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Mahmut Çınar: 
“Müzik yoluyla 

hafızamı derleyip 
toparlamaya çalışıyorum.” 

Sayfa 5’te

Ercan 
Kesal’dan

yeni kitap: “Aslında...”  
Sayfa 7’de

Güneş tutulmasından 
sonra burcunuzu 
neler bekliyor?  
Sayfa 10’da

Soğuklarda sokak 
hayvanlarını nasıl 
koruyabiliriz?
Sayfa 13’de

Batıkan Manço
babası “Barış”ı anlattı. 

Sayfa 9’da
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2011 yılında özelleştirme 
kapsamına alınan Fenerbahçe-
Kalamış Yat Limanı hakkında 

yeni bir karara varıldı. Başbakanlık 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca 
hazırlanan 1/5000 ölçekli koruma 
amaçlı nazım imar planı değişikliği ve 
1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygula-
ma imar planı değişikliği, Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığı Özelleştirme Yüksek 
Kurulu’nun kararıyla onaylandı. Söz 
konusu karar 10.11.2017 tarihli Resmi 
Gazete’de yayınlandı.

Özelleştirme Yüksek Kurulu, daha 
önceki kararını, “İstanbul’un Kadıköy 
ilçesi Zühtüpaşa Mahallesi Kalamış-
Fener Caddesi mevkisinde sınırları 
belirtilen 122 bin 648 metrekare yüz 
ölçümlü dolgu alanı ve 355 bin 859 
metrekare yüzölçümlü deniz yüzeyi (iki 
yat limanı) olmak üzere toplam 478 bin 
507 metrekare yüzölçümlü, devletin 
hüküm ve tasarrufu altındaki alanın 
özelleştirme kapsam ve programına 
alınması” şeklinde yeniden düzenledi. 
ÖYK tarafından onaylanan plana göre  
“yüzen iskele” olarak belirtilen dolgu 
alanlarına inşaat yapılmayacak fakat 
limana otopark hariç 15 bin metrekare 
inşaat alanı yapılabilecek. 

ÖZELLEŞMEYE KARŞI 
İMZA
Kadıköy Belediyesi’nin Kalamış-
Fenerbahçe Yat Limanı’nın imara 
açılması ile ilgili “Change. Org”da 
başlattığı imza kampanyasına 
Kadıköylülerin desteği sürüyor. 
Kampanyaya şu ana kadar 136 bin kişi 
katıldı. Kadıköy Belediyesi’nin çağrı 
metni ise şöyle: “Bu plan, Fenerbahçe 
Kalamış Yat Limanı’nda yapılaşmanın 
önünü açacak. Sahile yapılacak otel 

ve ticaret alanı, sahilin Kadıköylüler 
ve halkın kullanımına kapatılması 
anlamına geliyor. Biz bu yanlıştan 
acilen dönülmesi için tüm yasal yol-
lara başvuruyoruz. Ama biz bunu 
yaparken binlerce kişinin de bizim 
yanımızda olduğunu göstermemiz 
gerekiyor. Kalan sahillerimizi korumak, 
yapılaşmaya açılarak halkın elinden 
alınıp işletmelere verilmesini engel-
lemek için Kadıköy Belediyesi’nin 
yanında olmanız dileğiyle.”

Daha önce, İBB’ye giderek, 
1/5000 Ölçekli Beykoz Ger-
igörünüm ve Etkilenme Bölge-

leri Koruma Amaçlı Revizyon 1. Etap 
Nazım İmar Planı’na itiraz dilekçesi 
veren Çiğdem halkı bu kez de yürüyüş 
yaptı. Çiğdem Mahallesi sakinleri, 
Beykoz Belediyesi tarafından uygu-
lamaya konulmak istenen 1/1000’lik 
imar planına karşı topladıkları itiraz 
dilekçelerini yaptıkları yürüyüşün 
ardından teslim etti. Yapılan 
değerlendirmede ise; “Planlama 
alanında Kentsel Dönüşüm Alanı, Özel 
Proje Alanı gibi alanlar tanımlanmıştır. 
Ancak bu alanlarda halihazırda 
yaşayan komşularımızın hak sahipliği, 
mahalledeki tarihleri, komşulukları 
belirsizliğe bırakılmaktadır. Plan 
paftalarında yer alan söz konusu alan-
lara ilişkin herhangi bir plan notu, plan 
hükümlerinde yer almamaktadır. Ost 
ölçek planın emrettiği biçimde organi-
zasyon, finansman, uygulama süreçler-
ini yönetecek biçimde bu ölçek planın 
alması gereken kararlar alınmamış 
komşuluğumuz, hak sahipliğimiz 

belirsizliğe bırakılmıştır.Planlama 
alanında çok sayıda komşumuz, okul 
alanı, park alanı, sağlık tesisi v.b 
donatı alanlarında kalmaktadır. Plan 
bu kararları almakta ancak zikredilen 
durumdaki komşularımızın mahallede 
kalmasına veya devamındaki uygula-
malarda haklarının nasıl korunacağına 
dair bu ölçekte alması gereken alt 
ölçek planlar için yönlendirici olacak 
düzenleyici kararları almadığı gibi, 
söz konusu uygulamaları da keyfiyete 
bırakmaktadır.” ifadelerine yer verildi.

Dünyada sadece Sultanbeyli Ayd-
os Tepesi’nde görülen Crocus 
Olivieri İstanbulensis çiçeği 

Sultanbeyli’ye ‘merhaba’ dedi. Latince 
isminde İstanbul’un adını taşıyan tek 
çiçek olan İstanbulensis Çiçeği şubat 
ayında açarak eşsiz resitaline başladı. 
Böylelikle, Sultanbeyli Belediyesi’nin 
logosuna taşıyarak tanıttığı, adına 

uluslararası şiir festivali düzenlediği 
İstanbulensis Çiçeği, şimdiden baharın 
habercisi oldu.

İmar planına karşı yürüdüler

İstanbulensis şimdiden 
baharı müjdeledi!

Yat Limanı özelleşiyor mu?

Beykoz’un gündeminden düşmeyen imar planlarına yönelik 
toplumun çeşitli kesimlerinden farklı sesler geliyor. Çiğdem 
Mahallesi’nde tedirginlik sürüyor

Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı 36 yıl süreyle özelleştirilmek üzere ihaleye çıkarıldı

İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nden yapılan 
açıklamaya göre, Beşiktaş-

Adalar/Adalar-Beşiktaş seferleri, 
kış döneminde olumsuz hava 
koşullarında motor seferlerinin ip-
tal edilmek durumunda kalınması 
ve yolcu yoğunluğunun olmaması 
nedeniyle 3 Haziran’a kadar 
kış tarifesi döneminde seferler 
yapılmayacak.

Beşiktaş-Adalar 
vapuru iptal 
edildi
Şehir Hatları’nın kış döne-
minde yolcu azlığı ned-
eniyle karşılıklı olarak 
kaldırılan Beşiktaş-Adalar 
vapur seferlerinin, yaz tar-
ifesiyle yeniden başlayacağı 
belirtildi.

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde gerçekleşen, 
edebiyattan sanata, spordan 

siyasete, tarihten düşünceye pek çok 
alanda etkinliğin gerçekleştirileceği 
fuarda, İlber Ortaylı, Erhan Afy-
oncu, İhsan Süreyya Sırma, Nedim 
Şener, Ali Saydam, Serdar Tuncer, 
Leyla İpekçi, Semih Kaplanoğlu, 
Sibel Eraslan, Tarık Tufan, Yusuf 
Kaplan, Ercan Kesal, Ahmet Turgut, 
Beşir Ayvazoğlu, Ali Ural, Ayşe 
Kulin, Fatma Barbarosoğlu, Turan 

Kışlakçı, Taha Kılınç ve Talha 
Uğurluel gibi isimlerin de aralarında 
bulunduğu 250’yi aşkın edebiyatçı, 
yazar ve gazeteci, söyleşi ve imza 
etkinliğinde okuyucuyla buluşacak. 
10 Şubat’ta başlayan fuar 18 Şubat’a 
kadar devam edecek.

Üsküdar Kitap Fuarı başladı!
Üsküdar Belediyesi’nin ev sahipliğinde, TBMM Başkanı 
İsmail Kahraman’ın katılımıyla açılan “4. Üsküdar Kitap 
Fuarı” okurla buluştu

| 2

Milliyet sokak.indd   2 12/02/18   15:58



Son yıllarda Kadıköy’de açı-
lan küçük ama şirin kahve 
ve tatlı dükkanlı dikkatinizi 
çekiyordur. Eğer Moda’ya 
yolunuz düşüyorsa farketme-

meniz elde değil. Çünkü cadde boyunca 
etrafa kahve aroması yayılıyor. Hem 
görünüşüyle hem de lezzetli kahveleri 
ve tatlılarıyla Kadıköylüleri cezbeden 
kafelerden biri de ismiyle müsemma 
“İstisna Tatlar”. Moda’daki pek çok 
kafe gibi İstisna Tatlar da eski mahal-
lenin yeni mekânlarından. Aslında yeni 
demek doğru mu? 5 yıldır aynı yerinde 
Kadıköylülerin uğrak yerlerinden biri. 
Orijinal bir tasarımla döşenmiş kafe 
hem görselliğiyle dikkat çekiyor, hem 
de rocktan caza ter tattan müziğiyle 
kahve tutkunlarını mekana davet ediyor. 
Yani bu hem kahvenizi yudumlayıp 
hem de kulağınızın pasını atabilirsiniz. 

KENDİNE HAS 
KAHVELERİ VAR 

İstisna Tatlar’ın merkezi İzmir. Kah-
velerin tedariki de hala İzmir’deki 
merkezden sağlanıyor. Bu işletmenin en 
meşhur içecekleri ise dağ çilekli Türk 
kahvesi ve Bodrum Mandalinalı Türk 
kahvesi... Kahve tutkunuysanız bu ikisi-
ni denemeden geçmeyin. Ama klasiğin 
dışına çıkmak istemiyor ve çizginizi 
korumak istiyorsanız demleme kahve 
de içebilirsiniz. “Deep Blue” ve sert 

kahve severler için “Coldbrew” dene-
meye değer. 

Üreticilerden doğrudan alıp kendi ka-
rışımlarıyla lezzetlendirdikleri katkısız 
ve renklendirici içermeyen çayları da 
bir o kadar dikkat çekici. İşletme sahibi 
Erdem Uçaker, özellikle kış aylarında 
çay satışlarının yüksek olduğunu söy-
lüyor. Yeşil çay tutkunları için porta-
kallı yeşil çaydan yaseminliye kadar 
birçok çeşit bulunuyor. Her ay tatlıları 
değişiyor. Hepsi de mekana özel tatlar. 
Mesela Nutellalı brownie, limonlu 
haşhaşlı cheesecake ve beyaz çikolatalı 
tatlıyı bulursanız kaçırmayın! Bu şirin 
mekanda ayrıca küçük bir kütüphanede 
var. Hem ağzınız tatlansın hem de kita-
bınızı okuyun.

BAYİLİK VERİLİYOR!
Beş yıldır Kadıköylülerin göz bebeği 
olan bu kafenin sahibi Erdem Uçaker, 
deneyimlerini diğer işletmecilerle pay-
laşmak istiyor. Son yıllarda bir birine 
benzeyen onlarca kahve dükkanının 
açıldığını söyleyen Uçaker, bu alanda 
kendilerini farklı kılmak isteyen işlet-
mecileri “İstisna Tatlar’a davet ediyor. 

İşletme kurmak isteyen ama bu alanda 
deneyim sahibi olmayanlara danışman-
lık hizmeti vereceklerini söyleyen Uça-
ker, İstisna Tatlar’ın isim hakkını almak 

isteyen işletmecilerin karşısına yeni 
önerilerle çıkmaya aday. 

Onca marka varken neden İstisna Tat-
lar? Birçok kişi bu soruyu sorabilir. 
Uçaker’in cevabı ise çok net; “Yüksek 
ücretler istemiyoruz, ürünlerimizin yüz-
de 90’nını kendimiz üretiyoruz. Uzun 
yıllara dayanan bir deneyimiz var. Böl-
geyi tanıyoruz ve işletme kuracaklara 
danışmanlık hizmeti vereceğiz.” 

İstanbul’da kafe açmak isteyen ama bu 
alanda fikri olmayan işletmeciler, İstista 
Tatlar’ın birikiminden faydalanabilir. 

