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Bütçeden afet için 
yüksek pay

“Adalet 
ruhsal bir ihtiyaç”

 Başkan Şerdil Dara Odabaşı, 
belediyenin Stratejik Planı ile 
gelecek yılın bütçe ve performans 
tasarısını sundu. 730 milyon TL’lik 
bütçe hedefinin yaklaşık 216 milyon 
TL’si planlı kentleşme ve afet acil 
durumuna ayrıldı  l Sayfa 3'te

 Dünya Ruh Sağlığı Günü ve 
Ankara Garı Katliamı yıldönümünü 
konuştuğumuz psikiyatrist İlker 
Küçükparlak “İnsanın zalimlik 
tarafını yönetebilmesinin yolu adil 
bir dünyada yaşadığına inanabiliyor 
olması” diyor  l Sayfa 10'da

Kadıköy Belediyesi Geçici 
Hayvan Bakımevi’nde 
düzenlenen Dünya Hayvanları 
Koruma Günü etkinliğe 
hayvanseverler can dostları 
ile birlikte katıldı   l Sayfa 12'de

KADOS, Kadıköy’deki Rum, 
Ermeni, Yahudilerin mekânlar 
üzerinden izlerini sürmek 
isteyenleri düzenleyecekleri 
şehir turuna davet ediyor 
 l Sayfa 2'de

Onların da hakkını korumamız gerek

Şiire açık görüşe gidiyor, 
İstanbul’a tepeden değil 
dibinden bakıyor, hem zulmet 
deyip sabrediyor hem de albüm 
kapağına dozerle oynayan 
çocuk resmi koyuyorlar… 
Şehrin haylaz grubu Bajar’ın 
yeni albümü  “Altüst/ Ser ü 
Bin”i konuştuğumuz Vedat 
Yıldırım “O çocuk oyuncağını 
bulacak” diyor  l Sayfa 11'de

“O çocuk 
oyuncağını bulacak”

Kültür gezileri başlıyor

Kadıköy perdeyi açıyor

Bu yıl usta tiyatrocu Enis Fosforoğlu anısına hazırlanan 
4. Kadıköy Tiyatro Şenliği 15 - 30 Ekim tarihleri 

arasında seyircisiyle buluşacak. “Kadıköy’de Tiyatro, 
Her Yerde Tiyatro” sloganıyla yapılacak şenlikte 17 yetişkin ve  5 

çocuk oyunu ile 4 seminer ve 8 atölye yer alıyor  l Sayfa 5'te

MARIO LEVI  10'da

Gördüklerimiz 
Göremediklerimiz (100)

Nasıl zamanında 
ölsün ki?!

BETÜL MEMIŞ  7'de MELIS DANIŞMEND  11’de

Yaraya merhem 
mıymıy şarkılar mı 
isyankâr gitarlar mı?

Korkmuyoruz önlem alıyoruz!
Dünya Sağlık Örgütü tarafından her yıl ekim ayı “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” olarak kabul 
ediliyor. Kadıköy Belediyesi, bu yıl da 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı nedeniyle 
çeşitli etkinlikler düzenliyor. Etkinlikler kapsamında 13 Ekim Pazar günü saat 10.00’da Bağdat 
Caddesi’nde “Meme Kanserinden Korkmuyorum Yürüyorum” yürüyüşü yapılacak.
15 Ekim Salı günü ise Kozyatağı Kültür Merkezi Meclis Binası’nda 11.00’de Kadın Sağlığı ve 
Mamografi Merkezi’nden Uzm. Dr. Hikmet Karagüllü’nün bir konferansı olacak.

Zemin 
sağlam

?binanız
peki

İstanbul için 
hazırlanan 
rapora göre 
kentte 1 milyon 
73 bin kişi 
riskli binalarda 
yaşıyor. 
Mimarlar Odası 
İstanbul Şube 
Başkanı Esin Köymen, bu konunun 
çözümü için devlet kurumlarının 
devreye girmesi ve ihtiyaç sahibi 
vatandaşların maddi anlamda 
desteklenmesi gerektiğini söylüyor
l Sayfa 8’de

Riskli 
yapılarla ilgili 
konuştuğumuz 
Kadıköy 
Belediyesi 
Beton Zemin 
Laboratuvarı 
sorumlusu 
Menekşe Perdi 
ise yüksek sınıflı beton kullanılması 
durumunda binaların ömrünün 
artacağını vurguluyor  l Sayfa 9’da

*

Gazete Kadıköy olarak tüm dünyada “Meme Kanseri Bilinçlendirme Kampanyası”nın rengi olan pembe rengini logomuza taşıyarak, meme kanseri hakkında farkındalık sağlamak istedik.
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Huzurevimiz uzman ekibi  ile  aile büyükleriniz için hak ettikleri özel ilgi 
ve yasam standartlarında bir ortam sunmaktadır.

VERİLEN HİZMETLER :
24 Saat Doktor Hizmeti, Hemşire Hizmeti, Fizik Tedavi Merkezi, Diyaliz 
Hizmeti, Laboratuvar Hizmeti, Vakum Yardımlı Yara Tedavisi Hizmeti,· 
Konaklama Hizmeti, Temizlik Hizmeti, Yemekhane Hizmeti, Medikal El 

Ayak Ve Tırnak Bakımı, Sosyal Etkinlik Ve Faaliyetler

Altıntepe Mah. Galipbey Cd. Cephanelik Yolu Sk. No: 5 Maltepe
Tel: 0552 388 60 10 - (0216) 388 60 10 / Web: seckinhuzurevi.com.tr

SEÇKİN YAŞLI BAKIM VE HUZUR EVİ
Size ikinci bir hayat vadediyoruz.

ADOS, çağdaş kent kültürünün gelişi-
mini desteklemek, bir yıl sürecek olan 
çalışma aracılığıyla kültürel mirası 
korumak, kültürel hafızanın gelecek 

kuşaklara aktarılmasını sağlamak ve kent yaşa-
mında kültürlerarası diyalogun gelişimine katkıda 
bulunmak amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Bir yıllık organize edilen Hatırla Kadıköy çalış-
ması kapsamında 2019 başında bir açılış çalıştayı ya-
pıldı. Akabinde Kadıköy’deki Rumların, Yahudilerin ve 
Ermenilerin izini süren kent sohbetleri, harita ve rehber üretim ve da-
ğıtımı organize edildi. Ekim ve kasım aylarında ise KADOS, Kadı-
köy’deki Rum, Ermeni ve Yahudilerin mekânlar üzerinden izini sür-
mek isteyenleri belirlenen rotalarda şehir turlarına çağırıyor.

6 ROTA BELİRLENDİ
Bu rotalarda yapılacak turlar aracılığıyla etkileşimli bir ortam ya-

ratılacak, Kadıköy’deki Rum, Ermeni ve Yahudilerin izleri mekânlar 
üzerinden tartışılacak. Oluşturulan rotalarla belirlenen şehir turları 13 
Ekim’de başlayacak. 6 rotadan ikisi tüm halka açık olacak ve kasım 
ayında yapılacak. Herkese açık olan bu turlara katılmak isteyenler 21 
Ekim’e kadar KADOS veya Hatırla Kadıköy’ün sosyal medya hesap-
ları ve internet siteleri üzerinden kayıt formunu doldurabilirler.

Pilot uygulama için öngörülen altı rota ve katılımcılar şunlar:
1- Yurt dışından ilgili kültürel grup temsilcilerinin önerileriyle be-

lirlenen altı STK temsilcisi, gazeteci, araştırmacı ya da akademisyeni 
kapsıyor. Çalışmayı kendi ülkelerinde aktarabilecek kişiler bu uygu-
lamaya katılacak.

2- İstanbul Araştırma Enstitüleri’nden katılımcıları kapsıyor. 
Daha derinlikli ve ileri düzeyde akademik çalışmaları teşvik için ta-
sarlandı.

3- Kadıköy Aramyan Uncuyan Ermeni İlköğretim Okulu, Fe-
ner Rum Lisesi, Saint Joseph Lisesi, Kadıköy Anadolu Teknik Mes-
lek Lisesi, Kadıköy İstanbul Anadolu Lisesi, Kadıköy Anadolu İmam 
Hatip Okulu’ndan öğrencileri kapsıyor. Farklı kültürel ve sınıfsal pro-

fildeki öğrencilerin katılımı amaçlanıyor.
4- Kadıköy Belediyesi, Kent Konseyi üyeleriyle birlikte 

çalışmanın birlikte yürütüldüğü vakıf ve derneklerden katı-
lımcıları kapsıyor. Bu projenin çıktıları sunulacak ve Ka-
dıköylülerle paylaşılmadan önce geri bildirimler alınacak. 

5 ve 6- Bu iki uygulama ve yürüyüş ise çağdaş kent kül-
türünün gelişimine katkıda bulunmak isteyen tüm Kadıköy-
lülere açık gerçekleşecek.

“İNSAN BİR ÇABA ORTAYA KONUYOR”
TAK’ta düzenlenen basın toplantısında konuşan KA-

DOS Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Tanay Sıdkı Uyar, 
Kadıköy’de bir kültürel birikim olduğunu belirterek, çalışmanın 

önemini şöyle açıkladı: “Yıllarca insanlar birlikte yaşamışlar. Ama 
sonra değişik nedenlerle kendi köşelerine çekilmişler. Mesela Moda 
Kültür Cemiyeti’nde yaptığımız açılış çalıştayında Yahudi arkadaş-
larımız, ‘Biz bu sokaktan uzun zamandır geçiyoruz ama bu bina-
ya girmemiştik’ dediler. Moda Kültür Cemiyeti’nde daha önce dans 
çalışmalarına katılan bir arkadaşımız da ‘20 yıl önce burada dans edi-
yorduk, iyi ki tekrar geldik’ dedi. Yahudi, Ermeni, Rum cemaatle-
rin hem kendi içinde biraraya gelip değerlendirme yapması, hem de o 
mahallede yaşayan diğer insanlarla etkileşimini sağlayarak insani bir 
çaba ortaya koyuyoruz. Bir de bunu KADOS olarak yapmamız, kent-
te başka insanlar da olduğunu göstermemiz önemli. Birbirinden ayrı 
duran, uzak duran insanların insani değerlerle birlikte oturup, birlikte 
değerlendirip, geleceğini birlikte kurgulamalarının çok önemli oldu-
ğunu düşünüyoruz.”

Çalışmanın son etkinliği değerlendirme çalıştayında ise bir yıl sü-
ren uygulama süreci hakkında bilgi verilerek, sürece ilişkin geri bil-
dirimler alınacak ve ileride yürütülmesi planlanan yeni uygulamalar 
için fikir alışverişinde bulunulacak.  Ayrıntılı bilgi için: kados.org.tr

Kadıköyü Bilim Kültür ve Sanat Dostları 
Derneği (KADOS), Kadıköy’deki Rum, Ermeni, 
Yahudilerin mekânlar üzerinden izlerini 
sürmek isteyenleri düzenleyecekleri şehir 
turuna davet ediyor

KADOS, şehir 
turuna çağırıyor
l Fırat FISTIK

K

Yaşam

Kadıköy Belediyesi tarafından 5 Haziran 2018 Dünya Çevre Günü’n-
de açılışı yapılan Ekolojik Yaşam Merkezi, tüm yaş gruplarına yöne-
lik ekoloji, atık yönetimi ve doğal yaşam konularında eğitici atölyele-
re ev sahipliği yapıyor. Soso ile Kompost, Tıbbi Çaylar, Doğal Temizlik 
Malzemeleri Yapımı gibi atölyelere kapılarını açan ve dikkate değer 
bir katılımcı sayısına ulaşan Ekolojik Yaşam Merkezi, yeni döneme 5 
Ekim Cumartesi günü gerçekleşen Ezgi Gül Karaman’ın eğitmen ol-
duğu “Veranın Şifalı Bitkileri” ile Zerrin Timur’un eğitmen olarak yer 
aldığı “Doğal Temizlik Malzemeleri Yapımı” atölyeleriyle başladı.

ŞİFALI ÇİÇEKLER İNCELENDİ
Eğitmen Ezgi Gül Karaman tarafından çocuklara yönelik gerçekleşti-
rilen Veranın Şifalı Bitkileri atölyesinde, doğanın iyileştirici gücü üzeri-
ne yazılmış olan masal anlatımıyla yeryüzü şekilleri (tarla, nehir, tepe, 
orman, ova…) oluşumları ve yağmurun oluşumu gibi doğa olayları öğ-
renildi, ekip çalışmasının ve başarı için fikir üretmenin önemine deği-
nildi ve şifalı çiçekler incelendi.  Çocuklar atölyede şifalı bitkilerin (top-
lanma ile kurutulma aşamaları) ve onlardan elde edilen ürünlerin nasıl 
hazırlandığı ve kullanıldığı hakkında bilgi sahibi oldu.  

DOĞAL TEMİZLİK MALZEMESİ YAPILDI
Veranın Şifalı Bitkileri atölyesinin ardından saat 14.00’te gerçekleşen 
ve Zerrin Timur’un eğitmen olarak yer aldığı Doğal Temizlik Malzeme-
leri Yapımı atölyesinde de yetişkinlerin yaşadıkları evleri ekolojik hale 
getirmesinin ip uçları anlatıldı ve uygulamalı olarak formüllerle doğal 
malzemelerle temizlik malzemeleri yapımı gösterildi.

HAZİRAN AYINA KADAR DEVAM EDECEK
Birbirinden eğitici olan ve zaman zaman da eğlendiren atölyelerin ad-
resi olan Ekolojik Yaşam Merkezi, haziran 
ayına kadar 
hafta içi ve 
hafta sonu, 
çocuklara 
ve yetişkin-
lere yöne-
lik atölyelere 
ev sahipliği 
yapacak. Bu 
atölyeler içe-
risinde ekim 
ayında  Büş-
ra Sağlam’ın 
eğitmen oldu-
ğu Fermente 
Turşu, Mehmet 
Ali Altıokka’nın 
eğitmen olarak 
yer aldığı Tıb-
bi ve Aromatik 
Bitkilerde Üre-
tim Teknikleri ve 
Sima Özkan’ın 
eğitmen olarak 
görev aldığı Soso 
İle Kompost yer 
alıyor. 
Atölyeler hak-
kında ayrıntılı bil-
gi için: (0216) 356 
25 82 

Ekolojik Yaşam Merkezi yeni döneme, 
5 Ekim Cumartesi günü gerçekleşen 
Veranın Şifalı Bitkileri ile Doğal Temizlik 
Malzemeleri Yapımı atölyesiyle başladı

Ekolojİk Yaşam’da
atölyeler başladı

l Seyhan KALKAN VAYİÇ

Kadıköy Kent Konseyi, Kadıköy Belediyesi işbirliğiyle 19 Ekim Cumarte-
si günü Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda 3. Kadıköy Gıda Şenliği’ne imza 
atacak. İstanbul Gıda Şenliği kapsamında yapılacak etkinlikler 11.00’de 
başlayıp 18.00’e kadar sürecek.  Doğal ürünlerin bulunabileceği stantların 
açılacağı şenlikte ayrıca forum, panel ve müzik dinletisi olacak. 
Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve Kent Konseyi Başkanı 
Saltuk Yüceer’in açılış konuşmalarıyla başlayacak olan şenlikte iklim akti-
visti çocuklar ve Can Tombil ile forum yapılacak. “Gıda okur yazarlığı, do-
yuran ancak beslemeyen gıdaları tanımak, iklim değişikliğinin ekolojik ta-
rıma etkileri” konulu panelin konuşmacıları ise gazeteci, yazar Gürkan 
Akgüneş, Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Ahmet Ata-
lık, İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, İstanbul Veteriner Hekimleri 
Derneği temsilcisi Kemal Kutlay ve Gıda Dedektifi Musa Özsoy olacak. 

Kadıköy Kent Konseyi, artık geleneksel hale 
gelen gıda şenliğinin üçüncüsünü düzenliyor 

Prof. Dr. 
Tanay Sıdkı Uyar

Özgürlük’te

GÜNLÜK TURLAR 

KONAKLAMALI TURLAR 

12 EKİM CMT.  ROMANTİK EŞME - ORMANYA TABİAT PARKI VE HAYVANAT 
BAHÇESİ  (YEMEKLİ) 
13 EKİM PZR.  POYRAZLAR GÖLÜ- AKYAZI (KUMANYA- ALABALIK 
MENÜSÜ) 
20 EKİM PZR.  ÇATALCA - MÜBADELE MÜZESİ - AZİZ NESİN VAKFI 
(YEMEKLİ) 
29 EKİM SALI  TOPHANE- KARAKÖY - GALATA KULESİ (KUMANYA)

12-13 EKİM CMT - PZR  İĞNEADA - LONGOZ GÖLLERİ- ISTIRANCALAR-
KIRKLARELİ  (1 GECE- 2 GÜN)  
27-29 EKM PZR -SALI  AIZONIA ANTİK KENTİ(KÜTAHYA) - FISILDAYAN  
AĞAÇLAR -  ROMANTİK GEDİZ  (2 GECE -3 GÜN TRENLE) 

Bağdat Cad. No: 517 Çatalçeşme - Bostancı   Tel: (0216) 372 35 77 / (0533) 384 62 93  
facebook  adresİ : Sezon TUR  / Instagram :  sezon_tur 

SEZON 
BASLIYOR...
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Cumartesi / Pazar
10:00 - 14:00 / 15:00-19:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bağlı 
kuruluşlarından İSKİ Genel Müdürlüğü, 
Kurbağalıdere Islah Projesi kapsamında, Göztepe 
Köprülü Kavşak ve Optimum AVM arasında 
kalan bölgede dere kesiti genişletme çalışmaları 
başlatılıyor.
5 Ekim 2019 Cumartesi günü başlayacak proje 
etaplar halinde tamamlanacak ve yaklaşık 6 
ay sürecek. Projeyle Kurbağalıdere’yi rehabilite 
edilerek bölgedeki su baskınlarına karşı kalıcı çözüm 
getirilmesi hedefleniyor. 
Bölgede trafiğin aksamaması için E-5 güzergahı, 
etaplar halinde kapatılacak. Trafik yeni yapılan servis 
yoluna yönlendirilecek. Bu nedenle, çalışmalar 
sırasında sürücülerin trafik işaret, işaretçiler ile 
yönlendirici yol çizgilerine uymaları gerekiyor.
Birinci Aşamada: D 100 Karayolu Göztepe Köprülü 
Kavşağı Mevkiinde trafik, geçici olarak yeni yapılan 
servis yoluna yönlendirilecek. Haritada yeşil ile 
gösterilen alanın 60 gün içerisinde bitirilmesi 
hedefleniyor.
İkinci Aşamada: Birinci aşamada tamamlanan kısma 
trafik yönlendirilerek E5 ve E5’e paralel kısımdaki 
eksik dere ıslah inşaatları tamamlanacak. Haritada 
mor ve mavi ile belirtilen noktalardaki çalışmaların 
120 gün içinde tamamlanması planlanıyor.

Kurbağalıdere Islah Projesi kapsamında Göztepe Köprülü Kavşak ve Optimum 
AVM arasında kalan bölgede dere kesiti genişletme çalışması yapılacak 

E-5 kademeli olarak kapatılacak

adıköy Belediyesi Meclisi 7 Ekim Pa-
zartesi günü Kadıköy Belediye Baş-
kanı Şerdil Dara Odabaşı başkanlığın-
da toplandı. Meclis toplantısı, başkan 

yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve birim mü-
dürlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Gündem dışı 
konuşmalardan sonra Odabaşı, Kadıköy Belediye-
si’nin 2020-2024 Stratejik Planı ile gelecek yılın 
bütçe ve performans tasarısını açıkladı. 

KÜRESELDEN YERELE HEDEFLER
Stratejik plan ve bütçeyi birlikte yürütecekle-

rini ifade eden Odabaşı, şöyle konuştu: “Değerli 
meclis üyeleri ve değerli Kadıköylüler, bildiğiniz 
gibi stratejik yönetim anlayışı artık tüm dünyada 
kabul gören ve özellikle kamu kurumlarında değer 
verilmesi gereken bir araç durumunda. Bu nedenle 
OECD Daha İyi Yaşam Endeksi göstergeleri (Bet-
ter Life Index) ile Birleşmiş Milletler Sürdürüle-
bilir Kalkınma Konferansı’nda (2012) belirlenen 
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını (UN Sustai-
nable Development Goals) stratejik planımızın kü-
resel ölçekteki izdüşümleri olarak değerlendirdik. 
Küresel amaçlar ve hedefler ile yerel amaçlar ve 
hedeflerin ortaklaşması kurumumuzca benimsendi 
ve başka bir deyişle, stratejik planlama süreci, ye-
rel yönetimimiz açısından küresel politikaların ye-
relleştirilmesi bağlamında değerlendirilip, küresel 
amaçlar ile stratejik amaçlarımız biri birine enteg-
re edildi.

ANLAT KADIKÖY
Stratejik planda “Anlat Kadıköy” isimli katılım 

sürecini başlattıklarını hatırlatan Odabaşı, “Planla-
ma sürecinde stratejik önceliklerimizi belirlerken 
Kadıköy’ün mevcuttaki durumunu ve gelecekte 
olabilecek politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik 
gelişmeleri çeşitli öngörülerle analiz etmeye çalış-
tık. Planın her aşamasında, Kadıköylülere danıştık. 
Bugün burada elinizde bulunan taslağa da son şek-
lini Kadıköylüler verdi.” şeklinde konuştu. 

Planın mecliste  kabul edilmesinin ardından 
mahallelerde toplantılar yapmaya devam edecek-
lerini söyleyen Odabaşı, “Verdiğimiz sözlerin ger-
çekleşip gerçekleşmediğinin hesabını da yine Ka-
dıköylülere vereceğiz.” dedi. 

AFET VE KENT PLANLAMASI
Stratejik plan konuşmasının ardından bütçe ve 

performans tasarısını sunan Odabaşı, gelecek yı-
lın bütçesini 730 milyon TL olarak hedefledikle-
rini söyledi. Bütçede, planlı kentleşme ve afet acil 

durumuna 215 milyon 982 bin 500 TL ayırdıkla-
rını belirten Odabaşı, “Deprem sonrası acil eylem 
planı yaptık ve bir komisyon kuruldu. Kriz anın-
da depremi üçe ayırdık; deprem öncesinde, deprem 
anında ve deprem sonrasında yapılması gerekenler. 
Deprem öncesinde yapmamız gerekenlerin başında 
eğitim geliyor. Kadıköy Afet Ortak Çalışma Plat-
formu’nu kuracağız. Afet Bilgi Sistemi’nin tama-
mını güncelleyeceğiz. Kadıköy’e 5 adet yeni afet 
konteyneri kazandıracağız. 6 okulda afet eğitimi 
vereceğiz ve kurumumuzun acil durum eylem pla-
nını hazırlayacağız.” dedi. Afet ve Bilinçlendirme 
Parkı’ndaki eğitimlerin devam edeceğini söyleyen 
Odabaşı meclis üyelerini de eğitimlere davet etti. 

“Kadıköy’ün imar planının yüzde 75’ini yenile-
yeceğiz” diyen Odabaşı, talep edilen tüm riskli bi-
naların kontrolünün de sağlanacağını belirtti. 

EKOLOJİ VE KENT DÜZENİ 
Ekoloji ile kent ve toplum düzeni çalışmalarına 

176 milyon 160 bin TL ayrıldığını söyleyen Odaba-
şı, “Günde yaklaşık 450 ton çöp topluyoruz. Bunu 
100 ton azaltırsak bütçemize büyük bir katkı sağla-
mış olacağız. Hem toplanması hem de ayrıştırılması 
açısından. Bunun için de çalışmalarımız devam edi-
yor. Ayda 30’un üzerinde hayvanı sahiplendiriyo-
ruz. Kadıköy Belediyesi barınağı örnek barınaklar-
dan biri. Bazı belediyeler bizden öneri istiyorlar.” 
şeklinde konuştu. 

Ekoloji ve atık yönetimi konusunda 120 adet 
eğitim düzenleyeceklerini ifade eden Odabaşı, “Ka-
dıköy’e 10 bin metrekare yeni park ve yeşil alan ka-
zandıracağız. Kişi başına düşen yeşil alan miktarını 
3,12 metrekareye çıkaracağız.” dedi.

SAĞLIK ÇALIŞMALARI 
Sosyal destek, sağlık ve kültür alanına da 85 

milyon 563 bin TL bütçe ayırdıklarını paylaşan 
Odabaşı, “Sağlık Bakanlığında bekleyen ruhsat 
başvurumuz var. Rana Beşe Polikliniğimizin SGK 
üzerinden vatandaşlarımıza hizmet vermesini isti-
yoruz. Laboratuvar hariç diğer tüm hizmetler üc-
retsiz gerçekleştiriliyor. Reçete yazamıyoruz, ila-
cı da ücretsiz alabilmek için SGK ile bir anlaşma 
yapmamız gerekiyor. Bununla ilgili çalışmalarımı-
zı sürdürüyoruz.” bilgisini verdi. 

“KÜLTÜR HİZMETİMİZ KISKANILIYOR”
Kadıköy Belediyesi’nin kıskanılan bir kültür hiz-

meti sunduğunu söyleyen Odabaşı, şöyle konuştu: 
“Kadıköy’de yaşayan herkesin bu hizmetlerden adil 
ve eşit bir şekilde yararlanmasını sağlayacağız. Sü-
reyya Operası İstanbul’un tek opera salonu. Devletin 
yapması gereken işleri biz yapıyoruz. Bütün mali yü-
kümlülüğü bizim üstümüzde. Salon her zaman dolu. 
Devletimizden bir kuruş destek alamıyoruz. Bakanı-
mızdan destek ve katkı istedim.” İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi ile istihdam merkezi kurma hedeflerinin 
olduğunu dile getiren Odabaşı, “Bize iş  başvurusu 
yapanları yetkili kurumlara yönlendireceğiz.” dedi. 

21 mahallenin tamamında toplantılar düzenleye-
rek Kadıköylülerle buluşmaya devam edeceklerini 
vurgulayan Odabaşı, toplantı sonuçlarının mahalleli-
lerle paylaşılacağını da ekledi. 

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Kadıköy 
Belediye Meclisi’nde yaptığı konuşmada belediyenin Stratejik 
Planı ile gelecek yılın bütçe ve performans tasarısını paylaştı 

Kadıköy Beledİyesİ’nİn
hedeflerİ aCıklandı

Haydarpaşa ihalesi 
Ulaştırma  ve Altyapı Bakanlığı’nın İBB’nin katılması-
nı istemediği Haydarpaşa ve Sirkeci gar sahalarındaki 
bazı taşınmazlar için açılan ihale bugün yapıldı.Haydar-
paşa Garı TCDD 1. Bölge Müdürlüğü’nde yapılan ihale-
ye,  İstanbul Büyükşehir Belediyesi; Medya A.Ş., Kül-
tür A.Ş., İSBAK, Metro A.Ş. konsorsiyumuyla katılırken, 
Hezarfen Danışmanlık Limited Şirketi, Emre Kamçılı, 
Anadolu Kültürel Girişimcilik de yer aldı. 
Katılımcıların huzurunda gerçekleştirilen ihaleye 4 tek-
lif sunuldu. Emre Kamçılı’nın teklifi iş bitirme belge-
si uygun olmadığı için değerlendirmeye alınmadı. Ana-
dolu Kültürel Girişimcilik de teklif sunmayarak ihaleden 
çekildi. TCDD'nin 30 bin TL olarak belirlediği ihalede, 
Hezarfen Danışmanlık aylık 300 bin TL, İBB ise aylık 
100 bin TL teklif sundu. 
Birinci oturum bu şekilde tamamlanırken, ikinci otu-
rumda Hazarfen Danışmanlık ve İBB’nin yeniden tek-
lifte bulunması bekleniyordu. İhale komisyonu üyele-
ri kısa bir toplantı yaptıktan sonra, komisyon başkanı 
pazarlık sürecinin 15 gün sonraya bırakıldığını açıkladı. 

BAKANLIK İSTEMEMİŞTİ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, “İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin veya iştiraklerinin böylesine bir ihale-
ye girmesi durumunda, ihale sonrası su, doğal gaz bağ-
latılması gibi hizmetleri Büyükşehir Belediyesinden, iş 
yeri açma ve işletme izinlerini ise ilçe belediyelerinden 
alacakları için belediyeyle ihalede yarışmak, diğer katı-
lımcılarda caydırıcı etki edecek ve ihaleye katılımı azal-
tacaktır. İhalenin olmazsa olmaz kuralı olan rekabet 
ortamı sağlanamayacaktır. Oysa sözü edilen ihalede 
maksat, mülk sahibi olan idareye gelir sağlamak ve kül-
tür sanat etkinliklerine imkân oluşturmaktır.” açıkla-
masında bulunmuştu. 

KİRALAMA SÜRESİ 15 YIL 
Haydarpaşa Garı arazisinde bulunan laboratuvar bina-
sı, ısı merkezi, arivaj deposu ve 22 bin 710 metrekare-
lik açık alan, kültür ve sanat etkinliklerinde kullanılmak 
üzere kiraya verilecek. Aylık kira bedeli 30 bin TL üze-
rinden açılacak, kiralama süresi ise 15 yıl olacak.  İha-
lenin detaylarına göre; Sirkeci Garı’nın yer aldığı 1 ada, 
20 parsel 98 bin 199 metrekare. TCDD ise bu alanın 2 
bin 420 metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 4 bin 
170 metrekaresini kiraya verecek. 240 ada 16 parselde 
bulunan Haydarpaşa Garı ise 390 bin 700 metrekare-
lik alanı kapsıyor. Kiraya verilecek bölüm ise 2 bin 340 
metrekarelik kısmı kapalı olmak üzere toplam 25 bin 50 
metrekarelik alan.

