzde 25’lerdeyken 
2017’de yüzde 90’lara çıkmış durumda. Dün-
yada ve Türkiye’de yapılan araştırmalardan çıkan 
sonuçlar ise oldukça vahim. Araştırmalara göre bilgisa-
yar ve telefon kullananların yüzde 10’u internet ve oyun 
bağımlısı. Bu oranlar dünyanın farklı yerlerindeki mil-
yonlarca insan gibi Türkiye’de yaşayan yüz binlerce ço-
cuk ve yetişkinin de oyun bağımlısı olduğunu gün yü-
züne seriyor. 

Özellikle son yıllarda oldukça tartışılan oyun bağım-
lılığını Dünya Sağlık Örgütü’nün Uluslararası Hastalık-
ların Sınıflandırması Kurumu da “dijital bir uyuşturucu 
madde” şeklinde tanımlayarak, akıl hastalığı kabul etti.

Peki, kendimizin veya çocuğumuzun oyun bağım-
lısı olduğunu nasıl anlarız? Oyun bağımlılığının psiko-
lojik ve fiziksel etkileri nelerdir? Bu hastalıktan nasıl 
kurtulabiliriz? Ağırlıklı olarak ritüel halindeki davranış-
lar üzerinde çalışmalar yürüten Psikolojik Danışma ve 
Rehberlik Uzmanı Erdem Pur, bu soruları Gazete Kadı-
köy okuyucuları için cevapladı.

“MADDE BAĞIMLILIĞI GİBİ…”
• Oyun bağımlılığı nedir? Bir birey oyun bağımlısı 

olduğunu nasıl anlar?
Bir davranışın bağımlılık olarak nitelendirilebilme-

si için öncelikli olarak devamlılığına bakmamız gere-
kiyor. Oyun bağımlılığında da birey artan sıklık ve is-
tek düzeyiyle birlikte, hayatının büyük bir bölümünü 
“çevrimiçi” geçiriyor ve gündelik işleri ile ilişkilerinde 
yoğun kontrolsüzlük yaşıyorsa o noktada oyun bağım-
lılığından söz edebiliriz. Günümüzde özellikle dijital 
oyunlar bireyin keyif ve heyecan duyduğu sanal plat-
formlar. Oyun bağımlılığında bu duygular adeta oyun 
oynandığı sürece yaşar, oyun bittikten sonra kaybolur. 
Tıpkı madde bağımlılığında olduğu gibi yoksunluk ya-
şanır. Huzursuz bir ruh hali ile birlikte gerçek yaşama 
yönelik konsantrasyon güçlüğü görülür. Birey günlük 
faaliyetlerini aksatır ki bu durum özellikle ebeveyn-ço-
cuk çatışmasını doğurabilir. Bunların haricinde yorgun-
luk, uykusuzluk, göz sulanması ve öz bakım becerilerin-
de düşüşlerin görülmesi de oyun bağımlılığının fiziksel 
belirtileri arasındadır ve dikkat edilmesi gerekmektedir.

“ALTERNATİFLER YARATAMIYORUZ”
• Oyun bağımlılığını oluşturan sebepler nelerdir?
Hani vardır ya bir mesel; körlerin fili tuttuğu yerine 

göre tarifi… Burada da nereden baksak farklı bir yap-
boz parçası çıkıyor karşımıza bütünü oluşturan. Önce-
likli olarak anne-baba tutumları kaynaklı tabii. Yapıl-
ması istenen davranış ne olursa olsun, bu isteği talep 
eden kişi rol model olmadığı müddetçe bir sonuç alı-
nabilmesi pek mümkün olmuyor. Aile içi iletişim ek-
sikliği, akabinde hissedilen yalnızlık duyguları da bire-
yi oyun faaliyetine itebiliyor. Şahsen en önemli neden 
olarak hem aile hem de eğitim sistemimiz içerisinde al-
ternatif alanlar oluşturamama problemini görüyorum. 
Çocuğu oyundan kaldırıp o boşluğun yerine geçecek 

imkânlar sunabiliyor muyuz? Maalesef hayır. 
Çocuk veya genç, enerjisini atacak alan bul-

makta zorlanıyor. Bununla birlikte okul-
ların merak duygusunu köreltici ezberci 
eğitim politikası da çocuğu yeniliklere, 
keşiflere yönelme açısından sınırlayarak 
kısır bir davranış örüntüsü kurmasına se-
bebiyet veriyor. Ruhsal nedenleri de es 

geçmemek lazım. Çünkü oyun bağımlılı-
ğı bir nevi derin bir boşluğu doldurma çaba-

sı. Yapılan araştırmalarda da oyun bağımlığı-
nın çoğunlukla özgüveni eksik, kendisini değersiz 

hisseden bireylerde görüldüğü saptandı. Kişi burada bir 
dünya kurar, yapamadıklarını yapar, söyleyemediklerini 
söyler. Kendisini karakterlerle özdeşleştirir. Bunlar bu 
bireyler için cezbedicidir.

“ÇOCUKLARIN BAKICISI KONSOLLAR”
• Gözlemlerinize göre oyun bağımlılığı hangi yaş 

gruplarında daha fazla görülüyor? 
Genel görüntüde ergenlerin daha ciddi bir risk gru-

bu oluşturduğunu söyleyebilirim. Gelişim dönemi itiba-
riyle de anne-babadan uzaklaşıp yalnız kalma isteğiyle 
birlikte kabul gördükleri ve kolay ulaşılabilir ilk mec-
ra olan özellikle çevrimiçi oyunlara yöneliyor, arkadaş-
lık ilişkilerini buradan veya buraya yönelik oluşturuyor-
lar. Böyle olunca da her ihtiyaçlarını giderebildiklerini 
düşündükleri bir alan açmış oluyorlar kendilerine. Ay-
rıca çocuklarda da yüksek oranda görüyoruz artık maa-
lesef. İşten sonra ikinci planda kalan çocukların bakıcısı 
rolüne büründü artık konsollar. Geçici bir çözüm olarak 
olabilir ancak uzun vadede ciddi sorunlara yol açabili-
yor. Son zamanlarda ise yetişkinlerde de karşılaştığımı 
belirtmem gerekiyor. Özellikle yaşamı idame ettirmede 
güçlük yaşayan ebeveynlerde sorunlardan bir müddet de 
olsa uzaklaşabildikleri oyunlara eğilim artıyor.

• Oyun bağımlılığının kişilerde yarattığı olumsuz 
etkileri sıralayarak açıklar mısınız? 

Oyun bağımlısı birey fiziksel açıdan vücut dengesi-
nin bozulması, çeşitli kas ve eklem ağrıları, göz prob-
lemleri, sürekli yorgunluk ve uykusuzluk, psikomotor 
beceri bozuklukları gibi problem durumlarıyla karşıla-
şabiliyor. Ayrıca dikkat eksikliği ve hiperaktivite bo-
zukluğu da bu bireylere sıklıkla tanılanıyor. Psikolojik 
olarak ise takıntılı ve agresif davranışlar, duygu ve his-
lerde duyarsızlaşma, şiddete eğilim, anksiyete gibi etki-
leri bilhassa görüyoruz. Bunun yanında adeta makine-
leşmiş gibi özgür düşünce ve arzu eksikliği de önemli 
olumsuz etkilerden. Sosyal açıdan ise eğitim veya iş ha-
yatında verimin düşmesi, ilişkilerde kopukluk gibi so-
runlar karşımıza çıkıyor.

“AKIL HASTALIĞI DEMEK İÇİN ERKEN”
• Dünya Sağlık Örgütü’nün oyun bağımlılığını 

“akıl hastalığı” olarak sınıflandırması hakkında ne 
düşünüyorsunuz?

Bu bağımlılık türü çok güncel. Çok kısa bir zaman 
önce başladı ve yayıldı. Elimizde de yeterli çalışma 
yok maalesef. Bu açıdan baktığımda temelinin sağlam 
olmadığını ve erken bir tanımlama olduğunu düşünü-
yorum. Ayrıca milyonlarca oyuncuya yönelik de ağır 
bir itham olduğu gibi bu konuda çok da bilinçli olma-
yan ailelerin endişesini artırabilir. Oyunlardan çok bu 
duruma iten nedenlerin üzerinde durulması ve önlem 
zemininde yapılacak çalışmalar kanaatimce daha des-
tekleyici olacaktır.

Gelişen teknolojiyle birlikte ortaya çıkan problemlerden 
biri de kişisel bilgi güvenliği… Özellikle dünyada mil-
yarlarca kişinin üyesi olduğu Facebook’un, kullanıcı ve-
rilerini seçim zamanlarında anket şirketleriyle paylaştığı 
ortaya çıkmasının ardından daha yüksek sesle konuşul-
maya başlanan bu probleme karşı alınabilecek önlemler 
Toplumsal Bilgi ve İletişim Derneği tarafından düzen-
lenen “Dijital Güvenlik Buluşmaları”nda konuşuluyor. 
İDEA Kadıköy’de gerçekleşen etkinliklerde alanında 
uzman konuşmacılar, internet kullanıcılarına kişisel ve-

rilerini nasıl koruyabileceklerini anlatıyor. 
Şu ana kadar üç buluşma gerçekleşti. Bu buluşma-

ların ilkinde dijital güvenlikle ilgili temel kavramlar ile 
ilgili bilgi verilirken, ikinci buluşmada katılımcılara in-
ternette kısıtlama olmaksızın özgür ve güvenli gezinti 
imkânı veren “VPN” anlatılarak herkesin kendi “VP-
N”ini kendi yapması sağlandı. Üçüncü buluşmada ise  
yazılım ürününü oluşturan kodların herkes tarafından 
okunabileceğini, görülebileceğini, yazılımın tüm ele-
manları ile nasıl bir işleyişe sahip olduğunun incelene-
bilen ve ayrıca geliştirilmeye açık, “Açık Kaynak Kod” 
kullanılan “Özgür Yazılım”lar üzerine konuşuldu.  

“BİZ ONLARI KULLANALIM”
Dijital Güvenlik buluşmalarıyla ilgili gazetemize 

konuşan Toplumsal Bilgi ve İletişim Derneği Yönetim 
Kurulu Üyesi Mehmet Şafak Sarı “Toplumsal Bilgi ve 
İletişim Derneği olarak çalışmalarımıza başladığımızda 
derneğimizin çalışma alanlarından biri de son kullanı-
cılara yönelik dijital güvenlik meselesiydi. Günümüzde 
internet kullanımı ve medyayı tüketme süreçlerinde ar-

tık birçok yeni iletişim aracı kullanıyoruz. Bu teknolo-
jileri kullanırken, bu araçların arka planda neler yaptığı 
hakkında bir bilgimiz yok. Akıllı telefonlar ve sayesin-
de gündelik hayatımızdaki birçok faaliyetimizi kontrol-
lü ve daha konforlu yapmaya bilgisayarla başladık. Bu 
konforu sağlayan şirketlerin tek amacı bize hizmet üret-
mek değil. Birçok şirket, kurum veya gayri resmi olu-
şum, bizim bu yazılımları ve iletişim araçlarımızı kötü 
amaçlarla kullanıyor. Facebook olayı ile birlikte artık 
kamuoyunda da herkesin bildiği üzere birçok şirketin 
kişisel verilerimizi bize anlattıklarının dışında kullandı-
ğını biliyoruz.” dedi.

