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Sokaklarda 
farkındalık yürüyüşü

Parayla değil, kitapla 
girilen festival

 Değişen Kadıköy’ü, bireylerin 
gözünden belgelemek isteyen 
Kadıköylü iki mimar sokaklara çıktı 
ve ‘Uzun Yol’ adlı etkinlik serisini 
başlattı. Bu kapsamda ilçede keşif 
yürüyüşleri yapılıyor l Sayfa 5'te

 Türkiye Gençlik Akademisi bu 
yıl da Kadıköy Belediyesi ile elele 
vererek, girişi parayla değil kitapla 
olan Kış Sanat Festivali’ni başlatıyor. 
10-11 Şubat’taki festival Barış Manço 
Kültür Merkezi’nde l Sayfa 10'da

Göztepe Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Merdivenköy 
Polikliniği bahçesine park eden 
Sağlık Tırı’nda ücretsiz meme 
ve rahim ağzı kanseri taraması 
yapılıyor l Sayfa 12'de

2018 yılı sonunda Ayrılıkçeşmesi 
durağında hayata geçmesi 
planlanan Elektronik Biletleme 
Sistemi projesiyle turnikeler 
kalkacak, cep telefonları bilet 
yerine geçecek l Sayfa 3'te 

Bu TIR’da sağlık var Toplu ulaşımda “akıllı”  dönem! 

Potlaç desteğiyle 
kadın girişimi
Evinde bebek üretmeye başladı, 
Potlaç’a katıldı, deneyim edindi. 
Şimdi de kendi dükkânını açtı. 
Kadın girişimci Yeşim Bilgi 
Yörükoğlu, “Evinde herhangi bir 
üretim yapan tüm Kadıköylü 
kadınları Potlaç’a katılmaya 
davet ediyorum. Benim bu 
dükkânı açmamda Potlaç’ın 
büyük etkisi oldu” diyor
l Sayfa 9'da

National Trust tarafından İngiltere’de yürütülen 
güncel bir araştırma çocukların açık havada 

oyun oynama sürelerinin ebeveynlerine 
kıyasla yarı yarıya azaldığını gösteriyor.  

Başak İncekara ve Gizem Kıygı tarafından üç yıl 
önce kurulan Kent ve Çocuk şehircilik girişimi 

ise farklı illerde yaşayan çocuklarla uygulamalı 
atölyeler düzenleyerek çocukların hayalindeki 

kentleri ortaya çıkarıyor  l Sayfa 8'de

Havaların soğumasıyla sokak hayvanları için zor günler başladı. 
Sokak hayvanları bu soğuk kış günlerinde hem yiyecek bulmak hem de 

vücut ısılarını korumak zorunda. Peki, sokak hayvanları için 
bu soğuk kış günlerinde neler yapılabilir? Sizin için derledik   l Sayfa 2'de

Onlar İçİn 
yapacak çok şey var

Haydarpaşa’sız
“Dogu Ekspresi”

Altı yıldır trenlerin kalkmadığı Haydarpaşa Garı’ndan Doğu Ekspresi  treni 
en son 31 Ocak 2012 tarihinde hareket etti. Son kez tarihi gardan trene atlayan 
şanslı yolcular Haydarpaşa-Kars yolculuğunu anlatıyor  l Sayfa 4'te

Gördüklerimiz 
Göremediklerimiz (58)

MARIO LEVI  10'da

Başkasını bekleme, 
sen başlat!

BETÜL MEMIŞ  7'de

Kışı bırak 
Olimpiyata bak

BAĞIŞ ERTEN  13'te

Kentler bUyUyor

kUCUlUyor
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UNUTMAYIN
SOGUKTA

SOKAK HAYVANLARINI 

Kent Konseyi Hayvan 
Hakları Çalışma Grubu, 

sokaktaki ve barınaktaki 
dostlarımızı sıcak tutacak bir 

çalışmaya imza attı

Kadıköy Kent Konseyi Hayvan Hakları 
Çalışma Grubu, havanın iyice soğudu-

ğu bugünlerde sokaktaki ve barınaktaki hayvan dostlarımız 
için sıcak bir kampanya başlattı. “İhtiyaç Listesi” adını taşı-
yan kampanya kapsamında Kadıköylülerden, hayvan dost-
larımız için battaniye, örtü, havlu, gazete desteğinde bu-
lunmaları istendi. Kadıköy Kent Konseyi Hayvan Hakları 
Çalışma Grubu Üyesi Esra Erben, “Bizler para alma ve top-
lama yetkisine sahip değiliz. O yüzden sokaktaki ve barı-
naktaki hayvanlar için ihtiyaç listesi oluşturduk. 24 Ocak’ta 
başlattığımız bu kampanyayı sosyal medyadan duyurduk. 

Çok olumlu tepkiler aldık. Şu an 30 kişi bizimle iletişime 
geçti. İletişimde olduğumuz kişilere Kadıköy Belediyesi 
Sokak Hayvanlarını Koruma ve Barındırma Merkezi’nin 
adresini veriyoruz. Yardımları oraya ulaştırmalarını sağlı-
yoruz” diye konuştu. 

“FARKINDALIK YARATTIK”
Kampanya kapsamında sokakta yaşayan hayvanlar için 

de farkındalık yarattıklarını dile getiren Erben, sözlerine şu 

bilgileri ekledi; “Sokaktaki hay-
van dostlarımıza yaş mama vere-
biliriz. Ya da 17 yaşındaki Zey-
tin dostumuzda olduğu gibi onları 
üşürken gördüğümüzde üstlerine 
birer battaniye atabiliriz.” Kadı-
köy Kent Konseyi Hayvan Hakla-
rı Çalışma Grubu Üyesi ve Sokak 
Hayvanlarını Koruma ve Barın-
dırma Merkezi’nin gönüllü çalı-

şanı olan Figen Aybars da, “Benimle birlikte gönüllü çalışan 
on beş kişi daha var. Dönüşümlü olarak hayvanların gezdi-
rilmesinde, bakımında ve sahiplendirilmesinde yardım edi-
yoruz. Burada yapılamayan tedavilerin dışarıda yapılmasına 
destek oluyoruz. Yavruları olan annelerimiz ve çok yaşlı has-
talarımız var. Onlar için listede yazılı olan malzemeler çok 
yararlı oluyor. Yaşlı ve bakıma muhtaç hayvanlarımızda ya-
tak yaraları olmaması için altlarına havlu gerekiyor. Kedilerin 
bakımı için de gazeteye çok ihtiyacımız oluyor.” dedi. 

Havaların soğumasıyla sokak 
hayvanları için zor günler başladı. 

Sokak hayvanları bu soğuk kış 
günlerinde hem yiyecek bulmak hem 

de vücut ısılarını korumak zorunda. 
Peki sokak hayvanları için bu soğuk 

kış günlerinde neler yapılabilir? Sizin 
için küçük onlar için büyük olan 

birkaç adımı sizlerle paylaşıyoruz
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Sahiplenin
En güzeli evinizin kapılarını bir hayvana, bir can 
dosta açmanızdır. Onunla birlikte yaşamaya 
başlamanın sizin hayatınızda ne kadar büyük 
değişiklikler yaratacağını anlamanız uzun 
sürmeyecektir.  Can dostunuz da kısa sürede 
eve alışacak ve keyfine bakacaktır

Misafir edin
Eğer evinizin 
koşulları bir hayvanın 
uzun süre kalmasına 
uygun değilse yaralı, 
hasta durumundaki 
hayvanları kısa 
süreliğine misafir 
edin. 
Hayvanların tıbbi 
bakımı Kadıköy’de 
Kadıköy Belediyesi 
Veteriner İşleri 
Müdürlüğü 
tarafından ücretsiz 
olarak yapılıyor. 

Kaputa vurun
Kediler sıcak yer 
aradığında ilk gittikleri 
yerlerden biri arabaların 
altı veya motorlarıdır. 
Arabanızı çalıştırmadan 
önce tekerlekte ya da 
motorda bir kedi olup 
olmadığını mutlaka 
kontrol edin.

Kedi-köpek 
evleri yapın
Karton, plastik ya da 
tahtadan yapılabilecek 
kedi, köpek evleri 
sokak hayvanlarının 
korunaklı bir yuvaları 
olması demek. Yapımı 
oldukça kolay olan bu 
evleri yağmura ve kara 
karşı dayanıklı olması 
için naylonla kaplamanız 
gerekiyor. Hiçbir şey 
yapamıyorsanız boş bir 
karton kutuyu naylon 
poşetle kaplayıp yan 
yatırabilir bir sokak 
kedisinin en azından 
kısa süreli konaklayıp 
ısınabileceği bir ortam 
yaratabilirsiniz.

Barınaklara 
destek olun
Yaşadığınız ilçede bir 
hayvan barınağı varsa 
özellikle kış aylarında 
bu barınakta çok 
sayıda hayvan var 
demektir. Barınaklara 
yapacağınız mama 
bağışları sayesinde 
çok daha fazla 
hayvanın ihtiyaçlarının 
karşılanmasını 
sağlayabilirsiniz. 
Kullanmadığınız 
battaniyeler ve eski 
gazeteler onların çok 
işine yarayacaktır.  

Mama vermeyi unutmayın
Özellikle kar yağdığında yiyecek bulmak 
sokak hayvanları için mümkün olmuyor. 
Marketlerde sokak hayvanları için satılan 
mamalardan alıp akşam eve giderken 
beş dakikanızı ayırarak mama kaplarına 
ya da kuru alanlara mama bırakabilirsiniz. 
Düşük bir ücret karşılığında kasaptan 

sakatat alıp hayvanlar için yol kenarlarına koyabilirsiniz. Mama 
alamıyorsanız evdeki artan yemekleri onlara verebilirsiniz. Hayvanlara 
bozuk yemek vermeyin. Soğuk havalarda direnci azalan hayvanlar için 
bir ishal vakası bile ölümcül olabilir.

Bir kap su verin
Su hayvanlar için de hayattır. 
Sokak hayvanları için bir su 
kabı mutlaka bulundurun 
fakat metal ya da çelik su 
kapları suyu çabuk dondurur, 
kış aylarında bu tür kaplara 
su koymak yerine plastik 
kaplara su koymak ve bu 
suların ılık olmasına dikkat 
etmek daha mantıklı. Eğer 
suya bir damla zeytinyağı 
damlatırsanız suyun 
donmasını engelleyebilirsiniz.

Kuslar için cam kenarına 
ekmek koyun

Kuşlar, kedi ve köpekler gibi yaklaşmazlar 
ama onlar için pencerenizin önüne ekmek 

kırıntıları serpebilir ya da bahçenizdeki 
ağaçlara ekmekler asabilirsiniz.

Ofisinizde yer açın
Ofisinizde onlar için küçük bir yer açın. Kısa süre içinde tüm 
ofis çalışanlarının can dostu olduğunu göreceksiniz. Ofiste 
yaşama koşulları uygun değilse işyerinizin önünde bir kulübe 
yapar, mama ve su kabı koyarsanız bir hayvanın yaşamını 
kurtarmış ve destek vermiş olursunuz.

Hasta hayvanları görmezden gelmeyin
Yaralı ve hasta olduğunu 
düşündüğünüz bir hayvan görürseniz 
onu kaderine terk etmeyin. En yakın 
belediyeye haber verin. Kadıköy 
Belediyesi için 444 55 22 numaralı 
telefonu aramanız yeterli. Sokakta 
bulduğunuz hasta hayvanı Kadıköy 
Belediyesi Geçici Hayvan Bakım 
Merkezi veya Evcil Hayvan Sağlığı merkezine götürüp tedavi edilmesini 
kendiniz de sağlayabilirsiniz. 

Sevginizi 
eksik etmeyin
Tüm canlılar için sevgi temel 
ihtiyaçtır. Sevginizi ve şefkatinizi 
onların üzerinden çekmeyin. 
Unutmayın dünya onlarla güzel…

l Seyhan KALKAN VAYİÇ

bir göz atın
İhtiyaç Listesi’ne 

Kadıköy Aktiffelsefe GEA Gönüllüleri, 
“Dünya Gönüllüler Gününde Kalpleri 
Birleştirelim” sloganıyla 1 ay boyunca, 
okul onarımı, huzurevi ve darülaceze 
ziyaretleri, hayvan barınağı onarım ve 
temizlik çalışmaları, sokak hayvanları-
na mama dağıtımı, kedi-köpek evi yapı-
mı gibi birçok faaliyetle  kutladı.

Gönüllüler, Kadıköy Belediyesi iş-
birliğiyle de Fenerbahçe Parkı'nda kedi 
evleri yaptı. Tüm kedi evleri, gönüllü-
ler tarafından tamamı eski mobilyaların 

geri dönüşü-
müyle yapıldı 
ve evlerde kul-
lanılmayan po-
larlar kedilerin 
sıcak bir kış geçir-
mesi için kullanıldı. 

GEA -Toprak Ana- 
1994 senesinde Aktiffelsefe bünyesin-
de kurulmuş, tamamı gönüllü üyeler-
den oluşan bir arama kurtarma, ekoloji 
ve sosyal kampanyalar grubu…

Felsefecilerden 
kediler için evler

Figen Aybars: “Barınaktaki 
dostlarınız, ihtiyaçları olan 
malzemeleri bekliyor”

Esra Erben, 
“Sokaktaki 

hayvan 
dostlarımıza 

yaş mama 
verebiliriz” 

diyor 
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2016 yılında yarattıgımız ‘RollieCakes' markasını 
sizlerle tanıştırmak ve özenle hazırladığımız 
ürünlerimizi sizlerle buluşturmak adına Erenköy 
mevkiinde açmış olduğumuz Rollie'de hizmet 
vermekteyiz. 

Özel gün ve davetlerinizde sizlere hizmet 
vermekten mutluluk duyarız...

HANDMADE ROLLCAKES

HANDMADE ROLLCAKES

Burcu Özdemir

www.rolliecakes.com

0 532 357 7030

Fenerbahçe Mahallesi 
18 Mart Sokak 

Elgin Apartmanı
No: 10/2 Kadıköy İstanbul

www.rolliecakes.comBurcu Özdemir >> +90 531 257 6605

lektronik Biletleme 
Sistemi projesiyle, 
yolcular akıllı telefon-
larını ulaşım kartı ye-

rine kullanabilecek. Yüz tanıma 
sistemiyle yolcular otomatik ola-
rak algılanacak. Prof Dr. İsmail 
Şahin, sistem sayesinde, turnike-
lerdeki tıkanıklığın azaltılabilece-
ğini ancak yüz tanıma sisteminin 
güvenlik sorunu yaratabileceği-
ni söylüyor. Toplu taşımada tur-
nike sistemini ortadan kaldıracak 
Elektronik Biletleme Sistemi Pro-
jesi (ETS), Yıldız Teknopark Yer-
leşkesi’nde düzenlenen basın top-
lantısı ve pilot demo uygulaması 
ile kamuoyuna tanıtıldı. Projenin 
2018 yılı sonu itibariyle pilot uy-
gulama olarak Kadıköy Ayrılık 
Çeşmesi durağında hayata geçme-
si hedefleniyor. 

CEP TELEFONLARI ULAŞIM KARTI OLACAK
Avrupa Birliği’nden 4 milyon Avro (18 milyon TL) AR-GE 

desteği alan uluslararası akıllı ulaşım altyapı projesi ETS, Elekt-
ronet A.Ş.’nin konsorsiyum liderliğinde 5 ülkeden 8 firma tara-
fından ortaklaşa yürütülüyor. Elektronik Biletleme Sistemi (Ele-
ctronic Ticketing System - ETS), otobüs, vapur, metrobüs gibi 
toplu taşıma araçlarına binerken kullanılan turnike sistemini or-
tadan kaldıracak. Yolcular ETS uygulamasını akıllı telefonları-
na indirerek, ulaşım kartı yerine kullanabilecek, kontörleri bitti-
ğinde ise yine cep telefonları üzerinden mobil uygulama aracılığı 
ile anında yükleme yapabilecek. Projenin teknik detaylarına göre, 
yolcular ulaşım kartlarını ya da cep telefonlarını turnikeye 
okutmak zorunda kalmayacak. Sistem geçiş yaparken 
yüz tanıma sistemiyle otomatik olarak kişileri algı-
layacak. Bu sistemle turnikelerin önünde oluşan 
kalabalığın en aza indirilmesi planlanıyor. 

 
YÜZ TANIMA SİSTEMİ GELİYOR
ETS Projesi Basın Toplantısı’nda konu-

şan Elektronet A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Kaptana, pilot uygulamaya geçilme-
sinin önünde bir engel kalmadığını ifade ede-
rek “2015 yılında başlayan ve 2018 yılı sonunda 
tamamlanacak projemizin geçiş kontrol, elektro-
nik ücret tahsilat sistemi, yüz tanıma sistemi, büyük 
veri yönetimi gibi ana unsurları tamamlandı. Pilot uygu-
lama İstanbul’da yapılacak ve başlangıç olarak Fransa, İsveç ve 
Romanya’da hayata geçmesi planlanıyor. Avrupa Birliği toplu ta-
şıma standartları desteği alacak olan projemizin 2025 yılı sonu-
na kadar merkez Avrupa’nın tamamında uygulanabileceğini tah-
min ediyoruz.” dedi. 

“KAÇAK GECİŞLERE SON VERECEK”
Projenin çalışma prensibini anlatan Elektronet Proje Yöne-

tim Ofisi’nden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bengü Türk 
ise ETS’nin Avrupa ve Türkiye’de başlayan “kaçak geçişleri 
durdurmak üzere” kurulmuş bir sistem olduğunu söyledi. Yüz 
tanımlama sistemini Türkiye’ye getirmeyi hedeflediklerini ifa-
de eden Türk, “Türkiye’de öngörülen kaçak geçiş oranı şu anda 
yüzde 30 ve bizim bunun azaltılması için bir takım hedeflerimiz 
var.” diye konuştu. 

“TIKANIKLIK AZALTILABİLİR” 
Ulaştırma alanında çalışmalar yapan 

Prof. Dr. İsmail Şahin projeyi Gazete Ka-
dıköy’e değerlendirdi. Sistem sayesinde, 
turnikelerdeki tıkanıklığın azaltılabilece-
ğini ifade eden Şahin, “Ücret ödeme sıra-
sındaki zaman kayıplarının önlenmesi ve 
geçişlerin hızlandırılması, toplu taşıma-
daki verimlilik ölçütlerinden biridir. Bu 
konuda yapılacak iyileştirmeler verim-
liliği arttırır. Toplu taşıma sistemlerin-
de günümüzde kullanılan temassız kartlı 
ödeme sistemlerine geçilmesinin iki te-
mel amacı, sistemler arası ücret ödeme 
entegrasyonunu sağlamak ve ödeme hı-
zını arttırmaktır. Geliştirilen yeni siste-
min bu iki amacı sağlayacağı belirtili-
yor.” değerlendirmesini yaptı. 

“GÜVENLİK SORUNU ÇIKABİLİR”
Projenin, tek kapıdan binilen klasik otobüs sistemlerinde de 

kullanılması halinde ulaşımdaki verimlilik artışının daha fazla 
olacağını söyleyen Şahin, kaçak geçişler konusuna da açıklık ge-
tirdi. Şahin, yüz tanıma sisteminin ne kadar başarılı olacağının 
uygulamada belli olacağını ifade ederek, “Yüz okuma (tanıma) 
özelliği, kaçak geçişlerin azaltılmasına kısmen yardımcı olabilir, 
ancak istasyon personelinin kaçak geçiş yapanların peşine düş-
mesi, uygulamada güvenlik dâhil çeşitli başka sorunlara yol aça-
bilir.” dedi. AB destekli projelerin sıkı bir değerlendirme süre-
cinden geçirildiğini söyleyen Şahin, “Söz konusu projenin mali 
destek alabilmesi ve projenin yabancı ortaklarla gerçekleştirilmiş 
olması, yapılan çalışmanın niteliğine ilişkin olumlu göstergeler 
olarak kabul edilebilir.” şeklinde konuştu. 

Laura Bliss, CityLab için Paris’in ara-
balardan kurtuluş hikâyesini yazdı. 
Fransız gazetesi Les Cahiers Scienti-
fiques du Transport’taki bir makaleye 
göre toplu taşıma tercihi açısından, Pa-
ris şehir sınırları içinde araba kullanma 
oranı 1990’dan beri yüzde 45 düşmüş. 
Bu sırada, aynı zaman dilimi içindeki 
bisiklet kullanıcıları da 10 kat artmış. 
Toplu taşıma oranı da yüzde 30 artmış. 
New York’ta ise arabayla yapılan yol-
culuk oranı 1990’lardan bu yana düş-
tü. Ama hâlâ Paris’tekinin iki katı ka-
dar yolculuk, arabayla yapılıyor. 

Paris’in bu büyük değişimi kendili-
ğinden ve bir gecede olmadı. Lille Üni-
versitesi’nden ulaşım ekonomisti olan 
makale sahibi Fréderic Héran, araba 
trafiğinin 20. yüzyıl boyunca 1990’lara 
kadar giderek arttığını söylüyor. Hé-
ran’ın “kamusal alanın yeniden fethi” 
dediği şeye katkı sağlayan faktörler çe-
şitli. Héran’a göre, şehrin yakın zaman-
lardaki liderleri, şehri yayalaştırma ko-
nusunda kendilerinden önceki liderleri 
aştılarsa da işlerinin temellerini önceki 
belediye başkanları atmıştı.

Bunları şöyle sıralamak mümkün:
• Jacques Chirac, 1977-1995 yılları 

arasındaki belediye başkanı, kaldırımla-
ra yasa dışı park edilmesini önlemek için 
dubaları arttırarak yayalaştırmayı geliş-
tirmeye yardımcı oldu. Chirac aynı za-
manda, genişletilmiş kaldırımlar, cad-
deye park etme yasakları ve yenilenmiş 
yeşil alanlarla Champs-Elysees’yi tam 

bir kamusal gezinti alanına dönüştürdü.
• Jean Tibéri, trafiği azaltma çaba-

sıyla, şehrin ana arterlerinde ve daha dü-
şük hızlı komşu bölgelerinde yollar açan 
ilk bisiklet planını 1996’da başlattı.

• Bertrand Delanoe, otobüs hatları-
nı yeniden düzenledi. 650 kilometrelik 
bisiklet yolları yaptırdı. Sen Nehri kı-
yıları, halk plajlarına olanak sağlamak 
için yazları trafiğe kapatılmaya başlan-
dı. 2007’de de belediye, ortak bisiklet 
programı Velib’i kurdu, o da şu anda 
Batı’nın en büyük ve en çok kullanılan 
sistemi haline gelmiş durumda.

• Anne Hidalgo, hafta içi eski ara-
baların yola çıkmasına yasak getirdi ve 
Sen Nehri’nin alt kıyı setini yayalaştırdı. 

Paris’in toplu taşımaya olan bağlılı-
ğı, herhangi bir yeni sistem açılalı en az 
30 yıl olan ABD’nin bütün şehirlerine 
açık ara fark atıyor. Île-de-France böl-
gesinin toplu taşıma operatörü, RATP, 
yeni metrobüs hatlarıyla ve istikrarlı bir 
şekilde gelişen ve ilk hattı 1990’ların 
başında açılan banliyö tramvay ağıyla 
ulaştığı alanı genişletti. Yeni güzergâh-
ların yanında, kaldırım düzenlemeleri, 
bisiklet yolları yapıldı ve trafik rahatlatı-
cı çeşitli önlemler alındı. Seferler sık ve 
hızlı. Hatta bazıları sürücüsüz ilerliyor. 
Paris’in trafikte ölümleri de 2010’dan 
beri neredeyse yüzde 40 düştü. 

Çevirisini Gökçe Kara’nın yaptığı haberin 
tamamını www.kadikoyakademi.
org/parisin-arabalardan-kurtulusu/ 
adresinden okuyabilirsiniz.

Paris, caddelerindeki arabalardan kurtulmak ve 
yürüme alanını geri kazanmak için takdire şayan 
bir çaba sarf etti. Ama bu bir gecede olmadı…

Paris’in
kurtuluşu

arabalardan

kalkıyor!
Akıllı ulaşım 

altyapı projesi 
ETS ile cep 

telefonları artık 
toplu taşımada 

bilet gibi 
kullanılabilecek. 

Proje 2018 yılı 
sonu itibariyle ilk 

olarak Kadıköy 
Ayrılık Çeşmesi 

durağında 
hayata geçecek

E
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Toplu taşımada
turnike sistemi
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Laboratuvarımız,  
alanında uzman kadrosu 
ile yeni nesil teknolojileri 
kullanarak genetik tanı 
alanında hızlı, güvenilir  

ve kapsamlı test hizmetleri 
sunmaktadır.

Merkez:
Bağdat Cad. 28 (Kızıltoprak THY yanı) Kızıltoprak / İstanbul
Tel: 0216 349 5151 (pbx) Fax: 0216 418 1347

Kızıltoprak Şube: 0216 345 4651      Haseki Gelişim: 0212 529 8979
Nişantaşı Gelişim: 0212 231 4967    Kadıköy Gelişim: 0216 418 0088
Şaşkınbakkal Gelişim: 0216 385 0289    Göztepe Gelişim: 0216 566 2775

www. gelisimlab.com.tr  gelisim@gelisimlab.com.tr 
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KURUMUMUZDA VERMİŞ OLDUĞUMUZ 
HİZMETLERE YENİ EKLENEN BRANŞLARIMIZ;

GASTROENTEROLOJİ 
(GASTROSKOPİ-KOLONOSKOPİ) 

DR. ALİ İHSAN DOĞRU
MİDE HASTALIKLARI İÇİN ÜRE NEFES TESTİ 

MERKEZİMİZDE YAPILMAKTADIR.

KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI
PROF.DR. FARUK MERİÇ

PSİKİYATRİ
DR.ALİ RIZA GÜLBAHAR

EVDE MUAYENE HİZMETİ
EVDE KAN ALMA

EVDE SERUM TAKMA
EVDE HEMŞİRE HİZMETLERİ

Eski kitaplarınız, 
koleksiyonlarınız, 

Osmanlıca
belgeleriniz 

değerinde alınır. 
 

0537 220 32 00
Kadıköy

LISE VE ÜNIVERSITE ÖĞRENCILERINE

INGILIZCE ÖZEL DERS 
Derslere takviye ve sınavlara hazırlık 

İngilizcesi, akademik ingilizce, Proficiency,  
TOEFL, YDS, YÖKDİL sınavlarına hazırlık için  

her seviyede İngilizce özel ders verilir.

Tel: 0532 522 13 28

KITAPLARINIZ, 
Kütüphaneleriniz, 
ESKI EVRAK ve 

 fotoğraflarınız alınır.

Tel.:0535 517 07 21

Son günlerde popüler olan 
Doğu Ekspresi treni bundan tam 

altı yıl önce, 31 Ocak 2012 tarihinde  
Haydarpaşa Garı’ndan son kez 
kalkmıştı. “08.35 anonsuyla” 

trene atlayan Haydarpaşa’nın son 
yolcularıyla konuştuk

 son yolcuları anlatıyor son yolcuları anlatıyor
ürkiye’nin en eski demiryolu hatlarından 
biri olan Doğu Ekspresi ile ilgili neredey-
se her gün bir haberle karşılaşıyoruz. Tu-
rizm şirketlerinin, gezginlerin, fotoğrafçıla-

rın düzenlediği günübirlik ya da uzun süreli turlarla 56 
yıllık Doğu Ekspresi tekrar gün yüzüne çıktı. Öyle ki 
Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü’nün resmi veri-
lerine göre, 2018 yılının ocak ayı ortasına kadar 14 bin 
165 kişi Ankara’dan Kars’a yolculuk etti. 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi Türkiye’nin bir ucun-
dan diğer ucuna taşıyan Doğu Ekspresi ilk seferini bun-
dan tam 79 yıl önce 1939 yılında Erzurum’a yaptı. 1962 
yılında ise bu hat Kars’a kadar uzatıldı. 