İstisna Tatlar: Caferağa Mahallesi, 
Moda Caddesi, No 94/A, Kadıköy, 
İstanbul / Tel: (0216) 349 63 85

 

“İstisna 
   Tatlar”

bayilik veriyor!
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Anadolu Yakası’nın metro 
hatları bakımından pek zengin 
olduğunu söyleyemeyiz. Öyle 

ki Kadıköy’den başlayıp Tavşantepe’ye 
kadar giden M4 hattı ve geçtiğimiz 
aylarda açılan Üsküdar ile Ümraniye’yi 
demir raylarla bağlayan M5 hattı ha-
ricinde faaliyette hiçbir hat bulunmuyor. 
İBB’nin Kadir Topbaş döneminde 
başlattığı “Her yerde metro, her yere 
metro” kampanyasıyla birlikte An-
adolu Yakası’na bir çok hat yapılması 
planlandı. Bu hatların bazıları iptal 
edilse de yapımına devam edilen hatlar 
bulunuyor. İşte o hatlar:

HAVAALANINA METRO
Mevcut durumda Sabiha Gökçen 
Havalimanı’na giden bir metro bu-
lunmuyor. Fakat çok yakın zamanda 
yolcular artık havalimanına metroyla da 
gidebilecek. Sabiha Gökçen’e git-
mesi için planlanan iki hat bulunuyor. 
Bunlardan biri Kadıköy’den kalkarak 
Tavşantepe’ye kadar devam eden M4 
hattı. Hat, Tavşantepe’den uzatılarak 
Sabiha Gökçen’e gidecek. Aynı hata 

entegre olacak bir hat daha bulu-
nuyor. Bu hatta Kaynarca’dan kalkarak 
yolcuları Sabiha Gökçen Havalimanı’na 
taşıyacak. Projelerin bitiş tarihi ise 2018 
sonu olarak öngörülüyor.

BOSTANCI’DAN DUDULLU 
21 DAKİKA
Dudullu ile Bostancı arasındaki me-
safeyi 21 dakikaya indirecek olan M8 
Dudullu-Bostancı Hattı İstanbul’un 
ulaşım alanında yapılan önemli 
yatırımları arasında yer alıyor. Anadolu 
Yakası’ndaki güzergâhlarda büyük 
ölçüde rahatlama sağlayacak olan met-
ronun çalışmaları 23 Ocak 2017 tari-
hinden itibaren devam ediyor. İBB’nin 
yaptığı açıklamaya göre hat 2019’da 
hizmete açılacak.

SANCAKTEPE’DEN 
ATAŞEHİRE DEMİR RAYLAR
Bir başka metro projesi ise ilk ista-
syonu Yenidoğan son istasyonu ise 
Ataşehir Türkiş Blokları olan 17 km 
uzunluğundaki M13 hattı. 10 istasy-
ondan oluşan hattın şuan Yenidoğan 

- Şehir Hastanesi arasındaki 6 istasy-
onluk kısmı inşaa ediliyor. Toplamda 
10 km uzunluğunda olan metro hattı, 
ilk başta M5 hattına ait bir şube hattı 
olarak projelendirilmişti ancak yoğun 
talep ve güzergahın iki yönde de 
uzatılmasıyla hattın ayrı bir metro 
hattına dönüştürülmesine karar verildi. 
Hattın 2021 yılı içerisinde açılması 
planlanıyor.

İBB’nin “Her yerde metro, her yere 
metro” sloganıyla sürdürdüğü metro 
hatlarına bir yenisi daha eklendi. 

Üsküdar’dan Sancaktepe’ye kadar 
gidecek metronun ilk etapı açıldı. 
Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancak-
tepe metrosunun uzunluğu 20 kilometre 
ve 16 istasyonu bulunuyor. Metronun, 
uzunlukları 128 metreden oluşan 126 
vagonunun yolcu kapasitesi bin 622. 
Saatte tek yönden 65 bin, günde ise 
ortalama 700 bin yolcu taşınması hede-
fleniyor.

ENERJİDEN TASARRUF 
SAĞLAYACAK
Emisyonunda yıllık 77 bin 246 ton 
azalma sağlayacak hattaki trenlerin 
fren gücünden yararlanarak enerji geri 
dönüşümü elde edilecek. Fren mesafesi 
kısalacak enerjiden tasarruf sağlanacak.

İLK ETAPTA 9 İSTASYON
Metronun birinci etabı olan Üsküdar-
Ümraniye bölümü yani sürücüsüz 
kısmın uzunluğunu ise 10,5 kilome-
tre. Bu bölüm; Üsküdar, Fıstıkağacı, 
Bağlarbaşı, Altunizade, Kısıklı, Bul-
gurlu, Ümraniye, Çarşı ve Yamanevler 
olmak üzere 9 istasyondan oluşuyor.

MARMARAY VE METROBÜSE 
ENTEGRE
Ayrıca hat, Üsküdar’dan Marmaray, 
Marmaray’dan Yenikapı-Hacıosman 
ve diğer metrolara entegre ediliyor. Bu 
hattı kullananlar, Üsküdar’da Marma-
ray, Altunizade ise metrobüs ile yolcu-
luk yapabilecek.

SANCAKTEPE-ÜSKÜDAR 27 
DAKİKA
Metroyla Sancaktepe’den Üsküdar 27, 
Ümraniye 15, Kartal 62, Yenikapı, 39, 
Taksim 47, Hacıosman 71, Havalimanı 
71 ve Olimpiyat Stadı 81 dakika olacak.

KALAN KISIMLAR 2018 
HAZİRAN’DA
Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-San-
caktepe metrosunun diğer kısımları ise 
2018’in Haziran ayında hizmet vermeye 
başlayacak.

Üsküdar-Ümraniye metrosu açıldı 

Yeni hatlar açılıyor

“Türkiye’nin ilk sürücüsüz metrosu” olma özelliği taşıyan 
Üsküdar-Ümraniye metrosu geçtiğimiz ay hizmete girdi

İBB’nin Anadolu Yakası için projelendirdiği bir çok metro hattı 
bulunuyor. Peki, bu hatlar hangileri? İnşaat ne durumda? 
Detaylar haberimizde…

Eski İBB Başkanı Kadir 
Topbaş’ın İstanbul’da 
“Her yere metro, her 

yerde metro” projesi kapsamında 
hayata geçirmeyi planladığı 6 
metro projesi İBB Başkanı Mevlüt 
Uysal tarafından rafa kaldırıldı.  
Anadolu Yakası’nda Kaynarca-
Pendik-Tuzla, Ümraniye-
Ataşehir-Göztepe, Çekmeköy-
Sancaktepe-Sultanbeyli hatları 
rafa kaldırılırken, İBB’den 
yapılan açıklamada 6 hattan 
oluşan metro projelerinin değil 
ihalelerinin iptal edildiği belirtildi.

Metro 
projeleri 
başka 
bahara
İstanbul Büyükşehir Bel-
ediye Başkanlığı, üçü An-
adolu Yakası’nda olmak 
üzere 6 metro projesinin 
ihalesinin iptal edildiğini 
duyurdu

YHT ve Marmaray pro-
jeleri gerekçe gösterilerek 
Haydarpaşa Gar’ının 31 

Ocak 2012’de ana hat trenlerine 
kapatılmasının ardından tam 6 
yıl geçti. Marmaray Projesine hız 
vermek için 19 Haziran 2013’te ban-
liyö trenlerinin seferleri 2 yıllığına 
sonlandırılmasının üzerinden ise 
5 yıl geçmesine rağmen banliyö 
hatları hala tamamlanmadı.
Geçtiğimiz günlerde TBMM’de 
milletvekillerinin sorularını 
yanıtlayan Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanı Ahmet 
Arslan YHT, Haydarpaşa Garı 
ve Marmaray hakkında önemli 
bilgiler verdi. Marmaray Projesi’nin 
Halkalı’ya ve Gebze’ye kadar 
uzatılmasıyla ilgili çalışmaların 
devam ettiğini hatırlatan Arslan, şu 
bilgileri paylaştı: “Çalışmalarımız 
devam etmekte, arkeolojik kazılar, 
sözleşmeye dâhil edilen ilave 
işler, güzergâh üzerindeki bazı 
mülk ve hak sahiplerinin hukuki 
talepleri nedeniyle işin ilerlem-

esinde öngörülmeyen bazı du-
rumlar olmuş, buna bağlı olarak 
gecikmeler yaşanmıştır ancak 
son bir yıl içerisinde çok ciddi bir 
hızlanma söz konusudur. Ağustos 
ayı içerisinde altyapı inşaatını, eylül 
ayı içerisinde de inşallah sinyali-
zasyonu bitireceğiz. Ondan sonra, 
kalan sürede de testleri yaparak 
bu yıl sonu itibarıyla banliyö 
hatlarını Gebze’den Halkalı’ya 
Marmaray araçlarıyla kesintisiz 
yolcu taşınabilir hale getireceğiz. 
Ayrıca, yüksek hızlı trenlerimiz de 
Ankara’dan kalkıp Haydarpaşa’ya 
kadar veya Halkalı’ya kadar gide-
bilecek hâle gelecektir. İnşallah 
bu sene sonu itibarıyla bu hizmeti 
vermiş olacağız.”

Trenler Haydarpaşa’ya gelecek
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın 
geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaya göre Adapazarı 
Ekspresi ve Yüksek Hızlı Trenler tarihi gara gelecek 
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“MÜZİĞE İLGİM 
ÇOCUKLUKTA 
BAŞLADI”
Müziğe ilginiz ne zaman başladı?
Çocukluğumdan bu yana müzikle 
çok iç içe yaşadım aslında. Annem de 
babam da müzikle amatör olarak ilgi-
lenirdi. Evde bir boş zaman oluştu mu 
babam sazını alır, annemle türkü söy-
lerler. Ben de 5-6 yaşlarımda babamın 
bağlamasına merak sardım. Anaokulun-
dan itibaren korolarda söyledim, müzik 
derslerinde tahtaya çıkarılıp zamanın 
popüler şarkılarının söyletildiği çocuk 
oldum hep ama bu aslında hiç istediğim 
bir şey değildi. Bir şekilde kendi kendi-
me yahut en yakınımdaki birkaç insana 
çalıp söylemeyi daha çok seviyordum. 
Derken lisede gitarla ve genelde “gitar 
müziği” olarak tanımlanan müzikle ta-
nıştım. Ortaçgil, Kızılok, Yeni Türkü vs 
dinleyerek geçirdim uzunca bir zamanı. 
Bu sınırlı müzikal seçim, üniversiteyle 
birlikte genişledi, değişti. Bir kere, 
çocukluğumu içinde geçirdiğim türkü-
leri yeniden keşfettim. Örneğin Neşet 
Ertaş’ın tüm külliyatını özenle dinle-
dim. Klasik Türk Müziği’nin gazeller 
gibi orijinal örneklerine merak saldım. 
Lise ve üniversitedeki kısa dönemlerde 
harçlık için barlarda çalmak dışında 
genelde dinleyici oldum. Evde, arkadaş 
ortamında bağlamayı, gitarı alır çalar 
söylerdim; evde genelde elimde bir 
enstrüman olur zaten. Şarkı yazarlığı 
ise aklımdan geçen bir şey değildi. 

Akademi ve müzik birbirinden çok 
ayrı alanlar olsa gerek... Akademiden 
müziğe yönelme süreciniz nasıl oldu? 
Motivasyon kaynağınız neydi?
Ben aynı anda çok fazla şeyle uğraşan 
biri olduğumu düşünüyorum. Bunu 
seviyorum da. Öte yandan yaptığım 
şeyleri yapma biçimim birbirine 
çok benziyor. Genelde heyecanla 
girişiyorum işlere. Disiplinli değilim 
ama duygusal olarak o an yaptığım işe 
o denli güçlü yönelmiş oluyorum ki, 
o iş tüm disiplinsizliğime rağmen bir 
şekilde oluyor. Akademik kariyerim 
de pek farklı değildi. Geçenlerde 
birkaç eski öğrencimle buluştum, 
hatırlamadığım bir anıyı anlattılar. Bir 
bahar günü derse girmişim, çok da 
önemli bir konu işlenecek o gün. Lakin 
aylar sonra ilk kez güneş çıkmış, hava 
güzel, kuşlar dersliğin pencerelerine 
konmuş vesaire. “Çıkın, gezin, âşık 
olun, müzik dinleyin; bu haftanın 
konusunu da boş verin” demişim. 
Şimdi bu anlatılınca sanıyorum senin 
sorunun da cevabı verilmiş oluyor. 
Bence akademi ile müzik birbirinden o 
kadar da ayrı alanlar olmamalı. Dolayı-
sıyla benim açımdan büyük bir kırılma 
olmadı. Şarkı yazma motivasyonum ise 
aslında çok kişisel ve basit. Bir şeyler 

anlatmak istiyorum, duyulsun istiyo-
rum, duyguların tam da hissedildiği gibi 
anlatılamayacağını bilsem de müzik 
gibi bir yolla duygularımı, yaşadıkları-
mı tasnif etmeye, şekillendirmeye, hafı-
zamı derleyip toparlamaya çalışıyorum. 

