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Kadıköy Belediyesi Geçici 
Bakım Merkezi veteriner 
hekimi Leyla Çakıcı, hayvan 
sahiplenme konusunu 
gazetemiz için değerlendirdi. 
Çakıcı, Covid-19 salgınının 
ve ekonomik sıkıntıların 
hayvan sahiplenme 
durumunu olumsuz 
yönde etkilediğini 
belirtti l Sayfa 14'te

Deniz biyoloğu ve belgeselci 
Mert Gökalp’in “İstanbul’un 
Deniz Canlıları” adlı kitabı 
İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
yayımlandı. Kitabını 
ve Marmara Denizi’ni 
konuştuğumuz Gökalp, 
“İstanbul balıksız, balık 
İstanbul’suz anlatılmaz” 
diyor l Sayfa 8'de

“İstanbul balıksız anlatılmaz”

Efsanevi fotoğrafçı Josef 
Koudelka’nın Kalıntılar adlı 
çalışmasının Türkiye ayağını 
belgeleyen “Koudelka – 
Aynı Nehirden Geçmek” 
isimli belgesel film, ilk kez 
Kadıköy’de seyirci karşısına 
çıkacak l Sayfa 7'de

Kalıntılar’dan kalanlar 
Kadıköy’de…

Kadıköy kadın 
temsilinde öncü

Belediye Ramazan’da 
12 bin koli dağıtacak

 İstanbul Üniversitesi Siyaset 
Bilimi ve Kamu Yönetimi Doktorantı 
Ayşe Kaşıkırık’ın 39 ilçede yapmış 
olduğu araştırmaya göre, kadınların 
en yüksek oranda temsil edildiği 
belediye meclisi yüzde 35 ile 
Kadıköy oldu l Sayfa 10’da

 Ramazan boyunca tespit ettiği 
ihtiyaç sahiplerine 12 bin yardım 
kolisi dağıtacak olan Kadıköy 
Belediyesi, günde 5 bin 500 kişiye 
de iftar yemeği veriyor. Yoksulluğun 
giderek derinleştiğini belirten 
Başkan Odabaşı,  “Önceki yıllar 400, 
geçen yıl 7 bin koli dağıtırken bu yıl 
12 bin koli dağıtacağız” dedi l Sayfa 2’de

Hayvan sahiplenme oranları düşüyor 

İBB, YOĞURTÇU’DA 
ÇALIŞMALARA BAŞLADI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
Yoğurtçu Parkı’nı yenileme 
çalışmalarına başladı. İBB’nin 
verdiği bilgilere göre, yoğun 
yağışlar sonrasında drenaj 
sorunu yaşanan parkın, 
fiziksel koşulları iyileştirilecek. 
Çalışmaların bu yıl içerisinde 
bitirilmesi planlanıyor l Sayfa 2’de

Kadıköy Belediyesi ve Gazete Kadıköy 10 yıldır aynı 
sorunun peşinde: “Tarihi istasyonlar ne olacak?” Ancak 
peşinde olduğumuz bu soruya hiçbir zaman net bir cevap 
alamadık. Yüksek Hızlı Tren ve Marmaray’ın hayatımıza 
girmesi ve yeni istasyonların yapılmasıyla asıl işlevini 
kaybetse de bir asırı aşkın süredir ayakta duran tarihi 
istasyonların akıbeti Kadıköylünün gündeminden hiç 
düşmedi. TCDD ise, bu istasyonları nasıl kullanacağını 
10 yıldır kamuoyuna açıklamıyor  l Sayfa 3’te

TARİHİ İSTASYONLARIN

NE OLACAĞI NE OLACAĞI 
HÂLÂ BELİRSİZ

Fotoğraflı Kadıköy 
Tarihi - 4

Kırılma yılı 
ve yazı

Masallarda salgın 
hastalıklar: Fareli 
köyün kavalcısı

BANU YELKOVAN  13’TE

Edebiyat Hayatından 
Hatırlamalar - 159
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Asl� AYHAN

�STANBUL Büyük�ehir Belediye Ba�kanı

Topba� Fikirtepelileri imar planında

anla�maya varmaları konusunda uyarırken,

Kadıköy Belediye Ba�kanı Selami Öztürk

de Gazete Kadıköy’e yaptı�ı açıklamada,

‘Bu özel plan Fikirtepeliler için son derece

önemli. Yurtta�lar bu konuda çok zaman

yitirmeden, sa�lıklı karar vermeli’

uyarısında buludu. �� Haberi Sayfa 3’te

Pan flüt virtüözü

Zamfir, Kadıköy

Belediyesi

Caddebostan Kültür

Merkezi’nde, 13 �ubat

Pazartesi ak�amı

unutulmaz bir konser

verdi. 

�� Haberi Sayfa 6’da

TENiS’TE Türkiye’ye ilkleri

ya�atmaya devam eden ‘Raketin

Kralı’ Marsel, ‘Beni ilk haber yapan

Gazete Kadıköy’dü’ dedi�i

gazetemize özel açıklamalarda

bulundu. Yıllar sonra tekrar Marsel’i

çok sevdi�i kortlarda ziyaret ettik ve

samimi bir sohbet gerçekle�tirdik.

�� Haberi Sayfa 13’te

�� Yazısı 10’da

Hemen ko�unuz,

e�inizi,
çocuklar�n�z�,

akrabalar�n�z�

seviniz. Sevginizi

tüm insanlara

yay�n�z ki siz de

sevgi içinde

ya�ayabilesiniz.                    

�nal AYDINO�LU�� Yazısı 8’de

Murat KATO�LU�� Yazısı 6’da
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OCAKBAŞI

Tel.: 0216 - 338 39 09

40 YILLIK

TECRÜBEM�ZLE...

Zengin Et, Balık ve Meze çe�itlerimizle...

Anadolu Yakas�n�n en iddial� 

LEZZET NOKTASIYIZ...

Lig TV ve D-Smart yay�n�m�z vard�r. 

Bahariye Serasker Cad. No: 104 Kad�köy

Süreyya’da İlk 

Türk Operas

Bekleyin Marsel Geliyor!..

Ünlü fizikçi ve

dü�ünce adam�

Albert Einstein’�n

ismiyle, onun

“rölativite teorisi”

(izafiyet kuram�)

insanlar�n zihninde

adeta
bütünle�mi�tir. 

HEMEN ŞİMDİ
�� Haberi 14. Sayfada

Haydarpa�a’ya

sahip çıkanlar

artık her pazar günü

saat 13.00’te gar

merdivenlerinde

bulu�uyor. 

Fikirtepe haberimiz ses getirdi Kadıköy’den bir usta geçti 
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�� Haberi 11. Sayfada

18 �ubat ak�am�

Süreyya

Operas�’nda

‘Midas’�n Kulaklar�’

operas�n�n prömiyeri

gerçekle�ecek. Eser

ilk Türk operas�

olma özelli�ini

ta��yor. 

Haydarpaşa’yı

iŞGAL ETTiLER!

�ngiliz Elçisi Sir Alfred Sandison’un 130

y�l önce kurdu�u Cercle d’Orient yani

Büyük Kulüp, köklü geçmi�i, Türkiye’nin en

önde gelen isimlerinin yer ald��� üyeleriyle

sayg�n bir yere sahip. 

Kadıköy’ün gözbebe�i Hacı Bekir

Kö�kü’nün de bahçesinde yer aldı�ı

Büyük Kulüp’te �u sıralar seçim

heyecanı ya�anıyor. 

SANAT VE SİYASET

ADI GiBi
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ADI GiBi
BÜYÜK KULÜP

Tarihi Haydarpa�a Garı’nın turizm

ve konaklama merkezi yapılarak

halkın hizmetinden alınma kararına

tepkiler sürerken Haydarpa�a-Gebze

banliyö hattının da kaldırılacak olması

hat üzerinde bulunan tarihi

istasyonların ne olaca�ı konusunda

ku�kular do�urdu. Marmaray’ın

faaliyete geçmesiyle bu istasyonların

atıl kalaca�ını öngören Kadıköy

Belediyesi, sınırları içinde bulunan 

6 tarihi istasyonun ‘tematik müze’

veya kültür merkezi yapılması için

kiralama talebinde bulundu, ancak 

bu istek 3 yıl süren yazı�maların

sonunda reddedildi. 

Tematik müze fikrinin sahibi Sunay

Ak�n, istasyonlar�n bundan sonra

nas�l ‘i�letilece�i’ konusunda kayg�l�

oldu�unu ifade ederken, Birle�ik

Ta��mac�l�k Çal��anlar� Sendikas�

�stanbul’daki 29 istasyonun korunmas�

için Koruma Kurulu’na ba�vuruda

bulundu. Gazete Kad�köy olarak bu

konudaki geli�meleri 

takip etmeye devam edece�iz. 

Tarihi istasyonlarınTarihi istasyonlarınTarihi istasyonlarınTarihi istasyonlarınTarihi istasyonlarınTarihi istasyonların
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adıköy Belediyesi, Ramazan ayı için ha-
zırlıklarını tamamladı. Türkiye’nin yaşa-
dığı ekonomik krizi de göz önünde bulun-
duran Kadıköy Belediyesi bu yıl üç farklı 

noktada 5 bin 500 kişiye iftar yemeği verecek ve 12 
bin kişiye yardım kolisi dağıtacak. 

Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri 
Müdürlüğü'ne, erzak başvurusu yapan ve destek al-
ması uygun olan ailelere dağıtım ekipleri yardım ko-
lilerini ulaştırıyor. 

SOKAK İFTARLARI BAŞLADI
Kadıköy’de Ramazan ayında gelenek-

sel olarak düzenlenen sokak iftarları or-
ganizasyonları son iki yıldır pandemi 
nedeniyle yapılamıyordu. Bu sene pan-
demi önlemlerinin de gevşetilmiş olma-
sı sayesinde iftar programları yeniden 
düzenlenmeye başladı.

Kadıköy Belediyesi, üç ayrı noktada 
iftar yemeği veriyor. Dumlupınar, Eğitim 
ve Hasanpaşa mahallerinde kurulan iftar 
sofralarında 30 gün boyunca her gün binler-
ce kişi faydalanacak. Belediye, talep olması duru-
munda iftar sofralarının sayısını artırmayı planlıyor. 

“GEZİCİ AŞEVİ” SABİTLENDİ
Kadıköy Belediyesi, acil durumlarda yeme içme 

ihtiyacını karşılamak için hazırda bulundurduğu Ge-

zici Aşevi TIR’ını da devreye 
soktu. Ramazan ayı boyunca 
Eğitim Mahallesi’nde mutfak 

olarak düzenlenen TIR, olası 
afetlerde Kadıköylülerin yemek 

ihtiyacını karşılamak üzere özel ola-
rak dizayn edilmiş ve 2021 yılının ekim 

ayında hizmete girmişti. Tek seferde üç bin kişi-
lik sıcak yemek yapma kapasitesine sahip 13 metre 
uzunluğundaki araçta, beş adet yemek pişirme kaza-
nı, iki adet soğuk hava deposu, fırın, yemek dağıtma 
tezgâhı ve mutfak el aletleri bulunuyor.  

Yarattığı koku ve pis görüntü-
süyle uzun yıllar Kadıköylülerin 
kâbusu olan Kurbağalıdere’nin 
ıslah çalışmaları geçtiğimiz yıl 
tamamlanmıştı. Islah çalışmalarının bitirilme-
siyle birlikte Kurbağalıdere’nin komşusu olan 
Yoğurtçu Parkı da doğrudan Moda Sahili’ne 
bağlandı. Ancak kış aylarında meydana gelen 
şiddetli yağışların ardından meydana gelen su 
taşkınları parkı da olumsuz etkiliyordu. İBB’nin 
sorumluluğunda bulunan park için koruma ku-
rulundan izin alınmasının ardından drenaj kana-
lı yapım ve altyapı çalışmalarına başlandı. 

İBB BİLGİ VERDİ
İBB’nin verdiği bilgilere göre, yoğun ya-

ğışlar sonucunda drenaj sorunu yaşanan parkın 
fiziksel koşulları iyileştiriliyor. Peyzaj proje-
si kapsamında sert zeminlerin onarım ve reha-

bilitasyonu yapılacak, yeşil alanlar ise yeniden 
düzenlenecek. Aynı zamanda proje alanı, içeri-
sindeki kültür varlıkları ile birlikte korunarak, 
kamuya açık bir yeşil alan olarak hizmet vere-
cek. İBB, çalışmaların bu yıl içerisinde bitiril-
mesinin planlandığını da bildirdi. 

Kadıköy’ün ve Anadolu Yakası’nın önemli 
yeşil alanlarından ve parklarından biri olan Yo-
ğurtçu Parkı’nın toplam kullanım alanı 30 bin 
metrekare. Parkta toplam 662 adet ağaç bulunu-
yor. Ağaçların büyük kısmını ise çınar ve diş-
budaklar oluşturuyor. Kadıköylülerin hem spor 
yapmak hem dinlenmek için kullandığı bu park-
ta basketbol sahası, çocuk oyun alanı, tenis sa-
hası, koşu parkuru ve fitness alanı bulunuyor. 
Ancak su taşkınları sportif faaliyetlerin yapıl-
masına engel oluyordu. İBB’nin paylaştığı avan 
projeye göre bu alanların daha sağlıklı kullanıl-
ması hedefleniyor. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinas-
yon Merkezi (UKOME), zorunlu ücret artışı tale-
biyle üçüncü defa olağanüstü toplandı. Daha önce-
ki iki toplantıda reddedilen zam önerisi bu toplantıda 
kabul edildi. UKOME'nin aldığı karar gereğince İs-
tanbul'da toplu ulaşıma yüzde 40 zam yapıldı. Buna 
göre, elektronik bilet 7,67 lira olurken taksimetre 
açılışı 9,8 lira, kısa mesafe ücreti 28 lira oldu. Tari-
feler 9 Nisan 2022'den itibaren geçerli olacak.

İŞTE YENİ ÜCRETLER
Yapılan zamla birlikte İstanbul’da 5,48 olan 

elektronik bilet fiyatı 7,67 liraya, ilk aktarma 3,92 
liradan 5,48 liraya, tam abonman ücreti 430 liradan 
602 liraya yükseldi. 2,67 lira olan öğrenci indirimli 
elektronik bilet ücreti 3,74 liraya, 78 lira olan öğren-
ci abonman ücreti 109 liraya, 3,92 lira olan öğretmen 
indirimli bilet ücreti 5,49 lira oldu. 

7 lira olan sarı taksi taksimetre açılış ücreti 9,8 
lira, 20 lira olan kısa mesafe 28 lira, 3,75 lira olan 
minibüs indi bindi ücreti 5,25 lira, 396 lira olan 0-1 
km arası okul servis ücreti 554 lira olarak belirlendi. 
211 lira olan personel servis ücreti (10 – 17 koltuk 
kapasiteli taşıt ilk kalkış) 295 liraya yükseldi. 

Yoğurtçu 
Parkı 

yenileniyor
Yoğurtçu Parkı’nda İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
başlatılan peyzaj projesi 
çalışmaları devam ediyor. Proje 
kapsamında sert zeminlerin 
onarım ve rehabilitasyonu 
yapılacak, yeşil alanlar ise 
yeniden düzenlenecek 

l Erhan DEMİRTAŞ

Ulaşıma yüzde 40 zam yapıldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi 
(UKOME) olağanüstü toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi 
dolmuş, minibüs ve servis ücretlerine yüzde 40 zam teklifi kabul edildi

Kadıköy Belediyesi’nden
günde 5.5 bin kişiye iftar

Kadıköy Belediyesi, 
Ramazan boyunca 
ihtiyaç sahiplerine 
12 bin yardım kolisi 

dağıtacak, günde 
5 bin 500 kişiye de iftar 

yemeği verecek

K

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, "Her 
daim bereketi ve huzuru ile gelen, hayırlı bir Ramazan 

ayı diliyorum. Yoksulluk ülkemizde maalesef gittikçe 
derinleşiyor ve biz de Ramazan ayı boyunca 

ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik 
sıkıntıları göz önüne alarak iftarını açmak 

isteyen Kadıköylü komşularımızla 
dayanışma içinde olacağız. Belediye 

olarak geçmişte ihtiyaç sahibi ailelerin talepleri 
doğrultusunda içinde temel gıda maddelerinin 
bulunduğu yardım kolileri dağıtımı yapıyorduk.  Yardım 
kolilerinin sayısı geçmiş beş yıl boyunca 400’e yakındı 
ancak geçen yıl bu sayı 7 bine çıktı. Bu yıl ise 12 bin 
yardım kolisi dağıtacağız " dedi. 

  DAYANIŞMA İÇİNDE OLACAĞIZ
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aydarpaşa Garı merdivenlerinde bavul-
larıyla İstanbul’a meydan okuyanlar çok 
uzun zamandır yok. Artık sadece Yeşilçam 
filmlerinde gördüğümüz bu sahne, Haydar-

paşa – Gebze banliyö hattının 19 Haziran 2013’te ta-
rihe karışmasıyla çoğumuzun hayatında bir anı olarak 
kaldı. Bir Amerikan dergisinin “en havalı tren istas-
yonları” listesinin ilk sırasında yer verdiği tarihi Hay-
darpaşa Garı, arkeolojik kazılarla günlük yaşamımız-
dan uzaklaşadursun, Anadolu’ya uzanan kolları olan 
tarihi istasyonlarsa belirsizliğe terk edilmiş durumda. 
150 yıldır ayakta duran tarihi istasyonlar, Yüksek Hız-
lı Tren ve Marmaray’ın hayatımıza girmesi ve yeni is-
tasyonların yapılmasıyla asıl işlevini kaybetti. TCDD 
ise, 10 yıldır bu istasyonları nasıl kullanacağını kamu-
oyuna açıklamıyor.

◆ Kadıköy sınırları içinde 6 tane tarihi istasyon 
bulunuyor; Kızıltoprak, Feneryolu, Göztepe, Erenköy, 
Suadiye ve Bostancı. Ulaştırma Bakanlığı’nın bu tarihi 
6 istasyon ve yan binalarıyla ilgili bir projesinin bulun-
maması Kadıköy Belediyesi’ni, Haydarpaşa – Gebze 
banliyö hattının kaldırılmasından 4 yıl önce hareke-
te geçirmişti. Kadıköy Belediye Meclisi, 7 Temmuz 
2009’da, o dönem meclis üyesi olan yazar-mü-
zeci Sunay Akın’ın önerisiyle, tarihi istasyon-
ların “Kültür Hattı” olarak müze veya kültür 
merkezine dönüştürülmesi için Kadıköy Bele-
diyesi’ne bırakılması talebiyle bir önerge kale-
me aldı. Amaç bu tarihi istasyonların korunarak 
Kadıköy’ün sanat yaşamına kazandırılmasıydı. 
Oy birliğiyle kabul edilen bu önerge dönemin 
Belediye Başkanı Selami Öztürk’ün imzasıyla 
29 Temmuz 2009’da Başbakanlık ve Ulaştırma 
Bakanlığı’na gönderildi. TCDD 1. Bölge Mü-
dürlüğü’nden gelen, 2 EKİM 2009 tarihli yanıt-
ta söz konusu istasyonlarda bulunan lojmanlar-
da hala işlemekte olan hatta çalışan personelin ve 
akde dayalı sözleşmeli kiracıların bulunduğu be-
lirtilerek ihalesiz ve bedelsiz yer tahsisi yapılma-
sının mümkün olmayacağı ifade edildi. Bu ceva-
bı alan Kadıköy Belediyesi, pes etmedi ve bu sefer 
Kültür Bakanlığı’na bir yazı göndererek semtleriy-
le özdeşleşmiş bu istasyon binalarının hiçbir şekil-
de yıkılmasına izin verilmemesini ve yerlerinde mu-
hafaza edilmesinin temin edilmesini istedi. Gönderilen 
yazıda ayrıca bu istasyonların Belediye tarafından iha-
le veya bedeliyle kiralanabileceği belirtildi. TCDD 1. 
Bölge Müdürlüğü’nden gelen 1 ARALIK 2009 tarih-
li yazıda ise bahsedilen 6 istasyonun Marmaray Proje-
si’ndeki durumlarının kesinleşmediği, bu istasyonların 
ileride kullanılıp kullanılmayacağı belli olduktan sonra 
konunun yeniden değerlendirileceği vurgulandı.

◆ Aradan geçen 5 ayın ardından yine TCDD’den 
gelen 21.5.2010 tarihli yazıda “DLH Genel Müdürlü-
ğü’nün 2010 yılı yatırım programında yer alan ve in-
şaatı devam eden Marmaray Projesi tamamlandıktan 
sonra söz konusu hat üzerinde işletmecilik faaliyeti de-
vam edeceğinden söz konusu binaların değerlendiril-
mesinin proje bitimini müteakip yapılacağı öngörül-
mektedir.” denildi.

◆ Üç yıllık yazışmalar sonuç vermeyince Gazete 
Kadıköy olarak bu tarihi istasyonların nasıl korunaca-
ğını ve ne olarak kullanılacağını Ulaştırma Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanlığı DLH Marmaray Bölge Mü-
dürlüğü’ne sorduk. 14 Şubat 2012 tarihli bilgi edinme 
talebimize 17 ŞUBAT 2012’de yanıt geldi. DLH Mar-
maray Bölge Müdürü Dr. Müh. Haluk İbrahim Özmen 
imzalı yanıtta Kadıköy sınırları içinde kalan altı is-
tasyon hakkında bilgi verilerek Kızıltoprak, Feneryo-
lu, Göztepe, Erenköy, Suadiye ve Bostancı istasyonla-
rındaki binaların yerlerinde muhafaza edileceği ancak 
nasıl kullanılacağının henüz belli olmadığı belirtildi. 

Açıklamada “söz konusu istasyonların fonksiyonla-
rı mülk sahibi olan TCDD İşletmesi Genel Müdürlü-
ğü’nce belirlenecektir.” ifadelerine yer verildi.

◆ MAYIS 2014’te yazılı ve görsel medya ile sos-
yal medya ağlarında başta Göztepe olmak üzere Kı-
zıltoprak, Feneryolu, Erenköy, Suadiye ve Bostancı 
istasyonlarının yıkılacağına dair haberlerin yansıması-
nın ardından harekete geçen Kadıköy Belediyesi, ilgili 
istasyonların tarihi ve kültürel varlıklarının korunması 
ve müze-kültür merkezleri olarak değerlendirilmesi ta-
lebini yeniden gündeme getirdi.

Çıkan haberler üzerine bir açıklama yapan Ulaş-
tırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, istasyon-
ların ve ilgili binaların yıkılmayacağını açıklarken, 
istasyonların nasıl değerlendirileceği konusunda ise 
herhangi bir bilgi kamuoyuyla paylaşılmadı. 

◆ HAZİRAN 2014’te Kadıköy’deki tarihi istasyon-
ların yıkılacağına dair haberlerin çıkmasının ardından 
Kadıköy Belediyesi bir kez daha harekete geçti. İlgili 
istasyonların tarihi ve kültürel varlıklarının korunma-
sı ve müze-kültür merkezleri olarak değerlendirilmesi 
talebiyle change.org internet portalında bir imza kam-
panyası başlattı. Bakanlık tarafından bu istasyonların 
yıkılmayacağının belirtilmesine rağmen nasıl kullanı-
lacağına dair bir açıklama yapılmadığına dikkat çeki-
len imza metninde, “Tüm İstanbulluların ortak talebi 
ise istasyonların kültürel varlık olarak korunması ve 
yeniden işlev kazandırılarak bulundukları semtlerin 
kültürel merkezleri haline gelmesi.” denildi.

◆ Atıl durumda bulunan tarihi Kadıköy tren istas-
yonlarının nasıl değerlendirileceğine ilişkin yetkili ağız-
dan herhangi bir açıklama yapılmaması üzerine CHP 
İstanbul milletvekili Kadir Gökmen Öğüt konuyu Mec-
lis’e taşıdı. CHP’li Öğüt, “İstasyonların ne şekilde de-
ğerlendirileceği ile alakalı olarak bölge halkının görü-
şünün alınması planlanmakta mıdır?” sorusunu yöneltti.

◆ HAZİRAN 2015, Kadıköy’ün kültürel ve tarihi 
dokusu açısından önemli bir yere sahip olan tren yol-
ları ve istasyonlarının iki yıllık sessizliğinin yıldönü-
müydü. Gazete Kadıköy olarak, Ulaştırma Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanlığı’na, yapılan çalışmalar ne-
deniyle şantiye alanına dönen tarihi tren istasyonları-
nın nasıl kullanılacağını bir kez daha sorduk. 19 Hazi-
ran 2015’te ilettiğimiz soruya şu şekilde cevap verildi: 
“Proje kapsamında tarihi istasyonlar yerinde koruna-
caktır.” Bakanlığın açıklamasında Haydarpaşa Garı’na 
trenlerin ulaşmasının mümkün olduğu ifade edilirken, 
Haydarpaşa’nın demiryolu işletmesi olarak kullanıl-
masının ise TCDD inisiyatifinde olduğu açıklandı.

◆ OCAK 2016’da tarihi öneme sahip istasyonla-
rın yenilenmesine karar verildi. Hattın 2015’te hizmete 
açılacağı açıklanmıştı ama bu tarih iki yıl daha ertelen-
di. Yapılan açıklamayla tren seferlerinin 2017 yılında 
başlayacağı söylendi ancak tarihi istasyonların nasıl 
kullanılacağına dair yine bir bilgilendirme yapılmadı. 

◆ AĞUSTOS 2016’da, yenileme çalışmaları nede-
niyle 2013 yılında durdurulan ve 2018’de hizmete açıl-
ması planlanan Haydarpaşa-Pendik banliyö tren hat-

tında çalışmalar kapsamında Ayrılıkçeşmesi- Bostancı 
banliyö tren hattı üzerinde bulunan üst geçitler yıkıla-
rak yenileri yapılmaya başlandı. Tarihi istasyonlarda 
yenileme çalışmaları başladı; Bostancı İstasyonu yeni-
den boyandı, Suadiye İstasyonu’nda ise yenileme ça-
lışmaları sürdü.

