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İBB’den deprem 
seferberliği

Kadıköy’ün afet 
bilgileri bu sistemde

 İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
deprem seferberliği başlattı. 
Kasımda bir deprem çalıştayı 
yapılacak. Ardından 859 toplanma 
alanı hazırlanacak, iki yakaya 
deprem parkı kurulacak   l Sayfa 3'te

 Kadıköy Belediyesi, Afet Bilgi 
Sistemini güncelledi. Kadıköylüler, 
deprem toplanma, tahliye ve çadır 
alanları ile hastaneler gibi önemli 
bilgilere Kadıköy Belediyesi “ABİS” 
üzerinden ulaşabiliyor  l Sayfa 3'te

16 Ekim, Dünya Gıda Günü 
olarak kutlanıyor. Gıda 
Mühendisleri Odası İstanbul 
Şube Başkanı Zafer Şenyurt, 
“Güvenli gıdaya erişim insan 
hakkıdır” diyor  l Sayfa 2'de

Kadıköy Belediyesi, “Meme 
Kanseri Farkındalık Ayı” nedeniyle 
bir dizi etkinliğe imza attı.  
Dans, yürüyüş ve konferansla 
Kadıköylüler kansere karşı 
bilinçlendirildi  l Sayfa 12'de

“Güvenli gıdaya erişim insan hakkıdır”

Sanatçı Kaybid, sokaklara 
yaptığı küçük hayvan figürleri 
ile yabancı olduğumuz vahşi 
doğayla yüzleşmemizi istiyor. 
Sanatçı, “Gezegeni kendimizin 
sanıyoruz ve farklı canlılarla 
bu gezegeni paylaştığımız 
gerçeğinden alabildiğince 
uzaklaşıyoruz” diyor  l Sayfa 5'te

Doğa mı vahşi, 
sokak mı?

Kanserin üzerine yürüdüler

Bir asırdan fazladır tarihe tanıklık 
eden Haydarpaşa Siloları, 2005 yılında 
tescillenmesine rağmen kaderine terk 
edildi. Tarihi yapının içi ve dışı çok fazla 
zarar görmüş durumda  l Sayfa 8'de

Ne çiftçi kaldı 
ne de ambarlar

UĞUR VARDAN  7’de

‘Başka’ türlü 
bir festivalin ardından…

MÜGE İPLİKÇİ  10’da

Majuro’ya selam 
söyle!

Geleceğe yazılmış
bir köşe yazısı

FATİH SOLMAZ 5’te

Şantiyede
HUKUK
eğitimi!
Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Yerleşkesi’nin Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne tahsis edilmesinin 
ardından Hukuk Fakültesi, Göztepe Kampüsü’ne taşındı. İlk gün okula gittiklerinde fakülte binası yerine 
inşaat malzemeleriyle dolu bir şantiyeyle karşılaşan öğrenciler, devam eden inşaat gürültüsünden, 
sınıfların yetersizliğinden ve inşaatın yarattığı risklerden dolayı tedirgin  l Sayfa 9’da

Cumhuriyet’imizin ilanının 96. yılı, Kadıköy’de yaklaşık iki haftaya varan etkinliklerle kutlanacak.  
Tabii ki en büyük etkinlik yüz binlerce Kadıköylüyü buluşturan Büyük Cumhuriyet Yürüyüşü 

olacak. Cumhuriyet Haftası etkinliklerinin tam programı sayfa 16’da

Cumhuriyet Haftası başladı
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SEZON 
BASLIYOR...

irleşmiş Milletler Gıda ve Ta-
rım Örgütü’nün (FAO) kuru-
luş tarihi olan 16 Ekim, Dünya 
Gıda Günü olarak kutlanıyor. 

Gıda konusunda dünyada durum biraz karı-
şık. Bir yandan açlık öte yandan obezite yaşa-
nıyor. Biz de Gıda Mühendisleri Odası İstanbul 
Şube Başkanı Zafer Şenyurt’la ne yediğimizi, nasıl 
yediğimizi, güvenli gıdaya nasıl ulaşabileceğimizi konuştuk. 

“GÜVENLİ GIDAYA ERİŞİM İNSAN HAKKIDIR”
• Ne yiyoruz, nasıl besleniyoruz?
Son dönemde gıda güvenliği ile ilgili riskler, gıda hileleri, genetiği 

değiştirilmiş ürünler çokça gündeme geldiği için tüketicilerde bir me-
rak ve farkındalık oluşmaya başladı. Bu önemli bir şey. Ancak bunun 
yanında bilgi kirliliği de had safhada. 

Yiyoruz ama besleniyor muyuz, ya da doyuyoruz ama besleniyor 
muyuz sorularının yanıtını verebilmek için ekonomik politik tarafı-
nı iyi ortaya koyabilmek lazım. İnsanlar gelir adaletsizliğinden dola-
yı ihtiyacı olan besinleri bilse de onlara ulaşamaz durumdalar. Nüfu-
sun ekonomik sıkıntı çeken kısmı doyuyor ama beslenmiyor bunu çok 
net söyleyebiliriz. 

Güvenli gıdaya erişim bir insan hakkıdır. Bunu sağlamak da ka-
munun görevidir. Bunu sağlarken de gelir adaletini, üretim tüketim 
dengesini gözetmek onları kurgulamak kamunun görevidir. 

• Doğal nedir? Organik nedir?
‘Doğal domates’ diye bir yerde yazarsa bunun kesinlikle yanlış ol-

duğunu bilin. Bir domates eğer alçıdan yapılmamışsa zaten doğaldır. 
Bütün ürünler eğer sentetik değilse, ikame edilmemişse, toprakta ya 
da suda üretilmişse doğaldır.

Organik ürün ise tohumdan ürüne hatta tüketilinceye kadar sağ-
lık riski oluşturmayacak şekilde üretim süreci işlenmesi demektir. Bir 
ürünün organik ürün olabilmesi için tohumun hiçbir genetik değişik-
liğe uğramaması lazım. Herhangi bir kimyasalla işlem görmemiş ol-
maması lazım. Bunlara da artık erişim kolay değil. Çünkü verimlilik 
de burada önemli. Çok emek verip, çok masraf edip az ürün elde etti-
ğinizde onun da değeri artıyor. Bu yüzden de herkes buna erişemiyor. 

• Güvenli gıda ne demektir?
Bir gıdanın güvenilir olduğunu söylemek için o gıdanın fiziksel, 

kimyasal ve biyolojik olarak bütün risklerden uzaklaştırılmış ve bes-
leyici gıda olması gerekir. İçersinde yabancı maddelerin, kimyasal 
maddelerin olmadığı, biyolojik olarak tarihi geçmiş vb olmadığı bun-
lardan arındırılmış ve besin değeri açısından besleyici özelliğini yitir-
memiş gıdaya güvenli gıda denir. Güvenilir gıdayı sağlayabilmek için 
Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri vardır. Güvenli gıda için kamu 

denetimi devreye giriyor. 
Mevzuatımız, eksikleri olmakla birlikte iyi seviyede. Mevzua-

tın doğru uygulanıp uygulanmama meselesi var. Gerçekten kötü 
niyetli kişiler insanların sağlığıyla oynarcasına, sağlık riski oluş-
turacak ürünleri piyasa sürebilirler. Bu noktada merdiven altı 
diye tabir ettiğimiz herhangi bir kaydı olmayan yasadışı çalışan 
işletmelerin ürettiği ürünlerin çok riskli olduğunu söyleyebiliriz. 

Firmaları yılda bir defa denetleyerek bu süreci sağlayamazsınız.

“DENETİMLER YETERLİ DEĞİL”
• Firmalar yılda bir kez mi denetleniyor?
2018 yılı rakamlarına göre 675 bin kayıtlı onaylı işletme var, 6 bin 

800 civarında denetçi var ki bunların hepsi sahaya da çıkmıyor. Ve 
bunların içinde 2 bin 230 tanesi gıda mühendisi. Yani biz denetimlerin 
yeterli olmadığını ve etkin yapılmadığını düşünüyoruz. 

Bugün kamuda istihdam edilemeyen çok sayıda gıda mühendisi, 
ziraat mühendisi var. Bunların mutlaka istihdam edilmesi gerekiyor.

• Peki denetimlerde görülen uygunsuzluklara karşı ne yapılıyor?
Bu da işin trajikomik tarafı. Cezalar çok yetersiz. Yapılan işlem 

153 lira ceza. Bizim önerimiz şu; denetim hem nicelik hem nitelik ola-
rak arttırılmalı. Elde edilen bulgularla bir suç işlenmişse o işletmeci-
nin farklı isimlerle işletme açması engellenmeli. Hapis cezası öngö-
rülmesi lazım. Halkın sağlığı ile oynamak bu kadar kolay olmamalı. 
İnsanların sağlığı, güvenliği, sermaye sahiplerinin vicdanıyla cüzdanı 
arasında bırakılmamalı?

Dünyada yılda 600 milyon insan gıdaya bağlı hastalıklarla karşı 
karşıya geliyor. Ortalama 320 bin kişi de hayatını kaybediyor. 

• Biz güvenli gıdayı nasıl bulacağız?
Bildiğimiz güvendiğimiz satış noktalarından alışveriş yapacağız. 

Bildiğimiz güvendiğimiz ürünlerini tercih edeceğiz. Mümkünse kendi 
ürünlerimizi yetiştireceğiz. Açıkta satılan ürünleri sorgulayalım. Şüp-
heli durumlarda Alo 174 ihbar hattına ihbar edelim. En gerçekçi çö-
züm tüketicilerin bilinçli olması.

• Peki bütün bu açıklamalar ışığında biz güvenilir gıdaya erişe-
bilir miyiz?

Türkiye’nin hem insan kaynağı hem de yer altı yer üstü kaynakları 
kendine yetebilir durumda. Ama bunlar kötü kullanıldığı ve adaletsiz 
bir biçimde bölüşüldüğü için Türkiye şu anda sıkıntılı bir durumda. 
Ama bunu tersine döndürmek mümkün. Türkiye ürettikleriyle kendi-
ne yeter hale gelebilir. Yeter ki bu politikaları benimseyen ve bu ko-
nuda kararlı siyasi bir irade olsun. 

Beslenmek için mi doymak için mi yiyoruz? 
Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şube 
Başkanı Zafer Şenyurt, “İnsanlar gelir 
adaletsizliğinden dolayı, ihtiyacı olan 
besinleri bilse de onlara ulaşamaz 
durumdalar” diyor

Yemek ve Kültür dergi-
si yine dopdo-
lu bir sayıyla kar-
şılıyor sonbaharı. 
Enis Batur öğre-
tim üyelerinden 
konu başlıklarına 
dek bir Yemek Fa-
kültesi önerisiy-
le selamlıyor okur-
larını. H. Veli Aydın, 
Serez lokumu “aka-
ne”nin hikâyesi-
ni anlatırken, Patrick 
Rambourg yemeğin 
hazırlanmasında el 
ve kol hareketlerinin 
önemine değiniyor.
Müslüm İstekli mah-
keme kayıtlarına da- yanarak 
hazırladığı yazısında 18. yüzyıl İs-
tanbul’unda kebap porsiyonları-
nın küçültülmesiyle ilgili verileri 
sunarken Jeffrey M. Pilcher, Mek-
sika’nın Slow Food’un “lezzet-
li devrimi” için hazır olup olmadığını 
sorguluyor. Evangelia Balta ise Yu-
nan restoranlarının değişmez me-
nüsü “Greek salad”ın izinde dönü-
yor çocukluk günlerine.
Kadıköy’deki dünyaca ünlü Çiya 
Restaurant’ın sahibi Musa Dağde-
viren’in yedi tarifinde yine birbirin-
den lezzetli seçenekler var. Sop-
hia Germanidou Doğu Karadeniz’in 
“geleneksel” yemişi fındığın tari-
hine uzanırken Yıldız Cıbıroğlu Kıb-
rıs’ta Malyalı Neriman Kandulu’nun 
evine konuk oluyor ve Kıbrıs ye-
mekleri, mutfak kültürü üzerine 
derin bir söyleşi gerçekleştiriyor. 
Üstelik yemek tariflerini ve söz-
lükçeyi de unutmuyor!

Üzümün faydaları-
na dair A. Andrea-
dis’in 19. yüzyılda 
yazdığı bir maka-
leyi F. Murat Demir 
günışığına çıkardı. 
Gary Paul Nabhan,  
seyyar meyve sa-
tıcısı dedesi saye-
sinde tattığı “baş-
ka isimli bir incir”i 
geçmiş günle-
rin anıları için-
de renkli bir üs-
lupla anlatırken 
Candan Türkkan, 
o ikircikli soru-
na; protein tozu-

nu tüketip tüket-
memeye ve haz için gıdayı koruma 
konusuna odaklanırken sizin de 
kendinizi sorgulamanızı sağlıyor. 
Sonbahar sayısının söyleşi konuk-
ları Bodrum’dan. Pelin Özer, bölge-
nin en eski esnaf lokantalarından 
biri olan Sakallı Ali Doksan Lokan-
tası’nın üç kuşak temsilcisi; dede 
Ali Doksan, kızı Işıl Doksan ve to-
runu Kadir Tekir ile yine tadına do-
yamayacağınız bir söyleşi gerçek-
leştirdi. Alizé Dreyer’in Norman C. 
Ellstrand’ın Sex On The Kitchen 
Table, Alp Türkmenoğlu’nun Jonat-
han Silvertown’un  Darwin’le Ak-
şam Yemeği, Evrim Yeme İçmeyi 
Nasıl Etkiler? adlı kitabıyla ilgili ya-
zıları,  Süleyman Bulut’un “Bilme-
ce Mutfağı” ve “Çimdik” köşeleri,  
Zeliha Özkan’ın “Şarküteri” filmiyle 
ilgili eleştirisi, İmam Cici, Muham-
met Şengöz ve Hakan Tüzün Şen-
gün’ün çizimleri derginin tadı tuzu 
olmayı sürdürüyor.

Yemek ve Kültür’le 
“tadında” bir sonbahar

Yiyoruz
ama

Tarım ve Orman Bakanlığınca tak-
lit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken 
maddesi ilave edildiği tespit edi-
len ve hileli gıda satan toplam 618 
firmanın bin 211 parti ürünü içeren 
hileli gıda listesi kamuoyu ile pay-
laşıldı.
Bakanlığın internet sitesinde yer 
alan duyuruda, ülkede gıda güveni-
lirliğinin sağlanması, gıdalarda tak-
lit ve tağşişin önlenmesi, kişilerin 
sağlığının ve tüketici menfaatleri-
nin korunması ile sektörde haksız 
rekabetin engellenmesi amacıyla 
gıda ve gıda ile temas eden madde 
ve malzemelerin üretim, işleme ve 
dağıtımının tüm aşamalarında res-
mi kontrol faaliyetlerinin büyük bir 
titizlikle yürütüldüğü ifade edildi.
Duyuruda, alkollü ve alkolsüz içe-
cekler, arıcılık ürünleri, baharat, 
bitki, çay ve kahve ürünleri, bitkisel 
yağ ve margarin, çikolata ve kakao 
ürünleri, enerji içecekleri, et ve et 
ürünleri, şekerli mamüller, süt ve 
süt ürünleri ile takviye edici gıda-

larda taklit tağşiş yapıldığı ve ilaç 
etken maddesi ilave edildiği tes-
pit edilen firma ve ürün isimlerine 
yer verildi. 
Buna göre, kamuoyuyla paylaşı-
lan enerji içecekleri ve alkolsüz içe-
ceklerde ilaç etken maddesi bulu-
nurken, ballarda ise taklit ve tağşiş 
yapıldığı belirlendi. 
Baharatlarda gıda boyası saptanır-
ken, bitki, çay ve kahve ürününde 
de ilaç etken maddesi ve gıda bo-
yası tespit edildi.
Bitkisel yağlara da farklı tohum 
yağları katıldığı anlaşılırken, süt ve 
süt ürünlerine ise jelatin ve nişasta 
katıldığı saptandı. Denetimler so-
nucunda, kavurma, sucuk, kebap ve 
kırmızı et gibi ürünlerde tek tırnaklı 
eti olduğu bulgusuna rastlandı.
Duyuruya göre, çikolatalarda da 
ilaç etken maddesi bulundu.
Tüm listeye ulaşmak için: https://
www.tarimorman.gov.tr/Lists/
Duyuru/Attachments/1071/Ka-
muoyu_Duyuru_Listesi.pdf

l Leyla ALP

HERKES İÇİN ULAŞILABİLİR GIDA!
Dünya Gıda Günü’nün bu yılki teması, “Sağlıklı ve Sürdürülebilir Beslenme-
yi Herkes İçin Ulaşılabilir Kılma” olarak belirlendi. Gıda Mühendisleri Odası 
İstanbul Şubesi 16 Ekim Dünya Gıda Günü’nü , “Eylemlerimiz geleceği-
mizdir. Sağlıklı beslenme ile açlığa son verilmiş 
bir dünya” sloganıyla kutluyor. Gıda Günü kap-
samında Kozyatağı Kültür Merkezi’nde Kadı-
köy Belediyesi ev sahipliğinde 19 Ekim Cumar-
tesi günü saat 12.00-17.00 arasında bir etkinlik 
düzenlenecek.  Güvenilir Gıdaya Erișimde Bilim-
sel Yaklașımın Önemi, Üretimden Tüketime Gıda 
Egemenliği, Gıda Güvenliği Ekseninde Meslek Di-
siplinlerinin Rolü başlıklarında söyleşilerin yapı-
lacağı etkinlikte Prof.Dr. Beraat Özçelik, Prof. Dr. 
Gökhan Özertan, Prof.Dr. Mikdat Kadıoğlu, Prof.
Dr. Aziz Ekși, Taner Öztürk, Abdullah Aysu, Aziz 
Koçal, İlknur Menlik, Zafer Șenyurt, Saadet Se-
lin Top, Prof.Dr. Murat Arslan, Murat Kapıkıran gibi 
isimler konuşmacı olacaklar. 

ÖZGÜRLÜK’TE GIDA ŞENLİĞİ
Kadıköy Kent Konseyi, Kadıköy Belediyesi işbirliğiyle 19 
Ekim Cumartesi günü Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda 
3. Kadıköy Gıda Şenliği’ni düzenliyor. 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 konuşmalarıy-
la başlayacak olan şenlikte iklim aktivisti çocuklar ve Can 
Tombil ile forum yapılacak. “Gıda okur yazarlığı, doyu-
ran ancak beslemeyen gıdaları tanımak, iklim değişikliği-
nin ekolojik tarıma etkileri” konulu panelin konuşmacıla-
rı ise gazeteci, yazar Gürkan Akgüneş, Ziraat Mühendisleri 
Odası İstanbul Şube Başkanı Ahmet Atalık, İç Hastalıkları 
Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, İstanbul Veteriner Hekimle-
ri Derneği temsilcisi Kemal Kutlay ve Gıda Dedektifi Musa 
Özsoy olacak.

?muyuz
besleniyor

Bin 211 ürün
SAKINCALI

Tarım ve Orman Bakanlığı, hileli 
gıda üreten firmaları açıkladı

B



3Haber 18 - 24 EKİM  2019

Cumartesi / Pazar
10:00 - 13:00 

İBB Ekim ayı Meclis toplantısı 14 Ekim 
Pazartesi günü yapıldı. Suriye’ye yapılan 
“Barış Pınar Harekatı”nın da tartışıldığı 
Meclis toplantısına İmamoğlu’nun dep-

rem hakkında yaptığı sunum ve seferberlik planı içe-
risinde yapılacaklar damga vurdu.

SEFERBERLİĞİN 5 MADDESİ
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, deprem konusun-

da kapsamlı bir sunum yaptı. İmamoğlu yapılması ge-
rekenin depremle ilgili seferberlik süreci ilan etmek 
olduğunu söyleyerek, “5.8 şiddetinde bir deprem yaşa-
dık. Bu büyük bir deprem değil ama büyük bir uyarı-
dır. AFAD’a 5 bin 253 ihbar yapılmış. 7 ve üstü deprem 
olma olasılığı var. TÜBİTAK, Kandilli Rasathanesi ve 
İBB tarafından yapılan çalışmalar bu depremin yıkıcı 
olacağını söylüyor. 7.5 büyüklüğündeki deprem senar-
yosuna göre 15 milyon insanın depreme maruz kalaca-
ğı, gündüz altı milyon nüfusun depremden etkileneceği 
tahmin ediliyor. 48 bin ağır hasarlı bina hesaplanmış-
tır, orta ve daha az hasarlı binalar ise 194 bin olarak he-
saplanmıştır. 120 milyar TL ekonomik kaybın olacağı 
hesaplanmaktadır.” dedi. “Yaşanacak maddi ve manevi 
hasarı onarmaktansa öncelikli hedef daha da gecikme-
den önlem almak olacaktır” diyen İmamoğlu, seferber-
lik planının 5 başlık altında toplandığını söyledi:

● Afet odaklı kentsel dönüşüm çalışmaları
● Mevcut alt yapı ve ulaşım ağının afetlere daya-

nıklı hale getirilmesi
● Sismik ve yer bilimleri çalışmaları
● Afet sonrası toplanma / barınma alanları
● Afet odaklı eğitim ve kapasite geliştirme
İmamoğlu, seferberlik planını ve yapılacakların 

ayrıntılarını şöyle sıraladı:

AFET ODAKLI DÖNÜŞÜM ÖNCELİKLİ
“Plan kapsamında; hasar alması beklenen 48 bin 

binanın güçlendirilmesi ya da yeniden yapma usulü 
ile yenilenmesini amaçlıyoruz. Bir yıl içinde 20 bin 
bağımsız birim, beş yılda 100 bin, 10 yılda tüm bu 
nitelikteki bağımsız birimler afetlere karşı güçlendi-
rilecektir. ‘Afet Odaklı Dönüşüm’ programına göre, 
deprem senaryoları doğrultusunda, öncelikle kırılgan 
yapı stoku nedeniyle müdahale bekleyen ilçelerden 
başlanacak ve ilçeler arasında bir etaplama yapıla-
caktır. Programın uygulanması halinde güncel mali-
yet hesapları ile bu süreç içerisinde, asgari 44 mil-

yar TL tutarında bir kaynak kullanımı gerekecektir.” 
“Öncelikli / sorunlu alanlarda, sosyal ve ekonomik 
dönüşüm projelerinin gerçekleşmesi amacıyla Ba-
kanlık tarafından talep edilen ‘Strateji Belgeleri’ ta-
mamlanarak ‘İstanbul Kentsel Dönüşüm Müdahale 
Yol Haritası’ belirlenecektir. ‘Afet Odaklı Müdaha-
le Programı’ ile bina bazında yapılan müdahaleler ya-
nında, kentsel iyileştirme odaklı dönüşüm çalışmala-
rı bu başlıkta ele alınacaktır. Bu amaçla bir yıl içinde 
39 ilçe ile birlikte gerekli koordinasyon sağlanacak 
ve beş yıl içinde strateji belgesinde yer alan müdaha-
lelerle tamamlanacaktır.” 

KENTSEL DÖNÜŞÜM İŞBİRLİĞİ MASASI
Kentsel dönüşüm çalışmalarına İstanbullula-

rın katılımını sağlamayı da amaçladıklarını belirten 
İmamoğlu, “İstanbul’da gerçekleştirilmesi planlanan 
veya proje aşamasında olan kentsel dönüşüm alanla-
rında yaşayanlar ve onlar tarafından kurulan sivil top-
lum örgütlerinin İBB ile iletişim sorunlarını aşmak 
üzere ‘Kentsel Dönüşüm İşbirliği Masası’ adı ile bir 
ofis kurulmaktadır.” dedi.

Tsunami tehlikesine karşı da uyarılarda bulunan 
İmamoğlu, “Deprem erken uyarı ve acil müdahale 
sistemi üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Erken uyarı 

sistemi ile depremin yansımasından beş ve yedi sa-
niye önce alınacak erken uyarı ile tehlike barındıran 
doğal gaz, elektrik gibi sistemlerin kapatılması; raylı 
sistemlerin durması gibi acil önlemlerin alınması sağ-
lanacaktır.” diye konuştu.

859 TOPLANMA ALANI HAZIRLANIYOR 
En çok tartışma konularından toplanma ve barın-

ma alanlarına da değinen İmamoğlu, “Toplumun afet 
sonrasında hızlı biçimde toparlanmasını sağlamak 
ve barınma ihtiyacı olanlara mahremiyeti koruyan, 
onurlu bir yaşam sunmak, güvenli, sağlıklı, yaşana-
bilir alanlar oluşturmak amaçlanmaktadır. Bu alanlar 
kapasite ve olanaklarına göre 72 saatten 2 yıla kadar 
kullanılabilecek alanlar olarak ele alınmaktadır. 859 
toplanma alanı hazırlıyoruz. 6 ay içinde tahliye ko-
ridorlarını belirleyeceğiz, bir yıl içerisinde de kamu 
spotları ve mobil uygulamaların hazırlanması sağla-
nacaktır. Geçici barınma alanları konusunda ise, yak-
laşık üç milyon kişinin afet sonrası barınma ihtiyacı-
nın karşılanması hususunda ilk üç ayda ‘Zeytinburnu/
Topkapı Deprem Parkı Uygulaması’, altı ayda ‘Ata-
şehir/Anatepe Deprem Parkı Uygulaması’ yapılacak. 
Deprem parkları aynı zamanda afet öncesi eğitim ve 
koordinasyon faaliyetleri için kullanılacak ve parklar 
aracılığıyla İstanbulluların farkındalığı arttırılacak-
tır.” dedi.

KASIMDA DEPREM ÇALIŞTAYI VAR
Kasım ayında yapılacak deprem çalıştayı da du-

yuruldu: “Kasım ayının ortasında, dünyanın farklı ül-
kelerinden de davetler yaptık, başta Japonya olmak 
üzere ülkemizin üniversiteleri ve akademisyenleri 
de davet ettiğimiz deprem çalıştayını yapacağız. Te-
levizyona çıkmak için değil, 4-5 gün çalışacağımız 
deprem çalıştayı istiyoruz ve şehre rapor sunmak zo-
rundayız.”

Deprem için altı ayda her mahalleden insanlarla 
en az beş kişiden oluşan beş bin kişilik afet gönüllü 
ekibi de oluşturulacak.

Sallanmaya 
vakit yok!
İstanbul’u ardı ardına sallayan depremler-
den sonra mahalle muhtarlıkları da hareke-
te geçti. Rasimpaşa Muhtarlığı’nda yapılan 
deprem toplantısının ardından Kozyata-
ğı Mahalle Muhtarlığı da “Sallanmaya va-
kit yok” sloganıyla afet eğitimlerine başlıyor. 
Kadıköy Belediyesi desteğiyle Marmara Ara-
ma Kurtarma ve Araştırma Derneği tarafın-

dan verilecek eğitimler; farkındalık, ilkyardım 
ve yangın olmak üzere üç başlıkta toplanı-
yor. 20 Ekim Pazar günü saat 14.00’te Koz-
yatağı Kültür Merkezi’nde verilecek eğitim-
lere herkes katılabilir. 