“TAM ZAMANLI 
MESAİ: 
EBEVEYNLİK”
Değişen mesleğinizle birlikte günlük 
rutinleriniz de değişti mi? 
Aslında müziğin mesleğim olduğunu 
henüz düşünmüyorum. Dahası aka-
demisyenliğin de “eski” mesleğim 
olduğunu düşünmüyorum. Hâlâ yazıp 
çiziyorum, çeşitli yerlerde uzmanlık 
alanlarımla ilgili konuşmalar yapıyo-
rum, danışmanlıklarım var... Sadece 
artık bir üniversitede çalışmıyorum. 

Tabii bu durum, yani mesaili bir 
işimin olmaması günlük rutinlerimi 
değiştirdi. Ancak tam da bu dönemde 
bir oğlumuz oldu ki aslında tam 
zamanlı bir mesai gerektiriyor 
ebeveynlik. Çok da eğlenceli, zevkli, 
sevgi dolu bir mesai...

Akademi tecrübeniz müziğinizi besli-
yor mu?
Özel olarak beslediğini söyleyemem. 
Müziğimi; iyi bir dinleyici olmam 
dışında hayatım, iletişimim, yaşadığım 
ya da duyduğum öyküler, insan 
psikolojisi, duygu durumları besliyor. 
Hayatımın uzun bir dönemini verdiğim 
akademik tecrübem de bunların hepsini 
içeriyor zaten.
 

“ALTERNATİF POP…”
Müziğin hangi tarzında kendinizi ko-
numlandırıyorsunuz? 
Bu çok zor bir soru, özellikle de benim 
tarzımda ya da yakın tarzlarda müzik 
yapan insanlar için. Amerika’da peyda 
olmuş bir tabir var hani, “singer-song 
writer” diye. Şimdi bunu “şarkı yazarı” 
yahut “kendi şarkısını yazan ve söyle-
yen insan” diye çevirirsen pek anlamlı 
olmuyor, çünkü bu tabir aslında bir türe 
karşılık geliyor. İşte Bob Dylan, Leo-
nard Cohen, Cat Stevens gibi isimlerin 
akla geldiği bir geniş tür... Bizde buna 
alternatif pop demek daha doğru sanı-
rım. “Kent ozanı” gibi tanımlamalar 
kulağıma batmıyor, beni rahatsız etmi-
yor ancak yaptığım müziği tam olarak 
anlatmıyor da. 

Toplumsal meseleler hakkında bir-
çok yazı yazdınız ve yazmaya devam 
ediyorsunuz. Fakat şarkı sözlerinizde 
daha bireysel konuları işliyorsunuz. 
Bunun nedeni nedir?
Artık nadiren de olsa siyaset yazıyorum 
ve onun o mecralarda kalmasını istiyo-
rum. Şarkılarıma siyaseti özel olarak 
karıştırmam, ancak toplumsal, politik 
meselelerin bende yarattığı derdi tabii 
ki bir gün bir duygu olarak şarkılara dö-
kerim. Açık politik mesajlı şarkıları da 
sevmiyorum zaten. Ben mesela Hüsnü 
Arkan’ın birçok şarkısında yaptığı gibi 
daha metaforik ve daha bireye yansıyan 
yönüyle bir siyasi mesaj vermeyi tercih 
ederdim herhalde. 

“KADIKÖY’ÜN 
SOKAK 
KÜLTÜRÜ…”
En sevilen şarkılarınızdan olan “Gel-
din”in klibi Kadıköy’de çekildi. Klipte 
samimi bir mahalle ortamı var. Bu 
Kadıköy’de hala devam eden mahalle 
kültürüne bir gönderme mi? Kadıköy 
sizin için nasıl bir anlam ifade ediyor?

Kadıköy’ü çok seviyorum. O klibi 
çekmemizin en önemli nedeni bu. 
Bu “mahalle kültürü” konusunu çok 
romantize etmeyi sevmesem de Ka-
dıköy’ün kimi bölgelerinde bir sokak 
kültürünün hâkim olduğunu görmek 
hoşuma gidiyor. Ben ise yine Anadolu 
Yakası’nda, Kuzguncuk’ta yaşıyorum 
6-7 yıldır. O mahalle atmosferini ya-
ratmamıza sebep olan şey, benim de 
klibin yönetmeni olan Selçuk’un da 
Kuzguncuk›ta yaşıyor olması sanırım. 
Bir şekilde kendi gündelik hayatımızı 
alıp klibe yansıttık. 

Klipte de gördüğünüz stüdyo, benim 
çalıştığım, şarkılarımı kaydettiğim 
stüdyo ki o da Kadıköy’de. Klipte görü-
nen insanlar gerçekten arkadaşlarım ve 
gerçekten oralarda dükkanları, evleri, 
takıldıkları kafeler, barlar... Yani aslında 
Kadıköy’de güneşli bir günde pekâlâ 
yapabileceğimiz güzel bir şeyi videoya 
çekmiş olduk. Senaryosuz, doğaçlama 
bir şekilde eşle dostla bir araya geldik 
ve klip de ortaya çıkmış oldu.
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Benim bu köşedeki ilk yazım. 
O yüzden keyifli bir heyecan 
yaşamaktayım. Aktif süren 

sanat hayatımda mevcut olan bütün 
sanat aktivitelerini zamanım yettiğin-
ce takip edip, notlar alıp kendi sanat 
hayatımı zenginleştirmeye çalış-
maktayım. Elimden geldiğince dilim 
döndüğünce yazılar yazmaktayım.  
Bundan sonra nasıl devam edeceğini 
bilmediğim için tam olarak bir şey 
söyleyemiyorum, ama bir aksilik 
olmazsa sizlere bu köşeden İstanbul 
Anadolu yakasından sanat aktiviteleri 
üzerine bilgi vermeye çalışıp, yoğun 
iş temponuzdan bir nebze uzaklaşma-
nız için gayret göstereceğim.

Süreyya Operası’nda sahnelenen bir 
eser. Miguel de Cervantas Saaved-
ra’nın 1605 yılında İspanya’dan 

yazdığı roman “El Ingenioso Hidalgo Don 
Quijote Dela Mancha” bizdeki uyarlama-
sıyla “Don Kişot” dünyaca ünlü yüz yazar 
tarafından, tüm zamanların en iyi kurgu 
eseri seçilmiştir. Opera uyarlamasına denk 
gelip izleme fırsatı bulamamıştım ne yazık 
ki. Ama Şubat ayında bale uyarlamasıyla 
seyirci karşısına çıkacak bu defa. Kıyı-
sından köşesinden de olsa bu işin sahne 
arkasında çalıştığım için seyretme lüksüne 
de sahip olacağım.

Hikaye klasik şekilde mi ilerleyecek 
yahut modern çağa göre mi uyarlanacak 
bilemiyorum izleyip göreceğiz. Koreog-
raflığını Ayşem Savaştürk Sunal’ın üstlen-
diği kostümde Gizem Betil, dekorunu da 
İsmail Dede’nin yaptığı Don Kişot oyunu-
nun prömiyer tarihi 24 Şubat 2018.

  

AJANDA

Don Kişot Bale Eseri:

Marmara Güzel Sanatlar Fakültesi 
mezunu, 2013 yılından beri İstanbul 
Devlet Opera ve Balesi bünyesinde 
çalışmakta ve amatör ressam pro-
fesyonellikten olabildiğince uzakta.

Bahri 
Ferhat 
BİRDEN

Ayın Tiyatro Oyunu
Kürklü Venüs
Sacher Masoch’un Kürklü Venüs 
adlı romanını sahneye uyarlayan 
yazar-yönetmen Thomas Nova-
chek, oyundaki Vanda Dunayev 
rolü için aradığı kadın oyuncuyu 

bulamamıştır. 
Seçmeler bitip 
herkes gittikten 
sonra Vanda Jordan 
adında esrarengiz 
bir oyuncu tiyatro 

salonuna gelir. Binlerce yıllık 
kadın-erkek ilişkisi üzerinden 
toplumsal cinsiyet meselesi, bire-
yin arzularının karanlık tarafları 
ve insan doğasının sınırlarına 
doğru bir yolculuk başlar. Büyülü 
bir atmosfer içinde, oyun içinde 
oyun kurgusu ile yazılmış, ko-
medi unsurunu zekice kullanan 
ve sürpriz finali ile dikkat çeken 
Kürklü Venüs’te oyuncular farklı 
karakterleri oynayarak rolden role 
girerler. Yazıldığı 2010 yılından bu 
yana dünyanın pek çok ülkesinde 
oynanan Kürklü Venüs Türkiye’de 
Yolcu Tiyatro yorumuyla seyirci-
nin karşısına çıktı. Oyunu 28 Şu-
bat Çarşamba günü 20:30 Baba 
Sahne’de izleyebilirsiniz. 

Kendi müziklerini üretmeye 
1988’de üniversiteden dört arka-
daşıyla birlikte kurduğu “Tını” 
grubuyla başlayan Feridun 
Düzağaç, 2015 Ekim ayında 9. 
Stüdyo albümü olan “Başka”-
nın ardından konserlerine hız 

kesmeden 
devam ediyor. 
Düzağaç’ın 
konserlerinde 
son durağı 

ise Kartal’da bulunan İstanbul 
Anadolu yakasının en büyük 
canlı performans mekânı Beyrut 
Performance olacak. 23 Şubat 
Cuma günü gerçekleşen konser 
21:30’da başlayacak.

Duru sesi 
ve şar-
kılarıyla 
ruhumuza 
işleyen Leman Sam, Sevgililer 
Günü Özel konseriyle 14 Şubat 
Çarşamba günü saat 22:00’da  
IF Performance Hall Ataşehir 
sahnesinde olacak.

Son zamanlarda yakaladıkları 
çıkışla adını duyurmayı başaran, 
Türkiye’nin alternatif grupla-
rından “Adam-
lar”, 17 Şubat 
Cumartesi saat 
22:30’da 
Dorock XL 
sahnesinde 
olacak.

Ayın Sergisi
“Fineart Sanatsal Baskı”nın 

her sene Şubat ayında yaptı-

ğı karma sergisinin altıncısı 

“Fotoğrafta Kompozisyon” 

adıyla 10 Şubat’ta Cadde-
bostan Kültür Merkezi’nde 

açıldı. Geçtiğimiz yıl haya-

tını kaybeden usta fotoğraf 

sanatçısı Prof. Dr. Sabit 
Kalfagil’e adanan sergi, 
diğer fotoğraf sergilerinden 

farklı olarak “Diasec” baskı 

tekniğiyle basılan fotoğ-
raflardan oluşuyor. Sanat 
severlerin yoğun ilgi göster-

diği sergi 16 Şubat’a kadar 

devam edecek. 

Ayın AlbümüKesmeşeker - Kadıköy
Kadıköy’de doğan, şarkıları her daim 
Kadıköy kokan Kesmeşeker, 28. yılını 
doldurdu. Grubun yeni albümü “Kadı-
köy” de Aralık ayı itibariyle raflarda yeri-
ni aldı. Ada Müzik etiketiyle yayınlanan, 
içinde 10 şarkı bulunan albümün söz ve 
müzikleri grubun kurucusu Cenk Taner’e 
ait. Basta Canay Cengen, vurmalılarda ise 
Gökhan Özcan’ın eşlik ettiği albüm, Kes-
meşeker’in kurulduğu 1990’dan bu yana 
10’uncu stüdyo albümü. 

Ayın
Konserleri

Ayın Filmi
Güzel 
Adam 
Süreyya
Eyüp’de doğan çocukluğu ise 

Zeytinburnu’nda geçen Süreyya 

Soner, çok sevdiği dayısı onu 

Beşiktaşlı yaptığında henüz 8 

yaşındadır. Semt takımlarında 

kalecik yapan Süreyya, futbolcu 

formasını giymeyi hayal etmedi-

ği Beşiktaş’a malzemeci olarak 

girmeyi hayal eder ve kısa süre 

sonra bu hayaline kavuşur. 1981 

yılına Beşiktaş Spor Kulübü’nde 

malzeme sorumlusu olarak çalış-

maya başlayan Süreyya Soner’in 

Beşiktaş’a adadığı yaşamının 

anlatıldığı belgeselin yönetmenli-

ğini Gökçe Kaan Demirkıran üst-

leniyor. Süreyya’nın günümüzde, 

kaybolduğunu, unutulduğunu 

düşündüğümüz bazı değerlerin 

temsilcisi olarak anlatıldığı filme 

Fikret Orman, Metin Tekin, Ali 

Gültiken, Feyyaz Uçar, Les Fer-

dinand, Gordon Milne, Ricardo 

Querasma gibi birçok isim konuk 

oluyor. Yılmaz Erdoğan’ın da 

seslendirme yaptığı belgesel film 

9 Şubat’ta vizyona giriyor.