K

İBB’nin de katıldığı Haydarpaşa 
ve Sirkeci garlarıyla ilgili ihalede 

teklifler alındı. İhale komisyonu 
pazarlıkların 15 gün sonraya 

bırakıldığını açıkladı 

SONUÇLANMADI 
27.000 Kişiye 
Mamografi Merkezimizde 
Hizmet Verilecek



4 Yaşam11 - 17 EKİM 2019

İNGİLİZCE ÖZEL DERS 
YDS,YÖKDİL sınavlarına hazırlık 
ve üniversitelerin hazırlık atlama 

PROFICIENCY sınavları konusunda uzman 
öğretmenden özel ders.

Tel: 0 (532) 522 13 28

Eserlerinde ustalara gönderme yapan, 
metaforlara önem veren ressam So-
ner Çakmak’ın, 15. kişisel sergisi ‘Vah-
şi Alegori/Başlangıç’ adlı sergi ekim ayı 
sonuna kadar Caddebostan Kültür Mer-
kezi Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle 
buluşacak. 2 Ekim Çarşamba günü açılışı 
yapılan sergide insanın yıkıcı yanına vur-
gular, Van Gogh, Picasso gibi isimlere göndermeler 
yer alıyor.

Serginin iki ana kavrama oturduğunu belirten So-
ner Çakmak, sergiyi ve ana toparlayıcı resmi şöyle 
anlattı: “Vahşi Alegori sergisi iki ana kavrama oturu-

yor. Birincisi insanlığın vah-
şiliği, ikincisi vahşi yaşamın 
kendi döngüsü. Örnek vere-
cek olursam; Picasso’nun Gu-
ernica’sı insanlığın kendi vah-
şetiyle alakalı bir görseldir. 
Burada bir tarafıyla da usta-
lara gönderme yaparak bir iş 
yaptım. Van Gogh’un Ekin 
Tarlası eserine de gönderme 

yapan bir sergi bu. Ana toparlayıcı resim, bütün vah-
şi yaşam, milattan öncesinden bir mamut var, bugün 
var olan vahşi hayvanlar ve kutup ayısının üzerinde 

yer alan bir bebek. İklimi, çevre sorunlarını, ekolojik 
dengeyi ‘yeniden ele alalım’ diyor o çocuk. Yarının, 
doğruluğun, iyiliğin, tekrar şans istemenin bir resmi 
aslında bu bebek. İnsanlığın iyi bir sınav vermediği-
ne bir gönderme aslında bu sergi.”

İklim grevlerine Greta Thunberg’in çıkışına denk 
gelmesinin tesadüf olduğunu söyleyen Çakmak, 
“Eninde sonunda bu tartışılır hale gelecekti. Bütün 
dünyanın, liderlerin, hatta tüm insanların nasıl gözü-
nün kapandığının bir belgesi. Mutlaka bir şey yapıl-
ması gerekiyor. Biz sanatçılar sadece gösteririz. Bel-
geselci veya gazeteciden farkımız bunu estetik bir 
dille sunmamız.” dedi. Uzun yıllar Fenerbahçe’de 
oturduğunu söyleyen Çakmak, “Kadıköy, ayrı bir 
kültür, ayrı bir bilinç demek. Mekân da alabildiğince 
ferah ve bir sanatçının eserlerini gayet rahat sergile-
yebileceği bir yer. Daha iyilerine umarım ev sahipli-
ği yapar.” diye sözlerini noktaladı.

zgür Yazılım Derneği, tüm yazılım-
ları herkesin kullanabilmesini, araş-
tırmasını ve paylaşıp geliştirmesini 
savunan, internetin insanlığın yarat-

tığı en büyük ve özgürleştirici makine olarak 
amaçlanmasından ötürü hak ettiği şekilde özgür 
ve erişilebilir olduğunu düşünen, mahremiyetin 
asli bir kavram olduğunu ısrarla vurgulayan in-
sanların biraraya geldiği bir dernek.

Özgür Yazılım Derneği, asıl olarak Richard 
M. Stallman tarafından temelleri atılan özgür ya-
zılım ve özgür toplum hedefine varmak için ça-
lışıyor bu çerçeveden insanlara dijital ortamlar-
da ve kısmen fiziksel alanlarda kendilerini nasıl 
koruyabileceklerini, mahremiyetlerini nasıl sağ-
layabileceklerini anlatıyor.

Bu çerçevede dernek, 5 Ekim Cumartesi 
günü Tasarım Atölyesi Kadıköy’de bir atölye 
düzenledi. Tüm dünyada düzenlenen, gayrimer-
kezi olarak yürütülen bir hareket olan “Crypto-
party” adıyla yapılan etkinlikte Özcan Oğuz, 
kriptolojinin tarihini ve derneği anlatırken, Al-
per Atmaca GnuPG, XMPP ve OTR, Onur Çe-
lik Tor, VPN ve tünelleme konularında sunum-
lar yaptı. 

KIRILMASI İMKÂNSIZ ŞİFRELER VAR
Kriptolojinin tarihi hakkında bilgiler veren Öz-

can Oğuz, şunları söyledi: “Kriptolojinin Türkçesi 
şifrebilim. Kriptografi ve kriptoanaliz olarak iki alt 
alanı vardır. Kriptografi ilgili verinin üçüncü şa-
hıslar tarafından anlaşılamayacak hale getirilmesi-
dir. Kriptoanaliz ise şifreleme yöntemlerinin zayıf 

yönlerini tespit eden, onları kırmaya ça-
lışan bilim dalı. Kriptografinin gizlilik, 
bütünlük, kimlik denetimi, inkâr etme ve 
edilememe gibi temel amaçları vardır.”

Açık metin, şifreli metin ve anahtar 
kavramlarının temel kavramlar olduğunu 
söyleyen Oğuz, eski şifreleme yöntemle-
rini aktardı: “Örneğin, Caesar şifreleme 

yönteminde her harf alfabede n kadar kaydırılarak 
şifreli metin elde edilir. Danimarkalı bir bilim in-
sanı Orhun yazıtlarını kırmıştı örneğin. Vigenere 
şifreleme yöntemi ise 1553’te ortaya atıldı ve bu 
yönteme polialfabetik şifreleme yöntemi de denir. 
Anahtarlı yöntemdir. Blaise de Vigenere’in adı ve-
rildi. Kırılması teorik olarak imkânsız hala. Anah-
tar uzunluğu ile açık metin uzunluğu aynı, dola-
yısıyla sonsuz ihtimal var. Dışişleri bakanlıkları, 
istihbarat teşkilatları tarafından hala kullanılıyor.”

Etkinlik, kullanıcıların kendilerini nasıl ko-
ruyabilecekleri hakkındaki örnekler, bu alandaki 
kavramların tanıtılmasıyla son buldu. 

“İçeri girenler, ölenler, sağ 
kalanlar, sağ kaldığına 
üzülenler, gençliklerini 
faşizmin hapishanelerinde 
geçirenler, içeri girmeyenler, işkence görenler, 
işkencede konuşanlar, konuşmayanlar, mülteci 
olanlar... (…) Son yok. Son da Hayri gibi kayıp. 

Nasıl olsun ki? Hayri yok, devrim yok… Kayıpları 
aramaya devam ediyoruz. Geçmişe ağlamak 
fayda vermez. Biliyorum... Ama Hayri ve onun gibi 

devrimciler yaşasaydı burası başka 
bir ülke olurdu, bunu da biliyorum.”
Gazeteci Faruk Eren gözaltında 
“kaybedilen” abisi Hayrettin Eren’i 
ve 70’li yılların Hasköy’ünü anlattığı 
“Kayıp Bir Devrimin Hikâyesi” isimli 
kitabı bu sözlerle anlatıyordu. 
İletişim Yayınları’ndan çıkan kitap 
üçüncü baskısını yaptı. Eren, 5 
Ekim Cumartesi günü Akademi 
Kitabevi’nde Kadıköylü okurlarla 
buluştu. Moderatörlüğünü Hilmi 
Hacaloğlu ve Hüseyin Tahmaz’ın 
yaptığı söyleşiye Hayrettin Eren’in 
arkadaşları da katıldı. 
Hasköy’ün 1960’lı ve 70’li yıllarını 
anlatan Faruk Eren, abisi Hayrettin 
Eren’in arkadaşlıkları ve okul 
yıllarına dair örnekler vererek şöyle 
konuştu: “Bizim evin kapısı sürekli 
açıktı, abimin arkadaşları günün 
her saati eve gelebiliyorlardı. Müzik 
dinliyorlardı, abim gitar çalmaya 
başladı. Futbol hayatlarında 
önemliydi. Bir tane kulüp kurdular 
isim babası abimdi. Adı 50. Yıl. 
Renkli bir gençlik yaşanıyordu ama 
bu gençlerin hepsi sol kültürden 
etkilenmişlerdi.”
12 Mart darbesinin solu bastırmak 
için yapıldığını belirten Eren, “Fakat 
tam tersi oldu.  Türkiye’nin her 
yerinde olduğu gibi Hasköy’de de 
gençler politik olmaya başladı” dedi. 

“ANNEMDEN FIRÇA YEDİM”
Kitabı yazmayı bir borç olarak 
gördüğünü ifade eden Eren, 
“Biz bir şey yaşadık ve bunun 
tarihe aktarılması gerekiyordu. 
Sübjektiflik var. İnsan kendi 
yaşadığı şeye objektif olamıyor. Ne 
yaşadıysam o ruh haliyle yazmaya 
çalıştım. Ama hatalar olabilir, 
yanlış hatırladıklarım olabilir diye 
yaklaşık 20 kişiyle konuştum. Kitap 
bittikten sonra onlara okuttum.” 
dedi. İletişim Yayınları tarafından 
çıkan kitabın bir an önce çıkmasını 
annesinin görmesi için istediğini 
söyleyen Eren, Ağustos ayında 
hayata gözlerini yuman Cumartesi 
annelerinden Elmas Eren’in kitabı 
ilk gördüğünde tepkisini şöyle 
anlattı: “Kitabı bir an önce basalım 
annemin görmesini istiyorum 
çok yaşlı dedim. Kitap çıktığında 
anneme sürpriz yapacaktım ama 
abimin bir arkadaşı arayıp söylemiş. 
Eve gittiğimde önce fırça yedim. 
Sonra kitaba şöyle bir baktı. İkinci 
sayfa için burası yanlış dedi. Hatalar 
bulmaya başladı, ikinci baskıda 
düzelttik.” Soru- cevap ve anlatı ile 
devam eden etkinlik, Faruk Eren’in 
kitabını imzalamasıyla sona erdi. 

Gazeteci Faruk Eren 
gözaltında “kaybedilen” 

abisi Hayrettin Eren’i 
anlattığı “Kayıp Bir Devrimin 

Hikâyesi” isimli kitabıyla 
Kadıköy’e konuk oldu

Faruk Eren kitabını anlattı

Resimlerde insanın vahşiliği
Ressam Soner Çakmak’ın “insanın vahşiliği ve vahşi yaşamın 
döngüsünü” anlatmayı amaçlayan ‘Vahşi Alegori/Başlangıç’ adlı 
sergisi 30 Ekim’e kadar Caddebostan Kültür Merkezi’nde görülebilir

Özgür yazılımcılar 
TAK’ta buluştu
Özgür Yazılım Derneği, Tasarım Atölyesi Kadıköy’de 
kullanıcıların kendilerini dijital ve kısmen fiziksel 
alanlarda nasıl koruyacakları konusunda atölye düzenledi
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“Oyun insanın bedenini, zihnini, zekâsını 
ve yaratıcılığını uyandırır ve yaşam enerjisine 
dokunarak onu harekete geçirir.”

öyle demiş Viola Spolin. Amerika-
lı oyuncu, drama hocası ve yazarı, 
‘doğaçlama tiyatrosunun Amerikalı 
büyükannesi’ olarak bilinen Spolin.

Türkiye’nin doğaçlama tiyat-
ro alanındaki uluslarara-
sı temsilcisi istanbulimpro 
da 5. kez oyun oynamaya 
davet ediyor… Ekim ayın-
da doğaçlamanın nabzı Ha-
litağa’daki istanbulimpro 
sahne’de atacak zira 16-19 
Ekim tarihleri arasında 5. 
Uluslararası Doğaçlama Ti-
yatro Festivali yapılacak. 6 
farklı ülkeden gelen 7 do-
ğaçlama sanatçısı, atölyeleri 
ve farklı gösteri formatlarını 
Türkiye seyircisiyle buluştu-
racak. Daha önceki festival-
lerde 12 ülkeden 45 oyuncu 
İstanbul’da biraraya gelmiş, 25 gösteri ve 12 
atölyeyle toplamda 3 binin üzerinde seyirciye 
ulaşmıştı.

Biz de bu vesileyle istanbulimpro kurucula-
rından Koray Tarhan’la doğaçladık.

• Doğaçlama ile nasıl bir bağınız var?
 Türkiye’nin ilk doğaçlama topluluğunun 

kuruluşunda yer aldım, DTCF’deki deneysel 
doğaçlama çalışmalarının içinde bulundum. 

Türkiye’nin ilk Kürtçe Doğaçlama Toplulu-
ğu’nu çalıştırdım. Çeşitli kurum ve kuruluş-
larda doğaçlama tekniklerini uygulayarak sa-
natsal çalışmalar yürüttüm. Tıp fakültelerinde 
doğaçlama ve insan beyni üzerine sunumlar 
yaptım. Doğaçlamaya dair çalışmaya, konuyu 
hala öğrenmeye çalışıyorum. 

• İstanbulimpro, bu alanda odaklanmış 
bir tiyatro değil mi? 

İstanbulimpro, 2007’de kurulduğu günden 
bu yana disiplinlerarası işler yapmaya, sahne-
de hikâyesi olan doğaçlamalar gerçekleştirme-
ye, seyirciyle buluşabileceği her fiziksel alanda 
buluşmaya, bildiklerini paylaşmaya, dünyanın 
uzak noktalarını birbiriyle buluşturmaya çalıştı. 

• Herkes az çok bilir doğaçlamayı… Ama 
sizin taraftan bakınca nasıl tanımlarsınız?

Ortak armoni için bireysel seçimlerinizi 
başkalarının yarattıklarıyla uyumlu halde ser-
gilemenizi gerektiren performans alanı… 

• Tiyatro dünyasından izlenimlerim doğ-
rultusunda ‘doğaçlamayı daha ziyade amatör 
grupların yaptığı’ gibi bir algı var. Ne dersi-
niz bu konuda?

Bu algı ne kadar güzel bir şeye işaret ediyor 
aslında. Bu durum teatral faaliyetin dünyevi-

leştiğini gösterir. Yani tiyatroyu herkes 
yapabilir. Doğaçlama tiyatro mükem-
mellikle ilgilenmez, hatalı durumları 
avantaja çevirmek ve bunun üzerinden 
anlamlı bütünler oluşturma çabası-
nın daim olduğu bir süreç sunar. Spor 
gibi. Doğaçlama tiyatro sayesinde son 
yıllarda gençler biraraya gelip gruplar 
kurup, kendi meşreplerince seyirciler 
bulup gösteriler düzenliyor. Eskiden 
tiyatro yapabilmeniz için aylarca bir 
duayenin anılarını dinlemek zorunda 
kalacağınız tiyatro kurslarına gitmek 
zorunda kalırdınız. Şimdi ise iki ka-
las bir hevesin zamanı. Tiyatro öz-
gürleşiyor işte, ne güzel. 

 “DOĞAÇLAMA, BOKS RİNGİ GİBİ!”
• Oyuncu açısından nasıl bir alan? Özgür-

lük sağlıyor herhalde ama bir yandan da do-
ğaçlayabilmek için bir donanıma da sahip ol-
mak gerek gibi geliyor. 

Oyuncu bireysel insiyatifini kaybetmeden 
ekiple uyum yakalamak üzerine çalışmalı. Bu 
süreç müthiş derecede özgürleştirici ve oyun-
cuyu kendi hakikatini ve yaşadığı hayatın ha-

kikatini aramaya sevk eden bir deneyim sunu-
yor. Oyuncu hangi donanıma sahipse, ondan o 
çıkıyor. Konvansiyonel, yani metinli tiyatro ya-
panlar ezberledikleri ve oynadıkları sürece kim-
se onlardaki donanım eksikliğini hissetmez. Bu 
eksikliği ya da oyuncunun cehaletini göremez, 
çünkü konuşan kendisi değil, yazarın yazdığı 
karakterdir. Dolayısıyla sahneye çıktığında kar-
şınızdaki insanı allameyi cihan zannedebilirsi-
niz, ama belki de öyle değildir. Oysa doğaçla-
ma performans alanı boks ringi gibidir, elinizde 
avucunuzda ne varsa ortaya saçılır. Dolayısıyla 
oyuncu kendisini her alanda geliştirmeli. 

• Neden doğaçlama üzerine bir festival dü-
zenleme gereği duyuyorsunuz?

Doğaçlama sadece salondakileri güldürdü-
ğünüz sürece yolunda giden bir disiplin değil. 
Dünyada neler oluyor? Kendimizi nasıl gelişti-
rebiliriz? Bu sorulara cevap aramak için yapı-
yoruz bu festivalleri. 

• Festivalin bu sene 5.si. Geçen yıllardakile-
re dair neler söylemek istersiniz şöyle bi dönüp 
baktığınızda?

Bu festivalin en önemli özelliği hiçbir kuru-
mun, yerel yönetimin desteği olmadan gerçek-
leştirilmesi. Bununla övünüyor muyuz? Hayır. 
Anlayamıyoruz. Bazı lokal işletmeler ve seyir-
cilerimiz dışında kimseden destek görmedik. 
Bu yıl 7 ülkeden doğaçlama sanatçısı ağırlı-
yoruz. Yine tık yok. Daha önceki yıllarda çok 
güzel etkileşimler oldu. Harika gösteriler ve 
atölyeler gerçekleşti, bu yıl da olacak. Acaba 
plastik atıklara dikkat çeken bienalin petrol fir-
masından sponsor bulması gibi biz de devlet ti-
yatrosuna mı başvursak? 

• Bu seneki festivalden bahseder misiniz 
biraz? ‘Doğaçlama geliştirir’ sloganı ne ifa-
de edior?

Doğaçlama yapmaya başladığımızda bey-
nimizde, ezberlenmiş pratikleri tekrar ettiğimiz 
zamandakinden çok farklı yerler aktive oluyor. 
Doğaçlamaya hazırlık ve performans anlarının 
bizden beklediklerini toparlayınca gelişmekte 
olan bir insan bulmamız mümkün.

Bu seneki festivalin teması doğrultusunda 
doğaçlamanın buradaki alışılmış performans 
çeşitlerinin dışında yaklaşımlara odaklandık. 
Fiziksel tiyatro, palyaço teknikleri ve hikâye 
anlatımı ekseninde gerçekleşen doğaçlama per-
formanslar ve atölyeler olacak festivalde. 

Festival programı ve bilet için: www.istan-
bulimpro.com

5. İstanbul Uluslararası 
Doğaçlama Tiyatro 
Festivali’nin 
düzenleyicilerinden Koray 
Tarhan, “Doğaçlama tiyatro 
sayesinde son yıllarda 
gençler biraraya gelip gruplar 
kurup, kendi meşreplerince 
seyirciler bulup gösteriler 
düzenliyor. Tiyatro 
özgürleşiyor, ne güzel…” diyor

Yeşilçam’ın ünlü oyunla-
rından Ediz Hun, “On Kü-
çük Zenci” adlı oyunla ilk 
kez tiyatro sahnesine çı-
kacak.
Polisiye edebiyatı-
nın önemli isimlerin-
den Agatha Christie’nin 
kaleme aldığı “On Kü-
çük Zenci” adlı eserin-

den uyarlanan oyunun prömiyeri, 11 Ekim’de 
Kadıköy’deki Ak’la Kara Tiyatro’da yapılacak. 
Burak Karaman’ın yönettiği oyunda Ediz Hun, 
Ali İl, Pelin Turancı, Fatih Gülnar, Hakan Akın, 
Oya İnci, Özdemir Çiftçioğlu, Cengiz Eşiyok, 
Ilgın Angın ve Ozan Altuntaş rol alıyor. Dra-
maturjisini Savaş Özdural’ın gerçekleştirdiği 
“On Küçük Zenci”nin dekor tasarımını Beh-
lüldane Tor, kostümlerini Akın Tezer Tunalı ve 
ışık tasarımını Gökhan Arsın ile Ahmet Gü-
leryüz hazırladı.
Oyun, 12 Ekim ve 13 Ekim’de de tiyatrose-
verlerin beğenisine sunulacak.

Çağımıza yön veren en önemli düşünürlerden 
Karl Marx’ın hayatı ve düşünceleri, bir zaman 
yolculuğundan geçerek sahne üzerine çıkıyor. 
Öldükten sonra hakkında yapılan spekülasyon-
lardan, fikirlerinin yanlış anlaşılmasından şikâ-
yetçi olan Karl Marx, öte dünyadan gelip bu yanlış 
anlamaları ve spekülasyonları düzeltmek ister. 
Tiyatroevi, Howard Zinn’in 1999 yılında yazdığı 
“Marx in Soho” adlı oyunundan, Semih Çelenk’in 
uyarlayıp yönettiği “Marx İstanbul’da” oyununu ilk 
kez, Karl Marx’ın 201. doğum yıl dönümünde 5 Ma-
yıs’ta sergiledi. 2009’da yaşamını yitiren Ameri-

kalı Marksist tarihçi Howard Zinn, Marx hakkında-
ki spekülasyonları ve yanlış anlamaları düzeltmek 
için bir kurgu yapar. Marx, ölmeden önce yaşadığı 
yere Londra Soho’ya gelmek ister fakat öte dünya 
bürokrasisi yüzünden New York Soho’ya yollanır 
ve O da Amerika üzerinden günümüz dünyasının, 
ekonomi-politik eleştirisini yapar. 
Oyunun yönetmeni Semih Çelenk ise, Marx’ı İs-
tanbul’a getiriyor. Çelenk, öte dünya bürokra-
sisinin Marx’ın dilekçesini yanlış anlayarak, onu 
Beyoğlu’ndaki Soho adlı bir eğlence kulübüne 
göndermesini, uyarlamasının çıkış noktası olarak 
aldığını söyleyen Çelenk, “Marx bugünün Türki-
ye’sinden ekonomi politiğe, işsizliğe, yoksulluğa, 
küreselleşmeye bakıyor. Kendi ağzından ken-
di güncellemesini İstanbul’da, İstiklal Caddesi’n-
de kalabalığa oynayarak yapıyor.” diyor. Oyunda 
Marx rolünü üstlenen Hamit Demir ise, Marx gibi 
tarihsel bir kişiliği, hem kendi gerçekliğiyle hem 
de bir fantastik hikâyenin kahramanı olarak Türki-
ye’de canlandırmanın birçok zorluğu birarada ba-
rındırdığını vurgulayarak, “Bu rol, sadece tarihsel 
bir kişilik olsaydı oynaması daha kolay olurdu hiç 
kuşkusuz. Ama, hem kendi gerçekliğinde ve hem 
de bir fantastik hikâye içinde varsayımsal bir rol 

kişisi olarak düşünüyoruz. 
Bu zor bir iş. Üstelik bunu, 
bir de parodiye kaçma-
dan ciddi bir mizah içinde 
başarabilmek gerekiyor.” 
diye konuşuyor.
Oyun, 14 Ekim saat 
20.30’da Caddebos-
tan Kültür Merkezi’nde-
ki galanın ardından, 19 
Ekim’de Ankara ve 24 
Ekim’de İzmir’de sah-
nelendikten sonra 30 
Ekim’de tekrar İstan-
bul’a dönerek Akasya 
Kültür Sanat’ta seyir-
ciyle buluşacak.

MARX CADDEBOSTAN’DA!

Kadıköy’de yirminin üzerinde sahnesi bulunan tiyatro grupla-
rının, 2016 yılında bir araya gelerek kurduğu Kadıköy Tiyatrola-
rı Platformu (KTP), dördüncü yılında oyunlarını bir şenlikle açı-
yor. Platform’un geçtiğimiz aylarda yitirdiğimiz usta tiyatrocu Enis 
Fosforoğlu anısına hazırladığı 4. Kadıköy Tiyatro Şenliği 15 – 30 
Ekim tarihleri arasında seyircisiyle buluşacak. “Kadıköy’de Tiyatro, 
Her Yerde Tiyatro” sloganıyla başlayacak şenliğin programında 17 
yetişkin oyunu, 5 çocuk oyunu, 4 seminer ve 8 atölye yer alıyor.

YÜRÜYÜŞ PAZAR GÜNÜ
Şenlik 13 Ekim Pazar, saat 14.00’te oyuncuların ve tiyatroseverle-
rin katılımıyla düzenlenen geleneksel yürüyüşle başlıyor. Bu sene 
sloganı “Kadıköy’de Tiyatro, Her Yerde Tiyatro” olarak belirlenen 
şenlik yürüyüşü Kadıköy Mehmet Ayvalıtaş Parkı’nda başlayıp, 
Süreyya Operası önünde yapılacak müzik dinletisiyle son bulacak. 
Kadıköy Tiyatroları Platformu, şenlik boyunca sahnelenecek tüm 
yetişkin oyunlarının biletlerini 35 TL, çocuk oyunlarını 25 TL olarak 
belirledi. Atölye ve seminerlere katılım ise ücretsiz.

15 Ekim Salı 20.30 / Böyle Buyurdu Zerdüşt / Alt Kat Sanat /  
Mekan: Alt Kat Sanat
17 Ekim Perşembe 20.30 / Evlilikte Ufak Tefek Cinayetler / Ti-
yatro Merdiven /  Mekan: Alt Kat Sanat
17 Ekim Perşembe 20.30 / Frida / Küçük Salon / Mekan: Kü-
çük Salon
18 Ekim Cuma 20.30 / Kader Can / Bam İstanbul / Mekan: Boa 
Sahne
18 Ekim Cuma 20.30 / Keşmekeş / Öykü Sahne / Mekan: Öykü 
Sahne
18 Ekim Cuma 21.00 / Güle Güle Diva / DasDas / Mekan: Das-
Das
20 Ekim Pazar 20.30 / Angina Pektoris / Küçük Salon / Mekan: 
Küçük Salon
20 Ekim Pazar 13.00 / İki Bavul Dolusu (Çocuk Oyunu) / Fabri-
ka Sanat / Mekan: Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi
20 Ekim Pazar 13.00 / Bana Bir Masal Anlat (Çocuk Oyunu) 
/ Kuzguncuk Sanat Tiyatrosu / Mekan: Nazım Hikmet Kültür 
Merkezi
21 Ekim Pazartesi 20.30 / Kapıların Dışında / Yolcu Tiyatro / 
Mekan: Kozyatağı Kültür Merkezi
21 Ekim Pazartesi 20.30 / Ran / Entropi / Mekan: Entropi
23 Ekim Çarşamba 20.30 / Netoçka Nezvanova / Yabancı Sah-
ne / Mekan: Nazım Hikmet Kültür Merkezi
24 Ekim Perşembe 20.30 / Köpek Kalbi / Küçük Salon / Me-
kan: Küçük Salon
26 Ekim Cumartesi 20.30 / Karımın Kocası / Akla Kara Tiyatro-
su / Mekan: Akla Kara Tiyatrosu
26 Ekim Cumartesi 13.00 / Kırmızının Hayali (Çocuk Oyunu) / 
Pat Atölye / Mekan: Moda Sahnesi
26 Ekim Cumartesi 15.00 / Küçük Kara Balık (Çocuk Oyunu) / 
Balon Kukla Tiyatrosu / Mekan: Öykü Sahne
27 Ekim Pazar 13.00 / Çoço, Çiçi ve Odrik (Çocuk Oyunu) / Ti-
yatro Yeni Çizgi / Mekan: Boa Sahne
27 Ekim Pazar 13.00 / Soğuktan Korkmayan Tek Kuş (Çocuk 
Oyunu) / Tiyatro Gülgeç / Mekan: Kadıköy Emek Tiyatrosu
27 Ekim Pazar 19.00 / Jean-Paul Marat / Praxis Perform / Me-
kan: Kadıköy Emek Tiyatrosu
28 Ekim Pazartesi 19.00 / Masanın Altında / Bizim Tiyatro / 
Mekan: Boa Sahne
28 Ekim Pazartesi 20.30 / Anne Frank’ın Hatıra Defteri / Alt Kat 
Sanat / Mekan: Alt Kat Sanat
29 Ekim Salı 20.30 / Füruğ / Oyun Sandalı / Mekan: Boa Sahne
30 Ekim Çarşamba 20.30 / Küçük Amerika / istanbulimpro / 
Mekan: istanbulimpro
Ayrıntılı bilgi için: http://www.kadikoytiyatrolari.com/4-kadi-
koy-tiyatro-senligi/

Kadıköy Tiyatroları Platformu’nun 
düzenlediği 4. Kadıköy Tiyatro Şenliği bu 
yıl Enis Fosforoğlu anısına yapılıyor

Kadıköy
Tİyatro Şenlİğİ

başlıyor
l Gökçe UYGUN

B

Hun sahneye 

ÇIKIYOR!
Ediz Hun 
ilk kez 
Kadıköy’deki 
bir oyunda 
tiyatro 
sahnesinde 
seyirciyle 
buluşacak

4. Kadıköy 
Tiyatro Şenliği 

15 - 30 Ekim
ENİS FOSFOROĞLU ANISINA

bilgi@ kadikoytiyatrolari.com

www.kadikoytiyatrolari.com

/kadikoytiyatro 

/kadikoytiyatro 

/kadikoytiyatrolariplatformu

17 OYUN

5 ÇOCUK OYUNU

8 ATÖLYE

Kadıköy’de 
Tiyatro

          
       Her Yerde 

Tiyatro

4 SEMİNER

~
.