RASİMPAŞA’DA EĞİTİMLER 
Rasimpaşa Muhtarlığı da eğitimlere devam 
ediyor. 9 Ekim Çarşamba günü Kadıköy Be-
lediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü Kentsel 
Arama Kurtarma Takımı ekiplerinin mahal-
leliye verdiği eğitimin ikincisi 19 Ekim Cu-
martesi günü saat 11.00’de Tasarım Atölye-
si Kadıköy’de (TAK) devam edecek.

seferberliği başlatıyoruz
● Fırat FISTIK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
(İBB) Ekim ayı Meclis toplantısı 
konuşan Başkan Ekrem İmamoğlu, 
deprem sunumu yaparak 
seferberlik planını duyurdu

İ

Kadıköy Belediyesi, Afet Bilgi Sistemi’ni güncelledi. Deprem toplanma 
ve tahliye alanları ayrıntılı bir şekilde görülebiliyor
Kadıköy Belediyesi, deprem sonrası tüm vatandaşların 
merak ettiği deprem toplanma  ve tahliye alanlarını gös-
teren Afet Bilgi Sistemini güncelledi. Vatandaşlar sistem 
üzerinden kendilerine en yakın toplanma ve tahliye alanı-
nı görüntüleyebiliyor. Bu bilgilere ulaşmak 
için vatandaşların site üzerinden “ABİS 
Rehber”i kullanmaları gerekiyor. 
8 bölgeye ayrılan Kadıköy’de; Özgürlük, 
Parkı, Yoğurtçu Parkı, Göztepe 60. Yıl Parkı 
ve Hasanpaşa’daki Yeni Salı Pazarı ana tah-
liye alanları olarak belirlendi. Kadıköy Bele-
diyesi ABİS’te yer alan bilgilere göre; tahliye 
alanları, afet sonrasında zarar gören vatan-
daşların, ilçe genelinde barınma alanlarının 
yetersiz kaldığı durumlarda, il genelinde baş-
ka bölgelerdeki barınma alanlarına transfer-
lerinin yapılması için toplanacağı yerler ola-
rak kullanılacak. 

Toplanma alanlarının ise  afetin gerçekleşmesini takip 
eden 72 saatlik süreçte vatandaşlara afet hakkında bil-
gilerin verildiği, geçici barınma alanlarındaki hasar tespit 

çalışmalarında izlenecek yöntemin belir-
lendiği alanlar olarak kullanılması hedef-
leniyor. 

AFET KONTEYNERLERİ
Haritada ayrıca afetlerde kullanılacak 
konteynerlerin de bilgileri yer alıyor. Ka-
dıköy sınırları içerisinde toplam 18 adet 
konteyner bulunuyor.  Bu bilgiler dışın-
da rehberde;  depolanma alanları, ecza-
neler, geçici iskan için kullanılacak bi-
nalar ile çadır alanları ve hastaneler gibi 
önemli noktalara da erişmek mümkün. 
https://webgis.kadikoy.bel.tr/keo-
s/?p=ABIS6_ITRF96

Kadıköy’ün Afet Bilgi Sistemi güncellendi

Pazartesi ve Çarşamba / Salı ve Perşembe 
11:00 - 14:00  / 18:30 - 21:30



ağımsız İletişim Ağı bianet’in yerel ve 
ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve 
ajanslardan derlediği haberlere göre; er-
kekler, eylül ayında en az 37 kadını ve ka-

dınların yanlarında bulunan yedi erkeği öldürdü. Er-
keklerin öldürdüğü üç kadın göçmendi. 

Eylülde 15 kadın şüpheli bir şekilde yaşamı-
nı kaybetti. Erkekler, en az dört kadını da öldürme-
ye teşebbüs etti. Yedi kadının ölümü basına “şüphe-
li intihar” olarak yansıdı. Şüpheli intiharlardan biri, 
Özbekistan’lı ev işçisiydi. Ev işçisinin sigortasız ça-
lıştırıldığı açığa çıktı. 

Erkekler eylülde en az beş kadını öldürmekle teh-
dit etti, iki kadını intihara sürükledi. 

Eylülde en az 71 kadına şiddet uygulandı. En az 
üç kadına tecavüz eden erkekler; 33 kadını da seks iş-
çiliğine zorladı, en az 26 çocuğa cinsel istismarda bu-
lundu, 13 kadını da taciz etti.

2018’in ilk dokuz ayında 183 kadın öldürülmüştü. 
2019’un ilk dokuz ayında ise bu sayıda büyük bir ar-
tış görüldü; erkekler geçtiğimiz dokuz ayda en az 261 
kadını öldürdü, 40 kadına da tecavüz etti. Geçtiğimiz 
ay 37 kadını katleden erkekler, geçen yıl eylül ayında 
23 kadını öldürmüştü. 

Raporun ayrıntılarına ulaşmak için: https://bi-
anet.org/kadin/toplumsal-cinsiyet/214001-erkek-
ler-eylul-de-37-kadini-oldurdu

İNTİHARI DENEME ORANI İKİ KAT ARTTI
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın raporu da 

çarpıcı veriler içeriyor: 
• Ülke genelinde yaşamının herhangi bir döne-

minde eşi veya eski eşi tarafından fiziksel şiddete ma-
ruz bırakılan kadınların oranı %39.4

• Yaşamının herhangi bir döneminde cinsel şidde-
te maruz kalan kadınların oranı %15.2

• Yaşamın herhangi bir döneminde fiziksel veya 
cinsel şiddetin birlikte yaşanma yüzdesi 41,6

• Kentte fiziksel şiddet oranı %39 iken kırsalda %43
• Yaşadıkları fiziksel şiddet sonucunda yaralanan 

kadınları oranı %25
• Yaşadıkları şiddeti kimseye anlatamayan kadın-

ların oranı %48.6

• Şiddet yaşayan kadınların sağlık sorunları yaşa-
ma, intihar etmeyi düşünme ya da deneme olasılıkla-
rı en az iki kat artmakta.

• Her 10 kadından 1’i gebeliği sırasında fiziksel 
şiddete maruz kaldıklarını söylemekte 

• Cinsel şiddet birçok durumda fiziksel şiddet ile 
birlikte yaşanmakta olup kadınların %41’i fiziksel 
veya cinsel şiddete maruz kaldıklarını söylemekte

• Evlenmiş kadınların hayatındaki en yaygın şid-
det eşlerinden gördükleri şiddet olarak raporlarda gö-
rülmekte

• Kadınların %7’si, 14 yaşından önce cinsel istis-
mar yaşadıklarınıbelirtmektedirler.
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Kadıköy Belediyesinden 
almış olduğum Rasimpaşa 
Mah.si İzzettin sok.No:5/A 

da bulunan işyerim için 
İşyeri Açma ve Çalışma 

Ruhsatını kaybettim.
Hükümsüzdür. 

KAZIM BİRELLİ

KAYIP İLANLARI

ÖZEL MÜZİK DERSLERİ
‘Her yaştan müzik severlere,özel ve toplu dersler’

Bağlama-Kemane-Kemençe-Mandolin-
Flüt-Org-Piano-Nota-Şan

Konservatuar, Güzel Sanatlar ve Müzik Bölümü 
Sınavlarına Hazırlama, Solist Yerleştirme

EĞİTİMCİ-SANATÇI HÜSNÜ AYDOĞDU

Tel: 0 (530) 8208151
husnuaydogdu58@gmail.com /www.husnuaydogdu.com

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

PROFICIENCY sınavları konusunda uzman 
öğretmenden özel ders.

Tel: 0 (532) 522 13 28

Genel Yönetmen: Prof. Dr. Paşa Göktaş

facebook.com/gelisimtiplab instagram.com/gelisimtiplab

“TÜRKİYE’ NİN İLERİ 
LABORATUVAR MERKEZİ”

• 2000’ den fazla çeşitli laboratuvar testi
• Türkiye’ de yalnızca Gelişim’ de yapılan testler
• İleri genetik test panelleri
• İleri kanser test panelleri
• İleri ve kapsamlı moleküler test panelleri
• Farklı ve spesifik test panelleri
• TÜRKAK ISO 15189 Laboratuvar Akreditasyonu
• Ekonomik olarak ulaşılabilir, erişilebilir düzey

Kadıköylü astrolog, yazar ve kişisel dönüşüm uzmanı Hülyanida 
Şahin, Türkiye’nin ilk ve tek kadın kanalı olarak yola çıkan 
Woman TV’de program yapmaya başladı. “Hülyanida ile 
EngelSİZ” adını taşıyan bu sosyal sorumluluk programı, engelli 
bireylerin sesi olmayı hedefliyor. Herhangi bir alanda başarılı 
olmuş engelli bireyler ile aynı alanda başarısını sürdüren ünlü 
isimlerin biraraya geldiği programında, ajitasyonla değil engelli 
bireylerle engelsiz bireyler arasında empati kurarak takdir ile 
dikkatleri çekmek planlanıyor. Her pazar günü saat 12.30’da 
yayınlanan programa bugüne kadar yazar-psikolog Azra Kohen 
ve hayvansever-gazeteci-müzisyen Ömür Gedik konuk oldu. 
İlerleyen programlarda da Özgün, Sertap Erener, Güldür Güldür 
ekibinden sanatçılar konuk olacak. Parıltı Görmeyen ve Az 
Gören Çocuklara Eğitim Destek Derneği’nin kurucularından 
olan Hülyanida Şahin, Türkan Sabancı Görme Engelliler Okulu’na 
çok engelli eğitim bölümünün açılması, Braille harflerinin sosyal 
hayata dâhil edilmesi, engelli bireyleri kaynaştırma eğitimleri 
gibi birçok projeye öncülük etmesinin yanı sıra toplumun 
engelli insanlara bakış açısında farkındalık ve bilinç kazandırma 
amaçlı Renkli Dünyalar Yaşam Merkezi’ni kurma yolunda 
ilerliyor. Şahin, Türkiye’de 8 milyonun üzerinde engelli bireyin 
bulunduğunu anımsatarak, “Sadece onlar değil, yakın çevreleri 
de çeşitli dezavantajlarla yaşıyor. Biz de bu projemizle toplumsal 
farkındalığı arttırmayı amaçlıyoruz” diyor. 

öldürüldü
37 kadın

Eylülde
Erkekler, eylül ayında en az 37 kadını 

öldürdü, öldürülen kadınlardan üçü 
göçmendi. 71 kadına şiddet uygulayan 

erkekler, en az üç kadına da tecavüz etti

B

KAHRAMANIM 
SENSİN 
PROJESİ
Kişisel gelişim ve iletişim 
danışmanlığı merkezi Kimimila ile 
Ataşehir Belediyesi ve Ataşehir Kent 
Konseyi’nin işbirliğiyle Kahramanım 
Benim Projesi hayata geçirilecek. 
Proje, kadın ve çocukların özgüven 
kazanıp hayata sımsıkı tutunmalarına 
destek olacak atölyeler, seminerler 
ve çalışmalardan oluşuyor. Temel 
ilkyardım eğitimi, şiddetsiz iletişim, 
logoterapi, sanat terapisi, yaşam 
koçluğu, mindfulness, yoga, drama, 
dans gibi alanlarda gerçekleştirilecek 
etkinliklerle katılımcılar kendini ve 
kapasitesini keşfedecek. Çalışmalar, 
alanında uzman gönüllülerle 
gerçekleştirilecek.

Kadıköy Belediyesi Rasimpaşa Sosyal Hizmet 
Merkezi’nde kadınları güçlendirmeye yönelik 
atölyeler yapılıyor. Kadının İnsan Hakları Eğitim 
Programı da yakında başlayacak. Kadınların 
ulusal ve uluslararası düzeyde yazılı ve sözlü 
yasal haklarını öğrenip bilinçlenmesini amaçlayan 
Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP), 
katılımcıların cinsiyet ayrımcılığı ve kadının insan 
hakları ihlalleri konusunda bilinçlenmelerini 
sağlamayı amaçlıyor. Haftada bir olmak üzere, 
toplam 16 grup çalışmasından oluşan Kadının 
İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP) kadının insan hakları, 
Anayasal, ekonomik, medeni, doğurganlık ve cinsel haklar, 
kadına yönelik şiddetle mücadele, iletişim, toplumsal cinsiyet, 
kadın ve siyaset, kadın hareketi ve kadın örgütlenmesi gibi 

başlıkları içeriyor. Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezi’nde 
ayrıca Kadın Sağlığı Eğitim Programı, Flört Şiddeti Farkındalık 
Atölyesi ve Okuma Kulübü de var. Tel: 0216 3491189 – 0216 
4182175 – 0530 1531615

KADININ 
İNSAN HAKLARI 
PROGRAMI

Anadolu 
yakası 
Türkiye’de 
ilk kez 
düzenlenecek 
olan “Kadınlar 
Festivali”ne 
ev sahipliği 
yapacak. 19-20 Ekim tarihlerinde 
Watergarden’da yapılacak festivalde 
kadınlar çok özel konukların 
gerçekleştireceği sohbetlere katılabilecek 
ve iki gün boyu farklı deneyimler 
kazanacak. “Biz kadınların artık yepyeni 
bir festivali var! Gücünü kadınlardan alan 
ve yine kadınlara güç katan bu festivalde 
kadın ve kadın emeği var. Bu yüzden, 

yanımızda 
kadınlara 
değer katan 
markaların 

desteği var.” manifestosuyla çağrısı 
yapılan festivalde spordan marka 
iletişimine, girişimcilikten aşka, evlilik ve 
doğumdan boşanmaya kadar pek çok 
başlıkta sohbetler ve atölyeler yapılacak.  
Festival boyunca farklı markalar 
ürünlerini ve lezzetlerini de görücüye 
çıkaracak. Tüm katılımcılar bu deneyim 
alanında sokak lezzetleri, kahve çeşitleri, 
mutfak ekipmanları, temizlik ürünleri, 
el işi çeşitleri gibi birçok farklı ürünü de 
satın alma fırsatı bulacaklar. Festival 
alanında iki gün boyunca düzenlenecek 
programlara katılmak isteyen kadınlar 
www.dsmbilet.com/kadinlar-festivali/
sayfasından bilgi alabilir. 

‘Engel-SİZ’ program, kadınların tv’sİnde

Kadınlar 
Festivali 
başlıyor
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ahildeki bir ban-
kı, telefon kutu-
sunu, köşe ba-
şındaki duvarı 

ve kaldırımları mesken ey-
leyen pandalar, maymunlar, 
kaplumbağalar... Şehrin or-
tasında bize yabancı olan bu 
hayvanları bizimle karşılaştı-
ran ise sokak sanatçısı Kaybid. 
Sanatçı, Kadıköy’ün farklı nokta-
larında yarattığı çalışmalarla vahşi hay-
vanları kentin birer sakini haline getiriyor. Bunu ya-
parken de resim, kolaj, GIF, animasyon, video gibi 
disiplinleri aynı çatı altında topluyor. Şimdiye kadar 
yüzünü göstermeyen ve kimliğini açıklamayan sanat-
çı, söyleşi talebimizi yüzünün görünmemesi ve gerçek 
isminin yayımlanmaması şartıyla kabul etti. 

ATÖLYEDEN SOKAĞA 
• Sokaklarda çalışmalar yapmaya ne zaman baş-

ladınız?
“Kaybid” öncesinde benzeri şekilde kamusal alan-

larda gerçekleştirdiğim performanslarım oldu. Zaten 
aşina olduğum bir alan sokaklar ve kamusal alanlar. 
Performansların yanında devam eden resim çalışmala-
rım bir zaman sonra doğal olarak atölyeden dışarı, so-
kaklara çıkmak istedim. Bir buçuk yıldan fazladır da bu 
hayvanları kent sokaklarına uyguluyorum. 

• Çalışmalarınız daha çok hayvan figürleri üzeri-
ne. Bunun özel bir nedeni var mı?

Kent sokaklarında uygulanabilecek daha doğru ve 
güçlü bir imge düşünemiyorum. Aramıza kabul etme-
yeceğimiz, kendimizden soyutladığımız vahşi hayvan-
lar, canlılar, insan olmayanlar. Yaptıklarım kolaj ça-
lışmaları. Her birini tek tek yapıyorum. Hiçbiri kopya, 
baskı ya da stencil değil. Bu çalışmalarımın hepsi za-
manla yıpranıyor, eskiyor, yırtılıyor ve yok oluyor. 
Her birinin  kendi ömürleri, hayatları var. Sahip çıkı-
lan ya da yaşaması için daha uygun bir yerde olanlar 
daha uzun ömürlü oluyor. Bir kısmı kendi süreçleri ile 
eskiyor, yaşlanırken kimisi ertesi güne bile kalamadan 
insanlar tarafından yırtılıp sökülüyor. Kimisinin üstü 
boyanıyor. Ben de hiç bir müdahalede bulunmadan bu 
süreçlerini izliyorum ve fotoğraflıyorum. 

“İNSAN KENDİNİ DOĞADAN TECRİT EDİYOR”
• Sokaktaki insana bir eleştiri de var o halde. 
İnsanlar kendini doğadan ve doğal hayattan oldum 

olası tecrit etmiş durumda. Kendi dışında çok az var-
lığa izin veriyor yarattığı bu yapay habitat içerisinde. 
Tüm yaşam alanları kendi iradesi ile müdahale ettiği 
yerler. Doğa sadece dekoratif bir parça ve sömürebile-
ceği kaynak alanı. Parklar ve sahiller doldurulmuş top-
raklar üzerine inşa edilmiş, bitkilerin hepsi evcilleştiril-
miş, sadece izin verilen alanlarda yeşeriyor. Hayat ve 
canlılık insanların ve kentlerin gerçekten çok uzağında. 
Sadece bir imge olarak var. Geri kalanı ise bu kentler-
de, bu kentler için ve bu kentlerle tüketilecek kaynakla-
rı sağlamak için mevcut. 

Uzun zaman önce okuduğum bir araştırma vardı. 
Çocukların büyük bir kısmı “sütü” kola gibi fabrikas-
yon bir mamul sanıyorlarmış. Kutulanmış, son kullan-
ma tarihi yazılı ürünler. Hoş şu an aslında tam da öyle. 
Süt de, sütün geldiği inek de endüstriyel. Artık süt tam 
da o çocukların sandığı gibi aslında. 

400’DEN FAZLA HAYVAN 
• Çalışmalarınız genelde insanların kolayca göre-

meyeceği kadar ufak. Yani çok dikkatli bakmak gere-
kiyor görmek için. Neden?

Daha küçük ya da daha büyük diyemiyorum açıkça-
sı. Tam da olmaları gereken boyutlardaymış gibi geli-
yor bana. Tabii ki farklı boyutlarda da uygulayabilirim 
fakat bu farklı bir proje olur, farklı bir şey anlatır. Bu-
güne kadar 30’dan fazla tür ve 400’den fazla hayvan ça-

lışması yaptım. Her birini tek tek çalıştım, her birini tek 
tek kent içerisinde muhtelif yerlere yapıştırdım, yerin-
de fotoğrafladım ve her bir fotoğraftan da animasyonla-
rını yaparak, her birine hareket ve canlılık kazandırdım 
ve bunu yapmayı sürdürüyorum. 

• Çalışmalarınızı sokakta göremeyenler sizi nere-
den takip edebilir? 

Her birini Instagram hesabımdan günlük olarak ya-
yınlıyorum. Ayrıca her birini tek tek Google Maps üze-
rinden pinliyorum. Yerlerinde olsunlar ya da olmasınlar 

hepsini haritada görebilirsiniz. Ayrıca projeme destek 
sağlamak için sticker setleri “Kent Hacker’ları İçin İlk 
Yardım Seti” ve flipbooklar “Canlılığın Kullanım Kita-
bı” üretiyorum. 

• Bir farkındalık yarattığınızı düşünüyor musunuz?
Fark edildiklerinde tabii ki bir farkındalık yaratıyor-

lar. İnanılmaz geri dönüşler alıyorum. Doğa ve çevre bi-
linci, hayvan sevgisi ya da ekoloji gibi konular dışında 
varlık, hayat ve ölüm, yaşam hakkı ve adalet gibi baş-
lıklarla ilgili de pek çok mesaj alıyorum. İlk fark edi-
şin neşesi zamanla onların yok oluşunun, neden ve nasıl 
yok olduklarının kavrayışına dönüşüyor. Koca gezege-
ne şehir dediğimiz inorganik yapılardan bakarak ge-
zegeni kendimizin sanıyoruz ve bizlerden başka nice 
farklı canlı ile bu gezegeni paylaştığımız gerçeğinden 
alabildiğince uzaklaşıyoruz. Kendimiz haricinde ka-
lan hayatıysa kimi ekranlardan, gif animasyonlardan 
ya da duvarlardaki kolajlar gibi medyalardan izliyo-
ruz ve bir fikre varıyoruz. Bu mesafe ve uzaklaşma 
yüzünden yok saymak, yok etmek de çok kolay olu-
yor tüm bu canlılığı. Sonuçta yok edilen şey sadece 
bir imge oluyor. Kendi ellerimizle bir çağı bitirip yeni 
bir çağa geçtiğimizden bahsediyoruz. Bunu bilinçli bir 
şekilde yapmadık. Yaptıklarımızın sonucunda oldu bu 
ve artık geri dönüşü de yok. Tabii ki bunun kimi be-
delleri olacak ve bunu sadece biz değil paylaştığımız 
gezegenin geri kalan diğer tüm sahipleri de ödeyecek. 

• Çalışmalarınız devam edecek mi? 
Sadece bu proje değil, hâlihazırda üzerinde çalıştı-

ğım diğer projelerim için de büyük heyecan duymak-
tayım. Hala üzerinde çalıştığım yeni kavram, tema ve 
sorunlar da mevcut. Önümüzdeki dönemde gerek tek-
nik, gerek zamansal, düşünsel ve görsel, gerek finansal 
problemleri çözdükten sonra bunları da uygulayacağım. 

Bu son dönem İstanbul Bienali dahilinde Kamusal 
Programda gösterilmek üzere özel bir seri hazırladım. 
Bienal’in başlığı olan “Yedinci Kıta” kavramı ile ilintili 
olarak denizlerdeki plastik yoğunluğu sonrası bir gel-git 
ile İstanbul sokaklarında gezinmeye, kulaçlar atmaya 
başlamış deniz canlıları. Çoğunlukla Bienal mekânla-
rının civarında, güzergâhlarında Büyükada, Tophane, 
Pera, Cihangir ve tabii ki Kadıköy’de de bu hayvanlara 
rastlamak mümkün. 

Uzun yıllar çocuk içerikleri alanında hizmet 
veren ZNN Network, bir sosyal girişim pro-
jesi olan İllüstratörler Platformu’nu hayata 
geçirdi. Uluslararası iş ortamında görünürlük 
sağlamayı hedefleyen platform, illüstratörle-
rin yazar, yayıncı, ajans, müşteri ve benze-
ri iş ortaklarıyla iş birliği halinde bir daya-
nışma sağlamayı amaçlıyor. Platform ayrıca 
sektördeki problemleri ve çözüm yollarını 
araştırarak sektöre katkı sağlayacak. Platformun des-
tekçileri arasında Kadıköy Belediyesi de yer alıyor.

Yıl içerisinde sektöre dair birçok proje geliştirme-
ye hazırlanan platform ilk etkinliğini 10 Ekim Per-
şembe günü Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçek-
leştirdi. Söyleşiye katılan illüstratörler sorunlarını ve 
çözüm yollarını tartışırken bir yıl içerisinde yapılacak 
yeni projeler paylaşıldı.

İllüstratörler Platformu’nın kurucusu 
Nurgül Şerefe, platform hakkında merak edi-
lenleri ve yapmayı planladıkları projeleri Ga-
zete Kadıköy’e anlattı.

• İllüstratörler Platformunun temel 
amacı nedir?

Tamamen sosyal bir girişimiz aslında. Temel 
amaçlarımız, illüstrasyonun dokunduğu her alanda 
başta sanatçı ve sanatçı adaylarının yanı sıra kurum ve 
kuruluşları desteklemek, pazardaki gerçek potansiye-
lin ortaya çıkmasını sağlamak. Taraflar arasında iş bir-
liğinin ve sinerjinin artmasını sağlamayı, yeni sanat-
çı adaylarının sektöre girişini kolaylaştırmayı, onlara 
destek olmayı, sanatçıların yurtdışına açılmalarını sağ-

lamayı, onlara iş geliştirme 
konusunda destek vermeyi 
amaçlıyoruz.

Bunların dışında illüst-
ratör ile çalışmak isteyen 
yayıncı, ajans ve kurum-
lar için de destek olacak bir 
platformuz. Hangi projede, 
hangi sanatçı ile çalışma-
nın doğru olacağı yönünde-
ki önerilerimizin birçok ku-
rumda karşılık bulacağına 
inanıyoruz. Geçmişten bu-
güne baktığımızda görüyo-
ruz ki; değerli yetenekler 
Türkiye’deki sektörel ko-
şullardan kaynaklı mesleğe 

küsmüş ve farklı alanlarda iş hayatlarına devam edi-
yorlar. Bunları düzeltmeye çalışacağız. 

“BELEDİYENİN DESTEĞİ ÇOK DEĞERLİ”
• Kadıköy Belediyesi başta olmak üzere birçok 

destekçi de var sanırım.
Evet. İllüstratörler Platformu, hem yurtiçi hem de 

yurtdışında üniversiteler ve derneklerle iş birliği için-
de. Yeni bir oluşumuz ve platformun kendi kaynağını 
yaratabiliyor olması lazım ki sürdürülebilir olsun. Bu 
noktada Kadıköy Belediyesi’nin samimi yaklaşımı 
ve vereceği her destek bizim için çok değerli. Bele-
diyelerin hayatımızı kolaylaştıran birçok hizmetinin 
yanında, bu çalışmalara platformumuzun ve benzer 

yapıların, anlamlı katkılar sağlayacağına da inanı-
yorum. Kültür-sanatın herkes için ulaşılabilir olması 
kadar, sanatçıları destekleyen yapıların inşa edilme-
si ya da var olan yapıların güçlendirilmesi de o ka-
dar önemli.

• Yazar, Yayıncı ve reklamcılarla illüstratörlerin 
iş birliği neden önemli?

Sorunlar tek tarafa bakarak çözülemez. Platfor-
mumuzda sektör öncüleri ve STK’lar da var. Yayın-
cılıktan sinemaya, sinemadan reklama her sektörün 
dinamikleri farklı. Farklı sektörlerde farkındalıkların 
oluşturulması da ortak akılla, ortak bir dil oluşturarak 
mümkün olacak.

ETKİNLİKLER YIL BOYU DEVAM EDECEK
• Önümüzdeki günlerde ne gibi etkinlikler yapa-

caksınız?
Kadıköy Belediyesi iş birliği ile bu ay başlattı-

ğımız ‘Branşlaşarak Fark Yaratan İllüstratörler’ se-
rimiz yedi ay boyunca devam edecek. Barış Manço 
Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdiğimiz söyleşimi-
zin ikincisi 7 Kasım’da saat 19.30’da gerçekleşe-
cek. Platformumuzdaki sanatçılarımızın ilk karma 
sergisi de Barış Manço Kültür Merkezi’nde 21 Ara-
lık’ta açılacak. Üniversitelerle iş birliği içinde farklı 
şehirlerde düzenlediğimiz illüstratörler buluşmala-
rı devam edecek. Hukuki haklardan, sözleşmele-
re, sözleşmelerden portfolyo hazırlığına birbirinden 
farklı konuda alanında uzman kişilerle biraraya ge-
leceğiz. Bütün bunları sosyal medya hesaplarımız-
dan duyuracağız.

