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Yıkımlar için 
mevzuat yok

“Kimyasallar 
hastalık nedeni”

 Kentsel dönüşüm sürecinde  
binaların yıkımına ilişkin genel bir 
mevzuat bulunmadığı için 
uygulanacak idari cezalarda hala 
ciddi eksiklikler bulunuyor. 3 yıl 
önce önerilen Ulusal Yıkım Mevzuatı 
henüz pratiğe geçirilemedi  l Sayfa 3'te

 TMMOB Kimya Mühendisleri 
Odası İstanbul Şubesi’nden Suat 
Güneş, “Günlük yaşantımızın bir 
parçası olan kimyasallar, körlüğe ve 
astıma kadar birçok hastalığa yol 
açabilir” diyerek evdeki tehlikeye 
dikkat çekiyor  l Sayfa 12'de

“Arkeolojinin Delikanlısı” 
Muhibbe Darga...
Arkeolog, Hititolog, Dilbilimci 
Prof. Dr. Muhibbe Darga hayatını 
kaybetti. Kadıköylü bilim insanı 
Darga,  ailesini ve çocukluğunu 
geçirdiği Acıbadem’deki tarihi 
köşkü anlatıyor l Sayfa 2'de

Kahve falına değil, 
salata tabağına bak

FATİH SOLMAZ  10'da

Mississippi 
yine yanıyor…

UĞUR VARDAN  7'de

Kadıköy Belediyesi, tiyatro ve edebiyat dünyasının büyük ustası Haldun 

Taner’in 103’üncü yaş gününde Haldun Taner Müze Evi’ni açıyor. 16 Mart Cuma 

günü saat 15.00’te yapılacak açılışa tüm Kadıköylüler davetli   l Sayfa 4'te

Kadıköy Belediyesi Kültür Yayınları, 
“Tarihöncesi Dönemden Ortaçağ’a 
Kadıköy Arkeolojisi” adlı ilk kitabıyla 
kuruluşunu ilan etti  l Sayfa 2'de

İmece usulü varlığını sürdüren 
Kadıköy Atölye, çocuklar için 
felsefe, yaratıcı drama, şiddetsiz 
iletişim ve daha birçok atölyeye 
ev sahipliği yapıyor  l Sayfa 10'da

Kültür Yayınları’ndan 
ilk kitap

Kadıköy’ün atölyesi var

Haldun Taner
Müze Evi açılıyor

KADINLAR
Kadıköylü kadınlar, 8 Mart’ı ilçelerini renklerle bezeyerek 
kutladılar. Potlaçlı kadınlar bir yandan semtlerini Kadıköy 
haritasına rengârenk nakışlarla işlerken, bir yandan da 
Kadıköy Belediye binası içindeki gri emniyet filelerine gökkuşağı 
renklerinde örgü motifler giydirdi. 

8 Mart bu yıl da üretimin her alanında var olan Kadıköylü 
kadınları gündemimize taşıdı.  Kendi markalarını yaratanlar, 
bağımsız bir dünya kuranlar, her alanda istihdama katılanlar… 
8 Mart’ta Kadıköy’ün üreten kadınlar; sayfa 7, 8 ve 9'da

her yerde

Ünlü oyuncular, 
hayvanların hediyelik eşya gibi 
satılması yerine barınaklardan 

ya da sokaklardan 
sahiplenilmesini teşvik 

etmek için Kadıköy Belediyesi 
tarafından sürdürülen “Satın 

Alma Sahiplen” kampanyasıyla 
bir araya geldi  l Sayfa 5'te

Ünlüler
hayvan dostlarını

ANLATIYOR
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ürkiye’nin ilk kadın arkeologla-
rından olan Muhibbe Darga, 6 
Mart Salı günü Moda’da hayatı-
nı kaybetti. 1921 yılında Acıba-

dem’de doğan ve İstanbul Üniversitesi’nde 
arkeoloji eğitimi alan Darga, yaptığı çalışma-
larla bu alanda öncü olmuştu. Muhibbe Dar-
ga II. Abdülhamid’in başmabeyincisi Da-
rugazade Mehmet Emin Bey’in torunu, Dr. 
Sait Darga’nın ise kızıydı. Erenköy Kız Li-
sesi’nin ilk mezunlarından olan Darga, İstan-
bul Üniversitesi Arkeoloji bölümünden me-
zun oldu. 1947’de doktor, 1965’te doçent 
ve 1973’te profesör unvanını aldı. Karatepe, 
Gedikli ve Değirmentepe kazılarına katıldı. 
Şemsiyetepe ve Şarhöyük kazılarına başkan-
lık etti. Avrupa’da filolojik ve arkeolojik pek 
çok kongreye katıldı, bildiriler sundu. Yurtiçi 
ve yurtdışında (Floransa’da Aşağı Fırat Hav-
zası Kazıları, Roma’da Hitit Sanatı hakkında) 
seri konferanslar verdi. Side dilinin çözümü-
ne katkıda bulundu. Birçok makalenin yanı 
sıra “Eski Anadolu’da Kadın” adlı bir kitabı 
bulunuyordu. 

Arkeolog ve yazar Emine Çaykara’nın 
kendisiyle yaptığı ayrıntılı bir söyleşiden 
oluşan biyografisi 2002 yılında “Arkeolo-
ji'nin Delikanlısı Muhibbe Darga” adıyla ya-
yımlandı. Muhibbe Darga, ilk Türk seyyah-

larından da olan büyükbabası Mehmet Emin 
Bey’in anılarını 2009 yılında “İstanbul’dan 
Asya-yı Vusta’ya Seyahat”ı derledi. 2010 
yılında “Kazı Başkanının Karavanası” isimli 
kitabı yayınlandı.

KADIKÖY’DE GEÇEN BİR ÖMÜR
Muhibbe Darga 97 yıllık ömrüne bir-

çok başarı, kitap ve bilimsel araştırma sığ-
dırdı. Darga, evrensel bir bilim insansı 
olmasına rağmen Kadıköylü kimliği ile ta-
nınıyordu. Çocukluğunu dedesi Mabeyinci 
Mehmet Emin Bey’in Acıbadem’deki köş-
künde geçiren Muhibbe Darga’nın Kadıköy-
lü yıllarını ölümünün ardından sizler için der-
ledik. Hayattayken kendisiyle tanışma ve 
konuşma şansımız olmasa da yazar Emine 
Çaykara’nın kendisiyle yaptığı ayrıntılı bir 
söyleşiden oluşan “Arkeoloji'nin Delikanlı-

sı Muhibbe Darga Kitabı” Muhibbe Darga’yı 
tanımamızı sağlıyor. 

MABEYİNCİ EMİN BEY’İN TORUNU
Muhibbe Darga’nın dedesi Mehmet Emin 

Bey çocukluğunu Marsilya’da geçirmiş. İs-
tanbul’a döndükten sonra Galatasaray Lise-
si’ni bitirip hukuk eğitimi almış, sonra da ga-

zetecilik yapmak için Bab-ı Ali’ye girmiş. 
Gazetecilik yaptığı sırada Asya gezisine çı-
kan Mehmet Emin Bey, İstanbul’a dönüp, 
gezi anılarını çeşitli gazetelerde yayınlamış. 
Dönemin padişahı II. Abdülhamid’in dikka-
ti çekince Yıldız Saray’ı kütüphanesinin ba-
şına getirilmiş. Mehmet Emin Bey’in başarılı 
olduğunu gören II. Abdülhamid onu Mabeyin 
Dairesi’ne atamış. Ve zamanla baş mabeyinci 
olmuş. Muhibbe Darga, Emine Çaykara’nın 
“Arkeoloji'nin Delikanlısı Muhibbe Darga 
Kitabı”ında dedesi Mehmet Emin Bey’i şöy-
le anlatıyor: “Abdülhamid o kadar seviyor 
ki... Başında roman okurmuş, Fransızca ro-
manları Türkçe okurmuş... O kadar sevmiş ki 
büyükbabamı ‘senin ismini değiştireceğim’ 
demiş: ‘Sen artık benim karin’i eminimsin.’ 
Yani mabeyinci, özel kalem müdürü. ‘Ve se-
nin ismin, Mehmet Emin’diyor. Böylece adı 
Mehmet Emin Bey oluyor. Sadece kitabında 
Mehmet Ali...”

Mehmet Emin Bey gazeteciliği sırasında 
Eyüp’te, Yıldız Sarayı’nda göreve başladık-
tan sonra Kuruçeşme’de oturmuş. Âmâ Ku-
ruçeşme’de çıkan yangında yalı kül olmuş. 
Bütün bunlardan sonra ise Acıbadem yılla-
rı başlıyor. O yılları Muhibbe Darga’dan din-
leyelim: “Yalı yandıktan sonra büyükbabam 
Acıbadem’e geliyor. Bütün aileyi etrafına 
topluyor; büyükbabamın böyle bir özelliği de 
var. Şeki’den kardeşlerini getiriyor. Kız kar-
deşlerinin her birine köşk yaptırıyor, Acıba-
dem’de çevremizde bütün ailemiz vardı.”

Muhibbe Darga’nın anlatımlarına göre 
o yıllarda aile epeyce kalabalıkmış, Acıba-
dem’de ise çok sayıda köşk varmış. Ancak o 
yıllardan günümüze sadece Acıbadem Cad-
desi üzerinde bulunan köşk kalmış. O yıllar-
da gösterişiyle ve mimarisiyle göz dolduran 
bu köşkten geriye ise sadece yıkıntıları... Mu-
hibbe Darga, 1921 yılında kalabalık bir aile-
de Acıbadem’deki bu köşkte dünyaya gelmiş. 
Büyükbabası Mehmet Emin Bey ise 1925 yı-
lında vefat etmiş.

Muhibbe Darga, Emine Çaykara’ya ço-
cukluk yıllarını ve köşkle ilgili anılarını şu 
sözlerle anlatıyor: “İlk çocukluk imajımı hiç 
unutmam. Büyükbabam, bizim kapının önün-
de. Beni elimden tutmuş. Önümde kocaman 
bir tekir kedi. Elbisemi bile hatırlıyorum; be-
yaz fistolu, koca yakalı bir elbise var üstüm-
de. Sonraki hatıralarda tabii balkondan taş 
bebekleri atıp düştüğüm sahneler var. Daha 
büyüyünce, bahçede yaptığımız azgınlıklar 
geliyor. Ağaçların üstünde, karlarda yaptığı-
mız azgınlıklar. Çamları kırmamız filan...”

İLKOKUL VE LİSE YILLARI
Mubibbe Darga haylaz bir çocuk olduğu-

nu anlatsa da o yıllarda özel hocalar tarafın-
dan eğitilmiş. Üç yaşından itibaren Fransızca 
öğrenmeye başlamış. Hocası da Kadıköy’ün 
ünlü öğretmenlerinden Tant Adrien’miş. 
Darga küçük yaşlarda aldığı Fransızca eği-
timler sayesinde, yıllar sonra Fransızca öğ-
retmenliği yapmış.

Muhibbe Darga ilkokul çağındayken ai-

lece Fransa’ya gidiyorlar, ancak bir süre son-
ra İstanbul’a dönüyorlar. Kadıköy’deki Gazi 
İlkokulu’na başlayan Darga’nın öğrencilik 
yıllarına dair anlatımları hem dönemin eği-
tim koşullarına hem de Kadıköy’deki sosyal 
yaşama dair ipuçları veriyor: “Kadıköy’deki 
meşhur Gazi İlkokuluna yazıldık ve sınavdan 
geçildi. Erkek kardeşim de aynı okula başla-
dı. Acıbadem’den oraya atlı arabalarla gider-
dim. Sabah gider, öğlen gelirdim... Sadettin 
Teksoy’un babası Nevzat sınıf arkadaşımdı... 
Gazi İlkokulu iyi bir okuldu, sınıfta bir de 
en arkada oturan, bizden çok büyük, 16 ya-
şında bir delikanlı vardı. Bu kimmiş? Fener-
bahçe’nin meşhur futbolcusu Sabri. Sabri’yle 
sınıf arkadaşıyım ben. Yıllar sonra ünlü fut-
bolcu oldu...”

Muhibbe Darga’nın eğitim hayatı meş-
hur Erenköy Kız Lisesi’nde devam etmiş. 
Çok çalışkan bir öğrenci olmadığını ama sü-
rekli kitap okuduğunu anlatıyor Darga. “Öyle 
pek çalışkan değildim. Durmadan kitap okur-
dum. Erenköy Kız Lisesi’ne devam ederken 
jimnastik, tarih, edebiyat ve biyoloji en sev-
diğim derslerdi…”

“ÇAMLARIN İÇİNDE BİR KÖŞK”
Muhibbe Darga’nın çocukluğunu ve 

gençlik yıllarını geçirdiği Mehmet Emin Bey 
Köşkü, anne Sabiha Darga’nın ölümünün ar-
dından 1997 yılında satılmış. Muhibbe Dar-
ga, köşkün içindeki aile yaşamını ve mimari 
yapısını şu sözlerle anlatıyor: “...22 odalıy-
dı köşk ve biz dört kişiydik, bir de babamın 
kuzeni vardı; Selime Hala’nın oğlu, Hüseyin 
Amca. Onu çok severdik, bizle otururdu. En 
az iki çalışan vardı, bir de bahçıvan. Mese-
la halamın evi, 12 odalıydı ama dört kişi ya-
şardı. Aşçısı, hizmetçisi vardı. Büyükbabam 
da oturduğunda ev hiçbir zaman kalabalık ol-
mamış. Biz en üst kattaydık, büyükbabamın 
ölümünden sonra aşağıya indik. Köşkte ko-
caman bir kütüphane vardı, ben hep kitaplar-
la haşır neşir...Sonra ailenin fertleriyle dost-
luk ederdik...”

 “Tavanlar, bahçe çok güzeldi. Çamların 
içinde bir köşk. 1. sınıf tarihi eser. Duruyor 
tabii hepsi. Salonun tavanları yaldızlı, süslü... 

Şale köşkü aşağı yukarı 1902’de yapılmış. 
Kim yapmış? Yine Rum ya da Ermeni usta-
lardan biri. Benim çocukluğumda tamire Ni-
koli Usta gelirdi. Tabii yapan o değildi ama, 
o kadar güzel, ince ince işlenmiş tavanlardı ki 
bayağı iyi bir kalfanın elinden çıkmaydı.”

“ÇOCUKLUĞUMUN ACIBADEM’İ...”
Muhibbe Darga’nın Emine Çaykara’nın 

“Herhalde hep köşkler vardı, o zamanlar de-
ğil mi?” sorusuna verdiği cevap, semtteki de-
ğişimi özetliyor: “Tabii her şeyin aynı kal-
masını beklemiyorum ama... Benim bisiklete 
geçtiğim asfalt genişledi, bizim bahçeden yer 
alındı...Hep köşkler, ağaçlar içinde ahşap 
köşkler... Her tarafında akasyalar, ıhlamur 
kokuları, kestane ağaçları... Ben çocukluğu-
mun Acıbadem’ini bulamıyorum orada. Bi-
zim köşk de öyle iskelet gibi kalmış, bir gün 
restore edilecek herhalde...”

Kadıköy’den dünyaya 
uzanan bir ömür:

T
l Erhan DEMİRTAŞ

KÖŞKTEN GERİYE 
KALANLAR...
Muhibbe Darga, 16 yıl önce köşkün ayakta 
olduğunu ancak iskelet gibi kaldığını 
söylüyor. Bir de temenni de bulunarak; 
tarihi köşkün bir gün restore edileceğini 
söylüyor. Ancak köşkün son hali içler acısı. 
Yıllardır restore edilmeyi bekleyen köşkün 
tavanı yağmur sularının etkisiyle çökmüş. 
Kadıköylü araştırmacı Cemal Küçüksezer’in 
“Evvel Zaman İçinde Acıbadem” kitabında 
yer verdiği bilgilere göre; Mabeyinci Emin 
Bey Köşkü’nün uçsuz bucaksız bahçesinin 
bütünlüğü ilkin 1963 yılında bozulmuş. 
Dr. Ahmet Sait Bey’in bir ticari girişimi 
başarısızlıkla sonuçlanınca da ailenin bazı 
mal varlıklarına ipotekle el konulmuş. 
Bahçenin güney ve batı tarafı müteahhide 
verilerek site yapılmış. Bahçe ikinci darbeyi 
ise 1980’lerin sonlarında almış; bahçenin 
kuzeydoğu tarafındaki selamlık yıkılarak 
arsasına alt katlarında dükkânları olan bir 
apartman inşa edilmiş. 

Türkiye’nin ilk kadın 
arkeologlarından 

olan Muhibbe Darga 
97 yaşında hayatını 
kaybetti. Kadıköylü 

bilim insanı Darga’nın 
çocukluk ve gençlik 

yılları “Her tarafında 
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Muhibbe Darga

Büyükbabası 
Mehmet Emin Bey 
ile birlikte

Kayseri'de estampaj 
üzerine çalışırken, 
yıl 1945...

Kuzeni Şermin Sonat'la 
köşkün bahçesinde 
eğleniyorlar, arkada da 
annesi...

Acıbadem'de 
köşkün 

merdivenlerinde, 
1993

Köşkün 
2000'li 
yılların 
başındaki 
hali

Köşkün son hali

Karatepe kazısı, yıl 1947...
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ilk kitap

Kadıköy Belediyesi

Kadıköy Belediyesi 1984’teki oluşumun-
dan bu yana, zaman zaman Kadıköy’e iliş-
kin kitaplar yayımladı. Yayımlanan bu az 
ama değerli kitaplar, kurumsallaşmış bir 
külliyat oluşturma gereğinin öncül çabala-
rı olarak da değerlendirilebilir.

Kadıköy Belediyesi’nin bugüne dek 
yayımladığı kitapların önde gelenlerine 
baktığımızda; I. Dünya Savaşı sırasında 
Kadıköy Belediye Şube Müdürlüğü yapan 
Celal Esad Arseven’in “Kadı Köyü Hak-
kında Belediye Araştırmaları”, Necdet Sa-
kaoğlu’nun danışmanlığında hazırlanan 
“Kadıköy Çeşmeleri”, Dr. Müfid Ekdal’ın 
“Bizans Metropolünde İlk Türk Köyü Ka-
dıköy” ve “Kadıköy Sokakları” gibi çalış-
maları ile çok sayıda ve çeşitli sergi kata-
loglarının çok geniş bir zaman diliminde, 
geniş aralıklarla yayımlanabildiğini 
görüyoruz. Kadıköy Belediyesi, Ka-
dıköy’ün sanat ve kültür hayatı açı-
sından yeniliklere, nitelikli kültürel 
etkinliklere açık ve bu yönde bek-
lentileri olan nüfus yapısına karşılık 
verecek, kurumsal bir çizgide ilerle-
yecek, profesyonel bir yayıncılık an-
layışı oluşturma görev ve sorumlulu-
ğu içinde Şubat 2018’de yayımlanan 
ilk kitabıyla Kadıköy Belediyesi Kül-
tür Yayınları’nı kurdu.

DEVAMI MART’TA
KBKY’nin Şubat 2018’de yayımlanan, 

arkeolog öğretim üyeleri Prof. Dr. Necmi 
Karul ve Dr. Gonca Dardeniz öncülüğünde 
hazırlanan ilk kitabı “Tarihöncesi Dönem-
den Ortaçağ’a Kadıköy Arkeolojisi” bu 
kültürel atılımın ilk ürünü. Mart 2018’de 
yayımlanacak olan TESAK’ın 2014’te 
gerçekleşen ilk etkinliği “Ankara Sanat Ti-
yatrosu’nun 50+1. Yılı” sempozyum kita-
bını, “Kadıköy Belediyesi Ulusal Tiyatro 
Yarışması 2017”nin ödül alan oyunlarının 
yer alacağı çalışma izleyecek. 

KBKY’nin 2018 yayın programında 
araştırmacı ve koleksiyoner Ferda Çağla-
yan’ın “Kadıköy Heykelleri” kitabı, araş-
tırmacı yazar Burak Çetintaş tarafından 

hazırlanan iki ciltlik “Kadıköy Tarihi”, 
eski Kadıköy Belediye Şube Müdürü Ce-
lal Esad Arseven hakkında, biri sanatçı ki-
şiliği üzerine olmak üzere, iki biyografik 
çalışma, kuruluşundan bu yana TESAK’ta 
düzenlenen söyleşi dizileri, sempozyum ve 
panellerin kitapları, Akademi Kadıköy’ün 
etkinliklerinden oluşturulan “Açık Akade-
mi Kent Seminerleri” dizisi, Karikatür Evi 
eğitmenleri tarafından hazırlanan “Sen de 
Karikatür Çizebilirsin” adlı karikatür eği-
tim kitabı bulunuyor.

Kadıköy Belediyesi, yörenin geçmiş-
teki ve günümüzdeki toplumsal ve kültü-
rel oluşumlarıyla ilgili araştırmaları, anı ve 
belgelerle desteklenen kitapları, bilimsel 
ve kültürel söyleşi, panel, sempozyum me-
tinlerini, sanatçılar, edebiyatçılar ve yapıt-

ları hakkında kaleme alınan eserle-
ri, bibliyografya çalışmalarını 
okuyuculara sunmaya devam 
edecek.

KBKY’nin yayımladığı ki-
taplar çeşitli platformlarda in-
ternetten satılıyor, kitabevi satı-
şı için yetkili dağıtım firması da 
Emek Kitap olarak belirlendi.

Kadıköy Belediyesi 
Kültür Yayınları, 
“Tarih öncesi 
Dönemden 
Ortaçağ’a Kadıköy 
Arkeolojisi” adlı ilk 
kitabıyla kuruluşunu 
ilan etti

Yayınevi iletişim adresi: 
kulturyayinlari@kadikoy.bel.tr

Kültür Yayınları’ndan
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Bilirkişi öleni de öldüreni de

KUSURLU SAYDI

Yedi milyonu aşkın riskli yapının olduğu tahmin edi-
len Türkiye için kentsel dönüşüm süreci beraberinde 
birçok sorunu getiriyor. 2012’de başlayan dönüşüm 
sürecinde yılda 500 bin konutun yenilenmesi hedef-
leniyor. 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dö-
nüştürülmesi Hakkında Kanun” kapsamında özellikle 
İstanbul’un yapı stokunun yüksek olduğu ilçeler-
de riskli ilan edilen binaların yıkımı ve yapımı yüksek 
oranda bir inşai faaliyet yükü oluşturuyor. Kadıköy de 
bu ilçelerin başında geliyor. İlçede devam eden kent-
sel dönüşüm süreci zaman zaman güvenlik sorunu 
da yaratabiliyor. Kadıköy Belediyesi ilçede süren inşa-
at ve yıkım faaliyetlerini denetlese de 3194 sayılı İmar 
Kanunu ve bu kanuna bağlı yönetmeliklerde binaların 
yıkımına ilişkin herhangi bir mevzuat, usul, yöntem, 
esas bulunmadığı için yapılacak denetimler sonucun-
da uygulanacak idari cezalara ilişkin hala ciddi eksik-
likler bulunuyor.

YASADA BOŞLUKLAR VAR!
Örneğin yasa ve mevzuatta yıkımdan sorumlu fenni 
mesullerin yasal sorumlulukları açıkça belirtilmiyor. Yı-
kım sırasında tehlikeli bir durum oluşması halinde so-
rumlu kişi hakkında ne tür bir yasal işlem yapılaca-
ğı belirsiz. Bunun önüne geçebilmek için idari para ve 
mesleki kısıtlılık cezalarının daha kapsamlı ve caydırıcı 
olacak şeklide düzenlenmesi ve TCK’nın ilgili maddeleri 
uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda 
bulunulması gerekiyor. 
Ayrıca yıkım ruhsatı için istenilen belgeler için henüz 
tüm belediyelerde standart bir uygulama yok. Bunun 
önüne geçmek adına mevzuata “iş güvenliği uzmanı, iş 
hekimi, asbest temizliği uygulaması” gibi çevre sağlık 
ve güvenliği için olumsuz etkileri azaltacak uygulama-
ların da eklenerek, hazırlanması gereken belgelerin net 
şekilde tanımlanması gerekiyor. 
Bir başka önemli konu da yıkım faaliyetini gerçekleş-
tirecek sorumlunun yıkım faaliyeti bitmeden başka 
bir yıkım için ruhsata imza atması. İlgili yasada bunun 
önüne geçmek amacıyla “Yapı Denetim Sistemi” ben-
zeri bir dijital sistemin kurulması, kontrollerin ve dene-
timlerin bu sistem üzerinden sağlanması gerekiyor. 

KADIKÖY BELEDİYESİ NE YAPIYOR?
Kadıköy Belediyesi, kanun ve yönetmeliklerden kay-
naklanan mevzuat boşluğunu kapatmak amacıy-
la, yıkım ruhsatı başvurularında alınacak önlemlerin 
denetimi, şantiye alanındaki inşai faaliyetin kontro-
lü ve iş güvenliğinin sağlanması konusunda çalışma-
larına devam ediyor. Ayrıca Kadıköy Belediyesi çev-
resel etkinin azaltılması ile ilgili 08.01.2014 tarihinde 
2014/6 sayılı Meclis kararı çıkardı. Bu Meclis kararı ile 
bina yüksekliği ve çevredeki binaların uzaklığı dikkate 
alınarak hazırlanan kriterlere göre; yıkım ruhsatı baş-
vurularında Müteahhit-Yüklenici Firma-Şantiye Şefi 
tarafından ortak imzalanan “Yıkım Taahhütnamesi ile 
Yıkım Planı ve Süreci” oluşturuluyor. Yıkım Taahhüt-
namesi ile Yıkım Planı ve Süreci sayesinde yapılacak 
yıkımın hangi makinelerle yapılacağı, hangi yönte-
min izlenileceği ve sürece ilişkin plan belediye tarafın-
dan belirleniyor. Belediye uygun görürse yıkım ruh-
satı onaylanıyor. 
Kentsel dönüşüm sürecinde en çok sorunun yaşan-
dığı etap da saha çalışmaları ve bina yıkım süreci. Be-
lediye tarafından belirlenen taahhütlere göre yıkım 

işlemi gerçekleşmezse cezai işlem uygulanıyor ve yı-
kım işlemi durduruluyor ya da yıkım işleminin nasıl 
devam edeceği belirleniyor. 2017 yılında önlem alın-
madan yapılan 18 inşaata 392.407,39 TL, önlem al-
madan yıkımı yapılan 23 inşaata 412.143.24 TL ve 
ruhsatsız inşai faaliyet yürüten 7 firmaya 233. 456. 
84 TL cezai işlem uygulandı. 

ULUSAL YIKIM MEVZUATINDA NELER VAR?
Kadıköy Belediyesi çeşitli kurumlarla çalıştay ve iş 
birliklerine imza atarak, ilçede süren yıkım işlemleri-
nin daha güvenli olmasını sağlıyor. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı tarafından İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının De-
ğerlendirilmesi Projesi kapsamında, 19.03.2015 tari-
hinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Gazi Üniversite-
si Rektörlüğü arasında “Ulusal Yıkım Yönetim Sistemi 
için Tam ve Kısmi İle Seçici Yıkım Tekniklerinin Araş-
tırılması ve Uygulamalara İlişkin” Protokol imzalandı. 
Bu protokol kapsamında; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
ile Gazi Üniversitesi’nin ( DEPAR ) ortaklaşa yürüttü-
ğü “Yıkım Sektöründe Eğitim ve Ulusal Yıkım Mevzu-
atı Çalıştayı” 09-10 Kasım 2016 tarihinde Ankara’da 
yapılmıştı. Bu çalıştayda yıkım sırasında karşılaşı-
lan olumsuzluklar, uygulanan teknikler ve mevzuatta 
bulunan boşluk ve farklı ülkelerde uygulanan metot-
lar üzerine sunumlar yapıldı, Kadıköy Belediyesi Yapı 
Kontrol Müdürlüğü personellerinin ve birçok büyük-
şehir ve ilçe belediyesinden teknik elemanların katı-
lımıyla farklı fikir alış verişinde bulunuldu. Bu çalıştay 
sonucunda bir ulusal yıkım mevzuatının altyapısının 
hazırlanmasına karar verildi. Oluşturulacak yeni yı-
kım mevzuatında yer alması istenilen öneriler şu şe-
kilde belirlendi: 
◆ Yıkım Müteahhitliği Belgesi verilerek her inşaat fir-
masının veya her makine parkı olan firmanın, yıkım 
konusunda eğitim almamış ehliyetsiz kişilerin yıkım 
yapmasının önüne geçmek. 
◆ Yıkım Müteahhitliği belgesi almış firmalarda çalışan 
makine operatörlerinin bakanlıkça açılacak kurslara 
katılarak teorik ve simulatörlü yıkım eğitimleri almış 
olması ve bu kurslardan ehliyet alabilen kişilerin bu 
firmalarda çalışabilmesine izin verilmesi.
◆ Can veya mal güvenliğini tehlikeye atacak şekilde 
yıkım yapan firmalara yapılacak yasal işlemlerin mü-
teahhit firmaların karnesine işlenmesi ve belli bir ceza 
puanına ulaşan firmaların geçici veya sürekli faaliyet-
lerinin askıya alınması sağlanarak daha güvenli bir Yı-
kım Müteahhidi portföyünün oluşturulması.
◆ Üniversitelerin İnşaat Mühendisliği bölümlerinde 
bina yıkımına ilişkin program veya yüksek lisans bö-
lümleri oluşturularak sadece bu konuda eğitimli inşa-

at mühendislerinin yıkım ruhsatlarına imza atabilme-
si. Ve sorumlu kişi tarafından yıkım faaliyeti boyunca 
şantiye sahasında kontrolün sağlanabilmesi için so-
rumlu personelin yıkım faaliyeti bitmeden diğer bir 
yıkım için ruhsata imza atmasının önüne geçebilmek 
amacıyla Yapı Denetim Sistemi benzeri bir dijital sis-
temin kurulması.
◆ Yıkımı yapılacak binalarda yıkım için alınacak ön-
lemlerin binaya etkisi ve yıkım sırasında binada me-
kanik etkiden kaynaklı olarak karşılaşılabilecek so-
runların saptandığı risk analizinin yapılması, yıkılacak 
yapının etrafında bulunan binalarında mevcut durum-
larının göz önünde bulundurulması ve buna göre de-
taylı bir “Yıkım Programı” oluşturulması.
◆ Yıkımı yapılacak binalarda alınacak önlemler ve 
parsel çevresinde alınacak önlemlerde kullanılacak 
malzemelere ilişkin standart getirilmesi, önlemlerde 
kullanılan malzemelerin yıkım sırasında oluşan hasar 
sonucu etkinliğinin kaybedilmesinin önlenmesi.
◆ Yıkım ruhsatlarına zaman sınırlaması getirilmesi.
◆ Uygulanan idari para cezaları caydırıcı olmadığın-
dan ceza miktarının artırılması.