◆ OCAK 2018’de, hızlı tren hattında kullanılma-
yacak tarihi istasyonlardan biri olan Göztepe İstas-
yonu’nda restorasyon çalışmaları başladı. Marmaray 
çalışmalarının başlamasından bu yana en çok tartışı-
lan konulardan biri de tarihi Göztepe İstasyonu’nun 
akıbetiydi. Yeni projeye uygun olmadığı için 2014 
yılında yıkılacağı söylenen istasyon için bir de imza 
kampanyası başlatılmıştı. Ama korkulan olmadı ve 
Göztepe İstasyonu yerinde koruma altına alındı; is-
tasyonun restorasyonuna başlandı. Ekim 2019’da 
restorasyon tamamlandı. 

◆ AĞUSTOS 2018’de, Marmaray projesiyle iki 
adet olan hat sayısı üçe çıkarıldı. Bu nedenle tari-

hi eser statüsünde olan istasyonların hiçbiri Marmaray 
hattı için kullanılamadı. İstasyonların yerine iki yönlü 
kullanabilen yolcu peronları inşa edildi. Koruma kara-
rı olan tarihi istasyonların da restore edilmesi yine gün-
deme geldi ancak istasyonların ne amaçla kullanılaca-
ğı ise hala belirsizdi. 

◆ MART 2019’da, Kadıköylülerin ve İstanbulla-
rın merakla beklediği Marma-
ray hattı hizmete açıldı. Altı yıl 
boyunca çalışmaların sürdüğü 
Gebze-Haydarpaşa hattında yeni 
istasyonlar inşa edildi, hat üzerin-
deki köprüler ve geçitler de yeni-
lendi. Bazı tarihi köprüler ise ta-
şınarak koruma altına alındı. 

◆ EYLÜL 2019’da, Gazete 
Kadıköy olarak bu sefer Kültür 
ve Turizm Bakanlığı’na;  TCDD 
mülkiyetine ait, korunması gerek-
li taşınmaz kültür varlığı olarak 
tescilli istasyon binalarının res-
tore edilip edilmeyeceğini, bun-
dan sonraki aşamada ne amaçla 
kullanılacağını ve Göztepe İstas-
yonunda devam eden restoras-
yon hakkında sorularımızı ilettik. 
İstasyonlarla ilgili sorularımı-
zı yanıtlayan İstanbul V Numa-
ralı Kültür Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulu Müdürlüğü, tari-
hi istasyonların hiçbirinin  Mar-
maray projesinde kullanılmaya-
cağını açıkladı. Marmaray proje 
alanı sınırı içerisinde kalan söz 
konusu tescilli istasyon binaları-
nın rölöve, restitüsyon ve resto-
rasyon projelerinin hazırlanarak 
koruma bölge kurulunun görüşü-
ne sunulduğu ve istasyon binala-
rına ait restorasyon projelerinin 
uygun bulunduğu belirtildi. Kızıl-
toprak, Feneryolu, Suadiye, Bos-
tancı ve Erenköy İstasyonlarında 
basit-bakım ve onarım çalışma-
larının yapıldığı ifade edildi. Ce-
vabını aradığımız ve daha önce 
defalarca yetkili birimlere iletti-

ğimiz bir başka soru da istasyonların ne amaçla kulla-
nılacağıydı. Ancak kurul bu sorumuzu yanıtsız bıraktı. 

◆ OCAK 2022’de Kadıköy Belediyesi yeniden ha-
rekete geçti ve uzun zamandır atıl halde bekletilen is-
tasyonların kamu tarafından kullanılabilmesi için çağrı-
da bulundu. “İstasyon binaları halkındır! Atıl bırakılan 
Kızıltoprak, Feneryolu, Göztepe, Erenköy, Suadiye ve 
Bostancı istasyonlarına komşularımızın görüşünü ala-
rak müze, kültür ve sosyal yaşam merkezi yapmak için 
Kadıköylüler adına talibiz” diyen Kadıköy Belediye 
Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, ayrıca change.org üzerin-
den imza kampanyası başlattı. 

◆ Gazete Kadıköy olarak, ŞUBAT 2022’de, yani 
ilk sorumuzdan tam 10 yıl sonra, istasyonların akıbe-
tinin ne olacağını CİMER aracılığıyla Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanlığı’na bir kez daha sorduk. 18 Mart’ta 
cevap veren TCDD’nin yanıtlarında kesin bir tarih 
belirtilmemekle birlikte şöyle denildi: “Kadıköy sı-
nırlarında bulunan tarihi istasyonların devri ya da 
satışı söz konusu olmayıp Marmaray hattı işletme-
ciliğinde bulunan bu istasyonların rapor-fizibilite-a-
naliz-projelendirme vb. çalışmaları devam etmekte-
dir. Bu çalışmalar doğrultusunda restorasyon amaçlı 
inşa faaliyetleri başlayacak.” Ancak restorasyondan 
sonra bu istasyonların nasıl kullanılacağı sorumuz 
yine yanıtsız kaldı…

10 yıl önce yani 2012’de “Tarihi 
istasyonların kaderi ne olacak?” 
diye sormuş DLH Marmaray 
İstanbul Bölge Müdürlüğü’nden 
istasyonların fonksiyonlarının 
TCDD tarafından belirleneceği 
yanıtını almıştık. 10 yıldır atıl 
kalan istasyonlarla ilgili bir 
şey yapılmazken aynı soruyu 
geçtiğimiz günlerde tekrar 
sorduk ancak yanıt değişmedi

10 yıldır belirsizliğini koruyan soru:
TARİHİ İSTASYONLAR NE OLACAK?
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Topba� Fikirtepelileri imar planında

anla�maya varmaları konusunda uyarırken,

Kadıköy Belediye Ba�kanı Selami Öztürk

de Gazete Kadıköy’e yaptı�ı açıklamada,

‘Bu özel plan Fikirtepeliler için son derece

önemli. Yurtta�lar bu konuda çok zaman

yitirmeden, sa�lıklı karar vermeli’
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Pazartesi ak�amı

unutulmaz bir konser

verdi. 
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Kralı’ Marsel, ‘Beni ilk haber yapan

Gazete Kadıköy’dü’ dedi�i

gazetemize özel açıklamalarda

bulundu. Yıllar sonra tekrar Marsel’i

çok sevdi�i kortlarda ziyaret ettik ve

samimi bir sohbet gerçekle�tirdik.
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18 �ubat ak�am�

Süreyya

Operas�’nda

‘Midas’�n Kulaklar�’

operas�n�n prömiyeri

gerçekle�ecek. Eser

ilk Türk operas�

olma özelli�ini

ta��yor. 

Haydarpaşa’yı

iŞGAL ETTiLER!

�ngiliz Elçisi Sir Alfred Sandison’un 130

y�l önce kurdu�u Cercle d’Orient yani

Büyük Kulüp, köklü geçmi�i, Türkiye’nin en

önde gelen isimlerinin yer ald��� üyeleriyle

sayg�n bir yere sahip. 

Kadıköy’ün gözbebe�i Hacı Bekir

Kö�kü’nün de bahçesinde yer aldı�ı

Büyük Kulüp’te �u sıralar seçim

heyecanı ya�anıyor. 
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Tarihi Haydarpa�a Garı’nın turizm

ve konaklama merkezi yapılarak

halkın hizmetinden alınma kararına

tepkiler sürerken Haydarpa�a-Gebze

banliyö hattının da kaldırılacak olması

hat üzerinde bulunan tarihi

istasyonların ne olaca�ı konusunda

ku�kular do�urdu. Marmaray’ın

faaliyete geçmesiyle bu istasyonların

atıl kalaca�ını öngören Kadıköy

Belediyesi, sınırları içinde bulunan 

6 tarihi istasyonun ‘tematik müze’

veya kültür merkezi yapılması için

kiralama talebinde bulundu, ancak 

bu istek 3 yıl süren yazı�maların

sonunda reddedildi. 

Tematik müze fikrinin sahibi Sunay

Ak�n, istasyonlar�n bundan sonra

nas�l ‘i�letilece�i’ konusunda kayg�l�

oldu�unu ifade ederken, Birle�ik

Ta��mac�l�k Çal��anlar� Sendikas�

�stanbul’daki 29 istasyonun korunmas�

için Koruma Kurulu’na ba�vuruda

bulundu. Gazete Kad�köy olarak bu

konudaki geli�meleri 

takip etmeye devam edece�iz. 
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Peki, fikri takibini hiç 
bırakmadığımız süreç 
nasıl ilerledi?

Kadıköy’ün 
tarihi 

istasyonlarıyla 
ilgili projenin 
ne olduğunu 

defalarca 
sorduğumuz 

yetkili kurumlar 
10 yıl önce de 
10 yıl sonra da 

hep aynı cevabı 
verdiler: 

“BELİRSİZ”

18 MART 2022’DE TCDD’DEN GELEN CEVAP: 
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Kadıköy Evlendirme Dairesi’nden almış olduğum makbuzu 
kaybettim. Hükümsüzdür.
Ekrem Fuat DANIŞMAN

KAYIP İLANI

undan yaklaşık altı ay ev-
vel bir sergi daveti aldım. 
Fakat diğerlerine benze-
miyordu. Yeldeğirmeni 

merkezli Flaneur Books’un yeni kita-
bı “Âşık Kedi”nin lansmanıydı. Kedici 
bir gazeteci olarak derhal gündemime 
aldım ve gittim. Kadife Sokak’taki Bi-
na’da yapılan etkinlikte, Âşık Kedi ki-
tabından bazı sahneler süslüyordu du-
varları. Kitabın yaratıcısı Elif Nurşad 
Atalay da oradaydı. O gün orada yapa-
madığımız söyleşiyi ancak gerçekleş-
tirebildik. Buyurun çok yönlü sanatçı 
“Vahşi Kedi” mahlaslı Elif Nurşad ve 
onun kedili dünyasına…

• Kedilere olan aşkınız nasıl bir aşk?
"Kedi" her bir hareketiyle estetik olabilme ye-

tisine sahip çok özel bir canlı. Bunun için bir çaba 
da göstermi-
yor, çaba-
sız bir güzel-
lik… Öyle 
dizayn edil-
miş. Bu beni 
düşündürü-
yor. İnsan 
cinsinin acı-
masızca her 
güzelliği yok 
etme bece-
risine karşın 
varoluşlarını 
kutlayabilen 
bir mucize 
gibi. Özgür, 

yalnız, kıvrak, seksi, oyuncu ve çok sürprizli ya-
ratıklar. Âşık olmamak pek mümkün değil hani! 
Bize aşkı hissettirebilen, doğayı sembolize eden 
asidik olmayan sanki bir tek onlar kaldı. Bir re-
simdeki imza gibi en dekoratif hâlleriyle kompo-
zisyonu tamamlıyorlar.

• Eserinize adını veren “Âşık Kedi” siz misiniz?
Bir kedinin varlığını sorgulamayan, kendi ha-

kikatini talep etmeyen, olduğunu sandığı yerde ol-
mayan tuzak hâli; en karmaşık, en ağır edebiya-
tı yapılabilecek bir aşkı bile hafif ve doğal bir dile 
dönüştürebiliyor. O yüzden kitabımdaki kedi fi-
gürü bağlayıcı bir özelliğe sahip olduğundan ona 
karşı mesafemi koruyabiliyorum. Bu sebeple daha 
organik, daha rastlantısal bir duruma evrildiğini 
söyleyebilirim karakterin. Bu yönden baktığımız 
zaman kedilerin çok da farkında olmadığımız gü-
cünü keşfetmiş oluyoruz. Bilinçli bir tercih diye-
lim biz buna.

“EFSANEVİ BİR TUTKUNUN ESERİ”
• Kitap bende var ama henüz kitaba sahip ol-

mayan ve bu röportajı okuyacak okur adına so-
ruyorum: neyin kitabı bu? Zira tarifi biraz zor. 

  “Âşık Kedi” efsanevi bir tutkunun eseri. Bir 
kedinin, İstanbul'un vahşi kedisinin, bir kedi kadı-
nın kilometrelerce uzaklıktaki bir denizciye olan 
imkânsız aşkının yıllar süren seyir defteri.

 “Âşık Kedi” bilinçli ya da iç güdüsel olarak en 
saf tutkunun, naifliğin rahatsız edici barizliğiyle 
kendini sunuyor ama güncel, popüler ve yüzeysel 
bir dil kullanıyor. Karşıt düşüncelerde, kutupsal-
laşmış güçlerin maksimum seviyedeki enerjileri-
nin şovuna tanık oluyoruz. Kitabın bu şizofren-
ce iletişime karşı müstehzi bir yaklaşımı var. Âşık 
Kedi'nin edilgenliği ne kadar eleştirilse de aşkın, 
sevginin, tutkunun, öfkenin yitirildiği bir evrene 

inat; mahkûm olduğumuz sosyal medyanın gücü-
nü sanata dönüştürebilen büyük bir meydan oku-
ma, büyük bir baştan çıkarma gücü ve başka bir 
boşlukta, boyutta yaşam alanı bulabilecek, ileti-
şim kurabilecek ağlara sahip olduğunu görüyoruz. 
Sevginin gücü bu. O yüzden değerli buluyorum. 

Âşık Kedi, kitap olma kaygısını da taşımıyor-
du aslında. 2015-2016 yıllarında çizdiğim “İs-
tanbul'un Vahşi Kedisi” çizgi romanının yanında 
notlarımı aldığım küçük bir defterdi sadece. Çiz-
gi romana küsünce abandığım ve sadece eğlen-
mek adına yazıp çizdiğim bana ait bir defterdi. O 
doğal süreç içerisinde farklı bir grafik, roman di-
lini oluşturdu. Sadece bu saf samimiyete bile tav 
olunabilir.

‘âsık Kedi’nin 

efsane 
tutkusu…

Sanatçı Elif Nurşad’ın “Âşık Kedi” grafik roman kitabı, bir 
“kedi kadın”ın kilometrelerce uzaklıktaki bir denizciye olan 
imkânsız aşkının yıllar süren seyir defteri niteliğini taşıyor
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‘KEDİKÖY’ 
KEDİLERİ
• Kadıköy’de bir de sergi açmıştınız kitap-
la ilintili. Ben de gelmiştim. Tekrarını düşünü-
yor musunuz?
Evet, İstanbul’da başka büyük bir sergi haya-
lim daha vardı. Ancak bunun için çalışma ya-
pacak zamanı bulamadım. Çünkü nisan ayında 
benim de dahil olduğum yeni bir çizgi roman 
dergisi geliyor.  Marmara Çizgi’den yayınlana-
cak. Adı “MİS”. Çok değerli üstadlar var: Ergün 
Gündüz, Memo Tembelçizer, Bülent Üstün, 
Cengiz Üstün, Hakan Karataş, Emrah Ablak ve 
daha sayamadıklarım… Ben de onların arasın-
da yer alabildiğim için çok heyecanlıyım. Be-
nim çizdiğim hikâye “Âşık Kedi Sergisi”nin bir 
gün öncesini, perde arkasını anlatıyor. 17 say-
falık gerçek ve gerçeküstü bir Kadıköy hikâ-
yesi. Benim için efsaneydi, sizin için de öyle 
olur umarım. 
• “Kediköy”ün kedileri ile aranız nasıl? 
Kediler arasında konumsal ayrımlar yapmı-
yorum. Çizdiklerim oldu elbette. Sevgimden 
şüphe yok. Ancak ben Karşı’nın vahşi kedisi-
yim. Körler ülkesini pek ziyaret edemiyorum...
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Bir zamanlar pek çok filmde başrol oynamış 
bulunan orta yaşlı sinema oyuncusu, ne zaman-
dan beri setlere çağrılmamakta oluşunun mad-
di sıkıntısını cebinde, manevi acısını yüreğinde 
hissederek, yine de gizli bir umutla her sabah, 
Yeşilçam’ın artist kahvelerine gidip, köşedeki 
masalardan birindeki yerini almayı ihmal etmi-
yordu.  Ama bu sabah, bambaşka düşünceler 
vardı aklında. Evden çıkarken hayli ikircikliy-
di, yine de, bir otomat gibi, hareketlerin far-
kında bile olmadan erkenden yola koyulmuş, 
durakta, sıranın en arkasına girip otobüs bekle-
meye başlamıştı.

Kuyruk sanki her sabahkinden çok daha 
uzun, bekleşenler sanki daha şimdiden can-
larından bezmişlerdi. Boğaz tarafından esen 
sinsi ve soğuk rüzgâr, birlikte sürüklediği kü-
çücük, sivri ve keskin buz parçacıklarıyla yü-
zünü yalıyordu insanın. Havanın soğukluğu bir 
yandan, sabah uyandığında yataktan çıkması-
nı zorlaştırmış vücut kırıklığı öte yandan, için 
için titremesine, hatta zaman zaman çenele-
rinin çarpmasına neden oluyordu ama o yine 
de, kendisine en yakışanı olduğunu düşündü-
ğü- zaten ötekilerde pek hal kalmamıştı- prens 
dö gal takım elbisesinin üstüne yakaları epri-
miş lacivert paltosunu giymemekte direnmişti. 
Bu sabah üstelik, üşenmemiş, sinekkaydı tıraş 
olmuş, daha önce ancak bir kere giydiği, gö-
rece olarak en yeni gömleğini giymiş, her za-
man düğümünü açmadan olduğu gibi boynun-
dan çıkardığı kravatını bile ütülemişti. Çünkü 
bu sabah, her zamanki gibi kahvede pinekleyip 
kendisine önerilecek yeni başrolü beklemekten 
başka yapacağı önemli bir iş vardı.

Son günlerde televizyon kanallarından bi-
risinin onun eski filmlerini göstermeye baş-
ladığını söylemişti kahvedekiler. Ne var ki, o 
kanal, kablolu yayın yapıyordu, zaten, doğru 
dürüst anteni olmadığı gibi, artık sesi de görün-
tüsü de, ben gidiyorum arkadaş demeye başla-
yan evindeki eski televizyonla öteki kanalları 
bile doğru dürüst izleyemiyordu.

Eski filmleri seyretmek, ya da seyretme-
mek umrunda bile değildi aslında. Belki bir iki-
si bir yana, onların ne kadar yalap şalap şeyler 
olduğunu biliyordu. Ama, acaba, kendisinden 
izin alınması gerekmez miydi onları yeniden 
izleyicilerin önüne çıkarırken? Bunu bir kişi-
lik hakkı yapmak aklının kenarından geçmezdi 
ama yine kahvedeki arkadaşlarından biri, Telif 
Hakları Yasası’na göre, televizyon kanalından 
para sızdırabileceğini söylemişti ona; eğer bu 
doğruysa son günlerdeki sıkıntılarını biraz ol-
sun hafifletebilirdi.

Bu sabah televizyon yöneticileriyle görüş-
meyi aklına koymuş, bu maksatla çıkmıştı ev-
den. (…)

O sırada tıklım tıklım dolu bir otobüs geldi. 
Yine de kuyruk epeyce ilerledi.

Orta yaşlı aktör, televizyon yöneticileriyle 
yapacağı konuşmayı kafasında evirip çevirir-
ken, yıllar önce esas oğlan rolünde, kendisine 
sırılsıklam âşık olan genç kızın babası büyük 
işadamının bu ilişkiye son vermesi karşılığında 
önerdiği çok büyük bir meblağı elinin tersiy-
le ittiği sahne canlanıyordu gözünün önünde. 
Zaman zaman, bu sahneyi gerçekten yaşamış 
gibi, göğsü kabarırdı(…) Hepsi bir yana, ko-
nuşmalarını kapı aralığından dinleyen Belgin 
Doruk’un yaşlı gözlerini anımsadıkça yüre-
ği hâlâ sımsıcak olurdu. Yine öyle, onun gibi 
bir partneri olsa, bu kez çok daha başarılı bir 
oyun sergileyebilirdi. Yönetmen ve yapımcıla-
rın bunu anlayamamaları onun en büyük talih-
sizliğiydi. 

Arkasında bekleyenlerin uyarısıyla kendi-
sine geldi. Durağa yeni bir otobüs daha yak-
laşmaktaydı. Bu da tıklım tıklım doluydu ama 

yine de, itiş kakış kendisini içeriye atabildi. 
Biletçi durmadan ilerleyin diye ihtar ediyordu. 
Oysa, ilerlemek ne kelime, soluk almak bile 
güçtü bu kalabalıkta. 

(…)
Yine Belgin Doruk’la çevirdikleri başka bir 

film geldi gözlerinin önüne. Senaryo, Roma 
Tatili filminin Türkçe versiyonuydu.

(…)
İçini çekti. Zaman ne kadar çabuk geçiyor-

du. Neredeydi o, filmlerinde oynaması için, 
senaryoyu istediği gibi değiştirmesini öneren 
prodüktörler, partnerini seçmeyi kendisine bı-
rakan yönetmenler, bir zamanlar, kendileri-
ne bir küçük rol ayarlaması için yalvarıp ya-
karan, bunun için de koynuna girmek dahil, ne 
isterse yapmayı kabullenen küçük artistçikler? 
Ama düşünüyordu da, galiba kendisinde de 
vardı biraz kabahat. Alınganlık yapmış, kırıl-
ganlık göstermiş, herkese gücenmiş, o da onla-
rı aramaz sormaz olmuştu. Onu o kadar seven, 
film setlerinde olsun, dışarıda olsun, neredey-
se duygusal denebilecek kadar yakınlık göster-
miş olan Belgin’i bile silip atmıştı defterinden. 

Neredeydi, ne yapıyordu, sağlığı nasıldı, 
bilmiyordu.

Şu televizyon işini çözümler çözümlemez 
onu aramaya karar verdi.

Otobüs, Yıldız Yokuşu’ndan aşağı zıngır-
daya zıngırdaya ilerliyor, her durakta itiş ka-
kış inenlerle binenlerin yarattığı dalgalanmalar 
nedeniyle içerideki kalabalığın basıncı daha da 
dayanılmaz bir hal alıyordu. Askılığı tutan eli 
uyuşmuştu. Beline korkutucu bir ağrı saplan-
mıştı. Kenarlardaki koltuklarda oturan gence-
cik insanlar, yaşlıları, çocuklu kadınları gör-
mezden geliyor, herhangi bir sitemli bakışla 
karşılaşmamak için başlarını önlerine eğmeyi 
yeğliyorlardı.

(…)
Kalabalık arasında birden 

gözüne, çaprazlama olarak tam 
karşısındaki koltukta oturan 
bir genç kız ilişti. Çok şaşır-
dı. Olacak şey değildi. Belgin 
Doruk’tu bu. Sanki aradan 
yıllar geçmemişti. Hatta, 
onunla tanıştıkları zaman ol-
duğundan daha bile gençti. 
Düş mü görüyordu acaba? 
Beyni uyuştu. Kız da şim-
di ona bakıyordu. O da şa-
şırmış gibiydi. Sanki o da 
tanımıştı kendisini. Oto-
büsün sarsıntısıyla bakış-
ları bir buluşup bir uzak-
laşıyordu. Sonra kendine 
geldi. Elbette olmazdı 
böyle bir şey. Acaba, 
bu yaşlarda bir kızı ola-
bilir miydi Belgin’in? 

Hiç duymamıştı. Kız çok gençti. Ama bu ka-
dar benzerlik nasıl olabilirdi? Salt bir rastlan-
tıydı muhakkak. Ama, tanışıyorlarmış gibi öy-
lesine ısrarla bakıyordu ki kız yüzüne…

Ünlü bir playboy olduğu, filmlerinin sine-
malarda gösterildiği yıllarda, yollarda beller-
de bile önünü kesip boynuna atılan ne kızlarla 
karşılaşmıştı, ama bu kızın yaşındakiler artık 
tanıyamazlardı onu. Herhalde bildiği birisine 
benzetmiş olmalıydı. 

Bu arada, biletçinin ihtarıyla bir iki adım 
daha ilerlediler. Şimdi tam kızın hizasında, he-
men hemen yanı başındaydı.

Tekrar, “Beni nereden tanıyor, ya da kime 
benzetmiş olabilir bu kız?” diye düşünüyor-
du ki, birden kablolu televizyonda gösterilen 
eski filmleri geldi aklına. Evet, nasıl da dü-
şünememişti. Kız muhakkak o kanalı izliyor-
du ve onun filmlerini seyretmiş, karşılaşınca 
da hemen tanımıştı. Demek ki hâlâ tanınabi-
lecek haldeydi. Çekiciliğinden öyle pek fazla 
şey kaybetmemişti. Bu kez, daha yumuşak, o 
eski, baştan çıkarıcı ebedi âşık gülümseyişini 
takınarak baktı kıza. Kız da aynı şekilde, eski 
hayranlarının tutkulu bakışlarıyla karşılık ver-
di gülümseyişine.

Yüreği hızlı hızlı çarpmaya başladı orta 
yaşlı aktörün. Olabilir miydi? Bu kadar genç, 
güzel, bu kadar hoş bir kız, artık kendisinin 
bile hiçbir sanatsal yanı olmadığını rahatça, 
içinde hiçbir eziklik duymadan düşünür ol-
duğu o eski, çizik çizik siyah beyaz filmleri-
ni seyrederken, o günlerdeki birçok genç kız 
gibi, âşık mı olmuştu ona yoksa? Belki de fil-
mi izlerken annesi, o eski günlerinde ona nasıl 
tutulmuş olduğunu anlatmıştı kızına, hâlâ ek-
silmeyen heyecanıyla ve şimdi, annesinin an-
lattığı o kahraman, bir gerçek olarak karşısına 
çıkıvermişti. Evet, hiç kuşkusuz o masal kah-
ramanıydı şimdi bu kızın gözlerinde. Bu ba-

kışları başka türlü yorumlayabilir miydi? 
İşte, yavaşça doğruluyor-
du yerinden. Onu öyle 
birden karşısında görünce, 
önce büyük bir şaşkınlığa 
kapılmış, heyecanlanmış, 
sonra kendisini toplamış-
tı, şimdi, eski günlerinde-
ki hayranlarının yaptığı gibi, 
boynuna atılıverecekti.

Tükürüğü ağzında çoğal-
dı. Bu kalabalık arasında ne 
diyecekti ona, nasıl karşılık 
verecekti? Kız, yerinden kalk-
tı, eliyle kalktığı koltuğu işaret 
ederek, sevecen, duygulu, yu-
muşak bir sesle,

- Buyurun amca, 
dedi. Ayakta kalmayın. Ben na-
sıl olsa bir durak sonra ineceğim. 