İllüstratörlerin artık bir platformu var
Kadıköy Belediyesi’nin 
desteklediği İllüstratörler 
Platformu, ilk söyleşisini Barış 
Manço Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirdi. Platform mesleğin 
sorunlarını tartışmayı, uzmanlarla 
çözüm önerileri getirmeyi ve diğer 
sektörlerle iş birliğini hedefliyor

S
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Eczaneleri, var oldukları günden bu yana 
sadece ilaç alınan yer olarak sananlar 
yanılırlar. Çünkü arabaların ilk kullanıldığı 
dönemlerde benzin sadece eczanelerden 
alınıyordu. 
Eski ile günümüz arasındaki farklar 
bazen o kadar az seviyelerdedir ki; Troy 
filminde M.Ö. 1184 yılında Akhilleus’un 
konuştuğu cümlelerin, davranış ve 
mimiklerinin M.S. ikibinli yıllarda New 
York’un göbeğinde yaşayan Brad Pitt’ten 
zerre farkı olmamasından çok çok daha 
fazla şaşırtıcıdır. (Bu örneği aynen Game 
Of Thrones dizisindeki tüm karakterlere de 
uyarlayabilirsiniz.) 
Mesela tarihsel sıralamaya göre cep 
telefonundan önce cep telgrafının icadını 
beklerken pek de öyle olmadı. 
Belki 100 sene sonra berberlerin her zaman 
25 liraya yaptığı tıraşın ismi ‘Damat tıraşı’ 
olunca tıraşta hiçbir fark olmamasına 
rağmen aniden 200 liraya çıkıverdiğini 
kimse bilmeyecek bile… (Tabi, tıraş olurken 
‘Vay be, bugün evleniyorsun ha?..’ diyen 
gevşek ağızlılar olmazsa) 
V.Hugo’yu Beşinci Hugo diye okuyan da 
olmayacaktır belki de gelecekte… 
Bir çok hardalsevere göre en güzel hardal 
olan büfe tipi acı hardalın, marketlerde asla 
satılmamasının sebebi günümüzde bile 
anlaşılmazken gelecekte kim nasıl bilsin de 
anlasın ki?.. 
Neden hele hele bebek bezinden 
kullananların memnuniyet oranı hiç 10’da 
8 veya 10’da 10 olmaz; illa 10’da 9 olur ki?..  
(Küsuratlı konuşayım da inandırıcı olsun 
kurnazlığı.) 
Bazı gazetelerin her gün ‘Emekliye müjde!’ 
haberi vermesi artık o kadar olağanlaştı 
ki; gelecekte Türk emeklisi dünyanın en 
fazla müjdelenen ama en sürünen emeklisi 
olarak anılacaktır sanıyorum… 
Gelecekle ilgili ne, nasıl olacak 
tahminlerinde bulunmak zor ama kitapçıda 
geçen şu diyalog bence bin sene sonra da 
yaşanacaktır: Müşteri; ‘Mario Puzo’nun 
Baba’sı var mı?’ Satıcı; ‘Maksim Gorki’nin 
Ana’sı var, olur mu?’  
İnanıyorum ki bir gün gelecek ve çocuğun 
biri mutlaka; ‘Uçak yenir mi be!?’ diyerek 
ebeveynin uzattığı kaşığa vuracaktır.
Bir gün genel kültür seviyemiz; Nietzche’yi, 
Schwarzenegger’i copy paste yapmadan 
yazacak seviyeye gelecek midir? Hatta 
eğer sessiz harf ihtiyacı hasıl olursa 
Polonya Çarkıfeleği’nden doyasıya sessiz 
harf bile satın alabiliriz. (Biz de onlara sesli 
harf ihraç edebiliriz.) 
‘Bir ülkeyle daha vize kalktı’ haberleri 
sayesinde dünyanın en ücra köşelerinde 
kalmış, küçük devletleri öğrene öğrene 
coğrafya bilgimiz süper gelişmiş olacak 
yakın gelecekte. (En son ‘Barbuda’ diye bir 
yer vizeyi kaldırmıştı.) 
O değil de; eskiden para sayarken üzerine 
parmak atılan turuncu sünger vardı bir 
ofis kırtasiyesi olarak… Geleceğe umutla 
bakarken, böyle derin hatırası olan şeyleri 
de unutmamak gerekir öyle değil mi 
efenim?
‘Star Wars’ filmi, bundan 42 yıl önce, 
gelecek hayal edilerek bilim kurgu filmi 
olarak çekilmişti… 42 sene önce savaşların 
dünyayı da aşarak uzaya, galaksilere 
yayılacağı ön görülmüştü. Maalesef 
bugünden 42 sene sonraya da insanların 
savaşmaya devam edeceği bir evreni 
ön gören film çekseniz yine yanılmış 
olmayacaksınız gibi görünüyor.  

Geleceğe yazılmış 
bir köşe yazısı

FATİH 
SOLMAZ

l Erhan DEMİRTAŞ

yabanıl   hayvanlar
Kadıköy sokaklarında

Sokak sanatçısı “Kaybid” Kadıköy’ün farklı noktalarında yarattığı eserlerle vahşi hayvanları sokaklara 
taşıyor



Şiir türündeki eserleriyle tanınan Çağlar 
Demir, bu defa okurlarını bambaşka bir ma-
cera yaşatmaya hazırlanıyor. Demir, poli-
siye türündeki son kitabı “Aklımda Sakla-
nan Deliler” ile yeni bir hikâyenin kapılarını 
aralıyor. Zekice kurgulanmış öyküsü, kao-
tik yapısı ve son sayfalara kadar hiç dinme-
yen temposuyla kitap, okurlarını bir süreli-
ğine zamandan ve mekândan soyutlamayı 
başarıyor. Atandığı kasabada olayların içi-
ne düşmüş bir devlet memuru; Bekir. Geç-
mişini hatırlayamadığı gibi yaşadıklarını da 
anlamlandıramıyor. İşin içinden sıyrılmaya 
çalıştıkça dibe batıyor. Tam bu hengâmenin 
ortasında âşık olan Bekir, kendini olaylar-
dan sıyırmaya çalıştıkça başka bir cinayet ile 
karşılaşıyor, kendine çizilen sınırlardan asla 
kurtulamıyor. (Tanıtım Bülteninden) Klaros 
Yayınları / 202 sf  

D&R Kitap ve Müzik Mağazasından aldığı-
mız bilgiye göre haftanın çok satan kitap-
ları şunlar oldu: 
■ Aşkımız Eski Bir Roman / Ahmet Ümit / 
Yapı Kredi Yayınları / 224 sf
■ Kalbimin Can Mayası / İclal Aydın / Arte-
mis Yayınları / 440 sf
■ Bir Ömür Nasıl Yaşanır / İlber Ortaylı / 
Kronik Kitap / 288 sf

HAFTANIN 
PUSULASI
KİTAP

FİLM

Aklımda Saklanan Deliler

Fractured
Fractured, 
aniden sır-
ra kadem ba-
sen ailesini 
bulmaya ça-
lışan bir ada-
mın hikayesini 
konu ediyor. 
Ray Monroe, 
eşi Joanne ve 
kızları ile bir-
likte Minnea-
polis'e gitmek 
için yola ko-
yulur. Ancak yolculuk sırasında kaza ge-
çiren aile, soluğu hastanede alır. Kazada 
yaralanan kızın durumunun incelenme-
si için tomografi çekilmesi gerekir ve an-
nesi de kızı ile birlikte tomografi çekimine 
gider. Eşi ve kızının çekimden çıkmasını 
bekleyen Ray, uzun süre bekleyişin ardın-
dan bir tuhaflık olduğunu fark eder. Has-
tanede karısı ve kızını arayn Ray, ikisine 
de ulaşamaz. Üstelik aniden sırra kadem 
basan kızı ve annesi ile ilgili tüm hastane 
kayıtları da ortadan kaybolur. Ailesini bul-
maya çalışan Ray, kızı ve eşine ne oldu-
ğuna dair gerçekleri bulmak için zorlu bir 
mücadeleye girişir.
Psikolojik gerilimin iyi bir örneği olan film, 
sırrını baştan belli etse de izleyiciyi arafta 
bırakarak sonuna kadar izletmeyi başa-
rıyor. 11 Ekim’de Netflix’te yayınlanmaya 
başlayan Fractured, gündem kadar ger-
mese de bir buçuk saat farklı bir havada 
gerilmek isteyenlere tavsiye… 
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ALBÜM
Orhan Özgür Turan / Özgür 

Hudna, Ga-
djos ve İpek 
Yolu gibi 
gruplardan 
tanıdığımız 
Orhan Öz-
gür Turan 
solo albümü 
“Özgür”ü 
yayınladı!
Müzikal de-

nemelerinde “özgür” olmayı tercih eden 
Orhan, Anadolu ve İskandinav toprakla-
rından aldığı ilhamı müziğine yansıtıyor. 
Başlangıç noktası olarak Halk Müziği ve 
kısmen Türk Sanat Müziğini baz alıp Blu-
es, Jazz, Psych ve Progressive Rock, Trip-
Hop Beats ve North African ritimleriyle 
birleştiriyor. Albümde Palle Hjort, Søren 
Poulsen, Yossi Karutchi, Ruhi Erdoğan, 
Søren Bigum ve Serkan Yıldırım gibi mü-
zisyenler kendisine eşlik ediyor.
Sürecin her aşamasında emeği olan Or-
han, bu müzikal yolculukta ilk kez tek ba-
şına prodüktör ve aranjör kimliğine bü-
rünüyor ve ayrıca beş şarkıdan üçünün 
bestecisi olarak karşımıza çıkıyor.

Ruhu doyuran şarkılar: 
■ Donna Donna / Joan Beaz
■ Ola Se Thimizoun / Haris Alexiou
■ Serzamine Man / Darya Dadvar

İstanbul Kitap Fuarı 

ÜYAP tarafından Türkiye Yayın-
cılar Birliği işbirliğiyle hazır-
lanan 38. Uluslararası İstan-
bul Kitap Fuarı, 2-10 Kasım 

2019 tarihleri arasında Büyükçekme-
ce’deki TÜYAP Fuar ve Kongre Merke-
zi’nde gerçekleşecek.

Yurt içi ve yurt dışından 800’ün üze-
rinde yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun 
katılımı beklenen fuarda, dokuz gün boyunca 
panel, söyleşi, şiir dinletisi ve çocuk atölyelerinden olu-
şan kültür etkinliklerinde ve imza günlerinde yüzlerce 
yazar okurlarıyla buluşacaktır.

 
ONUR YAZARI ADNAN ÖZYALÇINER
38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı onur yazarı 

Adnan Özyalçıner, fuar süresince yaşamı, eserleri ve 
kendisinin de yazarı olduğu 1950 Kuşağı hakkında dü-
zenlenecek söyleşilerde yer alacak. Bu etkinlikler kap-
samında 2 Kasım’da “50 Kuşağı ve 50 Yıllık Dostlu-
ğun Mektupları: Adnan Özyalçıner, Erdal Öz, Kemal 
Özer” paneli, “50 Kuşağı’nın Doğuşu” söyleşisi, “50 
Kuşağı Öykücülüğü ve Şiiri” paneli; 3 Kasım’da ise 
“Adnan Özyalçıner ile Fotoğraf Eşliğinde Sohbet” söy-
leşisi Adnan Özyalçıner’in de katılımıyla yapılacak.

Özyalçıner için TÜYAP tarafından hazırlanan “Ma-
hallem İstanbul” kitabından metinler ve albümünden 
seçili fotoğraflar kitapla aynı adla düzenlenecek sergi-
de okurlarla buluşacak.

Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, bu yıl “Edebiya-
tımızda 50 Kuşağı” ana teması kapsamında özel etkin-
liklere ev sahipliği yapacak. Zeynep Oral yönetimin-
de “50’li Yıllar ve Tiyatro”, Metin Celâl yönetiminde 

“Dergicilikte 50 Kuşağı”, Fahri Aral yönetimin-
de “Yayıncılıkta 50 Kuşağı” ve Doğan Hızlan 
yönetiminde “50 Kuşağı Öykücülüğü ve Şii-
ri” ele alınacak.

 
İLK KİTABIM TÜYAP’TA
İstanbul Kitap Fuarı bu yıl bir ilke imza 

atarak “İlk Kitabım TÜYAP’ta” söyleşi baş-
lıklarını hayata geçiriyor. Yazarlar, İlk Kitabım 

TÜYAP’ta başlığı altında ilk kitaplarını yine ilk 
kez kitap fuarında okurların karşısına çıkarmaya hazır-
lanıyor. Bu başlıkta düzenlenecek kısa söyleşilerde 31 
ilk kitap sunumu gerçekleştirilecek.

 FUARIN ULUSLARARASI KONUKLARI
İstanbul Kitap Fuarı, program kapsamında uluslara-

rası konukları da ağırlayacak. 2 Kasım’da Kuzey Ma-
kedonya Kültür Merkezi tarafından düzenlenen iki ayrı 
etkinlikte Balkan edebiyatı üzerine 
konuşulacak. 3 Kasım’da TÜYAP ve 
Edebiyatçılar Derneği tarafından dü-
zenlenen iki ayrı etkinlikte Türk ede-
biyatçılara ABD, Ukrayna ve Yuna-
nistan’dan gelen yazar ve şairler eşlik 
edecek. 9 Kasım’da Kırmızı Kedi Ya-
yınevi tarafından düzenlenen etkinlik-
te Pilar del Río, Nobel Edebiyat Ödülü 
sahibi José Saramago üzerine kitapse-
verlerle söyleşecek. Dünyada gerilimin 
kraliçesi kabul edilen Tess Gerritsen, 9 
ve 10 Kasım tarihlerinde Doğan Kitap 
tarafından yayınlanan kitaplarını imza-
layacak. Mehring Yayıncılık tarafından 

10 Kasım’da düzenlenen video konferans ile Amerikalı 
David North “21. Yüzyılda Lev Troçki ve Sosyalizm” 

üzerine okurlarıyla söyleşecek.
  
ONLİNE BİLET SATIŞI VAR
Girişin öğrenci, öğretmen, çocuk, 

emekli ve engellilere ücretsiz olduğu İs-
tanbul Kitap Fuarı’nın giriş ücreti 10 TL 
olarak belirlendi. Fuara, web sitesinden 
ve fuar girişindeki bankolardan satın al-
dığınız biletlerle giriş yapabilirsiniz.

38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, 
ARTİST 2019 / 29. İstanbul Sanat Fua-
rı ile eş zamanlı gerçekleştirilecek. Fuar, 
hafta içi 10.00-19.00, hafta sonu 10.00-
20.00 saatleri arasında ziyaret edilebi-
lecek; fuarın son günü 10 Kasım Pazar 
akşamı ise 19.00’da sona erecek.

TÜYAP Kitap Fuarı, kasım ayında 38.kez kitapseverlerle buluşacak. Bu yılki Onur Yazarı Adnan Özyalçıner

Anadolu’da, Balkanlar’da ve Mezopotamya’da yaşayan 
farklı dil ve inançlara sahip halkların şarkılarını ve dans-
larını sahneye taşıyan Kardeş Türküler, Türklere, Kürt-
lere, Ermenilere, Süryanilere, Araplara, Rumlara, Ro-
manlara, Makedonlara, Lazlara, Çerkeslere, Gürcülere 
ait geleneksel şarkıları bu toprakların ruhunu kaybet-
meden yeniden yorumluyor. Anadolu, Trakya ve Me-
zopotamya halklarına ait geleneklerden ve formlardan 
esinlenilerek yeni besteler ve dans ve müzik gösterile-
ri üretiyor. Kardeş Türküler, 26 yıldır, bu topraklarda ya-
şam bulmuş geleneklerin zenginliğine, ortaklıklarına ve 
farklılıklarına dikkat çekmeye; farklı dillere ve kültürlere 
sahip insanları bir araya getirmeye ve halklar ve inançlar 
arasında dönem dönem oluşan kutuplaşmaları ve ön-
yargıları yok ederek kardeşlik köprüleri kurmaya çalışı-
yor. Kardeş Türküler, 24 Ekim Perşembe günü Cadde-
bostan Kültür Merkezi’nde şarkılarını bir kez daha barış 
için söyleyecek. 

CKM’de 
“Kardeş Türküler” 

söylenecek

Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu’nun yeni oyunu “Za-
bel”, Osmanlı’nın son döneminde yaşamış olan kadın yazar 
Zabel Yeseyan’ın hayatını sahneye taşıyor. Pek çok zorluk 
ve baskıyla karşılaşmasına rağmen yılmadan çalışan, üre-
ten ve aktivist bir duruş sergileyen Zabel Yeseyan’ın hayatı 
günümüz için bir kılavuz olma niteliği taşıyor. 
Özellikle kadınların toplum içindeki yerine dikkat çeken ve 
bu konuda bir farkındalık yaratmaya çalışan oyun, toplu-
mun birçok kesimi için cesaret ve birliktelik yaratabilecek 
ögeleri içinde barındırıyor. Bunu yaparken tarihten bir kesiti 
önümüze sererek, seyirciyi hikâyenin içine çekiyor.

“Dostlarımız” için sergi
Venüs Sanat Galerisi’nde sokak hayvanları için 
“Dostlarımız 2” sergisi açıldı. Sergide eserleri yer 
alan sanatçılar katılım şartı olarak kedi ya da kö-
pek maması getirdi. Toplanan kedi mamaları Se-
lamiçeşme Özgürlük Parkı’ndaki sahipsiz kedile-
rin sesi olan hayvan severlere, köpek mamaları 
ise Ankara Gölbaşı’nda bulunan Patiliköy’e ulaştı-
rılacak. 23 Ekim tarihine kadar ziyaret edilebile-
cek sergi farklı disiplinlerde çalışılmış hayvan te-
malı resimleri içeriyor.

programı açıklandı
T

Gerçek insanların gerçek öykülerini 
paylaştığı “Anlat Hikâyeni” etkinliği, 
bu sezon yine Kadıköy’de başlıyor

‘Hatalı hikâye’ler 
ANLATACAKLAR

‘Gerçek’ insan hikâyelerinin sahnede canlı olarak sı-
nırlı süre içerisinde öykünün sahibi tarafından anla-
tıldığı hikâye anlatma etkinliği “Anlat Hikâyeni” yeni 
sezona başlıyor. Yeni sezonun ilk hikâye marato-
nu 24 Ekim Perşembe saat 20.00’de Kadıköy Mec-
ra’da yapılacak. İlk gecenin teması “Hatalar” olacak. 
Etkinlikte önceden belirlenmiş kişiler ‘gecenin te-
masına uygun olarak’ yaşanmış 5’er dakikalık hikâ-
yelerini sahnede anlatacak. Ayrıca gece boyunca 
dinleyiciler arasından, ‘gecenin temasına uygun’ hi-
kayesini, anlatmak isteyenlerin ismi bir kutuya atıla-
cak. Bu şekilde kurayla belirlenecek kişiler de o ak-
şam sahnede olacak. Gerçek hikâyelerin anlatılacağı 
gecenin sonunda, jüri tarafından birinci seçilecek. 
Birinciler sezon sonunda büyük finalde tekrar anla-
tıcı olacak. Bu buluşmada hayatımızda küçük veya 
büyük, kırılma noktası olmuş veya olmamış, geri 
dönüşü olan veya olmayan, içerisinde bir yerinden 
hata geçen hikâyeler dile gelecek. 
Onbironsekiz ve Hayal Gücü tarafından her ay dü-
zenlenen Anlat Hikayeni etkinliği serisine anlatıcı 
veya dinleyici olarak katılmak için ahikayeni@gmail.
com’a mail atabilirsiniz.

Semaver Kumpanya’nın 17’nci sezonunun yeni oyu-
nu, Joseph Heller’in İkinci Dünya Savaşı’nda yaşa-

dığı deneyimlerinden yola çıkarak yazdığı ve oyun-
laştırdığı “Madde 22”, kara komedi klasikleri arasına 
girerek izleyicilerde büyük ilgi uyandırmış bir eser. 

Madde 22, İkinci Dünya Savaşı’nda, İtalya’da konuş-
lanmış bir Amerikan üssünde geçer. Bombardıman 

subayı olan Yossaryan, uçuş görevinden kaçmak 
için her türlü yolu deneyerek sık sık komik duru-

ma düşerken arkadaşları ve komutanlarının eğlence 
kaynağına dönüşür. Oyun, savaşın ortasında sava-
şın parçası olmayarak aklını korumaya çalışan Yos-

saryan’ın eğlenceli öyküsüyle, izleyicilere uzun süre 
belleklerden silinmeyecek bir deneyim vaat ediyor. 
Usta yönetmen Işıl Kasapoğlu’nun yönettiği oyun-

da Ahmet Kaynak, Berkay Şekerci, Cansu Saka, Ezgi 
Ulusoy Tamer, Onur Şenol, Güçlü Yalçıner, Mert-

can Ertürk, Metin Alpargun, Sarp Aydınoğlu, Selen 
Şenay, Serkan Keskin ve Sezin Bozacı rolleri pay-
laşıyor. Madde 22, 20 Ekim Pazar günü 20.00’de 

CKM’de izleyiciyle buluşacak.  

Kadıköy Halk Tiyatrosu'ndan sıcak, dinamik, aksiyon ve eğlence dolu, iddialı bir 
müzikli komedi geliyor. Oyun yazmaya çalışan bir yazar, âşık olunan komşu, yaza-
rın annesi, komşunun babası... Bir de yazarın iç sesleri... Hepsi aynı sahneye çıkınca 
“Aman Ne Komik”oldu! Kadın–erkek, anne–oğul, baba–kız ilişkilerinin yanında sa-
nat dünyasını da eğlenceli biçimde masaya yatıran oyundaki altı karaktere Ayşegül 
Yalçıner, Hamdi Alp ve Ersel Şibil hayat veriyor.  Sezonu Caddebostan Kültür Mer-
kezi’nde 22 Ekim 2019 Salı günü saat 20.30’da açacak olan oyun, 30 Ekim Çar-
şamba ve 16 Kasım Cumartesi Barış Manço Kültür Merkezi’nde,  22 Kasım Cuma da 
Kozyatağı Kültür Merkezi’nde izleyiciyle buluşacak. 

Savaşa karşı 
“Madde 22”

Kadıköy Belediyesi, Arjantin 
Konsolosluğu ortaklığı ile 
Arjantin sinemasından çe-
şitli örnekleri, ekim ayı bo-
yunca ücretsiz olarak Yelde-
ğirmeni Sanat'ta izleyicisiyle 
buluşturuyor. 21 Ekim’de 
gösterilecek film ise vizyo-
na girdiğinde büyük beğeni 
toplamış, bol ödüllü “Gözle-
rindeki Sır”. Filmin konusu kı-
saca şöyle:  Yıllarca sorgu müfettişliği yapan Benjamin Esposito, 
görevini bırakarak inzivaya çekilmeye karar vermiştir. Bu süreçte, 
görev yaptığı süre boyunca kendisini oldukça etkileyen bir vaka-
yı kaleme alıp romana çevirmeyi planlamaktadır. Yaklaşık otuz yıl 
önce işlenen tecavüz ve cinayet vakasıyla ilgili detayları yeniden 
hatırlamaya başlayınca, tekrar bu dava üzerinde çalışmaya ka-
rar verir. Belgeleri yeniden inceleyebilmek için ilk adım eski çalış-
tığı yere geri dönmektir. Esposito için bu süreç adaletin ve vicdan 
kavramının acı gerçeklerinin su yüzüne çıktığı bir yolculuğa dö-
nüşür. Gözlerindeki Sır, 21 Ekim Pazartesi 20.00’de Yel değirmeni 
Sanat’ta ücretsiz olarak izlenebilir. 

ARJANTIN’DEN 
“Gözlerindeki Sır”

Zabel, Moda 
Sahnesi’ne geliyor

Aman Ne Komik!

Hazırlayan: Semra ÇELEBI / sem.celebi@hotmail.com
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Hava artık hafiften ısırma dönemine girmiş… 
Güneş yüzünü sıkça gösteriyor lakin gölge 
yerlerde otururken ince bir kazak ya da hırka 
gerekiyor. Geceyle gündüz arasındaki sıcak-
lık farkları da giderek açılma aşamasında… 
Ama yine de bu sevimli Ege köşesini ziyaret 
için en uygun zamanlar… İşin içinde bir de si-
nema olunca…

Evet, Ayvalık iki yıldır yeni bir heyeca-
nın içinde salınıp duruyor. Başka Sinema olu-
şumunun düzenlediği film festivali, merke-
ze yeni bir ruh ve hareketlilik kazandırmış 
durumda. Bu yıl 4-9 Ekim tarihleri arasın-
da düzenlenen organizasyon nedeniyle ge-
çen hafta Ayvalık’taydık. Malum, ilçenin eko-
nomisini turizm ayakta tutuyor. Zeytinyağı 
üretimi ve “Gel gidelim ‘tost’a (!) gönül” diğer 
bileşenler… ‘Kariyo & Ababay Vakfı’ spon-
sorluğunda gerçekleştirilen festival ise haf-

ta boyunca yerel esnafla birebir yaptığımız 
muhabbetlerden anladığımız kadarıyla ilçe-
nin gündelik hayatı içinde ekonomik anlam-
da da taze bir hareketlilik hamlesi...