Ayın Kitabı
Nar Ağacı - 
Prof. Dr. Nazan Bekiroğlu 
Nazan Bekiroğlu’ndan Trabzon-Teb-riz-Tiflis-Batum-İstanbul hattında geçen muhteşem bir roman. Balkan Savaşı yılla-rında başlayıp I. Dünya Savaşı’na uzanan bir öykü… Trabzon’da ve Tebriz’de do-ğup birbirlerine doğru yol alan iki hayat; önce delice akan sonra durgunlaşan iki ırmak… Aslında çok ırmak… Tebriz’in en büyük, en asil halı tüccarının deli fişek oğlu Settarhan ve Trabzonlu inci tanesi 

Zehra… 
İki büyük savaşın 
savurup yeniden şe-
killendirdiği hayatlar, muhaceret, tehcir, 
mücadele, kader… 
Farklı inançların 
aktığı ortak zemin, üç ülke ve üç sevda Nazan Bekiroğlu’nun mürekkebi aşk olan kaleminde buluştu. “Nar Ağacı” bir Doğu masalı kadar zengin, hayal kadar güzel, hayat kadar gerçek bir hikâye… İncelikle işlenmiş karakterleri, zengin detayları ve dönemi anlatmadaki maharetiyle yıllarca unutulmayacak bir kitap…
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H      ekimlik, oyunculuk, 
yazarlık… Hepsi kendi al-
anında ayrı ayrı uzmanlık 

gerektiren birçok işi hakkıyla yerine 
getiren, “Bir Zamanlar Anado-
lu’da”nın muhtarı, “Çukur”un İdris 
Koçovalı’sı Ercan Kesal son günle-
rde raflarda yerini alan “Aslında…” 
kitabıyla yazarlık kariyerine de 
hız kesmeden devam ediyor. Gaze-
teciler, öğrenciler, edebiyatçılar 
ve sinemacılar tarafından Ercan 
Kesal ile yapılmış röportajların 
yer aldığı, Kasım ayında İletişim 
Yayınları’ndan çıkan “Aslında...”, 
Kesal’ın hayata, memlekete, in-
sana, edebiyata ve sinemaya dair 
bakışını adeta bir sohbet havasıyla 
okuyucuya sunuyor, yaşamına geniş 
bir perspektiften bakmamıza ola-
nak tanıyor. Biz de imza günü için 
geldiği Akademi 1971 Kitapevi’nde 
Kesal’ın konuğu olduk, yeni kitabı 
“Aslında…”yı sorduk.

“YAZAR BELLEĞİNDEN 
BESLENİR”

Hekimlik, oyunculuk, yazarlık... Hepsi 
alanında ayrı ayrı uzmanlık gerektiren 
birçok işi hakkıyla yapıyorsunuz. Bu 
alanlar birbirini besliyor mu?Kuş-
kusuz… Hekimlik hastayı dinleme 
sanatıdır. Hasta hekimine güvenir, 

itimat ederse (ki ideal olan da budur) 
sakınmadan tüm hikâyesini anlatır. 
Yazar, başkalarının hikâyelerinden, 
deneyimlerinden, duyduklarından, oku-
duklarından, kısacası belleğinden bes-
lenir. Oyunculuk da öyle. Detayları fark 
etmeyen, ayrıntıların peşine düşmeyen, 
gözlem gücü olmayan oyuncunun işi 
zordur. Tüm bunları bir arada yaşama 
şansına sahip oldum, şükürler olsun.

“DİZİ SÜRELERİ 
KISALTILMALI”

“Çukur” dizisinde ana karakterlerden 
bir tanesini canlandırıyorsunuz. Proje-
ye ikna olma süreciniz nasıl oldu?Ge-
çen yıl aynı yapım şirketinin “İçerde” 
dizisinde 3-4 bölüm oynamıştım. İş-
lerinin ehli, uyumlu, kaliteli bir ekiple 
çalışmanın mutluluğunu yaşamıştım. 
Bu yıl aynı ekip, Gökhan Horzum’un 
çok güçlü bir senaryosuyla birlikte ça-
lışmayı teklif ettiğinde kabul etmesem 
haksızlık olurdu!

Dizilerin farklı bir çalışma temposu 
var. Bu tempo günlük rutinlerinizi 
etkiledi mi? Adapte olma sürecinizden 
bahseder misiniz? 
Dizilerin süresinin bu kadar uzun olma-
sı oyuncular dâhil tüm ekibin temposu-
nu etkiliyor ister istemez. İlk haftalarda 
daha ağır yaşamış olsam da bu koştur-
macayı;  giderek oturdu bazı şeyler ve 
yoluna girdi diyebilirim. Ama süre daha 
az olmalı, bu kesin.

“SÖYLEŞİLERİME 
KIYMET VERİRİM”

Yeni kitabınız “Aslında...”nın ortaya çı-
kış süreci nedir? Fikir nasıl şekillendi?
2008’de Üç Maymun ile başlayan bir 
sinema oyunculuğu öyküm var. O gün-
den sonra başka filmlerde oynadıkça 
söyleşi talepleri de arttı. Sonra geriye 
dönüp baktığımda sinema ve edebiyat 
üzerine ne çok şey konuşmuşuz dedim. 
Hepsi de bir yerlerde dağınık duruyor-
du. Bu yüzden bir şey yapmam gerekti-
ğini fark ettim. Çünkü ben konuşmaları-
ma, söyleşilerime, hikâye yazmak kadar 
kıymet veririm. Velhasıl, bunların bir 
işe yaramasını, doğru yerlere ulaşmasını 
istedim. Hepsini bir araya getirecek çok 
özel bir çalışma olması düşüncesiyle 
Doğuş Sarpkaya’nın hazırladığı, Tanıl 
Bora’nın da profesyonel dokunuşlarıyla 
güzel bir çalışma çıktı ortaya.

Kitapta bunun cevabını buluyoruz ama 
henüz okumayanlar için kitabın adı 
neden “Aslında...” ?
Kitabın adını yönetmen arkadaşım 
Tayfun Pirselimoğlu koydu. Sunuş 
yazısını da yazmıştı zaten sağ olsun. 
Kitaptaki söyleşilerde farkında olmadan 
en çok kullandığım bağlaç “Aslında…” 
kelimesi olmuş! Tayfun hatırlattı bana. 
Bizim coğrafyamızın insanı doğrudan 
değil de imalarla konuşmayı sever. 
Kıssalarla hisselerle konuşur. Mutlaka 
sonunda “Aslında…” diyerek de devam 
eder. Belki bu yüzden…

“OKUYUCULARIMLA 
SOHBET EDİYORUM”

Söyleşilerinizin derlendiği bu kitap 
için okurla edilen bir sohbet diyebilir 
miyiz?
Tabii ki. İçindeki tüm söyleşiler de 
öyle. Onlarla sohbet ediyor, onlardan 
duyduklarımı yazıp, yeniden onlara 
gönderiyorum. Onlardan gelecek cevabı 
da merak ediyorum doğrusu.

“GERÇEK HAYAT SANATI YENER”

Kitapta altını çizdiğim cümlelere gelir-
sek, kurguyla gerçeğin ilişkisi yılların 
tartışma konusu. Siz bu tartışmaya 
“gerçek hayat sanatı yener” cümlesiyle 
katkı koyuyorsunuz. Bu cümleyi biraz 
daha açabilir misiniz?
Sanat hayatın taklit edilmesi değil midir 
zaten? Ben buna gerçeğin yeniden icat 
edilmesidir diyorum. Ama her seferinde 
dönüp baktığımız hayatın kendi gerçe-
ğinden başka bir şey de değil! 

“SANATÇI TARAFTIR”

“Sanatçı tarafsız olur” liberal öğretisi-
ne karşı, sözünü esirgemeyen, tarafını 
ve çizgilerini net bir şekilde çizmiş bir 
sanatçısınız. Bu konuda ne düşünü-
yorsunuz?
Sanatçı taraftır. Vicdanın, onurun, hay-
siyetin, mazlumun tarafıdır…

*Bu röportaj ilk olarak 5 Ocak 2018 tarihinde Gazete Kadıköy’de yayınlanmıştır.

Gerçek hayat 
sanatı yener

“Bir Zamanlar Anadolu’da”nın muhtarı, “Çukur”un 
İdris Koçovalı’sı usta oyuncu Ercan Kesal ile yeni kitabı 
“Aslında…”yı konuştuk
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SOLDAN SAĞA 
1- Televizyon dizilerinin yanı sıra ‘Son Osmanlı Yandım 
Ali’, ‘Yazı Tura’, ‘Uzun Hikaye’ gibi filmleriyle tanınan 
ünlü aktör… Bir tür cetvel. 2-Bir askeri harekâtta birlikle-
rin gereksinim duyduğu her türlü gerecin toplandığı, da-
ğıtıldığı bölge… Orhan Kemal’in bir romanı… Omurları 
birbirine oluşturan ana madde… Trafiği yoğun olan ana-
yol. 3-Kabul eden, isteyen… Bayraktar… Bir devletin, bir 
hanedanın ya da bir şehrin simgesi olarak kabul edilmiş 
resim, harf ya da şekil… Fenerbahçe’nin kısa yazılışı. 
4-Belirti, iz, ipucu… Sert buğdaydan elde edilen, taneleri 
iri, glütence zengin un… Haykırma, bağırma. 5-Taydaş, 
boydaş, öğür… Şehzadelerin özel eğitmenleri… Bazı 
zaman, gah… İlgi çekici, değişik kimse. 6-‘Ahde Vefa’ 
adlı albümüyle müzik listelerinde üst sırada yer alan ünlü 
şarkıcı… Su… Kadıköy’de bir semt. 7-‘Ey, hey’ anlamın-
da ünlem… Sabahattin Ali’nin bir romanı. 8-Satrançta 
bir taş… Gözde canlılık… Kabuğu kolay soyulabilen, 
güzel kokulu bir tür mandalina… Uyum. 9-Obje, nesne… 
ABD’deki ulusal basketbol ligi… Elektrik akımı devrele-
rinde birleştirme yapmak ya da akımı bir ya da daha fazla 
okla ayırmak için kullanılan kutu… Bir nota… Verme, 
ödeme. 10-Harekete hazır, tetikte… Bir eksenin dön-
dürdüğü tekerlek biçimindeki makine parçası… Küçük 
ve sevimli… Sodyumun simgesi. 11-Litvanya’nın plaka 
işareti… Bizmutun simgesi… Diskjokeyin kısa yazılışı… 
Hayvanların su içtikleri taş ya da ağaçtan oyma kap… 
Ağı, zehir. 12-Bir ilimiz… Halit Ziya Uşaklıgil’in bir 
romanı… Bir nota. 13-Hemen hemen,sanki… Ediz önadlı 
aktör… İri taneli bezelye… Üç ya da daha çok sesin bir 
arada tınlaması. 14-Parmaklık, korkuluk… Samaryumun 
simgesi… Üslup, tarz… Resmi olmayan giysi. 15-Des-
tansı… Anıt… Yöresel, yerel. 16-Türkiye’nin plaka işare-
ti… Eski dilde sonsuzluk… Ödenti… Bölük sözcüğünün 
kısaltması… Beddua. 17-I. Ulusal mimarlık akımının 
önde gelen temsilcilerinden biri olup 1913 yılında açılan 
Kuloğlu (Bostancı) Camisi’ni de tasarlamış mimar… 
Hıyanet eden (kimse). 18-Aynı düzeyde olan, aynı hak-
lardan yararlanan… Gönderme, yollama… Sevgili… 
Dedelerden ve büyükbabalardan her biri. 19-Fırat önadlı 
aktör… Kayın, kayınbirader… İnceltici… Kadınların 
kullandığı uzun omuz atkısı. 20-Seçkincilik… Vurguncu-
luk, ihtikarcılık. 