DENETLENMEYEN HAFRİYAT KAMYONLARI
Kentsel dönüşüm sebebiyle günün her saatinde tra-
fikte beton mikserleri ve hafriyat kamyonları ile kar-
şılaşmak mümkün. Öyle ki 2017’de İstanbul’da 22 kişi 
hafriyat kamyonu ve beton mikseri altında can verdi. 
İstanbul’da hayatını kaybeden 22 kişinin 9’u yaya, 1’i 
bisikletliydi. Bunlardan 5’i Kadıköy ilçesinde yaşandı. 
2016 ve 2107’de Kadıköy’de hafriyat kamyonu ve be-
ton mikseri nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetti. Hafri-
yat kamyonlarını denetleme yetkisi ise Trafik Denet-
leme Şube Müdürlüğü’nde. Kadıköy Belediyesi 2016 
yılında aldığı Encümen kararı ile cumartesi günleri 
hafriyat çalışmasını yasaklamıştı. 

BEŞ BETON ŞANTİYESİ ÇALIŞIYOR
Kadıköy Belediyesi’nin geçtiğimiz yıl yayınladığı hava 
ölçüm raporuna göre, Fikirtepe’deki hava kalitesinin 
düşük olduğu ve bölge sakinlerinin ciddi sağlık sorun-
larıyla karşı karşıya kaldığı ortaya çıkmıştı. Hava ka-
litesinin düşük olması hem yoğun bir şekilde devam 
eden kentsel dönüşümden hem de mahallede faali-
yet gösteren 7 adet beton şantiyesinin üretiminden 
kaynaklanıyor. Mahallelinin şikâyetlerinin ardından 
uygunsuz çalıştırıldığı belirlenen beton santrallerin-
den ikisi kapatılmıştı. Ancak 5 santral ise hala çalışma-
ya devam ediyor. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 
denetimi altında olan Fikirtepe’deki beton santralleri-
nin sadece bölgedeki firmalara satış yetkisi var. 

Yıkılan binalar, hafriyat 
kamyonları, beton santralleri... 
Birçok sorunu beraberinde 
getiren İstanbul’daki kentsel 
dönüşüm süreci yasal 
boşluklara rağmen ilerliyor. 
Üç yıl önce ortaya konulan 
ama yürürlüğe girmeyen 
Ulusal Yıkım Mevzuatı’nda 
hangi öneriler yer alıyor?

Onlarca ağacın sökülerek imara açıldığı 
Kuyubaşı Fidanlığı’ndaki külliye inşaatının 
hafriyat çalışmaları sırasında toprak kaydı. 
Mahalle sakinleri güvenlik önlemlerinin alınarak 
inşaatın bir an önce tamamlanmasını istiyor

Moda’da hafriyat kamyonunun çarpması sonucu 
hayatını kaybeden Özge Kandemir ile kazaya sebep 
olan kamyon şoförü birinci derece kusurlu sayıldı

Tuğlacıbaşı Hacı Mustafa Şevki Efendi Camii’nin yanındaki külliye inşa-
atının hafriyat çalışmaları sırasında arazide bulunan ağaçlar devrildiği 
için toprak kayması yaşandı. 5.5 dönümlük araziye komşu olan apart-
manların sakinleri ise yaşanan olaydan sonra paniğe kapıldı. Feneryolu 
Mahalle Muhtarı İbrahim Aktaş’a şikayetlerini ileten mahalle sakinle-
ri güvenlik önlemlerinin alınarak inşaatın bir an önce tamamlanması-
nı istiyor. Olayın yaşanmasından sonra Kadıköy Belediyesi ekipleri de 
inşaat alanında incelemelerde bulundu. İncelemelere göre, yağmur ya-
ğışının etkili olmasıyla ve toprağı tutan ağaçların devrilmesiyle birlik-
te zeminin üstündeki yumuşak toprak kaydı. Yapılan uyarılardan sonra 
toprağın kaymaması için  riskli bölgelere beton serpiliyor. 

KADIKÖY BELEDİYESİ İTİRAZ ETMİŞTİ
Feneryolu’nun tek yeşil ve deprem toplanma alanı olarak bilinen Kuyu-
başı Fidanlığı Kadıköylülerin tüm itirazlarına rağmen  imara açılmıştı.5,5 
dönümlük arazi üzerine ikinci bir cami, öğrenci yurdu, meşruta, kütüp-
hane ve otopark yapılacak. Projenin yapımını ise Vakıflar Genel Mü-
dürlüğü üstleniyor. 
Kadıköy Belediyesi’nin Tuğlacıbaşı Camii’nin siluetinin bozulmama-
sı ve alanın bölge halkının ihtiyaçları doğrultusunda yeşil alan olarak 
planlanması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) sunduğu plan 
teklifi ise reddedilmişti.

Üniversite öğrencisi Özge Kandemir’in 
hayatını kaybettiği kazaya neden olan 
kamyon şoförü Aydın Yanık’ın yargı-
lanmasına devam edildi. 6 Mart Salı 
günü Anadolu Adliyesi’nde görülen 
davanın duruşmasında İstanbul Teknik 
Üniversitesi tarafından hazırlanan son 
bilirkişi raporu da dosyaya dâhil edildi. 
Bilirkişi raporuna göre Özge Kande-
mir’in yaşamını yitirmesiyle ilgili da-
vada, Kandemir ve şoför eşit derece 
kusurlu sayıldı. Sürücü Aydın Yanık, güvenli sürüş tekniğine aykırı olan hata-
lı davranışı sebebiyle birinci derecede kusurlu bulunurken,  yaşamını yitiren 
Özge Kandemir ve kaza sırasında yanında bulunan arkadaşı Büşra Özsayın 
da birinci derecede kusurlu bulundu. 
Raporda, şoför Aydın Yanık’ın ağır taşıt girmesinin yasak olduğu bir mahal-
de bulunduğu ve cadde niteliği taşıyan bir yoldan gelip sokağa giriş yapmak 
istediği ifade edilirken, sokağa girişte ise manevra kurallarına tamamen ay-
kırı davrandığı da belirtildi. Bilirkişi raporunda, kamyonun yasaklı bir bölgede 
bulunduğuna dikkat çekilmesine rağmen yaşamını yitiren yaya Özge Kande-
mir ile kazadan yaralı olarak kurtarılan  Büşra Özsayın’ın ise “trafik güvenliği 
esaslarına ve kendi can emniyetlerine aykırı davrandıkları” ifade edildi. 

ÖNCEKİ RAPORDA KUSURSUZ BULUNMUŞLARDI
Geçtiğimiz yıl Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi tarafından gönderilen ra-
porda ise Özge Kandemir ve kazada yaralanan Büşra Özsayın’ın kusursuz, 
sürücü Yanık’ın ise tam kusurlu olduğu belirtilmişti. Adli Tıp Kurumunun sa-
nığı tam kusurlu bulmasına rağmen sürücü Aydın Yanık’ın tutuklanması tale-
bi reddedilmişti. 
Mahkeme heyeti bilirkişi raporları arasındaki çelişkinin giderilmesi için tespit 
yapılmasına ve davanın 27 Mart Salı gününe ertelenmesine karar verdi. 
Özge Kandemir’in teyzesi Sultan Özer de gazetemize yaptığı açıklamada  
şöyle konuştu: “Raporun bu şekilde hazırlanmasını beklemiyorduk. Şofö-
rü yüzde yüz kusurlu bulan Adli Tıp Trafik İhtisas Dairesi’nin kararı gibi bir ra-
por çıkacağını umuyorduk. Sonuçta yasak bir bölge ve genç bir insanın ya-
şamı söz konusu.”

Bütün yönleriyle 

KÜLLIYE INŞAATINDA 

TOPRAK KAYDI

Hazırlayan: Erhan DEMİRTAŞ

kentsel dOnUşUm

6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” kapsamında Kadıköy 
sınırları içerisinde şu ana kadar 3504 bina riskli ilan edildi ve bu binalardan 2976 adedine yıkım ruhsatı 
düzenlendi. Ayrıca riskli alan ilan edilen bölgelerde 998 binaya yıkım ruhsatı düzenlendi. 
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8 Mart Dünya Kadınlar 
Gününü kutlar,  

         Sağlık kontrollerinde özel 
avantajlı koşullar ile herzaman 

yanlarında olduğumuzu 
bilmelerini isteriz.      

 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
Hürriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yö-
netmeni Çetin Emeç ölümünün 28.yılında 
Zincirlikuyu mezarlığındaki kabri başında 

anıldı. Emeç, 7 Mart 1990’da Suadiye’deki 
evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonu-
cu yaşamını yitirmişti.
Anma törenine Çetin Emeç’in eşi Bil-
ge Emeç, kızı Mehveş Emeç Birol, damadı 
Özalp Birol, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın 
Yönetmeni Fikret Bila, CHP Eski İstanbul 
Milletvekili, gazeteci Oktay Ekşi ile Çetin 
Emeç’in yakınları, Kadıköy Belediye Baş-
kanı Aykurt Nuhoğlu’nu temsilen Kadıköy 
Belediye Başkan Yardımcısı Uygur Çakmak 
ve Kadıköy Belediyesi gönüllüleri katıldı. 

“KALEMİNİ ASLA EĞİP BÜKMEDİ”
Çetin Emeç’in mezarına çiçek bırakılma-
sı ve saygı duruşunun ardından konuşan 
Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetme-
ni Fikret Bila şöyle konuştu: “Basında çok 
büyük izler bırakmış olan meslek büyüğü-
müzdür. Çetin Emeç denilince benim ak-
lıma gazeteciliğin duayeni ve gazeteci-
lik ekolu gelir. Meslek hayatında da büyük 
başarılara imza attı ve ömrü boyunca iki 

büyük gazeteyi yönetti. Gazeteleri yöne-
tirken ve kalemini kullanırken asla eğmedi 
bükmedi, bizlere örnek oldu. Bizlerin yetiş-
mesinde çok büyük katkısı oldu. Demok-
rasi ve Cumhuriyet yolunda özgür gazete-
ciliğe büyük emekleri olmuştur.”

Çetin Emeç kabri başında anıldı

Kadıköy Belediyesi sanat ve edebiyat dün-
yasının önemli isimlerini yaşatıyor. Beledi-
ye, tiyaro yazınının duayenlerinden Haldun 
Taner ismiyle Müze Evi açıyor. Usta ya-
zarın eserlerin sergileneceği Haldun Taner 
Müze Evi’nde tiyatro dünyasına yeni eser-
ler katılmasını sağlayacak kurs ve seminer-
ler de gerçekleştirilecek. 

Kadıköy Belediyesi’ne ait Feneryolu 
Mahallesi’nde bulunan ikinci derece tarihi 
eser olan bina restorasyonu yapılarak Müze 
Evi haline getirildi. Haldun Taner Müze 
Evi, 16 Mart Cuma günü saat 15.00’te 
büyük yazarın 
eşi Demet Ta-
ner, dostları, Ka-
dıköy Belediye 
Başkanı Aykurt 
Nuhoğlu ve Ka-
dıköylülerin katı-
lımıyla açılacak.

Tarihi binada 
Haldun Taner’in 
anısını yaşata-
cak şahsi eşyala-
rı ve yaratımlarına 
dair belgeler, afiş-
ler, fotoğraflar yer 
alacak.

Başta Kadıköylüler olmak üzere sanat 
ve edebiyat dünyasına ilgi duyan herkesin 
ilgi göstereceği Haldun Taner Müze Evi’n-
de, usta yazarın kişisel eşyalarının sergilen-
mesi dışında edebiyat ve tiyatro sanatına 
dair etkinlikler gerçekleştirilecek. 

Tiyatro yazarlığı alanında Türk Tiyat-
rosu’nun ihtiyacı olan oyunların yazılması 
için özellikle genç yazarların teşvik edile-
ceği Haldun Taner Müze Evi’nde dönem-
sel hikâye ve oyun yazarlığı kursları düzen-
lenecek. 

GENÇ YAZARLAR ARŞİV KİTAPLIĞI
Edebiyat ve tiyatroyla ilgili sergiler dü-

zenlenmesini; eksikliği duyulan yepyeni ve 
faydalı bir hizmet olarak genç yazarlarla, ti-
yatro icra topluluklarını; yani tiyatro sanatı-
nın iki temel ayağını buluşturmayı hedefle-
yen Haldun Taner Müze Evi’nin bir başka 
projesi de Haldun Taner Müze Evi Genç Ya-
zarlar Arşiv/Kitaplığı.  Müze Evi bünyesinde 
yeni ve yerli tiyatro oyunlarından oluşturula-
cak kitaplık kurulacak. 

Kadıköy Belediye Başkanı 
Aykurt Nuhoğlu Haldun Taner 
Müze Evi açılışına dair şunları 
söyledi:  “Bir toplum yazarları-
na, düşünce insanlarına, sanatçı-
larına değer verdiği ölçüde ge-
lişir. Haldun Taner edebiyat ve 
tiyatromuzun çok değerli isim-
lerinden. Onu eserleri ve değer-
leri ile yaşatmak istedik.  Ai-
lesinin desteği ve katılımıyla 
ikinci derece tarihi eser olan 
binamızı Haldun Taner Müze 
Evi haline getirdik.  Bu yerin 
genç yazarlarımıza ufuk aça-
cağına, buradan çok değer-
li oyunlar çıkacağına inanı-
yorum.” 

Göztepe’de Meteoroloji arsası olarak bi-
linen 44 bin 783 metrekarelik alana 45 
katlı 4 gökdelen yapan Taşyapı’nın Ka-
dıköy Belediyesi’ne “inşaatı hu-
kuka aykırı ve keyfi eylem-
lerle durdurarak” kendisini 
zarara uğrattığı gerekçe-
siyle açtığı tazminat da-
vası devam ediyor.  İs-
tanbul Anadolu 6.Asliye 
Hukuk Mahkemesi’n-
de görülen davada tar-
tışmalı bilirkişi raporu 
ile Kadıköy Belediyesi’nin 
101.859.043,16 TL mad-
di tazminat ödemesine ka-
rar verilmişti. Kadıköy Belediyesi 
karara itiraz etmişti.
Kadıköy Belediye Başkan Yar-
dımcısı Onur Temurlenk mete-
oroloji arazileri üzerine inşa edi-
len gökdelenlerle ilgili süren dava 
hakkında bilgi verdi. Temurlenk 
dava süreci hakkında şunları söy-
ledi:
“Mahkeme, belediyemizi 101 mil-
yon 859 bin 43 TL tazminata 
mahkûm etmişti. İtirazımız üzeri-
ne istinaf mahkemesi 44 milyon 
159 bin 487 liraya indi. Yargıtay 
Asli Hukuk Dairesi 13 Mart tarihi 
itibariyle tazminat davasının du-
ruşma tarihini belirledi. Duruşma-
da da hem bu alınan kararları hem 
de yapılan bilirkişi tespit raporla-
rını mahkemeye tekrar sunacağız. 
Çok ilginçtir ki ilgili iskâna ilişkin 
süreçler idare mahkemesinde gö-
rülürken tazminata ilişkin süreç-

ler Asli Hukuk Mahkemesi’nde görülüyor. 
Yani bu firma ile dava süreci içerisinde hu-
kukun bugüne kadar görmediği özellik-
li, ayrıcalıklı, imtiyazlı kararları tesis edi-
liyor. Bu kapsamda sayın başkanımız da 
biz de hukuk birimimiz de bütün itirazla-
rımızı süresi içinde yaptık. Şimdi 13 Mart’ı 
bekliyoruz. “

İCRA DEVAM EDİYOR
Kadıköy Belediyesi’nin 2007-2010 yılları 
arasında inşaat faaliyetini yavaşlattığı ge-
rekçesiyle tazminat davası açan Taşyapı 
mahkeme kararının açıklanmasının ardın-
dan 24. İcra Müdürlüğü’ne başvuruda bu-
lunarak Kadıköy Belediyesi’nin taşınmaz-
ları ve banka hesaplarına el konulmasını 
istemişti. İcra işlemi başlatılan taşınmaz-
lar arasında camiler, parklar ve muhtarlık 
binaları vardı. Taşyapı’nın haczedilmesi-

ni istediği yerler arasında Fikirte-
pe Cami, Fikirtepe Yeni Cami 

bulunuyor. Firmanın icra iş-
lemi yapılmasını istedi-

ği 25 taşınmaz arasında 
Ali İsmail Korkmaz Par-
kı, Moda Parkı, Koşu-
yolu Parkı, Halis Kurtça 
Kültür Merkezi, Cafera-

ğa Spor Salonu, Kalamış 
Gençlik Merkezi, Suadi-

ye Muhtarlığı, Rasimpa-
şa Muhtarlığı da bulunuyordu. 

Firmanın taşınmazlara yönelik 
koydurduğu hacizler sürüyor.

Gökdelen Davası
YARGITAY’DA
Göztepe’de Meteoroloji 
arsası olarak bilinen 
araziye 4 gökdelen 
yapan Taşyapı’nın 
Kadıköy Belediyesi’ne 
“kendisini zarara 
uğrattığı” gerekçesiyle 
açtığı tazminat davası 
13 Mart’ta Yargıtay 
4. Hukuk Dairesi’nde 
görülecek

Haldun Taner
Müze Evi açılıyor
Kadıköy Belediyesi, tiyatro ve edebiyat dünyasının büyük ustası Haldun 
Taner’in 103. Yaş gününde Haldun Taner Müze Evi’ni açıyor
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Kadıköy Belediyesi, Evcil Hayvan Sağ-
lık Merkezi ile Sokak Hayvanlarını Ko-
ruma ve Barındırma Merkezi, hayvan 
dostlarımızın sağlık ve barınma ihtiyacı-
nı karşılamaya, yeni projeler üretmeye var 
olan projeleri de geliştirmeye devam edi-
yor. Sahipli kedilerin ve köpeklerin mikro-
çip üzerinden kayıt altına alınmasının da yıl-
lardır süren önemli çalışmalardan biri olduğunu 
hatırlatan Kadıköy Belediyesi Veteriner İşleri Müdü-
rü Teoman Aslan, mikroçip uygulamasıyla Kadıköy’de 
3 bin 712 sahipli hayvanın kayıt altına alındığına vur-
gu yaptı. 

 “MİKROÇİPİN AVANTAJLARI ÇOK”
Hem mikroçip hem de kimlik kartı üzerinden sa-

hipli hayvanların kaydını yaptıklarına işa-
ret eden Veteriner İşleri Müdürü Teoman 

Aslan, “Kayıt yapılırken 3 aylık olmuş 
kedilerin ve köpeklerin kuduz aşısını 
ücretsiz yapıyoruz. Mikroçipi çok uy-
gun fiyata takıyoruz. Mikroçipte hay-
van hakkında birçok bilgiye ulaşabi-
lirsiniz. Hangi aşıları olduğunu, hangi 

hastalıkları geçirdiğini ve tedavilerin 
uygulandığını öğrenebilirsiniz. Hasta sa-

hibinin tüm bilgilerine ulaşabilirsiniz. Sa-
hipli kedi ve köpek kaybolduğunda mikroçip 

ile bulabilirsiniz. Avantajları çok fazla.” diye konuştu. 
Aslan, “Mikroçip, kulak arkası ile iki kürek kemiği ara-
sına yerleştiriliyor. Pirinç tanesi kadar bir madde. Vü-
cuda tamamen adapte olabiliyor. Ve ömür boyu vücut-
ta kalabiliyor.” dedi. 

Teoman Aslan, Şubat ayında yayınlanan yeni yö-
netmelikle kedi, köpek ve gelincikleri mikroçip üzerin-

den kayıt altına alma zorunluluğunun getirildiğini, bu 
yönetmelikle kayıt altına alma yetkisinin belediyeler-
den alınıp, ilçe gıda tarım ve hayvancılık müdürlükleri-
ne verilebileceğine işaret etti. Veteriner İşleri Müdürü 
Teoman Aslan, “Yetki devrini belediyelere yeniden bı-
rakabilirler. Çünkü ilçe gıda tarım ve hayvancılık mü-
dürlüklerinin teşkilatları belediyeler kadar güçlü değil. 
Mikroçip, veteriner kliniklerine müdürlükler tarafın-
dan verilecek. Mikroçipler, ücretsiz olmayacak. Bir 

kimlik kartı çıkartılacak ama sanırım onun da bir be-
ledi olacak. Tahminime göre Avrupa’da olduğu gibi 
hayvanlar da şehri kullanıyor diye hayvan sahiplerine 
vergi çıkaracaklar. Gelir getireceği için yetkiyi beledi-
yelere bırakırlar mı emin değilim.” diye konuştu. 

“GELİNCİK YABANİ BİR HAYVANDIR”
“5199 nolu Hayvanları Koruma Kanunu’nda 

gelincikler yoktu. Ama bu yönetmelikte var” diyen 
Veteriner İşleri Müdürü Teoman Aslan, gelinciğin 
yabani bir hayvan olduğunu ve Türkiye’de gelin-
cik sahibinin olmadığını dile getirdi. Teoman As-
lan, “Avrupa’da çiftliklerde yetiştiriliyor ve evler-
de besleniyor. Kedi kadar uzun ömrü var. Kopyala 
yapıştır yaptıkları için gelinciği de koymuşlar işin 
içine. Belki ileride ekonomik durum düzelir, insan-
ların refah düzeyi artar ve gelincik beslerler diye 
düşünmüşler sanırım.” dedi. 

“OLUMSUZ YANLARI DA VAR”
Yetkinin tek elde toplanmasının artıları olaca-

ğı gibi eksilerinin de olabileceğini ifade eden Te-
oman Aslan, “Kadıköy’de oturan bir kişi kalkıp, 

Afyon’a taşınıyor. Önceden sahip olduğu hayvanın 
kaydını taşındığı yere taşımıyordu. Ama şimdi taşıma-
sı gerekecek. Çünkü cezalar gündeme gelecek. Veriler 
tek merkezde toplanacak. İkametgâh taşınması ve ve-
rilerin tek merkezde toplanması olumlu yanları. Kadı-
köy’de sistemi hayata geçirmek için çok zorluk yaşa-
dık. Bunu Anadolu’da nasıl yapacaklar. Eğer vergi de 
gündeme gelirse hayvanların sokağa bırakılması da söz 
konusu olabilir.” diye konuştu. 

l Seyhan KALKAN VAYİÇ

Mİkroçİp yerelden merkeze gİdebİlİr
Veteriner İşleri Müdürü Teoman Aslan, Şubat ayında yayınlanan 

yeni yönetmelikle mikroçiple kayıt altına alma yetkisinin 
belediyelerden alınabileceğine, ilçe gıda tarım ve hayvancılık 

müdürlüklerine verilebileceğine dikkat çekti 

Onun sıcaklığı olmadan
Pek çok ünlü oyuncu, hayvanların 

hediyelik eşya gibi satılması yerine 
barınaklardan ya da sokaklardan 

sahiplenilmesini teşvik etmek 
için Kadıköy Belediyesi tarafından 

sürdürülen  “Satın Alma Sahiplen” 
kampanyası için bir araya geldi.

Moda Sahnesi’nin destek verdiği 
“Satın Alma Sahiplen” kampanyası 

için kamera karşısına geçen 
oyuncular evlerini paylaştıkları 

hayvanlarla yaşadıkları deneyimleri, 
anılarını anlattı. Eğlenceli bir 

tarzda yapılan videoda oyuncular 
sokaklarda ve barınaklarda 

yaşamak zorunda olan hayvanlar 
için sahiplenme çağrısı yapıyor.

Kadıköy Belediyesi tarafından 
gerçekleştirilen kampanyada,

Ayumi Takano, Ali Mert Yavuzcan, 
Bennu Yıldırımlar, Beste Bereket, 

Caner Cindoruk, Çiğdem Tunç, Ece 
Özdikici, Engin Hepileri, Lale Cangal, 

Levent Üzümcü, Melis Birkan, 
Meltem Yılmazkaya, Necip Memili, 
Özge Özder, Rojda Demirer, Seray 

Kaya, Sibel Taşçıoğlu ve Şebnem 
Scheffer bulunuyor.

Biz de Gazete Kadıköy olarak 
evlerini sokaktaki hayvanlara 

açan ünlülere sayfalarımızı açtık. 
Buyurun onlardan dinleyelim…

• Onları ilk kez nerede gördünüz ve nasıl tanıştınız?
Hepsinin ayrı ayrı öyküsü var. Bir tanesi çok 
küçüktü ve bana geçici olarak birinin ona bakması 

gerektiği söylendi. Ve bende kaldı, onu 
bırakamadım. Bir tanesinin sahibinin çok 
hasta olduğu ve ölmek üzere olduğu, 
ailesinin de onunla ilgilenemeyeceği, 
o nedenle de sonunun kötü olacağı, 
sokağa gideceği söylendi. Ona da geçici olarak 
bakabileceğimi düşündüm. Ama kalıcı oldu. Bir 
diğerini de parkta buldum. Yürüme zorluğu vardı. 
Biraz yürüyor, biraz sürünüyordu. Problemini 
çözmek ve sahiplendirmek için aldım ama o da 
kaldı. 
• İlk eve girdiğinde ilginç bir hikâyesi olan var mı?
En küçüğünün işitme engeli olduğu söylendi, halen 

de olabilir emin değilim, çünkü 
bunu ölçümleyebilecek bir cihaz 
yok veterinerlerde. Genelde 
muayene edip anlamaya 
çalışıyorlar. İşitme engelli olduğu 
için ben yere vurarak onunla 

iletişim kurmaya çalışıyordum. 
Evden kaçmaya çalışıyordu, 

merdivenlerden hızlıca koşup sokağa 
çıkmaya çalışıyordu. “Ahh” diye tepki 

verince bana baktı ve geri döndü. İşte o zaman 
duyduğunu anladım. İlk bakışta, ilk tanışmamızda 
böyle bir anımız oldu. 
• Kocaman bir ailesiniz. Nasıl bir duygu bu?
Onlar olmasa kesinlikle ben de olmazdım. Onlarsız 
bir hayat düşünemiyorum. Türlü zorlukları var belki 
ama her şeyin bir zorluğu var. Bence zorlukların en 
güzeli onlarla beraber yaşamak. 
• Sizin duygularınıza karşı tepkileri var mı? Örneğin 
canınız sıkkın olduğunda…
Mesela oğlum gerçekten tatlı,  duygusal, kızlar 
kavga ederken o çok korkuyor, panikliyor ve 
koşarak kucağıma geliyor ve beni bir anda 
yalamaya başlıyor. Benden güç almaya çalışıyor.  
Mesela ben üzgünsem, kızım hemen gelir 3 
defa etrafımda daire çizerek döner ve yanıma 
yatar. Engelli kızım da kendini bana teslim etmek 
istiyor ama belli bir ölçüsü var. Mesela kafasını 
uzatıyor ama siz ona sarılmak isterseniz ona 
izin vermiyor. Sadece kafamı sevebilirsin o 
kadar! Beni hissettiklerini biliyorum ama hepsi 
kendi alanlarında yapabildikleri kadar samimiyet 
kuruyorlar. 
• Bir insan neden hayvan sahiplenmeli?
İnsan olduğu için. Sadece sevmek için. Ben 
çocukken hayvan besleyen bir ailede büyümedim. 
Ve ne kadar boş geçmiş o yıllar. İstanbul’a geldikten 
ve konservatuara başladıktan sonra bir hayvan 
sahiplendim. Tamamen tesadüfen sahiplendim. Hiç 
böyle bir kültür ailemde yoktu. Bir yere gittiğimde 
o evde hayvan yoksa çok anormal geliyor. Bizim ev 
çok cümbüşlü, yani sürekli bir hareket olduğu için. 
Sadece sevmek, sadece iletişim kurmak için, başka 
hiçbir sebebe ihtiyaç yok. 