(Sayfa 70-78)
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ERHAN BENER  (1929 - 7 Aralık 2007)

ESKİ KARELER

Son dönemlerde sokak hayvanlarının şehirler-
den tamamen çıkartılarak, hayvan barınaklarına 
hapsedilmesi tartışmaları ünlü bir sanatçımızın 
attığı tweet’le daha da alevlendi. Bir kap yemek, 
bir tas su ve bir de başlarının okşanmasından 
başka bir şey beklemeyen can dostlarımızı şe-
hirden kovduğumuz zaman başımıza Hamelin-
lerinkine benzer bir son gelmesinden korkarım. 

Hamelin, size bir şey ifade etmemiş olabilir. 
Pied Piper’i de bilmiyor olabilirsiniz. Ama Fare-
li Köy dersem, kavalcısıyla ünlü masalını hepiniz 
hatırlarsınız: Parayla olsa nefes bile almaya-
cak olan Hamelin köyü sakinlerinin cimrilikle-
ri en sonunda önlerine yemek artıklarıyla, kuru 
ekmek attıkları evcil hayvanlarına kadar uzan-
mış. “Biz bu kedileri köpekleri besleyip duruyo-
ruz, onlarsa gün boyu yatıp tembellik ediyor” 
diyerek, hayvanları döverek köyden kovmuş-
lar. Onlar üç kuruş ceplerinde kaldı diye sevine-
dururken, etrafı boş bulan fareler köyü basmış. 
Tuttuğunu kemiren bıyıklı küçük istilacılar; ağıl-
lara, depolara, kilerlere girip, ne var ne yok ye-
meye başlamışlar. Köylerini talan eden, her şeyi 
yiyip kurutan farelerden kurtulmak isteyen köy 
halkı Pied Piper isimli, namlı bir kavalcıyla anlaş-
mış. Çaresizlikten gözlerini o kadar karartmış-
lar ki, farelerden kurtarması karşılığında bir kese 
altın teklif etmişler. Kavalcı hemen işe girişmiş; 
kavalına üfleyince fareler büyülenmiş gibi peşi 
sıra gitmeye başlamış. Kavalcı fareleri köyün dı-
şına çıkartmış ve nehirden karşıya geçerken is-
tilacıların hepsi boğularak telef olmuş. Pied Piper 
altınlarını almak için köye dönmüş dönmesine 
ama nasıl olsa farelerden kurtulduk diye düşü-
nen muhtar anlaşmaya sadık kalmamış. Lütfe-
der gibi kavalcının önüne kesenin içinden çıkart-
tığı bir altını atmış, keseyi bağlayıp gene cebine 
koymuş. Pied Piper buna çok kızmış ve kavalı-
nı çalmaya başlamış. Ama bu sefer fareleri değil, 
köyün çocuklarını peşine takarak uzaklaşmış.  

Bu masalın farklı sonları vardır: Biz genellik-
le kavalcının ormanda uykuya dalınca çocukla-
rın en akıllısının kavalı çalarak bütün çocukları 
köye geri götürdüğü ve gerçeği öğrenen köy-
lülerin kavalcıya altınlarını verdiği mutlu son-
lu olanını biliriz. Ama bence en güzel versiyonu 
-engellerimizin engelleri yendiği-  kavalcı ço-
cukları ormana götürürken arkada kalan üç ço-
cuğun olduğudur. Bu çocuklardan biri topalmış 
ve hızlı yürüyemediği için arkada kalmaktaymış. 
Diğeri körmüş ve nereye gittiklerini göremediği 
için yavaş ilerlemekteymiş. Sonuncusu ise sa-
ğırmış ve kavalın sesini duymadığı halde diğer-
lerini meraktan takip etmekteymiş. Bu üç çocuk 
ormana girmeyip köye dönmüş ve anne babala-
ra çocuklarının yerini söyleyip, onları bulmalarını 
sağlamış. En kötüsü ise çocukların kaybolduğu 
ve bir daha geri gelmediği sondur. Ki bu masalın 
ortaya çıkmasına sebep olan olaya en yakın son 
da maalesef budur. 

Ortaçağ Avrupa’sında kentler fare baskı-
nına uğruyor ve insanlar da bunlarla başa çıka-
bilmek için fare avcıları tutuyormuş. Hatta ma-
salın Grimm Kardeşler tarafından kaleme alınan 
Almanca orijinal ismi Rattenfänger von Hameln 
‘Hameln’in Fare Avcısı’dır. Fareler ortaçağın en 
büyük kâbusu olan vebanın baş sebebiydi, ida-
reciler vebadan hiç değilse çocukları korumak 
için anne ve babalarından ayırıp yeni oluşturulan 
yerleşim merkezlerine yerleştiriyorlarmış. Öyle 
ki Avrupa’nın pek çok köy ve kasabasında, ço-
cukların bir gecede ailelerinden alınıp bilinmeyen 
yerlere gönderildiği söylenir. Ancak bazı tarihçi-
ler, bu çocukların güvenli bir yere yerleştirilmek 
amacıyla değil Haçlı Savaşları için toplandığı-
nı iddia ediyor. Haçlı Savaşları’na düzenli ordula-
rın yanı sıra başıbozuk olarak tabir edebileceği-
miz pek çok insanın katıldığı ve bunların arasında 
binlerce çocuğun da bulunduğu gerçeği karşı-
sında bu iddianın yabana atılmaması gerekiyor. 

Günümüzde masal olarak anlatılsa ve tiyat-
rolarda çocuklar kahkahalar atarak seyretse 
bile; 1300’lü yıllarda Almanya’nın Aşağı Sakson-
ya eyaletindeki Hameln (o zamanki adı) kasaba-
sından 130 kadar çocuğun kaybolduğu tarihçiler 
tarafından doğrulanan bir gerçektir. Çocukla-
rının gitmesine izin veren ya da kaybolmasına 
engel olamayan anne-babalar daha sonra ka-
pıldıkları suçluluk duygusunu ve utançlarını ört-
mek için bir günah keçisi yaratmışlar. Fare-
li Köyün Kavalcısı masalını uydurarak, suçlarını 
kavalcının üstüne atmışlar. Şimdi biz de Hame-
linliler gibi hayvan dostlarımızı şehirlerimizden 
kovarsak, çocuklarımız kedi – köpek sevgisi-
ni tadamadan büyüyecekler. İleride birbirini se-
vemeyen bir toplum haline gelirsek suçu ataca-
ğımız bir kavalcının da kalmayacağını, onun da 
hayvanların peşine takılıp sevgisiz insanları terk 
edip gideceğini unutmayalım.   

Masallarda salgın 
hastalıklar:
Fareli Köyün Kavalcısı

MEHMET FIRAT

PÜRSELİMPÜRSELİM
Baba, Bana Masal Anlatma – 4

Hazırlayan: Leyla ALP

Abisi Vüsat O. Bener, oğlu Yiğit Bener ve Erhan Bener

Kütüphanenin önemine, kütüphanecili-
ğin sorunlarına dikkat çekmek amacıyla 
ülkemizde 1964 yılından beri mart ayı-
nın son pazartesi günü ile başlayan haf-
ta “Kütüphane Haftası” olarak kutlanıyor. 
Bu yıl 28 Mart ile 3 Nisan arasına denk ge-
len hafta vesilesiyle çeşitli etkinlikler yapıl-
dı. Türk Kütüphaneciler Derneği de “81 İlde Kitap 
Okuyoruz” etkinliği gerçekleştirdi. Kadıköy Acıba-
dem’de bulunan 60.Yıl Anadolu İlkokulu da “81 İlde 

Kitap Okuyoruz” etkinliğine “Okursak Dünya 
Güzelleşir” temasıyla düzenlediği okuma et-

kinliğiyle katıldı.
Sınıflarda, kütüphanede, bahçede kısa-

cası okulun her alanında gerçekleşen, 
“okul dört duvar değil” düşüncesin-
den hareketle etkinlik, parklara ve 

Ayrılıkçeşme metro istasyonun Tepe 
Nautilus Alışveriş Merkezi çıkışına 

da taşındı. Etkinlik hakkında bilgi aldığı-
mız okulun müdürü Hakan Kıray, şunları söyledi: 
“Okumanın önemi çok büyük. Okuduğunu anlayan 
bireyler yetiştirmek amacımız. Okulun her bölümün-

de okuma etkinliğini gerçekleştirmeye çalıştık. Farkın-
dalık yaratmak istediğimiz için etkinliği parklara ve 
alışveriş merkezinin oraya da taşıdık. Çocuklar etkin-
liğin heyecanını yaşadı; etkinlik için sloganları  buldu. 
Hafta kapsamında ayrıca kitaplarını okudukları yazar 
ile de bir araya geldi. Çocukların önüne güzel şeyler ko-
yarsanız onların peşinden koşar. O yüzden yönlendir-
mek gerekiyor.”

“SLOGANLARI ÇOCUKLAR BULDU”
“Alışveriş merkezinin oradaki okuma 
etkinliğini pandeminden önce de yap-

mıştık. Daha fazla öğrenci ile katıl-
mıştık.” diyen sınıf öğretmeni Mu-
rat Tabakçı, “Pandemiden önce 
okuma etkinliğinde, metrodan çı-
kıp elinde kitabıyla yanımıza otu-
ran ve okuyan çok kişi olmuştu. 

Şimdi de gelmek istediler ama ço-
cuklara bir şey bulaştırabiliriz düşün-

cesiyle uzaktan izlediler. Okulumuz kitap okumayı 
seven, ona yönelik çalışmalar yapan bir okul. Okulumu-
zun içini dışarıya yansıtmak da istedik. Etkinliğin slo-
ganlarını çocuklar buldular. İnsanlar görsün diye onla-
rı da  metronun istasyonunun camlarına yapıştırdık. Her 
aşamasında üretimin olduğu bir etkinlik oldu.” ifadele-
rini kullandı. 

Acıbadem’deki 60.Yıl Anadolu İlkokulu, Kütüphane Haftası 
kapsamında “Okursak Dünya Güzelleşir” etkinliğine imza attı
l Seyhan KALKAN VAYİÇ

Okursak Dünya Güzelleşir



PiNana sert 
gerçekliğin 
içinde yeşeren 
bir kadın masalı… 
Dünya bildiğimiz 
dünya. Erkek, 
acımasız ve 
yalan. Masalsa 
bir Ege koyunda, 
birbiriyle kan 
bağı olan 
olmayan bir 
grup kadının 

buluşmasıyla kuruluyor. Hayatın masala 
değebildiği bu romanda birbirine sırtını 
dayayan kadınlar süpürüyor acı gerçeği, 
yerine yeni bir hakikat koyuyorlar. 
Birilerinin dört kolla gizlemeye çalıştığı 
hakikat bir bakış, bir gülüş kadar yakın 
olduğunu fısıldıyor. Pina ile Nana’nın, 
torunla ninenin ilişkisinden doğan, 
dilleriyle konuşan bu masalda dünya 
erkekliği kusuyor.
PiNana Ayşe Başak Kaban’ın ikinci 
romanı. Kaban, farklı yerlerden, 
farklı dertlerden çıkıp gelen kadınları 
bu şölende buluşturuyor. (Tanıtım 
Bülteninden) NotaBene Yayınları / 229 
sf / 45 TL
Remzi Kitabevi’nden aldığımız bilgiye 
göre haftanın çok satanları şunlar oldu:
■ Deneyimler / Ömer Aras / Remzi 
Kitabevi
■ İnsan Geleceğini Nasıl Kurar? / İlber 
Ortaylı / Kronik Kitap
■ Tiamat / İhsan Oktay Anar / Everest 
Yayınları

HAFTANIN 
PUSULASI
KİTAP

ALBÜM

FİLM

PiNana

Eda And / Live in Hamburg

9,75

Hamburg Almanya’da yaşayan 
İzmirli müzisyen Eda And, gönüllerde 
taht kurmuş Türk tınılarıyla, virtüöz 
piyanistliği, aranjeleri ve kendine has caz 
yorumuyla ikinci solo albümü olan “Live 
in Hamburg”ta dinleyicisiyle buluşuyor.
Gurbet ve sıla temaları arasında dolaşan, 
piyano solo ve tamamen canlı konser 
kaydı olan bu albüm projesinde kendi 
köklerine dönen Eda, tüm samimiyeti ve 
derinliğiyle karşınızda.
 Sezen Aksu’nun “Ah İstanbul İstanbul 
Olalı”, Victor Jara’nın ölümsüz “La 
Partida”sı, Karadeniz şarkısı “Ben Seni 
Sevduğumi”, her dönemin çok sevilen 
şarkısı “Yüksek Yüksek Tepelere”,  Aşık 
Veysel’in “Uzun İnce Bir Yoldayım”ı  
ile albümün tek Eda And bestesi olan 
“İstanbulisatio” icrası solo piyanonun 
omuzlarına yüklenmiş notaların 
sorumluluğunu dinleyiciye ulaştırıyor ve 
herkesin seveceği taze yeni yorumlara 
dönüştürüyor.
Ruhu doyuran şarkılar:  
■ Rüzgar beni savururken / Salman Tin
■ Neyleyek / İrade İbrahimova
■ Off / Doğan Duru

Uluç Bayraktar’ın yapımcılığını üstlendiği, 
senaryosunu Damla Serim ile birlikte 
yazdığı ve yönettiği, Almanya’nın 
en saygın bağımsız sinema festivali 
Snowdance’da 2021 En İyi Film ve En İyi 
Senaryo Ödülleri kazanan ilk sinema filmi 
“9,75”, Netflix’te yayında. 
Mehmet Eroğlu’nun bir romanından 
uyarlanan film, yalnız yaşayan, alt 
kat komşusu transseksüel Marilyn 
(Eylül Dursun) dışında pek kimseyle 
görüşmeyen Ahmet’in (Nejat İşler), 
ölümle yaşam, doğu ile batı arasında 
kalmış hikâyesini anlatıyor.  Beyoğlu’nda 
yaşayan 43 yaşındaki Ahmet, 2013’teki 
Gezi ayaklanmasını çoğunlukla evinin 
penceresinden izler, soluklanmak üzere 
evine gelenleri kabul eder. Bu sırada 
romanını yazmakla meşguldür ancak 
90’larda komando olarak askerliğini 
yaptığı sırada Gabar dağları eteklerinde 
bir eve yaptıkları baskının ayrıntılarını 
hatırlamakta güçlük çeker. Sonu 
felaketle biten olayı beyni silmiştir ve 
beynindeki tümör de olayları doğru 
hatırlamasını güçleştirmektedir. Kimsesiz 
bir çocuk olarak büyüyen Ahmet’in 
çocukluğuna dair hikâyelerle, 90’larda 
Kürt illerinde yaşadıkları birbirine geçer. 
Bu sırada Gezi’de polisin gazından kaçıp 
evine sığınanlardan 30’lu yaşlarındaki 
akademisyen Serap’a (Funda Eryiğit) âşık 
olur. 
Gerek hikâyesiyle gerek oyunculuklarıyla, 
merakla izlenen biraz da kalp ağrıtan bir 
seyirlik sunuyor “9,75”. Tavsiye!
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Kültür 
merkezlerinde 
bu hafta

Kadıköy Belediyesi’nin kültür merkezlerindeki 
etkinliklerden bir seçki…

TİYATRO

OPERA
Cosi Fan Tutte
İstanbul Devlet Opera ve Balesi, W. A. 
Mozart’ın Cosi Fan Tutte operasını 9 Nisan 
Cumartesi 16.00’da Süreyya Operası’nda 
sahneleyecek.  18’inci yüzyılda Napoli... 
Kadınların sadakatsiz olduğuna derinden 
inanan, kuşkucu Don Alfonso, genç 
arkadaşları Ferrando ve Guglielmo’yu, 
nişanlıları Dorabella ve Fiordiligi kardeşlerin sadakatinden şüphe etmeleri için kışkırtır.

K
O

N
SE

R Esra Kayıkçı Quartet
2016 yılında ilk albümü ‘Bozgun Hatıra’ ve 
daha sonra ‘Kelebek Orkide’ adlı çalışmaları 
yayınlanan şarkıcı, şarkı yazarı ve kontrbas 
sanatçısı Esra Kayıkçı, kendi şarkılarından ve 
caz standartlarından oluşan repertuvarı ile 
cazseverlerle buluşuyor. Sanatçı bu konserde 
sevilen repertuvarını ilk kez yaylılar eşliğinde 
seslendiriyor. Konser, 8 Nisan Cuma 20.00’de 
Yeldeğirmeni Sanat’ta. 

Kahve Konserleri: Flüt & Gitar Resitali
Her pazar sabahı saat 11.00’de gerçekleşen 
Süreyya Operası Kahve Konserleri’nin bu haftaki 
konuğu Cem Önertürk (flüt) ve Sinan Erşahin 
(gitar). Kurukahveci Mehmet Efendi, 150’nci yıl 
kutlamaları kapsamında sanata katkıda bulunmak 
amacıyla Süreyya Operası Kahve Konserleri’ne 
destek veriyor.

Romantizm Dorukları; 
Klarnet, Kontrbas, Piyano 
Üçlüsü
Ülkemizin seçkin okullarında yetişmiş, en 
gözde kurumlarında orkestra sanatçısı ve 
akademisyen olarak görevlerini sürdüren, 
yetenekli ve tecrübe sahibi üç başarılı 

müzisyen, Yeldeğirmeni Sanat’ta  dinleyicileriyle buluşacak. Orkun Uyar (klarnet ), 
Asal Altay (kontrbas), Begüm Sarısözen Alpaydın (piyano), “Romantizm Dorukları” 
ismini verdikleri konserde dinleyicilerini geçmişe doğru bir yolculuğa çıkaracaklar. 
Konser, 13 Nisan Çarşamba 20.00’de Yeldeğirmeni Sanat’ta. 

Barış Büyükyıldırım 
Piyano Resitali
Klasik müzik ve cazın pek çok 
alanında çalışmalarını sürdüren, New 
York Steinway Hall ve Münich Piano 
Summer’da sergilediği solo piyano 
performansıyla dikkat çeken Barış 
Büyükyıldırım, Yeldeğirmeni Sanat resitalinde çarpıcı bir repertuvara yer 
veriyor.  Konser 9 Nisan Cumartesi, 20.00’de Yeldeğirmeni Sanat’ta.  

Virtüözlerin Müziği: Yury Revich & Mattehieu 
Esnult
Süreyya Operası, 
“Virtüözlerin Müziği“ 
serisi ile Türkiye’de 
bir ilke imza atıyor. 
Mayıs ayına kadar 
düzenlenecek 
konserlerde, Türkiye’ye 
hiç gelmemiş, Avrupa’nın en aktif ve ünlü klasik müzik sanatçılarını, 
birbirinden güzel resital ve oda müziği konserleri ile sahnesinde ağırlıyor.
Virtüözlerin Müziği konser serisi 11 Nisan Pazartesi 20.00’de Yury Revich & 
Matthieu Esnult Duo konseri ile devam ediyor. 

ÇOCUK
Amerika’dan Avrupa’ya Yolculuk

Türkiye’de ilk ve tek olan 0+ 
konseptiyle, 3 aylık ya da 3 yaşında 
fark etmeksizin tüm bebek ve 
çocuklar, aileleriyle klasik müzik 
dinleme ve bir balerin ile hikâye 
anlatıcısı eşliğinde müzikal bir 
yolculuğa çıkma şansı buluyor. 
Amerika’dan başlayan müzik 
yolculuğu, klasik müziğin Avrupa’dan 
doğuşuna tanık olmamızı sağlayan 
ustalarla devam edecek. Minikler 
G.Bizet, J.Brahms, J.Strauss, S.Joplin, 

P.I.Tchaikovsky gibi dünyaca ünlü bestecilerle tanışacak. Bu eşsiz gösteri 9 Nisan 
Cumartesi 11.00’de Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi’nde. 

Kusurlu 
Fırtına
Fırtınalı bir 
gecede ayrılma 
aşamasındaki 
karı kocanın 
mahsur 
kaldıkları otel 
odasında 
belboyun ne 
işi var? Otelde 
yaşanan 

gizemli ve komik olayların tek sorumlusu 
fırtına mı?
İlişkilerimizde tercihlerimiz mi etkili yoksa 
başımıza gelen her şey kader mi?
Kadıköy Halk Tiyatrosu, bu soruların 
cevaplarını yeni oyunları “Kusursuz 
Fırtına” ile veriyor. Oyun 10 Nisan Pazar 
21.00’de Barış Manço Kültür Merkezi’nde. 

Baba
Son dönemin dünya çapında en 
önemli oyunu olarak görülen 
“Baba”, doğru ve yanlışın, gerçekte 
olan veya olmayanın, anıların ve 
travmaların karıştığı kaygan bir 
zeminde, gerçekliğin doğasına dair 
sorularla seyircileri baş başa bırakan 
bir hikâye.
Pürtelaş Sahne’nin oyunu 13 Nisan 
Çarşamba 20.30’da Alan Kadıköy’de. 

Aşınma
Şahika Tekand imzalı “Aşınma”, 
günümüz dünya sisteminin insanın 
varlık alanını giderek daha da 
daraltması, buna karşılık çağdaş 
insanın bu duruma gösterdiği kabul 
ile hem insani olanın aşınmasını hem 
de kendisindeki karakter aşınmasını 
düşünmeyi öteleyerek var olmaya 
çalışması sorununu merkeze 
alıyor. Yiğit Özşener’in tek kişilik 
performansı 14 Nisan Perşembe 
20.30’da Alan Kadıköy’de. 

Istırap Korosu
BAMİstanbul, gücünü bir kez 
daha metinden ve oyuncuların 
performansından alarak, şehrin bir 
köşesine odaklanıp, çaktırmadan 
kocaman bir memleket hikâyesi sunuyor. 
Istırap Korosu, 15 Nisan Cuma 20.30’da 
Alan Kadıköy’de. 

Proje koordinatörlüğünü 
Ayça Erdura’nın yaptığı gör-
sel şiir sergisinde, “Gün ve 
Gece” teması kapsamında 
pek çok sanat eseri, şiirler-
le beraber sergileniyor. Ser-
gi, toplumda kadına şiddete 
dikkat çeken görsel çalış-
malara da ev sahipliği ya-
pıyor. Sanat ve edebiyat 
dünyasından birçok ismin 
katıldığı Şiirin Seyri sergi-
sine, pop müziğin duayen-
lerinden Ersan Erdura da 
destek veriyor. Sergi bo-
yunca şiir ve sanat sever-
ler için Kozyatağı Kültür 
Merkezi toplantı salonla-
rında ücretsiz eğitim atölyeleri de dü-
zenleniyor.

3 Nisan’da gerçekleşen serginin açılış et-

kinliğinde Haydar Er-
gülen, Turgay Kan-
türk, Engin Turgut 
ve İsmail Sertaç Yıl-
maz’ın katıldığı “Şiir 
ve Görsellik” pane-
li düzenlendi. Tiyatro 
sanatçıları Umut Oğuz 
ve Ebru Karanfilci şiir 
okudu. Tiyatro Kara-
kutu’nun sahneye koy-
duğu, Sait Faik Abası-
yanık’ın yazdığı “Bir 
İnsanı Sevmekle Başlar 
Her Şey” oyunundan bir 
bölüm sahnelendi. Ay-
rıca Cevdet Alanbay ve 
Pervin Bilginer ikilisinin 
akustik performansı da 

açılışa renk kattı. Şiirin Seyri  sergisi 16 Ni-
san’a kadar ziyaretçilere açık.

İstanbul Hayal Tiyatrosu’nun 
“Günahkâr” adlı oyunu 
ilk defa 24 Mart’ta 
Üsküdar’daki Samimi 
Tiyatro’da perde açtı. Oyun 
ilk gösteriminin ardından 2 

Nisan’da Yeldeğirmeni'ndeki Kadıköy Dellart 
Tiyatro’da sahnelendi. 9 Nisan’da da yine 
aynı semtteki Kadıköy Perdesiz Tiyatro’da 
izleyicilerle buluşacak.
Ergin Kılıkçıer’in yazıp yönettiği oyun, 
evlatlık verildiği evde tacize uğradığı için 
cinayet işleyen bir kadının akıl hastanesinde 
geçen yaşamını anlatıyor. Tek perdelik 
oyunda, Aysun Aru ile Merve Işık Yerlikaya 
rol alıyor. 

Katılan Sanatçılar: Aslı Akın, Dilek Bilge, Engin 
Turgut, Gözde Yüksel, Handan Akarsu, İsmail 
Sertaç Yılmaz, Melike Kılıç, Turgay Kantürk, 
Yalım Ardıç, Yeter Akçiçek, Yudumis, Merih Güç
Katılan Şairler: Abbas Eyel, Alev Ramiz, Ayça 
Erdura, Ayça Tohma, Ayşe Ardıç Görücü, Burcu 
Arslan, Can Polat Teker, Canan Çelik, Cenk 
Tanova, Çağla Ayhan, Damla Us, Dilek Özmen 
Genel, Elem Erk, Eser Ceran Erdi, Fatma Ayhan, 
Ferhat Bakan, Fulya Çıkaran, Kemal Köksal, 
Mualla Alpaydın, Nur Heper, Seçil Hidayet, 
Seda Doğruer, Serkan Savaşeri, Serkan Öngel, 

Süleyman İleri, Tolga Kılıç, Vahap Eren
Ücretsiz Atölyeler:
Canan Çelik- Kamera Önü Oyunculuk: 9 Nisan 
Cumartesi 
Elem Erk & Halime Atalay-  Masal ve Şiir: 10 
Nisan Pazar
Süleyman İleri - Türkiye`de şiirin seyri ve ağaç 
imgesi: 16 Nisan Cumartesi
Korhan Günay - Senaryo Atölyesi: 16 Nisan 
Cumartesi
Dilek Özmen Genel-  Şiir`de esin kaynağı olarak 
fotoğraf: 16 Nisan Cumartesi

Sergi ve atölyeleriyle 

Şiiri okuyucuya yakınlaştırmayı amaçlayan Şiirin Seyri sergisi, bu 
yıl ikinci kez açıldı. Kozyatağı Kültür Merkezi’ndeki sergide resim, 
fotoğraf, çizim, seramik, heykel gibi sanat dalları şiirle buluşuyor

 Şiirin Seyri   Kozyatağı’nda

“Günahkar” 
Yeldeğirmeni’nde
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Her Şey Her Yerde Aynı Anda
Kocasıyla yıllar önce Çin’den 
Amerika’ya göçüp yeni bir hayata 
başlayan Evelyn, yaşayabileceği 
alternatif hayatlarla bağlantılı diğer 
evrenleri keşfederek, tek başına tüm 
evrenleri kurtarması gereken çılgın 
bir maceraya sürüklenir. 2022 SXSW 
Adobe Kurgu Ödülü sahibi film 8 
Nisan’da sinemalarda. 

