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Kadıköy Belediyesi, vatandaşların 
genel sağlık konularında bilgi 
sahibi olması için mahallelerde 
“Panik yapma gerekeni yap” 
başlığı altında temel sağlık eğitimi 
veriyor l Sayfa 12'de

Vatandaşlar zamlarla 
boğuşuyor. Doğalgazın yanı sıra 
elektrikte de iki yılda yüzde 
72’nin üzerinde zam yapıldı. 
Artan vergiler de eklenince 
faturalar cep yakıyor  l Sayfa 3'te

Panik yapmamak için eğitimŞalter attı, atacak

Türkiye İstatistik 
Kurumu’nun (TUİK) 

açıkladığı rakamlara göre 
Kadıköy’ün nüfusu 482 

bin 713 oldu. Bu sonuçlara 
göre ilçenin nüfusu 1 yıl 

içinde 24 bin 75 kişi arttı. 
Rapora göre Göztepe, 

39 bin 833 kişi ile 
Kadıköy’ün en kalabalık 

ilçesi oldu l Sayfa 8’de

Türk halk müziğinin en 
güçlü seslerinden biri olan 
Sabahat Akkiraz, 50’inci 
sanat yılını Kadıköy’de bir 
konserle kutladı. Akkiraz, 
“Her bir türkünün hikâyesi 
var. Hepsini seviyorum 
ama ‘Ne ağlarsın benim 
zülfü siyahım’ın yeri başka. 
Tıpkı benim gibi bütün 
dinleyicilerim de etkilenirler. 
Bir güç bulurlar kendilerinde, 
ne de olsa kışın sonu 
bahardır…” diyor l Sayfa 11'de

Deyişlerle 50 yıl!

1 yılda 
24 bin kişi 
Kadıköy’e 

göçtü

MARİO LEVİ  10'da

Gördüklerimiz 
Göremediklerimiz (109)

14 Şubat Sevgililer Günü 

vesilesiyle “Nasıl seviyoruz? 

Seveceğimiz insanı nasıl 

seçiyor, sevgimizi nasıl ifade 

ediyoruz?” sorularının peşine 

düştük, Klinik Psikolog Tuğçe 

Isıyel ile konuştuk. Potlaç 

Kadın Kooperatifi’nin düzenlediği Sevgililer 

Günü Festivali’ni gezdik, unutulmaz aşk 

filmlerinden küçük bir liste hazırladık 

 l Sayfa 5 ve 7’de

ZEYNEP DİREK 5’te

Aşk Akmar Pasajı (3)

MURAT BEŞER  11’de

Kent araştırmaları 
Akademi’de

Su şebekesi 
Bizans’tan kalma

 Yeldeğirmeni’ne taşınan Kadıköy 
Akademi’nin sorumlusu Aras 
Aladağ, yeni faaliyet döneminde 
kent araştırmacılarıyla ortaklıklar 
geliştirmeyi ve bazı araştırma 
süreçlerini birlikte yürütmek 
istediklerini belirtiyor l Sayfa 9’da

 Geçtiğimiz kasım ayında 
Feneryolu’ndaki bir inşaatın kazı 
çalışmalarında ortaya çıkarılan 
tarihi su kanalının Bizans 
dönemine ait olduğu kesinleşti ve 
kültür varlığı olarak tescillendi 
 l Sayfa 9’da

oluyoruz?”
Neden“

-
BEGÜM KAKI  7’de

“Bir daha karşılaşır 
mıyız bu zindanı 
efsunda?”
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Kanal İstanbul projesine itirazlar hız kesme-
den devam ediyor. Çevresel Etki Değerlendir-
me (ÇED) raporunun askıya çıkarılmasıyla birlikte 
yüz binin üzerinde İstanbullu, Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğü’ne dilekçe sunarak itiraz etmişti. 
Daha sonra çıkan plan için de itirazlarını sürdü-
ren İstanbullular, Kanal İstanbul projesine kar-
şı sivil bir inisiyatif olarak Ya Kanal Ya İstanbul Ko-
ordinasyonu’nu oluşturdular. Koordinasyon ilk 
eylemini 12 Ocak’ta Küçükçekmece Gölü etrafın-
da insan zinciri oluşturarak yaptı. Eyleme katılan 
yüzlerce İstanbullu, taşıdıkları pankart ve döviz-
lerle projeye karşı biraraya geldi. 
120’den fazla kurumun ve tüm bireylerin katıla-
rak oluşturduğu Koordinasyon, ikinci eylemini ise 
18 Ocak’ta Anadolu Yakası’nda Sancaktepe’de 
gerçekleştirdi. Eylemin sonunda açıklama yapan 
Koray Türkay, projeye harcanması planlanan 110 
milyar TL ile 10 bin yeni okulun yapılabileceğini, 
deprem riski bulunan binaların güçlendirilebilece-
ğini dile getirdi.

11 KİLOMETRELİK YÜRÜYÜŞ
Elazığ’da gerçekleşen depremi de gündemine 
alan Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu, “Kanala 
değil depreme bütçe” başlığıyla İstanbul’un farklı 
yerlerinde forum ve toplantılar düzenledi. 
Koordinasyonun çağrısıyla İstanbullular, en son 
2 Şubat’ta Arnavutköy’e bağlı Sazlıbosna Mey-
danı’nda buluşmuş, burada düzenlenen forumun 
ardından 11 kilometrelik bir yürüyüşün ardın-
dan Şamlar Köyü’nde eylem gerçekleştirmişti. Bu 
bölge Kanal’ın geçeceği bölgelerden biri. 

BAHARİYE CADDESİ’NDE İNSAN ZİNCİRİ
Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu’nun bu defa 
adresi Kadıköy’dü. 7 Şubat Cuma akşamı  Kadı-
köy’de Süreyya Operası önünde buluşan İstan-
bullular, Bahariye Caddesi’nde insan zinciri oluş-
turdu. Zincir eyleminin ardından basın açıklaması 
gerçekleştirilirken, açıklamada şu ifadelere yer 
verildi: “Bu proje gerçekleşirse bir avuç insan 

zengin olacak. Hafriyat kamyonları tüm İstanbul’a 
zehir ve ölüm saçacak. Bu proje gerçekleşirse 
binlerce yıllık kent belleği yok olacak. İstemiyo-
ruz, dur diyoruz, durduracağız, katılın hep birlikte 
durduralım. Mahallemizi, parklarımızı, çocukları-
mızın geleceğini korumak için buradayız.”
Açıklamada, bu projenin bir rant projesi olduğu ıs-
rarla vurgulanırken “Sadece insanlara değil bütün 
canlılara zarar verecek bir projedir. Adeta İstan-
bul’a, hava, su, orman, deniz, ekosistemlere, tüm 
canlı yaşamına karşı açılmış bir savaştır. Kanal İs-
tanbul projesi gerçekleşirse İstanbullu susuz ka-
lacak. Proje yapıldığı takdirde Terkos Gölü’ne tuz 
karışacak. Sazlıdere Barajı ortadan kalkacak, Kü-
çükçekmece Lagünü ve yer altı suları tuzlanacak. 
Vatandaşın evine, arazisine el konulacak. ÇED Ra-
poru’na göre arazilerin yüzde 45’i hukuksuzca, 
bedelsiz bir şekilde alınacak. Marmara Denizi, ölü 
bir deniz haline gelecek. Proje Marmara’nın ok-
sijensiz kalmasına, balık türlerinin yok olmasına, 
kanalizasyon sisteminin zarar görmesine neden 

olacak. Kuzey Ormanları tamamen yok olacak. 
Kanal, antik kenti ve İstanbul’un ilk yerleşim yer-
lerinden olan Yarımburgaz Mağaraları’nı yutacak. 
Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu olarak diyo-
ruz ki; yalana, talana, yıkıma, Kanal İstanbul’a bir-
likte dur diyelim. Ormanı, suyu, insanı, tarım alan-
larını birlikte koruyalım” denildi. 
Eylemde sık sık, “Kanal’a değil depreme bütçe”, 
“Katıl durduralım, İstanbul’u kurtaralım”, “Kanal 
değil, insanca yaşam” sloganları atılırken, eylem 
açıklamanın ardından sona erdi. 

Kanal İstanbul projesine itirazlar devam ediyor. Daha önce Küçükçekmece, Sancaktepe ve 
Arnavutköy’de eylem yapan İstanbullular, bu kez de Kadıköy’de projeye karşı insan zinciri oluşturdu

Kanal’a karşı bu kez adres Kadıköy’dü

nerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) 
kararıyla iki yıl içerisinde elektriğe yedi 
kere zam yapıldı. 1 Ocak 2018’de konut-
larda elektriğe yüzde 8,8 ticarethanelerde 

yüzde 8,4 zam yapıldı. Ocak’ta yapılan bu zammı 1 
Nisan 2018’de yapılan yüzde 3’lük zam, 1 Ağustos 
2018, 1 Eylül 2018 ve 1 Ekim 2018’de ardı ardına ko-
nutlarda yapılan yüzde 9’luk zamlar takip etti. 

2019 yılında ise yerel seçimler olması nedeniy-
le seçimlere kadar elektriğe zam yapılmadı. Seçimin 
ardından 1 Temmuz 2019’da elektriğe yüzde 15 zam 
yapıldı. Elektrik fiyatları en son 1 Ekim 2019’da yine 
yüzde 15 oranında arttırıldı. Bu son zamla birlikte iki 
yılda konutlarda kullanılan elektriğe yapılan zam ora-
nı yüzde 72’yi aştı. Aynı süre zarfında elektriğe sade-
ce yüzde 10’luk bir indirim uygulandı.

100 LİRALIK FATURA 132 LİRAYA ÇIKTI
Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ), artışlara gerekçe 

olarak maliyet artışlarını gösterirken vergi ve fonlar-
da da tüketim bedeliyle birlikte artış olduğunu açık-
lamıştı. 2019 Ocak ayında elektrik faturasına 100 TL 
ödeyen bir tüketici, 2020 Ocak ayında aynı tüketime 
132,13 TL ödemek durumunda. 

Elektrik faturası içinde yer alan dağıtım bedeline 
de bir yıl içinde konutlarda ve ticarethanelerde yüz-
de 50 zam geldi. Yine KDV de enerji birim bedeli ve 
dağıtım bedelinin artması nedeniyle orantısal olarak 
arttı. Yani 2020’nin ilk çeyreğinde elektriğe zam ya-

pılmasa bile bu artışlar nedeniyle faturalar kabardı. 
EPDK’nın Nisan ayında elektriğe zam yapıp yapma-
yacağı ise merak konusu.

Geçen yıldan bir örnek vermek gerekirse, Ener-
ji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yılın ilk 
dokuz ayında 3 milyon 365 bin 784 kişinin elektrik 
faturası ödeyemediğini açıklamıştı. 

İŞTE ÖRNEKLER...
İki hafta önce yaptığımız doğalgaz haberinde ol-

duğu gibi bu haberde de faturaları örnek gösteriyo-
ruz. 2019 yılı Ocak ayında 139 kilowatt kullandığı 

elektriğe 72 lira ödeyen bir abone, bu yıl 
aynı ayda 152 kilowatt tüketti ve 110 lira 
ödedi. Bu örnekteki abonenin elektrik tü-
ketiminde yüzde 10’luk bir artış olmuşsa 
da fiyatta yüzde 50 artış yaşanmış oluyor. 
Ayrıca geçen yıl 14 lira olan verginin, 21 
liraya yükseldiği görülüyor.

Bir başka abonenin ise 2019’un ilk 
ayında günlük 5,411 kilowatt elektrik tü-
kettiği ve aylık 92 lira fatura ödediği gö-
rülüyor. Aynı abone 2020 yılında 5,407 
kilowatt tükettiği elektriğe 119 lira öde-
miş. Yani tükettiği elektrik miktarı he-
men hemen aynı olsa da 27 lira fazla öde-
miş oluyor.

Yine diğer örneklerde de geçen yıl 
152 lira ödeyen bir vatandaşın 182 lira 
ödediği, 119 lira ödeyen bir abonenin 

176 lira ödediği görülüyor.

Doğalgazda olduğu gibi 
elektrikte de iki sene içerisinde 
yüzde 72’nin üzerinde zam 
yapıldı. Faturalar içinde yer alan 
vergi ve fonların artışıyla geçen 
yıl 100 lira ödeyen bir abone, 
bu yıl 132 lira ödemek 
zorunda kalıyor

Elektriğe iki yılda yüzde 
72’NIN ÜZERINDE ARTIŞ!

ETTN: 0AB6F732-CE02-1EEA-8EA0-FA94ACB1435F
EIC/ETSO Kodu: 40Z000042368674L

EENNEERRJJİİSSAA  İİSSTTAANNBBUULL  AANNAADDOOLLUU  YYAAKKAASSII
EELLEEKKTTRRİİKK  PPEERRAAKKEENNDDEE  SSAATTIIŞŞ  AA..ŞŞ..
BBaarrbbaarrooss  MMaahh..  BBeeggoonnyyaa  SSookk..  NNiiddaa  KKuullee
AAttaaşşeehhiirr  BBaattıı  SSiitt..  NNoo::  11//11  AAttaaşşeehhiirr  //  İİssttaannbbuull
KKoozzyyaattaağğıı  VV..DD..  44881100557777663355  

MMeerrssiiss  NNoo  ::  00448811005577776633550000001177
TTiicc..  SSiicc..  NNoo  ::  884455998822
TTeell  ::  ((00221166))  557799  0055  0000
FFaakkss  ::  ((00221166))  557799  0055  3300
WWeebb  SSiitteessii  ::  eenneerrjjiissaa..ccoomm..ttrr
aayyeessaass..eenneerrjjiissaa..ccoomm

SSöözzlleeşşmmee  
HHeessaapp  NNoo

TTeekkiill   KKoodd  //   
TTeessiissaatt  NNoo

MMüüşştteerrii   NNoo

1006697716 4004822684 205399744

FFaattuurraa  SSıırraa  NNoo::   2T12020000805131

FFaattuurraa  DDöönneemmii //TTaarr iihhii //SSaaaatt ii ::   01/2020   17.01.2020   12:00

Ödeme kanalları için faturanın arkasını inceleyebilirsiniz.

  OOkkuummaa  BBiillggiilleerrii İİ llkk SSoonn FFaarrkk  
 Okuma (Gün) 18.12.2019 17.01.2020 31
 Tek Zaman (Endeks) 167,616
 Gündüz (Endeks) 3.324,321 3.392,217 67,896
 Puant (Endeks) 2.898,862 2.951,926 53,064
 Gece (Endeks) 2.754,908 2.801,564 46,656

  FFaattuurraa  DDeettaayyıı TTüükkeettiimm BBiirriimm  FFiiyyaatt BBeeddeell((TTLL))  
 Enerji Tük. Bed. (ETB) 167,616 0,57357293 96,14

  VVeerrggii   vvee  FFoonnllaarr 22 22 ,, 88 99

 Enerji Fonu 0,59
 TRT Payı 1,18
 Elekt. ve Hvg. Tük. Ver. 2,96
 KDV %18 (Matrah 100,87 TL) 18,16

  FFaattuurraa  TTuuttaarr ıı 111199,,0033

  YYAALLNNIIZZ  YYüüzzoonnddookkuuzzttllüüççkkrr

 Önceki Dönem Yuvarlama Farkı -0,04
 Yuvarlama Farkı 0,01

  ÖÖddeenneecceekk  TTuuttaarr 111199,,0000

  EEsskkii   BBoorrçç  //   BBaakkiiyyee  ((TTLL)) 00 ,, 00 00

 Ödemelerinizi zamanında yaptığınız için teşekkür ederiz.
 Sonraki Okuma Dönemi 02.2020
 Otomatik Ödeme Talimatınız TÜRK EKONOMI BANKASI A.S.
 Çarpan/Demand/Anl.Gücü 1,000/-/5,010
 Syç Mrk/Tip/Seri ELEKTROMED/82290915
 Sayaç Okuma Birimi A01A3580

TTüükkeett iimmlleerr iinniizz (Tasarruf önerilerimizi arka sayfada bulabilirsiniz.)

DDöönneemm TTooppllaamm GGüünnllüükk  OOrrttaallaammaa

2019 1.553,341 (kWh) 4,425 (kWh)
2020 167,616 (kWh) 5,407 (kWh)

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **   MMEESSAAJJ IINNIIZZ   VVAARR   ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **   
Değerli Müşterimiz, Fatura gönderimlerinizin ve bildirimlerinizin eksiksiz yapılabilmesi ve borç nedeniyle elektrik
kesintisi gibi konularda mağduriyet yaşamamanız için lütfen en kısa sürede 444 4 372 yi arayarak veya Enerjisa
Hizmet Noktalarını ziyaret ederek iletişim bilgilerini güncelleyiniz.

 

İLK SENİN HABERİN OLSUN

444 4 372'den
bizi arayın

İletişim bilgilerinizi
güncelleyin

Elektriğiniz ile ilgili önemli
konularda size hemen

ulaşalım

FATURANIZA KOLAYCA ULAŞIN

444 4 372'den
bizi arayın

Enerji Danışmanımıza
e‐arşiv fatura onayı
verin

Elektrik faturalarınız kağıt
fatura yerine ücretsiz
olarak ister e‐posta, ister
SMS olarak gelsin

RANDEVU İLE HIZLI İŞLEM

Randevunuzu
alın

Randevu
bilgileriniz
size gelsin

10 dk. önce hizmet
noktasında olun, işleminizi
sıra beklemeden tamamlayın

ENERJİSA MOBİL CEBİNİZDE

Tüketimini
Karşılaştır

Randevunu
Al

Bilgini
Güncelle

Faturanı
Öde

Tüketimini
İzle

Enerjini
Koru

TALEPLERİNİZ İÇİN HER ZAMAN YANINIZDAYIZ

Tüm talep ve şikayetlerinizi anında bize ulaştırabileceğiniz yaygın hizmet kanallarımızla müşterilerimize adil,
tarafsız, dürüst ve mevzuata uygun enerji çözümleri sunuyoruz.

FATURANIZI ÖDEMEK ÇOK KOLAY

Aşağıdaki kanallarımızdan ödemelerinizi işlem ücreti olmadan hızlı ve güvenilir bir şekilde yapabilirsiniz.
Otomatik ödeme talimatı vererek, faturanızın ödeme tarihlerini takip etmeden faturanızı kolaylıkla

ödeyebilirsiniz. 
ENERJİSA İŞLEM MERKEZLERİ Size en yakın Enerjisa İşlem Merkezi'ne enerjisa.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

GİŞE Akbank, Albaraka Türk, QNB Finansbank, ING, Kuveyt Türk, Şekerbank,
Türkiye Finans, PTT

OTOMATİK ÖDEME
İNTERNET BANKACILIĞI 
TELEFON BANKACILIĞI

Akbank, Albaraka Türk, Denizbank, QNB Finansbank, Garanti Bankası,
Halkbank, HSBC, ING, İş Bankası, Kuveyt Türk, Şekerbank, TEB, Türkiye
Finans Katılım Bankası, Vakıfbank, Yapı Kredi Bankası, Ziraat Bankası

ATM Akbank, Denizbank, Garanti Bankası, Halkbank, HSBC, İş Bankası, Kuveyt
Türk, Şekerbank, TEB, Vakıfbank, Yapı Kredi Bankası, Ziraat Bankası

ÖNEMLİ BİLGİLER

Düzenlemeye tabi tarifeler üzerinden elektrik tedarik eden müşteriler için gecikme zammı ve serbest
tüketici portföyündeki tüketici ve esnaflar için gecikme faizi; 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51. maddesine göre belirlenen aylık faiz oranıdır.
Serbest tüketici portföyündeki tacirler için gecikme faizi ise, sözleşmede belirtilen faiz oranına,
Türkiye Bankalar Birliği tarafından her ayın 1. gününde açıklanan bir aylık TR Libor faizinde
meydana gelecek yüzdesel değişiklik oranının artış veya azalış olarak yansıtılmasıyla belirlenen faiz
oranıdır. Mevcut piyasa koşullarına göre oluşan güncel baz faiz oranlarına
http://www.enerjisa.com.tr/tr/sikca-sorulan-sorular linkinden ulaşabilirsiniz.
Enerjisa olarak kişisel verilerinizi koruyoruz. Detaylar için: www.enerjisa.com.tr/bilgi-kisisel-veri
Faturanızı Online Hizmetler Merkezimiz ve mobil uygulamamızdan kredi kartı ile ödeyebilirsiniz.
Enerjisa Müşteri Hizmetleri Merkezlerimize uğrayarak da gecikmiş faturalarınız için kredi kartı ile
taksitli ödeme seçeneklerinden, icralık faturalarınız için ise kredi kartı ile tek çekim ödeme
seçeneğinden yararlanabilirsiniz. Fatura tutarının kredi kartı ile taksitlendirilmesi durumunda,
bankalar tarafından uygulanacak masraflar tüketiciye yansıtılmaktadır. Masraf oranlarına ilişkin bilgi
için: www.enerjisa.com.tr/tr/eviniz/yardim/fatura-odeme-kanallari veya 444 4 372.

DAĞITIM ŞİRKETİNİZİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

Bölgenizdeki dağıtım şirketi olan İstanbul Anadolu Yakası
Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir: 

www.ayedas.com.tr

Ayedas 186 
Mobil Uygulaması

musteriiliskileri@ayedas.com.tr

0216 500 66 66

Dağıtım Hizmetleri Çağrı Merkezi: 186

Ayedaş olarak kişisel verilenizi koruyoruz. Detaylı bilgiye www.ayedas.com.tr web sitesinde yer alan yasal
bildirimler başlığı altından ulaşabilirsiniz.

ENERJİNİ KORU

Ocağın çapı tencereden ne kadar büyük olursa elektrik kullanımın da
bir o kadar artar.

Fırın kapağını sık sık açıp kapatma. Kaybolan ısıyı dengelemek için fırın
fazla enerji harcar.

Korunmamış yiyecekler buzdolabına daha fazla enerji harcatır.
Buzdolabında saklama kabı kullan.

ÖN YÜZ ARKA YÜZ

AAdd  SSooyyaadd::  GÖKÇE UYGUN

AAddrreess::  HASANPAŞA MAH. HÜRRİYET SK. NO:10/1 MERKEZ KADIKÖY İSTANBUL

TTüükkeettiiccii  GGrruubbuu::  Tek Terimli Tek Zamanlı Mesken AG (Alçak Gerilim)/Son Kaynak Tarifesi Serbest Tüketicisi
TTCCKKNN::  11111111111
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İstanbul’da ulaşıma zam yapıldı. 6 Şubat’ta yapılan 
Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantı-
sında kararlaştırılan ve İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi’nin (İBB) bir gün sonra duyurduğu zam kararı-
na göre tam elektronik bilet 3,50 lira, öğrenci bileti 
1,75 lira, tam mavi kart 275 lira, öğrenci mavi kar-
tı ise 50 lira oldu.

SEBEP, ARTAN MALİYETLER
İBB, zam nedeni olarak üç yıldır zam yapılmadı-

ğını, maliyetlerin arttığını gösterdi. İBB Başkanı Ek-
rem İmamoğlu, vatandaşların ulaşım zamlarına itiraz 
etmesinin doğal hak olduğunu belirtti ve “Türkiye’de 
yaşamanın, yaşam koşullarının, ekonomik zorlukla-
rın farkındayız. Bunu biliyoruz. 3 yıldır; 2017’nin 
Mayıs ayından beri zam yapmayan bir İstanbul ula-
şımı var. Otobüslerimiz 3 yıldır zam yapmıyor. Ama 
Türkiye’deki bu zam fırtınasına bizim dayanma şan-
sımız yok. Bütün maliyetlerle ilgili bizim yaptığımız 

zammın en az 2 katı bir artışla mücadele ediyoruz. 
Bizim şu an yaptığımız; hizmetimizi sürdürebilme 
çabası.” dedi. İmamoğlu’nun talimatıyla yüzde 43 
oranında yükselen maliyet artışının altında bir zam 
uygulandığı açıklandı.Tarifelerdeki artışlar dışında 
otobüs ve İBB’ye bağlı raylı sistemlerde tam bilet ak-
tarma ücretlerinde de birinci aktarma 2,50 lira, ikinci 
aktarma 1,90 lira, üç, dört ve beşinci aktarmalar 1,20 
lira olarak belirlendi. Öğrenci aktarma ücretlerinde 
ise birinci aktarma 0,75 kuruş, ikinci aktarma 0,70 
kuruş, üç, dört ve beşinci aktarmalar 0,60 kuruş oldu.

Zamlar, deniz ulaşımında da uygulanıyor. Şehir 
Hatları vapurları ve deniz motorlarında 2,60 lira olan 
hatlar 3,50 lira, 2,70 lira olan hatlar 3,65 lira, 3 lira olan 
hatlar 4 lira olarak belirlendi. Deniz yollarında aktarma 
ücretleri ise şöyle: Birinci aktarma 2,80 lira, ikinci ak-
tarma 2,30 lira, üç, dört ve beşinci aktarma 2 lira.

MARMARAY’A DA ZAM
Metro, metrobüs ve İETT araçlarındaki zammın 

yanı sıra aynı şekilde Marmaray geçiş ücretlerine de 
zam yapıldı. 10 Şubat Pazartesi gününden itibaren yü-

rürlüğe giren zam, Türkiye Cumhuriyet Devlet Demir-
yolları tarafından yürürlüğe sokulurken, 1-7 istasyon 
arası yolculuklar 2.60 liradan 3.50 liraya yükseltildi. 
1-43 istasyon arası yolculuklar ise 7.75 lira oldu. 

Yeni tarifeye göre Marmaray geçiş ücretleri şöyle:
1-7 durak: 3,5 TL
8-14 durak: 4,5 TL
15-21 durak: 5,2 TL
22-28 durak: 6 TL
29-35 durak: 7 TL
36-43 durak: 7,75 TL

İstanbul’da ulaşıma
 yüzde 

35 ZAM
İstanbul’da metro, metrobüs ve İETT ücretlerinden sonra Marmaray geçişlerine de yüzde 35 zam yapıldı. 
Tam elektronik bilet 3,50 liraya, öğrenci bileti 1,75 liraya, tam mavi kart 275 liraya, öğrenci mavi kartı ise 

50 liraya yükseltildi; Marmaray’da ise 1-43 istasyon arası geçiş 7.75 TL oldu
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SİZE YEŞİLLİKLER ARASINDA EŞSİZ DENİZ 
MANZARASIYLA İKİNCİ BİR HAYAT VADEDİYORUZ.

Huzurevimiz uzman ekibi ile aile büyükleriniz için hak ettikleri 
özel ilgi ve yaşam standartlarında bir ortam sunmaktadır.

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

SEÇKİN YAŞLI BAKIM VE HUZUR EVİ

Verilen hizmetler:
 • 24 Saat Doktor Hizmeti
• 24 Saat Hemşire Hizmeti
• Fizik Tedavi Merkezi
• Diyaliz Hizmeti
• Laboratuvar Hizmeti
• Vakum Yardımlı Yara Tedavisi Hizmeti
• Konaklama Hizmeti
• Temizlik Hizmeti
• Yemekhane Hizmeti
• Medikal El Ayak Ve Tırnak Bakımı
• Sosyal Etkinlik Ve Faaliyetler

Hizmet Grubu:
Alzheimer
Demans
Geriatri
Palyatif (Yatağa Bağımlı)
Parkinson
ALS
NG (Nazogastrik Sonda) İle Beslenme
PEG (Perkütan Endoskopik Gastrostomi) 
Bakımı

Kamu Emekçileri Sendikaları (KESK) İstanbul 
Şubeler Platformu, Kanun Hükmünde Kararna-
me (KHK) ile iş hakları elinden alınanların iş-
lerine geri dönmesi, haksız ve hukuksuz uygu-
lamaların son bulması için 8 Şubat Cumartesi 
günü Kadıköy Beşiktaş İskelesi önünde basın 
açıklaması yaptı. 10 Şubat Uluslararası Akade-
mik Özgürlükler Günü’ne de atıfta bulunulan 
eylemde “KHK’lar gidecek biz kalacağız” ile 
“Gasp edilen haklarımızı geri alacağız” pankar-
tı etrafında biraraya gelenler, “Kurtuluş yok tek 
başına ya hep beraber ya hiçbirimiz”, “İşimizi 
geri alacağız”, “Akademi biat etmeyecek” slo-
ganı attı. Grup adına basın açıklamasını Kamu 
Emekçileri Sendikaları İstanbul Şubeler Platfor-
mu Dönem Sözcüsü Mesut Mike okudu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Yayın-
lanan 36 KHK ile toplamda 160 bin gözaltı, 70 
binden fazla tutuklama ve devlet kurumlarından 
136 bin 49 ihraç gerçekleştirilmiştir. Bildiğiniz 
üzere sadece darbe girişimi ile ilgili olarak ve 
sınırlı süre için ‘tedbirler’ alınması gerekirken 
Türkiye’nin siyasal ve toplumsal yapısını de-
ğiştirmeye dönük kalıcı düzenlemeler KHK’lar 
eliyle yapıldı.”

“KADROLAŞMAYA DAYALI İSTİHDAM”
“Siyasi iktidar atamalarda ve işe alımlarda 

güvenlik soruşturması adı verilen hiçbir hukuk-
sal dayanağı olmayan tamamen ayrımcılık, öte-
kileştirme ve dışlama mantığına dayanan ob-
jektif, bilimsel ve hukuki dayanağı olmayan 
uygulamaları ile kadrolaşmaya dayalı istihdam 
politikası uygulamaktadır. Yasal olmayan, top-
lumun vicdanını rahatsız eden icraatların karşı-
sında muhalif yapı ya da kurum istememektedir. 
Her uygulamalarını onaylayan saray soytarıları-
na ihtiyaç duymaktalar. Biz KESK’liler olarak 
bunu değiştirmek adına verdiğimiz sözün sonu-
na kadar takipçisi olacağız.”