Almanya’da politik tiyatronun bir altbaş-
lığı olarak alınabilecek “belgesel tiyatro”-
nun öncülerinden ve teorisyenlerinden biri 
olan Peter Weiss, Direnmenin Estetiği’n-
de, 1937-1944 yılları arasındaki anti-faşist 
direnişi ve bu direnişin içinde yer alan ger-
çek kişilerin öykülerini/yaşantılarını mer-
kez alarak, isimsiz bir Ben Anlatıcı’nın (sınıf 
bilincine sahip aydın bir işçinin) bakış açısıy-
la, tarihi, Antik Yunan’dan bu yana sanat ve 
siyaset düzlemlerinde yeniden kuruyor. Di-
renmenin Estetiği gerçekliğin verilerinden 
yararlandığı için belgesel ve tarihsel, yazarı-
nın yaşamına göndermeleri olduğu için oto-
biyografik, metne giren parçaları kendine 
özgü bir biçimde yorumladığı ve birleştirdi-
ği için kurmaca, metinde belirsiz bir imkân 
olarak yansıyan bir kurtuluş fikri bıraktı-
ğı için ütopik, yandaşı olduğu dünya görü-
şü karşısında eleştirel olduğu için yeniden 
kurucu, kullandığı farklı anlatım biçimleriyle 
hem belgesel-gerçekçi hem gerçeküstücü, 
Batı kültürünün siyasi tarihi ve sanat tari-
hiyle metinler üzerinden tartıştığı için me-
tinlerarası ve kültür birikimini yeniden yo-
rumladığı için ufuk açıcı özellikler taşıyan 
çok katmanlı bir derya metin. İletişim Yayın-
ları / 847 sf / 70 TL

Sanal kitap mağazası idefix’ten aldığımız 
bilgiye göre haftanın çok satan kitapla-
rı şunlar: 
■ Aşkımız Eski Bir Roman / Ahmet Ümit / 
Yapı Kredi Yayınları / 224 sf
■ Kendine Hoş Geldin / Miraç Çağrı Aktaş / 
Olimpos Yayınları / 160 sf
■ Bir Ömür Nasıl Yaşanır / İlber Ortaylı / 
Kronik Kitap / 288 sf

HAFTANIN 
PUSULASI
KİTAP

FİLM

Direnmenin Estetiği

Savaş Günahları
Dünya tarihi-
nin kanlı say-
falarından bir 
yaprak: Viet-
nam Sava-
şı. Beş Ame-
rikan askeri, 
yerli halktan 
bir kızı ka-
çırarak te-
cavüz eder. 
İçlerinden 
sadece biri, 
bunu red-
detse de, di-
ğerlerine 
engel de olmaz. Genç kızın daha sonra öl-
dürülmesiyle olayın asla kapanmayacak 
insani boyutu gözler önüne serilecektir. 
Tek bir olay üzerinden, genel olarak sava-
şın insanı acımasızlaştıran yönlerini eleş-
tirel bir gözle ele alan Brian De Palma im-
zalı film, savaş karşıtı filmler arasında 
önemli yeri olan bir çalışma.

Hazırlayan: Semra ÇELEBİ

11 -17 EKİM  20196 Kente Kadıköy'den Bak

ALBÜM
Ahmet Aslan / Budala Aurası

Dersim 
müziğinin 
dünya mü-
zik otorite-
lerince ka-
bul gören, 
en önemli 
temsilcile-
rinden Ah-
met As-
lan'ın yeni 
albümü Ka-

lan Müzik tarafından yayınlandı. Bir önceki 
albümünden bu yana hazırlığı dört yıl süren 
Dornağê Budelay'da (Budala Aurası), Zaza-
ca ve Türkçe 14 eser yer alıyor. 
İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuva-
rı'nı 1. sınıftan terk ederek 1996 yılından bu 
yana Almanya'da yaşayan Dersim doğumlu 
Ahmet Aslan, müzik eğitimine Avrupa'da da 
devam etti.  Rotterdam World müzik bölü-
münü de bitiren Ahmet Aslan, öğrenciliği sı-
rasında “DI-TAR” olarak adlandırdığı özgün 
enstrümanını geliştirdi. Bu enstrümanın-
da ilerleyen gelişmeleri Hocaları Paco Pena 
ve Martin Greve ile paylaştı. Enstrüman ya-
pımcısı Süleyman Aslan ile uzun çalışma-
lar sonucu vücuda getirdi. (Tanıtım Bülte-
ninden)

Ruhu doyuran şarkılar: 
■ Savaşa Hiç Gerek Yok / Athena, Ay-
lin Aslım, Bülent Ortaçgil, Feridun Düzağaç, 
Koray Candemir, Mor ve Ötesi, Nejat Ya-
vaşoğulları, Vega
■ Masters Of War / Bob Dylan
■ Civil War / Guns n’Roses

T ürkiye’nin ilk uluslararası komedi festiva-
li olan İstanbul Komedi Festivali 13 Ekim 
Pazar günü başlıyor. Yerli ve yabancı ko-
medyenlerin gösterilerinin yer alacağı 

festival 7’den 70’e herkese hitap edecek. Festival 
kapsamında usta oyuncu Ayşen Gruda da anılacak.

İstanbul Komedi Festivali, şehre bu yıl dördüncü 
kez kahkahayı getirecek. BKM tarafından düzenle-
nen festivalde mizahın ulusal ve uluslararası düzeyde 
en iyi ve en yeni isimleri ağırlanacak. Söyleşiler, stand-
up’lar, tiyatro oyunları ve çocuk etkinlikleriyle dolu 
dolu bir takvime sahip olan festival, bu yıl İstanbul’un 
dört bir yanında yer alacak. BKM Tiyatro, BKM Kü-
çük Sahne ve BKM Mutfak Çarşı’nın yanı sıra Baby-
lon, Zorlu PSM, %100 Stüdyo, Sofitel Taksim, Sinema 
Feriye ve Yapı Kredi bomontiada Avrupa yakasında-
ki mekanlar olarak belirlendi. Kadıköy’de ise gösteri-
ler Caddebostan Kültür Merkezi, Bahane Kültür, Baba 
Sahne, Akasya Kültür Sanat ve Ataşehir’deki DasDas 
sahnede yapılacak.

OYUNLAR, GÖSTERİLER
Bu yıl takvime dâhil olan tiyatro oyunları arasında, 

geçtiğimiz sezon kapalı gişe oynayan Ozan Güven ve 
Günay Karacaoğlu’nun başrol oyuncuları arasında yer 
aldığı Don Kişot’um Ben, Şevket Çoruh ve Murat Ak-
koyunlu’nun oyunu Bir Baba Hamlet, oyuncuları ara-
sında Mert Fırat’ın da yer aldığı Josef K dikkat çekiyor. 
Semaver Kumpanya’nın Cimri oyunu ise bu yıl festi-
valde olacak bir diğer dikkat çekici oyun.

Bu yıl festivalde ilk kez yer alacak etkinlikler de 
dikkat çekiyor. Can Yılmaz & Zafer Algöz Burda Olan 
Burda Kalır, Yasemin Sakallıoğlu Bir Dünya Anım 
Var, Miray, Lesli Karavil-Lesli ile Stand Up, Tahsin 
Hasoğlu, At Gözlüğü, Akustik Komedi ve Sedef İybar 
Danillo Zanna, Kalbe Giden Yol gibi birçok etkinlik de 
festivalde yer alacak.

ÇOCUKLAR İÇİN DE FESTİVAL ZAMANI
İstanbul Komedi Festivali 7’den 70’e herkese hitap 

ediyor. Pantomim Gösterisi, Jonglörlük Gösterisi, Bü-

lent Çatar’la Haydi Sen De Oyna Gösterisi, Çorap Kukla 
Atölyesi, Karagöz - Gölge Oyunu ve Kırmızının Haya-
li ile çocuklar festivalin coşkusunu doyasıya yaşayacak.

AYŞEN GRUDA ANILACAK
Geçtiğimiz yıl İstanbul Komedi Festivali’nde yaptı-

ğı “Deli Kadın” adlı gösterisiyle ayakta alkışlanan usta 
oyuncu Ayşen Gruda, bu yıl festivalin ustalara saygı du-
ruşu olarak ayrılan “Daima” bölümünde anılacak. 

Ayrıntılı bilgi ve bilet için: www.istanbulkomedi-
festivali.com/

CKM: Kral Şakir Uzayda Şamata / 
20 Ekim Pazar 12.00
Cimri / 23 Ekim Çarşamba 20.30
Doğu Demirkol / 31 Ekim Perşembe 20.30
Güldüy Güldüy Show Çocuk / 
2 Kasım Cumartesi 17.00
Bahane Kültür: 
Mustafa Sağır- Sağır Duymaz Uydurur / 
18 Ekim Cuma 21.00
Şakanı Al Da Gel / 24 Ekim Perşembe 21.00
Baba Sahne: 
Alper Kul- “Alper Yine Hamileyim!” 
22 Ekim Salı 20.30
Bülent Bey’in Hikâyesi / 31 Ekim Perşembe 20.30
Akasya Kültür Sanat: 
At Gözlüğü / 18 Ekim Cuma 20.30
Çok Da Fifi Stand Up / 25 Ekim Cuma 20.30
Tahsin Hasoğlu / 26 Ekim Cumartesi 20.30
BKM Mutfak Altyapı / 27 Ekim Pazar 20.00
Okan Cabalar / 2 Kasım Cumartesi 20.30
DasDas: Joseph K. / 3 Kasım Pazar 17.00

İstanbul Komedi Festivali 
13 Ekim - 3 Kasım tarihleri arasında 

yerli ve yabancı komedyenlerle şehri güldürecek

KADIKÖY’DE NELER VAR?

Livaneli anısına yarışma

Modalı yazarlar 
hafta sonu 
çocuklarla buluşacak

Moda Muhtarlığı, Hafize Çınar Güner koordinatörlüğünde 
çocuklarla, yazar ve çizerleri bir araya getiriyor. Etkinlik 
12-13 Ekim Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-16.00 ara-
sında Moda Deniz Kulübü’nde yapılacak. 
Her yazarı/çizer etkinlik sonrası mekânın girişinde bu-
lunacak olan Mutlu Fil Kitabevi standında imza saati ya-
pacak. Tamamen ücretsiz olan atölye çalışmalarının kon-
tenjanla sınırlı olduğunu belirtelim!
Ayrıntılı bilgi için caferagamuhtarligi@gmail.com veya 
hafizecinar@yahoo.com mail adreslerinden iletişime ge-
çebilirsiniz. 
Festival programı şöyle: 
12 Ekim Cumartesi 
10.00 – 10.45 Hafize Çınar Güner -  “Masal Yoga Atöl-
yesi”
11.00 – 11.45 Anais Martin ile Masal Dinleyelim
12.00 – 12.45 Can Gürses - Masalını Anlat Atölyesi
13.00 – 13.45 Nazan Tacer - “Origami Atölyesi
14.00 – 14.45 Mine Kırıkkanat - Büyümek İster misiniz? 
Atölyesi
15.00 – 15.45 Yiğit Bener - Beter Amcayla Masal Yazma 
ve Anlatma Atölyesi
13 Ekim Pazar
10.00 – 10.45 Evrim Gürel Süveydan– “ Bebeğinizin Anı-
larını Nasıl Saklayabilirsiniz?” Atölyesi
11.00 – 11.45 Betül Sayın  - “Rengini Arayan Pudra” Adlı 
Kitapla Yaratıcı Okuma Atölyesi
12.00 – 12.45 Betül Avunç – “İstanbul Perisi” Adlı Kitapla 
Yaratıcı Okuma Atölyesi
13.00 – 13.45 Burcu Yılmaz – Kolaj Tekniğiyle Portre Ya-
pımı Atölyesi
14.00 – 14.45 Cihan Demirci – Çocuk ve Mizah Söyleşisi
15.00 – 15.45 Buket Uzuner – “Ah Bir Kedi Olsam” Söyleşisi

YOLCU TIYATRO “Kapıların Dışında”

“Isimsiz” sergi CKM’de

Sanatçı Zülfü Livaneli’nin kardeşi olan Seyhan Livaneli’ye 
adanmış “Birinci Seyhan Livaneli Öykü Ödülü Yarışması” 
herkese açık. Her katılımcı en fazla 3 öyküden oluşan bir 
dosya ile 15 Ekim’e dek başvurabilecek. Yarışma konusu 
her yıl yenilenmek üzere belirlenecek. Bu yılın konusu 
‘ötekileştirme’ olarak seçildi.
Seçici Kurulu Zülfü Livaneli, Sunay Akın, Nebil Özgentürk, 
Zafer Köse, Barış İnce ve Mevsim Yenice’den oluşan 
yarışmada, kurul oy çokluğuyla karar verecek. Yalnızca 
birincilik ödülü verilecek, kazanan dosya yayınlanarak 
kitaplaştırılacak. Ödül töreni, Seyhan Livaneli’nin 
doğum günü olan 22 Ocak 2020’de Caddebostan Kültür 
Merkezi’nde yapılacak. seyhanlivanelioykuyarismasi@
gmail.com adresinden detaylı bilgi alınabilir.

SEYHAN LİVANELİ KİMDİR?
1951 Silifke doğumlu olan Seyhan Livaneli, 20 yılı 
aşkın süre sınıf öğretmenliği ve Türkçe öğretmenliği 
yaptı. Öğretmen olarak çalıştığı yıllarda Tepegöz isimli 
öyküsünün İlksan birincilik ödülü almasıyla profesyonel 
yazı hayatı başladı. 1994’te Kültür Bakanlığı’nda Halk 
Kültürleri Genel Müdürü olarak görev yaptı. Halk Bilimi 
alanında ulusal ve uluslararası çalışmalar yaptı. Çeşitli 
gazete ve dergilerde kültür yazıları yayınlandı. 2003’te 
emekli oldu.  Çanlar Hemingway İçin Çalıyor (Biyografik 
roman) Bir İhtimal Daha Yok (Roman), Babamın Not 
Defteri (Anı), Cam Kâse Mucizeleri (Çocuk romanı), Nar 

(Roman) isimli kitapları yazdı. Kuşhane ismiyle Osmanlı 
mutfak kültürü araştırması kitabı yayımlandı. Tiyatro 
oyunları, film senaryoları, romanlar, gazete ve dergilerde 
köşe yazıları yazarak hayatını Urla’da sürdüren Seyhan 
Livaneli, 5 Mart 2019’da hayatını kaybetti.

Bu sene başında yaşamını yitiren 
yazar, bürokrat Seyhan Livaneli 

anısına bir öykü yarışması 
düzenleniyor

Sanatçı Gülseren Emiroğlu 11-17 Ekim 2019 tarihleri ara-
sında, Caddebostan Kültür Merkezi’nin 4. katında bu-
lunan fuaye sergi alanında “İsimsiz” adlı resim sergisini 
sanatseverlerle buluşturuyor. 
Gülseren Emiroğlu, resim ve sanat eğitimine Çapa Öğ-
retmen Lisesi Resim Semineri’nde başladı ve Gazi Eği-
tim Fakültesi Resim İş Bölümü’nde devam etti. Anado-
lu Üniversitesi’nde lisans eğitimini tamamladı. Uzun yıllar 
çeşitli kademelerde resim öğretmenliği ile birlikte özel 
eğitim gruplarıyla resim ve sanat eğitimi çalışmalarını 
sürdürdü. Çocuk, Gençlik Bienali ve Yaratıcılık Atölyele-
ri gibi projelerde yer aldı. Bir çok grup ve karma sergilere 
de katılmış olan sanatçı bağımsız çalış-
malarını İstanbul’da sürdürüyor. Sergi, 
sanatçının öğrencilik yıllarından günü-
müze uzanan sanatsal birikim ve çalış-
malarından bir kesit niteliğinde. Çalışma-
larında ağırlıklı olarak “Kadın ve Pencere” 
temalarını işleyen sanatçı eserlerinde 
doğa, kent ve insan birlikteliğinde kadını 
kendine özgü ifade arayışıyla tasarlıyor. 

Sahnede 19. Yüzyıl 
İstanbul’u
KediSahne’nin yeni oyunu “Aşkımız Aksaray’ın En Büyük Yangını; 
19. Yüzyıl İstanbul’u” Kadıköylü izleyiciyle buluşuyor.
Türk Tiyatrosu’nun en önemli yazarlarından biri olan Güngör Dil-
men’in kendine özgü ve sıra dışı diliyle yazdığı Aşkımız Aksaray’ın 

En Büyük Yangını, 19. Yüzyıl İstanbul’u oyununda Artin karak-
terini canlandıracak olan Burçin Bildik komedi ve dramın iç içe 
geçtiği bir rolle seyirci karşısında olmaktan büyük heyecan 
duyduğunu belirterek izleyiciyi hem keyifli ve bir o kadar da 
yürek burkan bir hikâyenin beklediğini söyledi.
Aksaray’da geçen, özlediğimiz eski İstanbul şarkıları ile be-
zenmiş, bir aşkın öyküsü “Aşkımız Aksaray’ın En Büyük Yan-
gını”, 14 Ekim Pazartesi günü saat 20.30’da Kozyatağı Kültür 
Merkezi Sahnesi’nde ve 17 Ekim Perşembe Saat 20.30'da 
Kadıköy Halk Eğitim Merkezi Sahnesi’nde izlenebilir. 

Yolcu Tiyatro, Wolfgang Borchert’in savaş karşıtı “Kapıla-
rın Dışında” adlı eserini, dijital görüntü teknolojisini kulla-
narak sahneliyor. 
Oyunun prömiyeri 7 Ekim Çarşamba akşam Moda Sah-
ne’de yapıldı.  
Animasyonlarla oyuncuların iç içe geçtiği, dijital teknoloji-
nin kullanıldığı oyunda savaşın birey ve toplum üzerindeki 
yıkıcı etkisi anlatılıyor. Wolfgang Borchert’in yazıp Behçet 

Necatigil’in çevirdiği oyunu Ersin Umut Güler yönetiyor.  
Cenk Dost Verdi, Pervin Bağdat, Burak Üzen, Emre C. 
Sancar’ın oynadığı oyunun animasyon, ses tasarımı ve 
post prodüksiyonu Tufan Dağtekin, kostüm tasarımı Öz-
lem Kaya, ışık tasarımı Servet Ergün tarafından yapıldı. 
Tiyatro tarihinin en güçlü savaş karşıtı oyunlarından biri 
olan “Kapıların Dışında” 12 Ekim’de Sahne Pulcherie ve 21 
Ekim’de Kozyatağı Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.
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Acı ve Zafer
İspanyol 
yönetmen 
Perdo Almo-
dóvar’ın son 
filmi “Acı ve 
Zafer”, Sal-
vador Mallo 
ismindeki, 
deneyimli 
ama genç-
lik günleri 
artık geride kalmış bir yönetmenin 
geçmişten bugüne yaptığı seçimleri 
ve yaşamında iz bırakan olayla-
rı konu ediyor. Filmde, Mallo’nun 
çocukluğunu yaşadığı 60’lı yıllara, 
annesiyle birlikte köylerinden ayrılıp 
daha rahat bir yaşam umuduyla 
Valencia’ya göç etmesine, 80’lerin 
Madrid’inde kalbinin hızla çarpması-
na neden olan ilk aşkına, kendisi için 
kurtuluş ve terapi aracı olan yazı ve 
sinema ile tanışmasına ve  kendisini 
tanımasına yol açan olaylara de-
ğiniliyor. Bir yönüyle Almodóvar’ın 
kendi hayat hikâyesi sayılabilecek 
Acı ve Zafer, başrol oyuncusu Anto-
nio Banderas’ın devleşen perfor-
mansının da eklenmesiyle ilettiği 
duygular perdeden dışarı taşan, bir 
yandan hüzünlü, bir yandan da umut 
verecek bir film.

7. Koğuştaki Mucize
Yönetmen 
koltuğunda 
Mehmet Ada 
Öztekin’in 
oturduğu, 
başrolünde 
ise genç 
kuşağın en 
yetenekli 
oyuncula-
rından Aras 
Bulut İynem-
li’nin yer aldı-
ğı ‘7. Koğuştaki Mucize’, 11 Ekim’de 
sinemaseverlerle buluşuyor. Film, 
kızını her şeyden çok seven ve zeka 
yaşı 7 yaşındaki kızıyla aynı olan 
masum ve saf bir babanın adalet 
arayışını konu alıyor. Güney Kore 
yapımı, başta ülkesinde olmak üzere 
dünyanın dört bir yanında ciddi bir 
gişe başarısı yakalayan ‘Miracle in 
Cell No. 7’den, senaryo süpervizör-
lüğünü Özge Efendioğlu’nun yaptığı, 
senaryosunu ise Kubilay Tat’ın yaz-
dığı Türkiye’ye uyarlanan filmin 
çekimleri Muğla ve Beykoz Kun-
dura’da özel olarak kurulan platoda 
gerçekleştirildi. BaşroldekiAras 
Bulut İyinemli’ye kızı rolünde 
başarılı performansıyla Nisa Sofiya 
Aksongur eşlik ediyor.

Kadıköy Sineması
Acı ve Zafer: 12.45, 14.45, 16.45, 
18.45, 20.45
Görülmüştür: 13.30, 17.15
Piranalar: 15.15, 19.00
Vox Lux: 21.00
Angel Heart: 16 Ekim Çarşamba – 
20.45
Adres: Osmanağa Mahallesi, 
General Asım Gündüz Cad. 
(Bahariye Cad.)  No: 25/24 
0 (216) 337 74 00

Rexx Sineması
Metallica & San Francisco 
Symphony: 21.00
Joker: 11.15 13.45 16.15 18.45 21.15
Kral Şakir Korsanlar Diyarı: 11.30 
13.15 15.00 17.00 19.00
Kız Kardeşler: 12.00 14.15 16.30 
19.00 21.15
Adres: Caferağa Mahallesi, Sakız 
Gülü Sok. No:20, 34710 Kadıköy
(0216) 337 05 65

SİNEVİZYON

Bob Dylan “sanatın amacı zamanı durdur-
mak” diyor… Yaşadığımız coğ-
rafyada ne kadar sanatla hem-
hal olabiliyoruz, sistem buna ne 
kadar izin veriyor veya sanatse-
ver kitle ne kadar Can Baba’nın 
(Yücel) dediği üzere ‘sanatsevi-
ci’ veyahut sanatı üretenler bu 
‘sistemi’ ve ‘varoluşu’ sorgula-
maya ne kadar teşne, işte bunlar 
hep dilemma! Lakin zaman üzeri-
ne Güney Kore doğumlu, Alman fi-
lozof, kültürel kuramcı Byung-Chul 
Han’ın, Metis Yayınları’ndan geçti-
ğimiz yıl basılan “Zamanın Kokusu: 
Bulunma Sanatı Üzerine Felsefi Bir Deneme” 
adlı kitabı tüm bunlara cevap niteliğinde duru-
yor raflarda… İlginize mazhar olabilirse de bil-
ginize; kitap epey kafa karıncalanması yapan 
türden. 

“Bugünün zaman krizi hızlanma olarak 
nitelendirilemez. Hızlanma çağı çoktan bit-
ti. Bugün hızlanma olarak duyumsadığımız 
şey, zamansal dağılmanın semptomlarından 

sadece biri… Geleceğin 
temposu nasıl olacak? 
Hacılık veya uygun adım 

ilerleme çağı kesinlikle sona erdi. İnsanoğ-
lu, kısa bir dolanıp durma döneminden sonra, 
bir yürüyüşçü olarak dönecek mi yeryüzüne? 
Yoksa yerçekimini ve çalışmanın bütün ağır-
lığını ardında bırakarak süzülmenin hafifliğini, 
boş zamanda süzülerek gezinmenin, bir baş-
ka deyişle, süzülen zamanın kokusunu keşfe-
decek mi?” diyen Byung-Chul Han, şu tarifiy-

le de aslında imajlar dünyasında 
beden politikaları mevzularına 
havada parende attırıyor: “İn-
sanlar yaşlanmadan, yaş alı-
yor… Kendi zamanının farkın-
da olmayan, yaşlanmadan var 
olan ve her yaşın kendi içeri-
sindeki ‘sürem’ini duyumsa-
mayan bir varlık için ölüm hep 
zamansız olacaktır.” 

Kitapta verilen örnekler-
den biri de Çin’de, 19. yüzyı-
lın sonuna kadar kullanılan 
tütsülü saatler. Kokunun, 

mekâna ve dolayısıyla zamana ya-
yılışı - dağılışı ve sonrasında hafızaya zuhur 
ediş hali, muazzam. Ve aslında bu örnekle de 
koku mevzusunun ‘zaman’ ve ‘hafıza’ olgu-
suna nasıl hikmeti varmış bir kez daha üze-
rinden geçmiş oluyoruz. Kitapta, Zerdüşt’le 
hemhal olan yazar, onun derya-deniz bir so-
rusunu da ortaya bırakıvermiş: “Hiç zama-
nında yaşamamış birisi nasıl zamanında öl-
sün ki?” 

Burada da tabii lafı gediğine oturtmak 
bağlamında Prof. Zeynep Sayın’ın “Ölüm Ter-
biyesi” adlı kitabı devreye girebilir. Kitap ge-
çen yıl, Metis Yayınları’ndan çıktı. Eğer, siz de 
benim gibi, 206 kemiğe sıkışmış fani ömrü-
müzde, yaşamı ve ölümü kutsallaştıranlar-
dan değilseniz, “Mezarı esirgenen, mezarına 
saldırılan ölülere yapılan kabalığa, üstüne silgi 
çekilen tarihe, uzun (aynı zamanda İslami) bir 
geleneğin bilinçaltıyla yanıt vermeyi, unutul-
muş bir nezaket ve ölüm terbiyesini hatırlat-
mak istemiş olmamdır” diyerek kitabı kaleme 
alma sebebini anlatan Zeynep Hoca’ya en te-
mizinden saygılarınızı sunarsınız.

Zaman ve ölüm arasında…
Zaman bazı evrelerde ve boyutlarda 

farklı işliyor orası ke-
sin; mesela geçtiğimiz 
hafta aniden duyuru-
lan Nick Cave & The 
Bad Seeds’in 17. albü-
mü “Ghosteen”i şim-
di dinleyebiliyoruz. Üç 
yıl önce çıkardığı “Ske-
leton Tree”nin ardından, 
arayı uzatmadan mü-
zik ahalisini önce müj-
deleyerek sonra da albü-
mü paslayarak coşturan 
Cave, bu albümü ikiye ayırmış. İlk bölümde-
ki sekiz şarkı, çocukları, iki şarkı ve bir şiir-
den oluşan ikinci bölüm ise ebeveynleri temsil 
ediyor. Cave, bir soru-cevap sayfası olan The 
Red Hand Files’ta da dinleyicilerine yeni albü-
münü “göçmen bir ruh” olarak tanımlamıştı. 

Zaman, koku, ölüm ve göçmen ruhlar… Algı-
da seçicilik kısmını size bırakıyorum. Şimdi bu 
satırları yazıyorken “Ghosteen”i dinlemek de 
ayrıca Cave’in geçmişini bir kez daha su yüzü-
ne çıkardı - hatırlattı (üşenmez de hatırlarsı-
nız notunu da arzunuza bırakıyorum). Hayat 
biraz ‘keder’ ve biraz da ‘kadar’ değil miydi! O 
vakit, sizler de şimdi benim gibi yavaştan mü-
ziğin sesini açabilir; belki şimdi, ‘zaman’ ve 
‘ölüm’ arasındaki an dedikleri ince diliminde 
kaybolmayı deneyebilir; ve bir şekilde tadı-
nı çıkarmayı başarabilirsiniz, kim bilir! Seçim 
bizim, en azından bazı konularda ve şimdilik. 
Gelelim, bu sezon seyirlik hanemize yansıya-
caklar serisine. 

● Tiyatro Pera
Ekip iki oyunla karşımızda; Alman 

yazar Georg Bühner’in 1834’te Fran-
sız Devrimi’nden esinlenerek kaleme 
aldığı “Hessenli Köy Postacısı” baş-
lıklı bildiriyle, 1835’te yazdığı “Leon-
ce ile Lena” adlı oyunu üzerine, Yücel 
Erten tarafından tasarlanıp, yöne-
tilen özgün bir çalışma olan (tiyatro 
festivalinde de sahnelenecek) “Ba-
rakalar ve Saraylar” ve bol ödül-
lü Amerikalı yazar Lynn Nottage’in 
kaleme aldığı “Ter” ve bu oyun Ti-

yatro Pera’nın yetiştirdiği oyuncu - yönetmen 
Zeynep Özden tarafından sahneleniyor.

● Tatavla Tiyatro 
Tatavla ekibi, “yaşadığımız zamanın en 

önemli sorunu olan ekolojik yıkımı sahneye 
taşıyoruz” diyor. Ekip, bu yıl 50. yaşını kut-
layan ve toplumsal olaylarla çocuk tiyatrosu 

arasındaki ilişkiyi en iyi kuran tiyatrolar ara-
sında kabul edilen Grips Tiyatrosu’nun “Gök, 
Toprak, Hava, Deniz” oyun metnini, “İnsan 
Çağı: Antroposen ya da Kapitalosen” adıy-
la, Eraslan Sağlam uyarlaması, dramaturji-
si ve rejisiyle sahneliyor. Türkçe’ye çeviren 
Duygu Atay. Oyunun bilimsel danışmanlığını 
Açık Radyo’dan Prof. Dr. Ömer Madra ve Açık 
Radyo programcısı, gazeteci, yazar Murat Can 
Tonbil üstleniyor.

● Tiyatro Keyfi
Kosta Kortidis’in yazdığı, Kemal Başar’ın 

yönettiği “Bana Amy De - Amy Winehouse” 
adlı müzikalin orijinal müziklerini Savaş Alp 
Başar üstleniyor. Müzikalde Ceylan Yılmaz, 
Alkış Peker, Savaş Alp Başar ve Didem Kara-
taş rol alıyor.