Sosyal medyada yapılan paylaşımlar sayesinde yol-
culuğa ilginin artmasıyla Doğu Ekspresi’nde bir olan 
yataklı vagon sayısı, ocak ayından itibaren sefer başı-
na 5’e çıkartıldı. Trende iki de kuşetli vagon bulunu-
yor. Yolcu sayısının en yoğun olduğu dönem ise kış 
mevsimi. Yürüyüş grupları, fotoğraf sanatçıları, dağcı-
lık grupları ve üniversite öğrencilerinin rağbet ettiği bu 
uzun yolculuğa yabancı turistler de ilgi gösteriyor. 

HAYDARPAŞA’DAN KALKMIYOR
Bugünlerde çok konuşulsa da Doğu Ekspresi aslın-

da Haydarpaşa Garı’yla anılıyor. 6 yıl önce başlayan ve 
hala devam eden Marmaray ile yüksek hızlı tren pro-
jesi nedeniyle Haydarpaşa’dan kalkan ana hat trenleri 
Pendik istasyonuna alındı. Haydarpaşa Garı kapatılma-
dan evvel Doğu Ekspresi İstanbul’dan başlayıp Kars’ta 
noktalanıyordu. Türkiye’nin batısıyla doğusu arasın-
da süren bu yolculuk sayesinde yolcular 11 şehir ge-
çiyordu. 2012 yılından sonra ise bu 7’ye indi. Tarihi 
hat şu an  batıdan değil İç Anadolu’dan hareket ediyor. 
Doğu Ekspresi trenleri Ankara- Kırıkkale- Kayseri- Si-
vas- Erzincan Erzurum- Kars ana hattında her gün sefer 
yapıyor ve 1080 km’lik yolu, 53 istasyonda durarak, 25 
saatte tamamlıyor. 

ESKİ YOLCULAR ANLATIYOR
İstanbul’dan başlayıp Kars’ta biten bu yolculuk-

tan İstanbullular 6 yıldır yoksun. Yolcular bu seyahat 
için ilk olarak Pendik’ten Ankara’ya gitmek zorunda. 
Son günlerde Doğu Ekspresi ile ilgili haberlerin artma-
sıyla Haydarpaşa Garı’ndan Kars’a yolculuk eden eski 
yolcular da sosyal medyada anılarını paylaştı. Ancak 
yolcular anılarını paylaşırken, bir de bitmek bilmeyen 
Marmaray Projesi’ne ve Haydarpaşa Garı’nın kapalı ol-
masına tepki gösterdiler. Biz de Gazete Kadıköy olarak 
bu yolcuların peşine düştük. 

SAKARYA VADİSİ’Nİ GÖRMEK...
Akademisyen Gökçe Aydın  tren yolculuğuna aşık 

bir yolcu. 2002’den 2016’ya kadar her yıl Kars’a yol-
culuk yapmış. Ancak, Haydarpaşa’dan bu yolculuğa en 
son 2010 yılında çıkabilmiş. Aydın, 11 kişilik kalabalık 
bir grupla yaptığı uzun yolculuğu şöyle anlatıyor: “An-
latılmaz yaşanır bir yolculuktu, 11 kişi olarak yola çık-
mıştık ve teker teker kompartımanlara dağılarak yatak-

lı vagonu tümden kapatmıştık. 
Tren Haydarpaşa - Ankara parkurunu 

gündüz geçiyordu. Haydarpaşa’dan bin-
mek ve Sakarya Vadisi’ni gündüz gözüy-
le geçmek büyük keyifti.”

 HAYDARPAŞA’NIN ANONSU 
Gökçe Aydın için Haydarpaşa Ga-

rı’nın başka bir anlamı var. “Benim 
için Haydarpaşa’dan trene binmek, 
tek başına yapıldığında biraz eksik ka-
lıyor” diyen Aydın, Haydarpaşa İskele-
si’nde vapurdan inmenin, peronlara doğru 
yürümenin ve treni bulmanın başka bir tec-
rübe olduğunu söylüyor. Aydın şöyle de-
vam ediyor: “Haydarpaşa Garı’nın kendi-
ne özgü bir kurumsal kimliği vardı. Anons 
formatları bile yıllarca aynı kaldı, değişme-
di. Şöyle bir format: Doğu Ekspresi, altıncı 
yolun baş tarafından, saat 08.35’te hareket 
edecektir. Doğu Ekspresi, altıncı yolun baş 
tarafındadır. Türkiye’deki başka hiçbir gar-
da bu formatta anons yapılmazdı, Haydar-
paşa’ya özgüydü. Bu anonsları dinleyip, ar-
tık formatını ezberlediğim için onlara eşlik 
etmek benim için büyük keyifti.”

Aydın, Doğu Ekspresi’nin son günler-
de popüler olmasının nedeninin sosyal med-
yada yapılan paylaşımlardan kaynaklan-
dığını vurguluyor. “Biz tren yolculuğuna 

aşık insanlarız” diyen Ay-
dın, “Bu bizim için hobi-
den öte, yaşam tarzı adeta. 
Bu popülerliğe katılanla-
rın samimiyetine inansak, 
tepki göstermek bir yana, 
mutlu bile oluruz. Ama, 
gözlemlediğimiz kadarıy-
la, bu yolculuğa yapan ki-
şilerin önemli bir kısmı, 
birkaç yıl öncesine kadar 
tren yolculuğunu alt sınıf-
tan insanların tercihi gibi 
gören, trene binenlere kü-
çümser gözle bakan kişi-
ler. İster istemez, ‘ne oldu 
da birdenbire tren yolculu-
ğu aşkınız kabardı?’ diye-
simiz geliyor.” diyor. 

Doğu Ekspresi’nin ve 
diğer trenlerin Haydarpaşa’dan kalkması gerektiğini 
söyleyen Aydın, son günlerde artan yoğun talebin tre-
ni ulaşım ihtiyacı için kullanan bölge halkının da bilet 
bulamayıp mağdur olmasına neden olduğunu ekliyor. 

RİZE’YE TRENLE YOLCULUK
Uzun yıllar Haydarpaşa Garı’ndan trene binip yol-

culuk yapan Ebru Erbaş ise son yolculuğunu 2011 yılın-
da yapmış. İstanbul’dan Rize’ye gitmek için aktarmalı 

yolculuk yapan Ertaş, kendisi için meşakkatli ama 
zevkli olan yolculuğu şöyle anlatıyor: 

“Aslında bizim yaptığımız kula-
ğı ters göstermek gibiydi. Yıllar-

ca direkt Haydarpaşa’dan kal-
kan Doğu Ekspresi ile Kars’a 
gittik. İki gün iki gece, ya-
taklıda tıngır mıngır, bu di-
yar baştan başa, komik sa-
yılacak fiyatlara parayla 
satın alınamayacak bir lük-
sü yaşadığımızın farkınday-

dık. Kars’tan da otobüsle Ar-
dahan- Artvin üzerinden dört 

saatlik bir yolculukla Rize’de-
ki köye varırdık. Sardalye kon-

servesi gibi 24 saat otobüse tıkılmayı gelişmişlik sa-
yan insanlar bizi yadırgardı. Asıl o tren yolculuğunun 
kendisinin tatil olduğunu kimseye anlatamazdık. Hay-
darpaşa-Adana- İskenderun da yaptık, Mavi Tren miy-
di adı, şimdi hatırlamıyorum, Haydarpaşa-Ankara arası 
muhteşem gecelerin sayısını hiç hatırlamıyorum. Şans-
lı mıydık yoksa lanetliler mi? Haydarpaşa Garı’nı yak-
tılar, kapattılar çünkü, bunun bir sosyal devletin ve bir 
güzel ülkenin sonu olduğunu anlayan, isyan eden bir 
avuç insandık.”

“KAPISINDAN GEÇMEM”
Ertaş, Haydarpaşa Garı kapatıldıktan sonra  her Pa-

zar nöbet tutanlardan biri. “Doğu Ekspresi’nin kapı-
sından geçmem” diyerek, Haydarpaşa Garı’nın kapa-
tılmasına  tepkisini gösteriyor ve devam ediyor: “Bir 
baktık ki artık olmayan Doğu Ekspresi kıymete binmiş, 
turizm sektörümüzce keşfedilmiş. Millet ta Pendik’e 
kadar bir yerlere taşınıyor. Oradan hızlı trene biniyor, 
Ankara’da iniyor. Yine şehir dışlarına taşınıp ve niha-
yet Doğu Ekspresi’nin kalan hayaletine ulaşıyor. Bil-
meyene neyi kaybettiğini anlatamazsın. İstanbul’u hiç 
görmemiş turistin gelip de bu halinin karşısında ‘fan-
tastik’ diye ayılıp bayılması gibi. Sırf bu aşağılamaya, 
bu eziyete gösterilen ilginin Haydarpaşa’nın gaspını, 
sermayenin demiryollarımıza çökmesini meşrulaştırdı-
ğını hiç anlatamazsın.” 

T
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Semtleri yürüyerek

aftasonu bir gün, Kadıköy sokakların-
da keşfe çıkan bir grup insan. Belir-
li periyodlarla farklı semtlerde yürü-
yor, gözlemliyorlar, fotoğraflar çekip, 

notlar alıyorlar. Sonra bir araya gelip gözlemleri-
ni paylaşıyorlar. Elde edilen veriler de kamuoyu-
na sunuluyor. Amaç şehre yönelik farkındalık ya-
ratmak…

“Uzun Yol” adlı bu etkinlik serisini 34728 Mi-
marlık ve Kadıköy Belediyesi Tasarım Atölyesi 
Kadıköy (TAK) birlikte düzenliyorlar. Detayları, 
Caddebostan’da yaşayan ve komşu olan mimarlar 
Tolgay Keskin ve Tarık Emre Kırhallı’ya sorduk.

•  ‘Uzun Yol’ nedir tam olarak? Amacınız ‘şe-
hir ve mahalleleri tanımak/tanıtmak’ mı?

Gezerek fark ettiklerimizi başkalarıyla payla-
şarak çevremize yönelik farkındalık arttırma ça-
lışması… Amacımız, hafta sonunda bir günü ke-
yifli geçirerek, yeni kişilerle tanışmak, çevremize 
ve mahallelere karşı farkındalık kazanmak, bir 
mahalleye ilgilerimiz doğrultusunda özgün şekil-
de bakabilmek ve bulgularımızı belgeleyebilmek, 
başkalarına aktarabilmek ve sonunda da önyargı-
larımızı kırarak bulgularımızı değerlendirebilmek. 

MAHALLENİN GÖNÜLLÜ DEDEKTİFLERİ!
• Bu keşif yürüyüşlerinde neler yapılıyor? 
Öncelikle, seçilen semtin, katılımcılara da-

ğıtılacak bir krokisi hazırlanıyor. Facebook üze-
rinden etkinlik açılıyor ve duyuruluyor. Bir hafta 
sonu, seçilen mahallede bir kafede veya Tasarım 
Atölyesi Kadıköy’de toplanıyoruz. Ön bilgilendir-
meden sonra, katılımcı belirlenen alan içerisinde 
gezeceği rotayı ve araştıracağı konuyu özgürce se-
çiyor. Gezi süresince fark ettiklerini, karşılaştıkla-
rını ve keşiflerini fotoğraf, video, ses kaydı, ana-
lizler, nesne toplama vb. yöntemlerle belgeliyor. 
Bir yandan da rotalarını, keşiflerini ve fikirlerini 
onlara verilen haritalara işliyorlar. Belirlenen süre 
sonunda, belirlenen mekânda toplanılıyor. Her ka-
tılımcı topladıkları veriler üzerinden (ses kayıtları, 
toplanan malzemeler, fotoğraflar, yazılı notlar…) 
fark ettiklerini sunuyor. Görüşler bildiriliyor, üze-

rine konuşuluyor. Önyargılardan sıyrılıp neden-
sellikler üzerinden bir mahallenin yaşamını bir de-
dektif gibi gözlemliyoruz. Katılımcılı etap böyle 
bitiyor. Sonra da bizler, toplanan bu verileri bir su-
num haline getirip, görselleştirip etkinliğin Face-
book grup sayfası üzerinden tüm üyelerin görebil-
mesi için paylaşıyoruz. 

• Kimler oluyor bu katılımcılar? Bugüne dek 
hangi semtlerde yürüyüşler yapıldı?

Katılım herkese açık ve ücretsiz. Çeşitli mes-
lek ve yaş grubundan kişiler geldi. İlk etkinliği-
mizi geçen yaz hazirandaydı. Bostancı-Caddebos-
tan mahalleleri arasında Bağdat Caddesi ile Çetin 
Emeç Bulvarı sınırlarında iki kere, Yeldeğirme-
ni’nde üç kere, Karaköy’de bir kere olmak üze-
re, üç farklı keşif sahasında toplam altı etkinlik 
yaptık. Bu gezilere toplam 30 kişi katıldı. Şimdi-
ye kadar yapılan 6 adet keşiften ilk 5’ini biz dü-
zenlemiştik. Tasarım Atölyesi Kadıköy’ün ROTA 
programı ile ortak olarak 21 Ocak’ta 6. etkinliği-
mizi Yeldeğirmeni’nde gerçekleştirdik. 

• Kadıköy’de gerçekleştirdiğiniz tüm bu rota-
lardan gözlemler neler? 

Buradaki kültürel, fiziksel ve değer yönündeki 
çeşitlilik ve zenginliğin biraz daha farkına vardık. 
Kadıköy’de şu konular gözlemlendi: İnşaat şirke-
ti vaatleri, mama kapları, fırtınada yıkılan ağaç-
lar, bayraklar, zemin kat kullanım işlevlerine göre 
sokakların puanlanması, kiralık daireler, yerdeki 
çöpler, apartman önü kullanımları, boşaltılmış ze-
min kat ticari işlevleri…

Caddebostan sakini 
iki mimar, Kadıköy’de 
‘Uzun Yol’ adlı bir etkinlik 
serisi başlattı. İnsanlara, 
çevrelerine karşı 
farkındalık kazandırmayı 
amaçlayan etkinlik 
kapsamında, semtlerde 
keşif yürüyüşleri yapılıyor. 
Böylelikle değişen 
Kadıköy’ün kaydı tutuluyor

H
l Gökçe UYGUN

• Kadıköy gibi, özellikle son zamanlarda hızla 
değişen bir ilçe açısından bu projenin önemi ve 
gerekliliği nedir?
Tolgay: Caddebostan ve Kadıköy, İstanbul’da 
yaşadığım 16 senenin büyük çoğunluğunu 
geçirdiğim yer. Sokaklar, mahalleler ve kentler 
insan yaşamlarının sahnesi olan bir organizmadır 
ve doğal olarak insanlarla birlikte yaşar, değişir. Bir 
yapılı çevre, mahalleliye bazı davranış şekillerini 
dikte edebilir veya bazı şeylere imkân vermeyebilir. 
Yine de ben bu tip durumlarda çözüm fikirlerinin 
mahalleli ve ziyaretçilerin niyetinde olduğuna 
inanıyorum. Yani ne şekilde inşa edilmiş olursa 
olsun, her mekân kullanıcısının tercihlerine 
göre her türlü ruha bürünebilir. Biz de bu proje 
ile aslında kente bakarken bu çağ ve koşulların 
ruhunu tarihsel süreç, bağlam, öznel tercihler ve 
yönelimler dahilinde araştırıyoruz ve geleceğe de 
aslında mahalle yaşantısına dair ayna niteliğinde 
bir envanter sunuyoruz. Belki de ileride de bizim 
belgelerimize bakıldığında bazı şeylerin değişmiş 
olabileceği, ancak bazı şeylerin de özünün aynı 
kalıp daha da zenginleştiği gözlemlenebilecek. 
Bu da aslında değişimin belki de her zaman 
çizgisel veya yozlaşan biçimde değil, döngüsel 
ve evrimleşen/farklılaşan bir şekilde olduğuna 
yönelik bir ipucu verecektir. 

Emre: Projenin ortaya çıkma sebeplerinden 
biri de böyle bir değişimin belgelenmesiydi. 
Maalesef Kadıköy, kentsel dönüşüm nedeniyle 
karakterini yitirme tehdidiyle yüz yüze. Deprem 
riski olan veya çeşitli nedenlerle olduğu öne 
sürülen pek çok yapı yıkılıp yerlerine hızlıca 
yenileri yapılmakta, bu arada da yapılı çevrede, 
bağlamdaki çeşitlilik, özgünlük de yitirilmekte. 
28 senedir içinde bulunduğum Bağdat Caddesi 
yakın çevresinden bir örnek verirsek, bu bölgede 
yakın bir zamana kadar büyük oranda 4-5 katlı, 
kiminin altında manavın, bakkalın, kırtasiyenin 
yer aldığı, bahçe içerisinde yapılar vardı. Şimdi 
ise bunların yerlerinde 10-15 katlı, bahçesi dahi 
olmayan, görünüşleri, malzemeleri ve kurguları 
birbirleriyle neredeyse tıpatıp aynı yapılar 
bulunuyor. Hem mahallelerin karakterlerini 
oluşturmada büyük oranda etkili olan yapılı 
çevreye ait öğeler fiziksel anlamda yok oluyor. 
Beraberindeki hatıralar ve değerler de zamanla 
yerleşimcilerin ve ziyaretçilerin zihinlerinden 
siliniyor, ortada bir şey kalmıyor. Böyle bir 
haritalama, keşfetme ve arşivleme hareketiyle, 
buna yönelik bir bilincin kazandırılması, 
bir değişim kaçınılmazsa bile bazı şeyler 
yitirilmeden, tekdüzeleşmeden gerçekleşmesi 
mümkün hale gelebilir.   

keşfetmek

BELGELİYORLAR
DÖNÜŞEN KADIKÖY’Ü Tolgay KeskinTarık Emre Kırhallı

Kaldırımda olmaması gerekenler 
kırmızı renkle işaretlenmiş

Bağdat Caddesi



◗ 7 Şubat 2018 Çarşamba 18.30
Sinema ve Felsefe
Prof. Dr. İoanna Kuçuradi Maltepe 
Üniversitesi İnsan Hakları Merkezi 
Müdürü

◗ 21 Şubat 2018 Çarşamba 18.30
Sanat Felsefesi ve Sinema Sanatı
Prof. Dr. Abdullah Kaygı Hacettepe 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Felsefe Bölümü

◗ 14 Şubat 2018 Çarşamba 18.30
Tarkovski Sinemasında Etik
Yrd. Doç. Dr. Elif Nuyan Uludağ 
Üniversitesi Fen-Edebiyat 
Fakültesi Felsefe Bölümü

◗ 28 Şubat 2018 Çarşamba 18.30
Sinemada Felsefe Sorunları: 
Ömer Kavur’un “Anayurt Oteli”ne 
Felsefeyle Bakmak
Prof. Dr. Işık Eren Uludağ 
Üniversitesi Fen-Edebiyat 
Fakültesi Felsefe Bölümü

HAFTANIN 
PUSULASI
KİTAP

ALBÜM

DVD

Değiştirilmiş Karbon

Koray Çelik / Sevgiliye Ağıt

Dangal

21. yüzyıl bilimkurgu edebiyatının 
en önemli eserlerinden biri olan 
Değiştirilmiş Karbon’dan uyarlanan 
ve Netflix’in yayımlayacağı distopik 
dizi Altered Carbon, 2018’in en çok 
seyredilecek projelerinden biri olmaya 
aday!
25. yüzyıl. Bir insanın bilinci 
depolanarak yeni bir bedene (ya da 
“kılıf”a) kolayca indirilebilir hale geldi 
ve ölüm olgusu, ekrandaki bir bip 
sesine indirgendi. Eski bir asker ve 
BM elçisi olan Takeshi Kovacs daha 
önce de öldürülmesine rağmen son 
ölümü bilhassa acı vericiydi. Evinden 
180 ışık yılı uzakta, eski adıyla San 
Francisco, yeni adıyla Bay City’de yeni 
bir bedende uyanan Kovacs kendini, 
“varoluş”u alınıp satılır şeyler olarak 
gören bir topluma göre bile karanlık 
ve büyük ölçekli bir komplonun 
tam merkezinde buldu.  (Tanıtım 
Bülteninden) İthaki / 496 sf / 32 TL
Kitap Yurdu, Idefix ve D&R kitap 
sitelerinin hazırladığı listelerden 
derlenen 2017 yılının şu ana kadar en 
çok satan üç kitabı şunlar oldu:
■ Elia ile Yolculuk-Zülfü Livaneli
■ Hayvanlardan Tanrılara Sapiens 
İnsan Türünün Kısa Bir Tarihi-Yuval 
Noah Harari
■ Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu-
Stefan Zweig

Koray Çelik, yeryüzünde kaybolmaya 
yüz tutmuş diller arasında gösterilen 
Hemşince dilinde şarkılar söyleyerek 
müzik hayatına başladı. Ve Meluses 
grubuyla birlikte 2015 yılında ilk 
albümleri olan Ghadulik’i yayınladı. 
2017 yılı itibariyle solo çalışmalarına 
başlayan Koray Çelik, ilk solo parçası 
ve video klibiyle birlikte dinleyenlerinin 
karşısına çıktı. Söz ve müziklerini 
Mağruf Kibar’ın yazdığı parçayı Koray 
Çelik seslendirdi. Parçanın hikayesine 
devamla bir de video klip çekildi. 
Murat Şenöy yönetmenliğindeki klibin 
görüntü yönetmenliğini Ufuk Yılmaz 
üstlendi. Necmettin Çobanoğlu ile Nur 
Sürer’in başrolleri paylaştığı video klip, 
parçanın taşıdığı hikayeyi bütünleyen 
bir ilerleyişle oluşturuldu ve çekimleri 
tamamlandı.
Ruhu dinlendiren şarkılar:
■ Muteriz / Neyse & Deniz Tekin
■ Ona / Sena Şener
■ Yaşamak Ne Güzel Şey / Nilüfer&Kargo

Aamir Khan'ın yapımcılığını yapıp 
başrolünde yer aldığı Dangal, eski bir 
güreşçi olan Mahavir Singh Phogat ile 
türlü zorluklara rağmen güreş eğitimi 
verdiği kızlarının hikâyesini anlatıyor.
2010 Olimpiyat Oyunları… Hindistan, 
tarihi boyunca güreş dalında hiç altın 
madalya kazanmamıştı. O yıl yarışa 
22 yaşındaki Geeta Phogat katıldı. 
Olimpiyatlara Hindistan'ı temsilen 
katılan ilk kadın güreşçi olan Geeta, 
aslında hiç “profesyonel” güreş eğitimi 
almamıştı.

Hazırlayan: Semra ÇELEBİ / sem.celebi@hotmail.com
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TİYATRO

ATÖLYE

SERGİ

SİNEMA

KONSER

Küçük Salon’da Şubat 
Programı

İthaki’de Çizgi Atölyesi

Lament III

Fatih Erkoç

Herbert

Küçük Salon’da yeni 
sezon oyunlarının 
yanısıra geçen 
sezonun kapalı gişe 
oyunu Othello da 
şubat ayı itibariyle 
izleyicisiyle 
buluşmaya devam 
edecek. Ve bir yeni 
performans daha 
başlıyor. “Dokuz”. 
Bir günde üç seans 

olarak oynanacak olan oyun, her seansta 
sadece altı seyirciye kapılarını açıyor. 
Farklı mekanlarda geçen oyunda, sıra dışı 
kurgusu ile yönetmen Emre Tandoğan, 
izleyicileri dokuz farklı kapıda; dokuz farklı 
performansın içine yerleştiriyor. Küçük 
Salon kendi zengin oyun yelpazesinin 
yanısıra bu ay iki farklı konuk ekibe de ev 
sahipliği yapıyor. Praxis Perform “Jean Paul 
Marat” ve Tiyatro Milat “Bedensiz” isimli 
oyunları seyircisi ile buluşacak.  
OTHELLO  2-3 Şubat 20.30   
OTOMATİK PORTAKAL 5-13-15-23 Şubat 
20.30 
ANGİNA PEKTORİS 7-16-22-24 Şubat 
DOKUZ 9-10-20-21 Şubat 19.00-20.00-
21.00 
JEAN PAUL MARAT (Praxis Perform) 17 
Şubat 20.30
BEDENSİZ (Tiyatro Milat) 28 Şubat 20.30
Etkinliklerin biletlerine biletix ve Küçük 
Salon gişeden ulaşabilirsiniz.
Adres: Bahariye cad. Soner sok. No:15/B 
Kadıköy-Küçük Salon
0533 328 98 95 -0216 336 50 02
www.kucuksalon.com

İthaki Akademi’de ilk dönemi geçtiğimiz 
Kasım ayında başlayıp sekiz hafta 
süren M.K. Perker’le Çizgi Atölyesi’ne 
ilgi yoğundu. Yeni dönemi 13 Şubatta 
başlayıp altı hafta sürecek (Cumartesi 
günleri 15.00 - 18.00)  olan atölyeye 
kayıtlar için son başvuru tarihi 11 Şubat 
2018. “Çizgi Atölyesi; çizim teknikleri, 
incelikleri, illüstrasyon, tip yaratma ve 
öykü kurgulama konularını geliştirmeyi 
hedefleyenler için.”
İletişim: 0216 348 64 55 bilgi@
ithakiakademi.com

İranlı sanatçı Mehdi 
Saadeti’nin “Lament III” 
adlı sergisi, 15 Şubat – 14 
Mart tarihleri arasında 
Galeri ARK’ta ziyaret 
edilebilir. GALERİ ARK, 
Cemil Topuzlu Caddesi 
Kaya Apt. No:49 

Göztepe’de. 0216 369 49 00

Üretkenliğini 90'lı yılların devamında 
ve 2000'lerde de sürdüren Fatih Erkoç, 
kariyeri boyunca toplamda 13 albüm 
yayınladı. Pop müziğin sevilen isimlerinden 
Erkoç, 7 Şubat Çarşamba 20.30’da 
sevenleriyle CKM’de buluşuyor. Bilet 
Fiyatları: Tam 70 TL, İndirimli 50 TL

Film Günleri, 
Yeldeğirmeni 
Sanat‘ta devam 
ediyor. Kadıköy 
Belediyesi, Goethe 
Institut ortaklığı 
ile Almanya 
sinemasından çeşitli 
örnekleri, Şubat ayı 
boyunca ücretsiz 
olarak Yeldeğirmeni 

Sanat'ta izleyicisiyle buluşturuyor. Ayın 
ilk filmi, 5 Şubat Pazartesi 20.00’de 
gösterilecek olan “Herbert”. Zamanında 
başarılı bir boksör olan ve “Leipzig’in Gururu” 
olarak adlandırılan Herbet’in parlak yılları 
artık geride kalmıştır. Boksörlüğün ardından 
hayatını güvenlik işi yaparak ve borçlulardan 
para toplayarak sürdürür. Herbet, toplumun 
kıyısında güçlükle hayata tutunmaya çalışan 
bir adamın hikâyesini anlatıyor.

HAFTANIN 
KAÇMAZLARI

Kadıköy Belediyesi tarafından hayata ge-
çirilen, Kadıköy’ün yaşayan kütüphanesi 
Tarih Edebiyat ve Sanat Kütüphanesi’nde 
(TESAK) Şubat ayından itibaren Sinema 
ve Felsefe konuşulacak.  TESAK Çarşam-
ba Akşamüstü Söyleşileri kapsamında Mal-
tepe Üniversitesi işbirliğiyle Prof. Dr. İoan-
na Kuçuradi tarafından hazırlanan “Sinema 
ve Felsefe” söyleşileri 7 Şubat-18 Nisan 
2018 arasında her çarşamba günü 18.30’da 
gerçekleşecek. 

