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Gitarcafe’nin müzik
yolculuğu sürüyor

Mimari, her
�ehrin kendi h�z�
do�rultusunda
devingen bir

olgudur. �stanbul
bu konuda
en dinamik
�ehir dersek
yanl�� olmaz.

Asl� AYHAN

TV dizisi izlemeyenlerin bile
müptelası oldu�u ‘Behzat Ç.

Bir Ankara Polisiyesi’ dizisinin
uyarlandı�ı çok okunan

kitapların yazarı Emrah Serbes
10 Aralık’ta Kadıköy Belediyesi

Sanat Kütüphanesi’nin
konu�uydu. � 6. Sayfada

BU yıl be�incisi düzenlenen
Kadıköy Belediyesi Kitap Günleri,
16-17-18 Aralık 2011 tarihlerinde
Caddebostan Kültür Merkezi’nde

gerçekle�ecek. 5. Kitap Günleri’nin
onur konukları gazeteci–yazar

Banu Avar ile tiyatro yazarı Tuncer
Cüceno�lu. � Haberi 10. Sayfada

VAN Depremi sırasında Kadıköy
Belediyesi’nin yardım kampanyasında

Twitter ve Facebook gibi sosyal payla�ım
a�larında örgütlenerek belediyeye gelen ve

günlerce gönüllü olarak çalı�an Van Deprem
Gönüllüleri, Kadıköy Belediye Ba�kanı

Selami Öztürk’ün te�ekkür bulu�masında
biraraya geldi. � Haberi 10. Sayfada

Kadıköy’de Behzat Ç. rüzgârı
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� Yazısı 10’da

Gerçek
mutluluk, ak�l,
beden ve ruh

dengesi
içinde

sürdürülen bir
ya�amla elde

edilir.

�nal AYDINO�LU
� Yazısı 8’de

BARCELONA ve
F.C. BARCELONA

Murat KATO�LU
� Yazısı 6’da

�� Haberi 7. Sayfada

BELDE
OCAKBAŞI

Tel.: 0216 - 338 39 09

40 YILLIK
TECRÜBEM�ZLE...

Zengin Et, Balık ve Meze çe�itlerimizle...
Anadolu Yakas�n�n en iddial� 
LEZZET NOKTASIYIZ...

Yılba�ı için H�ND� sipari�i alınır. (120 TL.)
Bahariye Serasker Cad. No: 104 Kad�köy

İSTANBUL
YENİLENECEK (Mİ?)

5. Kadıköy Kitap Günleri’ne davetlisiniz! Öztürk, Van Yardım Gönüllüleri’yle buluştu

�berik
Yar�madas�’n�n
Fransa k�y�lar�na

ve yak�n sahilindeki
Barselona; Berlin,

Paris, Roma,
Londra gibi

dev bir merkezi
�ehir de�il… 

�� Haberi 8. Sayfada

�stanbul Büyük�ehir Belediyesi, Kad�köy
Meydan� için uzun y�llar süren bekleyi�ten sonra

nihayet bir proje haz�rlad�. Ancak proje ye�il
alanlar�n az olmas� nedeni ile ele�tiriliyor. Kad�köy

Belediye Ba�kan� Av. Selami Öztürk, proje
kapsam�nda ‘fuar’ veya ‘geçici fuar alan�’ ad� alt�nda

kapal� mekânlar�n in�a edilmesi yönünde ciddi
tereddütleri oldu�unu, e�er tereddütleri gerçek olursa

da plana itiraz edeceklerini söyledi. 

AŞK PLANI

Dünya
müzi�inin

Kadıköy'deki evsahibi
GitarCafe, bir süre ara

vermek zorunda kaldı�ı müzik
yolculu�unu kaldı�ı yerden
sürdürüyor. Dünyanın farklı

ülkelerinden  usta müzisyenleri
dinlemek istiyorsanız bu

samimi müzik evine
davetlisiniz...