● Kadıköy Theatron
Türkiye tiyatrosunda “Aptal Kuş” ola-

rak yerini alacak olan, Aaron Posner’in yaz-
dığı, Sevda Deniz Karali’nin Türkçe’ye çevirdi-
ği “Stupid F*cking Bird”ü yöneten Behiç Cem 
Kola. Oyuncular: Gizem Katmer, İlkay Tür-
koğlu, Korhan Soydan, Müfit Çağlayan, Uğur 
Baran, Tarçın Çelebi. Ekipten bir güzel haber 
daha var: Kadıköy Theatron, Ekim ayında, Ka-
dıköy Yeldeğirmeni’nde (eski Pera Güzel Sa-
natlar binasında) bir mekân açıyor.

● Yan Etki 
Kalemine ve hikâyelerine aşina olduğu-

muz ABD’li oyun yazarı ve bağımsız film yö-
netmeni Neil LaBute’un yazdığı, Serkan Üs-
tüner’in yönettiği “Yalnızlıkla Nasıl Savaşılır?”ı 
Türkçe’ye çeviren Melisa Kesmez. Oyuncular: 
Faruk Barman, Bedir Bedir, Tuğçe Tanış. 

Nasıl zamanında ölsün ki?!

BETÜL 
MEMİŞ
memisbetul@gmail.com

enç ve başarılı oyuncu Berkay Ateş’i televiz-
yon izleyicileri ekranlardan, tiyatro tutkunla-
rı sahnelerden, sinemaseverler de beyazper-
deden bilecektir. Zira o genç yaşına, henüz 6 

yıllık oyunculuk kariyerine pek çok rol ve ödül sığdırdı.
Pek çok oyuncu gibi yaşamak için yakın zamanda 

Kadıköy’e taşınan Ateş’le, yoğunluğu arasında kısaca 
söyleşebildik…

• Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 
Tiyatro bölümü mezunusunuz. Yani oyuncu olma he-
defiyle yola çıkmışsınız diye anlıyorum. Peki neden? 
Bir insan neden oyuncu olmak ister?

Herkes için eminim apayrı cevapları olan bir soru-
dur bu. Benim başka bir mesleğim olsun bir yandan da 
oyunculuk yapayım diye bir düşüncem olmadı. Hikaye-
ler anlatmak, bu hikayelerin parçası olmak, bir karakter 
çalışarak kendi derinlerine inmek ve kendi sınırlanırını 
keşfetmek, başka dünyaları anlamak her zaman çok he-
yecan verici geldi bana. Bu yüzden de meslek olarak seç-
tim diyebilirim

• Serhat Karaaslan'ın ilk uzun metrajı ‘Görülmüş-
tür’ filminde hapishane memuru Zakir’i canlandırı-
yorsunuz. Hakkında neler paylaşmak istersiniz?

Hem hikayesi hem anlatım biçimi olarak içinde yer 
almaktan çok mutluluk duyduğum bir film oldu. Zakir, 

hapishanede mektupları inceleyen ve sakıncaları yerleri 
sansürleyen bir memur, aynı zamanda da edebiyatla ilgi-
leniyor. Makul olmak zorunda bırakılan, olan bitene razı 
olmak durumunda kalan bir karakter. Ancak bu pasif hal, 
bir başkası üzerinden eylemliliğe dönüşüyor ve bir fo-
toğraftan yola çıkarak bir gerçeği ortaya çıkarmaya çalı-
şıyor, bir nevi de kendini var etmek istiyor.

“KEŞFETMEK KEYİFLİ BİR SÜREÇ”
• Ne tür rolleri seviyorsunuz ya da tercih ediyorsu-

nuz? Size bir rol geldiğinde kriterleriniz neler oluyor?
Benim için önemli olan hikayenin ne olduğu, bugün 

neden ve nasıl anlatılmak istendiği. Şu tarz rolleri sevi-
yorum gibi bir şey söyleyemem fakat alt metni katman-
lı, detaylandırılarak yazılmış karakterleri oynamak daha 
ilgimi çekiyor.

• Sinemada da televizyon dizilerinde de tiyatro sah-
nesinde de rol almış bir oyuncu olarak hangisini/neden 
tercih ederdiniz? Ya da böyle bir tercih/ayrım yapmak 
mümkün mü?

Benim için böyle bir ayrım söz konusu değil. Her 
alan kendi içinde başka dinamikler barındırıyor ve bun-
ları keşfetmek benim için keyifli bir süreç. İyi ki bir çok 
farklı alanda oyunculuk yapma imkanı bulabildim, hepsi 
bir diğerini besledi çünkü.

• Yeni sezonda televizyonda görecek mi sizi seyirci?
Önümüzdeki aylarda çekimlerine başlanacak yeni bir 

sinema filmine hazırlanıyorum. Özcan Alper’in yeni filmi. 
Senaryosunu Özcan Alper ve Murat Uyurkulak beraber 
yazdılar. Çekimleri tamamladıktan sonra belki televizyon 
için yeni bir projede olabilirim. Süreçte yaşayıp göreceğiz.

• Tiyatro sezonu da açıldı.  Tiyatroseverler sizi han-
gi oyun/oyunlarda izleyebilecek?

Geçen yıl oynamaya başladığımız ve bu yıl da devam 

edecek olan Hakikat, Elbet Bir Gün oyunumuzla sezo-
nu açtık. Çok güzel ve kıymetli tepkiler aldık geçen yıl 
ve bizim de oynamaktan çok mutlu olduğumuz bir oyun. 
Ayrıca,  bir iki yeni oyun yapacağız. İlerleyen tarihlerde 
duyurmaya başlarız.

• Can (Kulan) ve Emir’le (Çubukçu) birlikte kuru-
cusu olduğunuz D22, Gülriz Sururi-Engin Cezzar Ti-
yatro Teşvik Ödülü’nü kazanan 3 ekipten biri oldu geç-
tiğimiz günlerde. Bu ödülün sizin için  maddi ve manevi 
anlamı nedir?

Bizim için çok anlamlı ve kıymetli bir ödül oldu. 
Çünkü maalesef ki bitmek tükenmek bilmeyen bir sıkın-
tı olarak ‘destek alamamak’ kendi her sezon hissettiriyor. 
Bu yüzden de Türkiye tiyatrosunun iki duayen isminin 
adına verilen böyle bir teşvik ödülü kazanmak bizi çok 
onurlandırdı. Oyunlarımızla layık olmaya çalışacağız.

• Henüz 6 yıllık oyuncusunuz. Pek çok film, dizi ve 
tiyatro oyununda roller alıp, ödüller kazandınız. Bun-
lar nasıl hissettiriyor? Hayalinizde başka neler var?

Mesleğimi en doğru ve güzel bir şekilde yerine ge-
tirmek. Hem oyunculuk anlamında hem de yazınsal sü-
recim için geçerli bu durum. Geriye dönüp baktığım-
da içime sinen bir kariyer yaşayarak, bu toplumda ortak 
paydalarımız, değerlerimiz, anlaşabilmek ihtimallerimi-
zin bir parçası da olabilmek.

• Bakırköy’den Kadıköy’e taşınmışsınız, bir köyden 
diğerine.  Neden buraya taşındınız?

Moda'da oturuyorum. Kendimi çok rahat hissettiğim 
bir semt Kadıköy. Birçok sevdiğim dostum ile çok ya-
kın oturuyoruz. Bu da tercih etmemin sebeplerinden. Ka-
dıköy hem sanat hem sosyal hayat için gerçekten İstan-
bul'un en yaşanılası yerlerinden biri. 

• Dediğimiz gibi burası sanat açısından dopdolu. 
Özellikle de çok oyuncu yaşıyor buralarda. Dizi setinde 
yahut tiyatro sahnesinde olmadığınız zamanlarda Kadı-
köy’de nasıl vakit geçiriyorsunuz?

Genelde evde zaman geçiriyorum. Setlerde çalışınca 
evi özler oluyor insan. Bu yüzden de evde olmak bana 
hep iyi gelir. Ayrıca Kadıköy’ün sahillerinde, parkların-
da spor yapmayı da seviyorum. Yazın İstanbul’da oldu-
ğum vakitlerde çok tadını çıkarttım. Sonbaharı sevenler-
denim bu yüzden semtin en güzel vakitleri benim için.

hİkayeler 
anlatıyor
Kadıköylü oyuncu Berkay Ateş, 
“Hikayeler anlatmak, onların 
parçası olmak, başka dünyaları 
anlamak heyecan verici…” diyor

İzleyİcİye

● Gökçe UYGUN

G

İstanbul’da Rusya-Türkiye Karşılık-
lı Kültür ve Turizm Yılı kapsamında Rus-
ya Filmleri Haftası düzenlenecek. 16-22 
Ekim tarihleri arasında gerçekleştiri-
lecek olan etkinlikte, Rus sinemasının 
festivallere damga vuran filmleri seyir-
ciyle buluşacak.
Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu, 
Rusya Federasyonu Kültür Bakanlığı ve 
Rusya Federasyonu İstanbul Başkonso-
losluğu’nun destekleriyle Rusya-Türkiye 
Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı kapsamında 
16-22 Ekim tarihleri arasında Rusya Film-
leri Haftası düzenleneceğini resmi Face-
book sayfası üzerinden duyurdu.

 Bir hafta boyunca sürecek olan gös-
terimler Avrupa yakasında Beyoğlu’n-
daki Grand Pera Sineması’nda, Anado-
lu yakasında ise Kadıköy Sineması’nda 
yapılacak. Etkinlik kapsamında çağ-
daş Rus sinemasının festivallere dam-
ga vuran filmleri seyircilerle buluştu-
rulacak. Film Haftası’nın programına 
7 uzun metrajlı Rus filmi dahil edildi. 
Rusya’nın İstanbul Başkonsoloslu-
ğu’na göre söz program kapsamın-
da melodramdan aksiyon dolu suç 
ve savaş filmlerine uzanan geniş 
spektrumlu filmler, Türkçe altyazı-
lı gösterilecek.

Rus filmleri Kadıköy’e geliyor
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Geçtiğimiz ay İstanbul’da meydana gelen 5.8’lik 
deprem, bina güvenliğiyle ilgili tartışmaları bir 
kez daha gündeme getirdi. İstanbul’daki hangi il-
çeler daha fazla risk altında? Riskli binaların tes-
piti nasıl yapılıyor? Yaşadığı binanın riskli oldu-
ğunu düşünen vatandaşlar ne yapmalı?

“429 BİN BİNA RİSKLİ” 
Gayrimenkul Borsası (GABORAS) depremin 

ardında İstanbul’da “Öncelikli Müdahale Alanla-
rı Haritası”nı hazırladı. Haritaya göre İstanbul’da 
yaklaşık 429 bin konut hem zemin hem de yapı 
açısından riskli. ‘Öncelikli müdahale alanı’ olarak tanımlanan 
bu alanda 1 milyon 73 bin kişi yaşıyor.

GABORAS verilerine göre İstanbul’da hali hazırda 250 bi-
nin üzerinde tamamlanmış birinci el boş konut stoku, yaklaşık 
250 bin seviyelerinde tamamlanmak üzere olan konut stoku var. 
Gayrimenkul Borsası Yönetim Kurulu Başdanışmanı Lütfi Al-
tun, “Sağlam konutlar atıl durumda beklerken, riskli konutlar-
da insanların yaşamına devam etmesi kabul edilemez. İvedilikle 
yapılacak bir çalışma ile inşaat sektörünün dar boğaza girmesi 
ile oluşan birinci el ve ikinci el satılık konutlardan sağlam olan-
larla deprem riskli mülklerin menkulleştirilip takas edilmesiy-
le soruna kalıcı bir çözüm elde edebiliriz.” önerisinde bulundu. 

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Depremden sonra ilk üç günde Çevre ve Şehircilik Bakanlı-

ğı’na 3 bin 411 ihbar geldi, incelemesi tamamlanan bin 91 bina 
içerisinde 95’inin ağır hasarlı, 262’inin ise az hasarlı olduğu tes-
pit edildi. Binasının riskli olduğunu düşünen vatandaşlar beledi-
ye, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve kaymakamlık gibi ku-
rumlara başvurarak veya özel bir şirketle anlaşma sağlayarak 
binalarını kontrol ettirebiliyorlar. 

Kadıköy Belediyesi’ne gelen ihbar sayısı ise son olarak 193 
olarak belirlendi. Kadıköy Belediyesi Yapı ve Kontrol Müdür-
lüğünün paylaştığı bilgilere göre, ihbar edilen binalar belediye 
birimlerince incelendi. Şu ana kadar sadece Rasimpaşa Mahal-
lesi’ndeki bir binanın tahliyesi gerçekleştirildi. 

Gelen ihbarları değerlendiren Kadıköy Belediyesi ekipleri 
hasarlı olduğunu veya statik yönden tetkik edilmesi gerektiğini 
düşündükleri binaların sahiplerini bilgilendiriyorlar. Bu süreç-
ten sonra bina sahipleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığının lisans 
verdiği kentsel dönüşüm bürolarına veya Kadıköy Belediyesi 
“Beton ve Zemin Bürosuna” müracaat edebiliyor. 

Bütün bunlar bilinmesine karşın evi hasarlı olan vatandaşla-
rın birçoğu yetkili kurumlara ihbarda bulunmak istemiyor. Bu-

nun sebebi ise evinden tahliye edilen vatandaşla-
rın yaşayacağı barınma sorunu. Mimarlar Odası 
İstanbul Şube Başkanı Esin Köymen, 20 yıldır 
depreme yönelik ciddi bir çalışmanın yapılmadı-
ğını belirterek ciddi bir konut sorununun olduğunu 
söyledi. Vatandaşların maddi gerekçeler nedeniy-
le binalarını terk etmekten çekindiğini ifade eden 
Köymen, “Vatandaşlar için önemli konu, yaşadık-
ları konutların sağlam olup olmadığı. Bu konuda 
detaylı inceleme yapabilecek olan, bakanlık tara-
fından yetkilendirilmiş şirketler var. Ayrıca beton 
laboratuvarları olan bazı belediyeler de bu incele-

meleri yapabiliyorlar. Bunların sonuçları bir rapor halinde apart-
man yönetimine iletiliyor. Ama önemli olan bundan sonraki sü-
recin nasıl geliştiği. Bu raporlar sonucunda yapılarının sağlam 
olmadığı ortaya çıkan bina sakinlerinin, sağlam yapılara taşın-
ması, mevcut binalarını yıkıp yeniden yaptırmaları gibi bir zo-
runluluk doğuyor ki bu durum çoğunlukla maddi gerekçeler ne-
deniyle erteleniyor ya da hiç yapılamıyor.” dedi. 

“BOŞ YAPILAR KULLANILABİLİR”
Sorunun çözümü için devletin sosyal konut politikasını dev-

reye sokması gerektiğini söyleyen Köymen şu önerilerde bulun-
du: “Tam da bu noktada devlet kurumlarının devreye girmesi ve 
bu konuda vatandaşlarımızın maddi anlamda desteklenmesi bü-
yük önem arz ediyor. TOKİ, KİPTAŞ gibi kurumların ellerin-
de bulunan boş yapılar vatandaşların kullanımına sunulabilir.”

KAMU YAPILARI SAĞLAM MI?
İstanbul’daki yapı stokuna dair detaylı bir çalışma yapıl-

madığına dikkat çeken Köymen mevcut yapıların kaçının sağ-
lam kaçının riskli olduğunun tam olarak bilinmediğini söyledi. 
Bir kentin afetlere karşı hazırlıklı olması için doğru bir plan-
lama sürecine ihtiyaç olduğunu ifade eden Köymen, “Tam da 
bu nedenle vatandaşlarımız öncelikli olarak kendi konutları-
nın sağlam olup olmadığını öğrenme telaşındalar. Çalıştığımız 
işyerlerinden, okullarımıza, hastanelerimize, kamu yapılarına, 
cezaevlerine kadar detaylandırabileceğimiz kullanım amaçları 
farklı pek çok yapının sağlamlığı ile ilgili detaylı bir araştırma-
ya acil olarak ihtiyacımız var. Bu konuda yapılacak olan çalış-
malara, merkezi ve yerel yönetimlerle birlikte, meslek odala-
rı, sivil toplum örgütleri ve halkın dahil edilmesi son derece 
önemli görünüyor. Binaların yapımı sırasında doğru işçilik ve 
malzeme kullanımının yanı sıra, denetlenmeleri ve bina bittik-
ten sonra da bilinçli kullanım yapıların kullanım ömrünü uza-
tan önemli verilerdir.” şeklinde konuştu. 

stanbul depreminin ardından eski binalar-
da kullanılan beton kalitesi bir kez daha 
gündeme geldi. Kadıköy Belediyesi Be-
ton Zemin Laboratuvarı 2000 yılından bu 

yana ilçede mevcut binaları ve yeni inşaatlardaki be-
ton kalitesini test ediyor. Laboratuvarın sorumlusu 
Menekşe Perdi, beton kalitesinin hangi ölçülere göre 
belirlendiğini ve beton kalitesinin önemini anlattı. 

• Öncelikle Kadıköy Belediyesi Beton Zemin La-
boratuvarı’nı tanıtabilir misiniz?

1999 depreminden sonra dönemin İçişleri Bakanı-
nın talimatıyla bütün belediye başkanlarına, laboratu-
var kurulması önergesi verildi. Laboratuvar kuran bir 
tek Kadıköy Belediyesi. Resmi statüde Türkiye’de te-
kiz. Biz bir iştirak değiliz, şirket değiliz, burada kamu 
çalışanıyız ve burada kamu hizmeti yapılıyor. Burada 
yardımcı elemanlarla birlikte 31 kişilik bir ekip çalışı-
yoruz. 5 inşaat mühendisi, 10 yerbilimci arkadaşımız-
la beton ve  zemin kontrollerini yapıyoruz.

• Çalışma prensiplerinizden bahseder misiniz? 
Riskli yapıyı nasıl kontrol ediyorsunuz?

Bu laboratuvarın en önemli özelliği denetimleri-
ni yerinde yapması. Bu şu demek: Bina yıkıldı, ye-
nisi yapılıyor, bina yapılmadan önce öncelikle zemin 
etütlerini yaptırıyoruz. Alana indiğimizde özellik-
le zeminde arkadaşlar sondaj yerlerinin tespitini ya-
pıyor, yani bina nereye oturacak? Sondaj yapılıyor, 
11-12 metrelere kadar iniliyor. Arkadaşlar orada gö-
rüyor sondajın yapıldığını, sondajdan alınan numune 
örneklerini görüyor. Diyorlar ki “Evet, ana kaya bura-
da, bunu yerine indirebilirsin.” Kadıköy’de yüzde 90 
iyi bir zemin var. Kadıköy’ün en büyük sorunu eko-
nomik ömrünü tamamlamış yaşlı bina stokunun faz-
la olması. Bu da şu anlama geliyor: Zeminimiz ne ka-
dar iyi olursa olsun binamız sağlam olmadığı sürece 
bu bir risktir. İkisi de iyi olmak zorundadır. Binanızın 
taşıyıcı sistemleri iyi olmazsa hangi katta kırılacağı-
nı kestiremezsiniz.

Biz malik isterse tespitini yapıyoruz, masrafları da 
bina sahipleri ödüyor. Bodrum ve zemin kat olmak 
üzere binanın  yüksekliğine ve taşıyıcı sistemin duru-
muna göre en az altı tane karottan örnek alıyoruz. Bir 
süreksizlik tespit edildiğinde ara katlardan da alını-
yor. Yani taşıyıcı sistemin yüzde 80’ine bakılıyor. Bu 
ne demektir? Kolon ve perdeleri açıp içindeki dona-
tılara bakıyoruz. Paslanma var mı, düz demir mi kul-
lanmış, pas payı nedir, ne kadar açıklıkta, çapı nedir? 
Gözünüzle görüyorsunuz, somut verilere ulaşıyorsu-
nuz. Ayrıca zemin etüdü de yapılıyor ve bir perfor-
mans hesabı veriliyor. 

YÜKSEK SINIFLI BETON
• Bir binanın ortalama ömrü kaç yıldır? 
Eğer her şeyi Avrupa standartlarına göre yaparsa-

nız binanın ömrü 50 yıl, hiç deprem olmasa da. Bu la-
boratuvarın kurulma amacı 99’daki depremdeki bina-

ları kontrol etmekti ve kullanılan betonların “beton” 
olmadığını gördük. Literatürde olmayan, elle karılan, 
deniz kabukları yoğunluklu betonlardı bunlar. İstan-
bul’un mevcut yapı stokunun yüzde 80’i bu şekilde, o 
yüzden büyük risk taşıyor. 

• Uygun betonun değerleri nedir? 
Hazır beton algısı 1987’de oluşmaya başladı, bi-

zim kullanma tarihimiz ise 93-94, o da çok büyük 
projelerde. 1999’dan sonra Çevre Bakanlığı şöyle bir 
sınır koydu: Minimum C20 betonu kullanacak dendi. 
Bu, 28 gün sonra beton değerinin alması gereken ta-
şıma gücü. 20’ye 21’lik yük bastığınızda kırılır. Siz 
ona göre statiğinizi dizayn edeceksiniz. Bu da proje 
mukavemeti kavramıyla alakalı. Kadıköy’de dökülen 
minimum beton sınıfı C30, yoğunlukla tercih edilen 
C35. Bu da daha yukarı, daha güçlü, daha üst seviye 
beton sınıfı anlamına geliyor. Ne kadar yüksek sınıf-
lı beton kullanırsanız binanızın ömrünü o kadar artı-
rırsınız. Beton ne kadar geçirimsiz ve sağlam olursa 
içindeki donatıya o kadar korur. Çünkü demir beto-
nun içine giriyor. 

İSTEĞE BAĞLI BAŞVURU
• Betonu incelediğinizde riskli olduğuna nasıl 

karar veriyorsunuz? 
Sadece beton değil, bina iki maddeden oluşuyor: 

beton ve demir dediğimiz donatı. Dizaynı yapılmış 
dahi olsa üretim modelinize tesisten çıktığı an her-
hangi bir müdahale olursa elinizdeki madde değiş-
miş oluyor. Yerindeki yanlış uygulamayla şu anda 
elle karılan beton değerlerine ulaşabiliyorsunuz. Ha-
zır betonu da dökülürken ve yerinde denetleyecek-
siniz. Bu laboratuvarın en büyük özelliği yeni ya-
pılardan örnekler alması. Biz literatüre Kadıköy 
betonunu soktuk. 

2012 yılından şu ana kadar 3 bin 649 tane risk-
li yapı onayı vermişiz. 2012’den 2014’e kadar 992 
binaya bakanlık onay vermiş. 2014’te yetki devrin-
den sonra 2 bin 682 binaya da Kadıköy Belediyesi 
Beton Zemin Laboratuvarı olarak biz onay vermişiz. 
Bunun yüzde 91’i yani 3 bin 326 yapı yıkılmış, 323 
bina yani yüzde 9’u daha yıkılmamış. Bunlar her ma-
hallede var. Bina bazında değil alan bazında risk tes-
piti yapılsa daha sağlıklı olurdu. Bu yıkılmayan 323 
binada da hukuki engel var, yürütmeyi durdurma ka-
rarı var. Siz tek malikle sisteme sokuyorsunuz, idare 
tebligatları yapıyor, tapuya risk şerhi konuluyor, di-
ğer malik ise ben bu rapora güvenmiyorum veya bir 
usulsüzlük tespit ettim diyor, bizim raporu onaylama-
mıza rağmen. Ayrıca bakanlığın itiraz komisyonları-
na gidiyorlar.

 “60 M2 OLSUN AMA SAĞLAM OLSUN”
• Betonun ve zeminin sağlıklı olmadığını tespit 

ettiniz. Bundan sonra neler yapılıyor?  
Biz riskli onayını verdikten sonra tapuya yazısını 

yazıyoruz. Bütün maliklere gerekli bilgilendirmenin 
tebligatının yapılması gerektiğini bildiriyoruz. Tapu 
bütün maliklere tebliğ eder ve orada der ki ; “Bu teb-
ligatı elinize aldıktan sonra 15 gün içerisinde idare-
nize itiraz etme hakkınız var.” Binasının yıkılmasını 
istemeyen malik gelip bize itiraz ediyor. İtiraz duru-
munda aynı orijinal rapor bakanlığın teknik heyetine 
gidiyor. Teknik heyette de üç üniversite hocası, dört 
de bakanlık bürokratı var. Bizim baktığımız o rapo-

ra teknik heyet de bakıyor. Teknik heyet baktıktan ve 
itiraza ret geldikten sonra yıkım tebligatlarını beledi-
ye yapmaya başlıyor. Önce 60 günlük süre tebliğ edi-
liyor. 60 günden sonra 30 günden az olmak üzere ge-
nelde 29 günlük ek ikinci süre veriliyor. O sürenin 
sonunda herhangi bir yürütmeyi durdurma kararı yok-
sa elimize gelen, maliklerin elektrik su ve doğalga-
zı kesiliyor, nüfustan tahliye ediliyor. İkinci ek süre-
de de malik yıkımı yapmazsa belediye yıkım yapıyor. 

• Depremden sonra vatandaşların talebi arttı mı? 
Biz sadece Kadıköy ilçesindeki binalara bakmak-

la yükümlüyüz, bir sınırımız var, diğer ilçelerden ta-
lep gelirse yapamıyoruz. Depremden sonra anormal 
bir yoğunluk oluştu. Vatandaş tabii korkuyor. Dep-
rem kendini hatırlattı. Ama önlemi sadece maliklere 
bırakmak biraz sıkıntı. Şu anda yasal bir zorunluluk 
yok, isteğe bağlı. Ama tabii ki ciddi anlamda patlak-
lık veya çatlaklık var ise ve siz binanızdan korkuyor-
sanız o zaman yapı kontroldeki personel arkadaşlar 
gelip gözle tespitini yapıyor. Eğer ağır hasar durumu 
var ise o bina hiç risk tespitini beklemeden  tahliye 
ediliyor. Şu ana kadar yapılan incelemelerde bir bina-
da böyle bir durumla karşılaşıldı. O binayı direkt tah-
liye etmişler. 

• İnsanlar binalarını kontrol etmekten de korku-
yor. Bunun nedeni nedir?

Çünkü müteahhit bulamıyorlar. Yapı nasıl yeni-
den yapılacak? Bu biraz ekonomik. Ayrıca diyelim 
ki 130-140 metrekarelik bir alan, müteahhitle anlaş-
tığınızda 80 metrekare maksimum net. Ama tabii ki 
önemli olan büyük binada mı sağlam binada mı otur-
mak lazım. 60 metrekare olsun ama sağlam olsun, 
ben bileyim ki o sallantıda ölmeyeceğim. 

Deprem öldürmez 
Eski binalarda kullanılan 

beton kalitesinin 
standartlara uygun 

olmadığını ifade eden Kadıköy 
Belediyesi Beton Zemin 

Laboratuvarı sorumlusu 
Menekşe Perdi, vatandaşların 

binalarının beton ve zemin 
kontrollerini yaptırması 

gerektiğini söylüyor

İ

BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLİYOR? 
Kadıköy Belediyesi Beton Zemin Laboratuvarı 
sorumlusu Menekşe Perdi, kat maliklerinin 6306 
Yasayı mutlaka okuyarak kendilerine müracaat 
etmesi gerektiğini söylüyor ve şöyle devam ediyor: 
“Yasanın hem kendileri hem diğer malikler üzerinde 
ve idariler üzerinde sorumlulukları var. Binalarının 
riskli olduğu tespit edildiği anda yıkıma doğru 
gidilecek bir süreç var ve bunun geri dönüşü yok. 
Yıkıp yeniden yapacak veya güçlendirme projesi 
hazırlaması gerekecek. O yüzden bunların ortak 
bir karara bağlı olması avantajlı. 3’te 2 anlaşma 
olduğu sürece yeni yapı yapılabilecek, aksi takdirde 
yapılamayacak. Yasanın kendileri üzerinde teşvikleri 
var. Bilerek bize müracaat ettikleri takdirde tapu 
ve kimlik bilgisinin fotokopisiyle buraya gelebilirler, 
masraflarını kendileri karşılamak şartıyla.”

riskli binalarda
 yaşıyor!

milyon
kişi1

İstanbul’da yaklaşık 429 bin konut hem zemin hem 
de yapı açısından riskli. Mimarlar Odası İstanbul Şube 

Başkanı Esin Köymen ise, “Boş yapılar vatandaşların 
kullanımına sunulabilir” önerisinde bulunuyor

Laboratuvar adres: Eğitim Mah. Ahsen 
Sok. No:10 Sadıkoğlu İş Merkezi 1, 
Beton ve Zemin Bürosu: Kadıköy 

Belediyesi, 2. kat C Blok Oda No:327
Telefon: 216 3278350-216 5457253



Geçtiğimiz günlerde yaşanan deprem hala 
konuşulurken, Kadıköy Belediyesi yaptığı 
bilinçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Türkiye’nin 
ilk afet eğitim parkı olma özelliğine sahip olan ve 
Kozyatağı’nda bulunan Kadıköy Belediyesi Afet 
Eğitim Parkı’nın bu haftaki konukları Kadıköy’de 
bulunan mahalle muhtarları oldu. Muhtarlara Afet 
Eğitim Parkı tanıtılırken, teorik eğitimin ardından, 
deprem simülasyonu ve 5D sinema ile, verilen eğitim 
uygulamaya döküldü.

