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Türkiye’nin çocuk 
hakları karnesi

“Şikâyet etme, 
Acıbadem’e gel!”

 Türkiye Çocuklara Yeniden 
Özgürlük Vakfı’ndan Duygu Kuru, 
“Cinsel istismarın önlenmesi için 
kapsayıcı yasaların yapılması gerekli” 
diyor. Kuru ile seçim sonrasına kalan 
yasayı konuştuk  l Sayfa 10'da

 Toplumsal fayda için çalışan 
Ahtapot Gönüllüleri Derneği, sadece 
şikâyet etmeyip değiştirmek isteyen 
gönüllüleri, Acıbadem’deki Malzeme 
Değerlendirme Merkezi’ne davet 
ediyor  l Sayfa 4'te

Kadıköylülerin “Kıyılarımıza sahip çıkıyoruz” diyerek Kalamış Atatürk 
Parkı’nda başlattığı nöbet devam ediyor. Mahalle sakinleri, çevresine duyarlı 
herkesi her cumartesi saat 13.00’te nöbete çağırıyor  l Sayfa 3'te

Hiç karikatür çizmeyi denediniz 
mi? Eğer böyle bir ilginiz varsa 
artık elinizin altında bir yardımcınız 
var. Kadıköy Belediyesi Karikatür 
Evi, bir başucu kitabı hazırladı  
l Sayfa 15'te

Engelsiz Pedal’ın “Pedal arkadaşım 
olur musun?” projesi, görme 
engellileri ve mülteci gençleri 
biraraya getirdi. Mülteci çocuklar, 
tandem bisiklet üzerinde görme 
engellilerin gözü oldu   l Sayfa 4'te

Karikatür çizebilmek ister misiniz?

Kalamış’ta

Bilinen yarışmaların aksine, 
bilirkişi jürisinin değil de halkın 
zevkine göre karar verilen bir 
ödül mekanizması olduğundan 
haberiniz var mı? Direklerarası 
Seyirci Ödülleri’nin kurucusu, 
tiyatro sevdalısı Ömer Şahinbaş 
anlatıyor…  l Sayfa 7'de

Jüri değil 
seyirci 
ödüllendiriyor  

nöbete devam

Bisikletli kardeşlik…

Gördüklerimiz 
Göremediklerimiz (64)

MARIO LEVI  10'da

Ah tembellik!

BETÜL MEMIŞ  7'de

Sporun emekliliği 
olmaz

BAĞIŞ ERTEN  13'te

Dünyada milyarlarca kişinin üyesi olduğu sosyal paylaşım ağının, kullanıcı 
verilerini seçim zamanlarında anket şirketleriyle paylaştığı ortaya çıktı. 

Bu skandaldan sonra herkesin aklına “kişisel verilerimiz, yazışmalarımız 
nasıl ve kimle paylaşılıyor” sorusu geldi. Toplumsal Bilgi ve İletişim 

Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şafak Sarı ile internet güvenliğini ve 
kişisel verileri koruma yöntemlerini konuştuk  l Sayfa 2'de 

alın!

VERILERINIZI

23 Nisan’da 
coşkulu kutlama

Kadıköy Belediyesi’nin 
düzenlediği  

23 Nisan Şenliği’ne 
dair her şey 

sayfa 8 ve 9’da

KISISEL

23 Nisan’da 
coşkulu kutlama

korumaya
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KASEV VAKFI DOSTLARINA DUYURU

12 Nisan 2018 Perşembe gününden itibaren yönetim kurulunun 
aldığı karara göre vakfımızın Tuzla'daki Dinlenmeevi - Huzurevi 

- Özel Bakım Bölümü tesislerini ziyaret etmek görmek ve 
yaşamlarını burda sürdüren sakinlerimizle sohbet etmek, 

Büyükada'ya karşı  çay içmek için sizi Tuzla'ya davet ediyoruz.
  

Bundan sonra her perşembe gündüz saat 10:30'da sizi ve 
dostlarınızı ücretsiz olarak Tuzla'ya getirecek olan  minibüsümüz, 

sizi ve dostlarınızı Kadıköy'de Evlendirme Dairesi önünden 
(Karafırın karşısı) alacak ve Kasev Vakfı'na getirecektir.

 Aynı gün akşam üstü 15:30'da sizi tekrar 
Kadıköy'e yolcu edeceğiz. 

Sevgilerimizle

(Önemli not: Katılacak olan dostlarımızın belirtilen günden bir gün 
evvel  kurumu arayarak isim yazdırmalarını önemle rica ederiz.)
       
İLETİŞİM BİLGİLERİ     
Kurum :  (0216) 493 57 21 (5hat)  Kamil Çetin Oraler
Kurum Cep: (0533) 657 73 78                                                                                                                                               
 
KASEV VAKFI YÖNETİM KURULU BAŞKANI
Adres: Aydıntepe Mah. Edebali Cad. No:1 Tuzla/İstanbul

Özenle... 
Sevgi ile elele,

 paylaşarak, azim, 
gayret ve irade ile...

ünyada milyarlarca kişinin üyesi ol-
duğu Facebook’un, kullanıcı veri-
lerini seçim zamanlarında anket şir-
ketleriyle paylaştığı ortaya çıktı. Bu 

skandaldan sonra herkesin aklına “kişisel verileri-
miz, yazışmalarımız nasıl ve kimle paylaşılıyor” 
sorusu geldi.  ile internet güvenliğini ve kişisel 
verilerini koruma yöntemlerini konuştuk. 

• Facebook kişisel verileri neden ve nasıl 
paylaşıyor?

Facebook’un 2004 yılında 1 milyon kulla-
nıcısı vardı.2005 yılı itibariyle bu sayı 6 milyo-
na ulaştı. 2007 yılında ise 28 milyon kullanıcısı 
oldu. Aslında yıllardır söylediğimiz şey bir skan-
dal olarak bugün günümüzde önümüze çıktı. Bu 
skandal şu; Facebook kişisel verilerimizi şirket-
lerle ya da başka kurumlarla paylaşıyor. Çünkü 
Facebook kişisel veriler üzerinden reklam faali-
yeti yaparak büyüyor. Bugüne kadar gelinen sü-
reçte, web sitesine kayıt işlemi yaparken uygu-
ladığımız bazı işlemler ya da kullanıcılar olarak 
yüklediğimiz bilgilerle Facebook bir çok veriyi 

elde edebiliyor. Facebook kulla-
nırken aynı zamanda bir yemek ya 
da alışveriş sitesine girdiniz diye-
lim, kullanıcıya ait tüm bilgiler bu 
sitelerle paylaşılıyor. Farklı inter-
net sitelerinde daha önce ziyaret 
ettiğimiz ürünlerin görselleri bu 
şekilde tekrar karşımıza çıkıyor.

• Bu işlem yasal mı?
Evet, tüm bunlar yasal. Her 

Facebook kullanıcısının önü-
ne gelen “okudum onaylıyorum” 
sözleşmesiyle kişisel bilgilerin bu 
sitede istendiği gibi kullanacağına onay veriyo-
ruz. Yani hepimizin okumadığı, okumadan basıp 
geçtiği sözleşmelerle kişisel verilerimizin kötü 
şekilde kullanımına yetki veriyoruz. 

REKLAM UĞRUNA PAYLAŞILIYOR
• Bilgilerin paylaşılmasının nasıl bir sakın-

cası olabilir?
Bilgilerin paylaşılmasının bizim için çok so-

runu var. Paylaşılan verileri sadece Facebook 
kullanmıyor, şirketler de istedikleri gibi bu verile-
ri kullanabilir. Bu kötü niyetle de olabilir. Camb-
ridge Üniversitesi’nde bir bilim insanı Facebo-
ok kullanıcılarını beğendikleri şeyler üzerinden 
analiz etmiş. Analizi yapacak kurum sizi, 10 be-
ğeni ile ortalama iş arkadaşınızdan, 70 beğeniy-
le yakın arkadaşınızdan, 150 beğeniyle anne ve 
babanızdan, 300 beğeniyle de eşinizden daha iyi 
tanıyabiliyor. Bundan sonra da sayfalarınızda al-
gılarınızla oynayabilecek reklamlar görünmeye 
başlıyor. 

• Yakın zamanda seçim için anket çalışmala-
rı da yapıldığı ortaya çıktı. 

Tabii bütün bunların dışında en nihai sonuçla-
rı Amerikan seçimlerinde ortaya çıktı. Çünkü bir 
şirket Facebook’la seçim öncesi bir anlaşma yap-
tı ve veri tabanlarını söz konusu şirkete açtı. Peki 
onlar ne yaptı? Facebook’taki beğenilerden, etki-
leşimlerden ücretli anket yaptılar. Anketi doldu-
ran kullanıcıların özel mesajlaşmaları dahil bütün 
verilerini kendi sistemlerine çektiler. Çünkü Fa-
cebook telefonunuzdaki bütün aplikasyonlara eri-
şebiliyor ve bütün kayıtları kaydediyor. Peki bu 
ne demek? Verilerin paylaşılmasının bizim için 
nasıl bir sakıncası olabilir ? Size bir örnek vere-
ceğim; kişisel verilerinizin ortaya dökülmesiyle 
sizin adınıza yapılabileceklerin haddi hesabı yok, 
bir ülkenin iktidarını bile değiştiriyor kişisel ve-
riler. Facebook’taki kişisel verilerin alınmasını 
sağlayan Alex Mogan bu bilgileri şöyle kullan-
mış: Bir siyasetçinin miting yapmak yerine her-
kesin kapısına gidip tam da duymak istediği va-
adi söylediğini düşünün. ABD seçim sürecinde 
Trump’ın seçilmesi için 75.000 farklı siyasi vaadi 
farklı gruplara onların istediği gibi verilmiş. Yani 
bu korkunç bir şey ve iktidar böyle kazanılmış. 

“OKUMADAN ONAYLAMAYIN!”
• Kişisel verilerimizi korumanın bir yolu var 

mı?
Tabii ki var. Kişisel verilerimizi sağa sola da-

ğıtan, şirketlere satan uygulamalardan uzak dur-
mamız lazım. İlla ki kullanacaksak da mevcut 
kişisel ağımızı, internet ağımızı güvenli hale ge-
tirmemiz gerekiyor. Bundan neyi kastediyorum; 
Öncelikle e-maille ya da özel mesajla gelen her 
linke tıklamamız lazım. Cihazımızı ya da kişisel 
verilerimizi ele geçirilmesinin en kolay yolu kötü 
amaçlı bir bağlantıya tıklamamız. Buna oltalama 
ya da yemleme deniyor. Yazılımlarımızı hep gün-
cel tutmamız gerekiyor. Evimizdeki interneti gü-
vene almamız ve kablosuz ağ şifremizi güvende 

tutmamız lazım. Modemimizin şif-
resini düzenli olarak değiştirme-
mizde fayda var. Bütün bunlara 
dikkat etmezsek kişisel verilerimi-
ze saldırı devam eder. Herkese açık 
wifileri kesinlikle “WPN” olma-
dan kullanmamız gerekiyor. Müm-
kün oldukça ücretli ve güvenilir 
WPN kullanmamız lazım. Böylece 
herkese açık kablosuz ağlara gir-
diğimizde, o kablosuz ağda bulu-
nan, hackerların saldırısından kur-
tulmuş oluruz. 

• Türkiye’de benzer şeyler yaşanıyor mu?
Türkiye’de de durum farklı değil. Kısa za-

man önce öğretmenlerin, doktorların, memurların 
fişlendiği ortaya çıkmıştı. Bu insanlar etnik kö-
kenleri, yaşam tarzları ve inançlarıyla kategori-
ze edilmişti. Bunu da yasa dışı dinleme ve izle-
me faaliyetleri şeklinde yapmışlardı. Hükümetin 
de bu verileri güvence altına almak üzere çalış-
malar yapması lazım.

• Sadece Facebook’u değil, Twitter, Instag-
ram ve WhatsApp gibi uygulamaları da kullanı-
yoruz. Bu uygulamalar da kişisel verilerimizi ve 
yazışmalarımızı kaydediyor mu?

Instagram, WhatsApp aslında Facebook’a 
bağlı şirketler. Sadece Twitter farklı bir şirket, 
Facebook kadar korkunç bir izleme, dinleme ve 
tasnif sistemini yaratmamış durumda. Ama Twit-
ter’ı bedava kullanıyorsanız, kişisel bilgilerini-
zi satarak size reklam veriyor. Bu yüzden Twit-
ter da kişisel bilgileri kullanıyor. Ama Facebook 
çok korkunç bir izleme, dinleme ve veri toplama 
faaliyeti yürütüyor. Fakat hatırlatmakta fayda var, 
buna biz izin veriyoruz. Zaten biz izin verdiğimiz 
için sıkıntı yaşıyoruz. Bunu durdurabilmek ancak 
Facebook gibi ürünlerin mevcut sözleşmelerinde 
yeni bir çağdaş kanununa uymakla olur. Özellik-
le WhatsApp dünyanın en çok kullanılan uygula-
ması. Bedava olduğu için hepimiz kullanıyoruz. 
Bu çok net. 

HESABI KAPATMAK YETMİYOR
• Türkiye’de kişisel verilerin paylaşılmasını en-

gelleyen yasal bir mevzuat var mı? Mesela başımı-
za böyle bir şey geldiğinde ne yapmamız gerekiyor?

Bizim yasalarımız maalesef 10 yıl öncesine 
ait. Ama o zaman Facebook bu kadar bilinmiyor-
du. Kişisel verilerin korunma kanunundan bahse-
diyorum. Çok yetersiz ve güncel değil. Avrupa da 
özellikle “Data Gdpr” yasal mevzuatı var. İnter-
net ağları, medya, basın aklınıza gelebilecek bü-
tün kamuoyuna açık iletişim platformlarında bu 
mevzuat geçerli. Ülkeler yavaş yavaş bu yasaya 
geçiyor. Bu yüzden Facebook on milyarlarca do-
lar ceza ödüyor hala. Facebook yöneticileri hesap 
vermeleri için Avrupa Birliği’ne çağrıldı. 

• Uygulamayı kullandık ama bir süre sonra 
hesabımızı kapattık. Buna rağmen kişisel verile-
rimiz saklanmaya devam ediyor mu?

Uygulamayı bir kere kullansak bile sistem 
aynı şekilde değişiyor. Sonuçta bu veriler bir yer-
lerde saklanıyor. Biz uygulamayı kullanmasak 
bile kişisel verilerimiz şirketlere satılabilir, farklı 
şekillerde kullanılabilir. 

• Derneğiniz nasıl çalışmalar yapıyor, iste-
yen herkes sizden bilgi alabilir mi?

Kişisel verilerinizi korumak ve daha özgür 
daha güvenli internet için Toplumsal Bilgi ve İle-
tişim Derneği’nin www.tibit.org.tr adresini takip 
edebilirsiniz. Özellikle bu alanda kapsamlı “diji-
tal güvenlik” adında bir projemiz var. www.di-
jitalguvenlik.org adresi üzerinden güvenliğinizi 
nasıl sağlayacağınızı öğrenebilirsiniz. 

Sendika ve meslek örgütlerinin 
aldığı kararla  1 Mayıs Birlik 
Mücadele ve Dayanışma 
Günü’nün Maltepe’de 
kutlanmasına karar verildi 
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB tarafından 
yapılan açıklamada İstanbul’da 1 Mayıs 
mitinginin Maltepe’de yapılacağı duyuruldu. 
1 Mayıs’ın, Türkiye’nin dört bir yanında 
görkemli bir şekilde örgütlenmesi 
kararlılığında olduklarını belirten kurumlar, 1 
Mayıs’a katılım çağrısı yaptı. Kurumlar adına 
yapılan ortak açıklamayı DİSK Genel Başkanı 
Kani Beko okudu. 1 Mayıs kutlamalarının 
Taksim Meydanı’nda yapmak istediklerini 
ama bu talebin reddedildiğini söyleyen Beko, 
“Ancak ülkemizde bütün diğer haklar gibi 1 
Mayıs kutlamaları da yargının güvencesinde 
değil. Nitekim 1 Mayıs’ta Taksim’de olma 
isteğimiz karşısında aldığımız olumsuz yanıt, 
bu durumu bir kez daha tescilledi” diye 
konuştu.

KADIKÖY’DE ANILACAKLAR
1 Mayıs kutlamaları öncesinde her yıl olduğu 
gibi bu yıl da hem Kazancı Yokuşu’nda 
hem de Kadıköy’de anma etkinlikleri 
düzenlenecek.  29 Nisan Pazar günü 
saat 14.30'da, 1996 yılında Kadıköy’de 
gerçekleştirilen 1 Mayıs kutlamaları sırasında 
öldürülen Yalçın Levent, Dursun Odabaş ve 
Hasan Albayrak adlı işçiler Hasanpaşa’da 
anılacak.

Sosyal 
medyadaToplumsal Bilgi 

ve İletişim 
Derneği 

Yönetim Kurulu 
Üyesi Mehmet 

Şafak Sarı ile 
sosyal medya 

hesaplarının 
kişisel verileri 

nasıl paylaşıma 
açtığını 

ve güvenlik 
yollarını 

konuştuk

l Erhan DEMİRTAŞ

D

1 Mayıs 
Maltepe’de 
kutlanacak

    yalnız
değilsiniz!

Mehmet Şafak Sarı
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Tek-Kar Otomotiv;
Citroen
Yetkili Satıcı, Servis, Y. Parça, İkinci El, Kasko ve Sigorta bölümleri ile,
Siz değerli dostlarımıza hizmet vermekten mutluluk duymaktadır.

Citroen: 0216 473 54 00
Esentepe Mah. Cevizli D 100 Güney Yan Yol No: 15/1 Kartal / İSTANBUL

KAYIP İLANLARI
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesinden almış olduğum 

diplomamı kaybettim. Hükümsüzdür.
   Mehmet Sinan GÜNAY

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yedi yıldır ça-
lışmaların sürdüğü ama mağduriyetlerin 
devam ettiği Fikirtepe’de sahaya indi. Fir-
malar ve hak sahipleri arasında yaşanan 
anlaşmazlıklar nedeniyle kentsel dönü-
şüm süreci birçok sorunu da beraberinde 
getiriyor. Bunların başında bazı firmaların 
inşaat faaliyetlerine başlamaması ve inşa-
at projelerinin belirlenen tarihte bitmemesi 
geliyor. Bu sorunlarla baş başa kalan Fikir-
tepeliler de sorunların çözümü için Be-
şiktaş’ta bulunan İstanbul Valiliği İl Çevre 
Müdürlüğünün kapısını çalıyordu. Vatan-
daşların sorunlarını hızlı bir şekilde çözül-
mesi için bölgede irtibat ofisi açıldı. 

ÇALIŞMALAR SAHADA SÜRDÜRÜLÜYOR
Çevre İl Müdürlüğü’nden aldığımız bilgi-
ye göre, irtibat ofisi şu an 10 personelle 
hizmet veriyor ancak bu sayı önümüzde-
ki günlerde arttırılacak. Vatandaşlar şika-
yetlerini ve taleplerini yetkililere doğrudan 
iletebiliyor. Ofiste yürütülen çalışmala-
rın yanı sıra alanında uzman 5 personel de 
sahada inceleme yapıyor. Bölgedeki met-
ruk binaların tespiti yapılırken, inşaatı baş-
lamayan projeler de belirleniyor. Bakanlık 
sahaya hakim olabilmek ve hizmet kalitesi 
arttırabilmek için Altyapı ve Denetim Şube 
Müdürlüğü de kurdu.  Fikirtepe’de yürü-
tülen çalışmalar ve irtibat ofisi hakkında 
baskına açıklama yapan İstanbul İl Çevre 
Müdürü Veli Böke, “Uzlaşmaların tamam-
lanmasını ve inşaatı başlamayan adanın 
kalmamasını hedefliyoruz. Çalışmaların bir 
an önce tamamlanması gerekiyor. Burada 
yaklaşık  20 eğitim tesisi, 75 park ve 15 ci-
varında sağlık ve spor tesisi mevcut. Bun-
lar tamamlandığında Fikirtepe modern ve 
yaşanabilir bir hale gelecek.” diye konuştu. 

Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı mağduriyetlerin 
giderilmesi ve 
vatandaşların hızlı hizmet 
alabilmesi için Fikirtepe’de 
irtibat ofisi açtı. Çalışmalar 
hem ofis içinde hem de 
sahada sürdürülüyor

Bakanlık
Fİkİrtepe’de
İrtİbat ofİsİ açtı

am iki yıl önce Bağdat Caddesi Kızıltoprak 
mevkiinde meydana gelen kazada, 22 ya-
şındaki üniversite öğrencisi Orkun Efe Bar-
dakçı, keman sanatçısı Okan Arıkan (28)’a 

çarparak genç müzisyenin ölümüne neden olmuştu. 2 
yıldır süren dava nihayet sonuçlandı. Daha önce mah-
keme tarafından aldırılan iki raporda tarafların asli ku-
surlu olduğu belirtilmişti. Geçtiğimiz mart ayında ha-
zırlanan 3. raporda ise, sanık Orkun Efe Bardakçı’nın 
asli, ölen Okan Arıkan’ın ise tali kusurlu olduğu belir-
tilmişti. 

“BU OLAYA İSTEYEREK KARIŞMADIM”
Tutuksuz sanık Orkun Efe Bardakçı ,“Olay nedeniy-

le üzgünüm. Allah kimsenin başına vermesin. İlk etap-
ta tutuklu olduğum için karşı tarafı arayıp başsağlığı di-
leyemedim. Avukatım da beni, acılı olduklarından tepki 
alabilirim diye uyardı. Kovuşturma aşamasında da kar-
şı tarafın tavrı nedeni ile ters tepki almamak için karşı 
tarafa başsağlığı dileyemedim. Bu bir kazaydı. Ben is-
teyerek bu olaya karışmadım. Bu olaydan sonra haya-
tım alt üst oldu. Okulu bıraktım, çalışamıyorum.” dedi.   

Mahkemede konuşan Namık Arıkan ise “Sanığın 
en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz. Biz 
maddiyat peşinde değiliz. Acımız her geçen gün artı-
yor. Oğlumu hiç bir şey geri getiremez. Başka canlar 
yanmasın diye örnek teşkil edecek bir ceza verilmesi-
ni istiyoruz. Ancak, sanık ve avukatının, onlara karşı 
olumsuz bir davranışımızın olduğuna yönelik beyanla-
rı beni yaraladı.” dedi.

Her iki tarafı da son defa dinleyen mahkeme heye-
ti kararını açıkladı. Mahkeme , sanık Orkun Efe Bar-
dakçı’yı, ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan, sanı-
ğın asli kusurlu oluşu da göz önüne alınarak 5 yıl hapis 
cezasına çarptırdı. Cezanın, sanığın geleceği üzerinde 
olası etkilerini de dikkate alan mahkeme hakimi, Bar-
dakçı’nın 4 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırılması-
na hükmetti. Mahkeme hakimi, Bardakçı’nın ehliyeti-
nin de, cezanın infazından itibaren 2 yıl süre ile geri 
alınmasına karar verdi.

“ADALET YERİNİ BULMADI”
Mahkeme kararının ardından Gazete Kadıköy’e ko-

nuşan baba Namık Arıkan, adaletin yerine gelmediği-
ni ifade ederek şöyle konuştu: “İki yıldır adalet arayışı-
mız sürüyor ama bu kararın ardından çok da söyleyecek 

bir şey yok. İnsan öldürmenin cezası 4 yıl olmamalı. 
Mahkemenin aldığı kararla acımız yeniden tazelendi. 
Biz buradan çıkacak adil bir sonucun örnek olmasını 
ve bu olayların bir daha yaşanmamasını ümit ediyor-
duk. Verilen cezalar caydırıcı olmazsa kazaların önüne 
geçmek maalesef mümkün olmayacak.” Arıkan, kara-
rın bozulması için bir üst mahkemeye başvuru yaptık-
larını da ekledi. 

ALT SINIRDAN CEZA VERİLİYOR
Okan Arıkan’ın davası bu anlamda ilk değil. Son 18 

yılda Bağdat Caddesi’nde yaşanan ölümlü kazalar son-
rasında mahkemelerden benzer kararlar çıktı.

✔ 2000 Nisan: Baran Balcıoğlu adlı sürücü Erdem 
Celasun ve Selin Uras’ın olduğu araca çarptı. 6 yıl ha-
pis cezası Yargıtay’ca 4 kez bozuldu. 2007’de bir kez 
daha aynı cezaya çarptırıldı.

✔ 2000 Ağustos: Ehliyetsiz sürücü Mustafa Cü-
neyt Gözen, Cem Teoman’a çarptı. Sürücü 43 milyar-
lık tazminat cezasına çarptırıldı.

✔ 2002 Ocak: Aşırı hız yapan Murat İbrahim Ata-
sayan ağaca çarparak hayatını kaybetti.

✔ 2003 Kasım: Cengiz Kaynar, aşırı hız ve dikkat-
sizlik sonucu hayatını kaybetti.

✔ 2004 Haziran: Alkollü halde otomobiliyle hız 
yapan Faruk Fırtına Ültan, taksici Şükrü Özçelik’e 
çarptı.

✔ 2006 Nisan: Aşırı hız yapan Uygur Ağaoğlu, 
Suat Ayöz’e çarptı. Olaydan 9 gün sonra teslim olan 
Ağaoğlu 2,5 yıl ceza aldı.

✔ 2006 Ekim: Enver Arda Sevgen’in kullandığı 
otomobil Afet Ertopçu’nun aracına takla attırdı. Takla 
atan araç kaldırımda yürüyen kimya mühendisi Mem-
duh Özışık’a çarptı.

✔ 2010 Ekim: Aşırı hız yaptığı belirtilen Temel 
Kanbur, dolmuşa çarptı.

✔ 2015 Temmuz: Üniversite öğrencisi Murathan 
Öztürk’ün kullandığı araç, kaldırımda çiçek tezgâhı 
olan Mehmet Emin Kaya’ya çarptı. Kaya hayatını kay-
betti. 87 gün sonra teslim olan Murathan Öztürk ise 7 
yıl hapis cezası aldı, ancak denetimli serbestlik yasa-
sıyla serbest bırakıldı. 

✔ 2015 Ocak: Zeynep Nur Koşan, 14 Ocak Cuma 
akşam saatlerinde Suadiye Çetin Emeç Bulvarı üzerin-
den Maltepe istikametine doğru ilerlerken, trafik ışık-
larının bulunduğu yerde, yaya geçidinde yolun karşısı-
na geçmekte olan Feride Büşra Taşlı’ya çarptı. Feride 
Büşra Taşlı hayatını kaybetti. Feride Büşra Taşlı’nın 
ölümüne neden olan Zeynep Nur Koşan 3 yıl 10 ay ha-
pis cezasına çarptırıldı.

✔ 2016 Ekim: Aydın Yanık adlı şoförün kullan-
dığı kamyon, üniversite öğrencisi Özge Kandemir’e 
çarparak genç kadının ölümüne neden oldu. Tutuksuz 
yargılanan Yanık’ın 2 ila 15 yıl ceza alması isteniyor. 

✔ 2016 Mayıs: Yoğurtçu Parkı’nda 12 Mayıs 
2016’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait hafriyat 
kamyonunun Şule İdil Dere’nin ölümüne sebep ver-
mesinden 17 ay sonra iddianame hazırlanarak kabul 
edildi. Mahkemece kabul edilen iddianamede sanıklar 
hakkında 2 ile 6 yıl arası hapis cezası isteniyor. 

4 yıl ceza
Müzisyen Okan Arıkan’a çarparak ölümüne neden olan üniversite 
öğrencisi Orkun Efe Bardakçı, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. 
Baba Namık Arıkan, “İnsan öldürmenin cezası bu olmamalı” dedi

T

Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanındaki imar 
artışı ve özelleştirme kararının iptal edilmesi 
için başta Kadıköy Belediyesi olmak üzere, Ka-
dıköy Kent Konseyi, meslek örgütleri ve mahal-
le sakinleri itirazlarını sürdürüyor. “Hemşehri 
Davası” açarak yasal süreci başlatan Kadıköy-
lüler, geçtiğimiz hafta Kalamış Atatürk Parkı’n-
da başlattıkları nöbeti bu hafta da sürdürdü. Ço-
cuklarıyla nöbete katılan vatandaşların talebi ise 
yeşil alanların korunması ve limanın doğal ha-
liyle kalması. 

Yedi yıl önce özelleştirme kapsamına alınan 
Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı hakkında Baş-
bakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca ha-
zırlanan 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım 

imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli koruma 
amaçlı uygulama imar planı değişikliği onaylan-
mış ve karar 10.11.2017 tarihli Resmi Gazete’de 
yayınlanmıştı. Özelleştirme Yüksek Kurulunun 
2017 yılındaki yeni kararıyla özelleştirilen alan 
42 bin 833 metrekare arttırılmış oldu. Liman 36 
yıl süreyle işletilmek üzere ihaleye çıkarıldı.

Bütün bu kararlardan sonra hem mahalle sa-
kinleri hem de Kadıköy Kent Konseyi’ne bağlı 
STK temsilcileri kararın iptali için Özelleştirme 
Yüksek Kurulu’na itirazlarda bulundu. Özelleş-
tirme Yüksek Kurulu, itirazlara ilişkin kararını 
açıkladı. 5 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete’de 
yayımlanan karara göre yapılan itirazların hepsi 
reddedildi. Kadıköy Kent Konseyi’nin 11 Ara-
lık 2017’de Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı ile 
ilgili kararının yürütmesinin durdurulması ve ip-
tali istemi ile açtığı Hemşehri Davası ise Danış-
tay’da sürüyor. Balıkçı barınağından çıkarılmak 
istenen balıkçılar da kararın iptali için dava açtı. 