YUKARIDAN AŞAĞIYA: 
1-‘Aslında Hayal’ adlı yeni kitabı geçenlerde yayımlanan 
ünlü yazar… Teniste rakibin karşılayamadığı, doğrudan 
doğruya sayı getiren servis… Yağlı, mayalı ya da maya-
sız hamurdan yapılan çörek. 2-Avrupa Uzay Ajansı’nın 
kısa yazılışı… Gemilerde içlerine içme suyu konulan, 
ortası basık, küçük fıçı… Uyarlanmış… Bir renk. 3-Çok 
küçük parçacık… Kadıköy’de bir semt. 4-Reşat Nuri 
Güntekin’in bir romanı… Stadyumun kısa yazılışı… Dağ 
geçidi. 5-Hangi şey… Büyükşehir, metropol… Dogma, 
inak… Okullarda kağıt, mukavva, tahta vb. ile yaptırılan 
çalışmalar. 6-Bayındırlık… Yakup Kadri Karaosmanoğ-
lu’nun bir romanı… İbadethane. 7-Eski dilde milletler… 
Kötü, çirkin… Alamet, işaret. 8-Bir bağlaç… Somurt-
kan… İstanbul’da halk sağlığına yönelik hizmetleriyle 
tanınmış, Hekimbaşızade adıyla bilinen hekim. 9-Kumda 
birtakım çizgiler çizerek fala bakma, kum falı… Bedava-
dan… Süsen bitkisine verilen bir ad. 10-Oyun yazma ve 
yönetme bilgisi… Bir işin yapılmasına ayrılan çalışma 
süresi, oturum. 11-Erkek kişi… İyi gitmeyen, iyi işleme-
yen… Saniyede bir julluk iş yapan bir motorun güç biri-
mi… Barındırma. 12-Coşkun, esinle dolu… Ortadoğu’da 
bir göl… Kamulaştırılan bir yer üzerinde, kamu çıkarının 
özel çıkara oranla yüksek olması. 13-Sahip… Kürkü 

beğenilen bir hayvan, as… Mecazen, boşuna söylenmiş 
söz… Yılın on iki bölümünden her biri… Çıplak resim. 
14-Rusya’da bir ırmak… Fantastiklik… Metneryumun 
simgesi… Halk dilinde romatizma ağrısı. 15-Bir nota… 
Lütesyumun simgesi… Bir devletin temel yasası… At 
yetiştirilen tesis. 16-Dar, çok ince metal parça… Olay-
ların gidişinde olağan dışına yer vermeyen, değişmezlik 
ve mecburiyet gösteren kural… Yapma, etme… Bildir-
me, bildirim, haber verme. 17-Sanayi, endüstri… Haklı, 

doğru… Yöre, çevre… Bir seslenme sözü. 18-İyilik, 
lütuf, inayet, ihsan… Islandığı zaman kolayca biçimlen-
dirilebilen yumuşak ve yağlı toprak… Kuzey Atlantik 
Paktı Örgütü’nün kısa yazılışı. 19-Döşeme işi… Çok sık 
hastalanan, sağlıksız (kimse)… Bir rengin koyuluk ya da 
açıklık derecesi. 20-Bir işten anlayan, bir işi iyi yapan 
kimse… Bir gazete ya da derginin günlük yayımından 
ayrı ve ücretsiz olarak verdiği parça… Buyuran, buyuru-
cu… Gereken ilgiyi göstermeme, boşlama, savsaklama.
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Sesi Moda’dan dünyaya yayılan 
Türkiye’nin unutulmaz sa-
natçısı, Kadıköy’ün “Barış 

Abi”si Barış Manço’nun hayatını 
kaybetmesinin ardından 19 yıl geçti. 
Gerisinde unutulmaz şarkılar, herkese 
örnek olacak bir hayat ve iki çocuk 
bıraktı. O çocuklardan biri de Doğukan 
Manço’nun küçük kardeşi Batıkan 
Zorbey Manço… Batıkan bu günler-
de çocukluğunu geçirdiği Moda’da, 
ağabeyi Doğukan ile birlikte açtıkları 
“Los Manços” kafeyi işletiyor. Biz de 
Los Manços kafeye konuk olduk, Ba-
tıkan Zorbey Manço’ya babası “Barış 
Manço’yu sorduk.

“LOS MANÇOS” UN HİKÂYESİ

Bu aralar nasıl geçiyor günleriniz. 
Nasılsınız?
Gününe göre değişiyor. Kurumsal bir 
firmada çalışıyordum plazavari kurum-
sal hayattan sıyrılmak istediğim için, 
hayatımın büyük bir bölümünü geçir-
diğim Moda’da Doğukan ile birlikte 
böyle bir yer açtık. Son iki üç yılda 
merak saldığım bir sektördü kafecilik. 
Her meslekte olduğu gibi zorlukları da 
güzellikleri de var. Bazı şeyler umdu-
ğum gibi gitmemiş olabilir. Ama ben 
yine eğlenceli kısımlarını hep hatırla-
rım. O şekilde değerlendiririm. Bir kere 
çok sosyallik isteyen bir iş ki benim 
öyle alışkanlığım olmadı. Bu kadar içe 
dönük biriyken bu kadar dışa dönük bir 
mesleğe girince bana da çok değişik bir 
deneyim oldu. 

“ÇOK YARAMAZLIKLARIMIZ 
OLDU”

Kafeyi çocukluğunuzun da geçtiği 
Moda’da açtınız. Moda’da geçen ço-
cukluk günlerinizden biraz bahseder 
misiniz?
Buralar da çok fazla yaramazlıklarımız 
da oldu. Doğukan özellikle bir dönem 
çok yaramazdı. Çocukça yarmazlıklar 
işte… Apartman zillerine basıp, uhu-
layıp kaçmak gibi. Sadece basıp da 
kaçmazdık. Bir de uhulardık zil düğme-
lerini(gülüyor). Çocukluğumun büyük 
bir kısmı burada geçti. Liseden sonra 
Amerika’ya gittik.  Moda’dan uzun bir 
süre ayrı kaldık. Yaz tatillerinde geli-
yorduk sadece. Moda çok değişti tabi. 
Bu değişime rağmen hala hafızamda 
kalmış bazı yerler var. Moda’nın en 
aklımda kalan yerlerinden birisi çay 
bahçesi olmuştur. Onun önünde çocuk 

parkı vardır. Eski haliyle hatırlarım tabi 
ben. Benim çocukluğumda orada iki 
tane kaydırak, üç buçuk salıncak, bir de 
tahteravalli vardı. Çok gelip oynamış-
lığımız var orada. Orada bir de geçiş 
yolu vardı. Araçlara kapalı ama yaya-
lara açık. Orada bisiklet sürer ve paten 
kayardık. 

Doğukan ile aranız nasıldı?
İyi anlaşırdık fakat aradaki yaş farkın-
dan kaynaklı arkadaş ortamlarımız fark-
lıydı.  Ben onun arkadaş çevresindeki 
ortamında sıkılıyordum. Şimdi dönüp 
baktığımızda yaşlar ilerleyince ortak 
arkadaşlarımız çok var tabi. Mahallede 
herkes bilirdi bizi Barış Manço’nun 
oğlu diye, biraz daha dikkatli olmak 
zorundaydık yani. Ama yine de biraz 
şikâyet getirdik(gülüyor).

“BABAMI BOYKOT EDERDİK”

Babanızı televizyonda diğer çocuklarla 
izlerken ne hissediyordunuz?
Yani biraz biraz hatırlıyorum. Çünkü 
hayatımın bir parçasıydı televizyoncu-
luk yönü. Ben dört yaşındayken başladı 
‘7’den 77’ye’.  Annemin anlattığına 
göre ben ilk başlarda “Adam Olacak 
Çocuk”a katılan çocukları çok kıskanır-
mışım. Doğukan da aynı şekilde. Baya 
biz boykot edip izlemezmişiz. Doğukan 
direk odadan çıkarmış, ben de bakmaz-

mışım ama dinlermişim yine de. Sonra 
sonra alıştık tabi.

Siz de katılmıştınız galiba programa?
Evet öyle bir tecrübem oldu. Annemi 
çok baskılıyordum ben de çıkmak is-
tiyorum diye. Doğukan’ın yaşı geçtiği 
için o torpilden faydalanamadı. Biraz 
biraz hatırlıyorum. Kaydı da elimde var. 
Tabi orada biraz yine Doğukan’ın sabo-
tajı da var. O da şöyle ki; ben katıldığım 
için program öncesi daha ne şarkı söy-
leyeceğimi bilemezken o beni orada bir 
doldurdu. “Domates biber salça, bu ne 
biçim kalça” gibi bir şeyler söylemişti. 
Bunu söyle dedi bana. Orada o kadarını 
babamın önünde söylemeye yemedi 
tabi(gülüyor).

“ZOR GÜNLER YAŞADIK”

Barış Bey’in vefatından sonra Ame-
rika’ya yerleştiniz. Uzun sürede med-
yada görünmemeyi tercih etmediniz. 
Bunun sebebi neydi?
Tercih değil zorunluluktu aslında. Ba-
bamın ölümünden sonra zor zamanlar 
yaşadık. Kefil olduğu bir borç yüzünden 
banka mal varlığına haciz getirdi. Eve 
el konması gibi durumlar oldu. Hepsi 
peş peşe o kadar bağlandı ki annem bizi 
bunlardan biraz korumak ve uzaklaş-
tırmak için Amerika’ya yerleşmemizi 
istedi.

Ev ne durumda şuan?
Borçtan sonra banka eve el koydu. Bir 
ara açık arttırmayla satmak istediler. 
Girişimlerimiz sonucunda bunu önle-
dik. Derken aradan yıllar geçti. Kadı-
köy Belediyesi’nin de desteğiyle sene-
lerdir düşündüğümüz evi müzeleştirme 
fikrini hayata geçirebildik. Belediye 
evi kiraladı. Birlikte müzeleştirdik ve 
2010’da müze olarak ziyarete açıldı. O 
gün bu gündür müze işletmesi Kadıköy 
Belediyesi’nde. Ev hala bankanın. İçin-
deki eşyalar da bizim olduğu için böyle 
bir üçgen ilişki var.

“OKU OĞLUM OKU…”

Moda’da geçen unutamadığınız bir 
anınız var mı?
Bizim babamla Türkiye içerisinde 
ailecek gezme şansımız pek olmadı. 
Çünkü biz öyle bir eylemde bulundu-
ğumuz zaman babamın etrafına herkes 
doluşuyordu. Dolayısıyla biz kaliteli 
zamanları Belçika’da daha fazla yaşa-
yabildik. Buradaki anlarımız daha çok 
evin içerisinde oldu.Unutamadığım bir 
anı varama. Bir gün yine mahallede 
diğer arkadaşlarla oynuyordum. An-
nemle babam sürekli bir yere giderken 
haber verin diye tembih ederdi. Ben de 
diğer arkadaşlara uyup onlardan haber-
siz Moda Parkı’na gittim bir gün. Biz 
parkta koşturuyoruz, oynuyoruz. Arka-
daş dürttü; “şu senin baba değil mi ya? 
Buraya doğru bakıyor” dedi.  Baba diye 
koşarken suratındaki o hayal kırıklığını 
gördükçe benim adımlar iyice küçüldü. 
Arabaya bindik, sessiziz tabi. Eve git-
tik orada bir annem bir babam nasihat 
veriyor. Çok utanmıştım fakat o zamanı 
bile hep güzellikleriyle hatırlıyorum.

Barış Bey programda da çocuklara 
nasihatler, öğütler vermeyi çok sever-
di. Size en büyük öğüdü neydi?
Bana en büyük öğüdü “Oku oğlum 
oku” olmuştur. Sadece akademik 
eğitimden bahsetmiyorum. Kitaptan 
gazeteden her neyse okuyupta bilgiyi 
edinmenin en doğru yöntem olduğunu 
düşünürdü her zaman. Çok geniş bir 
kütüphanesi vardı. O kütüphanesine 
de hep teşvik etmiştir bizi. Çok çeşitli 
kitapları vardı o kütüphanede. Sadece 
romanlar değil; ansiklopediler, felsefe 
kitapları, atlaslar… Her türden kitap 
vardı. Onun içindir ki kitap biriktirmek 
benim için hala büyük bir hobidir.

Batıkan Manço, 
babası “Barış”ı anlattı
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Anadolu Yakası’nda farklı isim-
lere, farklı hikâyelere sahip bir 
çok semt bulunuyor. Bunlar-

dan bazılarının ise hikâyeleri oldukça 
ilgi çekici. İşte Araştırmacı Muzaffer 
Cellek’in kaleme aldığı Kadıköy’ün 
meşhur semtlerinden Şaşkınbakkal’ın 
hikâyesi: 

İstanbul’da Caddebostan, Şaşkınbak-
kal ve Bağdat Caddesi. En tanınmış 
yerler. Ve burada efsane ‘Şaşkınbakkal’ 
semti var. Sahibi kim buranın? Yani bu 
semte ismini veren şahıs, kim? Kimdir 
bu imparator? Bu efsane imparatorluk 
nasıl doğdu? Hemen söyleyelim. Tatlı 

bir hikâyesi var. İnsanlığa ders verecek 
nitelikte. Ailenin bireyleri bugün sağ. 
Onlar, bir “Efsane” imparatorluğun 
sülalesinden geliyorlar. Hem de ta 
kendileri: Bir semte adını veren Şaş-
kınbakkal Ahmet Koşar’ın hikâyesi bu 
anlatılanlar.

Torun Volkan Koşar, kız kardeşleri 
Feryal ve Meral. Şaşkınbakkal Ahmet 
Koşar’ın Karısı Emine hanım ve gelin-
leri Birim Hanım. Bağdat Caddesinde 
otuyorlar o zamandan bu zamana.