“ÖNCE BİREYSEL HAZIRLANMALIYIZ”
Kadıköy Belediyesi, Afet Eğitim ve Bilinçlendirme 
Parkı sorumlusu Hakan Özdemir muhtarlara yaptığı 
eğitim çalışması esnasında “Önce bireysel olarak 
hazırlanmalıyız. Sizin kesinlikle hayatta kalmanız 
lazım. Sanılanın aksine bu kriz çok büyük valiler 
ölçeğinde yürütülemeyecek. 3 gün bütün kamu 
hizmetinin durabileceğinden bahsediyoruz. Bu krizi siz 
yöneteceksiniz. Çünkü hepimiz afetzedeyiz. Mahallede 
insanların ilk soracakları kişi muhtarlar. Bundan sonraki 
süreçte de bilin ki Afet Eğitim Parkı bizim için bir eğitim 
ve bilgilendirme merkezi. Çalışmalarımız devam 
edecek.” diye konuştu.

MUHTARLAR MEMNUN
Eğitime katılan muhtarlara eğitim 
sonrası duygu ve düşüncelerini 
sorduk:
Eylem Bilir(Koşuyolu Mahalle Muhtarı): 
Çok güzel bir eğitim oldu. Eğitim 
boyunca bütün mahalleyi buraya 
getirip nasıl herkese bu tecrübeyi 
yaşatabilirim diye düşündüm. Burada 
yaşarken öğrenince daha etkili oluyor. 
O anlamda çok önemli görüyorum. 

Daha önce güvenli bir yere enerji istasyonu yapmayı 
düşünmüştük mahalle için. Burada özellikle güneş 
enerjisiyle çalışan şarj istasyonu çok hoşuma gitti ve 
fikrimizin uygulanabilir olduğunu gördük. 

Aynur Mutlu(Koşuyolu muhtar azası): Yaşamak farklı, 
düşünmek farklı. Düşündüğümüz zaman o kadar 
etkili olmuyor fakat yaşadığın zaman hissediyorsun 
ve duygular daha hızlı harekete geçiriyor insanı. 
Bu bağlamda insanların buraya gelip bu deneyimi 
yaşamasının çok önemli olduğunu düşünüyorum.
Necla Alpüstün (Erenköy Mahalle Muhtarı): Ne kadar 
hazırlıklıyız desek bile depreme gerçekten hazırlıklı 
olabilmek için böyle bir eğitimden geçmek gerekiyor. 
Çünkü arama kurtarmada bu deneyimi yaşamış 
arkadaşlar bu eğitimi veriyor. Burada bilmediğim farklı 
şeyler de öğrendim.

Ali Ekşi (Hasanpaşa Mahalle Muhtarı): 
İlk işim mahallede gruplar oluşturup 
buradan randevu istemek olacak. 
Özellikle apartman görevlilerinin ve 
apartman yöneticilerinin buraya gelmesi 
gerektiğini düşünüyorum. Biz nasıl 
muhtarlar olarak mahalleye hâkimsek 
onlar da kendi apartmanlarına hâkimler. 
Eğitimin çok faydalı olduğuna inanıyorum. 

Nazan Gürkan(Merdivenköy 
Mahalle Muhtarı): Eğitimin çok 
faydalı olduğunu düşünüyorum. 
Düşündüklerim dışında 
yapabileceğim şeyler olduğunu 
gördüm ve uygulanabilir olduğunu da 
gördüm. Çok çok daha profesyonel 
bir şeylere ihtiyacım var gibi geliyordu 
ama gerçekten burada çok basit 
önlemlerle hayatta kalabileceğimi 

gördüm ve ikna oldum buna. Eğitim çok güzel ve 
etkileyiciydi teşekkür ediyorum.
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stanbul’da yaşanan 5,8’lik deprem son-
rasında İstanbullular, uzun bir süre gö-
rüşme gerçekleştirememişlerdi. Yaşanan 
yoğunluk nedeniyle hatlar kilitlenmişti. 

Bir televizyon programına katılan Telekomünikas-
yon İnternet ve Bilgi Teknolojileri Derneği Başkanı 
Serhat Özeren, GSM operatörlerinin Bilgi Teknolo-
jileri İletişim Kurumu’nun yönetmeliklerine göre ha-
reket ettiğini ama altyapının 10 milyon kişinin aynı 
anda iletişime geçmesini sağlayacak nitelikte olmadı-
ğını belirtmişti. Peki, olası bir deprem sonrasında ya-

kınlarımızla nasıl iletişim kuracağız 
ya da yardım çağırmak istediğimiz-
de haberleşmeyi nasıl kuracağız? Bil-
gisayar mühendisi ve çevirmen Diyar 
Saraçoğlu, alternatif iletişim uygula-
malarını gazetemize anlattı. 

“ALTYAPI YETERLİ DEĞİL”
• “Acil” durumlarda mobil cihazlar üzerinden 

nasıl iletişim kurabiliriz?
Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da yaşanan deprem 

sonrasında yaşanan “operatör krizi”nden pek çoğu-
muz etkilendik. Deprem sonrasında mobil hatlardaki 
yoğunluk kaynaklı ortaya çıkan bu problem, bu gibi 
“doğal afet” durumlarında nasıl iletişim kurabileceği-
miz sorusunu da tekrardan gündeme getirdi. 

Öncelikle problemimizi biraz tanıyalım. Mobil ci-
hazlar, baz istasyonları aracılığıyla iletişim kurarlar. Baz 
istasyonları, lokasyonlarda bağlantı kuran kişi sayısı he-
saplanarak konumlandırılır. Örneğin Kadıköy’e yerleş-
tirilmesi gereken baz istasyonu sayısıyla küçük bir ka-
sabaya yerleştirilmesi gereken baz istasyonu sayısı aynı 
değildir. Kabaca baz istasyonlarının ve merkezi birimle-
rin birbirleriyle haberleşmesiyle mobil iletişim altyapısı 
ortaya çıkar diyebiliriz. Deprem sonrasında cep telefon-
ları üzerinden pek çok kişinin aynı anda iletişim kur-
maya çalışması ise bu altyapının kaldıramayacağı kadar 
yük oluşmasına neden oldu. Bu nedenle başta İstanbul 
olmak üzere pek çok şehirde cep telefonu hatları üzerin-
den iletişim kurmak mümkün olmadı. 

• Peki deprem sonrasında iletişim kurmayı başa-

ranlar bunu nasıl yaptılar?
Mobil hatlarda yaşanan sorun sabit ses, geniş bant 

ve fiber altyapısında yaşanmadı (en azından operatör-
ler bu şekilde iddia ediyor). Bu nedenle de deprem 
sonrasında Wi-Fi erişimine sahip olanlar WhatsApp, 
Signal ve Telegram gibi uygulamalar aracılığıyla ile-
tişim kurabildiler.

ALTERNARİF ARAÇLAR
• Wi-Fi erişimine de sahip değilsek (ya da daha kötü 

bir durumda sabit ses, geniş bant ve fiber altyapısında 
da bir sorun olduğu takdirde) nasıl iletişim kurabiliriz?

Hemen hemen tüm mobil cihazlarda olan blue-
tooth gibi farklı bağlantı teknolojileri bize bu konu-
da yardımcı olabilir. Kullanıcılar bluetooth üzerinden 
iletişime imkân sağlayan bir uygulama ile birlikte bir-
birleri üzerinden bağlantı kurarak uzak bir noktaya 
kadar bir “zincir” oluşturabilirler. Bu gibi zincir bağ-
lantılar depremde bir göçük altında kalsanız dahi ile-
tişim kurabilmenize yardımcı olabilir. 

Öte yandan İnternet bağlantısına sahip olmadan ile-
tişim kurulabilmesine imkân sağlayan bu uygulamalar 
farklı şekillerde de kullanılıyor. Örneğin dağcılar yük-
sek zirve tırmanışlarında kendi aralarındaki iletişimle-
ri bu gibi uygulamalarla kurabiliyor ya da çok büyük bir 
konser ya da spor müsabakasında izleyiciler/dinleyiciler 
kendi aralarında bu uygulamalarla haberleşebiliyorlar.

• Nedir bu uygulamalar?
BRİAR 
“Briar” bluetooth, Wi-Fi ya da (TOR 
aracılığıyla) İnternet üzerinden iletişim 
kurmanıza yardımcı olan bir uygulama. 
Wi-Fi ya da İnternet’e erişim imkânını-
zın olmadığı bir durumda bluetooth’u 

aktif hale getirip Briar’ı kullanabilirsiniz. Briar uçtan 
uca şifreleme sunuyor ve mesajlarınızı buluttan ziyade 
cihazınızda saklıyor. Bu da güvenliğiniz açısından ol-
dukça önemli. En önemli özelliği ise Briar’ın özgür ve 
açık kaynak kodlu bir yazılım olması. Android işletim 
sistemine sahip cihazlarda çalışabilen Briar uygulama-
sını Play Store’dan veya F-Droid’den indirebilirsiniz.
BRİDGEFY
“Bridgefy” bluetooth, Wi-Fi ya da inter-
net üzerinden iletişim kurmanızı sağlı-
yor. Uygulama içerisinde farklı modları 

barındırıyor. Örneğin broadcast modundayken bağ-
lantı kurabileceğiniz uzaklıkta olan herkese aynı anda 
mesaj gönderebiliyorsunuz. 
Bridgefy maalesef özgür ve açık kaynak kodlu bir ya-
zılım değil. Android ve iOS işletim sistemine sahip 
cihazlarda çalışabilen Bridgefy uygulamasını Play 
Store’dan veya App Store’dan indirebilirsiniz.

FIRECHAT
“Firechat” de bluetooth ve Wi-Fi üze-
rinden iletişim kurmanızı sağlıyor. Uy-
gulamanın önemli bir özelliği firechat 
adlı chat kanalları. Firechatler üzerin-

den 10 bin kullanıcıya kadar bir chat kanalı kurabi-
liyorsunuz. Özellikle kalabalık bir etkinlikte (bir ey-
lem, spor müsabakası vs.) bu özellik oldukça faydalı 
olabiliyor. 

Firechat de maalesef özgür ve açık kaynak kod-
lu bir yazılım değil. Android ve iOS işletim sistemi-
ne sahip cihazlarda çalışabilen Firechat uygulaması-
nı Play Store’dan veya App Store’dan indirebilirsiniz.

• Peki hangi uygulamayı tercih etmeli, nasıl kul-
lanmalıyız?

Özellikle doğal afet du-
rumlarında Wi-Fi bağlantı-
sına sahip olup olmadığımız 
sorusunun yanıtı birincil de-
recede önem taşıyor. Wi-Fi 
bağlantısına sahipseniz Sig-
nal ya da Whatsapp üze-
rinden iletişim kurabilirsi-
niz. Wi-Fi erişiminiz yok ise 
bahsi geçen uygulamalardan 
birini (veya benzeri bir uy-
gulamayı) kullanabilirsiniz. 
Briar özgür ve açık kaynaklı 
olması nedeniyle tercih edi-
lebilecek bir uygulama iken 
iOS işletim sistemine sahip 
cihazlarda çalışmaması bu 
gibi durumlar açısından de-
zavantaj yaratabilir. 

Sizin için en uygun olan 
uygulamayı tercih edip, hem 
kendi cihazınıza hem de çev-
renizdekilerin cihazlarına 
bugünden kurmakta fayda 
var. Böylelikle hem uygula-
ma stabil çalışıyor mu öğre-
nebilir hem de çevrede uy-
gulamayı kullananlar var mı 
görebilirsiniz. 

  
Yakın zamanda hissedilen 
deprem geçmiş acıları 
hatırlatırken olası görülen 
daha büyük bir depreme 
dair kaygılarımızı tetikledi. 
Travmatik olaylar kişilerin 
kontrolleri dışında gelişen, 
yoğun korku yaratan olaylardır. 
Deprem gibi doğal afetler de 
kişilerde uzun süreli psikolojik 
etkiler yaratır. 99 Marmara 
depreminden 14 ay sonra 
hayatta kalan kişilerle yapılmış bir araştırmaya 
göre merkez üssü bölgede yaşayanların %23’ü, 
İstanbul’da yaşayanların %14’ünde travma 
sonrası stres bozukluğu ile depresyon eş zamanlı 
olarak gözlenmiştir. 

Travma sonrası kişiler aynı olayın tekrar 
olacağına dair korku, tahmin ve kontrol 
edilemezliğine karşı çaresiz ve savunmasız 
hissedebilir. Travmatik olaya karşı verilen 
duygusal tepkilerin doğru ya da yanlış bir yolu 
yoktur. Hepimiz farklıyız, bu yüzden kendinize 
(veya başkasına) ne düşünmeniz, hissetmeniz 
veya yapmanız gerektiğini söylemeyin. Son 
hissedilen depremden sonra yoğun tedirginlik 
haliniz devam ediyor hatta bedensel tepkiler 
yaşıyor olabilirsiniz (uykusuzluk, kalp çarpıntısı 
gibi). Doğal afetleri kontrol edemeyiz ancak 
yarattığı tedirginlik ile baş edebilmek sizin 
elinizde. 

Sizi tedirgin eden ürkütücü senaryoları 
düşünmekten kaçının. Kendinizi bu 
düşüncelerin içinde bulduğunuzda zihninizi 
meşgul edecek başka aktiviteler yapın. 
Örneğin bu düşüncelerden uzaklaşamıyor ve 
uyuyamıyorsanız o hafta içinde yapacağınız 
size keyif verecek bir etkinlik planını kafanızda 
tasarlayın ya da yataktan çıkın, çok uykulu 
hissedene kadar size keyif veren bir aktivite ile 
uğraşın. 

Ancak düşünmemek depreme karşı tedbir 
almamak ile aynı şey değil. Olası bir deprem 
anında sizi ve sevdiklerinizi güvende tutabilecek 
önlemleri araştırın. Sadece kendi zihninizde 
bunları tasarlamayın. Çevrenizdeki kişilerle, 
ailenizle birlikte bu durumları paylaşın. Ailecek 
deprem çantası hazırlamak, ortak buluşma 
noktaları belirlemek gibi planlamalar yapın. 
Bunlar stres arttırıcı değil aksine baş etmeyi 
güçlendirici sağlıklı adımlardır.

Bilinmeyen şey insan için daha ürkütücü 
oluyor bu nedenle güvenilir bilimsel 
kaynaklardan araştırma yapın. Sosyal medyada 
yayılan kaynağı belirsiz ya da şüpheli haberlere 
itibar etmeyin. Unutmayın ki önceden depremin 
gününü ve saatini bilmenin mümkün olmadığı 
birçok uzman tarafından söyleniyor. Hayvanların 
depremi önceden hissettiği ve farklı davranışlar 
ile belli ettiğine dair henüz kanıtlanmış bilimsel 
bir çalışma yok. Böyle durumları belirteç gibi 
görerek kendinizi ve çevrenizi tedirgin etmeyin. 
Medyada yer alan deprem içerikli tartışmalar 
kimi kişiler üzerinde duruma dair kontrol hissi 
sağlarken, bazı kişiler için ise hatırlatıcı ve daha 
da travmatize edici olabiliyor. Özellikle yatmadan 
hemen önce haberleri izlemeyin veya sosyal 
medyayı kontrol etmeyin ve rahatsız edici 
görüntüleri tekrar tekrar izlemekten kaçının.

Alınabilecek önlemleri ve olası deprem 
anında ve sonrasında yapılacaklara dair 
planlarınızı yaptınız. Şimdi sırada hayatın 
normal akışına dönmek var. Hareket edin, 
sosyalleşin ve sakinleşin. Egzersiz yapmak 
vücudun endorfin salgısını arttırarak kişinin 
kendini daha iyi hissetmesini sağlar. Hem 
bedensel hem de zihinsel olarak travmanın 
stresinden kurtulmaya yardımcı olur. Vücudun 
ritmik hareketine, nefesinize ve yarattığı hisse 
odaklanarak dikkatinizi olumsuz düşüncelerden 
uzaklaştırabilirsiniz. Ayaklarınızın yer ile temasına 
veya cildinizdeki rüzgâr hissinin farkına varın. 
Herhangi bir durumda hızlıca sakinleşmek için, 
dikkatinizi nefesinize odaklayarak, sadece 
60 nefes alın. Nefesinizi 3 adımda yavaş ve 
burnunuzdan alın, yine 3 adımda ağızdan 
yavaşça verin. Travmatik bir olayın ardından 
arkadaşlardan ve sosyal aktivitelerden kendinizi 
çekmek isteyebilirsiniz. Ancak yüz yüze diğer 
insanlarla bağlantı kurmak iyileştirici etkiye 
sahiptir.

Depremin 
psikolojik etkisi

Klinik Psk. Cansu 
ÖZKAZANÇ

Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 
büyüklüğündeki depremin ardından, 
meteoroloji uzmanı ve afet yönetimi uz-
manı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu inter-
net üzerinden “Deprem Seferberliği İlan 
Edilsin” başlıklı bir kampanya başlattı. 
Kadıoğlu’nun başlattığı imza kampan-
yasına kısa sürede 150 binden fazla in-
san destek verdi. Kadıoğlu seferberlik 
çağrısını sosyal medya üzerinden Cum-
hurbaşkanlığı, İstanbul Valiliği, İçişleri Bakanlığı 
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 
ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem 
İmamoğlu’na iletti.

“İstanbul’da er ya da geç büyük bir deprem ola-
cağını biliyoruz. Gündelik işler arasında bu deprem 
için bir hazırlık yapamayız. Depremden en az za-
rarla çıkabilmek için, hazırlık çalışmalarını bir se-
ferberlik halinde yürütmemiz gerekiyor.” diyen Ka-
dıoğlu,  seferberlik çağrısında şu noktalara değindi: 

“EVLER TAKAS EDİLMELİ”
❱ Yaşadığımız binalar güvenli hale getirilmeli. 

Yıkılmayı bekleyen bir sürü bina var, bir de bunun 
yanında satılmayı bekleyenleri de dikkate almamız 
gerekiyor. Bunları takasla işe başlamalıyız. 

❱ Okul, askeri binalar ve kamu bi-
nalarının güvenliği için gerekli tedbirler 
alınmalı. Bunun için bir saatlik eğitim, 
bilgilendirme değil, esas beceri eğitimi 
ve tatbikat yapılmalı. 

❱ İnsanlar küçük yangınları söndüre-
bilmeyi, kanamayı durdurmayı, elektrik 
ve su hatlarını kesebilmeyi öğrenmeli. 
Herkesin bu gibi temel ilk yardım bilgi-
lerini öğrenmeleri zorunlu olmalı. Dev-

let bir anda 20 milyon kişiye müdahale edemez. 
Çünkü ölüm olayları ilk saatlerde gerçekleşiyor.

DEPREM EĞİTİMİ 
❱ Halk depreme hazırlık ve temel afet bilinci, 

güvenli yaşam vb. konularda (CD, kitap, seminer, 
söyleşi, tiyatro vb. ile) sürekli eğitilerek bilinçlen-
dirilmeli

❱ Mahalle, sokak, site ve kurum-kuruluş bazın-
da “Yerel Afet Gönüllüleri (YAG)” şeklinde bi-
rimler oluşturularak halkın ilk yardım, yangın sön-
dürme ve hafif arama kurtarma konusunda beceri 
sahibi olması sağlanmalı.

❱ Mahalle bazında yaralı toplama, ilk yardım, 
sahra hastanesi, aş evi, barınma, toplanma, haber-
leşme, bağış dağıtımı, ailelerin toplanması gibi acil 

durum yolları ve alanları belirlenmeli/oluşturmalı 
ve bu yerler konusunda halk bilgilendirilmeli. 

❱ Yılda en az iki kez mahalle bazında haberli, 
kurumlar bazında ise haberli/habersiz çeşitli sevi-
yelerde tatbikatlar yapılmalı. 

“RİSKLİ YAPILAR AZALTILMALI”
❱ Afet sırasında kullanılabilecek okul, spor sa-

lonu gibi sağlamlığından ve güvenliğinden şüphe 
edilmeyecek binalar belirlenerek bu alanlarda ve 
parklarda acil durumlarda kullanılacak her türlü 
malzeme depolanmalı.

❱ Tehlikeli binaların neden olabileceği can ve 
mal kaybı riskleri halka iyi anlatılmalı ve kentsel 
dönüşümle yapısal riskler mümkün olduğunca çok/
yaygın ve çabuk azaltılmalı. (Dikkat! Yapı dene-
tim sistemine ilave olarak belediye kontrollerinin 
de özellikle devam ettirilmesi gerekmektedir.)

❱ Afet öncesi ve sonrasında Valilik, Büyükşehir 
Belediyesi, STK gibi birimlerle kendi şehirlerinde-
ki afet yönetimi çalışmalarını koordine edebilecek 
AKOM vb. bir birim ve ekip kurulmalı kapasitesi-
ni geliştirilmeli.Yapılan çalışmalar konusunda halk 
duyurularla, toplantılarla, okul ve konut ziyaretle-
riyle bilgilendirilmeli.

❱ Bütün bu çalışmalar, el yordamıyla ya da ora-
dan buradan kopyala yapıştır şeklinde değil; ulus-
lararası standartlara ve yeni yönetmeliklerimize 
uygun olarak hazırlanacak olan afet risk azaltma, 
afet müdahale ve afet iyileştirme planlarına göre 
yapılmalı. 

İstanbul için deprem seferberliği çağrısı
Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu’nun deprem seferberliği ilan edilmesi 
için başlattığı imza kampanyasına 150 binden fazla kişi destek 
verdi. Kadıoğlu, seferberlik çağrısını yetkili kurumlara iletti

Muhtarlara afet eğitimiMuhtarlara afet eğitimi
Kadıköy Belediyesi, ilçe sınırlarında bulunan mahalle 
muhtarları için Afet Eğitim Parkı’nda afet eğitimi düzenledi
l Alper Kaan YURDAKUL

?Deprem sonrasında
nasıl haberleşeceğiz

ŞARJ ÇABUK 
BİTER, 

DİKKATLİ 
KULLANIN!

“Bu uygulamaların 
çevredeki 

diğer cihazları 
sürekli taraması 
mobil cihazların 

bataryalarının 
çabuk bitmesine 
neden olabilir. Bu 
nedenle özellikle 
deprem gibi afet 

durumlarında 
bu uygulamaları 

kullanırken dikkatli 
olmak gerekir. Bir 

göçük altında bu 
uygulamalardan 

biriyle iletişim 
kurmak 

zorundaysanız 
uygulamayı 

arada kapatarak 
kullanmakta ve 

batarya tüketiminizi 
gözlemlemekte 

fayda var.” 

Bilgisayar mühendisi Diyar Saraçoğlu ile deprem sonrasında 
nasıl iletişim kurabileceğimizi konuştuk. Saraçoğlu, 
“Zincir bağlantılar depremde bir göçük altında kalsanız dahi 
iletişim kurabilmenize yardımcı olabilir” diyor
l Erhan DEMİRTAŞ

İ
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Tayyar Amca’nın o bankta yine tek başına, çok 
uzaklara dalmış gibi oturması, aslına bakarsanız, 
hiç şaşırtıcı değildi. Onun, nasıl desem, doğası-
nın vazgeçilemez bir parçasıydı bu sanki. Tarihi-
nin kabul edilmesi gereken bir tezahürü... Kim bi-
lir o anlarda içinden, geçmişin neresinde kalmış 
kimlerle konuşuyordu... Yaşı hakkında farklı riva-
yetler dolaşmıştı etrafta. Hiçbirine kulak asma-
mış, dahası itibar etmemiştim. Yol açabilecekleri 
hakkında, başka hikâyelere nefes vermiş kah-
ramanlarımdan gereken tecrübeleri edinmiştim 
neticede. Yine de şu kesindi. Anlattıklarını dikka-
te aldığınızda onu hiç tereddüt etmeden Balat’ın 
hafızalarından biri gibi görebilirdiniz. Hatırladıkla-
rı çok eskilere dayanıyordu çünkü. Bazılarını ya-
şamamış bulunması mümkündü. Onları sadece 
birilerinden duyduklarına dayanarak aktarıyordu 
belki. Bazılarını düpedüz uyduruyor bile olabilirdi. 
Fark etmezdi. Uydurabilmek için bile, nasıl adlan-
dırılırsa adlandırılsın, bir şeyleri şöyle veya böyle 
bilmek gerekmiyor muydu? 

O akşam hüzünlüydü. Beni görüp de eliy-
le yanına çağırdığında ve oturmamı işaret etti-
ğinde bunu daha iyi görmüştüm. Yanında bir po-
şet vardı. Otururken yine eliyle dikkat etmemi 
ifade etmeye çalıştığında, içinde kırılabilecek bir 
eşya bulunduğunu anladığım, daha önce başka 
bir amaçla da kullanıldığı, yıpranmışlığından, hat-
ta hafiften kirliliğinden, hemen anlaşılan bir po-
şet... Denize bakmaya devam etmişti bir süre-
liğine. Ben de ona eşlik etmiştim. Aramızda ne 
duruyordu,  merak etmemiş değildim doğru-
su. Beni çağırmasının sebebi kırılabileceğini dü-
şündüğüm o eşya olabilir miydi? Kuvvetli bir histi 
bu. Onun bendeki tarihine dayandırabileceğim bir 
his... Soruyu yine soramazdım. Bu da başka hikâ-
yelerden edindiğim bir tecrübeydi. Suskunluklar 
bazı kapıları uzun konuşmalardan çok daha kolay 
açabiliyordu bazen. Bekleyişimin karşılığını böyle 
bir suskunluğa, size biraz abartılı gibi görünebilir 
ama, belki bir yarım saat kadar katlandıktan son-
ra aldım. Bir katlanma da değildi bu belki. Hikâye 
zamanı dediğiniz farklıydı, günümüzün o boş hı-
zına benzemezdi. Böyle suskunluklarda da ko-
nuşulmaz mıydı? Konuşulurdu tabii. İnsan hem 
kendiyle hem de yanındakiyle aynı zamanda ko-
nuşurdu üstelik. Bu da eski bir tecrübeydi. Tarihin 
öğrettiklerinden gelen bir tecrübe... Poşetin için-
dekine bakmamı işaret etmişti. Önce kendisine 
baktıktan sonra istediğini yapmıştım. Bu bir gaz 
lambasıydı. Son demlerine yetiştiğim, çocuklu-
ğumdan hayal meyal hatırladığım bir gaz lam-
bası... Bana bu yüzden hep bir masaldan kopmuş 
gibi gelirdi. Yine aynı duyguya kapılmıştım. Söy-
ledikleri hiç şüphe yok ki kendi hikâyesinin ya da 
kaybolmaya çoktan yüz tutmuş masalının da iz-
lerini taşıyordu.

“Aynen o günkü gibi... Tek kırığı çatlağı yok. 
Kim bilir hangi evlerde hangi gecelerde kullanıl-
dı. Görür görmez almak istedim. Çok ucuza gitti. 
Kaça aldım desem, inanmazsın. İnsan sevinir, de-
ğil mi? Yok, bildiğin gibi değil. Üzüldüm ben esa-
sında. Hiç kimse itibar etmedi çünkü. Öyle ama. 
Bunu kim, ne yapacak şimdi? Ben de satmak için 
almadım zaten. Dursun. Ara sıra bakar, ne hatır-
larsam hatırlarım artık”

Lambaya bakmaya devam ediyordu. Neleri 
hatırlıyordu? Kimleri? Hangi geceleri? Onda kal-
ması daha doğruydu belki. Ben misafirlere açı-
lan o büyük salonlu evi hatırlamıştım. Bazı elekt-
rik kesintilerini... Lambanın yeni buzdolabı alındığı 
halde, hâlâ korunmak istenen tel dolabının biraz 
ilerisinde havagazı ile çalışan ocağın da bulun-
duğu  küçük mutfağın bir duvarına çakılmış çivi-
de asılı halde beklediğini... İçindeki gaz kokusu-
nu... Mumlar da çekmecelerin birinde bekletilirdi 
elbet. O elektrik kesintileri hayatın bir parçasıydı 
neticede... Bunları ona, sadece bildiği bir geçmi-
şin bazı izlerinin de bende yer ettiğini  göstermek 
için değil, yalnızlığını daha kolay taşıması için de 
anlatmaya çalıştım. Gülümseyerek dinledi. Verdi-
ği karşılıkla elbette daha gerilere gitmeye ihtiyaç 
duyduğunu ifade ediyordu.

“Karartma gecelerini bilmezsin ama”
Onlar hakkında da bir duygu vardı içimde. 

Kıbrıs’ta savaşın çıkabileceğinin söylediği gün-
lerdi. Evlerin pencereleri mavi kağıtlarla kaplan-
mıştı. Ama onun o anlarda ‘İkinci harp’ten bah-
setmeye çalıştığını anladığım için susmayı tercih 
ettim. O da daha fazlasını kurcalamak isteme-
di zaten. Eskiler... O anlarda, hiç şüphe yok ki an-
laşılabilir sebepler yüzünden, Sabit Bey’i bir daha 
hatırlamıştım. Sıkı arkadaş olduklarını biliyordum. 
Mevzuyu açmak için dayanılmaz bir istek duy-
muştum içimde...
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emen hemen her gün bir şeyler oluyor. Ha-
yatı çekilmez hale getiren şeyler… Bir ka-
dın cinayeti, patlama, savaş, zam, haksız-
lık … Ve biz her gün “insan delirir” diyor 

fakat delirmiyoruz? Nasıl oluyor da akıl sağlığımızı 
koruyoruz? Ya da hepimiz delirdik de haberimiz mi 
yok?! 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü’nü fırsat bi-
lip psikiyatrist İlker Küçükparlak’la konuştuk.

• Dünya Ruh Sağlığı gününden başlayalım. Bu 
seneki teması intihar? Bu sene tema neden intihar 
seçildi çok mu arttı?

Çok fazla bir artıştan söz edemeyiz ama çok önem-
li bir konu. Dünya sağlık örgütüne göre her 40 saniye-
de intihar sonucu bir ölüm gerçekleşiyor. Ve dünyada 
800 bin kişi hayatını kaybediyor. Biz bu söyleşiyi ta-
mamlayana kadar belki 100 kişi ölmüş olacak.

• Hangi yaş aralığında sık görülüyor?
Her yaş aralığında olabiliyor. Ama batı toplumla-

rında ileri yaşlarda da daha sık görülebiliyor.