“10 Şubat Uluslararası Akademik Özgürlük-
ler Günü. Ama bizim ülkemizde akademinin öz-

gür olduğundan söz edilemez. Akademisyenlerin 
düşüncelerinden dolayı cezaevlerine atıldığı, aka-
demilerde yandaş kadrolaşmanın yaşandığı, aka-
demisyenlerin yaka paça sürüklenerek gözaltına 
alındığı gerçekliğini hep beraber yaşıyoruz. Aka-
demiler özgürleşene kadar mücadelemizin süre-
ceğini bir kez daha haykırıyoruz. Bizler kamuda 
güvenceli çalışmayı, torpili ve kayırmayı değil li-
yakatı savunduk, parçalı istihdam biçimlerine kar-
şı durduk. Parasız, ulaşılabilir ve nitelikli kamusal 
hizmet mücadelesi verdik. İhraç edilen arkadaşla-
rımız tekrar görevlerine dönene kadar iş, ekmek 
ve onur mücadelemizden taviz vermeyeceğiz.”

“KUTLANACAK BİRGÜN YOK”
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fa-

kültesi Sağlık Yönetimi Bölümü’nde öğretim 
görevlisiyken KHK ile ihraç edilen Dr. Egemen 
Cevahir, basın açıklamasının ardından düşünce-
lerini paylaştı. Egemen Cevahir şunları dile ge-
tirdi; “İhraçlarla kendilerine göre dikensiz bir 
gül bahçesi yaratmaya çalışıyorlar. Bizler er ya 
da geç döneceğiz. Türkiye’nin üniversitelerin-
de emek mücadelemizi vermeye ve paylaşımla-
rımızı yapmaya devam edeceğiz. 10 Şubat Aka-
demik Özgürlük  Günü. Ama kutlanacak bir gün 
yok. Dün var mıydı yoktu. Bugün de yok. Ör-
neğin Bülent Şık hocamız insanların sağlığını 
etkileyecek konular hakkında açıklama yaptığı 
zaman yargılanıyor.” 

CHP’nin İstanbul İl Kongresi 9 Şubat Pazar günü 
Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlendi. “İstan-
bul’dan Türkiye’ye Tek Yön İktidar” sloganıyla or-
ganize edilen kongreye CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) 
Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı. Kongrede 677 
delegenin 571’i oy kullanırken, Kaftancıoğlu, 510 
geçerli oyun 444’ünü alarak yeniden CHP İstanbul 
İl Başkanı seçildi.

KILIÇDAROĞLU STRATEJİYİ AÇIKLADI
Kongre, CHP’nin eski Genel Başkanı Altan Öy-

men’in konuşmasıyla başladı. Öymen’in ardından 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türki-
ye’nin beş sorunu olduğunu söyledi: “Bu sorunlar-
dan ilki demokrasi. Düşüncesini açıkladı diye in-
sanlar işinden, üniversiteden atılamaz. İkinci temel 
sorun eğitim. Eğitimin bir kişiye, bir sınıfa, bir top-
luma, bir ulusa başarı kazandırdığını kaç kişi bili-
yor. Üçüncü sorunumuz dış politika. Barış üzerine 
inşa edilen dış politika bireysel kin ve öç alma üzeri-
ne inşa edilmiş durumda. Dördüncü sorunumuz top-
lumsal barış. Bunu sağlamak zorundayız. Hiç kimse-
nin kimliğinden, yaşam tarzından, inancından ötürü 
ötekileştirilmesini istemiyoruz. Beşinci büyük soru-
numuz ise ekonomi.”

Kılıçdaroğlu sorunları çözmek için dört ayaklı 
bir strateji geliştireceklerini söylerken olası CHP ik-
tidarında demokrasiye önem verileceğini, kadın-er-
kek eşitliğinin, medya özgürlüğünün sağlanacağını, 
devlet yönetiminde sürdürülebilirliğin esas alınaca-
ğını dile getirdi. Hatay Valiliği önünde “Çocuklarım 

aç” diyerek kendini yakan ve intihar eden vatandaşa 
da değinen Kılıçdaroğlu, ekonomik olarak durumun 
vahim olduğunu bu örnekle anlattı.

“SİYASETTE NORMALLEŞME DÖNEMİ”
Kılıçdaroğlu’nun ardından kürsüye gelen İBB 

Başkanı Ekrem İmamoğlu ise 31 Mart ve 23 Haziran 
seçimlerine özel vurgu yaptı ve şunları söyledi: Böy-
lesi özel zamanlarda değişmez sanılan şeyler değiş-
meye başlar. İnsanlar başka türlü düşünmek ve baş-
ka türlü davranmak zorunda hissederler. 31 Mart ve 
23 Haziran seçimleriyle Türkiye işte böyle bir döne-
me girmiş durumda. Bu, Türkiye’nin siyasal haya-
tında bir normalleşme dönemidir. En önemlisi de va-
tandaşla yöneticiler arasındaki ilişkide normalleşme 
dönemidir. Vatandaşla eşit, açık, net ve samimi bir 
iletişim kurmayan, herkesi eşit ve aynı ölçüde say-
gın kabul etmeyen yöneticilerin devri artık kesinlikle 
kapanıyor. İster ülkeyi yönetsin ister şehri, ister bir 
bakanlığı, ister bir derneği veya kulübü… Her kade-
mede yönetici için geçerli bu.” İmamoğlu, adalet yü-
rüyüşü ve diğer partilerle sürdürülen ittifak politikası 
için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na te-
şekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.

“KORKU DUVARI YIKILACAK”
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da 

korku duvarlarını yıkacak yeni bir siyaseti var ede-
ceklerini söylerken “Çocuklarımızın ellerinden ha-
yallerini aldılar, çocuklarımıza borcumuz var. Kor-
kudan daha büyük duygu umut. Mutlaka gidecekler, 
çünkü artık bizim mevsimimiz başladı. Zulmün en 
katmerlisi bizde, fikir, sanat hapiste, yargıya güven 
sıfır. Eğitimin içi boşaltılmış. Kayyımlar Saray’ın iki 
dudağının arasında. Kanal İstanbul’u bırakın, yok-
sullara ulaşmak için kanallar açın.” dedi.

Önümüzdeki iki yıllık il başkanlığı döneminde 
bazı değişikliklerin yapılacağını kaydeden Kaftan-
cıoğlu, kadın kotasının ve gençlerin yönetimde yer 
almasının önemine değindi. Kaftancıoğlu, “Ben ol-
mazsam, yönetim kötü olur” diyenlerin CHP’de yeri 
olmadığını söyledi. Kaftancıoğlu sözlerini Nazım 
Hikmet’in “Giderayak” şiiriyle sonlandırdı.

Mor Dayanışma öncülüğünde, “İnadına mücade-
le inadına özgürlük” başlığıyla düzenlenen ikinci 
Türkiye Kadın Konferansı, Kadıköy’de yapıldı. İki 
gün süren Türkiye Kadın Konferansı’nın ilk gün-
kü oturumları Kadıköy Belediyesi Evlendirme Da-
iresi Salonunda ikinci gün 
oturumları ise Bostancı’daki  
Birleşik-Metal İş Konferans 
Salonu’nda gerçekleşti. 

Çok sayıda kadın örgü-
tü; milletvekili, akademisyen, 
sendikal mücadele veren ka-
dın ve avukatın da destek ver-
diği konferansın ilk gününde 
konuşan HDP İstanbul Mil-
letvekili Filiz Kerestecioğlu, 
feminist mücadelenin gerçek-
liğine ve önemine değinerek, 
21’inci yüzyılın “kadınların 
yüzyılı” olacağını belirtti. Şi-
li’den tüm dünyaya yayılan 
Las Tesis dansının yapıldı-
ğı konferansta kadınlar, ka-
dın mücadelesi ve sorunlarına 
ilişkin konuşmalar yaptı.

Konferansın ikinci günü 
ise Birleşik-Metal İş Konfe-
rans Salonu’nda basına kapa-
lı devam etti.   Kadınlar, “Ne-
oliberal Politikalar ve Kadın 
Emeğinin Çıkmazı”, “Femi-
nizm Mücadelesinde Yeni 
bir Dönem”, “Kadın Kurtu-
luş Mücadelesinde Yeni Bir 
Dönem Enternasyonal Ka-
dın Grevleri”, “Göçmen Ka-
dın Gerçeği ve Mücadelesi”, 
“21. Yüzyılda Kadın Özgür-
lük Mücadelesinde Yeni Ör-
gütlenme Arayışları ve Me-
todları”, “Kadın Cinayetleri 
ve Şiddettin Değişen Yüzle-
ri”, “Özgürleşme Yolun-
da Özsavunma’nın Önemi”, 
“Yerel Yönetimlerde Kadın-
ların Varlığı ve Belediyecilik 

Anlayışında Yeni Yaklaşımlar”, “LGBTİ+ Hareke-
ti” ve “Feminizmin Tarihsel Birliği” başlıklarını tar-
tıştı. Önergelerin sunulmasının ardından konferans 
sona erdi. Konferansın sonuç bildirgesi önümüzde-
ki günlerde kamuoyu ile paylaşılacak.

Kadınlar, “İnadına mücadele 
inadına özgürlük” sloganıyla 

Kadıköy’de biraraya geldi

Kadınlar 
Kadıköy’de 

buluştu

yeniden İstanbul İl Başkanı

CHP’nin 37. İstanbul İl 
Kongresi’nde 677 delegeden 
444’ünün oyunu alan Canan 
Kaftancıoğlu yeniden CHP 
İstanbul İl Başkanı seçildi

Canan Kaftancıoğlu

l Fırat FISTIK döneceğizdöneceğiz
KESK İstanbul Şubeler Platformu, KHK ile iş hakları elinden 
alınanların işlerine geri dönmesi için Kadıköy’de basın açıklaması 
yaptı. Dr. Egemen Cevahir, “Bizler er ya da geç döneceğiz. Türkiye’nin 
üniversitelerinde emek mücadelemizi vermeye devam edeceğiz” dedi

Er ya da geç

l Seyhan KALKAN VAYİÇ

Dr. Cevahir’in konuşmasının ardından 
açıklamaya katılanlara ve destek verenlere 
hazırlanan dayanışma çorbası dağıtıldı.
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MEHMET ÇEKCEN
KAYIP İLANLARI

İNGİLİZCE ÖZEL DERS 
YDS,YÖK DİL,YDT soru çözüm 

teknikleri ve stratejileri konusunda 
uzman öğretmenle kısa sürede 

sınavlara hazırlık.

Tel: 0 (532) 522 13 28

KALAYCIOĞLU ÇATI UYGULAMA
◆ Ahşap Çatı 
◆ Çelik Konstrüksiyon 
◆ Kenet Çatı Kaplama 
◆ Sandviç Panel 
◆ Atermit
◆ Kiremit

◆ Metal Kiremit 
◆ Galveniz 
◆ Çinko 
◆ Bakır 
◆ Kurşun 
◆ Pimaş  

◆ Osb 
◆ Isı Yalıtım 
◆ Fileskobit 
◆ Membran 
◆ Sürme İzolasyon 
◆ Temel Bohçalama

Hüseyin KALAYCI 
0532 613 31 58

kalaycioglucati@gmail.com

stanbul Sabiha Gökçen Havalima-
nı’nda geçen hafta Pegasus Hava-
yolları’na ait Boeing 737-800 tipi 
yolcu uçağı iniş sırasında pistten 

çıktı. İzmir-İstanbul seferini yapan yolcu uça-
ğı, 5 Şubat günü saat 18.30 civarında iniş yaptı-
ğı sırada piste tutunamayıp sürüklenerek düştü 
ve parçalara ayrıldı. 2’si bebek 177 yolcu ve 6 
mürettebat olmak üzere toplam 183 kişinin bu-
lunduğu uçaktan çıkarılan 3 kişi hayatını kay-
betti, 180 kişiyse yaralı olarak hastaneye kaldı-
rıldı. Bir kısmının tedavileri hala devam ediyor.

ALTAN: UÇUŞ GÜVENLİĞİ YOK
Bu kazadan yaklaşık 2 hafta önce, 17 Ocak 

tarihli haberimizde görüşlerine başvurduğu-
muz eski pilot, eğitmen ve kontrol hocası Baha-
dır Altan İstanbul’da uçuş güvenliği olmadığını 
söylemiş ve uyarılarda bulunmuştu.

Muhabirimiz Fırat Fıs-
tık’ın sorularını yanıtla-
yan Altan, 5 Ocak’ta da 
bir kaza yaşandığını ha-
tırlatıp şunları söylemişti: 
“Havaalanları yetersiz de-
nemez ancak altyapı eksik-
likleri, yani işlevsel detay-
lar, rüzgâr ölçüm ve alarm 
sistemleri, radarlar, iniş sistemleri, yeterince ni-
telikli ve tecrübeli eleman eksiklikleri var. Bu 
eksiklikler de 5 Ocak gibi böyle uç meteorolo-
jik olayların yaşandığı zamanlarda olumsuzluk-
ların artmasına neden oluyor. Uçaklar bu gibi 
durumlar için mutlaka bir veya daha fazla ye-
dek meydan seçimiyle, ek yakıt alarak kalkış 
yaparlar. Sabiha Gökçen kaza nedeniyle kapa-
nınca yedek meydan olarak İstanbul Havalima-
nı belirlendi. Ancak burası da kuzey rüzgârları-
nın etkilerine daha açık, sorunlu bir alan olduğu 
için aksaklıklar katlandı. Atatürk Havalima-
nı’nın kapatılması gibi bir yanlışlığın etkisi de 
daha fazla görünür hale geldi.”

“ATATÜRK KAPATILMAMALIYDI”
Bahadır Altan, Atatürk Havaalanı’nın ka-

patılmasının yarattığı sonuçları da şöyle an-
latmıştı: “Atatürk Havalimanı kötü işletilme-
sine rağmen, zaman içinde yapılması gereken 
küçük ek yatırımların, iyileştirilmelerin yapıl-
maması nedeniyle sorunları olsa da çok yoğun 
bir trafiği kaldırıyordu. Kapanmadan önceki 
son aylarda dünyanın beşinci havalimanı ko-
numundaydı. Uzun vade için bakarsak, İstan-
bul’un üçüncü havalimanına ihtiyaç duyacağı 
açıktı ancak bunu Atatürk Havalimanı ve Sa-
biha Gökçen ile entegre bir şekilde planlamak 
gerekiyordu. Bu yolla yük paylaşılarak yoğun-
luk azaltılabilirdi.” 

Bahadır Altan, röportajımızda ayrıca üçün-
cü havaalanıyla ilgili şu gerçeklere dikkat çek-
mişti:  “Rüzgâr nedeniyle yaşanan aksaklık-

lardan sonra, hâkim rüzgâr açısından bakarsak 
yanlış yön seçildiği yorumları yapılıyor. Ancak 
bu bence daha alt bir tartışma konusu. Asıl yan-
lışlık havalimanının yeri seçilirken eleştirilere, 
bilim insanlarının uyarılarına, teknik bilimsel 
raporlara kulaklarını tıkayan, ‘dediğim dedik’ 
anlayıştır. Bu nedenle İstanbul Havalimanı’nı 
bütünüyle ekolojik, ekonomik, jeolojik, havacı-
lık işletmeciliği, doğa, kuş göç yolları, uçuş em-
niyeti açısından her yönüyle bu kente ve ülkeye 
yapılan büyük bir kötülük olarak tanımlıyorum. 
Aynı mantık Kanal İstanbul için de işliyor. ‘İs-
teseler de yapacağız istemeseler de’ diyerek bu 
kente ve ülkeye geri dönüşü olanaksız zararlar 
verilmek isteniyor.”

SÖYLEYİNCE İŞİNDEN OLDU
Bahadır Altan, kaza öncesi gazetemiz aracı-

lığıyla yaptığı bu değerlendirmeleri 5 Şubat’ta 
yaşanan ve ölümle sonuçlanan kazanın ardın-
dan CNN Türk’te yapınca hem yayından alın-
dı hem de işine son verildi. Kaza sonrası CNN 
Türk haber yayınına telefonla bağlanan eski sa-
vaş pilotu Bahadır Altan, Sabiha Gökçen Ha-
valimanı’nda meydana gelen kazayı değerlen-
dirmiş, “Ülke olarak bir duralım. Biz hala 3. 
havalimanındayız, hala kanal açıyoruz. Ülke 
freni patlamış kamyon gibi. Proje üstüne proje 
üretmek yerine biraz aklıselim gerekiyor.” ifa-
delerini kullanmıştı.

Pegasus Havayolları ise, bu sözlerinden do-
layı eğitmen ve kontrol hocası Bahadır Altan’ı 
işten çıkardı. Altan, kaza sonrası yaptığı yoru-
mun ardından Pegasus Havayolları’ndaki işin-
den kovulduğunu Twitter hesabından açıkladı. 
‘Freni patlamış kamyon düzeni suçluyu buldu!’ 
sözleriyle karara tepki gösteren Altan, ‘haklı 
sebeple fesih’ gerekçesiyle çıkarıldığı için taz-
minat hakkını alamadığını ve konuyu yargıya 
taşıyacağını söyledi.

Koşuyolu Mahallesi Kalfa Çeşmesi So-
kak’ta 9 Şubat Pazar günü 16.30 sula-
rında bir restoranın çatısında yangın 
çıktı. Nedeni bilinmeyen bir sebeple çı-
kan yangın, kısa sürede restoranın biti-
şiğindeki iki binaya da sıçradı. 

İhbar üzerine beş itfaiye aracı böl-
geye gelerek yangına müdahale etti ve 
yangın söndürüldü. Yangında ölen ya 
da yaralanan olmazken maddi hasar 
meydana geldi. Yangının bitişik bina-
lara sıçraması ve hızla yayılması ma-
hallelide korku yaratırken, Koşuyo-
lu’nda afetlere karşı oluşturulan İlk 
72 Saat Grubu yangınla ilgi- l i 
açıklama yaptı. 

“İnsanoğlunun vardı-
ğı uygarlık birikiminin en 
önemli göstergesi, yaşadık-
larından ders çıkaran, ön-
lem alan toplumların ileri 
gitmiş olmalarıdır” cüm-
lesiyle başlayan açıklama-
da yapılması gerekenler şu 
şekilde sıralandı:

❱ İşyeri afet planı yapıla-
rak, İşyeri tehlike avı ile iş-
letmedeki riskler belirlen-
meli, elektrik, LPG, sıvı yağ 
yangınlarına yönelik önleyi-
ci, sınırlandırıcı önlem alın-
malı.

❱ Personel eğitimleri, tatbikatları yapılmalı. Baca-
lar ve davlumbazlar periyodik olarak temizlenmeli. Du-
man ve ısı detektörü, yangın tüpü gibi donanım tamam-
lanmış olmalı. Her işletmede duman detektörünün yanı 
sıra bacalarda da alev detektörü yer almalı.

❱ Belediyeler kontrol için yeterli sayıda ve donanım-
da eleman bulundurmalı, kontrolleri sürekli olarak yap-
malı. Belediyeler, bu konuda ayrıca TMMOB Makine 
Mühendisleri Odası ile protokol imzalamalıdır. 

❱ Doğalgaz tesisatı güvenlik önlemleri tekniğine uy-
gun olmalı, olmayan işletmelere çalışma izni verilme-
melidir. 

❱ Yanıcı, parlayıcı maddeler, iş-
letme içerisinde bulundurulmamalı. 
Elektrik tesisatının periyodik bakımı 

yapılıp aşırı yükte çalıştırılmamalıdır. 
❱ Duman ortaya çıktıktan sonra ilk saniyeler çok 

önemlidir. İşletmelerde yangın alarm ve ihbar tesisatla-
rının olması gereklidir. Acil çıkış yönlendirmesi de bir o 
kadar önemlidir, zorunlu olarak yapılmalıdır.

❱ Tekniğe ve standartlara uygun olmayan tesislerin 
faaliyetine izin verilmemelidir. İşletmeler, sigorta yap-
tırmalıdır. 

❱ Yangında 110 İtfaiye hattı aranarak en kısa şekil-
de zamanda yer ve yangın tipi ( bina, araç, benzin, baca) 
bildirilmelidir. Acil durum ekipleri olan ambulans, it-
faiye, emniyet güçlerinin ilk müdahaleleri için yolların 
açık ve ulaşılabilir olması gerekmektedir.                                    

“Çevrimiçi Aile” adlı etkinlik 7 Şubat Cuma 
günü Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür 
Merkezi’nde gerçekleşti. Çocuk Gelişimi Uz-
manı Gülin Kayalı, Dijital Pazarlama Uzmanı 
Merve Başcumalı ve Öğretim Görevlisi Ahu Alparslan 
etkinliğe konuşmacı olarak katıldı. Etkinlikte hem so-
kaktaki zorbalığa hem de siber zorbalığa da değinildi.

İstanbul’da olmadığı için etkinliğe Skype yoluyla 
bağlanan Çocuk Gelişimi Uzmanı Gülin Kayalı, çocuk-
ların gelişim süreci hakkında bilgi verdi. Kayalı, “Biz-
ler çocuklarımıza birey olma kavramını çok geç aşılıyo-
ruz. Çocukların zekâ konusunda problemleri yok fakat 
sorumluluk alma noktasında problemleri var. Çocuk-
larımızın hayatta dirençli olabilmeleri için onlara kü-
çük yaşlarda görevler vermeye başlamalıyız.” ifadele-
rini kullandı.

“ÖZEL HAYATIMIZI KISITLIYOR”
İnternetin faydası olduğu ka-

dar zararlarının da olduğunu söyle-
yen Dijital Pazarlama Uzmanı ve ço-
cuk kitapları yazarı Merve Başcumalı 
konuşmasında şunları aktardı; “UNI-
CEF’in 30 ülkede yaptığı ankete göre 
gençlerin üçte birinden fazlası çevri-
miçi zorbalığa maruz kalıyor, bu çok ciddi bir rakam. 
Artık 2 yaşında çocuğun elinde bile vakit geçirsin diye 
teknolojik bir alet var. Çocuğumuz çevrimiçiyken biz-
ler neye evet dediğimizin bilincinde olmalıyız. Çocuk-
larımıza çevrimiçi hayatın aslında özel hayatımızı nasıl 
kısıtladığını anlatmaya çalışmalıyız.” dedi.

SOKAKTA ZORBALIK
Makine Mühendisliği mezunu Serim Berke Yarar 

ve Antropoloji yüksek lisans me-
zunu Seben Ayşe Dayı, engel-
li bireylerin yaşadığı zorbalık-
ları anlattılar. Seben Ayşe Dayı; 
“Türkiye’de şu an Doğu Anadolu 
nüfusunun tamamı kadar engelli 

birey var ve bu insanlar hayatlarının her anın-
da zorbalığa maruz kalıyor. Size verebilece-
ğim en basit örneklerde biri şu an Türkiye’de 
2,5 milyon çocuk sadece engelli oldukla-
rı için okula alınmıyor. Bu eğitim ayağında-
ki bir zorbalıktır. Aslında zorbalığı ortaya çı-
karan şey bizlerin korkuları ve çekinceleridir. 
İnternette maruz kaldığımız bir takım zorba-

lıklarda var. Biri benim durumuma çok üzüldüğünü ve 
bana her ay para yardımı yapmak istediğini yazmıştı. 
Oysaki ben meslek sahibi ve akademik kariyeri olan bir 
bireyim” dedi ve söze Serim Berke Yarar devam etti. 
Yarar, “Sokakta yürürken bize sürekli ‘ne ki bu’ ma-
nasıyla bakış atıyorlar. Ebeveynlerden ziyade çocuklar 
merak ederek, yargılamadan bakıyorlar. Ama ebevey-
nler ‘aman çocuğum yaklaşma’ tavırlarıyla yaklaşıyor. 
Yemek yerken bir anda bakıyoruz hesabımız ödenmiş. 
Bu da bir zorbalıktır. İnternetten para göndermek ama-
cıyla iletişime geçmekle bu aynı şeydir. Biz kendimiz-
le barışık insanlarız, artık bunlara gülüp geçiyoruz” şek-
linde konuştu.

“YASAMIZDA AÇIKLAR VAR”
İletişim ve Dijital Medya üzeri-

ne vakıf üniversitelerinde ders veren 
Ahu Alparslan ise dijital ortamda ya-
şanan zorbalıklardan bahsetti. Alpars-
lan, “Siber zorbalık ile ilgili maalesef 
yasamızda açıklar var. Paylaşımları-
mıza çok dikkat etmeliyiz” dedi ve si-
ber zorbalığı 4 başlığa ayırdı: Yazılı ve sözlü zorbalık, 
dışlama, görsel zorbalık, sanal kimlik gaspı. Ahu Al-
parslan; “Artık çok farklı bir dünya var. Sosyal medya-
daki takipçi sayısını popülerliğin bir göstergesi olarak 
algılıyoruz. Instagram’da 1000 takipçinin üzerine çık-
tığınız zaman reklam alabiliyorsunuz. Yani popülerlik-
ten de fazla olan kısmı insanların para kazanıyor olma-
sı.” ifadelerini kullandı.

Sabiha Gökçen 
Havalimanı’nda, 

İzmir-İstanbul seferini 
yapan Pegasus 
Havayolları’na ait uçağın 
pistten çıkması sonucu 
yaşamını yitiren üç 
kişiden biri olan Alev 
Gençoğlu Kadıköylüydü.  

Emekli muhasebeci olan Gençoğlu, İzmir’e 
doktor kontrolü için gitmişti.  Uçak kazası sonucu 
hayatını kaybeden 60 yaşındaki Alev Gençoğlu 
için Kadıköy’deki Erenköy Galip Paşa Camii’nde 
tören düzenlendi. Gençoğlu’nun cenazesine ailesi, 
yakınları, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara 
Odabaşı, sanatçı Erol Evgin ve Kadıköylüler katıldı.
Alev Gençoğlu’nun cenazesi Galip Paşa 
Camii’nde kılınan namazın ardından Karacaahmet 
Mezarlığı’nda toprağa verildi.

KADIKÖYLÜ GENÇOĞLU 
UĞURLANDI

Pilot Bahadır Altan 

uyarmıştı!
İ

Çağımızın sorunu

siber zorbalık
l Simge KANSU

korkutan yangın
Koşuyolu’nda 
pazar günü meydana gelen 
yangın mahalleliyi korkuttu. 
Koşuyolu İlk 72 Saat Grubu 
olayla ilgili açıklama yaptı

l Fırat FISTIK

Koşuyolu’nda
Geçen hafta Sabiha Gökçen Havalimanı’nda meydanaa meydana gelen kazada 3 kişi 
yaşamını yitirdi. Kazadan önce gazetemize konuşan eski pilot Bahadır 
Altan eksikliklerden dolayı yaşanabilecek kazalara karşı uyarmıştı…
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Aşk öncelikle bir duygu veya heyecan; tıpkı korku, 
kıskançlık, nefret, öfke gibi. Duyguları biz karar ve-
rerek, isteyerek, seçerek yaratmıyoruz. Duygular 
bizde aniden ortaya çıkıp, bizi sarmalarlar; kendimi-
zi onların içinde buluveririz. Bizi ele geçirir geçirmez 
de tüm dünya deneyimimize kendi renklerini verir-
ler. Örneğin, âşık olan birisine dünya diri, canlı, cıvıl 
cıvıl görünür. Sanki her köşeden, her kapının arka-
sından bir sürpriz çıkacakmış gibi dünyamız bek-
lentilerle, yeni imkânlarla dolar. Bir başkalığın kapı-
sı açılmıştır; âşık olduğumuz kişinin ilgimize karşılık 
verip vermediğini, ne hissettiğini bize anlatan izle-
ri dikkatle takip ederiz. Her şeyi doğru anlayıp an-
lamadığımızı defalarca kendimize sorarız. Aşk kişiyi 
kendi kendisiyle konuşur hale getiren bir duygudur. 
Kıskançlığı aşkla karıştırmamak lazım. Kıskançlık-
ta sahip olduğumuz birini kaybetme korkusu var-
dır; nesneler kaybetme korkusuyla anlamlanır, her 
jest, her olay görünmeyenin, bilinmeyenin bir izi, bir 
işareti haline gelir; şüpheyle sorgulanır. Korku için-
de ise kendimiz veya sevdiklerimiz için endişeleni-
riz; dünya her an karşımıza çıkabilecek tehditlerle 
dolar ve bizi önlem almaya çağırır. Kısacası, ne his-
settiğimiz dünyamızı nasıl yaşadığımızı ve başkala-
rıyla nasıl ilişki kurduğumuzu etkiler. 

Kime âşık olduğumuz bir seçim konusu değil-
dir; kendimize eğer durup dururken bir aşk icat et-
miyorsak, âşık olduğumuz kişiyi seçmeyiz. Neden 
âşık olduğumuzu da bilmeyiz. Niye o kişiye de-
ğil de bu kişiye âşık olduk? İşte büyük bir muam-
ma. Keşke özelliklerini çok beğendiğimiz insanla-
ra âşık olabilsek, hayat ne kadar şahane olurdu… Ne 
var ki bunu başaramayız, zira aşk sebeplere dayan-
maz. Âşık olduğumuz kişiye akıllı olduğu için, güzel 
olduğu için, saygıdeğer olduğu için, erdemli oldu-
ğu için âşık olamayız. Bir sürü akıllı, güzel, erdem-
li insan var; bu özellikler neden o biricik kişiye âşık 
olduğumuzu açıklamıyor. Aşkın sebepsiz olması, 
açıklanamaması, neden sorusuna verebileceğimiz 
bir yanıtımızın olmaması aşkı aşk yapan şeylerden 
biridir. Eğer birini özelliklerinden dolayı seçerek ha-
yatımıza almışsak ona ‘aşk’ değil, sevgi, saygı, hay-
ranlık demek sanki daha uygun olur. Böyle mantıklı 
davranan, aklıyla ilişkiye giren insanlar olabilir, an-
cak buna aşk demekte zorlanabiliriz. 