�� Haberi 11. Sayfada

11 y�l ya�ad��� ve çok sevdi�i
Kad�köy’den geçirdi�i kaza sonucu

“engelli” olarak ayr�lmak zorunda kalan,
memleketi Van’da meydana gelen depremle

�stanbul’a “zorunlu misafir” olarak dönen
müzisyen ve foto�rafç� Servet Namaz,

engellerin dayan��mayla çözülebilece�ini
hikâyesiyle gösteriyor herkese…: 

Sanatçı, engelli, depremzede

SERVET
NAMAZ

MEYDAN DAHA 
YEŞIL OLSUN
MEYDAN DAHA 
YEŞIL OLSUN
MEYDAN DAHA 
YEŞIL OLSUN
MEYDAN DAHA 
YEŞIL OLSUN
MEYDAN DAHA 
YEŞIL OLSUN
MEYDAN DAHA 
YEŞIL OLSUN
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G E  R E K  L İ
KAY MA KAM LIK: 330 60 99
‹L ÇE EMN. MD.: 411 70 05
TOPLUM SA⁄ LIK MRK.: 336 08 28
‹L ÇE M‹L L‹ E⁄‹ T‹M M.: 346 83 68
‹L ÇE NÜ FUS M.: 337 39 93
GENÇ L‹K SPOR  ‹L ÇE M.: 347 32 50
MAL MÜ DÜR LÜ ⁄Ü: 336 05 77
MÜF TÜ LÜK: 336 25 06
AD L‹ YE: 349 79 60-63
TÜ KO DER: 349 85 10
TÜ B‹ DER: 449 26 26
KA DAS TRO MÜD.: 456 32 58
KADIKÖY TAPU MÜD.: 456 32 53-55-57
TAPU ATA�EH�R: 456 32 46-47
SSK Böl ge Müd.: (0216) 565 40 30
PTT Mü dür lü �ü: (0216) 337 44 10
Hay dar pa �a Gar: 348 80 29
‹DO: 0212 444 44 36

KA DI KÖY BE LE Dİ YE Sİ
San tral: 542 50 00
(Me sa i sa at le ri d› �›n da): 542 50 52
Ça�r› Merkezi: 444 55 22
Ev len dir me Da ire si: 542 50 02
‹mar Mü dür lü �ü: 542 50 71
Te miz lik ‹�. Müd.: 542 50 75               
Za b› ta Mü dür lü �ü: 542 50 79
Alo En gel li Tak si: 444 00 81
Be le di ye Kokteyl Salonu: 345 42 62
Cad de bos tan Kül tür Mr k. (CKM): 

467 36 00-01-02
CKM Gi �e: 467 25 68
19 Ma y›s Kül tür Mer ke zi: 362 11 05-09
Ba r›� Man ço Kül tür Mer ke zi: 418 95 49
Çocuk Sanat Mr k.: 567 84 01  
Ha lis Kurt ça Kl tr. Mr k.:      357 28 36 - 37
Sü rey ya Ope ra s›: 346 15 31 - 32 - 33
Kozyata�ı Kültür Merkezi (KKM)  :

658 00 14
Kozyata�ı Kültür Merkezi KKM Gi�e : 

658 00 15

ACİL
‹t fa i ye: 347 32 28
Em ni yet Müd.: 411 08 19
Po lis ‹m dat: 155
H› z›r Acil: 112
Yan g›n ih bar: 110-347 32 28
Elek trik ar› za: 186
Gaz ar› za: 187
‹S K‹ Ka d› köy: 345 03 04
Su ar› za: 85
Alo Za b› ta: 153
Bi lin me yen No: 11811
Ma li ye: 189
Te le fon ar› za: 121

HAS TA NE LER
DR. Rana Be�e P lk. : 348 40 27
Ka dıköy Be le di ye si Çocuk
Di� Sa�l›k Poliklini�i: 565 35 67
Ka d. Bld. Çocuk Sa�l›k Plk. : 565 30 88     
H.Nu mu ne Has. : 345 46 80
S. Er sek Has. : 542 44 44
SSK.Eren köy Ruh ve Si nir 
Has ta l›k la r› Has.: 360 91 63
SSK Göz te pe Has.: 566 40 00
Zey nep Ka mil H. : 391 06 80
F.S. Meh met A. Has ta ne si: 578 30 00
Eren köy Fi zik Tedavi ve Rehabilitasyon
Merkezi: 368 01 68
Özel Fe ri han La çin H.: 449 20 81
Flo ren ce Nigh tin ga le H.: 450 03 03
�a fak Has ta ne si: 565 44 44
Echomar Göztepe H.: 565 40 65