Sarı bu buluşmalarla ilgili amaçlarını “Biz de bu tip 
büyük şirketlerin veya kullandığımız yazılımların ne ol-
duğunu ne amaçla kullanılabileceğini anlatmaya çalı-
şıyoruz. Yazılımların bizi kullanmamasını değil, bizim 
yazılımları kullanmamıza yönelik alternatifler üretiyo-
ruz.” cümlesiyle açıkladı.
Eylül ayında gerçekleşecek buluşmanın tarihi henüz 
belli değil ancak güncel duyuruları ve etkinlik detaylarını 
“facebook.com/tbidorgtr” adresinden öğrenebilirsiniz

Oyun baGImlIlarI için

Dünya Sağlık Örgütü tarafından akıl hastalığı olarak kabul edilmeye başlanan modern dünyanın 
yeni problemi oyun bağımlılığını, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uzmanı Erdem Pur ile konuştuk

T

KADEMELİ 
OLARAK AZALTIN
• Oyun bağımlısı olan kişiler bunu aşmak için 
neler yapabilir? Bu konuda profesyonel destek 
veriliyor mu? 
Kişinin problemi kabul etmesi öncelikle. Kesinlikle 
en önemlisi ve en zoru bu, ancak şart. Bir 
anda aşmak mümkün değil hatta yoksunluk 
hissedildiğinde geri dönme riski de var. Kademeli 
olarak oyun oynama süresini azaltma yoluyla en 
aza indirmek faydalı olacaktır. Her alışkanlıktan 
vazgeçişte yerine bir şey koymak gerekir. 
Kişi neyi tercih ederse. Sürecin zaman alacağı 
benimsendiğinde ve sabırlı olunduğunda ise bireyin 
bağımlılığından kurtulması kolaylaşacaktır.
Avrupa’da ve özellikle Uzakdoğu ülkelerinde ciddi 
çalışmalar var. Çeşitli rehabilitasyon merkezleri 
ve kamplar kurulmaya başlandı. Uyuşturucuyla 
mücadele formatında sürdürülüyor daha çok. 
Ülkemizde ise ne yazık ki bu amaç doğrultusunda 
sistemli bir çalışma yapılmadı henüz. Terapi şeklinde 
değil de daha çok bu konuyu alternatif etkinlik 
olarak sunma ya da farkındalık eğitimleri gibi yan 
programlarla süreç götürülmeye çalışılıyor. 
• Ailelerin oyun bağımlısı bireyler yetiştirmemek için 
çocuklarına karşı alacakları önlemler neler olmalı?
Öncelikle mümkün olduğu kadar birlikte 
oynamaya teşvik edilmeli çocuk. Yaparak 
yaşayarak oynamalı. Kendini ifade edebileceği, 
geliştirebileceği bir saha oluşturulmalı. Dokunmalı, 
hissetmeli, eğlenmeli… Değer gördüğünü bilmeli. 
Sosyal becerilerin ve sağlıklı bir aile etkileşiminin 
temelini atmada çok güzel bir fırsattır bu. Tabii 
arkadaşlarıyla görüşmesinin, sosyal aktivitelerinin 
de desteklenmesi bu becerilerin hayatın her alanına 
sirayet etmesinin sağlanması da önemli. Ancak 
içinde bulunduğumuz dönemde teknolojiden 
kopmak mümkün değil pek tabii. Bu noktada da 
yasakçı bir tavırdan ziyade çizelge oluşturmak ve 
çocukla dijital oyuna ayrılacak süre için anlaşmaya 
varmak gerekiyor. Bu noktada bilgisayar destekli 
eğitsel oyunlar teşvik edilebilir. Maruz kaldığı 
oyunların kontrolünün yapılması da önemli. Genel 
itibariyle çocuğa model olmak ve ona alan açmak 
gerekiyor. Anonim bir deyişte olduğu gibi, “Çocuklar 
yağmura benzer. Onları bir kaba koymaya 
çalışmayın, toprak olun.”

Dijital gUvenliGe dikkat!
Her ay başka bir konuyla İDEA Kadıköy’de gerçekleşen “Dijital 
Güvenlik Buluşmaları”, alanında uzman katılımcılarla devam ediyor
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Kadıköy 
Belediyesi bu 
yıl üçüncü kez 
düzenlediği 
Kadıköy Plak 
Günleri’yle 
geçmişin 
izlerini, 
Müzeyyen 
Senar’la 
geleceğe 
taşıyacak

Kasetten, CD’ye, MP3’ten, dijital müzik platformlarına 
doğru yol alan müzik endüstrisinin görkemli başlangıcı 
oldu taş plaklar… Müzik formları ve türleri değişse de mü-
zikseverlerin gönlündeki yerini korudu. Kadıköy Belediye-
si geçen 2 yılda olduğu gibi bu yıl da İstanbul’un önemli 
plakçılarını plakseverlerle biraraya getiriyor. Kadıköy Be-
lediyesi Plak Günleri, 8 ve 9 Eylül günlerinde, Kadıköy 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin bahçesinde gerçek-
leşecek. Plak müdavimlerinin buluşacağı Kadıköy Plak 
Günleri’nde plak stantlarının yanı sıra plakla ilgili söyleşi-
ler, imza günü ve konserler olacak.

SENAR’IN ARABASI DA ORADA OLACAK
Kadıköy Plak Günleri’nin 2016 yılında düzenlenen ilk 

etkinliğinde Zeki Müren ve Neşet Ertaş, 2017 yılında dü-
zenlenen ikinci etkinliğinde ise Fikret Kızılok anılmıştı. 
Plak günleri bu yıl 2015 yılında hayatını kaybeden Müzey-
yen Senar’ın 100’üncü yaşını kutlayacak. Müzeyyen Senar 
plaklarının döneceği etkinlik alanında, Senar’ın 1967 mo-
del Anadol marka arabası ile kendi üzerine kayıtlı ruhsa-
tı da yer alacak.

BABA ZULA KONSERİ İLE SON BULACAK
Geçtiğimiz yıllarda büyük ilgi toplayan Kadıköy Plak 

Günleri’ni yaklaşık 50 bin kişi ziyaret etti. Bu yıl da zi-
yaretçi akınına uğraması beklenen Plak Günlerinde, taş 
plaklar, pop, reggae, caz, indie, alternative, punk, rock ve 
elektronik gibi müzik türleri için düzenlenecek oturumlar-
da dönecek. Ayrıca radyocu Gülşah Güray ve Kanat Atka-
ya “Radyocular Plakları Anlatıyor” söyleşisinde plak dün-
yasına dair bilgilerini paylaşacak. Etkinlikte her iki gün de 
konserle sonlanacak. 8 Eylül Cumartesi 20:00’de ‘Gözyaşı 
Çetesi’, 9 Eylül Pazar günü ise Baba Zula konser verecek. 

Ayrıntılı bilgiye http://plakadikoy.kadikoy.bel.tr/ 
adresinden ulaşabilirsiniz.

Plaklar yenİden
dönmeye baSlıyor

PROGRAM
8 Eylül Cumartesi 2018
12.00	 Kapı	açılışı	
13.00	 Açılış	70-80’ler	Türkçe	Pop
14.00	 70-80’ler	Yabancı	Pop
15.00	 Muhabbet:	“Radyocular	Plakları	Anlatıyor”		
	 /	Gülşah	Güray,	Kanat	Atkaya
16:00-17:00	Oldies	But	Goldies
19:00	 Müzeyyen	Senar	‘100	yaşında’/	
	 Türk	Sanat	Müziği
20:00	 Konser:	Gözyaşı	Çetesi
22:00	 Kapanış 
9 Eylül Pazar 2017
12.00	 Chanson,	Jazz/Blues
15:00	 Reggae
16:00	 Indie,	Alternative,	Post	Punk	ve	Punk
17:00	 Classic	Rock,	Progressive,
	 Psychedelic	Rock
18:00	 Elektronik
20:00	 Konser:	Baba	Zula
22:00	 Kapanış	

‘‘KADIKÖY EVİMİZ’’
“Biz şu ana kadar birçok mekânda 
çıktık, çıkmaya devam ediyoruz ama 
Kadıköy Livingroom’da sık sık sahne 
alıyoruz. Kadıköy seyircisi de alıştı bize. 
Üst üste birçok performansa gelen 
kemik seyircimiz bile oluştu ki bu harika 
bir şey. O yüzden Kadıköy bizim için ev 
gibi... Livingroom ve ev sahibimiz Arda 
Gülyan.”

Hem
hem  sohbet!

İnteraktif müzik 
yapan bir grup 

müzisyenin ‘Jazzlı 
Sözlü Muhabbetler’ 

adlı gösterisi, 
dinleyiciye sohbet, 

kahkaha, itiraf ve 
şarkılar vaat ediyor

‘Jazzlı Sözlü Muhabbetler’ adı altında bi-
raraya gelen bir grup müzisyen, Türki-
ye’nin ilk teatral doğaçlama caz perfor-
mansını yapıyor. 

Altar Büyüköner (Trompet), Ceyda 
Yücesan (Oyuncu), Gökhan Erciş (Vo-
kal), Barış Karasapan (Gitar), Gökmen 
Erciş (Bas Gitar), Cenk Güçbilmez’den ( 
erküsyon) oluşan ekip, sahnede hem eğle-
niyor hem eğlendiriyor. Ekip kendi ifade-
siyle ‘seyircilerden aldığı itirafları tam o 
anda hafif bir jazz alt yapısı ile şarkıya çe-
virip bir doğaçlama performansı’ yapıyor. 
Sazın da sözün de doğaçlama ilerlediği   

gösterilerde bol sohbet, kahkaha, itiraf ve 
şarkılar vaat ediyorlar. Müziğin eğlenceli 
yönüne işaret ettikleri gibi bunu sahnede, 
dinleyicilerle bizzat tatbik de ediyorlar.

Kendilerinin ‘Türkiye’de bu alanda ilk 
olduğunu’ söyleyen ekip, “Çünkü araştır-
malarımız dâhilinde daha önce böyle bir 
performans yapılmamış. Seyircilerimiz 
ve programı duyan, dinleyen birçok kişi-
nin de yorumu bu yönde. O yüzden emi-
niz.” diyor.