Flaşbellek
Ahmet Suriye’de Esad rejiminin 
bir askeridir. Rejim tarafından 
öldürülen muhaliflerin cesetlerinin 
yok edilmeden önce fotoğraflandığı 
ve kayıtlarının dosyalandığı gizli bir 
askeri merkezde fotoğrafçı olarak 
çalışmaktadır. Vicdan azabı duyar 
ve şahit olduklarını duyurmak için 
harekete geçer.
Derviş Zaim’in son filmi “Flaşbellek”te 
Saleh Bakri, Ali Süleyman, Husam 
Chadat rol alıyor. Film, 8 Nisan’da 
vizyona giriyor. 

Kadıköy Sineması 
HER ŞEY HER YERDE AYNI ANDA: 
13:30, 18:30
FLAŞBELLEK: 16:10, 21:10
STARDUST: 13 Nisan 2022 Çarşamba 
- 21:10
Adres: Bahariye Cad. No:26 Tel: (216) 
3377400

SİNEVİZYON

8 Nisan 11.00
MEDUSA
Mariana, günaha kanmamak için kız 
arkadaşlarıyla birlikte etrafındaki her şeyi 
ve herkesi kontrol etmeye çalışmaktadır.

8 Nisan 13.30

ICH-CHI
Yakutistan’da gelişen sinema endüstrisinin 
en iyi örneklerinden biri olan Ich-chi, Saha 
folklorunun şaman köklerine yöneliyor.

8 Nisan 16.00

ÇITKIRILDIM
Paris Match’a göre “Bu yıl Cannes’dan 
çıkan en yetkin, en güçlü filmlerden” 
Çıtkırıldım hassas, zeki, merak ve ilgi dolu 
bir oğlan çocuğun yeni öğretmeniyle 
kurduğu güçlü bağı gözlemliyor.

8 Nisan 19.00

ZALAVA
Ücra bir köyde şeytanın insanları ele 
geçirdiği söylentilerini araştıran bir 
subay, karizmatik bir şeytan çıkaranla 

tanışınca kendi inançlarını sorgulamaya 
başlar. 

8 Nisan 21.00

CINEMANIA KISALAR
En son Berlin’de Kaçık Porno ile Altın 
Ayı kazanan Romen yönetmen Radu 
Jude, bu kez ilk gösterimini Venedik Film 
Festivali’nde yapan sıra dışı ve kışkırtıcı bir 
kısa filmle karşımızda. 

9 Nisan 11.00

KIRILGAN
Cezayir asıllı Fransız 
yönetmen Emma Benestan, 
ilk uzun metrajlı filminde 
günümüz erkekliğine getirdiği 
neşe dolu feminist bakış 
açısıyla mizahın geleneksel 
kurallarını tersyüz ediyor.

9 Nisan 13.30

BÜYÜ ÖYKÜLERİ
Nijerya sinema kolektifi 
Surreal16, Nijerya sinemasına 
dini propaganda ve baskın 

Nollywood klişelerinden 
uzak, yeni bir kimlik 
kazandırmayı amaçlıyor.

9 Nisan 16.00

OLGA
Ülkesinden uzakta İsviçre’de 
yaşayan 15 yaşındaki Olga 
Ukraynalı, yetenekli bir 
jimnastikçidir. Kiev’deki 
Turuncu Devrim Olga’nın 
dünyasını alt üst eder.

9 Nisan 19.00

KANDISHA
Kandisha 14. yüzyıl halk 
efsanesi Aicha Kandisha’yı 

yeniden yorumluyor.

9 Nisan 21.30

RODOS HEYKELİ
Rodos Heykeli, 1950’ler ve 60’larda 
İtalyan sinemasında hâkim olan kılıçlı 
macera filmlerden biridir.

10 Nisan 11.00

MARX BEKLESİN
İtalya’nın en saygın sinemacılarından 
Marco Bellocchio’nun ikiz kardeşi 
Camillo Bellocchio 1968’de, henüz 

29 yaşındayken intihar etti. Yönetmenin bu 
intiharı konu eden filmi…

10 Nisan 13.30

FOLK HORROR KISALAR
Britanya-Malezya uyruklu sinemacı ve 
sanatçı Amanda Nell Eu güneydoğu Asya 
folkloru ve toplumsal cinsiyet siyasetini 
çağdaş bir bakışla yeniden yorumluyor.

10 Nisan 16.00

GÖLGENİN SEYRİ
Türk 
Sinemasının 
geçmişine 
indikçe 
bilinmezlik ve 
belirsizliklerle 
dolu, sinema 
yazarları 
tarafından 
aktarılagelen 
bir tarihle 
karşılaşıyoruz. 
Bu projeyi 

gerçekleştirmekteki amaç yanlış ya da 
eksik bilinen “ilk”leri ortaya çıkarabilmektir.

10 Nisan 19.00

KURT İNİ
Kurt İni rahatsız edici bir stop-motion 
animasyon estetiği aracılığıyla folkloru, 
mitolojiyi ve travmatik geçmişleri yeniden 
şekillendiren alışılmışın dışında bir başka 
örnek.

10 Nisan 21.30

BİR EVLİLİK HİKÂYESİ
Ildikó Enyedi’nin Beden ve Ruh’tan sonra 
merakla beklenen yapıtı Bir Evlilik Hikâyesi, 
ilk gösterimini Altın Palmiye için yarıştığı 
2021 Cannes Film Festivali’nde yaptı.

Sinematek/Sinema Evi’nde bu hafta
İletişim: sinematek@kadikoy.bel.tr / 0216 771 72 79 | Gişe: 0216 771 72 98 | Adres: Osmanağa Mah., Hasırcıbaşı Cad., Hasırcı Sok. No:16

ünya tarihine iz bırakan sayısız 
olayı ve yüzlerce antik kent ve ar-
keolojik kalıntıyı fotoğraflayan 
efsanevi fotoğrafçı Josef Kou-

delka’nın ‘Kalıntılar’ (Ruins) adlı çalışması-
nın Türkiye ayağını belgeleyen “Koudelka – 
Aynı Nehirden Geçmek” isimli belgesel film, 
ilk kez sinemaseverlerle buluşacak. 

Belgesel fotoğraf çalışmaları ve filmleriy-
le tanınan ödüllü fotoğrafçı Coşkun Aşar’ın, 
efsanevi Magnum fotoğrafçısı dünyaca ünlü 
Josef Koudelka ile altı yıl boyunca Ege ve 
Akdeniz bölgelerinde her yıl ortalama 6 bin 
kilometre kat ettikleri ve toplamda 11 şehir, 
60’a yakın antik kenti ziyaret ettikleri seya-
hat, senarist/editör Ayhan Hacıfazlıoğlu’nun 
kurgusuyla beyazperdeye taşınıyor. 41. İs-
tanbul Film Festivali’nde dünya prömiyerini 
yapacak olan filmi, 14 Nisan Perşembe 16.00’da Ka-
dıköy Sinematek/ Sinema Evi ve 16 Nisan Cumartesi 
16.00’da Beyoğlu Sineması’nda izlemek mümkün.

Detayları, Marmara Üniversitesi’nden meslektaşım 
olan Coşkun Aşar’la konuştum.

• Koudelka ile yolun nasıl kesişti?
Fotoğrafa başladığım yıllardan beri iş-

lerini hayranlık ve saygıyla izlediğim, be-
nim için dünya çapında bilinen en iyi fotoğ-
rafçılardan biriydi. Yollarımızın kesişmesi 
2008’de Pera Müzesi’nde açılan retrospek-
tif sergisi sırasında oldu. İstanbul’da ser-
gisinin kurulumu sırasında bana ulaştı ve 
projesinden bahsedip bu proje için onunla 
beraber çalışmayı teklif etti. Bu vesileyle 
de yollarımız kesişmiş oldu.   

• Bu filmi yapmaya nasıl ve neden ka-
rar verdin?

Aslında Koudelka’nın projesi için çalışmayı kabul 
ettiğimde kafamda bu deneyimi filme almam gerektiği 
vardı. O dünyaca bilinen efsane bir fotoğrafçı olmasına 
rağmen hakkında yapılmış pek fazla birşey yoktu. Hatta 
verdiği röportaj sayısı bile yok denecek kadar az. Sine-
ma okumuş bir fotoğrafçı olarak Koudelka’yı yakından 
tanımayı ve bunu belgelemeyi arzuluyordum. Ancak bu 
defa fotoğraftan ziyade filme almayı hayal ediyordum. 

• Film bana elbette başta fotoğrafçılıkla ilgili ol-
makla birlikte, yaşam, zaman, yol gibi konuları da dü-
şündürdü. Amacın bu muydu?

Koudelka ile yola çıktığımda neyle karşılaşacağımı 
bilmiyordum. Ben onunla birlikte her şeyi yolda öğren-
dim. Bu nedenle film tamamen yolda yaşananlardan ge-
riye kalanlar oldu. 

• Aynı Nehirden Geçmek ismi neye işaret ediyor?
Heraklitos’un “hiç kimse aynı nehirden iki kez ge-

çemez, ne o nehir aynı nehirdir ne o insan aynı insan-
dır” sözüne...  Koudelka çalışırken maksimuma ulaş-
mak için tekrar tekrar geri döner, aynı yerleri aynı 
noktaları fotoğraflar. Onun için değişim bu noktada en 
büyük zorluktur. Ancak aynı nehirden geçemeyeceğini 
bilen Koudelka için tekrar etmek, kendi maksimumuna 
erişmek için en önemli aracıdır. 

 “BENİ GÜZELLİK YÖNLENDİRİR”
• Koudelka'yı antik kalıntıların peşine düşüren ve 

seni de onun peşine düşüren ne?
Koudelka’nın bu kalıntıların peşine düşme nedeni 

güzellik. ‘Beni güzellik yönlendirir’ diyor. Beni Kou-
delka’nın peşine düşürense ona olan merakım. 

• Koudelka belki birçok kişiye göre taşların fotoğ-
rafını çeken adam... Sence kim ve neyi çekiyor?

Koudelka hayatının farklı dönemlerinde birçok 
farklı projeler yapmış onlarca fotoğraf kita-
bı olan çok üretken bir fotoğrafçı. Demin de 
bahsettiğim gibi, “bu fotoğrafları çekiyorum 
çünkü burada güzellik var” demişti. İlk baş-
ta bu güzellik tanımı çok basit gibi görünse 
de Koudelka’nın bahsettiği güzellik anlayışı 
derin ve çok şeyi kapsıyor. O’nun çalışması-
na tanık olurken bunu daha iyi anladım. Bana 
göre Koudelka haz aldığı fotoğrafları çeken, 
fotoğraf çekerken hayatı yaşayan bir adam.  

• Filmin çekim sürecinden bahseder mi-
sin? Ne kadar yol gittiniz, ne kadar çekim 
yaptınız? 

Koudelka ile 2008’de tanıştıktan son-
ra üç yıl kadar projenin araştırma ve plan-
lama süreci oldu. Ardından 2011’de ilk yol-

culuğumuza çıktık. Her yıl bir 
ay civarında yolculuk yapıyor, 
ortalama 5-6 bin km yol ya-
pıyorduk. Son yolculuğumuzu 
2016’da yaptık. Yaklaşık 60 ci-
varında antik kenti ziyaret etmi-
şiz bu süreçte. Filmin montajına 
2017’den sonra Ayhan Hacıfaz-
lıoğlu’yla birlikte başladık, 2018 
ve 2019 yılında Koudelka ile yap-
tığımız yolculukların aynısını be-
raber yaparak ek çekimler ve ses 
kayıtları yaptık.  

• Sizce izleyiciler bu filmde ne 
bulacak?

Koudelka’yı bilen, işlerini ta-
kip eden kitle, O’na dair merak et-

tiği birçok şeyi bu filmde bulabilir. İşlerinden bildiği 
Koudelka’nın çalışmasını, yaklaşımını, hayata bakı-
şını, fotoğrafa dair düşüncelerini ve onun karakterine 
ait özelliklerini bu filmde izleyebilecekler. 70’li yaşlar-
dan 80’lerinin başına kadar olan çalışma sürecinde işine 
olan saygısı, hayata bakışı, çalışma azmi ve disipliniy-
le birçok insana farklı bir perspektif kazandıracağını ve 
ona dair bir merak uyandıracağını söyleyebilirim. 

fotoğrafçıyı
çekti Ödüllü fotoğrafçı Coşkun 

Aşar, efsane fotoğrafçı Josef 
Koudelka’yı filme aldı. “Koudelka 
– Aynı Nehirden Geçmek” adlı 
belgesel film, 41. İstanbul Film 
Festivali’nde dünya prömiyerini 
Kadıköy’de yapacak

Fotoğrafçı

• Coşkun; filmi yakın zamanda yitirdiğimiz 
sevgili Kayıhan Güven hocamızın anısına 
ithaf etmen çok hoş. Bu konuda ne söylemek 
istersin?
Sevgili Kayıhan Güven hocam sadece 
benim için değil, onun tedrisatından 

geçen tüm öğrencileri için çok önemli bir 
öğretmendi. Bizim için çok önemli bir misyonu 
gerçekleştirip bizim hayata başladığımız 

noktalardan biri oldu. Kayıhan hoca ile mezun 
olduktan sonra da hiç bağımız kopmadı. Benim 
bu işi yapma sürecimde hep konuşuyorduk. En 

son konuştuğumuzda vefatından kısa bir süre 
önce umutla planlar yapıyordu ve Koudelka 
filmi için de çok heyecanlıydı. Çok ani bir 
kayıp oldu hepimiz için. Festivalde sinemada 
yan yana oturup filmi onunla izlemeyi çok 
isterdim. Ruhu şad olsun.   

D
l Gökçe UYGUN

KAYIHAN HOCA ANISINA…

Sinematek 
/ Sinema 
Evi’nde 
bu hafta 
41. 
Uluslararası 
İstanbul 
Film 
Festivali 
programı 
var

11 NİSAN PAZARTESİ 
11:00 OYUN ALANI
13:30 GERDA
16:00 EV ÖDEVİ
19:00 TUMBBAD
21:30 BİR AVUÇ DOLAR
12 NİSAN SALI 
11:00 KÜÇÜK FİLİSTİN
13:30 DURAS HAKKINDA HER ŞEY
16:00 DİĞER TOM
19:00 LEÁK
21:30 BİRKAÇ DOLAR İÇİN
13 NİSAN ÇARŞAMBA 
11:00 FULL TIME
13:30 ANAİS’İN AŞKLARI
16:00 KUTU
19:00 ZİYAFET
21:30 İYİ, KÖTÜ VE ÇİRKİN
14 NİSAN PERŞEMBE 
11:00 SESSİZ DİYAR
13:30 OVADAKİ YANGIN
16:00 KOUDELKA
19:00 SALOUM
21:30 BİR ZAMANLAR BATIDA
15 NİSAN CUMA 
11:00 MAHALLE BAKKALI
13:30 CENNET GİBİ
16:00 HAGAZUSSA
19:00 CADI ÜÇLEMESİ 15+
21:30 YABANDAN GELEN ADAM

DİĞER GÖSTERİMLER:

Aşar ve Koudelka



8 - 14 NISAN 20228 Kent-YaşamKent-Yaşam

l Erhan DEMİRTAŞ

1000 konut ve sosyal alanlardan oluşan 
sitemizin restoranı, kapalı zarf usulüyle 

ihale edilecektir.
İhale şartnamesi 10 Mayıs 2022 tarihi 

saat 17:30’a kadar aşağıda yer alan 
adresimizden ücret karşılığında temin 

edilebilecektir.

Soyak Yenişehir Şelale Evleri
Yönetim Kurulu

Adres: 
Site Mahallesi Cevahir Caddesi No: 6/S 

Soyak Yenişehir Şelale Evleri
Sitesi Yönetim Binası

Ümraniye/İstanbul

Telefon: 0216-533 01 27
E-posta info@soyakselaleevleri.com

İHALE İLANI
Yasal düzenlemelerle nüfusu 400 bi-
nin üzerinde olan yerleşmelerin, bi-
rinci sınıf atık getirme merkezi 
oluşturması zorunluluk haline geti-
rilmişti. Kadıköy’ün birinci sınıf atık 
getirme merkezi, Çevre Şehircilik 
ve İklim Değişikliği İstanbul İl Mü-
dürlüğü’nün 2 Nisan’daki yazısıyla 
onaylandı ve resmiyete kavuştu. 

Merkez, hafta içi 08.30-17.00, hafta sonu 09.00-16.00 saatle-
ri arasında vatandaşların kullanımına açık olacak. Kadıköylüler, 
geri dönüşebilir atıklarını, ambalaj atıkları (plastik, metal, cam, 
kağıt, karton, ahşap) ile bitkisel atık yağları, atık ilaçları, elektro-
nik atıkları, pil ve akü atıkları, ömrünü tamamlamış lastikleri ve 
büyük hacimli atıkları merkeze getirebilecek. 

“AMAÇ FARKINDALIK YARATMAK”
“Amaçlardan biri de atık konusunda farkındalık yaratmak” di-

yen Kadıköy Belediyesi Çevre Yönetimi ve İklim Değişikliği Mü-
dürü Şule Sümer, “Kadıköy’de yeteri kadar boş alan ne yazık ki 
bulunamadığından bin metrekarelik atık getirme merkezini beledi-
ye hizmet binamızın bahçesinde oluşturmak zorunda kaldık. Bu, 
yasal yükümlülüklerimizin yanı sıra çevrenin korunması, iklim 
değişikliği ile mücadele ve atıksız yaşam felsefesini hizmetleri-
mizin odağına koyduğumuzu gösteriyor” dedi. 

“KADIKÖY, ÖNCÜ BELEDİYELERDEN”
Sümer şunları söyledi: “Kadıköy Belediyesi 2000 yılından beri 

geri dönüşüm çalışmaları yapan öncü belediyelerdendir. 2020 yı-
lında Atıksız Yaşam Hareketi’ni başlattık. Vatandaş katılımıyla 
kent ölçeğinde çöp miktarının azaltılmasını hedefleyen birçok pro-
je gerçekleştirdik. Çöplerin kaynağında, yani evlerimizde araştırı-
larak geri dönüşebilir olanların çöpten ayrı toplanması ve belediye-
nin geri dönüşüm sistemine verilmesi gerekiyor. Geri dönüşebilir 
atıkların çöpe atılmaması, ayrı toplanarak tekrar hammadde olarak 

ekonomiye geri kazandırılması gerekiyor. 
Belediyemiz evlerden ve apartman-
lardan, kapılardan poşetle ve 
mobil atık aracıyla atık top-
luyor. Şimdi de buna 
atık getirme mer-
kezimizi ek-
ledik.”

Kadıköy Belediyesi, atık getirme merkezi açıldı. 
Kadıköylüler, atıklarını belediye bahçesindeki merkeze 
getirerek dönüştürebilir ve ekonomiye katkı sağlayabilirAtık getirme merkezi açıldı

zun yıllardır su altı canlılarının yaşamı-
nı araştıran ve kayıt altına alan deniz bi-
yoloğu ve belgeselci Dr. Mert Gökalp’in 
“İstanbul’un Deniz Canlıları” adlı yeni 

kitabı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ya-
yımlandı. Kitap, su altı canlılarının yaşamını, öyküle-
rini ve İstanbul’un bin yıllardır denizle olan ilişkisi-
ni anlatan belgesel eser olma özelliği taşıyor. Kitapta, 
İstanbul denizlerindeki tüm canlıları temsil eden ba-
lıklar, kıkırdaklılar, algler ve süngerler gibi 13 farklı 
guruptan 331 tür su altı canlısı yer alıyor. 

Su altı canlılarının öyküleriyle beraber anlatıldığı 
bu kaynak eserin “Nasıl bir kitaba sahip olmak iste-
riz?” sorusundan yola çıkarak oluşturulduğunu söyle-
yen Gökalp ile konuştuk. 

GÖRSEL ARŞİV 
Kitapta yer alan 500 civarı su altı fotoğrafının ta-

mamı Gökalp’e ait. Fotoğrafların, toplamda 15 yıl-
lık gözlemin, bilimsel okumaların, video röportajla-
rın ve 250’nin üzerinde dalışın ürünü olduğunu ifade 
eden Gökalp, kitapta yer alan görsel arşivin oluşma 
sürecini şöyle anlattı: “1996'da tüplü dalışa başla-
dım. 2002 senesinde dalış hocası ve bir şekilde dalış 
profesyoneli oldum. Ama onun öncesinde de zıpkın-
cıydım. Balıklarla, deniz canlılarıyla bir tanışıklığım 
vardı. Ama bilimsel yetkinlik arttıkça, makaleler, ki-
taplar okumaya başladıkça, bir de su altı gözlemleri 
arttıkça balık harici canlılarla da karşılaşma ve tanı-
ma olanağına eriştim. Bilimsel makaleleri okumaya 
devam ettikçe de bu görsel hafıza ilerlemeye başla-
dı ve yeni türleri kendi arşivime eklemeye başladım. 
Genellikle birçok kaynakta yeterince gözlem yapıl-
madığı için bir sürü fotoğrafçı ve yazar bir araya geli-
yor ve birtakım kitaplar ortaya çıkartıyorlar. Ben is-
tedim ki mümkün mertebe 
kimseden fotoğraf almaya-
yım. Bu bir insanın elinden 
çıksın. Aynen Karekin De-
veciyan’ın daha önce yaptı-
ğı gibi. Şimdi yeni çıkacak 
kitabımıza da bunu uygulu-
yorum, fotoğraf almamaya 
çalışıyorum. Kendi gözlemi-
mi yapmadığım herhangi bir 
canlıyı koymamaya çalışıyo-
rum.”

Kitapta, İstanbul’un Kara-
deniz, Avrupa ve Anadolu kı-
yıları, İstanbul Boğazı, Prens 
Adaları, İzmit Körfezi, Güney 
Marmara Denizi ve Çanakkale 
Boğazı kıyılarında çekilmiş fo-
toğraflar yer alıyor. 

DEVECİYAN’A SAYGI DURUŞU
Kitap aynı zamanda şehrin 9 bin 

yıllık balık tarihinden başlayarak Tür-
kiye’de “balık biliminin babası” ola-
rak kabul edilen Karekin Deveci-
yan’ın eserlerini de içeriyor. Gökalp, 
bu kitabında Deveciyan’a bir saygı 
duruşunda bulunmuş. “İstanbul de-
nizlerinden, Marmara’dan ve balık-
lardan bahsedeceksek, bu ülkenin 
yetiştirdiği en büyük balık bilimciyi 
anmadan bu kitaba giriş yapmak ol-
maz.” diyen Gökalp, Deveciyan’ın 
neden önemli bir isim olduğunu şu 
sözlerle dile getirdi: “Deveciyan, 
100 sene önce sadece Marmara, 

Akdeniz, Ege değil o dönemde dünyanın en önemli 
deniz biyolojisi kitabını yazan bir bilim insanı.

Kumkapı Hal Müdürü Karekin Deveciyan, müt-
hiş bir eser yaratıyor. Osmanlıcadan Fransızcaya çev-
riliyor. 100 sene önce yazıyor bunu ve biz Karekin 
Deveciyan’ı bilmiyoruz.  Sadece balıkla ilgilenen in-
sanlar biliyor. 100 kişi biliyor, bin kişi biliyor, daha 
fazla insan bilmiyor. Ama bilmemiz gereken bir in-

san. Üç bin sene önce, iki bin sene önce bu toprak-
lardan Aristo, Archestratus, Strabon geçti. Aynen 
Deveciyan gibi bu toprakların balıklarını ve deniz 
ürünlerini anlatmaya çalıştı bu insanlar. Deveciyan, 
balık bolluğunun olduğu son güzel günleri anlatan in-
sanlardan bir tanesi ve en önemlisi. Bunun için çok 
özeldir. Umarım yaptığım çalışmalarla, kitaplarla 
Deveciyan’a layık bir kitap yaratabilmişimdir.”

“DENİZLER BASKI ALTINDA”
İlk kısa filmi İrme’yi 2014 yılında çeken Gö-

kalp’in belgesel serisinde “Lüfer”, “Orfoz” ve “İs-
tilacılar” yer alıyor. Çektiği belgesellerle hem deniz 
canlılarının hem de denizlerin karşı karşıya kaldığı 
riskleri de kayıt altına alan Gökalp’e göre bütün de-
nizler baskı altında. İklim krizi, küresel sıcaklık ar-
tışı, istilacı canlılar, insan kaynaklı kirlilik, sanayi 
ve tarımsal atıklarla baskı altında olan Karadeniz ve 
Marmara için yakın zamanda önlem alınmazsa bu de-
nizlerin elimizden kayıp gideceğini ifade eden Gö-
kalp, istilacı türlerin de arttığına işaret etti. 

FİKİRTEPE’NİN BALIKLARI 
“İstanbul balıksız, balık İstanbul’suz anlatıl-

maz.” diyen Gökalp, kitabındaki “İstanbul’un Dokuz 
Bin Yıllık Balık Tarihi” bölümünde Kadıköy’ü şöy-
le anlatıyor: “…Marmara kıyı yerleşmelerinde insan-
lar balıkçılık yapmış, deniz ürünleriyle beslenmişler. 
Kentin merkezinde, şimdilerde gökdelenler altında 
harap olmuş Fikirtepe’deki bir höyükte (MÖ 6400-
5800) saptanan tuzlu ve tatlı su balıklarına ait kalıntı-
lar, yerleşimcilerin ekonomisinde balıkçılığın önemli 
bir paya sahip olduğunu gösteriyor. Fikirtepe Höyü-
ğü, denizden 26 metre yükseklikte yayvan bir tepe-
nin güney-güneydoğu kesiminde Kalamış Koyu’nda 
Marmara Denizi’ne dökülen Kurbağalıdere’ye doğ-
ru uzanan yamaçta bulunmaktaydı. Kadıköy Koyu’na 
iki kilometre, Kalamış Koyu’na yaklaşık bir kilomet-
re uzaklıktaki bu höyük günümüzde yerleşimin ta-
mamen altında kalmış ve tümüyle tahrip olmuştur. 
Höyükte yedi tür tuzlu su, altı tür de tatlı su balığı (sa-
zan, izmarit, kılıç balığı, kefal, çipura ve levrek gibi 
balıklar) kalıntılarına rastlandı. Bunlar aynı dönemde 
yaşamış Temenye Höyüğü buluntularıyla birlikte Fi-
kirtepe kültürünü temsil etmektedir. Ancak Fikirtepe 
kültürüyle ilgili buluntuların elde edilebileceği Eren-
köy, Tuzla ve Göztepe yerleşmeleri tahrip olduğun-
dan o dönemden geriye sadece Pendik Höyüğü kal-
mıştır. Pendik kıyı sakinleri, tıpkı Fikirtepeliler gibi 
beslenmelerini çoğunlukla deniz kabuklularını topla-
yarak ve açık deniz balıkçılığından sağlıyorlardı.”