• İlk kez nerede gördünüz?
1 haftalıktı. O hatırlamaz beni, el 
kadardı, küçücüktü.
• Eve nasıl geldi?
Çok uzun bir yoldan geldi, o da 
benim gibi Adanalı. Başından 
kötü bir olay geçti. Öyle olunca 
çok üzüldüm ve yanımda götürmek 
istedim. 12 saatlik yolculuktan sonra 
İstanbul’a geldik. Sanırsın Suadiyeli hiç Adanalı gibi 
davranmıyor artık. 2 tane kedim var, yaşları da çok 
yakın, kardeş olarak büyüdüler. İki kere çocukları 
oldu.  Toplam 11 tane yavrusu oldu. Onları da 
sahiplendirdim. 
• Birbirlerini kıskanıyorlar mı?
Kız bazen kıskanıyor. Erkekte öyle bir durum 
yok. Eros adı, o daha çok sevgi arsızı. Kedi fobisi 
olan bir sürü insan ilk kez kedi sevdiklerini 
ve dokunabildiklerini söyler.  Onu günlerce 
sev yanından hiç ayrılmaz. Kız biraz daha asi, 

memleketten olsa gerek. 
• Onlar olmadan önce nasıl bir hayatınız 

vardı, ne değişti hayatınızda?
Her gün eve gitmem gerektiğini 

hatırlatıyorlar. Her şeyden önce hayat 
arkadaşıyız, ev arkadaşıyız, sorumluluklarımı her 

daim yerine getirmem gerekiyor. Onlardan sonra 
sorumluluklarım arttı. 
• Yaramazlık yapıyorlar mı?
Çok yapmıyorlar, bazen şehir dışından döndüğümde 
2 -3 gün süren surat asma oluyor sonra 
kaynaşıyoruz. Erkek beni ara sıra kızdırıyor. İlgisiz 
davransam kuyruğunu yüzüme değdirip kaçıyor 
sonra tekrarlıyor. Hoşlanmadığımı keşfettiği zaman 
çok sık yapıyor o da ama yapacak bir şey yok.
• Kapalı kapılarla ilgili bir probleminiz var mı?
(Gülerek) Kapıyla ilgili bir sorunumuz hiç olmadı 
çünkü kapı kapatmıyoruz.

• Evde bir hayvanla yaşamak zor değil mi?
Evde onlarla yaşamak hiç zor değil. Aksine 
daha kolay yaşam enerjisi üretilebilen bir eve 
dönüşebilmesi insanlar için önemli.
• Neden hayvan sahibi olunmalı?
Bence bütün insanlar ilk önce doğadaki hayvanlarla 
yaşamayı öğrenmeli sonra evini birkaç tanesine 
açmalı. Çok anlatılacak bir durum değil. Evinde bir 
hayvanla aile olmak dünyanın en güzel mutluluğu. 
Yaşam enerjisini yükselten bir duygu. Onlar bizim 
hayatımızın bir parçası.

CANER CİNDORUK
İki kediyle birlikte yaşıyor

Ünlü oyuncular sokaktan ya da barınaktan 

sahiplenerek hayatlarına başka bir anlam katan 

hayvan dostlarıyla kamera karşısına geçti

yaşayamam

ECE ÖZDİKİCİ
Üç kediyle birlikte yaşıyor

LALE CANGAL
Maya isimli köpeğin doğumunu beklemiş. Doğar 
doğmaz sahiplemiş ve 13 yıl birlikte yaşamışlar. Maya 
çekimlerden kısa bir süre sonra hayatını kaybetti

• Kaç yıldır birliktesiniz ve neler 
yapıyorsunuz?

İlk 8 yıl uçakla çok seyahat ettik. Neredeyse tüm 
Türkiye’yi gezdik. 13 yıldır beraberiz. Şimdi sadece 
parka gidiyoruz. Çok yaşlandık.
• Dışarıdasınız eve geliyorsunuz sizi nasıl 
karşılıyor?
Eskiden daha farklı. Eskiden heyecandan evi 
dağıtabiliyordu. O heyecanı yendi oturup bekliyor.
• Birlikte yapmaktan en keyif aldığınız aktivite ne?
Atları çok seviyoruz. Çiftliğe gittiğimizde 
koşuyoruz. Yaşlı ama gene de atların peşinden 
koşuyor. Tutamıyor kendini güçlü hissediyor.
• Sizi kıskanıyor mu?
Evet. İki sene önce sokaktan bir kızla tanıştık. 

Pekiyi değil aramız kıskançlık işte.
• Unutmam dediğiniz bir anınız var mı?
Bir dağda kalıyorduk çadırda. Ben yolumu 
kaybetmiştim. Maya bana yolumu gösterdi. 2 
km’lik bir yol. Şehir köpeği olmasına rağmen iç 
sezgileri inanılmaz kuvvetti.
• Hayatınızda olmasaydı ne olurdu?
Maya mı? Mümkün değil.
• Neden hayvan sahibi olunmalı?
Sorumluluk sevgi, saygı, huzur hepsini ondan 
öğreniyorsunuz. Aslında o senin ilk çocuğun oluyor 
eğer çocuğunuz yoksa. Bir hayvan sahibi olman 
gerekiyor ki sorumluluk, huzur, sahiplenmek bütün 
bunların hepsini öğrenebilesin. Ebeveyn olmadan 
önce mutlaka hayvan sahibi olmak gerekiyor.  

Ayrıntılı bilgi: www.satinalmasahiplen.org



HAFTANIN 
PUSULASIBU HAFTA

ne İzlemelİ? KİTAP

ALBÜM

DVD

Cinsel Farkın İnşası

Ari Barokas / Lafıma Gücenme

Tek Başına

Gazetemizde yazdığı felsefe yazılarıyla 
günümüze ışık tutan Prof. Dr. Zeynep 
Direk’in son kitabı “Cinsel Farkın İnşası”, 
Mart 2018 itibariyle Metis Yayınları’n-
dan çıktı. Tanıtım Bülteni’nde kitaba dair 
şunlar söyleniyor: “Cinsellik üzerine 
bu felsefi araştırmanın başlıca uğrak-
ları Simone de Beauvoir, Hegel, Platon, 
Georges Bataille, Julia Kristeva, Elizabeth 
Grosz, Luce Irigaray, Jean-Luc Nancy ve 
Paul Ricoeur.
Birçok izlek var: Toplumsal cinsiyet, 
cinsiyet farklılığı, arzu, erotik deneyim, 
erotik ilişki, eros etiği, ezilme, şiddet, 
egemenlik, öznelik ve özerklik gibi. 
Kitap bu izlekler üzerinden feminist 
düşüncenin meselelerini felsefe tarihiyle 
ilişkilendiriyor, feminist düşünürlerin bu 
tarihle nasıl ilişki kurduklarını araştırıyor 
ve feminizmin kavramlarının altında ne 
tür felsefi tartışmaların bulunduğunu 
göstermeyi amaçlıyor. Kadınların (ve 
ezilen bütün insanların) kurtuluşunu 
hedefleyen her felsefi çabanın varacağı 
şu soru: Nasıl özerk özneler haline gele-
biliriz, nasıl mücadele edebiliriz?” Metis 
Kitap / 296 sf / 32 TL

Remzi Kitabevi’nden aldığımız bilgiye 
haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:
◆ Gerçek Tıbbın 10 Şifresi / Canan Kara-
tay / Hayy Kitap / 215 sf / 22 TL
◆ Ikigai: Japonların Uzun ve Mutlu Yaşam 
Sırrı / Héctor García – Francesc Miralles 
/   İndigo Kitap / 171 sf / 17 TL
◆ Ustalık Gerektiren Kafaya Takmama 
Sanatı / Mark Manson / 
Butik Yayınevi / 200 sf / 20 TL

Duman grubunun bas gitaristi olarak 
tanıdığımız, ’Aman Aman’, ‘Sor Bana 
Pişman Mıyım’, ‘Yürek’, ‘Senin Mar-
şın’, ‘Gözleri Kanlı’ gibi sevilen Duman 
şarkılarının da sahibi Ari Barokas ilk solo 
albümü, ’Lafıma Gücenme’yi müzikse-
verlerin beğenisine sundu. Sözü müziği 
kendisine ait 10 yeni şarkısını akustik 
grup soundu ile seslendiren Ari Barokas 
aynı zamanda albümün prodüktörü. 
Akustik gitar ve vokalde Ari Barokas’a, 
davulda Mehmet Demirdelen, kontrbas-
ta Ekin Bilgin, akustik gitarda Utku İnan 
ve geri vokallerde Gülin Kılıçay ve Dilara 
Sakpınar eşlik ediyor. 
İstanbul Pür Stüdyoları’nda canlı olarak 
kaydedilen albümün mix ve mastering’i 
ise İrlanda’da yapıldı. Albümde yer alan 
şarkılar sırasıyla; ‘Yaşıyorum Sil Baş-
tan’, ‘Salaksın’, ‘Yalnızlık Kanında Var’, 
‘Gavurlar’, ‘Yalan’, ‘Beyni Yok’, ‘Nafile’, 
‘Ömrümüz Yine Geçiyor’, ‘Yangın Var’, 
‘Egotango’.

Ruhu doyuran şarkılar:
◆ Pamela / Çok Güçlü Olmak Lazım
◆ Aylin Aslım / Güldünya
◆ Nazan Öncel / Sokak Kızı

İki çocuklu, boşanmış bir kadın, ailesini 
desteklemek amacıyla bir maden-
de çalışmaya başlar. Genelde erkek 
egemen olan bir alanda para kazanmaya 
çalışırken, saygı için mücadele etmesi ve 
cinsel tacizlerden korunması gereklidir. 
Zor anlarda kendini savunmayı bilen bir 
kadın hakkında etkileyici bir film.

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

9 - 15 MART 20186 Kente Kadıköy'den Bak

Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araş-
tırmalar Vakfı (Tüses)’nın Kadıköy Be-
lediyesi desteğiyle gerçekleştirdiği, Tür-
kiye’de ilk kez düzenlenen “Mutluluk” 
konferansında ülkemizden ve Avru-
pa’dan uzman bilim insanları ve araş-
tırmacılar, dünyanın mutluluk haritasını 
masaya yatırıyor. 

Türkiye, Norveç, Hollanda ve Polon-
ya’nın ve de dünyanın “mutluluk karne-
leri” nasıl? Mutluluk hedefi, bir kamu 

politikası haline nasıl getirilebilir? Mutlu-
luğun ekonomi ve sürdürülebilir kalkınma 
ile bir ilişkisi var mıdır? Neden dünyanın 
en zengin ülkelerinin halkları mutlu de-
ğil? Bu gibi sorulara yanıt aranacak kon-
ferans 9 Mart Cuma 14.00’te Kozyatağı 
Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.  

Moderatörlüğünü Change.org, Goo-
d4Trust kurucusu ve Greenpeace eski yö-
neticisi Uygar Özesmi’nin yapacağı kon-
feransa katılım ücretsiz. 

Konferansın konuşmacıları ve seçtikleri konu başlıkları şöyle: 
♦  Doç.Dr. Erhan Doğan; “Dünyada Mutluluk Araştırmalarının Genel Bir Değerlendirmesi:  
 Nereden Nereye” “Bana Mutluluğun Resmini Yapabilir misin Abidin?”
♦ Prof.Ragnhild Bang Nes; “Norveç Bağlamında Bir Kamu Politikası Hedefi Olarak Mutluluk”
♦ Jasper Bergink; “Karşılaştırmalı Bir Perspektiften Hollanda ve Polonya’da 
 Mutluluk Araştırmaları”
♦ Jochen Dalmer; “Mutluk ve Sürdürülebilir Kalkınma: Alman Yaşam Kalitesi 
 Göstergeleri Raporu”

Eşinin kaleminden
HALDUN TANER

Kadıköy Mag. Kadıköy’e değer 
katan her şeyin bulunduğu bir 
kültür sanat platformu ve fo-
rum. İki sene facebook’ta grup 
olarak faaliyetini sürdüren Ka-
dıköy Mag. Kadıköylülerin artan 
ilgisi sayesinde takipçi sayısı-
nı 11 bin kişiye ulaştırmış. Takip-
çi sayısı artınca, platform grup 
formatından çıkıp etkinlik say-
fasına dönüşmüş. Grup ise her-
kesin kendi etkinliğini, ihtiyacını 
paylaşsın diye aktif olarak devam ediyor.  Kadıköy Mag.’in 
yöneticisi Tuna Mitrani, asıl amacının insanlara kültür sana-
tı sevdirmek aynı zamanda Kadıköy’de güzel işler yapan in-
sanların ve oluşumların tanıtımını yapmak olduğunu söylü-
yor. Kadıköy Mag.’ın ilerisi için, kendi etkinliklerini yapmak, 
videolar, röportajlar, mekan değerlendirme, mekanlardan 
canlı yayın, köşe yazıları, Kadıköy’ün insanlarını tanıtma ve 
radyo programı gibi hedefleri var. Sayfa intagram ve face-
booktan sonra yakın zamanda bir web sitesi de açacak.

Demet Taner’in eşi Haldun Taner’in 10. ölüm yıldönümünde ya-
yımlanan kitabı “Canlar Ölesi Değil”, yirmi yıl aradan sonra Yapı 
Kredi Yayınları’ndan çıktı.
“Canlar Ölesi Değil”, birçok bakımdan özel bir kitap: Öyküleri, ti-
yatro yapıtları, gazete yazıları, konferansları, üniversitedeki ders-
leri, uluslararası toplantılarda edebiyatımızı temsil edişi ve daha 
birçok yanıyla bilenen Haldun Taner’in ya-
şam öyküsünü, kendine 
özgü kişiliğini, insani de-
ğerlerini ve geniş bir fo-
toğraf albümünü içeriyor. 
Kuşkusuz edebiyatımızın 
bu büyük ustası hakkın-
da pek çok bilimsel çalışma 
yapıldı, yazılar yazıldı, bil-
diriler sunuldu. Ayrıca ede-
biyat ve tiyatro insanlarının 
anılarında sıkça kendisin-
den bahsedildi. Ama “Can-
lar Ölesi Değil”de can yolda-
şı Demet Taner’in kalemiyle 
onu kavrayacak, sımsıcak 
duygulara tanıklık edeceksi-
niz. “Canlar Ölesi Değil” sev-
gi dolu bir yaşam öyküsünün 
kitabı.

Kadıköy Mag. internette paylaştığı 
haberlerle Kadıköylülerin ilgisini topluyor

Hadi biraz da
MUTLULUKTAN

bahsedelim
Kadıköy Belediyesi’nin kültür 
merkezlerinde bu hafta da 
kaçırılmaması gereken oyunlar 
var. İşte onlardan bazıları:

10 Mart 20.30 
Caddebostan KM  
İntiharın Genel Provası 
Tiyatroadam

10 Mart 20.30  
Barış Manço KM 
Bir Akşamdı  
Alternatif Sanat

10 Mart 20.30
Kozyatağı KM 
Aşk Halleri 
Roots Sanat

11 Mart 19.30 
Kozyatağı KM 
Ölün Bizi Ayırana Dek 
Gergedan Yapım

13 Mart 20.30 
Caddebostan KM 
Aşk, İlaçlar ve Yan Etkileri – Forte 
Hayalet Gemi  Sahne Sanatları

Tuna köprüsüne intihar etmek için çıkan 
bir mimar, atlamadan önce son kez sev-
gilisine telefon eder. Sevgilisi onu atla-
maması için ikna etmeye çalışırken bir 
balıkçı gelir ve nehre atlamaması için yal-
varır. Olaya bir de nehirden geçen gemi-
nin kaptanı dâhil olunca, işler karışık, acı-
nacak derecede komik ve bir o kadar da 
garip bir hal almaya başlar. 
Bilet Fiyatları:  Tam 50 TL, İndirimli 40 TL

Genç bir kız olan Meliha’nın İzmit’te 
anne ve babasıyla yaşadığı hayattan 
bunalarak kendilerini ziyarete gelen 
aile dostları Kamil ile kaçması ve 
bunun sonucu yaşadığı sıkıntılar konu 
edilmektedir. Bilet Fiyatları: Tam 40 
TL, Öğrenci 30 TL

Maria Goos’un Aşk Halleri’nde bir kadın-
erkek, karşı cinslerden iki meslektaş, 
eski iki arkadaş ve eski iki sevgili olarak 
Richard (Burak Sergen) ve Liz (Zuhal 
Olcay) üzerinden kurduğu dünya, 
ilişkilere, geride bırakılanlara, özlemeye, 
vazgeçmeye ve geri dönmeye dair bir 
sorgulama...   Bilet Fiyatları:  Tam 60 TL, 
Öğrenci 40 TL

Katil kim? Ne yapacağını bilemeyen 
çiftimiz bir yandan “Hangimiz katil?” 
sorusuna yanıt ararken, bir yandan 
da ilişkilerini, evliliklerini, geçmişlerini, 
kendilerini bulundukları noktaya taşıyan 
olayları yeniden değerlendirecek 
ve karşılarına çıkacak bambaşka 
sürprizlerle mücadele etmeye 
çalışacaktır. Bilet Fiyatları: Tam 70 TL, 
Öğrenci 60 TL

Oyun, insanları aşktan koruyacak ‘aşk 
aşısı’ veya âşık olmalarını sağlayacak 
‘aşk iksiri’ hazırlarken, ‘aşk ve ilaçlar’ 
hakkında tartışmalar yapan bir grup 
insanı anlatıyor. Bilet Fiyatları: Tam 45 
TL, Öğrenci ve İndirimli 30 TL

Türkiye ve Avrupa’dan uzmanlar, 
“mutluluk” kavramını konuşmak 
için Kadıköy’de bir araya geliyor

eçtiğimiz aylarda kaybetti-
ğimiz Prof. Dr. Nazan Erk-
men’in “Kadın ve Göç Ço-
cukları” Sergisi 10 Mart 

Cumartesi 14.00’te Doğuş Üniversitesi’n-
de açılıyor.

Sergi Cam Tavanı Delen Kadınlar Plat-
formu’nun 2018 Dünya Kadınlar Günü et-
kinliği olarak; Platformun kurucularından 
Prof. Dr. Nazan Erkmen’e ithaf-
la, Doğuş Üniversitesi Acı-
badem Kampüsü Fuaye 
Alanında açılacak. Sergi 
25 Mart’a kadar ziyare-
te açık olacak.

Prof. Dr. Nazan Erk-
men “Kadın ve Göç Ço-
cukları” Sergisi ile baş-
layacak etkinlik saat 
16.00’da B5 Tiyatro Salo-
nunda yapılacak. Etkinlik Do-
ğuş Üniversitesi Rektörü Abdullah 
Dinçkol’un açılış konuşmasıyla başlaya-
cak, çeşitli konuşmalarla devam edecek.

“Mülteci Hareketlerinin, Mülteci Kül-
türünün  Katıldıkları Sosyolojilere Etkile-
ri" ana başlığı altında yapılacak konuşma-
lardan sonra yapılacak törenle 8 sembol 
kadına ödülleri verilecek. Prof. Dr. Çiğ-
dem Çini (Uluslararası Tekstil ve Kos-
tüm Uzmanı), Prof. Dr. Funda Şerifoğ-

lu Sivrikaya (Düzce Üniversitesi Kurucu 
Rektörü), Prof. Dr. Günsel Şurdum Avcı 

(Ameliyatsız Bypass Hocası), Prof. 
Dr. Hülya Tezcan (Topkapı Sarayı 

Emekli Tekstil Uzmanı), Melek 
El Nimer (Sosyal Girişimci), 
Sabiha Tansuğ (Etnoğraf Mü-
zeci), Şadiye Ulusoy (Tarihi 
Giysi Kolleksiyoneri ve Mü-
zeci), Prof. Dr. Şerife Atlıhan 
(Geleneksel Dokuma Araştır-

macısı) ödüllerini alacak.
Ayrıca Gülten Dayıoğlu’na 

Prof. Dr. Nazan Erkmen Özel Ödü-
lü, Alaaddin Ceylan’a Cam Tavanı Delen 
Kadınlar Özel Ödülü verilecek. Ödül Tö-
reninden sonra müzik dinletisi ile program 
sona erecek.

Cam Tavanı Delen Kadınlar Platfor-
mu’nun Kurucusu Asuman Karaşabanoğ-
lu’nun organize ettiği 2018 Dünya Kadın-
lar Günü etkinliği Kadıköy Belediyesi’nin 
işbirliği ve Doğuş Üniversitesi ev sahipli-
ği ile yapılıyor.

Cam tavanı delen
KADINLAR...G

l Ayşegül SAĞLAM

yerel magazin 
olma yolunda 



utfağında yemek yapıp misafir 
ağırlamaya meraklı bir iletişimci 
olan Damla Goral, beyaz yaka-
lı plaza hayatını bırakıp hobisini 

işe dönüştürdü ve Kavanoz Dipli Dünya’yı 
kurdu. Hikâyesini, Moda’daki imalathane-
sinde ziyaret ettiğimiz Kadıköylü kadın gi-
rişimci Goral’dan dinleyelim…

• Beyaz yakalı bir çalışan olarak ku-
rumsal hayattan çıkıp da kendi işinizi kur-
maya nasıl karar verdiniz? 

İletişim Fakültesi mezunuyum. İletişim 
sektöründe çalışmak özveri gerektiren, yo-
rucu olan bir sistemde olmak demek. Mezun 
olur olmaz iş hayatına atılarak farklı birçok 
kurumda deneyim kazandım. İçimde her za-
man gıda sektörüne yönelik bir girişimde bu-
lunmanın tohumu vardı. Doğru zaman geldi-
ğinde bir cesaret bu işi kurma kararı aldım. 
Aynı anda aile mirası olan topraklardan zey-
tinyağı üreticiliği de eklendi işlerimin arası-
na. Şu an markalaşma sürecinde o da.  3 yıl-
dır zeytinyağı üreticiliği de yapıyorum. Yani 
aynı sektörde 2 farklı koldan üretimlerimi 
sürdürüyorum.

• Plaza hayatı mı kendi işiniz mi, beyaz yaka 
olmak mı girişimci olmak mı diye sorsam…

Bir şirkette çalıştığım zamanlardan daha 
çok yoruluyorum ama kendi işimi yaptığımı 
bilmek motivasyonumu çok daha yukarıla-
ra taşıyor.

• Kavanoz Dipli Dünya ismi çok hoş. Bu 
söz âleme bir sitem gibidir ya, sizin marka-
nızda neye denk düşüyor? Bu ismi neden ve 
nasıl seçtiniz?

Dünya mutfaklarından kavanozlanmış 
taze dip soslar üretiyoruz. ‘Kavanoz Dipli 
Dünya’ deyişi ihtiyacımız olan tüm ifadeyi 
bir sözcük öbeğinde sitemkâr da olsa toplu-
yordu. İlgi çekici ve akılda kalıcı bir marka 
ismi olacağını düşünerek bu ismi seçtik. 

• Yiyecek sektörünü nasıl seçtiniz? Ve 
özellikle sos yapmayı? 

Mutfağa çok meraklıyım, misafir ağır-
lamayı çok seviyordum. Evime gelen ko-
nuklarım yaptıklarımdan kendi evlerine de 
götürmek, tariflerini almak isterlerdi. Misa-
firlerimi iyi ağırlamak beni çok mutlu edi-
yor (gülümsüyor). Bu sebepten evimde hep 
tadılmamış farklı şeyler sunmayı sevdim. 
Yurtdışına çıktıkça çantalarca değişik sos-
lar getirdiğimi bilirim. O soslar tükendikçe 
ve aynısını burada bulamayınca kendim yap-
maya başladım. Sonrasında da tattırdığım 
herkes beğendikçe bu iş fikri oluştu.

17 ÇEŞİT ORİJİNAL SOS
• 17 çeşit orijinal sosunuz var. Gurme 

sos diyorsunuz… Nedir sizin soslarınızın 
özellikleri?

Bu rakamı önümüzdeki aylarda 20 kü-
sura çıkarmayı hedefliyorum. Bu sosların 
özelliği herkesi kendi mutfağının şefi ya-
pabiliyor olması. Yani güzel ve özenli ye-
mek yemeyi seven ama kendi evinde hazır-
layacak vakti olmayan bizim gibi insanlara 
vakitten kazanç ve özenli tabaklar hazırla-
yabilme fırsatı sunuyoruz. Türkiye’de mar-
ketlerde bulunmayan soslarımız var. Mesela 
Katalan orijinli Romesco sos. Genellikle res-
taurantlarda tükettiğimiz ve evlere pek gir-
memiş olan Cafe de Paris sos. Hint kökenli 
Elma Chutney, Ürdün usulü Humus ve daha 
pek çok sosumuz mevcut. Tamamen bizim 
yaptığımız orijinal soslar da var; Adaçay-
lı Ketçap, Biberiyeli Mayonez, Cevizli Sa-
rımsak Tarator, Kuru Domatesli Roka Pes-
to, Romesco Sos. 

• Şahsi görüşüm sos bir yemeği rezil de 

vezir de edebilir! Sosun soframızdaki yeri 
ne olmalı sizce? Türkiye mutfağında baha-
ratlar sıkça kullanılır ama sos kültürü de 
yaygın mı?

Türk yemek kültüründe sos pek kulla-
nılan bir lezzet değil. Çünkü mutfağımızda 
tencere yemekleri gibi eskiden beri gelişmiş 
pişirme teknikleri kullanıldığından sosa ihti-
yaç kalmamış, dolayısıyla da bu kültür geliş-
memiş. Ama artık her şey gibi mutfaklar da 
globalleşti, farklı lezzetler daha da ilgi görür 
oldu ve çalışan kesim fazlalaştıkça zaman-
lar azalmaya başladı. Ama artık insanlar ye-
diklerini içtiklerini önemsemeye, gıdaların 
arka etiketlerini okumaya başladı. Bu nokta-
da evimizde yaptığımız sağlıklı besinleri do-
ğal ürünlerle lezzetlendirmek önemli bir ih-
tiyaç oldu. İşte bu noktada biz de yerimizi 
aldık. Kullandığımız tüm malzemeler doğal 
ve taze, asla toz gıda ve kıvam arttırıcı kul-
lanmıyoruz. Bu sebeple de bizim soslarımı-
zın tabaklarınızı rezil etme durumu pek ol-
muyor. (gülüyor)

• Son dönemde sizin gibi kadın girişim-
ciler artıyor ne mutlu ki… 8 Mart dolayı-
sıyla bu röportajı yapıyoruz. Bu konuda ne-
ler söylemek istersiniz?

Kadın olmak ülkemizde kanayan bir 
yara. Her gün akıl almaz şiddet olayları ve 
farklı farklı canımızı yakan haberler alır ol-
duk. Birçok kadın ülkemizde hayallerini 
gerçekleştirmekten öte, hayal bile kurama-
dan yaşamını yitiriyor. Hayalleri elinden alı-
nıyor. Ben çok şanslı bir kadınım ki hayali-
ni kurduğum bir projeyi gerçekleştirebildim. 
Bu noktada kadın teşviklerinin, kadın istih-
damının ve kadının ekonomideki yerinin 
olabildiğince arttırılmasını gönlümden des-
tekliyorum. KOSGEB ve diğer kurumların 
kadın teşvikleri bu konuda çok güzel başlan-
gıçlar yarattı. Umarım devamı gelir, kadın-
lar her konuda desteklenmeli.

• Evinde, kendi halinde üretimler yapan 
kadınlara tavsiyeniz nedir?

Kendisinin tüketmeyeceği ürünleri asla 
başkalarına satmamaları…

Kadıköy doğumluyum, burada büyüdüm. 
Burası benim mahallem ve tüm geçmişim… 
Caferağa Mahallesi Ulubatlı sok. No:17’deyiz. 
Siparişle çalıştığım için daha çok imalathane 
olarak kullanıyorum atölyeyi. Ben oradaysam 
satış da gerçekleştirebiliyoruz tabi ki elimizdeki soslardan. İstanbul gibi trafik cehennemi bir 
şehirde vakitten kazandığımı ve dolayısıyla biraz daha kaliteli yaşabildiğimi düşünüyorum. 
Kadıköy’ü çok seviyorum. İnsanlar nezaketli, eğitimli ve yardımseverler. Burada 
çalışmak, iş yapmak çok güzel ve özel. Kendimi çok şanslı hissediyorum ama maalesef bir 
kaç aya kadar imalathanemizi daha yüksek kapasiteyle şehir dışına taşıyacağız.