Kadıköylülerin Fenerbahçe-
Kalamış Yat Limanı’nın imar 
artışı ve özelleştirme kararının 
iptal edilmesi için başlattığı 
nöbet devam ediyor

Okan Arıkan’a 
çarpan sürücüye

Kalamış 
nöbeti 

sürüyor
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simleri Ahtapot Gönüllüleri Derneği. Fakat 
isimleriyle müsemma değiller, nesli tüken-
mekte olan ahtapotlar için çalışmıyorlar. Bu 
nevi şahsına münhasır STK’nın tüzüğünde 

“Ahtapotların, derneğin amacıyla bir bağlantısı bulunma-
maktadır. Ancak tabii ki tüm PotPotCanlar sekiz bacak-
lıları da herhangi bir ayrım gözetmeksizin sevmektedir.” 
diye yazıyor esprili bir dille. Fakat aslında derneğin ahta-
potla benzerliği de yok değil. Adeta bir ahtapotun uzun 
kolları gibi, uzanabildikleri farklı alanlara dokunmaya 
gayret ediyorlar. PotPotCan’ların (dernek üyelerine veri-
len isim) çalışma alanı oldukça geniş; sokağa atılan kö-
peklere kulübe yapımı, bedensel engelli ve ekonomik öz-
gürlüğü olmayan bireyler için gezi, balıkçıların denize 
attığı ağlardan zarar gören mercanların nefes alması için 
dalış yapmak…

Toplumun farklı kesimlerinden, ‘şikayet etmek yeri-
ne harekete geçen’ gönüllülerden oluşan bu derneğin yeni 
projesi geçtiğimiz günlerde Kadıköy’de hayat buldu. Acı-
badem’de 31 Mart’ta kapılarını açan ‘Malzeme Değerlen-
dirme Merkezi’nden (MDM) bahsediyoruz. Özetlemek 
gerekirse; burası artık giyilmeyen kıyafetler, rafa kaldırı-
lan kitaplar ve çocukların oynamadığı oyuncakların top-
lanıp işlemden geçirilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı-
ğı bir merkez.

TASNİF, YIKAMA, ÜTÜLEME, PAKETLEME
Biz de açılıştan yaklaşık 1 ay sonra kapılarını çal-

dık. Onlarca gönüllü ile hummalı bir çalışmanın yürüdü-
ğü merkezde bizi Ahtapot Gönüllüleri Derneği Kurumsal 
İletişim ve Kaynak Geliştirme Yöneticisi Ayfer Evku-
ran karşıladı. Onun verdiği bilgiler ışığında öncelikle size 
bu mekânın fiziki özelliklerinden bahsedelim. Acıbadem 
Dörtyol’a yakın bir konumda bulunan bu alanın girişi ge-
lenleri karşılama, tanışma ve mutfak alanı. Üstteki asma 

kat toplantıların yapıldığı ‘beyin odası’ diye tarifleyebile-
ceğimiz kat, ‘beden odası’ diyebileceğimiz bodrum katı 
da malzemelerin işlemlere tabi tutulduğu bölüm. Gönül-
lüler bu binayı, geçen yılki İstanbul maratonun koşarak 
topladıkları bağışla kiralamışlar ve içini el birliğiyle dü-
zenlemişler.

Peki MDM’nin işleyişi nasıl? Buraya elden ya da kar-
go ile ulaştırılan ikinci el kıyafet, oyuncak, ayakkabı, ki-
tap gibi malzemeler önce türlerine göre tasnif ediliyor. 
Ardından çamaşır makinelerinde yıkanıp, ütülenip, paket-
lenip kolileniyor. Tüm malzemelere dair veriler, kendi ge-
liştirdikleri bir sistemle bilgisayara giriliyor.

BAĞIŞLAR NEREYE GİDİYOR?
Diğer STK’lar ile omuz omuza olma prensibini be-

nimseyen Ahtapot Gönüllüleri; şu an için Çorbada Tu-
zun Olsun Derneği, Temel İhtiyaç Derneği ve Kadın Ka-
dına Mülteci Mutfağı ile birlikte yol alıyor. Bu STK’lar 
Ahtapot Gönüllüleri’ne bir ihtiyaç listesi iletiyor, topla-
nan malzemeler de bu listeye göre direkt yeni sahipleri-
ne ulaşıyor. Bu sistem haricinde, MDM’den elden birey-
sel bağış yapılmıyor. Çünkü amaçları ‘Doğru malzemeyi, 
bağışçıdan gerçek ihtiyaç sahibine, doğru zamanda ulaş-
tırmak’. Ayrıca, toplanan tüm malzemeler arasında iş gö-
remeyecek durumda olanlar ise tekstil, kâğıt ve plastik 
geri dönüşüm tesislerine gönderilerek yeniden kullanıma 
kazandırılıyor.

BEYAZ YAKALI GÖNÜLLÜLER
MDM’deki tüm bu işleri gönüllüler yapıyor. Bu kişi-

ler kimi zaman üniversite öğrencileri, kimi zaman da eş 
dost, yoldan geçerken içeri uğrayanlar, sosyal medyadan 
ulaşanlar oluyor. MDM’nin bir de kurumsal firmalarla 
yürüttüğü çalışması var. Ahtapot Gönüllüleri önce firma 
çalışanlarına malzemeleri nasıl toplayacakları konusunda 
bir brifing veriliyor. Ardından firma binasına, malzeme 
toplama kumbaraları konuluyor. Bu kumbaralar dolunca, 
bizzat şirket çalışanı gönüllüler tarafından Acıbadem’e 

teslim ediliyor. Ve hatta bu kişiler kimi zaman eşyaların 
işlemden geçirilme süreçlerinde de görev alıyor.

“ŞİKÂYET ETME, GEL!”
MDM’nin işleyişini özetledik. Peki bunca işin altın-

da nasıl bir motivasyon yatıyor? Ayfer Evkuran, “İnsanlar 
trafikten, sokağa atılan köpekten, kaldırımdan ve pek çok 
şeyden şikâyet ediyor. Şikâyet ediyorsun ne yapıyorsun? 
‘İşin ucunu nereden tutabilirim? Taşın altına nereden eli-
mi sokabilirim?’ diye düşünmek gerek. Biz ‘Şikâyet etme 
harekete geç’ diyoruz. Gönüllü çalışmak isteyen herkesi, 
hiçbir ayrım gözetmeden buraya davet ediyoruz. Şikâyet-
çi olan herkes buraya gelsin. Şikayet mi ediyorsun? Etme, 
gel…” çağrısını yapıyor.

Mültecilerin ve görme engellilerin
Dezavantajlı bireylerin bisikletle sosyal hayata entegre ol-
malarına aracı olan Engelsiz Pedal Derneği, engelli ve en-
gelsiz tarafları bisiklet üzerinde bir araya getirmeye devam 
ediyor. Tandem adı verilen iki kişilik bisikletlerin arka sele-
sine geçen görme engelliler, ön selede gören arkadaşları ile 
birlikte pedal çeviriyor. Görme engellilerin “Pedal arkada-
şım olur musun?” çağrısına birçok kesimden cevap geliyor. 
Bu süreci bir adım öteye taşıyan Engelsiz Pedal, bu sefer 
iki farklı dezavantajlı tarafı; görme engelliler ve mültecile-
ri aynı bisiklet üzerinde bir araya getirecek bir süreç kurgu-
ladı. Yeldeğirmeni'nde kalan 30 refakatsiz sığınmacı çocu-
ğa, önce Tasarım Atölyesi Kadıköy’de tandem bisikletler ve 
pedal arkadaşlığı kavramları anlatıldı. Daha sonra Moda sa-
hilinde bir araya gelen gurup, görme engellilerle birlikte tan-
dem sürdü. Biz de Moda sahiline konuk olduk, dernek yet-
kililerine, görme engellilere ve mültecilere projeyi sorduk.

SORUNLARI BİRLİKTE AŞACAKLAR
Gazetemize konuşan dernek yetkilisi Samet Aksuoğlu, bu 
proje kapsamında ötekileştirilmeye maruz kalmış iki kesimi 
bisiklet üzerinde buluşturmanın önemine değiniyor. “Mül-
tecilerin de Kadıköy’de yaşayan görme engellilerin de so-
runları var” diyen Aksuoğlu, “Suriye ve diğer Ortadoğu ül-
kelerinden savaştan kaçarak buraya yanı başımıza gelen 
mültecilerin burada kendini kabul ettirme, bir takım hak-
lara erişebilme mücadelesi var. Yine görme engellilerin de 

erişebilirlik başta olmak üzere birçok problemi var. Biz de 
bu iki ezilen taraf bir araya gelip, güçlerini birleştirip birlik-
te pedal çevirirlerse buradan daha anlamlı, daha gerçekçi 
bir dostluk çıkabilir diye düşündük. Bir taraf yardım eden bir 
taraf yardım alan taraf değil. sıkıntı çeken insanların bir ara-
ya gelip birlikten güç doğması. Hedefimiz başlangıç olarak 
en az 10 görme engelli ve 10 sığınmacı gencin bizden aldık-
ları eğitimlerin ardından, düzenli olarak birlikte pedal çevir-
dikleri bir süreç” 

“ÖNYARGILARI BİSİKLETLE AŞACAĞIZ” 
Etkinliğin katılımcılarından görme engelli Oğuz Uğur, “Bizim 
amacımız bugün mülteci arkadaşlarla biraraya gelmek, on-
larla birlikte bisiklet vasıtasıyla kaynaşmaktı. Tandem de bu 
iş için biçilmiş kaftan. Bu ilişki biçimi bisiklette öndeki ve ar-
kadaki kişinin iletişimine dayanıyor. Birlikte bisiklete bindiğim 
Suriyeli arkadaş, çok az Türkçe biliyor ama bisiklet üzerin-
de anlaşmamız zor olmadı. Ben düzenli olarak tandem sürü-
yorum. Mülteci arkadaşlara ilk tandem maceralarını yaşatmış 
olmaktan dolayı çok mutluyum. Projeyi devam ettirip deva-
mında çeşitli yarışlara katılma planımız var. Belki olursa yurt-
dışındaki yarışmalara ya da Paralimpik Oyunları’na katılmak 
isteriz. Hem Türkiye, hem de Suriye, paralimpik oyunlarına ta-
rihleri boyunca hiç  bisikletçi göndermemiş iki ülke. Bu yazgıyı 
Suriyeli ve Türk, aynı anda, birlikte değiştirecek bir adım ata-
bilirsek, bunu başarabilirsek çok güzel bir mesaj vereceğimizi 
düşünüyorum” diyor.
Yine etkinliğin katılımcılarından görme engelli Arda Gülbeyaz 
ise şunları söylüyor: “Tasarım Atölyesi Kadıköy’de mülteci ar-
kadaşlara tandem bisikletler hakkında bilgi verdik. Bugün bu 
bilgileri pratiğe döküyoruz. Suriyeli arkadaşlara pedal arkada-
şı olmanın, uyum yakalamanın gerekliliği, aslında sosyal uyu-
mun ne kadar önemli olduğunu göstermek için de bir araç. 
Kamusal alandaki dezavantajlı iki grup var burada. İkisinin bir 
arada, sorunlarını birlikte çözmesi bizim için bir başarıdır. Ül-
kede Suriyeli mültecilere ve biz görme engellilere karşı bir ön-
yargı var. Bu önyargıları bisiklet üzerinde aşacağız .” 

SAVAŞTAN SONRA İLK SÜRÜŞ…
Yasal sebeplerden ötürü adlarını ve fotoğraflarını koyamadı-
ğımız refakatsiz sığınmacı statüsündeki gençlerle konuştuk. 
Irak’ta savaştan kaçarak gelen 17 yaşındaki, “Buranın insan-
larıyla bağ kuracağımız hiçbir etkinlik yok. Onlar kendi kendi-
ne biz kendi kendimize yaşıyoruz. Birbirimizden haberimiz bile 
yok. Bu etkinlikle birlikte Türklerle daha fazla kaynaştık. Ben 
çocukken Irak’ta bisiklet sürmeyi çok severdim, savaş başla-
yınca sokağa çıkamadığımız için bisiklet de sürmeyi bırakmış-
tım. Şimdi tekrar başladım. Benim içim çok önemli bir gündü.” 

Engelsiz Pedal Derneği, Mülteci Destek Derneği’nin “Birlikte Güçlüyüz” 
projesi kapsamında, Kadıköy’de yaşayan mülteci gençleri, üniversite 

öğrencisi görme engelliler ile aynı bisikletin üzerinde bir araya getiriyor

İ

Biriktirmeyip, paylaşıyorlar
l Gökçe UYGUN

“KADIKÖYLÜLER DUYARLI”
Ayfer Evkuran, MDM’nin neden Kadıköy’de açıldığını ve Kadıköylünün ilgisini şöyle anlatıyor;

◆ Buranın merkeziliği önemli. Metroya, metrobüse, vapur iskelesine yakın, herkes rahatça gelebilir. 
İnsanların istediği an gelip görebilmesi bizimle temasa geçebilmesi için göz önünde olmak istedik.
◆ Kadıköy halkı inanılmaz duyarlı. Gelip geçerken eşya bırakıyorlar. Biz de diyoruz ki sadece getir-
mekle kalmayın buyurun içeri gelin, tanışalım, burayı yaşayın, görün, gönüllü olun.
◆ Mesela geçen yaşlı hanımla kızı geldi. Önce içeri girmek istemediler, ısrar ettik, girdiler. Aşağı katı 
tanıttık onlara, orada çalışan gönüllüleri gördüler. Kadın, ‘Umudum bitmişti, hala iyi insanlar varmış’ di-
yerek ağlamaya başladı. Demek ki biz doğru bir şey yapıyoruz ve insanlar da bunu görüp hissediyor.

Ahtapot Gönüllüleri Derneği, “Biriktirme Paylaş” sloganıyla Acıbadem’de Malzeme Değerlendirme 
Merkezi (MDM) açtı. Buraya bağışlanan her türlü malzeme ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

pedal kardeşliğil Alper Kaan YURDAKUL

diyor. Suriye’den gelen bir başka mülteci ise etkinlik-
le birlikte yeni hayaller kurmaya başlamış: “Ben gez-
meyi çok seviyorum. Burada bisikleti sadece spor 
için değil ulaşım için de kullanılabileceğini öğrendim. 
Türkiye’de, Hatay’ı ve İstanbul’u gördüm. Tasarım 
Atölyesi Kadıköy’deki eğitimlerde dünyanın bisiklet-
le dolaşılabileceğini, Türkiye’de bizim de katılabilece-
ğimiz bisiklet festivali ve yarışları olduğunu öğren-
dik.  Etkinlikte tanıştığım görme engelli arkadaşlarım 
ile bu festivallere giderek, görmek istediğim diğer 
yerleri de gezebilirim. Hatta birlikte pedal çevirme-
ye başladığım görme engelli arkadaşımı ikna edebi-
lirsem, savaş bittiğinde bisikletle Suriye’ye sürebi-
liriz. Tek başına sürmektense bisikleti görme engelli 
ile paylaşmak daha güzel. 

Oğuz Uğur

 Arda Gülbeyaz

 Acıbadem 
Caddesi No:21 
B adresindeki 

MDM, resmi 
tatil günleri 

hariç her gün 
10.00-19.00 

arası açık

Samet Aksuoğlu



ültür sanat alanında İstanbul’un en büyük 
merkezlerinden biri haline gelen Kadıköy, 
farklı disiplinlerden birçok sanatçıya da ev 
sahipliği yapıyor. Bu sanatçılardan bazıla-

rı da “dadans” ekibini oluşturan Dila Yumurtacı, Melek 
Nur Dudu ve Merve Uzunosman... dadans dans, sinema 
ve tiyatro başta olmak üzere farklı disiplinleri bir ara-
da kullanarak yaratımı amaçlayan bir kolektif… Katı ve 
net kuralları yok; tanımların ve kuralların dışında ken-
dine özgünün arayışında. 29 Nisan Dünya Dans Gü-
nü’nü vesile bilip dadans ekibiyle söyleştik.

“HAYAL ORTAKLIĞI”
◆ Böyle bir topluluk kurma fikri nasıl şekillendi? 

Nasıl bir araya geldiniz? 
Üçümüz de Galatasaray Üniversitesi mezunuyuz. 

Üniversitede okurken Dila Çağdaş Dans Kulübü kurmuş-
tu. Orada oluşan mini topluluk azalarak şimdiki haline 
geldi: Dila Yumurtacı, Melek Nur Dudu ve Merve Uzu-
nosman’dan oluşuyor dadans. Yani aslında bir kişinin bir 
süredir hayali olan bir fikir diğerlerinin de o hayale or-
tak olmasıyla büyüdü ve gelişti. Bu yıl 10. yılı dadans’ın. 

◆ dadans’ı nasıl tanımlıyorsunuz?
10 yıldır dans performanslarından, dans tiyatrosuna, 

kısa dans filmlerinden, performans sanatına kadar uza-
nan bir alanda iş üreten, bunu da kolektif bilinçle yapan 
bir topluluğuz. Üzerine düşünmeye ve hareket etmeye 
kendimizi zorladığımız belli bir kalıbımız yok. Her biri-
miz farklı alanlardan beslendiğimizden disiplinler arası 
düşünmek ve üretmekten keyif alıyoruz. Bizi düşündü-
ren, harekete geçiren neredeyse her şey üretimlerimizin 
ana kaynağı haline gelebiliyor. Genelde haklılıkla sıkça 
sorulan bir soru: Dada akımıyla bir ilginiz var mı diye. 
Hayır yok; herhangi bir akımla ilişkilendirmiyoruz ken-
dimizi. “dadans” adı da “da da da da dans” ses oyunu 
üzerinden oluştu :)

“BEDENİMİZİ KULLANIYORUZ”
◆ Dans, tiyatro, performans sanatı gibi birden faz-

la disiplinde çalışmalar yürütüyorsunuz? Bunu tercih 
etmenizin sebebi nedir? Sizce bu disiplinlerin bir or-
tak noktası var mı?

dadans’ın şu anki üç bireyi Melek, Dila ve Merve 
olarak her birimiz klasik bale ve çağdaş dans kökenli-
yiz. Dolayısıyla bir araya gelip üretmeye başladığımız 
zamanlar daha çok beden odaklı işler üretiyorduk. Dans 
ediyorduk, konuları dans üzerinden düşünüyorduk. Bu 
tersine dönmüş değil, ama zamanla biz de büyüdük-
çe, ilgilendiğimiz konular değiştikçe algımız açıldıkça 
farklı disiplinlerden de etkilenmeye başladık. Bu etki-
lenme çok doğal bir seyirde gelişti. Sahne üzerinden ya-
vaş yavaş kamusal alana inmeyi tercih ettik. Göstermek 

ve estetize etmekten çok arkasındaki ifadeleri ve anlat-
mak istediğimiz şeyi irdelemeye başladık. Bizim için 
bu sürecin ortak noktası bedenle ve hareketle bağımızın 
devam ediyor olması. Neredeyse tüm işlerimizde ken-
di bedenlerimizi kullanıyoruz ve hareket araştırmaları-
na kafa yoruyoruz.

◆ Performans sanatı son zamanlarda çok revaçta. İşin 
içinden biri olarak nedir ya da ne değildir performans?

Performans sanatı diye tanımladığımız tür de aslın-
da gösteri sanatları çatısı altında ayrı bir ifade biçimi. 2. 
Dünya Savaşı sonrası ilk ortaya çıktığında var olan ka-
lıpları kırmaya yönelik, protest bir yapıda başladı. Da-
daistler, fütüristler bu alandaki öncülerdi. Var olan sanat 
pratiğine bir başkaldırı niteliğinde. Son derece politik bir 
yaklaşımı vardı. Günümüze geldiğimizde artık her türlü 
konu etrafında dönen performanslar görüyoruz. Hayatın 
içinden, gerçek olanı, canlı olarak gerçekleştirme özel-
likleri öne çıkıyor. “Sahne” adı verilen oluşturulmuş bir 
alandan bağımsız, kurgusuz gerçekleşen bir ifade biçimi. 
Ne kadar gerçekçi olsa da kurgulanmış bir hikâye üzerin-
den rolleri sergilenen bir olaydan değil, hayatın içindeki 
gerçek eylemlerin kendisinden söz ediyoruz. Daha ger-
çek, daha baskın diyebiliriz. Yani seyircinin aktif bir şe-
kilde katılımı veya katılmasa bile içinde bulunduğu du-
rumu bizzat yaşaması, deneyimlemesi söz konusu. 

“SOKAKTA OLMAK İSTİYORUZ”  
◆ Kamusal alanda performans gerçekleştiriyor 

musunuz? Sizce de eskiye nazaran sanat çalışmaları 
daha çok salonlara çekilmedi mi? 

Aslında bu soruya “tam tersi” diyebilmeyi isterdik. 
Çünkü özellikle performans sanatının daha görünür 
hale gelmesiyle ve tiyatrocuların, sinemacıların, dans-
çıların daha çok konuşmak, daha çok sokakta olmak is-
tediği dönemlerdeyiz. Kendimizi ifade etmek istiyoruz 
çünkü. Fakat şu anda önceden tek tek izinleri alınmış, 
sözü geçen bir organizasyonun etkinliği olmadığı süre-

ce sokakta sanat yapılamıyor istisnalar dışında. Tiyat-
ro Festivali’nde İstiklal Caddesi’de var gücümüzle bir 
olduğumuz, sesimizi çıkardığımız zamanlar vardı me-
sela. Şu an bir çocuğa anlatsak inanmaz belki de buna. 
Taksim’in geçirdiği dönüşüm ortada; her şeyden önce 
Ohal’deyiz. Her geçen gün kendini sanatla ifade etmek 
isteyen insanların kalbindeki ses gittikçe büyüyor ama 
istediği gibi dışarı çıkamıyor ne yazık ki. Olumsuz ve 
umutsuz bir tablo çizmeyi sevmiyoruz; bundan beslen-
miyoruz çünkü. Farkındalığı çok yüksek ama birazcık 
yorulmuş bir jenerasyonuz biz; olsun, bunun da üste-
sinden geleceğiz.

 “BÜYÜK MESAJLAR VERME ÇABAMIZ YOK”
◆ Performanslarınızda işlemeyi sevdiğiniz konu-

lar neler?
Gündelik, küçük olabilecek şeyler üzerine düşünme-

yi ve onların bizde yarattığı hisleri seviyoruz. Garip bul-
duğumuz durumları ya da etkilendiğimiz fikirleri işliyo-
ruz genellikle. Bize dokunan detayları irdeliyoruz. Biraz 
muzip bir bakış oluyor çoğu zaman. Büyük mesajlar 
verme çabamız yok. Bir konu hakkında nokta koyma-
ya çalışmıyoruz. İnsanlarla hikâyelerin paylaşımı, bizim 
içimizdeki küçük detayların aktarımı ve karşı taraftan 
bir şeyler alma daha önemli. Şu ana kadar hangi konular 
üzerine iş yaptık diye düşünürsek; insan ilişkileri, güzel-
lik normları, yalnızlık, kirpi, kaktüs, yansımalar ve dön-
gülere uzanan geniş bir yelpaze çıkıyor karşımıza. 

◆Yeni performansınız “Ve Ama”dan bahseder misiniz?
“Ve Ama”,  Salt Galata’da ikincisi gerçekleşen, 

HerHal Kolektif’in organizasyonu olan “Tekrar ve 

Döngü” konuşma ve performans serisi için üretilmiş 
bir iş. Melek’in çıkış noktası ve konseptini belirlediği, 
Dila ve Merve’yle beraber üzerine koyarak icra ettiği 
bir performans. Kabaca, her canlının içinde bulunduğu 
örüntüleri ve döngüleri anlatıyor. Bunu anlatırken, in-
sanın yaşadığı ve zaman zaman içinden çıkmak istedi-
ği kısırlaşan döngülerle olan ilişkisini konu ediyor. “Ve 
Ama”, içinde çok sayıda irili ufaklı döngüyü barındıran, 
bu döngülerin birbirleriyle olan ilişkisini, çatışmalarını, 
iç içeliklerini anlatmaya çalışan ve “Aslında hep ora-
da bir köşede olan, olmaya devam edecek” bir bütünsel 
döngüye seyirci olmaya davet ediyor herkesi.

Başrollerini usta oyuncular Mahmut Cevher ve  Perihan 
Savaş’ın paylaştığı, Yeşilçam emektarlarıyla genç oyun-
cuların bir araya geldiği “Yalnız Hayaller Kaldı” adlı film 
27 Nisan’da vizyona giriyor. Ecem Baltacı, Açelya Elmas, 
Atılay Uluışık, Alican Ayas, Dilruba Balbunar, Murat Yılancı 
ve Yeliz Bozkurt Üstündağ’ın da rol aldığı filmin yapımcı-
sı ve oyuncusu olan Yeşilçam’ın 42 yıllık aktörü Mahmut 
Cevher, filmin gerçek bir sosyal sorumluluk projesi oldu-
ğunu söylüyor. Emekli, karısını kaybetmiş ve dört çocu-
ğuna büyük sorumluluk duygusuyla bakan bir babanın 
kızının hastalığıyla başlayan dramına ve onları bir arada 
tutma çabasına tanıklık edeceğimiz filmde organ bağışı 
ve gençlerin hayatlarını özgürce yaşama sürecinin etki-
leri de anlatılıyor. Filmin basın lansmanının yapıldığı Tak-
sim My House Cafe’de filmin yapımcılığını üstlenen ve 
aynı zamanda başrolünü oynayan usta oyuncu Mahmut 
Cevher’le söyleştik…
◆Geçmişte özgün hikâyenizin senaryolaştığı başka film 
oldu mu?
1983 yılında yönetmenliğini Yusuf Kurçenli’nin yaptı-
ğı ve o yıl Berlin Film Festivali’ne katılmayı başaran tek 
film olan “Ve Recep Ve Zehra Ve Ayşe”nin özgün hikâyesi 
bana aittir. Senaryosunu ise Ayşe Şasa ve Yusuf Kurçen-
li’yle birlikte kaleme almıştık.
◆ Yalnız Hayaller Kaldı’da ne anlattınız?
İsmi üzerinde. Bir hayale erişeyim derken, bir bakıyorsu-
nuz birçok seneleri kaybetmişsiniz. Gelecek diye bir şey 
olduğuna bu yüzden inanmıyorum. İnsanların gelece-
ği hep geçmişlerinde yatıyor. İstanbul’da yaşayan eşini 
kaybetmiş bir erkek öğretmenin dört çocuğuyla, bir ma-
aşla verdiği yaşam mücadelesini anlatan yani öğretme-
nin penceresinden baktığımız zaman Türkiye’nin sosyal, 
kültürel, ekonomik yapısını gördüğümüz bir film.
◆Yeşilçam sinemasından aldığımız duyguların, günümüz 
yerli sinemasından pek alınamadığı gibi bir durum var. 
Bu filmden böyle bir lezzet alabilecek miyiz?
Yeşilçam tadında ve kıvamında bir aile hikâyesi var fil-
mimizde. Bugün Türkiye’deki kadınlarımızın zorluklarını 
anlatan, onların hayatlarına değinen, bu arada ülkemizin 
önemli bir sorunu olan organ ihtiyacına parmak basan bir 
film yaptık. Bizim filmimizde abartılmış iyi veya kötü in-
sanlar yok, gerçek bir hayat öyküsü var. Bu gerçek yaşa-
mın fotoğrafını çektik.
◆Her iki tarafta da bulundunuz. Kamera önü mü, kamera 
arkası mı tercihiniz?
Esas mesleğim oyunculuk. Lakin uygun gördüğüm, yapıl-
ması gerektiğine inandığım projeler için yapımcılık da ya-
pabilirim. Senede bir film muhakkak çekmek istiyorum. 
Artık herkes kendi mücadelesiyle, kendi ekibiyle çekiyor 
filmini. Oyunculuk benim artık karakterim haline gelmiş ve 
çok özel benim için. Yapımcılıkla oyunculuğun zorlukları 
bambaşka. Aynı kefeye koyamazsınız.
◆Günümüzde film yapımı güçlü bir bütçe gerektiriyor. 
Nasıl finanse ettiniz filminizi?
Hiçbir ekonomik destek almadım. İki kez Kültür Bakanlı-
ğı’na müracaat ettim. Uygun görmediler, kendi takdirle-

ri. Tek destekçimiz Türk Böbrek Vakfı oldu. Sağ olsunlar, 
hastanelerini çalışmamız için bize açtılar. Kadıköy Bele-
diyesi, Maltepe Belediyesi gibi sanata ve sanatçıya her 
zaman değer veren birkaç belediyemizden de filmin ta-
nıtımı için billboard ve afiş desteği aldık. Harcanan tüm 
parayı cebimizden karşıladık. Komedi filmlerinin yoğun 
tercih gördüğü bir ortamda işimiz kolay değil bunun far-
kındayım.
◆ Film yapımı zorluklarından bahseder misiniz?
Film yapımcılığının detaylarını bu filmde öğrendim. Bu 
benim için referans oldu bir nevi. Herkes Kültür Bakan-

lığı veya sponsor-
lar desteğiyle film 
yapıyor. Çünkü riski 
var. Seyirci gelmedi-
ği zaman paramparça 
olursun. Ben o riske 
girdim şu anda. İnşal-
lah paramparça olma-
yız da, bundan sonraki 
yapımlara hazırlanma 
şansımız olur.