DEPRESYON, ŞİZOFRENİ, BAĞIMLILIK
• Neden intihar ediyorlar?
İntihar edenlerin yüzde doksanında ruhsal problem 

bulunuyor. Bunlarda üç temel başlığımız var. Depres-
yon, şizofreni diğeri de bağım-
lılık. 

İntiharla ilgili en önemli 
risk faktörü daha önce intihara 
teşebbüs etmiş olması. Bir baş-
ka risk faktörü intihar etmekten 
bahsetmesi. Biri ölümle ilgi-
li düşüncelerin içindeyse, ölü-
me dair hazırlıklar yapıyorsa 
dikkatli olmak lazım. İntihar-
dan önce insanların genel an-
lamda muhasebe yapabildikleri 
oluyor. Karar verdilerse örtük 
bir vedalaşma yapıyorlar. Geç-
mişindeki insanları üst üste bir 
gün içinde aramışsa uyarıcı bir 
unsur olabiliyor.

İntiharla ilgili en zor kısım şu; insanlar intihar fi-
kirlerinden bahsettikleri zaman seven biri için dinle-
mesi o kadar dehşet verici olabiliyor ki konu hızlıca 
kapatılıyor. Öyle olunca da tekrar bir intihar düşünce-
si geldiği zaman o artık konuşulamaz oluyor. Bu yüz-
den konuşulması çok önemli.

• Depresyonu neler tetikliyor?
Bazen insanlar durup dururken de depresyona gire-

bilir. Yani biyolojik de olabilir. Bunun haricinde kötü 
bir çocukluk geçirmiş olmak sonrasında pek çok şeyi 
belirler.

SÜREKLİ EMPATİ YAPMAK
• Her gün bir şeylerin olduğuna tanıklık ediyoruz 

ve her seferinde nasıl delirmedik diyoruz. Nasıl olu-
yor da delirmiyoruz? Ya da bir şey oluyor da biz far-
kında mı değiliz?

Tabii ki çok fazla şeye maruz kalıyoruz. İşte bugün 
Dünya Ruh Sağlığı Günü tamam ama 10 Ekim katlia-
mı yıldönümü var, tezkere çıktı çocuklar savaşa gidi-
yor, genç bir kadın öldürülmüş üzerinde şaibeler var. 
Yani çok uzun bir liste var. Tümce olarak sıraladığı-
mız şeylerin her biri çok zorlayıcı ve bunların her biri-
ne maruz kalmak insanları etkiliyor. 

• Bu durumda ne önerirsiniz?
Benim insanlara önerim kendilerini dinlemeleri. 

Çünkü taşıyamayacak duruma gelmek mümkün. Bu 

tükenmişlik yaratmaya çok aday bir durum. Sürekli 
empati yapmak bir süre sonra kişiyi empati yapamaz 
hale getirir.

• Peki kendimizi nasıl koruyacağız?
Kendinizi dinleyerek koruyacaksınız. Neyle ne ka-

dar empati yapabiliriz tartarak koruyacaksınız. 
Şunu hatırlamakta yarar olabilir; Biz son zaman-

larda ne kadar kötü oldu diye konuşuyoruz ama dün-
yada kötülük açlık, kıyımlar 
hep vardı. 

• Yani ne zaman bu kadar 
zalim olduk değil hep zalim-
dik…

İnsanın içinde zalimliğe 
dair çok ciddi bir eğilim var. 
Bunun adını koymamız lazım. 
Bu zalimlikten onu alıkoyan 
şey diğerinin tanıklığı. “Bu ya-
pılan zalimlik” diye adının ko-
nuyor olması. Görüyor olmak, 
ifade ediyor olmak çok önemli, 
fakat insanın taşıyamayacağı 
bir yer vardır. Taşıyamayacağı 
yere geldiğinde yaptığı şey sı-
fır faydaya dönüşecek. Dolayı-

sıyla insanın kendini dinliyor olması lazım. 

“ÜLKEDE TURİST GİBİ GEZİYORUZ”
• İyi olmadığını fark ettiğinde ne yapacak?
Yaptığı şey neyse azaltacak. İnsanın nasıl ki fizik-

sel bir kapasitesi varsa, ruhsal enerjisinin de bir kapa-
sitesi var. O kapasiteyi görmezden gelerek bir şey yap-
maya çalışmak kendine kötülük etmek. 

• 10 Ekim Katliamı’nın yıldönümündeyiz. Fakat 
hayatımızda bir şey değişmemiş görünüyor. Bütün 
bunlar bizi nasıl etkiliyor?

Bu ülkenin 10 Ekim’den önce de belirli aralıklarla 
tekrarlanan üzerine düşünülmeyen, konuşulmayan bol 
sayıda travması var. Yaşananlar üzerine düşünmeme, 
hatırlayamama nedeniyle Türkiye belleksiz bir top-
lum. Ülkede, bir turist gibi geziyoruz. 

Bir travmadan sonra bireysel olarak olmamış gibi 
yapmak mümkün değildir ama hatırlamak o kadar şid-
detli bir huzursuzluğu ve çaresizliği canlandırır ki in-
sanlar hatırlamamaya gayret ederler.

• Örneğin deprem olalı iki hafta oldu. Deprem 
korkumuz hortladı. İlk birkaç gün bütün gündem 
buydu. Sonra yeniden eski halimize döndük.

Bu konu üzerine düşünmek huzursuzluk verici ol-
duğu için, huzursuzluktan korunmak için üzerine dü-
şünememek gibi bir tercih var. Şu anda depremden 
korkuyor olmak varlıklı insanların lüksü. “Biz kork-

tuk depremden bir süre Bodrum’daki yazlıkta yaşaya-
cağız”, ya da “evi değiştiriyoruz uzak diye bilmem ne 
köydeki villaya gitmiyorduk artık ordayız”. Korkabili-
yorlar çünkü varlıklı insanların ellerinden bir şey geli-
yor. Ama finansal anlamda hayatını ucu ucuna sürdü-
ren geniş bir kesim için işler zor. 

• Hukuki süreçlerin işlememesi bizi nasıl etkili-
yor?

İnsanın adalete ihtiyacı var. Bu ruhsal bir ihtiyaç. 
İnsanın zalimlik tarafını yönetebilmesinin yolu da adil 
bir dünyada yaşadığına, adaletin olduğuna inanabili-
yor olması. Yoksa “adalet yok yaptığı yanına kalıyor” 
duygusu insanın kendi içsel denetim mekanizmalarını 
kullanmasını çok zorlaştırabilir. Tekinsiz dünya yani 
dünyada güvende olmadığımız hissiyatı ağızdan kolay 
çıkıyor ama duygusu itibarıyla çok ağır. İnsan dünya-
da güvende olduğunu hissedebilirse ancak ben şu ro-
manı okumaya başlayayım, dil öğreneyim, spor yap-
maya başlayayım diyebilir. Bunların her biri için “ben 
buraya köklendim, ben buradayım” demek lazım. 
Yoksa her an kapı dışarı edebilecek bir duyguyla ya-
şam kurmak mümkün değil. Dünyada güvende oldu-
ğumuzu hissetmeye ihtiyacımız var, onun için de ada-
letin yerine geldiğini hissetmeye ihtiyacımız var. 

• Cinnet deyip duruyoruz. Toplumsal cinnet diye 
bir şey var mı?

Cinnet diye bir şey yok. Bu kişinin saldırganlığını 
kavramsallaştırarak meşrulaştırmaya yarayan bir du-
rum. “Cinnet geçirdiği için karısını öldürdü”. Öyle bir 
şey yok. Bir mazerete, gerekçeye dönüşüyor, öyle bir 
şey yok. Sıkıysa hâkime cinnet geçir. 

“KONUŞARAK İYİLEŞİLİR”
• Son olarak intihar vakalarına geri dönersek, ge-

ride kalanlarda yani yakınlarda da izler kalıyor de-
ğil mi?

İntihar ile yakınlarını kaybedenler de çok sıkıntı 
yaşarlar. Yas var, özlem var, hüzün, suçluluk, kızgın-
lık var. Kavrayamama idrak edememe hali var. Bu in-
sanların biraraya gelebileceği bir platform olması hep-
sine iyi gelebilir. Birinin öyküsünü dinlediğinde suçu 
olmamasına rağmen kendisini nasıl suçladığını gör-
mesi, kendisinin de suçlu olmamasına rağmen kendini 
nasıl suçladığını görmesine yardımcı olur. 

• Aynı acıyı paylaşan insanların aynı yerde ol-
ması o acıyı tekrar tekrar konuşmalarını sağlamıyor 
mu? Bu iyileştirici bir şey mi?

Konuşarak iyileşilir. Bundan hiç şaşmamak lazım. 
Konuşulamayan sakattır. Konuşmayı en kolaylaştırabi-
len unsurlardan biri ne konuştuğunuzu anlayabileceği-
ni bildiğiniz birileriyle konuşmaktır. Böyle bir şeyi ya-
şamamış birilerinin bunu kavraması çok zor olacaktır. 

En değerli varlığımız
ruh sağlığımız

10 Ekim Dünya 
Ruh Sağlığı 

Günü vesilesiyle 
konuştuğumuz 

İlker Küçükparlak, 
“Sürekli empati 

yapmak bir süre 
sonra kişiyi empati 

yapamaz hale 
getirir” diyor

H
l Leyla ALP

10 Ekim katliamının 4. yılında yaşamını yitirenler 
için Haydarpaşa Garı önünde anma etkinliği dü-
zenlendi. Birleşik Taşımacılık Sendikası’nın dü-
zenlediği basın açıklamasına demiryolu işçileri ve 
Kadıköylüler katıldı. 

“ADALETİN PEŞİNDEYİZ”
Hayatını kaybedenlerin anısına yapılan say-

gı duruşunun ardından basın açıklaması okundu. 
Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “103 karde-
şimizi, yaren yoldaşımızı kaybettik. 500’den faz-
la arkadaşımız yaralandı. Sadece fiziki yara de-
ğil, her birimizin kalbine, ruhuna onulmaz yaralar 
açıldı. İyileşmeyecek yaralar. Oysa bu gün bir kez 
daha kanıtlandı ki, barışa, kardeşliğe ve adalete 
her zamandan fazla ihtiyacımız var. Eğer yüzbin-
lerce insanın barış, emek, özgürlük talebi kana bu-
lanmamış olsaydı, şimdi bu coğrafya, bu toprak-
lar belki de kardeşlik toprağı olacaktı. Ülkemizi 
halklarımızı emekçileri, yoksulları sinsi bir bata-
ğa çekmenin başlangıcı oldu 10 Ekim katliamı.”

“Yakalanan 3-5 IŞİD’li sanığın yargılandığı 
mahkeme ise adaletin tesis edilmesinden ziyade 
bir an önce ceza verip yargılamayı bitirmenin yo-

lunu aradı. Bilinsin ki, bizler için bu katliam ba-
sit bir dava değildir. Biz bir dönemin tanığıyız. 
Bu katliamın sadece mağduru değil, aynı zaman-
da muhatabıyız. Bizi kimi sanıkların cezalandırıl-
masıyla kandırabileceklerini sananlar yanılıyorlar. 
Biz intikam peşinde değil adaletin, gerçek adale-
tin peşindeyiz. 

Biz biliyoruz ki, ceza vermek ile adalet arasın-
da çoğu zaman bir bağ yoktur. Hele hele bu katli-
amda bu katliamın gerçek failleri ortaya çıkarıl-
madıkça, perdenin arkasındakiler bulunmadıkça, 
siyasi sorumlular yargı önüne çıkmadıkça adalet 
gerçekleşmiş olmayacaktır. “

“UNUTTURMAMAK İÇİN ANIT YAPILSIN”
Hayatını kaybedenler için katliamın gerçekleş-

tiği yerde bir anıt yapılması da talep edildi. Ko-
nuyla ilgili şunlar söylendi: “Toplumsal hafıza-
da yer edecek bir anıtın katliamı unutturmamanın 
ve de bir daha olmamasının koşullarından biri ol-
duğunun bilinciyle bu kararın derhal yerine geti-
rilmesini istiyoruz. Mitingin düzenleyici kurum-
larından olan TMMOB’un anıta yönelik açtığı 
Uluslararası Anıt ve Meydan Düzenlemesi Fikir 
Projesinin kamu otoritesi tarafından dikkate alına-
rak ve işbirliği içinde bir düzenlemenin bir an önce 
yapılmasını istiyoruz.”

Ankara Garı katliamında 
hayatını kaybedenler 
Haydarpaşa Garı önünde 
düzenlenen etkinlikle anıldı

10 Ekim katliamında ölenler anıldı

l Erhan DEMİRTAŞ

NE OLMUŞTU? 
10 Ekim 2015’te Ankara 

Garı önündeki “Barış 
Mitingi” başlangıcında 

saat 10.04’te IŞİD üyesi 
iki canlı bomba kendini 

patlatmıştı. Patlama 
sonucunda Türkiye’nin 

farklı şehirlerinden 
mitinge katılan 101 kişi 

olay yerinde, 2 kişi de 
2017 yılında hayatını 

kaybetmişti. Ankara 4. 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde 

21 aylık süreçte dava 
54 celsede görüldü. 9 

sanıktan 9’u hakkında 101 
kez ağırlaştırılmış müebbet 

hapis cezası verildi. 
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Fuayede konserler 
başlıyor
Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nın gele-
neksel ücretsiz ‘fuaye konserleri’ serisi başlıyor. 
Bu kapsamda 17 Ekim Perşembe saat18:00’de 
sezonun ilk konseri yapılacak.
İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin bu konse-
rinde, Olena Şenol’a (piyano), solistler Anna Si-
rel Yakupoğlu, Umut Tingür, Pınar Çulha, Emrah 
Erdem Gedik, Ayşe Sinem Ekşioğlu ve Elif Tuğ-
ba Tekışık eşlik edecek. Programda Handel, Mo-
zart, Verdi, Bizet, Rossini gibi ünlü bestecilerin 
eserleri seslendirilecek.

azı sesler, bazı insanlar 
vardır; “Olmasaydı ek-
sik kalırdık” diye dü-
şünür insan. Yakını-
nızda olmasa bile 

varlığı, sesi, soluğu bir eksi-
ği kapatır. Sadece kulakları-
nızda, aklınızda değil kalbiniz-
de, hatıralarınızda ince fakat 
hayati bir yere dokunur. Yıl-
lar geçer, araya hayat girer 
ama sizin o insan ya da o ses-
le aranızdaki bağ baki kalır. Ba-
zen onun ruhu bile duymaz ayrı… 
Fakat siz onun varlığından “hayat” il-
hamı alırsınız… Benim için de Vedat Yıldırım 
o seslerden, o insanlardan biri. Neredeyse 25 yıldır din-
lemekten hiç bıkmadığım ve sanırım en çok dinlediğim… 
Önce Kardeş Türküler’le başlayan sonra yanına Bajar’ı ka-
tan yolculuklarını heyecan ve hevesle izleyen benim gibi 
binlerce insan var. 
Bajar’ın üçüncü albümü “Altüst/Ser û Bin” dinleyicisiy-
le yeni buluşmuşken biz de Vedat Yıldırım’la semtte bulu-
şup konuştuk.
● Kardeş Türküler ile 25 yıl, Bajar’la 10 yıl sonra Cansun 
Küçüktürk ile Ev Kayıtları… Vedat Yıldırım hiç yorulmu-
yor mu?
Bizim Cansun’la yaptığımız Ev Kayıtları aslında bir Kadı-
köy albümü. Hasanpaşa ile Bahariye arasında gelip git-
meler var. Ben yaklaşık 10 senedir buradayım. Burada 
şair dostlarımız var. Biraraya geldiğimizde edebi bir ortam 
kurmaya çalışıyoruz. “Ev Kayıtları” biraz o sohbetlerden 
doğdu. Ama Kardeş Türküler ve Bajar’a baktığımızda ora-
daki macera biraz eski.
Biz grupçu değiliz. Projeleri seviyoruz. Kardeş Türküler bir 
proje, Bajar bir proje, Ev Kayıtları bir proje. Bakarsın yarın bir 
gün başka bir proje olur. Yolculuğumuza devam ediyoruz.

“KADİR KIYMET BİLME MESELESİ”
● Kardeş Türküler 25. Yılını Bajar da 10. yılını devirdi. Kar-
deş Türküler bir üniversite topluluğu olarak kurulmuştu. 
Bu kadar ses getireceğini düşünmüş müydünüz?
Kardeş Türküler, Boğaziçi Üniversitesi çıkışlıdır. Orada 
müzik bölümü yok. Fakat Boğaziçi’ndeki kültür kulüple-
ri çok güçlüdür. Boğaziçi’ne gittiğimizde Galatasaray Li-
seli bir ekip vardı. Kulüpleri hobicilikten çıkarıp uzun erimli, 
belli bir ilkesi, altyapısı olan bir yer yapmaya çalışıyorlardı. 
Biz öyle bir ortamda oraya gittik. Boğaziçi’nde olmasay-
dık Kardeş Türküler başka bir yerde ol-
ması olanak olarak zor olabilirdi. 
● Geriye dönüp baktığınızda Kardeş Tür-
küler ne değiştirdi, ne biriktirdi?
Türkiye’nin tarihine, coğrafyasına baktı-
ğınızda çok farklı bir ülke olduğunu gö-
rürsünüz. Herkesin emeği var. Mimari-
ye baktığınızda Ermeni izini görürsünüz, 
yemeğe baktığınızda Rum izi. Biz de bu 
işe aslında bir kadir kıymet meselesi diye 
başladık. Kardeş Türküler gibi ekipler ço-
ğaldı mı, çok kültürlülük meselesi Tür-
kiye’de bir değer oldu mu diye sorarsan 
yani hasbelkader… Kardeş Türküler gibi 
onlarca ekibin olması gerekiyordu ama o 
tür müzik yapan grupların olanakları çok 
kısıtlı. Bunun dışında Türkiye’de sürek-
li bir kutuplaştırma, cepheleştirme var. 
Bütün bunlara rağmen insanlar Kardeş Türküleri dinleme-
ye geldiğinde tarihsel bir yolculuğa da çıkıyor. 

 “HAYATI ANLATMAYA ÇALIŞIYORUZ”
● Kardeş Türküler deyince insanın bir esas duruşa geçe-
si geliyor. Bajar ‘biz azıcık rahat müzik yapalım’ ihtiyacın-
dan mı doğdu?
Bajar biraz hayta bir grup (gülüyor). Kardeş Türküler’in 
kültürel sorumluluğu çok. Bir miras var. O mirası ince ele-
yip sık dokumak lazım. Bir denge tutturmak, kültürler, 
diller arasında bir denge bir hakkaniyet oluşturmak lazım. 
Bajar öyle değil. Bajar bir beste projesi. İki dil: Kürtçe ve 
Türkçe yapıyoruz. Beste olunca güncel meselelere sıcağı 
sıcağına değinebiliyoruz. Adı “Bajar” yani “şehir” demek. 
Yani buraları, buradaki hayatı anlatıyoruz. Hayat ne anlatı-
yorsa biz de onu anlatmaya çalışıyoruz.
● Bajar’da kaç kişisiniz?
Beş kişiyiz.
● İlk albümün adı Yaklaş, ikinci albüm Hoş geldin. Onlar-
dan bir şey çıkarıyorduk. Bu albümün adı niye Altüst?
“Yaklaş” ilk tanışmaydı. Memleketimiz politik atmosfer-
den kaynaklı önyargılar cenneti. Biz de o yüzden temkin-
li bir isim koyduk. Sonra geldik tanıştık “Hoş geldin” de-
dik. Tanışınca da bayağı bir altüstün yaşandığını gördük. 

Şu an memlekette büyük bir altüst 
oluş var. Politik sistemden tut, kül-
türel sistem, hukuk sistemi, insanla-
rın gündelik hayatları altüst. Kapak-
ta biliyorsun bir çocuk var. Sağ olsun 
Hakan Keleş çizdi. Çocuk bir dozer-
le oynuyor. ‘O çocuk oyuncağını bula-
cak’ dedik. Yani Altüst aynı zamanda 
bir umut da barındırıyor. Şimdi bir al-
tüst yaşıyoruz ama o çocuk bir şekil-
de oyuncağını bulacak. Hepimiz bula-
cağız. Yoksa bu hayata biz niye geldik? 
Bazen insanların buna yabancılaştığını 
düşünüyorum. Biz bu hayata güzel bir 
şeyler yapmak için geldik.

● Bajar hayta bir gruptu. Bu albümde biraz durulmuş ve 
üzgün gibi…
Üzgün değil aslında. Alt-üstün getirdiği bir hava olabilir. 
Üç tane şair abimizin şiirini koyduk. Sezai abi’nin (Sarıoğ-
lu) şiiri Terennüm yarı mizahi bir şarkı.
● Albüme tepkiler nasıl?
Biraz yeni. ‘Sonbahar albümü havası var’ diyorlar. O yüz-
den sonbaharda çıkardık. Romantik, lirik havası biraz yük-
sek olabilir. 

“ARA SOKAKLARA BAKIYORUZ”
● Sizin şarkılarınızı sadece dinlemiyor aynı zamanda izli-
yoruz, bunu nasıl beceriyorsunuz?
Öyle bir şey uyanıyorsa bizim için güzel. Biraz hikâye-
den yola çıkarak şarkı yapıyoruz. Bundan olabilir. Boya-
lı sözler, afili bir cümle bulayım da şarkı yapayımdan çok 
hikâyeciliğe önem veriyoruz. Türkiye’de Cem Karaca’ların 
hikâyecilik geleneği çok azaldı. Biz o geleneği seviyoruz. 
Sadece ışıklı ana caddelere, arterlere değil ara sokaklara 
da bakan bir gelenekten geliyoruz. 
● Albümde İstanbul şarkısı var. İstanbul’a tepeden bakın-
ca Münir Nurettin Selçuk’un gördüğünden başka şeyler 
görmüşsünüz? Neler var İstanbul’un dibinde?
Onun hikâyesini anlatayım. Belçika’ya Kardeş Türkülerle 

bir konsere gitmiştik. Orada mid-
ye çorbası getirdiler, çok güzeldi. 
‘İstanbul’a dönünce yapacağım 
dedim’. Döndüğümde Taksim’e 
gittim, Nevizade’nin oralarda 
midyeciler var. ‘Ben çiğ midye 
almak’ istiyorum dedim. ‘Bura-
da yok’ deyip Tarlabaşı’nda üre-
tim yerini tarif ettiler. Gittim. 
Eski bir ev, küçük bir kapıdan 
aşağıya indim kesif, korkunç 
bir koku. Ortada bir midye dağı 
var. Üç dört tane çocuk aç-
maya çalışıyorlar. Duramadım 
çıktım. 

● Peki Kadıköy’ün dibinde neler görünüyor?
Kadıköy’ü İstanbul’dan ne kadar ayırabilirsin. Tabii Kadı-
köy’de daha makul bir dünya var. Buranın sosyolojisi, kül-
türü biraz farklı. Kadıköy’ün dibinde ne var dersen aynı 
şeyler burada da söylenebilir. Şehrin arkalarını görmüyo-
ruz. Bu bir sistem meselesi ve hizmet sektörü gerçekten 
çok vahşi bir dünya. Restoranların arka bölmelerini, mut-
fağın arkasını bilmiyoruz. Orada çalışanları, soğan soyan 
çocukları görmüyoruz. O şarkı da kendi içinde bir yaban-
cılaşmayı barındırıyor. Sanat aslında çelişkidir. O çelişkiler 
bize söz söyletir. Kinaye, mecaz da çelişkiden doğar. Süt 
liman bir hayatta herhalde daha farklı bir sanat yapılır. Fa-
kat süt liman bir hayatımız yok.

“SÖĞÜTLÜÇEŞME’DE BEKLEYEN GÖZLER KÜSMÜŞ”
● Gelelim Ev Kayıtları’ndaki Söğütlüçeşme şarkısına. Bir 
insan Söğütlüçeşme durağı için niye şarkı yapsın? Daha 

doğrusu bu Söğütlüçeşme size ne etti?
Çünkü benim arabam yok (gülüyor). Ben 
daha çok vapur yolunu kullanıyorum. Kadı-
köy’ü o yüzden de seviyorum. Karşıya va-
purla geçiyorsun. Daha ters yerlere gidin-
ce de metrobüse biniyorum. Sonuçta orada 
görüyoruz. “Söğütlüçeşme durağında/ Bek-
leyen gözler küsmüş/ Egzozlu parfüm ko-
kusu/ Halimize tüy dikmiş/ Sen esmeyince 
buralarda/ Meltemler poyraz olmuş/ Asfal-
tın topuk sesleri/ Şarkımıza meşk etmiş”. İş 
hayatı çok zor. Haftada yedi gün var. İnsan-
lar beş ya da altı gün çalışıyor. 21 yaşında ço-
cuklar üniversiteyi bitiriyor işe başlıyor. Her 
gün sabah sekiz akşam altı. Başka bir şeye 
zamanın yok. Merak etme duygusunun pe-
şinden gidemiyorsun. Söğütlüçeme Durağı 
biraz onu anlatıyor. 

● Şarkı da romantik görünüyor ama durak pek roman-
tik değil…
(Gülüyor) Bizim işimiz o. Ama keşke öyle şeyler de olsa. 
Sevgilin var mesela haftada altı yedi gün çalışıyor. Sabah 
gidip elinde çiçekle bekliyorsun, “Hadi gidelim” diyorsun. 
İşi asabilir mi?
Önceki albümde Betbeyaz diye bir şarkımız vardı mesela 
beyaz yakalıları anlatıyor. Beyaz yakalıların maaşları daha 
iyidir. Ama hayat betbeyaz. Yani ütüm düzgün, yüzüm 
buruşuk. Belki başka bir şeye ihtiyaç var. 

İLK KONSER KADIKÖY’DE
● Sahnede gördüğümüz Vedat Yıldırım’la burada konuş-
tuğumuz Vedat Yıldırım başka bir insan.
Gerçek olan sahne midir, hayat mıdır? Bence sahnedir. 
Çünkü sahne hayal kurabildiğin hemhal olabildiğin bir yer. 
Biz performansa önem veren bir ekibiz. Onu seviyoruz. 
Çünkü aslolan performanstır. 
● Unutmadan ekleyelim Kardeş Türküler’in 24 Ekim’de 
Bajar’ın da 25 Ekim’de Kadıköy’de konserleri var.
Evet Bajar’ın yeni albümünün bu yakadaki ilk konseri Ka-
dıköy’de olacak. 25 Ekim’de Moda Sahne’de olacağız. 
Kardeş Türküler olarak da 24 Ekim’de Caddebostan Kül-
tür Merkezi’ndeyiz.

Kardeş Türküler’in küçük kardeşi 
Bajar grubunun yeni albümü 

“Altüst/Ser û Bin” dinleyiciyle 
buluştu. Vedat Yıldırım’la altüst 

olmayı, Kadıköy’ü, Kardeş Türküler 
yolculuğunu ve Söğütlüçeşme 

Durağı’nı konuştuk

Tiyatro sahnesinde 
konserler
Moda Sahnesi’nde tüm se-
zona yayılacak konser seri-
si başlıyor.
Moda Sahnesi ve Caféturc 
işbirliğiyle, “Meydan Kon-
serleri Yüz Yüze” adlı bir dizi 
konser yapılacak.  “Sahneyi 
aramıza alıp, yüzümüzü bir-
birimize çevirip, sınırları kal-
dırıyoruz” temasındaki kon-
serlerin ilki 12 Ekim Cumartesi 
akşamı saat 21.30’da yapıla-
cak. Swing-caz gecesi kapsa-
mında, Bilal Karaman’s Manouche A La Turca feat. 
Muhammed Yıldırır & Ülkü Aybala Sunat konse-
ri olacak.Öte yandan Moda Sahnesi, yeni tiyat-
ro sezonun açılışına da hazırlanıyor. Bu kapsam-
da 16 Ekim Çarşamba akşamı yine 21.30’da karma 
bir konser olacak. “Duygular Şelale” başlığını ta-
şıyan 7. Yıl sezon açılış konseri ve partisinde; şar-
kıcı-besteci Ceren Gündoğdu ile Evren Karakul, 
Volkan Coşar, Ekin Bilgin, Burak Reşit Cihangir-
li ve Erkan Zeki Ar’dan oluşan Maraton Orkestra-
sı sahnede olacak. Müzisyenlere, oyuncular Ca-
ner Cindoruk, Timur Acar ve Yılmaz Sütçü de eşlik 
edecek.

“Yolculuk arası bi’ 
caz molası”
İstanbul’un eşsiz dokusunu ve enerjisini cazla 
buluşturan ücretsiz konserler sürüyor
Bugüne kadar müzikseverleri her çarşamba caz 
müziğinin farklı isimleriyle Karaköy İskelesi’nde-
ki İstanbul Kitapçısı’nda ücretsiz olarak buluş-
turan “Yolculuk Arası Bi’ Caz Molası”, Boğaz’ın 
iki yakasını müzikle birleştiriyor. 20 Eylül’den iti-
baren artık her Cuma da Kadıköy İskelesi’nde-
ki İstanbul Kitapçısı’nda müzikseverlerle bulu-
şan  “Yolculuk Arası Bi’ Caz Molası”nın ilk konuk 
sanatçıları ise “Flapper Swing” üyeleri olmuştu. 
İBB Kültür AŞ, Şehir Hatları İşletmesi ve İstan-
bul Kitapçısı işbirliğiyle hayata geçirilen bu mü-
zik etkinlikleri serisi kapsamında şimdiye değin 
çok sayıda sanatçı İstanbulluların yolculuklarına 
ezgileriyle eşlik etti.