“Kadıköy’de 
çalısmak çok özel”
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Phantom Thread 
1950’lerin Londra moda dünyasında, 
ünlü terzi Reynolds Woodcock (Daniel 
Day-Lewis) ve kız kardeşi Cyril 
(Lesley Manville) en tanınmış kişileri 
giydirmekte, bundan dolayı haklı bir 
ün ve gelir sahibi olarak yaşamlarını 
sürdürmektedir. Hayatına pek çok 
kadın girip çıkan Reynolds, Alma 
(Vicky Krieps) ile tanıştıktan sonra, 
başkalarına karşı duyrduklarından 
çok daha farklı hislerle genç kadına 
yaklaşır. Alma onun sevgilisi ve ilham 
perisi olmuştur, ancak bu aşkın 
geleceğini kestirmek zordur.
Phantom Thread, En İyi Erkek Oyuncu 
Oscar’ına aday gösterilen başrol 
oyuncusu Daniel Day-Lewis’e ödül 
getiremese de 2018 Oscarlarında En 
İyi Kostüm Tasarımı Ödülü’ne layık 
görüldü.

Kadıköy Sineması
Beni Adınla Çağır 12.00 14.30 19.00 
21.30
Paramparça 17.00
Savaştan Sonra 11.15 16.15 21.15
Ben, Tonya 13.45 18.45
Adres: Osmanağa Mah. General Asım 
Gündüz Cad. No:25/24 Kadıköy 0 
(216) 337 74 00

Kadıköy Rexx
Ailecek Şaşkınız 11:15 12:00 13:45 
16:15 17:00 18:45 21:15 
Görevimiz Tatil 11:00 13:00 15:00 17:00 
19:00 21:00 
Alem-i Cin 11:00 15:00 19:15 
Sofra Sırları 21:15
Adres: Bahariye Cad. No:26 Kadıköy 
(216) 3377400

Caddebostan Cinemaxiumum 
(Budak)
Ailecek Şaşkınız 13:40 16:10 18:40 
21:10 
Savaştan Sonra 13:40 19:00 
Uğur Böceği 16:10 21:30 
Kızıl Serçe 12:00 15:00 18:00 21:00 
Adres: CKM Haldun Taner Sok. No:11 
Caddebostan (216) 3580202

Kozyatağı Avşar Kozzy
Ailecek Şaşkınız 11:00 12:30 13:30 
15:00 16:00 17:30 18:30 19:15 20:00 
21:00 21:45 
Puloi: Asla Yalnız Uçmayacaksın 11:15 
(2D) (dublaj) 13:15 (2D) (dublaj) 15:15 
(2D) (dublaj) 17:15 (2D) (dublaj)
Kızıl Serçe 11:15  14:15  17:15  20:15 
Adres: Buket Sok. No:14 Kozyatağı 
(0216) 6580247

SİNEVİZYON

Mississippi deltasında yolları kesişen iki 
aile… McAllan’lar ve Jackson’lar… Biri be-
yaz, diğeri siyahî. 30’ların sonu, 40’ların 
başı… Yani ırkçılığın hâlâ kol gezdiği za-
manlar… McAllan’lar, Jackson’lara hük-
mediyor ve köleliğin uzantılarını, modern 
zamanlara taşımakta gecikmiyorlar.

Araya savaş giriyor. Bir sabah Pearl 
Harbor’a yapılan Japon saldırısı, Ameri-
ka’yı bütün dünyayı saran cehennemin 
içine çekince, iki aileden birer temsilci, 
Avrupa’nın yolunu tutuyor. Jamie ve Ron-
sel cephede adeta büyüyor, hayata ba-
kışları değişiyor. Özellikle Ronsel, özgür-
lüğün, eşitliğin ne olduğunu görüyor ve 
beyaz bir kadına âşık oluyor. Pilot olarak 

görev yapan Jamie ise savaşın trajedisini 
üzerinde daha çok yaşıyor, travmalarıyla 
birlikte geri dönüyor. Memleket toprağı-
na adım attığında da, dönemin Avrupa’sı-
na hâkim olan ‘Varoluşçuluk’ felsefinin bir 
müridi gibi yaşıyor.

Berlin Olimpiyat Oyunları’nda destan 
yazan, Hitler’i kendi evinde hüsrana uğ-
ratan ve toplamda dört altın madalya ka-
zandığı Jesse Owens, Amerika’ya döndü-
ğünde her şeyin bıraktığı gibi olduğunu 
görmüştü. O büyük sporcu, yine gittiği 
mekânlara beyazlar gibi ön kapıdan gire-
miyor, halkına çizilen rolün gereği olarak 
arka kapılara mahkûm ediliyordu. Ron-
sel de savaş dönüşü Owens’la aynı kaderi 
paylaşıyor, yine ona arka kapılar layık gö-
rülüyor…

Konusunu özetlediğimiz ‘Savaştan 
Sonra’ (‘Mudbound’), sadece bu iki karak-
terin, Jamie ve Ronsel’in öykülerine de-
ğil, ait oldukları ailelerin diğer bireylerinin 
de yaşadıklarını perdeye taşıyor. Hillary 

Jordan’ın 2008 tarihli romanından sine-
maya uyarlanan film, siyahi kadın yönet-
men Dee Rees’in enfes rejisi sayesinde 
son derece etkileyici bir yapıta dönüş-
müş. Atmosfer, görüntü yönetimi, oyun-
culuklar ve müzik birinci sınıf. Kimi Ang-
losakson eleştirmenlerin vurguladığı gibi 
Steinbeck ve Faulkner tadı da bulacağınız 
bu hikâye, hem sürükleyici hem de insa-
nın insana yaptığı zulmü göstermek bakı-
mından öğretici ve hatırlatıcı… ‘Savaştan 
Sonra’, son derece başarılı bir film, kaçır-
mayın derim…

Bolşoy’un başbalerinisiniz ama ha-
yat öyle sürprizlerle dolu ki, bir müddet 

sonra kendinizi Avrupa’nın başkentlerin-
de çalışan ve zaman zaman da elini kana 
bulayan bir istihbaratçı (aynı zamanda 
(‘tetikçi’) olarak bulabilirsiniz. Eski CIA ça-
lışanlarından Jason Matthews’ın çok sa-
tan romanından sinemaya taşınan ‘Kızıl 
Serçe’ (‘Red Sparrow’), işte böyle bir öykü 
anlatıyor. Lakin mesele bu tür bir öykü-
ye inanmak ya da inanmamak değil, ‘Kı-
zıl Serçe’ bildiğiniz ‘Soğuk Savaş Döne-
mi’nden kalma reflekslerle donatılmış, 
kötü bir propaganda filmlerinden öteye 
gidemiyor. 60’larda, 70’lerde böyle film-
ler çekildiğinde izlediğiniz öykünün ardın-
dan bir dram, bir felsefe, insani boyut vs. 
bulurdunuz. Sonrasında aynı sularda yü-

zen ama hiç değilse ya konu ya da anlatım 
biçimi olarak kayda değer bir çaba içinde 
bulunan yapımlara da rastlamıştık. Lakin 
‘Kızıl Serçe’, bütün bu geleneğin sonunda 
temel olarak Rusya nefretine soyunuyor 
ve kendince Putin’i yerin dibine sokmaya 
çalışıyor (filmin en kötü karakteri fiziksel 
olarak özel bir biçimde Rus devlet ada-
mına benzetilmeye çalışılmış). Sonuçta 
Jennifer Lawrence, Joel Edgerton, Mat-
thias Schoenaerts, Charlotte Rampling, 
Jeremy Irons, Joely Richardson, Ciaran 
Hinds ve Mary-Louise Parker gibi isimle-
rin kadrosunda yer aldığı bu yapım, sezo-
nun bence en kötü filmlerinden biri.

Mississippi yine yanıyor…

UĞUR 
VARDAN

PUAN CETVELI
Savaştan Sonra
Kızıl Serçe 
Ailecek Şaşkınız
Phantom Thread 
Uğur Böceği
Ziyaretçiler: Gece Avı
Direniş: Karatay

Mudbound

Red Sparrow

mecra’da Kadın Buluşması
Kolektif bir ruhla toplumsal konularda çalışmalar yapan, güncele 
dair tartışmalar yürüten, sanatsal üretimleri paylaşan, birlikte 
yaşayabilecek bir yer hayali için Kasım 2017’de açılan mecra, 
bugüne kadar çeşitli söyleşilere, film gösterimlerine ve konserlere 
ev sahipliği yaptı.
mecra Kadın Buluşması’nda 6 Mart Salı günü söyleşiler ile 
başlayan etkinlikler 10 Mart Cumartesi ve 11 Mart Pazar 
günlerinde yoğunlaşacak ve kurulan bu birlikteliği devam 
ettirmenin yollarının konuşulacağı bir yuvarlak masa sohbeti ile 
son bulacak. Belgesel film gösterimi , atölye ve söyleşilere katılım 
ücretsiz… Etkinliğin haftasonu programı şöyle: 
î 9 Mart Cuma günü 19:00’da babasından uzaklaşmak için 
peşinden gelmeyeceğine emin olduğu tek yere, İstanbul’a taşınan 
Melisa’nın hikayesi olan ‘Babasının Kızı’ belgesel film gösterimi 
ardından yönetmeni Melisa Üneri ile sohbet edilecek. Gecenin 
devamında sahneyi İstanbul Kadın Orkestrası devralacak.
î 10 Mart Cumartesi 14:00’te Aysu 
Melis Bağlan ile 
“Potanın Perileri, 
Filenin Sultanları mı 
Gerçekten?” ile tarihi ve 
halkları uyuşturabilen 
“spor”dan panzehirimizi 
düşünmek, düşlemek ve 
konuşmak için bir araya 
gelerek güne başlayacak.
î 15.00’de “Barış 
Mücadelesinde 
Kadınlar” başlığı ile Barış 
Anneleri, Cumartesi 
Anneleri ve İnsan Halkları 
Derneği(İHD)’nden 
Gülseren Yoleri’yi bir araya 
getiriyor.

î 17.00’de Şehlem Kaçar, “Bir Aktivizm Biçimi Olarak Feminist 
Sanat” söyleşisi ile toplumsal dönüşümde kullanılan feminist 
pratikleri, yöntemleri ve mücadele alanlarını anlamaya çalışarak 
feminist sanat akımları, kapsayıcılık ve keşisimsellik konularını 
tartışmaya açacak.
î 19:00’da Yürüdüğümüz her yolda, göz göze geldiğimiz her 
yüzde, selamlaştığımız her insanda, düşlediğimiz her hayalde 
ne arıyor olabiliriz? Soruları çerçevesinde 72 kadın fotoğrafçı ve 
yazarın bir araya geldiği “Çağrışımlar” fotoğraf sergisi açılış ve 
kokteyli yapılacak.
î 11 Mart Pazar günü 15.00’te Gaye Yılmaz ile “Kapitalizm ve 
Toplumsal Cinsiyet” başlığı altında kadının emek süreçlerindeki 
rolü ve bunun arkasındaki ekonomi-politik nedenler irdelenecek.
î 17:00’de Çiçek Tahaoğlu ve Büşra Cebeci, haberlerde 

medyadaki cinsiyetçiliğin nasıl 
tersine çevrilebileceğinin 
örneklerinden, gazeteci 
kadınların sorunlarından ve 
Türkiye'de kadın gazetecilerin 
dayanışma ağlarından 
bahsedeceği "Gazeteci 
Kadınlar Anlatıyor" söyleşisi ile 
mecra’da.
î 19:00’da mecra’da Kadın 
Buluşması’nın tüm bileşenleri 
ve katılmak isteyenler ile 
kurulan bu birlikteliğin nasıl 
devam edilebileceğinin 
konuşulacağı “Yuvarlak 
Masa Sohbetleri” ile son 
bulacak.

Türkiye’nin ilk ve 
tek yerli üretimli 

taze malzemelerle 
hazırlanan sos 

markasını kuran 
Kadıköylü kadın 
girişimci Damla 

Goral, “Ben şanslı bir 
kadınım ki hayalini 

kurduğum projeyi 
gerçekleştirebildim. 

Kadının ekonomideki 
yerinin arttırılması 

gerek” diyor

KAVANOZ

M

dipli dünyanın
yemeklik sosları!yemeklik sosları!

l Gökçe UYGUN

www.kavanoz.co

Adres: Caferağa Mahallesi, 
Dumlupınar Sk. No:5, 
Kadıköy
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adıköy’ün kadınları, bu seneki 8 Mart Dün-
ya Kadınlar Günü’nü rengârenk etkinlikler-
le kutladı.

Kadınların üretim ve dayanışma ağı 
Potlaç’a dâhil olan kadınlar, gri direkleri ve ağaçları el 
emekleri motiflerle süsledi. ‘Yarn bombing’ (yün bom-
balama) olarak bilinen örgü giydirme akımı, aslında bir 
tür sokak sanatı. Boya yerine rengarenk ipliklerin örgü 
ve dantel olarak kullanıldığı bu sanat akımı, hem kamu 
alanlarını renklendiriyor hem de yapan kişilerin mesaj-
larını, isyanlarını, protestoları, izlerini görünür kılıyor. 
İşte Potlaçlı 50 kadın da bir ay boyunca Kuşdili Potlaç 
Atölye mekânında yapılan 8 atölyede bir araya gele-
rek örgü ördüler. Hatta örgü bilmeyenlere de öğretildi. 
20 yaşında genç kadınlar da, 80’ine merdiven daya-
yan yetişkinler de vardı. İplikler rengârenk, motifler sı-
nırsızdı. Her kadın hayalindeki işi üretti ve toplamda 
500 motife ulaşıldı. Daha sonra bunlar yine elbirliğiy-
le birleştirilerek, sembolik olarak kadınların gücünü, 
birliğini ve renkliliğini temsil eden dev motifler orta-
ya çıktı. Bunlar da Kadınlar Günü’nden bir gün ev-
vel, Potlaç Dükkan’ın içinde bulunduğu Kadıköy Be-
lediyesi Caddebostan Kültür Merkezi’nin sütunlarına 
giydirildi. 8 Mart günü de motiflerin durağı Hasanpa-
şa oldu. Kadınlar hem 8 Mart’ı kutladılar hem de Ka-
dıköy Belediyesi merkez binası merdivenlerindeki gü-
venlik filelerini renklendirdiler. Örgülerin bir sonraki 
hedefinin ise Potlaç stantlarının açıldığı Moda Parkı ci-
varındaki ağaçlar olması planlanıyor.

Motifleri Kadıköy’ü renklendiren kadınların görüş-
leri şöyle:

• Deniz Çiğdem Kesen: Avazım çıktığı kadar örüyorum
Ben yarn bombing ekibindeyim. Bu 

projeye Mimar Sinan Üniversite-
si’nde başladığımızda o pro-

jenin adı ‘avazım çıktığı ka-
dar örüyorum’ idi. Bu isim 
her şeyi özetliyor. Bu pro-
jede de misafiriz, Potlaç 
kadınlarına gönüllü olarak 
destek olduk. biz bugüne 
dek pek çok giydirme yap-

tık, yapıyoruz; araba, bank, 
ağaç, metro… Kadının el eme-

ği ve renklerini kentlere yayıyo-
ruz. Örgülere bakan insanların yüzün-

deki gülümsemeyi görünce, günlerce süren o yorgunluk 
bir anda uçup gidiyor. Hem gri bir yeri renklendirmiş 
hem de kadınlar olarak bir şeyler üretmiş oluyoruz. 
Keşke hayatı renklendirebilmek de bu kadar kolay ol-
saydı. Ama biz kadınlar buna bir yerinden başladık. 

• Özlem Yıldız Teke: Ka-
dınlar umutsuz olmasın

Bu fikri duyduğum-
da örgü öreceğim için 
değil de bir sürü ka-
dınla bir araya gelip 
ortak bir şey yapaca-
ğımız için heyecanlan-
dım. Potlaç Atölye’de 

günlerce buluşup örgü-
lerimizi ördük. Hem de 

birbirimizi daha yakından 
tanıdık, kaynaştık. Her biri-

mizin yaptığı o ufacık motifleri birleştirince ortaya çı-
kan şeyin büyüklüğü, bize birlik olursak neler yapabi-
leceğimizi bir kez daha göstermiş oldu. 8 Mart’a dair 
de şunu söylemek isterim;  Türkiye’deki kadınlarda ba-
zen umutsuzluk görüyorum. Toplumun yüklediği fikir-
lerle, ‘ben yapamam, başaramam’ diyorlar.  Kadınların, 
bir araya gelince neler yapabileceğimize inanmaları ge-
rek. Tek başımıza değiliz, çokuz ve birlikte pek çok şey 
yapabiliriz. 

• Deniz Çubukçu: Renkli bir direniş
Bu proje Kuşdili’nde yeni açılan Potlaç Atölye’ye 

kadınların ayağını oraya alıştırma fikrinden doğdu. 8 
Mart’a denk gelişi de anlamlı oldu. Orada bir araya ge-

lip hem sohbet edip hem örgü 
örmek çok keyifliydi. Son-

ra parça parça motifle-
ri bir araya getirip bü-
tünü oluşturduk. Ünlü 
bir söz vardır; ‘Bütün, 
parçaların toplamından 
büyüktür’ diye. Biz de 
çok daha büyüyüz as-

lında. Bu çalışmayla ka-
dının gücünü ifade ediyo-

ruz aslında. Bence 8 Mart 
sessiz bir direniştir, yarn bom-
bing de öyle. Kadınların izini, 

sözünü sokağa bırakıyoruz. Ve güç birliğine inancımızı 
da ispatlamış oluyoruz. Kadınlar çok güçlü ama farkın-
da değiller. Kendilerini küçümsemesinler. Haklarımızı 
daha iyi bilmemiz, dayanışma içinde olmamız lazım.

• Büşra Fındıklı: Bir kadın dünyaya yeter!
Bu proje ‘biz buradayız’ de-

menin başka türlüsü. Kadın-
lar belli bir kesimi sesini 
çıkarıp isyan edemi-
yorlar üzerlerindeki 
baskılar yüzünden. 
Bu motifler, sokakta 
yürüyen bir kadının 
diğerinin sesini duy-
ması… Bu sayede 
bizler de birbirimizi 
daha yakından tanıma 
fırsatı bulduk. Örgüler 
bizi bir araya getirdi ve aca-
yip güzel bir enerji doğdu. Gören-
lere de bu pozitif enerjinin geçeceğine inanıyorum. 

8 Mart mesajım da şu; bir kadın tek başına her şeyi 
yapabilir. Kendini kanıtlamak gibi bir derdi de olma-
malı. Bir kadın bütün dünyaya yeter tek başına!

NAKIŞLARLA KADIN GÖZÜYLE KADIKÖY
Potlaçlı kadınların bir başka projesi ise semtlerini 

nakışlara dökmek oldu. Tasarım Atölyesi Kadıköy’ün 
“21 mahalleden 21 kadın” temalı 8 Mart Dünya Kadın-
lar Günü projesi kapsamında,  mahallelerine özgü unsur-
ları, kendilerine verilen kumaşlara, iplik ve boncuklar-
la ilmek ilmek işledi. Kadınların 21 tane minik haritası 
birleştirilerek, kadın gözüyle büyük bir Kadıköy harita-
sı elde edildi. Kiminin geçmişe özlemini kiminin hayal-
lerini aktardığı bu renk-
li ve kendine özgü büyük 
harita, 8 Mart Perşembe 
günü Kadıköy Belediye-
si’nde sergilendi.

Hem örgü ören hem 
nakış işleyen Potlaç-
lı kadınlar daha son-
ra Kadıköy Belediye-
si Meclisi’ne giderek, 
“Toplumsal Cinsiyete 
Duyarlı Bütçeleme Kıla-
vuzu” görüşmelerine ka-
tıldılar.

8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü’nde nakış ve örgülerle 
ilçelerini renklendiren 
Kadıköylü kadınlar, 
“Birlikte renkliyiz, birlikte 
güçlüyüz” diyor!

K

Kadıköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Bahar Yalçın, Potlaç-
lı kadınların 8 Mart için iki proje yaptığını anımsatarak, “21 Ka-
dın 21 Mahalle projesinde kadınlar kendi gözlerinden kendi  
mahallelerini yorumladılar. Ortaya çıkan nakışlara baktığı-
mız zaman çok daha renkli olduğunu görüyoruz. Kadınlar do-
ğayla daha bütünleşik mahalleler yapmışlar. Yüksek binala-
rın yükseldiği yerlerde, eski düşük katlı yapıları anlatmışlar, 
yani kentsel dönüşümü  farklı farklı şekillerde yorumlamışlar. 
Bence kadınlar daha umut dolu ve renkli görüyor Kadıköy’ü. 
Ayrıca kadınların karamsar değil, daha umut dolu oldukları-
nı görmüş olduk. Mesela birisi kentsel dönüşümü, küllerinden 

yeniden doğan zümrüdü anka kuşu gibi simgelemiş. Ka-
dınların umutlu olması, toplumun da daha umutlu olma-

sını sağlıyor” dedi.

KADINLARDAN KAMUYA RENKLİ BİR İMZA
Yalçın, dünyanın farklı yerlerinde yapılan yün bomba-

lamayı (yarn bombing) kadınların Kadıköy’de yaptığını 
belirterek, “Bu çalışma hem bulundukları yeri renklendi-

ren, dikkat çeken, hem de 8 Mart’ın kadınlar için anlamı-
na, önemine vurgu yapıyor. Kadınların bu motifleri belediye-

mizin ana binasındaki filelere asması, kadınların belediyeye 
damgasını vurmasını sembolize ediyor bence” diye konuş-
tu. Her iki projede kadınların birlikte üretmesine vurgu yapan 
Yalçın, şöyle devam etti; “Kadınlar bir yandan örüp, bir yan-
dan örgütleniyorlar. Tüm bu çalışmaları Kuşdili’nde yeni açı-
lan Potlaç Atölye’de yürüttüler. Biz zaten kadınların ayakları-
nın buraya alışmasını, bu mekânı sahiplenmelerini istiyorduk. 
Bu çalışmalar iyi bir başlangıç ve vesile oldu. Beraber ürettikçe 
birbirleriyle de 
etkileşme ge-
çiyorlar ki bi-
zim de ama-
cımız oydu. 
Şunu da vur-
gulamak lazım 
bu mekân sa-
dece Potlaç-
lı kadınlar için 
değil, Kadı-
köylü tüm ka-
dınlara açık.”

"Hem örüyorlar, hem örgütleniyorlar"

Kadıköylü 
KADINLAR 

8 MART’I 
ördü

Hazırlayan: Gökçe UYGUN
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Kadıköy Belediyesi, kadınların sosyal, kültürel ve iş 
hayatında aktif olarak yer almasını sağlamak ve des-
teklemek adına projeler üretmeye devam ediyor. Ka-
dıköy Belediyesi, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 
ve Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) birlikte yürüttü-
ğü “Kadınlar için Daha Çok ve Daha İyi İşler: Türki-
ye’de İnsana Yakışır İş için Kadınların Güçlendiril-
mesi” projesinin İstanbul ayağında İŞKUR İstanbul 
İl Müdürlüğü ile protokol imzalayarak, Kadın Giri-
şimciliği Destek Programı’na ev sahipliği yaptı. Ka-
dıköy Belediyesi Kuşdili Sosyal Hizmet Merkezi’n-
de, bir hafta süren girişimcilik eğitimi programına, 
100 kadın katıldı. “Kadın Girişimciliği Programı” 
sonrası sertifika alan 100 kadından 12’si de mikro 
hibe almaya hak kazandı.

“İŞ HAYATINDA GÜÇLÜ OLMALI”
Kadınlara, insana yakışır iş olanakları sağlamayı 

amaçlayan, Türkiye’de de kadınların güçlendirilme-
sine destek olmayı hedefleyen proje kapsamında ha-
zırlanan Kadın Girişimciliği Programı’nda kadınlara, 
iş fikri geliştirme ve yaratıcılık, girişimcilik, işletme, 
işletme türleri, işletme kuruluş ve şekilleri, mali ve 
hukuki sorumluluklar, iş planı kavramı, pazar araştır-
ması, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı ve 
finansal plan hakkında ayrıntılı bilgi verildi. 

“14 YILDAN SONRA KENDİ İŞİMİ KURDUM”
“Kadın Girişimciliği Programı” katılımcılarından 

Mimar Tuba Şehitoğlu, 14 yıl kurumsal iş hayatında 
çalıştıktan sonra kendi işini kurmak için adım attığı-
nı dile getirip, konuşmasına şöyle devam etti; “2014 

yılında kızımın doğması ile birlikte mevcut çalışma 
ortamı benim için biraz ağırlaşacaktı. Artık kızım-
la zaman geçiremeyecek duruma gelecektim. Çün-
kü mimarlık mesleğinin çalışma koşulları çok ağır. 
Uzun saatler çalışmanız gerekir. Kızımın doğumuy-
la birlikte hayata bakış açım değişti. Bir de mimarlık 
mesleğini keyifle yapmanız gerekir. Yaratıcı olmak 
zorundasınız. Ruhunuzu beslemeniz gerekiyor. Eşi-
min de desteği ile 2016 yılında yakın bir arkadaşım-
la şirket kurduk.” 

“HEM BİLGİ HEM ARKADAŞ EDİNDİK”
İŞKUR’a, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Ge-

liştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOS-
GEB) desteği için başvurduğunu dile getiren Tuba 
Şehitoğlu, başvuru sonrası İŞKUR tarafından Kadın 
Girişimciliği Programı’na davet edilmesine sevindi-
ği hatırlatıp konuşmasını şu şekilde sürdürdü; “Aldı-
ğım beş günlük eğitim çok faydalıydı. Hızlandırılmış 
işletme programı gibiydi. İş kurarken on yıl sonrası 
ne yapmamız gerektiği bile anlatıldı.  Uzun vadeli iş 
hayatına dönük çok yararlı bilgilerin var olduğu bir 
eğitimdi. Bu eğitimde sadece bilgiyle donatılmadık 
ayrıca yeni arkadaşlar da edindik.”

“HAYATIN HER ALANINDA VAR OLMALIYIZ”
Katılımcılardan İşletme Mühendisi olan Gül 

Gökdağlı ise; 11 yıl kurumsal bir firmada çalıştık-
tan sonra maruz kaldığı mobbing (psikolojik şiddet) 
dolayısıyla işinden istifa ettiğine vurgu yaptı, “İsti-
fa ettikten sonra kendi işimi kurmak için girişimcilik 
eğitimi almayı çok istiyordum. İŞKUR ile Kadıköy 
Belediyesi’nin ortak yürüttüğü Kadın Girişimciliği 
Programı’na katıldım. İyi ki katılmışım. Çok fayda-
lı bilgiler edindim. Okul hayatımın özeti gibiydi. İş 
planından, pazarlama planına ve finansal tablo oku-

maya kadar çok geniş bir bilgi yelpazesi vardı. Ser-
tifikayı aldıktan sonra KOSGEB’e başvurdum. Sun-
duğum proje onay alınca ben de destek hibesi almaya 
hak kazandım.” diye konuştu. 

İstediği ve hayalini kurduğu bir işi yaptığı için 
çok mutlu olduğunu dile getiren Gül Gökdağlı, “Ye-
nilikleri takip etmeyi çok seviyorum. O yüzden farklı 
bir şey yapmak istedim. Çeşit çeşit salata menüsünün 
olduğu CerativeSalad adını taşıyan işyerimi açtım. 
CerativeSalad’a gelen kişilerin buradan memnun ay-
rılması beni de çok mutlu ediyor” diyen konuştu.

Gökdağlı, “Kadınlar girişimci olmalı. Sağlam 
adımlarla iş hayatında ve hayatın her alanında var 
olmalı. Kadınlar matematikten anlamaz ya da kadın 
güçsüzdür, şunu yapamaz gibi algıları yerle bir et-
meliyiz” dedi. 
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Kadınlar üretmeye  
Devam edecek

Kadıköy Belediyesi’nin 
ev sahibi olduğu “Kadın 
Girişimciliği Programı” 
kapsamında sertifika 
alan kadınlardan 12’sinin 
sunduğu proje, mikro hibe 
almaya değer görüldü

Toplumsal cİnsİyete
duyarlı bütçe
Kadiköy Beldiyesi hizmet ve fa-
aliyetlerini planlama, bütçelen-
dirme ve uygulama sürecinde he-
deflerini belirlerken toplumsal 
cinsiyeti ve eşitlik ilkesini dikka-
te almayı taahhüt ediyor. 

Kadıköy Belediyesi 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü önce-
si Toplumsal Cinsiyete Duyarlı 
Bütçeleme kılavuzu hazırladı. Bu 
taahhüt, Kadıköy Belediyesi’nin 
hizmet ve faaliyetlerinin farklı ih-
tiyaçlar gözetilerek, genel olarak 
toplumsal eşitliğin tesis edilme-
sine yönelik belirlenmesi, bütçe-
leme sürecinin bir parçası olarak 
buna dahil edilmesi ve uygulama-
ya konmasını kapsıyor. 

Toplumsal Cinsiyete Duyar-
lı Bütçeleme Kılavuzuna göre 
2020-2024 dönemini kapsayan 
Stratejik Planla birlikte her yıl 
bütçe çağrısında bi-
rimler bütçe talepleri-
ni oluştururken bu kıla-
vuzun ilkelerini dikkate 
alarak Toplumsal Cinsi-
yete Duyarlı Bütçe Be-
yanları’nı hazırlayacak. 