◆ Yeşilçam yapımcılığıyla kıyaslar mısınız 
günümüz yapımcılığını?
O zaman ki yapımcılarla, bugün çok ayrı. 
Yeşilçam sinemasında para yoktu ama bü-
yük bir heyecan vardı, ritüel vardı. Şimdi 
duygular kayboldu. Parasız hareket etme 
şansınız yok artık. Büyük bütçeli filmlerle 
yarışmak zorundasınız. Şunu da söylemek 
isterim. Yüksek bütçe, iyi film olacak ga-
rantisini sunmaz. Bir plan sonrasının tah-
min edilebilmesi bu filmde mümkün değil. 
Seyircilerimiz çok güzel bir film izleyecek-
ler. Türk sinemasının en devrimci filmi-
ni yaptık. Bunu siyasal anlamda değil, top-
lumsal anlamda söylüyorum.
◆ Genç oyuncularla çalıştınız bu filmde… 
Yeşilçam dönemi oyunculuklarıyla, günü-
müz oyuncularını kıyaslar mısınız? Bir dö-
nemin önemli oyuncuları neden yapımlar-
da yer bulamıyorlar?
Bugünün oyuncuları yüzde 80 sinema 

eğitimli. Yanlış olan bir şey var; sinema eğitimi alırken ti-
yatroculardan eğitim alıyorlar. Sinema oyunculuğu çok 
farklı. Bunun eğitiminin sinemacılardan alınması gere-
kir. Ayrıca sinema okullarında ve atölyelerinde orta yaş-
lardan sonra oyuncu yetiştirilmiyor. Amerikan sinema-
sına bir bakın, hala 80-90 yaşında oyuncular kendilerine 
önemli roller bulabiliyorlar. Bizde ise durum çok fark-
lı. Birçok eski oyuncu arkadaşımıza maalesef ki iş veril-
miyor. Ben bu kuralı yıkmak istedim. Pes etmemek la-
zım hayatta.
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On yıldır dans performanslarından, dans tiyatrosuna, kısa dans filmlerinden, performans 
sanatına kadar uzanan çalışmalarıyla dikkat çeken “dadans” ekibiyle söyleştik

DANS VE ÖTESI: dadans

“YAŞANACAK TEK YER KADIKÖY”
 ◆ Kadıköy vakit geçirdiğiniz bir yer. Ne 

düşünüyorsunuz Kadıköy ile ilgili? 
Sanıyoruz ki Kadıköy İstanbul’da yaşanabilecek tek yer 
neredeyse :) Herkes de böyle düşünüyor olacak ki hızla 
gelişiyor ve değişiyor. Alternatif kültür sanat aktiviteleri-
ne ev sahipliği yapması, kaliteli mekânların açılması, İstan-
bul’un diğer birçok ilçesine göre kısmen daha güvenli his-
settirmesi bu gelişimin birer çıktısı. Fakat her geçen gün 
artan inşaat gürültüsü, ara sokaklarda cirit atan dev mo-
loz kamyonları, bütçelere iyi gelmeyen emlak fiyatları, maç 
günleri kilitlenen yollarda yayalar olarak sürünmek ve ka-
labalık “ah keşke olmasa” dedirten değişimlerden yalnızca 
birkaçı. Melek’in Çanakkale’de bir köye taşınmasıyla bir-
likte Merve ve Dila Kadıköylü kaldı. Farklı şehirlerden ko-
lektif üretime devam ediyoruz; bir araya geldiğimizde ise 
mümkünse hala Kadıköy’de vakit geçirmeye çalışıyoruz. 

www.dadans.com
facebook:facebook.com/dadansofficial
instagram: instagram.com/dadansofficial

l Alper Kaan YURDAKUL

l Serkan OKAY

Yalnız Hayaller Kaldı…
“Yalnız Hayaller Kaldı” adlı filmin hem 
yapımcılığını hem de başrol oyunculuğunu 
üstlenen, Yeşilçam’ın efsane oyuncularından 
Mahmut Cevher ile söyleştik

K



HAFTANIN 
PUSULASI
KİTAP

ALBÜM

DVD

Türler Arası En Güzel 
Yolculuklar

Şebnem Ferah / Parmak İzi

Tarafsız Bölge

Önce okur, oyunu sever, oyun kurucu 
yazarı tanır, metni anlamak için eleştirel 
okumalar yapar, çıkarım amacıyla farklı 
farklı okumalar gerçekleştirir, metinden 
kopmaz ve sonunda yaratıcı sonuçlara 
ulaşır.
Türler Arası En Güzel Yolculuklar 
okumanın, yazınsal yapıtlara eleştirel bir 
gözle yaklaşmanın hazzını vurgulayan, 
son dönem edebiyatımızın öne çıkan 
yapıtları üzerinde incelemelere girişen 
cesur bir “okuma çabası”. Neşe Aksakal, 
kimi yazınsal kavramlara Türkçe karşılıklar 
getirmekle kalmıyor, bunları çözümlediği 
metinler üzerinde açımlayarak kullanıyor. 
Sıkı okurların yepyeni tatlar derleyeceği 
bir çalışma. (Tanıtım Bülteninden) Alakarga 
Yayınları / 158 sf / 18 TL
Sanal kitap mağazası idefix’ten aldığımız 
bilgiye göre haftanın çok satan kitapları 
şunlar oldu:
■ Leyla ile Mecnun / Burak Aksak / 
Küsurat / 272 sf / 25 TL
■ Ikigai-Japonların Uzun ve Mutlu Yaşam 
Sırrı / Hector Garcia , Francesc Miralles / 
Indigo / 176 sf / 17 TL 
■ Kırlangıç Çığlığı / Ahmet Ümit / Everest 
/ 400 sf / 25 TL

Şebnem Ferah’ın 5 yıl aradan sonra 
hazırladığı, söz ve müziği kendisine ait 
10 şarkıdan oluşan yeni albümü “Parmak 
İzi” yayınlandı. Kayıtları Babajim İstanbul 
stüdyolarında gerçekleştirilen albümde 
yer alan 9 şarkının düzenlemesi Şebnem 
Ferah, Ozan Tügen ve Tarkan Gözübüyük 
imzası taşırken, “Kıramazsın” şarkısının 
düzenlemesi Şebnem Ferah ve Demir 
Demirkan’a ait.
Albümün mixleri Murat Bulut, masteringi 
ise Evren Göknar tarafından Los Angeles 
Capitol stüdyolarında yapıldı.
“Parmak İzi”nin kayıtlarında, akustik 
gitarları da çalan Şebnem Ferah’a 
müzisyen arkadaşları Ozan Tügen 
(klavyeler), Kerem Özyeğen (gitar), Buket 
Doran (bas gitar), Aykan İlkan (davul), 
Metin Türkcan (gitar), Tarkan Gözübüyük 
(gitar, bas gitar), Demir Demirkan (gitar, 
akustik gitar) eşlik etti.
Ruhu doyuran şarkılar:
■ Kovacs / Black Spider
■ Dan Patlansky / Big Things Going Down
■ Moby / This Wild Darkness

Sırplar, Hırvatlar ve Bosnalılar tarafından 
kullanılan dil aslında aynı. Bugün, Sırplar 
ona Sırpça, Hırvatlar Hırvatça ve Bosnalılar 
da Boşnakça adını veriyorlar; ancak 
konuştuklarında birbirlerini mükemmel 
şekilde anlıyorlar. 1993 yılındaki Bosna 
Savaşı sırasında, kendilerini tarafsız 
bölgedeki düşman hattı içinde bulan 
Ciki ve Nino isimli bir Bosnalı ve bir Sırp 
askerin öyküsü. Ciki ve Nino içinde 
bulundukları kötü durumdan kurtulmanın 
bir yolunu ararken, cesur bir Birleşmiş 
Milletler çavuşu tüm yasaklara rağmen 
yardımlarına koşar. Onu izleyen basın 
ordusu olayı uluslararası bir haber haline 
dönüştürür. Bu savaşta pek çok tarafın 
yer almasından ve sonucu bekleyen 
dünya basınından kaynaklanan gerginlik 
sürerken, Ciki ve Nino içinde bulundukları 
savaş çılgınlığı içinde hayatta kalma 
mücadelesi vermektedirler...

Hazırlayan: Semra ÇELEBİ / sem.celebi@hotmail.com
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Uluslararası 
İşçİ Fİlmlerİ Festİvalİ
başlıyor

18 Nisan Uluslararası Anıtlar ve Sitler Günü etkinlikleri 
kapsamında,  2018 yılı teması olan “Nesiller Boyu Miras” 
başlığı altında Kadıköy’de söyleşi yapılacak.
Mimarlık ve kent portalı Arkitera web sitesinde yer alan 
yazıya göre,  Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ)  Mimarlık 
Bölümü, YTÜ Restorasyon Anabilim Dalı ve ICOMOS 
Türkiye’nin destekleriyle yürütülecek olan etkinliğin amacı, 
yılın temasına uygun şekilde kültür mirasının değerini 
anla(t)mak, korunması konusunda kuşaklar arası iletişimin 
önemini vurgulamak.
Bu kapsamda 18 Nisan’da YTÜ Mimarlık Fakültesi 
Alpay Aşkun Salonu’nda Doç. Dr. İrem Gençer’in 
moderatörlüğünde yapılan söyleşi, etkinliğin ilk aşaması 
oldu. Açılış konuşmalarının Prof. Dr. Gülay Zorer Gedik, 
Prof. Dr. İclal Dinçer, Prof. Dr. Çiğdem Polatoğlu ve Prof. Dr. 
Can Ş. Binan tarafından yapıldığı etkinlikte, Prof. Dr. Nevzat 
İlhan ve YTÜ Mimarlık Bölümü Restorasyon Anabilim Dalı 
araştırma görevlileri birer konuşma yaptı.

ÖĞRENCİLER SAHAYA İNİYOR
Etkinliğin ikinci bölümü, 29 Nisan Pazar günü 09.30-
18.00 arası Kadıköy Belediyesi Tasarım Atölyesi Kadıköy 
(TAK)’de söyleşi ve atölye çalışması şeklinde iki aşamada 
gerçekleştirilecek. “Nesiller Boyu Paylaşım: Kadıköy’de 
Hafıza Mekânları” başlıklı söyleşi kısmında; Prof. Dr. Can 
Ş. Binan’ın moderatörlüğünde Prof. Dr. Nevzat İlhan, 
Prof. Dr. Zeynep Enlil, Öğr. Gör. Dr. Ayhan Böyür, Doç Dr. 
Aynur Çiftçi ve Doç. Dr. Ayşegül Özbakır, Kadıköy’e dair 
hafızalarını paylaşacak.

Etkinliğin atölye aşaması için çalışma sahası Kadıköy 
olarak belirlendi. YTÜ Mimarlık ile Şehir ve Bölge Planlama 
öğrencilerinin katılımıyla yapılacak çalışmada, kent 
hafızasının / hatıralarının aktarımı için üç yöntem belirlendi. 
Kullanılacak yöntemlere göre “hafızaların fotoğrafı” , 
“hafızaların haritası” ve “hafızaların çizimi” temalarında 
3 grup oluşturuldu. YTÜ Mimarlık Fakültesi araştırma 
görevlileri Elifnaz Durusoy, Zeynep Uzun, Melis Bilgiç, 
Zeynep Ece Atabay, Tuğçe Darendeli, Serkan Ustaoğlu, 
Büşra Gezer ve İTÜ’den doktora öğrencisi Süheyla 
Koç’tan oluşan yürütücü ekip; belirlenen gruplarda 
atölye çalışmasına rehberlik edecek. Atölye çalışmasında 
ortaya çıkan eskiz çizimleri, eski-yeni fotoğraflar, kolajlar, 
haritalar gibi sonuç ürünler 7 - 11 Mayıs tarihinde YTÜ 
Mimarlık Bölümü’nde sergilenecek.

anatın ve tasarımın sınırlarının belirginsiz-
leştiği günümüz sanat/tasarım dünyasında, 
Kadıköy’de geçtiğimiz günlerde açılan bir 
sergi, bu anlaşılmazlığa yeni sorular ekliyor. 

Adından mütevellit “Muğlak Alan” sergisi sanat- tasa-
rım arasındaki muğlak ilişkiyi sorguluyor. Sergide hey-
kel, enstalasyon (yerleştirme), performans, takı, video art 
alanlarında 36 sanatçı ve tasarımcının 32 işi/eseri yer alı-
yor. Kimi çocuk gelinleri simgeleyen gelinlikli yorgan 
işiyle; kimi kadınların ayakta kalma iradesini ifade eden 
kırmızı ayakkabılarla katılıyor.

Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi Sa-
nat Galerisi’nde, 19 Nisan’daki açılış günü ziyaret ettiği-
miz sergiyi, küratörü Nilgün Yüksel’e sorduk. 

• Bu sergiyi nereden hareketle kurguladınız?
Biz görsel alanlarla sürekli kuşatılmış durumdayız. 

Aslında oradan yola çıktım. Bu görsellik bombardıma-
nında etrafımızdakileri nasıl es geçtiğimizle ilgili bir fi-
kirdi bu. Bir de tabi ki disiplinlerarasılık çok fazla tar-
tışılan bir mesele son 15-20 yıldır. Mesela bir galeride 
müzik performansı dinleyebiliyor yahut bir belgesel izle-
yebiliyorsunuz. Ben sanat tarihçisiyim. Bizler de bu alan-
da çalışma yaparken birçok alanı göz önünde bulunduru-
yoruz. Tasarım ve sanat; malzeme anlamında da üretim 
ve düşünsel boyutta da birbiriyle çok etkilenen, etkileşen 
yaratıcı alanlar. Hayatımız tasarım oldu. Yani ille de böy-
le muhteşem bir koltuktan, vazodan bahsetmiyorum, en 
basitinden plastik bardak da bir tasarım.

Özetle bu sergiyle insanlar hem görmekle ilgili bir 
şeyleri sorgulasınlar istedim. Hem bizdeki kafa karışıklı-
ğına yeni sorular eklemek… Amacım kesinlikle cevaplar 
vermek değil, bilakis yeni sorular sormak… 

• Amacınız izleyicinin kafasını karıştırmak, öyle mi?
Evet, kesinlikle öyle. Ne kadar çok soru sorarak ve 

kafası ne kadar fazla karışık çıkarsa bu sergiden, o kadar 
mutlu olacağım!

• Peki sergide işi olan sanatçı ve tasarımcıları neye 
göre seçtiniz?

Sanatçıları tanıyordum tabi ki, tasarımcıların da iş-
lerini biraz biliyordum. Buradaki bazı işleri özel olarak 
aldım ben sanatçılardan. Yani telefon edip, yıllar önce 
atölyesinde gördüğüm bir eseri istedim mesela. Ayrıca 
bir açık çağrı yaptım. O açık çağrıya da başvurular gel-
di, özellikle genç kuşaktan. Tabi çok memnun oldum so-
nuçtan çünkü çok güzel insanlarla, çok iyi çalışmalarla 
karşılaştım. 

• Sergisindeki eserlerin ortak teması nedir?
Ortak bir temadan bahsedemeyiz. Zaten özellikle bir 

konu bütünlüğü olsun diye kurgulamamıştım. Sergi bi-
raz da kendi kendini oluştursun diye düşündüm. Öte yan-
dan birbirlerine denk gelen işler oldu. Mesela sergi alanın 
girişindeki eserler kadın temalı. Çocuk gelinler, tacizler, 
kadının kimliği, kadının kişiliği vb. Mesela hem bir sa-
natçıdan hem de bir tasarımcıdan iki ayrı sandalye işi gel-
di, bu da ilginç bir tesadüf oldu. Aslında biz bugün ne 

yaşıyorsak sergide de biraz o oldu. 
• Bu sergiyi 15 Nisan Dünya 

Sanat Günü kapsamında kurgu-
ladınız, değil mi?

Evet. O konu önemli çünkü 
Sanat Günü, Türkiye’den dün-
yaya yapılmış bir öneriydi. Bed-
ri Baykam, Leonardo Da Vin-
ci’nin doğum günü olan 15 
Nisan, Dünya Sanat Günü ol-
sun diye çağrı yapmıştı. Bu ka-
bul gördü, şu an dünyada başka ülkelerde de kutla-
nıyor. Bu sergi de Dünya Sanat Günü’ne hoş bir saygı 
duruşu oldu. 

• Sizce bu serginin cazip yanları neler? Yani, mese-
la kapının önünden geçen biri neden içeri girip de bu 
sergiyi ziyaret etsin?

Bir insan herhangi bir sergiye niye gitmeli? Bunu dü-
şünmek gerek önce. Sergi gezmenin kafayı açtığını düşü-
nüyorum. Ruhumuzu zenginleştirmesi de var elbette ama 
zekâmızı da geliştiriyor bence. Bir de görsel sanatların 
şöyle bir durumu var; sessizce izliyorsunuz. Bu nedenle 
de sürekli bir şey düşünmek zorunda kalıyoruz. Bir ser-
gi gezmek sizi rutinin dışına çıkartır. Zihin egzersizi yap-
mayı sevenleri bu sergiye davet ediyorum.

• Yani bu sergiyi gezmek için illa sanatla ya da tasa-
rımla alakalı olmaya gerek yok diyorsunuz.

Hayır, kesinlikle gerek yok. Bence bir sergi gezmek 
için çok ilgili olmaya da gerek yok. Bazen insanlar ‘An-
lamıyoruz’ diyerek çekingenlikle geziyorlar. Ben hep 
şunu derim; gelip bakmak, düşünmek bile yeterli. Hatta 
bazen, aylar önce gördüğünüz bir sergideki bir şey, sizde 
aniden bir çağırışım yapıp, bir ışık yakabilir.

KADIKÖY’ÜN SERGİ ALANLARI
• Kadıköy’de yaşayan biri olarak ilçenin sanat hayatı ve 
sanat izleyicisine de aşinasınızdır. Gözlemleriniz neler?
Kadıköy tiyatro, sinema açısından hep zengindir zaten. 
Ama sergi anlamında eksiklik vardı. Sergi ziyaretleri 
için karşı yakaya gidilirdi. Neyse ki son zamanlarda yeni 
galeriler açıldı. Yeldeğirmeni’nden başlayıp Şaşkınbakkal’a 
kadar giden hat üzerinde bir hareketlilik başladı. Daha da 
artmasını isterim. Bir de Kadıköy’de hareket kolaylığı var. 
Gün içinde bir sergi izleyip, sonrasında tiyatroya ya da 
sinemaya, gece de konsere gidebilirsiniz. 

‘36 FARKLI GÖZ’DEN İŞLER...
Sergide Ali Atmaca, Aras Yazıcı, Ayşe Nahide Yılmaz, 
Ayşegül Sağbaş, Ayşen Karakaya, Beksultan Oğuz, Berna 
Karaçalı, Ceren Emre, Eda Çığırlı, Fazilet Kendirci, Güler 
Aşık, Gülşen Berber, Hülya Küpçüoğlu, Hüsnü İyidoğan, 
İlhami Tunç Gençer, Kerem Ariş, Leyla Taranto, Maide 
Bulak, Mehmet Çetiner, Mekan Space (İpek Kuran- 
Zeynep Burcu Kaya, Ali İhsan Tokatlıoğlu, Selen Lun), 
Oral Ünlü, Özkan Işık, Özlem Köse, Rafet Arslan, Sabahat 
Çıkıntaş, Sada Uslu, Şefik Özcan, Şenol Yorozlu, Tanıl 
Çokşenim, Umut Altıntaş, Yıldız Doyran,Yücel Kale ve 
Zeynep Dilek Çetiner’in işleri yer alıyor. 

Sanat mı
36 sanatçı/tasarımcının 
sanat-tasarım alanına 
dair eserleri Kadıköy’de 
biraraya geldi. ‘Muğlak Alan’ 
sergisinin küratörü Nilgün 
Yüksel, “Amacım cevap 
vermek değil, bilakis yeni 
sorular sormak… İzleyici, 
bu sergiden ne kadar çok 
kafa karışıklığıyla ayrılırsa o 
kadar mutlu olacağım!” diyor

S
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Bu kitap, Çankaya Belediyesi’nin 
katkılarıyla basılmıştır.

CKM’deki sergi 
10 Mayıs’a kadar açık.

Mimarlık hocaları 
ve öğrencileri 
Kadıköy’ün hafıza 
mekanlarını 
konuşacak

Hafızaları
tazeleyecekler

13. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali, 1-7 Mayıs tarihleri 
arasında gerçekleştirilecek. “Sessizlik Sinemada Güzel” 
sloganıyla düzenlenecek festival Ankara, İstanbul, 
Diyarbakır ve İzmir’deki gösterimlerden sonra, ilerleyen 
günlerde birçok kenti kapsayan ve yıl boyu sürecek uzun bir 
yolculuğa çıkacak. 
Gösterimlerin ücretsiz olacağı festivalde, içinde sessiz 
kalmayanların öykülerinin anlatıldığı 65 film izleyiciyle 
buluşacak. Festivalin açılış filmi olarak Ercan Kesal’ın 
yönettiği “Fındıktan Sonra” filmi gösterilecek. Ayşen Gruda 
ise gecenin özel konuğu olacak.
Gösterimler İstanbul’da Fransız Kültür Merkezi, Beyoğlu 
Sineması, Yeşilçam Sineması, Aynalı Geçit Etkinlik 
Mekanı, Komşu Kapısı Maçka Dayanışma Derneği, Kimya 
Mühendisleri Odası, Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür 
Merkezi, Kadıköy Halkevi, ve Kadıköy Nazım Hikmet Kültür 
Merkezi’nde yapılacak.
Festivali Sine-Sen (DİSK), Dev Sağlık-İş (DİSK),Basın-
İş (DİSK), Tez Koop-İş (TÜRK-İŞ), Tek Gıda-İş(TÜRK-İŞ), 
Ses (KESK), Türk Tabipleri Birliği, Halkevleri, Sendika.Org, 
Alternatif Medya Derneği düzenliyor. 

Tasarim mi

Cumhuriyet Kadınları Derneği İstanbul Merkez Şubesi, “Çanakkale 
Kara Savaşları ve Anafartalar Zaferi Anma Programı” düzenliyor. 
30 Nisan Pazartesi 13.00’te Kadıköy Belediyesi Caddebostan 
Kültür Merkezi’nde yapılacak etkinlikte Dr. Naim Babüroğlu 
konuşma yapacak, Cumhuriyet Bandosu eşliğinde Cumhuriyet 
marşları söylenecek. İletişim: 0532 272 14 54 / 0535 583 60 99

Çanakkale Zaferi 
anısına etkinlik

“Sessizlik Sinemada Güzel” sloganıyla 
düzenlenecek 13. Uluslararası İşçi Filmleri 
Festivali'nde 65 film izleyiciyle buluşacak

Fazilet Kendirci 
- 40 Yıl Yorgan 
Üzerine Gelinlik

Yücel Kale - Mühür

Ali Atmaca - 
Amcalar Beni 
Bulamaz

Tanıl Çoksenim - 
Sandalye

Ayşegül  Sağbaş - 
Fadunun Odası

Sabahat Çıkıntaş - 
Adimlar
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Yıldızlar Asla Ölmez
4 kez Oscar adaylığı elde eden Annette 
Bening ile BAFTA ödüllü Jamie Bell’in 
başrolünde yer aldığı film, Hollywood 
yıldızı Gloria Grahame’ın oyuncu Peter 
Turner’la yaşadığı dokunaklı ve trajik 
aşk hikâyesine odaklanıyor. 1940 ve 
50’lerde oyunculuğu ve özel hayatıyla 
döneme damgasını vuran ve Oscar ödülü 
kazanan ünlü aktris Gloria Grahame, 
yaşça kendinden hayli genç olan oyuncu 
Peter ile tanışır ve kısa sürede birbirleri-
ne âşık olurlar. 1970’lerin renkli dünya-
sında yaşanan bu tutkulu ilişki, Gloria’ya 
kanser teşhisi konmasının ardından zorlu 
bir evreye girer.
Filmin yönetmen koltuğunda ünlü dizi 
Scherlock’un yanı sıra Lucky Number 
Slevin, Wicker Park ve Victor Frankens-
tein gibi önemli filmlerin yönetmeni Paul 
McGuigan oturuyor. Annette Bening ve 
Jamie Bell’e Julie Walters, Stephen Gra-
ham ve Venessa Redgrave’in eşlik ettiği; 
En İyi Kadın Oyuncu, Erkek Oyuncu ve 
Uyarlama Senaryo dallarında BAFTA 
adayı olan film, incelikli ve çarpıcı bir aşk 
hikâyesi.

Kadıköy Sineması
Yıldızlar Asla Ölmez 12.15 16.45 18.45 
21.15
Çarpık Evdeki Cesetler 14.30 19.00
İlişki Durumu: Açık İlişki 16.30 21.00
Bütün Saadetler Mümkündür14.15
Thelma 12.00
Adres: Osmanağa Mah. General Asım 
Gündüz Cad. No:25/24 Kadıköy 0 (216) 
337 74 00

Kadıköy Rexx
Köpek Adası 11:15 (2D) (altyazılı) 13:15 
(2D) (altyazılı) 15:15 (2D) (altyazılı) 17:15 
(2D) (altyazılı) 19:15 (2D) (altyazılı) 21:15 
(2D) (altyazılı)
Muhteşem Kadın 17:15 (2D) (altyazılı) 
19:15 (2D) (altyazılı) 21:15 (2D) (altyazılı)
Kelebekler 11:15 (2D) 12:30 (2D) 13:45 
(2D) 15:00 (2D) 16:15 (2D) 18:45 (2D) 
21:15 (2D)
Adres: Bahariye Cad. No:26 Kadıköy 
(216) 3377400

Caddebostan Cinemaxiumum (Budak)
Maşa ile Koca Ayı 2: Sonsuz Arkadaşlık 
14:40 (2D) (dublaj) 16:30 (2D) (dublaj) 
18:20 (2D) (dublaj) 20:10 (2D) (dublaj)
Köpek Adası 13:45 16:10 (2D) (altyazılı) 
18:35 (2D) (altyazılı) 21:00 (2D) (altyazılı)
Bütün Saadetler Mümkündür 16:30 (2D)
Adres: CKM Haldun Taner Sok. No:11 
Caddebostan (216) 3580202

Kozyatağı Avşar Kozzy
Zamanda Kıvrılma 11:30 (3D) (dublaj) 
14:00 (3D) (dublaj) 16:30 (3D) (dublaj) 
19:00 (3D) (dublaj) 21:30 (3D) (dublaj)
Köpek Adası 11:15 (2D) (altyazılı) 13:45 
(2D) (altyazılı) 16:15 (2D) (altyazılı) 18:45 
(2D) (altyazılı) 21:15 (2D) (altyazılı)
İlişki Durumu: Açık İlişki 12:00 (2D) 
(altyazılı) 14:15 (2D) (altyazılı) 16:30 (2D) 
(altyazılı) 18:45 (2D) (altyazılı) 21:00 (2D) 
(altyazılı)
Adres: Buket Sok. No:14 Kozyatağı 
(0216) 6580247

SİNEVİZYON

Her an her tiyatroda olabilirler, bilemezsi-
niz. Çünkü İstanbul’un her noktasındaki 
tiyatroları ziyaret ediyorlar. Oyun-
ları dikkatlice izleyip notlar alıp 
raporlarını hazırlıyorlar. Son-
ra da bir araya gelip, haz kri-
terini ölçüt alarak eleştirel ol-
mayan seyirci bakış açısıyla 
‘sezonun en iyilerini’ belirli-
yorlar. Tam 18 yıldır hiç ak-
satmadan, bilfiil devam eden 
Direklararası Seyirci Ödülleri’n-
den bahsediyoruz. XVIII. töreni 15 
Nisan’da Kozyatağı Kültür Merkezi’nde 
yapılan bu oluşumda, jüri, ‘tiyatro profes-
yoneli’ değil ‘sıradan seyirci’. 

‘Sanat iltifat gördüğü toplumlarda ge-
lişir’ anlayışını benimseyen Direklararası 
Seyirci Ödülleri’nin kurucusu, Kadıköylü 
tiyatro tutkunu Ömer Şahinbaş’la görüştük.

• Direklerarası’nı nasıl kurdunuz?
Opera, bale, tiyatro severim; 53 sene-

lik ‘sahne seyretme’ hayatım var. Ödül al-
mış bir tiyatrocu arkadaşım bir gün bana 
geldi ve bu işlerin hep ahbap- çavuş ilişki-
siyle yürüdüğünden yakındı. “Sen bir halk 

jürisi kursana”  demesiyle başladı her şey. 
“Halk jürisi” olgusuyla oyunları ödüllen-
dirme sistemi Türkiye’de ilk ve tek kurum 
olarak ‘Direklerarası Seyircileri’ başlatıl-

mış oldu. O gün bugün, 18 yıl oldu. 
• Direklerarası Seyirci Ödül-

leri’nin amacı ne?
Tiyatronun gelişmesine 

katkı sunmak… 2007’den 
beri Anadolu’da ödül verdi-
ğimiz hiçbir tiyatro kapan-
madı. Bu ödüller belki bir 

‘Oscar’ ödülleri değil, bunlar 
teşvik ödülleri. 

• Oyunları izleme, değerlen-
dirme süreçleri nasıl işliyor? Direk-

lerarası seyircileri kimler?
80 kişilik bir seyirci ekibimizle (ki öğ-

rencisinden ev kadınına dek farklı yaş ve 
meslek gruplarından tiyatroseverlerden 
oluşuyor) bir sezonda ortalama 270 oyun 
izliyoruz İstanbul’da. Türkiye genelinde 
ise bu rakam 400’lere çıkıyor. Bir oyunun 
değerlendirmeye alınabilmesi için en az 16 
üyemiz tarafından izlenmiş olması gereki-
yor. Direklerarası seçici kurul üyeleri, sah-
ne sanatları ile doğrudan emek, eğitim ve 
ticari ilişki içinde bulunmayan tiyatro tut-
kunlarıdır.

• İzlenecek oyunlar 
nasıl seçiliyor? 

Bize programını gön-
deren, bilet fiyatı konusu-
na anlaşmaya vardığımız 
tiyatroları, oyunlarını iz-
liyoruz. Oyunların ta-
rihlerini ilan ediyoruz, isteyen 
istediği oyunu izlemeye gidiyor. Şunu vur-
gulamak isterim ki Direklerarası Seyirci-
leri sadece popüler oyunları izlemiyorlar. 
Sezon boyunca İstanbul’da sahne açan tüm 
oyunları seyretme gayreti içinde olurlar.

• Özel tiyatrolarda bilet fiyatları pek de 
düşük değil. Her sezon bu kadar oyunu 
nasıl izleyebiliyorsunuz bütçe açısından?

Devlet Tiyatrosu ve Şehir Tiyatro-
su’nun bilet fiyatlarının ortalamasını alıyo-
ruz. Özel tiyatroları da o fiyattan izliyoruz. 