“Asya Yakası’ndaki Kalkhedon (Kadıköy) yakı-
nında dipten yüzeye doğru suyun arasından parılda-
yan şahane beyazlıkta bir kaya vardır. Palamutlar bu 
kayayı birdenbire karşılarında görünce her zaman ür-
kerler ve sürüler halinde dosdoğru karşı tarafa, By-
zanthion Burnu’na yönelirler.” Strabon (MS 1.yüzyıl) 

Denizin direnisi.
U

Deniz biyoloğu ve belgeselci 
Mert Gökalp tarafından 

kaleme alınan “İstanbul’un 
Deniz Canlıları” kitabı, su 
altı canlılarının yaşamını, 

öykülerini ve İstanbul’un bin 
yıllardır denizle olan 

ilişkisini anlatıyor

l Seyhan KALKAN VAYİÇ

DenizatıDenizatı PalamutPalamut

Balığı hızlıca çevirebilmek 
için altı kürekçi ve direkteki 
gözcüden yararlanan bir 
dalyan kayığı. İBB Kültür 
AŞ Faik Şenol Arşivi.

LüferLüfer

Deniz ciğeri



9Kent-YaşamKent-Yaşam 8 - 14 NISAN 2022 

isikletin kentlerde gerçek anlamda bir 
ulaşım aracı olarak kullanılması için son 
yıllarda hem ulusal hem de yerel alanda 
çalışmalar yürütülüyor. Ancak bu çabala-

rın hala yeterli düzeyde olduğunu söylemek güç. Uz-
manlara göre bisikletin trafikte daha görünür olması 
için bisikletli ulaşım altyapısının, ulaşım ana planla-
rı kapsamında bir ağ olarak kurgulanması, farkında-
lık ve teşvik mekanizmalarıyla da bisikletli ulaşımın 
desteklenmesi gerekiyor. Merkezi Kadıköy’de bulu-
nan WRI Türkiye de bu alanda çalışmalar yürütüyor. 
“Bisiklet sürmenin herkes için güvenli, erişilebilir ve 
keyifli olduğu, yeşil ve sürdürülebilir bir Türkiye” 
hedefiyle gerçekleştirilen “Türkiye Kent İçi Bisikletli 
Ulaşım Strateji Planı – 2030” kamuoyu ile paylaşıldı. 

Plan hakkında konuşan WRI Türkiye’den Herkes 
İçin Bisiklet Proje Yöneticisi Dr. Çiğdem Çörek Öz-
taş “Kent içi bisikletli ulaşım; kentsel gelişme, top-
lumsal yapı, ekonomik gelişme ve kalkınma gibi pek 
çok alanla ilişkilendirilebilecek ve bu alanlarla bir-
likte ele alınması gereken çok katmanlı bir konu. Bi-
siklete binme; sürdürülebilir geleceğe yönelik hare-
ketliliğin önemli bir bileşeni. Bisiklet, sıfır emisyon 
salımına sebep olduğundan, ulusal ve uluslarara-
sı çevre ve iklim koruma hedeflerine, özellikle de 
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaç-
ları’na ulaşılmasına yardımcı oluyor. Kentlerde, bi-
sikletli ulaşımı artırmak için yasal ve yönetsel bir pa-
radigma değişikliğine ihtiyaç var. Temel ön koşul, 
bisikletin aktif olarak teşvik edilmesine ve yeterli fi-
nansmana izin veren modern bir yasal çerçeve.”dedi.

EN KAPSAMLI SİSTEM İSTANBUL’DA
Planda, Türkiye’de özellikle son 10 yıl içerisinde 

bisikletli ulaşım mevzuatında önemli gelişmeler ya-
şandığı, merkezi ve yerel yönetimlerin bisikletin teş-
vik edilmesi için politikalar geliştirdiği ifade edildi. 
Peki başta İstanbul olmak üzere bisiklet ulaşımın ne-
resinde? 

Herkes İçin Bisiklet Projesi kapsamında Tür-
kiye’deki 30 büyükşehrin bisikletli ulaşıma ilişkin 
mevcut durum tespiti araştırması gerçekleştirildi. 
Buna göre, 30 büyükşehrin 16’sında 25 km’den daha 
uzun bisiklet yolu ve 13 büyükşehirde bisiklet payla-
şım sistemi olduğu tespit edildi. Türkiye’de en uzun 
bisiklet yolu altyapısı 550 km ile Konya’da. Kon-
ya’nın ardından sırasıyla Bursa (368 km), İstanbul 
(314 km) ve Sakarya (169 m) geliyor. Büyükşehirle-
rin yüzde 43’ünde bisiklet paylaşım sistemi bulunu-
yor. İstanbul, 262 istasyon ve 2 bin 600 bisiklet ile en 
kapsamlı sisteme sahip. Ayrıca Türkiye’deki büyük-
şehirlerin yüzde 80’inde bisiklet yollarının artırılma-
sına ilişkin planlama çalışmaları söz konusu. Yüzde 
63’ünde, yapılması planlanan bisiklet yolu uzunluğu 
hedefleri net bir şekilde belirlenmiş. İstanbul, Sakar-
ya, Konya gibi bisiklet yollarıyla öne çıkan şehirler-
de 100 km ve üstü bisiklet yolu inşa edilmesi hedefle-
niyor. Yapılan çalışma sonucunda yalnızca İstanbul, 
İzmir ve Konya’da bisiklet ana planı bulunduğu tes-
pit edildi. Bisikletli ulaşıma ilişkin yerel eylem planı 
ise sadece İstanbul’da bulunuyor. 

AVRUPA’DA DURUM NASIL?
Planda Avrupa’nın farklı kentlerindeki durum da 

özetlendi. Birçok Avrupa kenti bisikletli ulaşım alt-
yapısı yatırımlarına 1900’lü yıllarda başladığı için 
bisikletli ulaşım özelinde planları ve hedefleri bulu-
nuyor. Danimarka, Hollanda, Almanya gibi AB ülke-
lerinde bisiklet günlük ulaşımın bir parçası. 

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da bisikletin 
tüm ulaşım türleri içerisinde tercih edilme oranı 2018 
yılında yüzde 49 olarak hesaplandı. Bir başka bisiklet 
dostu Avrupa kenti olan Hollanda’nın başkenti Ams-
terdam’da bisikletli ulaşımın tüm ulaşım türleri için-
deki kullanım oranı 2017 yılında yüzde 37 olarak be-
lirlendi. Kent merkezinde ise bu oran yüzde 48’e 
ulaşıyor. Almanya’nın Bremen kentinde 2019 yılında 
bisikletli ulaşımın tüm ulaşım türleri içerisindeki kul-
lanım oranı yüzde 25 olarak ölçüldü. İtalya’nın Mila-
no kentinde 2020 yılında toplam 220 km’lik bisiklet 
yolu ağıyla ve 2035 hedefleriyle öne çıkıyor. 2017 yı-
lında bisiklet kullanım oranı yüzde 6.

TOPLAM 18 HEDEF BELİRLENDİ
Türkiye Kent İçi Bisikletli Ulaşım Strateji Planı 

– 2030’da toplam 18 hedef ortaya kondu. 

BİSİKLET VE POLİTİKA: 2025’e kadar bü-
yükşehir ve il belediyeleri bünyesinde bisikletli ula-
şım ile ilgili çatı bir birim oluşturmak. Bisikletle ilgili 
verilerin düzenli olarak toplanmasını ve ölçülmesini 
sağlamak. Kentlerde bisiklet yollarının geliştirilme-
sine yönelik yasal, yönetsel ve planlama altyapısını 
geliştirmek. 2030’a kadar mevcut bisiklet yollarının 
farklı ulaşım türleri tarafından kullanılmasını / işgal 
edilmesini önlemek. Özel taşıt trafiğini azaltan uygu-
lamaları yaygınlaştırmak.

BİSİKLET VE ALTYAPI: 2030’a kadar kent 
içi güvenli bisikletli ulaşım ağlarını oluşturmak / ge-
liştirmek. 2030’a kadar bisikletli ulaşımla toplu ta-
şıma arasında entegrasyon sağlamak. Herkesin bi-
siklete erişebilmesi için kentlerde bisiklet paylaşım 
sistemlerini yaygınlaştırmak.

BİSİKLET VE TOPLUM: 2023’e kadar örgün 
ve yaygın eğitim sistemlerine bisikletli ulaşımla ilgi-
li bilinç geliştirme programları eklemek. 2030’a ka-
dar kentlerde bisiklet kültürünü geliştirmek. Kamu 
kurumları, karar vericiler ve STK’ların bisikletli ula-
şım konusunda koordineli çalışmalarını ve süreci sa-
hiplenmelerini sağlamak.

BİSİKLET VE EKONOMİ: İthalatçı, üreti-
ci, tedarikçi ve kullanıcı için bisiklet ve ekipmanla-
rının daha erişilebilir olmasını sağlamak. Bisikletin 
ekonomik etkisini tespit etmek. Bisikletli ulaşımı, ye-
rel ekonomik kalkınmanın bir aracı haline getirmek. 
Tüm ulaşım türleri arasında bisikletli ulaşımı ekono-
mik olarak tercih edilebilir hale getirmek.

BİSİKLET VE İKLİM:  2030’a kadar 81 şehir 
merkezinde taşıt kaynaklı karbon emisyonunu azalt-
mak ve hava kalitesinin iyileştirilmesi için kent içi 
bisikletli ulaşım oranını yüzde 50 artırmak. 2025’e 
kadar kampüs niteliği gösteren sanayi ve eğitim alan-
larında ulaşım sistemlerinin yüzde 30’unu karbon 
nötr ulaşım sistemi olan bisikletli ulaşıma dönüştür-
mek. Kent içi lojistik hizmeti veren kargo/dağıtım/
kurye firmalarının kendi filolarında bisiklete en az 
yüzde 30 oranında pay vermesini sağlamak.

Bisikletin kent içinde ulaşım aracı olarak benimsenmesi ve 
kullanılması hedefiyle başlatılan “Türkiye Kent İçi Bisikletli 
Ulaşım Strateji Planı – 2030” tamamlandı. WRI Türkiye’den 

Herkes İçin Bisiklet Proje Yöneticisi Dr. Çiğdem Çörek, “Kentlerde, 
bisikletli ulaşımı artırmak için yasal değişikliğe ihtiyaç var” dedi

B Herkes için bisikletHerkes için bisiklet

Efsane havacı Hürkuş’un adının 
Fikirtepe’de bir bulvara verilmesi 
için kampanya başlatıldı

Büyük Türk havacısı Ve-
cihi Hürkuş’un adının, ilk 
sivil uçak Vecihi XIV’ün 
ilk uçuşunu yaptığı Kadı-
köy Fikirtepe’de bir bul-
vara verilmesi için imza 
kampanyası başlatıl-
dı. Kampanyayı, Tayya-
reci Vecihi Hürkuş Mü-
zesi Derneği (TVHMD) 
başlattı.
TVHMD tarafından kam-
panyaya ilişkin yapılan 
açıklamada, ilk sivil Türk 
uçağı Vecihi XIV’ün ilk 
uçuşunu 27 Eylül 1930 
tarihinde Kadıköy Fikirtepe’de yaptığı hatırlatıldı. 
Açıklamada, “İstanbul’un en eski yerleşim mer-
kezi; ilk sivil uçağımızın ilk uçuşuna da ev sahipliği 
yaptı. Fikirtepe’de en büyük alana, en güzel bul-
vara, öncü havacımız Vecihi Hürkuş’un adı veril-
melidir. Öyle bir bulvar ki; Vecihi Hürkuş uçakları 
her an havalanabilecek gibi yeniden…” denildi.

change.org üzerinden başlatılan imza kampanya-
sını şimdiye dek 4 bini aşkın kişi imzaladı. Hedef 
ise 5 bin imzaya ulaşmak.
https://www.change.org/p/ilk-u%C3%A-
7ak-ilk-u%C3%A7u%C5%9F-an%C4%B1s%-
C4%B1na-vecihi-h%C3%BCrku%C5%9F-bulva-
ri-kadikoybelediye

“Hürkuş, bulvara isim olsun”
l Gökçe UYGUN

l Erhan DEMİRTAŞ
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Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın 
Çalışmaları Araştırma Merkezi tarafından gerçekleş-
tirilen “Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Al-
gısı Araştırması”nın 2022 sonuçları açıklandı. Araş-
tırma için 23 farklı ildeki 18 yaş ve üzeri, Türkiye 
kent nüfusu temsil eden 2499 kişiyle görüşüldü.

“KADINA ŞİDDET” İLK SIRADA
Araştırmaya göre, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 

bu yıl da katılımcılar “Kadınların toplumda yaşadığı 
en büyük sorunlar size göre nelerdir?” sorusuna en çok 
“şiddet” cevabını verdi. Kadınların yüzde 70’i şiddeti 
ilk sıraya koyarken, erkeklerde bu oran yüzde 63 oldu.
Şiddet sorununu işsizlik (yüzde 7), eğitimsizlik (yüz-
de 5,4), sokakta baskı ve taciz (yüzde 5,1), aile baskı-
sı (yüzde 4), kadın-erkek eşitsizliği (yüzde 4) ve çev-
re-mahalle baskısı (yüzde 2,4) takip ediyor.

DEVLET YETERLİ ÖNLEM ALIYOR MU?
Katılımcılara “Sizce Türkiye Devleti kadınları 

şiddete karşı korumak için yeteri kadar önlem alıyor 
mu?” sorusu da yöneltildi. Devletin yeterli önlem al-
madığını belirtenlerin oranı erkeklerde yüzde 83 ola-
rak belirlendi. Kadınların devlet tarafından uygulanan 
önlemleri erkeklere oranla daha da yetersiz buldu-
ğu görülüyor (yüzde 87). Raporda, “Herkes devletin 
kadınları korumak için önlem almadığında hemfikir. 
Kadınların, devlet tarafından uygulanan önlemleri er-

keklere oranla daha yetersiz bulduğu görülüyor.” ifa-
delerine yer verildi. 

ÇOĞUNLUK DESTEKLEMİYOR
Raporun önemli sonuçlarından biri de İstanbul 

Sözleşmesi’yle ilgili. İstanbul Sözleşmesi’nden çıkış 
kararına desteğin de düşük olduğu kaydedildi. Kadın-
lar arasında sözleşmeden çıkışı desteklememe oranı 
daha yüksek (yüzde 54,8). İstanbul Sözleşmesi’nden 
çıkış kararının kadınların geleceği için kötü olacağını 
düşünenler de çoğunluğu oluşturuyor.  (yüzde 58). İs-
tanbul Sözleşmesi’nden çıkış kararının kadınların ge-
leceği için kötü olacağını düşünenler de çoğunlukta. 
Bu düşünce kadınlar arasında daha yaygın (yüzde 64). 

“ŞİDDET, BOŞANMAK İÇİN YETERLİ”
Raporun sonuçlarına göre, araştırmanın sürdürül-

düğü yıllar içinde aile içi şiddetin boşanma için yeter-
li sebep olduğu, aile bütünlüğü veya düzeni için göz 
ardı edilecek bir unsur olmadığı düşüncesine destek 
oranı artıyor. 2016’da yüzde 63 olarak kaydedilen bu 
oran 2022’de yüzde 77 olarak ölçüldü. Bununla bir-
likte “Bir erkek ailesinin dirlik ve düzeni için zaman 
zaman şiddete başvurabilir,” diye düşünenlerin oranı 
yıllar içinde yüzde 14’ten yüzde 4’e geriledi. 

“Ailenin devamı için gerekirse aile içi şiddet 
görmezden gelinmelidir” diyenlerin oranı da yüz-
de 18’den yüzde 6’ya düştü. “Evli bir çift, hiçbir şart 
altında boşanmamalıdır” diyenlerin oranı ise yüzde 
17’den yüzde 10’a geriledi. 

Bireylerin eğitim seviyesi arttıkça, şiddetin bo-
şanma için yeterli sebep olduğu, aile bütünlüğü veya 
düzeni için göz ardı edilecek bir unsur olmadığı dü-
şüncesine destek oranı da artıyor.  (İlkokul: yüzde 69, 
Lise: yüzde 73, Yüksekokul+: yüzde 77). 

KÜRTAJ KARŞITI TUTUMDA DÜŞÜŞ
Araştırma sonuçlarına göre, kürtaj karşıtı tutum-

ların son iki yılki katılımcı gruplarında azaldığı göz-

lemlendi. “Kürtaj kadının en temel haklarındandır, 
yasaklanamaz” diyenlerin oranı 2016’da yüzde 43,6 
olarak kaydedilirken 2021’de yüzde 56,2; 2022’de de 
yüzde 51,7 olarak belirlendi. Erkek ve kadın katılım-
cılar bazında incelendiğinde ise geçtiğimiz yıllar içe-
risinde “kürtajın bir hak olduğu ve yasaklanamayaca-
ğına” dair tutum yükselişte. “Kürtaj yasaklanmalıdır 
çünkü günahtır” diyenlerin oranı da yıllar içinde düş-
tü: 2017’de bu oran yüzde 63,8 olarak ölçülürken, 
2022’de ise yüzde 41,8 oldu. 

SİYASETTE KADIN 
Siyasetçiler arasından kadın sayısının artması tale-

bine ve kadın hakları ile sorunlarının siyaset gündemin-
de önceliklendirilmesi konusuna hem kadınların hem 
de erkeklerin desteği artıyor. Araştırmanın sonuçlarına 
göre siyasi partilerde daha fazla kadın görmek isteyen-
lerin oranı erkekler arasında yüzde 62 olarak kaydedilir-
ken bu oran kadınlar arasında yüze 78 olarak belirlen-
di. “Kadın siyasetçilerin çoğalması kadınların erkeklerle 
eşit şartlara sahip olduklarının göstergesidir” diyenlerin 
oranı kadınlarda yüzde 62, erkeklerde yüzde 56 oldu. 

“Toplumun liderliği genellikle erkeklerin elinde ol-
malıdır” sorusuna evet diyenlerin oranı da altı yıl için-
de düştü. 2016 yılında bu soruya evet diyenlerin oranı 
erkeklerde yüzde 42 iken 2022’de yüzde 34’e geriledi. 
Kadınlarda ise yüzde 25’ten yüzde 19’a düştü. 

KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ
Peki Türkiye’de kadın-erkek eşitliğinden söz et-

mek mümkün mü? Türkiye toplumunda şu anda ka-
dınlar ve erkekler eşit hak ve imkânlara sahip mi? Ra-
pora göre, Türkiye’de kadın ve erkeklerin eşit hak ve 
imkanları sahip olmadığı düşüncesi yıllar içinde hem 
kadın hem de erkekler arasında yükseldi. Kadın-er-
kek eşitliğinin varlığını savunan erkeklerin oranı 
2015’te yüzde 38 iken 2022’de bu oran yüzde 22’ye 
geriledi. Aynı fikirdeki kadınların oranı da yıllar içe-
risinde yüzde 20’den yüzde 11’e düştü.

“Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Algısı Araştırması”nın 
2022 sonuçları açıklandı. Araştırmanın sonuçlarına göre, 
katılımcılar “Kadınların toplumda yaşadığı en büyük sorunlar 
size göre nelerdir?” sorusuna en çok “şiddet” cevabını verdi

erel siyaset, kadın çalışmaları, kent poli-
tikaları, toplumsal cinsiyet eşitliği ve ye-
rel yönetimler alanında akademik çalış-
malar yapan İstanbul Üniversitesi Siyaset 

Bilimi ve Kamu Yönetimi Doktorantı Ayşe Kaşıkı-
rık, kadın erkek temsilinin boyutlarını ortaya çıkara-
bilmek için 39 ilçeyi inceledi.

Kadın erkek eşitliğini yerel yönetimler üzerinden 
inceleyen Kaşıkırık, bu amaçla 2019 yerel seçim so-
nuçlarına baktığını söyledi. Kaşıkırık, “Siyaset alanı 
toplumsal yaşam üzerinde tayin edici aktörlerin ba-
şında gelmektedir. Siyasetin farklı mekanizmalarında 
sağlanacak eşit temsil, kadın-erkek eşitliğinin haya-
tın her alanında gerçekleşmesini sağlayacaktır” dedi.

“KADINLAR ERKEKLERCE TEMSİL EDİLİYOR”
Yerel politikanın yerel yönetimler tarafından tem-

sil edildiğini hatırlatan Kaşıkırık, “Ancak yerel seçim 
sonuçlarına göre kadınlar, yerel yönetim organları-
nın neredeyse tamamında erkeklerce temsil edilmek-
tedir. İstanbul’un ilçe belediye meclislerindeki kadın 
temsilinin keşfedilmesi bu çalışmanın çıkış noktası-
dır. Belediye meclisi belediyenin yasama organıdır 
ve seçilmiş üyelerden oluşur. Bu araştırmada, ‘İstan-
bul’un ilçe belediyelerinde kadınlar eşit temsil edil-
mekte midir yoksa erkeklerce mi temsil edilmekte-
dir?’ temel sorusuna cevap aranmıştır.” diye konuştu.

Kaşıkırık, “Bu araştırma, 2019 yerel seçimle-
ri sonrası İstanbul’un 39 ilçe belediyesindeki kadın 
temsili üzerinedir. Araştırma kapsamında İstanbul’un 
ilçe belediyelerinin web siteleri taranmıştır. Belediye 
meclis üye sayıları ve kadın üye sayıları toplanmış-
tır. Elde edilen veriler, farklı ilçeler açısından karşı-
laştırmalı olarak analiz edilmiştir.” şeklinde konuştu.

SADECE YÜZDE 19’U KADIN
Araştırmaya göre 39 ilçenin tamamında bin 411 

belediye meclis üyesi var. Bu üyelerin yüzde 19’una 
denk gelen 265’i kadın. Kadın meclis üyesi sayısının 
en az olduğu ilçe yüzde 7 ile Şile. Şile’yi yüzde 8 ile 
Zeytinburnu takip ediyor.  

KADIKÖY YÜZDE 35 İLE İLK SIRADA
Kadınların en yüksek oranda temsil edildiği bele-

diye meclisi ise yüzde 35 ile Kadıköy. Kadıköy Bele-
diye Meclisi’nin 38 üyesinin 13’ü kadın. Kadıköy’ü 
yüzde 32 ile Bakırköy takip ediyor. 

TEK KADIN BAŞKAN VAR
Kaşıkırık, “Araştırmanın bulgularına göre, İstan-

bul’un 39 ilçe belediyesi arasında sadece 1 ilçenin 
(Sancaktepe) belediye başkanı kadındır. İstanbul Bü-
yükşehir Belediye başkanı da dahil olmak üzere hep-
si erkektir. Kadınların belediye başkanlığındaki du-
rumu eksik temsilin ötesindedir.” tespitinde bulundu.

“DERİN EŞİTSİZLİKLER YAŞANIYOR”
Yerel temsiliyette yaşanan bu kadın-erkek eşitsiz-

liğinin altını çizen Kaşıkırık, “Türkiye’nin en kala-
balık kenti olan İstanbul’da kadınların yerel yönetim 
organlarındaki temsilinde derin eşitsizlikler yaşan-
maktadır. Belediye başkanlıklarında, meclis üyelikle-

rinde ve muhtarlıklarda kadınların ‘yokluk sendromu’ 
söz konusudur. Yerel politikalar geleneksel olarak er-
kekler tarafından belirlenmektedir. İstanbul’un ilçe 
belediyelerinin meclis üyeliklerinde %79’luk erkek 
temsili ile kadınların ve kız çocuklarının ihtiyaçları 
ve beklentileri eksik kalmaktadır. Bu olumsuz tablo 

karşısında, ‘toplum yararı” değil, ‘erkek yara-
rı’ söz konusudur.” ifadelerini kullandı. 

“KADIKÖY TÜRKİYE’DE ÖNCÜ”
Kaşıkırık şöyle konuştu:
“Araştırmanın sonuçlarına göre, 

İstanbul’da yerel siyasetin ‘eril si-
yaset’ olduğunu söylemek yerin-
de olacaktır. Ancak, Kadıköy kadın 
temsilinde sadece İstanbul’da değil 

Türkiye’de de öncü konumdadır. İs-
tanbul’da kadın belediye meclis üyesi 

oranı (%19) ile Türkiye geneli beledi-
ye meclis üyesi oranından (%11,01) bi-

raz yüksektir. Kadıköy’de ise bu oran %35 
ile Türkiye ortalamasının çok üzerindedir. Ka-

dıköy’de yerel yönetimde kadınlar ön sıralarda yer 
alıyor. Kadıköy Belediyesi personelinin %32’si ka-
dınlardan oluşuyor. Kadıköy Belediyesi’nde 26 mü-
dürlüğün 13’ü de kadınlar tarafından yönetiliyor. 
Ayrıca, kadınların yerel yönetimlere giriş kapısı olan 
muhtarlık kurumlarında da Kadıköy örnek gösteri-
len bir ilçe. Kadıköy kadın muhtar oranında Beşik-
taş’ın ardından ikinci sırada yer alıyor. Kadıköy’ün 
toplam 21 mahallesinin 12’sini kadın muhtarlar yö-
netiyor. Türkiye’de kadın muhtar oranı sadece %2,4 
iken Kadıköy’de oran %57. Bu gelişmeler sadece İs-
tanbul için değil Türkiye için de umut vericidir. Ge-
lecek yerel seçimlerde bu oranların daha da yüksele-
ceğini düşünüyorum.” 