8 Mart Dünya Kadın-
lar Günü’nü kutlayan Ka-
dıköy Belediye Başkanı 
Aykurt Nuhoğlu Toplum-
sal Cinsiyete Duyarlı Büt-
çeleme Kılavuzu ile bele-

diye bütçesini toplumsal cinsiyet 
ve eşitlik ilkesine göre hazırlama-
yı hedeflediklerini belirterek şun-
ları söyledi: “Birimlerimiz gele-
cek dönem stratejik plan hazırlık 
sürecinde, faaliyetlerini, prog-
ramlarını ve bütçelerini hazırlar-
ken bu kılavuzu dikkate alacak-
lar. Kurumun eşitlik temelinde 
planlanması, bütçelendirilmesi ve 
izlenebilmesi için uygulama esas 
ve taslaklarının oluşturulmasını 
planlıyoruz.” dedi.

Konunun teknik destek ve iz-
leme süreçleri Strateji Geliştirme 
Müdürlüğü bünyesinde yer alan 
Toplumsal Eşitlik Birimi koordi-
nasyonunda oluşturulan Kadıköy 
Belediyesi Toplumsal Cinsiyete 
Duyarlı Bütçeleme Çalışma Gru-
bu tarafından yürütülüyor.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle bu 
hafta sayfalarımıza kadın öykülerini yayın-
lıyoruz. Onlardan biri de Kadıköy Belediye-
si Suadiye Sanat Atölyeleri’nde resim atölye-
si bulunan Fulya Okbay… Bir kadının, yolun 
yarısı diye şiirlere konu olan 35’inden sonra 
hayatını yeniden nasıl inşa ettiğinin canlı ör-
neği olan Okbay’ı, atölyesinde ziyaret edip hi-
kayesini sizler için dinledik…

◆ Fulya siz bir kadın, bir anne, bir res-
sam, bir girişimcisiniz. Hepsini bünyenizde 
toplama hikayenizi dinlemeye başlayalım is-
terim…

Çocukluğumdan beri hep resim sanatıyla 
ilgiliydim. Fakat okul hayatı, kendi işyerimiz-
de çalışmam, evlilik, çocuk… derken o haya-
limi hep ötelemek zorunda kalmıştım.  Fakat 
herhalde o içimdeki aşk hiç sönmemiş ki, yıl-
lar sonra çocuk sahibi olduktan ve arkasından 
4 yıl süren şiddetli bir boşanmadan sonra, ilk 
aşkım resme döndüm. 

◆ Anlaşılan o ki boşanma süreci içinizde-
ki ressamı tetiklemiş.

Evet, o zorlu süreçte yaraları resimle sar-
mak istedim, çünkü sanatın iyileştirme özelli-
ği var. 

◆ Nasıl ressam oldunuz? Kursa filan mı 
kaydoldunuz?

O zamanlar kızım Nehir 3 yaşındaydı, haf-
tada 1-2 gün yuvada oluyordu. Ben de o günler 
için hobi olarak bir atölyeye yazıldım. Hatta o 
kadar ilginç ki şu an bulunduğumuz atölye-
nin hemen karşı sokağında, Suadiye Gönüllü-
leri’nin kursuydu. Orada herkes bana ‘Yaşın 
genç, çok da yeteneklisin. Okula git, bu hobi-
ni ilerlet’ diyordu. Ben de böylelikle üniversi-
te sınavına girdim. Yeditepe Üniversitesi’nde 
Resim, Heykel ve Seramik Bölümü’nü burslu 
olarak kazandım. Üniversite süreci, Hem kişi-
liğim hem sanatçı kimliğim açısından beni çok 
ileri taşıdı, hayata bakış açımı etkiledi. Bu sü-
reci hem öğrenci, hem bir sanatçı adayı hem 
de Nehir’in annesi ve rol modeli olarak yaşa-
dım. Ve okuldan üçüncülükle mezun oldum.

“ÇOK SEVEREK ÇALIŞIYORDUM”
◆  Hayatın rutinine girdikten sonra, yılla-

rın ardından öğrenciliğe geri dönmek ve üs-
tüne üstlük dereceyle mezun olmak zor olma-
dı mı?

Sevmekle alakalı… Eğer isterseniz ressam 
olun, isterseniz doktor olun, isterseniz bakkal 
olun işinizi severek yapmanız gerek. Benim 
çok severek yaptığım bir şeydi. Mesela heykel 
eğitimi de seramik eğitimi de gördüm ama be-
nim işim hep renklerleydi. O yüzden çok kafa 
yoruyordum, çok severek çalışıyordum. Mezu-
niyetten sonra, yüksek lisansımı da aynı okul-
da burslu olarak kazandım, onu da bitirdim. 

◆Bu atölyeyi açmanız nasıl gerçekleşti? 
Tez yazma sürecimde denk geldi, şansım 

oldu. Buranın ambiyansını başka 
yerde yakalamak 
zor. Eren-
köy’de ya-
ş ı y o r u m , 
evime de 
yakın. Bura-
da hem sanat 
çalışmaları-
mı yürütüyo-
rum hem de 
çocuk/yetiş-
kinlere ders 
veriyorum. 

KIZI RESİMLERİNDEKİ KAHRAMAN
◆ Markanız Nünüş’ü nasıl yarattınız? 

Kızınız size nasıl ilham verdi?
Daha başka bir şeyler daha yapmak iste-

dim. Nehir’in takma adıdır Nünüş. Onun gö-
zümün önünde serpilmesi, saçları, gözleri, 
gülüşü bana ilham kaynağı oldu. Nünüş’ün 
resimlerimdeki kahramanda yaşamasını iste-
dim. Onun yaşadıklarını suluboya resmetme-
ye başladım. Gittiğimiz tatiller, onun yaşadık-
ları, sevdiği şeyler gibi…  

◆ Bu resimleri tişörtlere yapma fikri na-
sıl ortaya çıktı?

Bunu insanlara nasıl daha çok yayabilirim 
diye düşündüm. Çünkü Türkiye’de maalesef ki 
insanların evlerine resim alma alışkanlığı pek 
yok. O nedenle tişört fikri aklıma geldi.  Eme-
ğimi, sanatçılığımı katarak kendim boyamaya 
başladım. Tişörtleri tek tek kendi elimle boyu-
yorum, böylelikle hepsi bir sanat eseri oluyor. 

“TÜRKİYE'DE KADIN OLMAK ZOR”
◆ Nünüş tişörtlerine ilgi nasıl? 
Tüm annelerin Nünüş’leri için yaptığım bu 

resimler çevremdeki herkesin ilgisini çekti. Bu 
ilgiden aldığım cesaretle üretimime devam et-
meye hatta farklı materyallerle (defter, çanta 
gibi) ürün çeşidimi genişletmeye karar verdim.

◆ Eski eşinizle ayrılma süreciniz, hayatı-
nızı yeniden kurgulamanızın tetikleyicisi ol-
muş gibi görünüyor. Ne dersiniz?

Türkiye’de gerçekten kadın olmak zor. 
Hele ki bu süreçte karşı taraf boşanmayı iste-
miyorsa çok zor. O zor günlerde çevremdeki 
insanlar bana hep derdi ki ‘Ne kadar inersen o 
kadar yükselirsin.’ O zamanlar bu cümle bana 

hiç iyi gelmiyordu, 
‘Nasıl 
olacak 
o öyle?’ 
diye söy-
leniyor-
dum. Ama 
gerçekten 
de öyley-
miş. Dibe 
kadar indim 
ve tekrar yü-
zeye çıktım. 

Yolun yarısından sonra
Kadıköy Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü öncesi “Toplumsal Cinsiyete Duyarlı 
Bütçeleme Kılavuzu” hazırladı

Kadıköy Belediyesi 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü dolayı-
sıyla kadın çalışanlarına hediye 
olarak Gaziantep Nurdağı Hatı-
ra Ormanı’na ağaç dikti.

8 Mart Dünya Kadınlar Gü-
nü'nde de kadın çalışanlarını 
unutmayan Kadıköy Belediye-
si, Tema Vakfı’na bağışta bu-
lunarak, kadın çalışanları adı-
na Gaziantep Nurdağı Hatıra 
Ormanı’na toplam bin 50 adet 
çam ağacı dikimi yaptı. 

Kadın çalışanlarla kahval-
tıda buluşan Kadıköy Beledi-
ye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, 8 
Mart Dünya Kadınlar Günü’nü 
kutladı ve her bir kadın çalışanı 
adına hazırlanmış ağaç sertifi-
kasını kadınlara hediye etti. 

Beledİye, kadın çalışanlar adına

ağaç dikti● 8 Mart vesilesiyle kadınlara bir 
diyeceğiniz, çağrınız var mı?
Kadınların zor zamanlarda umutsuzluğa ka-
pılmamaları, her zaman güçlü olmaları ge-
rekiyor. Hep diyoruz demokrasi kadınlar-
la gelecek diye. Türkiye’de kadınlar her türlü 
konuda daha fazla girişken olmalı. Bizi bas-
kılayan bu dönemde, özellikle son dönem-
lerde çok fazla yaşanan bu cinsel istismar 
olaylarına karşı anneler, kadınlar kendimizi 
çok güçlü tutmalıyız. Sanatçılar bu konuda 
daha girişken olmalıyız, bir şeyler yapma-
lıyız. Toplumun ayağa kalkması için sanat 
gerek. Sanat olmadığı zaman toplum iyi-
ce iniyor aşağıya. Ama sanat gün geçtikçe 
baskılanıyor. Bale salonumuz yok, tiyatrolar 
yasaklanıyor, OHAL yüzünden bir sürü pro-
jeler sürdürülemiyor… Kadınlara çok iş dü-
şüyor. Bunların hepsini başarabileceğimi-
ze inanıyorum. Yeni yılda yeni kararlar alınır 
ya, bu 8 Mart’ta da kadınlar kendileri için ka-
rarlar alsınlar ve bunları bir yere not etsinler. 
‘Bunu yapacağım, şunu başaracağım’ gibi. 
Umarım bu 8 Mart bir milat olur.

 “BU 8 MART 
MİLAT OLSUN”

● Gökçe UYGUN

değişen bir hayat…
Kadıköy’ün girişimci 
kadınlarından, ressam Fulya Okbay 
hayallerini, boşanmasının ardından 
son 10 yılda gerçek kıldı; üniversite 
okudu, hatta yüksek lisans yaptı, 
ressam oldu, atölye açtı…

● Seyhan KALKAN VAYİÇ
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Son dönemin popüler akımı co-working spaces’lerin (ortak çalışma alanı)  bir yenisi 
Kadıköy’de açıldı. Ayrılıkçeşme’de faaliyete giren “Koperatiff”, İstanbul gibi büyük bir metropolde 

birbirine temas etmeden çalışan freenlancer’ları (serbest çalışan) biraraya getirme niyetinde…

Apartman girişindeki atölyeye söyleşi için 
gittiğimde hemen kapıda eğitim koordina-
törü Şennaz Uzun karşılıyor. Daha bilgisa-
yarı açmadan heyecanlı heyecanlı atölye-
nin kuruluş hikayesini anlatmaya başlıyor. 
Salonu göstererek “Bütün bunları hep bir-
likte yaptık, öğretmen, mimar, doktor; bi-
risi duvarı boyadı biri tahta-sandalye getir-
di.” diyor.

Atölyenin kuruluşunda birkaç kişi ol-
duklarını vurgulayan Şennaz öğretmen 
söze “Tamamen imece usulü, arkadaşları-
mızla bu işe giriştik. Açılışta burası hınca 
hınç doldu, 600 kişi geldi. Biz o an bu sa-
yıyı beklemiyorduk ve başardığımız daha 
o zaman belliydi” diye başlıyor. 

PROFESYONELLİĞİ SEVMİYORLAR
Yetişkinler, eğitmenler ve çocuklar 

için yaratıcı dramadan, felsefeye; gitardan 
forum tiyatroya birçok atölye ve etkinliği 
birlikte belirliyorlar. O sırada konuşmaya 
dâhil olan öğretmen Gülnaz Bekar, “Biz 
buranın en başta atölyeden de fazla bir şey 
olabileceğini gösterdik. Profesyonelliği 
sevmiyoruz. Bilindiği anlamıyla okul eği-
timinin dışında alternatif bir tarz var etmek 
istiyoruz. Herkesin her işin ucundan tuttu-
ğu, öğretmenlerle çocukların karşılıklı ola-
rak öğrenme sürecine girdiği bir durumdan 
bahsediyoruz.” diye açıklıyor atölyenin 
varlığını. Gülnaz Bekar bir ilkokulda sınıf 
öğretmeni olarak çalışırken aynı zamanda 
Kadıköy Atölye’de de çocuklarla birlikte 
felsefe çemberi adında bir atölyenin yürü-
tücülüğünü yapıyor. 

Yetişkinler için atölye düzenleyen-
ler arasında Onur Bakır, Akın Tek, Vivet 
Alevi, Deniz Spatar, Özgen Saatçiler gibi 
isimlerin yanı sıra yaratıcı okuma ve yaz-
ma eğitmeni Dr. Nilay Yılmaz da bulunu-
yor. Atölyede hemen hemen her gün ders 
oluyor. “Biz de katılmak istiyoruz, biz de 
gelmek istiyoruz diyen çok oluyor, yarıyıl 
tatilinde her gün 50-60 çocuğa ders veri-
yorduk” diyorlar. 

Çocukları aktif olarak atölyelere katan, 
didaktik olmayan bir eğitimi savunan Gül-
naz Bekar ve Şennaz Uzun atölye kirasını 
nasıl ödediklerini, maddi ihtiyaçlarını na-
sıl karşıladıklarını soruyorum; hemen ce-
vap geliyor: “Başlarken en zorlanacağımız 
nokta bazı atölyeler için para istemek ola-
bilir diye düşünüyorduk. Çocuk atölyeleri 
genelde gönüllü, ücretli atölyelerimiz var. 
Ama şunu kesinlikle söylemeliyiz; biri 
‘ben katılmak istiyorum ama para veremi-
yorum’ derse onu da dâhil ediyoruz veya 
ne kadar verebileceğini soruyoruz. Bizi di-

ğer atölyelerden ayıran özelliklerden biri 
de bu. Diğer atölyelere göre bizim önerdi-
ğimiz fiyatlar çok aşağıda. Böyle olması-
nı istiyoruz ve tek gelirimizi atölyelerden 
elde ediyoruz.” 

“ÇOCUKLARLA BİRLİKTE”
Atölye, eğitim koordinatörünün aynı 

zamanda yerleri süpürdüğü, çiçeklere su 
verdiği bir yer. Şennaz öğretmen 6 ay son-
ra geldikleri noktayı “Şansımıza, hem al-
ternatif bir eğitim ihtiyacına denk düştük, 
hem de birlikte yapma hissini verip insan-
ların parçası olmasını sağladık” şeklinde 
açıklarken Gülnaz hoca ekliyor: “Biz mad-
diyatı arka plana atınca doğalında bunu 
herkese açıyoruz. Bu durum yaygınlaşma-
ya da yol açıyor. Böylelikle herkes gelme-
ye başlıyor, her yerde çocuklara değiyor. 
Bir tarafıyla da Emniyet Mahallesi’nde 
oturan çocuk da öğrencimiz oluyor, koleje 
giden çocuk da. Başka bir yerde o çocuk-
lar bir araya gelemiyorlar, oyun alanları 

yok. Ama burada mesela yarım saat birlik-
te oyun oynuyorlar.” 

Başka atölyelerin genelde hep bel-
li bir gruba hitap ettiğini savunuyorlar. 
Konu çocuklara gelmişken, “Çocukla-
ra eğitim vermek neden önemli?” sorusu-
nu yöneltiyorum, “Öncelikle biz ‘çocuklar 
için’ yapmıyoruz ‘çocuklarla birlikte’ ya-
pıyoruz.” şeklinde düzeltiyorlar. Çocukla-
ra üstten bir dil kuran atölye yürütücülerini 
uyardıklarını vurgularken Gülnaz öğret-
men, “Çocuklar yaratıcıdır, hata yapabilir-
ler diyoruz. Çocuklara hep ‘şunu yapaca-
ğız, saygılı olacağız, bunu yapma’ diyoruz 
tüm yetişkinler. Biz ise öğrenmeyi bir sü-
reç olarak okuyup birlikte merak ediyoruz 
ve kendileri zaten buluyor.” açıklamasını 
yapıyor.

“HERKESE KAPIMIZ AÇIK”
Çocuk istismarının çokça tartışıldığı 

bugünlerde çocuk eğitiminin çok önem-
li olduğunu belirten Bekar, “Yetişkin in-
sanın bile tacize, istismara karşı koyması 
çok zor. Onların kendilerini ifade edebil-
mesi, çevresini adlandırabilmesi, hesap so-
rabilmesi, sorgulayan insanlar olması çok 
önemli. Onları daha fazla güçlendirmek 
lazım. Yaratıcı yazarlık, drama, felsefe, 
stop-motion, astronomi gibi atölyeler yap-
tık, yapıyoruz. Gerçek yaşam problemleri-
ne dair şeyler veriyoruz” diyor.

Rutin atölye faaliyetinin dışında Cen-
giz Bozkurt, Burhan Sönmez, Sevim Ak 
gibi isimlerle söyleşiler gerçekleştiren 
atölye gönüllüleri, 8 Mart Dünya Kadın-
lar Günü ile ilgili forum tiyatroya hazırla-
nıyor. Gelecek programlarında Zeynep Al-
tıok ile bir söyleşi de var. “İsteyen herkes 
her zaman gelebilir, çayımızı içebilir” diye 
ekliyorlar. Son sözü atölyenin koordinatö-
rü Şennaz Uzun’a bırakıyoruz: “Yaz döne-
mi burayı daha da büyüteceğiz. Yarıyıl ta-
tilinde yaptığımız etkinlikleri daha fazla 
yere yayacağız sadece burada kalsın iste-
miyoruz. Örneğin Çimen Evi, Halkevi gibi 
yerlerle de dayanışıyoruz. Biz burada eği-
timi verelim, danışmanlık yapalım, herkes 
gidebildiği yere yaysın istiyoruz.”

İletişim için:
http://kadikoyatolye.com/

Farklı bir eğitim anlayışıyla 
çocuklar ve yetişkinlerle 
atölyeler düzenleyen 
Kadıköy Atölyesi 
kurucuları “O kadar 
inandık, o kadar inandık ki; 
düşlediklerimiz birer birer 
gerçeğe dönüştü” diyor

Çok eski değil, birkaç sene önceydi; 
bir okul servis aracının şoförü araç 
kullanırken aynı zamanda telefonla 
konuşuyordu. Gerisinde kaldım ve servis 
aracının arkasındaki, ‘Hatalıysa ara 0562…’ 
gammazlama numarasını aramak üzere 
telefonumu çıkarttım tuşlarına bastım. 
Telefonu karşı tarafın açmasını beklerken 
pat diye trafik polisi beni çevirip sürüş 
halinde cep telefonu kullanmaktan ceza 
yazmıştı. Neye niyet, kime kısmet…

Eskiden ilaç kutularından pamuk 
çıkardı şimdi halen çıkıyor mu bilmiyorum. 
Son yıllarda benim aldıklarımdan 
çıkmıyor da… Ve eskiden yaş almışlar, 
o ilaç kutularından pamuk çıktıkça; ‘Bizi 
ölüme hazırlıyorlar azar azar’ derlerdi ben 
anlamazdım ölüm ile pamuk arasındaki 
bağı henüz bilemediğim için…

Eskilerde tabi hep kasvetli şeyler 
olmuyordu, mesela muhitte Selman 
Abi’nin kahvesi vardı ve enteresandır 
o kahvenin müdavimlerinin dişleri 
bembeyaz pırıl pırıl parlardı hep. Bir gün 
gerçek anlaşıldı, daha doğrusu ortaya çıktı. 
Selman abi çaya hep karbonat katarmış 
o yüzden o kahveden çay içenlerin dişleri 
böyle pırıl pırıl bembeyaz parlarmış. 

Eskiden yine, mahalleden geçen 
bir seyyar satıcı vardı, bağırmasından 
kesinlikle ne sattığını anlamak mümkün 
değildi. ‘Eeeğaaaloooooğaaallluuuğğ!!!’ gibi 
bişeydi. Ama normalde konuşunca gayet 
düzgün bir şekilde konuşur, ne dediği 
rahatlıkla anlaşılırdı. Sonradan öğrendim, 
meğer bir satış taktiği olarak insanlarda 
merak uyandırıp, baktırmak için bilerek bu 
şekilde anlaşılmaz bağırıyormuş.

Çok çok eskiden bir şey bu da… 
İstanbul Üniversitesi’nin kuruluş tarihi 
olarak; 30 Mayıs 1453 olması tuhaf gibi 
değil mi biraz? 29 Mayıs’ta İstanbul’u al, 
ertesi günü üniversite aç! Sanki bütün 
amaç Bizans’ı cehaletten kurtarmakmış 
gibi… Acaba ortaçağın bitmesi olayın 
fetih kısmından dolayı değil de, üniversite 
açılmasından dolayı mı? diyerek, topu 
tarihçilere atayım. 

Yine eskiden Almancı Türklerin yurda 
izne, tatile gelmesi epey bir heyecanlı 
bir olaydı. Bir Almancı akrabanın gelmesi 
demek; elma kokulu şampuan, çikolata 
ve pilli oyuncak gelmesi demekti. Onlar 
değil ama sonraki nesil çifte vatandaş 
oldu genelde. Hem Alman, hem Türk. Ama 
aslında ne Türk ne Almandılar pratikte. 
Gıpta ile, imrenerek bakardık onlara; üstün 
Alman teknolojisine sahip arabalarından, 
giysilerinden, sigaralarından ceplerindeki 
Doyçe Mark’lardan dolayı hep… Taa ki, biz 
oraları turist olarak gezmeye gidinceye 
onların oradaki hayatlarını görünceye 
kadar. Evet, daha fazla gelişmiş, daha fazla 
özgür, daha fazla demokrasi var orada. 
Ama sonuçta değişmez gerçek; oranın 
gurbet olması…(uzun konu)     

Gelelim yazının kapanış kısmına…  
Kapanış hadi biraz komik olsun. Bu 
eskiden değil pek, halen devam eden 
bir konudan… Restoran, bar ve kafelerin 
reyting rekortmeni kanalı olan Şömine 
Tv yayını var biliyorsunuz. Benim bu 
yayına birkaç sorum olacak. 1-) Bir günlük 
yayında kaç çeki odun kullanılıyor? 
(Yayının tüm masrafı bu sanırım) 2-) 
Yakılacak odunları seçen bir seçici kurulu 
var mı kanalın?  3-) Yılbaşlarında özel 
program yapmayı düşünürler mi? Mesela 
şömine bacasından giren Noel Baba’nın 
‘Hoo hoo hoo’ diyerek şömineden çıkması 
gibi…

Eskiden…

FATİH 
SOLMAZ Yeni nesil CalıSma alanı

K

Hep birlikte öğrenmek için:
Kadıköy Atölye

adıköy Belediyesi’nin Moda 
burnundaki denize nazır ortak 
çalışma alanı İdea Kadıköy’ü 
bilirsiniz. Kadıköy’ün üçüncü 

dalga kahvecilerinde laptoplarıyla görme-
ye alışkın olduğunuz bu yeni nesil freelan-
ce (serbest çalışan) iş insanlarını, kafe köşe-
lerinden kurtarıp ofis imkanına kavuşturan 
ortak çalışma alanı olan İdea Kadıköy’e bir 
kardeş, bir refika doğdu; Koperatiff…

Ocak ayı sonunda, Kadıköy’ün ulaşım 
açısından en verimli semti olan Ayrılıkçeş-
me mevkiinde açılan bu mekanın kurucu-
ları Tolga Kayasu, İlker Koca ve Emre To-
palakçı. Üniversiteden arkadaş olan bu üç 
reklamcı, beyaz yakalı çalıştıkları işlerin-
den istifa ederek, önce bir reklam ajansı 
kurma niyetlenmişler.  Bir yandan da ken-
di çevrelerinde ve genel olarak İstanbul’da 
freelancer’ların sayısındaki artışı gözlem-
lemişler. Ve elbette buna paralel olarak do-
ğan ‘co-working spaces” (farklı şirketler-
den ya da bağımsız olarak çalışan kişilerin 
aynı ortamda çalışmasına olanak tanıyan 
paylaşımlı ofis) olgusu dikkatlerini çek-
miş. Bu ihtiyaca Anadolu yakasından bir 
yanıt vermek için Koperatiff’i kurmuşlar. 

SIKIŞTIRILMAMIŞ ÜRETİM
Latince co(ile birlikte), opus (iş), ope-

ravi(çalışmak) kelimelerinden türetilmiş 
olan cooperation, dilimize de ortak iş yap-
mak anlamıyla kullanılıyor. Hayatın bir-
likteliğinden ilham alarak ortaya çıkan 
Koperatiff de hayatın ihtiyaçlarını karşı-
lamayı hedefliyor. Ki zaten ismin bizzat 
kendisi de ‘ortaklığa’ vurgu yapıyor, bir 
kooperatif gibi. Sözcüğün sonundaki faz-
ladan F harfinin anlamı da ‘tiff’ 
kelimesine denk düşüyor. 
Kabaca ‘sıkıştırılma ya-
pılmamış görsel sak-
lama yöntemi’ anla-
mına gelen tiff’den 
hareketle; hayatın 
her alanında yer alan 
ortaklaşa yaşamanın 
ve üretmenin tiff hali 
yani sıkıştırma yapıl-
mamış şekli… 

Koperatiff bir sos-
yalleşme, birlikte yaşam 
alanı ve bir reklam ajansı. Ka-

yasu, Koca ve Topalakçı’nın 
amacı sadece bir reklam 

ajansı olarak kalmadan, 
herkese bir şekilde doku-
nabilmek; “İstanbul’da 
nüfus 15 milyonu geç-
ti. Ama bu yoğun kala-
balıkta birbirimizi gör-
müyoruz, duymuyoruz, 

dokunmuyoruz. Biz bir-
birimize dokunmak için 

kurduk burayı.  Birbiri-
mizden bir şeyler alalım, ve-

relim ve üretelim. Herkes temas 

halinde olsun istiyoruz. Buraya gelen, bu-
rada çalışanlar birbirleriyle etkileşim ha-
linde olsunlar. Ortak çalışmalar ortaya çık-
sın, projeler filizlensin buradan.”

ÜÇÜNCÜ DALGA YAŞAM ALANI
Kendilerini ‘üçüncü dalga yaşam ala-

nı’ olarak tanımlıyorlar.  Üçüncü dalga ta-
nımının sadece kahve akımı değil bir hayat 
tarzı olduğunu vurgulayan Koperatiff ku-
rucuları Tolga Kayasu, İlker Koca ve Emre 
Topalakçı, şöyle devam ediyor; “Bu kav-
ram Alvin Toffler’in Üçüncü Dalga kita-
bından geliyor. Yazar, insanlık tarihindeki 

geçiş süreçlerini dalga olarak nitelendiri-
yor. İlk dalgada organize tarım uygulama-
ları, ikinci dalgada sanayileşme ve üçün-
cü dalga ise bilginin ön plana geçtiği bir 
dönem. Biz de burada farkındalık ve bil-
giyle üretim yapıyoruz. Gerek işlerimizde 
gerekse de buradaki küçük kafemizde bu 
geçerli. Burada pişirdiğimiz kahvenin ne-
reden geldiğini biliyoruz mesela.”

Peki kendi kiraladığı ofisinde tek başı-
na çalışmak yerinde böyle bir ortak alan-
da/açık ofiste bulunmasının freelancer’a 
katkısı ne oluyor? Koperatiff’çilere göre 
her şeyden önce bir network avantajı var. 
Farklı sektörlerden başka başka kişilerle 
aynı fiziki ortamı paylaşmak, kişiye başka 
kapılar açabiliyor. Ayrıca freelancer bura-
yı posta adresi olarak gösterebiliyor. Ver-
gi avantajı olduğu için stopaj da ödemiyor.

BAĞIMSIZ AVUKATLAR BURADA
Koperatiff’te olabilmenin iki koşu-

lu var; elbette ki aylık ücretini ödemek ve 
kreatif bir iş yapmak. Bu anlamda yaratı-
cı herkese kapıları açık. Peki kimler var 
burada? Öncelikle reklam ajansının hiz-
met verdiği markaların toplantıları burada 
yapılıyor. Bağımsız ve freelance avukat-
ların tek bir çatı altında toplanarak oluş-
turdukları yeni bir avukat platformu Colle-
gal, burayı mesken tutmuş durumda. Hatta 
son dönemde gündemde olan arabulucu-
luk toplantıları da burada yapılıyor. Bili-
şim teknolojileri öğretmenlerinin çocuk-
lara yapboz mantığında eğitim sunduğu 
‘Kodlaboz’ atölye de çalışmalarını bura-
da yürütüyor.