Yani bunu kabul eden 
tiyatroların oyunlarını 
izliyoruz.

• Peki tiyatrosever-
ler nasıl bir ‘Direklera-
rası Seyircisi’ olabilir?

Jüri üyesi adayla-
rı bize direklerarasi@

gmail.com adresinden bir mail atabilirler. 
Vurgulamak isterim ki Direklerarası Seyir-
cileri, katılımcılarına ve yakınlarına ucuz 
oyun seyretme olanağı sağlayan bir toplu-
luk değil! Etkin bir kıyaslama ve değerlen-
dirme yapabilmesi için bir sezon boyunca 
bir seyircinin en az 40 oyun seyretmesi la-
zım. İzlediği oyunlarda beğendiği/beğen-
mediği yönler hakkında tarafsız yorum ya-
pabilmesi, raporlaması, toplantılarımıza 
katılması gerekiyor.

“Ah tembellik! Merhamet et bizim bu bitmek 
bilmeyen sefaletimize! Ah tembellik! Sanatın, 
soylu erdemlerin anası, insanoğlunun sıkıntı-
larına bir teselli ol!” Fransız düşünür ve eylem 
adamı (1842-1911) Paul Lafargue böyle ses ve-
riyor komünist manifestosundan sonra dün-
yada en fazla dile çevrilen sosyalizm kitabı olan 
“Tembellik Hakkı”nda… Kitabın alt başlığı daha 
da manidar: “1848 Çalışma Hakkı’nın Çürütül-
mesi”…
“Kapitalist uygarlığın hüküm sürdüğü ulusların 
işçi sınıfları tuhaf bir deliliğin esiri olmuşlar. Ke-
derli insanlığa yüzyıllardır işkence eden bireysel 
ve toplumsal sefaletler de bu deliliğin peşinden 
geliyor. Bu delilik, çalışma aşkıdır; bireyin ve ev-
latlarının yaşamsal güçlerini tüketmeye dek va-
ran çalışmanın can çekişen tutkusudur” diyen 
Lafargue’nin yaşamı da dikkat çekici; Fransa’da 
tıp akademisinde öğrenciyken, hükümete kar-
şı genişleyen gençlik hareketlerine katılıyor. O 
dönemde yaptığı okumalardan üzerinde en çok 
etkiyi Proudhon bırakıyor. Lafargue’nin üzerin-
deki bu etki, 1865’te, Karl Marx’la tanışmasıyla 

birlikte kırılıyor. Marx’ın kızı Laura ile evleniyor-
lar. Peşi sıra üç çocuğu da ölünce, kendini tü-
müyle sosyalist düşünce ve eyleme adamaya 
karar veriyor. Fransız Sosyalist Partisi’nin ku-
rucuları arasında yer alan yazar, işçi devinimleri 
örgütlenmelerine yazılarıyla katkıda bulunuyor. 
Yaşlanma fikrini bir türlü kabullenmeyen Lafar-
gue, hayatı boyunca 70 yaşını aşmadan ölece-
ğini iddia edenlerdendi. İnsanın zihnen ve be-
denen aciz olması fikrinin kendisini ürküttüğü 
dile getiren yazar 69, karısı ise 66 yaşındayken, 
birlikte intihar ediyorlar. Böylece yazar kendine 
vermiş olduğu sözü de tutmuş oluyor. (Öylesi-
ne not: Bakalım, bizler zahir ve fani ömrümüz-
de verdiğimiz hangi sözlerin arkasında durabi-
leceğiz!)

Hemzemin kadrajında ‘Bi Parça Plastik’
Üç kişilik bir aile. Doktor baba Michael, şahsına 
münhasır bir sanatçının kişisel asistanı anne Ul-
rike, 12 yaşındaki çocukları Vincent ve aileden 
biri olmayan fakat yaşam alanlarını arzu etti-
ği gibi kurcalayıp, karıştıran ‘beyin yakan proje-
ler’in sanatçısı Serge Haulupa. Bir de bu insan-
ların hayatına sonradan dahil olan ‘temizlikçi’, 
‘temizleyen’, ‘personel’, ‘aşçı’, ‘çocuk bakıcısı’, 
‘manikürcü’ ya da kendi ismiyle Jessica. Hikaye 
geniş açı ilerledikçe Jessica başta olmak üze-
re, bu insanların hepsi Haulupa’nın projesine hiz-
met edecek ve ‘pislik-çöplük yığını projesi’ için 
çalışacaklar. Tabii Michael sinir krizi geçirip her 
şeyi mahvetmezse, Ulrike kontrolünü yitirip ko-
nuşmaya başlamazsa, Vincent 12 yaşının mera-
kı ile evdekilere ergen sürprizleri yapmazsa…
Bu haftanın seyirliğine ilişen; genç kuşak yazar-

ların ‘en dikkat çekenlerinden biri’ olan (1972- 
Almanya) Marius Von Mayenburg’un yazdığı 
“Bi Parça Plastik” bu taksimden veriyor mera-
mını. (Es notu: Metni dilimize çeviren Erce Kar-
daş’ın ‘bir’ yerine en sevdiğim olan ‘bi’yi kul-
lanmasını ise ayrıca çok şık buldum.) 
Tabloda resmedilen;  ‘an-
ne-baba ve çocuk’ üçlü-
sü olduğunda insan, haya-
tın tüm kombinasyolarını 
üretebiliyor kafadan. Ma-
yenburg’a aşinalığımız ne-
reden derseniz de; 2002’de, 
İstanbul Şehir Tiyatroları’nda 
okuma tiyatrosu kapsamın-
da hemhal olunan “Ateş Yüz-
lü”den hatırlıyor olabilirsiniz. 
(Bu oyun, 2010’da Siyah Be-
yaz ve Renkli Tiyatro tarafın-
dan da sahnelenmişti. İlginçtir, 
oyunun yapım sorumlusu ise 
bu yeni oyunun oyuncularından A. R. Şungar.) 
Sonrasında (2012) İstanbul Devlet Tiyatroları’n-
dan ve (2017) Dasdas Tiyatro’dan dikize yat-
tığımız “Çirkin” veya Tiyatro Tek Ağaç’ın “Taş” 
adlı oyunlarıyla tiyatroseverlerin dimağına ka-
zınan yazarın bu defa ki “Bi Parça Plastik” oyu-
nunu sahnede yorumlayan ise; yeni bir oluşum 
olan Hemzemin Tiyatro.  

Kim olduğunuzu düşünüyorsunuz?
İki perdelik oyunda uyarlamaya başvurulma-
mış, metnin aslına sadık kalınarak sadece birkaç 
yerinde -rahatsız etmeyen türden- küçük de-
ğişiklikler yapılmış. Hemzemin Tiyatro’yu tebrik 

ediyorum; ilk merhabasını böylesine bir oyunla 
verdikleri ve absürt zamanlardan geçtiğimiz şu 
dönemde, ekip ruhuna, insana ve sanata inanıp, 
tiyatro kurdukları için. “Bi Parça Plastik”, çok iyi 
bir metin; hem eleştirel hem de hikaye yönü al-

gıda seçicilik yapıp, akışı sağlayan 
türden. Yazarın dili bir kez daha iz-
leyenleri dikkat kesen ve bu dik-
kati de boşa harcamayıp, düşün-
sel bazda patlangaçlar (balonları) 
yaratan şiarda. Mesela, pek çok 
soru ortaya atıyor oyun: “Kim 
olduğunuzu düşünüyorsunuz?” 
“Evdeki öteki, ülkenizdeki öte-
ki, dünyadaki öteki kim?” “Ken-
dinize dışarıdan baktığınızda ne 
görüyorsunuz?” “Empati kur-
duğunuzu düşündüğünüz za-
man, devreye ego ve acıma 
terazisi ne kadar giriyor?” gibi. 

Oyunun yazarı Mayenburg, evini taşı-
dığı gün kitaplığındaki kitaplarını taşıyanlara ba-
kıp, kendi entelektüel birikimini dahi kendi taşı-
yamadığından yola çıkarak bu oyunu yazmaya 
karar vermiş.
Damla Sönmez’in proje koordinatörlüğünü 
üstlendiği ve Hare Sürel ile kostüm tasarımı-
nı paylaştığı oyunun dekor tasarımı Başak Öz-
doğan, ışık tasarımı Ushan Çakır, müzikleri ise 
Alper Aytekin ve Dorukhan Yaldız imzası ta-
şıyor. Oyunculuklara gelirsek ve tabii önce-
sinde üşenmez de biraz hatırlatma yaparsak: 
Ushan Çakır: İkincikat’ın sahnelediği “Açık Sa-
çık Birkaç Polaroid”, “Korku Tüneli” ve Krek Ti-
yatro’nun “Iska” gibi oyunlardan bildiğimiz ve 

açıkçası oyunculuğuyla da mest edip, sahne-
yi doldurmayı başaranlardan biri. (Hoş, yer yer 
abartarak doz kaçsa da ki bu abartma tekrara 
düşüyor, enerji fazlalığı bu olsa gerek yahut aynı 
rollerin yansıması diyelim!) Rıfat Şungar: Tatbi-
kat Sahnesi’nin “An – Blink”inden performans 
defterimize düşen oyuncunun beyazperde-
ye yansıyan işleri takdire şayan. Lakin tiyatro-
da -seyirci olarak- bana yansıyan evet bir enerji 
var, ama metnin sonuna kadar umutlansam da 
karakteri parlatamadığı. Şungar’ın beyazper-
dede ışık saçan oyunculuğunun aksine (üçün-
cü oyundan çok fena beklentim var diyim), ti-
yatroda ne yazık ki bu minvalde bir yansıma 
yaratamadığı. Süreyya Güzel: Tiyatroda sade-
ce Düşün Sahnesi’nin “Sessizlik”inden bilece-
ğimiz bir oyuncu. Cümleye düşmem için oyun-
culuğuyla daha da hemhal olmam gerekecek! 
Damla Sönmez: “Savaş” ve “Parçacıklar”da öv-
güleri alan oyuncu, bu metinde en olması gere-
ken bir karakter yaratması lazımken, ne yazık 
ki içine çeken hikaye çıkartıyor ve diğer karak-
terlerin gölgesinde görünmezliğe yelken açan 
performansıyla beni hayal kırıklığına uğratıyor. 
Ezcümle: Yaklaşık bir yıla yakındır sahnelenen 
oyundan beklentim tabii ki de yüksek olacak-
tı, cümle yutmalarını yahut ezber kaçmalarını, 
karıştırmalarını söylemiyorum. Sadece sahne-
den biz izleklere düşen hemhalinin daha nefes-
lendiren olmasını tercih ederdim. Metinle birlikte 
yükselmekten bahsediyorum. Sadece belki de 
hepimiz coğrafya olarak zor dönemlerden ge-
çiyoruz; onun artı-eksisi diyelim ve ikinci oyu-
nu sabırsızlıkla bekleme yapalım, umutluyum. 
Şimdilik eyvallah!

Ah tembellik!
BETÜL 
MEMİŞ
memisbetul@gmail.com

Sanat kurumları ile seyirci arasında köprü kuran 
kültür sanat portalı Kumbaravan, Kadıköy’de 
“Tiyatro Zirvesi” düzenliyor. 
Kumbaravan bünyesindeki sosyal girişimlerden 
olan ÜniKumbaravan’ın organize ettiği zirve, 
30 Nisan Pazartesi günü 09.30 – 18.30 saatleri 
arasında Kadıköy Belediyesi Tasarım Atölyesi 
Kadıköy’de yapılacak. Aralarında Behzat-Süheyl 
Uygur’un da bulunduğu 12 tiyatro insanının 
katılacağı etkinlikte, tiyatro nedir, tiyatro atölye 
çalışması, geçmişten günümüze tiyatro, İzmir 
ve Ankara’da Tiyatro ile doğaçlama tiyatro 
konularında 5 panel gerçekleştirilecek. 
 
SOSYAL MEDYADAN CANLI YAYIN
Kumbaravan’ın kurucusu, oyuncu Şivan 
Adalı, “Birçok üniversitenin kendi 
kampüslerinde yapılmasını istemesine 
rağmen Tiyatro Zirvesi’nin ortak bir 
alanda yapılmasının daha iyi olacağı 
düşünüldü. Bu nedenle öğrencilerin 
7/24 kullanabildikleri ve yoğun ilgi 
gösterdikleri Tasarım Atölyesi Kadıköy’ü 
seçtik. Hiçbir paydaştan ve öğrencilerden 
katılım için ücret talep edilmeyeceği gibi 
sürecin hiçbir kısmında gelir elde edilmesi 
söz konusu olmayacak. Instagram ve 
Facebook üzerinden canlı yayın yapılarak 
toplamda 1 milyon öğrenciye ulaşmayı 
hedefliyoruz.” dedi.

Zirvede 150 kişilik öğrenci grubunun yer alacağını 
anlatan Adalı, “Tüm Türkiye’den başvuru alacağız 
ve yurdun dört bir yanından öğrencilerin katılımını 
sağlayacağız. Bu şekilde daha bilinçli bir katılımcı 

ve soru kalitesinin olmasını 
amaçladık. Zirve boyunca 
sorulan tüm sorular not 
alınarak başta araştırma 
yapmalarını teşvik etmek 
amacıyla akademisyenlere 
sonrasında tüm sanat 
paydaşlarına gönderilerek 
bilgi sahibi olmaları 
sağlanacak.” bilgisini 
verdi.
 Zirveye ait program 
ve bilgiler: https://
kumbaravan.com/uni/
tiyatrozirvesi

tiyatrocularla buluşacak
ÖĞRENCİLER, 

Kadıköy’de 30 Nisan’da ücretsiz olarak yapılacak Tiyatro Zirvesi’nde, 
üniversite öğrencileri soracak, tiyatro insanları cevaplayacak

l Gökçe UYGUN

Sehrin tiyatro hafiyeleri!
Tiyatro tutkunlarından oluşan Direklerarası Seyircileri, şehrin tiyatrolarındaki oyunları kendi ‘haz kriterleri’ne göre 
değerlendiriyor. Halk jürisi, 18 yılda bin 200’ü aşkın seyircinin kişisel değerlendirmesiyle onlarca tiyatroya teşvik ödülü verdi

KADIKÖY SEYİRCİSİ YENİLİK PEŞİNDE
◆  Klasik yapılardan ziyade ortaya yeni çıkmış olan alternatif (ben onlara underground diyo-
rum) tiyatroları takip ve teşvik etmeye gayret ediyoruz. Bu underground tiyatrolardan Kadı-
köy’de bolca var. İçerik bakımından iyi direniş gösteriyorlar. Fakat çoğu alt katlarda olan bu ti-
yatroların rutubet ve koku gibi fiziki bir sorunu var maalesef. Buna rağmen kendi seyircilerini de 
oluşturdular. 
◆ Kadıköy seyircisi; kitap okuyup film izleyen, açık görüşlü bir kitle olduğu için, onlar bu yeni ti-
yatroları, yeni akımları sahiplenir. Ve o demin bahsettiğim kokuya rağmen gidip izlerler.
◆ Kadıköy Belediyesi de kendine özel bir tiyatro kurmak yerine bütün tiyatroları destekleme-

ye çalışarak çok iyi bir iş yapıyor. Mesela yazın yapılan tiyatro festivalinde, halkın farklı kesim-
lerine hitap edecek bir program oluyor. Başarılı buluyorum.

Direklerarası Seyirci Ödülleri, adını 19. yüzyılda eğlence, kültür sanat 
etkinliklerinin merkezi olan Şehzadebaşı’ndaki ‘Direklerarası’ndan alıyor

Ömer Şahinbaş, 
1965’ten beri bilfiil 

‘seyirci’lik 
yapıyor



Her yıl olduğu gibi bu yıl da 23 Nisan Ulusal Ege-
menlik ve Çocuk Bayramı Kadıköy Belediyesi ta-
rafından organize edilen birçok programla kutlandı. 
Bu programlardan biri de tüketimin kaçınılmaz ol-
duğu bu çağa, geri/ileri dönüşüm, inovasyon, açık 
kaynak gibi birçok yeni kavramla cevap veren Ma-
ker Hareketi’nin gerçekleştirdiği “Mini Maker Fa-
ire” etkinliğiydi. Üretmeyi seven yaratıcı mucitler, 
mühendisler, ustalar, sanatçılar, bilim kulüpleri, 
amatörler, öğrenciler, sanayiciler ve start-up'ları 
buluşturan Maker Faire festivallerinin 23 Nisan’a 
özel çocuklar için hazırlanan Mini Maker Faire’de 
çocuklar yeteneklerini keşfederek, ürettikleri proje-
leri sergiledi. 

Rasimpaşa’da bu-
lunan Duatepe Sokak, 
Kadıköy Mini Maker 
Faire ziyaretçilerine 
özel olarak o gün tra-
fiğe kapatıldı. 50 ka-
dar proje, mahallenin 
ve TAK’ın içinde ger-
çekleşen pek çok atöl-
ye ile birlikte sergilen-
di. Ayrıca çocuklar ip 
çekme, ip atlama, ya-

kan top ve sek sek gibi oyunlarla da doyasıya eğlendi.
Biz de Maker Hareketi’ne gönül vermiş Teknolo-

ji ve Tasarım dersi öğretmeni Mustafa Kasar ve etkin-
liğe projeleriyle katılan çocuk mucitlerle konuştuk.

“ÇOCUKLAR HARİKALAR YARATABİLİYOR”
Dünyada ve Türkiye’de gün geçtikçe daha çok 

yayılan Maker Hareketi’nin takipçilerinden biri 
olan, aynı zamanda özel bir okulda Teknoloji ve 
Tasarım Öğretmenliği yapan Mustafa Kasar, festi-
valle ilgili şunları söyledi: “Şu ana kadar 25’e ya-
kın Maker Faire’e katıldık. Üret, dönüştür, kendin 
yap diyor;  para yerine emek, rekabet yerine pay-

laşım ilkelerini öne çıkarıyoruz. Çocuklara bunla-
rı aşılamak için çaba gösteriyoruz. Geri dönüşüm 
ve teknolojiyi bir araya getiren, ‘make’ yani yap-
mak kavramını içeren bir akım bu. Bu hareketin 
içinde çocukların evdeki atıklarını teknolojiyle bir 
araya getirdikleri bir hareket söz konusu. Bizim ül-
kemizde de son zamanlarda yayılmaya başladı. Bu 
şekilde çocuklar geleceğin dili olan kodlama diliy-
le de tanışma imkânı buluyor. Maalesef bu hareket-
le tanışıp bu işleri öğrenmek yalnızca özel okullar-
da mümkün olabiliyor. Devletin bu konuda yatırım 
yapması gerekiyor. Türkiye’yi büyütecek olan ben-
ce budur. Burası da canlı bir örneği ki çocuklara 
yeterli imkânı verdiğiniz takdirde harikalar yarata-
biliyor.”  dedi.

“ÇOCUKLAR DA YAPABİLİR”
Etkinliğe katılan minik mucitler duygu ve dü-

şüncelerini gazetemize anlattı:
Semih Çelik: İcada yönelik çalışmalar yapıyo-

ruz. Bu projeleri yaparken geri dönüşümden elde et-
tiğimiz malzemeleri kullanmaya özen gösteriyoruz. 

Çünkü dünya kaynak sorunuyla 
karşı karşıya. Doğaya ve gele-

cek nesillere karşı sorumlulu-
ğumuzun gereği olarak ya-
pıyoruz bunu. En sevdiğim 
projem deprem robotu, dep-
remden sonra enkazın altına 

girip içeride canlı insan var 
mı yok mu taramasını yapıyor. 

360 derece gece modunda çekim yaparak dışarıya 
cep telefonuna aktarıyor bu görüntüleri. 

Gökhan Topbaş: Biz bugün projelerimizi ta-
nıtmak, neler yaptığımızı, neler 
yapabileceğimizi göstermek 
adına buraya geldik. Mesela 
burada bir aracımız var. Ge-
liştirdiğimiz algoritma sa-
yesinde buradaki araç enge-
li gördüğü zaman önündeki 
sensörle o engele ne kadar 
uzaklıkta olduğunu ve ondan 
nasıl kaçabileceğini hesaplayarak 
kaçıyor. Çocuklar da bu tarz şeyleri yapabilir. Bun-
lar ilk başta çok zor, çok tehlikeli gibi geliyor fakat 
işin içine girince o kadar da zor olmadığını fark edi-
yorsunuz. 

Yahya Kaan Bakırcı: Bu-
rada gelen kişilere yaptığı-
mız çalışmaları anlatıyoruz. 
“Suyun Macerası” adlı bir 
proje yaptık. Bu projede ne-
hirden gelen suyun dönüştü-
rülüp kullanıma uygun hale 
getirilerek köye dağıtılabilece-
ğini anlatmaya çalıştık.  

Mehmet Erdem: 5-6 haftadır bu 
proje için uğraşıyoruz. Lego-
larla gerçekleştirdik. Burada 
atık veya kullanılmayan su-
ların nasıl değiştirileceğini 
göstermek istiyoruz. Çünkü 
doğada kaynaklarımız tüke-
niyor. Bunun için bir çalış-
ma yapmak istedik. 

8 23 Nisan

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tö-
reni Kadıköy’de Atatürk Anıtı’na ziyaret ile başladı. Sa-
bah yapılan çelenk koyma törenine Kadıköy İlçe Mil-
li Eğitim Müdürü Sadık Aslan, Kadıköy Belediye Başkanı 
Aykurt Nuhoğlu, siyasi partilerin temsilcileri, sivil top-
lum örgütleri, öğrenciler ve Kadıköylüler katıldı. Saygı 
duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından töre-
ne katılan kurumlar sırayla Atatürk Anıtı’na çelenk koy-
du ve saygı duruşunda bulunda.  Fenerbahçe Spor Klu-
bü de genç sporcularıyla çelenk koyma törenindeydi. 
İnönü İlkokulu’nda devam eden kutlamalara Kaymakam 
Dr. Mustafa Özarslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık As-
lan, AKP ve CHP ilçe başkanları, öğrenciler ve veliler ka-
tıldı. Konuşmaların ardından öğrenciler dans ve müzik 
gösterilerini sundu.

AtatÜrk 
Anıtı’na zİyaret

kutladılar
Koşuyolu Cenap Şahabettin 
İlkokulu 2. sınıf öğrencileri, 
23 Nisan’ı Sokak Hayvanlarını 
Koruma ve Barındırma 
Merkezi’ndeki hayvan 
dostlarıyla birlikte kutladı

adıköy Belediyesi, 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın coş-
kuyla kutlanması için bir dizi etkinlik 
düzenledi. Etkinliklerin ilki 20 Nisan 

Cuma günü Kadıköy Belediyesi Sokak Hayvanları-
nı Koruma ve Barındırma Merkezi’nde gerçekleşti. 
Çocuklara hayvan sevgisini aşılamayı amaçlayan 
etkinlik kapsamında, Koşuyolu Cenap Şahabet-
tin İlkokulu 2. sınıf öğrencileri, Sokak Hayvanla-
rını Koruma ve Barındırma Merkezi’ni ziyaret etti. 

Çocuklar, 23 Nisan’ı hayvan dostlarıyla sevgilerini 
paylaşarak kutladı. Sokak hayvanlarına mama he-
diye eden çocuklar, şarkılar eşliğinde hem onları 
sevdi hem de birlikte olmanın mutluluğunu yaşadı. 

“SEVGİ YUMAĞI OLUŞTURUYORUZ”
Etkinlikte çocuklarla birlikte olup, onların mut-

luluğuna ortak olan Kadıköy Belediyesi Veteri-
ner İşleri Müdürü Teoman Aslan, “Atatürk ülke-
nin sevgi dolu olması için çocuklara bu güzel günü 
armağan etti. Biz de bu amaçla çocuklarımızı hay-
van dostlarımızla buluşturup, sevgiyi çoğaltıyo-
ruz ve yumak haline getiriyoruz.” dedi.  Koşuyolu 
Cenap Şahabettin İlkokulu’nda Sınıf Öğretme-
ni olan Özlem Bilgin Yalçın, çocuklara hay-
vanları sevmelerini, terk etmemelerini, hay-
vanların satın alınmamasını ve sahiplenilmesi 
gerektiğini öğrettiklerini dile getirdi. Yalçın, 
“Çocuklar, 23 Nisan’da hayvan dostlarının ya-
nında oldukları için çok mutlu oldular.” dedi. 

“HAYVANLARA KÖTÜ DAVRANMASINLAR”
Barındırma merkezinde duygu 

dolu anlar yaşayan Ada Doğan, 
“Hayvanlara kötü davran-
masınlar. Evlerin önüne su 
ve mama koysunlar. Onlara 
sevgiyle yaklaşsınlar” dedi. 
Asya Duru Karaoğlu, 23 Ni-
san’ı barındırma merkezinde 
kutladıkları için çok mutlu oldu-
ğunu, hayvanların sevilmesi 
ve korunması gerektiğini dile 

getirdi. Ilgın Yıl-
dırım da “Hay-
vanları seve-
lim. Onları aç 
ve susuz bırak-
mayalım. Bü-
tün çocukların 23 Nisan’ı kutlu ol-

sun” dedi. 

Beden perküsyonunu 
tanıdılar

Kadıköy Belediyesi’nin 
kreşlerinde de  23 Nisan 
kutlamaları vardı. Hasan 
Ali Yücel ve Bahriye Üçok 
Ekolojik Kreşi’ndeki minik 
öğrenciler, 23 Nisan 
şarkılarını velileri için 
söyledi. Mini konserlerin 
ardından illüzyon ve 
akrobasi grupları, çocuklara 
ve velilerine  gösteriler sundu.

KreŞlerde 
23 Nİsan Şarkıları

Kadıköy Belediyesi Halis 
Kurtça Çocuk Kültür 
Merkezi’nde 23 Nisan 
etkinlikleri kapsamında 
Çocuk Sanat Merkezi’nin 
öğretmenleri Oğuzhan Atar 
ve Özgür Altan’ın eşliğinde 2 
gün süren Beden Perküsyonu 
ve Çalgıları Tanıyalım atölyesi 
yapıldı. Atölyede çocuklar beden 
perküsyonuna ilişkin bilgi aldı 
ve saksafon, klarnet, piyano, flüt ve 
bağlama gibi çalgıları tanıdı. Atölyeye 5 – 13 yaş arası yaklaşık 
25 çocuk katıldı. Ayrıca 22 Nisan Pazar günü de eğitmen Ilgın 
İmamoğulları’nın eşliğinde 7-12 yaş arası çocuklar Zumba Kids 
dans atölyesine katılarak gönüllerince eğlendi. 

Bayramı dostlarıyla

l Seyhan KALKAN VAYİÇ

K

l Alper Kaan YURDAKUL

Kadıköy’ün çocuk mucİtlerİ

Kadıköy Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi 
çocukları Kadıköy Mini Maker Faire Festivali’nde bir araya getirdi. 
23 Nisan için özel olarak hazırlanan festivalde, çocukların geliştirdiği 
inovatif projeler sergilendi
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adıköy’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı’nın adreslerinden biri de 
her yıl olduğu gibi Selamiçeşme Özgür-
lük Parkı’ydı. Sloganı “Üretelim, Oynaya-

lım, Eğlenelim” olan şenliğe 20 bin kişi katıldı. Parkın 
girişlerine konulan X-ray cihazlarından geçiş sayısına 
göre belirlenen rakama hamile ve bebekler dahil değil.

Özgürlük Parkı’nın her bir köşesi rengarenk görün-
tülere sahne oldu. Tahta bacaklı oyuncuların, jonglörle-
rin, tek tekerlekli bisikletlilerin yaptığı geçit töreni iz-
leyenleri coşturdu. Alanın en ilgi çeken kısmı cansız 
mankenler oldu. Çocuklar cansız mankenler ve birbi-
rinden ilginç kostümleri olan sahne sanatçıları ile fo-
toğraf çektirmek için adeta birbirileri ile yarıştı.  

ÇOCUK MECLİSİ KURULDU
Özgürlük Parkı’nda en çok ilgi çeken etkinliklerden 

biri de, kuklalar eşliğinde düzenlenen Çocuk Meclisi 
oldu. Meclis mobilyaları ve kürsüsünün yerleştirildiği 
alanda, Tiyatro Gülgeç’in kuklaları Tarçın ve Emre söz 
aldı. Temsili olarak ilk kez kurulan Çocuk Meclisi’n-
de yer alan Tarçın ve Emre’ye Kadıköy Belediye Baş-
kanı Aykurt Nuhoğlu da eşlik etti. Meclis yetkilerini 
bir günlüğüne çocuklara bırakan Nuhoğlu, “23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum. 
Bu ülkenin geleceği sizlersiniz, bu ülkeyi sizler yönete-
ceksiniz. O yüzden ben de bu meclisin yönetimini size 
devrediyorum” diyerek sahneyi Tarçın ve Emre isim-
li kuklalara bıraktı. Tarçın ve Emre de çocukların daha 
özgür hayaller kurabilmeleri, çocukların haklarını ko-
nuşabilmeleri için mecliste söz aldı.

Alanda Çocuk Hakları Atölyesi tarafından Birleş-
miş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin çocukların 
anlayabileceği şekilde düzenlenmiş çocuk dostu ver-

siyonu dağıtıldı. Ülkemizde de 1995 yılında yürürlü-
ğe giren sözleşmenin yetişkinler için de önemli olduğu 
vurgulandı ve eğitim, eşitlik, sağlık, katılma, oyun gibi 
çocuk hakları hatırlatıldı.

23 NİSAN’DA 23 ATÖLYE
Kadıköy Belediyesi’nin organizatörlüğünde 23 atöl-

ye organize edildi. Çocuk Sanat Merkezi “Bir Çocuğun 
Otoportresi” atölyesini organize ederken aynı zaman-
da Artvin Ardanuçlu çocuklarla oluşturulan koro amfi 
tiyatroda sahne aldı ve yarım saatlik konser gerçekleş-
tirdi. Koronun ardından Çocuk Sanat Merkezi Pop Or-
kestrası sahne aldı. 