Bir kere, festivalin direktörü Azize Tan 
öncülüğündeki ekibin belirlediği filmler, sine-
maseverler için heyecan verici örnekler. Bu 
toplamın büyük kısmı ‘Filmekimi 2019’ kap-
samı içinde yer alan yapımlar. Keza yıl için-
de kimi festivallerde öne çıkan yerli çalışma-
lar da genel seçkide yer alıyordu; mesela son 
‘Adana Altın Koza’da yarışan filmlerin bir kıs-
mı Ayvalık seyircisiyle buluşturulan toplam 
içindeydi. Bu denli ilgiye değer bir listeye sa-
dece yörenin değil, çevre il ve ilçelerin sine-
maseverleri de ilgi gösterdi (Hatta ben, fes-
tivali izlemek üzere Samsun’dan kalkıp gelen 
beden eğitimi öğretmeni ve basketbol hoca-
sı genç bir sinemaseverle bile tanıştım)… Hal 
böyle olunca Ayvalık altı gün boyunca yedinci 
sanatla yatıp kalktı. Festivalin kalbi niteliğin-
deki Ma’adra Binası’yla tam karşısında bula-
nan Kraft adlı kafenin ait olduğu sokak, tıp-
kı 2018’deki ilk adımda olduğu üzre bu yılda 
da bir tür atardamar görevini üstlendi. Film 
aralarında, söyleşiler öncesi ya da sonrasın-
da veyahut geceye sarkan muhabbetlerde 

bu ince ve uzun sokak, hem sinemasever-
lerle hem filmleri gösterilen yerli ve yabancı 
ekip üyeleriyle hem de organizasyonu takip 
etmek için ilçeye gelen basın mensuplarıy-
la dolup taştı. Festivalde açık hava film gös-
terimleri de yapıldı ama asıl randevu nokta-
ları Ma’adra Binası’nın yanı sıra emektar Vural 

Sineması ve Sanat Fabrikası’ndaki salondu.
Ayvalık’ta festival dolayısıyla birkaç gün 

geçirmenin güzelliği sadece film izlemek, 
söyleşilere katılmak, sinema üzerine mu-
habbet etmek değildi elbet. İlçenin kendine 
özgü dokusu, tarihi Rum evleri, küçük ölçek-
li sevimli mimarisi ve lezzet standartları yük-
sek yeme-içme mekânları da cabasıydı…

Öte yandan festivalin ilk iki yıl itibariy-
le ‘geleneksel’leşen bir hamlesi var: KAV Yılın 
Yönetmeni Ödülü... 2018’de ‘Ahlat Ağacı’y-
la Nuri Bilge Ceylan’a verilen 100 bin TL tu-
tarındaki ödül, bu yıl da ‘Kız Kardeşler’le Emin 
Alper’in oldu… Söz konusu ödül, açılış tören-
lerinde sahibini buluyor. İlk aşamada festiva-
lin tanınması açısından bence böylesi bir za-
manlama uygundu, lakin naçizane görüşüm 
odur ki ‘Yılın Yönetmeni’ sonraki yıllarda, dü-

zenlenecek kapanış töreninde ilan edilmeli ve 
böylelikle festivale ilişkin haberler, etkinliğini 
bitiminden sonrasına da yansımalı. Keza ben 
kimi festivallerde hali hazırda verilen ‘İzleyi-
ci ödülü’nün de Ayvalık’a uğramasından ya-
nayım. Seyirci, organizasyon içerisinde gös-
terilen tüm filmler içinden gönlüne uygun 
düşen bir tanesini seçer ve bu kategorinin bi-
rincisine ödülü, yine kapanış töreninde veri-
lir (ve sonrasında mesela o film, bir hafta bo-
yunca ilçe sinemalarında gösterilir)…

Sonuç olarak sinemaseverler için artık 
son derece hareketli, verimli ve sevimli bir 
festivalimiz daha var; nice nice yıllara yayıl-
ması ve sonsuza dek varlığını koruması di-
leklerimizle…

Bu arada festival dâhilinde gazetemizin 
bir başka yazarı Bağış Erten’le birlikte Asif 
Kapadia’nın ‘Diego Maradona’ adlı belgeseli 
sonrası top sektirme bâbında mini bir söyleşi 
gerçekleştirdik; bunu da not olarak düşeyim…  

‘Başka’ türlü bir festivalin ardından…

UĞUR 
VARDAN

İstanbul Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi, 16. İstanbul Bie-
nali paralel etkinlikleri kapsamında Ekin Kano’nun “İçim 
Şişiyor, Varoluş Üzerine Çeşitlemeler” başlıklı ilk kişisel 
sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergi, 9 Kasım’a dek lisenin 
girişinde bulunan Caporal Evin birinci katında görülebilir.   

Sergi, insanın küresel çapta belirleyici gücü olduğu, bi-
yolojik, kimyasal ve jeolojik bir aktör haline geldiği Antro-
posen çağında, insanı merkezden çıkaran biyomerkezci bir 
anlayışla alternatif bir doğa tarihi önermesi sunuyor.

Sergi tanıtımında şu açıklamaya yer veriliyor;
“İnsan ve insan olmayanın arasındaki sınırların belirsiz-

liğini araştırmak Ekin Kano’nun pratiğinin temelini oluş-
turuyor. Bu doğrultuda evrim, doğa tarihi ve medikal il-
lüstrasyonlardan ilham alan sanatçı, canlıların alabileceği 
biçimlerin sonsuz ihtimalini inceleyen, insan olmayan be-
densel formlara sahip organizmalar üretiyor. Resim yapma 
sürecini bir simyacı gibi ele alan Kano, endüstriyel malze-
meler yerine eski tarifleri kullanarak kendi yüzeylerini üre-

tiyor. “Kendini Yaşayan Beden” isimli cam heykel, maya 
ve asetik asit bakterilerinin simbiyotik ilişkisi neticesinden 
meydana gelen ve sergi süresince çoğalmaya ve evrilme-
ye devam edecek bir mantar ve kombuça kolonisini için-
de barındırıyor. “Atalara Tapınma” isimli seri ise sanatçının 
kendi yetiştirdiği ve kuruttuğu kombuça anaları ile üretti-
ği kolajlardan oluşuyor.Caporal Evin birinci katındaki ser-
gi mekânının pencereleri lisenin bahçesindeki tarihi ağaç 
ve bitkilere açılıyor. Bahçedeki çitlembik (Celtis australis) 
ağacının bir dönüşümü olarak ortaya çıkan “Tek Yumurta 

İkizi” isimli resim ve pencere camlarına yapıştırılarak sergi-
lenen “Atalara Tapınma” kolaj serisi okulun bahçesiyle ser-
giyi ilişkilendiriyor.”

Yıldız Teknik Üniversitesi Fotoğraf ve Video Bölümü 
mezunu olan, yüksek lisansını Sabancı Üniversitesi Görsel 
Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nde tamamla-
yan Ekin Kano’nun insanmerkezcilik, evrim ve doğa tarihi 
ile ilişki kurarak ürettiği işler İstanbul, Los Angeles, Zürih, 
Paris, Belgrad ve Wintherthur’da çeşitli karma sergilerde 
gösterildi.

Paralel bienal 
Fransız lisesinde

luslararası Boğaziçi 

Sinema Derneği ve 

İstanbul Medya Aka-

demisi tarafından dü-

zenlenen 7. Boğaziçi Film Fes-

tivali, bu yıl 18-25 Ekim 2019 

tarihleri arasında İstanbul’da 

gerçekleşecek ve gösterimler At-

las, Beyoğlu ve Kadıköy sinema-

larında yapılacak.
T.C. Kültür ve Turizm Ba-

kanlığı Sinema Genel Müdürlü-

ğü’nün katkıları, Kurumsal İş Ortağı TRT ile Global 

İletişim Ortağı Anadolu Ajansı’nın destekleriyle ya-

pılacak olan festival, 8 gün boyunca Türkiye ve dünya 

sinemasının en yeni örneklerini İstanbullu sinemase-

verlerle buluşturacak. Festivalin bu yılki onur konuk-

ları Filipinli yönetmen Brillante Ma Mendoza ve Gü-

ney Koreli usta yönetmen Kim-Ki Duk.

AÇILIŞ ‘ÖZEL’ BİR FİLMDEN…

Bu yılki sloganı “İstanbul’un Festivali” olan festi-

valin çok özel bir filmi, açılış filmi olarak sinemase-

verlerle buluşturacak. 72. Cannes Film Festivali’nin 

kapanış filmi olarak da gösterilen Eric Toledano ve 

Olivier Nakache ikilisinin yönettiği, başrolde ünlü 

oyuncu Vincent Cassel’in yer aldığı “The Specials” 

(Özeller) filmi 18 Ekim açılış töreninin hemen ar-

dından gösterilecek. Gerçek bir hikâyeden uyarlanan 

filmde, kendilerini otizmli gençlerin 

eğitimine adayan iki idealist kahrama-

nın hikâyesi anlatıyor. İki yönetmenin 

toplumsal sorunları ele aldıkları, baş-

rollerinde Vincent Cassel ve Reda Ka-

teb gibi ünlü oyuncuların yer aldığı 

film, festivalin merakla beklenen film-

lerinin başında geliyor.

25 ÜLKEDEN 83 FİLM!

Türkiye ve dünya sinemasının en 

iyi ve ödüllü örneklerini sinemase-

verlerle buluşturacak olan 7. Boğaziçi 

Film Festivali, bu yıl 25 ülkeden top-

lam 83 filme ev sahipliği yapacak. Yı-

lın beklenen filmlerinin Türkiye gala-

larının yapılacağı “Dünya Sineması” 

bölümünde; Brian Welsh’in “Beats”, 

José Luis Cuerda’nın “Some Time La-

ter”, Sam de Jong’un Berlin Film Festi-

valinden Kristal Ayı Ödülü alan filmi “Goldie”, Xier-

zati Yahefu’nun “The Composer”, Juris Kursietis’in 

Cannes Film Festivali’nde “Director’s Fortnight” ka-

tegorisinde ses getiren filmi “Oleg”, Bart Freundli-

ch’in Julianne Moore’lu Sundance Film Festivali’nde 

beğeni toplayan “After The Wedding” ile usta yönet-

men Werner Herzog’un dünya prömiyerini 72. Can-

nes Film Festivalinde yaptığı filmi “Family Roman-

ce, LLC” filmleri gösterilecek.

BELGESEL HAYRANLARI İÇİN SEÇKİ!

Yılın önemli belgesellerinden çeşitli konulara 

odaklanan, özel bir seçkiyi biraraya getiren “Bi’ Dün-

ya Belgesel” bölümünde bu yıl 6 film seyir-

ciyle buluşacak. Tamara Kotevska ve Lju-

bo Stefanov’ın Sundance Film Festivali’nde jüri özel 

ödül kazanan ve Makedonya’nın Oscar adayı ola-

rak seçilen “Honeyland”, Aboozar Amini’nin “Ka-

bul City in the Wind”, Ksenia Okhapkina’nın dün-

ya prömiyerini Karlovy Vary Film Festivali’nde 

yapan filmi “Immortal”, Patricia Mar-

coccia’nın siyasi eleştirilerle dünyanın 

dikkatini çeken, çok satan yazar Jor-

dan Peterson’un hayatını anlattığı fil-

mi “Shut Him Down: The Rise Of Jor-

dan Peterson”, Oscarlı ünlü yönetmen 

Ron Howard’ın İtalyan opera sanatçısı 

Luciano Pavarotti’nin hayatını anlattı-

ğı biyografi türündeki filmi “Pavarotti” 

ile sinema dünyasının dev isimlerinden 

Andrey Tarkovsky’nin yaşamı ve eser-

lerine odaklanan “Andrey Tarkovsky: A 

Cinema Prayer” bu bölümün tutkunları-

nın kaçırmaması gereken eserleri.

UZUN YÜRÜYÜŞ DEVAM EDİYOR!

Boğaziçi Film Festivali’nin 

21. yüzyılın en önemli sorunu ha-

line gelen mülteci hikâyelerinin 

yanı sıra göç ve yersiz yurtsuzluk 

temalarına odaklanan “Uzun Yürüş” adlı bö-

lümünde üç film gösterilecek. Ünlü sanatçı ve 

aktivist Ai Weiwei’nin “The Rest”, Ben Law-

rence’nin ilk kez Toronto Film Festivali’nde gös-

terilen Hugo Weaving’in başrolde karşımıza çık-

tığı filmi “Hearts and Bones” ile Filistin kökenli 

Ürdünlü yönetmen Dina Naser’in Ürdün’deki üç 

Suriyeli mültecinin dört yılını belgelediği filmi 

“Tiny Souls” bu bölümün filmlerinden.

KİM Kİ DUK, İSTANBUL’DA!

Güney Kore Sineması’nın kendine özgü film-

leri ile tanınan öncü yönetmenlerinden sinemanın 

sessiz nefesi Kim Ki 

Duk, festivalde Onur 

Ödülü almak için Tür-

kiye’ye geliyor. Uzun 

yıllar içinde kişisel si-

nema dilini yaratabi-

len bir isim olan Kim 

Ki-Duk, Berlin, Vene-

dik, Cannes gibi üst dü-

zey sinema festivalle-

rinden bolca ödül aldı. 

Yönetmenin festival 

kapsamında özel bir 

retrospektifi de izleyicilerle buluşacak. “The Net” ve 

“Pieta” filmlerinin yanı sıra Berlin Film Festivali’n-

de de yer alan “Human, Space,Time Human” filmi de 

Türkiye’de ilk defa gösterilecek. Bosphorus Film Lab 

kapsamında özel bir Master Class verirken, kapanış 

töreninde ise onur ödülü alacak.
www.bogazicifilmfesti

vali.com

Boğaziçi’nden bi’ dünya film
18-25 Ekim’de yapılacak 7. Boğaziçi 

Film Festivali kapsamında Kadıköy’de 

1 haftada 35 film izleyiciye sunulacak
l Gökçe UYGUN

U

Festivalin bu yılki 

afişi İstanbul 
Boğazı’nın gün 
batımındaki 
renk tonlarını 
ve turkuaz 
rengini bir 
araya getiriyor. 
Festivalin 7. yılına 

özel olarak yedi 
yunus figürünün 

yer aldığı afiş, 
sanatçı Ege 
Öztayfun 
imzasını taşıyor.

HERKES 
SİNEMAYA 
GİTSİN DİYE!
Kısa Film gösterimleri 

için tüm biletler 5 TL, 

uzun metraj filmler 

içinse tam biletler, 

12:00, 14:00 ve 16:30 

seansları için 10 
TL, 19:30 ve 21:30 

seansları için ise 

15 TL olarak satışa 

sunulacak. Öğrenciler 

için uzun metraj 
filmlerin biletleri 
tüm seanslarda 5 TL 

olacak.

Oray
Almanya’da gurbetçi bir ailenin 
oğlu olan Oray, ilk gençlik yıllarında 
suça bulaşmış, hapis yatmıştır. Eşi 
Burcu’yla mutluluğu yakaladığı yeni 
hayatında eski alışkanlıklarından 
uzak durmaya çalışır. Bir yandan 
da Almanya’daki İslamcı akımlara 
kapılır. Eşiyle tartıştığı bir gün 
İslam’a göre boşanma anlamına 
gelen “boş ol” sözlerini söyler. 
Danıştığı imama göre üç ay eşinden 
uzak kalması gerekmektedir. Köln’e 
gidip üç ayın geçmesini bekler, fakat 
Köln’de danıştığı başka bir imam 
tamamen ayrılmaları gerektiğini 
öne sürer. Yönetmen, Oray ile 
“Almanya’da, Batılı, demokratik, 
seküler bir ülkede Müslüman olmak, 
din yoluyla kendini ifade etmek 
istemek ne demek?” sorusuna 
yanıt aradığını söylüyor.

Karakomik Filmler
Cem Yılmaz’ın iki film birden projesi 
Karakomik Filmler, “Kaçamak” 
ve “2 Arada” adında iki yapımdan 
oluşuyor. “Kaçamak” eşlerine yalan 
söyleyip lüks bir otelde bir hafta 
sonu geçirmeye çalışan erkeklerin 
bulundukları yerin yakınına dünya 
dışı yaratıkların iniş yapması ile 
karışan tatillerini konu alıyor. “2 
Arada” ise arabalı vapurda çalışan 
Metin isimli bir karakterin hikâyesine 
odaklanıyor.
Kadıköy Sineması
Acı ve Zafer: 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00
Görülmüştür: 21.00 (21, 22, 23 Ekim 
Hariç)
Rus Filmleri Haftası: 21 / 22 Ekim – 
21.00
Ritüel: 23 Ekim Çarşamba – 21.00
Boğaziçi Film Festivali: 18 – 25 Ekim
Adres: Osmanağa Mahallesi, 
General Asım Gündüz Cad. 
(Bahariye Cad.)  No: 25/24  Tel: 0 
(216) 337 74 00
Rexx Sineması
7. Koğuştaki Mucize 11.00 12.30 
13.30 15.00 16.00 18.30 21.00 21.30
Acı ve Zafer 11.30 13.45 16.15 18.45 
21.00
Kral Şakir Korsanlar Diyarı11.00 
12.45 14.30 16.15 18.00 19.45
Joker 11.15 13.45 16.15 17.30 18.45 
21.15
Adres: Caferağa Mahallesi, Sakız 
Gülü Sok. No:20, 34710 Kadıköy
(0216) 337 05 65
Caddebostan Cinemaximum Budak
7. Koğuştaki Mucize 11:00 12:00 
13:45 15:00 16:30 18:00 19:15 21:05 
22:00
Aşkı Beklerken 11:10 16:10
Acı ve Zafer 13:40 18:40
Joker 10:45 12:00 13:25 15:00 16:05 
18:00 19:00 19:30 21:00 21:45 22:15
Adres: Caddebostan Kültür Merkezi 
Haldun Taner Sok. No:11

SİNEVİZYON

MARGHE VE ANNESİ

ÖLÜMÜN PENCESİNDE

SU TERAPİSİ

Kim Ki Duk

AİLE SAADETİ LTD

OLEG

PUAN CETVELİ
Acı ve Zafer    
Karakomik Filmler 
(2 Arada)    
Karakomik Filmler 
(Kaçamak)    
Malefiz: Kötülüğün Gücü  
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stanbul’u ve Kadıköy’ü bilen herkes Hay-
darpaşa Garı hakkında fikir sahibidir. An-
cak garın dışında Haydarpaşa Limanı’nda 
yer alan birçok tarihi yapı mevcut. Elekt-

rik Dairesi, Dikimevi ve Haydarpaşa Siloları. Vapurla 
önünden geçerken gördüğümüz ve zar zor okunan “Ofis 
Çiftçinin Kara Gün Dostudur” yazısı bu heybetli yapı-
larla özdeşleşmiştir. Bir asırdan fazla ömre sahip olan 
silolar 14 yıldır atıl durumda. Haydarpaşa Limanı’nın 
işlevsizleştirilmesinin bir parçası olarak kapatılan silo-
ların tarihini ve şimdiki durumunu gözden geçirdik. 

ALMAN ŞİRKET YAPMIŞ
Buğday ve diğer hububatların depolanması için 

inşa edilen ilk silolar 1905 yılında hizmete girmiş. 5 
bin ton kapasiteye sahip bu depolara 2 yıl sonra 10 
bin ton kapasiteli ikinci silo binası eklenmiş. Silola-
rın mimari yapısı ve tarihi hakkında geniş bilgiler, 
Corrado Ozan Rijavec’in 2008 yılında yazdığı “Mi-
mari ve Çevre Düzenlemesi Yaklaşımları: Haydarpa-
şa ve Çevresi” başlıklı tezinde yer alıyor. Rijavec’in 
tezinde yer verdiği bilgilere göre; Silolar A ve B ola-
rak ikiye ayrılmış. İlk inşa edilen A silosunun beto-
narme inşaatı Berlin’den Moniergesellschaft adlı şir-
ket tarafından gerçekleştirilmiş. Bu yapının güney 
cephesinin önünde vagonlara yükleme yapmaya ola-
nak sağlayan demiryolu hattı da inşa edilmiş. 

DİĞER YAPILARLA BİR BÜTÜN
Aslında silolar Haydarpaşa Limanı projesinin bir 

parçası. Öyle ki silolar, depo, gümrük binası, liman po-
lisi binası, elektrik santrali, rıhtım idaresi, askeri ka-
rakol, bekleme salonu gibi birçok yapı, denizin dol-
durulmasıyla oluşturulan alana kurulmuş. “Kent ve 
Demiryolu” sayfasında yer alan bilgilere göre ise 1908 
yılında bugünkü Haydarpaşa Garı’nın hizmete girme-
sinden sonra limanın Anadolu ile bağlantısı daha da ge-
lişmiş. 1917’de meydana gelen patlamadan liman da 
zarar görmüş ve kısa sürede yenilenmiş. 1927 yılında 
“Demiryolu Limanlar İdare-i Umumiyesi” kurulmasına 
rağmen liman ancak 1929’da bu müdürlüğe bağlanmış. 
1967 yılında yapılan geniş kapsamlı genişletme ve mo-
dernleştirme çalışmalarıyla limana 1100 metre uzunlu-
ğunda bir mendirek, 2640 metre uzunluğunda rıhtım te-
sisleri ile altı büyük hangar kazandırılmış. 

TMO KURULUYOR
Birinci Dünya Savaşı sonrasında sanayi tesisleri-

nin büyük ölçüde yok olması dünyanın pek çok ül-
kesinde tarıma yönelmeyi zorunlu kılmış ve tarımsal 
üretimin hızla artması sonucu üretici ülkelerde bilhas-
sa buğday stokları büyük ölçüde çoğalmış. Buğday 
stoklarındaki bu artış dış piyasada rekabete, fiyatların 
düşmesine ve bunlardan kaynaklanan büyük krizlere 
neden olmuş, özellikle 1928 sonrasında birçok ülkede 
buğday fiyatları hızla düşmeye başlamış. Bu gelişme 
üzerine hükümet 1932’de yürürlüğe giren 2056 sayı-
lı Kanunla Ziraat Bankası’nı buğday alımıyla görev-
lendirmiş. Ziraat Bankası 1932-1933 yıllarında çoğu 
Orta Anadolu'da olmak üzere alım merkezleri açmış.

1938 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 3491 sa-
yılı kanunla Toprak Mahsulleri Ofisi kurulmuş. Bu ka-
nunla, Toprak Mahsulleri Ofisi’ne; buğday fiyatları-
nın üreticiler bakımından normalin altına düşmesinin 
ve tüketici halk aleyhine yükselmesinin engellenme-
si görevleri verilmiş. Aynı zamanda ofise buğday itha-
latı ve ihracatı yapması, dünya buğday üretimi ve ha-
reketlerini takip etmesi, gerekli görülecek yerlerde un 
ve ekmek fabrikaları kurması misyonları yüklenmiş. 

SİLOLARIN BOLLUK DÖNEMİ
Haydarpaşa Silolarının bereketli dönemleri Top-

rak Mahsulleri Ofisi’nin siloları kullanmasının ar-
dından başlamış. Bu yıllardan sonra Haydarpaşa 
Siloları, ofisin en önemli depolama alanları hali-
ne gelmiş. İhtiyaçlar arttıkça 1958 yılında 34 bin 
tonluk silo tesise eklenmiş. Liman 1903 yılında iş-
letmeye açıldığında rıhtımda günde 2400 ton buğ-
day kaldırabilen bir vinç varmış. 1905 yılında 5 bin 
ton,1907’de ise 10 bin tonluk buğday silosu hizme-
te girmiş. 1939’da 385 bin ton olan yükleme boşalt-
ma kapasitesi 1952’de 609 bin tona ulaşmış. 1953 
yılındaki yenileme çalışmaları esnasında limana çok 
sayıda büyük tonajlı silo ve vinçler getirilmiş. Yeni 
tesisler kurulurken limana demiryolu hatları da dö-
şenmiş. 1960’lı yıllara gelindiğinde kapasite 1 mil-
yon 500 bin tona yükselirken 1990’larda yıllık kapa-
site 5 milyon ton civarını bulmuş. 

KADERİNE TERK EDİLDİ!
İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Kurulu’nun 2005 yılında çıkardığı 438 sayılı 
kararıyla tescil edilen silolar 2005 yılına kadar işlevini 
koruyordu. Ancak aynı tarihte ilan edilen Haydarpaşa 
Port projesi kapsamında kullanıma kapatıldı. Davalar 
ve itirazlar sürerken tarihi yapılar kaderine terk edildi. 

Şu an tamamen kapalı olan binaların içine girmek 
mümkün değil. Dışardan görüntüleyebildiğimiz silola-
rın bir kısmı TMO’nun bir kısmı ise TCDD’nin mül-
kiyetinde yer alıyor. Duvarları ve iç kısımları oldukça 
zarar gören tarihi binaların ne zaman restore edileceği 
ve nasıl kullanılacağı ise belirsizliğini koruyor. 

BELEDİYE RENKLENDİRMEK İSTEMİŞTİ
Kadıköy Belediyesi 2014 yılında Kanada’da silo-

ların graffitilerle canlandırılmasını örnek göstererek, 
Toprak Mahsulleri Ofisi silolarına çizim yapılması 
için başvuruda bulunmuştu. Ancak TCDD, Kadıköy 
Belediyesi’nin talebine olumsuz yanıt vermişti. 

Bir dönem binlerce ton tahılın 
depolandığı, onlarca işçinin 
çalıştığı Haydarpaşa Siloları 
14 yıldır kapalı. Tarihi yapıların 
nasıl korunacağı ve ne amaçla 
kullanılacağı ise belirsiz 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’un iki yakası 
arasında yolcu taşıyan 33 yıllık  Moda vapurunu Ha-
liç Tersanesi’nde yeniliyor. 1986 yılında İstanbullula-
ra hizmet vermeye başlayan Moda vapurunun Haliç 

Tersanesi’nde gerçekleştirilen kapsamlı yenileme ça-
lışmalarıyla uzun yıllar hizmet vermesi amaçlanıyor. 

BAŞTAN SONA YENİLENİYOR
İBB Şehir Hatları’ndan aldığımız bilgiye göre; 

yenileme çalışmaları kapsamında vapurun ana gü-
vertesinden taraça güvertesine saç kaplamaları, iç ve 
dış mekan kaplamaları, yolcu salonları tümüyle yeni-
leniyor. Vapur ana makine dairesinden pervaneleri-
ne kadar elden geçirilmiş olacak. Uzun bir zamandır 

Haliç Tersanesi’nde yenilenmeyi bekleyen Moda va-
purun tüm dış mekan ve açık güvertelerde ahşap ze-
min kaplaması ile iç ve dış mekan koltukları tümüyle 
yenileniyor. Yolcu salonlarının zemin kaplaması ka-
liteli PVC ile kaplanıyor. Tuvaletler tümüyle söküle-
rek yenileniyor ayrıca dezavantajlı gruplar için engel-
li tuvaleti de ilave edilecek. 

2020 yılında Boğaz’ın sularıyla tekrar buluştu-
rulması planlanan Moda vapurunun Şehir Hatlarının 
tüm iskelelerinde hizmet vermesi bekleniyor. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
33 yıl aradan sonra Moda 
vapurunu yeniden İstanbul’a 
kazandırıyor

İ

TENTE KALDIRILACAK
Beşiktaş-Adalar İskelesi’nin restorasyon çalış-
maları sırasında iskelenin girişine çelik konstrük-
siyon imalatı yapılmıştı. TMMOB ve Kadıköy Be-
lediyesi’nin şikâyetleri üzerine İstanbul 5 No’lu 
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü, is-
kelenin girişinde bulunan tenteli yapının, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili müdürlüğü tara-
fından verilen süre içerisinde kaldırılmasına karar 
vermişti.  Şehir Hatları’nın paylaştığı bilgiye göre 
iskele önündeki ek yapının 15 gün içinde kaldırıl-
ması planlanıyor. 

Moda Vapuru geri dönüyor

Siloların 
 KARA 
günleri

l Erhan DEMİRTAŞ
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esmi Gazete’de 15 Nisan 2015’te yayım-
lanan torba yasaya göre Marmara Üni-
versitesi Haydarpaşa Yerleşkesi, Sağlık 
Bakanlığı’na bağlı, yeni kurulacak olan 

Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne tahsis edil-
di. 121 milletvekili devir işleminin iptali amacıyla 
dava açmış; Sağlık Bakanlığı’na bağlı olarak kurula-
cak üniversitenin gayrimenkulleriyle ilgili üniversite-
nin öznelerinin süreçten dışlanarak üniversite özerk-
liğine aykırı olduğu ve bunun da Haydarpaşa Port 
projesinin bir parçası olduğu tartışmaları yapılmıştı. 
Hatta tüm bu tartışmalar sürerken, Anayasa Mahke-
mesi’nden devirle ilgili karar çıkmamışken ve üstüne 
üstlük hala Marmara Üniversitesi bünyesinde üniver-
site öğrencilerine hizmet verilirken kampüsün tabela-
sı indirilerek Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) ta-
belası asılmıştı.

O günden bugüne süreçle ilgili üniversite tarafın-
dan sağlıklı geri bildirimlerin yapılmaması Hukuk ve 
İletişim öğrencileri arasında belirsizlik ve kafa karı-
şıklığına yol açarken, Göztepe Yerleşkesi öğrencileri 
arasında da hâlihazırda kütüphane ve yemekhane gibi 
hizmetlerin yetersizliğiyle ilgili endişeler artmıştı.