“KADINLAR EŞİT TEMSİL EDİLMELİDİR”
Kadınların eksik temsilinin politik bir tercih ol-

duğunu dile getiren Kaşıkırık, “Kadınların yeri baş-
ta siyaset olmak üzere kararların alındığı her yerdir. 
Yerel siyaset kadınlarla birlikte dönüşebilir ve daha 
demokratik bir zemine kavuşabilir. Muhtarlıklardan 
başlayarak yerel yönetimlerin her aşamasında kadın-
ların eşit temsil edilmesi için somut politikalar ge-
liştirilmelidir. Belediye meclislerinde seçim listeleri 
fermuar sistemi (bir kadın bir erkek) ile düzenlenme-
lidir. Siyasi partiler tüzüklerine %50 cinsiyet kotası 
koymalıdır. Aynı zamanda, cinsiyet kotası siyasi par-
tiler yasasına eklenmelidir.” şeklinde konuştu. 

İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 
Doktorantı Ayşe Kaşıkırık’ın 39 ilçe belediyesindeki kadın 

temsili üzerine yaptığı araştırmaya göre, kadınların en 
yüksek oranda temsil edildiği belediye meclisi Kadıköy’de

    “Kadıköy 
kadın temsİlİnde 
öncü konumda”

l Simge KANSU

Y

 eşitsizlik…
l Erhan DEMİRTAŞ



FESTIVAL MILONGA (DANS GECELERI) PROGRAMI
8 NISAN (22.00-05.00) 
Milonga Buenos Aires > 
Swissotel The Bosphorus
❚ TANGO BARDO Canlı Müzik
❚ Dj Geff Kim Taehwan
Gösteriler:
❚ Juan Malizia & Manuela 
Rossi
❚ Giampiero Cantone & Julia 
Osina

9 NISAN (22.00-05.00) 
Gala Milonga > Conrad 
İstanbul Bosphorus

❚ Dj Ramo&Gogo
❚ Tüm maestrolardan solo 
gösteriler
❚ Tango Infinity Show

10 NISAN (21.00-03.00) 
Kapanış Milongası >  Dedeman 
Hotel
❚ Dj Cem Çınar
Gösteriler:
❚ Javier Rodriguez & Fatima 
Vitale
❚ Dmitry Kuznetsov & Olga 
Nikola
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15. Metin Altıok Şiir Ödülleri Töreni,  4 Nisan ak-
şamı Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Mer-
kezi’nde yapıldı. Törene, Metin Altıok’un kızı Zey-
nep Altıok, eski bakan Ercan Karakaş, Şişli Belediye 
Başkanı Muammer Keskin, CHP Kadıköy İlçe Baş-
kanı Ali Narin, sanatçılar Orhan Alkaya ve Melike 
Demirağ, Türkiye Yazarlar Sendikası Genel Başkanı 
Mustafa Köz ve çok sayıda davetli katıldı. 

Bu yılki ödüle, 28 yıldır cezaevinde olan şair İl-
han Sami Çomak’ın “Hayattayız Nihayet” kitabı la-
yık görüldü. Çomak’ın ailesi ve vasisi İpek Özel de 
gecede hazır bulundu. Metin Altıok belgeseli ile baş-
layan gecede, şair Metin Altıok’un kızı Zeynep Al-

tıok Akatlı, kar-
deşi Meral Altıok 
Odabaşoğlu ve şair 
Haydar Ergülen bi-
rer konuşma yaptı-
lar. Konuşmaların 
ardından ödül tak-
dimine geçildi. 15. 
Metin Altıok Şiir 
Ödülü’nü İlhan 
Sami Çomak’ın an-
nesi ve babası Zey-
nep Altıok Akatlı ve Haydar Ergülen'in elinden aldı. 

İpek Özel ise ödül sahi-
bi İlhan Sami Çomak’ın ce-
zaevinden gönderdiği mektu-
bu okudu.

 “NE MUTLU BANA”
Çomak, mektubunun bir 

bölümünde şu ifadelere yer 
verdi: 

“Sevgili dostlar, 15. Metin 
Altıok şiir ödülüne layık gö-
rülmem benim için tarif edil-
mez bir onur payesi. Ben bir 
zamanların karlı Bingöl’ünde, 
Metin Hoca’nın ayak izlerine 
basa basa yürüyen bir öğren-
cisi olarak, ödülün, şiirin gü-
cünün, şiirin sınır tanımazlığı-
nın ve iyiliğinin, kalbinin bu 

çorak diyarda da kararlı şekilde attığının kanıtı olarak 
görülmesini isterim.

Bu uzun mahpuslukta Metin Hoca’nın, görsey-
di, gururlanıp sevineceği şekilde adaletsizliğin taktığı 
çelmeyi önemsemeden, belki de adaletsizliği aşmak 
için tüm zorluklara rağmen durmadan şiire ve onda 
gizli hayata çalıştım. Ve bundan olsa gerek, yıllar yıl-
lar sonra bu ödülle Hocam bir şey yaptı; Eli başımda, 
sevgiyle şöyle bir karıştırdı saçlarımı. Ne mutlu bana. 

Ödülün bana hak tanıdığı başka bir şey daha olsa 
gerek; Şairlik. Artık layıkıyla ve kendime güvenerek 
şair kimliğini taşıyıp kullanabilirim sanırım. Metin 

Altıok’un şiir dersinden böyle bir mezuniyet, zama-
nın bana verdiği en değerli hediye kesinlikle. Size te-
şekkür ederim.”

Mektubun okunmasının ardından gece, Tuna Ki-
remitçi ve Elif Nayman dinletisi ile son buldu. İkiliye 
Melike Demirağ da şarkılarıyla eşlik etti.

Metin Altıok ödülü, 
öğrencisi İlhan Sami Çomak’aöğrencisi İlhan Sami Çomak’a

Sivas katliamında kaybettiğimiz şair Metin Altıok anısına düzenlenen 
şiir ödülleri gecesinin 15’incisi CKM’de yapıldı. Ödüle değer görülen 
28 yıllık mahpus şair İlhan Sami Çomak adına ödülü anne ve babası aldı

u yıl 14’üncüsü düzenlenen 
dünyanın en büyük üçüncü 
tango festivali “TanGO TO 
İstanbul” 5 Nisan’da başladı. 

Arjantin ve Fransa'da devlet tarafından 
düzenlenen festivalin Türkiye’deki 
organizatörü ise “İstanbul Tango” dans 
okulu. 14 yıldır düzenlenen festival 
kapsamında dünyaca ünlü dansçılar ve 
orkestralar İstanbul'a geldi. Festivalin 
kapanışı ise,10 Nisan akşamı Atatürk 
Kültür Merkezi’nde Arjantin’den 
gelen konuk dansçılar ve Tango Bardo 
Orkestrası’yla olacak. Ayrıca Arjantin’in romantik sesi 
Roberto Minondi de bu özel etkinlikte sahne alacak. 
İstanbul’u etkisi altına alan tango tutkusu ve festivale dair 
İstanbul Tango kurucularından Eşref Tekinalp ile konuştuk. 
● “TanGO TO İstanbul” şehrin uzun soluklu etkinlikleri 
arasına girdi. Bu festival fikri nasıl oluştu ve çıkıştan bu 
yana nasıl bir yol izledi, kısaca özetler misiniz?
TanGO TO İstanbul ilk çıktığında İstanbul’da iki adet büyük 
tango festivali yapılmaktaydı. Onlar gibi olmak yerine biz 
İstanbul’da gerçekleşen normal haftalık dans gecelerinde 
turistlere rehberlik etmek ve camiaya ufak bir katkımız 
olsun diye yola çıktık. O yüzden İlk TanGO TO İstanbul 
zaten her hafta yapılan dans gecelerinde gerçekleşti. 
Festival tanımına ikincisinden sonra biraz daha yaklaştık. 
Sanatçı kadromuz genişledikçe daha fazla insana ulaşmaya 
başladık. Her defasında daha çok canlı müzik, daha iyi ses 
ve ışık, İstanbul’un en gözde balo salonları ve daha çeşitli 
stillerde dansçılarla çalışmaya gayret ettikçe tüm dünyanın 
ilgisini çeken bir festival olmayı başardı. Pandemi öncesi 
56 ülkeden 2 bine yakın tangoseveri ülkemizde ağırlamayı 
başarmıştık.
● Tango ülkemizde oldukça ilgi gören danslardan biri. Bunu 
neye bağlıyorsunuz?
Kültürel olarak sıcakkanlı bir yapımız var. Ritmik müziği, 
sosyalliği, birlikte eğlenmeyi çok seviyoruz. Müzikle 
hareket etmeyi, birbirimize kendimizi ifade etmeyi çok 
önemsiyoruz. Bu sayede dünya üzerinde Arjantin’den 
sonra bu dansı en iyi yapan, en yaygın dans edilen 

ülkelerden biriyiz.
● Festival kapsamında neler var? Sizce 
festivalin en özel etkinliği hangisi?
Öncelikle dünyanın en iyi dansçılarının 
atölye çalışmaları var, dans geceleri var. 
Bu gecelerde yine bu özel dansçıların 
gösterileri, grup performansları var. 
Uluslararası DJ performansları ve sahne 
gösterileri var. TanGO TO İstanbul’u 
diğer festivallerden ayıran en önemli 
özelliği zengin kadrosu, en iyi orkestraları 
ağırlaması ve İstanbul’un en prestijli 
mekanlarında gerçekleşen dans geceleri 
diyebiliriz. 
● Tango dansı orkestrayla bir bütün. 
Ülkemizde bu müziği icra edenler var mı? 

İstanbul Tango olarak bu müzisyenlerle buluştuğunuz 
noktalar oluyor mu?
İyi müzik ve özellikle canlı müzik tangonun olmazsa 
olmazlarından. Ülkemizde de son 10 yılda bu işi 
gerçekten iyi yapmayı başaran orkestralarımız var. 
Üstat Necdet Koyutürk’ün oğlu Özdener Koyutürk’ün 
orkestrası OkoTango, yine son zamanlarda gündeme 
gelmeye başlayan Tangesta, Sexteto Maestros daha da 
zenginleşmeye başlayan tango kültürümüzün habercileri. 
Bu orkestralarımıza haftalık, aylık etkinliklerimizde, 
festivallerimizde yer vermek ve imkânlarımız 
dâhilinde destek olmak İstanbul Tango’nun en önemli 
misyonlarından biri.
● Bu dans çok kurallı görünüyor hâlbuki ezbere figürlerle 
yapılmadığını biliyoruz. Bu dansı nasıl tanımlarsınız? 
Kendinizi konuşmadan dünyanın her yerinde ifade 
edebileceğiniz bir dildir tango, kültürel ve yerel değerlerin 
çok ötesinde son 10 yılda kazandığı form ile yüzbinlerce 
kişiyi peşinden sürükleyen bu dans tamamen doğaçlama 
ve tamamen sosyaldir. Tangoyu uzun yıllardır yapan 
dansçılar şöyle der: “Tango, kendini ifade etmenin ve 
birlikte yaratmanın en güzel yoludur.”
● Tango yapmak için neye ihtiyaç var; yetenek, çok 
zaman ayırmak? Hangisi daha baskın?
Eğer yürüyebiliyorsanız tango yapabilirsiniz. Çok az bir 
başlangıç bilgisi ile dans etmeye başlayabilirsiniz ancak 
içinizdeki daha iyi dans etme isteği durmaz, devamlı yeni 
şeyler öğrenmek istersiniz.

İstanbul tangoyla ısınıyor
Dünyanın en büyük üçüncü tango festivali “TanGO TO 
İstanbul” başladı. İstanbul Tango’nun kurucularından 
Eşref Tekinalp, “Arjantin’den sonra bu dansı en iyi 
yapan, en yaygın dans edilen ülkelerden biriyiz.” diyor
● Semra ÇELEBI

B
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Son günlerde artışa geçen ve Kovid-19 ile 
karışabilen Rhinovirus, RSV, Adenovirus, 

HMPV, Parainfluenza gibi 22 virüs ve bakteriyi, 
Solunum Multipleks PCR testi ile bir günde 

sonuçlandırabiliyoruz.

Otizm de-
nince par-
mak ucun-
da yürüme, 
göz tema-
sı kurmak-
ta zorlanma, 
nesneleri 
dizme, tek-
rar tekrar 
aynı oyun-
caklar-
la oynama, 
dönen/ sal-
lanan cisim-
lere karşı 
ilgi, sosyal 
ilişki kur-
mada güç-
lük seslenildiğinde bakmama, adına 
tepki vermeme gibi belirtiler karşımıza 
çıkar. İletişim güçlüklerinden ve duyu-
sal farklılıklarından oluşan bu bozuk-
luk kişilerin sosyal iletişiminde de zor-
luklar doğurabilmektedir.

Otizm spektrum bozukluğu tam da 
her biri birbirinden farklı özellikleri/ 
gereksinimleri bulunan kişilerin fark-
lılıklarından doğmaktadır. Bazıları iyi 
resim yaparken, bazıları çok iyi bir 
enstrüman çalabilmekte, bazıları ise 
çok iyi puzzle yapabilmektedir ve hat-
ta bazılarının üstün performans göster-
dikleri alanlar olabilmektedir. 

Otizm spektrum bozukluğu olan ki-
şiler dünyaya alışılmadık yollarla tepki 
verebilirler. Bunun nedeni dünyayı si-
zin ve benim gibi algılıyor olmamala-
rıdır. Otizm spektrum bozukluğu olan 
kişilerin değişik duyumlara karmaşık 
tepkilerinin olması mümkündür. Ör-
neğin; seslerlerden, kokulardan, tatlar-
dan, dokulardan, görsellerden rahat-
sızlık hissedebilirler. Duyumlara karşı 
aşırı duyarlı olabiliyorken bazı duyum-
lara ise daha az duyarlı olabilirler.

Amerikan Hastalıkları Kontrol 
Etme ve Önleme Merkezinin son ve-
rilerine göre her 44 çocuktan birinin 
otizm spektrum bozukluğu tanısı aldı-
ğı tahmin etmektedir. Yaygın olarak 
görülen bu bozukluğu fark etmek top-
lumsal düzen açısından büyük önem 
taşımaktadır. Her bireyin hakları oldu-
ğu gibi bu bireyleri toplum tarafından 
ayrıştırılması yerine bugün onlar için 
farklılıklarını bilerek BİRLİKTE OL-
MANIN TAM ZAMANI!

OTIZM 
SPEKTRUM 
BOZUKLUĞU

İstanbul Eczacı Odası Başkanı'ndan
Sayısı 60’a ulaşan ve plansız olarak açılmaya devam 
eden eczacılık fakülteleri konusunda İstanbul Eczacı 
Odası Başkanı Ecz. Pınar Özcan değerlendirmelerde 
bulundu. Özcan, “Bu ülkenin bu kadar çok sayıda ec-
zacılık fakültesine ihtiyacı yok, sadece dört duvardan 
fakülte olmaz” dedi. 

“DÖRT DUVARDAN FAKÜLTE OLMAZ”
Özcan, eczacılık fakültelerinin plansız 

olarak açılmaya devam ettiğine dikkat 
çekti: “Türkiye'de eczacılık fakül-
telerinin sayısı 60'a ulaştı. Hin-
distan ve ABD'nin ardından 
eczacılık fakültesi sayısı en 
fazla olan üçüncü ülkeyiz. Bu 
ülkenin bu kadar çok sayıda 
eczacılık fakültesine ihtiyacı 
yok. Eczacılık eğitiminin ka-
litesini düşüren eczacılık fa-
kültesi enflasyonuna artık son 
verilmeli. Bazı fakültelerin ye-
terli fiziki imkanı yok, bazıları-
nın akademik kadrosu yok. Sadece 
dört duvardan fakülte olmaz.”

“HEDER OLAN BİR MESLEK”
Özcan, YÖK başkanının yaptığı açıklamaları ise 

şöyle değerlendirdi: “YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol 
Özvar, hastanelerdeki doktor açığının giderilmesi için 
çalışmaları olup olmadığının sorulması üzerine, ‘Tıp 
kontenjanlarımızın gerçekten yeterli düzeyde olduğu-
nu ifade edebilirim. Şu anda kontenjanları artırmak 

gibi bir gündemimiz, müzakeremiz 
yok. İlk 45-50 binde öğrenci alan 
bir sistemimiz var, bunu genişlet-
mek gibi bir gündemimiz yok’ dedi. 
YÖK başkanının bu demecini oku-

yunca ne güzel diyorsunuz, ülkem-
de eğitimin niteliğine önem veriliyor. 

Hem de en yetkili kurumlarda. Demek ki 
devlet politikası buymuş sanıyorsunuz. San-

mayın. Sağlık gibi hata kabul etmeyen, kutsallı-
ğı tartışılmaz, cefası çok, manevi tatmin olmasa ya-
pılması çok zor bir alanın eğitimi elbette çok önemli. 
Ancak eczacılık eğitimi özelinde bugüne baktığımız-
da ne görüyoruz? Kendi tavsiyesine kendi uymayan 
bir eğitim politikasıyla heder olan bir meslek.”

“ECZACILIK FAKÜLTESİ SAYISI 60’A DAYANDI”
2016 yılında bizzat Sağlık Ba-

kanlığının bünyesindeki Sağlık 
Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Ge-
nel Müdürlüğü tarafından yayın-
lanan raporu değerlendiren Öz-
can, “Raporda 2012 yılında revize 
edilen 2023 yılı hedeflerine göre 
olması gereken eczacı sayısı 31 
bin 300. Ancak 2014 yılındaki fa-
külte ve öğrenci sayılarına göre 
2023’te beklenen eczacı sayısı 39 

bin 400 denmiş. Kaldı ki bu tespit yapıldığında eczacı-
lık fakültesi sayısı 23’tü. Bugün ise eczacılık fakültesi 
sayısı 60’a dayanmış durumda. Samsun’da bir binanın 
önce işletme fakültesi olarak açılmasına, sonra yeterli 
öğrenci yok denerek Sağlık Bilimleri Fakültesi olma-
sına, 2019 yılında ise eczacılık fakültesi olarak kul-
lanılmasına karar verilmişti. Geçtiğimiz günlerde ise 
ancak bugünün Türkiye’sinde yaşanabilecek bir du-
rum gerçekleşti. Samsun’da eczacılık eğitimi görmek 
için bu fakülteyi tercih etmiş öğrenciler Ankara’da 
oturacaklar. Neden mi? Çünkü yaptım demekle olmu-
yor. Çünkü Resmi Gazete’de yayımlandı diye dört du-
vardan fakülte olamıyor. Çünkü dünyanın en güzel bi-
nasını da yapsan, kaliteli eğitim ortamı olmazsa ona 
‘üniversite’ diyemiyorsun.” ifadelerini kullandı.

“FAKÜLTE ENFLASYONU OLUŞTURDUNUZ”
Fakülte enflasyonunun oluşturulduğuna dikkat çe-

ken Özcan, “Hep söylüyoruz, yapmayın, fakülte enf-
lasyonu diye bir kavram oluşturdunuz bu ülkede. 
Devlet hazırladığı raporla kendi ağzıyla bu enflasyo-
na dikkat çekmişken hangi mantıkla hala yeni fakül-
te açıyorsunuz? Eğitim, bir şehirde, ilçede ekonomik 
hareket sağlamak için kullanılacak bir alan olamaz, 
olmamalı. Siyasi gösteriş için kullanılamayacak bir 
konudur eğitim. Yönetimler gelir geçer. Ancak bir ül-
kenin eğitim politikası hepimizin geleceğinin temina-
tıdır.” şeklinde konuştu. 

ilenin yeni üyesinin gerginlikten uzak ke-
yifli bir şekilde karşılanması, bebeğin ge-
lişimine zarar verecek uygulamalardan 
kaçınılması amacıyla Kadıköy Belediye-

si'nin hayata geçirdiği “Torunumu Beklerken” proje-
si devam ediyor. Anne ve babaların bakış açısı farkı 
nedeniyle ebeveynleri ile yaşayabilecekleri çatışma-
lara çözüm bulmanın amaçlandığı projede, büyü-
kanne ve büyükbabalarla kuşak çatışması, bebekler-
de acil durum uygulamaları, bebek bakımında doğru 
bilinen yanlışların öğretilmesi, bebek bakımında bü-
yükanne ve büyükbabaların rollerinin netleştirilmeye 
çalışılması hedefleniyor. 

Büyükanne ve dedelerden yıl içinde gelen taleple-
re göre oluşturulan eğitim programı, Kadıköy Beledi-
yesi Dr. Rana Beşe Sağlık Polikliniği'nde Çocuk Mu-
ayene Doktoru Demet Özkan ile Psikiyatri Uzmanı 
Osman Ağa Önal tarafından iki gün süre ile veriliyor. 

29 ile 30 Mart tarihinde gerçekleşen program-
da, “Bebek bakımı”, “Bebek Bakımında Doğru Bili-
nen Yanlışlar”, “Büyükanne ile Büyükbabalık Rolü”, 
“Kuşak Çatışması” gibi konular ele alındı. 

“ARI SOKMASINDA NELER YAPILMALI”
Torunlarını yeni bilgiler öğrenerek, var olan bil-

gilerini tazeleyerek karşılamak isteyen dedelere, an-
neannelere ve babaannelere Doktor Demet Özkan ile 
Osman Ağa Önal önemli ve yol gösterici bilgiler ver-
di. Eğitimin ilk gününde Çocuk Muayene Doktoru 
Demet Özkan, bebek gelişimi, bebekler nasıl besle-
nir ve uyutulur, kıyafet seçimi nasıl olmalıdır, acil ve 
tehlikeli durumlarda ilk yardım uygulaması, arı sok-
masında neler yapılmalı gibi daha birçok konu hak-
kında değerli bilgiler paylaştı. 

“Arı sokmasında su ve sabun ile yıkamak gere-

kiyor. İğne görülüyorsa çıkarılabilinir. Çocuk alerjik 
bünyeye sahip ise doktora götürülmeli” diyen Doktor 
Demet Özkan bilgilendirmeye şöyle devam etti: “Ku-
lak temizliğinde dış kulak yoluna pamuklu çubuk so-
kulmamalı. Banyo sonrası dış kulak yolunun girişin-
deki ıslaklık alınabilir. Diş çıkmaya başlamadan önce 
diş etlerini temizlemeye gerek yok. Ama dişler çık-
maya başladığında beslenmeden sonra ıslak bir tül-
bent ile silinebilir ya da bir fırça ile çocuğun dişle-
ri temizlenebilir.”

“TATLI GIDALARLA BAŞLANMAMALI”
Dr. Özkan, “Ek beslenmeye erken başlama gibi bir 

eğilim var. Anne sütü alınıyorsa 6. aydan önce başlama-
mak gerekiyor. Bu durum besinlere bağlı alerjinin orta-
ya çıkmasını kolaylaştırıyor. Tatlı gıdalarla ek beslenme-
ye başlanmamalı. Tatsız gıdaları almak istemeyebilir. O 
yüzden sebzeler ile başlanmalı sonra meyveye geçilmeli-
dir. Meyvelerden de ilk etapta muzla değil örneğin elma 
ile başlanabilir. Mevsiminde sebze ve meyve verilmeli-
dir.” dedi. “Sarılık, cilt renginin ve göz aklarının sarıya 
boyanmasıdır” diyen Doktor Özkan, “Doğumdan sonra-
ki ilk iki günde, özellikle ilk 24 saat içinde oluşan tüm 
sarılıklar tehlikeli ve acildir. Doğumdan sonra 14 gün 
geçmesine rağmen kaybolmayan hafif seyirli sarılık va-
kalarında da doktora başvurulmalıdır” diye konuştu.

“ANNE ÖN PLANDA OLMALI”
Eğitimin ikinci gününde ise Psikiyatri Uzma-

nı Osman Ağa Önal, doğum sonrasında çocuk odak-
lı aile ilişkilerinde yaşanabilecek değişiklik üzerinde 

durdu; anneye hamilelik, doğum sonrası ve lohusalık 
sürecinde nasıl yaklaşılması gerektiğini belirtti. 

Önal şöyle devam etti: “Doğum ile birlikte hor-
monlar yine değişiyor. Anne korumacı, kaygılı, endi-
şeli ve ağlamaya yatkın oluyor. Eğer bu durumlar 40 
gün sonra da devam ediyorsa lohusalık depresyonu-
dur. Anne çok sevdiği ve istediği bir varlığı kucağına 
alıyor. Bakabilecek miyim, besleyecek miyim endi-
şesi yaşıyor. Ne yapacağını bilemiyor. Anne bu sü-
reçte ön planda olmalı ve desteklenmeli. 

“ANNENİN GÜVENDİĞİ BAKMALI”
Anne kime güveniyorsa anneden sonra bakım ve-

ren kişi olmalı. Güvenli bağlanma için de bakım ve-
ren kişi kısa sürede değişmemeli. Kızınız ‘anne iki 

hafta kal’ diyorsa kalın. Anneler ve babalar çocuk-
larının anne olabileceği düşüncesine çok da hazır ol-
muyorlar. Onu hala çocuk olarak görebiliyorlar. ‘Sen 
hiç çocuk bakmadın. O bakamaz’ gibi düşünceler 
oluyor. Bu da kuşak çatışmasını doğurabiliyor. Anne 
olmuş kızına tecrübeleriniz ile destek olabilirsiniz.”

“KIZIM BİZE SÜRPRİZ YAPTI”

Eğitim programına eşi Zühal Erol ile birlikte ka-
tılan Aydın Erol, “Bebek bekleyen kızımız bu prog-
ramı takip ediyormuş. Size bir sürprizim var dedi. 
Bizim için randevu almış. Biz de katılmaya karar 
verdik. Eğitim sayesinde doğru bildiğimiz yanlışlar 
olduğunu gördük. Beslenmesinden banyosuna kadar 
çok değerli bilgiler edindik. Aldığım notların hepsini 
kızıma ileticem” derken Sevtap Özel de şunları söy-
ledi: “Sosyal medyadan belediyeyi takip ediyorum. 
Oradan haberdar oldum. Kızım 6 aylık hamile. Bil-
gileri yenilemek gerekiyordu. Herşey çok çabuk de-
ğişebiliyor. O  yüzden katıldım. Gözler, kulak, alma-
sı gereken vitamin oranları, kakasının rengi gibi daha 
birçok konu hakkında yol gösterici bilgiler edindim.”