İTİRAFLAR ŞARKI OLUYOR!
JSM ekibinin anlattıklarına göre her 

bir konser biricik. Hiçbirindeki akış bir 
diğerine benzemiyor. Bunu şöyle açıklı-
yorlar: “Çünkü her şey o an’da gelişiyor 

ve oluyor. Programı açıyoruz ve birbiri-
mizi tanımak adına seyircilere neler yap-
tıklarını, o hafta başlarına gelen komik 
bir olayı ya da mesleklerini soruyorum ve 
anında şarkıya çevriliyor bunlar. Bu sıra-
da hem bol sohbet etmiş oluyoruz. Çünkü 
artık kimse kimseyle samimi sohbet ede-
miyor… Zaten bizim de çıkış mottomuz 
bu idi. Sonrasında sorduğumuz sorular 
işle ilgili, ilişkilerle ilgili, kendimizle ilgi-
li olabiliyor. Tamamen seyircinin enerjisi, 
sohbetine bağlı olarak... Bu sohbetler sıra-
sında ya sözlü ya da yazılı itiraflar almış 
oluyoruz. Yazılı itiraflar sırasında grubun 
yine hafif jazz alt yapısıyla hazırladıkla-
rı cover şarkılar çalınıyor. Sonrasında se-
yircilerin yazdıkları itiraflar anında şarkı-

ya çevriliyor. Hayatlarında hiç şarkı sözü 
yazmamış birçok kişiyle bu keyfi beraber 
yaşıyoruz.  O yüzden hem bol sohbet bol 
müzik ve itiraf oluyor (gülüşmeler). Yani 
bir bakıma terapili bir gece olmuş oluyor 
hepimiz için... İçimizde ne varsa döküyo-
ruz rahatça… Tamamen eğlenmek, rahat-
lamak ve o an içimizden ne geliyorsa onu 
yapmak. Aracı olarak da müziği kullanı-
yoruz. Bunlardan dolayı da hiç bir perfor-
mans birbirine benzemiyor.”

Seyircinin itirafları/katkısı nasıl olu-
yor? Komik/üzüntülü şeyler yaşanıyor mu 
mesela? Ekip anlatıyor; “Tamamen seyir-
cinin yönlendirdiği bir akışımız olduğu 
için çok keyifli ve komik olaylar yaşaya-
biliyoruz. Ya da şaşırtıcı. Mesela anlık ev-

lenme teklifleri, doğum günü kutlamaları, 
aşk ilanları ya da barışma yahut iş teklifle-
ri gibi... Seyirci bizimle iletişim halindey-
ken birbiriyle de iletişim haline geçiyor 
çünkü. Her şeyin an’da, samimi ve doğal 
bir ortamda gerçekleştiği bir performans 
bu çünkü...”

1 Eylül Cumartesi saat 22.00’de Ka-
dıköy Livingroom’da sahne alacak olan 
ekip, şu çağrıyı yapıyor; “Sözlerini sizin 
itiraflarınızla oluşturacağınız doğaçlama 
bir jazz gecesine ne dersiniz? İtiraflarını-
zı veriyorsunuz biz onları şarkıya çeviri-
yoruz ve birlikte çok eğleniyoruz. O za-
man haydi itiraflarını al gel, tüm evrene 
kahkahalarımızı saçalım. Kurallar fora, 
akış fevkalede! Eğlenmek, an’ı yakala-
mak, sohbet etmek ve bol bol müzik din-
lemek isteyen herkesi bekliyoruz. Herke-
sin mutlaka gün içinde, yaşam döngüsü 
içinde içinde kalan, söyleyemediği birçok 
şey oluyordur. Hadi onları artık salmaya 
ve hatta güzel bir enerjiyle rahatlayarak 
şarkıya çevirme zamanı!”

l Gökçe UYGUN
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rettiği balı hayatımızın vazgeçilmez 
ürünlerinden biri haline getiren arıların 
yaşamları tehdit altında. Arıların yaşam-
larını tehlikeye sokan nedenleri, tehlikeyi 

ortadan kaldırmak için neler yapılabileceğini ve bal 
hakkında aklımıza takılan soruları sayfamıza konuk 
ettiğimiz Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Der-
neği İletişim Sorumlusu Turgay Özçelik’e yönelttik. 

• İlk öncelikle arıların sayısı azalıyor mu? 
Ne yazık ki arıların nüfusu dünya genelinde ve 

Türkiye’de son 10 yıldır giderek azalıyor. Bu son de-
rece kritik bir durum. Çünkü arılar, yalnızca bizle-
re bal yapan makineler değiller. Onlar ekosistemin 
bir parçası ve çok kritik bir işlevleri var. Bu işlev de 
doğada tozlaşmayı yapmak. Yediğimiz gıdanın hatta 
tüm canlıların yedikleri gıdanın üçte ikisi bu tozlaş-
ma sayesinde yetişiyor. Arıların azalması, gıda hak-
kımızın tehlikeye girmesi demek. Yani arı yoksa, ya-
şam da yok. Bunu yıllar önce Einstein da görmüş ve 
demiş ki “Arılar yeryüzünden kaybolursa, insanların 
4 yıl ömrü kalır.”

Arıların nüfusunun azalmasının nedeni bizle-
riz aslında. İnsanların yaptıkları yüzünden ölüyor-
lar. Nedir bunlar; iklim değişikliği, habitat ve yeşil 
alan kaybı ve yanlış arıcılık uygulamaları. Ama arı-
ları öldüren en önemli unsur tarım ilacı denen pesti-
sitlerdir. 

• Arıların ölmesine yol açan tarım ilaçlarının 
içindeki zararlı maddeler hangileri?

Yapılan araştırmalarda arılara en çok zarar veren 
pestisit türünün neonikotinoid çeşitleri olduğu ortaya 
çıkmış. Bu neonikotinoidler, tarımda böceklere kar-
şı kullanılıyor. Hatta belediyelerin yapmış oldukları 

sinek ilaçlamaları da çoğunlukla neonikotinoid içe-
rir. İşte bu zehirler, arılarda Koloni Çöküş Sendromu 
adı verilen bir hastalığa neden oluyor ve tüm koloni 
ölüyor. Yapılan diğer araştırmalar bu ilaçların özel-
likle kuş, kelebek ve suda yaşayan omurgasızları da 
etkilediğini ortaya koyuyor. Ayrıca bitkilere uygula-
nan neonikotinoidlerin büyük bir kısmı bitki yerine 
toprağa geçiyor ve toprakta 19 yıla kadar etkilerini 

yitirmeden kalabiliyor. Yani bu zehirlerin tam ola-
rak hangi canlıya ulaştığını ve ne kadar zarar verdi-
ğini hesaplamak oldukça zor. Neonikotinodlerin do-
ğada yol açtığı zararın tam boyutu henüz bilinmiyor.

• Bu ilaçların Türkiye’deki kullanım yaygınlı-
ğı nasıl? 

Neonikotinoidler, Buğday Derneği olarak bizim 
de üyesi olduğumuz Pestisit Eylem Ağı’nın (Pan 
Europe) yoğun uğraşları sonucunda geçtiğimiz ay-
larda Avrupa Birliği’nde kalıcı olarak yasaklandı. 
Ama ne yazık ki ülkemizde hala serbest ve ol-
dukça yaygın olarak kullanılıyor. Bu ko-
nuda ne yazık ki ülkemizde çok fazla 
araştırma yapılmıyor. Az sayıdaki 
araştırmalardan biri Akdeniz Üni-
versitesi tarafından 2013-2014 yılla-
rında yapılmış. Bu araştırmada 2013 yı-
lında incelenen domateslerin yüzde 36’sında, 
biberlerin yüzde 36’sında, salatalıkların da yüzde 
24’ünde neonikotinoid tespit edilmiş. 2014 yılında 
ise domateslerin yüzde 26’sında, biberlerin yüzde 
32’sinde, salatalıkların da yüzde 13’ünde neoniko-
tinoide rastlanmış. 

• Bu ilaçlara maruz kalan bitkilerden üretilen 
ballar halk sağlığı açısından tehdit değil mi?

İsviçre’de yapılan bir araştırmada dünya genelin-
deki 198 farklı üreticiden bal örneği alınarak analiz 
edilmiş ve bu balların yüzde 75’inde neonikotinoid 
kalıntısına rastlanmış. Yani oldukça yaygın. Bilim 
insanlarına göre, şayet bu neonikotinoid kalıntıla-
rı belirlenen limitlerin altındaysa insanların sağlığı 
için tehlikeli değiller. Ama özellikle Türkiye’de bu 
yasal pestisit limitlerinin aşıldığı ortada. Ya da bu 
konuda güven verici bir denetleme henüz söz konu-
su değil. Ayrıca limitin altında da olsa bu bir zehir. 

Ve bu zehri biz yalnızca baldan almı-
yoruz. Yediğimiz diğer gıdalarda da 
bu zehirlerden olduğunu düşünürsek, 
sonuç vücudumuza giren zehir mikta-
rı oldukça fazla. Öyle ki, insan sağlığı-
na zararlı olmasa bile arıları öldürme-
si, bu zehirlerin yasaklanması için başlı 
başına bir sebep olması gerekiyor. Çün-
kü söz konusu olan “Egosistem” değil, 
“Ekosistem”. Her şeyi insanoğlunun çı-
karları üzerinden değerlendiremeyiz. 
Doğadaki her bir türün en az bizler kadar 
yaşam hakkı var.

• Sağlıklı bala ulaşım nasıl olacak?
Temiz bal istiyorsak, üreticiyi tanıya-

bildiğimiz kanalları tercih ederek, ekolojik 
arıcılık yöntemleriyle ürettiğini bildiğimiz 
arı ürünlerini tercih etmeliyiz. Elde edece-
ğimiz kanallar ise gıda toplulukları, koo-
peratifler, yüzde yüz ekolojik pazarlar, köy 
pazarları vb. Bunun dışında, organik sertifi-
kalı arı ürünleri de tercih edilebilir. Çünkü 

bu sertifikayı alabilmeleri için arının uçuş mesafe-
sinde bu bildiğim kadarıyla 7-8 km çapında, herhan-
gi bir pestisit kullanımının olmaması gerekiyor. Or-
ganik üretim en sıkı denetlenen üretim biçimlerinden 
biri. Bu yüzden üzerinde organik logosu bulunan arı 
ürünleri tercih edilebilir. 

• Arıları yaşatmak için neler yapılması gere-
kiyor?

Arıları yaşatmak, onlara destek olmak için az 
önce sorduğunuz soruya verdiğimiz cevap çok 
önemli. Tercihlerimizle birçok şeyi değiştirebili-
riz aslında. Yani ekolojik arı ürünlerini tercih ede-

rek, ekolojik arıcılığı desteklemiş ve teşvik et-
miş oluruz. Çünkü ne yazık ki neonikotinoid 

gibi zehirler kadar yanlış arıcılık uygula-
maları da arılara zarar veriyor. Buğday 
Derneği olarak arı odaklı, arı dostu, eko-

lojik arıcılık yöntemlerini ülkemizde ge-
liştirmek için geçtiğimiz yıl Arıları Ya-

şatalım adıyla bir proje gerçekleştirdik ve 
arıcılık yapmak isteyenlere ekolojik arıcılık eğitim-
leri verdik. Ekolojik arıcılığın gelişmesine destek ve-
rerek, arılara da destek vermiş oluruz.