OKULA ALINMADILAR
23 Eylül 2019 tarihi itibariyle Hukuk ve İletişim 

Fakülteleri öğrencilerinin bu konudaki kafa karışıklığı 
giderilerek Göztepe Yerleşkesi’nde eğitim görecekle-
ri kesinleşti. Ancak okula geldiklerinde fakülte binası 
yerine inşaat malzemeleriyle dolu bir şantiyeyle karşı-
laşan öğrenciler, tepkilerini sosyal medya aracılığıyla 
dile getirdiler. Mevcut durumda dersler kısmi olarak 
başlasa da öğrenciler, sığamadıkları amfilerden, ders-
leri işlenmez hale getiren inşaat seslerinden ve ciddi 
güvenlik tehlikesi oluşturan moloz düşmelerinden do-
layı tedirgin.

Okulun ilk günü inşaat çalışmalarının devam et-
mesi nedeniyle kampüse alınmayan öğrencilere temiz-
liğin hala devam ettiği söylendi. Bir süre sonra rek-
törün açıklamasının ardından içeri alınan öğrenciler, 
sadece ilk katların kullanılabilir olduğunu gördüler.

REKTÖRLÜĞE YÜRÜDÜLER
Derse gelen hocalar öğrencilere “Sınıfa girebilen 

girsin kalanlar kalsın bu seferlik bir şey olmaz” de-
yince hocaların bu yorumuna tepki gösteren öğren-
cilerin yüzüne sınıf kapısı kapatıldı. Bunun ardından 
öğrenciler alkış ve sloganlarla rektörlük binasına yü-
rüdüler. Öğrencilerin aralarından seçtikleri iki öğren-
ci temsilcisi, rektörle görüştü ve taleplerini ifade etti. 

Öğrenciler, amfilerin yetersizliği sebebiyle öğrenci-
lerin derslere girememesinden dolayı oluşan mağdu-
riyetin derhal giderilmesi, inşaat halindeki fakülte bi-
nasının içinde bulunan işçilerin, akademisyenlerin ve 
öğrencilerin can güvenliğinin sağlanması ve gerekli 
iş güvenliği önlemlerinin alınması ve bundan sonra-
ki tüm gelişmelerin öğrencilere e-mail yoluyla haber 
verilmesi taleplerini rektöre iletti. 

KORİDORDA HUKUK DERSİ
Derslerin kısmi olarak başlamasının ardından amfile-

rin öğrenci sayısı için yeterli olmadığı ortaya çıktı. Ders-
ten geri kalmak istemeyen öğrenciler ise dersleri korido-
ra koydukları sandalyelerle takip etmeye çalışıyor.

“ÖĞRENCİLER DÖNMEK İSTİYOR”
Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan ve yeni 

fakülte binasına ait bazı fotoğraflar paylaşan CHP İs-
tanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, derslerin baş-
langıç tarihinin 23 Eylül olmasına rağmen Hukuk 
Fakültesi öğrencilerinin taşındığı binada inşaat ça-
lışmalarının henüz tamamlanmadığını, derslerin gö-
rüldüğü amfilerin kapasitesinin çok yetersiz kaldığı-
nı belirtti. Öğrenci ve hocaların adeta kelle koltukta 
ders işlediğini ifade eden Tanal, “Tarihi fakülte bina-
ları ellerinden alınarak yeni kurulan Sağlık Bilimle-
ri Üniversitesi’ne verilen Marmara Hukuk öğrenci-
lerinin çilesi bitmek bilmiyor. Öğrencilerin taşındığı 
Göztepe Kampüsü’ndeki yeni bina adeta dökülüyor. 
İnşaatı tamamlanmamış. Öğrenciler inşaat gürültü-
sünden, temizlik çalışmalarından dersleri dinlemede 
güçlük çekiyor. İnşaat halindeki binada öğrencilerin 
can güvenliği yok. Örneğin Miras Hukuku dersinde 
sınıfa demir düşmüş.” dedi.

KONU MECLİSE TAŞINDI
CHP Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletveki-

li Onursal Adıgüzel ise Milli Eğitim Bakanı Ziya Sel-
çuk’un yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesiyle, 
Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü’nde inşaat ko-
şulları altında devam eden eğitimi Meclis gündemine ta-
şıdı. Yeni fakülte binasındaki inşaatın halen tamamlan-
maması nedeniyle büyük mağduriyet yaşandığının altını 
çizen Adıgüzel, “Türkiye’nin köklü ve saygın üniversi-
telerinden Marmara Üniversitesi’nde öğrenciler şanti-

ye koşullarında derse giriyor. 
Tavandan düşen demir parça-
larından tutun da asansörlerin 
kullanımının ne kadar güvenli 
olduğuna dair birçok konu bina-
yı kullanan öğrenciler, akademis-
yenler ve diğer çalışanlar açısından 
tedirginlik yaratmaktadır. İnşaat tamamlanmadan; öğ-
rencilerin, akademisyenlerin ve diğer üniversite çalı-
şanlarının can güvenliğini tehlikeye atarak derslere 
başlanmasının gerekçesi nedir?” diye sordu.

Yeni binanın fiziki koşullarının yetersiz olduğu-
na vurgu yapan Adıgüzel, “Yeni binadaki amfilerin 
kapasitelerinin hukuk fakültesindeki öğrenci sayısı-
na oranla yetersiz olduğu belirtiliyor. Bu plansızlı-
ğın getirdiği yetersizlik sebebiyle öğrenciler sağlık-
lı ve nitelikli eğitim alamıyor. Amfilerin yetersizliği 
nedeniyle öğrenciler ya derse giremiyor ya da dersle-
ri ayakta takip etmek zorunda kalıyor. Oysa bu soru-
nun binanın yapılmasından önce planlama aşamasın-
da dikkate alınması gerekirdi” dedi.

Öte yandan fiziki koşullardan dolayı yüksek li-
sans ve doktora derslerinin iptal edildiğine yönelik 
şikayetler geldiğini belirten Adıgüzel, “Türkiye’nin 
sayılı hukuk fakültelerinden birinde fiziki koşullar-
dan dolayı derslerin iptal edilmesi kabul edilebilir 
bir durum değildir. Yine aynı şekilde öğrenciler kü-
tüphanenin taşınma nedeniyle tam faaliyete geçeme-
diğinden şikâyetçi. Neredeyse dönem başlayalı bir 
ay oldu, ama öğrenciler kütüphaneyi kullanamıyor. 
Özellikle hukuk kitaplarının pahalılığı düşünüldü-
ğünde, birçok öğrenci gerekli ders kitaplarının temi-
ninde büyük sıkıntılar yaşıyor.” ifadelerini kullandı. 

İLETİŞİM FAKÜTLESİ DE TAŞINDI
2016 yılında Maliye Bakanlığı, Milli Savunma 

Bakanlığı, Marmara Üniversitesi ve TOKİ arasında 
imzalanan protokolde, İstanbul’un en değerli arazi-
lerinden Nişantaşı Teşvikiye’de bulunan İletişim Fa-
kültesi arazisinin ‘üniversite alanı’ fonksiyonu kal-
dırılarak ‘ticaret ve konut’ fonksiyonları getirilmişti. 
Fakülte arazisi ise yapılan ihalede 1 milyar 763 mil-
yon 750 bin lira ile DAP Yapı’ya verildi. İletişim Fa-
kültesi de bir yıl Bahçelievler kampüsünde eğitim 
verdikten sonra bu yıl Göztepe’ye taşındı.

Marmara Üniversitesi’ne bağlı Tarihi Haydarpaşa Kampüsü’nün Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne tahsis edilmesiyle 
başlayan problemler devam ederken, Göztepe kampüsüne taşınan Hukuk Fakültesi’nde öğrenciler amfilere sığmıyor

Marmara Üniversitesi’nin tüm birimlerinin toplanacağı 
Maltepe’deki eski Kenan Evren Kışlası’nın 2.5 milyon met-
rekarelik arazisi üzerinde yapılacak “Recep Tayyip Erdo-
ğan Külliyesi”nin inşaatı için açılan ihalede ise iptal kararı 
çıktı. TOKİ, “Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan 
Külliyesi 1.Etap Mühendislik ve Teknoloji Fakülteleri İnşaatı 
ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi” için 3 Eylül 2019 ta-
rihinde ihaleye çıkacağını duyurmuştu. İhale, belli istekliler 
arasında yapılacak ve ön yeterlilik değerlendirilmesi so-

nucu yeterliği tespit edilenler arasından belirtilen kriter-
lere göre sıralanarak listeye alınan 10 aday teklif verme-
ye davet edilecekti. İhale kapsamında; 8 adet mühendislik 
fakültesi binası, 9 adet teknoloji fakültesi binası, 2 adet ısı 
ve trafo merkezi ve 1 adet kafeterya inşaatı yapılacaktı. 
Ancak TOKİ, 4 Ekim tarihinde ihalenin iptal edildiğini du-
yurdu. Duyuruda ihalenin 4734 sayılı Kamu İhale Kanu-
nu’nun “Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali” 
başlıklı düzenlemesi uyarınca iptal edildiği bildirildi.

neler
oluyor?
l Alper Kaan YURDAKUL

R

Marmara Ünİversİtesİ’nde 

KLİNİKSİZ DİŞ BÖLÜMÜ’NE İTİRAZ
Devredilen Haydarpaşa Kampüsü’nde öğrenim 
gören Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğrencilerinin 
durumu da Marmara Üniversitesi öğrencilerin-
den pek farklı değil. 2015 yılında Marmara Üni-
versitesi Haydarpaşa Kampüsü’nün devredil-
mesiyle kurulan Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde 
öğrenim gören Diş Hekimliği öğrencileri de klinik 
ve laboratuvar bulunmamasından dolayı dersle-
rini küçük sınıflarda, yetersiz malzemelerle işli-
yor. Öğrenciler üniversitenin bu konuda yıllardır 
çözüm önerisi getirmemesinden şikayetçi.
9 Ekim günü Diş Hekimliği öğrencileri meslek-
lerini gerektiği gibi yerine getirmek için nitelikli 
bir eğitim alma talebiyle Rektörlük Genel Sekre-
terliği’yle bir görüşme gerçekleştirdi. Daha önce 
birçok kez bu konuda taleplerini dile getiren öğ-
rencilere net cevaplar verilmezken dün gerçek-
leşen görüşmede fantom laboratuvarların iha-
lesinin bittiği ve bir iki ay içinde laboratuvarların 
açılacağı söylendi.

“RTE KÜLLİYESİ” İHALESİ ŞİMDİLİK İPTAL
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Motorumuz Eminönü’nün en çilekeş 
rıhtımlarından biri ve aynı zamanda da 
tarihin göz kamaştırdığı o yerden demir 
aldı. Az önce çocukları için çöpten ekmek 
toplayıp, o ekmeklerin içlerini temizleyerek 
akşama öğün çıkarma derdindeki kadının 
yüzündeki çizgileri geride bırakırken ikindi 
çayları esiverdi motorun güvertesinde. 
Bir ara karşı kıyıya, Karaköy’e uğranıp 
oradan da mazbut Kadıköy yolcuları alındı. 
Motor bir oraya bir buraya sallandı ve çok 
geçmeden  yola revan oldu.

Yol, esasen, bildik bir masaldı. Bir o 
kadar İstanbul’du da. İstanbul, hemen 
herkese her zaman için başka sürpriz 
demek olan o kent, yine muzip bir görsel 
temastaydı ruhlarla! Hemen herkesin 
ellerindeki cep telefonları, ikindinin akşama 
kavuşacağı işaretini veren gökyüzüne, 
sonra bildik İstanbul manzaralarına 
kayıverdi. Sonrası mı? Sonrası yine cep 
telefonlarıydı elbette. Bir de motorun 
en tuhaf yerinde ülkeye ve dünyaya dair 
haberler veren o biteviye televizyon 
ekranı... Ülkenin içinden geçtiği ve 
‘dostumuz yok’ hashtagleriyle sarıldığı 
ekranlardan, bütün savaşlarda olduğu gibi 
yoksul doğup yoksul ölenlerin yaşama 
dair tercihleri değil, insansız stratejilerin 
sloganları da akmaya devam ediyordu. 

Çayla birlikte yenen tostlara ara 
verildiğinde, motorda bir sapma 
keşfediverdik! Motor sapıtmış, rotayı 
kaybetmiş ve Kadıköy’den vazgeçip 
Üsküdar’a doğru dümen kırmıştı. O anda, 
o ana yakışır küçük bir kalp çırpıntısı, 
nabız artışıyla vb. bir telaş düştü yolcu 
cephesine. Nereye gidiyordu bu? Kimileri 
yanlış motora bindiğini sandı. Bu da 
bir anlığına da olsa, yanlarında oturan 
aynı yolun yolcusu insanların yüzlerine 
bakmaya yol açacaktı. Açtı da. Şaşkın ve 
tanıdık bir göz kırpması gibiydi bu. 

‘Nereye gidiyoruz?’
İnsanlar dayanamamış ve işini 

ezberlemiş çaycıya bile danışırcasına 
çıkışma becerisini göstermişti.

‘Nereye gidiyoruz!’
Çaycıda merak kalmamış o ses hakimdi 

o zaman. 
‘Gemiye yol vereceğiz. Bir yere 

gittiğimiz yok...’
O zaman insanlar rahatlamış, bir oh 

çekmenin keyfiyle tekrar insafsız ve 
bir o kadar da güvenli cep telefonlarına 
dönmüşlerdi. Merak edecek hiçbir şey 
yoktu ve ev çok yakındaydı.

Derken onu gördük. Yol vere vere 
buna mı verdik dedirtecek cinsten motor 
irisi mavi bir tankerdi. Aklı kesenler 
küçümseyerek gemiye şöyle bir baktı. 
O an çok meşgul olanlarsa yaşam boyu 
bakışlarını ertelemiş oldukları için geminin 
nereye ait olduğunu öğrenmenin hiçbir 
işe yaramayacağı ‘o renksiz kıyıda’ 
pinekliyordu. Tostlarını yemeye, çaylarını 
içmeye ve telefonlarındaki mesajları 
okumaya devam ettiler. 

Geminin Majuro bandralı olduğunu 
göremeyecek kadar ne yapmıştık böyle! 
Hangi yaşamın hangi kıyısındaydık böyle.

***
‘Majuro mu? Ne? Ee, ne yapalım?’ diyen 

o sesleri duymazdan gelerek bu yazıya 
başladım ve Pasifik’in dalgalarındaki 
altmış dört adayı gözümde canlandırmaya 
çalışarak onu bitirdim.

Majuro’ya selam söyle!
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MÜGE 
İPLİKÇİ

argı Reformu Strateji Belgesi kap-
samında belirlenen amaç ve hedef-
ler doğrultusunda düzenlemeler içe-
ren yargı reform paketinin ilki olan 

Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin 
görüşmeleri TBMM Genel Kurulunda sürüyor. 
Kanun teklifi görüşülmeye devam ederken ikin-
ci yargı paketinin hazırlıklarında da sona gelin-
di. Paketin içerisinde, daha önce gündeme ge-
len kamuoyunun tepkisi nedeniyle geri adım 
atılan  “çocuğun istismarcısıyla evlenmesi du-
rumunda cezanın ertelenmesi” hükmünün de 
yer alacağı öne sürülüyor. Birgün gazetesinden Hüse-
yin Şimşek’in haberine göre yeni düzenleme ile çocu-
ğun “birlikte olduğu” kişi ile arasındaki yaş farkının 
10’un üzerinde olmaması durumunda ve evlilik halin-
de hüküm ertelenebilecek.

ÇOCUK İSTİSMARINA AF!
Yargı paketine gireceği öne sürülen düzenlemey-

le ilgili konuşan TBMM Kadın, Erkek Fırsat Eşitli-
ği Komisyonu üyesi CHP Milletvekili Gamze Taşçıer, 
“Israrla bu düzenlemeyi getirmeye çalışıyorlar. Bizler 
karşı çıkmaya devam edeceğiz” dedi. Söz konusu dü-
zenlemeye İyi Parti ve HDP vekilleri de karşı çıkıyor. 

İkinci yargı paketinde olacağı öne sürülen düzen-
leme dışında Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek İçin Or-
taklık Ağı, görüşülmekte olan yargı paketinde yer alan 
4 maddeye ilişkin önerilerini sundu. Ve yeniden ele 
alınmasını istedi. 

YARGI REFORMUNDA ÇOCUK
Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek İçin Ortaklık 

Ağı’nın gündeme aldığı düzenleme maddeleri ve öne-
rileri şöyle:

Çocuk Koruma Kanunu Madde 19: Kamu dava-
sının açılmasının ertelenmesi: Yargı paketiyle çocu-

ğa yüklenen suçtan dolayı Ceza Muhakemesi Kanu-
nunun 171’inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen 
hapis cezasının üst sınırı, 15 yaşını doldurmamış ço-
cuklar bakımından beş yıl olarak düzenleniyor. Çocu-
ğa Karşı Şiddeti Önlemek İçin Ortaklık Ağı, 18 yaşına 

kadar her insanın çocuk sayıldığına dik-
kat çekerek “Kamu davasının ertelenme-
si yoluyla çocuğun yargılama ve infaz sü-
reçlerinde örselenmemesi, çocuğun suç ve 
suça ilişkin kavramlardan uzaklaştırılma-
sı, çocuğun toplumsal yaşam içerisinde 
topluma yeniden kazandırılması hedefle-
niyorsa, düzenlemenin, uluslararası söz-
leşmelerde ve iç hukukta kabul edilmiş 
olan çocuk tanımına uygun olarak yapıl-
ması gerekmektedir.” önerisinde bulundu. 

Ceza Muhakemesi Kanunu 234/4: 
Mağdur ile şikâyetçinin hakları: Yargı 
paketinde ilgili maddeye ilişkin düzenle-
meye göre; Soruşturma veya kovuşturma 

evresinde, dava nakli veya adlî tıp işlemleri nedeniyle 
yerleşim yeri dışında bir yere gitme zorunluluğu doğ-
ması halinde mağdurun yapmış olduğu konaklama, 
iaşe ve ulaşım giderleri Adalet Bakanlığı bütçesinden 
karşılanacak.

Çocuk hakları açısından geliştirilen öneride, dü-
zenlemede sadece mağdur çocuktan söz edildiğine 
dikkat çekilerek, aile ve en önemlisi çocuğa atanan 
vekil için de bu düzenlemenin geçerli olması gerek-
tiği, masrafların bakanlık tarafından karşılanması ge-
rektiği belirtiliyor.

  
“UZLAŞTIRMA OLMAMALI”
Ceza Muhakemesi Kanunu 236/4-5-6-7 Mağ-

dur ile şikâyetçinin dinlenmesi: Çocuğa Karşı Şiddeti 
Önlemek İçin Ortaklık Ağı, Yargı paketinde “Mağdur 
ile şikâyetçinin dinlenmesi” maddesine eklenen yeni 
fıkralardan olan 4. Fıkrada yer alan “Cumhuriyet sav-
cısı veya hâkim tarafından ifade ve beyanının özel or-

tamda alınması gerektiği ya da şüphe-
li veya sanık ile yüz yüze gelmesinde 
sakınca bulunduğu değerlendirilen ço-
cuk veya mağdurların ifade ve beyan-

ları özel ortamda uzmanlar 
aracılığıyla alınır.” düzen-
lemesinin de değiştirilmesi 
gerektiği görüşünde.  Ra-
porda “Bu değerlendirme-
nin hangi kriterlere göre 
yapılacağının; Cumhuriyet 
Savcısı veya hakimin bu 
değerlendirmeyi yapmak 
için çocukla bir ön görüş-
me alıp almayacağının, 
alacaksa hangi ortamda 
alacağının, almayacak-
sa dosya üzerinden hangi 
ölçütlere göre karar vere-

ceğinin açıklığa kavuşturulması 
gerekmektedir. Tüm mağdur ve suça sürükle-
nen çocukların ifadesinin özel ortamlarda alın-
ması ve bu aşamada sosyal inceleme raporunun 
düzenlenmesi gerekmektedir.” deniliyor. 

Yargı paketinin ilgili maddesinin 5. Fıkrasın-
da yapılan “Mağdur olan çocukların soruşturma 
evresindeki beyanları, bunlara yönelik hizmet 
veren merkezlerde Cumhuriyet savcısının neza-
retinde uzmanlar aracılığıyla alınır. Mağdur ço-
cuğun beyan ve görüntüleri kayda alınır.” biçi-
mindeki değişikliğe de itiraz eden Çocuğa Karşı 
Şiddeti Önlemek İçin Ortaklık Ağı, düzenleme-
nin “Kanunda ifadesini bulmuş bütün cinsel suç 
mağduru çocukların ifadesinin özel ortamlar-
da uzmanlar eşliğinde alınması” şeklinde olma-

masını eksiklik olarak değerlendirdi. Fıkraya ilişkin şu 
uyarı da yapıldı: “Bu düzenleme sarkıntılık düzeyinde 
olan cinsel istismar suçunun mağdurun ruh halinde ve 
gelişiminde olumsuz etkilere neden olabileceği gerçe-
ğinin dışarıda bırakılmasına sebebiyet verebilir.”

Çocuk yaşta evliliğin önünü açan ve var olan ha-
liyle zaten tartışma yaratan TCK 104’ün mağduru 
olan çocukların da ifadesinin özel ortamlarda ve uza-
manlar eşliğinde alınması gerektiğinin altını çizen ağ, 
TCK 226 (Müstehcenlik) ve 227 (Fuhuş) maddelerin-
de düzenlenen suçların mağduru çocukların ifadesinin 
özel merkezlerde alınmayacak olmasının, çocukların 
ikincil örselenmelerinin önünü açan bir düzenleme ol-
duğunu kaydetti.   

CMK 253: Uzlaştırmaya konu olan suçlar: Uz-
laştırmaya konu olan suçlar maddesiyle ilgili yapı-
lan düzenlemelerin çocuk hakları açısından eksik-
likleri olduğuna dikkat çekilen raporda yapılan öneri 
“Bu madde kapsamında çocuğun zarar gördüğü, çocu-
ğa karşı işlenen suçlar ve failin 18 yaş üstü olduğu her 
durumda uzlaştırma yolu kapatılmalıdır. Çocuk ile il-
gili karar verilecek her durumda çocuğun görüşü alın-
malıdır.” şeklinde oldu. 

Dünya Ruh Sağlığı Günü kapsamında Türkiye Psiki-
yatri Derneği İstanbul Şubesi ve Kadıköy Belediye-
si Çocuk Koruyucu Ruh Sağlığı Merkezi işbirliği ile 
düzenlenen Halka Yönelik Ruh Sağlığı Toplantılarının 
ilki 10 Ekim Perşembe günü Kozyatağı Kültür Merke-
zi Meclis Binası Konferans salonunda gerçekleşti. Top-
lumsal sorunların ruh sağlığına etkilerinin konuşulduğu 
etkinlikte, konuşmacı Türkiye Psikiyatri Derneği Genel 
Başkanı Prof. Dr. Ömer Böke oldu. 

Şiddeti besleyen toplumsal sorunların başında yok-
sulluk, adalet problemi ve temel ihtiyaçlara eşit erişe-
meme maddelerinin geldiğini söyleyen Böke, “Doğru-
dan fakirliği ortadan kaldıramazsanız bile yapacağınız 
projelerle burayı güçlendirebilirsiniz. Herkesin içinde 
şiddet veya merhamet potansiyeli vardır. Bu durumda 
uyaran çok önemli. Bunun için bu gelişimi sağlamak, 
oraya eğitim götürmek, oraya uyaran götürmek çok işe 
yarayabilir.” diye konuştu.

“DUVARLAR YÜKSELİYOR”
Adalet duygusunun ruh sağlığında çok önemli ol-

duğunu dile getiren Böke, “Adalet insanın ayağını yere 
sağlam bastıran bir şey. Bununla ilgili sıkıntı yaşadığı-
mız zaman deprem oluyor. Adalet depremi oluyor. Şule 
Çet davasını biliyorsunuz mesela. Dünya Sağlık Örgü-

tü’nün kızlık zarı muayenesi ile ilgili kampanyaları ol-
masına rağmen, “geçerli bir yöntem değildir” tespitine 
rağmen yapıldı bu. Güzel giden şeyler olsa dahi böy-
le olaylarda öyle bir şey oluyor ki her şeyi alıyor götü-
rüyor. Olumsuz örnekler çok yıpratıcı oluyor. Nadira 
Kadirova’yı konuşuyoruz günlerdir. Sadece bu iki dava 
üzerinden cinsel tacizin söylenmemesi yönünde duvar-
lar yükseliyor.” dedi.

“REHABİLİTEYE İZİN VERMİYORUZ”
Böke, ruh sağlığının belirleyicileri arasında en 

önemli şeylerden birinin de “temel ihtiyaçlara eşit ula-
şım” olduğunu söylerken, “Barınma, beslenme ve sağ-
lık... Üçünün asgari düzeyde sağlanacağı konusunda 
eşitlik çok önemli kavramlardan biri. Maalesef önem-
li sorunlarımızdan biri. Ruh sağlığına duyarlı başka 
bazı durumlar da var. Azınlık olmak bunlardan biri. 
Göçmenler ya da başka herhangi bir azınlık...  Savaş 
veya çatışma ortamına maruz kalan insanların rehabili-
te olmasına toplum olarak izin vermeyebiliyoruz. Sos-
yal medyada geçtiğimiz gün karşılaştığımız göçmenle-
re yönelik tokatlama olayı oldu. İnanılmaz bir şey. O 
çocuğun yaşadığını ruh sağlığı ekseninde değerlendi-
rin.” dedi.

“ERKEN TEŞHİS ÖNEMLİ”
Ruhsal problemleri erken tanıma 

programlarının ruhsal hastalıklarla mü-
cadelede çok önemli olduğunu söyleyen 
Böke,  “Ciddi hastalık olarak tanımladı-
ğımız çoğu şeyin erken yaşta teşhisi te-
daviyi mümkün kılabiliyor. Toplum-
sal olarak da bunu uygulamak mümkün. 
Mesela sosyal gruplar arası iletişimi 
güçlendirme çalışmaları... Yani grupları 
bölmek değil birleştirmemiz lazım. Biz 
tam tersine gettolaşma içinde yürüyoruz 
ama bunu biraraya getiren çalışmalara 
ihtiyacımız var. Ayrımcılığı önleyen ka-
nunlara ihtiyacımız var.” dedi.

Şiddet verilerini de değerlendiren 
Prof. Böke, “Burada Dünya Sağlık Ör-

gütü’nün verilerinden cinayet oranlarının azaldığını gö-
rüyorsunuz. Toplamda cinayet oranı düşüyor ama bu 
gelişmiş ülkelerde böyle. Geri kalmış ve orta düzey ül-
kelerde ise bu oran artmakta. Bu oranlara Türkiye’de 
ulaşmak mümkün değil. Adalet Bakanlığı veya herhan-
gi bu kurumun bu konuda bir çalışması yok. Vakıf veya 
derneklerin de öyle... Umut Vakfı’nın verilerini bula-
bildim. Verilere göre 2015 yılında bin 451 olan cinayet 
sayısı 2018 yılında 2 bin 274’e yükselmiş. Yaralanma 
olayları ise yine aşağı yukarı üçe katlanmış. Bunun ruh 
sağlığıyla doğrudan bağı bulunuyor.” şeklinde konuştu.