Sinemanın felsefeyle ilişkisinin incele-
neceği üç aylık söyleşi programında çeşitli 
üniversitelerin Felsefe ve Sinema-Televiz-
yon bölümlerinden akademisyenler konuş-
macı olacak. 7 Şubat tarihli ilk söyleşinin 
konuşmacısı Prof. Dr. İoanna Kuçuradi. Fel-
sefenin sinemaya -film yapanlara insan du-
rumlarını çerçevelemede- neler kazandıra-
bildiğinin konuşulacağı söyleşide filmlerin 

bir felsefi düşüncenin daha çok insana ulaşa-
bilmesini nasıl sağladığı konuşulacak. Söy-
leşide bazı felsefe kavramları ve bazı değer-
ler “Otel Ruanda”, “Ateşkes”, “Schindler’in 
Listesi”, “Nuremberg Mahkemesi”, “Baş-
kalarının Hayatı” gibi filmlerle görülür hale 
getirilmeye çalışılacak. Tüm söyleşilerin üc-
retsiz olduğu etkinlikler için giriş kartları bir 
hafta önce TESAK Danışma'dan alınabilir.

Sarıyer Belediyesi bu yıl Sarıyer 
Edebiyat Günleri ve Fakir Baykurt 
Öykü Yarışması’nın 7.sini düzen-
liyor.  Ortaokul ve Lise öğrencileri 
ile Yetişkinlere yönelik iki ayrı ka-
tegoride 4 düzenlenen yarışmaya son 
başvuru tarihi 5 Mart 2018 olarak 
açıklandı. 

Yarışmaya katılacakların bir A4 
kâğıdını aşmayan özgeçmişini, nüfus 
cüzdanı fotokopisini ve bir adet fo-
toğrafını küçük zarfa koyarak teslim 
etmesi gerekiyor. Küçük zarfın için-
de bulunan özgeçmişe adayın yaşı, 
açık adresi, telefon numaraları ve 
e-posta adresini mutlaka yazması is-
teniyor zira adresi ya da yaş gurubu 
belirlenemeyen öyküler değerlendir-
meye alınmayacak. 

Öykülerde ise, öykü yazarının 
kimliğini belirten hiçbir bilginin bu-
lunmaması gerekiyor.

5 nüsha olarak, küçük zarf ve CD 
büyük zarfın içine konularak tek zarf 
halinde teslim edilecek öykülerin ko-
nusu serbest… Önceden yayınlan-
mış öykü kitapları bulunanların ise 

5 adet bu kitaplarından göndermeleri 
bekleniyor. Öyküler Sarıyer Beledi-
yesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlü-
ğü, Pınar Mahallesi, Günyüzü Cad-
desi No:2 Maslak-Sarıyer / İstanbul 
adresine elden, APS, Kargo ve kurye 
ile gönderilebilir.

Sarıyer Belediyesi yarışma-
da ödül kazanan eserleri yayınla-
ma hakkına sahip olacak. Yarışmada 
üç kategoride ilk üçe giren öykülere 
ödül verilecek. Dördüncü kategori-
de Fakir Baykurt Öykü Kitabı Ödülü 
verilecek. Başvuruları 5 Mart’ta bi-
tecek yarışmanın sonuçları 27 Nisan 
2018 tarihinde açıklanacak. Kazanan 
öykülerin sahipleri www.sariyer.bel.
tr sitesinde yayınlanacaktır. Ödül tö-
reni tarihi daha sonra ilan edilecek. 

Seçici Kurul Üyeleri İbrahim 
Balcı (Yazar), Cafer Hergünsel (Ya-
zar), Tuncay Dağlı (Yazar) 

Bilge Karaduman (Yazar), Murat 
Gürbüz (Edebiyat Öğretmeni), Öz-
can Karabulut (Yazar), Halil Genç 
(Yazar) ve Ayşegül Tözeren (Ya-
zar)’den oluşuyor.

2018’in en  
güzel ajandası: 
Dilek Ağacı
Sosyal Haklar Derneği Yaz 
Okullarına katılan çocukların ve 
gençlerin resimlerinin, desenlerinin, 
mesajlarının yer aldığı  2018 Dilek 
Ağacı Ajandası çıktı
Merkezi Kadıköy’de bulunan Sosyal Haklar 
Derneği, Soma’daki iş cinayetinde yaşamını 
yitiren madencilerin çocuklarının çizimleriyle 
oluşturduğu 2017 Ajandası’nın ardından 
bu yıl da 12 çocuğun yanarak yaşamını 
yitirdiği Aladağ’daki yurt yangınından sonra 
oradaki çocuklarla yürüttüğü çalışmaları 
2018 Ajandası’nda topladı. Somalı ve 
Aladağlı çocukların ve gençlerin katılımıyla 
düzenlenen Yaz Okulları’ndaki çalışmalar 
“Dilek Ağacı”nda toplandı. 2018 Dilek Ağacı 
Ajandası’nda felaketlerden çıkan çocukların 
resimleri, desenleri ve mesajları yer alıyor. 
Kadıköy Belediyesi’nin de desteğiyle çıkan 
2018 Ajandası’nın girişinde şu ifadelere yer 
veriliyor: “İşte biz Sosyal Haklar Derneği olarak 
isteriz ki bu yıl zamanınızı, bizim birbirini hiç 
tanımamış belki de tanımayacak olan ama 
komşu olmuş Somalı ve Aladağlı çocukların 
minik kıymetli elleri, parlayan gözleri, kiminin 
sıcak, özgür, kiminin ürkek, heyecanlı 
yürekleriyle var ettiği, çizdiği, boyadığı 
çalışmalarla düzenleyin. Her yeni haftaya 
başladığınızda onların dilekleri sizin dileğinize 
yol göstersin. Her ayın başında bizim çocukların 
çizdiği ağaçların olduğu bu defter; sadece bir 
ajanda değil sizin bu yıllık dilek ağacınız olsun. 
Bu ajanda bu yeni yılda sosyal haklarımızı, 
hayallerimizi, umutlarımızı, düşlerimizi, 
sevdalarımızı sınırsızlığa taşıyacağımız yanı 
başımızdaki bir komşumuz olsun.”
Dilek Ağacı 2018 Ajandası, Kadıköy’de 
Mephisto Kitapevi, İmge Kitabevi, Penguen 
Kitabevi ve Lemur Store’dan edinilebilir. Yanı 
sıra Beşiktaş Mephisto Kitapevi ve Just Coffee, 
Beyoğlu Mephisto Kitapevi, Hedef Copy ve 
Birikimhane, Teşvikiye Komşu Kapısı ve İzmir 
Baykuş Kitapevi (Karşıyaka)’da da satışta!

Sarıyer Belediyesi tarafından 
düzenlenen 7.Sarıyer Edebiyat Günleri 

ve Fakir Baykurt Öykü Yarışması’na 
başvurular başladı

EMEK-DİRENİŞ ŞİİR VE ÖYKÜ ÖDÜLLERİ
2015 yılının Ekim ayında 
aramızdan ayrılan Sennur 
Sezer’in anısı ve mücadelesini 
yaşatmak için daha önce Gıda-
İş Sendikası’nın düzenlediği 
“Sennur Sezer Emek-Direniş 
Şiir ve Öykü Ödülleri” birlikte 
bu yıldan başlayarak Manos 
Kitap ve Gıda-İş Sendikası’nca 
düzenleniyor. “Yaşadığımız topraklarda “Sabah sokakları saran ekmek 
kokusunun mayalanışındaki uykusuzluk payı”nı birlikte yazmak, 
emeğin tarihine yeni kaynaklar sunmak ve şairin anısını yaşatmak 
amacıyla” düzenlenen yarışmaya başvurular 16 Mart 2018 tarihine 
kadar devam edecek. Ödül sonuçları 1 Mayıs 2018 tarihinde açıklanacak 
ve ödüller Sennur Sezer’in doğum yıldönümü olan 12 Haziran 2018 
tarihinde yapılacak törenle sahiplerine verilecek.  Ayrıntılı bilgi için 
sennursezerodulleri@gmail.com adresine başvurulabilir.

Herkesin 
bir öyküsü 

vardır

Kadıköy’ün yaşayan kütüphanesi Tarih 
Edebiyat ve Sanat Kütüphanesi’nde (TESAK) 

“Sinema ve Felsefe” söyleşileri başlıyor

l Berkay YALAZ

Tarih Edebiyat ve Sanat Kütüphanesi’nde Kasım 
ayında başlayan Perşembe Edebiyat söyleşileri de 
devam ediyor. Her biri alanında uzman akademisyen, 
yazar, şair, tiyatrocu, felsefeci, editör, çevirmen ve 
araştırmacıların katılımıyla gerçekleşen söyleşilerde her 
hafta bir edebiyat eseri metin çözümlemesi, açıklama 
ve yorumlamalarla ele alınıyor. Edebiyat söyleşilerinin 
Şubat ayı programı şöyle:
◗ 1 Şubat Perşembe 18.30
Selahattin Özpalabıyıklar (Editör, Çevirmen)
Paul Muldoon: Çağının ve Sonrasının Şairi
◗ 8 Şubat Perşembe 18.30
Jale Parla (Akademisyen, Edebiyat Araştırmacısı, Yazar)
“Saatleri Ayarlama Enstitüsü” Odağında Ahmet Hamdi 
Tanpınar
◗ 15 Şubat Perşembe 18.30
Özdemir İnce (Şair, Yazar, Gazeteci)
Şiirde Devrim: A. Bertrand - 
Lautréamont –Rimbaud
◗ 22 Şubat Perşembe 18.30
Enis Batur (Yazar, Şair, Yayıncı)
“Yeni Şiirler” Odağında Oktay Rifat

EDEBİYAT SÖYLEŞİLERİ 
SÜRÜYOR

Edebİyat, Sİnema 
ve Felsefe İç İçe
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Üç Billboard Ebbing Çıkışı, 
Missouri 
Tecavüz edilip vahşice öldürülen kızı 
Angela’nın üzüntüsünü atlatmaya 
çalışan Mildred Hayes (Frances 
McDormand), kasabanın şerifi Bill 
Willoughby (Woody Harrelson) ve 
kanun kuvvetlerinin bu konuda gerekli 
adımları atmadığına inanmaktadır. 
Cinayetin üzerinden aylar geçmesine 
rağmen katille ilgili somut bir 
delile ulaşılmaması, sonunda acılı 
anneyi oldukça farklı bir çözüme 
iter. Kasabanın çıkışındaki 3 büyük 
reklam panosunu kiralayan ve bunlara 
cinayetle ilgili şerifi suçlayan mesajlar 
yazdıran Hayes, vazgeçmesini 
isteyen herkese tek başına meydan 
okuyacaktır.
2008 yapımı In Bruges filmiyle ilk 
uzun metrajlı filmini çeken yönetmen 
Martin McDonagh, üçüncü filmi Three 
Billboards Outside Ebbing, Missouri 
ile En İyi Senaryo dalında Altın Küre 
kazandı, En İyi Yönetmen dalında 
ise Altın Küre ve BAFTA'ya aday 
gösterildi.
Kadıköy Rexx
Sevgisiz 11:00 13:30 18:30 21:00 2D o
Ölümlü Dünya 11:00 13:30 16:00 18:30 
21:00 2D
Daha 16:00 2D
Loving Vincent 11:15 13:15 15:15 17:15 
19:15 21:15 2D 
Adres: Bahariye Cad. No:26 Kadıköy 
(216) 3377400
Caddebostan Cinemaxiumum 
(Budak)
Labirent: Son İsyan 11:30 (3D) 
(altyazılı) 14:45 (3D) (altyazılı) 18:00 
(3D) (altyazılı) 21:15 (3D) (altyazılı) 
23:40 (Cm-Cts) (3D) 
Sevgisiz 21:00 (2D) (altyazılı)
Ölümlü Dünya 11:00 (2D) 13:30 (2D) 
16:00 (2D) 18:30 (2D) 21:00 (2D) 
23:30 (Cm-Cts) (2D)
Hakaret 13:15 (2D) (altyazılı) 18:15 
(2D) (altyazılı)
Adres: CKM Haldun Taner Sok. No:11 
Caddebostan (216) 3580202
Kozyatağı Avşar Kozzy
Ölümlü Dünya 11:45 (2D) 14:00 (2D) 
16:30 (2D) 18:45 (2D) 21:15 (2D)
Ayı Kardeşler: Fantastik Dünyalar 
11:00 (2D) 13:00 (2D) 15:00 (2D) 17:00 
(2D)
Labirent: Son İsyan 11:30 (3D) 
(altyazılı) 14:30 (3D) (altyazılı) 17:30 
(3D) (altyazılı) 20:30 (3D) (altyazılı)
Coco 11:15 (2D) 13:45 (2D) 16:15 (2D) 
18:30 (2D) 20:45 (2D)
Adres: Buket Sok. No:14 Kozyatağı 
(0216) 6580247
Kadıköy Moda Sahnesi
Aman Doktor  12:30 16:30 
21:15 2D 
İngiltere Benim 14:30 
Kalp Atışı Dakikada 120 18:30 
Adres: Bahariye Cad. Halil Etham Sk. 
No:34/27 Kadıköy  (216) 3305800

SİNEVİZYON

“Barışın tek bir olanağı var: Mücadeleyi ba-
rışın enstrümanları ile sürdürmek… Var olan 
tüm gücümüzle ölümlere karşı durmak. Dü-
şünecek zaman yok. Vahşi kapitalizmin loko-
motifi yeryüzünü dağıtmak üzere hızlanmış, 
savaşa doğru gidiyor. Biz de her zamanki gibi 
yineliyoruz: Barışa fırsat ver. Hemen. Başka-
sını bekleme, sen başlat. Dünya efendilerine 
her karşı duruş, insanlığa soluk almayı arma-
ğan edecek…” İtalyan oyun yazarı, yönetmen 
ve oyuncu (1926-2016) Dario Fo böyle ses 
veriyor. Hani, bazen kelimeler sadece kelime 
olarak kalır ve insanlık mesaisinde yer etmez 
ya, (sessiz sesliliğimizde ötmeye devam) işte 
o minvalde! Tevellüdü benim gibi eski olan-
lar (90’ların sonu) hatırlayacaktır: Fo üstadın, 
97’de Nobel Edebiyat Ödülü aldığı, bizlerin de 
Füsun Demirel çevirisiyle tanış olduğumuz; 
(İstanbul Devlet Tiyatroları’nın -pek çok şey 
gibi- şimdi yerinde yalanların kara toz bulutu-
na döndüğü Taksim Sahnesi’nde) beyne kü-
şayiş veren muazzam oyunculuğuyla Atilla 

Şendil’in can verdiği “Bir Anarşistin Kaza So-
nucu Ölümü”. Zaman zaman pek çok farklı ti-
yatroda da sahneleniyor oyun; seyredeme-
yenlerdenseniz, tez ajandaya notlar alına! 

(Erken içimden geldi notu: Giriş kelamını 
manidar olsun da, bir türlü nasip olamayan ya-
hut eremediğimiz hidayetlere erelim diye ver-
medim. Son zamanlardaki hayatla mesaimizi 
dikize yatınca, Fo üstadın bizde de uzun yıllar 
sahnelenen oyununun kapanış repliği us’uma 
düştü ve paylaşmak istedim diyelim: “Boğazı-
mıza kadar b.ka batmışız, bu yüzden başımız 
dik yürüyoruz.”) 

Bellek… Hatırlama… Unutmak…
Birkaç zamandır, ‘bellek’ ve ‘hatırla-

mak’ ve ‘unutmak’ mevzuları üzerine oku-
malar yapıyorum. Ve Helsinki’de ve sayısız 
yurtdışı seyahatlerinde çektiği fotoğraflar-
la tanınan, Finlandiya’nın önde gelen fotoğraf-
çılarından (1950) Pentti Sammallahti ile kar-
şılaştım. Fransız fotoğrafçılık efsanesi Henri 
Cartier-Bresson’un 2004’te, Paris’teki vak-
fının açılış sergisi için seçtiği, en sevdiği 100 
fotoğrafçının arasında Sammallahti de vardı. 
Bizlerin de çalışmalarını önceki yıllarda, İstan-
bul’da pek çok galeride-sergide görme imkâ-
nımız olmuştu, hatırlayanlar olacaktır. Kısaca; 
fotoğrafçının kafa serinleten işleri var, bilaha-

re vakit bulduğunuzda cila niyetine bakarsınız.
Kulakların pasını silelim diyenlere ise tak-

dimimdir; gitar ve çelloyu meşke getiren İngiliz 
grup Mozart Heroes’a bir göz atmanızı tavsi-
ye ederim. Video görülmeye değer; Mozart’ın 
“Symphony No40”ı ile başlıyorlar Metalli-
ca’nın “Enter Sandman”ı ile bitiriyorlar ama 
ne bitirmek! O vakit; “Müziksiz hayat bir hata 
olurdu” diyen Nietzsche ile kaldığımız yerden 
devam edelim…

Pera’dan “Onların Hikâyesi”
“Vatansız bırakılanların, haksızlığa uğra-

yıp, köklerinden koparılanların, sürgün edilen-
lerin ya da gönüllü sürgün yaşayanların hikâ-
yeleri… Galiba artık hepimiz ‘onlar’ olduk... 
Hepsinin ortak kaderi ötekileştirilmek, ne-
den olduğu belirsiz bir şekilde, suçlu ilan edil-
mek, zor dönemlerin bedelini sırtlanmak zo-
runda kalmak ve sonunda doğup büyüdükleri 
ülkelerinden olmak.” Tiyatro Pera’nın kurucu-
su Nesrin Kazankaya böyle diyor, yazıp, yö-

nettiği yeni oyunu “Onların Hikayesi”nde. (Es 
notu: Taksim’in kentsel dönüşüm adı altında 
rantsal dönüşümünden nasibini alanlardan biri 
olan Tiyatro Pera, geçen yıl 16 yıllık mekânın-
dan olmuştu. Pek çok tiyatro gibi Pera da yo-
luna gezici olarak devam edecek. Takipte ka-
lınız!) Dramaturgisini Şafak Eruyar’ın, kostüm 
tasarımını Fatma Öztürk’ün, dekor tasarımı-
nı Başak Özdoğan’ın, yönetmen yardımcılığı-
nı ve ışık tasarımını Zeynep Özden’in üstlen-
diği oyunun dans düzeninde ise Erdinç Anaz 
imzası bulunuyor. Oyunda Nesrin Kazankaya, 
Mehmet Bilge Aslan, Onur Atilla, Başak Meşe, 
Zeynep Özden, Erdinç Anaz, Serin Öztoprak, 
Aslı Sever, Cemre Gözütok rol alıyor.

‘Onların Hikâyesi’, yakın tarihimizden gü-
nümüze uzanan bir seyirde, Yahudi bir aile ve 
yakın dostları Ermenilerin öyküsüne odakla-
nıyor. Evet, yeni bir şey söylemiyor fakat bu 
söyleme ve odaklanmayı, hafıza tazeleme-
si yaparken ajite bir yerden değil, tebessümü 
ve farkındalığı da ortaya koyarak anlatıyor. 
Ezcümle; renkli karakterlerin trajikomik hika-
yelerini yine Tiyatro Pera’nın kendine has jar-
gonunda ve üslubunda izleyeceğiniz bir oyun 
sizleri bekliyor.

Böyle olmasını istemiyorsak
(Çok fena içimden geldi nidasıdır!) Dünya-

da 8.7 milyar tür canlı var, insan bunlardan biri 
ve üstünlüğü yok, farkı var… Recamdır; şimdi, 
bu cümle dursun mavi gökyüzünün devasalı-
ğı gibi tepemizde. Bertolt Brecht, Luis Bunu-

el, Elia Kazan, Charlie Chaplin, Orson Welles, 
Albert Einstein, Thomas Mann, Robert Op-
penheimer ve Arthur Miller gibi daha pek çok 
isim, vakti zamanında iktidarı ve savaşı des-
teklemedikleri için vatan hainliği ve casusluk-
la suçlandılar ve soruşturma açıldı. (Gerisini 
de ‘ve olaylar gelişir’, kısmından, üşenmeden 
siz alınız.) Kadraja düşense; geçmiş ve gele-
cek arasında bir yerlerde, Hegel’in ‘zamanın 
ruhu’ dediği ‘zeitgeist’ bizi çemberinde yoğur-
maya devam ediyor. Ve sanatın hangi dalının 
olursa olsun, iyileştirici gücü yadsınamazken 
(şu dünya coğrafyası ne absürtlükler gördü 
ki bu da onlardan biridir) Onur Orhan’ın yaz-
dığı, Caner Erdem’in yönettiği ve Barış Atay’ın 
tek kişilik oyunun yasaklanması -efendim, 
dikkatinizi çekerim, bu bir tiyatro oyunu, ya-
saklanmak diyoruz, TOMA ve polislerin oyun 
sebebiyle kapılara kilit vurmasından bahse-
diyoruz- ekonomik ve siyasi gerçekliğimizin 
içinde erk’in sorununa bakınız diyerek, Atay’ın; 
“Sadece Diktatör”ü yasaklayanlar, aslında 
orada anlatmak isteneni bizzat gösteriyorlar. 
‘Sonrası’nın böyle olmasını istemiyorsak, dire-
neceğiz. Tek çare bu...” sözleriyle vedamı ya-
vaştan sarkıtıyorum. Zira, artık hepimizde ne 
fazladan can kaldı ezdirmeye ne de sabrı cüm-
leyi gaz çıkartan yapmaya! Hmm, bir de (1979 
basımlı) “Göçmüş Kediler Bahçesi”nde Bilge 
Karasu demiş ki; “Bizden beklenen de bu, in-
san olduğumuzu unutmak.” Şimdilik bildiği-
mizi (sandığımız) rotadan ve paralel evrenden 
nefeslenmeye devam!

Başkasını bekleme, sen başlat!
BETÜL 
MEMİŞ
memisbetul@gmail.com

Kadıköy’ün en eski sinemalarından 
biri olan Kadıköy Sineması, restoras-
yon hazırlıklarını sürdürürken bağım-
sız filmlerin dağıtımcısı Başka Sinema 
filmlerini de göstermeye başladı.  Se-
yirciye farklı bir sinema deneyimi sun-
mayı amaçlayan Başka Sinema film-

leri, Kadıköy Rexx ve Moda Sahnesi 
Sineması’ndan sonra Kadıköy’de en 
eski sinemalardan biri olan Kadıköy Si-
neması’nda da gösterilmeye başlandı. 

Kadıköy Sineması’nda Onur Say-
lak’ın yönettiği “Daha” filmi de göste-
rilmeye devam ediyor. 

Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi 
(CKM), “Yeldeğirmeni’nden Kent Öyküleri” adlı kar-
ma sergiyle, hem sanata ve sanatçıya destek oldu hem 
de Kadıköylüler’i sanatla buluşturdu.  Kadıköy Yelde-
ğirmeni Mahallesi’nde atölyeleri bulunan, kentsel bel-
leği, yapılaşmayı ve gelişimi farklı yorumlayan 16 sa-
natçının eserinin bulunduğu serginin açılışı, 25 Ocak 
Perşembe günü yapıldı. Heykel, resim, fotoğraf ve vi-
deo-art türünde  143 eserin yer aldığı serginin açılışına, 
Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu da katıldı. 

Sergide, sanatçılardan eserleri hakkında bilgi alan 
Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, “Sanatçılarla ortak 
bir çalışma yapmak çok güzel. Yerel yönetim olarak bu 
tür çalışmalara değer veriyoruz. Sanat insanı geliştirir 
ve iyileştirir.” dedi. Karma serginin kapıları, 11 Mart’a 
kadar sanatseverlere açık olacak. 

“Yeldeğirmeni’nden Kent Öyküleri” adlı sergide, 
Barış Gülen, Beyza Boynudelik, Burak Eren Güler, 
Burçin Erdi, Eda Taşlı, Elvan Ekren, Enis Malik Du-
ran, Gökhan Deniz, Güneş Çınar, Hülya Bakkal, Ke-
rem Ağralı, Murat İrtem, Nur Gürel, Volkan Kızıltunç, 
Yücel Kale ve Zeynep Papuçcu’nun farklı disiplinler-
den eserleri yer alıyor.

Sanatçılardan Barış Gülen, Murat İrtem, Burak Eren 
Güler, Yücel Kale ve Gökhan Deniz’e eserleri ve ser-
giyle ilgili düşüncelerini sorduk…

BİR BAŞLANGIÇ
Barış Gülen: “‘O an’ adını taşıyan eser, insanların 

kendi algılarına göre belirleyebilecekleri, siyahı, beya-
zı, artıyı, eksiyi kısacası zıtlıkları bir arada barındıran 
plastik bir anlayışa sahip. Sergi ise farklı disiplinlerden 
işlerin bir araya geldiği başarılı bir sergi. Örnek teşkil 
edecek bir organizasyon. Aslında bir başlangıç. O yüz-
den serginin gezilmesi gerekiyor. Yeldeğirmeni’nde bir 
sanat galerisinin olması gerekiyor. Sanatçılar eserlerini 
burada halkla paylaşabilir.”

ÇOK SES GETİRDİ
Murat İrtem: “‘Yukarı doğru gelişme’ adına sa-

hip olan eser, saf yünün renklendirilmesi ve iğnelen-
mesiyle yapılıyor. Özel keçe yöntemi ile nakış gibi 
işleniyor. Bu çok ses getiren başarılı bir karma ser-
gi. Doğru insanlar ve buna paralel olarak başarılı işler 
bir çatı altında toplandı. Yeldeğirmenli olarak Kadı-
köy Belediyesi’nin sanata ve sanatçıya desteğini an-
lamlı buluyorum.”

MONOTON BİR SERGİ DEĞİL
Burak Eren Güler: “Seyirci katılımıyla aktive 

olan, mekâna özgü interaktif heykeller yapıyorum. 
Faklı disiplinlerden sanatçıları bir araya getirmesinin 
sergide bir ahenk yarattığını düşünüyorum. Bu sebep-
ten dolayı monoton bir sergi değil. Seçkisi ve düzen-
lemesiyle başarılı bir sergi. Yeni isimler ve yeni ürün-
lerle devam ettirilmesi de mutluluk verici olacaktır. 
Daralan sanat ortamında CKM’nin attığı adımları de-
ğerli buluyorum.”

İYİ İŞLER VAR
Yücel Kale: “Sergide üç eserim var. Bu eserin 

adı ‘Kar tanesi’. Materyalle bağlantı kuruyorum. Ona 
göre formu oluşturuyorum. Çalışmalarımda genel ola-
rak farklı materyaller kullanıyorum. Camı yontarak 
çalışıyorum. Yeldeğirmenli sanatçıların bir arada ol-
ması beni çok mutlu etti. İyi işlerin olduğu başarılı bir 
sergi. Bu serginin başka çalışmalara da örnek teşkil 
edeceğini düşünüyorum.”

KOLEKTİF ÜRETİM ÇOK GÜZEL
Gökhan Deniz: “‘Kötü adamlar ve tanıklıklar’ 

eserimin ‘Ses Çıkarma’ isimli parçası. Yapılan bu or-
ganizasyon çok başarılı. Yeldeğirmeni’nde üretim 
yapan sanatçıların bir araya getirilmesi ve bir sergi-
de buluşturulmaları çok güzel. Her disiplinden eserin 
olması da sergiyi daha da başarılı kılıyor. Sanatın ar-
tık yeteri kadar dillendirilmediği bir dönemde kolektif 
üretimin olması çok güzel. ”

l Seyhan KALKAN VAYİÇ
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SEANSLAR
Salon 1: BABASININ KIZI 
– Daddy’s Girl
Seanslar: 11:00
PARAMPARÇA – In the 
Fade
Seanslar: 12:15 – 14:30 – 
16:45 – 19:00 – 21:00
Salon 2: DAHA
Seanslar: 11:45 – 14:00 – 
19:00 – 21:15
KARE – The Square
Seans: 16:15

BuYeldeğirmeni

Murat İrtem

Yücel Kale

Barış Gülen

Burak Eren Güler

Gökhan Deniz
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Kadıköy Sineması’nda 
“Başka Filmler”



imar Sinan Üniversitesi mezu-
nu şehir plancısı Gizem Kıygı 
ve peyzaj mimarı Başak İnceka-
ra öğrencilik yıllarından beri ar-

kadaş. Çocuklarla sıkı ilişkiler içinde olan 
Kıygı ve İncekara, arkadaşlıklarını ortak bir 
proje oluşturarak devam ettiriyor. 2015’te 
başlattıkları Kent ve Çocuk şehircilik gi-
rişimiyle Türkiye’nin farklı noktalarından 
çocuklar için atölyeler düzenliyorlar. Atöl-
yelerde, çocukların kentle ve mekanla kur-
dukları ilişki maketlerle, çizimlerle tasarla-
maları sağlanıyor. İstanbul, İzmir, Ankara, 
Muş ve Erivan’da atölyeler düzenleyerek 
hem kentteki hem de kırsalda yaşayan ço-
cuklarla buluşan Başak İncekara ve Gizem 
Kıygı ile gittikçe büyüyen kentlerde çocuk 
olma hallerini konuştuk. 