Aşkın bir sebebi olmasa bile, kişiden kişiye de-
ğişen koşullar içerisinde, bu duyguyu yaşama bi-
çimimizi, mizacımıza, ahlaki karakterimize, dünya 
görüşümüze, hayat felsefemize, benimsediğimiz 
politikalara dayanan seçimlerimiz belirler. Ruh hal-
lerimizin öznesi olmadığımız halde, duygularımızı 
nasıl yaşadığımız, nasıl seçimler yaptığımız, davra-
nış biçimlerimiz kim olduğumuzu başkalarına ta-
rif eder, bizi toplumsal bağlamda belirler. Bizi kuran 
ne varsa aşkı yaşama biçimizde ortaya çıkar ve âşık 
olduğumuz insana da görünür hale gelir. Aşk insa-
nı yakın bir ilişkide kendini başkasıyla paylaşır, ko-
nuşur, tartışır hale getirdiği için bir kişisel dönüşüm 
imkanını da taşır. Bilinmezlikler azaldıkça, hayat be-
raber deneyimlendikçe, insanlar birlikte dönüşme-
yi ve sorunlarını birlikte çözmeyi başarabildikleri öl-
çüde aşk sevgiyi doğurur. 

Bu yüzden uzun, meşakkatli, insanların birbiri-
ni iyi tanıdığı ve birlikte büyüdükleri ilişkilerin bü-
yük değeri vardır; çünkü insan o ilişkilerin ayna-
sında kendisini daha iyi tanır. Aşkı sayılarla tarif 
edecek olsak, onu birle değil, iki ile tarif etmek ge-
rekir. İlke olarak üçüncülere açık veya kapalı olsun, 
aşk iki kişinin birlikte yaşayabilmesiyle ilgilidir. Bir-
likte yaşamak derken aynı mekânı paylaşmaktan 
söz etmiyorum. Aynı mekânda, şehirde hatta ülke-
de olsunlar veya olmasınlar aşıklar birlikte yaşar-
lar çünkü aralarında bir bağ, bir akış vardır. İnsanın 
iç dünyasında ötekine verdiği yerle ilgili bir mesele 
aşk. Çok uzun süre görmediğiniz birine de âşık ola-
bilirsiniz. Aşkın temel meselesi nedir peki? Kendi-
ni veya başkasını silmeden, yok etmeden, kendini 
ifade ederek ve başkasının kendisini ifade etmesi-
ne izin vererek birlikte yaşayabilmek. İfade öncelik-
le arzunun ifadesidir; sadece sevgiliye duyduğumuz 
arzunun ifadesi değil söz konusu olan; hayattaki 
tüm arzularımız, gerçekliğimizi üretebilecek diğer 
arzularımızın da ifadesine olanak tanıyan bir ilişki-
de olmak çok değerlidir. Eğer insanın bir ilişkiyi var 
etmesinin koşulu onun kendisinden ve arzuların-
dan vazgeçmesi ise o aşkın kendini başkasına feda 
etmeye dayandığını ve kişiyi kendisi olma yolunda 
desteklemediğini söyleyebiliriz. En güzel aşk, engel 
olmayan, özgür hissettiren, kişisel gelişim hikaye-
mizi oluşturmamıza olanak tanıyan aşktır. Sevgili-
ler günü kutlu olsun!     

Aşk

ZEYNEP 
DİREK

üzyıllar geçiyor, toplumlar dönüşüyor, 
Ay’da hayat, Mars’a yolculuk diyoruz. 
“Kara deliğin sırrı çözüldü” diyoruz la-
kin aşkın sırrı bir muamma olarak duru-

yor. Aşkın tarifine, hallerine yönelik tartışmalar asla 
bitmiyor. 

Sevgilisi olan için ayrı, olmayan için ayrı bir dert 
olan 14 Şubat yine geldi çattı. Biz de günü fırsat bi-
lerek sevgi neydi, aşk ve ilişkilere dair soruları klinik 
psikolog / psikoterapist Tuğçe Isıyel’e sorduk. 

 “Ya Hiç Karşılaşmasaydık” isimli kitabıyla ken-
dimiz ve ötekiyle kurduğumuz ilişkilere, yaşamdaki 
türlü karşılaşmalara dair yazdığı denemeleri geçtiği-
miz ay okurla buluşturan Isıyel, psikoterapi odasında, 
sokakta, evde gözlemlenen insan hallerinin edebiyat-
tan psikanalize, sinemadan mimariye uzanan biçim-
lerini ele alıyor. 

“İLLÜZYON TARAFI OLDUĞU KESİN”
● Neden âşık oluyoruz?
Bu sorunun biyolojik, psikolojik çok fazla açılı-

mı olabilir. Aşkın hormonal, biyolojik kısmına gir-
mezsem aşk ötekiyle bütünleşme arzusuna denk dü-
şen bir şey gibi geliyor bana. Öteki üzerinden bir 
tamamlanma, eksik gedik kapatma arzusu sanki. Bu 
açıdan aşkın bir illüzyon tarafı olduğu kesin. Kişinin 
neredeyse kendisini unutmasını sağlayan, hatta tüm 
libidinal yatırımını karşısındaki kişiye yaptıran çok 
yüksek bir duygu. O yüksekliğin bitişi ya da ayak-
ları yere basan bir hale gelmesi çoğu zaman kişiyi 
hüsrana uğratabiliyor ama asıl hikâye de ondan son-
ra başlıyor zaten.  Aşkın yaşanma biçimine bağlı ola-
rak da kişiyi çok dönüştüren, kendisiyle karşılaştı-
ran, ona kendisini hatırlatan hatta kendisini “başka 
türlü” sevmesini sağlayan da bir duygu olduğunu da 
düşünüyorum. 

● Sevmeyi mi yoksa sevilmeyi mi seviyoruz?
İnsanın temel ihtiyacı ilişki kurmak. Sahici bir 

ilişkide ise bu ikisini birbirinden ayırmak çok müm-
kün değil. Beraber düşünmek gerekiyor. Zira seve-
bilme becerisi olmayan birinin sevilebileceğine, se-
vilebilme becerisi olmayan birinin de seveceğine pek 
inanmıyorum. Çünkü sevmeye izin vermek kadar se-
vilebilmeye izin vermek de önemli. İkisi çok iç içe, 
birbirini besleyen ve tamamlayan şeyler… 

“AŞK ÇOK DEĞİŞKEN BİR KONU”
● Kişiliğimiz, alışkanlıklarımız ilişkilerimizi na-

sıl belirliyor? Nasıl seviyoruz? Âşık olacağımız kişi-
yi neye göre, nasıl seçiyoruz?

Bu “aşk” meselesi çok değişkenli bir konu. Kişi-
lik özelliklerimiz elbette tüm seçimlerimizi etkilediği 
gibi ilişki seçimlerimizi de etkiliyor. Ancak bence her 
dönemin ihtiyaçları, öncelikleri de birbirinden farklı. 
İnsan sürekli değişen bir varlık olduğu için sevme bi-
çimi de aynı kalmıyor. Ailemizden miras aldığımız 
özellikler, karşılanan ve karşılanmayan ihtiyaçları-
mız, ideallerimiz, zaaflarımız, bilinçdışı süreçlerimiz 
ilişki seçimlerimizde hep etkisi olan şeyler. 

“Nasıl seviyoruz” sorusu ise önemli. Sanırım kü-
çüklüğümüzden itibaren nasıl sevildiysek ya da nasıl 
sevilmeyi arzuladıysak sevme biçimimiz biraz bunun 
üzerinden biçimleniyor.

● İlk görüşte aşk diye bir şey var mı?
Bu soruyu zaman zaman ben de düşünüyorum. 

Çok net bir sonuca varabilmiş değilim. Ama sanırım 
ilk görüşte aşk denilen şeyin bize çok ama çok tanı-
dık gelen bir şeyle ilgisi olduğunu düşünüyorum. Bu 
her zaman bilinçli olmasa da özellikle bilinçdışımıza 
tanıdık gelen bir şey. Bir bakış, bir koku, bir eda; ba-
zen bir çatışma, bize tanıdık gelen bir his… 

● Aşkın yaşı var mı? Ergenlik, gençlik aşkları 
ile yetişkinlik aşkları arasında farklar neler?

Aşkın ne yaşı ne de toplumsal cinsiyeti var bence. 
Ama elbette her dönemin, her yaşın getirisi başka. İn-
san kendini tanıdıkça, kendiyle ilgili yeni şeyler keş-
fettikçe, kendiyle ilgili dertlerini fark edip onları çöz-
dükçe ya da çözemedikçe karşısına çıkan kişiler de, 
onlarla ilişki yaşama biçimi de farklılaşıyor.

“İNSAN BELLEĞİ SABİT DEĞİL”
● İlk aşkların unutulmadığı bir efsane mi? Yok-

sa doğru mu?
Siz burada “ilk” kavramına vurgu yapıyorsunuz 

ancak bu biraz da o ilk aşkın nasıl yaşandığıyla ilgi-
li bir şey. Çok travmatik şeyler de 
yaşanmış olabilir, çok güzel şeyler 
de… Hatırlanan şeyler de bu ek-
sende belirlenir. Fakat insanın bel-
leği de sabit değil, bazen çok canlı 
hatırlanan şeyler silikleşebilir bazen 
de silik olduğunu düşündüğümüz 
anılar parlayabilir. Bu yine bizim 
dönüşümümüzle ilgili olarak zaman 
içerisinde değişkenlik gösterebilir. 

● Bu yüzyılda ilişkilerin kısa 
süreli olduğundan yakınılıyor, siz 
bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Biraz sonuç odaklı bir çağda ya-
şadığımızı düşünüyorum. Durabil-
mek, bekleyebilmek, süreçle hemhal 
olabilmek gitgide zorlaşıyor sanki. 
İlişki içerisinde yaşanacak iniş çıkış-

lara, belirsizliklere tahammülümüz çok az. Bir takıl-
ma kültürüdür ki alıp başını gidiyor. İlişki kurmak, 
ötekiyle temas edebilmekle mümkün. Ötekiyle te-
mas edebilmek ise kendimizle gerçek bir ilişki ku-
rabilmekle mümkün. Kitabımda da sık sık referans 
verdiğim Rollo May, “Yakınlık cesaret gerektirir” 
der. Çünkü biriyle sahici bir ilişki kurduğumuzda 
artık değişip dönüşmeye de hazırız anlamına geli-
yor bu. İlişkiler kimseyi durduğu yerde tutmaz, sa-
bit kılmaz eğer öyle oluyorsa da burada bir sorun 
var demektir. Belki de olası bu değişimden kaçıyo-
ruz. Bu yüzden de sık sık partner değiştirerek hep 
yüksek duygular içerisinde salınmak istiyoruz çün-
kü derinlere inildikçe işler karışacak, yaralar, zaaf-
lar, kaygılar ortaya çıkacak.    

“HAYAL KIRIKLIĞINDAN KORKUYORUZ”
● Bağlanma sorunlarımız mı var, yoksa aşktan 

mı korkuyoruz? Issız adam ve kadın olmak bir ter-
cih mi sonuç mu? 

Birine bağlanmayı yanlış algılıyoruz sanki. Bağ 
kurmanın ya da şöyle söyleyeyim biz ol-
manın “ben” olmayı yok edeceğini zan-
nediyoruz. Birbirimizin hayatına dâhil 
olmaktan korkuyoruz çünkü dâhil ol-
mayı, özerkliğin yitimi gibi algılıyo-
ruz. Zorlandığımız konuların başında 
birliktelik-bireysellik dengesini kur-
mak geliyor. Issız adam/kadın olmak 
bir nevi kişilerin kendilerini korumak 
için geliştirdiği savunmalar gibi geli-
yor bana. Neyden korumak diye so-
rarsanız olası hayal kırıklıklarından, 
üzüntüden, karşı tarafı kaybetme kor-
kusundan, bir ilişki içerisinde değişip 
dönüşmekten… Bu açıdan bakarsak 
ıssızlık konforlu bir alan sunuyor. 
Ama o zaman da yalnızlıktan musta-
rip, kendimize yabancılaşmış kişiler 
haline geliyoruz. 

Kadıköy Belediyesi tarafından kadınlar arasındaki daya-
nışma ve üretimi güçlendirmek amacıyla kurulan Potlaç 
Kadın Kooperatifi, Sevgililer Günü konseptiyle Feneryolu 
Mahallesi’ndeki sabit pazarda halkla buluşuyor, kadınlar 
el emeği ürünlerini sergiliyor. Emekçi kadınlar ve alışve-
riş yapan halk, düşüncelerini Gazete Kadıköy ile paylaştı. 
İşte hem tezgahın önündekiler hem de arkasındakilerin 
14 Şubat’a ve yaratıcı hediyelere dair fikirleri: 

“365 GÜN SEVGİ GÜNÜ OLMALI”
Sema Tosya: Normal tasarımların 
yanında Sevgililer Günü için kalp-
li kolye çalışmalarım var. Potlaç’ın 
etkinliğinden ve verdiği destekten 
memnunum. Ziyaretçilerden güzel 
geri dönüşler alıyorum, burada ol-

maktan mutluyum.
Oya Piraz: Sevgi, her zaman uy-

gulamamız gereken bir ey-
lem olmalı. Bu sadece 

Sevgililer Günü’yle sı-
nırlandırılmamalı. Bence 
356 gün sevgi günü ol-
malı. İnsanları sevmek en 
büyük nimettir, karşılığını 

görmek daha da büyük bir ni-
mettir. Ben çınar yaprakları ve kozalak-

lardan figürler alarak yani doğadan esinlenerek 
tezgâhımda sevgiyi anlatmaya çalıştım.

ÇAY TABAKLARINA İŞLENEN SEVGİ
Gül Müci: Bugüne özel sevgi ile ilgili 
çay tabakları yaptım. Çay tabakla-
rının altına birbirimize gösterebile-
ceğimiz sevgi sözcüklerini yaz-
dım. Bu sadece karşı cinse duyulan 
bir sevgi değil, toplumdaki herkese 
duyulabilecek bir sevgi. Ben de tam 
olarak bunu anlatmaya çalıştım. Beğeni 
anlamında ziyaretçilerden çok iyi geri dö-
nüşler alıyorum. El emeği insanların hoşu-
na gidiyor, bu da bizler için manevi bir tat-
min oluyor. 

“MARKA ALMAK İSTEMEDİM”
Zuhal Filiz: Keçe ürünleri, çocuk 
yelekleri ve berelerini çok beğen-
dim. Daha önce yılbaşı için buraya 
geldiğimde de çok beğenmiştim. 
Burada çok güzel işler var. Bence il-
ginin çok daha fazla olması gerekiyor. 
Emel Karakurt: Buraya çok yakın oturuyo-
rum. Şal aldım, şimdi de kazak almayı dü-
şünüyorum. El emeği göz nuru olduğu 
için ve özel olduğu için marka almak 
yerine buradan almayı tercih et-
tim. Ben kendim de takı tasarım-
cısıyım. Kendim de satmaya baş-
ladıktan sonra el emeğinin çok 
daha değerli olduğunu anladım ve 
burada bulunan kadınlara destek 
olmak istedim. 

Potlaç Kadın Kooperatifi’nin düzenlediği 
Sevgililer Günü Festivali’nde kadınlar el 
emeği ürünlerini sergiliyor. Sizler için 
stantları gezdik

Neden âşık oluyoruz? 
Sevmeyi mi yoksa 
sevilmeyi mi seviyoruz? 
O ok ne vakit tam 
kalbimize geliyor? 
Zengin kız fakir oğlanla 
neden kavuşamıyor?
 14 Şubat vesilesiyle 
klinik psikolog / 
psikoterapist Tuğçe 
Isıyel ile konuştuk

Y
● Leyla ALP

● Simge KANSU

Sevgililer Günü Festivali, 
14 Şubat akşamına kadar 

devam edecek.



Sibel Öz’ün beş 
yıllık eme-
ğinin ürünü 
olan “Oyuncu: 
Yeşilçam Yıldız 
Sisteminde Bir 
Anti-Yıldız: Adile 
Naşit” adlı kitap 
14 Şubat Cuma 
günü kitapçılar-
da olacak. Hiç 
başrol oynamasa 
da yıldız siste-
minin dışında 

bir “anti-yıldız” olan; “çarpık bacakların 
ve bücür boyunla asla başarılı olamazsın” 
denilse de önce kendini, sonra seyircisini 
yaratmayı başaran; hafızalarda anne rolle-
riyle yer etmesine rağmen aslında “başka 
türlü” bir oyuncu olabilecek Adile Naşit’e 
saygı duruşu niteliğinde bir kitap. Babası 
tiyatronun efsane isimlerinden tuluatçı 
“Komik-i Şehir” Naşit Bey, annesi kantocu 
Amelya Hanım, büyükannesi kantocu 
“Küçük Verjin”, dedesi kemani Yorgi efendi, 
dayıları tuluatçı-düettocu Niko ve kemani 
Andre, kardeşi tiyatro-sinema oyuncusu 
Selim… Kısaca, kanında “oyuncu”luk olan 
bir sahne sevdalısı Adile Naşit… “Oyuncu”, 
dış görünüşüyle klasik “yıldız” standart-
larına taban tabana zıt sayılsa da oyun-
culuğuyla, sahneye/rollere hâkimiyetiyle, 
duruşuyla yıldızlaşmış bir isim olan Adile 
Naşit’in ailesinin ve kendisinin hikâyesini 
-dönemsel bağlamları da göz önünde 
tutarak- ele alıyor. (Tanıtım Bülteninden) 
İletişim Yayınları / 256 sf / 35 TL
Remzi Kitabevi’nden aldığımız bilgiye göre 
haftanın çok satan kitapları şunlar oldu: 
■ Hiç’likten Gelen Güç / Tuğçe Işınsu / 
Feniks Kitap
■ Leylan / Selahattin Demirtaş / Dipnot 
Yayınları
■ Bunu Herkes Bilir / Emrah Safa Gürkan / 
Kronik Kitap

HAFTANIN 
PUSULASI
KİTAP

ALBÜM

DİZİ

Oyuncu: Adile Naşit

Can Kazaz / Yuken

The Stranger

Sevilen besteci, söz yazarı ve şarkıcı Can 
Kazaz, müzikseverleri yeni tarzı ile müjde-
liyor! Sanatçının beatmaker’lık yaptığı dö-
nemlerde kullandağı mahlası olan “Yuken”, 
Can Kazaz’ın yeni EP’sine adını veriyor. Can 
Kazaz’ın daha önce yayınlanmış şarkılarının 
yeni düzenlemelerinden oluşan bu EP’yi 
dijital platformlardan dinlemek ya da satın 
almak mümkün. Sanatçının ilk ismi Uluğ’un 
ilk harfi U ve Can’ın yan yana gelmesiyle 
İngilizce “U Can (you can / yuken)” olarak 
okunan bu isim, Can Kazaz’ın hip hop müzik 
prodüksiyonuna olan bakış açısını ve west 
coast stiline olan sevgisini gösteriyor. 
Hayranlarının severek dinlediği ‘Kırlangıçlar 
Gibi’, ‘Keşke Uyuyabilsem’, ‘Ankara’da Biri 
Var’ ve ‘Sen Diye’ şarkılarının Can Kazaz’ın 
bakış açısından R&B versiyonlarıyla 
dinleyicilerin karşısına çıkıyor.
Ruhu doyuran şarkılar: 
■ Cooking Breakfast for the One I Love / 
Tülay German
■ Ennio / İlhan Erşahin
■ Mesopotamia / Erkin Arslan

Harlan Coben’in diziyle aynı adı taşıyan 
gerilim romanı “The Stranger”, Netflix’in 
yeni dizisi oldu. Dizinin yapımcılığını da 
Harlan Coben üstleniyor.
The Stranger, Harlan’ın ilk Netflix dizisi 
değil. Daha önce “The Five” ve “Safe” 
adında iki mini cinayet dizisi ortaya çıkardı. 
Yani bu iki dizinin gizem dozu yüksek 
polisiye tarzını sevenler bu diziyi de 
seveceklerdir. 
Ortalama 45 dakikadan oluşan 8 bölümlük 
ilk sezon, sevdiklerimizin sırlarını öğrendi-
ğimizde onlara karşı tavrımızın ne olacağına 
odaklanıyor. Genç bir kadın dizi boyunca bir 
mahalledeki insanlara sevdiklerinin sırlarını 
açıklıyor ve sonra bir öğretmen kaybolu-
yor, bir genç çıplak halde nehir kenarında 
bulunuyor, bir anne sahibi olduğu kafede 
öldürülüyor, okulun futbol takımının parası 
çalınıyor, yaşlı bir adamın kentsel dönüşü-
me direnen evi belediye tarafından yıkılıyor 
ve bu evden de bir ceset çıkıyor…
Hepsi birbiriyle bağlantılı bu olaylar, 
aynı Safe’te olduğu gibi incelikli bir olay 
örgüsüyle ve sürükleyici bir ritimde 
izleyiciye aktarılıyor.  Amerika’da geçen bir 
kitaptan uyarlanan bu İngiliz dizisinin tümü 
Manchester’da çekilmiş. Richard Armitage 
ve Siobhan Finneran gibi İngiliz aktörler ise 
rollerinin hakkını veriyor. 

Hazırlayan: Semra ÇELEBİ / sem.celebi@hotmail.com
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stanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyat-
roları bünyesinde faaliyete geçen Çağdaş Göste-
ri Sanatları Proje Geliştirme Uygulama Merkezi 
(ÇGSM), kentin kültür sanat hayatına yeni soluk 

getirecek projelerini gerçekleştirmeye başladı. Yeni yetenek-
leri desteklemeyi amaçlayan çalışmalardan ilki “Yeni Yazar-
lar Projesi”. Bu proje ile tiyatroyu, güncel ve ulaşılır kılmak 
amaçlanırken aynı zamanda seyirci ile sanatçı arasındaki et-
kileşimin desteklenmesi hedefleniyor. Yazar adayları, prog-
ramda oyun yazımı üzerine atölyelere katılacak ve tiyatro-
nun repertuvarına yeni oyunlar kazandırma fırsatı elde edecek. 
Program başvurusu için ise son tarih 28 Şubat 2020.

BİRÇOK PROGRAM GERÇEKLEŞTİRİLECEK
 “Yeni Yazarlar Projesi Atölyesi”ne oyun yazmak iste-

yen herkes katılabilecek. Yazar adaylarını destekleyici bir-
çok program gerçekleştirilecek. Altı aylık bir sürece yayıla-
cak atölyenin ilk üç aylık etabında, yazar adayları için oyun 
yazımı üzerine bilgi aktarılacak. Bu on iki haftalık süreçte 
bir oyun taslağına ulaşmak hedeflenecek. İlk etabın sonun-
da, tiyatromuzda sahnelenmesi öngörülebilecek metinler için 

eleme yapılacak. Ardından diğer üç aylık çalışma aşamasına 
geçilecek. Burada yazarlar oyunlarını, İBB Şehir Tiyatrosu 
sanatçılarıyla birlikte okuyacak. Yazarların sahne deneyimi 
kazanmasına olanak tanınarak, oyunlar üzerinde çalışmalara 
devam edilecek. Bu çalışmalar sonunda tiyatronun repertuva-
rına yeni oyunlar kazandırılacak. Program, Mehmet Ergen, 
Serdar Biliş, Yiğit Sertdemir, Gökhan Aktemur, Emre Ko-
yuncuoğlu, Ahmet Sami Özbudak gibi önemli isimlerin yö-
netiminde yapılacak.

BAŞVURULAR E-POSTA YOLUYLA
Programa başvurular e-posta yoluyla yapılacak. Adaylar-

dan İBB Şehir Tiyatroları’nın web sayfasında bulunan for-
mu doldurması istenecek. Doldurdukları formla birlikte ya-
zar adaylarının, bir sayfalık CV ile A4 sayfasını aşmayacak ön 
başvuru metni paylaşması gerekecek. Adaylar bu metinde, bir 
oyun konusu, ne üzerine yazmak ve neden yazmak istedikleri-
ni belirtecek. Sonrasında form, CV ve ön başvuru metni/niyet 
mektubu, e-posta yoluyla yeniyazarlarprojesi@ibb.gov.tr ad-
resine gönderilerek başvurular tamamlanacak.

Kadıköy 
Belediyesi 
Caddebostan 

Kültür Merkezi Sanat Galerisi, Amerika’da metro 
istasyonlarında kullanılan ve gündelik hayatta 
etkili iletişim yollarından biri olan afişlerin yer 
alacağı “1947’den Günümüze Metro Posterleri, 
Underground Images” sergisine ev sahipliği 
yapıyor. New York’taki tasarım okulu Görsel 
Sanatlar Fakültesi(School of Visual Arts-SVA) 
ve Yeditepe Üniversitesi’nin birlikte düzenlediği 
sergi 18 Şubat – 8 Mart tarihlerinde gezilebilir. 
New York’un geniş metro sisteminde sergilemek 
üzere Görsel Sanatlar Fakültesi(SVA) öğrencileri 
tarafından üretilen 68 tasarım ve illüstrasyonun 
yer aldığı serginin kreatif direktörlüğünü SVA’nın 
başkan yardımcısı Anthony P. Rhodes üstleniyor. 
Bugüne kadar dünya çapında 47 kez sergilenen 
çalışmada şu sanatçılar yer alıyor: Gail Anderson, 
Marshall Arisman, Richard Borge, Chris Buzelli, 
Gene Case, Ivan Chermayeff, Paul Davis, Pablo 
Delcan, Sal DeVito, Louise Fili, Audrey Flack, 
Nathan Fox, Bob Gill, Robert Giusti, Milton Glaser, 

Phil Hays, Steven Heller, 
Mirko Ilić, Viktor Koen, 
Stephen Kroninger, 
Marvin Mattelson, 
James McMullan, 
Jerry Moriarty, 
Tony Palladino, Edel 
Rodriguez, Stefan 
Sagmeister, David 
Sandlin, Paula Scher, 
Yuko Shimizu, Eve 
Sonneman, George 
Tscherny, James 
Victore ve Robert 
Weaver.

halka sanat projesi 22 Şubat – 22 Mart tarihleri arasında küratörlüğünü 
Bahar Güneş ve Öykü Demirci’nin üstlendiği “Rüzgarda Akan Atlar Ya Da 

Yuvadan Uçmak” sergisine ev sahipliği yapıyor.
“Rüzgârda Akan Atlar ya da Yuvadan Uçmak”, halka sanat projesi’ne 

sekiz yıl yuva olmuş bir mekâna veda ederken onu kutlama sergisi olarak 
açılıyor. halka sanat’tan yapılan açıklamada sergiyle ilgili şu ifadelere 

yer veriliyor: “Rüzgârda Akan Atlar ya da Yuvadan Uçmak halka sanat 
projesi’ne sekiz yıl yuva olmuş bir mekânı arkada bırakırken burada geçen 

zamana, üretilen işlere ve bir araya gelen kişilere bir teşekkür ifadesidir. 
Yuvadan uçmak bize ne ifade ediyor, bu duruma nasıl tepki veriyoruz, 

nasıl başa çıkıyoruz ya da çıkamıyoruz gibi temanın düşündürdüğü 
sorular etrafında şekillenen sergi bugüne kadar halka sanat projesi ile 

sergi yapmış ve işlerinde temanın ortaya attığı sorulara yanıt veren 
sanatçılardan bir seçkiyi izleyiciyle buluşturuyor.”

İnce kâğıt oymacılığı anlamına gelen 
ve unutulmaya yüz tutan “kat-ı 
sanatı” kursu Yeldeğirmeni Sosyal 
Hizmet Merkezi’nde devam ediyor
Kat veya katı kelimesinin sözlük anlamı 
“kesmek” olarak geçiyor. Kat-ı sanatı ise bir 
kâğıt veya deri üzerindeki yazıyı, motifi veya 
şekli oyup çıkartarak bir başka kâğıt ya da deriye 
yapıştırarak gerçekleştirilen bir süsleme sanatı. 
M.Ö 200’e kadar dayanıyor kat-ı sanatının 
tarihi. Çin kültüründen Afrika kültürüne, 
Yahudi kültüründen Türk kültürüne kadar 
uzanan bu sanat dalının izlerine tüm eski dünya 
medeniyetlerinde de rastlanmış. Günümüzde 
ise unutulmaya güz tutmuş sanatlar arasına 
giren bu sanatı yaşatmaya çalışanlar var, üstelik 
Kadıköy’de! Kadıköy Feneryolu Halk Eğitim 
Merkezi’nin açmış olduğu Kat-ı Sanatı Kursu, 
Kadıköy Belediyesi Yeldeğirmeni Sosyal 
Hizmetler Merkezi’nde devam ediyor. 
Eğitmen Eda Semahat Şanlı, bu sanatın 
unutulmaması için, kayıtları devam eden 
kursa herkesi davet ediyor. 