İkinci yargı paketinin hazırlıklarında sona gelindi. Daha önce kamuoyu tepkisi 

nedeniyle geri adım atılan “çocuğun istismarcıyla evlenmesi durumunda 

cezanın ertelenmesi” hükmünün bu pakette de yer alacağı öne sürülüyor

Y

Adalet duygusu ruh sağlığını etkiliyor
Çocuk Koruyucu Ruh Sağlığı 
Merkezi’nin düzenlediği 
konferansta konuşan Türkiye 
Psikiyatri Derneği Genel 
Başkanı Prof. Dr. Ömer Böke, 
“Adalet insanın ayağını yere 
sağlam bastıran bir şey. Bununla 
ilgili sıkıntı yaşadığımız zaman 
deprem oluyor” dedi
l Alper Kaan YURDAKUL

TOPLANTILAR DEVAM EDECEK
Halka Yönelik Ruh Sağlığı Toplantıları, Kadıköy 
Belediyesi Çocuk Ruh Sağlığı Merkezi 
tarafından, alanın önde gelen isimleri ile 
Kozyatağı Kültür Merkezi Meclis Binası 
Konferans salonunda 2020 Mayıs ayına 
kadar ayda bir kez gerçekleştirilmeye devam 
edecek.
Toplantılar ile ilgili detayları Kadıköy Belediyesi 
Çocuk Koruyucu Ruh Sağlığı Merkezi web 
sitesinden takip edebilirsiniz. 

Yargı reformunda
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ürkiye’nin en uzun soluklu festival-
lerinden biri olan Akbank Caz Fes-
tivali 29. kez şehri cazın farklı renk-
leriyle buluşturacak. Akbank Caz 

Festivali, yepyeni ritim ve renkleri içeren zen-
gin programı ile 17-27 Ekim tarihleri arasın-
da gerçekleşecek. Festivalde bu yıl, caz müzi-
ğinin önemli temsilcilerinden Art Ensemble of 
Chicago, Charles Lloyd Sky Trio feat., Gerald 
Clayton ve Marvin Sewell, The James Carter 
Organ Trio, Jakob Bro Trio, Louis Sclavis Qu-
artet, Sarah McCoy, Alfa Mist, Bugge Wessel-
toft & Erkan Oğur & Friends, Yonathan Avis-
hai Trio, Mats Eilertsen Trio, KOKOROKO, 
Maisha, NES, Vaudou Game gibi farklı ülkeler-
den birçok sanatçının yanı sıra Türkiye’den Ke-
rem Görsev Trio, Zuhal Olcay feat. Güvenç Da-
ğüstün, İmer Demirer, Ali Perret, Aydın Esen 
ve Can Kozlu, Bora Uzer Group, Bebop Proje-
ct, B’r Şeyler Eks’k, Standards & Selen Beyte-
kin, Serhan Erkol Kerem Türkaydın gibi isimler 
de sahne alacaklar. 

Organizasyonu ve içerik programlaması Po-
zitif iş birliğiyle gerçekleştirilen 29. Akbank 
Caz Festivali 11 gün boyunca; Ustalara Saygı, 

Avrupa’dan Caz, Cazda İngiliz Çıkartması, Ci-
vardakiler, Festivale Özel, Caz ve Ötesi, Caz 
Odada ve Caz Saati’nden oluşan sekiz ana te-
manın yanında; Liselerde Caz, Kampüste Caz 
ve Atölyeler ile toplam 11 kategoride caz sever-
lere unutulmaz anlar yaşatacak.

36 MEKÂN, 130 MÜZİSYEN, 35 KONSER
29. Akbank Caz Festivali’nde bu yıl; 36 

ayrı mekânda 130’dan fazla müzisyenle 35 
konser, 3 söyleşi, 25 atölye etkin-
liği gerçekleştirilecek. 
Akbank Sanat, Cemal 
Reşit Rey Konser Salo-
nu, Zorlu PSM, Baby-
lon, Caddebostan Kültür 
Merkezi, Moda Sahnesi, 
Nardis Jazz Club, Sum-
mart Sanat Merkezi, The 
Badau, Bova, Tamirane 
Akasya, Avusturya Baş-
konsolosluğu, Soho Hou-
se, Zuhal Concept, Sofa 
Hotel Autograph Col-
lection ve Feriye’nin de 
içinde bulunduğu 36 ayrı 
mekân festivale ev sahipli-
ği yapacak.

Organizasyonu ve içerik programlamasını 
yapan Pozitif’ten Genel Müdür Yardımcısı Ay-
şegül Turfan Mumcuoğlu ve Festival Yöneti-
cisi Gözde Sivişoğlu ise festivalin programına 
ilişkin şu bilgileri verdi: “Festival programımı-
zı 11 tema altında hazırladık ve “Caz Odada” 
ve “Caz Mutfakta” gibi yeni içeriklerle zen-
ginleştirdik. Bizim için çok kıymetli ve önem-
li bir gece olan ve 1991 yılından 2013’e ka-
dar festivalin direktörlüğünü yapan Mehmet 
Uluğ anısına bu yıl 6.’sı düzenlenecek “Meh-
met Uluğ Gecesi” için yine Babylon’da buluşa-
cağız. 2009 yılında Mehmet Uluğ’un davetiyle 
ilk albümünü Pozitif Müzik çatısı altında ya-

yımlayan İmer Demirer; Can Koz-
lu ve Volkan Topakoğlu ile bir-
likte İ.M.C. Trio olarak Babylon 
sahnesinde olacak. Gecede ayrıca 
Ali Perret, Şenol Küçükyıldırım 
ve Meriç Demirkol’dan oluşan 
P.D.K. Trio, Aydın Esen ve Bora 
Uzer Group sahne alacak. 

Pozitif olarak 29 yıldır, Ak-
bank Caz Festivali’nin or-
ganizasyonunu üstlenerek, 
DNA’mızın da temsil ettiği, şe-
hir ve yaşam kültürüne öncülük 
eden müziğin geliştirici ve dö-
nüştürücü gücüne inanıyoruz. 
Bu alandaki etkinliklerin sa-
dece fiziken değil yürekten de 
destekçisiyiz.

● Çocukça Caz / 19 Ekim Cumartesi 14.00 / Ta-
mirane Akasya
Çocuk Caz projesi sayesinde, çocukluk hatırala-
rımız arasında yeri olan melodiler ve şarkılar caz 
ile buluşarak bugünün çocuklarına yeni hatıra-
lar hazırlıyor. Festival programında sahne alacak 
Çocuk Caz projesinde; vokalde solist Nilay Tez-
say, gitar ve mızıkada Onur Hacet, kemanda İlker 
Görgülü sahneye neşe katacak. 
● Caz Odada Barry Good / 19 Ekim Cumartesi 
16.00 / Zuhal Konsept Akasya
Lukas Schiemer’ın önderliğindeki Avusturya-
lı grup Barry Good; Akbank Caz Festivali’nin mü-
zikseverlere farklı yaşam alanlarının veya evle-
rinin samimi ortamını anımsatacak bir konser 
deneyimine davet eden yeni konsepti “Caz Oda-
da” kapsamında Zuhal Konsept stüdyosunda 
sahne alacak.
● Cazzip Project / 19 Ekim Cumartesi 21.30 / 
The Badau Akasya
Hiromi Uehara, Avishai Cohen, Esbjorn Svensson 
Trio, Chick Corea Elektric Band, Gogo Pengu-
in gibi cazın yıldız müzisyenlerinden ve topluluk-
larından ilham alan Cazzip Project; hissettikleri 
müziği yapmak adına bir araya gelen bas gitarist 

Eren Turgut, davulcu Ertuğrul Biber ve piyanist 
Aslı Özer’den oluşuyor. 
● Liselerde Caz Yavuz Akyazıcı Project / 21 Ekim 
Pazartesi 11.00 / Kadıköy Anadolu Lisesi
Liselerde Caz atölyeleri, bu yıl bir kez daha Ak-
bank Caz Festivali’nin en yaratıcı etkinliklerinden 
biri olmaya aday. Her yıl düzenlenen bu etkinlik 
dizisi, lise öğrencilerini cazla tanıştırmayı ve on-
lara cazı sevdirmeyi amaçlıyor. iselerde Caz atöl-
yelerinin bu yılki ilham verici konukları Yavuz Ak-
yazıcı Project oluyor.
● Bugge Wesseltoft & Erkan Oğur & Friends / 
24 Ekim Perşembe 21.00 / Moda Sahnesi
Aralarında Erik Truffaz ve İlhan Erşahin gibi mü-
zisyenlerin de bulunduğu dostlarıyla sürdürdüğü 
diğer projesi Bugge & Friends’in performansları, 
Norveçli usta müzisyen Bugge Wesseltoft’un en 
ilham verici işleri arasında. 2018’de İstanbul’da 
tanıştığı ve hayranlık duyduğu Erkan Oğur’la 
yepyeni bir birlikteliğe adım atan sanatçı, bu 
sürpriz işbirliğinin ilk konserini Moda Sahnesi’n-
de vermeye hazırlanıyor. 
● Kerem Görsev Trio / 25 Ekim Cuma 20.30 / 
Caddebostan Kültür Merkezi
Türkiye caz sahnesinin önde gelen müzisyenle-

rinden Kerem Görsev, fark yaratacak bir perfor-
mans ile Akbank Caz Festivali sahnesinin konu-
ğu oluyor. Şehrin caz halini bestelerine içtenlikle 
yansıtan Görsev’e sahnede Ferit Odman ve Vol-
kan Hürsever eşlik edecek.
● Zuhal Olcay feat. Güvenç Dağüstün / 26 Ekim 
Cumartesi 20.30 / Caddebostan Kültür Merkezi
Bugüne kadar Onno Tunç, Mehmet Teoman, Ve-
dat Sakman, Selim Atakan, Bülent Ortaçgil ve 
Gürol Ağırbaş gibi isimlerle çalışarak sekiz solo 
albüm yayımlayan ve pek çok kolektif albüm-
de de yer alan Zuhal Olcay, bu sonbahar Akbank 
Caz Festivali sahnesine Güvenç Dağüstün eşli-
ğinde konuk oluyor.
● Caz Odada Açık Mikrofon / 26 Ekim Cumartesi 
21.00 / Tamirane Akasya
Katılımcıların sahneye çıkıp caz standartları ara-
sından diledikleri parçayı seslendirebilecekle-
ri bir caz performans gecesi sunan etkinlikte; 
Elif Çağlar’ın sunumuyla, piyanoda Çağrı Sertel, 
kontrbasta Volkan Hürsever ve davulda Ediz Ha-
fızoğlu’ndan oluşan orkestranın eşliğinde sahne-
de olma deneyimini kaçırmayın.
Festivalin tüm programına ulaşmak için: www.
akbankcaz.com

Bu yıl 29. kez caz severlerle buluşacak Akbank Caz Festivali, 
17-27 Ekim tarihleri arasında 130’dan fazla yerli ve yabancı 
sanatçının performansıyla 36 ayrı mekânda gerçekleştirilecek

Akbank Caz Festivali başlıyor

Şair ve yazar Attila İlhan, ölümünün 14. yılında Kadıköy Belediyesi ve 
Attila İlhan Bilim Sanat Kültür Vakfı iş birliğiyle düzenlenen tören-
le anıldı. Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi’nde, İlhan’ın 
ölüm gün dönümü olan 10 Ekim’de gerçekleştirilen tören, Attila İl-
han’ın hayatından kesitlerin yer aldığı sinevizyon gösterimiyle başladı. 
Zeynep Oral’ın konuşmasıyla devam eden gecede Kerem Alışık ve Şe-
nay Gürler, İlhan’ın şiirlerini okudu. Program, Ferhat Göçer’in müzik 
dinletisiyle sona erdi. 

“TEMELİ BAĞIMSIZLIK VE ÖZGÜRLÜK”  
Attilâ İlhan’ın eserlerinde özgürlük ve bağımsız-
lık temalarının temel teşkil ettiğini söyleyen PEN 
Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Oral, 
törende yaptığı konuşmada, Attila İlhan’la 1970’li 
yıllarda tanıştığını belirterek, “Attila İlhan deyin-
ce içimi hüzünlü bir gülümseme kaplıyor. Çok 
güzel bir insandı. Onunla sohbet ettiğiniz vakit 
mutlaka ve mutlaka yeni bir şeyler öğreniyor-
dunuz.” ifadelerini kullandı. 
Oral, İlhan’ın geleneksel halk şiiri, divan edebi-
yatı ve dünya edebiyatından bir bileşime ulaşan 

şiirleriyle kendi kuşağını aşka âşık ettiğini söyledi. İlhan’ın kent şiiri yaz-
dığını da aktaran Zeynep Oral, roman, hikaye, deneme ve şiir gibi bütün 
türlerde kenti ve kentlileri anlattığını dile getirdi. 

DİMDİK AYAKTA... 
Anma programında Attilâ İlhan’ın hayatından kısa kesitler de sunuldu. 
Gösterilen kesitlerde, Attilâ İlhan yaşadığı travmaların düşünce hayatını 
şekillendirdiğini ve bu durumu iyi yönettiğini, yaşanan acılar karşısında 
dimdik ayakta kaldığını anlattı. Gösterilen kesitler izleyicilere duygusal 
anlar yaşatırken, İlhan’ın konuşmaları uzun alkışlarla karşılandı.

“PİYANO EŞLİĞİNDE ŞİİR KEYFİ” 
11. Attila İlhan Liseli Gençler Kompozisyon Ya-
rışmasında birinci olan Ebru Ayyıldız da Attila İl-
han’ın çok yönlülüğüne, fikir yapısına ve sanat 
anlayışına yönelik bir konuşma yaptı. Kerem 
Alışık ve Şenay Gürler, İlhan’ın “Ben Sana Mec-
burum”, “Korkarım”, “Üçüncü Şahsın Şiiri”, “An 
Gelir” gibi sevilen şiirlerini piyano eşliğinde yo-
rumladı. Program, Ferhat Göçer’in müzik dinle-
tisiyle sona erdi.

Attİla İlhan
şİİrlerle şarkılarla anıldı

KADIKÖY’DE NELER VAR?

başlıyor
Akbank Caz Festİvalİ

● Alper Kaan YURDAKUL

Sezona ‘Don Kişot’lu açılış

İstanbul Devlet Opera ve Balesi 2019-2020 bale sezonunu, Miguel 
de Cervantes’in aynı adlı romanından bale sahnesine aktarılan Don 
Kişot balesi ile açtı.
Ludwig Minkus’un müziğindeki melodi zenginliği, İspanyol kültü-
rünün renkli ve heyecan verici etkisinin uyumlu birlikteliği, yüksek 
seviyedeki bale tekniğiyle dünyaca ünlü toplulukların repertuvar-
larında değişmez bir yer edinen Don Kişot, 10 Ekim akşamı Kadı-
köy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde seyircisi ile buluştu. 
Eserde; Büşra Ay – Kitri, Erhan Güzel – Basilio, Alper Akalın - Don 
Kişot, Cem İndere -Sancho Panza, Özerk Tozkoparan – Gamache, 
Berfu Elmas – Amor, Zuhal Balkan ve Maia İto – İki Arkadaş, Can 
Bezirganoğlu – Çingenelerin Başı, Merve Topaldemir – Rüya Kra-
liçesi rollerinde dans ettiler. Şimdiden tüm temsillerinin kapalı gişe 
olduğu eser; 19 Ekim saat 16.00’da yeniden sahnelenecek.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, bale sezonunu 
Don Kişot ile Kadıköy’de açtı

● Gökçe UYGUN

T
Kadıköy Belediyesi ve Attila İlhan Bilim Sanat 
Kültür Vakfı iş birliğiyle düzenlenen gecede, 
Attila İlhan şiirlerle, şarkılarla anıldı
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kim ayı Dünya Sağlık Örgütü tara-
fından “Meme Kanseri Farkındalık 
Ayı” olarak kabul ediliyor. Kadıköy 
Belediyesi de meme kanserine dik-

kat çekmek ve kanser hakkında bilinç oluştur-
mak amacıyla 1-31 Ekim tarihleri arasında çe-
şitli etkinlikler düzenliyor. Etkinlikler 10 Ekim 
Perşembe günü Süreyya Operası önünde gerçek-
leşen dans gösterisiyle başladı. Kadıköylülerin 
yoğun ilgi gösterdiği etkinliğin açılış konuşma-
sını da Kadıköy Belediyesi Sağlık İşleri Müdü-
rü Filiz Ünlü yaptı. Ünlü, “Dünyada her sekiz 
kadından birinin meme kanserine yakalandığı-
nı göz önünde bulundurduğumuz zaman kan-
ser hakkında farkındalık yaratmak çok önem-
li. Meme kanserinde erken tanı ve tedavi çok 
önemli. Bu nedenle Kadıköy Belediyesi olarak 
sekiz yıldır Kadın Sağlığı ve Mamografi Mer-
kezi'nde vatandaşlarımıza ücretsiz sağlık hizme-
ti veriyoruz.” dedi.  

Açılış konuşmasının ardından “Meme Sağ-
lığını Önemse Hayata Gülümse” pankartı ile 
“Kendi Kendine Meme Muayenesi Hayatınızı 
Kurtarabilir”, “Erken Tanı Hayat Kurtarır” dö-
vizlerinin yer aldığı alanda Kadıköy Belediyesi 
Gençlik Sanat Merkezi'nde dans kursuna giden 
kadın kursiyerler,  sirtaki dansı yaparak meme 
kanserine dikkat çekti. Kadıköylüler de alkışla-
rıyla etkinliğe destek verdi.  

KORKMADILAR YÜRÜDÜLER
Kadıköy Belediyesi, Türk Tıbbi Onkoloji 

Derneği ile el ele vererek 13 Ekim Pazar günü 
“Meme Kanserinden Korkmuyorum Yürüyo-
rum” etkinliği düzenledi. Suadiye Hotel önün-
de kurulan stanttan, pembe balonlarını ve et-
kinlik için hazırlanan üzerinde “Korkmuyorum 
Yürüyorum” yazısı ile meme kanserinin sem-
bolü olan pembe kurdelenin yer aldığı tişörtle-
rini alan 7’den 70’e bütün Kadıköylüler, Bağ-
dat Caddesi sahil yolunda biraraya geldi. Yoğun 

bir katılımın olduğu, Kadıköy Belediyesi Baş-
kan Yardımcısı Mustafa Oltulu ile belediye ça-
lışanlarının da yer aldığı etkinliğe, Kadıköy Be-
lediye Başkanı Şerdil Dara Odaşı da eşi Rojvan 
Odabaşı ve oğlu Rona ile katılarak destek verdi. 

“GÖKYÜZÜ PEMBEYE BOYANDI”
Sahil yolunda “Meme Sağlığını Önemse Ha-

yata Gülümse” pankartının arkasında biraraya 
gelerek yürüyüşe başlayan Kadıköylüler, yürü-
yüşün bitiş noktası olan Caddebostan Migros’a 
kadar “Korkmuyorum Yürüyorum” ile “Farkın-
dayım Korkmuyorum” sloganı attı ve alkış tuttu. 
Sahilde spor yapanlar ve güneşli havanın keyfini 
çıkaranlar da alkışlayarak yürüyüşe destek ver-
di. Katılımcılar, yürüyüşün bitiş noktasında mü-
zikle ve ikramlarla karşılandı. Etkinlik pembe 
balonların gökyüzüne bırakılması ile son buldu.

Meme Kanseri Farkındalık Ayı nedeniyle Kadıköy Belediyesi’nin 
düzenlediği etkinliklere Kadıköylünün ilgisi yoğun oldu

Hem

Ülkemizde 3 milyon kadın idrar kaçırma problemiy-
le karşı karşıya. İdrar kaçıran kadınları bilgilendirmek 
ve farkındalık yaratmak amacıyla 2 yıl önce “Hayat-
ta kaçırılan anların” hikayelerini konu alan ve tüm Tür-
kiye ile birlikte kaleme alınan kitap projesinden son-
ra, Kontinans Derneği, Canped ve Nergis Kumbasar, 
2019-2020 yılında önemli bir projeye daha imza at-
mak için buluştu. İdrar kaçırma konusunda önem-
li çalışmalar gerçekleştiren Kontinans Derneği ve pro-
je temsilcisi Nergis Kumbasar, “Hayatı Kaçırmayanlar 
Kulübü” projesi için tekrar bir araya geldi. Proje kap-
samında yoğun bir katılımın gerçekleştiği ilk seminer 
ise Kadıköy Belediyesi Sosyal Yaşam Evi işbirliği ile 
yapıldı. Kadıköy Belediyesi Sosyal Yaşam Evi ve Kon-
tinans Derneği işbirliğiyle Kozyatağı Kültür Merke-
zi Konferans Salonu’nda düzenlenen “İdrar Kaçırmak 
Bir Problemdir” konulu bilgilendirme semineri Nergis 
Kumbasar'ın moderatörlüğünde Kontinans Derneği 
Başkanı Prof. Dr. Tufan Tarcan ve yönetim kurulu üye-
si Prof. Dr. Oktay Demirkesen’in konuşmacı olarak 
katılımıyla gerçekleşti.

“NASIL OLDUĞU ÖNEMLİ”
Bu hastalığın belirtisinin arkasında çok fazla has-
talık da yatabildiğini ifade eden Kontinans Derneği 
Başkanı Prof. Dr. Tufan Tarcan, doğru ve hızlı tedavi 
için idrar kaçırmanın tiplerini ve sebeplerini de kont-
rol etmenin önemine vurgu yaptı. Hastaların tedavi 
noktasında ilaç ya da ameliyat ön yargısıyla doktora 
gittiğine dikkat çeken Tarcan şöyle devam etti: “Na-
sıl ve ne zaman idrar kaçırıyorsunuz? Ani bir sıkışma 
hissiyle mi idrar kaçırıyorsunuz? Bunun adı sıkış-
ma tipi idrar kaçırma. Öksürmeyle, aksırmayla yapı-
lan idrar kaçırma ise stres tipi idrar kaçırma diyoruz. 
Her ikisine de sahipseniz karışık tipte idrar kaçırma. 
Hiç fark etmeden devamlı damla damla bunun adı 
da devamlı tipte idrar kaçırma. Hareket kabiliyetiniz 
iyice azalmış ise hareket güçlüğü yaşıyorsanız buna 

da fonksiyonel tipi idrar kaçırma diyoruz. Hekimin 
bunu iyi ayırt etmesi lazım. Doktorlar da o yüzden 
bununla ilgili size detaylı sorular sorarlar. Bazen so-
rularla da cevap bulunamayınca testlerle de idrar 
kaçırmanın hangisi olduğu da ortaya çıkar.”

“YÜRÜYÜŞ VE PİLATES YAPIN”
Kahkaha atarken ya da gülerken de idrar kaçırma-
ları yaşanmasına değinen Tufan Tarcan, “Eğer ço-
cuklarınız 4 yaşını doldurmuş ve hala daha tam 
kuru değilse bir hekime başvurması gerekiyor. Ma-
sum idrar kaçırmanın önüne bir an önce geçilmeli. 
Çocuklarda sosyal etkileri olabiliyor. Hatta böbrek 
yetmezliğine kadar gidebiliyor.” diye konuştu.
İdrar kaçırmanın insanların sosyal yaşamını etkile-
yen bir hastalık olduğunun altını çizen Prof. Dr. Ok-
tay Demirkesen ise genel olarak bu hastalığın 40 
yaşından sonra kadınlarda daha sık görüldüğünü 
belirtirken, ileriki yaşlarda ise hem kadınlarda hem 
de erkeklerde yaşandığını belirtti.
Gebelik döneminin risk faktörü taşıdığına dikkat 
çeken Demirkesen, “Yürüyüş ve pilatesin idrar ka-
çırmaya pozitif etkisi var. Stres tipi idrar kaçırmaya 
özellikle faydası olacağını söyleyebiliriz.” açıklama-
sında bulundu.

“Hayatı Kaçırmayanlar Kulübü” buluştu

Kansere karşı

yürüdüler
dans ettiler

E

Kadıköy Belediyesi’nin “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” 
nedeniyle gerçekleştirdiği etkinliklerden biri de Kadı-
köy Belediyesi Mamografi ve Kadın Sağlığı Merkezi’nde 
Radyoloji Uzmanı Doktor Hikmet Karagüllü’nün verdiği 
konferanstı. 15 Ekim Salı günü Kozyatağı Kültür Merke-

zi Meclis Binası’nda gerçekleştirilen kon-
feransta Karagüllü meme kanseri-

nin nedenlerini ve risk faktörlerini 
anlattı.

Radyoloji Uzmanı Doktor Hikmet 
Karagüllü konuşmasına şu bil-
gileri vererek başladı: “Dünya-
da her 8 kadından biri yaşamı-

nın bir döneminde bu kanser türü 
ile karşılaşıyor. Dünyada her yıl bir 

milyon 700 bin kadın meme kan-
serinden etkileniyor. Meme kanseri-

nin görülme sıklığının artmasına karşılık 
görüntüleme yöntemlerinin gelişmesi, erken tanı, tedavi 
yöntemlerinin uygulama alanına girmesi ve düzenli tara-
malar ile meme kanserine bağlı ölüm oranlarında düşüş 
de dikkat çekiyor.” Karagüllü, Kadıköy Belediyesi Ma-
mografi ve Kadın Sağlığı Merkezi’nde bugüne kadar 53 
bin kişiye mamografi, 39 bin kişiye de ultrason çekildiği-
ni, bin 629 hastadan biyopsi alındığını ve alınan bu biyop-
silerden 652 tanesinin kötü huylu çıktığını söyledi.

“MEME KANSERİ TÜMORAL BİR OLUŞUMDUR”
Meme kanserinin süt bezleri ve süt kanallarını döşeyen 
hücrelerin anormal çoğalması ile oluşan tümoral oluşum 
olduğunu söyleyen Doktor Hikmet Karagüllü, “Genellik-
le menopozdan sonra meme kanserini görüyoruz. Gerek 
Türkiye’de gerekse dünyada meme kanserlerinin yüz-
de 30’u, 40 ile 50 yaş arasında görülüyor.” dedi.  Uzman 
Doktor Hikmet Karagüllü, meme kanserini kalıtsal ne-
denlerin dışında etkileyen risk faktörlerinin olduğunu ifa-
de etti ve faktörleri de şu şekilde sıraladı; “İleri yaş (50 
yaş üzeri), birinci ve ikinci derece akrabalarda bir veya 
birden fazla meme kanseri öyküsü, beslenme (yağdan 
zengin), alkol alımı, geç doğum, emzirmeme, ilk âdetin 12 

yaş öncesi olması, menopoza geç girilmesi (55 üzeri) gibi 
nedenlerle birlikte, menopoz sırasında kullanılan hormon 
tedavisi, uzun süreli kullanılan doğum kontrol hapları, fi-
ziksel aktivitenin azlığı ve kilo alınması.”

“PORTAKAL KABUĞU GÖRÜMÜ, KIZARIKLIK...”
Meme kanserinin birçok belirtisi olduğuna dikkat çeken 
Doktor Karagüllü, meme başında çekinti, düzleşme, ka-
buk bağlaması, şekil bozukluğu, meme başında akın-
tı (özellikle kahverengi –kanlı akıntı), memede asimetri 
ve büyüme gibi belirtilerin olduğunun altını çizdi ve di-
ğer belirtileri de şöyle sıraladı; “Ciltte yara, kızarıklık, mo-
rarma, kalınlaşma, çökme, portakal kabuğu görünümü, 
ödem, şişlik, koltuk altında ele gelen ağrılı ya da ağrısız 
kitle.”