Nayah’ta ayda 1 Güneş!
Alternatif müziğin özgün şarkıcı 
ve söz yazarlarından Güneş Öz-
geç’in muhabbetli konser seri-
si Ayda Bir Güneş, yeni sezonda 
da Nayah’ta devam ediyor! 16 
Ekim Çarşamba akşamı Güneş 
Özgeç’in bu sezonki ilk konuğu 
Nilipek olacak. 2015’te yayınladığı 
ilk albümünden bu yana solo çalışma-
larına devam eden Nilipek dinleyici kitlesini gide-
rek genişletiyor. Sanatçı, saat 21.00’den itibaren 
Nayah sahnesinde şarkılar söyleyecek ve müzi-
kal hikâyesini Güneş Özgeç’in sohbeti eşliğinde 
seyircilerle paylaşacak.

Kendiliğinden fon müziği olan günler gel-
di. Sanki pencereden dışarıda, sokakların 
ve ağaçların arasında görünmez megafon-
lardan yayın yapan bir radyo var. Ve havalar 
böyle griyken (bugün çok yağmurlu ve gri) o 
radyoda sıklıkla ‘sad indie’ çalıyor. Böyle bir 
liste var Spotify’da, denk gelmişsinizdir. İlk 
gördüğümde, “İnsan kendine bile isteye niye 
işkence çektirir, deli midir” demiş, aynı hız-
la da çalma listeme eklemiştim. İstanbul tra-
fiğinde Radyo Trafik dinleyen taksiciler gibi. 
Bunu yapan şoförlerin hep bir parça mazo-
şist olduklarını düşünmüşümdür. Saatlerce 
direksiyon sallıyorsun, önündekiyle tampon 
tampona gidiyorsun, gözlerinden ateşler 

çıkacak kadar deliriyorsun 
ve bir yandan da İstanbul’un 
hangi caddesi, sokağı, köp-
rüsü, tüneli daha trafikli, tane 
tane onu dinliyorsun. Bundan 
daha büyük işkence az görü-
lür. Ta ki başında kara bulutlar 
dolaşırken ‘sad indie’ dinleyen 
birine rastlayana kadar.

Bir arkadaşım Karadeniz’de 
gemileri battığı zamanlarda ruh 
ve kalp tedavisi için synth-pop açardı. Esra 
Ceyhan’ın “Sabri Bey ne yapıyorsunuz?” 
gözleriyle bakardım ona. İnsan içi içine faz-
lasıyla kaçtığı hatta üstüne bir iç daha giydi-
rip katman katman olduğu zamanlarda ken-
disini anlayacak en kederli, buhranlı, Game of 
Thrones set ışığı tonlu şarkıları dinlemez mi? 
Demek dinlemezmiş. 

Herkesin böyle zamanlarda başvurdu-
ğu ‘kaynaklar’ çeşitli. Yarayı deşen şarkılar, 
yarayı unutturan şarkılar, ‘aman dinlediği-
mi kimse görmesin’ şarkıları, öfke kusanlar, 
göz dolduranlar, çiğ köfteci önündeki şiş-

me balon adamlar gibi kolu 
dirsekten büktürüp ileri geri 
sallatan atarlı Türkçe pop 
şarkıları, rakı kadehlerine eş-
lik eden arabeskler ve kim 
bilir daha neler neler… Benim 
elim (eğer ‘beni kör kuyular-
da merdivensiz bırakın’ şar-
kılarına gitmiyorsa ve hatta 
onlardan birini bestelemi-

yorsam) en çok gitarları, basları, davullarıyla 
öfke ve isyan kusan 90’lar ve erken 2000’ler 
rock şarkılarına gidiyor. Bir ergen olmayı 
seçtiğim anlar aynı zamanda en mutlu ol-
duğum, kendimi kuvvetli hissettiğim, haya-
tın üç-dört dakikalığına süper baş edilebilir, 
kendimin de sonsuz enerjili ve yenilmez ol-
duğunu zannettiğim zamanlar oluyor. Hep-
sinin o sırada tarafımca çekilmiş alternatif 
klipleri, kendi stilimi konuşturduğum, sonu-
na mutlaka Aerosmith’in Cryin’ klibinde Ali-
cia Silverstone’un yaptığına benzer parmak 
hareketleri falan eklediğim ‘yeah’ temalı, ana 
fikri, kurgusu, yönetmenliği ve oyunculu-

ğuyla ödülleri tek tek topladığım birer sa-
nat eseri oluyor. Yaşadıklarını yaşamasının 
bir nedeni olduğunu finale doğru anlayıp gü-
lümseyerek üstü açık arabasını batan güne-
şe doğru süren başkahraman olduğumu his-
settiğim sırada şarkı bitiyor ve vapura akbil 
basmaya, baş döndürücü şehir hayatın-
da koşturmaya, metroda çantam yanlışlıkla 
ona çarptığı için çantamı bana hiçbir şey de-
meden dangoz gibi ittiren adama “Pardon” 
demeye, kendi hatasını asla kabullenmeyip 
suçu daima karşısındakinin üstüne fırlatarak 
ortamlardan sıyrılanlara okkalı bir küfür sal-
lamak yerine bir kasaba teyzesi gibi geniz-
den genizden “Hayyırlıssı” demeye devam 

ediyorum. Olsun. O sırada kulaklarımda Foo 
Fighters’dan Best of You, Pearl Jam’den Sta-
te of Love and Trust, Alter Bridge’den Whi-
te Knuckles ya da Tool’dan Sober dönüyor. 
Şarkılar -hangi tür olursa olsun- her zaman 
insanın hayat yolunu aydınlatıyor.

Dün metrobüste yanımda duran adam 
telefonunda dikkatlice bir şeye bakıyordu. 
Ekranda ‘Aramalar’ kısmı bomboştu ve tam 
ortada kocaman harflerle ‘GELEN HİÇ ARA-
MA YOK’ yazdığını gördüğümde gözlerime 
inanamadım. İzlediğim en kısa ve acıklı film 
gibiydi. Daha trajik olanı, adam ısrarla ‘Gelen 
Hiç Arama Yok’ yazısının üzerine basıp basıp 
duruyor ve elbette gelen bir arama olmadı-
ğı için de ‘hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir 
şeyler oldu’ gibi bir şeyler olup duruyordu. Bu 
da -çok özür dilerim ve maalesef- izlediğim 
en kısa ve komik filmdi. Bir an için adama sa-
rılasım ve, “Her şey yoluna girecek!” diyesim 
geldi. Bir şey demedim. Onu düşündüğümü 
bile bilmiyordu. Sadece ekrana nafile bir ça-
bayla basıyordu. Kulağımda Muse’dan Mad-
ness vardı. İneceğim durağa gelmiştik. Ada-
ma içimden veda ettim ve başka bir şarkının 
pusulasıyla yönümü bulmaya devam ettim.

Yaraya merhem mıymıy şarkılar mı isyankâr gitarlar mı?
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Gotin/Muzîk: Vedat Yıldırım

3: Zîz
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Gotin: Vedat Yıldırım
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12: Dellendim (Remix)

Söz/Müzik: Vedat Yıldırım

Remix: Zeynep Oktar
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adıköy Belediyesi Veteriner İşleri Mü-
dürlüğü’nün Kadıköy Belediyesi Geçi-
ci Hayvan Bakımevi’nde düzenlediği et-
kinliğe hayvanseverler can dostları ile 

birlikte katıldı. Bakımevinde 19 yıldır gönüllü hiz-
met veren Kadıköy Hayvan Dostları Platformu, Ka-
dıköy Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Gru-
bu, İstanbul Veteriner Hekimler Odası ve Anadolu 
Pet - Hill’s firmasının da yer aldığı etkinlikte birbi-
rinden renkli etkinlikler düzenledi. Etkinlikte konu-
şan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, 
“İnsanlar kendini savunup hak arayabilirler ama so-
kaktaki dostlarımız haklarını arayamazlar. Ben bele-

diye başkanı olarak onların da hakkını koru-
rum.” diye konuştu.

“BARINAĞI KAPATMAYACAĞIM”
Etkinlikte konuşma yapan Kadıköy Be-

lediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Ka-
dıköy’de hayvan haklarına yönelik bilinç-
lendirmeyi arttırmak, satın alma sahiplen 
kampanyasına ilgiyi çoğaltmak, daha fazla 
sokak hayvanına hizmet verebilmek ama-
cıyla çalışmalar yürüttüklerini söyleyerek, 
Merdivenköy’de inşası devam eden Sa-
hipsiz Hayvanlar Rehabilitasyon ve Eği-
tim Merkezi’nin kasım ayı sonunda bitiri-
leceğini müjdeledi. Odabaşı “Biz ne kadar 
özgürsek, ne kadar hakkımız, hukuku-
muz varsa sokaktaki her canlının da o ka-
dar hakkı, hukuku, özgürlüğü var. İnsan-
lar kendini savunup hak arayabilirler. Ama 
sokaktaki dostlarımız hakkını arayamaz-
lar. Ben belediye başkanı olarak onların da 
hakkını korurum” diye konuştu. Hayvan 
barınağının kapatılacağına yönelik iddiala-
ra Odabaşı, “Hayvan barınağını kapatmak 
gibi bir düşüncem olmadı, olmayacak” di-
yerek yanıt verdi.   

ÇOCUKLAR HAYVANLARLA İÇ İÇE 
Hayvan barınağının en neşeli misafirleri çocuk-

lar oldu. Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merke-
zi’nde eğitim gören çocuklar, hayvanlar gününe yö-
nelik mini bir gösteri sundu. Sanatçı Ümit Sayın da 
barınakta düzenlenen etkinlikte sahne alarak, bir şar-
kısını izleyenlerle paylaştı. Köpek kulübelerini ve 
duvarları boyayan çocuklar, hayvanlarla iç içe bir 
gün geçirdi. Kermes stantlarının kurulduğu ve ge-
lirlerinin hayvanlar için harcanacağı etkinlikte Ka-
dıköy Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Merkezin-
de gönüllü köpek eğitmeni olarak çalışan Gökçen 
Yücekaya köpek davranışları hakkında çocuklara ve 
yetişkinlere yönelik atölye çalışmaları düzenledi.

“EN KALABALIK ETKİNLİK...”
Kadıköy Hayvan Dostları Platformu’ndan Se-

nem Yıldırım, “Amacımız farkındalık yaratarak ihti-
yacı olan hayvanlara maddi destek sağlamak. Bura-
da pasta, börek, çörek gibi ev yapımı şeyler satarak 
onların klinik masraflarına destek olmak istiyoruz. 
Aynı zamanda daha önce sahiplendirdiğimiz dost-
larımızı da çağırarak burada bir şenlik havasında 
gerçekleştiriyoruz günümüzü. Barınakta düzenledi-
ğimiz gelmiş geçmiş en kalabalık etkinlik oldu di-
yebilirim. Yağmur yağacağını düşündük çok strese 
girmiştik fakat sağ olsunlar dostlarımız bizi yalnız 
bırakmadılar.” sözleriyle etkinliği anlattı.
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Kadıköy Belediyesi Çocuk Koruyucu Ruh 
Sağlığı Merkezi ile Kadıköy Belediyesi Göz-
tepe Gönüllü Evi Kişisel Gelişim Komitesi 
el ele verdi, çocukların sağlıklı ruhsal gelişi-
mi için “Çocuklarımızın Geleceği İçin” proje-
sini hayata geçirdi. Proje kapsamında ilkokul 
2. sınıf öğrencilerine yönelik öz portre çalış-
ması, 3.sınıf öğrencilerine mandala ve 4. sınıf 
öğrencilerine de kukla yapımı atölyesi düzen-
lenecek. Çocuk Koruyucu Ruh Sağlığı Mer-
kezi’nde gerçekleşecek çalışmalar sonucunda 
elde edilen veriler, Ruh Sağlığı Merkezi’nin 
uzmanları tarafından değerlendirilecek. Proje-
nin ilk atölyesi de Dünya Çocuk Günü etkinli-
ği kapsamında 7 Ekim Pazartesi günü gerçek-
leşti. İnönü İlkokulu’ndan 33 çocuğun misafir 
olduğu atölyede kolaj tekniği ile öz portre ça-
lışması yapıldı.

“ELLERİNİ TUTACAĞIZ”
Göztepe Gönüllü Evi Kişisel Gelişim Ko-

mitesi’nden ve proje yürütücüsü Simay Bodur, 
proje başlığı altında düzenlenecek üç çalışma-
da çocukların sanatsal faaliyetlerle kendini ifa-
de edebileceğini söyledi ve şu bilgileri ekle-
di; “Çocukların ruhsal gelişimini önemsiyoruz. 
Sanatla onlara destek olmak istiyoruz. Özport-
re çalışması ile makasla dergilerden kâğıt ke-
serken motor becerileri ve yaratıcılıkları gelişe-
cek. En önemlisi kendilerini ifade etme biçimi 
ön planda olacak. Her hafta bir atölye olacak ve 
bu atölyelerden elde ettiğimiz verileri üçüncü 
haftanın sonucunda Çocuk Koruyucu Ruh Sağ-
lığı Merkezi uzmanlarına vereceğiz. Onlardan 
bir değerlendirme isteyeceğiz. Değerlendirme 
sonucunda çocuklarımızın yetişkinlikte sağlık-
lı bir ruhsal yaşamları için şimdiden ellerini tu-
tacağız.”

Kadıköy Belediyesi Çocuk Koruyucu Ruh 
Sağlığı Merkezi Birim Sorumlusu Şenay Hacı-
haliloğlu da, “Uzmanlarımız katkı sağlayacak. 
Merkezimiz açısından da tamamlayacı bir ça-
lışma olacak. Bu gibi projeleri önemsiyoruz ve 
elimizden gelen bütün desteği veriyoruz.” dedi.

Kadıköy’de 
Dünya Hayvanları 

Koruma Günü, Kadıköy 
Belediyesi’nin Geçici 

Hayvan Bakımevi’nde 
düzenlenen 

etkinlikle kutlandı

l Alper Kaan YURDAKUL

K
Erenköy Gönüllüleri, Eğitim ve Gençlik 

Komitesi de ‘Dünya Çocuk Günü’nü 
kutladı. Zihnipaşa İlkokulu’nda, yazar 

Saliha Nilüfer’in ‘Ekosemelek Kuklaları İş 
başında’ adlı çocuk kitabının kahramanları 

olan kuklaların maceralarıyla çocuklara 
çevre bilinci edindirmeye yönelik yapılan 
etkinlikte, çevre kirliliği ile mücadele, çöp 

sorunu, erozyon ve toprağın önemi anlatıldı. 
Etkinliğin sonunda, yazar tarafından 
imzalanan “Ekosemelek Kuklaları İş 

başında” adlı kitap Erenköy Gönüllüleri 
tarafından öğrencilere hediye edildi. 

Çocukların 
ruh sağlığı 
için el ele
Çocuklar için el ele veren 
Çocuk Koruyucu Ruh Sağlığı 
Merkezi ile Göztepe Gönüllü 
Evi Kişisel Gelişim Komitesi  
“Çocuklarımızın Geleceği İçin” 
projesine imza attı

l Seyhan KALKAN VAYİÇ

DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ’NÜ KUTLADILAR

barınakta kutlandı
Hayvanları koruma gUnU



Türkiye’nin ilk ve tek özel Kadın Futbol Platformu 
olan Kızlar Sahada’nın gerçekleştirdiği 4. Kızlar 
Sahada Gençlik Kupası Kalamış’ta başladı
Kızlar Sahada 2013 yılından bu yana kız çocuk-
larına ve her yaştan kadına “yapamazsın” diye 
kodlanan toplumsal cinsiyet rollerini futbol ara-
cılığıyla kırıyor. Amaç kadınları takım ruhu ile 
güçlendirmek ve futbolla tanıştırmak.
Türkiye’nin ilk ve tek özel Kadın Futbol Platfor-
mu olan Kızlar Sahada; Gençlik Kupası, İstanbul 
Kupası, Kızlar Sahada Akademi ve Kızlar Sahada 
Lig olmak üzere her yıl farklı kategorilerde tur-
nuvalar ve eğitimler düzenliyor. 
Platform, 
6 sene-
de 6 bin 
500’ü aş-
kın kadı-
nı sahaya 
çıkarırken 
60’ın üze-
rinde firma 
ve 100’ün 
üzerinde 
karma takı-
mı futbolla 
tanıştırdı. Se-
yirci bilet ge-
lirleriyle sağ-
lanan bağışlar ise AÇEV ve farklı STK’lara aktarıldı.

Bu yıl liselerdeki kız öğrencilerin saha-
ya çıkması ve futbol aracılığıyla güç-
lenmesi için 4. Kızlar Sahada Gençlik 
Kupası’nı Kalamış Parkı’nda düzen-
leyen platformun grup maçları 5-6 
Ekim tarihlerinde Kalamış’ta oyna-
nan maçlarla başladı.

FİNAL MAÇLARI 12-13 EKİM’DE
Her yaştan kadını takım ruhu ile 
güçlendirmek için lisede okuyan kız 
öğrencilerin katıldığı iki hafta sonu 
sürecek Kızlar Sahada Gençlik Ku-

pası’nın grup maçları 5 - 6 Ekim gün-
leri oynanırken finaller de 12 - 13 Ekim 2019 tarihle-
rinde Kalamış Parkı’nda gerçekleşecek. Maçların 40 
dakika sürdüğü turnuvada toplam 32 maç oynanacak.
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İstanbul 1.Amatör Lig’deki heyecan geçen haftalarda başladı. İki Kadıköy takımının 

yer aldığı lig 12 Ocak’ta tamamlanacak. Geçtiğimiz sene son anda Süper Amatör 

Lig’e çıkma hakkını kaçıran Bostancıspor bu sene kararlı

FF İstanbul 1. Amatör Lig, 21 Ey-
lül’deki ilk hafta maçlarıy-
la başladı. Bostancıspor 
ilk hafta müsabakasında 

Heybeliadaspor’a 2-1 kaybederken 
Yeldeğirmeni de ilk 2 haftadan pu-
ansız ayrıldı. 12 Ocak 2020’de sona 
erecek ligler için iki takım da iddi-
alı, Bostancıspor ise geçtiğimiz se-
zon son anda kaçırdığı Süper Amatör 
Lig’e çıkmakta bu sene daha kararlı.

TAKIMIN YÜZDE 60’I DEĞİŞTİ
Bostancıspor Başkanı Fatih Bilir, amaçlarının ke-

sinlikle şampiyonluk olduğunu belirtti ve “Mevcut 
kadromuzdan ayrılan arkadaşlarımız oldu ancak on-
ların yerini U19 takımımızdan ve dışarıdan transfer 
yaparak doldurmaya çalıştık. Takımın yüzde 60’ı de-
ğişti. Bu şekliyle yeni bir takımız diyebilirim. Uyum 
sorunu olmazsa bu sene de şampiyonluk adayların-
dan biriyiz.” dedi.

Amatör bir kulüp olarak en büyük sorunlarının 
maddi kaynaklar yaratamamaktan dolayı oluştuğunu 
belirten Bilir, “Dernek üye aidatı ve belediyemizin 

yardımından başka gelirimiz yok. Bir 
de antrenman yapabilecek saha proble-
mimiz var. Bostancı’da bulunan saha-

mızın Spor A.Ş.’ye devrinden sonra 
bize verilen antrenman günleri 

pazartesi ve cuma. Bu kadar 
ara ile antrenman yapmak 
bizi olumsuz etkiliyor.” 
diye konuştu.

Bilir, Kadıköy ilçesi 
dışındaki takımların ken-
di sahalarını daha çok kul-

landığından söz ederken, ilk 
hafta performansından mem-

nun olmadığını, gelecek haftalar-
da takımdaki uyum sorunu çözüldüğü takdirde ba-

şarılı olacaklarını söyledi.
Kadıköy takımlarından Bostancıspor ile birlik-

te Koşuyoluspor ve Yeldeğirmenispor da geçtiğimiz 
yıl başarılı olamamıştı. Bu sezon ise küme düşen Ko-
şuyoluspor hariç Bostancıspor ve Yeldeğirmenispor 
yine Süper Amatör Lig için yarışacak. 

2. AMATÖR’DE 5 KADIKÖY TAKIMI
Bostancıspor 15. grupta; 1923 Esenkent, Anado-

lu Üsküdar, Atlas Yıldız Spor, Gümüşsuyu, Heybeli-
ada, İnkılap Spor, Pendik Kaynarca ve Tuzla Şifa ile 

yarışırken, 14. gruptaki Yeldeğirmenispor İstanbul 
Sitespor, Kanlıca, Kartal Çavuşoğlu, Maltepe Yıldız, 
Öz Karacaahmet,Sapanbağları, Sultanbeyli, Taşde-
lenspor ile mücadele edecek.

Geçtiğimiz sezon 2. Amatör Lig’de mücadele 
eden Kadıköy takımları Feneryolu, Hasanpaşa, Koz-
yatağı ve Erenköy Acar’a bu sene Koşuyoluspor da 
eklenmiş oldu.

Haydarpaşa Demirspor ise biriken borç yükü se-
bebiyle birçok milli sporcu yetiştirmiş serbest güreş 
şubesini kapatmak zorunda kalmıştı. Demirspor, gü-
reşin yanı sıra futbolda da İkinci Amatör ve U19 Li-
gi’nden de çekilme kararı almıştı. 

Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Mü-
dürlüğü tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Ka-
dıköy Belediyesi Olimpiyatları, oynanan futbol, masa 
tenisi, tavla, bocce, dart ve satranç müsabakalarının ar-
dından 9 Ekim Çarşamba günü Kalamış Halı Saha’da 
gerçekleşen ödül töreniyle sona erdi. 
Etkinlikler kapsamında Kadıköy Belediyesi personeli 
mesai bitiminin ardından futbol, tenis, masa tenisi, tav-
la, dart ve bocce branşlarında gerçekleştirilen turnuva-
lara katıldı.

ŞAMPİYON YAPI KONTROL
Ekim ayının başında start alan olimpiyatlarda en 

yoğun ilgiyi 14 takımın katıldığı futbol gördü. Karşı-
laşmalarda “Mali Hizmetler, KASDAŞ, İmar Müdür-

lüğü, Merkez Garaj, Kültür, Temizlik Gece, Temizlik 
Gündüz, Yapı Kontrol, Bilgi İşlem, Destek Güvenlik, 
Zabıta, Sağlık, Destek Hizmetleri, Evlendirme” koz-
larını paylaştı. Turnuva finali 9 Ekim Çarşamba günü 
Yapı Kontrol ve Spor Müdürlüğü arasında gerçekleş-
ti. Futbol turnuvasının kazananı Yapı Kontrol Müdür-
lüğü oldu. 

KALAMIŞ PARK’TA OLİMPİYAT HEYECANI
Olimpiyatlar kapsamında masa tenisi ve tavla tur-

nuvası da gerçekleşti. 14 kişinin katıldığı masa teni-
si karşılaşmalarında geçen senenin şampiyonu Destek 
Hizmetleri Müdürlüğü’nden Mesut Eren tekrar şampi-
yon olurken, Zabıta Müdürlüğü’nden Gökhan Ereli de 
yine ikinci oldu. Tavlayı Mali Hizmetler Müdürlüğü’n-

den Ozan Yardımcı kazandı. İkinci ise geçen senenin 
şampiyonu Fen İşleri Müdürlüğü’nden Emre Çakmak 
oldu.

DART, BOCCE VE SATRANÇ
Bu yıl oyunların içinde bocce, dart ve satranç oyun-

ları da vardı. Kalamış Spor Merkezi’nde geçen müsa-
bakaların sonucunda dartta Bilgi İşlem Müdürlüğü’n-
den Ergün Geçkin birinci, Zabıta Müdürlüğü’nden 
Gökhan Ereli ikinci oldu. Bocce de dartın ikincisi Gök-
han Ereli ve takım arkadaşı Ramazan Hanoğlu birinci 
olurken, Emre Çakmak ve Ahmet Yıldırım ikilisi ikin-
ci oldu. Satranç müsabakalarının sonucunda ise Zabıta 
Müdürlüğü’nden İsmail Şahin finalde Bilgi İşlem Mü-
dürlüğü’nden Arda Ezer’i yenerek şampiyon oldu.

BİRİNCİ 
AMATÖR LİGDE
BU HAFTA

BİRİNCİ 
AMATÖR LİGDE
BU HAFTA
 Bu sezon, geçtiğimiz sezon küme düşen 
Koşuyoluspor 1. Amatör Lig’de yer almazken, 
Bostancı ve Yeldeğirmeni 1. Amatör’de Süper Amatör 
Lig için ter döküyor.
15. Grupta iki maç oynayan Bostancıspor lige istediği 
gibi bir başlangıç yapamadı. İlk maçında Heybeliada 
ile karşılaşan kırmıza siyahlılar maçtan “1-2” mağlup 
ayrıldı. İkinci maç 5 Ekim Cumartesi günü Selimiye 
Stadı’nda Anadolu Üsküdar’ın “5-2” galibiyetiyle 
sonuçlandı. Bu sonuçlarla ligin son sırasına yerleşen 
Bostancı, üçüncü maçını Gümüşsuyu ile Yenisahra 
Stadı’nda yapacak.
14. Grupta yer alan Yeldeğirmeni için de ilk hafta 
karşılaşmalarının pek iyi geçtiği söylenemez. 
İlk maçında Sultanbeyli’ne “2-1”, ikinci hafta Öz 
Karacaahmet’e “3-1” yenilen Yeldeğirmenispor, 
üçüncü maçında Kanlıca ile “1-1” berabere kaldı. Bu 
sonuçlarla 1 puanla 8. sırada yer alan Yeldeğirmeni, 
eksiklerini gidermek için yoğunlaştırılmış antrenman 
programıyla çalışmalara devam ediyor. 
Bu haftaki maçlar ise şöyle:
BOSTANCI - GÜMÜŞSUYU
YELDEĞİRMENİ - KARTAL ÇAVUŞOĞLU

Dört aylık aranın ardından 
TBF tarafından düzenlenen 
altyapı basketbol liglerinde 
sezon başladı

ALTYAPI 
LIGLERI
BAŞLADI

hedefi şampiyonluk
Bostancıspor’un

T

Belediye Olimpiyatları’nda 
ÖDÜLLER DAĞITILDI

Türkiye’nin ilk ve tek özel Kadın Futbol Platformu olan Kızlar Sahada’nın 
gerçekleştirdiği 4. Kızlar Sahada Gençlik Kupası Kalamış’ta başladı

Kadıköy Belediyesi Olimpiyatları, bu yıl da nefes kesen 
maçların ardından ödül töreniyle son buldu

Kadınlar Kalamış’ta sahada!

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından 
18 yaş altı sporculara yönelik gerçekleştirilen 
altyapı ligleri bu hafta gelenekselleşen ha-
kemlerin mekik koşusuyla başladı. Caferağa 
Spor Salonu’nda onlarca hakemin katılımıy-
la gerçekleştirilen koşuda yeni sezon için fi-
ziksel antrenmanlar yapıldı. Pazartesi günü 
başlayan ilk maçlar perşembe gününe kadar 
devam etti. Kadıköylü kulüpler genel olarak 
sezona iyi başlarken, maçları ve skorları siz-
ler için derledik.

FESA ÜMİT VERİYOR
Basketbolun her alanında yer almış efsane 
basketbol ustası Fehmi Sadıkoğlu’nun kulü-
bü “FESA” U14 erkekler ligine 2 maçta bir ga-
libiyetle başladı. İlk maçında Pamukspor ile 
karşılaşan FESA “63-59”luk skorla galibi-
yetin kıyısından döndü. 4 sayı farkla yenilen 
kulüp ikinci maçında Beşiktaş ile karşı kar-
şıya geldi. Ligin iddialı ekibine karşı temkinli 
başlayan FESA, maçtan “57-38”lik galibiyet-
le ayrılarak ligin iddialı ekiplerinden olduğu-
nu gösterdi. 

FENERBAHÇE 2’DE 2
U16 Kızlar kategorisinde takımı bulunan Fe-
nerbahçe Ülker şampiyonluk parolasıyla çık-
tığı lige başarılı bir giriş yaptı. İlk iki maçının 
ikisini de kazanan sarı lacivertli ekip, ilk ma-
çında Gelecek Nesil’i “76-32”lik farkla ka-
zandı. İkinci maçında İstanbul Üniversite-
si’yle ile karşılaşan Fenerbahçe, bu maçı da 
kazanarak üçüncü karşılaşması Emlak Konut 
maçı için antrenmanlara başladı.
U16 liginin erkekler kategorisinde de sonuç 
farklı olmadı. İlk maçında Anadolu Efes’i yal-
nızca 1 sayı farkla yenen Fenerbahçe, ikin-
ci maçında da diğer zorlu rakibi Galatasa-
ray karşısında 8 sayı farkla galp gelerek 2’de 
2 yaptı.

YILDIZLAR PARLIYOR
Geçtiğimiz sezon altyapı liglerinde büyük 
başarılara imza atan Kadıköy kulübü “Parla-
yan Yıldızlar” bu yıla da iddialı başladı. U18 ve 
U14 erkek liglerinde takımı bulunan kulüp, iki 
ligde de ilk maçlarını kazanmayı bildi. Kadı-
köy’ün yerel takımlarından biri olan Parlayan 
Yıldızlar, altyapı liglerinde Fenerbahçe, Gala-
tasaray, Beşiktaş, Anadolu Efes gibi bütçele-
ri çok yüksek kulüplere karşı aldığı galibiyet-
lerle de tanınıyor. 