Yeldeğirmeni Sosyal Hizmet Merkezi 
Tel: 0216 414 31 86

1960 yılının 6 Şubat’ında Kalamış’taki 
Todori’nin lokantasında, bir arkadaşı 
ile yemek yerken geçirdiği kalp 
krizi sonucu yaşama veda eden 
klasik Türk müziği bestecisi, udi ve 
tanburi Selahattin Pınar 60. ölüm yıl 
dönümünde özel bir davetle anıldı. 
Müdavimi olduğu Todori isimli mekanda 
gerçekleşen gecenin ev sahipliğini 
Selahattin Pınar’ın yeğeni usta oyuncu 
Mustafa Alabora ile ünlü müzik yazarı 
Murat Meriç yaptı. 

Geceye Sıla Gençoğlu - Hazer Amani, 
Gönül Yazar, Altın Pınar, Çiğdem 
- Bülent Ortaçgil, Övül – Mustafa 
Avkıran, Eda Baba, Alper Saldıran, 
Yüksel Aksu, Deniz Barut, Başak Sayan, 
Murat Vardal, Nebil Özgentürk, İlksen 
– Ahmet Utlu, Görgün Taner, Hilmi 
Tezgör, Kaan Müjdeci, Orhan Topçuoğlu, 
Aren Şenorkyan, Ali Deniz Uslu, Duygu 
Demirağ gibi sevenleri katıldı. Pınar’ın 
en sevilen şarkılarının çalındığı gece, 
muhabbet eşliğinde devam etti.

Caz vokal atölyesi başlıyor
Elif Çağlar Caz Vokal Atölyesi için kayıtlar devam ediyor. 16 
Şubat Pazar günü, The Badau İstanbul’da (Yeldeğirmeni) 
gerçekleşecek atölyeye son başvuru tarihi 15 Şubat 
Cumartesi.  Nota bilgisine sahip olmayan vokalistlerin 
de rahatlıkla anlayabileceği şekilde bilgilerin aktarılacağı 
atölyeye katılmak için info@nu-dc.com / 0532 340 64 90 
adreslerinden iletişime geçebilirsiniz. The Badau İstanbul , 
Rasimpaşa Mah. Karakolhane Cad. No:49 Kadıköy’de.  

Barış Ormanı 
ile doğaya selam
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal 
Reşit Rey (CRR) Konser Salonu Genel 
Sanat Yönetmenliği, “Barış Ormanı” çocuk 
operasını minik sanatseverlerle buluşturuyor.  
Müziklerini Evrim Demirel’in, librettosunu 
Nazlı Zeynep Ergüven’in yazdığı, 
rejisörlüğünü ise Barış Meydan’ın üstlendiği 
çocuk operası “Barış Ormanı”, 16 Şubat, 23 
Şubat, 8 Mart ve 15 Mart’taki temsillerinde 
doğayı sevgiyle selamlayacak.
İlk kez 16 Şubat Pazar günü saat 13.00’te 
CRR’de küçük izleyicilerle buluşacak 
olan “Barış Ormanı” ile çevrenin, doğanın 
korunmasına yönelik farkındalık sağlanması 
amaçlanıyor.
CRR Genel Sanat Yönetmeni Cem Mansur, 
günümüz çocuklarının teknolojik cihazlardan 
biraz olsun uzaklaşmasını sağlamak için, 
onlara kaliteli sanat etkinlikleri sunmak 
gerektiğine inanıyor. “Barış Ormanı” ekibi 
ile bu kaliteyi yakaladıklarını söyleyen 
Mansur; sanatın pek çok dalını içinde 
barındırıyor olması açısından da opera 
sanatını çocuklarla buluşturuyor olmayı 
önemsiyor. 
Etkinlik biletleri 20 TL, CRR Konser Salonu 
gişesi ve Biletix’ten temin edilebilir.
 

İstanbul yeni yazarlar kazanıyor
Şehir Tiyatroları, Türk tiyatro edebiyatına yeni yazarlar kazandırmayı amaçlayan “Yeni Yazarlar Projesi 
Atölyesi”ni hayata geçirerek tiyatro tutkunlarına kendi oyunlarını sahneleme fırsatı sunuyor

İ

Başvuru için mail adresi: yeniyazarlarprojesi@ibb.gov.tr

1947’den günümüze 
metro posterleri 
bu sergide

Rüzgârda akan atlar 
ya da yuvadan uçmak…

Selahattin Pınar’a 
zarif selam

Türk sanat müziğinin efsanevi bestekârı Selahattin Pınar 60. ölüm yıl 
dönümünde hayatını kaybettiği mekân olan Kalamış Todori’de anıldı

Kat-ı sanatı öğrencilerini arıyor
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Cesaretin Var mı Aşka?
Amélie’nin 
büyülü 
dünyasından 
fırlamış 
görkemli bir 
aşk hikâyesi. 
Hikâyenin 
kahramanları, 
Julien ve 
Sophie 
birbirleri için 
yaratılmış iki 

küçük çocuk. Julien’in annesi kanser, 
ölmek üzere. Sophie ise göçmenliğin 
zorluğu ile başa çıkmaya çalışıyor. 
Sophie ve Julien cesaret üzerine 
kurulu bir oyunla arkadaş olmak 
üzereler. Oyunun kuralı çok basit; 
sırasıyla her biri, ötekine cesaret 
gerektiren zorlu görevler veriyor. Bu 
görevler arasında sınava sütyenle 
gitmek de var, okulun en sert 
çocuğunu tokatlamak da. Julien ve 
Sophie bu kışkırtıcı oyunu zamanla 
hayatın ta kendisi haline getiriyorlar. 
Aradan geçen zaman, ikilinin arasına 
giren insanlar, kızgınlıklar ve hayal 
kırıklıkları hepsi oyunun aşılması 
gereken engellerine dönüşüyor. 
Julien ve Sophie’nin aralarında 
hayal gücünün sınırlarını zorlayan 
bir aşk yaratan bu oyun, maalesef 
aynı zamanda ikilinin birbirlerine 
kavuşmalarını da engelliyor. Şimdi 
bu iki genç aşığın önündeki son ve 
en zorlu görev, aşklarını yaratan 
bu yıkıcı oyunla başa çıkarak bir 
arada olmayı öğrenmek. “Cesaretin 
Var mı Aşka?” perdeden dışarı, 
seyirciyi tam kalbinden yakalayan 
masalsı bir romantizm yayıyor. Yann 
Samuell’in nefes kesen görüntüleri 
ile süslenmiş 2003 yapımı bu çarpıcı 
sevgi masalı 14 Şubat’a özel tekrar 
beyaz perdede!

Yeni 
Baştan
Zamanda 
geriye 
dönebilmek 
ve ilk aşkla 
yeniden 
birlikte olmak. 
Filmin altmışlı 
yaşlarını 

geçen baş karakteri Victor, işte tam 
da böyle bir fırsata denk geliyor. Özel 
bir firmanın desteğiyle hayatının en 
anlamlı dönemine, 40 yıl öncesine, 
hayatının aşkıyla tanıştığı günlere 
geri dönüyor. Tabii profesyonel 
bir oyuncu, makyaj, tarihçi ve 
set ekibinin yardımıyla. Bu tatlı 
romantik komedi Fransız oyuncu, 
oyun yazarı, tiyatro yönetmeni 
ve komedyen Nicolas Bedos’nun 
ikinci filmi. Cannes Film Festivali’nin 
bu gizli yıldızı, hem eğlenceli hem 
düşündürücü hem de duygu dolu.
Kadıköy Sineması
Cesaretin Var Mı Aşka: 14 Şubat 
14.30, 18.45
Yeni Baştan: 12.15, 15.15, 21.15
Bal Ülkesi: 14.30, 17.30, 19.15
Bedenimi Kaybettim: 11.30
Parazit: 16.15, 18.45, 21.00 Judy: 13.00
Kelly Çetesinin Gerçek Hikayesi: 15 
Şubat – 23.15  Seberg: 19 Şubat – 21.15
Adres: Osmanağa, Bahariye Cad. 
Kadıköy Pasajı No:25, Kadıköy 
(0216) 337 74 00
Caddebostan Cinemaximum Budak
Süper Ajanlar / 2D-TR Dublaj: 15.10 17.20
Peri: Ağzı Olmayan Kız: 15.25 19.50
Yırtıcı Kuşlar (Ve Muhteşem Harley 
Quinn): 16.00 18.30 21.00
Adres: Caddebostan Kültür 
Merkezi Haldun Taner Sok. No:11 
Caddebostan

SİNEVİZYON

Unutulmaz 

ASk 

Filmleri
Love Story (Aşk Hikâykâyesi)

Aşk Hikâyesi (Love 
Story), 1970’li yılların 
efsane filmlerinden 
biri. Gösterime 
girdiği tarihte gişe 
rekorları kıran film 
zengin erkek, fakir 
kız aşkı ile izleyenleri 

gözyaşına boğmuştu. Başrollerini Ali MacGraw 
ile Ryan O’Neal’in paylaştığı film, müzikleriyle de 
hafızalarımıza kazındı. Büyük ve zorlu bir aşkın 
anlatıldığı filmi eğer şimdiye kadar izlemediyseniz 
mutlaka izleyin. 

Selvi Boylum Al Yazmalım
 “Sevgi neydi?” 
sorusuyla hepimizi 
iki göz iki çeşme 
ağlatan Selvi 
Boylum Al Yazmalım 
Türk sinemasının 
unutulmaz 
başyapıtları 

arasında yer alıyor. Atıf Yılmaz tarafından yönetilen, 
başrollerinde Kadir İnanır ve Türkan Şoray’ın oynadığı 
1977 tarihli film aradan geçen yıllara rağmen hala 
zevkle izlenmeye devam ediyor. 

Titanic 
Bir zengin kız 
fakir oğlan filmi 
olan Titanic’i 
James Cameron 
yönetiyor, 
Leonardo DiCaprio 
ile Kate Winslet 
başrolde yer 

alıyor. “En İyi Film” dâhil olmak üzere 11 Akademi 
Ödülü kazanan film, dev transatlantik Titanic’te Jack 
Dawson ve Rose DeWitt Bukater’in aşk öyküsünü 
anlatıyor. Sosyal sınıf farklarının konu edildiği Titanic 
en çok izlenen aşk filmlerinden biri. 

Kazablanka
Yönetmenliğini 
Michael Curtiz’in 
üstlendiği Humphrey 
Bogart ve Ingrid 
Bergman’ın unutulmaz 
oyunculukları ile kült 
olmuş Kazablanka aşk 
filmlerini sayarken 
atlanmaması gereken 
yapıtlardan biri. Acıklı 
aşk hikâyesinin yanında 
İkinci Dünya Savaşı 
ve mülteci sorununa 
yer veren film, aradan 
geçen yıllara rağmen 

unutulmazlar arasındaki yerini koruyor.

Benjamin Button’un  
Tuhaf Hikâyesi

Benjamin Button’un 
Tuhaf Hikâyesi 
oldukça ilginç 
bir aşk hikâyesi.  
Seksenli yaşlarında 
doğup, geriye doğru 
yaşlanan bir adamın 
konu edildiği filmin 
başrolünde Brad 
Pitt, Cate Blanchett 

ve Tilda Swinton gibi isimler yer alıyor. Hem güldüren 
hem de ağlatan bu filmi izlemediyseniz mutlaka 
listenize ekleyin.

Call Me By Your Name  
(Beni Adınla Çağır)

James 
Ivory’nin André 
Aciman’ın 
aynı isimli 
romanından 
uyarladığı, 
yönetmenliğini 
Luca 

Guadagnino’nun üstlendiği Call Me By Your Name, 
2017 yapımı filmlerden. 80’lerin ilk yarısında Kuzey 
İtalya’da hayatları kesişen genç Elio ile babasının 
asistanı Oliver’ın hikâyesinin anlatıldığı filmin oyuncu 
kadrosunda ise Armie Hammer, Elena Bucci, Vanda 
Capriolo, Amira Casar, Timothée Chalamet, Victoire 
Du Bois ve Esther Garrel yer alıyor.

Vesikalı Yârim
Ömer Lütfi 
Akad imzalı 
1968 yapımı 
Vesikalı Yârim 
hüzünlü bir 
aşk hikâyesini 
konu ediyor.  
Sait Faik’in 

“Menekşeli Vadi öyküsü” ve Orhan Veli’nin 
“Tahattur” isimli şiiri filmin hareket noktası olsa 
da, diğer bir deyişle filme ilham verse de, filmin 
senaryosu ve diyalogları Safa Önal’a ait.
Manav Halil ile pavyon şarkıcısı Sabiha’nın aşk 
öyküsünde başrollerde Türkan Şoray ve İzzet 
Günay yer alıyor. Pek çok Yeşilçam filminin aksine 
sevenlerin kavuşamadığı bu filmde erkeğin ve 
kadının toplumdaki yeri, yaşam biçimleri ve sınıf 
farklılıkları göz önüne seriliyor. Film, 5. Antalya Altın 
Portakal Film Festivali’nde “En İyi 2. Film” (En İyi 
Film Ödülü: İnce Cumali – Yılmaz Duru), “En İyi Kadın 
Oyuncu”, “En İyi Senaryo” ödüllerini aldı. 

Amour (Aşk)
Aşkı en güzel 
anlatan filmlerden 
biri de Michael 
Haneke’nin 
yönettiği 2012 yılı 
yapımı “Amour”. 
80’li yaşlarda 
emekli ve eğitimli 

iki müzik öğretmeni Georges ve Anne’ın kendileri gibi 
müzisyen olan fakat uzakta yaşayan bir kızları vardır. 
Bir gün Anne bir kriz geçirir, felç olur. Çiftin hayatı 
artık bambaşka bir yöne doğru akar. Sevgi, yaşlılık, 
bağlılık deyince akla gelecek ilk birkaç filmden biri 
olan Amour,  85. Akademi Ödülleri ve 70. Altın Küre 
Ödülleri’nde “En İyi Yabancı Film” ödülünü kazandı

Before Sunset  
(Gün Batmadan)

Gün 
Doğmadan 
ve Gece 
Yarısından 
Önce  
filmlerinin 
devamı 
olan Gün 

Batmadan, ilk karşılaşmalarının ardından 9 yıl sonra 
yeniden biraraya gelen Jesse ve Celine’in hikâyesini 
anlatıyor. Jesse Amerikalı bir yazardır. Celine ise 
tipik bir Fransız kadınıdır. Bir gün Avrupa raylarında, 
Budapeşte’den Viyana’ya doğru yola çıkan bir 
trende karşılaşırlar. Birbirleriyle konuşacakları çok 
şey vardır. Konuşurlar da, ancak bunların hepsi bu 
yolculukla sınırlı kalmak durumundadır. Yine sadece 
birkaç saatleri vardır.

Eşkıya
1996 yapımı 
Yavuz Turgul’un 
yönettiği ve 
senaryosunu 
yazdığı Eşkıya, 
en yakın 
arkadaşının 
peşine düşen 

bir adamın hikâyesini anlatıyor. Başrollerini Şener 
Şen ve Uğur Yücel’in paylaştığı filmin “Beni hapiste 
vurdular ölmedim. Hastalandım bi ciğerimi orda 
bıraktım gene ölmedim, çok dövdüler beni kan 
kustum ama ölmedim, yaşadım. Seni bir kez daha 
görebilmek için yaşadım.” sözleriyle hafızalara 
kazınmıştı.

İstanbul; imparatorlukların gelip geçerken 
zenginlikleriyle süslediği, büyüsüne say-
falarca metinlerin yazıldığı, yolu geçenle-
rin aklını ve gönlünü bıraktığı, her soka-
ğında farklı bir hikâye saklayan efsunlu 
şehrimiz. Tabii ki şöyle de diyebiliriz: İs-
tanbul; üzerinde yaşayanların kıymetini 
bilmediği, her gün daha da çirkinleştirilen, 
anlamına varılamayan zavallı güzel şehri-
miz. Bu şehre dair başka bir hikâyeye ne 
dersiniz? Tiyatro adına ülkemizde yeni ve 
güzel heyecanlar yaratan Fiziksel Tiyatro 
Araştırmaları’nın geçtiğimiz ay prömiye-
rini yapan yeni oyunu Kalabalık Duası, bizi 
efsunuyla saran, keşmekeşiyle bunaltan 
İstanbul’un sırrının peşinde bir hikâyeyle 
baş başa bırakıyor. 

Fiziksel Tiyatro Araştırmaları’nın Mart 
2019’dan beri süren araştırmasının bir 
sonucu Kalabalık Duası. Sezonlardır be-
ğeni toplayan, alternatif Macbeth hikâye-
si anlatan Şatonun Altında’dan sonra Vol-
kan Çıkıntoğlu’nun özgün metni ve Tolga 
İskit’in şahane performansıyla bir oyun 

ortaya çıkartmışlar. Oyunun türünü ta-
nımlamak pek mümkün değil, deneysel, 
farklı disiplinlerden katkılarla ortaya çık-
mış şahane bir iş duruyor sahnede. Ar-
kasına İstanbul’u alıp bilge mi, deli mi ol-
duğuna karar veremediğimiz grotesk bir 
karakter bir meddah gibi hikâyesini anla-
tıyor. Bu karakter, sesi, tipi bozuma uğ-
ramış, sokaklara ait, 1000 yıldır ölüp ölüp 
dirilen bir “meczup”. Yüzünü izleyici-
ye dönüyor ve her semtinin ayrı dokusu 
olan İstanbul’un sokaklarından anlatıyor, 
Balat’tan, Samatya’dan, Haliç’ten, Üskü-
dar’dan… Bekliyor, o da bekliyor, biz de 
bekliyoruz. Neyi beklediğimizin cevabını 
ise yine o veriyor: Alnındaki sırrı çözme-
yi bekliyor. Bu sırrı çözmesindeki amaç 
ise bu şehirden kurtulmanın sırrının al-
nımızdaki sırrı çözmekle mümkün ol-
ması; çünkü alnındaki sırrı çözen bu şe-
hirden kurtulur. Anlatıcı bu sırrın peşine 
rüyasında onu bulan Abdullah Efendi’nin 
öğütleri, telkinleri üzerine düşüyor. Bu 
sırra sahip olanlardan ve keşmekeşi 
öğütleyen Üsküdarlı Cüce Rıfkı Efen-
di’nin evine vardığında ikilemde kalıyor. 
Abdullah Efendi “düzen” diyor; Cüce 
Rıfkı Efendi üzerine oturduğu kara kap-
lı koca kitapta “keşmekeş” diyor. Sırrın 
peşinde koşarken karşısına türlü türlü in-
sanlar çıkıyor, başından türlü türlü olaylar 
geçiyor. Düzenin, keşmekeşin ortasında 

bir cümbüşe dönüşüyor hayatı, aynı İs-
tanbul gibi. Şekilden şekle, karakterden 
karaktere giren anlatıcı akılcı ve mistik 
olanın, evrensel ve yerel gerçekliklerin, 
hiçliğin ve çokluğun, varlığın ve yokluğun 

hararetli tartışmasına giriyor. 
Volkan Çıkıntoğlu, öyle bir metin su-

nuyor ki şehrin dokusunu çok iyi tanımış, 
semtlerin kimliğini hissetmiş, yürü-
müş, okumuş, özümsemiş ve ayrın-
tıları boğmadan parça parça işlemiş 
dedirtiyor, hayranlık yaratıyor. Tek 
başına koca bir şehrin sırrının peşi-
ne düşen anlatıcıya gelirsek -övgü-
ler düzmemek için kendimi tutmam 
gerekiyor- Tolga İskit yine tüm varlı-
ğını ortaya koyuyor. Kendisini ilk ola-
rak Joko’nun Doğum Günü’nde ve ar-
dından geçtiğimiz sezon Maraton’da 
izleme fırsatı bulduğum ve her oyun-
da, dakikalar süren, durmak bilmeyen 
performanslar sergileyen, terini dök-
mekten, nefesini tüketmekten asla 
çekinmeyen bir oyuncu. Bu rolün de 
hakkını sonuna kadar veriyor. Tek ba-
şına sırtladığı Kalabalık Duası’nın üste-
sinden geliyor. Oyun boyunca zengin 
metin, güçlü performans birbirini ko-
valıyor.

Bir şehrin sırrını, rüyaların etkisi al-
tında, gerçeği kaçırmadan farklı disip-
linlerle bezeyerek ortaya koyan başta 
yönetmen Güray Dinçol olmak üzere 
tüm ekip çok iyi bir iş ortaya koyuyor. 
Anlatıcı son kez soruyor her gün birbi-

rinin yanından geçen bir an için bir araya 
gelmiş izleyiciye “Bir daha karşılaşır mı-
yız bu zindanı efsunda?”. Bunun cevabı-
nı vermek isteyenler oyunu 19 Şubat’ta 
Kumbaracı50’de, 22 Şubat’ta Kadıköy 

Theatron Yeldeğirmeni’nde izleyebilirler.

Bu ayki oyunlardan bir seçki:
*Öyle Şeyler Yalnızca Filmlerde Olur
Pınar Göktaş’ın 90’ların sonuna 

2000’lerin başına, dönemin romantik 
filmleri, hit şarkıları ve atmosferi içinde 
bir genç kızın kişisel hikâyesini anlattığı 
Öyle Şeyler Yalnızca Filmlerde Olur’u 15 
Şubat’ta Moda Sahnesi’nde, 25 Şubat’ta 
Koma Sahnesi’nde izleyebilirsiniz. 

*Kürklü Venüs
Sacher Masoch’un aynı adlı eserinden 

uyarlanan Pervin Bağdat ve Ersin Umut 
Güler’in oynadığı Kürklü Venüs’ü 17 Şu-
bat’ta Moda Sahnesi’nde izleyebilirsiniz.

*10 Saniye
Bir öğretmen ve veli arasında şid-

det, istismar ekseninde gelişen, anneliğin 
ve öğretmenliğin kutsallığını tartışmaya 
açan başrollerinde Algı Eke ve Nergis Öz-
türk’ün yer aldığı 10 Saniye’yi, 18 Şubat’ta 
Caddebostan Kültür Merkezi’nde izleye-
bilirsiniz. 

*Dansöz
Bütün hikâyesi duyduğu bir müzik-

le değişen kayıp bir kız çocuğunu anlatan 
Dansöz’ü, 21 ve 28 Şubat tarihlerinde Ka-
dıköy Theatron Yeldeğirmeni’nde izleye-
bilirsiniz.

*Sanmıştım ki
Farklı kadın hikâyelerinin dokuma, 

dans ve tiyatroyla buluştuğu Sanmıştım 
ki, 22 Şubat ve 3 Mart’ta Kadıköy Emek 
Tiyatrosu’nda izlenebilir.

“Bir daha karşılaşır mıyız bu zindanı efsunda?”

BEGÜM 
KAKI
begumkakii@gmail.combegumkakii@gmail.com

Kavuşamayan âşıklar, 

mutlu sonlar, hazin 
ayrılıklar… Sinema 

tarihinde aşkı anlatan 

sayısız yapım var. 14 Şubat 

Sevgililer Günü dolayısıyla 

unutulmaz aşk 
filmlerinden bir seçki 

hazırladık…
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Kadıköy Kent Konseyi’nin düzenlediği “Demiryolu Mi-
rasını Korumak” paneli 6 Şubat’ta Kadıköy Belediye-
si Başkanlık Binasında gerçekleşti. Panelde konuşma-
cı olan Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Yonca Kösebay Erkan Haydarpaşa özelinde demiryolu 
mirasının önemini anlattı.

Erkan, Haydarpaşa’nın kendisi için güven anlamına 
geldiğini söylüyor ve şöyle devam ediyor: “Pencereden 
dışarı baktığımda bu manzarayı görüyorsam, sabah düdük 
sesini duyuyorsam evet her şey yerinde demektir. Ama 
epey zamandır bu düdük sesini duymak mümkün değil. 
Özellikle çatısı yandıktan sonra. Harap halde onu görme-
nin yarattığı duygu. Hatta yanarken ağladığımı ifade et-
mem lazım.”

Bilimin teknolojiyi geliştirmeye, toplumsal konuları 
ele almaya, bilgiyi inşa etmeye, politika oluşturmaya, me-
rakı gidermeye ve günlük sorunlarımızı çözmeye yaradı-
ğını söyleyen Erkan demiryolu mirasının ne işe yaradığını 
ise şöyle anlatıyor: “Demiryolu mirası, bize toplumsal ha-
fızayı ele almamıza imkân verir. Kimlik aidiyet sorularına 
cevap bulur, gelecek nesillere aktaracağımız şeyler üze-
rinde tartışma imkânı verir. Hepimizin mirasa erişim hak-
kı var, bunu gündeme getirir. Demiryolu mirası ile ilgili 
koruma yasalarını gözden geçirmemizi sağlar. Özelleştir-
me diye bir konu gündeme geldiği zaman demiryolu nasıl 
ele alınmalı, onu konuşmamıza imkân verir.”

DEMİRYOLLARININ OSMANLIYA GELİŞİ
Erkan, Türkçede mirasın “bir neslin kendinden son-

ra gelen nesle bıraktığı şey” olarak tarif edildiğini ancak 
miras kavramının kuralları çizilmiş, katı değil esnek bir 

kavram olduğunu söylüyor. Erkan’a göre, geçmişte miras 
değeri olan bir şeyin bugün o değeri kaybolabilir veya geç-
mişte önemsiz görülen bir şey bugün değerli hale gelebilir.  

Osmanlı’da demiryolu inşa edilmesinin hikâyesini 
ise Erkan şöyle anlatıyor: “Abdülaziz bir Avrupa ziya-
reti gerçekleştiriyor. Bildiğiniz gibi savaşmak, fethetmek 
gayesi dışında yapılmış nadir gezilerden bir tanesi. Ve bu 
gezisinde demiryolunu kullanıyor Abdülaziz. Bu gezisi 
sırasında gördüğü demiryolu, diğer teknolojik gelişme-
ler bundan sonraki Osmanlı dönemini etkileyecek ve be-
lirleyecek gelişmelere neden oluyor. Ve döner dönmez 
tahmin edileceği üzere ‘Osmanlı’da da demiryolu ya-
pılsın’ buyruluyor ve çeşitli şirketlerle temasa geçiliyor. 
Bu alanda zaten yatırımcıların da Osmanlı’da demiryo-

lu yapma talepleri var. Ne-
ticede ilk girişimler ola-
rak tarif edebileceğim 
İskenderiye-Kahire, 
Köstence-Boğazköy 
ve Rusçuk-Varna gibi 
Anadolu toprakları dı-
şında ilk demiryolları-
nın inşa edilmeye baş-
landığını görüyoruz.”

İLK HAT: HAYDARPAŞA - PENDİK
Anadolu hatlarında ilk inşa edilen hat ise Haydarpa-

şa-Pendik hattı. Erkan bu bilginin pek bilinmediğini ve 
ilk hattın “Haydarpaşa-İzmit” diye bilindiğini söylüyor. 
Erkan, Haydarpaşa- Pendik hattının İngilizler tarafından 
ilkel koşullarda inşa edildiğini aktarıyor.

Anadolu yakasındaki demiryollarına dair Erkan 
önemli anekdotlar paylaşıyor. Haydarpaşa- İzmit demir-
yoluna dair hikâyeyi ise Erkan’dan dinleyelim: “İstasyon 
o dönem Feneryolu’ndan ayrılarak bir sayfiye yeri olan 
Fenerbahçe’ye uzatılmış. Bunların arka planlarında çok 
hoş hikâyeler var. Yavuz Selim’in vakfı olan bir arazi 
burası ama bir zat bu araziyi alıyor ama o kadar varıla-
mayan bir yer ki, çamur içinde. Diyor ki ‘ben size bir va-
gon hediye edeyim siz de bana demiryolunu yapın. Ben 
de evime rahat rahat gidip geleyim.’ Bu şekilde bu Fe-
nerbahçe hattı da inşa edilmiş. Bunun dışında bu ilk dö-
nemde Erenköy, Suadiye istasyonlarının henüz olmadı-
ğını görebilirsiniz.”

Haydarpaşa Limanı’ndaki elektrik santralinin ilginç 
bir anekdot olduğunu söyleyen Erkan “Limanın inşa 
edildiği dönemde yani 1903’te henüz İstanbul’da elekt-
rik yok. İstanbul’da halkın kullanımına açık olan elekt-
rik 1910 yılında geliyor Silahtarağa’ya. Buradaki elekt-
rik santrali sadece limanı ve siloları çalıştırmaya yönelik 
bir santral ve o zamanki Alman dergilerine baktığınız za-
man, Avrupa’da bile böyle yüksek teknolojide yapılmış 
bir silo yok. Elektrik ile çalışıyor, bütün malzemeyi ayı-
rıyor, depoluyor.” diyor.

Limanın Abdülhamid’in 25. cülus kutlamasına denk 
gelecek şekilde açıldığını söyleyen Erkan, bu günün anı-
sına bir hatıra sütunu yapıldığını belirtiyor. Sütunun mi-
marı ise Alexandre Vallaury.

Haydarpaşa hem tarihi hem de toplumsal hafızası bakımından önemli 
bir yerde duruyor. Önce Haydarpaşa’nın tarihini Prof. Dr. Yonca 
Kösebay Erkan’dan dinliyoruz, ardından ise Haydarpaşa’nın mirasına 
sahip çıkan Haydarpaşa Dayanışması’na kulak veriyoruz...