• Proje nasıl oluştu?
Gizem Kıygı: Öğrencilik yıllarımdan 

beri Bir Umut Derneği’nde gönüllü olarak 
çalışıyorum. Kentsel dönüşüm süreçlerini 
takip ettiğim sırada çocuklarla çalışma fır-
satım olmuştu. Mahallede çocuklarla bera-
ber çalışınca çocukların yaşadıkları mekana 
katılım kısmının literatürde de akademide 
de meslekte de eksik olduğunu fark ettim. 
Ayrıca çocuklarla çalışmak çok verimli ve 
zevkli. Başka şeyleri görmeye başlıyorsu-
nuz. Mimar Sinan Üniversitesi’nde bera-
ber okuduk Başak’la. O da akademik alan-
da çocuklara eğiliyordu. Bu konuda artık bir 
şey yapalım dedik. Atölye formatı üzerinden 
Kent ve Çocuk’u oluşturduk. 

• Farklı yerlerde atölyeler düzenliyorsu-
nuz. Neler yaptınız şimdiye kadar?

Başak İncekara: Katılım söylemini uy-
gulamaya taşımak isteyen bir ekibiz. Çocuk 
atölyelerini bu anlamda çok fazla önemsiyo-
ruz. Çocuklar bizimle nasıl iletişim kuruyor? 
Onların gözüyle bakıp, dillerini anlamak zo-
rundayız. Üç boyutlu maketler üzerinde ça-
lışıyoruz. Duyuları işin içine kattığımız atöl-
yelerimiz oldu. Bu çalışmalardan çeşitli 
veriler elde ettik. 

Gizem Kıygı: Çeşitli bilgileri elde ede-
bilmek için olabildiğince farklı disiplinler-
den bir araya gelmeye çalışıyoruz. Çocuk 
psikologlarıyla çalıştığımız atölyelerimiz 
oldu. Çünkü biz çocuklara mesleki biri-
kimle yaklaşıyoruz ama bu bir anlamda 
tehlikeli. Çocuğun çizdiği ya da maket-
le oluşturduğu her şey hayal ettiği ya da 
istediği bir şey olmayabilir. Bu anlamda 
psikologlar devreye giriyor. Kendi mes-
lektaşlarımız atölyelerimize katılıyorlar. 
Gönüllü olmak isteyen arkadaşlarımız bir 
şekilde bize ulaşıyor. İşbirlikleri üzerinden 
çalışıyoruz. Meslek örgütleri, dernekler ya 

da yerel yönetimlerle bir araya gelip ço-
cuklarla buluşuyoruz. 

• Atölyelerde neler yapıyorsunuz?
Başak İncekara: Öncelikle çocuklara 

kentin fiziksel olarak hangi öğelerden oluştu-
ğunu anlatıyoruz. Ondan sonra da çocuklar-
dan kendi dünyalarındaki kenti yaratmasını 
istiyoruz. Çocuklar sözcüklerle anlatamadık-
larını uygulamayla anlatabiliyorlar. Uygula-
ma genel olarak maket üzerinden gerçekle-
şiyor. Çocuklar sadece maket yapmıyorlar 
aynı zamanda çizim de yapıyorlar.

“KENT ONLAR İÇİN OYUN ALANI”
• Şimdiye kadar gözleminiz ne oldu. Ne-

ler çıktı atölyelerden? 
Başak İncekara: Her atölyenin sonunda 

farklı sonuçlar çıkıyor. Ama çocuklar genel 
olarak kenti çok büyük bir oyun alanı olarak 
algılıyorlar. Kendilerini çok net ifade edi-
yorlar. Neyi istiyorlar, hayalleri neler? Sö-
zün sınırından çıkıp bunu maketlerle ya da 
çizimlerle çok net söylüyorlar. 

Gizem Kıygı: Köy 
okullarında çalışmaya 
gitmiştik. Bizim için kır-
sal alanda çalışmak ilk 
olmuştu. Kamuoyunda 
kırsalda okuyan öğrenci-
lerin kaliteli eğitim ala-
madıklarına dair yaygın 
bir kanı var. Bu da al-
gıda kentli olmayan ço-
cukları dezavantajlı bir 
noktaya taşıyor. Ancak 
durum bu kadar siyah 
beyaz değil. Biz çocuk-

ların inanılmaz bir harita 
okuma kabiliyetiyle kar-
şılaştık. Ellerine haritayı 
alıp dağlardan, yollardan 

ve nehirlerden yollarını 
buldular. Bizim oryantas-

yonumuz yapılı çevreden ge-
len referanslarla şekilleniyor. Bu 

nirengi noktasıdır. Çocukların niren-
gi noktası ise tamamen doğayla ilişki-
li. Biz kendimizi doğada kaybederiz. 
Ama çocuk kendisini buluyor. 

Başak İncekara: Binalar dışında 
oranın coğrafi özelliklerini de hesaba ka-

tarak mekanı tasarlıyorlar. Sanırım bu; ço-
cukların doğada var olma durumuyla ilişkili. 

EV-OKUL-AVM ÜÇGENİ
• Şehirde yaşayan çocukların durumu 

farklı mı?
Başak İncekara: Çocuğun yaşadığı, 

gündelik hayatta İçinde bulunduğu fiziksel 
çevre, çocuğun mekan algısını da etkiliyor. 
Bu anlamda kapalı bir sitede yaşayan çocuk 
ile mahallede yaşayan bir çocuğun mekan 
belleği ve tasarımı farklı. Sitede yaşayan bir 
çocuk kent mekanını daha izole olarak yo-
rumlayabiliyor. Ülke nüfusunun büyük bir 
çoğunluğu aslında çocuklardan oluşuyor. 
Kentin her kesime hitap etmesi gerekiyor. 
Yetişkinler için de uygun olması gerekiyor. 
Herkesin yaşadığı alana dair söz söyleme 
hakkı var. Çocuklar da buna dahil. 

Gizem Kıygı: Çocukluk hayatımızın 
ilk dönemleri. Birçok algımızın geliştiği ve 
belleğimizin kurulduğu bir dönem. Büyü-
dükçe bellek kırılmalar yaşıyor ama bir ço-
cuk bir mekanı güvenli diye işaretliyor. Bu 
yavaş yavaş değişiyor. Aslında biz ilginç 
bir dönemde yaşıyoruz. Kentte sürekli bir 
değişim ve dönüşüm var. Ölçekler çok de-
ğişti. Binalar yükseldi, yollar genişledi. Ço-
cuklar için bu ölçekler çok büyük geliyor. 
Bizim biriktirdiğimiz çocukluk deneyimle-
riyle şimdiki çocukların mekan deneyim-
leri çok farklı. Atölyelerde bunun bilgisini 
topluyoruz ama kapsamlı bir bilgiye sahip 
değiliz. Akademi henüz bu konuda yeterli 
derecede çalışmıyor. Genel olarak kent ta-
sarımları erişilebilirlik üzerinden konuşulu-
yor. Parklar, eğitim yapıları üzerinden tar-
tışma yürütülüyor. Çocuğun bütün kenti 
kullanılmasına henüz geçemedik.

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE ÇOCUK
• Kentsel dönüşüm çocukları nasıl etkiliyor?
Gizem Kıygı: Kentsel dönüşümün çok 

fazla tartışıldığı bir süreç en çok çocukla-
rı etkiliyor. Anne ve babalar çevresinin gü-
venli olduğu, yeşil alanla parkların yer al-
dığı okula yakın olan binaları tercih ediyor. 
Kentsel dönüşüm projeleri başladığında ilk 
olarak bu projelere sınıfsal bir tepkiyle kar-
şı konulmuştu. Ama mevzuya çocuk hak-
kı perspektifinden bakınca durum değişi-
yor. Çünkü lüks konut tercihinde bulunan 
sınıfta yaşayan çocuğun da kent hakkı gasp 
ediliyor. Çocuğun kentteki dolaşımı site-o-
kul-AVM üçgenine sıkıştırılıyor. 

Başak İncekara: Kadıköy’de yaşanan 
kentsel dönüşüm daha farklı. Günde 40 bi-
nanın yıkıldığı bir kentte ciddi sağlık sorunu 
ortaya çıkıyor. Bu çocuklar için ciddi sağlık 
sorunu yaratıyor. Bir sokakta 5 binada inşa-
at çalışması sürüyorsa bu; o sokağın şantiye 
alanı haline gelmesi demek bir anlamda. Ço-
cuklar sadece sağlık sorunu yaşamıyor, so-
kağa da çıkamıyor. Bunun dışında çocuklar 
yaşadıkları yerle aidiyet duygusu oluşmu-
yor. Çünkü sürekli bir yıkım var.

Gizem Kıygı: Kentsel dönüşüm mese-
lesi ailelerin ve bireylerde sürekli bir tedir-
ginlik yaratıyor. “Buraya taşındık ama acaba 
yıkılacak mı” sorusunu sürekli gündemde. 
Büyükler bu konuları tartışırken çocuklar 
da durumun farkında olarak tedirgin oluyor-
lar. Kent içinde bir göç hareketi var. Kentin 
içinde hafriyat kamyonları var. Çocuk servi-
se bindiğinde ya da sokağa çıktığında sürek-
li bu tehlikeyle karşı karşıya. 

• Sizce ne yapılmalı? 
Gizem Kıygı: Kamu kurumlarının süreç 

takibine inancın zayıfladığı bir dönemdeyiz 
ne yazık ki. Ancak böyle olmamalı. Ebevey-
nler inşaatlarda gördükleri sorunları, kendi-
lerini ve çocuklarını sokaktan, mahallelerin-
den uzaklaştıran durumları yerel yönetimlere 
mutlaka şikayet etmeli ve takip etmeliler. 
Bunun her aşamasını da çocuklarıyla birlikte 
yapabilirler. Bu kentlilik ve yurttaşlık bilin-
cini de geliştirecek en güzel yol. Yılmasın-

lar. Takip eden kazanıyor. 
• Atölyeleriniz ve çalışmaları-

nız devam ediyor. Son olarak neler 
söylemek istersiniz? 

Başak İncekara: Atölyele-
rimize devam edeceğiz. Bizimle 
çalışmak isteyen her kurumun iş-
birliğine açığız. Bunun dışında uy-
gulama alanında katılımcı tasarım 
yöntemleri kullanmak isteyenlerin 
işbirliklerini de bekliyoruz. Sos-
yal medya hesaplarımızdan bize 
ulaşabilirler. 
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National Trust tarafından İn-
giltere’de yürütülen güncel bir 
araştırma, çocukların açık ha-
vada oyun oynama sürele-
rinin ebeveynlerine kıyasla 
yarı yarıya azaldığını göste-
riyor.  Child in the City’de 
yer alan haberin çevirisi-
ni Seyhan Özçelik, Kadıköy 
Akademi için yaptı. Özçe-
lik’in çevirisini yaptığı ha-
berin tamamını http://
www.kadikoyakademi.
org/cocuklarin-acik-ha-
vada-oyun-oynama-su-
releri-ebeveynlerine-ki-
yasla-yari-yariya-azal-
mis-durumda/ adresinden 
okuyabilirsiniz. 

National Trust araş-
tırmasına göre çocuk-
lar ortalama haftada dört 
saat dışarıda oyun oynu-
yor. Ebeveynlerinin ço-
cukluğu haftada 8,2 saat 
dışarıda oynayarak geç-
miş. Bunun yanı sıra İn-
giliz hükümetinin yaptığı 
bir çalışma, katılımcıların yüzde10’u-
nun en az bir senedir park, orman ya 
da kumsal gibi doğal ortamlarda bu-
lunmadığını gösteriyor. Bu sonuç-
lar yalnız İngiltere için geçerli değil.  
Seattle Çocuk Araştırmaları Enstitü-
sü tarafından Çocuk ve Genç Sağlı-
ğı Arşivleri tarafından yakın zaman-
da yapılan bir çalışma, okul öncesi 
çocukların neredeyse yüzde 50’sinin 
her gün ebeveyn gözetiminde dışarı-
da oyun oynama fırsatına sahip olma-
dığını gösteriyor. Ortalama olarak; 10 
– 16 yaş aralığındaki çocuklar günde 
yalnızca 12,6 dakika fiziksel açıdan 
aktif olarak açık havada vakit geçirir-
ken, uyanık oldukları 10,4 saati göre-
ce hareketsiz geçiriyor. Dışarıda hayal 
gücüyle kurguladıkları oyunları oy-
namaktansa koltukta oyun konsoluy-
la vakit geçirmeyi tercih eden pasif bir 
nesil yetiştiriyoruz.

Peki, bu çocuklar için ne demek?
Çocukların açık havada oyun oyna-

manın sağladığı faydalardan yararlana-
mıyor demek. Çünkü birçok araştırma-
nın gösterdiği gibi dışarıda oynamak, 
temiz hava almak ya da güzel manzara-
dan daha fazlası; fiziksel ve ruhsal sağ-
lığa önemli faydaları olan bir aktivite.

Sadece dışarıda olmak bile D vita-
mini seviyesini artırıyor. Buna ek ola-
rak, gerçek objeleri kullanmak ve açık 
havada yön bulmak çocukların motor 
becerilerinin ve mekânsal algılarının 
gelişmesine yardımcı oluyor. Fiziksel 
yararlarının yanında, çocukların açık 
havada oynaması zihinsel gelişmeleri-
ne de önemli katkıda bulunuyor.

Dışarıda oyun oynamak, fiziksel ve 
zihinsel olarak daha güçlü; özgüvenli 
ve sosyal adaptasyonu yüksek çocuk-
lar yetişmesini sağlıyor. 

 Neden çocuklar dışarıda 
daha az oynuyorlar?
Teknoloji önemli bir faktör. Ço-

cuklar yeni eğlence araçlarıyla çevril-
miş durumda; televizyon, bilgisayar 
oyunları, sosyal medya ve cep telefon-
ları. Çocukların zihnini meşgul edecek 
ve vakitlerini alacak hiç olmadığı ka-
dar fazla seçenek var ama tüm bunları 
teknolojinin suçu olarak göstermek ko-
laya kaçmak olur.

İngiltere de Ulusal Çocuk Büro-
su’nun yaptığı bir araştırmaya göre ne-
redeyse ebeveynlerin yarısı “yabancı 
korkusundan” dolayı çocuklarının dı-
şarıda oynamasına izin vermiyor. Bu 
korkunun sebebi çoğunlukla medya; 
çocuk kaçırma ve saldırılarını gösteren 
suç istatistiklerine bakıldığında kesin-

likle bir artış görülmemekte.

Çocuklar güvenli bir şekilde açık 
alanlarla tekrar tanışabilir mi?
Teknolojinin yükselişi ve korku at-

mosferiyle savaşmak için yapılacak 
hiçbir şey yokmuş gibi görünebilir. 
Ama endişelenmeyin. Çocuğunuzun 
açık havada oynamanın faydalarından 
yararlanıp keyif alması için atabilece-
ğiniz akıllıca adımlar var.

Uygulanacak üç basit adım:
1. Kapalı mekân aktivitelerine 
makul sınırlar getirmek
2. Dış mekânı yeniden 
eğlenceli hale getirmek
3. Güvenliklerini gözeterek 
özgür bırakmak

Kapalı mekân aktivitelerine 
makul sınırlar getirmek
Öncelikle çocuğunuzun ne kadar 

süreyi iç mekân aktivitelerine ayırdığı-
nı kontrol etmek sizin elinizde. Önem-
li olan nokta eve gelip direkt olarak te-
levizyonu açma ya da cep telefonuna 
bakma alışkanlıklarını kırmak. Çocuk-
larınızın, çeşitli aktivitelere katılması-
nın dengeli bir günün önemli bir parça-
sı olduğunu anlamasını sağlayın.

Dış mekânı yeniden 
eğlenceli hale getirmek
Teknoloji konusunda sınırlama ge-

tirmek kadar dış mekânı çocuğunuz 
için çekici hale getirmek de aynı de-
recede önemli. Kendi çocukluğunu-
zu kafanızda canlandırın ve merakınızı 
uyandıran, hayal gücünüzü tetikleyen 
şeyleri hatırlamaya çalışın. Çocuğunu-
zun açık alan aktivitelerinin sunduk-
larından keyif alabilmesi için her tür-
lü araca erişimi olduğundan emin olun. 
Oyun zamanını kurgularken hayal güç-
lerini kullanmasına izin verin.

Güvenliklerini gözeterek 
özgür bırakmak
Çocuğunuz konusunda koruyucu 

olmanız oldukça doğal ama aynı za-
manda ne kadar dirençli olduklarını ha-
tırlayın. Yara bere almadan çocukluğu-
nu tamamlayan kimse pek nadirdir ve 
bu büyümenin doğal bir parçasıdır.

Açık hava aktiviteleri için kurallar 
koymanın bir sakıncası yoktur. Aniden 
yola atlamamak bunlardan biri olabi-
lir mesela. Ama bütün riskleri ortadan 
kaldırmaya çalışmayın. Riskleri belir-
lemek ve risk almayı öğrenmek de ço-
cuk gelişiminin önemli bir parçasıdır 
ve çocuklar belirli sınırlar çerçevesin-
de kendi hatalarını yapabilmelidir.

Açık havada 
oynamıyorlar
İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre 
çocukların açık havada oyun oynama 
süreleri ebeveynlerine kıyasla yarı yarıya 
azalmış durumda

M
l Erhan DEMİRTAŞ

Bir şehir 
girişimciliği olan Kent ve Çocuk’un kurucusu Başak İncekara ve Gizem Kıygı ile söyleştik. İncekara ve Kıygı, çocukların kentle kurduğu ilişkinin oyun parkıyla sınırlandırılamayacağını söylüyor

Başak İncekara 
ve Gizem Kıygı

Çocuklar 
kente ne kadar 
erişiyor



2 - 8 ŞUBAT 2018 9Haber

eşim Bilgi Yörükoğ-
lu; 36 yaşında, ileti-
şim uzmanı, bir anne, 
bir eş, Potlaç ağı katı-

lımcısı, Kadıköylü kadın girişim-
ci... 11 yıl kurumsal hayatta ileti-
şim yöneticisi olarak çalıştıktan 
sonra, kızının doğumuyla birlik-
te 5 yıl önce, biraz isteyerek bi-
raz zorunluluktan kariyerini bı-
rakmış. Fakat içindeki çalışma ve 
üretme isteği hiç sönmemiş ola-
cak ki, bir arkadaşının kızına he-
diye ettiği amigurumi (örgü)  be-
bek, Yeşim hanımın çalışma 
yaşamına dönüşünün fitilini ateş-
lemiş. Elişlerini seven ve çalışma-
ya alışkın biri olan Yeşim Hanım 
evde boş oturmaktan sıkıldığı için 
bu bebekten bir tane yapmayı de-
nemiş. Olmuş da. Sonra kurba-
ğa, köpek figürleri derken yelpa-
ze genişlemiş. 

Bu süreç ilerlerken bir yandan 
da Kadıköy Belediyesi’nin ilçede-
ki kadın üreticiler için oluşturdu-
ğu Potlaç ağına dahil olmuş. Bu-
radan edindiği deneyimler onu 
zenginleştirmiş; “2 yıldır Pot-
laç’tayım. Belediyede çalışan bir 
arkadaşım aracılığıyla haberdar 
olduğum bu ağ çok ilgimi çekmiş-
ti. Belediyenin kadınlar için yap-
tığı bu güzel girişime hemen dâ-
hil oldum. Moda’da stantlar açtık, 
Caddebostan’daki Potlaç Dük-
kân’da da ürünlerim var. Tüm bu süreçte yararlı 
bilgi ve deneyimler edindim.”

BEBEKLER DÜKKÂNA GEÇİYOR
Organik ip ve elyaf kullanarak yaptığı bu 

oyuncakları önceleri eşe dosta hediye ederken, za-
man içinde siparişler de gelmeye başlamış. 
Hatta Türkiye’nin organik ürün üre-
ten büyük firmaların birinden ken-
disine sipariş gelince, kendi ma-
ğazasını kurma fikri gelişmiş. 
Böylelikle, yaşadığı semt 
olan Erenköy’de  “FunFun 
Baby Design” adlı anne 
ve bebek ürünleri mağa-
zasını açmış. Erenköylü-
lerin semtlerinden alışve-
riş yapmayı tercih eden 
kişiler olduğunu belirten 
Yeşim Bilgi Yörükoğlu, 
“Burada 37 tane kadın gi-
yim butiği olmasına rağmen 

bebek-çocuk için bir dükkan yok-
tu. Ben de bu eksiği doldurmak 
istedim. Benim bu dükkânı aça-
bilmemde Potlaç’ın büyük etkisi 
oldu çünkü stant ve dükkân dene-
yimleri bana pratik bilgi kazandır-
dı.” diye anlatıyor.

BEBEĞİNİZİ YAPIYOR!
Yeşim Bilgi Yörükoğlu, 20 

Ocak’ta kapılarını açtığı bu mü-
tevazı ve şirin dükkânında oyun-
cak, yelek, hırka tulum, dönence, 
diş kaşıyıcı, emzirme kolyesi, 
bere, atkı gibi bebek ve çocuk 
ürünleri hizmeti veriyor. Ayrı-
ca organik bebek ürünü üreten 3 
büyük firma ile çalışıyor; ikisine 
kendi ürünlerini satıyor, diğerine 
de firmanın isteği doğrultusunda 
üretim yapıyor. 

Dükkândaki en ilginç üre-
timlerden biri de “Kendine ben-
zeyen bebek”. Bu ilginç bebek 
konseptini Yörükoğlu, “Bir gün 
bir arkadaşım kendi çocuğu için 
bir bebek yapmamı rica etti ben-
den. Nasıl bir bebek olsun diye 
konuşurken arkadaşım ‘Kızıma 
benzese ne güzel olur’ diyince, 
‘Kendine benzeyen bebek’ fik-
ri çıkmış oldu ortaya. Sadece ço-
cukların değil herkesin bebeği-
ni üretebiliyorum. İnsanlar özel 
günlerde sevdiklerine (o kişiye 
benzeyen) bir bebek hediye ede-

biliyorlar.” diye anlatıyor. 

POTLAÇLI KADINLARDAN DESTEK
Tüm bu süreçte Potlaç’ın manevi desteğini de 

arkasına alan Yeşim Bilgi Yörükoğlu, şunları anla-
tıyor; “Potlaç’ta pek çok kadınla tanıştım, arkadaş 

ve hatta dost oldum.  Şu an onlardan iki kişi-
nin ürünleri de dükkânımda yer alıyor. 

Örgü sepet ve abajurlar Çiğdem 
Dalgıç’ın, yastıklar da Tülay 

Özdemir’in üretimi. Toplu si-
pariş aldığımda annem, ab-
lam, kayınvalidemden des-
tek alıyorum. Eşim örgü 
yapmayı bilmese de eti-
ketleme ve paketleme ko-
nularında yardım ediyor. 
Yani aile dayanışma-
sıyla hallediyoruz. Fakat 

daha büyük, toplu sipariş-
ler olursa da Potlaçlı kadın 

arkadaşlarımla çalışmayı dü-
şünüyorum.”

Kadıköylü sanatçıya 
Japonya’dan ödül

Kadıköy Belediyesi’nin Suadiye Sanat Atölyeleri’nin 
sakinlerinden olan sanatçı Mebruke Tuncel’e Japon-
ya’dan ödül geldi.

Tuncel, Kadıköy merkezli Japon Sanat Merkezi’nin 
(JSM)  organizasyonuyla 26-30 Temmuz tarihleri ara-
sında Tokyo-Machida Grafik Sanatları Müzesi’nde açı-
lan ve bu yıl 7.kez düzenlenen “ArtTurkey JAPAN” 
(NİTTOTEN 7) sergisine katılmıştı. JSM Sumi-e Grubu 
üyelerinden olan Tuncel, bu sergi için ‘Türkiyem’ isim-
li bir eser hazırladı. Japon sanatseverlerin oylarıyla be-
lirlenen sergili yarışmada bu eser “Asagi Özel Ödülü”nü 
almaya hak kazandı. Tuncel ödülünü, geçen Ekim ayın-
da düzenlenen törenle Caddebostan Kültür Merkezi’n-
de alacaktı. Ancak bir yakınının ani rahatsızlığı sebebiy-
le katılamamıştı. Tuncel ödülünü, geçtiğimizi günlerde 
JSM’ye Shodo Workshopu için özel olarak gelen, Japon-
ya’daki köklü sanat kurumlarında jüri üyesi de olan Ta-
kao Mariko’dan aldı.

“SADE BİR SANAT”
Suadiye Camii Sanatçılar Sokağı’ndaki 5 numaralı 

dükkânındaki ‘Geleneksel Sanatlar Atölyesi’nde ziyaret 
ettiğimiz 40 yıllık Suadiyeli Mebruke Tuncel, akademi-
li bir sanatçı. Bugüne değin pek çok sergiye katıldı, üni-
versitede dersler verdi, sanat öğrencileri yetiştirdi. Şimdi 
de atölyesinde pastel, minyatür, tezhip ve sumi-e olmak 
üzere dört sanat dalı üzerinde çalışıyor ve bu konularda 
dersler veriyor. Aslında minyatür, tezhip gibi gelenek-
sel sanatlar çıkışlı bir isim.  Ancak yüksek lisans tez ça-
lışmaları için yaptığı araştırmalar sayesinde Asya sana-
tının Batı sanatını da çok etkilediğini görmüş; “Mesela 
Van Gogh çoğu resimlerini Japon resminden esinlene-
rek yapmış. Ben de Asya sanatına daha fazla ilgi duy-
maya başladım. Zaten fakültede hocalarım da bana hep 
derdi ki ‘Senin yaptığın resimlerde Japon resim sanatı-
nın özellikleri var’.  Mesela tezhipte eserler çok dolu do-
ludur keza minyatürde de öyle. Ama ben sadeliği sever-
dim. Ki Japon sanatı da öyle.”

Böylelikle Tuncel, Japon sanatına özellikle de -Ja-
pon askeri samurayların savaşta olmadıkları zamanda 
konsantrasyonlarını arttırmak için kullandıkları- sumi-e 
türüne gönül vermiş. Bundan sonrasını Tuncel şöyle an-
latıyor; “Derken bir gün (insanın içi ne istiyorsa kader 

bu imkanları çıkarıyor önüne galiba) bir sergide Aynur 
hanımın (JSM yöneticilerinden) sumi-e resimlerini gör-
düm. Çok ilgimi çekti. Bu tekniğin, minyatüre de katkı-
sı olacağını düşündüm. Aynur Hanım (Küçükyalçın) da 
oradaydı. Tanıştık, kendisinin öğrencisi olmak istediği-
mi söyledim. Sonraki zamanlarda da derslere başladık.” 
Mebruke Tuncel 5 yıldır JSM’ye devam ediyor. Orada-
ki hocalarından aldığı bir nevi icazetle kendi atölyesinde 
de sumi-e başlangıç dersleri veriyor. 