KAHVE DE VAR SERAMİK DE
Koperatiff’in sosyal sorumluluk olarak 

nitelendirilebilecek yönleri de var. Mese-
la özel gereksinimli (zihinsel engel, otizim, 
down sendromu ) bireylere lise düzeyinde 
mesleki eğitim veren Beykoz Özel Eğitim 
Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerinin el 
emeği olan seramik ürünleri buradan ala-
bilmek mümkün. İzmir kökenli bir kadın 
girişimi olan Kahve Pijaması’nın da ilk du-
rağı olmuş burası. Bu markanın kahveleri 
burada satışta. Koperatiff’in ileriye dönük 
planları arasında burada şiir geceleri, mini 
dinletiler düzenlenmesi gibi yaratıcılık içe-
ren sanatsal etkinlikler var. Bir de Youtu-
be kanalı açmayı düşünüyorlar. Aynen film 
eleştirmenliği gibi reklamların tartışılacağı 
bir kanal olacak bu.

 İSTANBUL’UN ULAŞIM MERKEZİ AYRILIKÇEŞME 
“Anadolu yakasında yaşıyoruz ve Kadıköy aşığıyız” diyen Tolga Kayasu, İlker Koca ve 
Emre Topalakçı, “Kadıköy’de freelance çalışan çok kişi olduğunu biliyoruz. Bunların bir 
kısmı belediyenin İdea’sına gidiyor. Biz de şahsen İdea’yı seviyor ve destekliyoruz. 
Kolay ulaşılabilir, butik ve sempatik bir çalışma ortamı arzulayanları da Koperatiff’e 
davet ediyoruz.” çağrısını yapıyorlar. www.koperatiff.com

l Gökçe UYGUN
Özel eğitim 

ihtiyacı olan 
bireylerin ve 
İzmirli kadın 
girişimcinin 

ürünleri 
Koperatiff’te 

satışta

l Fırat FISTIK



YARKIN
kardeşlerden

TINILAR…

9 - 15 MART 2018 11Alternatif Sesler

adıköy’de müzik dolu bir ailede doğ-
dular, kariyer yollarını notalar üze-
rinde kurdular. Şimdi müzik yaşam-
larına ikili olarak devam ediyorlar. 

Yarkın Duo kardeşleri Nağme ve Baturay Yar-
kın anlatıyor…

◆ Öncelikle sizleri biraz tanıyalım, tanıta-
lım. Sadece müzikle mi ilgileniyorsunuz yoksa 
başka eğitimleriniz/işleriniz de var mı?

NY: İlkokulda yarı zamanlı piyano eğitimim-
den sonra 11 yaşımdan itibaren ortaokul ve liseyi 
İTÜ Devlet Konservatuarı’nda okudum, burada 
ana enstrümanım İstanbul Kemençe’si oldu. Son-
ra lisansımı İTÜ DK Kompozisyon bölümünde 
okuduktan sonra, yüksek lisans ve doktoramı İÜ 
DK Kompozisyon bölümünde yaptım. İÜ DK’da 
Araştırma Görevlisiyim ve İcra Heyeti’nde İstan-
bul Kemençesi icra ediyorum. 

BY: Piyanoya 7 yaşımda başlamama rağmen 
lisede mesleğime karar verememiştim. Yarı za-
manlı olarak piyano bölümünü bitirirken Marma-
ra Üniversitesi’nde Endüstri Mühendisliği’ne de 
gidiyordum. Daha sonra sadece müziğe odaklan-
dım. Şu an freelance müzisyenim.

◆  Aynı evin içinde müzik ile büyüyen iki 
kardeşsiniz değil mi? 

NY: Evet anne ve babamız da müzisyen, 
konservatuarda aynı sınıftan mezunlar. Babamız 
TRT’den emekli ve Yarkın Ritim Grubu’nun ku-
rucusu Fahrettin Yarkın, annemiz de emekli mü-
zik öğretmeni. Çocukluğumuz ikimizin de aynı 

başladı gibi, ben 5 yaşımda İ.Ü.D.K. Piyano Bö-
lümü’ne başladım ve ikimiz de ilkokula giderken 
bir de konservatuara gidiyorduk. Çocukken bu-
nun ne kadar özveri gerektirdiğini bilmeden yaşı-
yorsunuz fakat şimdi geri dönüp baktığımda hem 
ailemiz hem de biz özveri ve sevgi ile pek çok 
şey yapmışız.

BY: Nağme’nin de değindiği gibi çocukken 
insanın kendinden verdikleri o anda anlaşılmıyor, 
yaş büyüyüp düşünceler olgunlaştığı zaman bu-
nun önemini görüyoruz. Doğduğumda evde piya-
no varmış. Piyanoya erken yaşta başlamak, piya-
nist için bir avantajdır.

“GRUP FARKINDA OLMADAN KURULMUŞ”
◆ Farklı geleneklerden gelen iki enstrüman 

olan piyano ve kemençeyi birlikte çalma fikri na-
sıl doğdu? Yarkın Duo’yu ne zaman kurdunuz?

NY: Beraber müzik yapma isteğimiz bizi ens-
trümanlarımızla birlikte çalmaya yöneltti. İsimsiz 
olarak çocukluğumuzdan beri kurulmuş, haberi-
miz olmadan. Aynı kültür evin içinde damarla-
rımıza işlemiş, aynı duyuyoruz bu sayede. Fakat 

grup olarak biraya gelme fikri 2016’da Roter-
dam’da verdiğimiz bir konserden sonra oluştu. 

BY: 2016’dan önce de tabi ki beraber çalı-
yorduk. Erasmus eğitimim için Roterdam’da ol-
duğum süre boyunca bizim gibi bir abla-kardeş 
görmüştüm orada; dünya müziği bölümünde ban-
doneon ve harp çalıyorlardı. Bu bize ilham verdi. 
Ayrıca Nağme’yle Erasmus süresince biraz ayrı 
düştük tabi ki, onun da etkisi var.

◆ Siz iki kardeş, (grupdaşlıktan bağımsız 
olarak soruyorum kardeş olarak) nasıl bir ile-
tişiminiz var? Ve bu grubunuza nasıl yansıyor?

NY: Abla olduğum için her zaman sanırım 
korumacı davranışlarım devam edecek. O solo 
atarken hem bana hazırladığı sahne ortamının gü-
zelliği, hem de kardeşimin solosunu dinlemenin 
gururunu yaşıyorum. Anlatılamayacak bir duy-
gu… Genler, çocukluk, yaşam tarzı, ailemiz çok 
önemli faktör ve hepsi birleşince çok benzer yön-
lerimiz belli oluyor. Müziği aynı duyuyoruz, aynı 
anda aynı şeyleri hissediyoruz müziğimiz ile.  

BY: Güzel bir iletişimimiz var, birbirimi-
ze her konuda yardımcı oluyoruz. Sahnede aynı 
duyguları paylaştığımız için beraber müzik yap-
mak akıcı bir hal alıyor. Biz ve dinleyiciler salon-
dan mutlu ayrılıyorlar. 

“MÜZİK ORTAK DİL”
◆  Yanıtı bir çırpıda açıklanamayacak bir 

soru olacak ama neden müzik yapıyorsunuz? 
NY: Tüm insanlar gün içinde kendilerini ifa-

de ediyorlar, iletişim kuruyorlar. Herkesin farklı 
bir yöntemi,  farklı araçları, farklı dilleri ve seç-
miş olduğu kelimeleri var. Müzik bir anlatım-
sa eğer, kendimizi böyle anlatıyoruz. Ve herke-
sin ifadesi farklıdır bu yüzden kendimiz olmak, 
kendimizi ifade edebilmek bizim için çok önemli. 
Nasıl herkesin bir fikri varsa ve bu fikirler düşü-
nerek, yaşayarak, paylaşarak oluşursa, biz de mü-
zik fikirlerimizi, müzik duygularımızı yaşayarak, 
paylaşarak ortaya koyuyoruz.  

BY: Müzik insanlığın ortak bir dili ve değe-
ri; konserlerde hiç tanımadığınız insanlarla etki-
leşim içinde olabilmek yeri doldurulamayacak 
bir duygu. Vokal dahil müzik enstrümanlarını bir 
amaç olarak değil, araç olarak düşünüp esas olanı 
insanlara aktarabilmek önemli. 

◆  One isimli ilk albümünüz geçen Ekim’de 
yayınlandı. Enstrümantal 8 çalışma yer alıyor. 
3’ü Nağme size, 4’ü de Baturay size ait. Nasıl 
bir albüm oldu sizce?

NY / BY: İçimize çok sindi. Kayıtları, doğallı-
ğı bozmamak ve çalarken aynı duyguda olabilmek 
adına aynı anda hücum kayıt olarak kaydettik.  

◆  Yarkın Duo’nun gelecek planlarında ne-
ler var?

NY: 20 Nisan’da Boston Türk Filmleri Festi-
vali’ne konuk olarak gidiyoruz. Boston Üniversi-
tesi’nde bir konser vereceğiz. Haziran’da, geçen 
sene katıldığımız Yo-Yo Ma’nın SilkRoad Proje-
si Global Musician Workshop’undan davet aldık. 
20 Grammy Ödülüne sahip olan dünyaca ünlü 
çellist Yo-Yo Ma’nın bu projesi, İpek Yolu’nun 
kültür mirasına sahip çıkarak, etnik müzikleri, et-
nik enstrümanları ve bu coğrafyadaki müzisyen-
leri bir araya getirdiği önemli bir proje.  Bu kap-
samda Indianapolis’te 1 hafta süren bu etkinlikte, 
Türk Müziği ve İstanbul Kemençesi hakkında iki 
workshop ve bir konser vereceğiz. Bu projede yer 
almaktan gurur duyuyoruz. 

BY: Ayrıca, Anadolu müziğini caz piyano 
trio formatıyla harmanladığımız Anadolu’nun 
Renkleri projesini Ocak sonunda kaydettik. Ko-
nuk sanatçıların olacağı renkli bir albüm olacak.

Nağme ve Baturay 
Yarkın kardeşler, farklı 
geleneklerden gelen iki 
enstrüman olan piyano 
ve kemençeyi birlikte 
icra ediyor

l Gökçe UYGUN

K

KADIKÖY İÇİN BESTE…
İkisi doğma büyüme Kadıköylü olan, çocuklukları burada geçen Yarkın kardeşler, “Çok güzel 
anılarımız hep burada yaşandı. Kadıköylü olmak, burada yaşamak ayrı bir mutluluk” diyor.
l Kadıköy’ün müzikal ortamını nasıl buluyorsunuz?

NY: Gün geçtikçe güzelleşiyor. Özellikle Yeldeğirmeni’nin de hayat bulmasıyla müzik 
mekânları arttı. Mesela benim enstrüman yapımcımın atölyesi Kadıköy’de ve onun dışında da 
birçok enstrüman lütiyesine ev sahipliği yapıyor burası. Ayrıca tiyatroları, konser mekânları, 
resim atölyeleri, özel sanat dershaneleri ve okulumuz olan İ.Ü.D.K.’nın burada olması çok anlam 
katıyor. Kadıköy sanatla yaşıyor. 

BY: Son yıllarda Yeldeğirmeni sanatla yaşamaya başladı; birçok müzisyenin orada yaşaması 
ve müzik mekânlarının artması orayı benim için anlamlı kılıyor. Ayrıca Süreyya Operası’nın 
atmosferi ve konumu Bahariye Caddesi’ne çok yakışıyor. 
l Albümde Ankara adlı bir şarkı var. Peki ya bir Kadıköy şarkısı da yapmayı düşündünüz mü?

NY: Kesinlikle aklımda, yakın zamanda bir Kadıköy’e atfettiğimiz bir bestemizi kaydetsek 
harika olur. 

BY: Bunca yaşanmışlıktan sonra bir beste atfetmek güzel olabilir.

KadıkÖy
mekanlarında 
sanatlı Mart

Yeni akım sanatçıların müzikleri ile 
enerji kattığı Jam Session (ortakla-
şa doğaçlama müzik yapmak), Mart 
ayı boyunca Kadıköy’ün değişik 
sahnelerine konuk oluyor.  6 farklı 
mekânda gerçekleşecek etkinlikte 
18 farklı grup, müziğini geniş kitle-
lere ulaştıracak. Genç müzisyenler 
farklı tarzları ve teknikleri ile Mart 
sonuna kadar Jam Session sah-
nesini dolduracak. Indie, Rock, Blu-
es, Soul, Akustik Elektronik gibi de-
ğişik müzik türlerinin ve akımlarının 
en sevilen örneklerini seslendirecek 
gruplar, müzik severleri Jam Session 
sahnesine davet ediyor. 

Herkese açık ve ücretsiz etkinlik-
ler şöyle:
◆ 9 Mart Cuma/bina: Nilipek ve Ah-
met Ali Arslan performansları
◆ 10 Mart Cumartesi/Bina: Özgün Semer-
ci, Barlas Tan Öemek ve Mertcan Mertbi-
lek (palmiyeler) performansları 
◆ 11 Mart Pazar/Aksi Pub: Çukur dizisi 
oyuncularıyla söyleşi.
◆  14 Mart Çarşamba/Zeplin Kadıköy: 
Uncle James ve Good Ole Onur & Gram-
pa Namı  akustik dinletileri
◆ 16 Mart Cuma/Ağaç Ev: Berk Arıhan 
& Troubles ve Grup Fötr performansları
◆  17 Mart Cumartesi/Ağaç Ev: Cork 
Band ve Acil Servis performansları 
◆ 22 Mart Perşembe/Aksi Pub: yö-
netmen Mehmet Ada Öztekin’in Kaybedenler 
Yolda filmi söyleşisi 
◆ 23 Mart Cuma/Arkaoda: Barış Ergün ve Kerem Akdağ perfor-
mansları
◆ 24 Mart Cumartesi/Ağaç Ev: Electrıcblue ve Soul Stuff perfor-
mansları
◆ 25 Mart Pazar/Aksi Pub: 7. Ev akustik konseri
◆ 30 Mart Cuma/Bina: Gülin ve Lara Di Lara performansları
◆ 31 Mart Cumartesi/Karga: Cocteau Twıns (saygı gecesi) 

Ludus Ensemble 10 Mart 
Cumartesi akşamı saat 
20.00’de Yeldeğirme-
ni Sanat’ta  dinleyicileri-
ni klasik müzikte bir baş-
ka zaman yolculuğuna 
çıkaracak. Ludus Ensemble üç farklı düzende yer alacağı konserinde, 
Mozart’ın dramatik KV 478 sol minör piyanolu dörtlüsü, Weber’in lirik 
op.34 klarnetli  beşlisi ve Franck’ın tutku dolu fa minör piyanolu beşlisini 
seslendirecek.  2013 yılında Piyano Trio (piyano-keman-viyolonsel) ve 
kornodan oluşan Ludus Ensemble,  yıllar içerisinde diğer enstrüman-
lar ile zenginleşti. Ve son hali Banu Selin Asan (keman) , Eylül Umay Taş 
(keman), Yılmaz Bişer (viyolonsel) , Göknil Genç (viyola), Barış Yalçınka-
ya (klarnet), Elif Gökçe Tuğrul’dan (piyano) oluşuyor. Türkiye’de bir ilki 
gerçekleştirerek Hamburg’da oda müziği eğitimi alan Ludus Ensemble 
çekirdeğini oluşturan piyano trionun (keman-viyolonsel-piyano) hede-
fi,  diğer enstrümanları da barındıran oda müziği topluluğu olmak… 

MACARİSTAN’DAN KONUKLAR
7. İstanbul Uluslararası Opus Amadeus Oda Müziği Festivali kapsamında 

da 16 Mart Cuma akşamı saat 20.30’da 
Kadıköy  Surp Levon Ermeni Kato-
lik Kilisesi'nde  DUO SeRa  sahne ala-
cak. Festivale Budapeşte’den  katılan 
grup, “ Miles Davis'e Klasik Sevgiler-
le" temasıyla  konser verecek. Sak-
safon ile arpın sıradışı birlikteliği-
ni temsil eden başarılı Macar topluluk 
konserde Ortaçağ’dan çağdaş müzi-
ğe birbirinden güzel eserleri müzik-
severlerle buluşturacak.

Jam Session ile Kadıköy, 6 farklı 
mekânda, 18 farklı performans, film 
ve müzik söyleşileri ile büyük bir 
sahneye dönüşüyor

Tarİhİ İkİ mekânda
IkI konser
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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.

vimizin mutfağına, banyosuna, dolabı-
na girerek, yaşantımızın bir parçası ha-
line gelen tehlikeli kimyasallar hakkında 
ayrıntılı bilgi edinmek için, Türk Mühen-

dis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kimya Mü-
hendisleri Odası İstanbul Şubesi’nin kapısını çaldık. 
Kimya Mühendisi Suat Güneş,  tehlikeli kimyasallar 
hakkında ayrıntılı bilgi verdi. 

İşte 6 soruda evimizdeki tehlikenin boyutları: 

1-EVİMİZDEKİ TEHLİKELİ KİMYASALLAR 
NELER?

Çamaşır suyuna, tuz ruhuna, kireç sökücülere, 
lavabo açıcılara, yüzey temizleyicilere, çamaşır de-
terjanına, yumuşatıcılara,  bulaşık deterjanına, fırın 
temizleyicilerine, cam parlatıcılarına, tuvalet temiz-
leyicilerine, küf gidericilerine, kilim ve halı temizle-
yicilerine, mobilya cilasına, kokulu oda spreylerine, 
böcek ilacına, güve ilacına, yapıştırıcılara, antibakte-
riyel temizleyicilere evimizdeki tehlikeli kimyasal-
ların başlıcaları diyebiliriz.

2- BU KİMYASALLARIN NE GİBİ 
ZARARLARI VARDIR? 

Günlük hayatımızın bir parça-
sı haline gelen kimyasal ürünler, 
zehirlenmelere, cilt ve göz ya-
nıklarına, kısırlığa, akciğer ve 
böbrek hasarlarına, kansere, 
körlüğe ve astıma kadar birçok 
hastalığa yol açar.

Bu kimyasallardan örnek 
vermek gerekirse; Cam temiz-
leyicileri, gözlerde ve akciğerde 
tahrişe neden olur. Ciltte yanmaya 
sebep olabilir. Klor içeren kimyasal-
larla karıştırıldığında ölümcül kloramin 
gazı açığa çıkabilir. Akciğer, solunum ve sindirim 
yollarını, ağız ve burun içindeki dokuları tahriş ede-
bilir. Yutulması durumundaysa bilinç kaybına, uyu-
şukluğa ve ölüme sebep verebilir. 

Pas ve kireç sökücüler, deride yanmaya 
sebep olur, göze sıçraması ha-
lindeyse körlüğe yol açabilir. 

Ürün ısıtılırsa veya alümin-
yum ve bakır gibi aside 
karşı dayanıksız metal 
yüzeylere uygulanır-
sa Azot Oksit ve Azot 
Dioksit gazları açı-
ğa çıkar. Azot Oksit, 
doğrudan doku zehir-
lenmesine veya kan 
zehirlenmesi ile te-

tiklenen dolaşım 
sistemi çöküşü-
ne neden olabilir. 
Azot Dioksitin so-
lunumu sonucun-
da da baş ağrısı ve 
baş dönmesi gibi 

belirtiler ortaya çıkar. Gözlerde ve solu-
num yollarında tahribata, ilerleyen du-

rumdaysa solunum yetmezliğine ne-
den olur.

3- BU KİMYASALLARI TE-
MİZLİK MALZEMESİ OLARAK 
KULLANANLAR NELERE DİK-
KAT ETMELİDİR?

İlk olarak kullanacağınız 
kimyasalın üzerinde bulunan eti-

keti okumamız gerekir. Kullana-
cağınız kimyasal ürünün en büyük 

tehlikeleri, etiketindeki en küçük yazı-
larda saklıdır. O nedenle o küçük yazıları 

mutlaka okuyun.
Daha fazla köpük, daha fazla temizlik demek 

değildir. Bulaşık deterjanının su içerisinde %1 gibi 
küçük bir miktarının bile yıkanan bir nesneden ta-

mamen uzaklaştırılması için 
litrelerce su harcamak gere-
kir. Bu nedenlerle bulaşıkla-
ra, bolca köpürsün diye de-
terjan eklenmesi daha fazla 
deterjan kalıntısına sebep 
olur.

Kimyasal madde içeren 
ürünler, kesinlikle diğer 
ürünler ile karıştırılmama-
lıdır. Ürünlerin boş şişele-
ri saklanmamalı, içerisine 
başka bir şey konulma-
malıdır. Ürünler, orijinal 
kaplarında, kapakları iyi-
ce kapalı şekilde, müm-
künse kilitli dolaplar-
da muhafaza edilmeli. 
Temizlik ürünleri kul-
lanırken, evin kapı ve 
pencereleri mümkün ol-

duğunca açılmalı ve ev havalandırılmalı. İçerisinde-
ki itici gazla püskürten kutular yerine, elle sıkarak 
pompalama etkisiyle püskürten ürünler tercih edil-
meli. Bu ürünlerin oluşturduğu sisin ciğerlere zara-
rı daha azdır. 

5- KİMYASALLAR BİRBİRİNE KARIŞTIRILDI-
ĞINDA NASIL BİR SONUÇLAR OTAYA ÇIKAR?

Daha iyi temizleyeceği inancı ile çamaşır suyu, 
tuz ruhu, kireç sökücüler, lavabo açıcılar, sirke gibi 
maddelerin birbirleri ile karıştırılmaları veya aynı 
yüzeye art arda uygulanmaları, ölümcül derecede ze-
hirli gazlar ortaya çıkarabilir. Bu gazlara maruz ka-
lındığında bayılmalar yaşanıyor. Baygın halde aynı 
gazı solumaya devam edince de ölüme neden oluyor.

İki farklı lavabo açıcı birlikte ya da art arda kul-
lanılmaması gerekiyor. Bazı lavabo açıcılar birbiriy-
le karıştırıldığında ani patlamalar meydana gelebilir 
ve etrafa tehlikeli kimyasallar saçılabilir.

Çamaşır suyu, asla diğer temizleyiciler ile ka-
rıştırılmamalıdır. Kireç sökücü ile çamaşır suyunun 
veya tuz ruhu ile çamaşır suyunun karıştırılmasından 
dolayı birçok insan hayatını kaybetmiştir. Bu iki te-
mizlik kimyasalı birleştiğinde açığa çıkan klor gazı 
ölümcüldür.

6- KİMYASALLARIN YANLIŞ KULLANILMASI 
SONUCU OLUŞAN KAZALARA NASIL MÜDAHA-
LE EDİLMELİDİR?

Zehirli gaz solunması durumunda ilk olarak or-
tam hemen havalandırılmalı. Ardından 114 nolu 
telefon hattından Ulusal Zehir Danışma Merkezi 
(UZEM) aranmalı. UZEM’in numarası aklınıza gel-
miyorsa hemen 110 hattından itfaiye aranmalı. Za-
rarlı madde yutan kişi kusturulmamalıdır.  Özellikle 
çamaşır suyu, kezzap, gaz yağı içmiş birini kustur-
mayın. Çünkü bu tip kimyasallar gırtlak, yutak ve 
yemek borusunu yakarak geçer ve kusma esnasın-
da spreyleme etkisinden dolayı solunum yolu tehli-
kesi yaratır.

Evİnİzdekİ tehlİkenİn farkında mısınız
Evlerimizde temizlik için çeşit çeşit ürün kullanıyoruz. Fakat bu temizlik ürünleri hakkında ne kadar bilgiye sahibiz?

E

Diyabetik böbrek hastalığı, şe-
ker hastalarında gelişen, böb-
rek fonksiyonunun kronik kay-
bıdır. Böbreğin fonksiyon birimi 
glomerüllerin ciddi hasarı so-
nucunda idrarda protein kay-
bı, protein kaybı sonucu kan-
da albümin azalması ile vücutta 
ödem nefrotik sendromla so-
nuçlanmaktadır.
Diyabetik böbrek tanısında iki 
değer önemlidir; idrarda protein 
miktarı (şeker hastalarında  yıl-
da bir kez mikroalbüminüri  ya-
pılmalıdır.)Ve kanda kreatinin 
değeri protein miktarı fonksi-
yon gören glomerüllerin hasarını yansıtmak-
tadır. Serum kreatinin değeri de tahmini glo-
merül filtrasyon hızını göstermektedir. Kanı iyi 
filtre etmeyen glomerüllerin artması ile birlik-
te bu değer düşmektedir.
Diyabetik nefropati son dönem böbrek 
yetmezliğinin en önemli nedenidir. 
Son dönem böbrek yetmezliği-
nin tedavisi hemodiyaliz veya 
böbrek transplantıdır. Diya-
betik nefropatide özellikle 
kalp damar hastalığı olmak 
üzere ölüm riski artmıştır.
Acei, arb gibi tansiyon ilaç-
ları glomerül arterlerini ge-
nişleterek böbrek damar-
larındaki basıncı azaltarak 
hastalığın ilerleyişini yavaşla-
tabilir. Glp 1 agonist ,dpp 4 inhibi-
törleri ve sglt 2 inhibitörleri ( diyabet 
ilaçları) diaybetik nefropatinin ilerleyişini 
olumlu açıdan etkilemektedir. 
Semptomlar diyabet hastalığının başlangıcın-
dan 5-10 sene sonra başlayabilir. Gece idra-

ra çıkma sık rastlanan ilk semptomdur. Yor-
gunluk, başağrısı, bulantı kusma, kaşıntı, iştah 
kaybı, bacaklarda şişme gibi semptomlar ola-
bilir.
Diaybetik nefropati aşağıdaki şartlarda daha 
sıktır:

● Kötü şeker kontrolü
● Kontrolsüz yüksek kan basıncı

● Tip 1dm, özellikle 20 yaştan 
önce
● Geçmişte veya hali hazır-
da sigara içimi
● Ailede diyabetik böbrek 
hastalığı varlığı
Diyabet hastalarında 
nefropatinin gelişimini en-

gellemek için önerilen dok-
tor kontrollerinin ve kan tet-

kiklerinin ihmal edilmemesi, 
şekerin regülasyonun un sağlan-

ması, yüksekse kan basıncının nor-
malleştirilmesi, yağ tablosunun ideal de-

ğerlere sahip olması, sigaranın  bırakılması, 
tıbbi beslenme ile kilo kontrolü  ve kişiye özgü 
beslenme gerekmektedir.    

Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi tarafın-
dan düzenlenen, Ümit Kireççi’nin konuş-
macı olduğu, “Çizgi Romanda Kahraman 
Yaratımı” söyleşişi, 3 Mart Cumartesi 
günü gerçekleşti. Çizgi roman severlerin 
ilgi gösterdiği söyleşide, kahraman tanımı 
tüm yönleriyle masaya yatırıldı. 

“MÜCADELE ETTİRİN”
Geleneksel olarak kahraman yaratma-

nın formülleri olduğunu dile getiren Ümit 
Kireççi, ilk formül olarak öncelikle kah-
ramanın temsilcisi olacağı düzenin bulun-
ması gerektiğini belirtip, sözlerine şu şe-
kilde devam etti; “Kahramanın düzenini 
bozacak olumsuzluğu ya da kişiyi belirle-
yin. Kahramanı ortaya çıkaracak motivas-
yonu kurgulayın. Uygun silahı, kostümü 
ve bilgi donanımını uyarlayın. Mücadele 
ettirin. Olumsuz koşullar yaratın ve kah-

ramanın işini zorlaştırın. Yardımcılar bu-
lun. Karşıtların mücadelesinde kahraman 
kazansın. Onu kutlayın, övün ve sevin.” 

“KAHRAMAN SEÇİM YAPAR”
Kahraman tanımının iyi okunması ge-

rektiğini söyleyen Ümit Kireççi, kime 
göre ya da neye göre kahraman sorusunun 
sorulması gerektiğinin altını çizdi. Kireç-
çi, “Durup dururken kimse kahraman ol-
maz. Kahraman seçim yapma zorunlulu-
ğu duyar. Şu an buraya bir bomba atılsa 
kendini kurtaran mı yoksa arkadaşını kur-
taran mı kahraman?” “Her kahramanın 
bir yardımcısı vardır. Örneğin Tarkan’ın 
yanında kurt vardır” diyen Ümit Kireç-
çi, “Kahraman yaratmada kostüm de çok 
önemlidir. Örnek olarak batman, super-
man ile örümcek adam kostümünü vere-
biliriz.” dedi. 

“KİME GÖRE KAHRAMAN”
Ümit Kireççi, tiyatronun başlangıcı 

olarak mağaradaki yaşantının ve canlan-
dırmaların gösterildiğini hatırlattı, sözleri-
ne şu şekilde devam etti; “Araştırmacılar 
diyor ki adam gitmiş bir bizon öldürmüş 
ya da ayı ile dövüşmüş bunu gelip kendi 
kabilesine anlatmış. Ben mızrağımı aldım, 
gittim ve öldürdüm. Bunu sözel olarak 
da anlatabilir ya da canlandırarak. Bura-
da çok üstün bir kahramanlık var mı diye 
sorgulamıyorum. Çünkü mağarada yaşa-
yanlara et getirmişse, onları doyuracaksa 
ve hayvanın postu ile ısınmalarını sağla-
yacaksa o kişi kahramandır. Ve o kişinin 
yüceltilmesi gerekir. Zor bir iş başarmış-
tır. Evine ekmek götüren bir kişi de kah-
ramandır. O yüzden kahraman tanımını 
iyi oturtmak gerekir. Kime göre kahraman 
neye göre kahraman?” 