Bir demiryolu mirası olarak

ürkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) 
Adrese Dayalı Kayıt Sistemi so-
nuçlarını açıkladı. TÜİK’in 2019 
verilerine göre Türkiye’de ikamet 

eden nüfus, 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla bir 
önceki yıla göre 1 milyon 151 bin 115 kişi arta-
rak 83 milyon 154 bin 997 kişiye ulaştı. Erkek 
nüfus 41 milyon 721 bin 136 kişi olurken, kadın 
nüfus 41 milyon 433 bin 861 kişi olarak belir-
lendi. Yani toplam nüfusun yüzde 50,2’sini er-
kekler, yüzde 49,8’ini ise kadınlar oluşturdu.
Kurumun açıkladığı sonuçlardan biri de Türki-
ye’de ikamet eden yabancı nüfus. Türkiye’de 
yaşayan yabancıların oranı bir önceki yıla göre 
320 bin 146 kişi artarak 1 milyon 531 bin 180 
kişi oldu. Bu nüfusun yüzde 50,8’ini erkekler, 
yüzde 49,2’sini kadınlar oluşturuyor. 

İSTANBUL’UN NÜFUSU ARTTI 
Türkiye’nin en kalabalık şehri olan İstanbul’un 
nüfusu, bir önceki yıla göre 451 bin 543 kişi 
artarak 15 milyon 519 bin 267 kişiye ulaştı. 
Bu sonuçlara göre Türkiye nüfusunun yüzde 
18,66’sının İstanbul’da ikamet ettiği görülüyor. 
Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan “bir kilo-
metrekareye düşen kişi sayısı”, Türkiye ge-
nelinde 2018 yılına göre 1 kişi artarak 108 kişi-
ye yükseldi. İstanbul, kilometrekareye düşen 
2 bin 987 kişi ile nüfus yoğunluğu en yüksek 
olan il oldu. 

KADIKÖY 12’DEN 11’E YÜKSELDİ
TÜİK’in verilerine göre nüfuz bazında İstan-
bul’un en kalabalık ilçeleri şu şekilde: 
Esenyurt, Küçükçekmece, Bağcılar, Pendik, 
Ümraniye, Bahçelievler, Sultangazi, Üskü-
dar, Maltepe, Gaziosmanpaşa, Kadıköy, Kartal, 
Başakşehir, Esenler, Avcılar, Kağıthane, Fa-
tih, Sancaktepe, Ataşehir, Eyüpsultan, Beylik-
düzü, Sarıyer, Sultanbeyli, Zeytinburnu, Gün-
gören, Arnavutköy, Şişli, Bayrampaşa, Tuzla, 
Çekmeköy, Büyükçekmece, Beykoz, Beyoğ-
lu, Bakırköy, Silivri, Beşiktaş, Çatalca, Şile ve 
Adalar.
Sonuçlara göre, son 11 ilçenin sıralamadaki yeri 
değişmedi. Kadıköy 12. sıradan 11’e yükseldi. 

24 BİN 75 KİŞİ TAŞINDI
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladı-
ğı rakamlara göre Kadıköy’ün nüfusu 482 bin 
713 oldu. Kadıköy nüfusunun 264 bin 248’ini 
kadınlar, 218 bin 465’ini ise erkekler oluştur-
du. Bu sonuçlara göre ilçenin nüfusu 1 yıl içinde 
24 bin 75 kişi arttı. 2018 verilerine Kadıköy’ün 
nüfusu 458 bin 638 olarak belirlenmişti. Ka-
dıköy nüfusunun 207.069’unu erkekler, 
251.569’unu ise kadınlar oluşturmuştu. 

EN KALABALIK GÖZTEPE 
Açıklanan verilere göre Kadıköy’ün mahalle-
rinde de değişiklikler yaşandı. 2019 sonuçları-
na göre, Göztepe Mahallesi 39 bin 833 kişi ile 
Kadıköy’ün en kalabalık ilçesi oldu. Nüfusu en 
az olan mahalle ise 7 bin 663 kişi ile Koşuyolu. 
Mahalle bazında bakıldığında, Kadıköy’ün tüm 

mahallerinde nüfus artışı yaşanırken yalnız-
ca Koşuyolu Mahallesi’nin nüfusu 31 kişi azaldı. 
Nüfusu en çok artan mahalle de Göztepe oldu. 
2018 yılında 37 bin 13 kişinin ikamet ettiği ma-
halleye bir yıl içinde 2 bin 820 kişi taşındı. Göz-
tepe’yi 2 bin 355 kişiyle Fikirtepe, 2 bin 343 
kişiyle Erenköy, 2 bin 200 kişiyle Suadiye, bin 
954 kişi ile Kozyatağı ve bin 606 kişiyle Bos-
tancı takip ediyor.
2019 verilerine göre diğer mahallelerin nüfu-
su şöyle: Zühtüpaşa- 8 bin 128,  Osmanağa- 
9 bin 762, Fikirtepe- 11 bin 424, Dumlupınar- 
13 bin 104, Eğitim- 13 bin 928, Rasimpaşa- 14 
bin 16, Hasanpaşa- 15 bin 442, Fenerbahçe- 
19 bin 668, Caddebostan- 20 bin 453, Cafe-
rağa- 23 bin 383, Feneryolu- 25 bin 725, Su-
adiye- 25 bin 890, Acıbadem-30 bin 232, 
Sahrayıcedit- 31 bin 670, 19 Mayıs- 32 bin 
227, Bostancı- 33 bin 191, Merdivenköy- 34 
bin 547, Erenköy- 35 bin 243, Kozyatağı- 37 
bin 184. 

EN ÇOK İSTANBUL, EN AZ HAKKARİ
Peki, nüfusu artan Kadıköy’de en çok hangi il-
den insan yaşıyor? Adrese Dayalı Kayıt Sis-
temi sonuçlarına göre, doğum yeri İstanbul 
olan 215 bin 231 kişi Kadıköy’de ikamet ediyor. 
Üçüncü sırada 18 bin 237 kişi Ankaralılar so-
nuncu sırada ise 123 kişi ile Hakkarililer yer alı-
yor. Sonuçlardan dikkat çeken bir başka ay-
rıntı da Kadıköy’de yaşayan 23 bin 63 kişinin 
yurtdışı doğumlu olması.

“AZ KATLI YERİNE GÖKDELENLER” 
Kadıköy’deki nüfus artışını değerlendiren Prof. 
Dr. Murat Şeker, kentsel dönüşüm sonucun-
da az katlı binaların yerini çok katlı ve bağım-
sız birimli dairelerin aldığını söyleyerek “Birkaç 
yıl öncesine göre boş daire oranında da düşüş 
gözleniyor. Öte yandan Kadıköy aksının Mar-
maray ile örtüşmesi de Kadıköy’e olan talebi 
artıran bir etken olarak düşünülebilir.” dedi.

TÜİK’in 2019 verilerine göre Kadıköy’ün nüfusu bir yıl 
içinde 24 bin 75 kişi artarak 482 bin 713 oldu. Kadıköy 
nüfusunun 264 bin 248’ini kadınlar, 218 bin 465’ini ise 
erkekler oluşturdu 

Kadıköy’e 
GÖÇ VAR
l Erhan DEMİRTAŞ

T

Haydarpaşa Dayanışması, merdiven eylemlerinin 421. 
haftasında Haydarpaşa Garı’nda bir basın açıklaması 
düzenledi. Mimar Mücella Yapıcı’nın okuduğu açıklama-
da Haydarpaşa Garı’nın eski işlevine dönmesi gerekti-
ği belirtildi. 
Açıklamada garın “arkeolojik müze” yapılması tale-
bi konusunda şunlar söylendi: “Haydarpaşa Gar saha-
sında yürütülen arkeolojik kazıların yürütülmesi kadar 
o kazı sonucunda ortaya çıkan eserlerin de insanlığın 
hizmetine, ziyaretine sunulmasını son derece önemsi-
yoruz. Haydarpaşa Garı ve kazılar sonucunda açığa çı-
kan arkeolojik kalıntılar kentin kültür mirasının parçala-
rı, katmanlarıdır. Bunları birbirinin varlığını sürdürmesini 
engelleyen unsurlar olarak değil, birbirini zenginleştiren 
değerler bütünü olarak görmemiz gerekir. Bu neden-
le Haydarpaşa Garı’nın özgün işlevini sürdürürken ar-
keolojik kazılarla açığa çıkanların da topluma sunulduğu 
bir kamusal alanı mümkün kılacak çözümlerin düşünül-
mesi gerekir.”
“Belleklerimizde trenlerle yer almış bir yapı olan Hay-
darpaşa’nın kapatılması fiziksel bir yok oluş olmasa da 
belleklerimizdeki yeri yok olacaktır.” denilen açıklama-
da, trenler gelene kadar nöbetlere devam edileceği dile 
getirildi. Basın açıklamasının ardından kadınlar Şili’de 
cinsel ve fiziksel şiddete karşı yapılan ve tüm dünyaya 
yayılan “Las Tesis” danslı protestosunu gerçekleştirdi. 

HAYDARPAŞA

l Evin ARSLAN

HAYDARPAŞA DAYANIŞMASI: 
Mücadeleye 
devam edeceğiz
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eş yıl önce yerel yönetimler ve kent gün-
demiyle ilgili çalışmalar yapmak üzere 
kurulan Kadıköy Akademi, yeni yılın ba-
şında Rasimpaşa Mahallesi Duatepe So-

kak’ta bulunan ve hâlihazırda Tasarım Atölyesi Ka-
dıköy’ün de kullandığı yerleşkeye taşındı. Kadıköy 
Belediyesi’nin kent araştırmaları merkezi olan Ka-
dıköy Akademi kuruluşundan bugüne kadar fark-
lı alanlarda faaliyetler yürüttü. Akademi’nin  inter-
net sitesinde Türkiye’nin ve dünyanın öne çıkan yerel 
yönetim gündemleri yayınlanırken, ayrıca çeşitli ça-
lıştaylar ve seminer programları da düzenlendi. Çar-
şamba Seminerleri’nde Kadıköy veya kent sorunları 
bağlamında yapılan tez çalışmalarının sunumları ya-
pılırken, Açık Akademi Kent Seminerleri adı altında 
da dönemsel programlar gerçekleştirildi. Bu program-
lar sırasıyla “İstanbul Nereye?”, “İstanbul Yeniden”, 
“Yereli Yönetmek” ve “Geleceğin Kentleri” başlık-
larıyla yapıldı. Ayrıca, biri ulusal biri de uluslararası 
iki konferansta “geleceğin kentleri” ve “yerelde sos-
yal politikalar” konuları ele alındı.

KULLANICILARLA İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK
Kadıköy Akademi’nin çalışmaları farklı çalışma-

larla devam edecek. Kadıköy Akademi’nin sorumlu-
su Aras Aladağ, önümüzdeki dönemde nasıl bir çalış-
ma programı izleyeceklerini gazetemize anlattı. 

Yeni faaliyet döneminde kent araştırmacıları ile 
ortaklıklar geliştirmeyi ve bazı araştırma süreçleri-
ni bu araştırmacılarla birlikte yürütmek istedikleri-
ni belirten Aladağ, bu konuya şöyle açıklık getirdi: 
“Bunu ise çalışma ofisimizi bu araştırmacılarla pay-
laşarak yapmayı düşünüyoruz. Aynı mekânı paylaşır-
ken, araştırmacılar hem kendi bağımsız araştırmala-
rını yürütecek hem de gönüllülükleri oranında bizim 
araştırmalarımıza destek olacaklar. Ayrıca araştırma 
kitaplığımızdaki kitapları da bu kullanıcılarla payla-
şacağız. Bunun dışında, ihtiyaç oluştukça belediye-
nin proje kuruluyla birlikte çalışacak ve daha önce 
çıkardığımız kent bülteninin formatını değiştirerek 
yayınlamaya devam edeceğiz.”

KENT ARAŞTIRMACILARINA AÇIK 
Aladağ’ın paylaştığı bilgilere göre çalışma alanı 

özellikle kent araştırmaları yapmak isteyenlere açık 
olacak. “Yarı sessiz çalışma alanı olarak tarif ettiği-
miz bu alandaki sınırlı sayıdaki koltuğu; Kadıköy, İs-

tanbul, şehircilik, kent sosyolojisi gibi alanlarda ça-
lışma yürüten araştırmacılara tahsis ediyoruz.” diyen 
Aladağ nasıl bir çalışma programı izleyeceklerini 
şöyle açıkladı: “Başvuruları internet sitemizdeki baş-
vuru formu üzerinden alıyoruz. Amacımız bu alanı 
tesadüfen yan yana gelmiş ve birbirleriyle teması ol-
mayan insanların kullanmasından ziyade hem Aka-
demi’yle hem de birbirleriyle temas halinde olan bir 
araştırmacı grubu yaratmak. Bu araştırmacıların ça-
lışma konusu Kadıköy ise, biz Akademi olarak be-
lediyeyle gerekli bağlantıları sağlayacak, paylaşıl-
masında sakınca olmayan verileri çalışma sahibiyle 
paylaşacak ve çalışmanın yürütülmesine uygun bir 
ortam sağlayacağız. Bu durumda bizim de araştırma-
cıdan bazı beklentilerimiz olacak. 

Birincisi, çalışmanın temasının kamu faydası gö-
zeten bir zeminden tartışmayı yürütüyor olması. İkin-

cisi ise araştırma bulgularının uygun bir ortamda (ka-
palı/açık bir etkinlik ya da sunum dosyası) bizimle 
paylaşılması. Çünkü biz akademik alanda yapılan 
çalışmaların belediyenin üzerinde kafa yorduğu ko-
nular için anlamlı tartışmalar yapıp yapmadığını ve 
bu çalışmalardan belediyenin nasıl faydalanabilece-
ğini merak ediyoruz. Tüm bunların dışında, araştır-
macının bizim halihazırda gündemimizde olan ko-
nulara dair içerik üretmesi halinde bunları internet 
sitemizden yayınlayacağımızı söylüyoruz. Bizim her 
daim, yaşlı dostu kentler, çocuk dostu kentler, kent 
planlaması, kamusal alan kullanımı, iklim krizi, gıda 
egemenliği, soylulaşma, ulaşım planlaması, sokak 
hayvanları, katılımcı süreçler, akıllı kentler gibi gün-
demlerimiz bulunuyor. Araştırmacıların bu konular 
hakkında üreteceği haber içeriklerini ve dosya konu-
larını sitemizde yayınlayarak, dünyanın başka kent-

lerinde benzer kentsel sorunlara üretilen çözümle-
ri görmek ve bu konular hakkında yapılabilecekleri 
göstermek istiyoruz.”

Aladağ, araştırmacılarla 6 aylık ofis paylaşım 
sözleşmesi yaparak, zamanla daha farklı kullanıcıla-
rın bu alandan ve kitaplıktan faydalanmasını hedefle-
diklerini belirtti. 

 5 BİN KİTAPLIK KÜTÜPHANE
Akademinin yeni dönemde en dikkat çeken yan-

larından biri de şu an 5 bine yakın kitap ve süreli ya-
yının bulunduğu kitaplığı. Ağırlıklı olarak İstanbul 
araştırmaları özelinde yayımlanan kitapların yer aldı-
ğı kitaplığı Aladağ şöyle anlattı: “Kitaplığımız, kent 
araştırmalarını destekleyen bir koleksiyon niteliğin-
de. Ağırlıklı olarak İstanbul araştırmaları temasında 
kitaplar bulunuyor. Sadece İstanbul’la ilgili 600 ci-
varı kitabımız var. Bunun dışında, şehircilik, mimar-
lık, sosyoloji, kadın araştırmaları, yerel yönetimler, 
siyaset bilimi, tarih ve felsefe kitapları bulunuyor. 
Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası gibi mes-
lek örgütlerinin sempozyum, kolokyum, atölye ve 
raporları da kitaplığımızda yer alıyor. Her ne kadar 
kitaplığımız, kitapları incelemek ve okumak isteyen-
lere açık olsa da çalışma alanımızı kent araştırmaları 
yapan yüksek lisans ve doktora çalışması yürütenler 
başta olmak üzere bağımsız araştırmacılara açıyoruz. 
Ayrıca bu alanı kütüphane olarak da adlandırmıyo-
ruz. Kütüphane formatı bizim tarif ettiğimiz modeli 
çok karşılamıyor.” 

“Geçtiğimiz döneme kıyasla bu dönem enerjimizi 
panel ve söyleşilerden ziyade araştırmaya ayırmak is-
tiyoruz.” açıklamasını yapan Aladağ gelecek dönem-
de neler yapacaklarını şöyle dile getirdi:  “Ama el-
bette zaman zaman kentin gündeminde olan konular 
hakkında söyleşiler yapacağız. Örneğin, çalışma ala-
nını paylaştığımız araştırmacıların araştırma bulgu-
larını açık bir etkinlikle sunma fikrine olumlu yak-
laşmaları halinde buna imkan sağlayacağız. Ayrıca 
Kadıköy üzerine son zamanlarda epey çalışma yü-
rütüldü/yürütülüyor. Bu çalışmaların sunumuna da 
mümkün olduğunca alan açmak istiyoruz.”

 
KADIKÖY ARAŞTIRMALARI YAPILACAK
Kadıköy Belediyesi’nin kurum içi araştırma ve 

proje geliştirme süreçlerine de destek verecekleri-
ni ifade eden Aladağ,  “Proje kurulunun talep etti-
ği konular hakkında yapacağımız araştırmalar dışın-
da, biz de dünyanın diğer kentlerinde gördüklerimize 
benzer uygulamaları ya da kendi üreteceğimiz pro-
jeleri kurula sunacağız. Ayrıca Kadıköy Belediyesi 
Kültür Yayınları bünyesinde yayınlanmak üzere Ka-
dıköy temalı kitaplar hazırlayacağız. Kadıköy Aka-
demi’nin genel amacı zaten Kadıköy’e odaklanıyor. 
Amacımız, Kadıköy’ün kentsel toplumsal hafızası-
nı kayıt altına almak ve yine yaşadığımız kentin çe-
şitli sorunlarına dair çözüm önerileri üretmek. Bunu 
da değişen dünyanın yerel yönetim gündemlerini ta-
kip etme ve kamucu bir perspektifle sorunlara çözüm 
üretme olarak özetlemek mümkün.” dedi. 

Feneryolu’ndaki bir inşaatın kazı çalışmaları sırasında 
Kadıköy’ün eski su şebekelerinden biri bulunmuştu. 5 
Numaralı Koruma Kurulu söz konusu alandaki her tür-
lü inşaat çalışmasının durdurulmasına karar vermişti. 
Kurul ayrıca su kanalının devam ettiği anlaşılan kom-
şu parsellerde de her türlü kazı ve sondaj çalışmasının 
müze denetiminde yapılmasını kararlaştırmıştı. 

KÜLTÜR VARLIĞI OLARAK TESCİLLENDİ
Koruma Kurulu, tarihi su şebekesinin hangi döne-

me ait olduğunu hazırladığı raporda açıkladı. Müze de-
netiminde yapılan kazı çalışmala-
rında açığa çıkarılan su kanalının 
Bizans dönemine ait olduğu belir-
tildi. Raporda ayrıca şu ifadelere 
yer verildi: “Bizans dönemine ta-
rihlendirilen tonozlu su kanalının 
korunması gerekli taşınmaz kül-
tür varlığı olarak tescil edilmesi-
ne, korumu grubunun da “1” ola-

rak belirlenmesine, İSKİ tarafından teknik imkanlar 
kullanılarak su kanalının diğer parsellerde devamı olup 
olmadığına dair çalışma yapılmasına karar verildi.”

UZUNLUĞU NE KADAR? 
Asıl merak konusu tarihi su kanalının nereye ka-

dar uzandığı. Bu sorunun cevabı yapılacak kazılar son-
rasında açığa çıkacak. Önceki haberimizde görüşlerine 
başvurduğumuz “Eskiçağ’da Kadıköy” kitabının ya-
zarı Yrd. Doç. Dr. İnci Türkoğlu, su hattının uzunlu-
ğu konusunda yorum yapmanın zor olacağını söyleye-

rek, şu bilgileri paylaşmıştı: “Bulunan su kanalı tuğla 
ve kireç harç örgülü tonoz ile örtülmüş. Bunun benzeri-
ni Vize’den iki ayrı nehirden su getiren kanallardan bi-
liyoruz, uzantısı Bozdoğan su kemeridir. Ben böylesi 
büyük bir kanalın ancak önemli bir nehirden veya pınar-
dan Khalkedon’a içme suyu getirdiğini düşünüyorum. 
Bu da ancak Kayışdağı gibi önemli bir kaynak veya 
daha da uzaktaki bir nehir olabilir. Keşke imkan olsa da 
başka yerlerde de kazılar yapılabilse. Uzunluk hakkın-
da yorum yapmak neredeyse imkânsız çünkü Vize’deki 
suyolu 200 kilometreden daha uzun.”

Su kanalı Bizans dönemine aitSu kanalı Bizans dönemine ait
Geçtiğimiz kasım 

ayında Feneryolu’ndaki 
bir inşaatın kazı 

çalışmalarında ortaya 
çıkarılan tarihi su 

kanalının Bizans 
dönemine ait olduğu 

kesinleşti. Koruma 
Kurulu, su kanalını 

korunması gereken 
kültür varlığı olarak 

tescilledi 

Kadıköy Belediyesi’nin kent araştırmaları merkezi 
olan Kadıköy Akademi, araştırmacıların
çalışma yapabileceği bir alan olarak yeniden 
düzenlendi. Akademi’de açılan ve 5 bin kitabın 
bulunduğu kitaplık ise İstanbul’a dair kaynak sunuyorAkademi,Akademi,

kent araştırmacılarını
B

Kayıt ve bilgi için: akademi@kadikoy.bel.tr 

bekliyorbekliyor



14 - 20 ŞUBAT 202010 EdebiyatEdebiyat

Haftalık süreli yerel gazete

Kadıköy Belediyesi ve Kadıköylüler adına 
Sahibi Kadıköy Belediye Başkanı

Av. Şerdil Dara ODABAŞI
YAYIN KURULU

Dinç ÇOBAN,  
Ayten GENÇ, Leyla ALP

Yazı İşleri Müdürü

Semra ÇELEBİ

Sayfa Tasarımı

Yasemin ÖZGÜNEŞ - Sinem HAMARAT

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Serkan OKAY

Haber Merkezi

Gökçe UYGUN - Erhan DEMİRTAŞ

Reklam Servisi

Özge ÖZVEREN MUSLU

Baskı: İleri Basım Matbaacılık Amb. Reklam Tanıtım Yayıncılık ve Teknik Hizmetleri Ticaret A.Ş. 
Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11 A/21 Yenibosna / İSTANBUL

Adres: Osmanağa Mahallesi 
Söğütlüçeşme Cad. 

Kalem Sok. No: 7/2 A Blok 
Kadıköy

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

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

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

Dağıtım: Mehmet Gündoğdu
(0532) 727 01 07

Gazetemizde yayınlanan yazıların yasal sorumluluğu yazı sahibine aittir.

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

İhtimaller beni bir başka hayal dünyasına 
sürükleyebilirdi. Hayalleri severdim. 
Hakikatlerle kurdukları yakın bağı da 
hiçbir zaman unutmamıştım. Sabit Bey’in 
sohbetin akışında hatırlamak zorunda 
kaldığı aşkın çağrışımları beni bir yerde 
durdurmuştu ama. Yolda daha fazla 
kaybolmaktan korkmuştum çünkü. 
Nihan’ın o hikâyelerde kalan günlere ait bir 
fotoğrafını görebilseydim, başka sorular 
da sormak ister miydim kendime? Soruya 
cevap vermem çok zor. Fotoğraflar yine 
çekmecelerinde saklanmış görünüyor 
çünkü. Bardağımdaki son yudumları da alıp 
çayımı bitirdikten sonra kalkıp gitmek için 
bu yüzden mi büyük bir istek duymuştum 
içimde? Hikâye içinden çıkılamaz bir hale 
gelmişti. Belki de tüm yaşananları oldukları 
gibi bırakmak en iyisiydi. Bir çift laf etmeye 
ihtiyacım vardı yine de. En doğru ifadeyi 
bulmaya çalışmadım. Gerek yoktu. Kendimi 
kapıldığım duygunun söyletebileceklerine 
teslim etmem yeterliydi.
“Herkes kendi hapishanesinin mahkumudur 
Sabit Bey... Ben artık gideyim...”
Sessizce başını sallamakla yetinmişti bu 
duydukları karşısında. Hareketi biliyordum. 
Birçok anlama geliyordu. Ama benim o 
anlarda bu anlamları bulmaya da ihtiyacım 
yoktu...
Tayyar Amca ile de Sabit Bey ile de arada 
sırada karşılaşıyorum. Anlattıklarının 
üzerinden iki yıla yakın bir zaman geçti. Bu 
süre zarfında bazı olaylar tekrar ben farkına 
varmadan yanımdan geçmiş olabilir. Tayyar 
Amca’yı o tuhaf hikâyeyi anlattığı akşamın 
ardından, nerdeyse altı ay kadar göremedim. 
Karşılaştığımızda yaşından beklenmeyecek 
bir çeviklikle sahilde yürüyor, devamlı gidip 
geliyordu. Beni görmedi veya görmemiş 
gibi yaptı. Sonra konuştuk. Başka bir gün... 
Yine içine çok kapanmış göründüğü ve 
kederini örtemediği bir gün. Mevzuyu 
bir daha açmadı. Belki de anlattıklarının 
tümü zihninden silinmişti. Mezatlardan 
söz etti sadece. Orada karşılaştığı bazı 
eski ahbaplarını çok çökmüş bulduğunu 
söylemeye ihtiyaç duyması pek manidardı. 
Daha sonraki bir başka karşılaşmamızda 
mezarlıklara sık sık gittiğini söylemesi de 
manidardı, ayaklarının içindeki kıpırtıyı artık 
taşıyamadığını paylaşmaya ihtiyaç duyması 
da... Sabit Bey’i de birçok kez gördüm. 
Onu her gidişimde dükkanda bulmam 
bana hayata bağlılığının hâlâ sürdüğünü 
söyletiyor. Ziyaretlerimin hiçbirinde 
ablasından ve yeni otlardan bahsetmedi 
ama. Bundan sonra da bahsedeceğini 
sanmıyorum. Belki artık bir veda zamanının 
geldiğini daha iyi görüyor. Belki kendisini 
artık çok yorgun hissediyor. Belki de yeni bir 
hikâyenin hazırlığını yapıyor. En eğlencelisi 
bu tabii. 
Artık kimin hikâyesine daha çok inanmam 
gerektiğini kendime sormayı da bıraktım. 
İkisini de doğru veya ikisini de yanlışmış gibi 
görebilirim. Kim hangi gerçekle yaşamak 
isterse istesin, fark etmiyor artık. Gerçek... 
Sabit Bey’in dükkandaki yalnızlığı ve 
kimsesizliği benim için hâlâ çok değerli 
bir gerçek mesela. Tayyar Amca’nın arada 
sırada kendisini kaptırdığı o sahil yürüyüşleri 
de, mezatlara ve eski eşyalara düşkünlüğü 
de öyle... Yola çıktığımız mi döndük? Öyle 
sanki. İtirazım yok, hiç yok. Hareket dediğiniz 
nedir ki zaten... Neticede, ne yapılırsa 
yapılsın, nihayete ermek imkânsızken... 
Son yokken... Herkes er ya da geç aslına 
rücu ederken... Sıfır bize hiçliği değil de 
sonsuzluğu anlatırken... Geçelim, buraları 
da geçelim... Bana sorarsanız bu kimilerine 
biraz tuhaf, kimilerine biraz yadırgatıcı ve 
inanılması zor, banaysa hem acıklı hem de 
çok eğlenceli gelen en sarsılmaz gerçekse 
o gaz lambası ve hissettirdikleri, daha da 
doğrusu uyandırdıklarıydı. Yaşananlara 
böyle de bakmak yeterliydi. gerisi mi? Gerisi 
hikâye işte...

Gördüklerimiz 
Göremediklerimiz(109)

MARİO 
LEVİ

an Binali Aydın’ın ilk kitabı “Yalnızım 
İnsanla Geçmiyor” Everest Yayınları’n-
dan çıktı. 26 öyküden oluşan kitap inat 
ve itiraz öykülerinden oluşuyor. Aydın’la 
“Dünyayla arası açık olanların öyküleri” 

dediği kitabını konuştuk.

◆ Can Binali Aydın kimdir?
1986’da iki çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu ola-

rak Dersim’de doğdum. Politik bir alt yapıya oturt-
mayacağım; bildiğin başarısız bir öğrenciydim. Ama 
edebiyatım ve bedenim her zaman geçer not almıştı. 
Sonra lisede öğrenimim yarıda kaldı. 

İnsanların hikâyelerinin ıslık çalmak gibi şeyler-
le başladığına inanırım. Yıllar önce bir yerde “içimi-
ze asit döktüler” cümlesini okudum. Bu beni çağıran 
bir cümle oldu. Sonra o sözün Can İren için söylendi-
ğini anladım. Can İren’i araştırdığımda onun intihar 
etmiş bir şair olduğunu öğrendim. Yazıya olan ilgim 
böyle başladı.

◆ Öncesinde yazıyla ilgin yok muydu?
Yoktu. Bildiğin esnaflık yapıyordum. 10 yıldır Ka-

dıköy’deyim, ondan önce de Kartal’daydım. Telefon 
aksesuarları satan bir esnaftım. Hala da öyleyim.