Bir zamanlar bir bakkal vardı. Çayır-
ların tepesine kondurduğu bakkal-ma-
nav dükkanı ile müşteri beklerdi. Et-
raftan ona, ‘Şaşkın Bakkal’ demişlerdi. 
Koskoca semti şaşırtmıştı da ondan. İn 
yok, cin yok. Bu dükkan niye açılır ki 
çayırların ortasına?! Bugün bu semtte 
ev almak, Newyork’tan çok pahalı. 
Adam, tarlaya bakkal dükkanı kondur-
muş. Ipıssız koca tarla. Uzaklarda inşaat 
işçileri çalışırlar, onlarmış müşterileri.

Şaşkın bakkalın torunu, Volkan Koşar 
ile röportaj yaptık. Sorduk. Anlatıyor: 

“Rahmetli babam İhsan Koşar, Dedem 
Ahmet Koşar için ‘Dünyanın en akıllı 
adamı’ derdi. Kimse yokken ortalıkta 
çayırlara manav-bakkaliye dükkanı 
kurmuş. Bir ayağı kısa olduğu için az 
topallarmış, ‘Topal Ahmet’ denirmiş 
kendisine. Sonra sonra Şaşkın Bakkal 
adıyla anılmış. İki kardeşmişler. İşlerine 
yoğun olarak sarılmışlar. Çok tasarruflu 
gitmişler. Kasa anahtarını kimseye ver-
memişler.”

Her şeyin bir ilki vardır. İlkler önem-
lidir. Bu yörede o ilkleri Ahmet Koşar 
başlatmış. Yani Şaşkın Bakkal’ın ta 
kendisi. O devirlerde bölgede büyük 
köşkler ve Erenköy Kız Lisesi haricinde 
kimse yoktur. Öyle ki, Ahmet Koşar, 
yanında 16 işçi çalıştırmağa başlar. 
İstanbul’un ilk telefonlu bakkalıdır 
artık. Kadıköy’den Bostancı’ya kadar 
hiç kimsede telefon yoktur daha. Tek 
başlarına, köşklere, büyük okullara 
hizmet verilmeye başlanır. Kardeşler 
küfelerle satış yaparlar. Para biriktirirler. 
Tutumludurlar. Nihayet sinema getirme-

ye karar verir iki kardeş. Mevcut Şaşkın 
Bakkal dükkânı yıkılır. Yerine Atlantik 
Sineması yapılır…

Torun Volkan Koşar, aile boyu, yine 
aynı semtte oturuyorlar. Şaşkın Bak-
kalın eşi Emine Hanım sağ. Oğulları, 
torunları kendi yarattıkları semtteler 
şimdi. Oğul Volkan Koşar devam edi-
yor: “Dedem, yeniliklerin hep öncüsü 
oldu. Çalışma temposu içinde kalbi 
dayanamadı. 52 yaşında öldü.”

Bağdat Caddesi üstünde koskoca 
semte adını veren şaşkın Bakkal, bu 
güne kadar pek anlatılmadı. O koskoca 
semt, halen onun adıyla anılıyor şimdi. 
Ama Şaşkınbakkal’ın kendisi bir efsane 
olarak belleklerde kaldı…

Semt İsim Hikâyeleri #2: Şaşkınbakkal

KOÇ: Kişisel geli-
şiminize odaklanın. 
Ay boyunca yurt dışı 
bağlantılı konular or-
taya çıkıyor. Anadolu 
Yakası’nın huzurlu 
atmosferinden ayrılabilir, seyahatler 
planlayabilir, iş veya özel hayatınızla 
bağlantılı seyahatlere çıkabilirsiniz. 10 
Şubat sonrasında, tamamen kafanızda 
kurgulayacağınız ve aslan aksiyona 
geçmeyecek platonik takılmalar hayal 
dünyanızı da kamçılayacak. 

BOĞA: 16 Şubat 
günü gerçekleşecek 
Güneş Tutulması önce-
si ve sonrası birer hafta 
boyunca iş hayatınızda 
büyük adımlar atabilir-
siniz. Size fazla gelen, artık istemedi-
ğiniz görevlerinizi belki de bu tarihten 
önce bırakmalısınız. Kulüp ve der-
neklerde görev almak, sosyalleşmek 
ve kendinizi iyi hissettiğiniz dostlarla 
birlikte olmak size iyi gelecek. Ada-
lar’da fayton sesleri eşliğinde bir sahil 
yürüyüşü için hiç de fena bir ay değil.

İKİZLER: Başka-
larının sizin için söy-
ledikleri bu ay önem 
kazanıyor. Ay boyunca 
karşıt burcunuzda bulu-
nan Mars ikili ilişkile-

rin hayatınızda bu ay ön plana çıktığını 
gösteriyor. 16 Şubat günü gerçekle-
şecek Güneş tutulması uzaklarla ilgili 
gelişmelere işaret ediyor. Yurt dışı, 
yabancılar, yüksek öğrenim konuları 
gündeme geliyor. Kadıköy Rıhtım’da 
bulunan danışmanlık bürolarından 
yurtdışında iş veya çalışma ile ilgili 
bilgi alabilirsiniz

YENGEÇ: 10 Şubat 
sonrası tüm ay bo-
yunca Venüs, kişisel 
gelişiminizde pek çok 
fırsatın kapılarını açı-
yor. Oldukça meraklı ve öğrenmeye 
açık olduğunuz bu ayda Beykoz’da 
bulunan tarihi Anadolu Hisarı’nı gez-
menizi öneriyoruz Tek dikkat etmeniz 
gereken konu iştahınız. Tatlıyı fazla 
kaçırmamaya, diyabet olasılığına dik-
kat edin.

ASLAN: Kendinizi 
tazelemeye var mısı-
nız? Geçen ay sonu 
başlayan hareketlilik 
bu ay hızını kesmeden 
devam ediyor. 16 Şubat’ın ilk saatle-
rinde, karşıt burcunuzda gerçekleşecek 
Güneş tutulması öncesi, iş ve özel 
yaşantınızdaki ilişkileri biraz sorgula-
yın. Kalabalıktan uzaklaşmanız, içinize 
dönmeniz gereken bu süreçte Üskü-
dar’da bulunan Fethipaşa Korusu en 
isabetli adreslerden biri.

BAŞAK: Bazı 
alışkanlıklarınızı de-
ğiştirme, kendinizde 
istediğiniz gelişimi 
yaratma zamanı. 10 
Şubat sonrası karşıt burcunuza geçen 
Venüs, hem iş hem de özel hayatınızda 

çok büyük destekler alacağınızı işaret 
ediyor. Ayın son haftası seyahat etmek 
için uygun görünüyor. Ankara’dan kal-
kan Doğu Ekspresi tam da size göre. 
Üstelik Ankara Garı’na Pendik’ten 
hızlı tren kalktığı düşü-
nülürse…

TERAZİ: Yazarlık, 
hukuk gibi konulara ilgi 
duyabilirsiniz. Ay bo-
yunca konunuz iletişim 
olacak. Yazılı sözlü iletişim projeleri, 
imzalar bu ay sizin için önem taşıyor. 
Eski aşk konuları gündeme gelebilir. 
Beykoz kadar sakin olan aşk hayatı-
nız, bir cuma gecesi Kadıköy’ü kadar 
hareketlenecek. Dostlar, arkadaşlar 
ve içinde bulunduğunuz iş gruplarıyla 
ilişkilerinizde yenilenme var.

AKREP: Şans ve 
fırsat gezegeni Jüpiter 
burcunuzda ilerlemeye 
devam ediyor. 
Şubat ayı boyunca 
para konularında 
farklı fırsatları yakalayabilirsiniz. 
Kazancınızı artırmak için ısrarlı 
olun. Yatırım yapmaya meyilli 
olduğunuz bu ayda biraz daha sabır 
etmeli ve daha mantıklı bir yatırım için 
doğru zamanı beklemelisiniz. Kim bilir 
Ataşehir’deki o çok istediğiniz daireyi 
belki bir gün alabilirsiniz.

YAY: Yeni olan her 
şeye başlamak için uy-
gun bir ay. Ay boyunca 
Mars Yay burcunda ha-
reket ediyor. 10 Şubat 
sonrasında tüm ay bo-
yunca, ev ve aile konularında kendinizi 
şanslı hissediyorsunuz. Venüs, evinizi 

güzelleştirmek, yeni eşyalar almak, 
evde davetler vermek ve hatta evden 
çalışmanız için sizi bekliyor. Kendinizi 
Anadolu Yakası’nın uçsuz bucaksız 
AVM çukuruna bırakabilirsiniz.

OĞLAK: Yeniden 
yapılandıran gezegen 
Satürn Oğlak burcunda. 
Disipline olmanızı sağ-
lıyor. Ona kulak verir-
seniz işler yoluna girer. 
Kontrol edemediğiniz, 
varsayımlar üzerine kurulu, şehir efsa-
neleriyle dolu dedikodulardan uzakla-
şın. İstavrit’in bol olduğu bu günlerde 
balık avına ne dersiniz? Maltepe sahili 
bunun için uygun görünüyor.

KOVA: Bu ay burcu-
nuzda gerçekleşecek 
Güneş tutulması, ay 
boyunca etkili olacak. 
Pek çok şeyi geride bı-
rakmak, rahatlamak ve 
sadeleşmek istiyorsunuz. Mars, tüm ay 
boyunca sizi sosyal alanda destekliyor. 
İş çevrenizi genişletmeniz, dış dünyada 
daha aktif ve söz sahibi olmanız için 
şartlar hazır.

BALIK: Yönetici 
gezegeniniz Venüs, 
Balık burcuna geçiyor. 
Bu önemli dönem, sizin 
iş görüşmelerinde, her 
türlü müzakerede ikna 
gücünüzün arttığını, her türlü ortam-
da beğeni topladığınızı gösteriyor. 
Evde vakit geçirmekten sıkılmadınız 
mı? Galiba biraz dağıtmanın ve ufak 
serseriliklerin tam sırası. Bunun için 
Kadıköy’de bulunan Fil Bar uygun 
görünüyor.
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Kadıköy Belediyesi ilçede belirli nok-
talara yerleştirdiği kumbaralardan 
topladığı kıyafetleri kullanılabilir hale 
getirerek ihtiyacı olanlara dağıtacak

Üzerinize olmayan, giymekten bıktığı-
nız, eskiyen kıyafetlerinizi ve ayak-
kabılarınızı eskidi diye çöpe atmayın. 

Artık ikinci el kıyafetler için de kumbara var.  
Kadıköy Belediyesi ikinci el kıyafet, tekstil ve 
ayakkabı gibi giyim eşyalarının geri kazanımı 
için yeni bir projeyi hayata geçirdi. İlçede 52 
noktaya yerleştirilecek kumbaralardan toplanan 
kıyafetler, kullanılabilir hale getirilerek ihtiyacı 
olanlara dağıtılacak.

İlk etapta ilçede belirlenen 52 noktaya konu-
lacak olan kumbaralardan ilki Kadıköy Be-
lediyesi bahçesine yerleştirildi. Kumbaralara 
bırakılan kıyafetler bu iş için tahsis edilen iki 
adet toplama aracıyla toplanacak. Toplanan 
kıyafetler daha sonra kullanılabilir olanlar ve 
olmayanlar şeklinde ayrılacak. Kullanılabilecek 
olanlar, ihtiyacı olanlara ulaştırılacak. Kullanı-
lacak durumda olmayanlar ise geri dönüşüme 
gönderilecek.

AÇIK GARDIROP 17 
YILDIR HİZMET VERİYOR

Kadıköylüler ayrıca ikinci el kıyafet bağış-
lamak istediklerinde de ilgili iletişim nu-

maralarından bu konuda çalışan görevlilere 
ulaşabilecek. Kadıköy Belediyesi’nin 444 55 
22 numaralı Çağrı Merkezi’ne giysi ayakkabı 
tekstil eşyası bağışlamak için başvurulabiliyor.

 Bu arada Kadıköy Belediyesi 17 yıldır uygu-
ladığı Açık Gardırop 2. El Giysi Mağazası ile 
Kadıköylülerin verdiği destekle binlerce malze-
meyi ihtiyaç sahipleriyle buluşturuyor. Sosyal 
Destek Hizmetleri Müdürlüğü Açık Gardırop 
2.El Giysi Mağazası salı günleri erkek evsizle-
re çarşamba günleri ise ihtiyaç sahibi ailelere 
dağıtım yapıyor. Açık Gardırobun adresi ise 
şöyle “Eğitim Mahallesi Ahsen Çıkmazı Sokak 
Sadıkoğlu Plaza 4 No 2/3”

Taşınabilir Pil Üreticileri ve 
İthalatçıları Derneği (TAP) 
ile Ataşehir ve Kadıköy 

Belediyeleri yeni bir yarışma 
başlattı. Ataşehir ve Kadıköy be-
lediye sınırları içinde faaliyet gös-
teren anaokullarının katılacağı ve 
her ilçede en çok atık pil toplayan 
3 anaokulunun ödüllendirileceği 

yarışma 15 Mayıs 2018 tarihinde 
sona erecek.

Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları 
Derneği (TAP), Ataşehir Belediyesi ve 
Kadıköy Belediyesi ile beraber yeni 
bir yarışma başlattı. “Geleceğim için 
atık pil toplar mısın?” sloganı ile hayat 
bulan yarışmaya Ataşehir ve Kadıköy 
Belediye sınırları içindeki anaokulları 

katılabilecek. 15 Mayıs 2018 tarihinde 
sona erecek yarışmada her ilçede en 
çok atık pil toplayan 3 anaokulu ödül-
lendirilecek. 

Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıla-
rı Derneği (TAP) Genel Sekreteri Nes-
lihan Bahar kampanyayla ilgili şunları 
söyledi; “Projenin amacı çocuklardaki 
atık pil toplama farkındalığının 4-5 yaş-
lara indirilmesidir. Ataşehir ve Kadıköy 
Belediyeleri çevre korumanın 
önemine en çok gönül veren 
belediyelerimizin başında 
geliyor. Anaokullarını teş-
vik edecek bu yarışma ile 
her iki ilçede de atık pil 
toplama miktarını önemli 
ölçüde artırabileceğimizi 
düşünüyoruz. Toplumun 
en küçük bireylerine atık 
pil toplama alışkanlığını 
kazandırdığımız zaman 
onlara aynı zamanda çevreyi 
korumayı da öğrettiğimizi biliyoruz. 
Yarışmacı okullara başarılar diliyorum. 
Heyecanla sonuçları bekliyoruz.”

Neslihan Bahar sözlerine şöyle devam 
etti “Geleceğin Türkiye’sinde atık pil 

kavramını yerleştirmek için çocukları-
mıza, dolayısıyla okullarımıza büyük 
görevler düşüyor. Her yıl olduğu gibi 

2017-2018 okul dönemi için de 
Türkiye çapında tüm okul-

larda atık pil toplama 
kampanyasını 1 Ekim 
tarihinde başlattık. Her 
yıl ödüllü atık pil ya-
rışmasına katılan şehir 
sayısı ve dolayısıyla, 
okul sayısı artıyor.  
Okullardan atık pili 
belediyeler topluyor. 

Bu yıl pilot proje olarak 
ilk, orta ve liselerin yanın-

da anaokullarımız arasında da yarışma 
düzenledik. Kadıköy ve Ataşehir ilçe-
lerimiz zaten atık pil toplamada önde 
gelen belediyelerimiz. Bu ilçelerdeki 
anaokullarının da atık pil toplamadaki 
farkını göreceğimize inanıyorum” 

Geleceğim için atık pil toplar mısın? 

Geri dönüşüme atık ver, 
İstanbulkart’a para yüklensin
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), 
yeni uygulamasıyla geri dönüşüme atık ka-
zandıranların İstanbulkart’larına, atıkların de-
ğeri kadar para yüklenecek.

AA’nın haberine göre İBB kentin 100 noktasına geri dö-
nüşüm otomatları koyacak. Halk da buradaki otomatlara 
giderek kağıt, metal, plastiklerini geri dönüşüme verecek. 
Geri dönüşüme kazandırılan atığın değeri kadar da karta 
para yüklenecek. Böylece günde 17 bin ton evsel atığın 
çıktığı İstanbul’da atıkların geri dönüşüme kazandırılılması 
hedefleniyor. İBB halihazırda yalnızca 6 bin ton atığı geri 
dönüşüme kazandırabiliyor.Proje kapsamında ilk olarak 25 
otomat konulacak ancak henüz bölgeler açıklanmadı. Uygu-
lamanın bu yıl bitmeden başlaması planlanıyor.

Çöpe değil kumbaraya!

| 12

Milliyet sokak.indd   12 12/02/18   15:58



Havaların soğumasıyla sokak 
hayvanları için zor günler 
başladı. Sokak hayvanları bu 

soğuk kış günlerinde hem yiyecek bul-
mak hem de vücut ısılarını korumak 
zorunda. Peki, sokak hayvanları için bu 
soğuk kış günlerinde neler yapılabilir? 
Sizin için küçük onlar için büyük olan 
birkaç adımı sizlerle paylaşıyoruz.

SAHİPLENİN
En güzeli evinizin kapılarını bir hay-
vana bir can dosta açmanızdır. Onunla 
birlikte yaşamaya başlamanın sizin ha-
yatınızda ne kadar büyük değişiklikler 
yaratacağını anlamanız uzun sürmeye-
cektir. Can dostunuz da kısa sürede eve 
alışacak ve keyfine bakacaktır.

MİSAFİR EDİN
Eğer evinizin koşulları bir hayvanın 
uzun süre kalmasına uygun değilse. 
Yaralı, hasta durumundaki hayvanları 
kısa süreliğine misafir edin. 

OFİSİNİZDE YER AÇIN
Ofisinizde onlar için küçük bir yer açın. 
Kısa süre içinde tüm ofis çalışanların 
can dostu olduğunu göreceksiniz. Ofiste 
yaşama koşulları uygun değilse iş yeri-
nizin önünde bir kulübe yapar ve mama 

ve su kapı koyarsanız bir hayvanın 
yaşamını kurtarmış ve destek vermiş 
olursunuz.

ARACINIZI 
ÇALIŞTIRMADAN 
ÖNCE KAPUTA VURUN
Kediler sıcak yer aradığında ilk gittik-
leri yerlerden biri arabaların altı veya 
motorlarıdır. Arabanızı çalıştırmadan 
önce tekerlekte ya da motorda bir kedi 
olup olmadığını mutlaka kontrol edin.

BİR KAP SU VERİN
Su hayvanlar içinde hayattır. Sokak 
hayvanları için bir su kabı mutlaka 
bulundurun fakat metal ya da çelik su 
kapları suyu çabuk dondurur, kış ayla-
rında bu tür kaplara su koymak yerine 
plastik kaplara su koymak ve bu suların 
ılık olmasına dikkat etmek daha man-
tıklı. Eğer suya bir damla zeytinyağı 
damlatırsanız suyun donmasını engelle-
yebilirsiniz.

MAMA VERMEYİ 
UNUTMAYIN
Özellikle kar yağdığında yiyecek bul-
mak sokak hayvanları için mümkün 

olmuyor. Marketlerde sokak hayvanları 
için satılan mamalardan alıp akşam eve 
giderken beş dakikanızı ayırarak mama 
kaplarına ya da kuru alanlara mama 
bırakabilirsiniz. Düşük bir ücret karşı-
lığında kasaptan sakatat alıp hayvanlar 
için yol kenarlarına koyabilirsiniz. 
Mama alamıyorsanız evdeki artan ye-
mekleri onlara verebilirsiniz. Hayvan-
lara bozuk yemek vermeyin. Soğuk 
havalarda direnci azalan hayvanlar için 
bir ishal vakası bile ölümcül olabilir.

KUŞLAR İÇİN CAM 
KENARLARINA 
EKMEK BIRAKIN 
Kuşlar kedi ve köpekler gibi yaklaş-
mazlar ama onlar için pencerenizin 
önüne ekmek kırıntıları serpebilir ya da 
bahçenizdeki ağaçlara ekmekler asabi-
lirsiniz.

HASTA HAYVANLARI 
GÖRMEZDEN 
GELMEYİN
Yaralı ve hasta olduğunu düşündüğünüz 
bir hayvan görürseniz onu kaderine terk 
etmeyin. En yakın belediyeye haber 
verin.  Hasta bir hayvan gördüğünüzde 
bulunduğunuz semtin belediye yetkili-
lerinden mutlaka yardım isteyin.

BARINAKLARA 
DESTEK OLUN 
Yaşadığınız ilçede bir hayvan barınağı 
varsa özellikle kış aylarında bu barı-

nakta çok sayıda hayvan var demektir. 
Barınaklara yapacağınız mama bağış-
ları sayesinde çok daha fazla hayvanın 
ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlaya-
bilirsiniz. Kullanmadığınız battaniyeler 
ve eski gazeteler onların çok işine 
yarayacaktır.

KEDİ-KÖPEK EVLERİ 
YAPIN
Karton, plastik ya da tahtadan yapıla-
bilecek kedi, köpek evleri sokak hay-
vanlarının korunaklı bir yuvaları olması 
demek. Yapımı oldukça kolay olan bu 
evleri yağmura ve kara karşı dayanıklı 
olması için naylonla kaplamanız gereki-
yor. Hiçbir şey yapamıyorsanız boş bir 
karton kutuyu naylon poşetle kaplayıp 
yan yatırabilir bir sokak kedisinin en 
azından kısa süreli konaklayıp ısınabi-
leceği bir ortam yaratabilirsiniz.

Sokak 
Hayvanları 
için neler 
yapabiliriz?

MUTLAKA ARAYIN 
Başta Kadıköy Belediyesi olmak 
üzere Anadolu Yakası’nda birçok 
belediyeye bağlı veterinerlik bi-
rimleri ve barınaklar bulunuyor. 
Soğuktan veya başka durumlardan 
kaynaklı yardıma muhtaç hayvan-
ları bildirebileceğiniz başlıca bele-
diyelerin çağrı merkezi numaraları 
ise şunlar: 
Kadıköy Belediyesi: 444 55 22 
Üsküdar Belediyesi: 444 0 875
Adalar Belediyesi: 382 3 382
Pendik Belediyesi: 444 81 80
Ataşehir Belediyesi: 570 50 00

| 13

Milliyet sokak.indd   13 12/02/18   15:59



Kadıköy Atölye’nin kuruluş öyküsü 
bu kadar basit ve dopdolu işte… 

Kadıköy Atölye’yi beraber 
büyüteceğiz…

Felsefe, drama, sinema, müzik, kül-
tür-sanat, edebiyat, yazma ve okuma, 
tiyatro ve en çok da eğlence büyütecek 
hepimizi ve Kadıköy Atölye’yi…”

KADIKÖY ATÖLYE’DE 
NELER VAR?

Kadıköy Atölye, yetişkinler için; 
kültür–sanat, edebiyat, şiddetsiz 
iletişim, yaratıcı okuma ve yazma, 
drama, müzik, felsefe ve sahne sanatları 
alanında birçok atölyeye ve etkinliğe ev 
sahipliği yapıyor. Çocuklar için; yaratıcı 
yazı, felsefe, yaratıcı drama, İngilizce 
drama, astronomi, kukla, kodlama, 
elektronik, jeux dramatigues, çocuk 
sanat, yaratıcı dans, flipbook, masala 
yolculuk, tohumun yolculuğu, karagöz 
yapım, hikâyeli karakter tasarım atö-
lyeleri, gerçekleşen ve gerçekleşmeye 
devam eden etkinliklerden bir kısmı…

Kadıköy Atölye’de yapılan çalışmalar 
ve gelecekteki etkinlikler hakkında bilgi 
almak için; www.kadikoyatolye.com 
adresini ziyaret edebilir ve ilgili linkte 
yer alan sosyal medya hesaplarından da 
bilgi alabilirsiniz.

Facebook: /kadikoyatolye
Twitter: /KadikoyAtolye
Instagram: /kadikoy.atolye
Pinterest: /kadikoyatolye

“Biz önce bir kişiydik, 
birken iki olduk; kafa 
kafaya vermiş bir yandan 

düşünüp taşınırken ve bir yandan 
hummalı konuşmalar yaparken bir 
baktık ki üç kişi olmuşuz, dördüncü 
derken beşinci geldi yanımıza… 
Sevgi, kardeşlik, özgürlük, dayanışma, 
barış, sanat, insanlık, iyilik, samimiyet 
yüklü rengârenk hayaller kurarken, 
etrafımızda aynı hayalleri kuran ne 
kadar çok insan olduğunu gördük… 
Düşlediğimiz yaşamların,  iyilikleri ve 
güzellikleri çoğaltan birlikteliklerin; el 
ele verdiğimizde bize ne kadar yakın 
olduğunu gördük…

Evet çok ama çok yakındı… Çok 
mutlu olduk; kahkahalar attık, hayal-
lerimizin gerçeğe dönüştüğü anları 
taa içimizde hissettik, kalplerimiz 
birleştikçe hayallerimiz coştu. Hayal 
kurarken ve kahkahalar atarken 
birbirimizi daha çok tanıdık. Bir-
likte ne kadar eğlenebildiğimizi 
gördük.  Eğlendikçe birbirimize daha 
fazla inandık… Bizi birbirimize bu 
denli bağlayan kardeşliğimiz, sevgi 
ve dayanışmamız hem hayallerimizi 
hem de bizi büyüttü… Büyüdükçe; 
dayanışmanın sihirli gücü her yana 
yayıldı ve ışıl ışıl aydınlattı bizi… 

Kadıköy Atölye; bu ışıltıdan, sağanak 
bir yağmurun ardından gökyüzünde 
beliriveren rengarenk bir gökkuşağı 
gibi çıktı. Gökkuşağının, mutluluk ve 
dinginlikle birlikte heyecan ve coşku 
yaşatması gibi bir şeydi bu…

O kadar inandık, o kadar inandık 
ki; düşlediklerimiz birer birer gerçeğe 
dönüştü. 