Bunun dışında TAK, “Kap-
la ile Tasarla” ve “İp Sanat 
Atölyesi” gibi beceriye ve 
sanata dayalı atölyeler ger-
çekleştirirken Engelsiz Sos-
yal Hizmet Merkezi “Gözler 
Bağlı Satranç” ve “Empati 
Sahnesi’ etkinlikleri ile “İşa-
ret Dili Atölyesi” ve “Anlat Ba-
kalım” atölyelerini; Karikatür Evi 
karikatür atölyesini; Toplumsal 
Eşitlik Birimi “Benim Hakla-
rım” gibi atölyeleri oluştur-
dular. Uçurtma, Bitki Dikim, 
Kompost, Arkeoloji, Kuk-
la gibi diğer atölyelerin yanı 
sıra çocuklar sek sek, yakan 
top, çuval yarışı, ip atlama 
gibi sokak oyunları oynadı. 

EN ÇOK İLGİ BANDOYA
Yüzlerce çocuğun katıldığı etkinlikler 17.00’de 

sonlanırken alanda çocukların en çok ilgi gösterdiği et-
kinliklerden bir diğeri de kortej bandoydu. Renkli kıya-
fetleri ve bando takımıyla çocukları büyüleyen bando-
nun dışında havuz kenarındaki animasyon oyunları ve 
sahnedeki pantomim şovları da çocukların yoğun ola-
rak ilgi gösterdiği diğer etkinlikler oldu. 

Özgürlük Parkı, 23 Nisan’da her yıl olduğu gibi bu yıl da 
yüzlerce çocuğun katıldığı şenliğe ev sahipliği yaptı.  
Bu yıl rekor bir katılımın olduğu şenlikte çocuklar 
kendi meclislerini oluşturdu, bando ve konserleri 
izleme şansı buldu. Çocuklara ayrıca 
Çocuk Hakları Sözleşmesi hediye 
edildi
l Fırat FISTIK
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Tüm ulusal bayramlarda klasik araç konvoyları or-
ganize eden İstanbul Klasik Otomobilciler Derne-
ği (İKOD), bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ço-
cuk Bayramını, Özofagus Atrezili (yemek borusunun 
bir kısmının yokluğu) dezavantajlı çocuklarla kutladı. 
Farkına varılmadığı takdirde ölümcül olabilen bu do-
ğumsal rahatsızlığa dikkat çekmeye çalışan İKOD’un, 
özofagus atrezisi ve buna eşlik eden hastalıklarla do-
ğan çocukların ailelerine 
ve kendilerine destek ver-
mek üzere bu duruma sa-
hip  ebeveynler tarafından 
kurulmuş bir dernek olan 
TROAD’la işbirliğiyle ger-
çekleştirdiği 23 Nisan kut-
lama programında 20 klasik 
araç hazır bulundu. Kadıköy 
Belediyesi’nden öğle saatle-
rinde hareket eden klasik araç 
konvoyu, Bostancı sahil yo-

lundan Bağdat Caddesi’ne girdi ve tekrar Kadıköy is-
tikametine doğru devam etti. Klasik araçlardan çocuk-
ların salladığı bayraklara ve çalan kornalara çevredeki 
vatandaşlar coşkuyla karşılık verdi. 23 Nisan kutlama 
programı Kalamış’ta sona erdi. 

İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği Başkanı 
Serkan Okay etkinliğe ilişkin şunları söyledi: “Ulusal 

bayramlarımızın coşkuyla kut-
lanmasını çok önemsiyoruz. Mil-
li birlik ve beraberliğimizi dai-
ma güçlü tutan bu bayramlardan 
en önemlilerinden biri bugün. 
Atamızın tüm dünya çocukları-
na armağan ettiği 23 Nisan’da, 
aynı zamanda bir sosyal sorum-
luluk projesi olan sağlık prob-
lemi yaşayan dezavantajlı ço-
cuklarımızla bir araya geldik. 
Onların küçücük bir tebessü-
mü, bizler için çok önemli.”

Klasiklerle 23 Nisan konvoyu

Türkiye’nin ilk Çocuk Odaklı “Sürdürülebilir Kalkınma” 
Laboratuvarı, Kadıköy’de çalışmalarına başladı
Tasarım Atölyesi Kadıköy ve SOGLab Sosyal Gi-
rişim Laboratuvarı işbirliğiyle, Türkiye’nin ilk 
Çocuk Odaklı “Sürdürülebilir Kalkınma” Labo-
ratuvarı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’ndan 1 gün önce çalışmalarına başladı.

Türkiye’de, Birleşmiş Milletler tarafından 
2015 yılında paylaşılan ve 193 ülkenin imzacısı ol-
duğu Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’yle ilgili 
öncü çalışmalar yapan Kadıköy Belediyesi, 3 yıl-
dır Kars’tan Ardahan’a, Erzincan’dan Erzurum’a, 
‘küresel hedefler’i tüm Türkiye’deki çocuklara ilk 
kez taşıyan SOGLab Sosyal Girişim Laboratuvarı 

ile, geleceğin “çevrelerinde fark yaratacak” sosyal 
girişimci çocuklarını bugünden yetiştiriyor.

Kadıköy’ün çevre okullarından katılan 12 öğ-
renci, gelecekte karşılaşacakları iklim değişikliği, 
yoksulluk, eşitsizlik ve adaletsizlik gibi büyük sos-
yal problemleri “teknolojiyi de kullanarak” çöze-
bilmek için 9 hafta sonu boyunca, onlar için özel 
olarak hazırlanmış atölyelere katılacaklar ve kendi 
çevrelerinde keşfetmiş oldukları bir problemi çö-
zebilecek ürünleri aynı zamanda birer Kadıköy İk-
lim Elçisi de olan öğretmenleri Göksel Gürsel ve 
Buse Gedik’le birlikte tasarlayacaklar.

Çocuk odaklı ilk laboratuvar

eğlendİ



Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 
ülke genelinde ve Kadıköy’de düzenlenen et-
kinliklerle kutlandı. Çocuklar 1 günlüğüne de 
olsa sözlerini söyleyip, gönüllerince eğlendi-

ler. Ancak mevcut veriler, Türkiye’nin çocuk hakları ko-
nusunda karnesinin zayıf olduğunu gösteriyor. Merkezi Ka-
dıköy’de bulunan Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük 
Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Duygu Kuru ile ço-
cuk hakları konusunda yaşanan yasal sıkıntıları, Meclis’te 
görüşülen çocuk cinsel istismar tasarısını ve çözüm önerile-
rini konuştuk. Son 10 yılda cinsel istismar vakalarında yüz-
de 700 artış yaşandığını söyleyen Kuru, çocuklara yönelik 
ihmal ve istismarın önlenmesi için devletin geçici tasarılar 
yerine kapsayıcı yasalar yapması gerektiğini ifade ediyor. 

• Vakfınızdan bahseder misiniz, ne tür çalışmalar ya-
pıyorsunuz?

Vakfımız 1992 yılında kuruldu. Amacımız, çocuk ada-
let sisteminin uluslararası standartlara ulaşmasının sağlan-
ması ve her çocuk gibi, özgürlüğünden yoksun ve risk altın-
daki çocukların da yüksek yararının korunmasını sağlamak. 
Bu doğrultuda, adalet sistemine giren çocukların tüm aşa-
malarda, tutuksuz yargılanması, tutuklulukları ve hükümlü-
lükleri sırasında ve tahliye sonrasında güven duygularının 
geliştirilmesi ve sosyal yaşama katılabilmelerine yönelik 
destek sağlamaya çalışıyoruz. 

• Vakfınızda uzun yıllardır yürütülen “Gençlik Merke-
zi Programı” projeniz var. Nedir bu proje?

1997 yılından beri vakıf merkezimizde, çocuk adalet 
sistemine giren veya risk altında yaşayan 12-18 yaş aralı-
ğındaki çocuklar için bir önleme çalışmamız mevcut. Bu 
Gençlik Merkezi Programı ile çocuklara kişisel ve sanat-
sal yönlerinin farkına varmalarını sağlayıcı ve bu yönlerini 
geliştirmeye yönelik birçok aktivite yapıyoruz. Merkezdeki 
çocuklarımız için turlar düzenliyor, yaz kamplarına, sine-
maya tiyatroya götürüyoruz. Bu sayede çocuklar akranları 
ile kendilerini ifade edebilme ve öğrendiklerini paylaşabil-
me alanları buluyorlar. 

Bu nedenle çocukların adalet sistemine girmesini önle-
me çalışmalarımızda onlara çok çeşitli araçlarla ifade alanı 
açıyor ve farklı iletişim kanalları ile kendilerini ifade ede-
bilmelerine destek oluyoruz. Bu sayede güven duygusu ge-
lişen çocuk ve gençlerin birer birey olduğunu hissettiğini ve 
değerlilik duygularının geliştiğini görüyoruz. Ayrıca, tah-
liye olduktan sonra vakfımıza başvuran çocukların da aynı 
şekilde desteklenerek yeniden risk altına girmelerini önle-
mek için çalışmalar yürütüyoruz. 

“2 BİN ÇOCUK CEZAEVİNDE”
• Türkiye’de çocukların adil bir yaşam sürdüğünü 

söylemek mümkün mü?
Mevcut durum incelendiğinde ne yazık ki çocukların 

adil ve mutlu bir yaşam sürdüklerinden bahsedemeyiz. Sü-
rekli değişen eğitim sistemi, daralan yeşil alanlar, kısıtlanan 
haklar ve uygulanan yaptırımlar, çocukları mutsuzluğa sü-
rüklüyor. En son yapılan araştırmaya göre, çocuk ve genç-
lik cezaevlerinde 13-18 yaş arasında 2 bin 818 çocuk ka-
lıyor. Her gün yüzlerce çocuk istismara ve şiddete maruz 
kalıyor, yine binlerce çocuk eğitim hakkını kullanamıyor. 
Yaklaşık 70 bin çocuğun madde bağımlısı olduğu gerçeğiy-
le karşı karşıyayız. Bir yıl içinde suça sürüklenerek mahke-
melere gelen çocuk dosya sayısı ise 10 bin civarında, 40 bin 
çocuk ise sokakta yaşıyor. Tablo böyleyken çocukların 
mutlu bir ortamda çocukluk dönemi yaşadığını söylemek 
ne yazık ki mümkün değil.

• Çocuk haklarının yerine getirilmesinde yasaların 
yeterli olduğunu düşünüyor musunuz? 

Aslında Anayasamızın 41, 42 ve 61. Maddeleri doğ-
rudan çocukların korunması, topluma kazandırılması ve 
eğitimleriyle ilgili. 5395 sayılı Kanun ise doğrudan Ço-
cuk Koruma Kanunu’dur. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi 
Kanunu ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda çocukla-
ra yönelik cinsel istismar ve çocuklara verilecek cezalar 
düzenlenmiş. Türkiye’nin de taraf olduğu Birleşmiş Mil-
letler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde, çocukların hakla-
rı düzenlenmiş. Bu sözleşmeden, çocuklar için özgür dü-
şünmeden tutun da, cinsel istismar, ayrımcılık, bakım, 
eğitim ve adalet sistemi içine giren çocukların topluma 
kazandırılmasına ilişkin birçok konu ele alınmaktadır. 
Tabii önemli olan uygulamada çocukların haklarının ne 
denli yerine getirildiği. Örneğin, hem BM sözleşmesinde 
hem de kanunumuzda çocukların keyfi biçimde özgürlü-
ğünden yoksun bırakılamayacağını ve en son tutuklama 
tedbirinin uygulanması gerektiği belirtilmişse de çocuk-
ların en küçük olaylar karşısında tutuklandığını ve ceza-
landırıldığını görüyoruz. Oysa çocuk adalet sistemi ce-
zalandırıcı değil, onarıcı olmalıdır. Cezaevinden çıkan 

çocukların yüzde 60’ının yeniden cezaevine girdiği verisi 
mevcutken, çocukların cezalandırılmasının onarıcı olmadı-
ğı anlaşılıyor. Cezaevinden çıkan çocuklar ayrımcılıkla, is-
tihdam sorunuyla baş başa bırakılıyor. Çalışma hakları bir 
nevi ellerinden alınıyor ve bu bir çocuk için çok ağır telafi-
si güç sonuçlara yol açıyor.

“ SON 10 YILDA YÜZDE 700 ARTTI”
• Geçtiğimiz hafta çocuk istismarıyla ilgili tasarı 

TBMM’ye geldi, ancak erken seçim nedeniyle görüşmeler 
yarım kaldı. Tasarıyı nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Öncelikle şunu belirtmek istiyorum; toplumu rahatsız 
eden bir cinsel şiddet, çocuk istismarı olayı geniş bir şekil-
de basına yansıdığında devlet, uygulama içindeki mevcut 
sorunları kaldırmak yerine bir gecede hazırlanan tasarılar 
hazırlama çabasına giriyor. Tepki çeken ve kamu vicdanı-
nı rahatsız eden bu tip olayların ardından hemen “hadım, en 
ağır cezayı verelim, idam gelsin” sesleri yükseliyor. Sorunu 
temelinden çözmek yerine, insan haklarına aykırı söylemler 
baş gösteriyor. Oysa çocuk istismarı sadece hukuksal değil 
toplumsal bir meseledir. Gecelik tasarılar hazırlamak yeri-
ne, sorunun temelini anlamaya çalışan araştırmaların, ön-
leyici modellerin, uzmanlaşmaların olması gerekiyor. Ya-
pılacak kanunların sadece faile dönük olmaması gerekiyor. 
Düzenlemelerin, toplumsal tavır alma ve çocuğa önem ve-
ren bir yapı ve bilinçte olması lazım.

• Şimdi bir de “kimyasal hadım” tartışması var. 
Cinsel istismar faillerine kimyasal hadım uygulanma-

sına ilişkin olarak taslağa baktığımızda, fail “kastrasyonu” 
kabul ederse cezaevine girmeyecek deniliyor. Bu durumda 
istismar failleri bu uygulamayı bir an önce cezaevinden kur-
tulma yöntemi olarak kullanılacak. Peki, bu tasarıda çocu-
ğun hakkı nerede? Şimdiye kadar yüzlerce istismar vakası 
ortaya çıktı ama hiçbir yetkili sorumluluğu kabul edip isti-
fa etmedi. Kanunlar hep suç ve fail tanımı üzerinden tartışı-
lıyor. Sadece faile yönelik gecelik tasarılar konuşulmamalı. 

• “12 yaş sınırı”, kamuoyunda “tecavüz yasası” ola-
rak bilinen 12 yaş üstü çocukların evlendirilmesinin önü-
nü açan yasa tasarısı ile de gündeme gelmişti. Kadınların 
direnişi sonucunda tecavüz suçlarını aklayan yasa tasarı-
sı geri çekilmişti. Ama yeni tasarıda bu konu yeniden gün-
demde. Eğer cinsel istismara maruz bırakılan çocuk 12 
yaşın altındaysa fail daha çok ceza alacak, çocuk 12 ya-
şından büyükse faile ceza indirimi yapılacak. Ne söylersi-
niz bu konuyla ilgili?

Biz bu röportajı yaparken, bir yerlerde çocuklar cinsel 
istismara ve şiddete maruz bırakılıyor. Türkiye’de son 10 
yılda çocuklara cinsel istismar vakaları yüzde 700 arttı. Her 
birey 18 yaşına kadar çocuk kabul edilir. Mevcut kanunla-

rımızda çocukların cezalandırılmasıyla ilgili “12-15 ve 15-
18 yaş” olarak kademelendirilmiş bir ceza sistemi var. Yani 
12 yaşına kadar hiçbir çocuğa ceza verilemiyor. Ben 12 yaş 
sınırı meselesinin bunun üzerinden tartışıldığını düşünüyo-
rum. Yani tasarıyı yapanlar ‘12 yaşın altındaki çocuk ceza 
almıyor o zaman istismar failine de yüksek ceza verelim’ 
diyorlar sanırım. 12 yaşından büyük çocuğa ceza verilebil-
diği için de istismar failine ceza indirimi yapılacak. Ya 12 
yıl 1 günlük bir çocuk istismara maruz bırakılırsa yasa bu 
konuda ne diyecek, nasıl bir ceza uygulanacak? Cezalandı-
rılma sistemiyle ilgili çok fazla sorunumuz var. 
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David Amca’nın Sultanhamam’daki o küçücük 
kumaşçı dükkânında anlattıkları hafızamdan hiç 
silinmedi. Aradan uzun yıllar geçti oysa. Kimi in-
sanlar, ne yaşarsanız yaşayın, bir yerlerde kalı-
yor işte.

Onu hayatımda bu kadar unutulmaz kılan 
sadece kumaşlar üzerine söyledikleri miydi? O 
sohbetlerin büyük önemi vardı elbet. Ne var ki 
ben bu bilge adamın aslında kim olduğunu hiç 
beklemediğim bir başka sohbette duyduklarım-
dan sonra öğrenecektim.

Bir gün dükkânının kapısında gördüğüm 
yazı hayatını derin bir kederin kapladığını orta-
ya koymaya fazlasıyla yetiyordu: Cenaze sebe-
biyle kapalıyız… Kendisine yıllarca can yoldaşlığı 
yapmış tek insanı kaybettiğini anlamam o ka-
dar zor değildi. Oğlunun Boston’da, her anlamıy-
la çok uzaklarda, farklı bir hayat kurduğunu bili-
yordum. Kızının intihar ettiğini de… Aklım başka 
yerlere de gidebilirdi elbet. Ama yazıyı görün-
ce nedense ilk bu ihtimali düşünmüştüm. Yanıl-
mamıştım. Bir hafta sonra hislerimin bana doğru 
yeri gösterdiğini görecektim. Elli dört yıldır bera-
ber yaşadığı sevgili eşinin kalbi onca mücadele-
ye ve gönül yorgunluğuna artık dayanamamış-
tı. Onca mücadeleye ve gönül yorgunluğuna… Bu 
laflar da onun laflarıydı… Söylediklerinden sonra 
bana yine gülümseyerek, bir başka sırrını verebi-
lecekmiş gibi bakmıştı. Bu da benim duygumdu. 
Yine yanılmadığımı görecektim. Bu küçük itirafı 
bile dokunaklı bir hikâyeye başlayacağının habe-
rini vermeye yetiyordu. 

“Zor günler yaşadı… Çok zor günler… Mü-
sebbibi kimdi, hâlâ karar veremiyorum”

Bana yine dinlemek düşüyordu. Dinlemek ve 
daha iyi anlamak… Anlayabildiğimce anlamak…

“Yedisini de yapmadan buraya gelmek iste-
medim. Geride ne bıraktık, ne gördük, ne görme-
dik, düşünmek için çok vakit buldum. Allah tak-
siratını affetsin… Doğru mu yaptım yanlış mı, onu 
da kendime sordum. Doğruydu ama galiba, çok 
doğru… Şimdi başka türlüsünü düşünsem ol-
maz… Hiç olmaz…”

O anlarda susmuştu. Gözleri uzaklarda bir 
yerleri arar gibiydi. Yeniden… Ona bu sözleri söy-
leten neydi? Sormak istemedim. Nereye çekildi-
ğimi bilmiyordum ki… Anlatacak, nasılsa anlata-
cak demiştim kendime. Belki bir başkasına yıllar 
sonra ilk kez anlatabilecek ama anlatacak. Çün-
kü bu yaşadığının da birilerince bilinmesini isti-
yor… Bu duyguya neden kapılmıştım? Açıkla-
mam çok zor. Böyle bir yola çıkmak istemiştim 
de ondan belki. Hayal kırıklığına uğramayacak-
tım. Birkaç anlık derin bir sessizliğin ardından hiç 
beklemediğim bir hikâyenin içine girecektik. 

“Aslında ikimiz de zor günler geçirdik. Bizim 
zamanımızda öyle bol bol gezeceksin, tozacak-
sın, evvela beraber yaşayacaksın, sonra evlene-
ceksin gibisinden hadiseler yoktu. Bir gün pe-
der gelmiş ‘Sana ay yüzlü güzel bir kız buldum, 
onunla evleneceksin’ demişti. Hepsi bu kadar-
dı, anladın mı? Evleneceğim kızı birkaç gün son-
ra gördüm. Tabii aileler bir araya gelmiş, toplan-
dık. Birbirimize bir merhaba, nasılsın falan dedik, 
bitti. Yalnız bak, yalanım yok, pederin dediği gibi 
hakikaten ay yüzlü bir kızdı. Rebeka… Benim Re-
bekam… Yaş yirmi dört… Onunki de öyle… Yani o 
zamanlara bakarsan bir kız için çok ileri bir yaş… 
Mühim değil dedim ben. Kız güzel, birkaç yıl da bir 
mektepte Fransızca okumuş. Benim gibi öyle on 
dört yaşında hayata atılmamış. Ne yapalım, fa-
kir aileydik. Eve ekmek getirmek lazımdı. Ney-
se… Birkaç ay içinde nişan, sonra da nikâh der-
ken, evlendik gitti işte…

O senelerde öyle düğün müğün ham getire… 
Eh, elde fazla para da yok… Havradan çıktık, eve 
geldik. Misafirlere bir yemek verdik. Ona özen-
dik ama. Rahmetli anneciğim ile teyzem günler-
ce hazırlık yaptılar… Sonrası hem bildiğin hem de 
bilmediğin gibi…”

Burada da durmuştu. Yine bir sessizlik za-
manıydı. Çekmecelerinde bir şeyler aramaya ko-
yuldu. Çok sürmedi, yüzüne bir gülümseme ya-
yıldı. Elinde küçük bir defter tutuyordu. Eskiliğini 
hemen gösteren bir not defteri… Uzattı, eliyle 
bakmamı işaret etti. Söylediğini elbette yaptım. 
İçinde bir dizi hesap vardı. Alacaklar, verecekler, 
kasanın durumu… Elbette açıklama gelecekti…

“Ticarete ilk başladığım günlerden… Hiçbir 
hesabı kaçırmadım…”

Bu sözlerde de gizli bir mana aramam gere-
kiyor muydu? Sonrasında bilmediğim ne vardı? 
Sorunun cevabını alabilmek için hikâyede biraz 
daha fazla ilerlemem gerekecekti elbet…

Gördüklerimiz 
Göremediklerimiz (64)

MARİO 
LEVİ

l Erhan DEMİRTAŞ

23 Nisan’ın 
diğer yüzü

“Türkiye’de son 
10 yılda çocuklara 

cinsel istismar 
vakalarında 

yüzde 700 artış 
var. 70 bin çocuk 
madde bağımlısı, 

40 bin çocuk 
sokakta yaşıyor.” 
Bu çarpıcı bilgileri 

veren Türkiye 
Çocuklara 

Yeniden 
Özgürlük Vakfı 

Yönetim Kurulu 
Üyesi Avukat 

Duygu Kuru ile 
haklarından 

mahrum 
bırakılan 

çocukları ve 
cinsel istismar 

tasarısını 
konuştuk

Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı Yönetim 
Kurulu Üyesi Avukat Duygu Kuru cinsel istismarın 
önüne geçmek için izlenecek yol ile ilgili önerilerini şu 
şekilde sıraladı: 
■ Bizler yapılacak düzenlemelerin mutlaka çocuğu 
koruyucu ve önleyici tedbirleri içerir şekilde olmasını 
istiyoruz.
■ Çocukların eğitim sürecinin kesintisiz devam etmesi, 
okullardaki rehber öğretmenlerin uzmanlaşarak, 
çocuk ve aileyi iyi tanımaları gerekiyor. Çünkü önleyici 
tedbirlerin alınabilmesi için en önemli adım okuldur.
■ Yine çocuk adalet sisteminde görev yapan çocuk 
polisi, savcı ve hâkimlerin eğitimden geçerek 
uzmanlaşmaları gerekiyor.
■ Çocukların korunması Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığının sorumluluğunda. Ancak, Milli Eğitim, 
Adalet, İçişleri, Sağlık Bakanlığı gibi pek çok kurumun 
ortak çalışması ve birlikte politika üretmesi gerekiyor.
■ Kapalı kurumların uluslararası sözleşmelere uygun 
yapılandırılması, ileri aşamada kapalı kurumlar yerine, 
çocukların iyileştirmeye yönelik çok yönlü kurumlarda 
barındırılması gerçekleşmeli. 
■ Çocuğa ilişkin bakış açısı değiştirilmeli, çocuk 
“yetişkinlere ait olan bir nesne” şeklinde görülmemeli 
ve özneleştirilmelidir. 
■ Çocuklara yönelik ihmal ve istismarı önlemek 
aileden başlayarak toplumun her kesiminin ve 
her kurumun sorumluluğundadır. Ancak devlet, 
bütün bu sorumlulukların yerine getirmesi için 
bilinç oluşturmak, politika geliştirmek, sorumluları 
görevlerini yerine getirirken desteklemek, 
sorumlulukların yerine getirilmesini izlemek ve boş bir 
alan kalmamasını güvence altına almak gibi kapsayıcı 
bir sorumluluğa sahiptir.
■ Çocukların bulunduğu özellikle de çocuk 
hapishanelerinde, sözleşmelere uyularak sivil 
toplum kurumları fazlaca yer almalı, sivil görüş 
benimsenmelidir.
■ Çocuklara ilişkin hak ihlallerinin öncelikli olarak 
sosyal hizmetler, sağlık, eğitim, adalet mekanizması 
ve medya gibi alanlarda engellenmesi sağlanmalıdır. 

DEVLET SORUMLU 
DAVRANMALI23



27 NISAN -3 MAYIS 2018 11Hazırlayan: Gökçe UYGUN Alternatif Sesler

Tarihi ve kültürel dokusuyla İstanbul semtleri arasın-
da çok özel bir yere sahip olan Yeldeğirmeni Mahalle-
si, baharı caz müziğiyle karşılıyor.

Semtin özel mekânlarından olan The Badau İstan-
bul önderliğinde 13 işletme ve atölyenin katılımıy-
la mini bir kültür-sanat ve gastronomi festivali olarak 
“Yeldeğirmeni Caz Baharı” yapılacak.

30 Nisan Uluslararası Caz Günü etkinlikleri kapsa-
mında bu sene Garanti Caz Yeşili desteği ile ikincisi 
kez düzenlenecek olan etkinlik, 29 Nisan ve 30 Nisan 
günlerini kapsayan 15 farklı etkinlikten oluşuyor. 

Önder Focan & Şallıel Bros Funk Book Project 
konseri, Yahya Dai & Sevil Soylu: Jazzy House Brun-
ch, Bora Çeliker & Barış Ertürk: Tahterevalli konseri, 
Serhan Erkol: Sushi & Jazz, Tomas Hetmanek: Port-
reler fotoğraf sergisi ve Unutulmuş İstanbul Mezeleri 
& Jazz festivalin öne çıkan etkinlikleri arasında. Festi-
val, 30 Nisan Uluslararası Caz Günü’nde The Badau İs-
tanbul’da gerçekleştirilecek Garanti Caz Yeşili: Petros 
Klampanis feat. Baha Yetkin konseri ile son bulacak. 
Sokakta plak dinletisinden, Yeldeğirmeni’nin kahve-
cilerinde gerçekleşecek tadımlar eşliğindeki ustalar-
la söyleşilere, vintage aksesuar pazarından açık hava 
film gösterimlerine, sokak lezzetlerinden konserlere, II. 

Yeldeğirmeni Caz Baharı herkesi caz etrafında buluş-
maya davet ediyor. 

Festival programı şöyle;
● Tolgay Keskin ile Yeldeğirmeni’nde doğaçla-

ma keşif gezisi/akustik duo konser (katılım 120 TL) / 
10:00-14:00 Küff Cafe 

● Yahya Dai & Dj Sevil Soylu ile jazzy house brun-

ch (katılım 15 TL)  / 11:00-14:00 mekan no 39: 
● Tomas Hetmanek’in Portreler fotoğraf sergisi (üc-

retsiz) / 12:00-18:00 Hale Atölye
● Kahve tadımı eşliğinde Tuncel Gülsoy ile caz 

üzerine söyleşi (katılım 50 TL) / 14:00-16:30 Kamarad 
Coffee Roastery 

● Barış Ertürk & Bora Çeliker: Tahterevalli konseri 
ve vintage pazarı (ücretsiz) / 14:00-17:00 Bit’ro

● Deniz Özçelik ile ‘Kişiye özel beste masası’ et-
kinliği. (ücretsiz) / 14:00-17:30 İskele Sokak 

● Sokakta plak dinletisi (ücretsiz) / 14:00-17:30 
Yeldeğirmeni Eskicisi

● Feridun Ertaşkan ve Murat Beşer ile caz sohbeti 
(ücretsiz) / 15:00-16:30 Cafe Mu

● Serhan Erkol ile sushi & jazz / açık büfe sushi bar 
(katılım 60 TL) / 16:00-18:00 The Badau İstanbul

● Sohbetli akustik konser: Blues’un kadınları (katı-
lım 20 TL- hot dog ve içecek dahil) / 17:00-18:30 Garda 

● Önder Focan & Şalliel Bros funkbook project 
konseri (katılım 40 TL) / 18:00-22:00 Hangart 

● Dadanizm’den Güliz Noyan ile Birdman film söy-
leşisi (ücretsiz) / 19:00 mekan no 39 

● Adem Gülşen & Özgür Salıcı konseri / unutul-
muş İstanbul mezeleri & jazz (katılım 150 TL) / 20:30-
00:00 Kalabalik 

◆ Gün boyunca Yeldeğirmeni Sandviççisi, Helvacı 
ve Garda’da sokak lezzetlerinin sunulacağı festivalin ka-
panışı 30 Nisan Pazar akşamı saat 21:00-23:00 arası The 
Badau İstanbul’daki konserler sona erecek. Garanti Caz 
Yeşili Uluslararasi Caz  Günü konserinde, Petros Klam-
panis ve Baha Yetkin sahne alacak. (katılım 40 TL) 

YELDEĞIRMENI’NDE
‘CAZ BAHARI’

Bu yıl ikincisi düzenlenecek 
olan Yeldeğirmeni Caz Baharı, 

Garanti Caz Yeşili desteğiyle 
müzikten fotoğrafa, sinemadan 

gastronomiye sanat ve 
kültürün birçok dalını caz 

etrafında buluşturuyor

Temmuz ayında gerçekleşecek 25. İstanbul 
Caz Festivali kapsamında düzenlenecek Genç 
Caz konserleri için başvurular sürüyor. Şimdi-
ye kadar profesyonel bir albüm yayınlamamış, 
30 yaşın altında müzisyenler ve topluluklar, 
klasik ya da caz türlerinin yanı sıra fusion caz, 
rock caz, funk caz, Latin caz, pop caz, acid caz, 
blues, soul, R&B, elektronik caz tarzlarındaki 

demoları ile seçmelere katılabilecek. Adayla-
rın çalışmaları, kendi bestelerinin yanı sıra caz 
standartlarının ya da farklı türde parçaların 
yorumlamalarından oluşabilir. Başvuruların 
arasından Genç Caz Seçici Kurulu tarafından 
belirlenecek 10 topluluk, 27 Mayıs Pazar günü 
yapılacak değerlendirme konserlerine davet 
edilecek. 15'er dakikadan oluşacak canlı per-

formansların ardından 25. İstanbul Caz Festi-
vali’nin Genç Caz konserlerinde yer alacak altı 
isim belirlenecek. Genç Caz Seçici Kurulu’n-
da Aycan Teztel, Cem Tuncer, Cenk Erdoğan, 
Feridun Ertaşkan, Ferit Odman, Hediye Gü-
ven, Hülya Tunçağ, Sevin Okyay, Yekta Kopan 
gibi müzisyen ve gazeteci/yazarların yanı sıra 
ve İstanbul Caz Festivali Direktör Yardımcı-
sı Harun İzer bulunuyor. Genç Caz’a katılmak 
isteyenlerin genccaz.iksv.org adresindeki 
başvuru formunu doldurarak en geç 4 Mayıs 
17.00’ye kadar göndermeleri gerekiyor.