“MAMOGRAFİ EN BÜYÜK YARDIMCIMIZ”
“Meme kanserinde en büyük risk faktörü kadın olmak-
tır” diyen Karagüllü, “Meme kanseri altını çizerek söylü-
yorum sadece bir kitle değildir. Meme kanseri eşittir kit-
le değildir. Ele gelen kitleyi beklemeyin. Mamografinin 
önemi burada ortaya çıkıyor.” şeklinde konuştu. 
“Kanser ile mücadelede en büyük silahımız mamogra-
fi cihazı” diyen Doktor Karagüllü, konuşmasına şu bilgileri 
ekleyerek devam etti: “Normalde bir meme kanseri 7-10 
yıl aralığında elle hissedilir duruma gelirken, mamografi 
yöntemiyle ele gelmeden 3-4 yıl öncesinde saptanabi-
lir. 40 ile 70 yaş arasında her yıl mamografi çekilmesi ge-
rekiyor. 70 yaşından sonra herhangi bir hastalığı yoksa 
meme yoğunluğuna göre 1 ile 2 yıl arasında olmak üze-
re mamografi çekilmesini öneriyoruz.  40 yaşında meme 
kanseri olan bir annenin kızına 30 yaşında mamogra-
fi çekmeye başlıyoruz. Yanına MR’ı ve ultrasonu öneriyo-
ruz. Anne 38 yaşında meme kanseri olmuşsa ve BRCA 
dediğimiz gen testi pozitif ise kızına 28 yaşında mamog-
rafi çekmeye başlıyoruz ve yanına MR’ı ile ultrasonu da 
ekliyoruz. Yüksek riskli olanlarda bunu uyguluyoruz.” 
Hikmet Karagüllü, erkeklerde de meme kanseri olduğu-
nu ve 25 yılda 37 erkekte meme kanseri gördüğünü de 
sözlerine ekledi.

Meme kanserinde 
en büyük risk 
faktörünün kadın 
olunması olduğunun 
altını çizen Doktor 
Hikmet Karagüllü, 
“Meme kanseri 
eşittir kitle değildir. 
O yüzden ele gelen 
kitleyi beklemeyin.” 
diyor

    Kitle oluşmasını
BEKLEMEYIN!

Hazırlayan: Seyhan KALKAN VAYİÇ
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ençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel 
Müdürlüğü ve Amatör Spor Kulüple-
ri Konfederasyonu tarafından her yaş-
tan insanın spor yapabileceği şekilde 

düzenli fiziksel aktivitelerin oluşturulmasını özen-
dirmek ve yeni bireylerin spora kazandırılması için 
farkındalık oluşturmak amacıyla ortaklaşa düzenle-
nen ‘Amatör Spor Haftası’ etkinlikleri Türkiye’nin 
dört bir tarafında kutlanırken, bu adreslerden biri 
de Kadıköy oldu. 

Kadıköy Amatör Kulüpler Birliği tarafından 12 
Ekim Cumartesi günü Fikirtepe Dumlupınar Spor 
Kulübü’nün sahasında gerçekleştirilen etkinlik-
te Bostancıspor ve Defnespor’da oynayan çocuk-
lar arasında gösteri maçı yapıldı, Kadıköy Belediye 
Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da Kadıköy’ün gele-
cekteki sporcularını izlemek için etkinliğe geldi. 
Amatör spor kulüplerinin problemlerini dinleyen 
Odabaşı, “desteğimizi sürdüreceğiz” dedi.

“AMATÖR RUHU KORUYACAĞIZ”
Etkinlikte konuşan Başkan Odabaşı, “Amatör-

ler Haftası kapsamında, Kadıköy Amatör Spor Ku-
lüpleri Birliği’nin düzenlediği 2009-2010 yaş grup-
ları arası turnuvada geleceğin sporcularını izledik. 
Spora karşı içimizdeki amatör ruhu hep koruyaca-
ğız.” dedi. Amatör branşların ve kulüplerin yaşadı-
ğı zorlukları dinlediğini söyleyen Odabaşı, “Deste-
ğimizi her zaman sürdüreceğiz.” diye konuştu.

“İLGİDEN MEMNUNUZ”
Gazetemize konuşan Koşuyolu Spor Kulübü 

Başkanı ve Kadıköy Amatör Kulüpler Birliği Baş-
kanı Taşkın Tuna, “Daha önce de saha, nakliye, 
maddiyat gibi problemlerimizden bahsediyorduk. 
Amatörler olarak şimdiye kadar hep kenarda kal-
dık.  Son yıllarda Kadıköy Belediyemizin gösterdi-
ği ilgiden dolayı çok memnunuz. Amatörler hafta-
sı etkinliklerine gelmeleri de bizi çok memnun etti. 
Böyle destekler sayesinde önümüzü daha iyi görü-
yor, her şeye daha iyi bakar duruma geliyoruz. Her-
kese teşekkürler.” diye konuştu.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Tur-
kish Airlines EuroLeague 2019-2020 sezonu üçün-
cü hafta maçında Kirolbet Baskonia Vitoria-Gaste-
iz’i konuk ediyor. 19 Ekim Cumartesi günü 20:45’te 
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mü-
cadele, beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlana-
cak. Karşılaşmayı Matej Boltauzer, Carmelo Pater-
nico ve Gytis Vilius üçlüsü yönetecek.

 
FENERBAHÇE ÜLKER’DE DURUM NE?
 Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLea-

gue’deki son maçında 10 Ekim Perşembe günü Kı-
zılyıldız deplasmanında çıktı. Özellikle hücumda 
çok zorlandığı mücadelede 56 sayıda kalan ekibimiz, 
potasında da 68 sayı görerek mücadeleden mağlubi-
yetle ayrıldı. Fenerbahçe Beko’da Nando De Colo 
19, Ali Muhammed 13 sayı üretti.

 Fenerbahçe Beko, son resmi maçında ise 12 
Ekim Cumartesi günü Türk Telekom ile Ankara 
Spor Salonu’nda karşılaştı. Ekibimiz, bu mücadeleyi 
59-75 kazanarak Basketbol Süper Ligi’nde üçte üç 
yaptı. Sarı-lacivertlilerde Kostas Sloukas 18 sayı, 7 
asist, 5 ribaund, 2 top çalma istatistikleri üretti. Der-
rick Williams da 12 sayı ile galibiyette önemli pay 
sahibi oldu.

 Fenerbahçe Beko’da Joffrey Lauvergne ve Ege-
han Arna’nın tedavi süreçleri devam ediyor.

 
OYUNCULARIN DURUMU NE? 
Gigi Datome, EuroLeague’de faul çizgisini son 

21 ziyaretinde de hata yapmadı. Kaptan Melih Mah-
mutoğlu, EuroLeague’de son 18 serbest atışında da 
isabet kaydetti. Melih, son 6 EuroLeague maçında 
da en az 1 üç sayı isabeti buldu. Nando De Colo, 
EuroLeague’de kullandığı son 19 serbest atışta da 
isabet buldu. Fransız yıldız, son 6 EuroLeague mü-
sabakasında da en az 15 sayı üretti ve en az 2 üç sa-
yılık isabet kaydetti. Jan Vesely, 2018-19 EuroLea-
gue sezonunda en yüksek verimlilik puanına sahip 
beşinci oyuncuydu (17.6). Vesely, top çalma alanın-
da da ortalama 1.4 ile dördüncü sıradaydı. 

Nando De Colo, EuroLeague’de maç başına 
14.7 sayı ortalamasıyla 2018-19 sezonunun en sko-
rer üçüncü oyuncusuydu. Fransız yıldız, serbest atış 
yüzdesinde de %94.57 ile üçüncüydü. Ali Muham-
med, geçtiğimiz sezon EuroLeague’de en isabetli üç 
sayılık atış kullanan üçüncü isimdi (%49.6). 

 Nando De Colo, EuroLeague tarihinde en yük-
sek yüzdeyle (%93.87) faul atan oyuncu. Datome de 
bu sıralamada %91.09 ile beşinci sırada.

BİRİNCİ AMATÖR 
LİGDE BU HAFTA
BİRİNCİ AMATÖR 
LİGDE BU HAFTA
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 üç maç oynayan Bostancıspor lige 
istediği gibi bir başlangıç yapamadı. İlk maçında 
Heybeliada ile karşılaşan kırmıza siyahlılar 
maçtan “1-2” mağlup ayrıldı. İkinci maç Anadolu 
Üsküdar’ın “5-2” galibiyetiyle sonuçlanırken, 
oynadığı üçüncü maçtan da Gümüşsuyu’na 
karşı “6-1” mağlup oldu. Bu sonuçlarla ligin son 
sırasına yerleşen Bostancı, dördüncü maçında 
Pendik Kaynarca ile Yenisahra Stadı’nda 
karşılaşacak. 
14. Grupta yer alan Yeldeğirmeni için de ilk hafta 
karşılaşmalarının pek iyi geçtiği söylenemez. 
İlk maçında Sultanbeyli’ye “2-1”, ikinci hafta Öz 
Karacaahmet’e “3-1” yenilen Yeldeğirmenispor, 
üçüncü maçında Kanlıca ile “1-1” berabere kaldı. 
Son maçında Kartal Çavuşoğlu ile karşılaşan 
Yeldeğirmeni “2-1” galip geldi. Bu sonuçlarla 4 
puanla 7. sırada yer alan Yeldeğirmeni, eksiklerini 
gidermek için yoğunlaştırılmış antrenman 
programıyla çalışmalara devam ediyor. 
Bu haftaki maçlar ise şöyle: 
İSTANBUL SİTESPOR - YELDEĞİRMENİSPOR
PENDİK KAYNARCA - BOSTANCISPOR

Yüzme 
şampİyonasından 
güzel haber!
Kadıköylü 4 gencin de takım olarak yarıştı-
ğı Berlin’de düzenlenen Dünya Kupası Yüz-
me Şampiyonası’nın 2.gününde güzel haber 
geldi. Kadıköylü sporcular 4x100 metre mix 
bayrak takımı yarışında bronz madalyanın 
sahibi oldu.

Yüzme sporunda en önemli turnuvalar-
dan biri olan Dünya Kupası Yüzme Şampi-
yonası, tüm hızıyla devam ederken, Türkiye 
adına yarışan takımlardan biri de Fenerbah-
çe yüzme şubesinde de yarışan Kadıköylü 
sporcular Emre Sakçı, Yalım Acımış, Gizem 
Güvenç ve Selen Özbilen’den oluşan Türki-
ye 4x100 metre mix bayrak takımıydı.

Almanya’nın başkenti Berlin’de düzen-
lenen Dünya Kupası Yüzme Şampiyona-
sı’nın 2. gününde milli yüzücüler önemli bir 
başarı elde etti. Takım, 3:33.74’lük derece-
siyle 3. oldu ve bronz madalya kazandı.

Erenköy Işık 
hızlı başladı!
Altyapı liglerinde aldığı başarılarla 
adından çokça söz ettiren Erenköy Işık 
Basketbol takımı liglere hızlı başladı

Işık Okulları bünyesinde kurulmuş olan Işık Spor 
Kulübü’nün Kadıköy şubesinin çocuk basketbolcu-
ları bu yıl da ilk haftalarda oynadıkları maçlarda ga-
libiyet getirdi. Galatasaray ve Beşiktaş gibi yüksek 
bütçeli takımlarla karşılaşmalarına rağmen sahadan 
galip ayrılan Erenköy Işık Spor Kulübü’nün nihai 
hedefi ise bütün küçük gruplarında şampiyonluk.

Bu yıl U16 Erkekler Ligi’nde takımı bulunan 
Erenköy Işık, ilk maçına galibiyetle başladı. İlk 
maçta ligin iddialı takımlarından Ziya Onurspor ile 
karşılaşan ekip, “58 - 59”luk galibiyet aldı.

U14 Erkekler Ligi’nde de takımı bulunan Erenköy 
Işık, “Beşiktaş” “Galatasaray”, “Fenerbahçe” gibi ta-
kımların arasından sıyrılmaya çalışacak. İlk maçında 
Galatasaray’ın B takımını yenen ekip, bu hafta İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi’yle karşılaşacak.

EuroLeague’de 
kritik karşılaşma

Son 4 yılda 3 EuroLeague finali oynayan Fenerbahçe Erkek 
Basketbol Takımı grup maçında Kirolbet Baskonia Vitoria-Gasteiz’i 
konuk ederken, takımın son durumunu sizler için derledik

Kadıköy Amatör Kulüpler 
Birliği, “Amatör Spor 
Haftası” kapsamında 
Fikirtepe Dumlupınar 
Spor Kulübü’nün stadında 
etkinlik gerçekleştirdi

 Amatörler haftası 
yeşil sahada kutlandı

G

Kadıköy Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün geçtiğimiz 
hafta “Amatör Spor Haftası” kapsamında 
gerçekleştirdiği etkinlikler de devam ediyor. 

Kadıköy’de bulunan Amatör basketbol kulüplerini 
kapsayan turnuvalarda kadın ve erkeklerde farklı 
yaş kategorilerine göre ödüller verilecek.

TURNUVA DEVAM EDİYOR



Şair, yazar ve ressam Muzaffer 
Oruçoğlu ‘Yazarlar ve Yapıtlar’ isimli 
sergisi Barış Manço Kültür Merkezi’nde 
sanatseverlerle buluşuyor
Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi Ser-
gi Salonu’nda 5 Ekim’de açılan “Yazarlar ve Yapıt-
lar” sergisi, Muzaffer Oruçoğlu’nun yaşamı boyunca 
okuyup sevdiği Türkiye ve dünya yazarları ve yapıt-
larından oluşuyor. Avusturalya’da yaşayan ressamın, 
çizmeden önce uzun yıllar hayalini kurduğu ve bir yıl 
içinde tamamladığı bu resimler ilk kez sergileniyor. 
Sergiyi ‘Yazarlar ve Yapıtlar’ serisinin birinci bölü-
mü olarak planlayan Oruçoğlu, ikinci bölümü ise iki 
yıl içerisinde tamamlamayı hedefliyor. Şimdiye kadar 
toplam altı ülkede 60’a yakın kişisel resim sergisi açan 
Oruçoğlu’nun 13’ü roman, yedisi şiir, ikisi masal ol-
mak üzere 30 kitabı yayınlandı.  Yazarlar ve Yapıtlar 
sergisi 25 Ekime’e kadar görülebilir.
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KADIKÖY BELEDİYESİ 
GÖNÜLLÜLERİ

HAFTALIK ETKİNLİK PROGRAMI

18 - 25 EKİM 2019
Başvuru Tel: 0216 346 57 57

ERENKÖY GÖNÜLLÜ EVİ AÇILIŞ ve 
KERMESİ

Tarih/Saat: 18.10.2019 /13.00
Yer: Erenköy Gönüllü Evi 

Düzenleyen: Erenköy Gönüllüleri         

EV KAZALARINDAN KORUNMA 
Hemşire Ayten Kuzucu

Tarih/Saat: 18.10.2019 /13.00
Yer: Rasimpaşa Gönüllü Evi 

Düzenleyen: Rasimpaşa Gönüllüleri           

KUVAYİ MİLLİYE DESTANI’NIN ÖNEMİ

Tiyatro Sanatçısı Haydar Zorlu
Tarih/Saat: 21.10.2019 /14.00

Yer: Caddebostan Kültür Merkezi
Düzenleyen: Erenköy Gönüllüleri          

BİLİNÇALTI OYUNUNU BOZMAK 
Abdullah Canıtez

Tarih/Saat: 22.10.2019 /14.00
Yer: Rasimpaşa Gönüllü Evi 

Düzenleyen: Rasimpaşa Gönüllüleri           

SWOT ANALİZ ÇALIŞMASI
İnşaat Yüksek Mühendisi Ahmet N. 

Taşpınar
Tarih/Saat: 23.10.2019 /14.00

Yer: Fenerbahçe Gönüllü Evi 
Düzenleyen: Fenerbahçe Gönüllüleri             

CUMHURİYET ve TÜRK KADINI
Eğitmen Dilek Oğuz

Tarih/Saat: 24.10.2019 /11.00
Yer: Hasanpaşa Gönüllü Evi 

Düzenleyen: Hasanpaşa Gönüllüleri       

HAYATINIZDAKİ DEĞİŞİKLİKLER
Yaşam Koçu Nilgün Bingöl

Tarih/Saat: 24.10.2019 /14.00
Yer: Fenerbahçe Gönüllü Evi 

Düzenleyen: Fenerbahçe Gönüllüleri             

NUMEROLOJİ İLE YAŞAM PLANIMIZ 
Cihan Barış Yazkan

Tarih/Saat: 24.10.2019 /14.00
Yer: Rasimpaşa Gönüllü Evi 

Düzenleyen: Rasimpaşa Gönüllüleri           

ŞU BİZİM RÖNESANS 
Yeditepe Üni. Öğr. Gör. Ayşen Arıç

Tarih/Saat: 24.10.2019 /14.00
Yer: Rasimpaşa Gönüllü Evi 

Düzenleyen: Rasimpaşa Gönüllüleri            

AŞURE ETKİNLİĞİ
Uz. Dr. Simay Bodur 

Tarih/Saat: 24.10.2019 /14.00
Yer: Göztepe Gönüllü Evi 

Düzenleyen: Göztepe Gönüllüleri              

PSİKODRAMA 
Psikolog Aysen ZORER 

Kayıt Tarih/Saat: 25.10.2019 /11.00-16.00                                                                                      
Tel: 0216 346 87 87

Yer: Göztepe Gönüllü Evi 
Düzenleyen: Göztepe Gönüllüleri              

KİTAP OKUMA GÜNLERİ
Yılmaz Özdil ‘Mustafa Kemal’ 

Tarih/Saat: 25.10.2019 /14.00
Yer: Göztepe Gönüllü Evi 

Düzenleyen: Göztepe Gönüllüleri 

Kriton Curi koroları 
çalışmalara başladı
Kriton Curi Parkı Gönüllüleri Türk Sanat Müziği 
Korosu, Türk Halk Müziği Korosu ile Vokal-İst 
Pop Korosu, koro şeflerinin yönetiminde 2019-
2020 sezonu çalışmalarına Kriton Curi Gönüllü 
Evi’nde başladı. Mahalle halkı çalışmalara 
yoğun ilgi gösterdi. 

Fenerbahçe’de 
afet bilinci 

eğitimi verildi
Fenerbahçe Gönüllü Evinde, Çevre ve Acil 

Durum Bilinci Komitesi Başkanı Ahmet 
Tanju, deprem öncesi, anı ve sonrasında 

yapılacakların anlatıldığı ‘Afet Bilinci Eğitimi’ 
verdi. Toplumsal afet, yangın bilinci ve 

toplanma alanları konularında bilgilendirme 
yapılan çalışmada ‘Fenerbahçe Mahallesi 

Afet Yerleşim Plan’ haritaları dağıtıldı. Hafta 
sonu da verilecek olan eğitimde Kadıköy 
Belediyesi Afet Eğitimi ve Bilinçlendirme 

Parkı’nda eğitimlere katılacak olanların 
kayıtları yapıldı.   

Brezilya’nın İstanbul Baş-
konsolosu Paulo Rober-
to Caminha De Castilhos 
França, Kadıköy Belediye 
Başkanı Şerdil Dara Oda-
başı’nı makamında ziyaret 
etti. 

Türkiye ve Brezilya ara-
sındaki diplomatik ilişkile-
rin 161 yıl önceye dayan-
dığını hatırlatan Castilhos 
França, önümüzdeki yıl İs-
tanbul’da hizmet veren Bre-
zilya Başkonsolosluğunun 
kuruluşunun onuncu yılını 
kutlayacaklarını belirtti.  Kadıköy ile her türlü iş-
birliğini yapmaya hazır olduklarını ileten başkon-
solos, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi 
ve birçok alanda işbirliği yapmayı amaçladıklarını 
ifade etti. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara 
Odabaşı da, Kadıköy’ün ulusal ve uluslararası öl-
çekteki, özellikle kültür sanat alanındaki faaliyet-

lerinden bahsederek, Ko-
lombiya Büyükelçiliği ile 
birlikte düzenlenen Mu-
ral festivali etkinliğini, Tu-
nuslu kadın yönetmen Sel-
ma Baccar’ın KADFEST 
Uluslararası Kadıköy Fes-
tivali kapsamında gerçek-
leştirilen “Yıldızlar Altında 
Sinema” etkinliğinde onur 
konuğu olarak yer alması-
nı örnek gösterdi. Odabaşı, 
Yeldeğirmeni Sanat Merke-
zi’nde gerçekleştirilen Caz 
Günleri ve İstanbul’daki tek 

opera binası olan Süreyya Operası’nda gerçekleşti-
rilen etkinliklerden bahsederek, Brezilya ile birçok 
alanda işbirliği yapmaktan duyacağı memnuniyeti 
dile getirdi. Odabaşı ayrıca Brezilya ile işbirliğinin 
kültür, sanat faaliyetleri ile sınırlı kalmadan kadın 
hakları, çevre gibi alanlara da genişletilmesi gerek-
tiğini söyledi.

adıköy son yıllarda sanat evlerinin, galeri-
lerin, atölye ve stüdyoların kurulduğu baş-
lıca bir semt haline geldi. Rasimpaşa ve 
Moda’da açılan mekânlarla birlikte sanat-

severlerin Kadıköy ile bağı farklı bir noktaya taşınıyor. 
Sanat mekânlarının açıldığı bir başka nokta da Yoğurtçu 

Caddesi. Dilan Üşenmez’in kurduğu Nina Sanat Stüdyosu 
da bu mekânlardan biri. Bu yeni sanat mekânı İstanbul’da 
rağbet gören sanat rotalarının dışında, Kadıköy Yoğurtçu 
Parkı’na komşu özelliğiyle de iddialı bir konumda.

KOLEKTİF ÇALIŞMALAR 
Marmara Üniversitesi Güzel Sanat-

lar Fakültesi’nden mezun olan Kadı-
köylü sanatçı Dilan Üşenmez, stüdyo-
sunda disiplinler arası birçok sanatçıyı 
biraraya toplamayı hedefliyor. Kadı-
köy’ün genç sanatçıların yaşadığı bir 
semt olduğunu söyleyen Üşenmez, 
“Burada hiçbir sınır olmamasına özen 
gösteriyorum. Demek istediğim özgür, kolektif, ba-
ğımsız ve politik işler gerçekleştirmek istiyorum. Bu 
arzuyla stüdyoyu kurdum. Karma sergiler, kişisel ser-
giler, performans sanatları gibi bir çok çalışma alanını 

birarada ele alacağız.” diyor. 
Yoğurtçu Parkı’nın buluşmaların, 

konserlerin, forumların, tartışmaların 
yapıldığı politik ve kültürel bir mekân 
olduğunu ifade eden Üşenmez, sokak-
la fiziksel bir bağ kurmak istediğini de 
ekliyor. 

 
AÇILIŞ “İLK KEZ” SERGİSİYLE 
Nina Sanat Stüdyosu ilk sergisine 

geçtiğimiz ağustos ayında ev sahipli-
ği yaptı. “İlk Kez” adını taşıyan sergi-
de; Ada Güreli, Burka Bayram, Ethem 

Onur Bilgiç, Eser Tuncer, Erdem Yıldız, Furkan Nuka 
Birgün, Selin Çınar, Sayna Soleimanpour, Kağan Bağ-
cı, Thinking Eye - Cesxc, Yiğit Şişmanoğlu, Zeynel Öz-
türk’ün eserleri yer aldı. 

Gönüllüler sezonu açtı
Kadıköy Belediyesi’ne bağlı Gönüllü Evleri yeni dönem çalışmalarına başladı

Yoğurtçu’da yeni sanat evi 
Yoğurtçu Parkı Caddesi’nde açılan Nina Sanat Stüdyosu, sergi 
ve etkinlik projeleriyle kolektif çalışmalar yapmayı hedefliyor
l Erhan DEMİRTAŞ
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Bostancı Gönüllü Evi sezon açılışı yaptı. 2019-2020 
sezon açılışı, mahalle gönüllüleri ve diğer gönüllü evleri 
başkanlarının katılımıyla gerçekleşti. 

Göztepe gönüllüleri de ilk yönetim kurulu 
toplantısını yaparak 2019-2020 dönemini 
açmış oldu. Yeni yönetim kurulu üyelerinin 
yanı sıra gönüllülerin de katıldığı toplantı, 
dönem etkinlik planlamaları üzerine kararların 
alınması,  gönüllülük üzerine sohbetler, dilek ve 
temennilerle son buldu. 

Göztepe Gönüllüleri ayrıca, Çocuk Komitesinin 
düzenlediği kahvaltıda buluştu. Yeni dönemde 
bir araya gelmenin mutluluğunun yaşandığı 
buluşmada, yeni dönemde yapılacak çalışmalar 
üzerinde de görüş alışverişinde bulunuldu. 

ABD’li yazar ve 
şair Sylvia Plath’i 
konu edinen ‘Sylvia 
Plath’ isimli tablo. 

Fotoğrafçı Eve Arnold’un 
1955’te ABD’li aktris ve 
model Marilyn Monroe’yu 
İrlandalı yazar James 
Joyce’un başyapıtı ‘Ulysses’i 
okurken çektiği fotoğraftan 
esinlenilen ‘James Joyce ve 
müstakbel okuru’ tablosu. 

Oruçoğlu’nun    
  Yazarlar 
ve Yapıtlar  ı 
Kadıköy’de

Brezilya Başkonsolosundan 
Başkan Odabaşı’nı Ziyaret



umhuriyet Marşları Korosu, 2016 yı-
lında Kadıköy Belediyesi Müzik Gö-
nüllüleri bünyesinde kuruldu. Fikrin 
sahibi ise Kadıköy Anadolu Lise-

si’nden emekli Edebiyat öğretmeni Pervin Özta-
bağ. Pervin Hanım neden böyle bir koroya ihti-
yaç duyduğunu şöyle açıklıyor: “Son zamanlarda 
ulusal bayramlarımıza büyük bir müdahale vardı. 
Eğer Kadıköy’de yaşamıyor olsak bayramlarımı-
zı yaşama şansı bulamayacaktık. Bu durum bizi 
düşünmeye itti ve dedik ki sadece şikâyet edip 
oturmayalım, bunu değiştirecek bir sesimiz ol-
sun, ses verelim dedik. Bu sesi de yaşatacak olan 
bir koromuz olsun istedim.”

Şu an yaklaşık 40 üyesi bulunan koro, kurul-
duğu günden beri resmi ve ulusal bayramlarda ya 
da anma günlerinde konserler veriyor. Koronun 
şefi, müzik öğretmeni Selçuk İşcan, “Eğlenceye 
yönelik değil eğitsel bir koroyuz. Bir kitabımız 
var, marşlardan oluşan. O kitaptan çalışıyoruz 
ve isteyenlere de bu kitabı veriyoruz. Amacımız 
yurt genelinde herkesin bu marşları söyleyebil-
mesi.” diyor ve ekliyor: “Bizim en çok istediği-
miz Kadıköy’de Atatürk Anıtı önünde kutlama 
töreni olduğunda hep birlikte tüm halkımızla bu 
marşları söyleyebilmek. Katılımın çok olmasını 
istiyoruz.”