O kadar bağlandık, o kadar bağlandık 
ki; etrafımızdakiler de bağlandı; bize ve 
Kadıköy Atölye’ye…

Kadıköy Atölye’nin neden ve nasıl 
kurulduğunu anlatmak; hepimizin 
ihtiyaç duyduğu farklı ve yaratıcı bir 
üretim ve dayanışma sürecinin ortaya 
çıkabileceğinin kanıtı. Kuruluş süre-
cinde gönüllü olan herkes elini taşın 
altına koydu. Kimi geldi tadilatın bir 
ucundan tuttu, bir diğeri geldi iç deko-
rasyona yardım etti. Atölye’deki her 
şey birçok gönüllünün ortak emeğiyle 
ortaya çıkmış oldu. En önemlisi de 
böyle bir mekanın açılabilmesi için 
gereken enerji, motivasyon ve cesaret 

bir çok insanın birbirine omuz vermesi-
yle yaratıldı. 

Kuruluşta, amacı üretmek ve 
dayanışmayla büyümek olarak ortaya 
çıkan bu dinamizm, Kadıköy Atölye’nin 
nasıl bir ihtiyacımızı karşılayacağının 
da ana göstergesi oldu!

O zaman dedik ki;
Bir sürü konuyu merak edip durur, 

hep dururuz, durmaya devam ederiz, 
durmayalım istedik. İnsanlar Kadıköy 
Atölye’de merak ettiği atölyelere 
katılsın, öğrensin, deneyimlesin, 
eğlensin istedik. Standart öğrenme 
biçimleriyle büyüdük hepimiz. Gerçek-
ten de standardı öğrendik ve standart 
kaldık çoğumuz ne yazık ki… Farklı, 
geliştiren, ezber bozan, hiç bitmeyen 
bir öğrenme nasıl olur deneyimlesin 
insanlar istedik. Kadıköy Atölye’de 
öğrenmenin ve deneyimlemenin sınırı 
olmasın istedik…

İnsanlar sevgiyi, kardeşliği, 
dayanışmayı, özgürce düşünmeyi, 
eğlenceyi, mutluluğu, kahkahayı 
yaşamlarında hep var etsinler istedik… 
Coşkuyla, heyecanla, hep birlikte 
büyüyelim, birbirimize ve hayallerimize 
daha fazla inanalım istedik…

O kadar içten istemişiz ki, daha 
4 aylık bir bebek ama var olan en-
erjiyle ayağa kalktı ve hızlı/emin/
sağlam adımlarla yoluna devam ediyor. 
Başından beri bahsedilen gönülden 
işe koşmakla ilgili hisler yitirilmediği 
sürece de çoğalmaya ve büyümeye 
devam edeceğimizi biliyoruz…

Son yıllarda eğlence hayatının 
en önemli merkezlerinden biri 
haline gelen Kadıköy’ün bu sıfatı 

almasının en önemli sebeplerinden biri 
de semtin içindeki klasikleşmiş mekân-
lar… Bu mekânlardan biri de şüphesiz 
Kadıköy deyince akla ilk gelen eğlence 
merkezlerinden biri olan Fil Bar…  
Moda Caddesi’ndeki ve Sakızgülü 

Sokak’taki şubelerinde özel koktey-
lleriyle ağzının tadını bilenlerin; şık 
tasarımı ve çaldığı müziklerle eğlence 
severlerin gözdesi olan mekân, yeni 
şubesini Moda Caddesi’nde üç katlı 
bir binada açtı. Diğer “Fil”lerin aksine 
yemek servisinin de yapıldığı mekân, 
“Gastro Pub” konseptiyle müşterilerine 
yepyeni bir “Fil” tecrübesi sunuyor. 
Rezervasyon için “0537 617 88 28” 
nolu numaradan ulaşabileceğiniz “Fil 
Bistro Moda”nın adresi ise şöyle: 
“Caferağa Mah. Moda Cad. No/149”

Yemeğin ve eğlencenin yeni adresi

Yetişkinler ve çocuklar için yaptığı onlarca çalışmayla ismindeki “Atölye” 
sıfatını sonuna kadar hak eden “Kadıköy Atölye”nin kurucularından Şennaz 
Uzun, atölyenin yola çıkış öyküsünü ve yaptığı çalışmaları gazetemize anlattı:

Kadıköy’ün gözde markalarından “Fil” Moda’da açtığı yeni 
şubesiyle müşterilerine yepyeni bir “Fil” tecrübesi sunuyor.

Kadıköy Atölye Yola Çıkış Öyküsü
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Çeşitli engelli gruplarından 
sporcuların katıldığı 4 yılda 
bir düzenlenen Paralimpik 

Oyunları’na Türkiye’den birçok 
dalda birçok sporcu katılıyor. 1980 
yılından bu yana düzenlenen uluslar 
arası etkinlikte, bisiklet dalında ise 
hiçbir sporcumuz şuana kadar yer 
almadı. Çeşitli girişimlerin bir türlü 
sonuca ulaşmaması yıllardır engelli 
bisikletçilerin “başka baharı” beklem-
esine sebep oldu. Anadolu Yakası’nın 
tarihi semtlerinden Rasimpaşa’da 
kurulan Engelsiz Pedal üyesi engelli 
bisikletçiler ise bu sorunun giderilmesi 
için bir takım çalışmalar başlattı.

PARA-BİSİKLET NEDİR?

Para-bisiklet ilk olarak 1980’lerde, 
görme engelli sporcuların katıldıkları 
müsabakalar ile ortaya çıktı. Tandem 
bisikletlerde, arkada pedal çeviren 
görme engelli sporculara ön tarafta 
görme yetisi tam olan sporcu eşlik etti. 
Para-bisiklet, 1984’teki Yaz Paralimpik 
Oyunları’na tek bir disiplinde(engel 
türü) düzenlenen yol yarışlarıyla 
katılmaya başladı. Yarışlarda engel du-
rumuna göre 4 sınıf bulunuyor. Ampute 
yani uzuv eksikliği olan ancak normal 
bisiklet üzerinde denge kurabilen 
sporcular C Sınıfı’nda, nörolojik veya 
fiziksel engeli nedeniyle bisiklet üzer-
inde denge kuramayan kişiler üç teker-
lekli bisikletlerle T Sınıfı’nda, görme 
engeli olan kişiler çift kişilik tandem 

bisikletlerle B Sınıfı’nda, kısmi felç 
gibi sebeplerle belden aşağısını kullan-
amayan kişiler el bisikleti yardımıyla H 
Sınıfı’nda yarışıyor.

“ENGELLİ SPORCULARI 
BİR ARAYA GETİRMELİYİZ”

Engelsiz Pedal Derneği üyesi, görme 
engelli Melisa Yılmaz, Türkiye’de 
Paralimpik Oyunları’na katılacak 
bisikletçilerin çıkmama sebebini, 
“Türkiye’de paralimpik bisiklet kültürü 
yok. Hatta standart bisiklet kültürü de 
yaygın değil. Görme engelliler dahi 
paralimpik bisikletlerin ne olduğunu, 
hangi kategorilerde olduğunu bilmi-
yorlar. En büyük sorun aslında eğitim. 
İnsanların paralimpik bisikletlere dair 
eğitim alabileceği antrenör veya eğitim 

kaynağı bulunmuyor. Bu konuda hiç 
çalışılmamış” sözleriyle açıklarken, 
yapmak istedikleri çalışmaları şöyle 
anlatıyor: “Öncelikle dernekler ve üni-
versite klüpleriyle birlikte paralimpik 
bisikletçilerin  bir araya getirmek için 
bir platform oluşturmamız gerekiyor. 
Bunun en iyi yolu dijital medyayı 
kullanmak. Bir mobil uygulama 
oluşturmalı bir web sitesi üzerinden 
engelli sporcuların bir aya gelmesini 
sağlamalıyız. Yine eğitim içerikler-
ini video yoluyla Youtube’dan ve 
yüzyüze şekilde gerçekleştirmeliyiz. 
Bu yetiştirmenin sağlanması için temel 
bir eğitim zemini yok şuanda, nitelikli 
içerik yok. Sporcu yetiştirmek için ger-
eken temel bilgi, paralimpik bisikletler-
in nasıl olması, nasıl kullanılması 
gerektiğine dair bilgi yok. Biz de önce 

eğitimden başlamak istiyoruz. Bunları 
sermayesiz yapabilmemiz mümkün 
değil. Bu sebepten destek arayışlarımız 
devam ediyor.”

“EN ÖNEMLİ PROBLEM 
EĞİTİM”

Nörolojik bir hastalıktan kaynaklı 
denge problemi yaşayan Özgür Beştaş 
da aynı problemden şikayetçi: “Ben 
dernekle tanışmadan önce yabancı 
kaynaklardan bularak çevirmeye 
çalışıyordum. Başka paralimpik 
bisikletçilere sormaya, dünyadaki par-
alimpikçilerle görüşmeye çalışıyordum. 
Fakat bu şartlar altında bilgi edinmem 
çok zor oldu. Zaten bizim ülkemizde 
hiç bir şekilde bir eğitim yok. Bizim 
bu konuda dernek olarak yaptığımız 
çalışmalar var fakat bilgimizi ak-
tarma deneyimimizi aktarma zemini 
ortada yok. Verilmesi gerektiğini 
düşündüğümüz eğitim rasyonel bir 
eğitim olmasının ötesinde uğraşan 
kanlı canlı insanların da deneyimini 
içerecek. Benim kullanmam gereken 
üç tekerlekli trisiklet bisikletler çok 
pahalı. Antrenman yapacağımız yerl-
erin yakınlarına bu bisikletleri güvenle 
bırakacağımız konteynırlar olması 
lazım. Bize destek verildiği takdirde 
bütün programı hazırlayıp uygulamaya 
koyacak birikimimiz ve azmimiz bulu-
nuyor.”

Alemdağ Stadyumu’nda engelli 
sporculara dikkat çekmek 
için düzenlenen maçta 

Bölgesel Amatör Lig ekibi Çek-
meköy Belediyesi Alemdağspor ile 
Turkcell İşitme Engelliler 1. Futbol 
Ligi’nde mücadele eden Çekmeköy 
Belediyesi İşitme Engelliler Futbol 
Takımı oyuncuları karşı karşıya geldi. 
Müsabakayı Çekmeköy Belediyesi 
İşitme Engelliler Futbol Takımı, 2-1 
kazandı. Karşılaşma sonrası basın 
mensuplarına açıklamalarda bulunan 

Cüneyt Çakır, elinden geldiğince 
engelli vatandaşlara destek olacağını 
belirterek, “Şunu belirtmek lazım 

hepimiz biriz ve birlikte olmalıyız. 
2024 Avrupa Şampiyonası için Tür-
kiye Futbol Federasyonunun “Birlikte 
Paylaşacağız” diye çok önemli bir 
sloganı var. Biz sporu da hayatı da 
birlikte paylaşıyoruz. Bu yüzden 
buradayız. Elimizden geldiğince 
engelli arkadaşlarımızın yanında 
olacağız. Bütün engelli kardeşlerimiz 
sporu çok seviyor. Onların hep 
yanında olacağız. Organizasyonda 
emeği geçen herkese teşekkür ediyo-
rum.” ifadelerini kullandı.

Sancaktepe Belediyespor Kulübü, 
son Dünya Şampiyonası’nda 
Türkiye’yi temsil eden ve 67 

kg’da Dünya Şampiyonu olan Nur Tatar 
Askari ile üç yılık sözleşme imzaladı. 
Sancaktepe Belediye Başkanlığı’nda 
düzenlenen imza törenine Sancaktepe 
Belediye Başkanı İsmail Erdem, San-
caktepe Belediyespor Kulüp Başkanı 
Mehmet Genç, Milli Tekvandocu Nur 
Tatar Askari ve yönetim kurulu üyeleri 
katıldı.

Türkiye’den paralimpik 
bisikletçi neden çıkmıyor

Cüneyt Çakır Çekmeköy’de maç yönetti Dünya 
Şampiyonu 
Sancaktepe’de

Engelli gruplarından sporcuların katıldığı Paralimpik Oyunları’nın başladığı tarihten  itibaren Türkiye’den 
hiç paralimpik bisikletçi çıkmazken, engelli bisikletçiler bu soruna çare bulunmasını istiyor

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Çekmeköy Belediyesi tarafından engellilerin 
spora teşvik edilmesi ve onlara fırsat oluşturulmasına dikkat çekmek için 
düzenlenen dostluk maçını yönetti
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