JAPONLARDAN ‘TÜRKİYEM’E OY
Peki Japonya’dan bu ödülü alması nasıl gerçekleşmiş? 

Mebruke Tuncel anlatıyor; “Geçen yıl da JSM aracılıy-
la, Japonya’daki ‘Art Japan’ etkinliğine katılmıştım. Bu 
yıl da katıldım, orada resimlerim sergilendi. Biliyorsunuz 
Japonlar sanata çok düşkünlerdir. O sergiye gelen her bir 
Japon sanat seyircisi her bir esere oy veriyorlar. Biz ora-
dayken 3 bin kişi gezmişti sergiyi ki şimdi bu rakam muh-
temelen artmıştır. Japon seyircisinin beğenisini kazanmış 
olmaktan çok mutluyum. Hele ki ismi ‘Türkiyem’ olan bir 
eserle Japonya’dan ödül almak ayrı bir gurur.”

AYASOFYA DA VAR MECLİS DE
Tuncel, Japon halkının ilgisi ve sevgisini kazanan bu 

eserini yaparken nelerden ilham alıp, nelere vurgu yap-
mayı amaçladığını da şöyle açıklıyor; “Üzerinde yaşa-
dığımız kültür açısından bir mozaik. Ben bunu eserime 
nasıl yansıtabilirim diye düşündüm önce. O nedenle ese-
rimde geleneksel desenleri, temaları, figürleri kullan-
dım. Türkiye denince akla gelen sembolleri koydum. 
Ayasofya, Justinyanus’un imzası, Fatih Sultan Meh-
met’in tuğrası, TBMM, Cumhuriyet, Atatürk'ün imzası, 
Osmanlı lalesi gibi… Ve merkezde de tüm bunların hep-
sini kucaklayan, Mevlana'nın ‘Hoşgör Ya Hu’ edebini 
anımsatan semazen…

Mebruke Tuncel seneye de Japonya’daki bu sergi-
ye katılmaya niyetli; “Oradaki Japon sanatseverler ile 
aramda güzel bir bağ kuruldu, bunu koparmak niyetinde 
değilim. Bizzat ben gidemesem bile mutlaka bir eserimi 
göndereceğim. Orada bulunamazsan bile, oradaki insan-
lar ile aranda eserin aracılığıyla bir bağ kurulduğunu bil-
mek güzel. Özellikle de sanatı çok iyi kavramış bir top-
lumun sizin eserinizi izlemesi memnuniyet verici.”

Hazırlayan: Gökçe UYGUN

Moda standından 
ErenkOy 
dUkkAnına…

Kadınların üretim ve 
dayanışma ağı Potlaç’ın 
katılımcılarından 
Yeşim Bilgi Yörükoğlu, 
Erenköy’de dükkân açtı

Y

Suadiyeli sanatçı Mebruke Tuncel, Japon sanatı 
sumi-e tekniğiyle yaptığı eserle Japonya’dan ödül kazandı

Tuncel’in ‘Türkiyem’ adlı eseri, 
Japon halkının oylarıyla 
özel bir ödül kazandı

www.funfunbabydesign.com

MOTİVASYON 
POTLAÇ’TAN
Evinde herhangi bir üretim yapan tüm 
Kadıköylü kadınları Potlaç’a katılmaya davet 
eden Yeşim Bilgi Yörükoğlu, şunları söylüyor; 
“Bence ev kadınlara mutlaka üretime 
katılmalı. Aslında çoğu bir şeyler üretiyor ama 
bunları aile bireyleri, eş dost için yapıyorlar. 
Potlaç sayesinde bu üretimlerin bir işe nasıl 
dönüştürülebileceğini öğreniyorlar. Kadınlar 
hem yetenekli hem de girişimci. Bu güçlerini 
fark etmeliler. Potlaç bu açıdan kadınlara 
destek olup motivasyon veriyor.”



l Berkay YALAZ

Gazeteci Murat Yetkin’in ‘Meraklısı İçin Entri-
kalar Kitabı’nın söyleşisi ve imza günü, 27 Ocak 
Cumartesi günü saat 15.00’te Kadıköy Belediyesi 
Caddebostan Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Ka-
dıköylülerin yoğun ilgi gösterdiği ve dikkatli bir 
şekilde dinlediği söyleşide Gazeteci Murat Yet-
kin, kitabı neden yazdığı ve kitabın içerdiği konu-
lar hakkında ayrıntılı bilgi verdi. “Entrikalar ku-
rulur entrikalar bozulur diyen” Gazeteci Murat 
Yetkin, bu kitabın casusluk değil, entrikalar kita-
bı olduğunun altını çizdi. 

“BELGELERE DAYANIYOR”
Kitapta yazan her şeyin kurgu değil, gerçek 

bilgiler olduğuna ve bu bilgilerin yüzde 95’inin 
belgelere dayandığına, geriye kalan yüzde beşlik 
kısmının ise görüşmeleri esas aldığına dikkat çe-
ken Murat Yetkin, “Bu kitapta okuyacağınız bazı 
şeyler içinizi acıtacak. Belki tahmin ettiğiniz ama 
hiç duymadığınız olaylar. Siyasetin tam anlaşıla-
bilmesi için görünen ve görünmeyen yanları bir-
likte değerlendirilmeli. Siyasetin görünen tarafı, 
seçimler, partiler, kitle kuruluşları. Gidip oy kul-
lanıyoruz. Çıkan oyları tartışıyoruz. Bu siyasetin 
gördüğümüz yüzü. Bir de görünmeyen tarafı var. 
Orada entrikalar var. Size verilen bir hedef var. 
Size o hedefi kim veriyor. Siyasi olarak bağlı bu-
lunduğunuz kişi ya da kurumlar veriyor. O çer-
çevede bir şeyler yapıyorsunuz. Yaparken kimse 
size sormuyor. Yalan, hile, cinayet… Ne gereki-
yorsa onu yapıyorsunuz. Orada her şey serbest. 
Kanunlar sizi bağlamıyor.” diye konuştu. 

Bizim gördüğümüz dünya ile görmediğimiz 
dünya arasında bağlantı kuran bir köprü olması 
gerektiğini dile getiren, bu köprünün de diploma-
si olduğunu söyleyen Gazeteci Yetkin, bu kitap-
ta ekonomik entrikaları da anlattığını ifade ederek 
sözlerine şöyle devam etti; “Uluslararası büyük 
bir örgütlenme kuruluşunun Türkiye’de çalışa-
nı var. Eşi Türk, Türkiye’de ya-
şıyor. Çocukları burada okuyor. 
Ama Türkiye’ye yatırım yap-
mıyor. Niçin yatırım yapmı-
yorsunuz? diye sordum. Türki-
ye bizim için yatırım yapılacak 
bir ülke değil. Yatırım konusu-
nu konuştuğumuz yıl 2013’tü. 
Biz sokağından kan akmayan 
yere girmeyiz dedi. Hala Türki-
ye’ye yatırım yapmıyorlar. İyi ki 
de yapmıyorlar. Böyle bir eko-
nomi dünyasının bir de siyasette 
karşılığı vardır.” Kitap hakkın-
da ayrıntılı bilgi veren Gazeteci 
Yetkin, söyleşinin ardından Ka-
dıköylüler için kitabını imzaladı. 
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Kadıköy Belediyesi ve Kadıköylüler adına 
Sahibi Kadıköy Belediye Başkanı

AYKURT NUHOĞLU
YAYIN KURULU

Onur TEMÜRLENK,  
Ayten GENÇ, Leyla ALP

Yazı İşleri Müdürü

Semra ÇELEBİ

Sayfa Tasarımı

Yasemin ÖZGÜNEŞ - Sinem HAMARAT

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Ulaş YILMAZ

Haber Merkezi

Gökçe UYGUN - Erhan DEMİRTAŞ

Reklam Servisi

Özge ÖZVEREN

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

Adres: Osmanağa Mahallesi 
Söğütlüçeşme Cad. 

Kalem Sok. No: 7/2 A Blok 
Kadıköy

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

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

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

Dağıtım: Mehmet Gündoğdu
(0532) 727 01 07

Gazetemizde yayınlanan yazıların yasal sorumluluğu yazı sahibine aittir.

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

Selim’i ve bende bıraktığı hikâyeyi hiç unutma-
dım. Şimdi çok uzaktaymış gibi görünen sah-
nelerin, yaşandıkları yıllarda, derin bir sıkıntıyla 
da hayat bulmaları sadece benden kaynaklan-
mıyordu. Beraberken bile kapılmaktan kaça-
madığımız yalnızlıklarımıza rağmen birbirimi-
ze çok değerli anlar da armağan etmiştik ama 
bundan şüphem yok. Neydi onun çıkmazı? Ço-
cukluğunun ilk günlerinden başlayarak zor-
lu bir mücadele vermesini gerektirmeyen ha-
yat koşulları mı? Yaşadıkları hakkında beylik 
bir yorum yapmak isteyenler böyle bir sorunun 
getireceği cevaplarla yetinebilirlerdi. Önce bir 
Fransız ortaokulunda sonra da Amerikan Ko-
leji’nde okumuştu. Sinemaya o yıllarda merak 
salmış, zamanın akışındaysa bu merak adeta 
bir tutkuya dönüşmüştü. O günlerde buralarda 
her filmi seyredebilmek mümkün değildi. Yurt 
dışına gittiğinde yedi günde en az on beş film 
görmekle adeta övünürdü. Duyduklarımın si-
nema eğitimime büyük bir katkısı da olmuştu. 
Bizim ortak maceramızsa gündüz seanslarıyla 
hayat kazanmıştı. Onları daha keyifli yapansa 
kendimize yaşattığımız sessiz sedasız yasak-
tı. O saatler onun işten benimse üniversitedeki 
derslerimden kaytardığım saatlerdi çünkü. La-
kin keyif sadece bir başka kaçış için vardı. Asıl 
mühimi her zaman dile getirilemeyen o hüzün-
dü. Sadece bize ait o hüzün…

Şimdi bu hüzün eski bir tebessümle mana 
kazanıyor. O günlerde beni nasıl bir gelecek-
te kimlerin beklediğini bilmiyordum. O ise, gali-
ba benim tam aksime, hiç kimseyi beklemiyor-
du artık. Babasının kumaşçı mağazasını idare 
edemiyordu. Bunu başarabilecek ne gücü ne 
de isteği vardı. Bir keresinde söyledikleri hâlâ 
kulaklarımdadır. 

“Her geçen gün biraz daha çok eridiğimi 
görüyorum ve bunun önüne geçemiyorum”

Bu cümledeki ‘eriyorum’ kelimesi ne çok 
anlama geliyordu. Kendisini yakından tanıdık-
tan sonra yaşadıklarının bir ‘şımarık çocuk’ ka-
deriyle açıklanamayacağını daha iyi anlamış-
tım. Ama bunu kaç insanı görebilmişti?  Evine 
yemeğe gittiğim akşamı da hatırlıyorum şimdi. 
Masadaydık. Bir ara karısı, kahvelerimizi yap-
mak için mutfağa gitmesini fırsat bilerek, sıkı 
sıkı elimi tutmuş, fısıldayarak, duygularını dile 
getirmişti.

“Toparlanamayacak… Hiç toparlanamaya-
cak… Artık çok geç…”

Karşımda gülümsemeye çalışan, kırgın ve 
biraz da kızgın bir kadın vardı. Tek bir söyleye-
bileceğim vardı, söylemiştim.

“Bu bir kader… Hikâye böyle yazılmış”
Elimi tutmaya ve gülümsemeye devam 

ederek başını sağa sola sallamıştı. Belki anla-
tamıyorum belki de hiç anlayamıyorsun de-
mek istemişti. 

Artık çok yaşlı babasının babama söyledik-
lerinin de kulak misafiri olmuştum.

“Hayatını bozuk para gibi harcadı… Benden 
sonra onu aç kurtlar yiyecek…”

Bir isyan da vardı bu sözlerde. Adamın kız-
gınlığını da kırgınlığını da anlayabilirdim ama 
oğlunu yeterince anlayamadığı için yine de çok 
üzülmüştüm. 

Selim’i bu günlere getiren neydi? Yakışık-
lı bir adamdı. Bir o kadar da çekingen ve içine 
kapanıktı da aynı zamanda. Bir keresinde aktör 
olmayı ne kadar çok istediğini söylemişti. Tek 
sorun bu muydu? Bence değildi. O galiba en 
çok yaşadıklarını seyretmekten daha fazlasını 
yapamamaktan çekmişti. Sinemayı bu kadar 
çok sevmesini şimdi ancak böyle açıklayabi-
liyorum. Yıllar önce o yokuşta yolunu kaybet-
miş bir adam edasıyla söyledikleri bu sebeple 
bana çok anlamlı geliyor.

“Babam bu sabah öldü… Şimdi ne yapaca-
ğım? Claude Sautet’nin bir filmini hatırladım”

Gözlerim dolmuştu. Söyledikleri durdu-
ğu yeri tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyordu. İki 
yıl sonra o da ölecekti. Son günlerinde, kelime-
nin tam anlamıyla beş parasız kaldıktan sonra, 
bana hâlâ yeni çekilen filmlerden söz etme he-
yecanını taşıması tek tesellim oldu. 

Yoksa o, hiçbirimize fark ettirmeden çok 
uzun metrajlı bir film mi çekmişti?

Gördüklerimiz 
Göremediklerimiz (58)

MARİO 
LEVİ

T.C. KADIKÖY İLÇESİ 
BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Kadıköy Belediye Meclisinin 7. Seçim Dönemi, 5. Toplantı Yılında yapacağı 
Şubat  Ayı Toplantısı 05 Şubat  2018  Pazartesi günü başlayacaktır.

   Şubat Ayı Toplantısının ilk birleşimi 05 Şubat  2018  Pazartesi  günü, saat 
16.30’da Kadıköy Belediyesi Meclis Binası, Meclis Salonunda yapılacağından Sayın 

Meclis Üyelerinin toplantıya teşriflerini rica ederim. 

Aykurt NUHOĞLU 
Belediye Başkanı

GÜNDEM:
1. Destek Hizmetleri Müdürlüğünün, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün bir adet binek araç 
ihtiyacının karşılanması ile ilgili teklifi.
2. Destek Hizmetleri Müdürlüğünün, Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı Alzheimer 
Merkezinden hizmet alan vatandaşlarımıza Belediyemiz Merkez Bina Yemekhanesinden 
2018 yılı boyunca hafta içi günlük 15 kişilik öğle yemeği verilmesi ile ilgili teklifi
3. Fen İşleri Müdürlüğünün, Kadıköy İlçesi Nüfus Müdürlüğü binasındaki yapım işinin 
ihaleten yaptırılan işler kapsamında yapılması ile ilgili teklifi.
4. Yazı İşleri Müdürlüğünün, Belediyemiz uhdesinde bulunan sosyal tesislerden İstanbul 
Medeniyet Üniversitesi personelinin imkanlar dahilinde yapılabilecek indirimlerle 
faydalandırılmaları ile ilgili teklifi.
5. Yazı İşleri Müdürlüğünün, Kadıköy Evlendirme Dairesi nikah ücretleri ile ilgili teklifi. 
6. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün, "Potlaç Kadın Emeği Pazar Yeri" uygulaması
kapsamında, her satış günü için tekil stand ücretinin belirlenmesi ile ilgili teklifi. 
7. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün, Belediyemiz ve Marmara Üniversitesi 
arasında imzalanan “Göztepe Yerleşkesindeki Çamaşırhane Kullanımı işbirliği Protokolü 
ile ilgili teklifi.
8. Zabıta Müdürlüğünün, Organik Halk Pazarının Göztepe Özgürlük Parkı içerisinden 
Kültür Sokağa taşınması, kapasitesinin artırılması ve Sahrayıcedit Semt Pazarının 
Batman Sokak girişinde bulunan sağ taraftaki 10 tezgahın ve sol taraftaki 9  tezgahın  
Cami Sokağa taşınması  ile ilgili teklifi. 
9. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 2018 yılı ücret tarifesi ile ilgili teklifi. 

Casusluk değil, entrikalar kitabı
Gazeteci Murat Yetkin, son kitabı “Meraklısı İçin Entrikalar Kitabı”nın söyleşi ve imza günü için 
okurlarıyla CKM’de buluştu. Yetkin “Bu kitapta okuyacağınız bazı şeyler içinizi acıtacak” diyor
l Seyhan KALKAN VAYİÇ

Türkiye Gençlik Akademisi bu 
yıl da Kadıköy Belediyesi ile 
elele vererek, girişi parayla 
değil kitapla olan Kış Sanat 
Festivali’ni başlatıyor. 10-11 
Şubat tarihlerinde Kadıköy 
Belediyesi Barış Manço Kültür 
Merkezi’nde gerçekleşecek 
olan festival, ücretsiz olmakla 
beraber her bir sahne 
performansı için kişi başı 
bir, atölyeler için ise kişi 
başı beş kitap talep 
ediyor. 
Bu yıl festival 
programının ilk gününde 
Gökhan Emre Akıl 
söyleşisinin ardından 
Marad Sade ve Yalnızlık 
Senfonisi tiyatro oyunları 
sahnede olacak. Günün 
kapanışını ise C Blok ve Mesut 
Yılmaz konserleri üstlenecek. Yine ilk 
gün sahne programlarının yanında Masal, 
Seramik, Arjantin Tango ve Yaratıcı 
Drama Atölyeleri düzenlenecek.
 Festivalin ikinci gün programı da 
aynı yoğunlukta ilerleyecek. İkinci 
gün Sinem Sal ve Rewhat Arslan 
söyleşileriyle gün açılışı yaptıktan 
sonra Kadıköy Kış Sanat Festivali 
sahnesi Doğukan Manço’yu 
ağırlayacak. Ardından 
Akıl Defteri ve Yangın 
Yeri tiyatro oyunları 
sahnelenecek. Günün 
kapanışını ise Yedinci Ev 
müzik grubu üstleniyor 
olacak. İkinci gün ise 
sahne programlarına 
Yaratıcı Drama 
Atölyesi eşlik 
edecek. 
Toplanan kitapların ihtiyaç sahibi 
kurumların kütüphanelerinde 
kullanılacağı bu anlamlı festivale 
herkes davetli!

Türkiye Gençlik Akademisi ve Kadıköy Belediyesi 

işbirliğiyle bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek olan Kadıköy 

Kış Sanat Festivali, sanatı sosyal sorumlulukla birleştirerek 

kışın en soğuk günlerinde içimizi ısıtmaya geliyorKadıköy, 
Kış Sanat Festivali 
ile ısınacak

A
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 Saat Cumartesi Saat Pazar
 
 14:00 Gökhan Emre Akıl Söyleşi 12:45 Sinem Sal-Rewhat Arslan
 15:30 Marad Sade Tiyatro Oyunu 14:00 Doğukan Manço Söyleşi
 17:30 Yalnızlık Senfonisi Tiyatro Oyunu 15:45 Akıl Defteri Tiyatro Oyunu
 19:30 C Blok Müzik Performans 18:00 Yangın Yeri Tiyatro Oyunu
 21:00 Mesut Yılmaz Konser 20:00 Yedinci Ev
 

 14:00 Masal Atölyesi 16:00
   17:00 G.D.E. Objeart ve suluboya
 15:00 Seramik Atölyesi      
 18:00 Hakan Merter ile Tango Atölyesi      
 17:00 Marmara Drama Topluluğu ile 17:00 Marmara Drama Topluluğu ile
  Yaratıcı Drama Atölyesi  Yaratıcı Drama Atölyesi

    

Kadıköy Kış Sanat Festivali Program Akışı Mesut Yılmaz

Sinem Sal

Doğukan 
Manço
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Clash için Kadıköy 
buluşması
Kadıköylü Clash’severler,  bu ünlü müzik 
grubu adına düzenlenen Uluslararası 
Clash Günü’nde buluşacak. 
70'li yılların sonlarındaki orijinal punk 
hareketinin ikon gruplarından The 
Clash için Kadıköy Karga’da gece 
düzenlenecek.  7 Şubat Çarşamba 
akşamı, ‘dünyanın en samimi müzik 
çetesi’ The Clash'e hem canlıkarga 
sahnesinden hem de kargakabin'den 
saygılar gönderilecek, grubun şarkıları 
çalınacak.  Sahneye saat 21:30’da  Hack 
The Fool, 22:15’te  F.Ö.K, 23:00’te  The 
Young Shaven çıkacak. DJ kabininde ise 
22:00-01:45 saatleri arasında Deniz 
Bankal ve Murat Seçkin olacak.

Hem müzik hem sosyal fayda

Kadıköylü müzik eğitim kurumu Rock Akademi, 
öğrencilerinin müzik bilgilerini pekiştirecek hem 
de sokak havanlarına yararlı bir etkinlik yapacak.

3 Şubat'ta Kadıköy çarşıdaki Zeuve adlı me-
kanda 15.00-18.30 saatleri arasında gerçekleştiri-
lecek etkinlik, iki aşamalı olacak. İlk bölüm açık 
sahne’de, öğrenciler ve akademinin takipçileri bir-
birleriyle ve akademi hocalarıyla karşılıklı müzik 
yapacaklar. Rock ve blues ağırlıklı bu mini dinleti-
ye katılımcıların kendi enstrümanlarıyla gelmesi ve 
çalması gerekiyor. Tüm gelenler profesyonel, ama-
tör ve yarı amatör müzisyenlerden oluşacak, yani 

bu etkinliğe sade-
ce dinleyici olarak 
katılmak mümkün 
değil. İkinci aşama 
olan workshop kıs-
mında ise yaratıcı-
lık, beste yazımı, 
doğaçlama atölyeleri yapılacak. Akademi eğitmeni 
müzisyen hocalar olan Can Gümüş, Onur Şengül ve 
Sami Yılmaz, bilgi ve tecrübeleri katılımcılara anla-
tacak ve sahnede onlara uygulama fırsatı sunacak. 
Bu sene 6.sı yapılan bu etkinliğe sürpriz konuk mü-

zisyenler de katılacak.
Giriş ücretinin 60 TL olacağı etkinliğe geli-

ri daha önceki etkinliklerde odluğu gibi yine Kadı-
köy bölgesindeki yaralı sokak hayvanlarının tedavi 
masraflarında kullanılacak.

Kadıköy’de yapılacak müzik etkinliğinde, 
rock ve blues müzisyen adayları ve 

müzisyenleri bir araya gelecek. Etkinliğin 
geliri ise sokak hayvanlarına gidecek

Rezervasyon için: info@rockakademi.com

MODA’NIN RADYOSU SUSTU
Öte yandan semte veda edenler de yok değil… Kadife sokakta Radyo 
MODyAn'a çatı olan stüdyo Mod-A da geçtiğimiz günlerde kapılarını kapattı. 
Muhabbet ve müzik arayışında semtini mesken tutan Radyo Modyan ekibi, 
“Her bitiş bir başlangıç. Şubat 2016’da açtık. Güldük, radyo yaptık, müzik 
yaptık, öğrendik, küstük, barıştık. Yıl oldu 2018, kira coştu. Kadıköy bozdu. 
Kapatalım dedik.  Ama yenisi gelecek,  aynı evrende fakat başka biyerde...” 
dedi. Radyo http://modyan.com/ adresinden yayınını sürdürüyor.

Kadıköy’ün 
müziksel 
değişimi

Dinleyiciye ilk merhaba’sını diyen, karşı yakadan Asya’ya 
taşınan, burada şube açan ya da semte veda eden mekanlar…

on zamanların popüler 
ilçesi Kadıköy’de, müzik 
mekânları da bu değişimden 

payını alıyor. Kimi zaman kiraların 
yükselmesi nedeniyle eski mekânlar 
ilçeyi terk ediyor. Kimi zaman da 
Beyoğlu’nun ıssızlaşması sonucu 
karşının mekânları Kadıköy’e 
taşınıyor. Bilindiği üzere geçen yaz, 

rock-blues-jazz mekânı Shaft Bar 
kapanmıştı. Yerine ise Taksim’den bu 
yakaya geçme kararı alan blues kalesi 
Ağaç Ev açılmıştı geçtiğimiz günlerde. 
Kadıköy’ün eğlence, dans ve müzik 
hayatına katılacak mekanlardan biri 
de ‘Eski Beyrut’ olacak. Taksim’in 
bilinen mekânlarından Eski Beyrut, 
Kadıköy çarşıya da bir şube açıyor. 
Ücretsiz açılış partisi 2 Şubat 
Cuma akşamı saat 21.00’da 
başlayacak.

l Gökçe UYGUN

Neukölln’de 
bulunan 
mekânın 
5 Ocak 
akşamındaki 
açılış 
partisinde 
çok sayıda 
müzisyen 
sahne aldı

DANSA KADIKÖY’E 
GELİYORLAR ARTIK!
Beyoğlu’ndaki Muaf’ın Asya yakasındaki kardeş 
mekânı Muaf Kadıköy, soul, funk, elektronik, disko, 
rock, reggae, caz ve deneysel gibi pek çok müzik 
türünü sunan bir mekan olarak öne çıkıyor. Mekân, 
semtte yaşayanların dans ihtiyacını karşılarken, Avrupa 
Yakası’ndan sıkılanların da yeni alternatiflerinden biri. 
Muaf Kadıköy’ün işletmecisi Özlem Işıl,  Zero İstanbul’a 
verdiği röportajda,”Kadıköy  kendinizi ifade edebileceğiniz 
alan bulabilmek açısından İstanbul’daki sayılı semtlerden 
biri. Çoklu bir atmosferi, her yaş grubuna göre 
alternatifleri olan bir semt. Ama en önemlisi Kadıköy 
önce tanışıklıkların, sosyalliğin hatta komşulukların 
canlı olduğu bir yer. Bu dönüşüm içinde herkes kendi 
hikayesi ile geliyor. Burada önemli olan sizin hikayenizi 
Kadıköy’ün hikayesi içinde eritebilmek... Kendiniz olurken 
aynı zamanda Kadıköy’den bir parçayı da taşıyabilmek... 
Muaf Kadıköy, bu hikâye içinde biraz Beyoğlu biraz 
Kadıköy. Dönüşüm, kendinizi dayatarak olmaz; karşılığı 
reddiyedir, bir yerde atar sizi o organizmadan. Biz de 
karşılıklılığın önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle 
Muaf Kadıköy’ün ikili bir yapısı var. Mekansal olarak iki 
ayrı hikayeyi birleştirerek Kadıköy’de yerini alıyor. Ön 
tarafımızın pub, arka tarafımızın - biz kendi aramızda 
down town Muaf diyoruz - after party alanı olması 
biraz bu nedenden. Biraz Kadıköy biraz Beyoğlu demem 
bu yüzdendi. Kadıköy’de pub yaygın bir kültür ama 
dans edilebilecek yerler hep sınırlı sayıda oldu. Şimdi 
alternatifler yaygınlaşıyor.” diyor.

KİMLER KADIKÖY’E 
TAŞINMADI Kİ…
Kadıköylü için yeni bir kavram olan ‘sabaha kadar 
açık müzik ve dans mekanı’ konseptinin ilk örneği 
KadıköySahne idi. 2013 başında kapılarını açan 
mekan, Kadıköy’ün en büyük eksiği olan alternatif 
seslerin izleyiciyle buluşacağı bir konser mekânı 
açığını kapatmada ilk mekan olmuştu. Mekan 5 
yıldır yüzlerce konsere ev sahipliği yaptı, yapıyor.
Karşı yakadan Kadıköy’e taşınan mekânlardan 
(belki de ilklerinden) biri de İstanbul'un reggae 
müzik mabedlerinden Nayah. 10 yıldır ikamet 
ettiği Beyoğlu'ndan Kadıköy'e 2016’da geçen 
Nayah, Karayipler ve Afrika kültürünü yaşatmayı 
burada sürdürüyor.
2015 yazında ise İstanbul’un en büyük performans 
sahnelerinden olan Dorock XL, Kadıköy’de 
açılmıştı.  Taksim’in meşhur bir Dorock’ın Kadıköy 
şubesi olan bu mekânda, hemen hemen her 
akşam konserler oluyor, müzik hiç susmuyor.