İnönü İlkokulu 4-B Sınıfı öğrenci-
leri, öğretmenleri Canan Arzık’ın 
liderliğinde “Bir Yumak Mutlu-
luk” adlı bir projeyi hayata geçirdi. 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 
“Öncü Kadıköy’de Önceliğimiz 
Öğrencilerimiz” adı altında baş-
lattığı “A sosyal mi E sosyal misi-
niz?” konulu proje,  ilkokul öğren-
cilerini iyi örneklere yönlendirmek, 
merhamet, iyilik, insanlık, saygı 
gibi konularda onları daha ileriye 
taşımak için yürütülüyor.

İnönü İlkokulu 4-B öğrencileri 
de projenin ilk adımında sınıfların-
da ördükleri el emeği şalları Vali-
debağ Huzur Evi’ne yaptıkları zi-
yarette yaşlılara armağan ederek 
sevgi ve saygılarını sundular. 

Bir yumak mutluluk

Karikatür 
Evi’nin ev 

sahipliği 
yaptığı 

“Çizgi 
Romanda 

Kahraman 
Yaratımı” 

söyleşisinde 
Ümit Kireççi, 
katılımcılara 

kahraman 
tanımı 

hakkında 
aydınlatıcı 

bilgiler verdi

KAHRAMAN KIMDIR?

Diyabetik Böbrek Hastalığı

?
Hazırlayan: Seyhan KALKAN VAYİÇ

Suat Güneş

Uzm.Dr.
Ayşegül  Karaçam



halkedon Ultras üyeleri kendilerini yel de-
ğirmenlerine karşı savaşan Don Kişotla-
ra benzetiyor. Ekin Taylan Güven ve Ulaş 
Demircioğlu, tribün kültüründen, Kadı-

köy’ün değişimine; maç günlerinden, 500T yolculukla-
rına kadar geçen iki seneyi anlattı. 

Tribün grubundan Ekin Taylan Güven tribünde ve 
dışında yaşadıklarıyla hayatında birçok şeyin değiştiğini 
belirtirken ortaya çıkışlarındaki temel nedenin, değişen 
siyaset - profesyonel futbol ilişkisi olduğunu söylüyor. 
Bunu tercih etmelerinde futbol sevgilerinin de ağırlık-
lı rol oynadığını dile getiren Ekin, tepkileri ve kendile-
rini gördükleri yeri şu şekilde anlatıyor: “Bize genelde 
‘ruh hastası mısınız?’ diyenler oluyor. Annemle konuş-
tuğumda ‘Yine mi gidiyorsun? Bakkala git desek git-
mezsin’ diye kızıyor. Biraz yel değirmenlerine karşı sa-
vaşan Don Kişotlar gibiyiz. Altımızda bir eşek, kalkan 
yerine bir levha, elimizde de bir demirle koşuyoruz.”

 

“KALABALIK TRİBÜN DAHA ÖNEMLİ”
Konuşma devam ederken birçok şeye dair itirazla-

rını paylaşıyorlar. Kuruluşlarındaki amaçlarının çoğu 
ölçüde gerçekleştiğini savunan Ekin ve Ulaş, “Biz bu 
işi kurarken bir tribün ayağı vardı. Tribünü kendi ki-
şisel heveslerimizi, futbol sevgimizi gidereceğimiz bir 
alan olarak görüyorduk. Bir de Kadıköy’deki dönüşü-
me, bizim tabirimizle ‘Taksimleşmeye’ karşı bir tepki 
de koymak istedik. Yaptığımız şey sadece maça gitmek 
olmamalıydı ve bunu başarmaya çalışıyoruz. Farklı bir 
kültür yaratmaya çalışıyoruz. Kadıköy diğer yerlerden 
her zaman farklıdır. Ancak son zamanlarda mafyavari 
insanların da geldiği bir yer oldu. Her yerin bir kültü-

rü vardır ve biz tüm bunların yanında Kadıköy kültürü-
nü korumaya çalışıyoruz. Tabii amaçlarımızdan biri de 
birbirimize tutunmak.” görüşünü paylaşıyorlar.

Takım 2016’da 2. amatör lig’de 4. olurken geçen 
sene de ligi 3. olarak bitirdi. Bu sene de 5. maçını bi-
tiren Haydarpaşa Demirspor’un 4 galibiyeti var ve bu 
sene üst lige çıkmak için biraz daha ümitliler. Alınan 
sonuçların önemli olup olmadığını sorduğumda ise 
Ekin hemen araya giriyor: “Bizim için temel amaç ka-
zanmaktan ziyade kalabalık bir tribün yapabilmek. 
Ama kazanmadan büyük tribün olunmuyor, büyük tri-
bün olunmadan da kazanılmıyor. Benim için her maça 
gelen 100 kişilik bir tribün 4-0’lık galibiyetten çok 
daha önemli.” Ulaş da Khalkedon Ultras için kullanı-
lan ‘kaybedenler kulübü’ tanımının yanlış algılandı-
ğına değinirken “İlk kurulduğumuz zaman üzerimize 
yapışan kaybeden algısı bizi biraz esir aldı.  “Evet, li-
gin kötü takımlarından birini tutuyoruz ancak kaybet-
meyi sıfır puan almak üzerinden okumuyoruz.” diyor.

 
STATLARIN UZAK OLMASI SIKINTI
Takımda oynayan futbolcuların asıl ‘kaybedenler’ 

olduğunu belirten Ekin, “Oyuncularımızdan biri Mar-
maray’da güvenlik görevlisi, bir tanesi motorlu kurye. 
Bu insanlar hiçbir beklentisi olmadan futbol oynama-
yı sevdikleri için hayatlarından fedakârlık 
yaparak maça geliyor. Bu 
kişiler esas kaybedenler-
dir. Pek çok şeyi arkada 
bırakarak sahaya çıkıyor-
lar ve dünyanın en gü-
zel golünü atsalar bile bu 
emekleri umursanmıyor. 
Ligin dibine demir atıyor-
lar, kazanıyorlar, kaybe-
diyorlar ve hiç kimse yok 
yanlarında.” diye ekliyor. 
Ekin heyecanını “Fener-
bahçe’ye 55 bin kişi gitme-
siyle Demirspor’a 10 kişi gitmesi arasında he-
yecan olarak ben bir fark görmüyorum. Birine gitmek 
için 88 lira bilet parası veriyorum birine gitmek için 
500T’ye binip akbil basıyorum.” şeklinde paylaşıyor.

Khalkedon Ultras maçlar dışında da birlikte vakit 
geçiren, farklı etkinliklerde bir araya gelen bir taraftar 
grubu. Israrlı bir şekilde farklı bir tribün yaratma ça-
balarından vazgeçmeyeceklerinin altını çiziyorlar. Küf-
rü olabildiğince azalttıklarını belirten Ekin ve Ulaş, 
“Oyuncular maçlara gitmeye başladığımızda onlarla 

dalga geçtiğimizi düşünmüş olabi-
lirler, ‘Cidden tribünde olmak isti-
yorlar mı?’ diye şüpheyle baktılar 
bize. Ancak 3 senede yaşadıkları-
mızla yakınlaştık. Diğerlerinden 
farklı olduğumuzu da elimizden 
geldiğince ortaya koyduk. Küfre 
karşı da iyi bir yol kat ettiğimizi 
düşünüyoruz. Bu değişimin ani-
den olması beklenemez zaten.” 

görüşünde ortaklaşıyorlar.

“İNSANLARI ALEMDAĞ’A GÖTÜREN GÜÇ”
Khalkedon Ultras üyeleri tribünün heyecanından ve 

yaptıklarının kendilerini ne kadar iyi hissettirdiğinden 
bahsetseler de, bu süreç çoğu zaman kendi inisiyatifle-
ri dışındaki sıkıntıları da beraberinde getiriyor. En bü-
yük sıkıntının maçların uzak yerlerde oynanması oldu-
ğunu belirten Ekin, “Maçlara 3 kişi geldiği de 15 kişi 
geldiği de oluyor. Bu çok da önemli değil. Ancak stat-
lar bizim için önemli bir sorun. Örneğin Yeni Sahra, 

Selimiye statları için çok yüksek paralar istiyorlar ve 
biz bu yüzden Çakmak Stadı’nda oynamak zorunda ka-
lıyoruz. Oyuncuların annesi babası bile izlemeye gele-
miyor. Biz ise dağ tepe aşıp maçlara gidiyoruz Orada 
hayali bir futbol oynanıyor gibi bir durum var.” diyor.

Temelde futbolun takım elbiselilerin oyunu olduğu-
nu düşünen Ulaş, söyleşinin sonunda “Futbol anlayışı 
özünden koptu bence. Haydarpaşa Demirspor bu nokta-
da bize kurtuluş oldu. Maçlara gitmeye, takımı ne olursa 
olsun desteklemeye devam edeceğiz” derken Ekin ara-
ya girerek “Pazar sabahı insanları yataklarından kaldırıp 
9’da veya 10’da Alemdağ Stadı’na götüren güç bir şey-
leri başarmıştır diye düşünüyorum.” şeklinde bitiriyor.

13Spor 9 - 15 MART2018

Avrupa Rüyası’nın desteğiyle bir araya gelen 52 
gezgin, keşfetmek duygusuyla çıktıkları rotaları 
anlattı. 3-4 Mart günlerinde  CKM’de düzenle-
nen Gezgin Zirvesi’nde otobüsle, bisikletle mo-
tosiklerle yollara düşenler, hikayelerini dinleyici-
lerle buluşturdu. 

Motosikletli Gezginler, Afrika Sevdası, Çift 
Gezginler, Efsaneler, Lezzetin Peşinde, Her Yol-
culuk Bir Yolculukla Başlar, Doğa ve Gezgin, Li-
festyle&Travel ve Gezerek Sosyal Sorumluluğa 
İmza Atanlar başlıkları altında 10 oturum olarak 
gerçekleşen zirvede 52 gezgin ve sosyal sorum-
luluk çalışmalarına imza atan Kadıköy Gönüllü-
ler Kahvesi, 1000Motorcu1000Çocuk ve Fil Gezi 
Platformu bir araya geldi. Zirveye Kadıköy Be-
lediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu da dinleyici ola-
rak katıldı.

Tüm ABD’yi gezen sunucu Derya Taşba-

şı, “Seyahat programları hazırlayarak hayalle-
re dokunmak çok güzel ama tecrübelerimi diğer 
gezginlerle paylaşmak da mutluluk verici” dedi. 
Motosikletiyle ve tek başına gittiği Moğolistan, 
Kuzey Afrika ve Balkan ülkeleri seyahatleriyle ta-
nınan Asil Özbay, “Dünyayı gezerek keşfedenler 
buluştu” diye konuştu. Etkinliği düzenleyenler-
den Gökhan Kuloğlu ise, “İki günde 2 bin 500 kişi 
gezginlerin heyecan verici hikayelerini dinledi. Bu 
zirveyi her yıl geliştirerek tekrarlayacağız” dedi.

Kadıköy Belediyesi Caddebostan 
Kültür Merkezi’nde birincisi 
düzenlenen Gezgin Zirvesi’nde 
Türkiye’de gezgin dünyasının 
nabzını tutanlar bir araya geldi

Caddebostan’da
Gezginler

buluştu

Haydarpaşa Demirspor’un 

taraftar grubu Khalkedon Ultras, 

2016’da başlattığı yolculuğu 

sürdürüyor. İki sene önce takım, 

kaybedenlerin kulübü olarak 

görülürken şimdi taraftar 

grubunun desteğiyle bir üst lige 

çıkacaklarına inanıyor

l Fırat FISTIK

K

2. Amatör Lig’de mücadele eden Haydarpaşa 
Demirspor bu sene ligde şimdiye kadar oynadığı 

5 maçtan 4 galibiyet almış durumda. Tribünün 
takımı ateşlediği de alınan iyi sonuçlardan 

anlaşılabilir. Khalkedon Ultras grubu geçen sene 
atkı bastırırken bu seneki projeleri ise Khalkedon 

Ultras logolu polarlar. Geçen yıl yaptıkları 
bestelerle dikkat çeken grup bu sene de yeni 

bestelerle, pankartlarla tribünde alternatif bir 
grup yaratmak ve kendi deyimleriyle ‘Kadıköy 

kültürünü korumak’ için seslerini yükseltmeye 
devam edecek gibi görünüyor: “Bir hayalet dolaşır 

Haydarpaşa garında/Umudu büyütüp taşıyor 
yarınlara/Tribünde sokakta deplasman yollarında/ 

Khalkedon yürüyor/Demirspor aşkıyla”

5 MAÇTA 
4 GALİBİYET

Khalkedon yürüyor

Demirspor aşkıyla

Ekin Taylan Güven ve Ulaş Demircioğlu



Gönüllülerden14 2 - 8 MART2018

KADIKÖY BELEDİYESİ 
GÖNÜLLÜLERİ

HAFTALIK ETKİNLİK PROGRAMI

9 MART – 16 MART 2018
Başvuru Tel: 0216 346 57 57

“ORTA VE İLERİKİ 
YAŞLARDA YANLIZLIKLA 

BAŞ ETME”
Piskolog Büşra Taşpınar

Tarih-Saat: 09 Mart 2018 
/ 14.00

Yer: Sahrayıcedit Gönüllü 
Evi

Düzenleyen: Sahrayıcedit 
Gönüllüleri

“KİM”DÜNYA EMEKÇİ 
KADINLAR GÜNÜ”

Tarih-Saat: 9 Mart 2018 / 
20.30

Yer: Kozyatağı Kültür 
Merkezi

Düzenleyen: Tiyatro 
Gönüllüleri

“KİTAP OKUMA”
Tarih-Saat: 9 Mart 2018 

/ 19.00
Yer: Göztepe Gönüllü Evi

Düzenleyen: Göztepe 
Gönüllüleri

“KADINA YÖNELİK 
ŞİDDETİN ÖNLENMESİNDE 

6284 SAYILI YASA’NIN 
ÖNEMİ”

Av. Aylin Moralıoğlu
Tarih-Saat: 09 Mart 2018 

/ 14.00
Yer: Caddebostan Bostan 
Kültür Merkezi A Salonu

Düzenleyen: Erenköy 
Gönüllüleri

“DOĞRU İLETİŞİMDE 
İÇ ÇATIŞMALARI NASIL 

ÇÖZERİZ?”
Eğitim Danışmanı Sema 

Özdemir
Tarih-Saat: 9 Mart 2018 / 

14.00
Yer: Koşuyolu Gönüllü Evi

Düzenleyen: Koşuyolu 
Gönüllüleri

“BİLİNÇLİ YAŞAM 
FARKINDALIĞI”

Altan Özen
Tarih-Saat: 9 Mart 2018 

/ 11.30
Yer: Koşuyolu Gönüllü Evi

Düzenleyen: Koşuyolu 
Gönüllüleri

“EKOLOJİ ATÖLYESİ/
OKJA BELGESELİ/

EKOTOPYA(EKOLOJİK 
ÜTOPYA ÇALIŞMASI)”
Çınar Ekoloji Kolektifi

Tarih-Saat: 9 Mart 2018 
/ 19.00

Yer: Koşuyolu Gönüllü Evi
Düzenleyen: Koşuyolu 

Gönüllüleri

“ÇOCUKLAR İÇİN İNGİLİZCE 
KULÜBÜ”

Eda Keskin, Yaren Güvenir
Tarih-Saat: 10 Mart 2018 

/ 11.00
Yer: Koşuyolu Gönüllü Evi

Düzenleyen: Koşuyolu 
Gönüllüleri

“DUYMAKTAN DİNLEMEYE”
Eğitim Danışmanı Sema 

Özdemir
Tarih-Saat: 10 Mart 

2018/15.00
Yer: Moda Gönüllü Evi

Düzenleyen: Moda 
Gönüllüleri

“BALKONDA YENİLEBİLİR 
AROMATİK BİTKİLER 

YETİŞTİRME”
Yavaş Gıdalar Topluluk 
Lideri Leyla Kabasakal

Tarih-Saat: 10 Mart 
201/14.00

Yer: Rasimpaşa Gönüllü Evi
Düzenleyen: Rasimpaşa 

Gönüllüleri

“KARİYOPRAKTİ”
Dr. Fatma Karagöz

Tarih-Saat: 10 Mart 2018 
/ 15.00

Yer: Koşuyolu Gönüllü Evi
Düzenleyen: Koşuyolu 

Gönüllüleri

“İSLAMDA KADIN 
HAKKINDA DOĞRU BİLİNEN 

YANLIŞLAR”
İlahiyatçı Yazar İhsan Eliaçık

Tarih-Saat: 10 Mart 2018 
/ 14.00

Yer: Kozyatağı Kültür 
Merkezi Konferans Salonu

Düzenleyen: Göztepe 
Gönüllüleri

“GELİN BİRLİKTE 
ÜRETELİM”
Elif Çatlıoğlu

Tarih-Saat: 11 Mart 2018/ 
16.00

Yer: Moda Gönüllü Evi
Düzenleyen: Moda 

Gönüllüleri

“RÖNESANS”
Öğr. Görevlisi Ayşen Arıç
Tarih-Saat: 12 Mart 2018 

/ 15.30
Yer: Koşuyolu Gönüllü Evi

Düzenleyen: Koşuyolu 
Gönüllüleri

“DİZ VE EKLEM 
KİREÇLENMELERİ”

Fizik Tedavi Ve 
Rehabilitaasyon Uzmanı  Dr. 

Ruhsan Cihan
Tarih-Saat: 12 Mart 2018 

/ 13.00
Yer: Zühtüpaşa Gönüllü Evi

Düzenleyen: Zühtüpaşa 
Gönüllüleri

“KOŞUYOLU GÖNÜLLÜLERİ 
NESLİ MEŞK KOROSU ”

Şef Neslihan GÜNAY   
Tarıh-Saat:12 Mart   2018  

/ 20.00
Yer: Kadıköy Belediyesi 

Evlendirme Dairesi  
Düzenleyen: Koşuyolu   

Gönüllüleri

‘’MUTLU TSM KOROSU’’
Şef Bülent NURAN 

Tarih-Saat: 13 Mart 2018 
/ 20.00

Yer: Kadıköy Belediyesi 
Evlendirme Dairesi  
Düzenleyen: Müzik 

Gönüllüleri
“SOSYAL HİZMET 

MERKEZLERİ TANITIMI”
Tarih-Saat: 13 Mart 2018 

/ 14.30
Yer: Koşuyolu Gönüllü Evi

Düzenleyen: Koşuyolu 
Gönüllüleri

“SUJOK”
İlknur Ünal

Tarih-Saat: 13 Mart 2018 
/ 19.00

Yer: Koşuyolu Gönüllü Evi
Düzenleyen: Koşuyolu 

Gönüllüleri

“ELEŞ-TİR-MEK”
Prof. Dr. Bora Aykaç

Tarih-Saat: 13 Mart 2018 

/ 14.00
Yer: Kriton Curi Gönüllü Evi

Düzenleyen: Kriton Curi 
Gönüllüleri

“SEVGİ KAYNAKLI 
İLETİŞİMİN ÖNEMİ”

Kişisel Gelişim Uzmanı 
Damla Tomru

Tarih-Saat: 13 Mart 2018 
/ 13.00

Yer: Zühtüpaşa Gönüllü Evi
Düzenleyen: Zühtüpaşa 

Gönüllüleri

“TOHUMDAN FİDAN’A”  
TEMA VAKFI

Tema Sorumlusu Mehmet 
Ekşioğlu

Tarih Saat: 13 Mart 
2018/15.00

Yer: Moda Gönüllü Evi
Düzenleyen: Moda 

Gönüllüleri,

‘’KARMA SOLİSTLER 
KOROSU’’

Şef Adnan ATLIĞ  
Tarih-Saat: 14 Mart 2018 

/ 20.00
Yer: Kadıköy Belediyesi 

Evlendirme Dairesi  
Düzenleyen: Müzik 

Gönüllüleri

“ŞİİRLİ MÜZİK GÜNÜ”
Rasimpaşa Gönüllüleri Türk 
Sanat Müziği Topluluğu İle 

Şiir Ve Şarkılar
Tarih-Saat: 14 Mart 

2018/13.00
Yer: Rasimpaşa Gönüllü Evi

Düzenleyen: Rasimpaşa 
Gönüllüleri

“OKUMA ATÖLYESİ”
Aydan Gündüz

Tarih-Saat: 14 Mart 2018 
/ 11.00

Yer: Koşuyolu Gönüllü Evi
Düzenleyen: Koşuyolu 

Gönüllüleri

“FENERYOLU AİLE 
HEKİMLİĞİ ZİYARETİ”

Tarih-Saat: 14 Mart 2018 
/ 12.00

Yer: Feneryolu Gönüllü Evi
Düzenleyen: Feneryolu 

Gönüllüleri

“EDEBİYATTA KADIN 
YAZARLAR”

Yazar Elif Demirel
Tarih-Saat: 14 Mart 2018 

/ 19.00
Yer: Koşuyolu Gönüllü Evi

Düzenleyen: Koşuyolu 
Gönüllüleri

“TEMEL İNŞAAT 
BOZUKLUKLARI”

Doç. Dr. Nusret Kaya
Tarih-Saat: 14 Mart 2018 

/ 14.00
Yer: Fenerbahçe Gönüllü Evi

Düzenleyen: Fenerbahçe 
Gönüllüleri

“WELLNESS THERAPY”
Abdullah Yılmaz Demir

Tarih-Saat: 15Mart 2018 
/ 10.00

Yer: Koşuyolu Gönüllü Evi
Düzenleyen: Koşuyolu 

Gönüllüleri

“DİLEDİĞİNİZİ HAYATINIZA 
NASIL ÇEKERSİNİZ”

Enerji İlişkileri Uzmanı Şems 
Terlan

Tarih-Saat: 15 
Mart2018/16.00

Yer: Rasimpaşa Gönüllü Evi
Düzenleyen: Rasimpaşa 

Gönüllüleri
“HORLAMA – UYKU 

APNESİ”
Kulak Burun Boğaz Uzmanı 

Dr. Yusuf Can
Tarih-Saat: 15 Mart 

2018/14.00
Yer: Rasimpaşa Gönüllü Evi

Düzenleyen: Rasimpaşa 
Gönüllüleri

“18 MART ÇANAKKALE 
ŞEHİTLERİNİ ANMA 

ETKİNLİĞİ”
Tarih-Saat:15 Mart 

2018/14.00
Yer: Rasimpaşa Gönüllü Evi

Düzenleyen: Rasimpaşa 
Gönüllüleri

“DİYABETTE DOĞRU İLAÇ 
KULLANIMI”
Gamze Kılıç

Tarih-Saat: 15 Mart 2018 
/ 15.00

Yer: Koşuyolu Gönüllü Evi
Düzenleyen: Koşuyolu 

Gönüllüleri

 “2018 YILINDA BURÇLAR”
Astrolog Zuhal Gökgöz

Tarih Saat: 15 Mart 
2018/15.00

Yer: Moda Gönüllü Evi
Düzenleyen: Moda 

Gönüllüleri

“ÇÖLYAK HASTALIĞI”
Dr. İlknur Akbulut

Tarih-Saat: 15 Mart 2018 
/ 14.00

Yer: Fenerbahçe Gönüllü Evi
Düzenleyen: Fenerbahçe 

Gönüllüleri

“SEVGİLİ DOKTOR” 
TİYATRO GÖSTERİMİ”

Tarih-Saat: 15 Mart 2018 
/ 20.30

Yer: Barış Manço Kültür 
Merkezi

Düzenleyen: Tiyatro 
Gönüllüleri

“GIDA EGEMENLİĞİ VE 
GELECEK TEHDİDİ”

Ziraat Meslek Odası Şube 
Başkanı Ziraat Müh. Ahmet 

Etalık
Tarih-Saat: 15 Mart 2018 

/ 14.00
Yer: Göztepe Gönüllü Evi

Düzenleyen: Göztepe 
Gönüllüleri

“HİMALAYALARDAN AND 
DAĞLARINA”

Kişisel Gelişimci-Gezgin 
Şükriye Süpürgecioğlu 

Tarih-Saat: 15 Mart 2018 
/ 14.00

Yer: Kriton Curi Gönüllü Evi
Düzenleyen: Kriton Curi 

Gönüllüleri

“BİLİNÇLİ YAŞAM 
FARKINDALIĞI”

Altan Özen
Tarih-Saat: 16 Mart 2018 

/ 12.00
Yer: Koşuyolu Gönüllü Evi

Düzenleyen: Koşuyolu 
Gönüllüleri

Bir Yeşilçam efsanesi
Osmanağa Gönüllüleri, sinemaseverlerin 
sevgilisi olarak yıllarca sanat dünyasında 
zirvede kalan Yeşilçam’ın usta oyuncusu 
Göksel Arsoy’u konuk etti. Osmanağa 
Gönüllü Evinde gerçekleşen etkinlikte ünlü 
aktör, son çıkan “Altın Çocuk” adlı kitabını 
hayranları için imzaladı. 

Astrolog Zuhal Gökgöz, Moda 
Gönüllü Evinin konuğu oldu. Ast-
rolojinin ne olduğunu, tarihini ve 
2018 yılı için Türkiye’nin ast-
rolojik haritasını anlatan Zuhal 
Gökgöz, ülkemizin astrolojik ha-
ritasını çıkararak bizlere yaşa-
dığımız günler ve önümüzdeki 
günlerle ilgili bilgiler verdi.  Zu-
hal Gökgöz, Türkiye’nin, kuru-
luş tarihi olan 29 Ekim 1923’e göre 
Akrep burcunda olduğunu, ülkemi-
zin zor bir dönemden geçtiği ancak 
daha iyi ve güzel günler beklenti-

si ve inancında olduğunu belirtti. 
Söyleşi gönüllüler tarafında ilgi ile 
takip edildi.

2018’e Astrolojik bakış

Çocuklarda beslenme
Merdivenköy Gönüllüleri, Çocuk 
Hastalıkları Uzmanı Beyhan 
Göksan’ın katılımıyla çocuklarda 
beslenme üzerine söyleşi düzenledi. 
Merdivenköy Gönüllü Evinde 
düzenlenen söyleşide sağlıklı toplum, 
aydınlık bir gelecek için çocukların 
beslenmesi ve zeka gelişiminin 
önemi anlatıldı. Çocukların özgür ve 
üretken olmaları için ailelerin çaba 
göstermesi gerektiği vurgulanan 
söyleşi katılımcılardan gelen soruların 
cevaplanmasıyla sona erdi.

Engelli çocuklarda 
beslenme
Erenköy Gönüllüleri Eğitim -Gençlik Komitesi 
ve Medicana Sağlık grubu,  Mediha-Turhan 
Tansel Özel Eğitim İş Uygulama okulunda 
Diyetisyen Ceysi Kazado’nun katıldığı, 
engelli çocukların beslenmesi konusunda 
bilgilendirme semineri düzenledi. Sağlık 
sorunu haline gelen obezitenin, çocuk 
yaşlarda başladığını ve bunu önlemenin en 
önemli yollarından birinin doğru beslenme 
olduğunu belirten Ceysi Kazado, engelli 
çocukların velilerine ve öğretmenlerine, 
çocukların nasıl beslenilmesi gerektiği 
konusunda bilgiler aktardı.

Müziğin etkileri
Caddebostan Gönüllüleri Okan Üniversitesi 
Konservatuvar Müdürü Yrd. Doç. Dr. Çetin 
Körükçüoğlu’nun katılımıyla “Müziğin İnsan 
Psikolojisi Üzerindeki Etkileri” konulu söyleşi 
düzenledi. Kadıköy Belediyesi Caddebostan 
Kültür Merkezinde düzenlenen söyleşide 
Çetin Körükçüoğlu, müziğin iyileştirme 
özelliklerini, müziğin insan psikolojisini nasıl 
etkilediğini, nasıl tedaviler yapıldığını, hangi 
makamların hangi psikolojik tedavilerde 
kullanılarak inanılmaz iyileştirmeler 
sağlandığını anlattı. Sorulan sorulara cevap 
veren Körükçüoğlu, katılımcılara bu konuda 
nasıl bir yol izleyeceklerini de söyledi. 

Erenköy’ün Kış Gezisi
Kadıköy Belediyesi Erenköy Gönüllüleri, Bolu 

- Abant - Gölcük gezisi düzenledi. Sabahın 
erken saatlerinde İstanbul’dan yola çıkan kafile, 

Hereke’de yapılan kahvaltı ve Gölcük gölünde 
yapılan doğa yürüyüşü sonrası Bolu’daki 

otellerine yerleşerek, Termal tesislerinden 
yararlandılar. Abant Tabiat Parkı’nı da gezdikten 

sonra İstanbul’a dönen katılımcılar, bu güzel 
organizasyon için Erenköy Gönüllülerine teşekkür 

ettiler.