Yine arılara destek olmak için neonikotinoid gibi 
zehirlerin yasaklanması çok önemli. Bu konuda etra-
fımızdakileri bilgilendirerek, alternatif uygulama ve 
yöntemleri destekleyerek arılara destek olmalıyız. 
Yerel yönetimleri, yapılan ilaçlamalar konusunda 
uyarmalı, arılara zarar vermeyen, doğal yöntemle-
ri kullanmaları için yönlendirmeliyiz. Şayet bunla-
rın hiçbirini yapamıyorsak, arıların sevdiği bitkileri 
balkonumuzda ve bahçemizde yetiştirmek bile arı-
lar için önemli bir adım olacaktır. Peki arılar ne se-
ver? Lavanta, kekik, nane, biberiye, ıhlamur, ergu-
van vb…

Geçen sayımızda Kadıköy Be-
lediyesi Prof. Dr. Korkmaz Al-
tuğ Sağlık Polikliniği’nden 
Doktor Deniz Özkan ile yaptı-
ğımız sağlıklı bir dondurmanın 
nasıl olması gerektiğine dair 
haberimize yer vermiştik. Yaz 
aylarının vazgeçilmezi, çocuk-
ların sevgilisi dondurmanın en 
önemli öğesi ise süt… Biz de 
okurlarımız için Gıda Mühen-
disi Mahir Horozoğlu’ndan 
dondurmada kullanılan süte dair bilgi aldık. 

SÜT NASIL OLMALI?
Dondurmanın vitamin ile mineral açısından zen-

gin olması ve iyi bir enerji kaynağı olması nedeniy-
le besleyici olduğuna dikkat çeken Gıda Mühendisi 
Mahir Horozoğlu, dondurmanın besleyici olabilme-
si için dondurmada kullanılması gereken sütün özel-
liklerini şu şekilde sıraladı; “Sütün normal tat, koku 
ve kıvamda olması gerekir. Hastalıksız hayvanlar-
dan sağılmış olmalıdır. Bozulmayı önleyici her türlü 
inhibitör madde ile süt hayvanları tedavisinde kul-

lanılan antibiyotikleri taşımamalıdır. Sağıldığı hay-
van türüne uygun asitlik, yağ ve kuru maddeyi içer-
melidir. Sütün bakteriyolojik kalitesi iyi olmalıdır. 
Yani toplam bakteri sayısı 2 milyondan fazla, pato-
jen mikroorganizma sayısı 100 binden fazla olma-
malıdır.” 

“Süt, mikroorganizmaların üremesi için çok iyi 
bir ortamdır. O yüzden kolay bozulan süt sağlık 
için tehlikeli bir duruma gelir” diyen Gıda Mühen-
disi Horozoğlu, bu nedenle dondurmaların mutlaka 
pastörize sütten yapılmış olması gerektiğine, hijye-
nik koşullarda üretilmeyen veya saklanmayan don-
durmalarda mikrop ve bakteri riski oluşabileceğine 
vurgu yaptı. 

PÜRÜZSÜZ GÖRÜNÜMÜ OLMALI
Horozoğlu, dondurmanın renginin doğal, homo-

jen ve canlı olması; yapısının ise bir miktar dirençli, 
sıkı ve ağza alındığında aşırı soğukluk hissi verme-
mesi gerektiğini söyledi. Horozoğlu, “Dondurmada 
aroma, tat ve koku birlikte algılanmalıdır. İyi kalite-
li bir dondurma, oda ısısında 10 ile 15 dakika erime-
den kalabilmelidir. Eridikten sonra ise homojen ve 
pürüzsüz bir görünümde olmalıdır.” diyor. 

süte dikkat!
Dondurmadaki

Uzmanlar, severek tüketilen dondurmanın besleyici olabilmesi 
için iyi ve kaliteli sütten yapılması gerektiğine işaret ediyor

Hazırlayan: Seyhan KALKAN VAYİÇ

Arı 
yoksa yasam 

da yok
Buğday Ekoloji Derneği’nden Turgay Özçelik, Einstein’ın “Arılar 
yeryüzünden kaybolursa, insanların 4 yıl ömrü kalır” sözünü 
hatırlatarak arıların yaşantımızdaki önemine dikkat çekiyor

Ü
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Önümüz eylül. Yani teorik olarak sonba-
harın başlangıcındayız. Şairlerin en sevdi-
ği mevsim. Daha doğru deyimle, en sevdiği 
değil ama üzerine en çok yazdığı, bol hü-
zünlü mevsim. Nazım Hikmet “Çiçekli ba-
dem ağaçlarını unut ... Sevgilim, sevgilim / 
mevsim sonbahar” diye hüzünlenir. Ah-
met Hamdi “yaprakların güneş ve ölüm ren-
gi” diye itham eder güzü. Yahya Kemal ise 
ölümü sonbahara benzetir: “Fani ömür bi-
ter, bir uzun sonbahar olur.” Ümit Yaşar de-
seniz zaten kederin şairi, “gamlı yıkık” diye 
tanımlar eylülü. Oysa içinden eylül geçen en 
ünlü dize Turgut Uyar’ındır: “Eylül toparlandı 
gitti işte / Ekim de gider bu gidişle.”

Oysa Kadıköy’ün belki de en güzel za-
manıdır Eylül. İklim değişikliği nedeniyle 
gitgide bozulan ve zamanı kayan mevsim-
ler artık onu yaza saymaya uğraşıyor ama, 
gene de bir akşam serinliği, meltem mevsi-
midir Eylül. Nemin nefessiz bıraktığı akşam-
lara taze bir ferahlık gelmeye başlar. 

Sadece hava düzelmez. Göçen kuşlar 
gibi insanların da dönüş zamanı gelir. Öğ-
renciler damlar yavaştan. Yeni ev bakmalar, 
sezon temizliği için erken yol alanlar, yavaş-
tan başlayan okul telaşı... İlkokullar kıpırda-
nır, liseler hareketlenir, üniversiteler mah-
murluğu atar. Eylülün ortası bir öğrenci 
semtidir artık Kadıköy. 

Bütün sokakları dolar böylece. Moda’da 
yazın gösterişiyle caka satma zamanıdır. 
Çay bahçeleri ful çeker. Barlar, restoranlar, 
cafeler insan kaynar. Ama en çok da yürü-
yüş rotaları dolar. Yazın rehaveti ve iştahı 
sonrası yeniden fit hayatlara dönmek iste-
yenler mi dersiniz, havanın hafiflemesiyle 
sağlık için sokakları arşınlayanlar mı... Hep-
si sahnedeki yerini alır. Sükse yapmak is-
teyen kısa turcular, havanın cezbetmesine 
daldırıp sere serpe uzun turcular, Suadiye, 
Caddebostan sahilinin müdavimleri derken 
yürüyüşün de mevsimi başlar. İş orada da 
kalmaz. Sonra sprinterler çıkar sahaya. Ko-
şarlar da koşarlar. Artık serinlemek müm-
künse, terlemek de caiz olabilir. 

Sadece o da değil. Profesyonel sporla-
rın takvimi de eylülde yüklüdür. Sanki tutu-
lan oruç sonrası iştahla oturulan iftar sofrası 
gibi, sporseverler de, sporun profesyonel-
leri de yumulurlar yemeğe. Haftada üç maç 
izlenir, kombineler yenilenir, halı saha sezo-
nu açılır, ortalık şenlenir. 

Üstelik gerginlik de azdır bu dönem-
de. Herkes demlenmiş, sporsuz nadas sı-
rasında sakinleşmiş, önümüzdeki aylar için 
manasızca umutla dolmuştur. Üç ay sonra 
sinirden delirecekleri şeylere, işin başlangı-
cındayız diye güler geçer insanlar. Hakemler 
henüz hedef tahtasına yerleşmemiştir. Yö-
netimlerin istifa etmesine –şimdilik kaydıy-
la- gerek yoktur. Yöneticilerin saçmalama 
sezonu açılmamıştır. Futbolcuların ıslık dö-
nemi başlamamıştır. Hatta araç trafiği bile 
gevşektir.  Yoğun ama akıcı...

Edebiyatta ve sinemada eylül hüznü ça-
ğırıyor olabilir. Ama benim gibi sporseverler 
için alıştırma tahtasıdır. İnsanı, uzun süre-
cek, epey yoracak bir sezon öncesine ya-
vaştan hazırlar. Havasıyla üzmez, yoğun-
luğuyla sıkmaz. Tüm sezon bu havada, bu 
gevşeklikte geçsin istersiniz. Her şeyin ta-
dının kaçmadığı günlerdir. Umudun kabardı-
ğı, iyimserliğin bulaşıcı olduğu bir dönem...

Yani iyidir sonbahar. Yürümek için, sey-
retmek için, oynamak için, koşmak için... 
Yeni Türkü’nün eşsiz ezgisi Sonbahar’dan 
Çizgiler’de dediği gibi: “Ne güzeldir yollarda 
olmak şimdi.”

Ne güzeldir 
yollarda olmak 
şimdi

BAĞIŞ 
ERTEN

matör liglere verilen sezon arasının sonuna ge-
lindi. 2018-2019 Sezonunda, İstanbul’daki 
amatör liglerin sezon planlaması TFF tarafın-
dan açıklandı. Planlamaya göre Süper Amatör 

Lig 8 Eylül, 1. Amatör Lig 29 Eylül, 2.Amatör Lig ise 2 Şu-
bat 2019’da başlayacak. 

Süper Amatör Lig’de yıllar sonra ilk defa bir Kadıköy 
takımı yer almazken, 1. Amatör Lig’de mücadele eden Fi-
kirtepe Spor Kulübü lige katılmayacağını ilan etti. Biz de 
Kadıköy Amatör Kulüpler Birliği Başkanı ve Koşuyolu 
Spor Kulübü Başkanı Taşkın Tuna, Fikirtepe Spor Kulü-
bü Yöneticisi Ahmet Gediz ve Feneryolu Spor Kulübü Baş-
kanı İhsan Yadigâr ile 2018-2019 sezonuna dair konuştuk.

YILLAR SONRA BİR İLK
Geçtiğimiz sezon Süper Amatör Lig’de mücadele eden 

Yeldeğirmenispor, Bostancıspor ve Fikirtepe Dumlupınar ta-
kımlarının üçünün de küme düşmesiyle birlikte yıllar sonra 
ilk defa Süper Amatör Lig’de bir Kadıköy takımı kalmadı.

Fikirtepe’nin liglere katılmama kararının ardından 1. 
Amatör Lig’de Koşuyolu Spor Kulübü, Bostancı Spor Ku-
lübü ve Yeldeğirmeni Spor Kulübü mücadele edecek.

İkinci Amatör Lig’de ise Erenköy Gençlik Spor Kulü-
bü, Erenköy Acar Spor Kulübü, Feneryolu Spor Kulübü, 
Hasanpaşa ve Haydarpaşa Demirspor bulunuyor.

Birinci Amatör Lig’de kuralar çekildi. Takımların han-
gi gruplarda hangi takımlarla yarışacakları belli oldu. Kura-
ya göre 17. Grupta olan Koşuyoluspor; Onayspor, Öz Kara-
caahmet, Ortaeşme, Marmara Karayolları, Örnekspor, Batı 
Ateşehir, Beykoz Çavuşbaş takımlarıyla yarışacak.

15.Grupta yer alan Bostancı Spor Kulübü; Pendik Ka-
vakpınar, Heybeliada, Taçspor, Deniz İşletmeleri, Gülen-
su Spor, Kartal Elçi, Orhanlıspor ve Selmiye ile mücadele 
edecek. 16. Grupta yer alan Yeldeğirmeni Spor Kulübü’nün 
grubunda ise Yamanspor, Kanlıca, Kartal Çavuşoğlu, Pen-
dik Kaynarca, Şile, Sancaktepe, Ataşehirgücü ve Valide 
Tayfun takımları bulunuyor.