Huriye Komsuoğlu ise şunları söyledi: “Ataşehir 
İçerenköy'de oturuyorum. Sosyal medyadan gördüm. 
Çok hoşuma gitti ve katılmak istedim. Çocuklarımın 
planlarında çocuk sahibi olmak var. Ben de planları-
mın içine aldım. Birebir eğitim olması çok iyi oldu. 
Aklımıza takılan konuları sorabiliyoruz. Doktorlara 
çok teşekkür ediyorum.”

İLETİŞİM ADRESLERİ
Kadıköy Belediyesi Dr. Rana Beşe Sağlık Polikli-

niği'nde gerçekleşen eğitimler hakkında ayrıntılı bil-
gi almak isteyenler (0216) 348 40 27, (0216) 418 88 
30  numaralı telefonları arayabilir. Proje kapsamında 
eğitim almak isteyenler de  (0216) 348 40 27  numa-
ralı telefonu  arayarak randevu oluşturabilir. 
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Kırılma yılı ve yazı

BANU 
YELKOVAN

Türkiye’de futbol tam bir kırılma dönemi yaşıyor, 
bu esnada başka diyarlarda gündemler çok farklı. 
Bu yaz spor alanında hiç büyük organizasyon 
yok diyenleri ise Temmuz’da büyük bir sürpriz 
bekliyor…

Federasyon başkanımız yok, Nihat Özdemir 
istifa etti. Onunla beraber bazı yönetim kurulu 
üyeleri de… Yeni başkan, 16 Haziran’da yapılacak 
Olağanüstü Genel Kurul’da seçilecek. Adayların 
kim olduğu kulislerde konuşulsa da henüz net değil. 
Futbolun bir diğer önemli yapıtaşı MHK, bu sezon 
belki de tarihinin en tartışmalı kararına imza attı. 8 
Mart 2022’de alınan kararla, aralarında 2022 Dünya 
Kupası’na aday hakem Cüneyt Çakır’la birlikte 
13 hakemin maç yönetemeyeceği açıklandı. Bir 
günde, ligin ortasında, maçlar oynanmış, oynanıyor 
ve daha da oynanacakken böyle bir karar alındı, 
kimse neden olduğunu anlamadı. Sonra yanlış 
karar Tahkim Kurulu’ndan döndü. MHK Başkanı 
zaten bir kez değişmişti, bu tahkim kararı sonrası 
bir daha değişeceği beklendi, değişmedi. Onun 
yerine TFF MHK Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg 
zehir zemberek bir açıklamayla istifa etti. Bu arada 
yayın ihalesi olalı bir ay oldu, hala kimin aldığı belli 
değil ve o arada yeni Spor Yasası da Meclis’te kabul 
edildi. Yine geçtiğimiz günlerde Galatasaray Spor 
Kulübü Başkanı Burak Elmas, iki güne yayılan Genel 
Kurul sonrası mali yönden ibra olup, idari yönden 
olmayınca tüzük gereği seçim kararı aldı. Fazla 
başkan adayı çıkmasa da seçim yakın. Yakın olan 
bir diğer şey de Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ki 
bu saydıklarımın hepsinden fazla onu konuşuyoruz 
zaten. Yazı yazmaya başlamadan önce, ilham almak 
için ülkenin futbol gündemine bakayım derseniz, 
durum bu. İlham almak dışında her şey var, 
yaşanan baştan aşağı bir kırılma dönemi. Oradan 
bulamadığımız ilhamı yurtdışında aramakta bir 
sakınca yok diyor ve rotamızı Şampiyonlar Ligi’ne 
çeviriyoruz.

Kabul edelim ki futbolda tek bir doğru yok. 
Zaten bu kadar cömert olmasının ve herkese 
söz hakkı vermesinin ana sebebi de bu. Herkes 
futbol sevebilir, konuşabilir, top ya da benzeri 
bir şey bulduğunda oynayabilir. Ama bazılarının 
bu oyunu sahada ve saha kenarında diğerlerine 
göre biraz daha iyi oynadığı da sır değil. Misal 
Manchester City, önceki akşam Şampiyonlar Ligi 
çeyrek final maçında Atletico Madrid’i ağırladı. 
Ertesi gün, oyuncuların golün atıldığı 70. dakikaya 
kadar sahadaki ortalama pozisyonlarını gösteren 
bir grafik gördüm. Mavi noktaların, kaleci hariç, 
bütünüyle rakip yarı sahada olduğu, kırmızı 
noktaların kaleci dahil, tamamen kendi kalelerinin 
etrafında dizildikleri bir şema hayal ederseniz maçı 
izlemeden izlemiş olacaksınız. 

Bir takımın maç boyunca katı defans yaptığını 
anlatmak için, kaleye otobüs çekti denir sıklıkla. 
Atletico otobüs otoparkı gibi bir şey uyguladı taktik 
olarak. City’nin çektiği 15 şuta karşı, 0 (yazıyla 
sıfır) şut çekti. Bunun sonucunda da Maviler, çok 
daha fazlasını hak ettikleri bir maçı sadece 1-0’la 
kazanmış oldular. Deplasman golü rahatlığının 
ortadan kalktığı bir ortamda ikinci maçta bu skorla 
tabii ki kimse avantajlı olmayacak. Simeone’ye 
saygım büyük, bazen çaresizlikten de yapılır böyle 
şeyler de ikinci maçta Atletico’ya attırmamak 
yetmeyecek, atmak zorunda da olacak ve bakalım 
neler olacak. Tabii ki kimsenin futboluna herkes 
karışamaz ve kimse, kimse gibi oynamak zorunda 
değil. Hele ki Pep Guardiola gibi oynamak zorunda 
hiç değil, zaten o işler göründüğü kadar da basit 
değil ama ne oynarsanız oynayın, yine de bir tarafın 
gol beklentisinin 0 (yazıyla sıfır) olduğu, virgülden 
sonra herhangi bir rakamın bile yazılmadığı bir maçı 
da bu seviyede ne bileyim, izleyelim yani. 

Arsene Wenger’in, “Zaman algısı değişti, 
futbol hafızası kısaldı, iki senede bir dünya kupası 
oynayalım” önerisinden de belli, futbol hakkında 
hep çok acayip fikirlerle ortaya çıkan Fransızlardan 
bir diğeri Hidalgo, bir keresinde futbolda daha çok 
gol olsun, seyir zevki artsın diye, ‘Maça penaltı 
atışlarıyla başlayalım, sonra ortaya çıkan skor 
doğrultusunda 90 dakikayı oynatalım’ demişti. 
Böylece seyircinin gol izleyeceği kesin olacak, 
maçlara ilgi artacak, maçın geri kalanında da 
takımlar skoru değiştirmek mecburiyetiyle 
daha hücum oynamak zorunda kalacaklar diye 
düşünmüştü. Bu fikre o zaman burun kıvırmıştım 
ama önceki geceki gibi, bir takımın kendini 
paraladığı, diğer takımın penaltılara ne zaman 
geçeriz ruh haliyle oynadığı maçları izledikçe, 
dedim olabilir.

Ha bu arada, seyir zevki, gol beklentisi, seyirci 
sayısı, heyecan… Her unsurun yerli yerinde olduğu 
maçlar izlemek içinse bundan sonra istikamet 
sanırım kadın maçları olacak. Nitekim, bu sene 
oynanan bir diğer Şampiyonlar Ligi çeyrek final 
maçının her iki ayağında, izleyenler gole ve futbola 
doydu, stada gidenler bir rekorun parçası oldu. 30 
Mart 2022 tarihinde Camp Nou’da oynanan ve 
Barcelona’nın Real Madrid’i 5-2 yendiği maç, kadın 
futbolunun Avrupa’daki dönüm noktalarından biri 
olarak tarihe geçti. Barcelona-Real Madrid maçını 
Dazn YouTube kanalından 2.6 milyon kişi canlı 
izledi. Bu yaz hiç büyük organizasyon yok diye 
sızlanan ve neyse Aralık’ta dünya kupası var diye 
avunanlar: Bu yaz Temmuz’da, futbolun doğduğu 
yer İngiltere’de Kadınlar Avrupa Şampiyonası 
var, biletleri çoktaaaan tükendi ve zahmet 
edip televizyonunuzu açarsanız, gözlerinize 
inanamayacaksınız, benden söylemesi.

Bir olimpiyat efsanesi:CEP HERKÜLÜ 
50 yıllık ömrüne 3 olimpiyat ve 
7 dünya şampiyonluğu sığdı-
ran, 46 dünya rekoru kıran 
ve tüm zamanların en bü-
yük haltercisi seçilen Naim 
Süleymanoğlu, 1967 yı-
lında Bulgaristan’ın Kır-
caali şehrindeki Mestan-
lı köyünde dünyaya geldi. 
Bulgaristan’da komünist 
rejimin devam ettiği yıllardı 
ve 1962 yılında liderlik kol-
tuğuna oturan Todor Jivkov 
35 yıllık tek adam rejiminin yıkı-
lışında Naim Süleymanoğlu ile yol-
larının kesişeceğini o günlerde tahmin 
bile edemezdi. 
9 yaşında spora yatkınlığı keşfedilen Süleymanoğ-
lu kısa sürede nasıl bir potansiyel taşıdığını gös-
terdi. 1982 yılında Brezilya’da düzenlenen Dün-
ya Gençler Şampiyonası’nda hafif sıklette dünya 
rekoru kırmayı başardı. Daha 15 yaşında en genç 
dünya rekortmeni unvanını eline almıştı. Gerisi ço-
rap söküğü gibi geldi; 1983’te 16 yaşında büyük-
lerde ilk dünya şampiyonluğuna ulaştı. 1983-1986 
yılları arasında gençlerde 13, büyüklerde 50 rekor 
kırdı. 1984, 1985 ve 1986’da dünyada yılın haltercisi 
seçildi. 1984 Los Angeles Olimpiyatları’nı, Doğu 
Bloku ülkeleri boy-
kot etmese belki de 
bir olimpiyat altını daha 
boynunda olacaktı.

NAUM ŞALAMANOV
Naim’in spor kariye-
ri baş döndürücü bir hız-
la ilerlerken Bulgaristan 
siyaseti de aynı hızla yal-
palıyordu. Komünist Par-
ti, 1984 yılında “Soya Dö-
nüş” isimli bir politikayı 
devreye soktu. Bulgaris-
tan devleti Türkler, Tatar-
lar, Romanlar ve Pomak-
ların isimlerini değiştiriyor, 
din değiştirmelerini teşvik ediyor, ana dili ya-
saklıyordu. Naim de bu politikadan nasibini almış-
tı, ismi Naum Şalamanov olarak değiştirildi. Genç 
sporcunun aklına iltica seçeneği de bu değişiklik-
le birlikte düştü.
İltica için en uygun zamanı kollayan Naim takvi-
mi incelediğinde en uygun yerin 1986’da Avust-
ralya’nın Melbourne şehrinde düzenlenecek Dün-
ya Halter Şampiyonası olduğuna karar verdi. Takım 
otelde kamptayken kafileden ayrılan genç spor-
cu Türkiye Büyükelçiliği’ne sığınarak iltica talebin-
de bulundu. 

TÜRKİYE DEVREDE
Haber Türkiye’ye ulaştığı gibi Dışişleri Bakanlığı 
devreye girdi. Genç sporcu ülkeye getirildi. Ülkede 
gündem olan Naim, aynı zamanda Bulgaristan’daki 

Türklerin yaşadıkları sorunların sözcüsü ol-
muştu. 1988’de Seul’de gerçekleşen olimpi-
yatlar, Naim Süleymanoğlu’nun efsane olma 
yolundaki mihenk taşı oldu. Türkiye adı-
na yarıştığı bu ilk olimpiyatlarda, 60 kiloda 
6 dünya 9 olimpiyat rekoru kırdı. 342.5 kilo 
kaldırarak altın madalya kazandı. Ağırlığının 
3 katından fazlasını kaldırarak 
dünyanın en iyi haltercisi ödü-
lünü de aldı. Bu aynı zaman-
da Türkiye’nin olimpiyatlarda 
güreş branşı dışında kazan-
dığı ilk altın madalyaydı. Ülke-
ye dönüşünde kahramanlar 
gibi karşılandı. İnsanlar yol-
lara döküldü, Time dergisine 
kapak oldu.

Dört yıl sonra Barcelona’da gerçek-
leşen olimpiyatlarda da hikâye değiş-
medi. Naim çok rahattı ve rakiplerine 
karşı ezici bir üstünlüğü vardı. Baştan 
sona büyük bir üstünlükle götürdü-
ğü yarışmadan yine 3 olimpiyat altı-
nıyla ayrıldı. Bu olimpiyat sonrası hal-
terde dünyanın en iyi sporcusu seçildi. 
Adeta makine gibiydi, 1994 İstanbul 
ve 1995 Guangzhou dünya şampiyo-
nalarında rakiplerinin yanına bile yak-
laşmasına izin vermedi ve altını boy-
nuna taktı.
ABD Atlanta da gerçekleşen 1996 
olimpiyatlarında da tarife değişmedi. 
Tüm dünyada artık efsane statüsüne 
erişmişti; 4 rekor ve 3 altınla bu olim-
piyatlardan ayrıldı.

SDYNEY KARARI…
1996 sonrasında halteri zirvede bıraktığı kararını 
açıkladı ancak 2000 Sydney Olimpiyatları öncesin-
de tekrar geri döndü. Ancak hem verdiği ara hem 
de yaşı efsanenin Sdyney kararının yerinde olma-
dığını gösterdi. Belki de hikâyenin başladığı yer olan 
Avustralya sonu da oldu. Naim bu olimpiyatlar son-

rasında aktif spor-
culuk yaşantısına 
nokta koyduğu-
nu açıkladı. Bü-
tün dünya onu kısa 
boyu nedeniyle 
takılan “Cep Her-
külü” lakabıyla ta-
nıdı ve unutulmaz-
lar arasına kazıdı. 
Sporculuk yaşamı 
sonrasında bir dö-
nem siyasete ilgi 
duydu ancak ba-
şarılı olamadı. Ya-
kınlarının söy-
lediklerine göre 
ticaret hayatın-
da da istediği ba-
şarılar gelmedi. 3 
olimpiyat 7 dünya 
şampiyonluğu bu-
lunan bu spor ef-
sanesi 2017 yı-
lında, 50 yaşında 
karaciğer yetmez-
liğinden hayata 
veda etti.    

NETBOL: 
ABD’nin 
en sevilen 
en popüler 
oyunlarından. 
Basketbolun 
kadınlara yö-
nelik bir sü-

rümü olarak bulunan netbol, yedişer kişilik iki takım 
halinde ve dikdörtgen bir alanda oynanır. Takımlar 
basketbol potasını andıran bir çembere topu geçir-
mek için uğraşırlar. Ancak basketboldan farklı olarak 
oyuncular topu ne sürebilir ne de topla koşabilir. Şu-
tör, hücumcu, kanat hücumcu, orta saha, kanat sa-
vunma, kale savunma ve kaleci olarak görev yapan 7 
oyuncu kendilerine ayrılan bölümler dışına çıkamaz-
lar. Bu kısıtlamalardan dolayı oyun mantığı düzgün 

ve çok hızlı bir paslaşma üzerine kurulmuştur. Oyun 
her biri 15’er dakikalık 4 çeyrek sürede oynanır. Net-
bol günümüzde Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ülke-
lerin yanında İngiliz Milletler Topluluğu üyesi ülkeler-
de popülerdir.

LACROSSE: Futbol sahasına benzeyen dikdörtgen 
bir sahada erkeklerde 10 kadınlarda ise 12 kişiyle oy-
nanan bir takım oyunu olan lacrosse, oldukça hız-
lı ve sert bir spordur. Oyuncular çim sahada ellerinde, 
ucunda file olan bir sopayla topu rakip kaleye sokma-
ya çalışırlar. Oyun esnasında topu yakalamak, sür-
mek, rakibe müdahale etmek, topu taşımak, kepçe-
lemek ve fırlatmak oyuncuların temel aksiyonlarıdır. 
Erkek mücadelesinde baş, omuz ve kolları koruyan 
aparatlar takılır. Kadınlar ise sadece gözlük kullanır, 
bunun nedeni ise erkeklerdeki oyunda sopalarla bir-

birine müdahalenin serbest olmasıdır. Kadınlarda ise 
bu tip müdahalelere tolerans gösterilmez. Özellik-
le Kanada’da ulusal spor olarak kabul edilen lacrosse, 
Kuzey Amerika ülkelerinde oldukça popülerdir. SPOR SPOR 

ANSİKLOPEDİSİANSİKLOPEDİSİ

İstanbul 1. Amatör Futbol Ligi’nde mücade-
le eden Kadıköy temsilcileri 3. hafta maçlarını da 
geride bıraktı. Fikirtepe Dumlupınar, grubunun 
zorlu ekiplerinden Selamsız’la 1-1 berabere ka-
larak puanını 7’ye yükseltti ve namağlup liderli-
ğini sürdürdü. Fikirtepe’nin bu haftaki rakibi ise 
Kartal Çavuşoğlu olacak. Haftayı galibiyetle ka-
patan tek takımımız ise Kozyatağı oldu. Maltepe 
Fındıklı’yı 3-1’le geçen Kozyatağı bu galibiyetle 
ilk 3 puanını da hanesine yazdırdı.  
Lige iyi başlayan ekiplerden Erenköy Acarspor 
bu hafta ilk mağlubiyetini aldı. Esenkent’e 5-2 
yenilen Erenköy’ün bu haftaki rakibi Onay Spor. 
Ligde henüz puanla tanışamayan Bostan-
cı bu hafta da Beykoz İshaklı Köyü’ne 2-0 mağ-
lup oldu. Bostancı gibi henüz puan alamayan bir 
başka ekip Hasanpaşa sahadan farklı mağlubi-
yetle ayrıldı. Hasanpaşa, Tuzla Gençlerbirliği’ne 
7-2 yenildi. Hasanpaşa hafta sonunu bay ge-
çecek. Acıbadem ise öne geçtiği maçta uzatma 
dakikalarında yediği golle Adalar’a 2-1 yenilerek 
ilk puanını alma fırsatını tepti.

GELECEK HAFTA MAÇLARI
Bostancı - Sultanbeylispor / 9 Nisan Cumartesi - 

12.30 / Başıbüyük Tuncay Karartı Stadyumu
Acıbadem - İdealtepespor / 

9 Nisan Cumartesi - 16.00 / Yenisahra Suni Çim Stadı
Erenköy Acarspor - Onay Spor / 9 Nisan Cumartesi - 

16.00 / Dudullu Stadı 
Fikirtepe Dumlupınar - Kartal Çavuşoğlu / 

10 Nisan Pazar - 15.00 / Kartal Yunus Sahası
Kozyatağı - Beykoz Elmalı Spor / 10 Nisan Pazar - 

16.00 / Yenisahra Suni Çim Stadı
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adıköy Belediyesi Acıbadem Yüzme 
Havuzu ve Spor Kompleksi’nde ger-
çekleştirilecek olan spor etkinlikleri icin 
kayıtlar başladı. Yüzme, pilates, cross 

training, tabata, postür, fonksiyonel antrenman ve 
zumba gibi stüdyo derslerine kayıt yaptırabilirsiniz. 

Kayıt yaptıranlar salı ve cumartesi günleri ara-
sında derslere katılabilecek. Katılımcılar, 07.00’dan 
21.30’a kadar olan zaman dilimi arasında tercih de 
yapabilecek. 

Kayıtlar online olarak spor.kadikoy.bel.tr adresi 
üzerinden yapılıyor.  

ISTER ISTER 

ISTER ISTER 

K
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Gönüllülerden gelenler

9 - 14 NİSAN 2022     
Başvuru Tel: 0216 346 57 57

‘’TOROS CANAVARI’’ TİYATRO OYUNU
Tarih/Saat: 9.04.2022 / 20.30
Yer: Kozyatağı Kültür Merkezi 

Düzenleyen: Tiyatro Gönüllüleri   

CUMHURİYET TSM KOROSU 
Şef Serap Kuzey

Tarih/Saat:11.04.2022 / 20.00
Yer: Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi

Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri

ERCAN TURGUT DÜNDEN 
BUGÜNE VOKAL GRUBU 

Şef Tayfun Abayoğlu
Tarih/Saat:13.04.2022 / 20.00

Yer: Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi
Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri      

ÖNLENEBİLİR BİR HASTALIK ‘’KANSER’’
Dr. Deniz Özkan

Tarih/Saat: 13.04.2022 / 14.00
Yer: Caddebostan Kültür Merkezi
Düzenleyen: Bostancı Gönüllüleri     

SUALTI FOTOĞRAFÇILIĞI
Ateş Evirgen   

Tarih/Saat: 14.04.2022 / 14.00 
Yer: Caddebostan Kültür Merkezi

Düzenleyen: Fenerbahçe Gönüllüleri  

KADIKÖY BELEDİYESİ 

GÖNÜLLÜLERİ
HAFTALIK ETKİNLİK 

PROGRAMI

Kadıköy Belediyesi gönüllüleri 6,5 aylık hamile dezavantajlı 
bir ailenin bütün ihtiyaçlarını karşıladı. Kadıköy Belediye 
Meclis Üyesi ve Gönüllü Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi 

Berrak Sular Emiroğlu; “Yeni doğacak bebeğin ve annenin öncelikli hijyen giyim eşyası gibi temel 
ihtiyaçları hususunda gelen  yardımlar ailemize ulaştırılmıştır. Ayrıca nakdi yardım ile birlikte doğum 
sonrasında yeni doğan bebeğin kıyafetinden yatağına, dolabına kadar tüm ihtiyaçları karşılanmıştır. 
Doğacak bebeğimizin sağlıklı mutlu ve huzurlu bir ömür yaşamasını temenni ediyorum” dedi.  

Sevgi Bohçası

Alzheimer hastalığı
Feneryolu Gönüllüleri, Türkiye Alzheimer 
Derneği Kadıköy şubesinde görevli uzman 
fizyoterapist Kübra Nur Menengiç’i konuk 
etti. Alzheimer hastalığı hakkında bilgi veren 
Menengiç, gönüllülere de Alzheimer unutkanlık 
testini uyguladı.

Afet Bilinci Eğitimi
Fenerbahçe Gönüllü Evi’nde Deprem ve Afet 
Bilinci eğitimleri başladı. Çevre ve Afet Bilinci 
Komite Başkanı Ahmet Tanju tarafından verilen 
eğitimlere mahalleli ve gönüllüler katıldı. 
Fenerbahçe Mahalle Muhtarı Tuba Aldeniz’inde 
katıldığı eğitimlerde afet bilinci sunumu, afet 
konteynır ekipmanları kullanımı konularında 
bilgi verildi.

Suyun hayatımızdaki yeri
Göztepe Gönüllüleri Çevre ve Kentlilik Bilinci 
Komitesi Dünya Su Günü sebebiyle TEMA Vakfı 
Merdivenköy Mahalle Sorumlusu Biyolog Arzu 
Bozgül’ü konuk etti. Bozgül, TEMA Vakfı’nın 
çalışmaları, STK oluşumlarının ülkemiz doğal 
kaynaklarının ve su havzalarının korunmasındaki 
önemi, dünya ekolojik sisteminde suyun yapısı, 
su oluşumuna etki eden döngüler ve suyun 
hayatımızdaki önemi hakkında bilgiler verdi.

Göztepe’de sağlık semineri
Göztepe Gönüllüleri Çevre ve Kentlilik Bilinci 
Komitesi Uzman Fizyoterapist Sılasu Arıkan’ın 
konuk olduğu “Bel Ağrıları ve Ağrıya Yaklaşım” 
konulu seminer düzenledi. Arıkan, bel ağrılarının 
nasıl tanımlanması gerektiğini, ağrı eşiğinin 
bireyden bireye farklılık gösterdiğini, dengeli 
beslenme ve kaliteli uykunun tüm ağrıların tedavi 
sürecinde önemli olduğunu anlattı.

Erenköy’den ziyaret
Erenköy Gönüllüleri Sağlık ve Engelliler 
Komitesi üyeleri, Kadıköy Belediyesi Mamografi 
ve Kadın Sağlığı Merkezi’ni ziyaret ederek 
yetkililerden bilgi aldı. Komite üyeleri, 
Erenköy’de ikamet eden komşularını burada 
muayene ettirdiler.

Haklı olmak mı? Mutlu olmak mı?
Göztepe Gönüllüleri Hanımeli Komitesi Aile Danışmanı Sebahat Tanrıverdi’nin katılımıyla “Haklı 
olmak mı? Mutlu olmak mı?” konulu söyleşi düzenledi.
İnsanların çocukluktan itibaren savunma mekanizmaları ve kendilerine özgü bir karar sistemi 
oluşturduğu, olaylara bakışında da bu mekanizmaların etkisini hissederek kararlar vermeye meyilli 
oldukları vurgulanan söyleşide, mutlu olabilmek için de empati geliştirmenin önemli olduğu anlatıldı.

Kriton Curi TSM 
Korosu konser verdi
Şef Caner Bakır yönetimindeki Kiton Curi 
Gönüllüleri Klasik TSM Korosu, Kadıköy 
Belediyesi Evlendirme Dairesi’nde konser 
verdi. Gönüllü Merkezi Yönetim Kurulu üyeleri 
Nurhan Sözer ve Ümit Ağan’ın da katıldığı 
konserin sonunda Kriton Curi Gönüllü Evi 
Başkanı Oktay Özdil, Şef Caner Bakır’a Tema 
Vakfı fidan sertifikası verdi. 

er yıl 4 Nisan, tüm dünyada yaşamları-
nı oldukça zor koşullar altında geçirme-
ye çalışan sokak hayvanlarının durumuna 
dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak 

amacıyla “Dünya Sokak Hayvanları Günü” olarak 
kutlanıyor. Dünya üzerinde milyonlarca sokak hay-
vanı bir yandan açlıkla, barınmayla ve iklim koşul-
larıyla mücadele ederken, diğer yandan da şiddet ve 
istismara maruz kalıyor. Tüm bunlar olurken barı-
naklardan hayvan sahiplenmenin önemi de artıyor. 
Kadıköy Belediyesi Geçici Bakım Merkezi’nde ve-
teriner hekim olarak görev yapan Leyla Çakıcı, hem 
barınaklardaki durumu anlattı hem de hayvan sahip-
lenmek isteyenlere tavsiyelerde bulundu. 