AİLE SAĞLIK MERKEZİ
Tüccarba�ı A.S.M.: 369 63 16
Toplum Sa� l›k Merkezi: 414 64 72
Mer kez A.S.M.: 349 26 83
Göz te pe A.S.M.: 567 53 62
Ac› ba dem A.S.M.: 327 37 70
Bos tan c› A.S.M.: 380 00 30
Su adi ye A.S.M.: 360 01 96
Sah ra y› ce dit A.S.M.: 385 50 52
Eren köy A.S.M.: 411 60 01
Mer di ven köy A.S.M.: 369 85 78
Ha san pa �a A.S.M.: 340 04 64
Koz ya ta �› A.S.M.: 384 54 47
Fi kir te pe A.S.M.: 346 42 85
H.Mus ta fa Tar man A.S.M.: 550 06 07
Mo da A.S.M.: 414 15 16
Ve rem Sa va� Dis pan se ri: 336 02 29
Ana Ço cuk Sa� l› �› Mrk.: 336 06 39
Fe ner bah çe A.S.M.: 414 82 02
Ka d› köy K› z› lay: 414 74 48

MUHTARLIKLAR
Ac› ba dem: 428 59 59
Bos tan c›: 373 00 36  
Cad de bos tan: 350 13 09
Ca fe ra �a: 345 96 18
Dum lu p› nar: 565 45 58
E�i tim: 348 24 35
Eren köy: 358 13 04
Fe ner bah çe: 346 76 68
Fe ner yo lu: 345 64 01
Fi kir te pe: 349 19 34
Göz te pe: 355 11 92
Ha san pa �a: 337 69 06 
Ko �u yo lu: 325 78 78
Koz ya ta �›: 362 48 05
Mer di ven köy: 358 65 02
19 Ma y›s: 386 86 08
Os ma na �a: 338 25 17
Ra sim pa �a: 345 60 73
Sah ra y› ce did: 385 51 00
Su adi ye: 416 42 13
Züh tü pa �a: 330 41 81

KADIKÖY BELEDİYESİ
GÖ NÜL LÜ MER KEZLERİ

Gönüllü E�itim ve Danı�ma Merkezi
346 57 57

Göztepe Gön. Evi: 346 87 87
Kriton Curi Parkı Gön.Evi: 416 41 34
Merdivenköy Gön.Evi: 478 37 12
Moda Gön. Evi: 346 85 18
Suadiye Gön. Evi: 445 60 59
Caddebostan Gön. Evi: 357 58 69
Feneryolu Gön. Evi: 567 45 32
Acıbadem Gön. Evi: 325 78 38
Bostancı Gön. Evi: 361 30 88
Sahrayıcedid Gön. Evi: 411 85 42
Fenerbahçe Gön. Evi: 414 12 11
Erenköy Gön. Evi: 302 71 83
Ko�uyolu Gön. Evi: 340 70 33
Osmana�a Gön.Evi: 450 69 90
Ko�uyolu Mah.Evi Gön.: 326 43 61
Müzik Gönüllüleri: 360 39 04
Tiyatro Gönüllüleri: 418 16 46

KA DI KÖY KÜ TÜP HA NE LE Rİ
Kad. Bld. Muh tar Öz ka ya Ktp.:  

0216 368 54 82
Kad. Bld. Aziz Ber ker ‹l çe Halk Ktp.:

0216 337 95 25
Kad. Bld. Halk ve Ço cuk Kü tüp ha ne si:

0216 348 91 41 - 42
Kad. Bld. Fikirtepe ESDEM Kütüphanesi:

0216 545 97 60 
Kad. Bld. CKM Sa nat Kü tüp ha ne si: 

0216 467 36 00 -1137
Fah ret tin Ke rim Gö kay Vak f› Ktp.:

0216 337 95 25
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KA DI KÖY’DEN
● KONSER
■ “Van’ı Terk Etmiyoruz!” 
Van depremi ard�ndan ya�anan insani felaket
hâlâ devam ediyor. �ehrin yüzde 80’i y�k�k ve
insanlar bar�nma ve beslenme ihtiyaçlar�n�
kar��layam�yor. Yard�mlar yerine ula�am�yor;
çocuklar so�uktan ve ç�kan yang�nlarda
hayat�n� kaybediyor. Van halk� yüzüstü
b�rak�lm�� durumda… “Van’� Terk Etmiyoruz!”
diyen Karde� Türküler, Grup Yorum ve
Gevende, Van’�n bar�nma sorununu çözmeye
destek olmak için 25 Aral�k Pazar günü saat
18.00’de Bostanc� Gösteri Merkezi’nde bir
konser veriyor. Konserin geliriyle Van’a
konteyner sa�lamay� amaçlayan müzik
gruplar�, Van’�n gönüllü ihtiyac� için de ça�r�
yap�yor. 25 TL’den sat�lacak yard�m biletleri
Biletix’ten, Bostanc� Gösteri Merkezi’nden
veya BGST’den (251 19 21 ve 251 19 43)
al�nabilir. Van’� Terk Etmiyoruz ! kampanyas�
hakk�nda ayr�nt�l� bilgi için:
www.vaniterketmiyoruz.org
■ Françoise Atlan & Özlem Taner
2. �stanbul Dünya Müzikleri Festivali/Womist
2011 kapsam�nda, Akdenizin tüm dillerinde
�ark�lar söyleyen Françoise Atlan, türküleri
farkl� bir �ekilde yorumlayan Özlem Taner ile
birlikte bir konser verecek. Dünya müziklerine
ilgi duyanlar�n kaç�rmamas� gereken konser
19 Aral�k Pazartesi günü saat 20.00’de
Kad�köy Belediyesi Caddebostan Kültür
Merkezi’nde. 
www.ckm.gen.tr
■ �stanbul Geli�im Orkestrası
1969 y�l�nda Selçuk Ba�ar, Atilla
Özdemiro�lu, U�ur Ba�ar, Neco, As�m Ekren
ve Garo Mafyan taraf�ndan kurulan �stanbul
Geli�im Orkestras� müzikteki 42. y�l�n� devirdi.
Kuruldu�u günden bugüne Türk pop
müzi�inde derin izler b�rakan, geçen y�llar
süresince birçok sanatç� için bir ba�lang�ç
noktas� ve okul olmay� ba�aran �stanbul
Geli�im Orkestras�, Atilla Özdemiro�lu, Garo
Mafyan ve U�ur Ba�ar’dan olu�an kurucu
kadrosuna ilave ald��� 5 genç müzisyenle
aktif sahne hayat�na devam ediyor.
Geçmi�ten bugüne hit olmu� parçalardan

olu�an repertuvarlar�yla bu defa 22 Aral�k
Per�embe günü saat 20.30’da CKM’de
seyircisiyle bulu�uyor.
www.ckm.gen.tr

● T�YATRO
■ Cam
Al���lmad�k kurgusuyla tiyatro severlere
�a��rt�c� bir deneyim sunan “Cam”;
kocas�ndan bo�anmak üzere olan bir resim
ö�retmeninin atölyesinde geçiyor. Kad�n’�n
sosyal konumu, insan ili�kileri ve hayat�n
sürprizleri hakk�nda izleyiciyi derin
sorgulamalara yönlendiren “Cam”; 17 Aral�k
Cumartesi günü saat 20.30’da Kad�köy
Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi’nde. 
www.ckm.gen.tr
■ �akayla Söyler Haldun Taner
Bu y�l 10. y�l�n� kutlayan Ali Erdo�an/Kabare
Dev Aynas� Tiyatrosu usta yazar Haldun
Taner’in birbirinden anlaml� birbirinden komik
oyunlar�ndan ve hikâyelerinden zevkle
izleyece�iniz bir seçki yapt�. A�lanacak
halimize gülmek ve Haldun Taner’i 25. Ölüm
y�ldönümünde anmak istiyorsan�z, “�ark�larla
Söyler Haldun Taner” oyununu, 18 Aral�k
Pazar günü saat 18.00’de Kad�köy Belediyesi
Kozyata�� Kültür Merkezi’nde izleyebilirsiniz. 
www.kkm.gen.tr
■ Don Ki�ot
Miguel de Cervantes taraf�ndan yaz�lan,
�spanyol edebiyat�n�n en ünlü romanlar�ndan
biri olan Don Ki�ot adl� eseri; �pek Kad�lar
Alt�ner taraf�ndan oyunla�t�rm��. Ba�rolü
Haldun Dormen’in üstlendi�i oyunu Hakan
Alt�ner sahneye koyuyor. Don Ki�ot, 18 Aral�k
Pazar günü saat 16.00’da Kad�köy CKM’de
izlenebilir.
www.ckm.gen.tr
■ Sondan Sonra
Dennis Kelly’nin bu çarp�c� oyununda iki
temel konu i�leniyor: Dünyada özellikle
ABD’de 11 Eylül sald�r�s� ile geli�en
terörizm paranoyas� ve bu olayla birlikte
artan fa�izan e�ilimler. Güç kullanarak
demokrasiye kavu�turma çabas� ya da bir
erke�in gücünü kullan�p bir kad�n� elde
etme mücadelesi... Emre K�nay ve Ahu
Türkpençe’nin oynad��� “Sondan Sonra”,
19 Aral�k Pazartesi günü saat 20.30’da
Kozyata�� Kültür Merkezi’nde izlenebilir. 
www.kkm.gen.tr
■ Ke�anlı Ali Destanı
Haldun Taner’in en önemli eserlerinden
Ke�anl� Ali Destan�, bu sefer Sadri Al���k
Tiyatrosu’nun yorumuyla ta��n�yor
sahneye. �u s�ralar TV dizisi olarak da
kar��m�za ç�kan oyunun yönetmenli�ini
Ahmet Mümtaz Taylan yap�yor. Oyunun ana
kadrosunda ise Yavuz Bingöl, Songül Öden,
Kerem Al���k, Mustafa Üstünda�, Tuba
Ünsal, Kayhan Y�ld�zo�lu, Y�ld�r�m Gücük,
Fuat Onan, Ayhan An�l yer al�yor. Ke�anl� Ali
Destan�, 20 Aral�k Sal� Caddebostan Kültür
Merkezi’nde, 22 Aral�k Per�embe Kozyata��
Kültür Merkezi’nde Kad�köylü seyirciyle
bulu�uyor. Oyunlar�n ba�lama saati 20.30.
www.ckm.gen.tr
■ Basit Bir Ev Kazası
Songül, hepimiz kadar cesur, ama hepimiz
kadar ürkek. O en az bizim kadar
gerçekçiyken, Merzifon saat kulesinin dibinde
romantik bir bulu�ma hayal edecek kadar da
ayaklar� yerden kesik. Do�al olarak a�ks�z bir