BERLİN’DEKİ  
KADIKÖY HİSSİ…
Kadıköy’ün alternatif müzik duraklarından arkaoda 
ise Almanya’da şube açtı. ‘Barlar Sokağı’ olarak bilinen 
Kadife Sokak’ta kurulduğu 1999 yılından bu yana 
İstanbul ve bilhassa da Kadıköy’ün alternatif kültür 
eğlence hayatının etkin mekânlarından olagelen 
arkaoda da yıllardır edindiği tecrübeyi yurtdışına 
taşıyor. Yaklaşık iki sene süren araştırma ve hazırlık 
çalışmaları sonrasında arkaoda Berlin açıldı. 18 
senelik birikimin neticesinde yurtdışında da müzik 
çevrelerinde tanınan ve hali hazırda Berlin sahnesinde 
heyecanla beklenen arkaoda, daha iddialı projelerle, 
yeni yılın ilk haftasında yeni yerinde kapılarını açtı. 

MÜZİK KÖPRÜSÜ GİBİ
Öncelikle uluslararası bir sahne olma hazırlığında 
olan bu yeni mekân, aynı zamanda yıllardır İstanbul 
sahnesinde beraber hareket ettiği müzik ve sanat 
camiasını da Berlin’e taşıma amacında. Oldukça 
kozmopolit bir yapıya sahip olan Berlin sahnesi, son 
yıllarda oldukça ilgi görmeye başlayan Türkiye çıkışlı 
müziği de yakından izliyor ve bu müzikleri takip 
edebileceği bir sahnenin eksikliğini duyuyor. Bu yönde 
bir köprü kurmayı amaçlayan arkaoda, tersi yönde 
Berlin sahnesinden sanatçıları da İstanbul’a taşıma 
gayesinde olacak. Bu doğrultuda Berlin şubesinin 
çevresinde şekillenecek müzisyen ve sanatçılara 
periyodik olarak düzenleyeceği etkinliklerle İstanbul 
arkaoda programında da yer verecek. 

S
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İçeriğindeki zengin bitki özleri 
sayesinde saçları besler, 
kuvvetlendirir ve dökülmesini önler.
Yeditepe Üniversitesi Kozmotoloji 
Bölümü'nde  itina ile imal edilmiştir.

 Burcu Eczanesi:
Caferağa Mah. Moda 
Cad.120/3
(Moda Tıp Merkezi Yanı) 
Tel: 0216 346 85 27

 Baloğlu Kuruyemiş LTD.

Güneşli Bahçe Sok No:9 
(Kadıköy Çarşı İçi)
Tel:0216 449 20 51

  Pharmamix Chemical
Tel: 0533 324 07 64

Adres Ve Telefonlardan 
Ulaşabilirsiniz.

  

Rahim ağzı kanseri, tarama 
programları ile erken evrede tanı 
konularak tedavi  edilebilir. Tarama 
programları ile rahim ağzı kanserinin 
erken tanısı sağlanarak, bu 
kanserden ölüm oranları azaltılabilir. 
Serviks kanseri tanısı konulmuş 
hastaların yüzde 50’sinde hiç PAP 
test yapılmadığı, yüzde 10’unda 
ise son 5 yıl içinde taranmadığı 
bildirilmiştir. Gelişmiş ülkelerde 
tarama programları ile erken tanı 
ve tedavisi sağlandığı için rahim 
ağzı kanserinden ölüm  üçüncü  
sırada yer alırken, kanser tarama 
programları yetersiz  ülkelerde  
kadınlar arasında ölüme sebep olan  ikinci 
sıklıktaki  kanser olarak yer almaktadır.
(100 bin kadında 17,8 ). 

Yeni  olguların ortaya çıkması, erken 
tanı ve serviks kanserinden ölüm oranında 
azalma servikal kanser tarama programları 
ve aşılamayla sağlanabilir.

Pek çok vakada yüzde 99,7 rahim ağzı 
kanserinin nedeni Human Papilloma Virus 
(HPV)’dür.

Her yıl birçok kişi HPV virusu ile infekte 
olmaktadır.100’den fazla tipi vardır. Rahim 
ağzı kanseri için yüksek riskli olan HPV 
virüsü tipleri (özellikle HPV16-18),  anormal 
hücre gelişmesine neden olmakta ve 
ilerleyen dönemde kansere dönüşmektedir. 
Özellikle 16-18 tipleri rahim ağzı kanserinde 
en sık görülen virüs tipleridir.                                                      

Rahim ağzı hücrelerinin kansere 
dönüşümü sürecine 
katkıda bulunan bazı risk 
faktörleri vardır.      

                       
Rahim ağzı kanserine 
sebep olan risk 
faktörleri nelerdir?

Erken yaşta cinsel 
ilişkiye başlamak, HPV 
enfeksiyonu, sigara 
içmek, zayıflamış 
bağışıklık sistemi, 
bağışıklık sistemini 
baskılayan ilaç kullanımı  rahim ağzı kanseri 
risk faktörleri olarak bildirilmektedir. Rahim 
ağzı kanserine yol açan risk faktörlerinden 
kaçınmak gerekir.

Tarama ile kanser gelişmesini önlemek 
mümkün mü?

HPV infeksiyonunun başlangıcı ile 
kanser gelişimi arasında uzun bir süre 
vardır. Bu nedenle rahim ağzı kanseri 
taraması ile kanser öncesi dönem tespit 
edilip, kanser gelişmesi önlenebilir. Gelişmiş 
ülkelerde PAP testin yaygın yapılması 
nedeniyle yüzde 80 rahim ağzı kanserinin 
azaldığı tahmin edilmektedir.

Ülkemizde rahim ağzı kanseri kadın 
kanserlerinde dokuzuncu sıradadır. 
Ulusal Servikal Kanser Tarama  Programı 
ile  Aile hekimleri, Toplum Sağlığı 
Merkezleri ile iş birliği yapılarak  30 
-65 yaş  arası kadınlarda HPV DNA 
taramalarına başlanmıştır. Bu testler 
ücretsiz olarak gerçekleştirilmektedir. 
Hastalardan alınan örneklerde HPV 
olup olmadığı araştırılmakta HPV varsa 
tipi tespit edilmekte, birlikte smear de 
incelenmektedir.

PAP test nedir?
PAP smear olarak da adlandırılan, rahim 

ağzı kanser taraması için kullanılan bir 
testtir. Rahmin hazneden görülen kısmına 

serviks denir. Rahim ağzından 
alınan hücreler patoloji 
laboratuvarında incelenir.

Bir kadın ne zaman PAP test 
yaptırmaya başlamalıdır? 
Taramaya ne zaman 
başlayalım?

21 yaşında başlanmalı,  
HPV testi doktorlar tarafından 
önerilirse 30 yaşından sonra 
yapılabilir.

Bir kadın hangi sıklıkla PAP 
test yaptırmalıdır?

Genellikle hastanın yaşı ve 
daha önceki yapılan PAP test sonuçlarına 
göre karar verilir.

21-29 yaş arasında her 3 yılda bir, 
30 yaş üzerinde PAP test + HPV test  
yapılmışsa 5 yılda bir, sadece  PAP test  
yapılmışsa 3 yılda bir yapılabilir.

Kanser dışı nedenlerle rahim alınma 
ameliyatı (histerektomi) geçiren hastalara 
tarama gerekmez.

HPV aşısı yapılan hastalar PAP test 
yaptırmalı mıdır?

Aşı kanser riskini azaltır fakat yok 
etmez. O nedenle PAP test takipleri devam 
etmelidir.

Hangi yaşta tarama durdurulabilir?
65 yaşa ulaşan hasta, düzenli PAP 

testlerini yaptırmışsa, arka arkaya 3 PAP 
test normalse, son 
10 yılda anormal PAP 
test sonucu yoksa 
tarama durdurulabilir.

Anormal PAP test 
sonucunda ne 
yapılmalı?

Öncelikle 
anormal PAP test 
sık karşılaşılan bir 
sonuçtur. Bu bir 
başlangıç testidir. 

Anormal PAP test kanser olduğunu 
göstermez. Hücrelerdeki değişiklik 
gerileyebilir ya da normale dönebilir. 
Gerilemez ilerlerse kanser öncüsü 
hücrelere dönüşüp zamanla kansere neden 
olabilir. HPV DNA testi yapılıp tipi tespit 
edilebilir.

6-12 ay sonra PAP test tekrarı 
yapılabilir. Bu sürede hücreler normale 
dönebilir. Doktorunuz gerek görürse 
kolposkopi ile (mikroskop gibi bir cihaz) 
hücreleri inceleyerek biyopsi alıp patolojik 
incelemeye gönderir.

Biyopside, kanser öncüsü lezyon 
bulunmuşsa rahim ağzından bu lezyonun 
çıkarılması işlemi (LEEP) Elektro cerrahi ile 
çıkarma işlemi, konizasyon koni şeklinde 
doku çıkarma işlemi yapılır.

Bu işlem sonrasında kanser yayılması 
tespit edilmişse geniş olarak rahim, 
yumurtalık ve lenf nodüllerinin çıkarılması 
ameliyatı planlanır.

Kanlı vaginal akıntı, ağrı şikâyetleri 
olan hastalar mutlaka muayene olmalıdır. 
Periyodik muayeneler erken tanı için çok 
önemlidir.

Tarama programlarının 
yaygınlaştırılması ve bilinen en önemli 
neden olan HPV virüsüne karşı aşılama ile 
rahim ağzı kanseri oluşması önlenebilir. 
Erken tanı ve tedavi ile kanserli hücreler 
yok edilebilir.

Rahim Ağzı Kanseri

Nilgün TANDOĞAN
Kadın Hastalıkları ve 

Doğum Uzmanı
Kadıköy Belediyesi 

Dr. Rana Beşe Sağlık 
Polikliniği

Kanser tanısı konan kişilerin tedavi süresinde yaşadığı 
sorunların çözümlerine odaklanan bir STK olan Kan-
ser Savaşçıları Derneği’nin “Saçım Saçın Olsun” kam-
panyası, verdiği kısa bir aranın ardından tekrar başla-
dı. Biz de 4 Şubat Dünya Kanser Günü vesilesiyle bu 
kampanyayı tanıtmak istedik. Bilindiği üzere kanser teda-
vi sürecinde kişilerin çoğunda ilk göze çarpan sorunlardan 
birisi saç dökülmesi oluyor. Bu, sadece tedavi sürecinde 
gerçekleşen ve geri dönüşü olan bir durum olsa da hastala-
rın psikolojisini olumsuz etkileyebiliyor. Kişilerin kendile-
rini sosyal ortamlarından soyutlanmalarına sebep olabiliyor 
ya da kendilerini etiketlenmiş gibi hissetmelerine yol aça-
biliyor. Bu gerçekten yola çıkan Kanser Savaşçıları Derne-
ği, bu sorunun çözümüne yönelik olarak 2016 yılından beri 
Saçım Saçın Olsun projesini gerçekleştiriyor.

SAÇ VER, PERUK OLSUN
Gönüllü olarak saçlarını bağışlayan kadın ya da erkek-

lerin saçlarından, saçları dökülmüş kişiler için peruk yapılı-
yor. Projede; saç bağışçıları, gönüllü olarak projeye destek 
olan kuaförlerde ücretsiz kesim yaptırabiliyor. Sonrasında 
ise derneğe ulaşan saçlar, projeye destek olan peruk atölye-
lerine gönderiliyor. Peruk olarak geri dönen bu saçlar, ta-

lepte bulunan hastalara karşılıksız olarak hediye ediliyor.
Enfeksiyon kontrol hemşiresi Gizem Tokça’nın koordi-

natörlüğünde yürütülen projenin danışma kurulunda, hema-
tolog Prof. Dr. Mustafa Çetiner, onkolog Dr. Kerim Kaban 
ile enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji hekimi 
Prof. Dr. Önder Ergönül yer alıyor. Türkiye’nin pek çok 
farklı kentinden kuaförlerin katıldığı kampanyaya, Kadı-
köy’den Ali Gür kuaför katılıyor. 

FACEBOOK’TAN DESTEK!
Geçtiğimiz günlerde Facebook üst düzey yetkililerinden 

Sherley Sandberg, kendi sayfasındaki 2 milyon takipçisiy-
le, bu kampanyaya ait Türkçe bir videoyu paylaşarak, kam-
panyaya destek verdi.

öztepe Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Merdivenköy Po-
likinliğinde faaliyete giren 
“Pembe Prenses” adlı sağlık tı-

rında 45 gün boyunca tüm kadınlara kan-
ser taraması yapılacak. Tamamen kadınla-
ra yönelik olan meme kanseri taraması için 
son gün 28 Şubat!

Biz de bu vesileyle Kadıköy 
İlçe Sağlık Müdürü Neslihan 
Uyar ile kadınların erken ta-
nıyla meme kanserini nasıl 
önleyebileceğini ve erken 
tanının faydaları üzerine 
konuştuk. Uyar, “40 ve 69 
yaş arası her kadın iki yıl-
da bir meme kanseri tarama-
sı yaptırmalı.” diyor…

• Sağlık taraması tırında na-
sıl bir hizmet veriliyor?

Göztepe Eğitim ve Araştırma Hasta-
nesi Merdivenköy Polikliniğini bahçesine 
Pembe Prenses dediğimiz sağlık taraması 
tırımızı yerleştirdik. Pembe tırımızın için-
de mamogrofi cihazımız var, ayriyeten kü-
çük odamızda HPV ve smear aldığımız bir 
alanımız bulunmaktadır. Tamamen kadınla-
ra yönelik, erken tanı amaçlı sağlık çalışma-
sıdır. Bizim için çok önemli, öncesinde ta-
nımak ve kolay teşhis koymak için ciddiye 
alınmalı ve muayeneye gidilmesi önemlidir.

• Meme kanserinin belirtilerini nasıl 
anlarız?

20 yaşından sonra her kadın, kendini 
elle muayene yapmalıdır. Nasıl fark ede-
biliriz, elle muayenede vücudumuz bazı 
sinyaller vermektedir. Memede ele gelen 
kitle, meme başında akıntı… Her akıntı 
kötü değildir ama tek taraflı olan akıntılar-
da şüpheci davranmalıyız. Altını çizmekte 
fayda var yine de her meme başına gelen 
akıntı, kanser olduğunuz anlamına gelme-
mektedir. Meme başı şekil bozuklukları, 
meme derisinin portakal kabuğuna gelme-
si, meme cildinde yara bere veya kızarıklık 
bunların hepsi bize uyarıcıdır. Yeter ki ken-
dimizin farkında olalım, kendi kendimize 
yapabileceğimiz bir gözlem birçok şeyi de-
ğiştirmeye etkendir. 40 ve 69 yaş arası her 
kadın iki yılda bir meme kanseri tarama-
sı yapması gerekmektedir. Sağlık taraması 
tırımızdaki mamografi aracı da bunun için 
bulunmaktadır. Kadınlarımız eğer kendi 
taramalarını yaptırmamışlarsa tırımız onla-

rı bekliyor. Tırda çift gözle okuma yapıyo-
ruz. Dolayısıyla hata payımız çok daha dü-
şük olmaktadır. Kanser öldürmez yeter ki 
erken tanısı konulabilsin.

• Kanserin artması ile ilgili ne söyle-
mek ister siniz?

Kanser dünya genelinde giderek artan 
bir sağlık problemi ve beraberinde taşıdığı 
fiziksel rahatsızlığın yanı sıra sosyal, mad-
di ve manevi yönleriyle mücadelesi zor 

bir hastalıktır. Bunun yanı sıra kanse-
rin önemli bir kısmının önlenebi-

lir olduğunu ve aslında erken 
teşhisle bu hastalığı önleyebi-
leceğimizi biliyoruz. Bizim 
amacımız erken tanıyla hız-
lı davranmak ve süreci ko-
laylaştırmaktır. Kanser as-
lında öldürmüyor, erken tanı 

olduğu zaman en zor kanser 
türünde bile gerçekten kurtula-

biliyorsunuz. Bu konuda teşhis çok 
önemlidir. Kimi kanser türleri sessiz ve 

sinsi olabiliyor ama meme kanserini, ra-
him ağzı kanserini erken tanıyla çözme-
miz mümkün hale gelmektedir. 

• Kanserle ilgili ne yapmamız gerekiyor?
Öncelikle insan hayatının her aşa-

masında kanserojenlere rastlayabiliyo-
ruz. Tabi ki yediğimiz gıda, soluduğumuz 
hava, telefonlar, ultra ışınlar bir şekilde te-
mastayız. En önemlisi sağlıklı beslenmek 
ve fiziksel hareket içerisinde bulunmaktan 
geçmektedir. İş gereği, yaşam içerisinde 
hareketsiz bir toplum haline geldik, hare-
ket etmeliyiz. Kendi adımıza yapacağımız 
ilk aşamalardan bir tanesi tütün ürünlerin-
den uzak durmalıyız. 

• Erken tanının faydaları nelerdir?
Erken tanının amacı, toplumda sık gö-

rülen meme kanserini erken tanı ile teda-
vi altına alıp hastalığı en aza 

indirmeye yardımcı olmaktadır. Tamamen 
yok edilmesi yüksek olan kanser türlerine 
yoğunlaşmaktadır. Sağlık bakanlığımızın, 
Sağlıklı Dönüşüm Programı ile toplum ta-
banlı kanser taramalarına yönelik ülke ge-
nelinde erken kanser teşhis taraması ya-
pılmaktadır ve eğitim merkezlerimiz de 
bulunmaktadır. Biz bunlara KETEM(Kan-
ser Erken Tanıma ve Eğitim Merkezi) diyo-
ruz. Sabit olanları da var, Kadıköy’e de 45 
gün kalacak sağlık taraması tırımız geldi.  

En çok etken HPV virüsüdür. HPV vi-
rüsünün birçok alt birimi var, hepsi kanser 
yapar demiyoruz. Biz yapılan gelişmeler 
sonucunda, rahim ağzı kanseri taramaların-
da HPV virüsünün DNA’sına bakıyoruz. 
Dolayısıyla direkt hangi tip olduğunu gö-
rebiliyoruz. Bize gelen kadınarı erkenden 
uyarabiliyoruz. Siz bunun taşıyıcısısınız ve 
bu uzun bir süre sizde kalırsa belli bir dö-
nemden sonra 5-6 yıl boyunca rahim ağzı 
hücresel bozukluğuna, 10 yıl içerisinde de 
kansere yol açar diye belirtebiliyoruz. Bu 
ölçüde kanseri erken tanımış oluyoruz. 

• Sağlık taramaları ne sıklıkla yapılmalı?
30-65 yaş arası her kadın beş yılda bir, 

40-69 yaş arası her kadın da iki yılda bir 
meme kanseri taraması yaptırmalıdır. Ra-
him ağzı için 5 yılda bir tarama yeterli-
dir. Belirttiğim gibi 20 yaşın üstündeki 
her kadının kendisini banyoda elle mua-
yene yapması gerekiyor. Meme kanseri 
olan kadınlarla konuştuğunuzda öncesin-
de belirtilerin vücutta kendisini belli etti-
ğini ancak dikkat edilmediği için sonra-
sında ortaya çıktığını duyabilirsiniz. İşte 
o noktaya gitmeden fark etmek çok önem-
li. Ben sağlık taramalarına çok önem veri-
yorum ve bunun için de duyurulması için 
elimden geleni yapıyorum. Çünkü çözü-
mü var, sadece daha fazla ilgi ve duyarlı-
lık gerekiyor.  

Sağlık tırında

G
l Derya KAVAK

Kanserli hastalar için
saçlarını paylaşıyorlar

l Gökçe UYGUN

Gönüllü olmak veya 
peruk talebinde bulunmak için; 

www.kansersavascilari.org

ücretsiz tarama

KADIKÖY’ÜN MAMOGRAFİ MERKEZİ VAR
Kadıköy Belediyesi Mamografi ve Kadın Sağlığı Merkezi, kadın hastalıkları ve meme 
sağlığı konularında hastalıkları erken teşhis edebilme, doğru tedaviye yönlendirebilme 
ve yaşam kalitesini yükseltme hedefiyle hizmet veriyor.  Kısa adıyla Mamografi 
Merkezi, Eylül 2011’de hizmet vermeye başladı.  Altı yılda 46 bin 630 hastaya 100 
binin üzerinde mamografi çekildi. Dumlupınar Mahallesi Dr. Erkin Caddesi’nde bulunan 
Mamografi Merkezi, Kadıköy’de yaşayan ve çalışan  tüm kadınlara  meme ve jinekolojik 
kanserler konusunda erken tanı ve doğru tedaviye yönlendirme hizmetlerini ücretsiz 
olarak sunuyor. 0216 565 66 16’yı arayarak randevu almanız yeterli!

Kadıköy İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı işbirliğiyle Göztepe Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi Merdivenköy Polikliniğini bahçesine park eden “Pembe 
Prenses” Sağlık TIR’ında ücretsiz meme ve rahim ağzı kanseri taraması yapılıyor
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Kışın soğuk günlerinde spor adına ne seyredilir? Bu ülke-
de bu soruya verilecek en son cevaptır kış sporları. Biz bol 
bol futbol seyrederiz, sonra biraz daha futbol seyreder, bi-
raz da basketbola bakarız. Zorlarsak azıcık voleybol, tenis, 
atletizm de gözümüze şöyle bir çarpar hani! Az miktarlar-
da da olsa gecenin köründe kalkıp Amerikan futbolu sey-
redenler bilem bulunur ya da Snooker denen bilardo türü 
oyuna kendini vakfedenler de... Ama kış sporları?.. Soru 
işaretleri bölgesine hoş geldiniz. 

Oysa kış sporlarının da kendi içinde bir matematiği, bir 
cazibesi, bir dünyası vardır. Biraz dalsanız neler çıkar neler! 
Ama diğer haberlerden sıra gelmez, televizyonlarda tek 
kare yer almaz. Çünkü iddia o ki biz kış sporlarına uygun 
bir ülke değilizdir. Yurtdışında “Türkiye’de kar yağar” de-
seniz yüzünüze bön bön bakarlar. Oysa hepimiz biliriz, bu 
ülkenin kara kışı sağlamdır. Bu ülkenin kış sporlarına mü-
sait onlarca tepesi vardır. Turizmde her yıl onbinlerce insan 
kaymaya koşar. Ama iş sporu gerçek anlamıyla yapma-
ya gelince çuvallarız. Bunun gerçekten mantıklı bir nede-
ni var mı sizce?

Kışın kar konusunda pek sıkıntı çekmeyen şehirle-
re bir gidip bakın. Minnacık çocuklar, imkânsızlıkla dalga 
geçip kornişlerle kayarlar orada. Sözde son derece pahalı 
olan bu sporu muşambalarla yapan vardır. Kimi nasıl inan-
dıracaksınız Allah aşkına? Ardahan’dan uluslararası golfçü 
çıkar ama kayak yapan çıkmaz öyle mi? 

Önümüz kış olimpiyatları. Bu sporla en çok ünlenen ül-
kelerden biri olmayan Güney Kore’ye, Pyoengchang’a çe-
vireceğiz yüzümüzü. Tam iki hafta bütün dünya kış olim-
piyat oyunlarından bahsedecek. Gene bir dolu hikâye 
düşecek önümüze. Yokluktan var edenler, hiç kar görme-
miş ülkelerden gelenler, zoru başarıp katılanlar, son altı-
nına koşanlar… Tüm bu zafer öyküleri karşısında peki biz 
ne yapacağız? Gözümüzü kapatıp, kafamızı kuma mı gö-
meceğiz? Tarihte bir ilke imza atıp Kayakla Atlama gibi, kış 
sporlarının en prestijlilerinden birinde bileğinin hakkıyla 
yarışacak olan Arda İpcioğlu’nu görmezden mi geleceğiz? 
Erzurumlu Arda, Başakşehirli Arda’nın gölgesinde bile ka-
lamayacak mı? 

Yapmayalım bunu. Sporun binbir çeşidi, onların her bi-
rinin de izlenilesi onlarca hikâyesi var. Olimpiyat Oyunla-
rı sık rastladığımız bir şenlik değil. Hep okuduğumuz, hem 
izlediğimiz, hep gördüğümüz oyunlara değil, bu sefer biraz 
da bunlara bakalım. 

Bu yazı yazıldığı sırada Kadıköy bütün kışı yerde tek 
zerre kar görmeden geçiyordu. Madem tadına varamı-
yoruz, bari gözümüz doysun. Sırf Kore’de bu iş nasıl ola-
cak diye merak etmekte fayda var. Hem iki Kore tek bay-
rak altında yarışacak. Bu bile yetmez mi? Hem size bir şey 
söyleyeyim mi? Bu sefer o kadar yalnız da değilsiniz. Bel-
ki bundan bir on yıl önce kimse yüzünü çevirip bakmıyor-
du. Ama şimdi tablo o kadar da kötü değil. Geçtiğimiz yıl-
larda Kayakla Atlama sporunun en büyük yarışması Dört 
Tepe Turnuvası bu ülkede sosyal medyayı öyle bir salladı 
ki, en çok konuşulan konulardan biri oldu. Neden olmasın? 
Bir ülkenin üçte biri kışın altı ayını karla geçiriyorken buna 
kayıtsız kalmak doğru mu? Kim bilir, belki biraz popülerlik 
kazanırsa genç kuşakların bazıları futbolcu olmak istemez 
de kaymaya heveslenir. Geriye dönüp baktım da, Gazete 
Kadıköy’de ilk yazdığım yazı “kışın zorlukları ve spor” ko-
nuluymuş. İmdi o yazıyı tekzip edeyim. Ne zorluğu! Bunu 
spor ziyafetine dönüştürenler var! Olimpiyatın tadına var-
mak için daha ne bekliyoruz ki? 

Kışı bırak Olimpiyata bak

BAĞIŞ 
ERTEN

www.gozvakfi.com

BAYRAMPAŞA
GÖZ HASTANESİ

0212 467 75 00

İDEALTEPE
GÖZ MERKEZİ

0216 417 20 21

YILDIRIM
GÖZ MERKEZİ

0224 364 91 00

GÖZ ALERJİSİ 
Alerji toplumda sık görülen bir hastalıktır. Daha çok 
bahar aylarında görülür. Gözlerde sulanma, kaşınma ya 
da kanlanmaya neden olur. Alerji göz tarafından zararlı 
olarak algılanan birçok maddeye karşı gözlerin anormal 
şekilde reaksiyon vermesidir.

Meydana gelen rahatsızlık insanların performansını 
etkilediği gibi enfeksiyonlara yatkınlığı arttırır, kontak lens 
kullanımını zorlaştırır ve daimi bir huzursuzluk kaynağı 
oluşturur. Bir alerjiye maruz kalındığında gözlerimizde 
bulunan bazı hücreler histamin salgılamaya başlarlar.
Bunun sonucu konjonktiva adlı göz kapaklarının altında ki ince doku şişer ve göz kapakları kızarır. Göz alerjileri sezonluk ve 
daimi olmak üzere iki gruba ayrılır.
Göz alerjileri gözün yüzey dokularını ilgilendirir. Genellikle konjonktivayı etkiler. Gözde bulunan bu ince yapılı zarın benzeri 
burunda da bulunur. Bu iki bölgede de benzer alerjik reaksiyonlar olur.
Burun kaşıntısı , burun tıkanıklığı veya akıntısı görülebilir.
Yaygın allerjenler ;
• Polen
• Çimen
• Yabani otlar
• Toz
• Hayvan tüyleridir.