◆ Yalnızım İnsanla Geçmiyor nasıl doğdu?
Bundan beş sene önce Bavul dergide yazmaya baş-

ladım. Sokak muhabirliği yaptım, yazı dizileri hazır-
ladım. Sonra yayın yönetmenim Önder Abay’ın yön-
lendirmesiyle öykü denemeye başladım. Ardından 

Birgün Pazar’da öyküler yazdım. Yani üç yıla yakın-
dır dergilerde ve Birgün Pazar’da öyküler yazıyor-
dum. Tabii orada 5-6 bin vuruş sınırı olduğu için, öy-
küler doğal sınırına ulaşamıyordu. Sonra bu dosya 
üzerine yoğunlaştım. Sağ olsun kitabın editörü Meh-
met Sait Aydın’ın çok emeği var. Yani kitap 2 buçuk 
yıllık bir çalışmanın ürünü. 

◆ Niye böyle bir kitap olsun istedin?
Temelinde mutlaka bireysel entelektüel haz vardır. 

Fakat bir yandan da şu var; toplumun her alanında ol-
duğu gibi edebiyatta da onaylayanlar ve onaylanan bir 
dil var. Yani metnin bir matematiği var; doğru yerlere 
vurursan kitleler ulaşabilirsin. Bu matematik beni ra-
hatsız etti.  Kitapta 26 öykü var. Birinde mahalledeki 
bir gencin hikâyesini görürken diğerinde intihar eden 
yaşlı bir çiftin hikâyesini görebiliyoruz. Ben biraz ha-
yal gücünden yanayım. 26 intihar öyküsü ya da 26 aşk 
öyküsü yazarsan onun bir okur kitlesi oluşacaktır.  Bir 
aşk, bir politika, bir intihar biraz karmaşık bir şeydir 
ama neden olmasın. Biraz böyle bir metin iddiası ol-
sun istedim. 

“ALANIMIZ YOKTU SIĞDIRMAYI ÖĞRENDİK”
◆ Kitaptaki öyküler başka yerde yayımlandı mı? 
Yarısından fazlası gazetede ve dergilerde yayım-

lanmış öyküler. Ama beş bin vuruşken 16-17 bin vu-
ruş oldu. Aynı öykü ama doğal sınırına ulaşıp vücu-
dunu buldu.

◆ Kitapta 26 öykü var. Bu bir kitap için aslında 
oldukça fazla. Öyküleri nasıl bir aşamada ve nasıl 
bir sürede yazıyorsun?

Tek seferde yazıyorum. Ertesi gün üstünden tek-
rar geçiyorum. Dergiler ve gazete ekleri çok sınır-
lı bir alan verdiği için insanlar beş-altı bin vuruşta 
girizgâh yaparken siz bütün olayı kurmayı öğreniyor-
sunuz. Benim fikir disiplinim de böyle çalıştı. O yüz-
den son derece kısa öyküler çıkıyor. Bunun iyi ya da 
kötü bir şey olduğunu düşünmüyo-
rum. Tamamıyla dergi prati-
ğinden. Alanımız yoktu sığ-
dırmayı öğrendik.

◆ Adı neden “Yalınızım 
İnsanla Geçmiyor” oldu?

Çok kalabalık kentlerdeyiz. 
Oldukça sosyaliz. Dijital med-
ya hesaplarımız var ama insan 
ızdırabı hiç bu kadar ayyuka 
çıkmamıştı.

◆ Nasıl?
İnsanların yalnızlıkla ilgili 

bir sorunu olduğunu düşünüyo-
rum. İnsan insana yetmiyor. Bi-
raraya gelmenin yolları bu kadar 
elverişliyken bir sorun var ve in-

san kendini güvende hissetmiyor. İnsanla geçmeyen 
yalnızlıkta vurgum bunun sonsuz ve çileli bir yalnız-
lık olduğunu anlatmaya çalışmaktı. 

◆ Peki yalnız olmayı nasıl tanımlıyorsun? Bir 
tercih mi bir sonuç mu?

Tercih olduğunu sanmıyorum. İnsanlar böyle bir 
şeyi çok tercih etmez. Yalnızlık ve tek başınalık bir-
biriyle çok karıştırılıyor. Çevrende kimse yoksa, evde 
kimse yoksa tek başınasındır ama toplumlaşmak üze-
re sorun yaşıyorsan, çevrendeki insanların hazları, tut-
kuları seni ikna etmiyorsa ama bu hayatı da yaşamak 
zorundaysan ben buna yalnızlık derim. Bu sayıdan zi-
yade başka bir şey.

◆ Kitabı okumamış olanlar için sorayım. Kitap-
ta kimlerin öyküsü var? Kimlerin öyküsünü anlat-
maya çalıştın?

Dünyayla arası açıkların öyküleri var. Olmaktan 
çok kendini olayın içinde bulanların öyküleri var. Bi-
raz uyumsuzların öyküleri var. Sembol ya da temsil 
düzeyim olduğunu düşünmüyorum ama öykü karak-
terleri üzerinden konuşacak olursak bu karakterlerin 
dünya ile bir husumeti var.

◆ Kadıköy’ün öykülerde nasıl bir yeri var?
Kitapta da eski mekânları görüyoruz. Kitapta eski 

zamana gidişimin ya da anlamı daha eskide arıyor olu-
şumun Kadıköy’le alakası olabilir. 

“AZIZ AMA YOK DEĞİLİZ”
◆ Kitapta birkaç yerde “Azız ama yok değiliz” 

cümlesi var. Bu sözün bir hikâyesi var mı?
Var. Hocam diyebileceğim İbrahim Metin Baltacı, 

kitabının imzasına gittiğimde bana bunları yazmıştı. 
Gerçekten de böyle değil miyiz? Bu ülkede bir inadı 
sürdüren, istatistikî olarak son derece sınırlı ama var-
lığını sürdüren insanlarız. O yüzden kendimi bu po-
pülâsyona ait hissediyorum. Ben de azlardanım, ama 
yok değiliz. İddiamızı devam ettiriyoruz.

◆ Kitapta itiraz ve inat öyküleri var.  Öy-
külerde “şu olaydan esinlendim” dediğin 
gerçek yaşamdan esinlendiğin neler var? 

Bu kitabın bütününde var. Neticede şahit 
olmadığınız bir şeyi kurgulamanız çok zor 
oluyor. 

◆ Okur yorumları nasıl?
Okur yorumlarından mutlu oldum. Gele-

neksel ya da modern PR yöntemlerini kul-
lanmak istemiyorum. Çünkü biçim ve muh-
tevanın tutarlı olmasından yanayım. Bir 
yandan da yapım bu değil. Kitapta da buna 
çok dikkat ettim. Toplumun onayladığı bir 
dil değil, bana ait olan bir dilde ısrar ettim. 
Okurun kitaba yaklaşımı da o dilde yani 
anadilde oldu. O yüzden çok mutlu oldum. 
Bu biraz yalnızlığımı giderdi. 

Ölmek için inat edenler, intihar 
için inat edenler, direnmek için 
inat edenler… Can Binali Aydın 
dünya ile husumeti olanların 
öykülerini yazdı

Dünyayla 
arası 
açıkların 
öyküleri

l Leyla ALP
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Kadıköy’den fezaya şiir!
Japonya’daki AB Japonya Merkezi’nin düzenlediği 
“NewSpace2060 Uluslararası Resimli Haiku Yarış-
ması 2019” bitti. 40’tan fazla ülkede 150’den faz-
la başvuru alan yarışmanın sonuçları geçtiğimiz 
günlerde Washington DC’deki Washington Kong-
re Merkezi’ndeki Uluslararası Havacılık Kongresi’n-
de açıklandı. Jüri, yarışmaya gönderilen haikuların 
(geleneksel bir Japon şiir biçimi, dünyanın en kısa 
şiir türü sayılır) 2021 yılında tüm kayıtların uzaya 
gönderilmesine karar verdi.
Onlardan biri de Kadıköylü şair, yazar, yayıncı Kadir 
Aydemir oldu. Aydemir’e bu ilginç yarışmaya katıl-
masını, şiirlerini Japoncaya da çe-
viren arkadaşı Melike Büyükkut-
lu önermiş; “Konusu ilgimi çekti, 
bir şiirin uzaya gidecek olması fik-
ri cazip geldi. Benzersiz bir dene-
yim olacağını hissettim. Şartname-
yi okuyunca, Turgay Kantürk’ün ‘Bu 
dünyadan gitmenin yolu yok’ dize-
si dönüp durdu aklımda. Bu dünyadan 
gitmenin, biz gidemesek de, en azın-
dan şiirlerimizin gitmesinin bir yolu 
belki de bu olabilir, dedim içimden. 
Şansımı denemek istedim.”

UZAYIN BİLİNMEZLİĞİNDE SALINACAKLAR
Yarışmaya gönderilecek şi-
irlerin uzay ya da gökyü-
züyle ilgili olma şartı oldu-
ğunu anlatan Kadir Aydemir 
de tam bu özellikleri taşı-
yan, önceden kaleme al-
dığı bir şiirini yollamış. So-
nucu AB Japonya Merkezi 
web sitesinden öğrenen ve 
çok sevinen Aydemir, süre-
ci şöyle anlatıyor; “Bir uzay 
mekiğinin içinde uzaya 
gönderilecek şiirler. Sanırım özel bir kapsül içinde 

saklanıp uzaya, o bilinmezliğe bıra-
kacaklar şiirlerimizi. Keyifli ve ilginç 
bir duygu. Eğer bu uzay mekiği ile 
şiir yollama fikri gerçeğe dönüşürse 
seneye, ki 2021’de havalanacak bir 
uzay mekiği ile yollanacakmış şiir-
ler, bu dünyadan giden ilk şiirlerden 
biri olacak bu kısacık şiirim. Merak-
la gelecek seneyi bekliyorum. Dü-
şünmesi bile hoş. Kim bilir, belki 
zamanın sonsuzluğunda, bir gün 
bir ileri medeniyetin eline geçer bu 
şiirler ve bugünlerin kültürel izleri, 
ipuçları olur.” Şiirlerin uzaya gön-

derilmesi esnasında tören olup olmayacağını bil-
meyen ancak kendilerine bazı ödüllerin verileceğini 
söyleyen Aydemir, 20 yıldan fazla bir süredir haiku 
şiirini çalışan, haiku kitapları yazan ve haiku atöl-
yeleri yapan biri olarak Japonya’ya davet edilme ih-
timalinin kendisi için gerçek bir ödül olacağına dik-
kat çekiyor.
“Seçilen şiirlerin uzaya gönderilmesi işin çekici bo-
yutu elbette; bence önemli olan, diğer kültürle-
rin şiire-sanata verdiği değer. Haiku şiir kültürünü 
hâlâ yaşatıp yayıyorlar ve dünyanın her bölgesin-
den katılım sağlanıyor” diyen Aydemir, sözleri-
ni şöyle tamamlıyor; “Umarım bizler de gelecek-
te saçma sapan gündemleri, siyaseti, ekonomiyi, 
yoksulluğu konuşmak yerine bilimi, kültürü, sanatı 
hayatımızın odağına alır ve dünyanın ilgisini çeke-
cek benzersiz projeler yaparız. Okudukça güzel-
leşsin dünya."  

AB-Japonya NewSpace2060 
Uluslararası Resimli Haiku 
Yarışması’nı kazanan Kadıköylü 
şair Kadir Aydemir’in şiiri gelecek 
yıl uzay mekiğiyle evrenin bilinmez 
boşluğuna bırakılacak…

l Gökçe UYGUN

İşte uzaya gidecek olan o haiku:
Kurbağanın Düşü
Sinsi kurbağa
Gökte kayan yıldızı
Sinek zanneder.
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Akmar Pasajı’nda kıştan sonra bahar ha-
vası esiyor, karanlık koridorda birbirleri-
ne yaslanarak duran selamsız dükkânla-
rın yüzünde pastel rengi çiçekler açıyordu. 
Kısa bir süre evvel yarısı boş, diğer yarı-
sı da örümcek ağlarına bedelsiz kiralan-
mış dükkânlardan oluşan pasajda, hiç boş 
dükkân kalmamıştı; bir zamanlar her biri 
çerez fiyatına kiraya verilirlerken, artık 
yüksek hava paralarına gidiyorlardı.  

Birkaç kuşağın ergenliğini yaşadığı, en 
tuhaf davranışlarını bile rahatlıkla sergi-
leyebileceği bir dünya yaratılmıştı. Çare-
siz zamanların sığınağı, kendini toplum-
dan ayrı hissedenlerin kafayı sokabileceği 
kurtarılmış bir bölge, içeri giren öğrencile-
rin aile ve toplum baskısından kurtulacak-
ları bir işgal evi gibiydi burası. İçerisi karın-
ca yuvasından farksız; metrekare başına 
en çok insanın düştüğü pasaj haline gel-
mişti. Diğer iş yerlerinin can çekiştiği za-
manlarda bile en işlek AVM’lerden daha 
kalabalıktı. Metallica gibi toplulukların al-
bümlerinin piyasaya verildiği günlerde 
PTT önüne kadar kuyruklar oluşurken, 
okulların açılacağı günlerde okul kitapla-
rı satan dükkanların müşterileri pasajı tıka 

basa doldurulmuş bir konserve kutu-
suna çeviriyordu.  

*** 
Kapıcı Hasan ile çaycı Ali Bey pa-

sajın yardımcı oyuncuları olarak yer 
alırken, Havai adalarına tatile gidenle-
rin giydiği alacalı gömlekleri, bol paça 
parlak kumaşlı pantolonu, arkaları-
na basılmış yumurta topuklu ayakka-
bıları, boyalı saçları ve bıyıkları ile Emir 
Kusturica filmlerinden fırlamışçasına 
yürüyen Tuvaletçi Ali Abi en enteresan 
karakterdi. 

Laneth dergisinin hücresi Saa-
deth’ten tişörtçü Pirene’ye, posterci Rit-
mo’dan hediyelik eşyacı Takıntı’ya; gele-
cekte yaşanacaklar için tüm oyuncular 
pozisyonunu almıştı. Pasaj esnafını bir dö-
nem haraca bağlamaya çalışan Birkan ve 
çetesi, sokakta yaşayan Kömür Adam, ço-
cuksu sesiyle pasajı çınlatan Ayı Erhan, 
müzmin bekar Ormancı Mehmet, aldığı 
CD’leri eşinden gizlice eve sokan Bankacı 
Ali Abi, deneysel müzik tutkunu renkli ka-
rakter Alp, her gün aynı saatte gelen (ve 
şakayla karışık polis olduğu geyiğini çevir-
diğimiz) börekçi ile zihinsel engelli sevimli 
kantarcı ve sayısız sıra dışı insan sanki bu 
hayali Tarantino filminin diğer figürleriydi. 
Yanı sıra Pentagram, Athena üyeleri, Ceza 
gibi yüzlerce müzisyen adayı hep bu pa-
sajda geçirmişti bıyıkları terlememiş er-
genlik günlerini. Memleketin ilk bandrollü 
hardcore albümü, bir tarafı Ask It Way, di-
ğeri Radical Noise olan split kaset “Sevda-
sız Hayat”ın kapak fotoğrafı onun tuvale-
tinde; ayrıca Rapor 2 & Radical Noise’a ait 
“Çiz” adlı parçanın klibindeki dış çekimler 

eskiden okulun basket sahası ve teneffüs 
alanı olan çatıda çekilmişti.

*** 
1993 ile 98 arasındaki beş yılda Akmar 

Pasajı bir alt kültür yuvası olarak en şen-
likli günlerini yaşıyordu. Ta ki o uğursuz 
gün gelip çatana değin! 1999 yılında yapı-
lan Satanist baskını pasajın en önemli kı-
rılma noktalarından birini oluşturuyordu. 
Ortaköy’de gerçekleşen ve tarihe “sata-
nizm cinayeti” olarak geçen olaylar sonra-
sında basılan yerlerden biriydi Akmar Pa-
sajı. Her şey abartılı ve orta çağ karanlığını 
andırırcasına acımasızdı. Öte yandan da 
ülkedeki başka olayları arka plana itmek 
amacıyla suni bir gündem yaratılmış, An-
kara’dan emir gelmişti:

- “Adam toplayın!!!”
Baskında tişörtler, dergiler, fanzin-

ler, aksesuarlar, kapağı yüzünden bazı 
albümler suç unsuru olarak toplanmıştı. 
Bazı pasaj çalışanları ve müdavimler gö-
zaltına alınmış, basında teşhir edilmiş, üç 
gün boyunca Gayrettepe’de nezarette 

alıkonmuş, nihayetinde ifadeleri bile alın-
madan bırakılmışlardı. Yaşananların saç-
malığını ve kurban edilenlerin saflığını en 
iyi dile getiren kişi Apaçi Ayhan olmuştu. 
Gözaltına alınanlardan biriydi ve polis ara-
basına bindirilmeden az evvel kendisine 
mikrofon uzatan muhabire gerekeni olup 
olabilecek en kısa ifadeyle özetlemişti:  

- “Birader, hangi yaş grupları alıyor bu 
dergileri?”

- “Çoluk çocuk”
***

Medyanın iftira dolu yayınlarına kur-
ban edilmişti, toplumun bütününe göre 
ayrıksı görünen genç bir kesim. Bir saf-
sata üzerine yapılan haberler kötü niyet-
li bir kurguyla hazırlanmış, Akmar Pasajı 
ve insanlarının itibarı zedelenmişti. Bu ola-
yın akabinde de (korsan baskılar ve dijital 
download münasebetiyle) müzik piyasa-
sının iş hacmi düşüşe geçmiş, 1999 yılında 
deprem olmuş, üzerine 2001 krizi patla-
mış; hepsinin buluşması pasajda bir dur-
gunluk dönemine kapı açmıştı.   

2000’li yılların başında pasajın dokusu 
her ölçekte değişime uğramıştı. Gençler 

bu tarihlerde ufak ufak pasajı terk ederek, 
Karga, Arka Oda gibi yeni açılan mekanla-
rıyla dikkat çeken Barlar Sokağı’na (Kadife 
Sokak) göç etmeye başlamıştı. Müteakip 
birkaç yılını toparlanmakla geçiren Akmar 
Pasajı ahalisi ise, bir yandan eski rock ru-
hunu koridorun fanuslu sıcağında yaşat-
maya, öte yandan da ekonomik olarak 
ayakta kalmaya çalışıyordu. 

Geçip giden birkaç yılın ardından im-
dada yeniden rağbet gören ikinci el ve ye-
niden basılan plaklar yetişmişti. Bir de yeni 
yeni başlayan internet satışları cılız da 
olsa gelecek için bir ciro vadediyordu. Bazı 
dükkanlar bu süreçte veda etmek mec-
buriyetinde kalırken, pasajda sahaftan zi-
yade yeni kitap ve ders kitabı satanların 
sayısı artmıştı. Değişim rüzgarları esiyor-
du ama, zatürre etmiyordu. Zira bunda pa-
saj yönetiminin titiz duruşunun rolü vardı, 
çünkü çektikleri tüm ekonomik zorluklara 
karşın, pasajın dokusunu dejenere edecek 
başvuruları geri çeviriyor, konsept dışı es-
nafı istemiyorlardı. 

Olan biten her şeye rağmen, şimdi he-
pimizi “buyurun yardımcı olalım” sesle-
ri arasında karşılayan pasaj, halen eski 
kimliğinden bazı çizgiler taşıyor; doksan-
lar kuşağından kalan bazı esnaf ve müda-
vimler sayesinde. 

Yıkılan, kapanan, yerini bir bir AVM’lere 
bırakan pasajlar, artık süpermarkete kar-
şı direnen kahraman bakkal misali; şehrin 
eski insanlık değerlerini yaşatmaya çalı-
şan mimari dokuları… Akmar Pasajı ise bir 
kuşak için eski Türkiye’den kalan halen en 
güzel şeylerden biri.

(Bitti)

Akmar Pasajı (3)

MURAT 
BEŞER

muratbeser@muratbeser.commuratbeser@muratbeser.com

Hem piyanist hem de besteci olan 
Hakan Ali Toker aynı zamanda Ser-
han Bali ile birlikte her ay Yeldeğir-
meni Sanat’ta Klasik Müzik Semi-
nerleri veriyor. 25 Şubat’ta ise “Operada Gerçekçilik 
Akımının Büyük İsmi: Giacomo Puccini” semineri var. 
Toker ile müziğe, yeni çıkan Taurus Mountains albü-
müne ve bireyin kendi olmasına dair konuştuk.

• Öncelikle kendinizi biraz anlatır mısınız?
Ben bir Türk ve Dünya müzisyeniyim. Hem ken-

di kültürümden, hem dünyada ilgi duyduğum tüm kül-
türlerden olabildiğince çok şey öğrenmeye çabalıyor 
ve öğrendiklerimi sentezleyerek kendi özgün yaratıla-
rımı ortaya koyuyorum. Türkiye’de başlayıp ABD’de 
tamamladığım resmi öğrenimim klasik Batı müziği 
üzerine. Buna ek olarak geleneksel Türk ve Dünya mü-
zikleri alanlarında, caz ve doğaçlama alanlarında bü-
yük ölçüde kendi kendimi yetiştirdim. Hem icracı, hem 
besteci ve aranjör olarak kariyer yapmaktayım. Bugüne 
kadar 28 ülkede konser verdim. Solo ve çeşitli gruplar-
la kaydettiğim albümlerim var. Bazıları ödül aldı.

• Piyano çalmak nasıl bir deneyim sizin için? Na-
sıl başladınız? 

Piyano veya herhangi bir çalgıyı çal-
mak, özgürleştirici, ferahlatıcı; olumlu 
anlamda zorlayıcı, yani güdümleyici bir 
deneyim. Ailemin çocukken bana kü-
çük bir org almasıyla başladı. Zamanla 
bu org en sevdiğim oyuncağım oldu; en 
çok onunla zaman geçirir oldum. Bu il-
gimi dikkate alan ailemin fedakârlıkları 
ve destekleri sayesinde onu daha büyük 
bir org izledi, sonra daha büyük bir org, 
sonra piyano ve müzik öğrenimi. Dün-
yada geçinebilmek için sevmediği işle-
ri yapan milyonlarca insan varken ben sevdiğim işi ya-
parak hayatımı kazanabildiğim için şanslı hissediyorum. 
Çalışmaktan zevk alıyorum.

“SANAT İÇTEN OLMALI”
• Piyanist ve bestecisiniz. Bestelerinizi üretirken 

bir akımdan etkileniyor musunuz?
Pek çok akımdan etkileniyorum. Duruma göre ba-

zen tek bir akımdan, bazen birkaçından birden etkilene-
rek beste yapıyorum; o an kendimi nasıl hissediyorsam 
ve yansıtmak istediğim duyguları, anlatmak istediğim 
fikirleri aktarmada hangisi daha çok işime yarıyorsa. 
Tabii, bunu yapabilmek için birikim lazım. Okul yılla-
rımdan beri çalışıyor ve biriktiriyorum: klasik Batı mü-
ziğinin, cazın ve Türk müziğinin tüm dönemlerinden, 
alt türlerinden, dahası diğer dünya müziklerinden bes-
leniyor, bunları icra ederek ve inceleyerek tekniklerini 
öğrenip içselleştirmeye çalışıyorum.

• Daha önce sizinle eserleri üretirken bireyin ken-
di olmasına dair konuşmuştuk. “Bu iyidir, bu kötü-
dür” gibi net kalıpların olduğu günümüzde buna dair 
ne düşünüyorsunuz?

Sanat her şeyden önce içten olmalı diye düşünü-
yorum. Hatta sadece sanatçı değil, herkes içten olma-
lı. İnsanın benliği pek çok unsurdan oluşur. Doğdu-
ğumuz andan başlayarak çevremizden etkilenir ve bu 
etkilere bağlı, en mahrem anımızda “ben buyum” diye-
bileceğimiz bir kişilik geliştiririz. Ancak bazen hayat-
ta kendimize koyduğumuz hedeflere ulaşmak için rol 
yapmak durumunda kalabiliriz. Sanatçı mesela, popü-
ler olma, belli bir kesim veya otorite tarafından onay-
lanma, sansasyon yaratma veya tepki çekme gibi ne-
denlerle benliğinden uzaklaşıp, janjanlı ama içtenliksiz 
şeyler yaratmaya yönelebilir. Bu tutum bazen kısa va-
dede kazanım sağlasa bile, uzun vadede mutsuz eder. 

İnsan, iç dünyasıyla dışa yansıttığı kişiliği arasında uz-
laşma sağlayabildiği ölçüde huzurlu ve sağlıklı olur. 
Kolay değildir bunu yapmak. Cesaret ister. 

• Yeldeğirmeni Sanat’ta klasik müzik seminerle-
ri veriyorsunuz. Nasıl karar verdiniz bu seminerlere? 
Nasıl geçiyor?

Sevgili dostum, klasik müzik yazarı Serhan Ba-
li’nin önerisi üzerine onunla girdik bu işe. Seminerle-
ri birlikte veriyoruz. Keyifli geçiyor! Devamlı ve ilgili 
bir kitlemiz var; yağmur, çamur demeden, aksatmadan 
geliyorlar –sağ olsunlar-. Kadıköy Belediyesi’ne de et-
kinliğimizi gayet etkili şekilde duyurduğu için teşek-
kür ederiz.

“BOL DOĞAÇLAMALI BİR PROJE”
• Taurus Mountains albümünüz yakın bir zaman-

da çıktı. Albümün çıkış serüvenini anlatır mısınız? 
Caz bünyesinde geleneksel Türk müziği ve Klasik 

Batı müziğinden kaptıklarımı erittiğim, kendi bestele-
rimden oluşan, bol doğaçlamalı bir proje bu. Hayal et-

tiğim tınıları hayata geçirebilmek için 
bana yakın bir birikimi olan, yani her 
üç alanın gereklerini yerine getirebi-
lecek meziyetlerle donanmış müzis-
yenlere ihtiyacım vardı. Yıllar süren 
arayış sonucu 5 telli çellosuyla Murat 
Süngü ve baterist Erdem Göymen, bu 
ihtiyacı karşılayan grup arkadaşlarım 
oldular. Grubumuza “Toker Trio” adını 
verdik. Sonuçtan memnunuz; dinleyen-
lerden de çok olumlu tepkiler alıyoruz. 
Albüm, Açık Radyo tarafından 2019’un 

en iyi caz albümleri listesine alındı! 
• Yeni projeniz var mı? Sizi nerelerde görebileceğiz?
Toker Trio konserlerine devam edecek. 25 Ocak 

günü İstanbul Beyoğlu’nda bulunan Pera Müzesi’nde 
“Evlerinin Önü Klavsen” adlı bir resital verdim. Türk 
ve Dünya müzik tarihinde bir ilki gerçekleştirdim: Tür-
külerimizi klavsenle çaldım. Anadolu ve Barok este-
tik anlayışlarını sentezledim. Klavsen, 18. yüzyıl orta-
larından beri pek ortalıklarda görülmeyen, Türkiye’de 
çok az bulunan bir çalgı; piyanonun atası. Şaşırtıcı ama 
bizim müziğimize bazı açılardan yatkın olduğunu dü-
şünüyorum. Klavsen buldukça bu resitaller sürecek. 28 
Ocak’ta Ankara’da “Prens Ahmedin Maceraları” adlı 
tarihin en eski uzun metrajlı sessiz animasyon filmi-
ne canlı piyanoyla eşlik ettim. Sessiz film etkinlikle-
rim sürecek.

• Yeni neler var?
22 Şubat’ta Borusan Müzik Evi’nde “Şehir Ha-

yatı” konserim olacak. Klarnette Onur Çalışkan, 
trompette Hikmet Altunbaşlıer, saksafonda Valentin 
Conus, basgitarda Neyzen Özsarı, bateride Hakan Çe-
tinkaya, diğer vurmalı çalgılarda İsmail Darıcı bana 
eşlik edecekler. Bu da kendi bestelerimden oluşan bir 
etnik caz projesi. Albüm 2018’de çıktı. İstanbul Fes-
tivali ve yurdumuzun seçkin caz eleştirmenleri tara-
fından hazırlanan, Türk caz sahnesinin son 10 yılına 
damgasını vuran 100 parçadan oluşan “Türkiye’den 
Caz 2010’lar” listesine seçildi.  

“Piyano İçin Geleneksel Türk Müziği” nota albü-
müm 1-2 aya kadar Müzik Eğitimi Yayınları’ndan çı-
kacak. Türk Halk Müziği, Klasik Türk Musikisi ve 
Türk Sanat Müziği’nin bilinen, sevilen, piyanoya uy-
gun eserlerini her seviyeden piyano öğrencileri ve pi-
yanistler için düzenledim, şimdi yayına hazırlıyorum. 

ürk halk müziğinin en güçlü seslerin-
den biri olan Sabahat Akkiraz, 50’inci 
sanat yılını Kadıköy Belediyesi Cad-
debostan Kültür Merkezi(CKM)’n-

de düzenlenen konserle kutladı. İlk 45’lik plağı-
nı 1970 yılında henüz 12 yaşındayken çıkaran, 50 
yıla 30 albüm, yüzlerce eser, konser ve festival sığ-
dıran Sabahat Akkiraz’a, müzik yolculuğunda ya-
nında yer alan müzisyen dostları eşlik etti. Geceye 
Tuncay Balcı, Eren Demir ve Ali Kazım Akdağ da 
konuk sanatçı olarak katıldı. Salonu dolduran ka-
labalığa müzik hayatı boyunca kendisini yalnız bı-
rakmadıkları için teşekkür eden Akkiraz, “Türkü-
ler Anadolu’dur. Anadolu’nun yaşanmışlıklarıdır, 
acılarıdır, sevdalarıdır. Ben bu duyguları türkü-
lerle aktarıyorum, aracıyım. Gençler olduğu süre-
ce türküler yaşamaya devam edecek” diye konuş-
tu. Etkinliğe ev sahipliği yapan Kadıköy Belediye 
Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ise “Sabahat Akki-
raz hem kök hem filizdir. Anadolu’nun bütün ses-
lerini arşa çıkaran bir köktür. O avazı dünya dünya 
gezdirip Kadıköy’de Cadde-
bostan’a taşıyan bir filizdir.” 
ifadelerini kullandı. Sanatçı 
konserin sonunda uzun süre 
ayakta alkışlandı. 