Prof. Ramiz Malik Aslanov yö-
netimindeki İstanbul Üniver-
sitesi Devlet Konservatua-
rı (İÜDK) Senfoni Orkestrası 
ücretsiz bir konser verecek. 
Konserde, Mozart Korno Kon-
çertosu, F. David Trombon 
Konçertosu, Mozart 39. Sen-
foni ve İÜDK’nın 100’üncü yılı 
münasebetiyle gerçekleştiri-
len Ulusal Beste Yarışması’nın 
birincilik ödülünü kazanan bes-
teci Artun Hoinic’e ait Anado-
lu Uvertürü isimli eserin dün-
ya prömiyeri yapılacak. Konser, 
27 Nisan Cuma akşamı saat 
20.00’de Caddebostan Kültür 
Merkezi’ne gerçekleştirilecek.

ÖDÜLLÜ 
BESTECIDEN 

ÜCRETSIZ 
KONSER

“Dünyanın En Başarılı Gençlik Organizas-
yonu” ödülüne sahip, Serhat Hacıpaşalıoğlu 
önderliğinde End Productions tara-
fından düzenlenen, fizy 21. Li-
seler Arası Müzik Yarışma-
sı’nın finali için geri sayım 
başladı. 

İstanbul, Ankara ve 
İzmir’de yapılan eleme-
lerde, toplam 557 lisenin 
sahne aldığı yarışmada, 
14 şehirden 35 ekip, dev 
jürinin karşısında sahneye 
çıkacak. 28 Nisan’da Bos-
tancı Gösteri Merkezi’nde ya-
pılacak büyük finalin jüri üyeleri 
arasında ünlü sanatçılar, müzisyenler, 
müzik yapımcıları ve gazeteciler yer alacak.

MANÇO ANISINA ÖDÜL
Türkiye’nin yetiştirdiği en büyük müzis-

yenlerden biri olan Barış Manço’nun anısı-
na, bir gruba “Barış Manço Özel Ödülü” ve-

rilecek. Ödülü, sanatçının eşi Lale Manço, 
oğulları Doğukan ve Batıkan Manço takdim 

edecek. Dev finalde, “Pop Efsanesi Ödülü” 
Türk pop müziğinin en güçlü yorum-

cusu Nükhet Duru’ya verilecek. 
Duru’nun bir şarkısını seslen-
direceği gecede, “Yılın Genç 
Starı” ödülünü ise pop müzi-
ğin yükselen yıldızlarından 
Ece Seçkin alacak.  Gecede 
ayrıca, alternatif müziğin se-
vilen isimlerinden, farklı yo-

rumuyla büyük beğeni topla-
yan Kalben ve son dönemin en 

çok dinlenen isimlerinden Çağatay 
Akman  sahneye çıkacak.

Organizasyon boyunca sahnelenecek tüm 
performanslar, final heyecanı ve ödül töreni 
fizy’den canlı olarak yayınlanacak. 7 Mil-
yon izleyiciye ulaşması beklenen yarışma-
nın, Bostancı Gösteri Merkezi’ndeki finaline 
gelemeyenler, yarışmayı gün boyu fizy’den 
online olarak takip edebilecek.

CAZ GÜNÜ 
KUTLAMASI
Baba Sahne, Dünya Caz Gü-
nü’nü 30 Nisan Pazartesi akşamı 
21.00’de gerçekleşecek özel bir 
konserle kutlayacak. Türkiye’nin 
en iyi caz müzisyenlerini bir araya 
getiren konserde Alp Ersönmez, 
Engin Recepoğulları, Can Çankaya 
ve Ediz Hafızoğlu’nun sahnesine 
Ülkü Aybala Sunat ve Çağrı Sertel 
de misafir olacaklar.

GENÇ CAZCILARA ÇAĞRI

‘Sosyal müzik’ yapacaklar

Kendilerini ‘Birlikte çalalım, söyleyelim, eğ-
lenelim misyonerleri’ olarak tanımlayan Ah-
met Beyler müzik grubunun bir projesi olan 
Sosyal Müzik Atölyesi, Kadıköy’de yapıla-
cak.
Birlikte doğaçlama müzik yapılan, sanatçı 
ve seyirci kavramlarının iç içe geçtiği, ‘ken-
dini ifade etme aktivitesi’ olan bu atölyede, 
katılımcılar, içlerinden gelen duyguları do-
ğaçlama müziğin üzerine spontan şekilde 
şarkı söyleyerek, ses çıkararak, konuşarak 
ya da başka bir enstrüman kullanarak ifade 
edebiliyorlar.
Ahmet Beyler, ‘Neden Sosyal Müzik?’ soru-
sunu şöyle yanıtlıyor; “İnsanlar, fiziksel ve 

duygusal olarak rahatlayabilmek için kendi-
lerini ifade etmeye ihtiyaç duyarlar. Sosyal 
müzik ile kendini ifade etme yöntemi, her-
kesin uygulayabileceği ve eğlenceli bir ile-
tişim modelidir. İnsan sesi, sosyal müzikle 
kendini ifade etmede kullanılan en doğal ve 
güçlü araçtır. Sesimizdeki farklılıklar müzi-
ğe zenginlik ve derinlik katar. Eğer duygu-
lar samimiyetle ifade edilirse, anlam olarak 
müziğin temelini oluşturur.”
Sosyal Müzik Atölyesi, 28 Nisan Cumartesi 
günü 14.30-17.00 saatleri arasında Nefess 
Yoga’da (Caferağa Mah. Nene Hatun Sok. 
No:7/B, 34710 Moda) yapılacak. Rezervas-
yon için: 0216 550 03 00

mor ve ötesİ’ndensingle plak
Türk Rock Müziği’nin efsanevi grubu mor 
ve ötesi, yeni şarkısı ‘Sultanı- Yegah’ı, 21 
Nisan Cumartesi, her yılın Nisan ayının 
3. haftasında tüm dünyada etkinliklerle 
kutlanan Dünya Plak Günü’ne  (Records 
Store Day) özel olarak 7 inch plak 
formatında, Rakun Müzik işbirliği ve 
Rainbow45 Records etiketiyle hayranlarıyla 
buluşturdu. Sözleri Atilla İlhan’a bestesi 
Ergüder Yoldaş’a ait olan ve Nur Yoldaş 
tarafından seslendirildiği 1981 yılında 
büyük beğeni toplayan ‘Sultan-ı Yegah’ 
şarkısı, mor ve ötesi’nin yorumu ve 
düzenlemesiyle 2 versiyon halinde 23 
Mart’ta  dijital platformlarda yayınlandı ve 
büyük beğeni topladı. 

Yapımcılığını grubun üstlendiği 2 
versiyonlu şarkının kayıtları, Babajim 
İstanbul Stüdyoları’nda yapıldı.Şarkının 
miksi ise Peter Gabriel, Manic Street 
Preachers, Skunk Anansie, Moby, Tears For 
Fears, Suede gibi dünyaca ünlü isimlerle 
çalışlmış olan ünlü İngiliz ses mühendisi 
ve prodüktör Dave Bascombe tarafından 
İngiltere’de gerçekleştirildi. Şarkının 
mastering işlemleride Grammy ödüllü Türk 
ses mühendisi Evren Göknar tarafından Los 
Angeles’ta yapıldı.

Şimdi bu şarkı ve uzun versiyonu, güne 
özel olarak sadece 500 adet, 7 inch ve 33 
rpm single formatında  açılır kapaklı siyah 
plak olarak 21 Nisan Cumartesi günü tüm 
Türkiye’de yayınlandı. mor ve ötesi, 22 
Nisan Pazar günü Rainbow45 Records’un 
Kadıköy mağazasında plak imza günüde 
hayranlarıyla buluştu.

Üniversiteliler

edecek
Üniversiteli gençlerin tiyatro, 
dans gibi kulüp çalışmalarını 
yaptıkları Barış Manço Kültür 
Merkezi, 29 Nisan Dünya Dans 
Günü’ü kutluyor. Marmara 
Üniversitesi Dans ve Eğlence 
Kulübü ve Marmara Üniver-
sitesi Tango Kulübü, 29 Nisan 
akşamı saat 20.30’da ‘Dün-
ya Dans Günü Dans Festiva-
li’ düzenleyecek. İstanbul’daki 
birçok üniversitenin dans ku-
lüplerinin katılacağı ücretsiz 
etkinliğe, aynı zamanda To-
murcuk Vakfı öğrencileri ana 
konuk olarak katılacak.

dans

Lİselİ 
müzİsyenlerİn 
fİnalİ 
Kadıköy’de

GSM öğrencİlerİ
sahneye çıkıyor

Kadıköy Belediyesi Gençlik Sanat 
Merkezi öğrencileri sahneye çık-
maya hazırlanıyor. Merkezde 2017 
- 2018 sezonunda çeşitli branşlar-
da eğitim alan öğrenciler, ilk din-
letilerini verecekler. Mayıs ayı bo-
yunca sürecek olan konser dizisi, 
merkezin piyano hocalarından İpek 
Görgün Kökkaya ve keman hoca-
sı Tuğçe Sarıçiyil’in birlikte verece-
ği arp/keman dinletisiyle başla-
yacak. Ücretsiz olan bu konser, 27 
Nisan Cuma akşamı saat 20.00’de 
yapılacak.
Tüm öğrenci konserleri, merke-

zin performans salonunda ücret-
siz olarak yapılacak. Dinletilerin bu 
haftaki programı şöyle;
● Bediz İsgilip’in piyano öğrencileri. 
4 Mayıs / 18.00
● Turgay Yakut’un gitar ve ses eği-
timi öğrencileri. 4 Mayıs / 18.50
● Duygu Uzel’in piyano öğrencileri. 
4 Mayıs / 19.40
● İpek Görgün Kökkaya’nın piyano 
öğrencileri. 5 Mayıs / 18.00
● Tuğçe Sarıçiyil’in keman öğrenci-
leri. 5 Mayıs / 18.50
● Ozan Akgöz’ün akordeon öğren-
cileri. 5 Mayıs / 19.40

Petros KlampanisYahya DaiBaha YetkinSevil Soylu
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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.

   BESLENME KILIDININ 
ANAHTARI ELIMIZDE

Diyetisyen Ceren Çetin, 
Gaps beslenmesinin üç 
kilit noktasının kemik 
suyu, peynir ve yoğurt 
altı suyu ile turşu 
olduğunun altını çizdi

Y ediklerimiz ve içtiklerimiz “ikinci beyin” 
olarak tanımlanan bağırsaklarımızı na-
sıl etkiliyor? Gaps nedir? Gaps bes-
lenme şekli nasıldır? Soru cüm-

lelerini art arda sıralamak ve yeni sorular 
üretmek mümkün. Biz de sizler için ka-
famızdaki bu soru işaretlerine cevap 
bulmak için Diyetisyen Ceren Çetin’le 
konuştuk. 

● İlk öncelikle Gaps’in tanımını 
yapar mısınız?

Bağırsak sağlığı için birinci ve en te-
mel nokta bağırsak florasındaki bakte-
ri dengesini sağlamaktır. Bağırsaktaki iyi 
ve kötü bakterilerin dengesinin bozulması so-
nucu yaşanan bağırsak sendromuna Gaps adı ve-
rilir. Sağlıklı bir bağırsakta faydalı bakterilerin oranı 
yüksek, hastalık yapıcı bakteri ve mantarların ise daha 
düşük seviyede olması gerekir. 

● Bağırsak florasına neler zarar verir?
Bağırsak floramız sürekli olarak tehlikelerle karşı 

karşıya kalmakta. Kontrolsüz ilaç kullanımı bu tehlike-
lerin arasında yer almakta. Özellikle antibiyotiklerin ya-
rarlı bakteriler üzerinde yok edici etkisi vardır. Antibi-
yotikler, bakteri, virüs ve mantarları iyi huyludan kötü 
huyluya dönüştürür ve dokulara saldırıp hastalık yarat-
ma yeteneği kazandırır. Ayrıca ağrı kesiciler de florayı 
bozuyor. Tifo, kolera, dizanteri gibi bulaşıcı hastalıklar, 
ameliyat, kemoterapi, hormon tedavisi ve radyoterapi,  
işlenmiş ve şekerli karbonhidratların tüketilmesi, aç kal-
mak ve aşırı yemek gibi daha birçok etken floraya za-
rar veriyor. 

● Bağırsak dengesinin bo-
zulması sonucu ortaya çıkan hastalıklar 

hangileridir?
Bozuk bağırsak florası nedeniyle beynin toksinlen-

mesine bağlı olarak ortaya çıkan hastalıklar içerisinde, 
otizm, şizofreni, epilepsi, depresyon, dikkat eksikliği, 
panik atak ve öfke problemleri,  organların ve dokuların 
toksinlemesine bağlı olarak da akne, astım, çölyak, ek-
lem ağrıları, migren, gastrit, ülser, reflü, kabızlık, sedef 
gibi birçok hastalığın yer aldığı söylenmekte. 

● Bağırsakta denge kurmak adına uygulanan 
Gaps diyeti nasıl ortaya çıktı? 

Nöroloji uzmanı olan Doktor Natasha Campbell 
McBride’ın otizmli olan oğlunu iyileştirmek adına uygu-
ladığı bir beslenme şekli olarak ortaya çıktı. Yurt dışın-
da uzun yıllardır gündemde olan Gaps diyeti, ülkemiz-
de de son üç yıldır yaygınlaşmaya başladı. Campbell’a 

göre otizme, hasarlı ve geçirgen bağırsak nedeniyle tok-
sinlerin, ağır metallerin, katkı maddelerinin ve iyi sin-
dirilmeyen besinlerin bağırsak duvarından kana ve kan 
yoluyla da beyne girmesi sonucu oluşan toksinlenme ne-
den olmakta. 

 ● Gaps beslenmesinde hangi besinler önceliklidir? 
Bağırsak duvarının iyileşmesinde kemik suyunun 

rolü çok büyüktür. Fakat 12 saat kısık ateşte kaynayan 
kemik suyundan bahsediyoruz. Bu şekilde kemiğin ya-
pısında bol miktarda bulunan jelatin, doğal yağlar, mi-
neraller, vitaminler bağırsak duvarının onarılmasında ve 
bağırsak duvarında astar oluşumunda son derece önem-
lidir. O yüzden kemik suyu beslenmede hep başroldedir 
ve beslenmenin her aşamasında vardır. Probiyotik besin-
ler de çok önemlidir. Özellikle ev yoğurdu,  peynir altı 
suyu ve yoğurdun suyu. Turşularda önemli bir yere sa-
hiptir. Fakat sirkeden yapılmamış turşu olmalı. Sirke ila-

vesi olduğu zaman sebze fermantasyon işlemini gerçek-
leştirmiyor. İyi bakteri grubu üremiyor. Hindistan cevizi 
yağı, avakado, bal kabağı, kırmızı pancar ve yer elması 
da beslenme için gerekli besinler arasında yer almakta. 
Kısacası kemik suyu ve probiyotikler ve fermente seb-
ze Gaps beslenmesinin kilit noktaları. Diğer besinler ise; 
Hastaların gösterdiği reaksiyonlara göre beslenmeye da-
hil oluyor. Çünkü diyet kişisel bir durumdur. 

● Gaps beslenme şekliyle nasıl sonuçlar alıyorsunuz? 
Bir hafta içerisinde 80’e yakın hasta görüyoruz. Otis-

tik çocuklarda göz kontağının tekrardan başladığını ve 
adaptasyonun çok arttığını gözlemliyoruz. Olumlu geri 
dönüşler bizi mutlu ediyor. Çocuklarda daha iyi geri dö-
nüşler alabiliyoruz. Çünkü çocuklar beslenmeyi benim-
semeye daha yatkınlar ve bu beslenme şeklini bir yaşam 
biçimi olarak kabul edebilirler. Ama yaş arttıkça beklen-
timiz düşüyor. 

Baharın gelmesiyle canlanan doğaya inat, çoğumuz ken-
dimizi bir hayli yorgun hissediyoruz. Siz de erken yatıp 
uyusanız bile sabahları yorgun mu kalkıyorsunuz? Gün 
boyunca kendinizi bitkin ve uykusuz hissediyor, dikka-
tinizi bir türlü toparlayamıyor musunuz? Yanıtınız “evet” 
ise bahar yorgunluğuna yakalanmış olabilirsiniz. Acıba-

dem Bakırköy Hasta-
nesi Beslenme ve Diyet 
Uzmanı Şeyda Sıla Bil-
gili baharla birlikte ısı ve 
nem oranının artmaya 
başladığını, bu durumun 
da hormonlar üzerin-
deki değişimlerle me-
tabolizma hızını, iştahını 
ve kiloyu etkileyebile-
ceğini belirterek “Kışın 
yavaşlayan metaboliz-
ma bahara geçişe he-
men adapte olamayabi-
liyor. Ayrıca vitamin ve 
mineral depolarının ye-
tersizliği de bahara geçi-

şi zorlaştırıyor. Buna bir de kışın sıkça görülen D vitami-
ni eksikliği eklenince bahar yorgunluğu kaçınılmaz hale 
geliyor” diyor. Oysa ciddi bir sağlık problemi yoksa ba-
harı enerjik ve pozitif bir ruh haliyle geçirmek hiç de zor 
değil aslında. Bunun için yapılması gereken ilk şey, hiç 
kuşkusuz bazı besinleri düzenli tüketmek olmalı.  Bes-
lenme ve Diyet Uzmanı Şeyda Sıla Bilgili baharı zinde 
geçirmenizi sağlayacak besinleri anlattı, önemli öneri-
lerde bulundu.

KİVİ
Kivi, içerdiği C vitaminiyle dikkat çe-
ken bir meyve. Sabahları veya gün 
içinde tüketilen bir adet kivi 
enerji vererek metabolizmayı 
canlandırıyor. Kışın yavaşla-
mış metabolizma hızlanarak 
bahar yorgunluğuyla daha 
kolay baş etmenizi sağlıyor. 
İçerdiği C vitamini sayesinde 
demir içeriği yüksek besinlerle 
birlikte yenildiğinde vücudun de-

mir emilimini de artırıyor. Örneğin; sabah kahvaltıda yu-
murtayla birlikte kivi tüketebilirsiniz.

ÇİLEK
Çilek su ve lif oranı yüksek ol-
duğu için hem tok tutuyor, 
hem de kan şekerini hız-
lı yükseltmiyor. Aynı zaman-
da bahar yorgunluğunun ön-
lenmesinde de etkili olan 
potasyumdan ve vücut direnci-
nin artırılmasını sağlayan antiok-
sidanlardan da zengin bir meyve. Dü-
şük kalorisi ve enerji verici etkisiyle beslenme listenizde 
sıklıkla yer alabilir. Günlük 1 porsiyon meyve olarak 12 
adet küçük çilek tüketebilirsiniz.

ANANAS
Ananas hem yorgunluğa yol açan ödemin atılmasında 
fayda sağlıyor, hem de diyet yapan-
lar için iyi bir meyve. Kalorisi az, 
su içeriği yüksek. Lifli yapısın-
dan dolayı bağırsakları çalıştı-
rıyor ve tok tutuyor. C vitami-
ni ve lif oranı oldukça yüksek 
olan ananası günde 2 halkayı 
geçmeyecek şekilde tüketerek, 
gün içinde gerekli olan enerjiyi 
depolayabilirsiniz.

CEVİZ, FINDIK, BADEM
Beslenme ve Diyet Uzmanı Şeyda Sıla Bil-
gili içerdikleri E vitamini, lif, mag-
nezyum ve omega-3 yağ asit-
leri sayesinde ceviz, fındık ve 
bademin yorgunluğun düş-
manı olan besinler arasında 
yer aldıklarına işaret ederek, 
“Özellikle antioksidan etkisi 
olan E vitamini bağışıklık sis-
teminin korunmasında önemli 
bir rol üstleniyor. Günde 10 fındık 
veya 6-8 adet badem ya da 3 tam 
ceviz tüketmek, baharı enerjik geçirmeniz 
için çok önemli” diyor.

YUMURTA
Yüksek protein kalitesi, selen-
yum, çinko, iyot ve demir içe-
riğiyle her mevsimin en de-
ğerli besinidir yumurta. İyi bir 
demir deposudur. Eğer de-
mir eksikliğinin olası sonuçla-
rı olan yorgunluk, uykuya eğilim 
ve halsizlik gibi semptomlarınız 
varsa buların ortadan kaldırılması-
na yardımcı oluyor. Ayrıca sağladığı kas aktivasyonuy-
la daha enerjik hissetmenize katkıda bulunuyor. Beynin 
en önemli yapı malzemesi, bir tür vitamin olan ‘kolin’dir. 
Günde bir veya 2 yumurta yediğinizde güne zinde baş-
ladığınız gibi, beyninizdeki kolin oranını artırarak hafıza 
kaybı ve erken bunama gibi sorunların gelişme riskini de 
düşürebilirsiniz.

MUZ
Muz, potasyum kaynağı olma-
sı sayesinde kas krampları ve 
kas güçsüzlüğüne karşı çok 
etkili olmasının yanı sıra beyin 
hücrelerinin ölmesini engel-
leyebiliyor. Düzenli olarak gün 
içerisinde yenildiğinde, beyinde 
seratonin denilen mutluluk hormo-
nu düzeyini arttırabiliyor. Karanlıkta salgı-
lanan uykuya geçişi kolaylaştıran melatonin hormonu-
nun salgısını da arttırarak kaliteli bir uyku sağlayabiliyor. 
Günde bir adet yerli muzu ara öğün 
olarak tüketebilirsiniz.

ENGİNAR
Enginar, içerdiği A vitamini, C 
vitamini, niasin, potasyum ve 
posa sayesinde vücudu din-
lendiriyor, dinçlik sağlıyor. Tok-
sinlerin vücuttan uzaklaştırıl-
masını kolaylaştırıyor. Bu sayede 
de bahar yorgunluğuna karşı müca-
dele ederek, enerjik hissetmenize katkıda bulunuyor. En-
ginarı çiğ olarak salatalarda veya pişmiş olarak haftada 2 
kez tüketmeniz sağlığınız açısından faydalı olacaktır.

SEMİZOTU
İçerdiği yüksek su oranıyla baharla bir-
likte artan su ihtiyacına katkı sağ-
lıyor. Sebzeler arasında omega 3 
yağ asitlerinden en zengin seb-
ze olan semizotu, bu sayede 
bağışıklığın güçlendirilmesinde 
çok büyük önem taşıyor. Vü-
cudumuzda demir ve kalsiyum 
depolarının dolu olmasına yardım 
ediyor. Böylece bahar yorgunluğu-
nu hissetmez veya çok kısa zamanda 
atlatabilirsiniz. Haftada 2 kez yoğurtlu semizotu salata-
sı yapabilir veya zeytinyağlı sebze yemeği olarak pişire-
bilirsiniz.

KEFİR
Kefir, içerdiği probiyotik bakteriler sayesinde bağışıklık 
sisteminin güçlenmesine yardımcı oluyor. Güçlü bir ba-
ğışıklık sistemi de bahar yorgunluğunu daha kolay at-
latmanızı sağlıyor. Bilimsel araştırmalara göre probiyotik 
besinler, düzenleyici fonksiyonu olan T hücre yüzdesi-
ni arttırarak, mevsim geçişlerine karşı toleransı yükselti-
yor. Her gece bir bardak kefir tüketmeniz bağışıklık sis-
teminizi güçlendirecektir.

YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER
Roka, tere, nane, maydanoz, reyhan gibi taze yeşillik-
ler içerdikleri yüksek klorofil ile iyi birer antioksidanlar. 
Yüksek Lif oranları ile bağırsak hareketlerini artırıyorlar. 
C vitamini içerikleri de yüksek oluyor. Bu ne-
denle yeşil yapraklı sebzeleri çiğ olarak da bol 
bol tüketmeyi alışkanlık haline getirmeniz çok 
önemli. Potasyum ve folik asit açısından zen-
gin olan yeşil yapraklı sebzeler yorgun-
luğu önleyip, baharı enerjik geçirme-
nize yardımcı oluyor. 
Sofranızda her 
öğünde koyu yeşil 
yapraklı sebzele-
re yer vermeyi 
ihmal etme-
yin.

BAHAR YORGUNLUĞUNU BU BESINLERLE YENIN!

● Seyhan KALKAN VAYİÇ
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İKİNCİ
AMATÖR LİGDE

BU HAFTA

İKİNCİ 
AMATÖR LİGDE

BU HAFTA
Süper Amatör Lig’in iki alt ligi olan 

İkinci Amatör Lig’de altı Kadıköy takımı 
bulunuyor. 12. Haftanın sona erdiği ligde 

Kadıköy takımlarının aldığı sonuçlar ve puan 
tablosundaki sıralamaları şöyle: 

14. Grupta Erenköy Gençlik Spor  
galibiyete hasret kaldı. Batı Ataşehir’e  

“2-0”lık skorla mağlup olan ekip, bu 
sonuçla 8.sıraya geriledi. 

17. Grupta formuna tekrar kavuşan 
Hasanpaşa, Beykoz Göllüköyü’ne karşı 

galip geldi. Maçı “1-2” kazanan Hasanpaşa 
7.sıraya yükseldi. Yine aynı grupta bulunan 

Haydarpaşa Demirspor bu  
hafta başka bir Beykoz takımını ağırladı. 
Beykoz İncirköy ile “1-1” berabere kalan 

ekip 3.sıradaki yerini korudu.
18. Grupta ise Feneryolu Üsküdar  

Salacak ile “1-1” berabere kalarak 5.sıradaki 
yerini korudu.

19. Grupta Selamsız’a “5-3” yenilen 
ErenköyAcar, grupta 8.sırada yer alırken, 

Ferahsporu “10-2” gibi bir skorla yenen 
Kozyatağı 3.sırada yer alıyor.
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Söylemesi ayıptır, biraz kilo problemim var. 
Birazdan fazla aslında. Obez değilim, şişman 
da değilim, ama veriler kötü, sınırlarda dola-
şıyor, oralara doğru gidiyorum. Kabul etme-
liyim. Çukurova ve Gaziantep’te büyümüş 
birisi olarak iştahımı zor kontrol ediyorum. 
Gençlik de gitti artık ve yaşlandıkça kilo ver-
mek iyice zorlaşıyor. O zaman yapacak tek 
bir şey kalıyor. Spor yapmak. Bisiklete bin-
mek, yürümek, koşmak, futbol oynamak... 
Ne olursa yapmam lazım artık. Aslında yapı-
yordum da... (Görüntü bulanıklaşır ve geçmi-
şe gideriz.)

İlk kez kolumu kırdığımda 7 yaşındaydım. 
Parkta, kayacakta kayarken, tersten ge-
len çocuk tepeme çıktı. Yer kapma savaşın-
da güçlü olan ayakta kaldı, ben kendimi yerde 
buldum. Sağ kolumun üzerine düşmüştüm. 
İki yerden kırık, bir yerine oturtma operasyo-
nu ve bir ay alçı. Sonra ilkokul dörtte kıran kı-
rana bir sınıf maçında arkadan çekildim. Gole 
giderken hem de. Gene kolum altımda kaldı, 
bu sefer sol el bileğim dönmüştü. Yaş ağaç 
kırığı dediler. Tam ayrılmamış ama kırık işte. 
Gene alçılardayım. 

İki sene sonrasındayız. Artık ortaokul ça-
ğındayım. Memlekette yayladayız. Koca koca 
kayalarla halter yapıyoruz. Kim daha büyü-
ğünü kaldıracak. Bahçecinin oğlu geldi, koca 
kayayı kaldırıp fırlattı, şans bu ya, yerden 
sekti, sağ ayağımın tam üstüne düştü. Tarak 
kemiği kırığı ve ezik. Üst açık, alttan alçı. Üs-
tüne basmak yok. Tekrar spora dönmek için 
en az iki ay var. 