Gönüllü ailesi 
ile tanışma

Moda Gönüllüleri kendilerini daha 
fazla kişiye tanıtmak ve ulaşmak 
için Gençlik Komitesi tarafından  
“Gelin Birlikte Üretelim - Moda 
Gönüllü Ailesi ile Tanışma” adıyla 
bir toplantı düzenlendi. Öncelikle 
Gönüllü Evinin kuruluşu, yapısı, 
çalışmaları ve hedefleri anlatıldı. 
Üyeler dışında da katılım olduğu 
ve her yaş grubundan insanların 
bir araya geldiği etkinlikte birlikte 
neler üretilebileceği konuşuldu. 
Sadece mahalle ile sınırlı kalmayıp 
daha geniş kitlelere ulaşmak, 
tüketmekle kalmayıp hep 
beraber birlikte fikir üretmek ve 
uygulamaya geçirebilmek amacıyla 
gerçekleşen toplantıda özellikle 
gençler fikir ve düşüncelerini 
paylaştı.

Erenköy Gönüllüleri Kültür 
ve Sanat Komitesinin 
düzenlediği, Şef Birsen 
Geçikli yönetimindeki Türk 
Halk Müziği korosunun 
konseri, Mustafa Saffet 
Kültür Merkezinde yapıldı. 
Sanat Yönetmenliğini Gürkan 
Ortakale, sunumunu Gülsüm 
Nur Ateşer’in yaptığı konserde, İFEM 
halk oyunları ekibi de yer aldı. Açılış 
konuşmasını yapan Erenköy Gönüllü 
evi başkanı Nurhan Sözer, bu konserin 
gelirinin, Çapa, Marmara ve Cerrahpaşa 
Tıp Fakültelerinde okuyan ihtiyaç 
sahibi öğrencilere eğitim bursu olarak 
aktarılacağını söyledi ve katkıları için 
seyircilere teşekkür etti. Yoğun ilginin 
olduğu konserde, yurdumuzun çeşitli 
yörelerinden eserler, korist ve solistler 

tarafından, salonu dolduran seyirciler 
eşliğinde seslendirildi. Milli ve manevi 
değerlerimizin harmanlandığı türkülerle, 
samimi, duygulu ve coşkulu bir gece 
yaşandı. Konser bitiminde Şef Birsen 
Geçikli ve sunucu Gülsüm Nur Ateşer’e 
Kadıköy Belediyesi Meclis üyesi İsmail 
Karaman ve Gönüllü Merkezi Yönetim 
Kurulu Üyesi Ayşen Gürer tarafından 
çiçek takdim edildi ve Mayıs ayında 
yapılacak konserin müjdesi verildi.

Erenköy’den THM konseri

Zühtüpaşa’da Zumba
Zühtüpaşa Gönüllüleri, 1990’larda dansçı 
ve koreograf Alberto Beto Perez tarafından 
Kolombiya’da ortaya çıkarılmış Latin esintili 
bir dans olan ‘Zumba’ etkinliği düzenlediler.  
Zühtüpaşa Gönüllü Evinde düzenlenen 
etkinliğe katılan Zumba hocası Funda 
Kandemir, Zumbanın bir dans yeteneğine 
ihtiyaç olmadan, ayağa kalkıp dans edebilen 
herkes için uygun olduğunu söyledi.

Fenerbahçe’nin 
Kuruluş Yıldönümü
Fenerbahçe Gönüllülerinin 16. kuruluş 
yıldönümü nedeniyle Fenerbahçe 
Khalkedon’da kutlama yemeği düzenlendi. 
Kadıköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Başar 
Necipoğlu, Meclis Üyeleri Canan Akçınar ve 
Aydoğan Dülger’in misafir olduğu etkinlikte 
gönüllü ve mahalleliler neşeli, güzel bir 
gece geçirdiler. Sanatçı Atilla Yelken müziği, 
koro şefi Mehmet Özkaya ise şarkıları ile 
geceye renk kattı. Sirtaki dans gurubunun 
bir gösteri yaptığı gecede gönüllülüğün ne 
kadar önemli ve birleştirici bir etken olduğu 
konuşmacılar tarafından vurgulandı.

Rasimpaşa’dan 
müzik ezgileri
Rasimpaşa Gönüllüleri, Şef 
Şule Mantık yönetimindeki 
Türk Sanat Müziği Topluluğu, 
Kadıköy Belediyesi Evlendirme 
Dairesinde konser düzenledi. 
Besteci Saadettin Kaynak ve 
Şekip Ayhan Özışık’ın eserlerinden 
oluşan konser, Rasimpaşa Gönüllü 
Evi Başkanı Dilek Gülap’ın açılış 
konuşmasıyla başladı, sunucu 
Bülent Altıntoprak’ın bestecilerin 
hayatları hakkında bilgi vermesiyle 
devam etti. Konserin ilk bölümde 
Saadettin Kaynak’tan 16 parça, 
ikinci bölümde ise Şekip Ayhan 
Özışık’tan 11 parça icra edildi. 
Koronun ve çeşitli  solistlerin 
sunduğu müzik ziyafeti misafirlerin 
büyük beğenisini kazandı. Konser, 
“Memleketim” parçasının hep 
beraber söylenmesiyle coşkulu bir 
şekilde sona erdi.

Sivil savunma günü
Sivil Savunma Günü do-
layısıyla AKUT Arama 
Kurtarma Derneğinden 
Yrd. Doç. Dr. Fahri Ere-
nel, Moda Gönüllülerinin 
konuğu oldu. Fahri Ere-
nel, AKUT ve faaliyetleri 
hakkında şu bilgileri verdi: 
“AKUT 1995 yılında sivil 
bir yardım kuruluşu olarak 
doğdu, özellikle 1999 depreminde ülke-
mizde adını geniş kitlelere duyurdu. Dep-
rem, sel, yangın gibi tüm doğal afetlerde ve 
zorlu koşullarda dağlarda da arama ve kur-
tarma çalışmaları yapmakta,  bu çalışmalar 
insan, hayvan tüm canlıları kapsamaktadır. 
Ülke genelinde 27 ekibi olup hepsi gönül-
lülerden oluşuyor. Gönüllüler çok sıkı ve 
disiplinli bir eğitimden sonra bu faaliyetle-
re katılıyor. AKUT 1999 yılından beri Bir-
leşmiş Milletler şemsiyesi altında bulunan 
Arama Kurtarma Danışma Kurulu INSA-
RAG’ın üyesidir ve kendisini uluslararası 
alanda da kanıtlamış bir kuruluştur. Der-

neğin tek hedefi afet anında kurtarma değil 
afet öncesi eğitimler ile toplumu bilinçlen-
dirme ve olası afetlere karşı mümkün ol-
duğunca hazırlıklı olmalarını sağlamaktır. 
Türkiye fay hatları üzerinde olduğundan 
deprem kaçınılmazdır, bu nedenle herke-
sin böyle eğitimleri alması, neler yapabile-
ceğimiz, nasıl koordine olabileceğimiz ko-
nusunda bilgi sahibi olmamız zorunludur. 
AKUT hem yurt içinde hem de yurt dışın-
da yardım taleplerine cevap verebilmekte-
dir. Toplum için çalışan bu derneğin gerek 
gönüllülük gerekse bağışlarla desteklen-
mesi hepimizin yararınadır.”

Feneryolu Gönüllüleri 40 ki-
şilik bir ekiple Kars gezi-
si düzenledi. Kırıkkale’den 
kalkan Doğu Ekspresine bi-
nen gönüllüler Kayseri, Si-
vas, Erzincan, Erzurum’u 
geçerek 26 saat sonra Kars’a 
vardı. 2016’da UNESCO 
Miras listesine alınan Kars’a 
40 km uzaklıktaki Ani Hara-
beleri gezen gönüllüler bura-
da Büyük katedral (Fethiye 
Camii), Aziz Prkitch (Keçeli) kilisesi, 
Tigran kilisesi, Genç Kızlar kilisesi, 
Rahibeler manastırı, hamamlar, çarşı-
lar, Ermenistan Türkiye sınırında Ar-
paçay üzerindeki meşhur İpek Yolu 
Köprüsü’nü de gördüler. Kars şehir 
merkezine inen kafile, 12 havariler ki-
lisesi (Kümbet camii), tabyalar(Kanlı 
tabya, Süvari tabya,Arap tabya v.b.), 
Lala Mustafa paşa tarafından yapılmış 
22 tane taş köprü, Katerina Av Köşkü, 
Aynalı köşk, Defterdarlık, Hekim evi 
Vali Konağı Rus yapımı binalar, Ana-

dolu’ya gelen ilk Evliya Alperenlerin-
den Ebul Hasan Harakani türbesi ve 
camisi, modern Kars müzesi, yeni açı-
lan Savaş Müzesi ve müze bahçesin-
de Kazım Karabekir’in Rus generale 
hediye ettiği özel vagonuda gezdiler. 
Gönüllüler Boztepe İlkokuluna gide-
rek burada öğrencilerle sohbet edip 
giyecek yardımında bulundular. Sa-
vaş müzesini gezerken Kars İl Kültür 
ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay 
kafileye eşlik etti ve müze hakkında 
bilgiler verdi.

Merdivenköy Gönüllüleri Çevre ve Afet Komitesi, 
Biyolog Sefa Orcan’ın katılımıyla ‘Fermente Ürünler 

Atölyesi’ isimli bir etkinlik düzenledi. 48 kişinin 
katıldığı etkinlikte, sirke, yoğurt, turşu, boza gibi 

ürünler hakkında bilgiler verildi. Boza tarifi gibi 
faydalı bilgilerin de verildiği etkinlikte gönüllüler 

Sefa Orcan’a teşekkür ederek en kısa zamanda bu 
tür bir etkinliğin tekrar yapılmasını talep ettiler.

Fermente ürünler atölyesi
Serhat şehri Kars

VEFAT
Göztepe Gönüllü Evi Geçmiş Dönem 

Başkanı Sayın Nihal Çoşkun’un 
annesi Nezaket Yakışır vefat 

etmiştir. Merhumeye Allahtan 
rahmet, yakınlarına, sevenlerine ve 
sevgili Nihal Çoşkun’a başsağlığı ve 

sabırlar dileriz.

Yönetim Kurulu

VEFAT
Kriton Curi Parkı Gönüllü Evi ilk 

dönem başkanlarından Sayın İsmet 
Ağırkaya’nın kızı Gülçin Bal, geçirdiği 

bir trafik kazası sonucu hayatını 
kaybetmiştir. İsmet Bey’e, tüm 

ailesine, sevenlerine başsağlığı ve 
sabırlar dileriz.

Yönetim Kurulu
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SOLDAN SAĞA:
1-‘Aloş’ adıyla da bilinen ve geçen ay 84 yaşında hayata gözlerini yuman ünlü heykel 
sanatçısı… Japon tiyatrosunda geleneksel bir tür. 2-Kolu çevrilerek çalınan, sandık biçiminde 
bir tür org… Rumi takvimde 22 Aralık’tan 31 ocak gününe kadar süren kırk günlük kış 
dönemi… Tanrı katı. 3-İman, inanç… Samaryumun simgesi… Efsanelerde geçen, kendisi 
için efsaneler düzülen ya da efsaneyi andırır nitelikte olan. 4-Sırça… Doğa… Bir yerde 
çalışan kimselere genellikle kazançtan dağıtılan ya da iyi çalıştıkları için verilen aylık dışı 
para. 5-Mecazen, haris… Akira Kurosawa’nın bir filmi… Bir cümlede bildirilen işi yapan, 
yüklemin bildirdiği durumu üzerine alan kimse ya da şey… Haykırma, bağırma. 6-Parası 
olmayan, züğürt… Faktör, amil, sebep… Küçük körfez. 7-Klasik Türk müziği çalgılarından 
biri… Porselen yapımında kullanılan ak ve gevrek kil… Erken… İlaç, merhem… Klan, kabile. 
8-Gümüş parlaklığında, demir sertliğinde bir element… … Adı hem Kadıköy’de bir caddeye 
hem Harbiye’deki Açık Hava Tiyatrosu’na  verilmiş ünlü hekim. 9-Kiraya verilerek gelir 
getiren ev, dükkan vb. mülk… Tırpana balığı… ‘… Seyven’ (Aktris)… İyi, güzel. 10-Kimononun 
üzerine bağlanan geniş şerit… Kendisine kitap indirilmemiş peygamber… Romanya’da bir 
kent… Lorentiyumun simgesi… Avustralya’ya özgü uçamayan bir kuş. 11-Avrupa’da bir göl… 
Aş, taam… Bir eğrinin sınırlı bir kısmı, eğmeç. 12-‘Elveda Alyoşa’, ‘Sıcak Külleri Kaldı’ gibi 
kitaplarıyla tanınan yazar… Bangladeş’in para birimi… Kimyada, hamız. 13-Başarısız… Ödenti… 
‘Norah …’ (Şarkıcı)… Kabul etmeme, geri çevirme. 14-Bir renk… İlgi eki… ‘Anayurt Oteli’nin 
yazarı. 15-Birbirinden gittikçe uzaklaşan (ışınlar, çizgiler)… Radyumun simgesi… Hastalık 
belirtileri, semptom… Yabancı. 16-Bir yerde birikmiş suları akıtmak… Cıvanın simgesi… 
Zamanın bölünemeyecek kadar kısa parçası, lahza… Buyuran, buyurucu. 17-En önemli nokta, 
öz… Hücrelerin cansız bölümleri… Nesne, şey. 18-Nazlı, cilveli, edalı… Defa, sefer… Bir sayı… 
Azerbaycan’ın plaka işareti. 19-İsim… Utku, galibiyet, zafer… Yanardağ püskürtüsü… Çeşitli 
bitkilerle tedavi uygulayan kişiler için halk arasında hekim ya da eczacı anlamında kullanılan 
bir unvan. 20-Güvenlik… Halk dilinde amca… Yozgat’ın bir ilçesi. 

YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1-2013 Nobel Edebiyat Ödülü’ne layık görülen yazar… O yer anlamında sözcük… Önemli 
bir günün ya da olayın bir önceki günü ya da ona yakın günle. 2-Dar ve kalınca tahta… 
Hitit… Jerzy Kosinski’nin bir romanı. 3-Güven, güvenç… Evren, kozmos… Koşarken bir 
yandaki iki bacağını aynı anda atan binek hayvanlarının biniciyi sarsmayan en yavaş koşma 
biçimi. 4-Eşi olmayan, biricik… Kayık, mavna ve küçük gemilerin karaya çekildikleri yer… 
Saklambaç oyununa verilen bir ad… İş yapma ya da yapılan iş. 5-Erler… Yağda kızartılarak 
üzerine şeker ya da şerbet dökülen bir hamur tatlısı… Eski dilde taç. 6-Kuzey Amerika’da 
bir göl… Bir hükümdarın yönetimi altındaki halk… Bir zaman birimi. 7-Fas’ın plaka işareti… 
Bir zinciri oluşturan halka ya da parçalardan her biri… Jeneratör, üreteç… Bir gıda maddesi. 
8-Gizli ve kurnazca kötülük yapan… Asya’da bir başkent… Çok zengin kimse. 9-Faiz, getiri… 
John Steinbeck’in bir kitabı… ‘Nazlı …’ (Yazar)…Kilogramın kısa yazılışı… Germanyumun 
simgesi. 10-Yunanistan’ın plaka işareti… Kök, asıl, cevher… Yaratılmış bütün canlılar… 
Başladığı noktada biten, bir ya da daha fazla yere önceden belirlenmiş bir programa göre 
yapılan seyahat… Sonuçsuz. 11-Halk dilinde büyükanne, nine… Tarihte, beylik… Bir oyun ya 
da filmin başlıca bölümlerinden her biri. 12-Arıtımevi, tasfiyehane… Maundan yapılmış ya 
da maun renginde olan… Başkalarından saklanan, duyurulmayan. 13-Ankara ve çevresinde 
oynanan bir tür halk oyunu… Güçlü halüsinojen etkili yapay bir bileşik… Hasır otu. 14-‘İhsan 
Oktay …’ (Yazar)… Bir tür çörek… Kesimevi, mezbaha… En yüce yer. 15-Çok sık hastalanan, 
sağlıksız (kimse)… Alkol. 16-Bir toplulukta çalışan insanların her biri… Çekinmez, sakınmaz, 
korkusuz (kimse)… Politik çıkarları sebebiyle birlik kuran devletler topluluğu. 17-Okul, kışla 
vb. yerlerde hastalar için ayrılmış bölüm… Sıkıntı, gam… Dumanın değdiği yerde bıraktığı 
kara leke… ‘… etmek’ (Körüklemek, duygu sömürüsü yapmak). 18-Hıristiyanlıkta papazın 
yardımcısı olan din adamı… Koruma, himaye, vikaye… Utanma, utanç duyma. 19-Çıplak 
resim… Hacim… Yücelme… Teniste rakibin karşılayamadığı, doğrudan doğruya sayı getiren 
servis. 20-Genellikle gümüş, altın ve platin gibi metaller için kullanılan bir ağırlık ölçüsü 
birimi… Rey… Organ… Tunus’un plaka işareti… Yiyecek, içecek şey, azık.

GEÇEN SAYININ ÇÖZÜMÜ
SOLDAN SAĞA: 1-Adnan Çoker, Vasi, Kaşe 2-Yarma, Fr, Oya, Aşkale 3-Tr, Ehli, Spiral, Avara 4-Abuli, Set, Yin, Ebekaç 5-Çul, Ya, Gece Yolcuları 6-Akaretler, 
Cetvel, Re 7-Rami, Limitet, Yat 8-Akvarel, Klavsen, Mi 9-Aş, Sinik, İp, Araban 10-Nanay, Zam, Akrilik 11-Şatır, Periskop, İzah 12-İki, Lapa, Mai, Sait, Ra 13-
Sıla, Kurna, Tat, Riyal 14-An, Yıkama, Şebeke 15-Ben Sana Mecburum, Net 16-Taka, Omur, Sim 17-Ekose, Esaret, Macit 18-Aklıselim, La, Anapara 19-Ta, 
Zafiyet, Savaşım 20-İlk, Setik, Sıva, Akide.
YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1-Aytaç Arman, İsa, Teati 2-Darbuka, Şaşkınbakkal 3-Nr, Ulama, Nail, Ekol 4-Amel, Rikkat, Aynasız 5-Nahiye, Yıl, Is, Esas 6-Atlas, 
Rakkas, Efe 7-Ofis, Lirik, Puan, Elit 8-Kr, Egemen, Parmak, İyi 9-Sterilize, Nam, Emek 10-Rop, Karma, Eos 11-Yiyecek, Mia, İcmal 12-Variyetli, Sit, Burası 
13-Anot, Apak, Aşure, Av 14-Sal, Lviv, Koster, Tava 15-İş, Ece, Sarpa, Bun, Na 16-Kabulyeri, İrem, Maşa 17-Kavel, Analitik, Sapık 18-Alakart, Biz, Yenicami 
19-Şerare, Makara, Emir 20-Açı, Tin, Halat, Tane.

Yaşam

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

2 31 4 5 6 7 8 9 10 12 1311 14 15 16 17 18 19 20

9 Mart CumaBULMACA



armara Üniversitesi Güzel Sanat-
lar Fakültesi Sinema-Televizyon 
Bölümü mezunu Gizem İbak’ın 
arkadaşı Umur Dağlı ile birlik-

te  Hindistan’da çektiği  “The Night Light 
of the Earth” Hollywood yolculuğuna çıkı-
yor. Belgeselin dünya dağıtımını West Hol-
lywood’tan Adler Entertainment üstlendi. 
Yapımcı Marie Adler’ın CEO’su olduğu şir-
ket belgeselin tüm haklarını aldı. Şirket, bel-
geselin dünya festivallerinde gösterimini, 
DVD – home video olarak çıkmasını ve tele-
vizyon ile dijital medyada yer almasını sağ-
layacak. Hindistan Sinemasıyla ünlü aktör 
Aamir Khan sayesinde tanışan İbak’la sine-
mayı, Kadıköy’ü ve Hindistan yolculuğunu 
konuştuk. 

• Gizem İbak kimdir, öykünü dinleyebi-
lir miyiz?

Beykoz – Paşabahçe’de dünyaya geldim. 
Çocukluğum Polonezköy – Paşabahçe çizgi-
sinde kasaba çocuklarından farksız ilerledi. 
Ağaca tırmandığım, yaban çilekleri topladı-
ğım, bisiklette çift el bıraktığım, tekne kul-
lanmaya başladığım bir çocukluk – ergenlik-
ti. On yaşında tiyatroya başladım ve çok uzun 
yıllar devam ettim. Lisenin ardından Mar-
mara Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi Sinema – Televizyon 
Bölümü’ne girdim. Okuduğum 
yıllarda dört kısa film çektim. 

• Okulu Kadıköy’de okudu-
nuz ama onun öncesinde Müjdat 
Gezen Sanat Merkezi’nde eğitim 
aldınız. Kadıköy ile güçlü bir iliş-
kiniz var sanırım.

Kadıköy’ü keşfim MSM’den 
evveldi. Bir birey olarak adım atma-
ya başladığımda Kadıköy’e tek git-
mek benim için özgürlük demekti. 
Onlu yaşlarımın başındaydım. Sonra MSM 
ve sonrasında da lisenin son yılı Bahariye’de 
dershane dönemi başladı. Üniversite sonuç-
ları açıklandığında Marmara Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi’ne yerleşmiştim. 
Böylece altı yıl da Haydarpaşa’da okudum. 

KHAN’LA BAŞLAYAN YOLCULUK
• Hindistan’ı seçme nedeniniz var mı? 

Nedir Hindistan’la olan ilişkiniz?
Aslında Hindistan’a dair bildiklerim her-

kes kadardı. Bir gün gidip görürüm diye de 
bir düşüncem ve hayâlim hiç olmamıştı. Bu 
noktada Hindistan Sineması’nın değerli ak-
törlerinden Aamir Khan’ın varlığı belirleyi-
ci oldu. Onun sinemasını keşfetmek, onun-
la tanışmak bana Hindistan’ı da armağan etti. 

• Sizi etkileyen ne oldu Hindistan’da?
Bana kalırsa Hindistan her şeye rağmen 

hepimizden çok daha güzel gülen insanla-
rın ülkesi. Orada insanı, doğayı, dünyayı ye-
niden keşfetmek mümkün. Fakat burada da 
ince bir çizgiyi vurgulamak istiyorum. İn-
sanlar Hindistan’a yoksulluğu görüp kendi 
hallerine şükretmek için gidiyorlar. Bence o 
kültür turlarından böyle bir sonuçla dönenler 
dünyadaki varlıklarının nokta kadar olduğu-
nu bilmiyor. Hindistan’a iki yılda üç defa git-
tim. Dört eyaletini 11 şehrini gördüm. Bom-
bay’de bir evde uzun süre yaşadım ve oradan 
vazgeçmek niyetinde değilim pek. 

“ONLARA VEFA BORCUM VARDI”
• Belgesel çekmeye nasıl karar verdiniz?

Aktör Khan’ın setinden 
Türkiye’ye döndüğümde 
iradem dışında bir popüler-
lik yaratmıştı bu tanışık-
lık. Bu bir noktadan son-
ra şöyle bir sonuca çıkarttı 
beni. Türkiye’de herke-
sin Hindistan hakkında bir 
fikri vardı fakat bu fikirle-
rin neredeyse tamamı yanlış-
tı. Bana atılan mesajlar, sorulan 
sorular basmakalıp yargılardı. Bir 
yanıyla bu algıyı değiştirmek için adım at-
manın bana o ülkede güzel davranan insan-
lara vefa borcum olduğunu hissettim. Bunu 
da ancak oraya tekrar gidip ‘hayır bildiğiniz 
gibi değil’ dediğim bir üretimle başarabile-

ceğimi düşündüm.  
• Belgeseliniz klasik tu-

ristik belgesellere benzemi-
yor sanırım. Siz de bunun 
olmaması için çaba sarf et-
mişsiniz. Ne anlatmak iste-
diniz belgeselde?

Hindistan’a sınıf arka-
daşım Umur Dağlı’yla git-

tik. Kendisini zorladım adeta. 
Oraya giderken ne çekeceğimizi, 

akışı, çekim senaryosunu oluşturdum. 
Amacım yarı kurmaca bir belgesel çekmekti. 
Tarihi mekanları göstersem dahi bunu bilgi 
aktarımı biçiminde yapmayacak samimi bir 
dil oturtacaktım. Umur’a havalimanından çı-
karken ‘Bak şimdi ben havalimanından çıka-

cağım taksiciler bir anda ‘benim aracıma gel 
benim aracıma gel’ diyecekler bunu çekecek-
sin tamam mı?’dedim. Havalimanından çık-
tık. Taksiciler arabasının yanında duruyor. 
Tekrar içeri girip tekrar çıktık. Yine gelen gi-
den yok. Ben bu esnada ‘nasıl olur ya geçen 
sene böyle değildi’ dedim.

“BU BİR YOL HİKAYESİ”
• Planlarınız değişti o halde?
Evet, o an anladık ki biz çekim senar-

yosuna göre çalışamayacağız. Hatta belge-
seli çekip çekemeyeceğimiz bile net değil. 
Birkaç gün mutsuz olduk. Fakat sonra bak-
tık ki iki sinemacının belgesel çekmeye ça-
lışması, çekecekleri belgeselden çok daha 
fazla bilgi içeriyor. Bu noktadan sonra hikâ-
yemiz iki insanın Hindistan’da bir ay geçirip 
bir film çekme çabasını kayıt altına almakla 
şekillendi. Sokakta kaldık. Bir gün önce ta-
nıştığımız bir insan yardım etti, hiç bilmedi-
ğimiz bir yerde gece yarısı motorun mazotu 
bitti hâlâ hayâl mi gerçek mi emin olamadığı-
mız bir adam çıkıp geldi bizi motoruna aldı. 
Ben aslında belgeselde tam da bunu anlatmak 
istemiştim. “The Night Light Of The Earth” 
bir yol hikâyesi, yolda tanıştığımız yabancı-
ların merhametinden öğrendiklerimizin hika-
yesi. Ve en temelde Hindistan gibi milyon-

larca sorunla boğuşan bir ülkede insanların 
nasıl tertemiz kalabildiğinin hikayesi. 

• Amerika yolculuğu nasıl başladı, 
bekliyor muydun böyle bir şeyi?

Marie Adler’dan ‘Dear Gizem’ ile baş-
layan bir mail aldığımda bunu spam zan-
nettim. Projemin adından bahsetmelerine 
rağmen önemsemedim. Arkadaşımın ıs-
rarıyla maile geri döndüm. Adler Enterta-
inment dünyadan belgesel / film toplayan 
ve bunu kendi üslubuyla pazarlayan bir 
dağıtım şirketi. Çünkü Hindistan’da çe-
kilen bir belgeseli kataloglarına eklemek 

onlar için çeşitlilik olacak. 
• Bundan sonra ne olacak filmini ve seni 

nasıl bir gelecek bekliyor? 
The Night Light of the Earth umarım yı-

lın ikinci yarısından itibaren festivaller süre-
cine girecek. Seçildiği festivallerde gösterim 
alacak bu bir sonraki seneye kadar devam 
edecek bir süreç. Yurtdışı ayağı ise ticari ola-
rak devam edecek Adler Entertainment da-
ğıtımını DVD – home video ve kataloglama 
biçiminde düşünüyor. Haklarını aldığı diğer 
işlerle birlikte. Eğer orada önemli bir başa-
rı elde ederse, herhangi bir televizyon kana-
lında yayınlanmak gibi, bu da belgesel için 
önemli olacaktır. 

• Türkiye’de de vizyona girecek mi?
İstanbul’da tek gösterimlik bir etkinlik 

yapmayı düşünüyoruz. 

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

Tel: (0216) 348 70 60 
Reklam: (216) 345 82 02 

E-posta: gazetekadikoy@gmail.com
Dağıtım: Mehmet Gündoğdu

(0532) 727 01 07

www.gazetekadikoy.com.tr
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SINIR SİZSİNİZ KAMPANYASI

DÖRT DÖRTLÜK KAMPANYA

SİNEMALI TV VE İNTERNET KAMPANYASI

EĞLENCELİ KAMPANYA

Kurulum ve Aktivasyon Ücretsiz + Kablosuz Modem Dahil

Hemen Başvur Online Başvuru

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

İlk ay KabloTV Üst Paket ve 
Altın Sinema Paketi Şifresiz

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

49TL
,99

24 ay taahhüt sözünüze
cihaz kullanım bedeli dahil ayda sadece

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

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

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

Sonrasında sadece 49,99 TL
29TL

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

59TL
,99

24 ay taahhüt sözünüze
cihaz kullanım bedeli dahil ayda sadece

SINIRSIZ FİBER İNTERNET

l Erhan DEMİRTAŞ

H Hİndİstan’a vefa borcunu 
belgesel çekerek ödedİ

Gizem İbak’ın Hindistan yolculuğunu anlattığı belgesel “The Night Light of the Earth” 
dünya festivallerinde gösterilecek. İbak, “Bu belgesel bir yol ve  

yolda tanıştığımız yabancıların merhametinden öğrendiklerimizin hikayesi” diyor
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