“SAHİPLENME ORANLARI DÜŞTÜ”
Çakıcı, barınaktan hayvan 

sahiplenme oranı hakkında şun-
ları söyledi: “Sahiplendirme 
oranları değişkenlik gösteriyor. 
2020 yılında başlayan Covid-19 
salgını maalesef ki hayvan sa-
hiplenme durumunu çok olum-
suz etkiledi. Son dönemde ya-
şanan ekonomik olumsuzluklar, 
kış mevsimi (Kışın hayvan sa-

hiplenme oranları düşerken ilkbahar ve yaz aylarında 
bu oran artıyor) hayvan sahiplenmeyi etkiliyor. Ama 
genel olarak son iki yıldır hayvan sahiplenme oranla-
rının düşük olduğunu söyleyebilirim.” 

Ayda ortalama 1-10 arasında hayvan sahiplen-
dirildiğini dile getiren Çakıcı, “Uzun süredir Geçici 
Bakım Merkezi’mizde duranlar yaşlı, engelli, ısırma 
eğilimli olan yani agresyon gösteren, sokakta yaşa-
maya elverişli olmayan hayvanlardır. Sahiplendirme-
lerde çift taraflı dikkat edilen birçok konu var. Sahip-
lenecek kişinin deneyimi olup olmaması, hayvanın 
yaşayacağı mekanın uygun olup olmaması, (evde mi 
bahçede mi besleyeceği, apartmansa kat mülkiyet ka-
nununa göre hayvan besleme izninin verilip verile-
meyeceği, tüm aile fertlerinin onayının olması vs.) 
önemli konular.” diyerek şöyle devam etti: “Kadıköy 
Belediyesi olarak çalışmalarımızı sivil toplum kuru-
luşlarıyla beraber yürütmekteyiz. Barınağımızdaki 
çalışmalarımız da Hayvanlar Dostları Platformu ile 
beraber yürütülüyor. Sahiplendirmelerimiz ve sahip-
lendirme sonrası takip gönüllülerimizle yapılıyor.”

“CEZA ÖDEMEMEK İÇİN ATIYORLAR”
Hayvanlarını terk edenlerin barınakları değil so-

kakları tercih ettiklerini dile getiren Çakıcı, “Evcil 
hayvanlarını direkt barınağa geri getirenler kanun ge-
reği cezai işlem ile karşılaşıyor. Ceza ödememek için 
sokağa terk etmeyi seçiyorlar. Sağlık problemi oldu-
ğunda bununla uğraşmak ya da para harcamak iste-
meyenler, yavru köpeklerin tuvalet eğitim süreçleriy-
le uğraşmak istemeyenler, sevgililer günü ya da karne 
hediyesi olarak evcil hayvan alanlar genellikle onla-
rı terk ediyor.” dedi.

“SORUMLULUĞUN FARKINDA OLMAK GEREK”
Barınaktan hayvan sahiplenmek isteyen kişiler 

için tavsiyelerde de bulunan Çakıcı, “Hayvan sev-
mek demek mutlaka evde hayvan beslemek demek 

değildir. İnsanların yaşam alanı olarak dizayn edilen 
evlerimizde kedi ve köpek beslemek oldukça sıkıntılı 
olabiliyor. Bunu bilmek ve buna göre organize olabil-
me yeteneğine sahip olmak, eve alınan hayvana ye-
terli zamanı ayırmak gerekiyor. Şunu da unutmamak 
gerekir ki neticede bir canlıyı hayatınıza dahil edi-
yorsunuz. Bunun gerektirdiği sorumlulukların farkın-
da olmak önemli. Çocuklara ve insanlara sorumluluk 

kazandırmak için hayvan sahiplenmek ya da sevgili-
lerin birbirine hediye olarak evcil hayvan alması da 
çok sağlıklı bir düşünce değil. Bu duyguları kazandır-
ma görevini başka bir canlıya yüklemek sağlıksız bir 
durum. Hayvanların sürekli ortam değişmeye zorun-
lu bırakılması psikolojik olarak sağlıklı değil. Evde 
bakmak, barınağa geri getirmek, yeniden sahiplen-
mek gibi bir döngüyü düşünebiliyor musunuz? Sü-
rekli okul değiştiren bir çocuğun psikolojisi ve dav-
ranışları ile eş değer olacaktır. Emin olmak, kararlı 
olmak, en az 15 yıl beraber yaşamayı göze almak, 
bazı sorunlarla karşılaşacağını bilmek, koşulsuz sev-
mek... Bahsettiğim şeyler olumsuzluk olarak algılan-
masın kesinlikle, aksine daha sağlıklı bir birlikteliğin 
başlangıcı olarak düşünmek gerekir.” diye konuştu. 

4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü dolayısıyla 
görüştüğümüz Kadıköy Belediyesi Geçici Bakım 

Merkezi veteriner hekimi Leyla Çakıcı, “Covid-19 
salgını ve son dönemde yaşanan ekonomik kriz 

hayvan sahiplenmeyi olumsuz yönde etkiledi” dedi

l Simge KANSU 

H Ekonomik kriz  
 hayvan sahiplenmeyi 
olumsuz etkiledi

EN ÖNEMLİ GÖREV 
BELEDİYELERE 
DÜŞÜYOR
Çakıcı, 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü 
dolayısıyla şunları dile getirdi: “Hollandalı sokak 
hayvanı vakıflarının girişimiyle 2010 yılında ilan 
edilen bu günde, 12 yıldır sokak hayvanlarının 
yaşadıkları sorunlara dikkat çekiliyor. Sokak 
hayvanlarının sayısının yüksek olduğu ve 
durumun umutsuz gözüktüğü ülkelerde bile işe 
yarayacağı bilimsel olarak ispatlanmış bir yöntem 
olarak, “Topla, Bakımını Yap, Aşıla, Aldığın Yere 
Bırak” adı verilen dört aşama tavsiye ediliyor. 
Türkiye’deki yasalar da bununla uyuşuyor. 
2004 yılında yürürlüğe giren Hayvanları Koruma 
Kanunu’nda hayvanların kısırlaştırılması, 
aşılanması, rehabilite edilmesi ve kayıt altına 
alındıktan sonra alındıkları ortama bırakılması 
öngörülüyor. Türkiye’de bin 300’den fazla 
belediye olmasına rağmen 250 civarında hayvan 
barınağı olduğu söyleniyor. Dünya Sağlık Örgütü 
de sokak hayvanlarının sayısını azaltmada en 
etkili yöntemin kısırlaştırma, insanların eğitilmesi 
ve hayvanlarla sahiplerinin kayıt altına alınması 
üçlüsü olduğunu söylüyor. Bir dişi köpeğin altı 
ayda bir beş yavru doğurması ve yavrularının da 
aynı şekilde devam etmesi durumunda beş yıl 
içinde soyundan 5 bin civarında köpek üreyeceği 
anlamına geliyor. Bu nedenle dişi köpeklerin 
yüzde 70’inden fazlasının kısırlaştırılması büyük 
önem taşıyor. Burada en önemli görev ise 
belediyelere düşüyor.”
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ÇÖZÜMLER

KELİME AVI BULMACA
Adam oturmufl denize karfl› / Elinde oltas› y›ld›z tutar

KUM SAATİ
1. Tarsus. 2. Surat. 3. Arus. 4. Sur. 5. Su. 
6. Es. 7. Ser. 8. Esir. 9. Nesir. 10. Sirken.

KAKURO BULMACA

SUDOKU BULMACA

ASLAN

B‹ZON

ÇAKAL

D‹NGO

ERM‹N

GAZAL

GEY‹K

GOR‹L

H‹ND‹

KATIR

KELER

K‹RP‹

KOALA

KOYUN

KÖPEK

Afla€›daki sözcükleri 
bulmacada aray›n ve 

bulduklar›n›z› karalay›n.
Geride kalan harfler 

bir şairin dizesini 
oluflturacakt›r.
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1. Mersin'in bir ilçesi. 

2. Yüz, çehre. 

3. Gelin (yöresel). 

4. Diyarbakır’›n bir ilçesi. 

5. Bafll›ca içeceğimiz. 

6. Notada durak iflareti. 

7. Bafl, kafa. 

8. Tutsak 

9. Düzyaz›. 

10. Yabani ›spanak.

Tan›mlara uygun yan›tlar› yerlerine
yerlefltirin. S harfini ipucu olarak 

veriyoruz. S’den bafllayarak 
yukar›ya ve afla€›ya do€ru sözcüklere 

birer harf ekleyerek di€er 
sözcükleri oluflturacaks›n›z.

KUM SAATİ KELİME AVI BULMACA

KARE BULMACA

S

Hazırlayan: Mustafa Başaran / bilmececi@hotmail.comBULMACA

SOLDAN SAĞA
1. Katıksız, duru, temiz - Burun - Evrenin düzene
girmeden önceki biçimden yoksun, uyumsuz ve
karışık durumu - Gerçek 2. Yoğurt, pekmez vb. koyu
şeyleri suyla inceltmek - Biraz ufak - Küçük ar-
mağanlarla yapılan düğün çağrısı 3. Çıngırak - “...
Urgan” (yitirdiğimiz yazar) - Deneylerle henüz yeter
derecede doğrulanmamış ancak doğrulanacağı
umulan teorik düşünce - En kısa zaman 4. Bir erkek
şarkıcı - Haykırma, bağırma - Çok hızlı gidebilen bir
tür keşif gemisi - Lakin 5. Katlardaki döşemeleri
birbirlerine bağlayan düşey boru - Havacılar ve pi-
lotlar için yayımlanan bülten - Yıkma, kırıp dökme,
harap etme, bozma 6. Doğrultu - Çölden esen rüzgar
- Bir nota - Olumsuzluk öneki 7. Hollanda’nın plaka
işareti - Malezya halkına özgü bir tür öldürücü
delilik - Namuslu - Güney Afrika’nın plaka işareti 8.
Çevik - Üzerinde birçok fındık bulunan dal 9. Savaş
sırasında orduya yardımcı olarak toplanan silahlı
halk gücü - Pis koku 10. İki kulplu, dibi sivri, dar
boyunlu, karnı geniş testi - Taneli bir meyve - Doku
teli 11. Evin bölümleri - Alüvyon - Gelenek 12. Ya-
pağı veya keçi kılının dokunmadan yalnızca
dövülmesiyle elde edilen kaba kumaş - Eski
Mısır’da evrensel güç - Maksim Gorki’nin bir ro-
manı - Ülkemizin plaka işareti 13. Hile, entrika -
Aktif - Konuğu ağırlama 14. Sıvıları, solukla içine
çekip kaptan kaba aktarmaya yarayan cam boru -
Duman kiri - Şehzade eğitmeni 15. Bir nesnenin,

genellikle bir akışkanın sıcaklığını,
kullanmadan önce arttırmaya
yarayan alet - Kurallara bağlı resim ve
heykel çalışması yapan kişi veya
sanatçı 16. Aşamasız asker - Metal
parlaklığı verilmiş deri - Ekvator böl-
gelerinde yetişen bir meyve ağacı -
Lâkap, takma ad (yöresel) 17. Üzeri
dal ve hasırla örtülmüş kulübe, çar-
dak - Belirli bir işi yerine getirmek
için manyetizma ile kendisine çeşitli
işler yaptırılabilen otomatik araç - Bir
kimsenin mal varlığı - Bir kan grubu
18. Özellikle çay demlemekte kul-
lanılan musluklu kap - Bucak - Japon
halk türküleri 19. Haberci - Sanı -
Kapı, dolap vb. şeylerin, kanatları ka-
pandığında kalan aralığı örtebilmek
için bu kanatların kenarına çakılan
çıta - Askerler 20. Bir nota - Gelir -
Optik yakınlaştırma - Şanlıurfa’nın bir
ilçesi - Satrançta bir taş. 

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. “Melisa ...” (resimdeki dizi, sinema
oyuncusu) - Ün - Kongo’da bataklık or-
manlarda yaşayan, büyük bir antilop
boyunda memeli bir hayvan - So-
murtkan kimse 2. Bir işteki engelleri
yenme kararlılığı - Vilayet - Divan ede-
biyatında her beytin son sözünü son-
raki beytin ilk sözü yapma biçiminde
ortaya çıkan söz sanatı - Sahiplik,
mülkiyet - Sıfat eki 3. Palmiye
yaprağına benzeyen, park ve bahçel-
erde süs için kullanılan iri gövdeli bir
bitki - Bir elektrik akımını alıp başka
bir kuvvete çeviren cihaz - Bir kış seb-
zesi 4. İşaret - Büyük bir çabuklukla
dönerek işleyen ve saatte binlerce adet baskı yapan
bir tür basım makinesi - Ege Bölgesi'nde bir antik
kent - Odun, kireç vb. ağır ve kaba şeyleri tartmakta
kullanılan ağırlık ölçü birimi 5. Merhem, ilaç - Güney
Kıbrıs’ta bir liman kenti - Sayı kazanmak amacıyla
yapılan atılış, atak 6. Etoburların gelişmiş dönem-
lerinde bağırsaklarında yaşayan bir tür tenya - İlk
olarak Osmanlı Devleti tarafından kullanılan yazı tipi
- Azarlama, başa kakma 7. Anlayışsız (yöresel) - Bir
hastalığı yenecek etkenleri ve bu etkenlerin kul-
lanılma yöntemlerini bularak hastanın sıkıntılarını gi-

derme, iyi etme işi, terapi - Saniyede bir jullük iş yapan
bir motorun güç birimi 8. Belli zamanlarda, belli yer-
lerde ticari mal sergilemek amacıyla açılan büyük
sergi - Ceylan 9. Kasık - Müstahkem mevki 10. Tanıt-
lanması gereken önerme, tez - Küçük bitkiler - Avrupa
Birliği (kısa) - İşaret sıfatı 11. Tesadüf - Adı sanı bilin-
meyen 12. Demirli betonla yapılmış yapı - Pulluk,
büyük saban 13. Bir iş gereği gibi yürümeme, geri
kalma - Lahza - Duygu 14. Yabani hayvan vurma işi -
İslimle çalışan ağırlık kaldırma makası - Çupra'nın
küçüğü 15. Varlığı duyularla algılanamayan - Lüfer

balığının irisi - Tavlada üç sayısı - Binek hayvanlarının
sırtına konulan, oturmaya yarayan nesne 16. Savaş -
Turanlı - Lesotho'nun başkenti 17. Müslüman ülkel-
erde oturan Yunan asıllı kimse - Sonbahar - Taşıma
ücreti, taşımalık - Haris 18. Genişlik - Güzel sanat -
Gemilerde türlü işlerde kullanılan bir tür demir halka
- Hindistan’da prenslere verilen unvan - Bir çalgı 19.
Pamuk, keten veya ipekten, seyrek dokunmuş delikli
bir kumaş türü - Gelecek - Yönerge 20. “... Kapandı”
(Mario Levi tarafından yazılan kitap) - Av köpeğinin giz-
lendiği yerden avı gözetlemesi - Bolu’da bir göl.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

  J    E    A    N    P    A    U    L    S    A   R    T    R    E          M   A    H    U    R

  E    S    M    E    R          K    A     İ     D    E           E    T    K    İ     L    E    M    E

  O    K    A    R     İ    N    A           F    A   H    R     İ     Y    E          A    R    A    Ç

  L     İ            O    Z    A    L     İ     T           B    E    S    A    L    E    T           R    E

  O    Z    A    N          H    A   M   A    S    E    T           R    E    S    U    L           T

  L           D           F     İ           A    H     İ    R           S    A    P          R    A    T    E
  İ    M          M   A    V     İ                                             N    İ     Z    A   M    İ

         İ     B    E    R          D                                                   R    A           E    K    E
  A   M   E    L           T    A                                            P          R    E           E    K

  R          K    E    T           D                                            A    B    A    N    İ            Ü

  O    C    A    K          D     İ                                             R    U          E    F    O    R

 M   A           E    T    A                                                   A    Z    A   M          K     İ

  A    N    D           A    R    A                                            K    A   M    E    R    A
  T           R    A   M   A    K                                            E    Ğ    E           E    R    K

  İ     V    E    D     İ            İ     B    A    T    E          A    T     I     L     I    M          M
  K    A    Z    A   M   A    T           K    A   D    İ     F    E           İ     R    İ     S

        K    İ     L           D    A    K           M   E    R    A           A    Y           L    U    P

  T    E    N    E    K    E          A    F           R    İ     K    A          A    R           P    L

  E    T           T     İ     L    A    V    E     T          C     İ     H    A    T           O    Y    A

  K    A    Ş           T    A    H    İ     N          N    E           U    N          O    R    A    N

GEÇEN SAYININ ÇÖZÜMÜ
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Her sat›r, her sü tun ve 3x3’lük her ku tu ya, 1’den 9’a ka dar ra kam lar yer leflti ri le cek tir. 
Her sat›r, her sü tun ve 3x3’lük ku tu bö lüm le rin de 1’den 9’a ka dar say›lar bir kez kul lan›la cakt›r.

Kurallar basit. 1-9 aras› rakamlar› kullanarak, 
boflluklar› doldurun. Bunu yaparken karelerin

toplam›n›n, ba€l› hücredeki say›ya eflit olmas›n›
sa€ lay›n ve bir rakam› sadece bir kere kullan›n.
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Kadıköy Halkevi, Kadıköylülerin 
bağışladığı 6 bin lirayla Bahariye 
Gül sokakta kiralanan konakta 22 
Şubat 1935 tarihinde kurulmuş ve 
törenle açılışı yapılmıştı. Açılış 
günü Halkevi Orkestrası tarafından 
bir konser verilmiş ve altmış kişilik 
koro heyeti de konsere eşlik etmişti. 
Halkevi’nin ilk başkanı Celal Esat 
Arseven bu görevi 1937’ye kadar 
sürdürmüştü. 
Halkevi binası olarak kullanılan 
konakta uzun yıllar konserler ve 
konferanslar verilmiş, sergiler 
düzenlenmişti. Ücretsiz yabancı dil 
kurslarının yanı sıra bütünlemeye 
kalan orta okul ve lise öğrencileri için 
yaz aylarında farklı derslerde kurslar 
açılmıştı. Kadıköylü gençlerin farklı 
branşlarda spor yapabileceği bir de 
spor kulübü kurulmuştu. Hayırsever 

Kadıköylü doktorlar da belirli gün 
ve saatlerde bu konakta ücretsiz 
hasta muayeneleri yapmıştı. 
Konak tüm bu faaliyetlere 
Kadıköylülerin yoğun talep 
göstermesi üzerine yetersiz kalmış 
ve yeni bir halkevi binası için 
Kölemen Abdullah Paşa’nın yıkılan 
köşkünün bulunduğu arsa satın 
alınmıştı. Oluşturulan komisyon, 
mimar Rüknettin Güney’in projesini 
seçmiş, modern binanın inşaası 
büyük bir süratle tamamlanmış ve 
Kadıköy Halkevi 21 Şubat 1943’te 
Bahariye’deki yeni yerine taşınmıştı. 
İlerleyen yıllarda Kadıköy Halk 
Eğitim Merkezi ismini alan halkevi 
binasının bir bölümü Kadıköy 
Adliyesi’ne tahsis edilmiş, 2013’de 
tekrar Halk Eğitim Merkezi’nin 
kullanımına açılmıştı.

KADIKÖY  HALKEVİ

HAZIRLAYAN: EMRE MUŞAZLIOĞLU

FOTOĞRAFLI KADIKÖY TARİHİ

Evde 
yetişmesi 

kolay 
bitkiler

Bir bahçıvan olmak için mutlaka 
bir bahçeye ihtiyacınız yok. 

Balkon, pencere önü, mutfak 
tezgâhı hatta kitaplık bile birer 

küçük bahçe olabilir

“Bir bahçıvan olmak için bir bahçeye ihtiyacınız 
yok. Biraz hayal gücü, sabır ve deneme- yanılma 

yöntemiyle pencere pervazlarınızı, mutfak 
tezgâhlarınızı, kitaplık raflarınızı ve daha fazlasını, 

yiyebileceğiniz, yemeklerinize lezzet katmak 
için kullanacağınız, rahatlatıcı bir çay olarak 

demleyeceğiniz ya da sadece evinize getirdiklerinin 
keyfini çıkaracağınız muhteşem bilgilerle 

doldurabilirsiniz. “ 
Liz Marvin’in, evde yetiştirilmesi kolay 50 bitki 

hakkında bilgiler verdiği “Pencere Önü Bahçıvanı” 
kitabının önsözünde yer alan bu sözler, bahçesi, 

hatta balkonu bile olmayanlar için oldukça cesaret 
ve ilham verici. Pika Yayın etiketiyle okurla buluşan 
kitap evde bitki yetiştirmek isteyenler için basit ve 

pratik anlatımıyla rehber niteliği taşıyor.
Evde bahçe yapmanın sanıldığı kadar masraflı 

olmadığının anlatıldığı kitapta eski tencerelerin, 
çaydanlıkların, plastiklerin saksı olarak 

kullanılabileceği örneklerle anlatılıyor. Evde bitki 
yetiştirmek için en önemli gereksinim biraz sabır. 

Mikro yeşilliklerden, bebek ıspanağa, biberiyeden, 
maydanoza yetiştirilmesi kolay 50 bitki hakkında 

bilgilerin yer aldığı kitaptan bir özet hazırladık.

l Leyla ALP

KARABUĞDAY  
YEŞİLLİĞİ
Beceri Düzeyi: Kolay
Süre: Çok hızlı
Işık: Parlak
Sulama: Düzenli

Karabuğday kısa sürede yetişecek 
bitkilerden biri. Karabuğday 
kırmalarını yarım kavanoz suda bir 
gece (ya da en az sekiz saat) bekletin. Önceden sulanmış ince bir 
tabaka kompost üzerine yayın ve üzerine biraz daha kompost serin. 
İki hafta gibi bir sürede 8-9 santim boyuna gelecek olan küçük 
karabuğday bitkilerini makasla hasat edebilirsiniz. Karabuğday 
yeşilliğini salatalarda kullanabilirsiniz.

TAZE SARIMSAK
Beceri Düzeyi: Kolay
Süre: Hızlı
Işık: Orta- parlak
Sulama: Düzenli

Sarımsak dişlerinin sivri uçlarını 
kompost yüzeyinin hemen altında 
kalacak şekilde ve yaklaşık 2,5 cm 
arayla bir saksı içine saplayın. Birkaç 
haftaya kadar dişler filizlenir ve uzun yeşil sürgünler büyümeye 
başlar. Doğru dürüst bir uzunluğa gelir gelmez, uçlarını mutfak 
makasıyla kırpın. Bitkiyi çok fazla şok etmemek için dibinden 
kesmek yerine, toprak üstünde en az birkaç santimetresini 
bırakın. Sarımsak dişleri büyümeye ve saksıyı kalabalıklaştırmaya 
başlarken onları çekip çıkarabilir ve tamamını kullanabilirsiniz. 

NANE
Beceri Düzeyi: Kolay
Süre: Orta
Işık: Parlak
Sulama: Düzenli

Nane dalının alt yapraklarını 
çıkarın ve köklendirmek için bir 
bardak suya koyun. Bardağı fazla 
kalabalıklaştırmayın, üst yaprakların 
güneş ışığı almasını sağlayın. Saplar üç köke sahip olur olmaz bir 
saksıya dikebilirsiniz. Nane diğer bitkilerle iyi geçinemez bu yüzden 
diğer aromatik bitkilerle bir araya getirmeyin.

FESLEĞEN
Beceri Düzeyi: Orta
Süre: Orta
Işık: Parlak
Sulama: Düzenli

Tohumdan fesleğen 
yetiştirebilirsiniz. Fesleğen ideal 
olarak günde altı saat ya da daha 
fazla güneşte kalmaktan hoşlanır. 
Eğer doğrudan kuvvetli güneş 
ışığına maruz bırakılırsa yaprakları kahverengileşir ve hızla kurur. 
Dolayısıyla bitkinizin duracağı yeni yere karar vermeden önce evde 
birkaç farklı yerde denemeye gerek duyabilirsiniz. Fesleğeninizi 
hasat etmek için tepesindeki yapraklardan alın, bu işlem bitkinin 
boy atması yerine, kalınlaşması ve yapraklarla kaplanmasını teşvik 
eder.

HAVUÇ YAPRAKLARI
Beceri Düzeyi: Kolay
Süre: Hızlı
Işık: Parlak
Sulama: Sık sık

Satın alınan bir miktar havucun 
uçlarını keserek düzelttiğiniz üst 
kısımları, size hızlı bir şekilde bir 
miktar lezzetli havuç yeşilliği 
sağlar. Yeni kökler aşağıdan 
değil yandan büyüyeceğinden, 
havuçlarınızı hazırlarken yalnızca uçlarını her zamankinden biraz 
daha kesip atın; 2,5 cm yeterli olur. Havuçları kesik tarafı aşağıya 
gelecek şekilde sığ bir tabak dolusu suya ya da bir saksı iyi 
sulanmış komposta yerleştirin. Suyun ya da kompostun ancak 
yarıya gelmesi gerekiyor. Güneşli bir yere koyduğunuz bitkilerin 
suyunu birkaç günde bir değiştirmeyi unutmayın. Sadece birkaç 
hafta içinde kuş tüyü gibi ince ve yumuşak bir miktar yeşilliğin 
çıktığını görmeye başlarsınız. Bu yapraklar, çok iyi bir vitamin 
kaynağıdır ve taze bir lezzete sahiptir; biraz maydanoza ve 
şaşırtıcı olmayan bir şekilde havuca benzer. Aromatik ve yeşil 
yapraklı bitkileri kullanır gibi kullanabilirsiniz.

MARUL
Beceri Düzeyi: Kolay
Süre: Hızlı
Işık: Orta- parlak
Sulama: Düzenli

Marulun kök ucundan yeni bir 
marul yetiştirebilirsiniz. Tek 
yapmanız gereken, güneşli (fakat 
çok da parlak olmayan) bir pencere kenarında bir bardak ya da 
bir tabak suya kök ucunu koymak. Kilit noktası; kök ucunun 
çürümemesi için hepsini batırmadan, suya değecek şekilde 
kalmasıdır. Üstüne su ilave ederek kabı sürekli dolu tutmanız 
gerekiyor. Yaklaşık bir hafta içinde, marulunuzun yeniden 
büyüdüğüne dair işaretleri görmeye başlarsınız. Bu noktada, 
ömrünü uzatmak için bir parça kompost içeren bir saksıya 
koyabilir ve ihtiyaç duydukça birkaç yaprak kopararak daha da 
büyümesini teşvik edebilirsiniz.
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