“SÜPER AMATÖRE ÇIKMAK İSTEMİYORUZ”
Birinci Amatör Lig’de mücadele eden Koşuyolu Spor 

Kulübü Başkanı Taşkın Tuna, çocuk gruplarında U11, U12, 
U13, U14 ve U17 liglerinde mücadele edeceklerini söyler-
ken, Birinci Amatör Lig’de hedeflerinin üçüncülük olduğu-
nu dile getirdi. Süper Amatöre çıkmak istemediklerini söyle-
yen Tuna,  “Rezil olmadan ligi bitirmek bizim amacımız. Biz 
beş sezondur üçüncü olarak bitiriyoruz. Yine hedef üçüncü-
lük. Çünkü ilk ikiye girdin mi bir üst lig var. Orada tutunama-
yacağımızı biliyoruz. Çünkü rakamlar bir hayli yükseliyor. 
Yani bugün süper amatörde 200-250-300 bin TL civarı bir 
bütçeden bahsediliyor. Bu bütçe bizim için çok fazla” söz-
leriyle amatör ligde mücadelenin zorluklarına dikkat çekti.

“SAHA PROBLEMİ DEVAM EDİYOR”
Taşkın Tuna, Kadıköy kulüpleri-
nin bu sene de çok iddialı olma-

dığını söyleyerek, “Bizim ço-
cukluğumuzda her taraf bizim 
sahamızdı. Şimdi çocuklara 
spor yaptırma imkânı sunacak 
hemen hemen hiçbir yerimiz 
yok. Dolayısıyla rekabet gücü-

müz çok az. Yavaş yavaş aşağı 
doğru bir gidiş var. Bunu nerede, 

nasıl durdurabiliriz henüz bilmiyo-
ruz. Emin olun ki Kadıköy kulüpleri çok çok zor durum-
dalar.  İkinci amatörde mücadele eden takımlarımız bir 
anlamda averaj takım gibi oldu. Dışarıdan bir takımla kar-
şılaştıkları zaman hiç istenilmeyen, umulmadık sonuçlar 
geliyor. Yani birisi üçüncü olduğu zaman şampiyon olmuş 
gibi başarılı kabul ediyoruz biz onları.” dedi.

“AMATÖR LİGLER AMATÖR DEĞİL”
Henüz kurası çekilmemiş İkin-

ci Amatör Lig’de mücadele eden 
Feneryolu Spor Kulübü Baş-
kanı İhsan Yadigâr da reka-
bet güçlerinin zayıf olduğu-
nu söylerken, “Masrafın en 
büyük kısmı büyükler ka-
tegorisine gidiyor. Transfer 
yapmayıp genç takımlarınızla 
katılsanız başarısız oluyorsunuz. 
Transfer yaptığınız zaman büyük 
maliyetler oluşuyor. Yapıyoruz, geçen yıl on iki tane trans-
fer yaptım. Öyle bir grup ki herkes yapmış. İkinci amatör 
diye bir şey yok. Daha doğrusu ‘amatör’ diye bir şey kal-
mamış.” dedi

 
“FİKİRTEPESPOR LİGDEN ÇEKİLDİ”
Birinci Amatör Lig’de mücadele eden Fikirtepe Dum-

lupınar Spor Kulübü, sezon planlamasının öncesinde lig-
den çekileceğini duyurdu. Gazetemize konuşan kulüp yö-
neticisi Ahmet Gediz, bu kararlarının sebebinin yapısal 
değişiklikler olduğunu söyledi. Gediz, “Mevcut durumda 
1. Amatör Küme’de oynayacak gücümüz bulunuyor ama 
artık bir zihniyet değişiminin olması gerektiğini düşünüyo-
ruz. Liglerde tutunmak veya yükselmek için para karşılığı 
belli yaşa gelmiş futbolcuları transfer etmek yerine, mahal-
lemize dönmek istiyoruz. Mahallemizde ilkokullara kadar 
inerek oradan seçmeler yapacağız ve kendi oyuncularımı-
zı kendimiz yetiştireceğiz. Bu kapsamda İBB ile de bir iş-
birliği içerisindeyiz. İBB 6 ilçede Spor Akademisi kurarak 
o semtteki çocuklara sportif aktivite yaptırma kararı aldı. 
Kramponundan tutun eşofmanına kadar her şey belediye ta-
rafından karşılanırken, buradaki yetenekli çocuklar semtin 
kulüplerine yönlendiriliyor. Mahallemizde bulunan stadyu-

mu şimdi İBB yeniliyor. Bu tesislerden biri de mahallemiz-
de olacak. Katılım gösteren çocukların takipçisi olacağız ve 
mahallemizin çocuklarından oluşan bir takımla liglere geri 
döneceğiz.” dedi.

“KADIKÖY MODELİNİ YAYMALIYIZ”
Gediz, yeni bir model oluşturmak 

istediklerini belirtirken,  “80 mil-
yon nüfusta dünya çapında bir 
sporcu yetiştiremiyoruz. Bi-
zim buradan gurbete giden, 
Avrupa’ya giderek orada ye-
tişen işçilerin çocukları, orada 
dünya çapında oyuncular olu-
yor. Bizde sporcular 13-14 ya-
şında yetişmeye başlıyor. Bu çok 
geç bir yaş, bu yaşı aşağı indireceğiz. 
Mahallemizin çocuklarını ön plana koyarak yeni bir mo-
del yaratacağız. Bir nebze de olsa Kadıköy modelini Tür-
kiye’ye yayabilirsek başarı o zaman gelir.” sözleriyle bu 
modeli yaymak istediklerini dile getirdi.

Fikirtepe Dumlupınar Spor Kulübünün kararıyla il-
gili konuşan Kadıköy Amatör Kulüpler Birliği Başkanı 
ve Koşuyolu Spor Kulübü Başkanı Taşkın Tuna, “Bura-
da 30-35 yaşındaki insanların egosunu tatmin etmek haki-
katen artık zor gelmeye başladı. Ben Fikirtepe Dumlupı-
nar’ın almış olduğu bu kararı destekliyorum. Yarın öbür 
gün bizim de gideceğimiz yol bu yol. Bizim işimiz aslın-
da semtimizin küçük çocuklarını o internet ortamından, o 
uyuşturucu bataklığından, o nargile kafelerden uzak tut-
mak. Maalesef şu an sadece liglerin adı amatör. Oyun-
cuların kulüplerden çok fazla beklentisi var. Burası bir 
amatör kulüp ve bununla nereye kadar baş edebileceksi-
niz?  Demek ki birileri bu paraları veriyor ki çocuk onu 
bana söyleme cesaretini buluyor. Artık sıkıldık, bizim işi-
miz daha çok çocuklar ve gençlerle olması lazım. Fikirte-
pe’yi kutluyorum. Bir yola girmişler. Arkalarından gelen-
ler mutlaka olacaktır.” dedi.

Kadıköylü birçok takımın mücadele ettiği 
Birinci ve İkinci Amatör Lig’de sezon planlaması 

belli olurken, Kadıköy’ü temsil eden kulüplerin 
yöneticileriyle sezona dair düşüncelerini konuştuk

A

Kadıköy,
Süper Amatör’de yok!

Türkiye’de kadınlara yönelik ilk ulusal yelken ya-
rışı olma özelliğini taşıyan Deniz Kızı Ulusal Kadın 
Yelken Kupası, üçüncü kez düzenleniyor. 7 ile 9 Ey-
lül tarihlerinde İstanbul’da Caddebostan - Adalar par-
kurunda yapılacak olan yarışma, bu yıl bireysel kadın 
sporculardan oluşan takımlara da açık olacak.

Türkiye Yelken Federasyonu’nun himayesinde, İs-
tanbul Yelken Kulübü’nün işbirliği ile 7, 8, 9 Eylül’de 
İstanbul Caddebostan – Adalar parkurunda gerçekleş-
tirilecek olan 3. Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Ku-
pası’nın “yelken tutkusunu yarış heyecanıyla birleşti-
rerek kadınların yelken sporuna olan ilgisini artırması, 
ülkemizdeki kadın yelkenciliğini desteklemesi, yeni 
sporcular yetişmesine fırsat sağlaması ve kadın yel-
kencileri motive etmesi” hedefleniyor. Özellikle ku-
rumsal arenada iş hayatındaki kadının takım olma, 
hedefe ulaşma, zor koşullarla mücadele ve doğa ile bü-
tünleşme yeteneğini geliştiren bir doğa platformu oluş-
turması amaçlanıyor.

Gelecek yıllarda uluslararası nitelik kazanma-
sı planlanan organizasyonun bir diğer amacı da iş ha-
yatındaki kadının takım olma, hedefe ulaşma, zor ko-
şullarla mücadele ve doğa ile bütünleşme yeteneğini 
geliştiren bir platform oluşturarak, kurumların insan 
kaynakları ve iç iletişim çalışmalarına katkı sağlaması.

 GELİR AÇEV’E 
ARPR İletişim tarafından organize edilen Deniz 

Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası’nın kadın duyarlı-

lığını yansıtacak bir sosyal sorumluluk boyutu da var. 
Her yıl Kupa gelirinin bir bölümü ile Anne Çocuk Eği-
tim Vakfı (AÇEV) destekleniyor. Ayrıca Birleşmiş 
Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güç-
lendirilmesi Birimi’nin ‘HeforShe’ oluşumuna da des-
tek veriliyor.

TAKIMI OLMAYAN DA KATILABİLİR
Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası’na katıl-

mak için, kurumun hazır kadın yelken takımı olması 
gerekmiyor. Kupa’da yarışmak isteyen kurumların il-
gili çalışanlarına uzman yelken eğitim okulları tarafın-
dan yelken eğitimi verilerek, kurumsal takım oluştu-
rulmasına destek sağlanıyor.

Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası’na geçti-
ğimiz yıllarda Arçelik A.Ş., Borusan Otomotiv, Eker, 
Fiba Faktoring, Ford Otosan, Garanti Bankası, Garan-
ti Emeklilik, Innova, Sahibinden.com, Türk Telekom 
ve AÇEV gibi kurumların kadın yelken takımları katıl-
dılar. Bu yıl Kupa’ya katılacak takımlar arasında Türk 
Telekom, Ford Otosan, Mercedes Benz, Eker, Sahibin-
den.com, Burgan Bank, Permolit Team Ladies, Deniz 
Kuvvetleri Kadın Yelken Takımı, Atak Akademi, Du-
napack Dentaş Packaging, RC 82 Girls ve AÇEV ta-
kımları yer alıyor. Üniversitelerin yelken takımları ve 
yeni kurumsal ekiplerin de katılması beklenen Ku-
pa’ya başvuralar devam ediyor.

Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası’nın 2016 şampi-
yonu Türk Telekom takımı olurken, geçen yıl da birin-
ciliği Eker takımı kazandı. 

www.denizkiziyelkenkupasi.com

Kadın yelkenciler yarısacak.
Kadın yelkencilerin 
yarışacağı Deniz Kızı Ulusal 
Kadın Yelken Kupası, Eylül’de 
İstanbul’da yapılacak

l Gökçe UYGUN

l Alper Kaan YURDAKUL

İhsan Yadigâr

Ahmet Gediz

Taşkın Tuna
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“Geçmiş Zamanların, Mekanların ve Hatırlamaların 
Rafında Kadıköy’ün Kitabı” ile Kadıköy’ün 
geçmişine dair bilinmeyenleri anlatan araş-
tırmacı-yazar Tamer Kütükçü, Kadı-
köy’ün ve İstanbul’un müzik tarihini 
gazetemize anlattı. “Radyoculuk Gele-
neğimiz ve Türk Musikisi” adlı kitabıy-
la Cumhuriyet öncesi ile Cumhuriyet 
sonrası dönemde, radyo yayıncılığının 
işlevlerini araştıran Kütükçü, Kadıköy 
için şöyle diyor: “20. yüzyılın hemen ba-
şında, Kuşdili Çayırı’ndaki Hamdi’nin Ga-
zinosu’nda, Kemani Tatyos, Udi Arşak, Kanu-
ni Armenak, Hanende Antranik, Markar ve Kirkor’dan 
oluşan Ermeni fasıl heyetinin icraları, Kadıköylülerin 
belleğinde silinmez sesler bırakmıştır.”

ASIRLIK DEĞİŞİM
◆Radyoculuk Geleneğimiz ve Türk Musikisi ki-

tabınızdan biraz bahseder misiniz? Nasıl bir tarihsel 
geçmişiniz var radyoculukla ilgili?

Kendimi bildim bileli, ‘radyo ile uyuma’ gibi bir 
alışkanlığım söz konusu. Çocukluk ve gençlik yılla-
rımda, aşağı yukarı kalınca bir kitap boyutunda, Ar-
yofon marka, antika bir radyom vardı. Elektronik ci-
haz tamirine meraklı babam, kimden edindiyse, eve 
getirmiş, tamir edip bana vermişti. Geceleri radyo-
yu yatağa alır, yorganı yüzüme çeker, onu dinleyerek 
uykuya dalardım. Radyonun, Klasik Türk Müziğinin 
perdelerini inanılmaz güzel aksettiren bir sesi vardı ki 
bugünün çok daha teknolojik cihazlarda bunun mev-
cut olmadığını söyleyebilirim. Sonraki yıllarda, mu-
siki çalışmalarımla beraber, bazı radyo sanatçılarıyla 
bilfiil tanışmam, ‘radyoculuğun Türk müziğinin geli-
şimi üzerindeki yeri’ hususunda düşünmemi ve bila-
hare bu kitaba giden süreci hazırladı ve ortaya böyle 
bir kitap çıktı.

◆ Müzik kültürünün gelişiminin İstanbul ve 
Ankara’da daha görünür olduğunu söylemek müm-
kün. Siz 100 yıllık zaman diliminde İstanbul’daki 
müzik kültürünün nasıl bir değişim geçirdiğini dü-
şünüyorsunuz?

Doğru. Çünkü müziğin ‘üreticileri’ de, ‘taşıyıcı-
ları’ da, ‘eğitimi’ ve ‘arzı’ da, ağırlıklı olarak bu iki 
şehirde. Dolayısıyla değişim ve gelişmeyi sırtlayan 
şehirler de, hal böyle olunca bu şehirler olmak duru-
munda oluyor. Yüz yıllık zaman diliminde, en azın-
dan kendi alanım olan Türk müziği özelinde, gelişim 
ve daha çok da değişimin akıl almaz ölçüde olduğunu 
söyleyebilirim. Ve bunun ne yazık ki çok da olumlu 
bir yönde gerçekleşmediğini de. Bunun analizi say-
falar alabilir.Ta1930’lardan başlayan siyasi müdaha-
lelerden, 1950 sonrasının ticarileşme yönelimlerine 
kadar bu müziğin ‘ayarını’ bozan bir dizi etmenden 
uzun uzadıya söz edilebilir. Şimdilik şu kadarını söy-
leyebilirim ki, Türk müziği, bir zamanlar bu şehirde 
yaşayan insanların gündelik hayatları içinde tutunan, 
insanların hemen her tür duygusuna ‘refiklik’ eden, 
yaşamlarının ayrılmaz bir parçası iken; bugün -çok 
küçük bir azınlık istisna- ‘entelektüel düzeyde ya da 
aristokrat bir zevk’ bile değildir. Deve kuşu gibi başı-
mızı kuma gömmekten vazgeçip, şu gerçeklikle artık 
yüzleşmemiz gerek diye düşünüyorum. Günden güne 
hayatın içi süratle boşaltılırken ve azımsanmayacak 
sayıda insan için yaşamın tek gayesi ve tek mutlu-
luk kaynağı, sadece ve sadece “halihazırda kazandığı 
paradan daha fazlasını kazanmak” haline gelmişken; 
Türk müziğinin –değerleri ve felsefesiyle- böyle bir 
dünyanın içinde, bırakın gelişmesini, yaşaması dahi 
mümkün değildir. Türk müziğinin terakkisi için, ön-
celikle Türkiye’yi ‘vahşi kapitalizm’ tuzağından ve 
‘küçük Amerika’ hülyalarından kurtarmak gerekiyor. 

KADIKÖY’ÜN “AVAZI” KİMLERDİ?
◆ Kadıköy’ü de araştıran ve yazan bir araştırma-

cısınız. Kadıköy’ün müzik tarihiyle ilgili ne tür bilgi-
ler var elinizde?

Bu konuda arkaik bilgilere uzanmak, iki sebepten 
oldukça güç. Birincisi –Kadıköy’de mukim en eski iki 
uygarlıktan- gerek Megaralılara, gerekse Fenikelilere 
ilişkin buluntu yetersizliği. İkincisi ise, müziğin tarihi-
ni yazmanın güçlüğü; zira bu, ses kaydı gerektiren bir 
durum. Yazılarak, belli bir ölçüde ancak aktarılabilir 
bir şey çünkü müzik, kaldı ki pek yazılı belge de yok 
zaten. Bu iki ‘zorluğa’ bağlı olarak, Kadıköy’ün ‘en 
eski müziğine’ ilişkin söyleyebileceklerimiz, ne yazık 
ki, son derece sınırlı. Megaralılar tarafı, kör bir kuyu. 
Fenikelilere ilişkin ise dolaylı kimi bilgiler mevcut. 
Ortadoğu müziklerine ilişkin, Sümerlerde rahip ve ko-
ronun karşılıklı söylediği dinsel eserlerin varlığını bili-
yoruz. Aynı coğrafyanın bir topluluğu olarak Fenikeli-
lerde de bu var mıydı, kesin bir şey söylemek güç. Öte 
yandan Fenikelilerin ‘çift aulos’ ve ‘psalterium’ adlı 
sazları icat ettikleri söylenir; fakat bu çalgılar Fenike-
lilerin Kadıköy bölgesine göçleri sırasında bu coğraf-
yaya gelmiş midir, bu da muamma.

◆ Kadıköylü birçok müzisyen ve bestekar oldu-
ğunu biliyoruz. Sizce o dönemlerde Kadıköy, mü-
zik ortamının gelişimi açısından neden önemliydi?

Kadıköy’ün tarihsel ‘kimliğine’ bakınca, 
sessiz, sakin, huzur dolu, keyif ehli, si-

yasetten ve dünya işlerinden bir neb-
ze azade kimselerin tercihi, ‘rantsal-
lıktan’ ve buna bağlı bir ‘gerilimden’ 
uzak bir mekân olduğunu görüyoruz 
senelerce. (Bugün için bu kimliğin en 
azından bazı vasıfları, pek çok kim-
seye ‘şaşırtıcı’ gelebilme potansiyeli 

içerse de böyledir.) Bu semtsel doku ya 
da kimlik, genel anlamda sanat ehli ile be-

raber, müzisyenler için öteden beri bir cazi-
be teşkil ettirmiştir denilebilir. Kuşkusuz, sonradan 
bu, Kadıköy’ün kültürel bir merkez haline gelişinin 
de önünü açmıştır. 

◆ Kuşdili ve Kurbağalıdere çevresinde müzis-
yenlerin icrada bulunduğu söylenir. Siz nasıl bir 
tablo çiziyorsunuz buralar için? 

Söz konusu bölge, ilginçtir, hem nitelikli (bir 
nebze aristokrat) musiki, hem de İstanbul folklorüne 
içkin (görece avami) müziğin kendisine yer bulduğu 
bir bölgedir. 20. yüzyılın ilk çeyreğinde çok önem-
li bir müzik kurumu, Şark Musiki Cemiyeti, önce 
Yoğurtçu Parkı’na bakan Madenci Köşkü’nde çalış-
malarına başlamış. Kurucuları arasında Leon Hanci-
yan, Kemal Niyazi Seyhun, Hanende Zahide Hanım 
yer almış. Hocalık yapanlar ise, Udi Nerves Bey, Si-
nekemani Nuri Bey, Kemal Niyazi Seyhun’dur. 19 
Kasım 1920’de Tanburi Cemil Bey anısına efsane-
vi bir konser verilir. Solistler Münir Nurettin, Ka-
şıyarık Hüsamettin, Hamid Hüsnü Kayacan, Hafız 
Arap Cemal, Zahide Hanım’dır. Sonradan Ali Rı-
fat Çağatay, cemiyete Batılı ve modern bir hüviyet 
kazandırmaya çalışmış. Cemiyetin Müzeyyen Se-
nar’ın yetişmesinde de önemli bir yeri vardı. Buna 
karşın, aynı bölge, daha folklorik karakterli avami 
müziğin de etkinlik gösterdiği bir yerdi. 20. yüzyı-
lın hemen başında, Kuşdili Çayırı’ndaki Hamdi’nin 
Gazinosu’nda, Kemani Tatyos, Udi Arşak, Kanuni 
Armenak, Hanende Antranik, Markar ve Kirkor’dan 
oluşan Ermeni fasıl heyetinin icraları, Kadıköylüle-
rin belleğinde silinmez sesler bırakmıştır. Denizkızı 
Eftalya ve Hafız Burhan’ın da burada konserler ver-
diği bilinir. İlk kantonun 19. yüzyıl sonlarına doğru 
keza Yoğurtçu Parkı’nda Aramik Hanım tarafından 
icra edildiği söylenir.

HAMİYET YÜCESES’TEN SAFİYE AYLA’YA...
◆ Kadıköy’de günümüzde çok fazla sokak mü-

zisyeni var. Vapurda, sokakta ya da başka bir yerde 
duyduğunuz sesleri beğeniyor musunuz?