Biraz büyüdüm sonra. Üniversiteye ha-
zırlanıyorum. Benden 15 santim uzun birin-
den ribaunt almaya heveslendim. Aldım da. 
Ama düşerken sağ ayak bileğim döndü. Bağ-
larım kopmuştu. İki ay alçı, üzerine tam an-
lamıyla koşabilmem için altı ay daha. Yaş bü-
yüdükçe sakatlık da ağırlaşıyordu. Artık 35 
yaşındaydım. Benim çağıma gelen profes-
yonel sporu bırakıyordu. Ben amatördüm. 
Devamdı o zaman. Her hafta halı sahada ter 
döküyorduk. Bir maçta, kaleciyle karşı kar-
şıyayken dengem bozuldu, topa bastım. Tak 
diye bir ses geldi. Sol ayak bileğim hem bağ-
ları dağıtmıştı, hem kırılmıştı. Dokuz çivi, bir 
plakalı ameliyat evresine geçmiş oldum. 6 
ay koltuk değneğiyle yürüdüm. 2 sene mer-
diven inmekte zorlandım. Ama pes etme-
ye niyetim hâlâ yoktu. 2011’de Amanların bir 
daveti üzerine yazarlar, müzisyenler, oyun-
culardan oluşan bir takım kurup (Ayazma) 
maçlara başladık. Sonra doymadık, 11’e 11, 
ofsaytlı, hakemli lig falana kadar gitti iş. Sol 
açıktaki yerimi kaybettiğim zamana denk 
geldi. Bir süre sonra sol bekte bile idare ede-
biliyordum anca. Sonunda kendimi teknik di-
rektörlük koltuğunda buldum. Baktım, reka-
betçi sporda yapamıyorum. Hareketsiz de 
olmayacak. Bisiklete merak sardım. Kask-
lar, aksesuarlar falan, hepsi tamamdı. İşe bile 
onunla gidiyordum. Derken ikinci katta kapı-
ya demirlediğim güzelim bisikletimi çaldılar. 
Çok üzüldüm. Ama vazgeçmedim, yeni plan-
larım vardı. Yoğunluktan uygulayamasam da 
spor yapma aşkından vazgeçmedim.

Tüm bunları yılmamaya örnek olsun diye 
anlatıyorum aslında. Ne diyordu Rocky Adri-
an’a: “Ben başarabiliyorsam, siz başarabili-
yorsanız, herkes başarır.” Tam olarak böyle 
değildi ama uydu galiba. Kolum, ayağım kı-
rıldı, bisikletimi çaldılar, fazla mesailerle dolu 
işlerle çalıştım, ama sporu bırakmak hiç gel-
medi içimden. Ta ki birkaç sene öncesine dek. 
Bu lanet kilolar o sırada hücum etti işte. Bol 
bol geldiler, karın bölgemi muhasara ettiler. 

Önümüz bahar. Ben gene spora geri dön-
mek niyetindeyim. Dönüş için bundan güzel 
mevsim mi var? Üç kişiyi geçip topu doksa-
na takamayabilirim. Ama bisiklete dönebi-
lirim mesela. Bir spor salonuna falan ihtiya-
cım yok. Kadıköy’de yaşıyorum. Her yer yeşil 
alan, her yer serbest spor alanı. Koşarım en 
kötü. O da olmadı yürürüm. Sporsuz olmu-
yor. Emekliliği yok çünkü. Olmamalı en azın-
dan. Olmayacak... 

Sporun emekliliği 
olmaz

BAĞIŞ 
ERTEN

adıköy Belediyesi’nin Kadıköylülerin güne daha 
mutlu ve sağlıklı bir şekilde başlamaları için “Turp 
Gibi Kadıköy” sloganıyla başlattığı ve geleneksel 

hale getirdiği sabah sporları, yoğun bir katılımla devam ediyor. 
Kadıköy’ün parklarının ev sahipliği yaptığı sabah sporları, uzman 
eğitmenler eşliğinde 07.00 ile 08.00 saatleri arasında yapılıyor.  

Spor konuşulacak
Kadıköy’de sporun dünü bugünü 
ve yarını konuşulacak. Kadıköy 
Belediyesi, sporun tarihsel gelişimi, 
spor kültürü,  medya, toplum ilişkisi 
konularını tartışarak, sporun bilinçli 
yaygınlaşmasına katkıda bulunmak 
için bir panel düzenliyor. “Sporun 
Dünü, Bugünü ve Yarını” başlıklı panel 
4 Mayıs Cuma günü Kadıköy Belediyesi 
Kozyatağı Kültür Merkezi Konferans 
Salonu’nda gerçekleşecek.
Cumhuriyet Gazetesi Spor Müdürü 
Arif Kızılyalın moderatörlüğünde 
gerçekleşecek panel saat 13.00’te 
başlayacak. “Sporun Dünü, Bugünü ve 
Yarını”  panelinin konuşmacıları ve konu 
başlıkları şöyle:
Aysu Melis Bağlan- İçtihatsız Klasör: 
Spor Hukuku 
Murat Didin- Dünyada Gelişen Spor 
Kültürü ve Çocuklar İçin Spor Yatırımları
Bağış Erten-  Spor 
Gazeteciliğinin Dünü, Bugünü                                                                                   
Müslüm Gülhan- Sporun Kültür Kodları      

Forza Yeldeğirmeni, Bome Der-
sim, Sportif Lezbon, Ayak Ta-
kımı, Famsızlar... Onlar Kar-
şı Lig’in 13 takımından birkaçı. 
Adil rekabetin yaşandığı, hırsla 
değil zevkle oynanan bir futbol 
için bir araya geldiler. “Endüstri-
yel futbola, ırkçılığa, milliyetçili-
ğe, cinsiyetçiliğe, her türlü nefret 
söylemi ve ayrımcılığa” karşılar. 

Karşı Lig, tümüyle bir amatör 
organizasyon. Üstelik hakemsiz, 
maçı kendi kendilerine yönetiyorlar.  “Fair play” 
ya da diğer adıyla “dürüst oyun” ilkeleri sonuna ka-
dar geçerli. Katılan futbolcuların tamamı bu ilkele-
ri içselleştirdiğinden, herhangi bir sorun çıkmıyor, 
en azından şu ana kadar çıkmadı. Manifestosunun 
ilgili maddesinde hakemsizlik meselesi şöyle açık-
lanıyor: “Aktif lisanslı oyuncu oynatmak konusun-
da Karşı Lig olumlu bir eğilim taşımamaktadır. Kar-
şı Lig daha çok ‘mahalle futbolu’ ruhunun modern 
versiyonunu inşa etme çabasını gösterir. Dolayısıy-
la ‘senin oyuncun da öyle diyor’ dendiğinde hakeme 

ihtiyaç duymaz, hatta ‘oyuncun öyle diyor’a, sonsuz 
bir güven duyar.”

13 amatör anti-faşist takımı bir araya getiren 
Karşı Lig’in ilk haftası 5-19 Ekim tarihleri arasın-
da futbolda yaşanan eşitsizliğe karşı farkındalık ya-
ratmak için Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği ile 
birlikte #FootballPeople eylem haftasına ithaf edil-
mişti. 16 haftanın ardından lig sonlandı. Kazanan 
43 puanla Cafer İdman Yurdu oldu. Cafer İdman 
Yurdu’nu Famsızlar ve Kuzguncuk Bostan Celti-
cs izledi.

Kadıköy sağlığına sahip çıkıyorKadıköy sağlığına sahip çıkıyor

Kadıköy’ün parklarının 
yanı sıra sahilleri de 
sabah sporuna kucak 
açıyor. Gönüllü olarak 
sabah sporu yaptıranlar 
da Kadıköylülerin 
sağlığına sağlık katıyor. 
Gedik Üniversitesi’nde 
spor yöneticiliği 
bölümünde öğrenci 
olan ayrıca özel bir spor 
merkezinde eğitmenlik 
yapan Kaan Koca, 
gönüllü olarak da iki yıldır Caddebostan 
Sahili’nde Kadıköylülerle birlikte spor 

yapıyor.  İnsanların 
özelikle hafta sonları 
sabah sporu için kapalı alanları tercih 
etmediğini dile getiren Kaan Koca, “Açık 
havada pazar günü 08.00 ile 09.00 
saatleri arasında güne daha iyi başlamak 
için birlikte spor yapıyoruz. Katılımcıların 
sağlık durumuna ve spora yatkınlıklarına 
göre hareket kombinleri oluşturuyorum. 
Hem spor yapıyoruz hem 
de spor sonrası oturup, 
sohbet ediyoruz.” dedi.  

“AÇIK HAVADA SPOR İYİ ”
Pazar günü sabah 

sporuna gelen Sadife Tuncel, “İki yıldır 
sabah sporuna katılıyorum. Güne 
dinamik başlıyorum. Gün 
boyunca sporun etkisini 
hissediyorum. Temiz 
hava ve deniz kokusu 
iyi hissettiriyor” dedi. 
Valeria Yorulmaz ise; “Spor  
motive ediyor. Enerjik ve 
dinç hissediyorum. Hem spor 
yapıyorum hem de yeni arkadaşlıklar 
kuruyorum” dedi. 

Şampiyon
“Futbol borsada değil 

arsada güzel” diyen 
futbolseverlerin kurduğu 
Karşı Lig’in 5’inci sezonu 

Cafer İdman Yurdu’nun 
şampiyonluğuyla sonlandı

Cafer İdman Yurdu

Kadıköy Belediyesi’nin “Turp Gibi Kadıköy” adı altında parklarda başlattığı sabah sporları, Kadıköylülerden büyük ilgi 
görüyorK

l Seyhan KALKAN VAYİÇ

GÖNÜLLÜ EĞİTMENLER DE 

SAHİLLERDE…

7’DEN 70’E HERKES SPORDA
Sporun yaşamın bir parçası olduğunu dile getiren Kadıköy 

Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Zafer Batar, 
“İnsanları spor ile buluşturup, güne zinde ve huzurlu bir şekilde 

başlamalarını sağlamak çok güzel bir duygu. Bu durum bize keyif 
veriyor. Spor sağlıktır. O yüzden her gün yapılması gerekiyor. Şu 

an 6 parkımızda uzman eğitmenlerimiz, vatandaşlarımıza hizmet 
veriyor. Kadıköy’de 7’den 70’e herkes spor yapıyor” diye konuştu. 

“BİLİNÇLİ SPOR”
Kadıköy Belediyesi spor koordinatörlerinden Volkan Budaksal, parklarda antrenörler 
eşliğinde bilinçli bir şekilde spor yapıldığına işaret ederek, “7’sinden 70’ine hatta 
90’ına kadar her yaştan Kadıköylü sabah sporu yapıyor. Spora ilk yirmi dakika 
hareketli müzik eşliğinde bütün vücudu çalıştıran aerobik tarzında kardiyo ile 
başlıyoruz ve yağ yakımını hızlandırıyoruz. 
Daha sonra pilates bandıyla ve dambılla direnç 
hareketleri yapıyoruz. Son olarak da esneme 
hareketleriyle sporumuzu bitiriyoruz” dedi.
“Spor ciddi bir iştir. O yüzden Kadıköylülere 
karşı bir sorumluluğumuz var” diyen Volkan 
Budaksal, “Sabah sporuna katılım gösterenlerin 
yağ ve kas ölçümlerini yapıyoruz. Bu ölçümleri 
listeliyoruz. Kas oranı düşük ve yağ oranı 

yüksek birine uygun spor programı hazırlıyoruz. Örneğin, direnç 
egzersizlerini pilates bantlarıyla ya da dambıllarla yapıyoruz. Kişinin 
omzunda sorun yoksa şınav çektiriyoruz.” diye konuştu.

Sabah sporu için Özgürlük Parkı’na hafta içi her gün geldiğini 
dile getiren Gülcan Kaya, “Sabah sporu bana çok iyi geliyor. 
Zinde oluyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum. Herkes sabah 
sporu yapmalı” diyor.  Aynur Sönmez de 24 yıldır sabah 

sporu yaptığını belirterek “Sağlığım için ve hayatımın 
bir parçası olduğu için spor yapıyorum. Kadıköy’de 

yaşamak bir ayrıcalık. Böyle güzel parklarımız var. Kızım da 
bu tarafa taşındı. O da spora gelecek. Her yaştan Kadıköylü gelmeli. 
Bu fırsatı değerlendirmeli.” diye ifade ediyor memnuniyetini.

Nilgün Göksal ise sporun “gençlik iksiri” olduğunu 
belirterek, “İlaç kullanmıyorum. Çünkü benim 

ilacım spor. İyi yaşamak için spora yatırım 
yaptım” derken Elif Yavuzer, 
“Güne iyi başlamak için işten 

önce buraya geliyorum. Sporla 
kazandığım mutlu ve neşeli olma 

durumu işime de yansıyor. Gün boyu 
kendimi iyi hissediyorum ” diyor. 

“İLAÇSIZ BİR DÜNYA İÇİN…”
Zahir Karakaya, “Eşimle birlikte 
geliyoruz. Sağlımızı spora 
borçluyuz. Spor sayesinde 
ilaç kullanmadık. İlaçsız bir 
dünya için spor yapalım. Bizlere 
sağladığı bu hizmetten dolayı 
da belediyeye çok teşekkür 
ediyoruz” diye ifade ediyor duygularını. 

Saliha Gümüş ise “Sabah 
buraya geldiğim zaman 

günüm çok güzel geçiyor. 
Güne iyi başlıyorum.  
Spor mutluluk hormonu 
salgılıyor o yüzden 

hayata olumlu bakıyorum” 
diyor. Mutlu ve 

huzurlu olduğunu ifade 
eden Kazım Ergüzel de 
“Kalp hastasıyım. Ama 
kalbi sağlam tutmak 
için hafta içi her gün 
spora geliyorum.” şeklinde 
konuşuyor. 

sabah sporu 
yapıyor
sabah sporu 
yapıyor

Sabah sporunun yapıldığı 
parklar ile günler şu şekilde;

Kriton Curi Parkı’nda 
Salı, Çarşamba, Perşembe, 

Cuma.
Milli Hakimiyet Parkı’nda 

Cuma, Çarşamba ve 
Pazartesi.

Kalamış Atatürk Parkı’nda 
Pazartesi, Salı, Çarşamba, 

Perşembe, Cuma,
Fenerbahçe Parkı’nda 

Pazartesi, Çarşamba, Cuma.
Koşuyolu Parkı’nda 

Pazartesi, Çarşamba, Cuma.
Özgürlük Parkı’nda 

Pazartesi, Salı, Çarşamba, 
Perşembe, Cuma.

“GENÇLİK İKSİRİ GİBİ” “İYİ HİSSEDİYORUM”
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KADIKÖY BELEDİYESİ 
GÖNÜLLÜLERİ

HAFTALIK ETKİNLİK PROGRAMI

27 NİSAN – 4 MAYIS 2018
Başvuru Tel: 0216 346 57 57

ŞİİRLİ MÜZİK GÜNÜ DİNLETİSİ
Rasimpaşa Gönüllüleri Türk Sanat Müziği 

Korosu – Sunum Bülent Altıntoprak
Tarih-Saat: 29 Nisan 2018/ 15.30

Yer: Rasimpaşa Gönüllü Evi
Düzenleyen: Rasimpaşa Gönüllüleri

SADABAD TSM KOROSU
Şef Abidin Gerçeker

Tarih-Saat: 30 Nisan 2018/20.00
Yer: Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi

Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri

ŞİİR DİNLETİSİ
Eğitimci Yazar Hasan Aydın

Tarih-Saat: 30 Nisan 2018 /14.00
Yer: Kriton Curi Gönüllü Evi

Düzenleyen: Kriton Curi Gönüllüleri

"SAHRAYICEDİT GÖNÜLLÜLERİ 
TSM KOROSU"

Şef  Salih DEMİRCİ      
Tarih: 01  Mayıs 2018 / 20.00

Yer: Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi
Düzenleyen: Sahrayıcedit Gönüllüleri

ELSANATLARI SERGİSİ VE DEFİLE
Açılış: 2 Mayıs 2018 /13.30

Sergi Süresi: 2-3 Mayıs
Yer: Fikirtepe Gönüllü Evi

Düzenleyen: Fikirtepe Gönüllüleri

TÜRK HALK MÜZİĞİ KOROSU KONSERİ
Şef Tümer Avcı

Tarih-Saat: 2 Mayıs 2018/20.00
Yer: Kadıköy Halk Eğitim Merkezi

Düzenleyen: Moda Gönüllüleri

HIDRELLEZ DİLEKLERİ VE RİTÜELLER
Kişisel Gelişim Uzmanı Melda Tunçel

Tarih-Saat: 2 Mayıs 2018/14.00
Yer: Rasimpaşa Gönüllü Evi

Düzenleyen: Rasimpaşa Gönüllüleri

DUYGULARIMIZ VE BİZ
Psikolog Buket Elbeyoğlu

Tarih-Saat: 2 Mayıs 2018 /14.00
Yer: Fenerbahçe Gönüllü Evi

Düzenleyen: Fenerbahçe Gönüllüleri

ASTROLOJİ HAYAT BULMACASININ ANAHTARI
Astrolog Dilara Eda Gürsoy

Tarih-Saat: 3 Mayıs 2018/14.00
Yer: Rasimpaşa Gönüllü Evi

Düzenleyen: Rasimpaşa Gönüllüleri

OCAK TİYATRO OYUNU
Pendik Halk Dansları Topluluğu

Tarih-Saat: 3 Mayıs 2018/15.00
Yer: Merdivenköy Gönüllü Evi

Düzenleyen: Merdivenköy Gönüllüleri

İSKİTLERLE ÇUVAŞLARIN 
VE AMAZONLARIN AKRABALIĞI

Doç. Dr. Haluk Berkmen
Tarih-Saat: 3 Mayıs 2018 /14.00

Yer: Fenerbahçe Gönüllü Evi
Düzenleyen: Fenerbahçe Gönüllüleri

EBRU SANATI SÖYLEŞİ, SUNUM
Ebru Sanatçısı Alparslan Babaoğlu
Tarih- Saat: 03 Mayıs 2018/15.00

Yer: Moda Gönüllü Evi
Düzenleyen: Moda Gönüllüleri

"HUMAYUN TÜRK  MÜZİĞİ KOROSU"
Şef  Murat BİRER 

Tarih: 03 Mayıs 2018 / 20.00 
Yer: Barış Manço Kültür Merkezi  

Düzenleyen: Koşuyolu  Gönüllüleri

"ERENKÖY GÖNÜLLÜLERİ TSM KOROSU’’
Şef  Tuğçe PALA  

Tarih: 03 Mayıs 2018 / 20.00
Yer: Caddebostan Kültür Merkezi  
Düzenleyen:Erenköy  Gönüllüleri

İSLAM VE LAİKLİK
CHP Genel Sekreter Eski Yardımcısı 

Nevşehir İl Eski Başkanı O Fahri Ertik
Tarih-Saat: 3 Mayıs 2018/14.00

Yer: Bostancı Gönüllü Evi
Düzenleyen: Bostancı Gönüllüleri

KIZILAY İLE ORTAKLAŞA 
HALKA KAN BAĞIŞI KAMPANYASI

Dr. Tevfik Kızgın
Tarih-Saat: 4 Mayıs 2018 /10.00

Yer: Fenerbahçe Gönüllü Evi
Düzenleyen: Fenerbahçe Gönüllüleri

“HIDIRELLEZ ŞENLİĞİ”
Tarih-Saat: 5 Mayıs 2018/ 19.00

Yer: Acıbadem Parkı
Düzenleyen: Acıbadem Gönüllüleri

Eğitimevi’nde 23 Nisan kutlaması
Erenköy Gönüllüleri Sosyal Hizmetler 
Komitesi, suça sürüklenen çocukların 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramını kutlamak amacıyla 
T.C.Adalet Bakanlığı İstanbul Çocuk 
Eğitimevi’ne bir ziyaret gerçekleştirdi. 
Kutlamalara, kurumda kalan 12-
18 yaş grubu 162 çocuğun yanı 
sıra kurum personeli de katıldı. Ulu 
Önder Mustafa Kemal Atatürk ve 
silah arkadaşları için yapılan saygı 
duruşunun ardından, İstiklâl Marşının 
okunmasıyla başlayan etkinlikte,23 
Nisan’ın anlam ve önemini anlatan bir 
barkovizyon da yayınlandı. 
Daha sonra kürsüye davet edilen 
Erenköy Gönüllü Evi Başkanı Nurhan 
Sözer, konuşmasına Kadıköy 
Belediyesi Gönüllülerini tanıtarak 
başladı. Kurum Müdürü Aysun 
Güner ve ekibine, gösterdikleri 
misafirperverlik ve gönüllülere 
tanıdıkları olanaklar için, Kadıköy 
Belediyesi Gönüllü Merkezi Yönetim 
Kurulu Üyesi Ayşen Gürer’e Erenköy 

Gönüllüleri Popüler Müzik Koro 
Şefi Canan Sabah Erden’e ve Sanat 
Yönetmeni Ahmet Uygur’a ise 
projeye katkıları için teşekkürlerini 
sundu. Erenköy Gönüllüleri korosunun 

sahne performanslarıyla eğlenceli 
ve zaman zaman da duygu dolu anlar 
yaşanırken, çocukların da şarkılara 
eşlik etmesiyle renkli görüntüler 
ortaya çıktı. 

Feneryolu 
23 Nisan’ı kutladı
Feneryolu Gönüllüleri, Çocuk Komitesi 
öncülüğünde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’nı kutladı. Feneryolu Gönüllü Evinde 
gönüllü İngilizce öğretmeni Necla Uzgör Tezin’in 
hazırladığı ve derlediği program çerçevesinde 
gönüllüler, geçmişin çocukları olarak önlüklerini 
giydiler, beyaz kolalı yakalarını ve saçlarına beyaz 
kurdelelerini takarak bugünün çocuklarına günün 
önemini anlatmış oldular. Hep birlikte şarkılar 
söyleyen şiirler okuyan gönüllüler, unutulmaya yüz 
tutmuş Hacivat&Karagöz parodileri ile çocuklarla 
güzel bir kutlama gerçekleştirdiler.

‘Modalı Kalemler’ Kadıköy Belediyesi 
Caddebostan Kültür Merkezinde buluştu. 
Moda Gönüllülerinin düzenlediği etkinlikte 
yazar Berken Döner moderatörlüğünde, 
yazar Buket Uzuner, karikatürist ve yazar 
İzel Rozental, yazar Can Gürses keyifli 
bir sohbet gerçekleştirdi. Modalı yazarlar 
edebiyata dair düşüncelerini ve eserlerini 
gönüllülerle paylaşarak, romanlarında 
Moda’nın etkisini, yollarının bu semte nasıl 
düştüğünü, yaşamak için niye Moda’yı 
tercih ettiklerini, Moda’nın dünü bugünü ve 
zaman içinde yaşadığı değişime nasıl tanıklık 

ettiklerini anlattı. Konuşmacılar, sadece 
Moda değil genel olarak İstanbul’un sanata 
ve edebiyata kattığı değerleri ve eserlerini 
yaratırken bu şehirden nasıl etkilendiklerini 
dile getirdi.   

Sürdürülebilir 
enerji kaynakları
Fenerbahçe Gönüllüleri  ‘Türkiye’de 
Sürdürülebilir Enerji Kaynakları’ 
konulu seminer verdi.  Çevre Komitesi 
Başkanı Ahmet Tanju tarafından 
verilen seminerde, iklim ve coğrafi 
yapıya göre gelecek dönemlerde 
ülkemizde yapılacak enerji yatırımları, 
sürdürülebilir enerji kaynaklarının 
hangi alanlarda kullanılacağı ve enerji 
kaynakları kullanımında tasarrufu 
sağlayacak bilgiler verildi.  

Kriton Curi’den 
yardım kampanyası
Kriton Curi Parkı Gönüllülerinin, 
mahalleli ile birlikte başlattığı yardım 
kampanyası tüm hızıyla devam ediyor. 
Kriton Curi Parkı Gönüllü Evi yönetimi, 
Muğla Köyceğiz ilçesi Otmanlar köyü 
ilk ve ortaokuluna giyecek yardımı, 
Çorlu Özel İdare İlkokuluna 75 adet 
mont, 20 adet bot, okulda kurulan 
kütüphane için 250 adet kitap, Mardin 
Dargeçit Misak-i Milli İlk Okulundaki 
öğrencilere projeksiyon makinesi 
gönderdi.

İlk Yardım Afet Bilinci
Zühtüpaşa Gönüllüleri Eğitim Komitesi, 
İlk yardım Afet Bilinci Eğitimcisi Fitnat 
Ünal’ı Münevver Şefik Fergar İlkokulunda 
ağırladı. Afet ve acil durumlara karşı 
farkındalık oluşturmak amacıyla 
temel afet bilinci eğitiminin verildiği 
seminerde Fitnat Ünal öğrencilere, 
deprem oluşumunu, depremden 
önce ve sonra alınması gereken 
önlemleri, depremden korunabilmek 
için yapılacak önemli şeylerden birinin 
eşyaları sabitlemek olduğunu, değerli 
evrakların fotokopilerinin alınarak 
deprem çantasına konmasını ve birer 

nüshasının da başka vilayetlerdeki 
akrabalara verilerek saklanmasını temin 
etmek olduğunu ifade etti. Daha sonra 
öğrencilere çök - kapan tatbikatı ve okul 
tahliyesi tatbikatı yaptırılarak seminer 
sonlandırıldı. 

Kayropraktikle 
omurga tedavisi
Rasimpaşa Gönüllüleri Kayropraktik Uzman 
Dr. Fatime Karagöz konuşmacı olarak 
katıldığı “Kayropraktikle Omurga Sorunları 
Tedavisi” konulu bir sunum gerçekleştirdi. 
Fatime Karagöz, Kayropraktik tedavinin 
bel, boyun ve omurga ağrıları için yapılan 
tedavi yöntemlerinden bir tanesi olduğunu, 
ameliyat gerektirmeyen ve bulaşma 
riski olmayan omurga hastalıklarında 
bu tedavi yöntemi sayesinde başarılı 
sonuçlar elde edildiğini, Kayropraktik 
tedavisinin, omurgada meydana gelen 
anormal eğrilikleri sinir sistemi üzerinde 
işlem yaparak iyileştirdiğini belirtti. Daha 
sonra isteyen katılımcıların duruşlarını, 
omurgalarında sorun olup olmadığını kontrol 
edip, neler yapılması gerektiği konusunda 
yol gösterdi.  

Erenköy “Entrika 
Kuntrika”yı izledi
Erenköy Gönüllüleri, Kültür Sanat 
komitesinin her ay düzenlediği tiyatro 
etkinliğinde Caddebostan Kültür 
Merkezinde, duayen tiyatrocu Ayşen 
Gruda ve öğrencilerinin oynadığı 
“Entrika Kuntrika” adlı kabare 
oyununu  izledi. Sanatçının 56.sanat 
yılında gösterime giren ve bir intikam 
hikâyesinin kahkahalara boğan 
entrika dolu yolculuğuyla, show 
dünyasının karanlık perdesine uzanan 
bir değişimin anlatıldığı oyunda 
keyifli saatler geçiren izleyiciler, oyun 
bitiminde hep birlikte okunan İstiklal 
Marşıyla duygusal anlar yaşadılar 
ve organizasyon için Erenköy 
Gönüllülerine teşekkür ettiler. 

Estetik cerrahide 
son gelişmeler
Erenköy Gönüllüleri Sosyal Hizmetler 
Komitesinin Caddebostan Kültür 
Merkezinde düzenlediği seminerin konuğu 
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah, 
El ve Mikrocerrahi uzmanı Doç.Dr.Erdem 
Güven’di. Estetik cerrahinin günümüzde 
teknolojiyle birlikte birçok yenilikle daha da 
kolay hale geldiğini ve özellikle kadınların 
kendi özgüvenini üst düzeye çıkartma 
isteğinin küçük veya daha büyük estetik 
müdahaleleri arttırdığını belirten Erdem 
Güven; “Yeterince diyet ve egzersize 
rağmen eritilemeyen yağ dokularının 
liposuction yöntemi ile alınışından sonra, 
vücut bu bölgeleri tekrar eski haline 
getirecek şekilde yağ hücreleri oluşturmaz, 
yani sonuç kalıcıdır, ancak ameliyattan 
sonra kilo alımı söz konusu olursa vücutta 
genel bir yağ birikimi oluşur, sadece 
ameliyat yapılan bölgelerde özel bir birikim 
oluşmaz. Yüz germe ameliyatı, kişinin 
yaşlanmasını durdurmaz, yaşlanma her 
şeye rağmen devam eden bir süreçtir ve 
yapılan ameliyattan sonra da devam eder, 
bu ameliyat kişinin içinde bulunduğu yaştan 
daha genç görünmesini sağlayıcı niteliktedir, 
ayrıca araştırmalardan çıkan sonuçlar, 
silikonun kanser yapmadığını göstermiştir.” 
dedi. Konferansın ikinci bölümünü seyirci 
sorularına ayıran Erdem Güven’e teşekkür 
eden Gönüllü Evi Başkanı Nurhan Sözer, 
kendisine plaket takdim etti. 

Organik Tarım 
Bostancı Gönüllüleri, Doğa ve Çevre 
Komitesi öncülüğünde Tema Vakfı 
üyesi Beykoz sorumlusu Mehmet 
Ekşioğlu’nun konuşmacı olarak 
katıldığı “Organik Tarım” ile ilgili 
seminer düzenledi. Seminerde doğal 
tohumlarla GDO'su ile oynanmış 
tohumlar arasındaki farklar ve 
tohumların çimlendirme süreçleri 
hakkında bilgiler paylaşıldı.  