1.ORDU’DAN BANDO
Ulusal bayramlarda, törenlerde çoğunlukla 

Kadıköy’deki Atatürk Anıtı önünde konser ve-
ren bu koroya bir de bando eşlik ediyor. Sekiz 
kişilik bu bando da Pervin Hanım’ın aktardığın-
da göre 1. Ordu’dan emekli askerlerden oluşu-
yor. Açık havadaki bu bando eşliğindeki coşkulu 
konserlerin yanı sıra Barış Manço Kültür Merke-

zi, Caddebostan Kültür Merkezi ya da Kadıköy 
Belediyesi Evlendirme Dairesi Salonu’nda kapa-
lı mekân konserleri de oluyor. O zaman bando-
nun yerini Şef Selçuk İşcan’ın piyanosu alıyor ve 
marşlar piyano eşliğinde söyleniyor. Selçuk Bey, 
“Bizim için önemli olan bu marşların hep birlik-
te söylenmesi. Konserlerimizde marşların sözle-
rini seyircilere de dağıtıyoruz, böylece marşları-
mızı hep birlikte söylüyoruz.” diyor. 

İşcan ödüllü bir koro olduklarına da dikkat 
çekiyor: “Geçen yıl çok sesli korolar yarışması-
na katıldık. Sansev’in yaptığı bu yarışmada, ‘ko-
ro-şef uyumu’ ödülü aldık. Bu da bizi çok mutlu 
etti. Müziğin her yaşta yapılabileceğini gösterdik. 

100’de fazla koro arasında 2 yetişkin korosu var-
dı ve biz ödüllendirildik.”

Koro üyesi, emekli eczacı Aytu Öcal da, yaş 
ortalaması yüksek olan koroya gençleri davet 
ediyor: “Koromuzda öğretmenler, bankacılar, ec-
zacılar, her türlü meslek grubundan insanlar var. 
Malum Atatürkçü olmamız, marşları sevmemiz 
bizi birbirimize bağladı. Repertuvarımızda hep 
marşlarımız var, daha sonra Atatürk’ün sevdi-
ği şarkıları da ekleyeceğiz. İnsanlar birlikte şar-
kı söylemekten çok zevk alıyor. Her yaştan in-
sanı bekliyoruz. Marşlarımız unutulmasın, genç 
kuşaklara da aktarılsın istiyoruz.”

Cumhuriyet Marşları Korosu çalışmaları-
nı Barış Manço Kültür Merkezi’nde sürdürüyor. 
Her pazartesi 14.00-16.30 arasındaki dersler her-
kese açık. Pervin Öztabağ, “Sesim kötü diye dü-
şünmeyin, bizimle idealleri yakın olan herkese 
kapımız açık. Burası biraz da sosyalleşme alanı. 
Bazen öyle oluyor ki çalışma bitiyor ama kimse 
dağılmıyor. Gelin hem düşüncelerimizi paylaşa-
lım hem marşlarımızı yaşatalım.” diyerek herkesi 
koroya davet ediyor. 
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SOLDAN SAĞA:
1-‘Gözetleme Kulesi’, ‘11’e 10 Kala’, ‘İşe Yarar Bir Şey’ gibi filmleriyle tanınan sinema 
yönetmeni… Panama’nın plaka işareti… Yasa yapma, teşri. 2-Yemek listesi seçilen, 
fiyatları ayrı ayrı hesaplanan yemek… 2019 Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanan Peter 
Handke’nin bir romanı. 3-Barbunyaya benzer bir balık… Teklifsiz konuşmada deneyimsiz, 
toy, beceriksiz kimse… Ateş. 4-Ribonükleik asidin kısa yazılışı… Özenilmiş, özenli bir 
biçimde yapılmış… Kanal, ark, su yolu… Bir tür halk türküsü. 5-Duman lekesi... Tuzak, 
kapan… Polonya’nın plaka işareti… Televizyonun kısa yazılışı… Binek hayvanlarının 
kıllarını, derisini temizleme. 6-Toplam olarak… Güldürü niteliğinde kısa oyun… Bir nota… 
Hangi şey… Sezen Aksu’nun bir şarkısı. 7-Birleşmiş Milletler’in İngilizce kısaltması… 
Şerif Gören’in bir filmi… Kromdan yapılmış ya da kromla kaplanmış. 8-Mutluluk, saadet, 
kut… Biyolojide, kopya… Uzaklık belirten sözcük… Ruhsal çözümleme açısından cinsel 
eğilimler ve bundan doğan isteklerin tümü… Sodyumun simgesi. 9-Tamir etmek… 
Surinam’ın başkenti. 10-Eski dilde göz… Bir kimsenin egemenliğini tanıma… Parazit… 
Eşi olmayan, biricik. 11-İlkel benlik… İş yerlerinde, fuarlarda malların alıcılara gösterilmek 
üzere özel olarak hazırlanmış bölüm... Kastamonu’nun bir ilçesi… Anadolu Ajansı’nın kısa 
yazılışı… Titanın simgesi. 12-Ana atardamar… Bir kimseye sonradan takılmış ad… Su, 
ab… Dilbilgisinde, özne. 13-Jerzy Kosinski’nin bir romanı... Sadık köle. 14-İlkel bir silah… 
Turpgillerden, yaprakları salata gibi yenen bir bitki… Azerbaycan’ın plaka işareti… Pilot 
kabini. 15-Şömine… Özverili… İşe yatkın, becerikli, mahir… Bir bağlaç. 16-Avrupa’da 
bir ülke… Deniz, göl, akarsu ya da karalarda katı maddelerin çökelmesi olayı. 17-Boyun 
eğen, kendini başkasının buyruğuna bırakan… Şehircilik… Üzeri yufka kaplı, meyveli 
ya da kakaolu bir pasta türü. 18-Zodyak üzerinde Boğa ile Yengeç arasında bulunan 
takımyıldızın adı… Açık mor renk… Yunan mitolojisinde şafak tanrıçası. 19-Küçük küçük 
doğranmış et, ciğer, böbrek vb. şeyler yağda hafifçe kavrulduktan sonra su, domates, 
biber vb. katılarak yapılan yemek… Önceden belirlenmiş kalıp, düzgü... Bir ilimiz… Osmanlı 
padişahlarına verilen bir unvan. 20-Utanma, utanç duyma… Ceset… ‘Fazıl Ahmet …’ (Şair 
ve yazar)… Pişmemiş ya da az pişmiş… Kalsiyumun simgesi. 

YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1-2014 Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanan yazar… Tütsüleme suretiyle kurutulmuş 
ringa balığı. 2-Güreşte bir oyun… Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü’nün kısa 
yazılışı… Sporda bütün gücünü kullanarak. 3-Bir tür zamk… Eski dilde alışılmış, alışılan… 
Rubidyumun simgesi… Cansız. 4-Bir sayı… Vantilatör… Lokanta… Kadın. 5-Erzurum’un 
bir ilçesi… Kilometrenin kısa yazılışı… Zeki Ökten’in bir filmi. 6-Erken…  Birleşik Krallık 
anlamında İngilizce kısaltma… Ayağı sekili (at)… Boğa güreşi, yarış, oyun vb. gösteriler 
yapılan alan. 7-Stadyum… Özel günlerde erkeklerin giydiği önü açık, ceketi genellikle 
ipek yakalı takım giysi… Söz, lakırtı… Kadınların takındıkları süs iğnesi. 8-Kolları yırtmaçlı 
ve uzun, harçla işlenmiş bir tür kısa, yakasız üst giysisi… Süvari… Gözde sarıya çalan 
kestane rengi. 9-İstanbul’un bir ilçesi… Platinin simgesi… ‘Ömer Lütfi …’ (Sinema 
yönetmeni)... Faiz, ürem. 10-Federico Fellini’nin bir filmi… Çok hızlı koşan bir hayvan… 
Dilbilgisinde, belirtme durumu. 11-Lityumun simgesi… Çoban köpeği… Batman’ın bir 
ilçesi. 12-Eskimiş bez ya da kumaş parçası, çaput… Sinir… Kişiliğin oluşma ve gelişme 
evrelerinde ortaya çıkan ve ömür boyu davranışları etkileyebilen bilinç dışı dürtü ve 
güdüler bütünü. 13-Akarsu yatağı, mecra… Bir toplulukta çalışan insanların her biri... 
Tenis oynanan alan… Gelinlerin başlarına takılan süs. 14-Myanmar’ın (Birmanya) para 
birimi… Karakterize etmek… Uçmuş, soluk. 15-Dik, sarp… O yer anlamında sözcük… 
İçinde sıvı durumda ilaç bulunan, kapalı cam tüp. 16-Zülfü Livaneli’nin bir albümü… 
Amerika kıtasında bir ülke... Kendiliğinden. 17-Bir tür pantolon ya da şalvar… Çeşitli 
doğa olaylarının sebep olduğu yıkım… Bir gösterme sıfatı… Sporda oyun alanını ortadan 
ikiye bölen iple yapılmış örgü, file. 18-İki tarla arasındaki sınır… Kafadan bacaklılardan, 
ahtapota benzeyen bir hayvan… Bir yüzey ölçü birimi… Gıpta. 19-Rey… Dolaylı olarak 
anlatma, sezdirme… Hitit… Sinema ve tiyatro çekimlerinde dekorun kurulduğu yer. 
20-Müzikte adacyo ile andantino arası, yarı yavaş bir biçimde (çalınmak)… Anlamı 
güçlendirmek için aynı sözcüğü yineleme… Belirli bir tür üzüm veren bitki.

GEÇEN SAYININ ÇÖZÜMÜ
SOLDAN SAĞA: 1-Ezel Akay, Akasya,Mani 2-Kalem, Şaşkınbakkal 3-Origami, İrna, Riga 4-Lama, Arife, Glase, Ira 5-İlanen, Paralama, Tl 6-Jön, Ritim, 
Şamama, Kem 7-Edip, Konum, Ka, Şıra 8-Zn, Etli, Dar, Nail 9-Ahmet Güneştekin, Ay 10-Asli, Tela, Balalayka 11-Zr, İksir, Ye, Rop, Nas 12-Uyuz, Ehil, Pat, 
Asalak 13-Had, Alaşehir, İnayet 14-İspit, Radika, Laf 15-La, Tam, Emre, Anofel 16-Ontario, Osmaneli, İl 17-La, Telkin, İbo, Aya,a İs 18-Cariye, Ati, Anayarısı 
19-Arak, Raşomon, ,Altı, Ar 20-Yıl, Ti, Evamir, Kina.
YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1-Ekolojizm, Zuhal Olcay 2-Zara, Arya, Anaarı 3-Elimine, Udi, Ral 4-Legal, Dehliz, Statik 5-Ama, Aritmik, Aparey 6-Maniple, Selim 
İleri 7-Aşiret, İttihat, Ok 8-Ya, İnik, Geriş, İaşe 9-Şif, Modül, Lermontov 10-Akrep, Nanay, Hars, İma 11-Kın, Aşure, Epidemi, Om 12-Anagram, Şb, Ari, Abani 
13-Sb, Lam, Start, Kanon 14-Yapalak, Elo, İane, Aa 15-Ak, Samankapan, Olaylı 16-Krema, Ail, Sarfiyat 17-Mai, Şinanay, Arık 18-Algı, Kıl, Yalelli 19-Arter, 
Aksata, Lisan 20-İç, Almanya, Fa, Sıra.

Yaşam

BULMACA

Cumhuriyet 
marşlarını 
yaşatıyorlar

Kadıköy Belediyesi Müzik 
Gönüllüleri bünyesinde 

çalışmalarını yürüten 
Cumhuriyet Marşları Korosu, 

Cumhuriyet Bayramı’nda 
herkesi hep birlikte şarkı 

söylemeye çağırıyor

C

CUMHURİYET 
BAYRAMI KONSERİ 

Gazetemizi arayan Rabia Melahat Uygur,  sevgisinden 
dolayı evinde Atatürk’ün fotoğraflarından oluşan bir köşe 
yaptığını ve bunu da bizimle paylaşmak istediğini söyledi. 
Biz de bunun üzerine Rabia Melahat Uygur’un kapısını 
çaldık ve misafiri olduk. Uygur Atatürk’e olan sevgisini 
anlattı,  biz de dinledik.
“Bu memlekete benim faydamın dokunması gerekiyordu. 
Ama maalesef ortaokula kadar okudum. O yüzden 
çok üzgünüm. Okusaydım tarihçi olmak isterdim” 
cümleleri, yüzündeki hüzne eşlik ederek ağzından birer 
birer dökülen Kastamonu doğumlu olan 98 yaşındaki 
Rabia Melahat Uygur, bir Atatürk sevdalısı. 20 yıldır 
Kadıköy’de yaşadığını söyleyen Uygur, “Atatürk’ü çok 
seviyorum. Atatürk sevilmez mi? Ülkemize çok şey 
kazandırdı. İlkokula başladığımda adab-ı muaşeret 
dersi vardı. Kıyafet rejimi yaptı. Kadınlara haklar verdi. 
İlkokulda Fransızca öğrendim. Halimizi en iyi şekilde 
anlatabilmemiz için öğretmenimiz Fransızcayı bize iyi bir 
şekilde öğretti. Atatürk öğretmenlere çok değer verirdi. 
Atatürk’ten sonra memleketi tatmin eden ve doyuran 
kimse gelmedi. Kimse bir Atatürk olamadı.” dedi.

“İYİ GÜNLER GÖRDÜM”
Yıllardır Atatürk fotoğrafları biriktirdiğini ifade eden Rabia 
Melahat Uygur, fotoğraflardan Atatürk köşesi yaptığını, 
sevgisini köşeye taşıdığını ve herkesle paylaştığını 
belirtiyor. Çocukluğundaki dönemle bugünü de 
kıyaslayan Uygur, zaman zaman gözleri dolarak şunları 
anlatıyor: “Çocukluğumun Türkiye’sinde son derece 
samimi, sevgi ve saygı dolu ilişkiler vardı. İnsanlar çok 
iyi niyetliydi. Şimdi ise insanlar ‘cambaz’ olmuş. İkiyüzlü 
ve menfaati uğruna her şeyi yapabilecek insanlar var. O 
yüzden ağlayarak Türkiye bitti diyorum. Bunu söylerken 
de çok üzülüyorum. Çünkü ülkemi çok seviyorum.”

98 yaşındaki Kadıköylü Rabia Melahat 
Uygur, Atatürk’e olan sevgisini göstermek 
ve bu sevgiyi paylaşmak için yıllardır 
biriktirdiği fotoğraflardan bir köşe yaptı

l Seyhan KALKAN VAYİÇ

98 yaşında 
bİr Atatürk aşığı

Cumhuriyet Marşları Korosu, 
Cumhuriyet Bayramı kutlamaları 
kapsamında 28 Ekim Pazartesi günü 
15.00’te Atatürk Anıtı önünde konser 
verecek. Konserde bando eşliğinde 
10.Yıl Marşı, Hoş Gelişler Ola, Biz 
Atatürk Gençleriyiz, İzmir’in 
Dağlarında gibi pek çok sevilen marş, 
katılanlarla birlikte söylenecek. 

Soldan sağa: Aytu Öcal, Pervin 
Öztabağ, Selçuk İşcan



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

İSTANBUL
Tel: (0216) 348 70 60 

Reklam: (216) 345 82 02 
E-posta: gazetekadikoy@gmail.com

Dağıtım: Mehmet Gündoğdu
(0532) 727 01 07

www.gazetekadikoy.com.tr

Yıl: 19 / Sayı: 1009 18 - 24 EKİM 2019

19 Ekim 2019 Cumartesi
Cumhuriyet Bandosu
Osmanağa Mah. Altıyol 14.00
Caferağa Mah. Tarihi Çarşı 15.00
Caferağa Mah. Mehmet Ayvalıtaş 
Parkı 16.00
Caferağa Mah. Moda Parkı 17.00

20 Ekim 2019 Pazar
Cumhuriyet Bandosu
Suadiye Mah. Bağdat Cad. Suadiye 
Işıklar 14.00
Suadiye Mah. Bağdat Cad. 
Şaşkınbakkal Işıklar 15.00
Caddebostan Mah. Bağdat Cad. 
İskele Sokak Girişi 16.00
19 Mayıs Mah. Sultan Sokak 19 
Mayıs Park Önü 17.00

21 Ekim 2019 Pazartesi 10.00
Meşale Yakma Töreni
Düzenleyen: Kadıköy Belediyesi
Yer: Kadıköy İskele Meydanı Atatürk 
Anıtı

21 Ekim 2019 Pazartesi 14.00
Cumhuriyet Bayramı ve Kuvayı 
Milliye Destanı’nın Önemi
Düzenleyen: Erenköy Gönüllüleri
Konusmacı: Tiyatro Sanatçısı Haydar 
Zorlu
Müzik/Piyano: Ilhan Tonger
Oyuncular: Haydar Zorlu, Hande 
Günözü, Ali Ulusoy
Yer: Caddebostan Kültür Merkezi B 
Salonu

21 Ekim 2019 Pazartesi
Cumhuriyet Bandosu
Meşale Yakma Töreni Kadıköy İskele 
Meydanı 10.00
Hasanpaşa Mah. Kurbağalı Dere Cad. 
No:56 (İş Bankası Önü) 15.00
Hasanpaşa Mah. Söğütlüçeşme 
Metrobüs Önü 16.00
Rasimpaşa Mah. Yeldeğirmeni 

Karakolhane Cad. No:21 17.00
Rasimpaşa Mah. Yeldeğirmeni 
Sokak 18.00

22 Ekim 2019 Salı
Cumhuriyet Bandosu
Eğitim Mah. Patikayol Sokak,
Dr. Rana Beşe Sağlık Polikliniği Önü 
15.00
Zühtüpaşa Mah. Recep Peker Cad. 
Yolaç İş Hanı Önü 16.00
Göztepe Mah. Tütüncü Mehmet 
Efendi Cad.
Rıdvan Pasa Sokak Girişi 17.00
Erenköy Mah. Ethem Efendi Cad. 
No:52 18.00

23 Ekim 2019 Çarşamba
Cumhuriyet Bandosu
Bostancı Mah. Esinti Sokak Bostancı 
Park Önü 15.00
Bostancı Mah. Cami Sokak 16.00
Sahrayıcedid Mah. Kireçhaneler 
Sokak ile
Cebesoy Sokak Kesişimi 17.00
Merdivenköy Mah. Sair Arsi Cad. 
No:22 18.00

24 Ekim 2019 Perşembe 11.00
Cumhuriyet ve Türk Kadını
Düzenleyen: Hasanpaşa Gönüllüleri
Konuşmacı: Eğitmen Dilek Oğuz
Yer: Hasanpaşa Gönüllü Evi

24 Ekim 2019 Perşembe
Cumhuriyet Bandosu
Acıbadem Mah. Acıbadem Cad. Dar 
Sokak Girişi 15.00
Koşuyolu Mah. Koşuyolu Parkı 16.00
Koşuyolu Mah. Koşuyolu Mahalle Evi 
17.00
Acıbadem Mah. Defne Sokak 
Acıbadem Parkı 18.00

25 Ekim 2019 Cuma
Cumhuriyet Bandosu
Kozyatağı Mah. Milli Hâkimiyet Parkı 
15.00
Kozyatağı Mah. Buket Sokak Meclis 
Binası Önü 16.00
Dumlupınar Mah. Dr. Erkin Cad. Park 
Önü 17.00
Osmanaga Mah. Halitaga Cad. 
Kıvanç Sokak Girisi 18.00

26 - 27 - 28 - 29 Ekim 2019
Cumhuriyet Bayramı Kupası
Düzenleyen: Istanbul İl Yelken 
Temsilciliği,Marmara Yelken Kulübü
Yer: Caddebostan / Adalar Parkuru
İstanbul ilinde bulunan tüm yelken 
kulüplerinden 200 sporcunun 
katılımıyla gerçekleşecek yelken 
yarışları Caddebostan Sahili 
yürüyüş yolundan izlenebilir.
Bilgi İletişim: 0216 467 31 67

26 Ekim 2019 Cumartesi
Cumhuriyet Bandosu
Osmanağa Mah. Altıyol 14.00
Caferağa Mah. Tarihi Çarsı 15.00
Caferağa Mah. Rıhtım Cad. TESAK 
Yanı 16.00
Caferağa Mah. Moda Cad. Kadıköy 
M.T.A. Lisesi Önü 17.00

26 Ekim 2019 Cumartesi 14.00
Bayrak Dağıtımı
Düzenleyen: Kadıköy Belediyesi
Başlangıç: Altıyol - General Asım 
Gündüz Caddesi

27 Ekim 2019 Pazar 14.00
Bayrak Dağıtımı
Düzenleyen: Kadıköy Belediyesi
Başlangıç: Bağdat Caddesi Suadiye 
Işıklar

27 Ekim 2019 Pazar
Cumhuriyet Bandosu
Suadiye Mah. Bağdat Caddesi 
Suadiye Işıklar 14.00
Suadiye Mah. Bağdat Caddesi 
Şaşkınbakkal Işıklar 15.00
Caddebostan Mah. Bağdat Cad. 
İskele Sokak Girişi 16.00
Caddebostan Mah. Bağdat Cad. 60. 
Yıl Göztepe Parkı Önü 17.00

28 Ekim 2019 Pazartesi 10.00
Bostancı Atatürk Büstünde Tören
Ardından Bostancı Gönüllü Evi’nde 
Kutlama
Düzenleyen: Bostancı Gönüllüleri
Yer: Bostancı Gönüllü Evi

28 Ekim 2019 Pazartesi 11.00
Koşuyolu Atatürk Büstünde Tören
Ardından Koşuyolu Gönüllü Evi’nde 
Kutlama
Düzenleyen: Koşuyolu Gön. - 
Koşuyolu Muhtarlığı
Yer: Koşuyolu Gönüllü Evi

28 Ekim 2019 Pazartesi Resmi 
Program / 13.00
Çelenk Koyma Töreni
Düzenleyen: Kadıköy Kaymakamlığı
Yer: Kadıköy İskele Meydanı Atatürk 
Anıtı Önü

28 Ekim 2019 Pazartesi 13.30
Cumhuriyet’in Anlamı
Düzenleyen: Zühtüpaşa Gönüllüleri
Konusmacı: Yard. Doç. Ercan Süel
Yer: Zühtüpaşa Gönüllü Evi

28 Ekim 2019 Pazartesi
Cumhuriyet Bandosu
Feneryolu Mah. Bağdat Cad.
Gazi Muhtar Paşa Sokak Girişi 15.00
Feneryolu Mah. Mustafa Mazhar 
Bey Sokak
Özgürlük Parkı Girişi 16.00

Fikirtepe Mah. Mandıra Cad. Volkan 
Sokak Girişi 17.00
Fahrettin Kerim Gökay Cad. 
Kuyubaşı Parkı 18.00

29 Ekim 2019 Salı Resmi 
Program / 09.00
Tebriklerin Kabulü
Düzenleyen: Kadıköy Kaymakamlığı
Yer: Kadıköy Kaymakamlığı

29 Ekim 2019 Salı Resmi 
Program / 10.00
Resmi Geçit Töreni
Düzenleyen: Kadıköy Kaymakamlığı
Yer: Bağdat Caddesi Feneryolu 
Resmi Tören Alanı
*Hava muhalefeti olması durumunda 
Resmi Tören Kadıköy Halk Eğitim
Merkezi’nde yapılacaktır.

29 Ekim 2019 Salı 10.00
Cumhuriyetimizin 96. Yılını 
Bisikletlerle Kutluyoruz
Düzenleyen: 29 Ekim Bisikletçileri
Yer: 60. Yıl Göztepe Parkı Bağdat 
Caddesi Girişi

29 Ekim 2019 Salı 10.00
Cumhuriyet Konvoyu
Düzenleyen: İstanbul Klasik 
Otomobilciler Derneği
Yer: Operatör Cemil Topuzlu Caddesi
60. Yıl Göztepe Parkı Karsısı

29 Ekim 2019 Salı 13.00
Moda Atatürk Büstünde Tören
Ardından Moda Gönüllü Evi’nde 
Kutlama
Düzenleyen: Moda Gönüllüleri, 
Caferağa Muhtarlığı,
Moda İlkokulu Mezunları Derneği,
Moda Deniz Kulübü
Yer: Moda Gönüllü Evi

29 Ekim 2019 Salı 15.00 - 18.30
Sahne 1 / Şaşkınbakkal Işıklar 
Bağdat Caddesi
Sahne 2 / Zincirli Köşk Sokak Girişi 
Bağdat Caddesi
Düzenleyen: Kadıköy Belediyesi
Çocuk Sanat Merkezi Orkestra ve 
Korosu
Çocuk Sanat Merkezi Ritmin 
Yıldızları Grubu
Dans Gösterileri
Cumhuriyet Bandosu
DJ Performans

29 Ekim 2019 Salı 19.00
Cumhuriyet Yürüyüşü
Düzenleyen: Kadıköylüler
Başlangıç: Bağdat Cad. Suadiye 
Işıklar
Bitiş: Bağdat Cad. Caddebostan 
İskele Sokak

30 Ekim 2019 Çarşamba 17.00
Cumhuriyet Haftası Etkinliği
Düzenleyen: ADD Kadıköy Şubesi
Yer: Barış Manço Kültür Merkezi

30 Ekim 2019 Çarşamba 20.00
Cumhuriyet Konseri
Düzenleyen: Moda’nın Renkleri 
Müzik Kulübü
Yer: Kadıköy Halk Eğitim Merkezi

31 Ekim 2019 Perşembe 18.00
“Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar” 
Konseri
Düzenleyen: Rasimpaşa Gönüllü Evi 
TSM Korosu
Şef: Şule Mantık
Yer: Rasimpaşa Gönüllü Evi

01 Kasım 2019 Cuma 13.30
Atatürk ve Eğitim Reformları
Düzenleyen: Fenerbahçe Gönüllüleri
Konusmacı: Fikret Semin
Yer: Fenerbahçe Gönüllü Evi

CUMHURİYET KUTLAMALARI BAŞLADI
29 Ekim 1923’ün üzerinden tam 96 yıl geçti. Asla unutulmayacak bu tarih sadece Cumhuriyet’in 
ilanını değil bir halkın yeniden doğuşunu da simgeliyor. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 10. Yıl 
Nutku’nda belirttiği gibi “29 Ekim en büyük bayramımızdır.”
Kadıköy de bu bilinçle her yıl yaklaşık iki hafta boyunca Cumhuriyet’i kutluyor. Bu yılki program 
her zaman olduğu gibi dolu dolu. Cumhuriyet Bandosu mahalle mahalle gezip marşlarla bayramın 

coşkusunu yaşatırken gönüllüler söyleşilerle günün önemini anlatacak. Marmara Yelken Kulübü, 
Cumhuriyet Kupası için bir yelken yarışı düzenliyor; 29 Ekim Bisikletçileri bisikletleriyle, Klasik 
Otomobilciler Derneği de dönemi yansıtan araçlarıyla konvoy kuracak. Tabii ki en büyük etkinlik 
yüzbinlerce Kadıköylüyü buluşturan Büyük Cumhuriyet Yürüyüşü olacak. Yürüyüş 29 Ekim Salı 
19.00’da Suadiye Işıklar’da başlayacak.  İşte Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinin tam programı: 
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