Anadolu müziğinin dünya 
üzerindeki önemli temsilcile-
rinden Sabahat Akkiraz, kon-
ser öncesi, yurtdışında bulun-
duğu için internet aracılığıyla 
Gazete Kadıköy’e görüşlerini 
aktardı. Akkiraz, “50 yıl önce 
müziğe başladığınızda bugün-
lere gelmeyi hayal etmiş miy-
diniz?” sorumuzu şöyle yanıtlıyor; “Etmemiştim. 
Hayatımıza birçok müzisyen girip çıktılar ama 
belki kendilerini yenilenemediler, belki bu günle-
ri görmeyi düşünmediler. Ben derlemeler yaparak, 
çok çalışarak, konserlerde stüdyolarda emek har-
cayarak, yeni denemeler yaparak, çok çabalayarak 
bugüne geldiğim için çok mutluyum.”

Akkiraz bu 50 yıldaki ‘pişmanlık ve övünçleri’ 
konusunda “İnsanların beni sevmesi ve benim de 
saygı duymam, müziğimi dünyanın öbür ucuna ta-
şımam benim için en önemli kıvançlarım. Pişman 
olacağım hiçbir şey yapmadım, yapmam da.” ifa-
delerini kullanıyor. Bugüne değin binlerce türkü-
ye ses veren Akkiraz’ı en çok uzun hava türündeki 
eserler etkiliyor; “Uzun havalardaki o acı beni di-
rekt etkiler. Her bir türkünün hikâyesi var. Dünya 
kurulalı beri bir felsefeyi anlatır bize. Hepsini çok 
seviyorum, hiçbirini ayırt edemiyorum ama ‘Ne 
ağlarsın benim zülfü siyahım’ın yeri başka. Tıp-
kı benim gibi bütün dinleyicilerim de çok etkile-

nirler. Bir güç bulurlar kendilerinde, ne de olsa kı-
şın sonu bahardır…”

KÜLTÜREL MİRASI AKTARMAK…
Bir röportajında “Kadın olarak müzik kariye-

rinde bir benzerim yok! Dünyanın en köklü mü-
ziği olan Anadolu müziğini alıp ona evrensel-
lik kattım. Batı müziğini türkü ile harmanladım. 
Kendi ülkemde tek kadın derleyiciyim.” diyen 
Akkiraz’a bu sözlerini anımsatıp, bunları yapa-
cak enerji ve cesareti nasıl bulduğunu soruyoruz. 
Yanıtlıyor; 

“Gücümü inancımdan, kültürümden ve yaşa-
mımdaki felsefeden alıyorum. 
Dedelerimizden, ozanlarımız-
dan, âşıklarımızdan miras ka-
lan bu değerli kültürü aktarmak 
mecburiyetindeyiz. Ben bunu 
dünyanın öbür ucuna da götü-
rürüm, her fırsatta görkemli bir 
şekilde sunumunu yapmak için 
de çabalarım. Bu sanki bana bir 
insanlık mirası gibi kaldı. İşte 
bu değerlerin farkında oldu-
ğum için de kendimi hiçbir za-
man güçsüz hissetmedim. Bu 
da benim manevi ve sevgi gü-

cümdür. Hacı Bektaşi Veli, ‘ara bul’ der. Arayıp bu-
lup sunmanın keyfini yaşıyoruz.”

TÜRKÜ FESTİVALİ GİBİ KUTLAMA
50. sanat yılını tek değil bir konser serisiyle 

kutlayan Sabahat Akkiraz bunun nedenini de “Ba-
kıyorum sanatçı arkadaşlarım tek bir konser yapı-
yorlar. Ama İzmir’de de, İstanbul’da da, Urfa’da 
da ve pek çok yerde benim sesimden türkülerimi 
dinleyen, dinlemek isteyenler var. 2020’de öbür 
projelerimin yanı sıra bu konser serisini hayata ge-
çirmek istedik. Adeta halka birlikte büyük bir tür-
kü festivali gibi…” diye açıklıyor. 

Bu konserlerden birini verdiği Caddebostan 
Kültür Merkezi’nin çok güzel bir salon olduğunu 
belirten ayrıca konserin ücretsiz olmasına destek 
veren Kadıköy Belediyesi’ne teşekkür eden Ak-
kiraz, sözlerini şöyle noktalıyor; “Projeler bitmez. 
Bu kültürü daha çok yerlere ulaştırmak için öm-
rüm vefa ettiğince çalışacağım…”

Piyano çalmak 
özgürleştirici bir deneyim

Piyanist ve besteci 
Hakan Ali Toker, 

“Her sanatçı önce 
kendisine, sonra 

topluma karşı 
dürüst olmalı” diyor
l Evin ARSLAN
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Türkülerle geçen

50’inci sanat yılını 
Kadıköy’de kutlayan 
türkülerin sesi Sabahat 
Akkiraz, “Dedelerimizden, 
ozanlarımızdan, 
âşıklarımızdan miras 
kalan bu değerli 
kültürü aktarmak için 
ömrüm vefa ettiğince 
çalışacağım…” diyor

ll  Gökçe UYGUNGökçe UYGUN
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Genel Yönetmen: Prof. Dr. Paşa Göktaş

facebook.com/gelisimtiplab instagram.com/gelisimtiplab

SOLUNUM YOLLARIMDA VİRÜS MÜ, 
BAKTERİ Mİ VAR? 

Laboratuvarlarımızda “Solunum Yolu 
Patojenleri Multipleks PCR Testi” ile 

(H1N1 Domuz gribi de dahil olmak 
üzere) oldukça kapsamlı 22 patojene 

bakılmaktadır.

Yavaş hareket etme, el titremesi, kaslarda sert-
lik ve denge bozukluğu ile kendini gösteren Par-
kinson hastalığı sinsice başlayıp yavaş ilerleyerek 
kişinin yaşam kalitesini etkiliyor. Medicana Has-
tanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Geysu Karlıkaya, 
Kadıköy Belediyesi Sosyal Yaşam Evinde gerçek-
leştirilen “Aktif ve Sağlıklı Yaş Alma Semineri”n-
de bu hastalığı anlattı. 6 Şubat Perşembe günü  
yapılan seminere hastalık hakkında bilgi almak 
isteyen Kadıköylülerin ilgisi yoğundu.

“BİR ÇEŞİT HAREKET BOZUKLUĞU”
Parkinson hastalığının çok öncelerde var oldu-
ğunu fakat insanlar tarafından pek az bilindiği-
ni söyleyen Prof. Dr. Geysu Karlıkaya, “Parkinson 
hastalığı bir çeşit hareket bozukluğudur. Yapı-
lan çalışmalarla hastalığın hareket sistemi dışında 
da bulguları olduğunu biliyoruz. En sık fark edi-
len bulgular arasında, el yazısında küçülme, den-
ge sorunları, düşük tonlu konuşma, koku alama-
ma gibi sorunlar yer almaktadır. Geriye dönerken 
yavaşlama olması hastalıkta önemli bir belirti-
dir. Genellikle yaşlı kişilerde görülen Parkinson’un 
erken belirtilerine karşı bilinçli davranılır ve dok-
tora gidilirse tedaviye erken başlamak müm-
kün.” dedi.

“HER TİTREME PARKİNSON DEĞİLDİR”
Hastalığın depomin denilen beyin hücrelerinin 
azalması ve sinirlerle arasında olan bağının kop-
masıyla yaşandığını belirten Karlıkaya, “Anlatılan 
bulgular ve yaşanılan el titremesi sadece Parkin-
son hastalığı değildir. Parkinson yapılan detay-
lı muayene sonucu ortaya çıkarılır. Tanı konurken 
Esansiyel Tremor(ailesel el titremesi) hastalığı 
dikkate alınmalı ve karşılaştırılma yapılmalıdır. Ai-
lesel el titremesi hastalığı; erken yaşta başlayabi-

len, daha çok iki eli birden tutan, stresle artan bir 
hastalıktır. Parkinson’da ise el titremeleri istira-
hat halindeyken ortaya çıkar, su içerken ya da bir 
objeye uzanırken kaybolur. Ayrıca kullanılan bazı 
ilaçlar Parkinson bulguları yaratabiliyor.” şeklin-
de konuştu. 

NELER YAPMALIYIM?
Hastalığın düzenli kul-
lanılan Parkinson ilaçla-
rıyla büyük ölçüde aza-
labileceğini söyleyen 
Prof. Dr. Geysu Karlıka-
ya “Düzenli olarak ha-
reket etmek, sağlıklı 
beslenmek çok önem-
li. Özellikle erik ve erik 
suyu ürünleri tüketil-
meli, düzenli olarak sı-
nırlı periyodlar çerçevesinde kahve kullanılmalıdır. 
Çünkü kafein özellikle erkeklerde Parkinson ris-
kini azaltmaktadır” dedi.
Seminere katılan ve Parkinson hakkında bilinme-
yenleri öğrendiğini söyleyen Erol Acar “Doktoru-
muz konusuna hakim bir şekilde önemli detaylar 
anlattı. Bir tedavi yöntemi değil de nasıl tanınır, 
neler yapılmalıdır hususunda çok sade ve anlaşılır 
bir dil kullandı. Emeği geçen herkese teşekkürle-
rimi iletiyorum.” şeklinde konuştu

adıköy Belediyesi, “Panik Yapma Gerekeni 
Yap” başlığı altında mahallelerde temel sağ-
lık eğitimi veriyor. Kadıköy Belediyesi’nde 
kurum hekimi olarak görev yapan Dr. Çağ-

rı Çukadaroğlu, burun kanamasında ve zehirlenme du-
rumunda ne yapılmasına kadar önemli ve yol gösterici 
bilgileri eğitime katılan kişilerle paylaşıyor. Mahalleler-
deki temel sağlık eğitiminin 10 Şubat Pazartesi günkü 
durağı ise Osmanağa Mahallesi Gönüllü Evi’ydi.

Sağlığın bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir 
iyilik hali olduğunu söyleyerek bilgi aktarımına başla-
yan Dr. Çağrı Çukadaroğlu şöyle devam etti; “Sağlığı 
belirleyen faktörler var. Bu faktörleri, yaşam biçimi, ge-
netik ve çevre koşulları olarak sıralayabiliriz. Ama ya-
şam biçimi sağlığı daha çok etkiliyor. Çünkü beslenme 
alışkanlığı, sigara kullanımı ve uyku düzeni belirleyici 
oluyor. Örneğin ailede akciğer kanseri yok. Genetik bir 
yatkınlık söz konusu değil. Ama sigara kullanıyorsanız 
kanser sizde görülebilir. Müdahale edilebilir ve değişti-
rebilir bir faktör.”

“ÇÖZÜM YERİ HASTANE DEĞİL”
Hava kirliliği gibi çevresel koşullar ile ülkenin eko-

nomik düzeyinin de sağlığın belirleyicisi olduğuna deği-
nen Dr. Çağrı Çukadaroğlu, sağlık sorununun çözüm ye-
rinin sadece hastane olmadığını belirterek,  “Çözüm yeri 
bireyin yaşadığı her yerdir. Bireyin var olduğu her yerde 
sağlık önlemleri alınmalıdır. O yüzden iktidarlar tarafın-
dan koruyucu sağlık hizmeti verilmelidir. Çevremiz, iş 
yerimiz, eğitim kurumları, toplu taşıma araçları... Kısa-
cası nefes aldığımız her yer sağlık koşullarına uygun ol-
malı.” diye konuştu.

“TOPLUM SAĞLIĞINI KORUR”
Hastalıkların bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalıklar 

olarak iki gruba ayrıldığını dile getiren Dr. Çukadaroğ-
lu, bulaşıcı hastalıkların enfeksiyon hastalıkları olduğu-
nu söyledi ve konuşmasını şöyle sürdürdü: “Üst solu-
num yolu, idrar yolu, bağırsak ve cilt enfeksiyonları var. 
Bunlara da bakteri, virüs, parazit ve mantar neden ol-
makta. Enfeksiyonlardan korunmanın en temel noktası 
ise el yıkamadır. Enfeksiyonların el yıkaması ile yüzde 
80 azaldığı kanıtlanmıştır. Araştırmalarda el yıkama sı-
rasında başparmağının çevresi ile parmak aralarının ih-
mal edildiği ortaya çıkmış. Kadınlarda cinsel yolla bu-
laşan enfeksiyonlar da var. Bu enfeksiyonlar rahim ağzı 
kanserine yol açabilir. O yüzden taramalar ve erken tanı 
çok önemli. Ayrıca aşılama bulaşıcı hastalıklara karşı 
koruyucudur. Hastalıkların yayılmasını önler ve toplum 
sağlığını korur. Bulaşıcı olmayan hastalıklar da şeker, 
tansiyon ve kalp hastalıklarıdır. Obezite, kalorisi yük-

sek gıdaların tüketilmesi ve hareketsiz yaşam şeker baş-
ta olmak üzere birçok hastalığın nedenleri arasında yer 
alıyor. O yüzden dengeli beslenme ve fiziksel aktivite 
önem taşıyor.”

“KORUMA, BİLDİRME VE KURTARMA”
İlk yardımın temel üç başlık altında incelendiğini 

ve bu başlıkların koruma, bildirme ve kurtarma olduğu-
nu belirten Çukadaroğlu, bilgilendirmeyi şöyle sürdür-
dü; “Bir kaza ya da yaralanma ile karşılaştığımızda önce 
kendi sonra kazazedenin güvenliğini sağlamak gere-
kir. Ondan sonra bildirimde bulunmak için 112 aranma-
lı. Güvenliği sağlayıp sakin bir şekilde aramak önemli. 
Kurtarma anında kanayan bir yer gördüğümüzde oraya 
bastırmak gerekir. 1. ve 2. derece yanık durumuyla kar-
şılaştığımızda hastaneye gidene kadar yanık yeri musluk 
suyuna tutmak ve temiz bir bezle korumak yeterli ola-
caktır. Kesinlikle bilmediğimiz hiçbir şey sürülmemeli. 
Kırıklara dokunulmamalı ve sabit bir şekilde kalmasına 
özen gösterilmeli. Baygınlık geçiren kişi sırt üstü uzatı-
labilir ve ayaklarını yüksekte tutmak için ayaklarının al-
tına bir şeyler konabilir.”

“ÇAMAŞIR SUYU İÇEN KUSTURULMAMALI”
Dr. Çağrı Çukadaroğlu, “Çamaşır suyu içen kişi ke-

sinlikle kusturulmamalı. Çünkü kişi ikinci defa o mad-
deye maruz kalır. Su dâhil hiçbir şey verilmemeli. He-
men hastaneye gitmek lazım. 114 zehir danışma hattı. 
Böyle bir şeyle karşılaştığınızda bu numarayı arayabilir-
siniz.” dedi. Ev kazalarını önlemek için düşebilecek mo-
bilyaların sabitlenmesi ve kaygan zemin materyallerin, 
kaymayan materyallerle değiştirilmesinin gerekliliği-
ne işaret eden Çukadaroğlu konuşmasına şu bilgileri de 
ekledi; “Burun kanaması sırasında yapılan müdahalede 
doğru bilinen bir yanlış var. O da başın geriye atılması. 
Yapılması gereken başı öne eğmek ve burun kanatlarını 
beş dakika boyunca tutmak. Kedi ve köpek ısırmasında 
hastaneye gidene kadar yapılması gereken şey ise ısırı-
lan yerin su ve sabunla yıkanmasıdır.”

Osmanağa Mahallesi Gönüllü Evi’nde düzenlenen “Panik yapma gerekeni 
yap” başlıklı temel sağlık eğitimine katılan Dr. Çağrı Çukadaroğlu, 
“Çamaşır suyu içen kişi kesinlikle kusturulmamalı. Çünkü kişi ikinci defa 
o maddeye maruz kalır” diyerek önemli bilgiler verdi

“Panik yapma 
gerekeni yap”

Sinsi hastalık: 

Yaşlılık döneminde 
ortaya çıkan Parkinson 

hastalığı hakkında 
bilgilendiren Nöroloji 

uzmanı Prof. Dr. 
Geysu Karlıkaya, 

Kadıköy Belediyesi 
Sosyal Yaşam Evinde 

konuştu. Karlıkaya “Her 
el titremesi Parkinson 

değildir” diyor

l Görkem DURUSOY

l Seyhan KALKAN VAYİÇ
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İstanbul’un en eski kulüplerinden 

öztepe Hilal Spor Kulübü 1912 yılında 
İstanbul’da Halit Galip Ezgü 
tarafından kuruldu. Kur-
tuluş Savaşı yıllarında 

çoğu tıbbiye öğrencisi olan fut-
bolcuların tümü Çanakkale’de 
savaşır ve şehit düşen sporcu-
lar olur. İstanbul işgali sona er-
diğinde yapılan, Fenerbahçe ve 
Altınordu’nun da katıldığı Kur-
tuluş Kupası’nın sahibi Göztepe 
Hilalspor olur. Göztepe Hilalspor 
aynı zamanda, Balkan ülkeleri ara-
sında yapılan turnuvada futbol branşın-
da şampiyon olan ilk Türk takımıdır. 

FEDERASYON KURUCULARINDAN BİRİ
Göztepe Hilalspor, 1922-23 sezonunda Cuma Li-

gi’ni beşinci olarak tamamladı. Yine aynı sezon Ga-
latasaray ve Fenerbahçe gibi önemli kulüpleri geçe-

rek Kurtuluş Kupası’nı tekrar kazandı. 
1923’te şimdiki adı Türk Futbol Fede-

rasyonu olan Türkiye İdman Cemiyeti’nin 
kurucuları arasında yer alan altı takımdan 

biri de Göztepe Hilalspor’du. Kulübün 
eski başkanlarından biri Fahrettin 

Kerim Gökay’dı; Mustafa Kemal 
Atatürk’ün doktoru Halit Galip 
Ezgü, milletvekili Ömer Fethi 
Gürer, gazeteci Nezihi Demir-
kent de kulübün yöneticileri ara-
sında yer aldı.

Basketbol, voleybol gibi 
branşlarda da mücadele eden ku-

lüp, günümüzde sadece futbol ve 
briçte faaliyet gösteriyor. Basketbol şube-

si 1953 yılında kuruldu ve Türkiye Basketbol Li-
gi’nde kırmızı-mavi formayla mücadele etti.

17 Ağustos 1999 depreminin ardından deprem 
bölgesine futbolcularıyla giderek çadır kuran kulüp, 
bu alanda da afet bölgesine giderek destek olan birkaç 
kulüp arasında yer aldı. Kulüp, atletizm, çekiç atma, 
halat çekme gibi alanlarda da birçok kupa kazandı.

TESİS SORUNU DEVAM EDİYOR
Kulüp şu anda alt branşlarda, amatör liglerde mü-

cadele etmeye devam ediyor. Göztepe Hilalspor’un 
kulüp arazisi şu anda mahkemelik ve antrenmanla-
rını sürdüreceği bir tesisi bulunmuyor. Göztepe Hi-
lalspor Kulübü ve aynı zamanda Kadıköy Kulüpler 
Birliği Onursal Başkanı, sporun duayen isimlerinden 

Baki Nedim Baltacı, bu sorunun sadece Hilalspor için 
değil diğer kulüpler için de geçerli olduğunu söylü-
yor ve tüm amatör kulüplerin idarecilerin şahsi çaba-
larıyla ayakta kalabildiğine işaret ediyor. Baltacı ay-
rıca amatör kulüplerin antrenmanlarını yapabileceği 
bir tesis kurulmasını acil ihtiyaç olarak görüyor.

İstanbul’un en eski amatör kulüplerinden Göztepe Hilal 
Spor’un kuruluşu 1912. Hala faaliyetlerine devam eden 
Göztepe Hilal Spor, birçok ilkin de sahibi

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen 
Amatör Lig Büyükler (U14, U15,U16) kategorileri-
nin katıldığı grup maçları devam ediyor. Hafta sonu 
yapılan müsabakalara sıkı antrenmanlarla hazırla-
nan Kadıköy’ün genç amatör spor kulüpleri, grup li-
derliği için kıyasıya yarışıyor. İşte amatör genç spor 
kulüplerinin ligde ki son durumu...

LİG MAÇLARINDA BU HAFTA 
2. Amatör lig 16. Grup maçlarında yaşanan mü-

cadelelerde henüz iki maç yapan Koşuyolu spor ya-
pılan müsabakaların birini alarak fikstürde 6. sırada 
yer alırken, Fikirtepe Dumlupınar Spor ise hafta-
yı 7.sırada kapattı.  Koşuyolu spor ligin 3. Hafta-
sı olan 15 Şubat Cumartesi günü Feneryolu Spor 
ile karşılaşacak.

Grup maçlarında iddialı olan diğer bir takım ise 
Erenköy Acarspor. 15. Grupta mücadele veren Eren-
köy Acarspor yaptığı iki maçı büyük bir farkla ala-
rak ligde iddialı olduğunu ispatladı ve fikstürde 2. 
Sıraya yükseldi. Bu hafta Ferahspor ile karşılaşacak 

olan Kadıköy’ün genç amatör takımı hazırlıklarını 
sürdürüyor. 16 Şubat Pazar günü Pendik Gücü ile 
oynanacak maça Pendikgücü ev sahipliği yapıyor.

16.Grup Büyükler kategorisinde mücadele ve-
ren Hasanpaşa spor ise ligde 8. Sırada yer alıyor. 
Feneryolu ile oynadığı maçı 3-0 alarak yükselme-
yi başaran genç takım ligin 3. Haftasında Fikirtepe 
Dumlupınar ile karşılaşmaya hazırlanıyor. 15 Şubat 
Cumartesi günü yapılacak maçın ev sahipliğini Ha-
sanpaşa yapacak.

U14 Grup maçlarında yer alan Kozyatağı spor 
ise ligde 10. sırada.  henüz iki maç yapan takım yük-
selmek için hazırlıklarını sürdürüyor. Kozyatağı 
spor ligin 3. Haftasında Girne Gençlik ile karşılaşa-
cak. 15 şubat Cumartesi günü yapılacak müsabaka 
Kadıköy’de oynanacak.

Sezonu grup liderliği ile kapatmak isteyen Kadıköy’ün amatör spor 
kulüpleri ligdeki mücadelelerini sürdürüyor. İşte Kadıköylü genç 
amatörlerin ligdeki son durumu…

Amatör ligde son durum

Göztepe Hilal Spor
l Fırat FISTIK

l Görkem DURUSOY

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirke-
ti Spor İstanbul tarafından düzenlenen Vodafone İs-
tanbul Yarı Maratonu, 15’inci kez koşulacak. ‘Altın 
Kategori’de ve dünyada en iyi 8 yarı maraton liste-
sinde yer alan yarış, bu yıl 21K, 10K kategorilerinin 
yanı sıra ‘Patenli Koşu’ya da ev sahipliği yapacak.

PATENCİ KAYITLARI BAŞLADI
İki ayrı kategoride düzenlenecek patenli koşu geçti-
ğimiz yıl 41. İstanbul Maratonu’nda test sürüşü nite-
liğinde gerçekleşmişti. Bu yıl ilk kez yarışılacak Pa-
tenli Koşu kategorisi için kayıtlar başladı. Dünyada 
koşu yarışlarına entegre olarak uygulanan örnekle-
rine yaygın rastlanan patenli koşu, Vodafone 15. İs-
tanbul Yarı Maratonu’nda koşucular için de moti-
vasyon sağlayacak. Bu eşsiz ve eğlenceli deneyimi 
yaşamak isteyen patenciler, www.yarimaraton.is-
tanbul web sitesi üzerinden online olarak kayıt yap-
tırabiliyor. 500 sporcunun katılması beklenen pa-
tenli koşu; 21K, 10K kategorilerinde düzenlenecek.
Patenli koşu 21K kategorisi güzergâhı Yenikapı’da 
başlayacak; Kumkapı, Sarayburnu, Sirkeci istika-
metinden devam edecek Eminönü, Unkapanı, Fe-
ner, Balat, Ayvansaray Feshane yönünde Eyüp kav-
şaktan dönüş yapacak ve aynı yolu ters istikamette 
koşarak başladığı yer olan Yenikapı’da son bulacak. 
10K kategorisi ise Yenikapı’da başlayacak Kumkapı, 
Sarayburnu’ndan dönerek aynı yolu ters istikamet-
te koşacak ve start noktasında son bulacak.

DÜNYANIN EN İYİLERİ ARASINDA
World Athletics tarafından 2017’de ‘Altın Katego-
ri’ye yükseltilen Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, 
elde ettiği başarılar ile dünya çapında en iyi 8 yarı 
maraton arasına girdi. Dünyanın en düz ve hızlı par-
kurlarından birine sahip yarış, Tarihi Yarımada’nın 
eşsiz manzarası eşliğinde koşulacak Vodafone İs-
tanbul Yarı Maratonu, rakım farkı bulunmayan par-
kuru ile her koşucunun en iyi derecesini yapma im-
kânı sunuyor.

Patencİler 
koSuculara 
eSlİk edecek

“Attığın her adımla sanata değer kat” başlığıyla 
duyurulan kampanya ile Ali İsmail Korkmaz 
Vakfı, ikinci kez Genç Sanatçı Fonu veriyor. 
Vakıf, bu yolla sanata gönül vermiş gençlerin 
fikirlerini sanat eserlerine dönüştürmeyi 
amaçlıyor. Vakıf, Türkiye’de yapılan birçok 
koşuya katılım gösterirken 1 Mart 2020’de 
düzenlenecek Runatolia’da da boy gösterecek. 
Ali İsmail Korkmaz Vakfı koşucuları geçtiğimiz 
iki yıl da Antalya’da gerçekleşen maratonda 
koşmuştu. Bu yıl 1 Mart’ta gerçekleşecek koşu 
için son kayıt tarihi ise 24 Şubat.
Genç Sanatçı Fonu projesi, maddi zorluk 
yaşayan genç sanatçıların hayallerine 
ulaşmalarını sağlamak için yaratılmış bir proje. 
Maraton için toplanılan her bağış doğrudan 
gençlere yönlendirilecek, vakfın açıklamasına 
göre her adım heykele, resime, tiyatro oyununa 
dönüşecek. Bağış yapmak isteyenler 
kosu.alikev.org internet adresinden gerekli 
bilgilere ulaşabilirler.

RUNATOLİA NEDİR?
Runatolia Uluslararası Antalya Maratonu ilk 
kez 19 Mart 2006 tarihinde turizminde farklılık 
yaratmak ve kış turizmine katkı sağlamak 
amacı ile 850 kişinin katılımıyla gerçekleşti. 
Dünyanın dört bir yanından ve yurt içinden her 
yıl artan katılımlarla gerçekleşen organizasyon 
günümüze dek 14 kez yapıldı. Etkinlik, 2015 
yılından itibaren Runatolia Maratonu adını 
alırken, 14 yıl boyunca ülke turizmine ve 
Antalya’nın tanıtımına katkısı ile Türkiye’nin 
vazgeçilmez spor etkinliği oldu.
Runatolia Maratonu farklı mesafelerdeki 
katılımla yaklaşık 10 bin koşucuya ve yaklaşık 4 
bin katılımcıya ev sahipliği yapması bekleniyor.

Ali İsmail Korkmaz Vakfı, bu 
yıl Runatolia’da adımlarını 
genç sanatçılar için atacak. 
Antalya’da gerçekleşecek 
Runatolia Maratonu 1 Mart’ta 
düzenlenecek

“Attığın her adımla 
sanata değer kat”

G

İstanbul 2. Amatör Lig 15. 
Grup’ta sezona mü-

kemmel bir başlan-
gıç yapan Eren-

köy Acarspor, ligin 
ikinci maçın-
da deplasman-
da Ferahspor ile 
karşılaş-
tı. 8 Şubat 

Cumartesi 
günü yapılan 

müsabakanın 
ilk yarısını 8-0 

önde kapatan Eren-
köy Acarspor ikinci yarıda 

yaptığı  oyuncu değişiklikleri ile maçı 
9-0 alarak büyük bir galibiyet elde etti. Dudul-
lu Stadında oynanan mücadeleyi Erkan Tellioğlu, 
Enes Sünnetçi ve Davut Yılmaz yönetti.
Erenköy Acarspor’u farklı galibiyete taşıyan gol-
leri Emrah Küsüni (3), Bilal Özkan (2), Güner Gü-
ney (2), Abdullah Furkan İskender ve Enes Ça-
dırardıç kaydetti. İkinci maçını da kazanarak 6 
puana yükselen Bahtiyar Bayar yönetimindeki 
takım soğuk hava şartlarına rağmen antreman-
larına ara vermeden devam edeceğini bildirdi. 

Maç sonrası kısa bir değerlendirme yapan Erenköy 
Acarspor antrönörü Bahtiyar Bayar, “Her şeyden önce, 
bu maçın oynanması için genç takım oyuncularımızla 
beraber 1 saat boyunca sahayı kardan temizlemek için 
uğraştık. Bu maçı oynamak istiyorduk. 2’de 2 yapmak 
önemliydi. Bunu başardığımız için mutluyuz. Oyuncu-
larımı kutluyorum. Tüm Erenköylülerin,  Kadıköylülerin 
desteğini bekliyoruz.” şeklinde konuştu.