Mevsimlik alerjiler genellikle kısa sürelidir. Özellikle sonbahar ve ilkbaharın erken dönemlerinde havada ki ot, ağaç, çim, küf 
kaynaklı sporlardan dolayı ortaya çıkar.
Mevsimsel olmayan alerjiler ise herhangi bir zaman da hayvan tüylerinden, toz zerrelerinden ya da diğer alerjik maddelerden 
dolayı ortaya çıkar . Yıl boyunca görülebilir.
En temel göz alerjisi belirtisi göz içinin kaşınmasıdır.
• Gözde kızarma
• Yanma
• Bulanik görme
• Yaşarma
• İltihaplanma

Tanı ;
Alerjik göz hastalıklarının tanısı hastanın muayenesi ve laboratuvar incelemeleri ile  konur. Kırmızı göz oluşturan pek çok durum 
göz alerjilerini tehdit edebilir. Muayene göz kapakları , göz yüzeyini ölçen konjonktiva, kirpikler ve kornea dikkatle incelenir. 
Bazi mikrobik hastalıklar, göz kapağı iltihabı, kuru göz, böcek ısırıkları, göz alerjisini tehdit eden tablo meydana getirebilir. 
Tedavisinde ;
Öncelikle alerjen etkenlerden kaçınmak gerekir.
Polen, hayvan tüyü, toz ve çim gibi antijenler alerjileri aktive eden maddelerdir.
Soğuk kompres belirtileri dindirmekte çok etkilidir.
Suni gözyaşı damlaları özellikle soğuk olarak göze damlatilmasi önerilir.
Antialerjen damlaları; kaşıntıyı azaltır, şişliği giderir.
Kortizonlu damlalar; daha şiddetli alerjilerde kullanılır. Kaşıntıyı, yanmayı, ışığa duyarlılığı azaltır.

Opr. Dr. Gülina Kargül Dinç
İdealtepe Göz Merkezi
Göz Nurunu Koruma Vakfı

İstanbul geçtiğimiz günlerde 
önemli bir boks organizasyo-
nuna ev sahipliği yaptı. Ka-
dıköy Boks Kulübü tarafın-
dan  Ümraniye’deki Haldun 
Alagaş Spor Tesisleri’nde 
gerçekleşen organizasyon-
da “Nakavt Kraliçesi” unvan-
lı Dünya ve Avrupa Şampi-
yonu Gülsüm Tatar, Avrupa 
ve Dünya Şampiyonu Olim-
piyat ikincisi Salman Kartal, 
Türkiye’nin en teknik boksö-
rü ödülüne layık görülen Ta-
rık Sözer, Ağır Sıklet Şam-
piyonu Milli Boksör Seyda 
Keser, Ağır Sıklette Namağlup Gurbetçi Boksör Hü-
seyin Cinkara, Profesyonel Boksta Namağlup Boksör 
Efkan Zeytinoğlu, Özbekistan Şampiyonu Renat Rahi-
mov, Ferhat Aydın ve Hamza Güneş gibi dünyaca ünlü 

boksörlere ev sahipliği yaptı.
Türkiye'de profesyonel 

boksu kurarak dünyaya açıl-
mak istediklerini vurgulayan 
Kadıköy Boks Kulübü Baş-
kanı Serdar Avcı, “Dünya-
da profesyonel boks büyük 
bir ilgiyle izleniyor. Ülkemiz 
bu alanda çok zayıf. Bu açığı 
kapatarak dünya ringlerinde 
boksörlerimizi sergileyerek 
ülkemizin tanıtımına katkıda 
bulunmak istiyoruz. Bu doğ-
rultuda hem Kadıköy Boks 
Kulübü'nü dünya standart-
larında malzeme ve çalışma 

imkanlarına kavuşturduk ve hem de dünya standartla-
rında galalar düzenlemeye başladık. Bize biraz zaman 
ve destek lazım. Bunlar olursa önümüzdeki yıllarda 
dünyanın zirvesinde mücadelelere çıkacağız.” dedi.

Satranç 
Merkezi’nde 
yeni dönem
Her yaş ve her seviyeye hitap eden eğitim 
programları, uluslararası kıstaslara göre ha-
zırlanmış ders içerikleri ve kısa zaman için-
de aldıkları büyük başarılarla dikkat çeken 
Kadıköy Satranç Merkezi’nde yeni eğitim 
dönem 3 Şubat Cumartesi başlıyor. 

DOLU DOLU PROGRAM
2013’te Rasimpaşa’da hizmete başla-

yan Kadıköy Satranç Merkezi’ni diğer ku-
lüplerden ayıran en önemli özelliklerden 
biri de kısa zaman içinde aldığı başarılar. Şu 
ana kadar 3 eğitim dönemi geçiren merke-
zin, Yıldızlar Satranç Turnuvası'ndan, Ata-
türk Kupası’na, Atatürk Kupası’ndan, Açık 
Satranç Turnuvası’na kadar birçok turnuva-
da 90’dan fazla derecesi bulunuyor.

Kadıköy Satranç Merkezi’nde satranç 
dersleri belirli seviye gruplarına göre ayrılı-
yor. Eğitmenler tarafından seviye tespiti ya-
pılan öğrenciler, merkezde bulunan “Baş-
langıç”, “Orta” ve “İleri düzey” satranç 
derslerine yönlendiriliyor. Satranç derslerine 
katılımda sınıflar belirlenirken, yaş ve seviye 
de göz önünde bulunduruluyor. Uygun gruba 
yönlendirilen öğrenciler sene içerisinde top-
lamda 9 aylık bir eğitim alıyorlar. Merkez-
de satranç dersleri İleri gruplar için haftada 3 
saat, ayda toplam 12 saat, diğer satranç ders-
leri ise haftada 2 saat ayda toplam 8 saat. Ay-
rıca satranç derslerinde sınıflar en fazla 10 
öğrenciden oluşuyor.

Adres: Rasimpaşa Mahallesi, Recaizade Sk. 
No:18, Kadıköy Tel: (0216) 418 10 62

Endüstriyel futbola, ırkçılığa ve milliyetçiliğe, cinsiyetçiliğe, 
her türlü nefret söylemi ve ayrımcılığa bir tepki olarak 
doğan; maçlarını Kalamış’ta bulunan Kadıköy Gençlik 
Merkezi’nde gerçekleştiren Karşı Lig devre arasına girdi. 
Devre arasındaki boşlukta ise suikast sonucunda yaşamını 
yitiren Gazeteci – Yazar Hrant Dink’in ölüm yıldönümünde  
“Buradayız Ahparig” sloganıyla turnuva düzenlendi. 
Dink’in suikasta uğradığı tarih olan 20 Ocak günü 
başlayan turnuvaya 12 takım katıldı. Turnuva sonucunda 
lig takımlarından “Sürpriz Takım” ve “Beleştepe” finale 
kalırken, turnuvanın galibi “Beleştepe” oldu.

Goller Hrant iCin…

Kadıköy Boks Kulübü tarafından düzenlenen İstanbul 
Boks Gecesi Haldun Alagaş Spor Tesisi'nde gerçekleşti

Kadıköy’de Boks Rüzgârı

Irkçılığa, cinsiyetçiliğe ve endüstriyel 
futbola bir tepki olarak doğan Karşı 
Lig’in, Hrant Dink’e ithaf ettiği turnuvada 
kazanan Beleştepe oldu

KARŞI LİG TATİLDE
Haziran 2014’ten bugüne dek başka bir futbolun 
da mümkün olabileceğini göstermek amacıyla yola 
çıkan ve Forza Yeldeğirmeni’nden, Ayak Takımı’na, 
Cafer İdman Yurdu’ndan Selamsız Bandosu’na 
kadar 16 amatör anti-faşist takımı bir araya getiren 
Karşı Lig’in ilk devresi geçtiğiz hafta sonlandı. 
Oynanan 10 maçın ardından puan tablosu ise şöyle:

Hazırlayan: Alper Kaan YURDAKUL
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KADIKÖY BELEDİYESİ 
GÖNÜLLÜLERİ

HAFTALIK ETKİNLİK PROGRAMI
2 ŞUBAT - 9 ŞUBAT 2018

Başvuru Tel: 0216 346 57 57

“BİLİNÇLİ YAŞAM FARKINDALIĞI”
Kariyer Koçu Altan ÖZEN

02 Şubat  / 11.30  / Koşuyolu Gönüllü Evi  
Düzenleyen: Koşuyolu Gönüllüleri

“CİLT BAKIMI”
Bakım Uzmanı Nurten AKKAN

03 Şubat  / 14.00 / Göztepe Gönüllü Evi  
Düzenleyen: Göztepe Gönüllüleri

“HANEDAN KADINLARI”
Av. Tayfun KARDEŞ

05 Şubat  / 11.00 / Koşuyolu Gönüllü Evi  
Düzenleyen: Koşuyolu Gönüllüleri

“ZOR İNSANLARLA NASIL İLETİŞİM KURULUR?”
İletişim Uzmanı Sema ÖZDEMİR

05 Şubat  / 13.00 / Zühtüpaşa Gönüllü Evi  
Düzenleyen: Zühtüpaşa Gönüllüleri

“TOPRAK KAYBI VE ÇEVRE BİLİNCİ”
Biyolog Arzu BOZGÜL

05 Şubat  / 14.00  / Caddebostan Kültür Merkezi   
Düzenleyen: Bostancı Gönüllüleri

“SINAV KAYGISI”
Yaşam Koçu Öznur Yılmaz BERK

05 Şubat  / 15.00 / Koşuyolu Gönüllü Evi  
Düzenleyen: Koşuyolu Gönüllüleri

"CEMRE TSM KOROSU"
Şef Cem ADALI      

05 Şubat  / 20.00  / Kadıköy Belediyesi 
Evlendirme Dairesi

Düzenleyen: Caddebostan Gönüllüleri 

“MASLAK KASRI VE BELGRAD ORMANI GEZİSİ”
06 Şubat  / 09.00 /  Göztepe Gönüllü Evi  

Düzenleyen: Göztepe Gönüllüleri

“KALP YOGASI”
Yoga Eğitmeni Nur MORTAŞ

06 Şubat  / 11.00  / Koşuyolu Gönüllü Evi  
Düzenleyen: Koşuyolu Gönüllüleri

“HATHA YOGA”
Yoga Eğitmeni Nur MORTAŞ

06 Şubat  / 12.30  / Koşuyolu Gönüllü Evi  
Düzenleyen: Koşuyolu Gönüllüleri

“BOLLUK VE BEREKET”
Kişisel Gelişim Uzmanı Damla TOMRU

06 Şubat  / 13.00  / Zühtüpaşa Gönüllü Evi  
Düzenleyen: Zühtüpaşa Gönüllüleri

“HİTİT VE SÜMER KÜLTÜRÜ”
Doç. Dr. Haluk BERKMEN

06 Şubat  / 14.30 /  Göztepe Gönüllü Evi  
Düzenleyen: Göztepe Gönüllüleri

“İDRAR KAÇIRMA / LENF ÖDEM”
Uzm. Fzt. Burak YEŞİLDAĞLAR, Uzm. Fzt. 

Berna GEZER 
06 Şubat  / 14.30  / Koşuyolu Gönüllü Evi  

Düzenleyen: Koşuyolu Gönüllüleri

“FİLM GÖSTERİMİ: COW SPİRACY”
Moderatör Utku ŞAHİN

06 Şubat  / 19.00  / Koşuyolu Gönüllü Evi  
Düzenleyen: Koşuyolu Gönüllüleri

“ZEYTİN EFSANESİ”
Biyolog Sefa ORCAN

06 Şubat  / 15.00 /  Moda Gönüllü Evi  
Düzenleyen: Moda Gönüllüleri

"YILDIZLAR TÜRK MUSIKİ TOPLULUĞU"
Şef Hüsnü ÇARKMAN   

06 Şubat  / 20.00  / Kadıköy Belediyesi 
Evlendirme Dairesi  

Düzenleyen: Caddebostan Gönüllüleri

“OKUMA ATÖLYESİ”
07 Şubat  / 11.00 / Koşuyolu Gönüllü Evi  

Düzenleyen: Koşuyolu Gönüllüleri

“DRAMA İLE TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ”
Perihan KOCA

07 Şubat  / 19.00  / Koşuyolu Gönüllü Evi  
Düzenleyen: Koşuyolu Gönüllüleri

“MEDİKAL ESTETİK, MEZOTERAPİ, DOLGU, 
BOTOKS VE PRP’DE GELİŞMELER”

Uzman Dr. Şafak GÖKTAŞ
07 Şubat  / 14.00 Caddebostan Kültür Merkezi   

Düzenleyen: Feneryolu Gönüllüleri

“TÜRKİYE’DE HES’LERİN DURUMU VE 
TOPLUMSAL ETKİSİ”

Dr. Ayşen EREN
07 Şubat  / 14.00 Kriton Curi Parkı Gönüllü Evi  

Düzenleyen: Kriton Curi Gönüllüleri

“İLKYARDIM VE EV KAZALARINDA ALINACAK 
ÖNLEMLER”

İş Güvenliği Uzm. ve İlkyardım Eğt. Önder 
GÖKTAŞ

07 Şubat  / 14.00 / Fikirtepe Gönüllü Evi  
Düzenleyen: Fikirtepe Gönüllüleri

“DIŞ POLİTİKADA DÜNYA DEVLETLERİ 
İLE İLİŞKİLERİMİZ”

Öğretim Görevlisi ve Yönetim Uzm. Elfin TATAROĞLU
07 Şubat  / 14.00 / Fenerbahçe Gönüllü Evi  

Düzenleyen: Fenerbahçe Gönüllüleri

“HARİKA TSM KOROSU”
Şef Harika MURTEZA   

07 Şubat  / 20.00 / Kadıköy Belediyesi 
Evlendirme Dairesi  

Düzenleyen: Rasimpaşa Gönüllüleri

“NEFESLİ ADIMLAR”
Abdullah Yılmaz DEMİR

08 Şubat  / 10.30 / Koşuyolu Gönüllü Evi  
Düzenleyen: Koşuyolu Gönüllüleri

“ÇEVRE YÖNETİM EĞİTİMİ”
Kadıköy Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müd.
08 Şubat  / 13.00 / Merdivenköy Gönüllü Evi  

Düzenleyen: Merdivenköy Gönüllüleri

“KENDİ SESİNİ BUL”
Milli Takımlar Mentörü Prof. Dr. Turgay BİÇER

08 Şubat  / 14.00 / Rasimpaşa Gönüllü Evi  
Düzenleyen: Rasimpaşa Gönüllüleri

“BİOREZONANSLA TEK SEANSTA 
SİGARAYI BIRAKALIM”

Dr. Feray TÜMAY
08 Şubat  / 15.00 / Moda Gönüllü Evi  

Düzenleyen: Moda Gönüllüleri

“DİYABETİ KABULLENMEK”
Neslihan SİPAHİ

08 Şubat  / 15.30 / Koşuyolu Gönüllü Evi  
Düzenleyen: Koşuyolu Gönüllüleri

“BİLİNÇLİ YAŞAM FARKINDALIĞI”
Kariyer Koçu Altan ÖZEN

09 Şubat  / 11.30 / Koşuyolu Gönüllü Evi  
Düzenleyen: Koşuyolu Gönüllüleri

“OKUMA ATÖLYESİ”
09 Şubat  / 13.00 / Göztepe Gönüllü Evi  

Düzenleyen: Göztepe Gönüllüleri

“EĞİTİMDE MEDYANIN ROLÜ”
Gazeteci-Yazar Ayşenur ARSLAN

09 Şubat  / 14.00 / Caddebostan Kültür 
Merkezi 

Düzenleyen: Suadiye Gönüllüleri

CUMHURİYET 
AYDINLANMASI VE KADIN
Suadiye Gönüllüleri “Cumhu-
riyet Aydınlanması ve Kadın’’ 
konulu söyleşi düzenledi. Elfin 
Tataroğlu ve Gürkan Hacır’ın ka-
tılımıyla gerçekleşen söyleşi, Su-
adiye Gönüllüleri Eğitim ve Kül-
tür Komitesi tarafından Kadıköy 
Belediyesi Caddebostan Kültür 
Merkezi’nde yapıldı.

Türkiye’de devrimin en 
önemli kazanımının laiklik olduğunu 
belirten Elfin Tataroğlu, “Laiklik, top-
lumumuza tam olarak anlatılamadı, tam 
olarak anlaşılamadı ve sürekli bir din 
düşmanlığı ile eşdeğer tutuldu. Türki-
ye’deki Cumhuriyet devrimi eşi ben-
zeri olmayan bir devrimdir. Böyle bir 
coğrafyada, paramparça olmuş bir im-
paratorluktan, işgal altındaki bir ülke-
den laik bir ulus devlet yaratmak ger-
çekten mucize. Türkiye Cumhuriyeti, 
kadına seçme ve seçilme hakkının dün-

yadaki birçok ülkeden daha önce veril-
diği bir ülke. Türk kadını, bu kadar çok 
değeri, bu kadar çok kazanımı çok erken 
bir vakitte Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
gibi dünyada eşi benzeri bulunmayan bir 
devrimci sayesinde bu kadar rahatlıkla 
elde ettiyse bugün de O’nu sonuna ka-
dar savunmayı görev edinmeliyiz’’ dedi.

Korkunun da, cesaretin de insana 
özgü bir duygu olduğunu belirten Gür-
kan Hacır ise şunları söyledi: “Türk ay-
dınının ve Türk kadınının politik mü-

cadelesine baktığımız zaman 
korktuklarını ama yapmak zo-
runda olduklarından geri kal-
madıklarını görüyoruz. Bu çok 
özel bir duygu. Tarihe dönüp 
baktığımızda, işte o zaman ce-
sur kadınları görüyoruz. Ata-
türk devrimlerine inanmış, sa-
dece Atatürk devrimlerine de 
değil, ideolojisine, kendi inan-

dığı doğrulara ömrünü vermiş, hayatını 
koymuş, cesur, öncü kadınlar görüyo-
ruz. Bizim büyük cesaret göstermiş ka-
dınlarımız var. Birçoğunun isimleri tari-
hin tozlu sayfaları arasına bile girmeden 
kayboldu gitti. Bahriye Üçok, Behice 
Boran gibi isimlerini öğrendiğimiz, ha-
yat hikâyelerine vakıf olduğumuz pek 
çok kadınımız oldu’’ dedi. Konuşmacı-
lara günün anısına sunulan teşekkür bel-
geleri ile sona eren söyleşi yoğun ilgi 
gördü.

ERENKÖY 
GÖNÜLLÜLERİ YENİDEN 
TİYATROYLA İÇ İÇE 
Kadıköy Belediyesi Erenköy Gönüllüleri 
Kültür Sanat Komitesi, her ay 45 kişilik 
tiyatro sever gönüllü gruplarıyla beraber 
katıldıkları tiyatro oyunlarına, bu defa 
Şehir Tiyatroları Ümraniye Sahnesi’nde 
sahnelenen “Bak Bizim Şarkımızı Çalıyorlar” 
müzikaliyle yenisini ekledi. Sahnelendiği 
birçok ülkede beğeniyle izlenen,  şöhretli 
ancak takıntılı bir besteci ile ona hayran, 
çılgın ve yetenekli bir söz yazarının fırtınalı, 
duygusal ilişkilerini birbirinden keyifli şarkılar 
ve danslar eşliğinde anlatan “Broadway 
Müzikali” ile keyifli zaman geçiren 
tiyatro severler, Erenköy Gönüllülerine 
organizasyon için teşekkür etti.

ZEYTİNİN EFSANESİ
Feneryolu Gönüllüleri Çevre 
Komitesi, 2018 yılının ilk etkinliğini 
“Zeytinin Efsanesi” başlıklı söyleşiyle 
gerçekleştirdi. Zeytin ağacının 
“ölümsüz ağaç” olarak ifade edildiği 
etkinlikte, “Zeytin yetiştiriciliğinin ilk 
insanlarla başlamış olması yönüyle 
zeytin ağacı, bütün ağaçların ilkidir” 
ifadelerine yer verildi.  Sefa Orcan’ın 
anlatımıyla gerçekleşen söyleşide 
zeytin ağacı, zeytin ve zeytinyağı 
hakkında detay içeren bilgiler aktarıldı; 
zeytin ve zeytinyağı tadımı yapılarak iyi 
bir zeytinyağının özellikleri de anlatıldı.

HOLOGRAFİK EVREN VE 
BİLİNCİN YARATIMLARI
Fenerbahçe Gönüllüleri “Holografik Ev-
ren ve Bilincin Yaratımları’’ konulu söy-
leşi düzenledi. Söyleşi, Reiki Master Ali 
Karaca’nın katılımıyla Fenerbahçe Gönül-
lü Evi’nde yapıldı. Bilincin yaratımlarının, 
dünyada reel olarak var olmayan nesnele-
rin, yiyeceklerin veya kokuların bir kişi ta-
rafından maddeleştirilmesi, materyalize 
edilmesi olduğunu ifade eden Ali Karaca, 
“Maddeleştirme, yani materyalizasyon ol-
gusu, Hindistan’da yaygın bir anlayış ola-
rak varlık sahasında. Yalnızca Hindistan’da 
değil, batıda da materyalizasyon gerçekleş-
tiren kişiler var. Materyalizasyon, enerjinin 
ve imajinasyonun kullanılmasıyla meydana 
gelir. İmajinasyonun kökeni aslında doğru-
dan beyin değil bilinçtir. Bilinç, beyne bağ-
lı bir fonksiyon değildir. Çünkü bilincin 

ölümden sonra da varlığını devam ettirdi-
ğine dair bilimsel kanıtlar vardır. O zaman 
imajinasyonun kökeni bizim bilinç faaliye-
timiz, diyebiliriz. Beyin sadece dünya bo-
yutu içinde bilinci taşıyan bir vasıtadır. Bi-
linç beyne bağlı değildir, beyinden ötedir’’ 
şeklinde konuştu. Ali Karaca’nın gönüllü-
lerden gelen soruları cevaplamasının ardın-
dan program sona erdi.

CÜZZAM HAFTASINDA 
“TÜRKAN” İZLENDİ
Her yıl Ocak ayının son Pazar günü, 
cüzzam hastalığının farkındalığını 
arttırmak amacıyla Dünya Cüzam Günü 
olarak değerlendirilir. Kadıköy Belediyesi 
Moda Gönüllüleri de Dünya Cüzzam Günü 
dolayısıyla “Türkan’’ isimli bir belgesel 
gösterimi gerçekleştirdi. Moda Gönüllü 
Evi’nde gösterilen belgeselde, uzun yıllar 
cüzzam hastaları ile ilgilenen Türkan 
Saylan’ın çalışma ve aile hayatı anlatıldı. 
Etkinlik, bazı gönüllülerin Türkan Saylan’a 
dair anılarını anlatmasıyla sona erdi.

DUYGUSAL ARINMA
Kadıköy Belediyesi Göztepe 
Gönüllüleri Kişisel Gelişim Komitesi, 
Enerji Terapi Uzmanı Biyolog Buket 
Elbeyoğlu’nun konuşmacı olarak 
katıldığı “Duygularımızın Ruh ve 
Beden Sağlığına Etkileri’’ konulu 
söyleşi düzenledi. Akıcı anlatımı ve 
doyurucu yanıtlarıyla Elbeyoğlu, 
gönüllüler ve mahalleliler tarafından 
dikkatle takip edildi. 

ZÜHTÜPAŞA 
GÖNÜLLÜLERİNDEN 
ÖĞRENCİLERE DESTEK
Kadıköy Belediyesi Zühtüpaşa 
Gönüllüleri ihtiyaç sahibi 
öğrencilere kıyafet yardımında 
bulundu. Üsküdar İlçesi Yavuztürk 
Mahallesi’nde bulunan Şehit 
Kader Sivri Ortaokulu’na ve 
Van’da yaşayan ihtiyaç sahibi 
öğrencilere kaşkol, bere, mont, 
bot gibi ihtiyaçları doğrultusunda 
dayanışma ağı kuran gönüllüler, 
“Işık yakmanın iki yolu vardır; ya 
kandil olmak, ya da yansıtan ayna 
olmak’’ sözünden feyiz aldıklarını 
ifade ettiler. Sosyal Komite üyeleri, 
amaçlarının çocukların daha temiz 
ve sorunsuz ortamlarda eğitim 
ve öğretim görmelerini sağlamak 
olduğunu ve bunun için her 
zaman ellerinden geleni yapmaya 
çalışacaklarını söylediler.

DÜNYA MİRASI 
HİYERAPOLİS
Kadıköy Belediyesi Göztepe 
Gönüllüleri Eğitim Komitesi “Unesco 
Dünya Mirası Pamukkale Hiyerapolis’’ 
konulu söyleşi düzenledi. Yazar 
ve Çevirmen Havva Mutlu’nun 
katıldığı etkinlikte Unesco Dünya 
Mirası listesine kültür ve doğa mirası 
olarak dâhil edilen değerlerimizden 
Pamukkale Hiyerapolis’in tarihsel 
gelişimi hakkında bilgiler verildi. 
Mutlu, Dünya Mirası listesine 
dâhil edilen Divriği Ulu Camii ve 
Darüşşifası, Göreme Milli Parkı ve 
Kapadokya, Hattuşaş Hitit Başkenti, 
Boğazköy Çorum, Nemrut Dağı, 
Pamukkale Hiyerapolis, Xanthos-
Letoon, Safranbolu Şehri, Truva 
Antik Kenti, Edirne Selimiye Camii ve 
Külliyesi, Çatalhöyük Neolitik Kenti, 
Cumalıkızık ve Bergama hakkında 
yazdığı kitaplarla da biliniyor.

GÖNÜLLÜLERDEN  
TSM KONSERİ
Kriton Curi Gönüllüleri tarafından 
düzenlenen Klasik Türk Sanat Müziği 
kış dönemi konseri, Şef Caner Bakır 
yönetiminde gerçekleşti. Açılış 
konuşmasını Gönüllü Evi Başkanı 
Ayten Afşin yaptığı konserde Segâh, 
Buselik, Hicazkâr, Uşşak ve Muhayyer 
makamındaki seçkin eserlerin seslendirildi. 
Kadıköy Belediyesi Gönüllü Merkezi 
Yönetim Kurulu Üyesi Ayşen Gürer’in de 
katıldığı müzik ziyafeti, günün anısına çiçek 
sunulması ile sona erdi.

BOSTANCI VE ERENKÖY 
GÖNÜLLÜLERİNİN 
KÜLTÜR GEZİSİ
Kadıköy Belediyesi Erenköy Gönüllüleri 
Sarıyer’de Sakıp Sabancı Müzesi olarak 
kullanılan Atlı Köşk ve Sadberk Hanım 
Müzesi’ne gezi düzenledi. Erenköy mahalle 
sakinleri ve gönüllülerinin yoğun isteği 
üzerine düzenlenen geziye katılanlar Atlı 
Köşk’te Çinli sanatçı Ai Weiwei’in porselen 
sergisini, Sadberk Hanım Etnografik 
Eserler Müzesi’nde değişik dönemlere ait 
Türk-İslam eserlerini ve Vehbi Koç’un eşi 
Sadberk Hanım’ın kişisel koleksiyonunu 
görerek fotoğraf çekme fırsatı buldular. Gezi 
sayesinde güzel bir gün geçiren gönüllüler, 
yolculuk sırasında Emirgân Korusu ve 
Rumeli Kavağı’nı da ziyaret ettiler. Erenköy 
Gönüllülerine teşekkür eden katılımcılar en 
kısa zamanda başka bir gezi programında 
buluşmak istediklerini belirttiler.  Kadıköy 
Belediyesi Bostancı Gönüllüleri ise Mudurnu, 
Taraklı ve Göynük ilçelerini kapsayan bir gezi 
programı düzenlediler. Armutçular Konağı, 
Kervanlar Konağı, Haytalar Konağı ve 
Yıldırım Beyazıt Camii’nin mimari yapısından 
oldukça etkilenen grup ayrıca Hıdırlık Tepesi, 
Eski Çarşı ve bölgede bulunan diğer tarihi 
yapıları görme fırsatı buldular.  