YILDIZLARDA KURALLAR KALKTI
Üç sene önce getirilen yeni kurallar basket-
bol camiasında tartışma yaratmış, oyunun 
oynanışında bazı kısıtlamalar koyan ilgili ku-
ralların evrensel basketbol normlarına ters 
olduğu yorumları gelmişti. Kadıköylü birçok 
kulübün de tarafı olduğu Anadolu Basketbol 
Birliği konuyla ilgili bir çalıştay düzenlemiş, 
çözüm ve taleplerini federasyona iletmek 
üzere bir sonuç metni çıkarmıştı. Çabalar so-
nuç verdi kurallar U12’den büyük Yıldızlar 
kategorisi için kaldırıldı fakat U-10, U-11, ve 
U-12 “Minikler” liglerinde yeni kuralların de-
vam edeceği açıklandı.

l Fırat FISTIK

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilan edilen ve son 
yıllarda kutlanmaya başlayan Amatör Spor Haftası 
etkinlikleri Türkiye’nin dört tarafında gerçekleşirken, 
Kadıköy de haftayı kutladı. Onlarca öğrencinin katılı-
mıyla gerçekleşen 7 Ekim Pazartesi tarihli yürüyüşte 
bando takımı da yer aldı.

CAFERAĞA’DA SEZON ÇOCUKLARLA AÇILDI
Yürüyüşün ardından bu yıl Caferağa Spor Salonu’nda 
mücadele verecek altyapı liglerinden takımlar hafta 

için turnuvaya baş-
ladı. Gelecek haf-
taya dek devam 
edecek basket-
bol turnuvaların-
da “Amatör Spor” 
vurgusu önce çı-
karken, Caferağa 
Spor Salonu’nda 
sezon başlamış 
olacak.

Kadıköy Gençlik ve Spor Müdürlüğü, 7-13 
Ekim “Amatör Spor Haftası”nı düzenlenen 
yürüyüş ve turnuvayla kutladı

Amatör Spor Haftası 
Kadıköy’de kutlandı
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KADIKÖY BELEDİYESİ 
GÖNÜLLÜLERİ

HAFTALIK ETKİNLİK PROGRAMI

11 - 17 EKİM 2019
Başvuru Tel: 0216 346 57 57

KİTAP OKUMA ATÖLYESİ: 
SODOM ve GOMORE

Edebiyat Öğretmeni Bilge Taşkın
Tarih/Saat: 14.10.2019 /14.00

Yer: Rasimpaşa Gönüllü Evi 
Düzenleyen: Rasimpaşa Gönüllüleri         

KOLLEKTİF AİLE BİLİNCİ 
Gülcan Kadıoğlu

Tarih/Saat: 15.10.2019 /14.00
Yer: Rasimpaşa Gönüllü Evi 

Düzenleyen: Rasimpaşa Gönüllüleri          

FİLM OKUMA ATÖLYESİ 
‘PAY IT FORWARD’ 

Moderatör Emin Mete Siverek
Tarih/Saat: 17.10.2019 /19.00

Yer: Rasimpaşa Gönüllü Evi 
Düzenleyen: Rasimpaşa Gönüllüleri           

STRATEJİK PLANLAMA SUNUMU 
İnşaat Yüksek Mühendisi Ahmet N. 

Taşpınar
Tarih/Saat: 16.10.2019 /14.00

Yer: Fenerbahçe Gönüllü Evi 
Düzenleyen: Fenerbahçe Gönüllüleri           

DEPREMDE ALINACAK ÖNLEMLER
Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Şube 

Başkanı Erdal Şahan
Tarih/Saat: 17.10.2019 /13.00
Yer: Merdivenköy Gönüllü Evi  

Düzenleyen: Merdivenköy Gönüllüleri            

CARLOS CASTANEDA ÇALIŞTAYI 
Prof. Dr. Haluk Berkmen 

Tarih/Saat: 17.10.2019 /14.00
Yer: Fenerbahçe Gönüllü Evi 

Düzenleyen: Fenerbahçe Gönüllüleri   

‘Başlangıçlar ve 
Doğum’ Semineri
Rasimpaşa Gönüllü Evi’nde İletişim ve 
Kişisel Gelişim Uzmanı Ayşegül Ekti 
‘Başlangıçlar ve Doğum’ konulu seminer 
verdi. Doğum hikâyelerinin etkilerini de-
taylıca anlatan Ekti, her doğum hikâyesi-
nin yetişkinlik dönemleri ile ilgili ipuçları 
verdiğini, doğum ile bebeklik döneminin 
tüm hayatımızdaki seçimlerde nelere se-
bep olduğunu ve bunları fark ederek yö-
netirsek hayatımızı değiştirecek etkileri-
nin olabileceğini anlattı.   

Gönüllüler mahallenin 
sorunlarını konuştu
Feneryolu Gö-
nüllüleri, Altu-
nizade Kültür 
ve Sanat Merke-
zi’nde Feneryo-
lu gönüllüsü ya-
zar Dilek Şenol 
Orhon’un imza 
gününe katıldı. 
Gönüllüler daha sonra Feneryolu Mahal-
le Muhtarı İbrahim Aktaş’ı ziyaret ederek 
mahallenin sorunlarını konuştu. 

Matematiği seven 
insanların biraraya 
geldiği gönüllü 
bir oluşum olan 
“Matematiğin 
Peşinde” ekibi, 
matematik 

seminerleri dizisi başlatıyor. Ekip, ilk etkinliklerini 
Moda’daki Saint-Joseph Fransız Lisesi’nde yapmıştı. 
Zaten ekibin kurucularından, Utku Kabuli Aytaç 
da okulun matematik öğretmenlerinden biri. 
“Kendi içlerindeki matematik sevgisini yaymak” 
isteyen bu ekip, yeni etkinliklerini de yine bu lisede 
yapacak. “Herkes için Matematik Seminerleri”nin 
ilki, 12 Ekim 2019 Cumartesi günü 14.00-16.00 
saatleri arasında gerçekleştirilecek. Mimar Sinan 
Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 
Matematik Bölümü’nden Öğr. Üyesi Dr. Özer Öztürk, 
“Oyun, Matematik ve Eğitim” başlıklı bir seminer 
verecek. Katılımın ücretsiz olduğu etkinlik, bütün lise 
öğrencilerine açık.  www.matematiginpesinde.com

Matematik 
seminerleri 

başlıyor

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği’nin kadınların eko-
nomik bağımsızlıklarını elde etmesi için hayata geçir-
diği “Güçlü Kadın Mutlu Kadın” projesi bu yıl da de-
vam ediyor. Kadıköy Belediyesi’nin desteğiyle devam 
eden proje dördüncü yılında yine Hasanpaşa Sosyal 
Destek Merkezi’nde devam edecek. 

Gönüllü eğitmenler tarafından verilecek ücretsiz 
eğitimlerle kolay öğrenilir, kolay yapılır ve kolay satı-
lır kişisel ve evsel çok değişik objelerin yapımı öğreti-
lecek. Haftada iki gün olan eğitimler 2020 Mayıs ayına 

kadar sürecek. Eğitimler sonucu ev ve kişisel aksesu-
arların yapımını öğrenen kadınlar, yine dernek aracı-
lığıyla el emeği ürünlerini satıp gelir elde edebilecek. 
TÜKD Kadıköy Şube Başkanı Yasemin Dönmez, pro-
jeyle ilgili “kadınların hayatta daha özgür, daha güçlü 
olmalarını amaçladığımız için bu projeyi hayata geçir-
dik. TÜKD Kadıköy Şubesi olarak kadınları derne-
ğimize üye olmaya bekliyoruz” dedi.  “Güçlü Kadın 
Mutlu Kadın”  projesiyle ilgili ayrıntıyı bilgiyi  www.
tukdkadikoy.org.tr  adresinden öğrenebilirsiniz.

etişkinlere ve çocuklara yönelik hem öğre-
ten hem de eğlendiren etkinliklerin ve atöl-
yelerin adresi olan Kadıköy Belediyesi Halis 
Kurtça Çocuk Kültür Merkezi, yeni döne-

me Çocukça Tiyatro atölyesi sonucunda kurulan “Bizim 
Çocuklar” tiyatro ekibinin oyunuyla merhaba dedi. Ha-
lis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi’nde 5 Ekim Cumartesi 
günü gerçekleşen sezon açılış etkinliğine, Kadıköy Be-
lediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Simten Gündeş 
ile müdürlük çalışanları,  tiyatro ekibinde yer alan ço-
cukların aileleri ve Çocukça Tiyatro’da eğitmen olarak 
yer alan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Dev-
let Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nde Öğretim Görev-
lisi Can Yılmaz ile Uğur Cabiroğlu katıldı.

“AMAÇ İYİ BİR İZLEYİCİ YARATMAK”
Uğur Cabiroğlu’nun kaleme aldığı 6 skeçten oluşan 

“Eğitim Şart” tiyatro oyununu sahneye koyan Bizim Ço-
cuklar tiyatro ekibi ayakta alkışlandı. Çocukların iyi bir 
şekilde yetişmesi amacıyla onlara yeni yollar çizmeyi ve 

yöntemler göstermeyi amaç 
edinen Kadıköy Belediye-
si’nin hayata geçirdiği önemli 
projelerden biri olan Çocukça 
Tiyatro, çocuklara tiyatro sa-
natının ne olduğu, nasıl yapıl-
dığı, sahne, dekor ve kostüm 
hakkında bilgiler veriyor. Ço-
cukça Tiyatro’nun iyi bir ti-
yatro izleyicisi yaratmayı he-
def edindiğinin altını çizen 

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konser-
vatuarı Tiyatro Bölümü’nde Öğretim Görevlisi Uğur Ca-
biroğlu, “Keyifli bir şekilde geçirdiğimiz bir yıllık sürecin 
ardından daha ne yapabiliriz diye düşünürken, bu bir yıl-
lık süreçte eğitim alan yetenekleri ve arkadaşları arasında-
ki uyumu göz önünde bulundurulan 13 çocuğumuzun yer 
aldığı bir proje sınıfı oluşturduk. Proje sınıfındaki ekibe 
ise Bizim Çocuklar ismini verdik.” dedi.

“TİYATRO BİTMEYEN BİR YOLCULUK”
Çocukça Tiyatro’nun yeni dönemde hafta sonu 

9-11, 12-14 yaş arası çocukların yer aldığı iki grupla 
ve cuma günü ise proje sınıfı ile devam edeceğini be-
lirten Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet 
Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nde Öğretim Görevlisi 
ve Çocukça Tiyatro eğitmeni Can Yılmaz da sözlerine 
şu bilgileri ekledi; “Eğitim Şart oyunu aslında bizim 
bu kursta neler öğrendiğimizi ve ne için çabaladığı-
mızı gösteriyor. Çocuklar, Çocukça Tiyatro’da unuta-
mayacakları bir deneyim yaşıyorlar. Kimileri belki bu 
yolda devam edecek. Bazıları da çok güzel anlar yaşa-
mıştım diyecek. İyi şeyler hatırladıkları ve mutlu ol-
dukları bir yer olacak. Çocukların dışarıdaki hayatla-
rında olumlu geri dönüşler aldıklarını duyuyoruz ve bu 
da bizi mutlu ediyor. Diksiyon, nefes, diyafram ve sah-
ne kullanımı ile sahnede duruş biçimlerini öğrenmiş 
olacaklar. Tiyatro bitmeyen bir yolculuk. Bizler de öğ-
renmeye devam ediyoruz.”  

“Güçlü Kadın Mutlu Kadın” 
projesinde 4. yıl

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Kadıköy Şubesi, Kadıköy Belediyesi’nin desteğiyle 
“Güçlü Kadın Mutlu Kadın” projesinin dördüncüsünü gerçekleştiriyor

Kadıköy Belediyesi Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi yeni döneme, 
Bizim Çocuklar tiyatro ekibinin “Eğitim Şart” oyunuyla merhaba dedi

Halİs Kurtça’nın 
açılışını “Bİzİm 

Çocuklar” yaptı
l Seyhan KALKAN VAYİÇ

Y

Bizim Çocuklar tiyatro ekibinde yer alan Can Keskin, Çocukça 
Tiyatro sayesinde daha verimli bir tiyatro izleyicisi olduğunu, çok 
iyi dostluklar edindiğini, ileride tiyatro oyuncusu olmak istediğini, 
sahnede olduğu için de çok heyecanlı ve mutlu olduğunu söyledi.  
Zeynep Ciğer ise “Öğretmenlerimi çok seviyorum. Kelimeleri 
daha iyi kullanmaya başladım. Dostluklar kazandım. Arkadaşlarımı 
çok seviyorum. Büyüdüğümde de tiyatro oyuncusu olmak 
istiyorum.” dedi. Efe Tacettin ise “Tiyatroyı çok seviyorum. O 

yüzden Çocukça Tiyatro projesinin 
ilanını gördüm ve hemen katıldım. 
Benim için çok güzel bir deneyim. 

Çok mutluyum.  Düşüncelerimi daha iyi dile 
getiriyorum. Oyunları artık bilinçli bir şekilde 
izliyorum.” şeklinde konuştu. Nisa Bahar 
Ciğer de “Çok iyi öğretmenlerim var. İyi 
arkadaşlıklar edindim. Herkesin dediği gibi iyi bir tiyatro izleyicisi 
oldum. Özgüvenim arttı. Önceden sahneye çıkamazdım ama 
şimdi çıkabiliyorum. Ezberim gelişti. Çok mutlu hissediyorum. 
Tiyatro yüzümü güldürüyor.” diyerek düşüncelerini paylaştı.  

“ÖZGÜVENİM ARTTI, MUTLUYUM”
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SOLDAN SAĞA:
1-‘Neredesin Firuze’, ‘Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü’, ‘7 Kocalı Hürmüz’ gibi filmleriyle 
tanınan sinema yönetmeni… Baklagillerden, yurdumuzda yetişen bir süs ve gölge ağacı, 
salkım ağacı… Engel. 2-Resmi kuruluşlarda yazı işlerinin görüldüğü yer… Kadıköy’de bir 
semt. 3-Kağıt katlama sanatı… İran’ın resmi haber ajansı… Letonya’nın başkenti. 4-Güney 
Amerika ülkelerine özgü bir yük hayvanı… Belirli bir günün ya da olayın bir önceki günü 
ya da ona yakın günler… Yumuşak deri… Seciye, karakter. 5-Duyuru yoluyla… Yıpratıp 
eskitme… Talyumun simgesi. 6-Sinema ve tiyatroda önemli rollerde oynayan genç erkek 
oyuncu… Dizem, tartım… Güzel kokulu bir tür küçük kavun… Kötü, fena (göz, söz vb). 7-‘… 
Akbayram’ (Şarkıcı)… Yeryüzünde bir noktanın, enlem ve boylamların yardımıyla bulunan 
yeri… Kiloamperin kısaltması… Henüz mayalanmamış üzüm suyu. 8-Çinkonun simgesi… 
Dolgun, kalın… Ensiz… Erişmiş, ulaşmış, başarmış. 9-‘Belleğin Alfabesi’ adlı kişisel sergisi 
Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de geçenlerde sanatseverlerle buluşan ünlü ressamımız… 
Kamere. 10-Birincil… Kumaşla astar arasına konularak giysinin dik durmasını sağlayan 
kolalı bez… Üç köşeli, üç teli olan Rus çalgısı. 11-Zirkonyumun simgesi… Aşk ilham 
eden büyülü içki… Yemen’in plaka işareti… Çoğu tek parça kadın giysisi… Dogma, inak. 
12-Kaşındırıcı, bulaşıcı bir deri hastalığı… Erbap… Yassı, basık… Parazit. 13-Sınır, uç… 
Manisa’nın bir ilçesi… İyilik, lütuf, ihsan. 14-Jant… Yaprakları salata olarak yenen baharlı bir 
bitki… Söz, lakırtı. 15-Bir nota… Eksiksiz, kesintisiz… ‘… Kınay’ (Aktör)… Sıtma mikrobunu 
aşılayan bir tür sivrisinek. 16-Kuzey Amerika’daki Büyük Göller’den biri… Bilecik’in bir 
ilçesi... Vilayet. 17-Lantanın simgesi… Bir duyguyu, bir düşünceyi aşılama… İbrahim isminin 
kısa söylenişi… Ayak tabanı… Duman lekesi. 18-Eskiden, yabancı ülkelerden kaçırılıp 
özgürlükten yoksun bırakılan, alınıp satılabilen, her konuda efendisinin isteklerine bağlı 
bulunan genç kadın… Gelecek... Teyze. 19-Argoda çalma, aşırma… Akira Kurosawa’nın bir 
filmi… Bir sayı… Utanma. 20-Sene… Titanın simgesi… Eski dilde emirler… Papua – Yeni 
Gine’nin para birimi.

YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1-Olgulara bütünsel olarak ve doğa merkezli bakış açısıyla yaklaşan bir düşünce akımı… 
Bu yıl 26. sı düzenlenen Adana Altın Koza Film Festivali’nde Zülfü Livaneli ile birlikte 
‘Yaşam Boya Onur Ödülü’ne layık görülen ünlü aktris. 2-Sivas’ın bir ilçesi… Operalarda 
solistlerden birinin orkestra eşliğinde söylediği, genellikle kendi içinde bütünlüğü olan 
parça… Kraliçe arı, arıbeyi. 3-‘… etmek’ (Elemek)… İskambilde birli… Ut çalan çalgıcı… 
Hekimlerin akciğerleri dinlerken duydukları patolojik ses. 4-Yasal… Üstü kapalı, dar ve 
uzun geçit… Hareketi olmayan, belirli bir süre değişmeyen. 5-Görme engelli... Ritimli 
olmayan, düzensiz… Çeşitli parçalardan meydana gelen alet, cihaz. 6-Telgraf işaretlerini 
göndermek için bir devredeki akımı kesmekte ve yeniden vermekte kullanılan araç… ‘Bir 
Gölge Gibi Silineceksin’ adlı yeni kitabı geçenlerde yayımlanan ünlü yazar. 7-Oymak… 
Birleşme, birlik kurma, bir olma… Yayla atılan çubuk. 8-‘Evet’ anlamında ünlem… İnmiş, 
indirilmiş… Halk dilinde sırt… Yedirip içirme, besleme. 9-Pamuk kozası… Bir uzay taşıtının 
yapısı içinde yer alan ve kendi başına hareket edebilen bağımsız bölüm… ‘Zamanımızın 
Bir Kahramanı’ adlı romanıyla Rus yazarlar üzerinde derin bir etki bırakmış ünlü Rus 
romantik şairi. 10-Zodyak üzerinde Terazi ile Yay arasında yer alan takımyıldızın adı… 
Yok anlamında argo sözcük… Kültür, ekin… Dolaylı olarak anlatma. 11-Kılıç, bıçak kabı… 
Bir tür tatlı… Tıpta, salgın... Umman’ın plaka işareti. 12-Bir kelimedeki harflerin yerini 
değiştirerek elde edilen kelime… Şubenin kısa yazılışı… Çıplak… Zemini beyaz, üzerinde 
safran renginde nakışlar bulunan ipek kumaş. 13-Antimonun simgesi… Dar, çok ince 
metal parça… Çıkış anlamında spor terimi… Müzikte eşit aralıklarla ilerleyen ancak 
birlikte değil, art arda duyulan iki ya da daha çok sesin birbirini sürekli taklit etmesiyle 
oluşan bütün. 14-Bir tür baykuş… Satrançta bir değerlendirme ve klasman sistemi… 
Yardım parası… Anadolu Ajansı’nın kısa yazılışı. 15-Bir renk… Kehribar… Olay çıkmış 
olan, hadiseli. 16-Biri çeşit yumurtalı süt tatlısı… Ailesinin geçimini sağlayan… Harcanan 
şeylerin tümü. 17-Mavi… Cicili bicili… Zayıf, cılız, kuru. 18-İdrak… Argoda huysuz, 
geçimsiz kimse… Uzun ve tekrarlardan oluşan şarkı. 19-Trafiği yoğun olan anayol… 
Alışveriş… Dil, zeban. 20-Dahil… Avrupa Birliği’ne üye ülkelerden biri… Bir nota… Dizi.

GEÇEN SAYININ ÇÖZÜMÜ
SOLDAN SAĞA: 1-Doğan Kuban, Aya, Adana 2-İd, Lorta, Akreditif 3-Nebat, Ahali, Reşadiye 4-Çor, Akraba, Alt, Niyaz 5-Enik, Lir, Nene, Amme 6-Keratin, 
Şita, Tk 7-Si, Sun, Yardakçı, Uz 8-Üstat, Jennifer Lopez 9-Martini, Tali, Egzotik 10-Ebu, Nükte, Ysk, Rina 11-Repo, Alesta, Manat, En 12-Tanen, Eşk, Umu 
13-Alyans, Kumarbaz, Ezik 14-Diana, Bikarar, Nanay 15-Pt, Rota, Oley, Koy 16-Marifet, Loğ, Şakak, Te 17-Osaka, Alaylı, Mecra 18-Tek, Çine, Mustafa Ata 
19-Un, Namibya, Kele, Neta 20-Alo, Ak, Okkalı, İklil.
YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1-Dinçer Sümer, Adamotu 2-Odeon, İsabetli, Asena 3-Brik, Trup, Yaprak 4-Ala, Kesat, Otantik, No 5-Nota, Rutin, Ana, Faça 6-Kr, 
Klan, Nüans, Re, İma 7-Utarit, Jikle, Botanik 8-Bahariye, Tenkit, Leb 9-Ab, Nantes, Ukala, Yo 10-Nalan, Rna, Tema, Oymak 11-Ki, Erdil Yaşaroğlu 12-Ar, An, 
Afis, Kral, Iska 13-Yerleşke, Km, Breş,  Tel 14-Adet, İçre, Aba, Yamalı 15-İş, Atılgan, Zn, Kefe 16-Atanma, Oz, Au, Alaca 17-Didim, Sportmen, Krank 18-Afiyet, 
Eti, Uzak, Atel 19-Ya, Kuzine, İyot, Ati 20-Aceze, Kanık, Yem, Al. 

Yaşam

BULMACA

Hazırlayan: 
Özge Özveren Muslu

Merhaba, bu hafta sizlere “glutensiz” tarifler verecegim. 
Kimimiz bazı hastalıklardan dolayı(Çölyak, mide ve 

bagırsak rahatsızlıkları vs.) kimimiz de daha saglıklı 
beslenmek için gluteni oldugunca hayatımızdan çıkarmaya 

çalışıyoruz. O zaman buyurun tariflerimize…

Afiyet olsun...

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

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

MUZLU KEK
Malzemeler;
3 yemek kaşığı 
tereyağ
1/3 su bardağı 
Hindistan cevizi yağı
1 su bardağı kinoa unu
3 adet yumurta
100 gram esmer şeker
2 adet orta boy olgun muz
1 yemek kaşığı vanilya özütü
1/3 su bardağı Hindistan cevizi
1 paket kabartma tozu
1/3 su bardağı süt

Yapılışı;
Fırını önceden 165 derecede ısıtın. Tereyağı, Hindistan 
cevizi yağı ve şekeri çırpıcıya atın. Krema kıvamına 
gelene dek çırpın. Yumurtaları teker teker ekleyin 
ve yine homojen bir görünüme sahip olana kadar 
çırpın. Vanilyayı ve sütü ekleyin. Muzları bir kapta bir 
çatal yardımıyla iyice ezin ve karışıma ekleyip çok 
kısa süre karıştırın. En son elenmiş un, kabartma 
tozu ve Hindistan cevizini ekleyip bir spatula 
yardımıyla alttan üste doğru, unlar gözden kaybolana 
kadar karıştırın. Kare  bir kek kalıbını yağlı kağıtla 
kaplayıp karışımı içerisine dökün, her yerine eşit 
miktarda dağılması için kabı sallayın ve kabı tezgaha 
hafifçe vurun. 165 derecede 40 dk pişirin. 

SEBZE KÖFTESİ TARİFİ
Malzemeler;
1 adet kabak
1 adet havuç
1 adet patates
1 adet 
yumurta
1 su bardağı 
haşlanmış 
kinoa
Birkaç sap 
taze soğan, 
maydanoz ve dereotu
1 çay kaşığı kaya tuzu

Yapılışı;
Kabak, havuç ve patatesi haşlıyoruz, haşladığımız 
sebzeleri küçük küçük doğrayıp bir kaba alıyoruz, 
içerisine haşlanmış kinoa, ince ince kıydığımız taze 
soğan, maydanoz ve dereotunu koyup üzerine 
1 yumurta ve tuzu ekliyoruz ve karıştırıyoruz.
Karışımdan küçük toplar yapıp ya kızgın yağda 
kızartabilirsiniz ya da yağlı kağıt serili fırın tepsisine 
alıp 180 derece fırında 15-20 dak.pişirebilirsiniz.
Not: Sebze adetlerini kişi sayısına göre 
çoğaltabilirsiniz.

Malzemeler;
1 adet kabak
1 küçük kuru soğan
1 diş sarımsak
1 avuç maydanoz
1 çay kaşığı toz zerdeçal
1 çay kaşığı kuru nane
Yarım çay kaşığı  kimyon
Yarım çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kaya tuzu

1, 5 yemek kaşığı zeytinyağı
Yeterince Su

Yapılışı;
Zeytinyağında soğan, sarımsak 
ve baharatları yakmadan kavurun. 
Kabak, maydanoz ve yeterli miktarda 
suyu ekleyin. 20 dk kısık ateşte 
pişmeye bırakın ve kontrol edin. 
Tuzunu ekleyip rondodan geçirin.

AYURVEDİK KABAK ÇORBASI
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adıköy’ün parkları bu günlerde sıra dışı 
bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Göz-
tepe Özgürlük Parkı’nda kurulan “survi-
vor” parkurlarında 7’den 70’e Kadıköylü-

ler, adrenalin ve eğlencenin keyfine varıyor. Macera, 
yetenek ve zekâ ana başlıklarında kurulan JailBreak, 
Roll’n Shot ve AsiPuzzle parkurlarında yarışılan et-
kinliklerin ilki 6 Ekim Pazar günü gerçekleştirildi. 
Onlarca Kadıköylü aile daha önce belirlenmiş kurallar 
çerçevesinde kurulan parkurlarda birbirleriyle yarıştı. 

ÇOCUKLAR EĞLENCEYE DOYDU
Özgürlük Parkı’nda gerçekleştirilen “Kadıköy 

Macerası” etkinliğinde çocuklar da unutulmadı. Par-
kurların tümü çocuklara de uygun hazırlanırken, 
puzzle oyunlarıyla fiziksel aktivitenin yanı sıra zihin-
sel aktiviteye yönelik aktiviteler de gerçekleşti. Ayrı-
ca gün boyunca alana kurulan stantlardan hediye da-
ğıtımı yapıldı. 

Ekim ayında parklarda iki parkur etkinliği daha 
düzenlenecek. İkinci etkinlik 20 Ekim Pazar günü 
Kalamış’ta gerçekleştirilirken, üçüncü etkinlik ise 27 
Ekim Pazar günü Yoğurtçu Parkı’nda olacak.

ŞEHRİN İÇİNDE ORYANTİRİNG
Bir başka macera etkinliği ise Oryantiring Aka-

demi ile Kadıköy Belediyesi’nin birlikte gerçekleş-
tireceği “Kadıköy Macerası” etkinliği... Takımla-
rın belirlenen süreler içerisinde farklı sportif disiplin 

becerisi gerektiren etapların tamamlanmasının 
amaçlandığı ve genellikle doğa içerisinde oy-
nanan “oryantiring” 13 Ekim Cumartesi günü 
şehrin içine taşınıyor! Beşinci kez gerçekleş-
tirilecek olan etkinlik Rasimpaşa, Caferağa ve 
Osmanağa Mahalleleri’nin keyifli sokaklarında 
yapılacak. 

İPUÇLARI SOSYAL MEDYA’DA!
Oryantiring etkinliğinde kontrol hedefleri 

Rasimpaşa, Caferağa ve Osmanağa Mahalleleri 
içerisinde yerleştirilmiş ve haritada işaretlenmiş 
olacak. Parkur başlangıç noktası görevliler ta-
rafından brief sırasında gösterilecek. Toplanma 
alanının aynı zamanda bitiş noktası olduğu et-
kinlikte, toplanma alanı ile ilgili ipucu yarış sa-
bahı 07.00’de “Oryantiring Akademi”nin sosyal 
medya hesapları üzerinden duyurulacak. Başlan-
gıç konumunu organizasyondan yardım almadan 
bulan takımlar yarışa 100 puanla başlayacaklar.

Oryantiringde amaç belirlenen kontrol nok-
talarına bir an önce ulaşıp toplanılan puanlar sonu-
cunda başlangıç noktasına en yüksek puanla ulaş-
mak... Takımlar süre dâhilinde kontrol noktalarına 
ulaşarak en yüksek puanı elde etmeye çalışacak. Ya-
rışma öncesinde her takıma dağıtılacak yarışma kiti 
içerisinde harita, kontrol kartı, ipucu kartı, kurallar ve 
SI Chip yer alacak. Toplu çıkış öncesi her takım için 
strateji yapabilecekleri bir süre verilirken, yarışma-
yı süre dâhilinde en çok puan alan takım kazanacak. 
Puan eşitliği olan takımlar arasında varışa ilk ulaşan 
takım önde kabul edilecek.

NASIL KATILABİLİRİM?
Etkinlikte bu yıl Kadıköy Belediyesi’nin bazı 

merkezlerinde de katılımcıları sürprizler bekliyor 
olacak. Takımlar farklı üç kategoride yarışırken, WW 
Katılım yani iki takım üyesinin de kadın olduğu ka-
tegori, MM Katılım yanı iki takım üyesinin de erkek 
olduğu kategori ve MIX katılım yani takım üyelerin-
den birinin kadın diğerinin erkek olduğu kategoriler 
bulunacak. Normalde ücretli olan etkinliğe Kadıköy 
Belediyesi’nin paylaştığı “KADIKOY” kodu ile üc-
retsiz katılabilinecek. Bilgi ve kayıt ise www.oryanti-
ringakademi.com adresinden gerçekleşecek.

Kadıköy Belediyesi Ekim ayında gerçekleştirdiği etkinliklerle adrenalin dozunu biraz daha yükseltiyor

KadikOy'de MACERA vakti

K
l Alper Kaan YURDAKUL
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