ERENKÖY ACAR FARKINI GÖSTERDİ
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KADIKÖY BELEDİYESİ 
GÖNÜLLÜLERİ

HAFTALIK ETKİNLİK 
PROGRAMI
14-21 ŞUBAT 2020 

Başvuru Tel: 
0216 346 57 57

AŞK ve EDEBİYAT
Yazar Fatma Burçak

Tarih/Saat:14.02.2020 / 13.00
Yer: Bostancı Gönüllü Evi

Düzenleyen: Bostancı Gönüllüleri         

KRİTON CURİ GÖNÜLLÜLERİ 
TSM KOROSU

Şef Oğuzhan Toprak
Tarih/Saat: 17.02.2020 / 20.00

Yer: Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi
Düzenleyen: Kriton Curi Gönüllüleri                 

                  
EL İŞİ ‘CÜZDAN YAPIMI’

Pınar Kınayyiğit
Tarih/Saat: 18.02.2020 / 15.30

Yer: Moda Gönüllü Evi 
Düzenleyen: Moda Gönüllüleri                              

MEŞK KOROSU
Şef Arif Özgülüş

Tarih/Saat: 18.02.2020 / 20.00
Yer: Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi

Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri                                   

ŞEHR-İ  İSTANBUL TSM KOROSU
Şef Mehmet Özkaya

Tarih/Saat: 19.02.2020 / 20.00
Yer: Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi

Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri                     

TIP TARİHİ ve GELENEKSEL HALK 
HEKİMLİĞİ 

Sosyolog Uğurol Barlas
Tarih/Saat: 19.02.2020 / 14.00

Yer: Fenerbahçe Gönüllü Evi
Düzenleyen: Fenerbahçe Gönüllüleri                                

MEDİKAL ESTETİK
Medikal Estetik Uzmanı /Dr. Mustafa 

Kemal Ataönder 
Tarih/Saat: 20.02.2020 /14.00

Yer: Fenerbahçe Gönüllü Evi
Düzenleyen: Fenerbahçe Gönüllüleri         

                       
TÜRKİYE’DE KADIN 

HAREKETLERİ’NİN TARİHÇESİ
Prof. Dr. Belma Ötüş Baskett 

Tarih/Saat: 20.02.2020 / 15.00
Yer: Moda Gönüllü Evi

Düzenleyen: Moda Gönüllüleri                               
                 

MAHALLE BULUŞMASI
Caferağa Mahalle Muhtarı Zeynep Ayman

Tarih/Saat: 20.02.2020 / 16.00
Yer: Moda Gönüllü Evi

Düzenleyen: Moda Gönüllüleri                              
NEFES TEKNİKLERİ 

Yaşam Koçu Derya Yazgan 
Tarih/Saat: 20.02.2020 / 13.00

Yer: Bostancı Gönüllü Evi
Düzenleyen: Bostancı Gönüllüleri          

HANENDE TSM KOROSU
Şef Mehmet Fırat Avcı

Tarih/Saat: 20.02.2020 / 20.00
Yer: Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi

Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri                          

ESKİ ve YENİ NESİL 
Yaşam Koçu ve Danışman Yeşim Varal

Tarih/Saat: 20.02.2020 / 14.00
Yer: Kriton Curi Gönüllü Evi

Düzenleyen: Kriton Curi Gönüllüleri                                    

VEREMLE SAVAŞ VE KORUNMA YOLLARI
Dr. Emel Çağlar

Tarih/Saat: 20.02.2020 / 12.00
Yer: Feneryolu Gönüllü Evi 

Düzenleyen: Feneryolu Gönüllüleri                                    

DİYABET ve OBEZİTE
Uzman Diyetisyen Canan Uysal
Tarih/Saat: 21.02.2020 / 14.00

Yer: Erenköy Gönüllü Evi
Düzenleyen: Erenköy Gönüllüleri         

TEMEL AFET BİLİNCİ EĞİTİMİ
AFAD Eğitim Uzmanı Güler Sayılı
Tarih/Saat: 21.02.2020 / 13.00

Yer: Bostancı Gönüllü Evi
Düzenleyen: Bostancı Gönüllüleri            

adıköy Tarihi Çarşı Kültür ve Dayanışma 
Derneği üyeleri, Kadıköy Belediye Baş-
kanı Şerdil Dara Odabaşı’na hayırlı olsun 
ziyaretinde bulundu. Dernek Başkanı Ali 

Geçgel, Kadıköy Tarihi Çarşı içinde esnafın sorunla-
rını aktararak, sorunların çözümünde belediye ile ko-
ordineli çalışmak istediklerini ifade etti. Esnafın talep 
ve şikâyetlerini dinleyen Kadıköy Belediye Başkanı 
Şerdil Dara Odabaşı ise “Esnafın sorunlarına birlik-

te çözüm arayacak, birlikte yönetmeye devam edece-
ğiz. Ancak esnafın da çaba göstermesi gerekiyor. Na-
sıl bir yol izleneceğini hep beraber konuşalım. Bir yol 
haritası çıkaralım. Bu harita üzerinden devam edelim” 
dedi. Geçtiğimiz aylarda Kadıköy Evlendirme Daire-
sinde Kadıköylü esnafla biraraya geldiğini hatırlatan 
Odabaşı, Kadıköy’ün sorunlarının çözümü için önü-
müzdeki süreçte diğer esnaf dernekleri ve mahalle sa-
kinleri ile de biraraya geleceğinin altını çizdi.

Kadıköy esnafından Odabaşı’na zİyaret

Düzenli beslenme 

 ‘On Küçük Zenci’ 
tiyatro oyunu

Kim Kimdir, İnsan 
Tanıma Sanatı 

Fenerbahçe Gönüllüleri Beslenme Danışmanı 
İlter Faik Kaya’nın katıldığı ‘Düzenli Beslenme’ 
konulu söyleşi düzenledi. Söyleşide, uzak 
durulması gereken gıdalar, kan parametrelerinin 
önemi, hangi vitaminleri nasıl kullanmamız 
gerektiği, beslenirken doğru bildiğimiz yanlışlar, 
bedenimizdeki yağ oranının önemi konularında 
bilgiler verildi. 

Erenköy Gönüllüleri, Kadıköy Halk Eğitim 
Merkezinde Agatha Christie'nin ölümsüz eseri olan 
‘On Küçük Zenci’ tiyatro oyununu izledi. Oyunda 
Yeşilçam'ın unutulmaz aktörü Ediz Hun’un ilk kez 
tiyatro sahnesinde seyirciyle buluşuyor. 

Moda Gönüllü Evi’nde, Deneyimsel Tasarım Öğretisi 
Enstitüsü'nden eğitmenler Ayten Değer ve Bedia 
Altun’un katılımıyla 'Kim Kimdir İnsan Tanıma Sanatı' 
isimli seminer gerçekleşti. Seminerde, deneysel 
öğretilerle insan tanıma yöntemleri anlatılırken, kendimizi 
ve iletişimde olduğumuz insanları doğru tanımak ve 
onlarla doğuştan gelen karakteristik özelliklerine göre 
doğru davranışlarda bulunmanın en iyi iletişimi kurmayı 
sağladığı, iletişim marifeti arttıkça insanın kendini 
geliştirdiği anlatıldı.  

Tarihe kısa bir 
YOLCULUK

ERENKÖY’ÜN 
THM Konseri         

Nefes Farkındalığı 
ve Nefes Tekniği

Göztepe’den doğa 
ve kültür gezisi

BOSTANCI 
TSM konser verdi

Farkındalıklı yaşam

Göztepe Gönüllüleri Çevre ve Kentlilik Bilinci komitesi 
Çankırı, Kastamonu bölgesine gezi düzenledi. Gezide 
gönüllüler, Çankırı tuz madeni, Ilgaz Dağı, Yörükler Köyü, 
Karanlık Kanyon, Kristal Teras ve Safranbolu’yu görme 
fırsatı buldu.  

Bostancı Gönüllüleri, Türk Sanat Müziği korosu konser 
verdi.  Şef Ferhat Ersoy yönetiminde Kadıköy Belediyesi 
Evlendirme Dairesinde verilen konseri Kadıköy Belediye 
Meclis Üyeleri ve Gönüllü Merkezi Yönetim Kurulu Üyeleri 
Nesrin Tibet, Ebru Kumru ve Berrak Sular’da izledi.   

Kriton Curi Gönüllüleri, Kişisel Gelişim Uzmanı, Yazar Vejdi 
Karanki’nin katılımı ile ‘Farkındalıklı Yaşam’ konulu bir se-
miner düzenlendi. Seminerde konuşan Karanki, insanların 
hayatı boyunca mutluluk, korku, sevgi, şükür ve sabır gibi 
olgular içinde yaşadığını anlatarak buna bağlı olarak far-
kındalıklı yaşam ve sevgi üzerine bilgiler verdi. 

Büyüklere Masallar
Göztepe Gönüllüleri Çocuk komitesinin düzenlediği 
etkinlikte, masal anlatıcısı Müjgan Yılmaztürk gö-
nüllü evinde sevgi temalı masallar anlattı. Anlatılan 
masallar konukları masal kahramanına dönüştü-
rürken, geçmişe yolculuk yapmalarını sağladı. 

FENERYOLU’NDA 
İlkyardım Eğitimi
Feneryolu Gönüllü Evinde, Kadıköy Belediye-
si’nin düzenlediği acil durumlarda yapılması gere-
kenlerin anlatıldığı 'Panik Yapma Gerekeni Yap’ 
konulu sağlık eğitimi verildi. Doktor Çağrı Çuka-
daroğlu tarafından verilen eğitimde temel ilkyar-
dım ve sağlık bilgileri anlatıldı. 

Kriton Curi gönüllüleri eğitime destek amacı ile 
gönüllü evinde kermes düzenledi. Üç gün süren 
kermese yoğun ilgi gösteren katılımcılar kermes-
te bulunmaktan ve eğitime katkı sağlamaktan çok 
mutlu olduklarını bu tür etkinliklerin daha sık ya-
pılmasının sosyal yaşam ve dayanışma açısından 
önemli olduğunu ifade ettiler.

Moda Gönüllüleri, Sosyolog Araştırmacı 
Yazar Uğurol Barlas’ı konuk etti. Barlas, Eski 
Türklerde şamanlık geleneğinden, Anadolu 
halk hekimliğine kadar pek çok konuda 
meslek hayatı boyunca yaşadığı tecrübeleri 
ve anılarını gönüllülerle paylaştı. 

Erenköy Gönüllüleri Türk Halk Müziği korosu konser 
verdi. Birsen Geçikli Ortakale yönetimindeki konser 

Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. 
Birbirinden değerli türkülerin türkü severlerle 

buluştuğu Türk Halk Müziği konserinin sonunda 
Erenköy Gönüllü Evi Başkanı Necla Yılmaz Karaman 

koristlere teşekkür plaketi takdim etti.   

Caddebostan gönüllüleri Caddebostan Kültür 
Merkezinde Nevra Müftüoğlu’nun katılımıyla ‘Nefes 

Farkındalığı ve Nefes Tekniği’ etkinliği düzenledi. 
Sağlıklı yaşam için doğru nefes çalışmalarının 

öneminin anlatıldığı seminerde doğru nefes 
alıp vermenin standartları, faydaları ve önemi 

uygulamalı olarak gösterildi. 

Kriton Curi Gönüllüleri 
kermes düzenledi

K
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SOLDAN SAĞA:
1.Caferağa Mahallesi’nde bir sokağa adı verilen, Kadıköylü değerli şair (Resimdeki). 2. 
Kadıköy’ün bir mahallesi - Kompetan - Soyda temel olarak babayı temel alan topluluk 
düzeni. 3. “… Hikmet Kültür Merkezi” (Ali Suavi Sokak’taki yer) - Şart eki - Kadıköy’ün 
bir mahallesi - Hafif sis. 4. İridyumun simgesi - Alınyazısı - Erişmiş, ulaşmış - Bir Hint 
otomobili. 5. Boyun eğen - Alt gagasında kesesi olan su kuşu - Elektrikle yüklü iyon, 
eksin - Bir renk. 6. İnce Memed yazarını simgeleyen harfler - Bir zaman birimi - Birinin 
buyruğu altında olan kimse, madun - İlave - Moda Caddesi’nde, gençlerin rağbet 
gösterdiği bir pub/bar. 7. Erzurum’un bir ilçesi - Meşimesi, plasentası olan - Lezzet. 
8. Bir çoğul eki - İskambilde koz - Kadın cezaevi. 9. Çok bilmiş geçinen - İkiyüzlülük - 
Bir renk. 10. Giresun’un bir ilçesi - Yabancı - “Giyom …” (Oğlunun kafasının üzerindeki 
elmayı okla vuran, efsanevi İsviçreli kahraman). 11. Antrakt - Kurnaz, cin fikirli - Cüzi, 
kısmi. 12. Haydi Söyle ve Sadece adlı şarkıları da söyleyen şarkıcı - Raf. 13. Bir spor dalı 
- Hamamböceği. 14. “Oğuzhan …” (Reklamcı, şair) - “gece mehtabı getirsem yanına / … 
gibi ta fecre kadar bekletsem” (M.A. Ersoy) - Gökyüzü. 15. Suudi Arabistan’ın başkenti 
- Deniz tarafından örtülen, derin ve parçalanmış koylar oluşturan gömülmüş vadi - 
Sanayi - Bir işaret sıfatı - Bir hayvan. 16. Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nin bulunduğu 
semt - Kuzey Atlantik Paktı - Hatıra. 17. Bahçelerin yeşillendirilmesinde yararlanılan bir 
bitki - Üflemeli bir çalgı - Acıbadem Dörtyol’da bir konakta oturmuş olan şair Özdemir 
Asaf’ın soyadı - Esmer. 18. Akıtma - Evet ünlemi - Boğaz, gırtlak - Dogma, inak - 
Gümüşün simgesi. 19. Yüksek Lisans kısaltması - Karşılıksız yarar sağlanılan kimse ya 
da yer, yemlik - Masonların toplantı yeri - Büyük taş kütlesi. 20. İlişkin - Jüpiter’in bir 
uydusu - Sinirler - “… Şişman” (Sahte Rakı müzik grubunun “Kuzen” lakaplı üyesi).

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1.Kadıköy’ün bir mahallesi - Kadıköy’deki ünlü kitapçı, sahaf pasajı - Güneşli Bahçe 
Sokak’ta, kebap ve otantik Anadolu yemekleri veren iki dükkandan oluşan otantik 
yemek mekanı. 2. “Osman …” (Kadıköy’ün bir mahallesi) - Bahariye Caddesi üzerindeki 
bir tiyatro sahnesi - “… Fiko” (Çayırbaşı’ndaki efsane dürümcü). 3. Cem Sultan’a, 
Avrupalıların verdiği ad - Türkçeyi de içine alan büyük dil ailesi - Su. 4. Hoş koku - 
Stronsiyumun simgesi - Lütesyumun simgesi - “… Fırın” (Yasa Caddesi’ndeki tarihi 
pastane) - Bir nota. 5. Misket limonu - Ayak - Almanya’da bir kent - İskambilde 
karoya verilen bir ad. 6. Hektometrenin simgesi - İki sert cismi birbirine bağlamakta 
kullanılan, bir tür metal çengel - Burun iltihabı - Bir bağlaç - İtalya’da bir ırmak. 7. 
Kadıköylü ünlü bir ressam - Bahariye Caddesi’ndeki tarihi opera binası. 8. Kadıköy’ün 
bir mahallesi - Cezayir Sahrası’ndaki vahalar dizisi - Karışık renkli. 9. Yeni Zelanda’nın 
plaka imi - “Rüzgar … fırtına biçer” (Atasözü) - “… Sahne” (Bahariye Caddesi Sakız 
Gülü Sokak’ta, Şevket Çoruh’un kurduğu tiyatro sahnesi) - Sahip, iye. 10. Emirler, 
beyler - Süpürgeotu. 11. Ensiz - Bir uğur simgesi - İstihbarat. 12. Bir anda - Bir nota - 
Bir yüzey ölçüsü - Afrika’da bir ırmak. 13. Peygamberi öven kaside - Nazım Hikmet’in 
soyadı - Blucin kumaşı. 14. Fakat, ama - “İdil …” (Kadıköylü piyano sanatçısı) - “Emre 
…” (Kadıköy’deki Duru Tiyatro’nun kurucusu) - Kobaltın simgesi. 15. İşlik - Bir örgütün 
etkin üyesi - “Mahmut …” (CHP İstanbul Milletvekili). 16. Demiryolu - “… Sinanoğlu” 
(Kadıköylü dünyacı ünlü kimyager, moleküler biyofizikçi) - Tatlı bir çörek türü - 
Kadıköy’ün simgesi olan Altıyol’daki heykel. 17. Seryumun simgesi - Tunus’un plaka imi 
- Bir Japon tanrıçası - Hedefi vuramama. 18. Buğdaygillerden bir bitki - Dinsel inançları 
olmayan - Birbirinin elini tutarak - Yeterli miktarda olmayan - Aktinyumun simgesi. 
19. “Cemal …” (Bahariye Caddesi’nin Moda ile birleştiği yerden inen sokakta bir köşkte 
oturmuş olan ünlü tarihçi) - “… Kilmer” (Aktör) - Kırşehir’in bir ilçesi - Avuç içi. 20. 
Rıhtım Caddesi’nden, Halitağa Caddesi’ne çıkan ünlü sokak - Hücreleri şekilsiz bir ara 
madde içinde bulunan, organların asıl dokularının aralarını dolduran doku.

GEÇEN SAYININ ÇÖZÜMÜ
SOLDAN SAĞA:  1.Müfit Ekdal - Kayıkhane. 2. Oyun Atölyesi - Arif Sağ. 3. Delalet - Nakliyat - İni. 4. Er - Kürar - İma - Aidat. 5. İm - İn - Ruz - Psg - Ab 
- Emi. 6. Ses - Üzüm - Kalender - Om. 7. Kr - Emirali - Vudu. 8. Ecevit - Rai- Rsm. 9. Lafazan - En - Meke. 10. Enema - Tetanos. 11. Fok - Trak - Ut. 12. 
İdefiks - İo - Tar. 13. Okey - Nitelik. 14. Ak - Nesne - Pt - Attila. 15. Muleta - Tr - Kale - Kom. 16. Azar - Ayhan - Diksiyon. 17. İyot - Ezani - Si - Akar. 
18. Rekor - İmame - Tamam - Ro. 19. Ab - Laos - Kamyon - Tarım. 20. Uzunhafız - Ay - Panama.
YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1.Moda İskelesi - Amasra. 2. Üye - Mercan - Dokuz - Ebu. 3. Fule - Efelek - Laik. 4. İnari - Avam - Feneryolu. 5. Tal - Nü - 
İzafiyet - Oran. 6. Etek - Zeta - Ok - Saat - Oh. 7. Kötürüm - Noksan - İsa. 8. Dl - Rumi - Ethem. 9. Aynaz - Razakı. 10. Lear - Namaz. 11. Sk - Pal - 
Tk - Nem. 12. Kilisli - Adi - Ya. 13. İmge - Ali - Toy. 14. Yaya - Nurettin Teksan. 15. Ira - Aneroit - Sim. 16. Kitabevi - Ta - Tipi - Ata. 17. Hf - Ru - Maktel - 
Yaman. 18. Aside - Dren - Alakok - Ra. 19. Nana Mouskouri - Onarım. 20. Eğitim - Mest - Kim - Roma.
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Amatör Günleri, Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi’nde 
usta çizer Behiç Pek buluşmaları ile  devam ediyor. 

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

arikatür sanatına küçük yaşlarda başlayan 
Bülent C. Karaköse, kırk yıllık çizgi serüve-
ni boyunca ürettiği eserlerini “40 Yılda Bir” 
sergisinde sanatseverlerle buluşturuyor. 

15 Şubat Cumartesi saat 16.00’da açılışı yapılacak sergi, 
Karaköse’nin ilk kişisel sergisi olma özelliği taşıyor. 
Kırk yıldır yazı ve çizgi emekçiliği yapan; birçok ulusal 
ve uluslararası karma sergilere katılan ve birçok başarı 
ödülü alan sanatçı “40 Yılda Bir” sergisine ilişkin şunları 
söyledi: “Hayata çizgilerim vasıtasıyla değer katabilmek 
ve bu güzel coğrafyanın güzel insanlarıyla birlikte gü-
lebilmek ve düşünebilmek arzusuyla tam kırk yıl önce, 
çocuk denecek yaşta çıkmıştım 
yola. Ne kadar başarılı 
oldum, bilmiyorum lakin 
birçok dergi ve gazete-
de çizgi üretmemin yanı 
sıra, kırk yıllık çizgi serü-
venime altı kitap sığdır-
dım. Kesintisiz kırk yıllık 
çizgi serüvenimde ülke-
mizin çok kıymetli usta 
yazar ve çizerleriyle aynı 
odalarda aynı atmosfe-
ri kokladım. Dirsek dirse-
ğe çalışma ve birlikte üret-
me şansına sahip oldum. 
Ne yazık ki ustalarımın bir-
çoğu hayatta değil. Bugün 
hâlâ keyifle yaptığım yazar-
lık ve çizerlik medar-ı mai-

şetimse, o büyük ustalarımın karşılıksız emeklerinin sa-
yesindedir. Bu ilk kişisel sergimi, üzerimde emeği olan 
o güzel yürekli çizgi ustalarıma ve çizer olabilmem için 
desteğini her zaman arkamda hissettiğim güzel anne-
me adıyorum.”
İlk karikatürü 1979’da bir çocuk dergisinde yayımlanan 
Karaköse’nin çalıştığı dergi ve gazetelerin bazıları şunlar: 
Atmaca dergisi, Güneş gazetesi, Güldürü Üretim Mer-
kezi (GÜM), Yeni Asır gazetesi (Gıcık), Hürriyet, Milliyet, 
Günaydın, Cumhuriyet, Evrensel, Mazete, Solak, Soytarı, 
Hiç, Panik, Kirpi, Miço…

gelen karikatürler Kadıköy’de
Karikatürist, yazar Bülent C. Karaköse’nin 40 yıldır ürettiği eserlerini 
sanatseverlerle buluşturduğu “40 Yılda Bir” sergisi 15 Şubat – 15 Mart tarihleri 
arasında Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi’nde sanatseverlerle buluşacak
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ürkiye’de 1932-51 yılları arasında kültü-
rel yaşamın yeniden yapılandırılmasına 
benzersiz katkıları olan Halkevleri için-
de en önemli şubelerden biri de Kadıköy 

Halkevi idi. Eminalp Malkoç,  Ali Şahin, Silvart Mal-
hasyan ve Sertaç Solgun tarafından hazırlanan “Kadı-
köy Halkevi ve Faaliyetleri 1935-1951” başlıklı geniş 
çalışma da bu konuya açıklık getiriyor.

İşte bu araştırmadan yaptığımız alıntılarla Kadı-
köy Halkevi’nin hikâyesi…

Kadıköy’de bir Halkevi açılması için çalışmala-
rı başlatan kişi, CHP İstanbul Başkanı Cemal Tun-
ca’ydı. Onun isteği doğrultusunda oluşturulan komi-
tenin çalışmaları çerçevesinde, Kadıköy halkından 
6000 lira kadar bir bağış toplanmış ve böylece ilk 
aşamada gerekli olan finansman sağlanarak Kadıköy 
Halkevi’nin faaliyetlerine başlayacağı bina kirala-
nır.  Bahariye Gül Sokağı’nda kiralanan konakta ge-
rekli düzenlemelerin yapılmasının ardından CHP’nin 
ilçe merkezi 1934 Ekim’inde buraya taşınır. Kadıköy 
Halkevi, 19 Şubat 1932 tarihinden itibaren faaliyette 
bulunan İstanbul Halkevi’nin lağvedilmesiyle 22 Şu-
bat 1935 tarihinde kuruluşunu ilan eder.

HALKEVİ REİSİ ARSEVEN
Kadıköy Halkevi, İstanbul il sınırları içinde bu-

lunduğundan Halkevi reisliği için, ilçe teşkilatı tara-
fından aday gösterilen ve parti il yönetim kurulunca 
onaylanan Celal Esat Arseven göreve başlar. Arse-
ven bu görevi 1937’ye dek yürütürken 1938’de Ka-
dıköy Halkevi Başkanı Vecihi Bereketoğlu olur.

YENİ BİNA: HALKSARAYI
Kadıköy Halkevi’nin açılış hazırlıklarının sürdü-

ğü sıralarda Parti Genel Sekreteri Recep Peker, Ba-
hariye’deki konağa bir ziyarette bulunur ve binanın 
çalışmalara yetersiz geleceği konusunda görüş bildi-
rir. Hemen yeni bir binanın inşası için arsa satın alın-
ması yönünde Genel Sekreterliğe bir teklif yapar ve 
bu teklife olumlu cevap alır. Şubat 1939’da Mura-
diye Caddesi’nde yeni bina için arsa bulunur ve ilk 
aşamada bina inşasının 100.000 liraya mal olacağı 
hesaplanır. Bu süre içinde yeni binanın projesinin 
hazırlanması için çalışmalara da başlanır. Bir komis-
yon oluşturulur ve yarışma açılır. Yarışmada birinci-
liği Yüksek Mimar Rüknettin Güney kazanır ve proje 
belirlenmiş olduğu için hemen inşaata başlanır. Hal-
kevinin yeni binasının temel atma töreni, 10 Temmuz 
1939’da Vali ve Belediye Başkanı Lütfi Kırdar ta-
rafından yapılır. Kadıköy Halkevinin yeni binasının 
açılışı, Suat Hayri Ürgüplü’nün CHP İstanbul İl Baş-
kanı olduğu döneme rastlar. Kadıköy Halkevi, 21 Şu-
bat 1943’te yeni binaya taşınır ve faaliyetlerine bura-
da devam eder. 

KENTİN EN AKTİF 2. HALKEVİ
Kadıköy Halkevi’nde Güzel Sanatlar; Sosyal 

Yardım; Halk Dersleri ve Kurslar; Dil, Tarih, Ede-
biyat; Kütüphane ve Yayın ve Temsil olmak üzere 
8 şube bulunuyordu. Yeni binasına taşındıktan son-
ra Kadıköy Halkevi’nin etkinlik alanları ve toplumsal 
girişimleri artmış; Türk Devrimi’nin hedefleri doğ-
rultusunda birçok alanda yoğun faaliyet göstermişti. 
Halkevleri arasında en büyük kütüphanelerden biri-
ne sahip olan Kadıköy Halkevi, özellikle düzenlediği 
konferanslar, konserler, temsiller ve spor karşılaşma-
larıyla çarpıcı bir başarıya ulaşmıştı. Kadıköy Halke-
vi, 1951 yılında kapatılıncaya dek İstanbul’un en bü-
yük ve en aktif ikinci halkevi olmuştu.

Kadıköy Halkevi, Halkevlerinin kuruluşunda ya-
tan temel hedeflere ve bu kurumlardan beklenen ön-
celikli işlevlere uygun bir şekilde, yönetici kadrolar 
ile Kadıköy halkının buluşma platformu görevini üst-
lenmişti. Böylece Türk Devrimi’nin Halkçılık ilke-
si doğrultusunda yönetici-halk yakınlaşmasına yar-
dımcı olduğu gibi, halkın ihtiyaç ve isteklerinin üst 
kesimlere ulaştırılmasına da aracılık etmişti. Bunun-

la birlikte çok partili hayata geçiş sürecinde, Kadı-
köy Halkevi, CHP’nin kültür organlarından birisi du-
rumunda bulunması nedeniyle, diğer Halkevleri gibi 
doğal olarak, bu partinin yanında tavır sergilemişti.

ASKERE KADIKÖY’DEN BAĞIŞ
Kadıköy Halkevi kendi programı dışında, toplum-

sal açıdan önemli bazı etkinlikler içinde bulunmuştu. 
İkinci Dünya Savaşı’nın başlaması üzerine Türk Si-
lahlı Kuvvetleri için Kadıköy Halkevi tarafından yü-
rütülen bağış kampanyası, bu tür girişimler arasında 
değerlendirilebilir. Ayrıca çeşitli sosyal ve siyasi ce-
miyetler Kadıköy Halkevi’nde toplanmışlar, bir ta-
kım çalışmalarını yürütmüşler ve kongreler düzenle-
mişlerdi. Böylece farklı birçok sivil kuruluşa hizmet 
etmiş, faaliyet göstermeleri için gerekli olanakları 
sunmuş ve çeşitli kültürel etkinliklere yuva olmuştu. 

KADIKÖY HALKEVİ’NİN SONU
Demokrat Parti tarafından, İstanbul’daki Halkev-

leri, Hazine’ye devredilmek üzere teker teker teslim 
alınmaya başlanır. Halkevleri yavaş yavaş sona yak-
laşırken, Kadıköy Halkevi’nin teslim işlemi 2 Ekim 
1951 Salı günü yapılır. Kadıköy Halkevi’nin CHP ta-
rafından tahliyesi üzerine partinin ilçe merkezi Mu-
vakkithane Caddesindeki Şekerci Hacı Bekir’in üze-
rinde kiralanan yeni yerine nakledilir.

T

Halkevi’nde...
KadikÖy’de,
85 yıl evvel

Şimdiki Kadıköy Halk Eğitim Merkezi

22 Şubat, Kadıköy Halkevi’nin 85. yılı. Bugünkü kültür 
kurumlarının ilk örneklerinden olan,  Kadıköy’ün sosyal, 
kültürel ve sanatsal hayatında derin izler bırakmış 
Kadıköy Halkevi’nin öyküsünü derledik…

Derleyen: Gökçe UYGUN
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