Türkiye’nin  
Turizm Değerleri
Moda Gönüllüleri Eğitim Komitesi Baş-
kanı Sevim Meyveci tarafından Dün-
ya Turizm haftası nedeniyle ‘Türkiye’nin 
Turizm Değerleri’ konulu sunum yapıldı.  
Sevim Meyveci; “Turizm geniş çaptaki 
gezme faaliyetlerine denir. Son zaman-
larda ulaşım araçlarının büyük gelişme-
si, insanları, tatillerini bulundukları yer-
lerden uzaklarda geçirmeye, böylece 
yeni yerler görüp, başka insanlarla ta-
nışma fırsatı elde etmeye teşvik et-
miştir. Bu da turizm denen faaliyetlerin 
doğmasını hazırlamıştır. Günümüzde 
bu gezilerin nedenleri oldukça çeşitlen-
miş durumdadır. Örneğin, sağlık, spor, 
eğitim, bilimsel toplantı gibi amaçları da 
belirtebiliriz. Turizm bugün bir endüstri 
kolu olarak kabul edilmektedir.”dedi.

Kültür Gezileri
Feneryolu Gönüllüleri, Kültür komite-
si öncülüğünde tarihi yarımadanın göz-
delerinden Arkeoloji Müzesi ve Yereba-
tan Sarnıcı’na gezi düzenledi. Gönüllüler 
gezide ressam ve müzeci Osman Hamdi 
Bey önderliğinde ve Müze-i Hümayun 
adıyla kurulmuş Arkeoloji Müzesi’ni, 
1883 yılında Sanayi-i Nefise Mekte-
bi olarak kurulmuş Eski Şark Eserle-
ri Müzesi’ni, Selçuklu etkisinde yapılmış 
Osmanlı sivil mimarisinin tek örneği ol-
mak üzere 3 ana birimden oluşmuş Çi-
nili Köşk Müzesi’ni ve Bizans İmpara-
toru I.Justinianus tarafından yapışmış 
görkemli bir yapı olan Yerebatan Sar-
nıcı’nı görme fırsatı buldular. Rasim-
paşa gönüllüleri ise Gölyazı, Tirilye ve 
Mudanya’ya Kültür ve Doğa Gezisi dü-
zenlediler. Düzenlenen gezide Mudan-
ya Mütarekesi’nin imzalandığı Mütareke 
Binasını da ziyaret ettiler. 

Enerji Verimli 
Yaşam Biçimleri
Bostancı Gönüllüleri, Çevre Komitesi 
öncülüğünde Bostancı Gönüllü Evinde 
Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Doç.
Dr. Ayşegül Özbahar'ı konuk etti. 
Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve 
Bölge Planlama Bölümü ile Kadıköy 
Belediyesi'nin ortaklaşa yürüttüğü 
" Enerji Verimli Yaşam Biçimlerine 
Yönelik Veri Döngüleri (CODALOOP) ve 
Kadıköy ilçesinde yaşayan bireylerin 
konutlarında ve kent içi ulaşımlarında 
enerji tüketimlerini görmelerini ve bu 
tüketimleri azaltmaları yönünde bilgiler 
verildi. Gönüllüler Doç.Dr. Ayşegül 
Özbahar’a ve Bostancı Çevre Komite 
Başkanı Emel Şeheri'ye emeklerinden 
dolayı teşekkür ettiler. 

Evlerde Acil  
Durum Güvenliği
Moda Gönüllüleri, Öğretim Görevlisi Yü-
cel Karakuş’un konuşmacı olarak katıl-
dığı “Evlerde Acil Durum Güvenliği”ko-
nulu seminer düzenledi. Yücel Karakuş; 
“Ev kazaları önceden düşünülüp ön-
lem alınması halinde kesinlikle önlene-
bilecek kazalardır. Bunun için öncelikle 
ilk yardım eğitimi almamız ve okullarda 
çocuklarımıza ev kazaları ve önlemleri 
ile ilgili eğitim verilmesi gereklidir. Ülke-
mizde istatistiği sağlıklı tutulmadığı hal-
de oldukça fazla olduğu bilinmektedir.  
Başlıca ev kazaları; yangın, zehirlenme-
ler (soba-doğalgaz-gıda ilaç- kimyasal 
maddeler), düşme ve çarpmalar, yanık-
lar, delici ve kesici aletlerle yaralanma-
lardır. Yangın ve zehirlenmelerde türüne 
göre ilk müdahaleyi nasıl yapacağımız 
önemlidir. Kimyasal maddeler ihtiyaç-
tan fazla alınıp depolanmamalı ve ko-
lay ulaşılacak yerlerde muhafaza edil-
memeli. Özellikle çocuklar için priz, kapı, 
pencere ve mobilyaların sivri uçları için 
önlem alınmalı. Yangın tüplerinin periyo-
dik kontrolleri yapılmalı ayrıca elektrik 
ve doğalgaz tesisatları da kontrol ettiril-
melidir.” dedi.  

Modalı yazarlar buluştu

Rasimpaşa Gönüllüleri , Astro Terapist Hülya 
Nida Şahin’in katıldığı “Doğru Nokta Terapisi” 
semineri verdi. Seminerde doğru nokta tera-
pisinin, kendimizdeki kör noktaları tespit edip 
o alanlara ışık tutma, doğru bildiğimiz yan-
lışları düzeltme üzerine bir sistem olduğunu 
belirten Şahin, bunun yanlışlardan doğrulara 
gidilen bir yol olduğu, tam olarak bireyin ken-
disi ile yüzleşme terapisi olduğunu açıkladı.  
DNT Terapisinin, panik atak, depresyon, yeme 
bozuklukları, teşhis edilemeyen rahatsızlık-
lar, anksiyete, bağımlılıklar, sosyal fobiler, ki-
şilik bozuklukları, nevrozlar, obsesyon v.s 
gibi rahatsızlıklara başarılı sonuçlar verdiği, 
kişinin hayatındaki tüm geçmiş sürecini tes-
pit edip,  çözüm çalışmalarını uyguladığı, al-
ternatif tedaviye inanç gösteren ve sorunla-
rına gerçek, kalıcı, hızlı çözüm bulmak isteyen 
herkese uygulanabildiği söyledi. 

Doğru Nokta Terapisi
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SOLDAN SAĞA:
1-1916-1972 yılları arasında yaşamış, bazı yazılarını ve öykülerini‘Sosyete’, ‘Uçan Daire’, 
‘Kaynana’ gibi kitaplarında derlemiş, asıl ününü hapishane yaşamını konu edinen ‘Mapusane 
Çeşmesi’ adlı kitabıyla yapmış yazar… İstanbul’un bir ilçesi. 2-Bir çemberin içinde kalan 
düzlem parçası… Birbirine bağlanmış iki tekneden oluşan ve gezi tekneciliğinde kullanılan 
deniz taşıtı… Su. 3-Simya… Eski dilde hastalık… Kitapçık, broşür. 4- Lantan elementinin 
simgesi… Bir adın başka bir ad, zamir ya da sıfatla oluşturduğu kelime grubu… Çağdaş, 
modern… Bir nota. 5-Acınacak, acıklı… Yelkenlere açılan deliklere ve halat ilmiklerine geçirilen 
metal halka… Bir ilimiz… Gösteriş, gösterişlilik. 6-Ödeme… Satranç oyununda bir taş… Fatih’te 
bir semt. 7-Tanrıtanımaz… Yemin… Dogma, inak… Zamanın bölünemeyecek kadar kısa 
parçası, lahza… Virüslerle ilgili. 8-Dingil, eksen… Karmakarışık, allak bullak, darmadağınık… 
Durum, vaziyet. 9-‘Durmadan Leyla’ adlı yeni romanı geçenlerde yayımlanan yazar… Merak, 
kararsızlık ya da kuşku anlatan bir söz… Bir tür cetvel. 10-Bir sayı… Yan yana, art arda olan 
şey ya da kimselerin tümü, dizi… Düzgün, düzenli. 11-Askerlikle ilgili… ‘… Kiremitçi’ (Müzisyen, 
yazar)… Belirli faaliyet ve işlemler sonucu yeni bir mal ya da hizmet meydana getirme. 
12-Bulgaristan’ın para birimi… ‘Antonio …’ (Siyaset adamı, filozof)… Saf, halis… Eski dilde 
çoban. 13-Muğla’nın bir ilçesi… Fransa’nın en uzun ırmağı… Ut çalan müzisyen… Atın dörtnal 
ile tırıs arasındaki hızlı yürüyüşü. 14-Takip edilme… Kimyada, pigment ve dolgu maddesi gibi 
katı maddelerin bağlayıcı içinde bağdaşık olarak dağılması… Fenerbahçe’nin kısa yazılışı. 
15-Kaliforniyum elementinin simgesi… Beddua… Bir şeye zorunluluk sonucu bağlı olmayan, 
onun özünde bulunmayan, rastlantı ile olan nitelik, araz… Bir pamuk türü. 16-Aynı düzeyde 
olan, aynı haklardan yararlanan… Metal olmayan element… Genişlik… Rüzgar, bad. 17-Dişi 
geyik… Bir tür makineli tüfek… İskambilde birliye verilen bir ad… Düşkünlük, zül. 18-Bir işi 
yapma, yerine getirme… Gizlerle, sırlarla örtülü… İlgilendiren, ilişkin. 19-Samsun’un bir ilçesi… 
Fıkra, hikayecik… İnandırma, kandırma. 20-Ekilen yer, mezra… Anlayış, anlama yeteneği… Etki 
eden şey, faktör.

YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1-‘Sessizliğin İlk Sesi’, ‘Bir Düğün Gecesi’, ‘Fikrimin İnce Gülü’ gibi kitaplarıyla tanınan yazar… 
Orhan Kemal’in bir romanı. 2-Sapınç, sapkınlık, doğru yoldan ayrılma... Kalay elementinin 
simgesi… ‘Sanma ki Yalnızsın’ adlı yeni romanını geçenlerde yayımlanan yazar. 3-Mimarlıkta, 
duvar içinde bırakılan oyuk… Ülkü… Yüksek ses, nara… İstenç. 4-Kalp atışlarındaki 
düzensizlik ve eşitsizlik… Ders çıkartılması gereken anlatı, onay… Dar ve kalınca tahta… 
Mağara. 5-Faiz, getiri… Fide yetiştirmek için ince toprak ve gübreden hazırlanmış yüksekçe 
yer… Polonya halkından olan kimse… Mecazen yüz kızartıcı durum, şaibe. 6-Gıpta… ABD’yi 
oluşturan eyaletlerden biri. 7-Bir şeyin eksiğini tamamlamak için ona katılan parça… Bir 
nota… Eskiden, sivil polis. 8-Dere kıyılarında, sulak çayırlarda kendiliğinden yetişen bir 
bitki… Lütesyum elementinin simgesi… Eğreti verme, ödünç verme… Sıkıntı verme, üzme. 
9-Güven mektubu… Kuzu sesi… Bir düşünce ya da kararı benimsemeyerek karşı çıkma. 
10-Kırşehir’in bir ilçesi… Afrika Ulusal Kongresi’nin kısa yazılışı… Trabzonspor’un kısa yazılışı… 
Karışık renkli, alaca… Rumcada ‘bir’ sayısı. 11-Görme engelli… Ateşli bir silahın patlama 
gürültüsünü azaltan sistem… Duyuru yoluyla. 12-Erzurum’un bir ilçesi… Ansızın, birdenbire… 
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun kısa yazılışı. 13-Ezgi, türkü, nağme… Halk dilinde kalabalık… 
Ünlü bir pop müzik şarkıcısı… Fikir, düşünce. 14-Argoda hedef tahtasını vuramayan kimse… 
‘İnsan kaynakları’ anlamında kısaltma… Rengi, kokusu, tadı olmayan bir element. 15-Yeter 
sayı… Doğal, tabii… Aracı, vasıta… Takımın kısa yazılışı. 16-Ömer Faruk Sorak’ın bir filmi… 
‘Kol Düğmeleri’nin bestecisi. 17-Bayındırlık… Sofrada kullanılan, tencere, çaydanlık ya da 
tava altlığı… Bir tür şekerli çörek… Yaban hayvanlarının kendilerine yuva edindikleri kovuk. 
18-Genellikle Hindistan’da dokunan, özel motifleri olan değerli bir yün kumaş… Henüz 
mayalanmamış üzüm suyu… Güzel kokulu, ıtırlı… İşsiz güçsüz, avare. 19-Avrupa Uzay 
Ajansı’nın kısa yazılışı… Bir şeyin yere bakan yanı… Birçok sinema filmine konu olan ‘James 
Bond’ tipinin yaratıcısı olan yazar. 20-Kendisine inanılan kimse… Halk dilinde amca… Motorlu 
araçlarda fren yapmayı sağlayan, tekerlek mili üzerine yerleştirilmiş yarım ay biçimindeki 
alet.

GEÇEN SAYININ ÇÖZÜMÜ
SOLDAN SAĞA: 1-Recep Bilginer, İnayet 2-Oğul, Ekose, Mai, Abece 3-Birleşik, Transit, Neo 4-Emniyet, Pt, Rapsodi 5-Ak, Reis, Fe, İt, Usta 6-Tat, Pil, İma, 
Erişte 7-Draje, Lakayıt, Lu, Ya 8-Eb, Orkinos, Şaka, Şb 9-Nosyon, Ol, Tıpa, Tabii 10-İri, Nekropol, Barfiks 11-Remi, Agorafobi, Na 12-Ot, Yasak, Takatuka, Re 
13-Unicef, Dam, La, Ongen 14-Sm, Latife, Aa, Jeton 15-Tir, Yalancı, Fanus 16-Trük, Ferik, Reji, Av 17-Ram, Ortadirek, Moda 18-Adliye, Zoka, Lata, Ret 19-
Noel, Zail, İlahiyat 20-Çeper, Uçkan, Falaka.
YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1-Robert De Niro, Satranç 2-Eğim, Arboretum, Rado 3-Curnata, Sim, Tümleç 4-Ellik, Joy, İyilik, İle 5-Ey, Peron, Acar, Oy 6-Beşeri, 
Knesset, Freze 7-İkitelli, Afiyet, Ar 8-Lok, Anorak, Farazi 9-Gs, Psikolog, Delidolu 10-İett, Mas, Pota, Akik 11-Fay, Toraman, Raik 12-Emare, Işılak, Acve, La 
13-Rana, Etap, Fal, Klan 14-İspir, Kabotaj, Ah 15-İstila, Abu, Efektif 16-Nato, Şu, Trikotaj, Aya 17-Ab, Dut, Gaf, Anonim, Al 18-Yenisey, Bin, Gnu, Orta 19-Ece, 
Aşikare, Sade 20-Teoman, Bis, Enf, Vatka.
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Yapılışı
Yufkayı en ucundan başlayarak 
yuvarlıyoruz. 3 cm uzunluğunda yufka 
halkaları kesiyoruz.
Fırınımızı 180 dereceye ayarlıyoruz.
Yağladığımız yuvarlak borcama 

yufkaları dik olacak şekilde diziyoruz. 
Yufkaları 20 dakika kızarana kadar 
pişiriyoruz.
Bir yemek kaşığı tereyağını eritip 
yemeklik şekilde doğradığımız 
1 orta boy soğanı kavuruyoruz, 
bunu isterseniz zeytinyağı ile de 
yapabilirsiniz. İçerisine kıymayı da 
ekleyerek kavuruyoruz, içerisine 
tuz, karabiberini de ekleyerek 
karıştırıyoruz.
Sarımsaklı sulandırılmış yoğurdu 
hazırlamak için süzme yoğurdu, suyu, 
tuzu ve rendelenmiş sarımsakları bir 
kabın içinde iyice karıştırıyoruz.
Ayrı bir sos kabında 1 yemek kaşığı 
tereyağını eritip içerisine pul biberi 
ekleyerek hafif pişiriyoruz.
Fırından çıkan yufkaların üzerine 
önce kıymalı harcımızı, onun üstüne 
sarımsaklı yoğurtu ve en üstüne yağda 
yaktığımız pul biberi ekleyerek servis 
yapıyoruz.

KALBURABASTI
Malzemeler
• 1 paket oda sıcaklığında margarin (250 gr)
• 1 adet büyük boy yumurta
• 2 yemek kaşığı yoğurt (67 gr)
• 3 su bardağı un (330 gr)
• 1 su bardağı irmik (120 gr)
• 1 paket kabartma tozu (10gr)
İçi için: 
• 1 su bardağı dövülmüş ceviz
Şerbeti için:
• 3 su bardağı toz şeker
• 3 su bardağı su
• 3 yemek kaşığı limon suyu

Yapılışı
Öncelikle şerbetimizi hazırlıyoruz. Suyu 
ve şekeri tencereye alın. Kaynamaya 
başlayınca 1/4 limon suyunu ekleyin. 
Bir taşım daha kaynayınca kapatın.
Margarin ile unu birbirine yedirin 
ve kum haline gelmesini sağlayın. 
Bu karışıma sırasıyla irmik, yoğurt, 
sıvıyağ, yumurta ve kabartma tozunu 
ekleyerek hamur yapın. Hamuru 5-20 
dk. dolapta dinlendirin.  Hamurdan 
ceviz büyüklüğünde parçalar alın.
Yuvarladığınız hamuru iki elinizle 
bastırarak yassılaştırın ve iz alıp biraz 
daha açılması için metal süzgeçin 
yüzeyine bastırın.
Hamurun ortasına 1 tatlı kaşığı ceviz 
koyun ve her iki ucu birbirinin üstüne 

getirin. Kalbura bastıları katlanan kısım 
altta kalacak şekilde fırın tepsisine 
aralıklı olarak dizin. 180 Derecede 10-
15 dakika pişirin. Üzerleri kızarınca 
fırından çıkarıp sıcak tatlının üzerine 
soğuk şerbeti dökün. 

Sen de karikatür

Hiç karikatür çizmeyi denediniz mi? Eğer böy-
le bir ilginiz varsa artık elinizin altında bir yar-
dımcınız var. Kadıköy Belediyesi Karikatür 
Evi, “Sen De Karikatür Çizebilirsin” adıyla 
bir başucu kitabı hazırladı. Anıl Gürak, Ayşe 
Işın, Nuhsal Işın, Akdağ Saydut ve Kamil Ya-
vuz gibi karikatür dünyasının bilinen kalemle-
ri tarafından hazırlanan ve Kadıköy Belediyesi 
Kültür Yayınları’ndan çıkan kitap, karikatürün 
temeline iniyor, bir karikatür çizebilmek için 
yöntem tavsiyelerinde bulunuyor.

Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi tara-
fından hazırlanan kitabın önsözünde Beledi-
ye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’nun karikatürüy-
le birlikte şu ifadeleri yer alıyor: 

“… Görsel düşünmenin, göstererek düşün-
dürmenin en iyi aracı çizgidir. Çizgi kimi za-
man bir mağara duvarında, kimi zaman bir ser-
gi salonunda karşımıza çıkar. Hep anlatacak bir 
şeyi vardır. Çizgiler insanın dünyaya iz bırak-

ma gayretinin de en güzel ifadesidir belki de. 
… Karikatür Evi’miz de bu hedefle karika-

türü başta çocuklar ve gençler olmak üzere top-
lumla buluşturmak, genç çizerleri desteklemek 
ve karikatür dünyasına omuz verecek bir çizgi 
okulu olarak kuruldu. Çok kısa zamanda gerek 
karikatür dünyası gerekse çizgiye gönül vermiş 
her yaştan İstanbullunun uğrak yeri haline gel-
di. Karikatür Evi’nin çizerleri tarafından hazır-
lanan bu kitabın, duygularını ve düşüncelerini 
çizgiyle ifade etmek isteyen herkese katkı sağ-
layacağına inanıyorum.

Kalem ve defteri yanınızdan eksik etmeyin, 
çünkü çizecek daha çok şey var.”

KBKY’nin yayımladığı kitaplar çeşitli plat-
formlarda internetten satılıyor, kitabevi satışı 
için yetkili dağıtım firması da Emek Kitap ola-
rak belirlendi.

Yayınevi iletişim adresi: kulturyayinlari@
kadikoy.bel.tr

Kadıköy Belediyesi Kültür Yayınları yeni bir kitabı 
imza attı. Üstelik bu seferki bir karikatür kitabı…

çizebilirsin!

Hazırlayan: 
Özge Özveren

Merhabalar... Siron, bir çok yöremizde farklı isimlerde 
karşımıza çıkıyor. Damak tadımıza göre de 

degişiklige ugruyor. Ben daha çok aşagıda verecegim 
tarif gibi olanını tercih ediyorum. Güzel bir ana 

yemek olarak hem pratik hem lezzetli. 
Siz de tercih edebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun :)

Afiyet olsun...

SİRON 
(YALANCI MANTI) 
Malzemeler
• 3 adet yufka
• 1 yemek kaşığı tereyağı
• 150 gram dana kıyma
• 1 orta boy soğan
• 1 tatlı kaşığı tuz
• 1 çay kaşığı karabiber
Sarımsaklı Süzme Yoğurt İçin:
• 2 su bardağı süzme yoğurt
• 2 diş sarımsak
• 1 su bardağı su
• 1 çay kaşığı tuz
Tereyağlı Sos İçin:
• 1 yemek kaşığı tereyağı
• 1 çay kaşığı pul biber

Ramazan ayının yaklaştığı şu günlerde hem iftar sofralarında hem bayramda 
ikram edebileceğimiz şerbetli olmasına rağmen hafif kıyır kıyır bir tatlı...
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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

odalı genç yazar Can Gürses’in son 
romanı “Ölüyordum Geçerken Uğ-
radım” kurgusuyla, ruhuyla, diliyle 
dikkat çekiyor. Gürses ile kitap ve-

silesiyle söyleştik...
• Ölüyordum Geçerken Uğradım’da 1 gün-

de 10 yıl yaşanıyor. Bu kurguya nasıl karar 
verdiniz? Bir taraftan da “kelimenin ömrü 
dünya ile sınırlıdır” diyorsunuz ama dünyayı 
aşarak eşsiz bir kurgu yaratmışsınız... 

Önce anlatacağım “şey”e karar veririm. Ki-
misi buna konu der, kimisi özne, kimisi mesele. 
O “şey” tıpkı bir çiçek gibi nereye ekilmesi, na-
sıl filizlenmesi, sulanması gerektiğini size ken-
disi söyler. Doğasına uygun olarak “bakarsınız” 
ona. Fakat işin içine sizin doğanız da karışınca 
işler değişir, güzelleşir, biricikleşir. Yazar, üs-
lubunu el yordamıyla bulur, doğ-
rudur, fakat yazarın eline 
ayar veren zamandır, ha-
yattır, edebiyattır. 

Aşk-zaman-şehir ara-
sındaki ilişkiyi anlama-
ya ve anlatmaya çalıştığım 
Ölüyordum, Geçerken Uğ-
radım’da aşkın akıl almaz 
değişmezliğini, şehrin akıl al-
maz değişkenliğiyle el ele an-
latabilmek için zamanla oyun-

lar oynadım. Edebiyat, tüm zamanları bir arada 
anlatabileceğiniz eşsiz verimde bir topraktır. 
Başka hiçbir sanat dalının izin vermediği bir ay-
rıcalıktır bu. Bir cümlede yıllar geçer. İnanırsı-
nız. İşin daha da güzel yanı, aynı kitap aslında 
geçen zamanın yalnızca birkaç saat olduğunu 
söylediğinde yine inanırsınız. Eğer bir roman 
size göz alıcı bir çiçek sunuyorsa, o romanın tüm 
sözlerine inanır, tüm oyunlarına katılırsınız. Ve 
birden, bir günde on yılın geçmesi size yaşadığı-
nız günün zaman akışından daha hakiki gelive-
rir. Çünkü edebiyat, gerçeği -hiç de gerçekçi bir 
üslup takınmazken bile- gerçekten anlatmaktır. 

“HER FELAKET İNSANIN ESERİ”
• Roman aynı zamanda politik bir anlatı. 

Memleket gündemi Mahur ve Nafiz’in peşini 
de bırakmıyor, hatta merkezinde. Bunu nasıl 
yorumlarsınız? 

Böyle bir dünyada her şey politiktir. 
Aşk da insan da hayat da. Ve dünya, do-
ğasına aykırı bir şekilde döndükçe her 
şey daha da politikleşiyor. Meydana ge-
len hemen hiçbir olay doğal sebepler-
le gerçekleşmiyor. Her felaket insanın 
eseri. Dünyanın, iyiliğin, insanlığın ya-
vaş yavaş yok oluşu insanın doymak 
bilmez güç hırsından, bencilliğin-
den ve kendi varlığını aşan korkula-
rından kaynaklanıyor. Hayatlarımızı 
kuşatan karanlık büyüyor.  Roman-
daki zaman oyunu sayesinde on gün-

• Kitapta İstanbul, Beyoğlu ve Kadıköy önemli yer 
tutuyor. Sizin için bu mekânların önemi nedir? 
Mahur için de Nafiz için de Kadıköy, sanki İstanbul 
bile olmayan bir yer. Mahur, Mahir sayesinde 
tanıştığı Kadıköy için “Dünyaya barış gelmiş gibi bir 
yerdi Kadıköy” der. Bence de Kadıköy barış ve umut 
dolu bir semt. Semtten ziyade kendine münhasır bir 
ülke. Bu duygumun peşinden 26 yılımı Teşvikiye ve 
Beyoğlu’nda geçirdikten sonra Kadıköy’e taşındım. 
Fakat romanlarımın merkezinde hep Beyoğlu yer 
aldı çünkü barış gelmesini istediğim yer, barışı 
getireceğimiz yer Beyoğlu. Beyoğlu, İstanbul’un 
kalbi, kalbimin İstanbul’u. Ancak söz konusu 
yaşamak olunca huzuru, doğayı, barışı seçtim. 
Romana dönecek olursak, Mahur için kaçma 
ihtiyacı öyle karşı konulmazlaşıyor ki Kadıköy 

bile yakın kalıyor Nafiz’in kendisini mahkûm 
ettiği ve kendisiyle birlikte Mahur’u da mahkum 
etmek istediği evine. Böylece Mahir’le birlikte 
adada yaşamaya başlıyor. Ada, İstanbul’dan gidip 
İstanbul’da kalabileceğiniz tek yer. Mahur’un bu 
kararında, romanda 2020’lerin sonunda şehrin 
yaşanmaz hâle gelişinin de etkisi hayati. Gelin görün 
ki yine de gidemiyor. Gidemediği hem İstanbul hem 
Nafiz. Bir şehirden gitmek, (en az) bir insandan 
gitmektir. Gidemiyorsanız, o şehri o şehir yapan 
hatıralarınızı paylaştığınız insanlar yüzündendir. 
Hiç kimse kalmamışsa bile ölüleriniz bırakmaz 
sizi. Rüştü Onur’un o güzelim şiirinde dediği gibi: 
“Ve aziz şehrim/ Şu anda seni terk etmem için/ 
Her şey tamam./ Gemi hazır, yelken fora./ Fakat 
neden/ Ölülerim bırakmıyor yakamdan.” 

Can Gürses’in “Ölüyordum Geçerken Uğradım” 
romanı acıdan yaşama gücü bulan bir aşk hikâyesini 
anlatıyor. 1932 Ekim ayının 10 gününde geçen roman, 
okuru yüzyıllık bir memleket yolculuğuna çıkarıyor

M
l Fırat FISTIK

de Türkiye’nin yüzyılını belirleyen siyasi/haya-
ti olayları okuruma hatırlatırken karakterlerimin 
bu olaylara verdikleri yahut vermedikleri tepkiler 
üzerinden kişiliklerini, kimliklerini ve birbirle-
riyle kurdukları ilişkileri çizdim. İçinde yaşadığı-
mız topluma nasıl katıldığımız ya da nasıl içinde 
ama dışında kaldığımız bizi biz yapıyor. Bunun-
la da kalmayıp, dünyamızı da belirliyor. Bizim 
durduğumuz yer, olduğumuz kişi ve yaptığımız 
şey, bizi etkileyen sistemi etkiliyor. Etrafınızı ta-
mamen karanlık sardığında ya gözlerinizi kapa-
tır, karanlığın bir parçasına dönüşürsünüz ya da 
gözlerinizi açar, sizin gibilerle el ele, göz göze 
verip ışık olursunuz. 

• Nafiz’in dili çok eski. Zorlandınız mı Nafiz 
karakterini konuştururken? 

Eski ama eskimeyen eserleri okuma müpte-
lalığım sebebiyle eski sözcüklere hâlihazırda aşi-
naydım. Fakat kitaplarda yazarın kendi dili (de) 
söz konusu olduğu için eski sözcüklerimi pekiş-
tirmek, çoğaltmak ve böylece Nafizce konuşabil-
mek için kitaplardan ziyade çokça eski gazete ve 
dergi okudum.

“ACIDAN GÜÇ BULAN BİR AŞK”
• Mahur ile Nafiz’in aşkı nasıl bir aşk?
Mahur ile Nafiz’in aşkı, acıdan yaşama gücü 

bulan bir aşk. 
• Kitap biraz da “karanlık”. Bu karanlığı de-

ğerlendirir misiniz? 
İnsan ruhunu anlatıp da karanlık olma-

mak ne mümkün! Ölüyordum Geçerken Uğra-
dım’da iki âşıktan çok iki insanı anlattım. Âşık 
olduğumuz insan üzerinden kendimizi tanırız. 
Aşk üzerinden var olmayı tadarız. İnsanlığımı-
zı ve dünyayla ilişkimizi aşkla ilişkimiz üze-
rinden ölçebileceğimize inanıyorum. Bu iliş-
kiyi irdelediğim romanımda yalnızca (birbirine 
âşık) iki anlatıcı olmasının sebebi tamamen on-
ların ruhlarıyla baş başa kalmak ihtiyacını duy-
mam. Zira aşkta ben ‘o’ olur, ‘o’ ise ben; ben’i 
‘o’ yapanı da ancak ‘o’ ile o’na dönüşen ben 
anlatabilir. İnsan ruhu, dünya üzerindeki hem 
en büyük aydınlık hem de en büyük karanlık. 
Âşık bir ruh –ister evinde olsun, ister sokakta- 
kör edici bir ışık saçar ve çoğunlukla kendi ışı-
ğından körleşip karanlığa gömülür. 

KADIKÖY
KENDİNE MÜNHASIR 

BİR ÜLKE

Bu dünyada 
her şey polİtİktİr
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