GÜFTE RENGİNDE ŞİİR RİTMİNDE
Rasimpaşalı şair ve ressam Perihan Koca, 
Rasimpaşa Gönüllü Evi’nde gönüllüler 
ve mahalleliler ile bir araya geldi. “Güfte 
Renginde Şiir Ritminde” adlı etkinlikte, 
pek çok şair, bestekâr, müzisyen ve 
sanatsever sanata doydu. Şiirin ve 
müziğin doyasıya yaşandığı keyifli etkinlik, 
gönüllülere ve mahallelilere motivasyon 
olurken, sunulan teşekkürlerle sonlandı.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İLE ORTAK SERGİ
Kadir Has Üniversitesi Tasarım Bölümü öğrencilerinin 
hazırladıkları projeye katkıda bulunmak amacı ile ortak bir 
etkinlik düzenleyen Osmanağa Gönüllüleri, 7-9 Ocak 2018 
tarihlerinde Yeldeğirmeni Ayrılıkçeşme lokasyonunda, izin almak 
suretiyle bazı evlerin pencerelerini değerlendirdiler ve el emeği 
ile üretilen ürünleri üniversite öğrencileri yararına sergilediler.

İSTANBUL-LEVERKUSEN 
ARASI MÜZİK KÖPRÜSÜ
Dr.  Aylin Şengün Taşçı şefliğinde 
İstanbul’da dört yıldan bu yana 
faaliyet gösteren Mısra Türk Müziği 
Topluluğu’nun, Almanya’dan gelen 
Leverkusen Musiki Cemiyeti’nin 
de katılımıyla oluşturdukları yüz 
kişilik dev kadro ile Bağlarbaşı Kültür 
Merkezi’nde verdikleri konser büyük 
beğeni topladı. Dinleyiciler ilgiyle 
dinledikleri eserlere eşlik etmeyi de 
ihmal etmediler. 

Rasimpaşa Gönüllüleri 
düzenli ve sık aralıklarla 
düzenledikleri 
sağlık seminerleri 
çerçevesinde 
geçtiğimiz günlerde 
“Varislerin Ozonla Tedavisi ve Ameliyatsız 
Yüz Germe (HIFU)” başlığının ele alındığı bir 
etkinlik gerçekleştirdiler. 
Rasimpaşa Gönüllü Evi’nde düzenlenen 
seminer, Göğüs Kalp ve Damar Cerrahı 
Doç. Dr. Sezai Çelik’in sunumuyla 

gerçekleşti. Seminerin ilk bölümünde, 
“varislerin oluşum nedenleri, 
varislerin çeşitleri, varislerin 
türüne göre tedavi yöntemleri” 
hakkında görsel sunumlarla 
birlikte bilgi aktarımında 
bulunan Çelik, seminerin 
ikinci bölümünde ameliyatsız 

yüz germe alanında yeni bir uygulama 
yöntemi olan “HIFU” tekniği hakkında da 
doyurucu paylaşımlarda bulundu. Seminer, 
gönüllülerin ve mahalle sakinlerinin 
katılımıyla gerçekleşirken, soru ve 
cevaplarla sona erdi.

OZON TEDAVİSİ VE HIFU

BOSTANCI’DA İLK YARDIM SEMİNERİ
Anesteziyoloji ve 
Reanimasyon Eğitimli 
Anestezi Teknisyeni 
Nurten Duman Doğaner 
tarafından Bostancı 
Gönüllü Evi’nde sunumu 
yapılan “ilkyardım” 
semineri, dinleyicilerin 
interaktif katımlıyla gerçekleşti. 
Yoğun katılımla gerçekleşen seminerde 
“ilkyardım nedir,  yaşamın tehlikeye girdiği 
durumlarda vatandaş olarak neler yapılabilir, 
suni teneffüs, kalp masajı, kırıklar ve 

kanamalarda ilk müdahale 
nasıl yapılır; zehirlenme, 
hayvan ve böcek ısırmaları 
durumlarında yapılması 
gereken işlemler” 
hakkında kapsamlı 
bilgi verildi. Seminer, 
gönüllülerin ve 

mahalle sakinlerinin, ilkyardımın 
öncelikli amaçlarına ve iyileştirmeyi 
kolaylaştırmak için izlenmesi 
gereken adımlara yönelik sorularının 
yanıtlanmasıyla birlikte sona erdi.
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SOLDAN SAĞA:
1-1904-1958 yılları arasında yaşamış, kardeşi Adalet Cimcoz gibi dublaj alanındaki 
çalışmalarıyla tanınmış, ‘Cici Berber’, ‘Senede Bir Gün’ gibi filmlerde rol almış aktör, yönetmen 
ve dublaj sanatçısı… Sayfa kenarına kaydedilen yazı, çıkma. 2-İsyan eden, isyankar… Eskiden 
kullanılan altın ve gümüş işlemeli bir tür ipek kumaş… Altın… Bir kaynağa dayanmayan, hayali. 
3-Görüntü, hayalet, ruh… ‘Kayıp Zamanın İzinde’ romanıyla ünlü Fransız yazar… Rey. 4-Aruz 
vezninde kısa okunması gereken heceyi ölçüye uydurmak için uzun okuma… Metal olmayan 
element… Antrakt. 5-Halk dilinde evet… Ankara’nın bir ilçesi… Avrupa’da bir yarımada. 
6-Eskiden, ondalık… Ateş… ‘Mahrem’, ‘İskender’, ‘Aşk’ gibi kitaplarıyla tanınan yazar. 7-Orhan 
Pamuk’un bir romanı… Farrow soyadlı aktris… Güvenlik… Kağıt süslemeciliğinde kitre, kola vb. 
yapıştırıcılarla yoğunlaştırılmış su üzerine, neft yağı ile sulandırılmış yağlı boya damlatılarak 
yapılan ve kağıda geçirilen süs. 8-Sıcakla soğuk arası… Bir tür antilop… Mersin’in bir ilçesi. 
9-Sapı kısa, küçük odun baltası… Bir tür erkek takım giysisi… Kamer… Bir işin yapıldığı an, 
sıra. 10-Yazılı kağıt… Karanın deniz, göl, ırmak boyunca uzanan bölümü… Kuzey Kutbu’yla ilgili, 
Kuzey Kutbu yakınında olan. 11-Bir yükün yukarıya kaldırılmasını sağlayan araç... Üslup, tarz… 
Koruyucu, kayırıcı… Yemek. 12-Erken… Sermaye...  Tanrıtanımaz… Kırgızların ünlü destanı. 
13-‘’Yol’, ‘Sürü’, ‘Pehlivan’ gibi filmleriyle tanınan aktör… Yardımcı… Çıplak resim. 14-El, yüz 
hareketleriyle gösterme… Bir işi kazanç sağlamak amacıyla yapan kimse. 15-Yeni anlamında 
kullanılan önek… İnsanın davranışlarının temelini oluşturan cinsel içgüdü… Avrupa’da bir 
ırmak… Fakat, lakin. 16-İlave… Kucak çocuklarını, bebekleri eğlendirmek için çıkarılan ses… 
Bir pamuk türü… Maydanozgillerden, kokulu tohumu hamur işlerinde de kullanılan bir bitki. 
17-İri yapılı (genç)… Pirzola… Tropikal bölgelerdeki denizlerde bütün yıl süresince düzenli esen 
rüzgar. 18-Ses… Yeşile çalan toprak rengi… Bir kimseye sonradan takılmış ad… İnsansız hava 
aracı anlamında kısaltma. 19-Homeros’un bir destanı… Çoğunluk, çokluk… Kars yakınlarında 
bir ören yeri. 20-Genel görünüm… Ruh… Bir makinenin dönme hareketini öteki parçalara 
aktaran ve ucuna dişli çarklar, tekerlekler ya da pervane bağlanan demir mil. 

YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1-‘Duvar Karşı’, ‘Elveda Berlin’, ‘Paramparça’ gibi filmleriyle tanınan sinema yönetmeni… 
Acılar karşısında dayanma gücünü yitirmeyen, dayanıklı. 2-İsimler, adlar… Can Yücel’in bir 
kitabı… Yankı… Uzunçalar da denilen plak türünün kısaltması. 3-İkiyüzlülük… Elazığ’ın bir 
ilçesi… Brezilya’nın, karnavalı ile de ünlü kentinin kısa yazılışı… Düş. 4-İletişimde üstünlüğü, 
önceliği olan, önemli (haber)… Kışın en şiddetli zamanı, zemheri… Tan soyadlı yazar. 5-İlkel 
benlik… Tarihte, İran’ın güneybatısında eski bir ülke… Resim yapmada kullanılan kömür 
kalem… Bir nota. 6-Güvenlik güçlerinde belirli bir iş ya da hizmeti başarabilecek güçteki 
en küçük birlik… Müzikte, üçlü… Gebre otu, kebere… Eskiden hattatların kağıt cilalamak 
için kullandıkları özel karışım. 7-Bedavacı… Üzerine yapı yapılmak için ayrılmış yer… Belli 
kurallara göre yapılan çiçek düzenlemesi. 8-Sevgili…  Japon tiyatrosunda geleneksel bir tür… 
Alamet… Gelişme, ilerleme göstermeyen, duruk… Kötü, fena (göz, söz vb.). 9-Kadıköy’de 
bir semt… Bir zaman birimi. 10-Eski dilde bilginler… Tanrı buyruğu ile, insanların rızkını 
dağıtmakla ve doğa olaylarının gerçekleşmesini sağlamakla görevli melek… At üzerinde 
sopayla oynanan bir tür top oyunu. 11-Anatomide, havsala… İmam hatip lisesi anlamında 
kısaltma… Utanma… Kolsuz, askılı fanila. 12-Zırhlı personel taşıyıcı anlamında kısaltma… 
Ege Denizi’nde, Yunanistan’a bağlı bir ada… Atlas Okyanusu’nda, Portekiz’e bağlı adalar… 
Gürcistan’ın para birimi. 13-İstanbul’un eski adlarından biri… ‘Sevgili Arsız Ölüm’, ‘Berci 
Kristin Çöp Masalları’, ‘Unutma Bahçesi’ gibi romanlarıyla tanınan yazar. 14-Evgin soyadlı 
şarkıcı… Uzay… Kendi başına, kendiliğinden… Hayvanın bir yanındaki yük. 15-Güçlü istek, 
arzu… Trabzonspor’un kısa yazılışı… Arka, geri, art. 16-Nuri Bilge Ceylan’ın bir filmi… Kutsal 
Hint destanlarından biri… Uzaklık belirten sözcük. 17-Elektronik fon transferi anlamında 
kısaltma… Labada bitkisine verilen bir ad… Psikolojide, sapaklık. 18-Olumsuzluk belirten 
bir önek… Asya’da bir yarımada… Öğüt. 19-Üç ya da daha çok sesin bir arada tınlaması… 
Kriptonun simgesi… Hedef… Şair. 20-Suudi Arabistan’ın başkenti… Kafiye… Dar ve uzun 
kavkılı bir deniz yumuşakçası… Dahil.

GEÇEN SAYININ ÇÖZÜMÜ
SOLDAN SAĞA: 1-Jennifer Lawrence, Hat 2-Alarm, Ün, Ara, Skala 3-Lam, Biatlon, Ora, Okar 4-Eleman, Remiks, Dil, Bi 5-Se, Ataşe, İto, Nan, Baz 6-Amat, Kova, 
Raca, Kaim 7-Kut, Kaybolan Yıllar 8-Cumhur, Na, Ja, Eytam 9-Ala, Belirme, Em, Abis 10-Kankan, Asenkron, Aşık 11-Ab, Anık, Rol, Ac, Ra 12-Statüko, Zavallılar 13-
Tıp, Yo, Nil, Akala 14-Er, Türedi, Bit, Az, Dik 15-İmbik, Feneryolu, Komi 16-Na, Küvet, Liege, Kenet 17-Kesek, Kaytarmak, La 18-Eke, Tur, Noel, Tip 19-Cümbüş, Sof, 
Saydam 20-Kle, Nur, Nazlı, La, Meç.
YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1-Jale Sancak, Steinbeck 2-Elalem, Ulaştırma, Kül 3-Name, Akman, Ap, Keme 4-Nr, Matuh, Kat, Tike 5-İmbat, Tuba Büyüküstün 6-İnak, 
Ren, Kor, Ve, Şu 7-Eda, Şok, Ao, Efekt 8-Trevanian, Adet, Us 9-Lüle, Ayarsız, İn, Kron 10-Anomi, Mekan, Ela, Fa 11-Nitrojen, Vibriyo 12-Ra, Koala, Kraliyet, El 13-Eros, 
Ca, Erol, Togan 14-Nar, Nanemolla, Leros 15-Ada, Yy, Au, Meal 16-Es, İnkıta, Alaz, Kalya 17-Kol, Alabacak, Kek 18-Hak, Bilmiş, Radon, Tam 19-Alabama, Sır, Limelime 
20-Tariz, Re, Karakitap.
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Amatör Günleri, Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi’nde 
usta çizer Behiç Pek buluşmaları ile  devam ediyor. 

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

Kadıköy Belediyesi tarafından bu yıl beşinci-
si düzenlenen “Kadıköy Belediyesi Çocuk Kitap-
ları Günleri” kapılarını, 31 Ocak Çarşamba günü 
genç ve çocuk kitapseverlere açtı. Kadıköy Bele-
diyesi Başkan Yardımcılarından Başar Necipoğlu 
ile Mehmet Şengül’ün katıldığı açılışa, Kadıköy-
lü çocukların da ilgisi yoğundu. Kadıköy Beledi-
yesi Başkan Yardımcısı Başar Necipoğlu, “Çocuk 
Kitap Günleri çocukların tatilinin daha dolu bir şe-
kilde geçmesini sağlayacak. Çocuklara kitabı sev-
dirmek amacıyla yola çıkan bu ve buna benzer ça-
lışmaların  daha fazla olmasını istiyoruz. Anne ve 
baba çocuğun yanında kitap okumalı. Büyükler ki-
tap okusun ki küçükler de onları örnek alsın.” dedi. 

Kitap stantlarını gezen kitapseverlerden Bur-
cu Aksu, bunun çok güzel ve başarılı bir etkinlik 
olduğunu, etkinlik sayesinde birçok kitaba ulaşa-
bildiklerini söyledi. Aksu, Oğlu Oğuzhan’a üç ki-
tap aldıklarını ve bu tür etkinliklerin devamını di-
lediklerini ifade etti.  Asuman Tizer de keyifli bir 
etkinlik olduğunu ve birçok alternatifin bir ara-
da olduğunu dile getirdi. Tizer, “Çocuklarım kitap 
okumayı çok seviyor. Bu ve buna benzer çalışma-
ların devamlı olmasını istiyoruz.” dedi. Kitap Gün-
leri’nin diğer bir misafiri Büşra Taşkın ise; “Kızım 
Zeynep’in yaş grubu için çok kitap var. Kızımla 
birlikte bu tür etkinlikleri çok seviyoruz. Çünkü biz 
kitap okumayı önemsiyoruz.” diye konuştu.

l Seyhan KALKAN VAYİÇ

Çocuklara 
kitap okumayı 
sevdirmek ve 

alışkanlık edinmelerini 
sağlamak için 

düzenlenen “Kadıköy 
Belediyesi Çocuk 
Kitapları Günleri” 

kapılarını açtı

Başkan Yardımcısı 
Başar Necipoğlu, 
çocuklara kitap hediye etti

Asuman Tizer; 
“Çok keyifli ve 
alternatifli bir 
etkinlik.”

Başkan 
Yardımcısı 

Mehmet 
Şengül Büşra 

Taşkın; “Biz 
kitapları 
ve kitap 

okumayı 
çok 

seviyoruz.”

Burcu Aksu; 
“Çocuklara 

kitap sevgisini 
kazandırmak 

için yapılan 
bu etkinlik 

başarılı.”

OKUMA 
ATöLYELERi OLACAK

Çocuklara kitap sevgisini aşılamak ve 
kitap okumayı alışkanlık haline getirmek amacıyla 

yola çıkan ve geleneksel hale getirilen 
Çocuk Kitap Günleri,  Kozyatağı Kültür Merkezi 

Sanat Galerisi A ve B Salonları’nda 4 Şubat tarihine 
kadar kitapseverleri ağırlayacak. 

BULMACA
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cıbadem’deki Marmara Üniversitesi Gü-
zel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alaattin Kiraz-
cı, 2009 yılından beri şehir bahçesi yapı-

yor. 100 metrekarelik bahçeye ektiği atalık tohum-
lardan patlıcan, biber, domates ve salatalık yetiştiren 
Kirazcı, çalışmalarını “ekolojik sanat” ve “organik 
heykel” olarak tanımlıyor. Kampüs içinde onlarca 
tavuk besleyen Kirazcı, aynı zamanda arıcılık da ya-
pıyor. İstanbul’un göbeğinde arıcılık yapan ve evla-
diyelik tohumlarla doğal tarım yapan Kirazcı, 9 yıl-
lık macerasını anlattı. 

“ALTIN KADAR DEĞERLİ”
• Heykel sanatçısısınız ama kampüste sebze eki-

yorsunuz, tavuk besliyorsunuz ve arıcılık yapıyor-
sunuz. Bütün bu faaliyetleri de “ekolojik sanat” 
olarak tanımlıyorsunuz. Nerden çıktı bu fikir?

Bir gün internette araştırma yaparken bir ha-
bere denk geldim. Bir düğünde damadın bir arka-
daşı yarı şaka yarı ciddi düğün takısı olarak kilog-
ram fiyatı oldukça yüksek olan biber tohumundan 
bir paketi damada hediye etmişti. Bunun dışında 
bir arkadaşım Antalya’da seracılık yapanların ken-
di ihtiyaçlarını karşılamak için kimyasal tarım ilacı 
kullanmayan yerel satıcılardan sebze ve meyve al-
dıklarına şahit olduğunu anlatmıştı. Bana çok iro-
nik bir durum gibi geldi bu. Tohum o kadar pahalı 
ki. Altın kadar değeri var ve damat ve geline ta-
kılıyor. Türkiye’de de üretilmiyor. Bir tohum takı 

olarak takılıyorsa atalık tohumlar neden sanat ese-
ri olmasın diye düşündüm. Bunun popülerleşme 
tehlikesi de var tabi. Ama ben bu tohumları per-
formatif bir eylem olarak dağıttığım gibi, çerçeve-
ye koyup sanat eseri olarak birkaç sergide ‘orga-
nik heykel’ adı altında sergiledim. Tohumların da 
lüks bir tüketim malzemesi gibi satışa sunulaca-
ğını düşündüm. Bir anlamda sanat alanında bir 
tartışma açmak istedim.

• Alışık olmadığımız ya da ilk defa duyduğu-
muz bir şey yapıyorsunuz. Nedir bu ekolojik sa-
nat? Sanat ve doğayı nasıl bir araya getiriyor-
sunuz?

Sanatın çok yönlü bir tarafı var. Tabii bunun 
farkında olarak heykel sanatı içerisinde disiplin-
ler arası çalışıyorum. 2009 yılında ekolojik sanat di-
yebileceğimiz sanatın içinde yer alan faaliyetlerime 
başladım. Datça’dan gelen bir domatesin tohumunu 
ektim bahçeye. Epeyce domates yetişirdik. Çekir-
değin fideye dönüşmesi ve ürün vermesi bende bir 
hayranlık uyandırdı. Ama bu hayranlık ne kadar şe-
hirleştiğimin farkına varmamı da sağladı. Bu durum 
bende belli bir uyanış sağladı. Zaman geçtikçe, şe-
hir bahçesi kendi farkındalığımı artıran bir hobi bah-
çesinden, ekolojik farkındalık yaratmayı amaçlayan 
sanatsal bir projeye dönüştü.

“FARKINDALIK YARATMAK İSTİYORUM”
• Bu projeyi biraz açar mısınız?
Sanat, gerçekliği soyutlayarak bir fikri ifade 

etme biçimidir denilebilir. Oysa ben bunun tam ter-
sini yapmaya çalışıyorum. Yani metaforik değil, 
açık ve doğrudan  bir dil kullanıyorum. Hobi gibi 
görünecek bir uygulamanın ekolojik bir amaç uğru-
na, sanat olduğunu iddia ediyorum.  Bu sanat hare-
keti, bir anlamda zaman geçtikçe gelişen, değişen, 
başka bir şekil alan bir aktiviteye dönüşüyor. 2009 
yılında başladığım bu naif hareketle hem sanata 
hem de şehirdeki yaşama eleştirel bir anlayış ge-
tirmeye çalışıyorum. Ekolojik sanat sadece meyve, 
sebze elde etme amacı taşımıyor. Burada elde edi-
len ürünler atalık tohumlardan sağlanıyor. 2009 yı-
lında bana ulaşan tohumlardan pembe domates elde 
ettim. Biber ve salatalık tohumlarından çok az mik-
tarda elde etsem de elimden geldiğince bu tohumla-
rı her yıl korumaya çalışıyorum. Önemli olan şey;  
bu döngüyü sağlayıp, bu tohumları ihtiyaç sahip-
lerine dağıtmak ve bu konudaki farkındalığı arttır-
maktı. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum. Sanatsal 
bir eylem olarak bu tohumu ücretsiz dağıtıyorum.

• Bu projeyle ne amaçlıyorsunuz? 
Sanatın ajitatif ve provakatif dilini kullanarak 

farklı çevrelerde tartışmaya açılmasını istedim. Yap-
tığım şeyin kendi yaşamımıza karşı geliştirilen bir 
eleştiri olduğunu düşünüyorum. Ekolojik sanat pro-
jesini; farkında olmadan yürüttüğümüz  ya da des-
teklediğimiz endüstriyel tarıma ve bu süreci destek-
leyen kanunlara yapılan bir eleştiri olarak okumak 
gerekiyor. 

ŞEHRİN GÖBEĞİNDE ARICILIK
• İstanbul’un gizli arıcılarındasınız. Bu süreç 

nasıl gelişti? 
Birkaç yıl önce İSMEK’te arıcılık kursuna git-

tim. Kurstan evvel, internetten arı kovanı almış ve 
okulun bahçesine getirmiştim. Ama yakın çevrem 
beni engelledi. İyi ki de engellemişler. Çünkü çok 
dikkatli olunması gerekiyor. Kurstan sonra bir cesa-
ret geldi. Gebze’deki arkadaşımın bahçesine iki ko-
van yerleştirdim. Kampüste de bir kovanım var. Ne 
yapmam ve ne yapmamam gerektiğini öğreniyorum. 
Arılara ve kovanlara zarar veren kimyasal ilaçlar ve 
varoa kenesi var. Modern veya minimum müdaha-
le içeren yöntemlerle bunlar nasıl engellenir, bütün 
bunları öğrenmeye çalışıyorum.

• Nedir bu varoa kenesi?
Hastalığı kovana taşıyan bir canlı türü. Arılar 

için en büyük zararlılardan bir tanesi. Arıları savun-
masız bir noktaya sürüklüyor. Şöyle düşünün başı-
mız kadar bir kütleyi vücudumuzda taşıyoruz. Arı-
nın kanını emen ve sürekli üreyen bir canlı. 

• Özellikle İstanbul’daki kentsel dönüşüm ve 
mevsimsel değişiklikler arıcılığı nasıl etkiliyor?

Bu değişimler insanlar için ne kadar zararlıysa, 
arılar için de o kadar zararlı aslında. Arının ürünü 
ekolojik bir faaliyet olduğu için ürünü almak benim 
için ikinci planda. Arının zaten doğaya katkısı mu-
azzam. Polenlemeyi sağlayan bir canlı türü. Mesela 
Bambus arısı  seralarda kullanılır. Balarısı gibi bazı 
böcekler, dünyadaki sebze ve meyvenin üçte ikisi-
nin üretilmesini sağlar. ‘Arılar yok olursa biz de yok 
oluruz’ bu söz çok söylendi ama, gerecekten de öyle. 
Arılardan bal almak benim için çok önemli değil. 
Ama bu, çok büyük bir zevk. Arıları besliyorum di-
yorum ama aslında onlar bizi besliyor. Müdahalemiz 
olmadan da yaşayan bir canlı türü sonuçta. Şehir-
de ağır metal tehlikesi çok fazla. Bu konuda şimdi-
ye dek yaptığım araştırmalarda şehirden elde edilen 
balın içinde ağır metal bulunduğuna dair bir veriye 
rastlamadım. 

• Şehirde arıcılık yapılabilir yani?
Dünyanın büyük endüstriyel şehirlerinde, mese-

la Paris, Londra, Berlin, Frankfurt, Hong Kong, New 
York ve Kaliforniya gibi pek çok metropolde arıcılık 
yapılıyor. New York’ta 2010’da bir yasa çıkarıldı ve 
arıcılık serbestleştirildi. 

• Bu konuyla ilgili başka çalışmalarınız olacak mı?
İstanbul’da pek çok arıcılık faaliyeti yapılıyor. 

Bu konuyla ilgili belgesel çalışması yapmayı düşü-
nüyorum. 

Ekolojik Sanat
Endüstriye 
bir tepki eylemi:

Atalık tohumlarla üniversite kampüsünde şehir bahçesi yapan ve burada yetiştirdiği 
sebzelerden elde ettiği evladiyelik tohumları dağıtan heykel sanatçısı Alaattin Kirazcı, “Hem 
sanata hem de şehirdeki yaşama eleştirel bir anlayış getirmeye çalışıyorum” diyor

A
l Erhan DEMİRTAŞ

• Biraz da projenin fiziksel yapısından konuşalım. 
Kampüs içinde neler yaptığınızı anlatabilir 
misiniz?
Projeye başladığımda bahçenin alanı 15 
metrekareydi. Ama zamanla bahçe giderek 
büyüyerek 100 metrekare oldu. Kümes alanı 
60 metrekarelik bir alanı kapsıyor. Sebze ve 
meyve ekiyorum. Kampüs içinde çöp olarak 
görülen organik birçok malzemeyi toprağa 
kazandırdık. Biyo-kömür yapımına başladık. 
Benim için sanat, sadece bir atölye mekanında 
yapılıp, başka bir mekanda sergilenecek bir obje 
olmaktan daha farklı bir ekolojik sorumluluğa 
dönüştü. 
• Kampüs içinde her sabah öten horozlar ve 
tavuklar da var. Bu canlılar projeye nasıl dahil 
oldu?
“Doğal şehir bahçesinin sürdürülebilirliği nasıl 
gelişir?” sorusunun cevabını aradığım süreçte, 
tavuklar işin içine girdi. Toprağın yetersiz olduğu 
durumlar var. Tavuklar ekolojik denge için çok 
faydalı. Toprağı işliyorlar, dışkılarıyla toprağı 
besliyorlar. Tavuklar konusunda çok sorun 
yaşadım. Komşular şikayet etmişti. Komşularla 
iletişime geçtim. Sorunlarını dinledikten sonra 
kümesin etrafını çitle çevirip otomatik kümes 
kapısı yaptım. Kapı gündüz 10’a kadar kapalı 
kalıyor, sonra açılıyor. Tavuklar okul arazisi 
içinde kendi kendilerine yemleniyor, araziyi 
temizliyorlar. Bazen ben de yem veriyorum.
• Akademik çevreden ve öğrencilerden gelen 
tepkiler nasıl oldu?
Öğrenciler projeyle çok ilgilendi. Ama bu 
ilgiyi akademik çalışmalarım için henüz 
değerlendiremedim. Bu projenin büyük 
eksiklerinden bir tanesi bu. Çünkü bu tarz 
projelerin, eğitsel bir yönü de olmalı. Hatta 
resmi olarak “ekolojik sanat” dersi konulmalı ya 
da çalıştaylarla, öğrenciler işin içine çekilmeli. 
Bana yardım eden samimi öğrenciler oldu ve 
oluyor. Organik tarım yapmak isteyenler de 
oldu ama, ekonomik nedenlerle bunu henüz 
gerçekleştiremediler. 

SEBZE 
BAHÇESİ, 
TAVUKLAR 
VE SANAT
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