Kadıköy’de müzik yapan, isimlerini eminim be-
nim gibi pek çok kimsenin bilmediği çok değerli mü-
zisyenlerin varlığından söz etmek olası. Örneğin, 
bir gün Beşiktaş - Kadıköy vapurunda dinlediğim 
bir kont-tenorun icrasının hâlâ kulaklarımda çınla-
dığını söyleyebilirim. Azeri türkü ‘Ayrılık, ayrılık, 
yaman ayrılık’ı öyle tiz bir akorttan, mükemmelen 
icra etmişti ki, vapurun üst katında dinlerken, oku-
yan ‘kızın’ sesinin tiz perdelerdeki bu pürüzsüzlüğü-
ne hayran olmuş; aşağı indiğimde okuyanın bir er-
kek olduğunu görünce ise, ‘olağanüstü bir müzikal 
olayla’ karşı karşıya kaldığımı anlamıştım. Keza, so-
ğuk bir kış akşamı, rıhtımda, bağlama eşliğinde bir-
biri ardınca Kürtçe türküler okuyan sokak müzisyeni-
nin icrasındaki ‘yaşanmışlık’, tüylerimi diken diken 
etmişti. Ben ki, aldığım klasik Türk müziği eğitimim 
dolayısıyla olsa gerek, ‘klasik Türk müziği’ ile ‘Kürt 
halk türkülerinde mevcut müzikal motiflerin’ arasın-
daki ‘uzaklık’ nedeniyle belki, Kürt halk müziğinden 
çok haz duyan biri değilimdir, en azından bu türkü-
lere kulağımın pek yatkın olmadığını söyleyebilirim. 
Ama bu, o kadar yürekte titreyip orada ‘ışıyan’ bir 
ses ve nefesti ki, üşüten poyrazı duymaksızın, bir ya-
rım saat orada çakılıp kalmıştım. 

◆ Son olarak neler söylemek istersiniz?
Kadıköy müzisyenlerin ikamet etmeyi de çok 

sevdikleri bir semt… Ve, hiç şüphesiz, onların var-
lıklarıyla da “anlam” kazanan bir belde. Yine ken-
di alanımdan örnek verecek olursam, çok sevdiğim 
Perihan Altındağ Sözeri’nin evi Erenköy Bilim So-
kak’taydı. Hamiyet Yüceses ise, bugün kendi adıyla 
anılan, Suadiye Okul Sokak’ta ikamet ediyordu. Sa-
fiye Ayla’nın da stüdyo ve müzik evi gibi kullandı-
ğı bir dairesi vardı Suadiye’de. Melahat Pars, Afitap 
Karacan, İnci Çayırlı uzun yıllar bu ilçede oturmuş-
lardır. Bülent Ersoy da burada doğmuş, zaman zaman 
ikamet etmiştir. Müzisyen oldukları kadar müzikolog 
kimlikleriyle de maruf İncila Bertuğ, Fikret Karaka-
ya da halen Kadıköy sakinlerindendir. Bu isimlere 
camiadan daha pek çok kişinin adını eklemek olası-
dır ki, halk, Batı ve popüler müzik ehlini de işin içine 
katacak olursak, Kadıköy’ün hangi “değerleri” bün-
yesinde barındıran bir hazine olduğunu takdir etmek 
mümkündür.

“Aramik Hanım, Leon Hancıyan, Hamiyet 
Yüceses...” adını duyduğumuz ya da 

isimlerine hiç rastlamadığımız Kadıköy’ün 
müzisyenlerini, akademisyen ve 

araştırmacı Tamer Kütükçü ile konuştuk

mUzIk tarIhIne

l Erhan DEMİRTAŞ

Safiye Ayla

Perihan Altındağ Sözeri

Aramik Hanım
Leon Hanciyan

Hafız Burhan ve Korosu

Tamer Kütükçü
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SOLDAN SAĞA:
1-‘İki Yeşil Susamuru’, ‘Benim Adım Mayıs’, ‘Balık İzlerinin Sesi’ gibi kitaplarıyla 
tanınan yazar… Nuri Bilge Ceylan’ın bir filmi. 2-Bir işi yapmaya hazır… ABD’deki ulusal 
profesyonel basketbol ligi… İsimler, adlar… Fransa’nın en uzun ırmağı. 3-Kalınca 
kabuklu, iri ve uzunca taneli, şekeri çok bir tür üzüm... ‘Acı Hayat’, ‘Suçlular Aramızda’, 
‘Sürtük’ gibi filmleriyle tanınmış  aktör… Yelken gemilerinde mizana direği denilen kıç 
direkte eğik duran bayrak sereni. 4-Seciye, karakter… Gözyaşı… Yanan şeylerden 
artakalan toz madde… Açık, meydanda, herkesin içinde yapılan… Hangi şey. 5-Bir 
nota… Tarım işçisi, rençper… Çabuk davranan, çevik… Sporda, karşılaşma. 6-‘Ajda …’ 
(Ses sanatçısı)… Bir işten anlayan, bir işi iyi yapan kimse… Eski dilde inleyen, inleyici. 
7-Söz dinleme, boyun eğme… Eski Yunanlı, Grek… İlgi eki… Tanrıtanımaz. 8-Radonun 
simgesi… Karadeniz Bölgesi’nde bir dağ sırası… 2013 Nobel Edebiyat Ödülü’nün sahibi 
olan yazar. 9-Kadife, çuha, yün vb. nin yüzeyindeki ince tüy… Nazlı, cilveli… Kısa 
çizgi. 10-Bir görevde temelli olarak, asıl olarak… Amerikan Devletleri Örgütü’nün 
kısaltması… Uzaklık belirten sözcük… Kürkü beğenilen bir hayvan, kakım. 11-Yayvan 
sepet… Antrakt… Yakıldığında dönerek kıvılcım saçan donanma fişeği. 12-Yoksullara 
parasız yemek yedirilen ya da dağıtılan yer… Avustralya’ya özgü uçamayan kuş… 
Kilogramın kısa yazılışı… Bir şeyi hatırlamak için yazılan kısa yazı… Sergen, terek. 13-
Kimi yabancı dillerde numaranın kısa yazılışı… Eski Çağ Roma yapılarında bulunan 
tuhaf, gülünç figürlerden oluşmuş süsleme üslubu… Namzet… Belirli geçmiş zaman 
eki. 14-Sayı ya da gol pası… Kırmızı, kırmızı renkte olan… Yumuşak bir tür keçi derisi. 
15-Deyiş, söyleyiş… Japonya’da bir kent… Belirti, iz, ipucu. 16-‘… Yönder’ (Yönetmen)… 
Eski dilde taht… İsyan eden, isyankar. 17-Çok büyük, çok önemli… Büyük Sahra’da 
kumullarla örtülü bölge… Argoda esrar… Saz çalan kimse, sazcı. 18-Bir tür iskambil 
oyunu… Aşırı gelişmiş… ‘İhsan Oktay …’ (Yazar). 19-Utanma, utanç duyma… Bir 
nota… Şiilik… Radyo ve televizyon yayınlarında, tiyatro oyunlarında ya da film 
seslendirmelerinde, hareketleri izlemesi gereken seslerin doğal kaynakların dışında, 
optik, mekanik, kimyasal yöntemlerle gerçekleştirilmesi… Mektup. 20-Kadıköy’de bir 
semt… Boru sesi… Faktör, amil.

YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1-‘Küçük Balıklar Üzerine Bir Masal’. ‘O da Beni Seviyor’, ‘Usta Beni Öldürsene’ gibi 
filmleriyle tanınan yönetmen… Dahil… Elma, armut vb. meyvelerin kurutulmuşu. 
2-Çare… Sicilya’da etkin bir yanardağ… Bir yerin zenginleri, sözü geçenler, ileri 
gelenler… Buğdaygillerden bir bitki. 3-Kaynağı Kafkasya olan ve hızlı oynanan bir 
halk dansı… İskambilde oğlan, bacak… Parlak, pamuklu kumaş. 4-Tavır, davranış… 
Uyarı, ihtar… Can Yücel’in bir şiir kitabı. 5-Erkek keçi… Yunanistan’ın başkenti… Kalıtım 
yoluyla… Su taşkını. 6-Bir ışık kaynağından çıkarak her yöne yayılıp giden ışık demeti… 
Resmi bir törenden sonra yapılan büyük ve gösterişli şölen… Küçük bitki… Dede, 
büyükbaba, ata. 7-Çinkonun simgesi… Kriptonun simgesi… Özür… Bir tür yün örgüsü. 
8-Japonya’da bir kent… Germanyumun simgesi… Gizli bir tehlikesi olduğu sanılan, tekin 
olmayan… Alfred Hitchcock’un bir filmi. 9-Mehter takımı ve bu takımın bulunduğu 
yer… Özsu… İsviçre’nin en uzun ırmağı. 10-Mertebe, derece, paye… Uzunluğu 2,54 
santimetre olan İngiliz uzunluk ölçü birimi… Kanda alyuvar sayısının azalmasından 
ileri gelen, genellikle genç kızlarda görülen kansızlık. 11-Gerçek, hakiki… Meydan, 
saha… Bir renk… Kulakla algılamak, duymak. 12-Samaryumun simgesi… Anonim 
ortaklıklarda sermaye artırımı için yapılan ödeme çağrısı… Doğal yolla yapılan… Bir 
suçu bağışlama. 13-Yazın, gündüz denizden karaya doğru esen mevsim rüzgarı… 
Geçimsizlik, anlaşmazlık, arabozuculuk… Dayanak. 14-Porselen yapımında kullanılan 
bir tür kil, arıkil… Deneme, tecrübe… Bir bağlaç. 15-Kekemelik… Parıltısını artırmak 
için elmas taşlarının altlarına konan metal yaprak… Serbest bırakma. 16-Duyuru… 
Bir tür ticari ortaklık… Kendi başına, kendiliğinden. 17-Molibdenin simgesi… Dolaylı 
olarak anlatma, sezdirme… ‘Yalvaç …’ (Gazeteci, şair, yazar)… Hakim, baskın, başat. 
18-Sporda, küme… Gelenek... Süpürgeotu, funda… Sahnede oynanmak için yazılan 
oyun. 19-Rahat, huzur… Türkiye’nin plaka işareti… Halk dilinde ağabey… Enerji… Kuzu 
sesi. 20-Menteşe… Mısır’daki Piramitler’den biri… Ses birimi… Fizik, kimya, matematik 
ve biyolojiden elde edilen verileri iş ve yapım alanında uygulama, teknik.

GEÇEN SAYININ ÇÖZÜMÜ
SOLDAN SAĞA: 1-Nazlı Ecevit, Adisyon 2-Ece, Sr, Senirkent, Ren 3-Zeki, Operet, Sn, Kitre 4-İmamet, Nagasaki, Mavi 5-Havadis, Sönük, Teamül 6-Eşen, 
Kavel, Rasizm, Ra 7-Mitil, Ket, Kalori 8-Er, Yasal, Art, Makadam 9-Ravent, Eksi, Raf, Fars 10-İni, Orangutan, Lutr 11-Relaks, Melahat, Ebr 12-Varit, Emare, 
Arap, İo 13-Kanunen, En, Yiv, Hep 14-Ateh, Jest, Ahlat, Ring 15-Lal, Liberal, Rakka 16-Anime, Aromaterapi, İn 17-Kadit, Nimet, Ne, Alo 18-Tb, Süs, Koral, Açlık 
19-Organik, Managua, Rota 20-Rest, Mit, La, Ot, Barem.

YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1-Nezihe Meriç, Kalantor 2-Acemaşiran, Vatan, Bre 3-Zekavet, Viranelik, Gs 4-İmaniye, Eruh, Masat 5-Is, Ed, Lanolin, Ledün 6-Erotik, 
Strateji, İsim 7-Saka, Ak, Nebat, Ki 8-Esen, Velense, Ser 9-Veraset, Kg, Metronom 10-İnegöl, Asuman, Amiral 11-Titan, Kriter, Alamana 12-Sürat, Aleyh, 
Tela 13-Aksakal, Rna, İllet, Go 14-Denk, Soma, Hava, Aut 15-İn, İtiraflar, Trança 16-Stk, Ezik, Utah, Apel 17-İmam, Aft, Perki, Ira 18-Ortam, İdare, Pik, Akor 
19-Nervür, Ar, Bi, Nail, Te 20-Neil Armstrong, Notam.
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Yağmur Bayar (Yaş 9)

Tuna Atik (Yaş 10)

Defne Özmen (Yaş 12)

Rüzgar Poyraz (Yaş 7)

Tugan Atahan Ahat (Yas 8)

Patron, mezbahaya lütfen.

Evim
nereye

gidiyorsun?

Sen bana hiç iyi
davranmıyorsun.

Hay hay.

Yiğit İlhan (Yaş 8)

Zübeyde Coşkun (Yetişkin)

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

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

Özge Özveren
Herkese iyi haftalar… Yaz aylarının son günlerinde şahane 
bir yaz yemegi ve yanında olmazsa olmaz bir salata tarifi 
verecegim. Tam da mevsiminde olan kabagın, peynirle ve 
beşamel sosuyla birleşerek harika bir lezzet oluşturdugu 

kabak graten ve semizotunun en güzel zamanı oldugundan 
nohutlu semizotu salatası... Herkese afiyet olsun…

Malzemeler;
●  2 kabak (kişi sayısına göre  
çoğaltabilirsiniz) 

●  150 gr beyaz peynir 
●  3 -4 dal dereotu
●  1 yemek kaşığı un
● 1 çay bardağı rendelenmiş kaşar 
peyniri
●  1 su bardağı süt
●  20 gr tereyağı

YapIlISI;
Kabakların kabuklarını kazıyın. 
Uzunlamasına ortadan ikiye 
bölüp, tuzlu suda yumuşayıncaya 
kadar haşlayın. Bir çay kaşığı 
yardımıyla kabakların içini 
çıkartın, bir borcama ya da fırın 
tepsisine yerleştirin. Ayrı bir kapta 
beyaz peyniri ezin ve ince kıyılmış 
dereotuyla karıştırın. Bu karışımı 
eşit şekilde kabakların içine 
doldurun. 
Bir tencerede tereyağını eritin 
ve unu ekleyin. Unun rengi hafif 
pembeleşinceye kadar kavurun, 
sütü azar azar ilave ederek 
karıştırın,  en son tuzu ekleyip 

beşamel sosunuzu hazırlayın. 
Daha sonra bu sosu kabaklarının 
üzerine paylaştırın, rendelenmiş 
kaşar peynirini de üzerine 
serpiştirerek 180 derece fırında üzeri 
kızarıncaya kadar pişirin.

KABAK GRATEN

.
NOHUTLU SEMIZOTU SALATASI

Afiyet olsun...

Malzemeler;
●  1 kâse semizotu yaprağı
●  3 adet domates
●   4-5 dal taze soğan
●   1 adet kırmızı et biber 
(arzuya göre  arttırabilirsiniz)
●   1 kâse haşlanmış nohut
●   1 tutam dereotu

Sosu için;
●   1 adet limon
●   3 yemek kaşığı zeytinyağı
●   Tuz, pul biber

YapIlISI;
Domatesleri, taze soğan, kırmızı et 
biber, dereotunu yıkayıp ince ince 
doğrayın. Geniş bir kapta haşlanmış 
nohut, semizotu ve diğer doğradığı-
mız bütün malzemeleri karıştırın. 
Servis yapmadan önce sosunu ila-
ve edip servis yapabilirsiniz.



Ad res: Osmanağa Mahallesi
Söğütlüçeşme Cad. Kalem Sok. 
No: 7 Kat: 2 / A Blok Kadıköy / 

İSTANBUL
Tel: (0216) 348 70 60 

Reklam: (216) 345 82 02 
E-posta: gazetekadikoy@gmail.com

Dağıtım: Mehmet Gündoğdu
(0532) 727 01 07

www.gazetekadikoy.com.tr
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icle Doğan 30 yaşında bir dansçı ve 
eğitmen.Doğan, şimdiye kadar binler-
ce kilometrelik yol kat ederek dağları, 
ovaları ve sınırları aştı. Doğan’ın hi-

kayesini ve yolculuklardan neler öğrendiğini din-
ledik. Doğan, “Yürürken yediğim yemek, yattığım 
yatak, gördüğüm manzara bende hep hayranlık 
uyandırıyor.” diyor. 

◆ Dicle Doğan kimdir?
İstanbul’da yaşıyorum. Bağımsız koreograf, 

dansçı ve eğitmenim. MSGSÜ Devlet Konserva-
tuvarı Çağdaş Dans Ana Sanat Dalı’ndan mezun 
oldum. Aynı bölümde Yüksek Lisans eğitimime 
devam ediyorum. Tiyatro toplulukları ve kurum-
larında koreograf olarak çalışıyorum. Oyuncularla 
beden kullanımı - hareket ve farkındalık araştırma-
ları üzerine çalışıyorum. Meditatif yaklaşımların 
dansla ilişkisi üzerine araştırmalar yapıyorum.

◆ Şimdiye kadar nerelere seyahat ettin?
Benim ilk deneyimim İtalya’dan Fransa’ya 

650 kilometre yürüyerek gerçekleştirdiğim seya-
hatimdi. Daha sonra Norveç’te yürümek üzere 
yola çıktım ama hava koşulları ve ekipman yeter-
sizliğim sebebi ile 10 günün sonunda Türkiye’ye 
geri döndüm. Ardından İspanya’dan başlayan yol-
culuğum ile 850 kilometre yürüyerek Portekiz’e 
ulaştım. Güney İtalya’dan Jerrulsalem’e doğru yü-
rüdüğüm ama yine hava koşulları yüzünden yarım 
bırakmak zorunda kaldığım bir rotam var.

◆ Yolculuklarını hep yürüyerek mi yapıyor-
sun. Araç kullandığın zamanlar oluyor mu? 

Hayır araç kullanmıyorum, yolculuklarımın ta-
mamını yürüyerek gerçekleştiriyorum. 

◆ Yalnız mı oluyorsun bu yolculuklarda?
Evet yalnızım. Ve bu konuda ısrarcıyım.

◆ Seyahat etmek ya da yolculuğa çıkmak 
seni nasıl etkiliyor?

Kendimle kalmayı ve uzun süre yalnız olma-
yı deneyimlediğimden beri hayatla nasıl başa çı-
kacağıma dair sorularıma cevaplar bulmaya başla-
dım. Niyetim, seyahate çıkma fikrinden daha öte 
bir yerde. Kendimi tanımaya doğru bir yolculuğa 
çıkıyorum.

◆ Şu ana kadar seni en çok etkileyen yolcu-
luğun hangisiydi?

Yürüdüğüm her yer bende başka bir etkilen-
mişlik bırakıyor. Yürümenin en etkileyici tarafı bu 
zaten.. En kötü yol seni kendine döndürüyor, en 
güzel yol seni kendinden uzaklaştırıyor. Ben dene-
yimlerin talihsiz olanından da çok etkileniyorum. 
Öğrenmek için onlara ihtiyacım var. İyi ki varlar.

◆ Sence seyahat etmenin ne tür etkileri var 
insanlar üzerinde?

İnsanların üzerindeki etkisini bilmek istemeye-
cek kadar cahil kalmak istiyorum. Neden diye so-
racak olursan, kendimi belirlenmiş ve öğretilmiş 
kalıpların içinde bulmak istemiyorum. Ezberlen-
miş deneyimlerden uzak olmak istiyorum. Yolcu-
luğa çıkmaktan nefret eden insanlar da var.. Seya-
hat etmeden kendini keşfetmiş onlarca insan da.. 
Kendim üzerindeki etkisi benim için değerli olan. 
Ben, ne isteyip istemediğimizi biliyor olmanın ya-
şamak için en temel ihtiyaç olduğunu düşünüyo-
rum. Belki seyahat etmenin en büyük etkisi bu-
dur :) 

◆ Konaklama, yeme-içme meselelerini nasıl 
hallediyorsun?

Nasıl bir rotayı yürüdüğüme göre değişi-
yor. Bazen iki üç gün hiçbir market, restoran ya 
da kafe bulamadığım zamanlarım oluyor. O za-
man çantamda konserve, ekmek ve kuruyemiş ta-
şıyorum. Beni kısa süre idare ediyor. Çadırım var. 
Eğer beni misafir edecek kimseyi bulamazsam ya 
da uygun fiyatlı bir yatakhane, çadırımda kalıyo-
rum.

◆ Yolculuklardan neler öğrendin?
İfade etmeye çalışacak olursam yürürken ba-

sitliğin güzelliklerini keşfediyorum. Gündelik ya-
şamın içinde o kadar çok uyaran var ki doyumsuz-
laşmaya başlıyorum. Yürürken yediğim yemek, 
yattığım yatak, gördüğüm manzara bende hep 
hayranlık uyandırıyor. Ve kendime her defasın-
da şunu söylüyorum. Hayat çok basit ve basitlik-
ler içinde harika.

“Ezberlenmiş 
deneyimlerden uzak 

olmak istiyorum” diyerek 
yollara düşen Dicle Doğan, 
dünyanın birçok ülkesine 

yürüyerek seyahat ediyor

D
SINIR SİZSİNİZ KAMPANYASI

DÖRT DÖRTLÜK KAMPANYA

SİNEMALI TV VE İNTERNET KAMPANYASI

EĞLENCELİ KAMPANYA

Kurulum ve Aktivasyon Ücretsiz + Kablosuz Modem Dahil

Hemen Başvur Online Başvuru

24 Mbps’ye Kadar 50 GB AKN’li
EkoSınırsız Fiber İnternet
Analog Yayın

İlk ay KabloTV Üst Paket ve 
Altın Sinema Paketi Şifresiz

16 Mbps’ye Kadar 50 GB AKN’li
EkoSınırsız Fiber İnternet
KabloTV Giriş Paketi

49TL
,99

24 ay taahhüt sözünüze
cihaz kullanım bedeli dahil ayda sadece

16 Mbps’ye Kadar 50 GB AKN’li
EkoSınırsız Fiber İnternet
KabloTV Temel Paket
Vizioon Sinema Paketi
İlk ay KabloTV Üst Paket ve 
Altın Sinema Paketi Şifresiz 55TL

,99
24 ay taahhüt sözünüze
cihaz kullanım bedeli dahil ayda sadece

24 Mbps’ye Kadar 50 GB AKN’li
EkoSınırsız Fiber İnternet
KabloTV Temel Paket
Vizioon Sinema Paketi
İlk ay KabloTV Üst Paket ve 
Altın Sinema Paketi Şifresiz

Sonrasında sadece 49,99 TL
29TL

,99
27 ay taahhüt sözünüze 
cihaz kullanım bedeli dahil  sadeceilk üç ay

59TL
,99

24 ay taahhüt sözünüze
cihaz kullanım bedeli dahil ayda sadece

SINIRSIZ FİBER İNTERNET

l Erhan DEMİRTAŞ

Hayatı

keşfediyor
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