hayat� ya�anm�� saymayan Songül,
savruldu�u Brezilya dizilerinden, bizi
yazmaya çal��t��� roman�n k�y�lar�nda
dola�t�r�p, kara mizah bir kahkaha tufan�na
götürüyor. Basit Bir Ev Kazas�, 20 Aral�k Sal�
Kozyata�� Kültür Merkezi’nde, 21 Aral�k
Çar�amba CKM’de saat 20.30’da izlenebilir. 
www.kkm.gen.tr
■ Üstü Kalsın
Tek perde sahnelenen, Cemal Süreya’n�n
�iirlerinden ve baz� düzyaz� metinlerinden
olu�an, müzi�in �iirlere e�lik etti�i tek
perdelik bir gösteri. Simgeler ve ça�r���mlarla
düzenlenmi� sahne atmosferinde Hakan
Gerçek ve Tilbe Salim �airin büyüleyici
�iirlerine hayat veriyor. Üstü Kals�n, 23 Aral�k
Cuma saat 20.30’da Kad�köy Belediyesi
Caddebostan Kültür Merkezi’nde. 
www.ckm.gen.tr

● F�LM
■ !Geceyarısı Filmleri! 
Serdar Kökçeo�lu’nun haz�rlad��� “Geceyar�s�
Filmleri”, KargART’ta devam ediyor. Bu
kapsamda 16 Aral�k Cuma ak�am� saat
22.00’de Johnny Legend’in küratörlü�ünü
yapt��� ‘The Complete Weird Cartoons’ filmi
gösterilecek. Giri� ücretsiz. 
www.kargart.org

● FOTO�RAF
■ Foto�raf Projesi Nasıl Olu�turulur?
Erhan �ermet, 20 Aral�k Sal� ak�am�
PhotoWorld Foto�raf Merkezi'nin konu�u
olacak. �ermet, bir foto�raf projesinin fikir
olu�turma, gerçekle�tirme ve yay�mlama-
sergileme  a�amalar�ndaki deneyim ve
dü�üncelerini tamamlam�� oldu�u
“�stanbul’da Erken Uyananlar”, “Hayat�n
Anlam�” ve “�stanbul Aile Albümü”
projelerinden örnekler de sunarak bir söyle�i
�eklinde foto�raf projesinin nas�l
olu�turulmas� gerekti�ini foto�raf
merakl�lar�yla payla�acak.
Erhan �ermet’in “Foto�raf Projesi Nas�l
Olu�turulur?” adl� söyle�isine tüm
foto�rafseverler davetli.  
Tel: 0216 418 19 76 - 0216 418 01 74

● SÖYLE��& �MZA
■ Gazeteci-Yazar Banu Avar ile 
Söyle�i ve �mza
Gazeteci-Yazar Banu Avar, yeni kitab�n�
sizlerin be�enisine sunaca�� bu söyle�isinde;
2011 y�l�nda 8 ayr� belgeselden derledi�i
çal��malar�n� sizlerle payla�acak. Avar
söyle�inin ard�ndan kitaplar�n� imzalayacak.
Banu Avar söyle�i ve imza günü 17 Aral�k
Cumartesi günü saat 14.00’te Kad�köy
Belediyesi Kozyata�� Kültür Merkezi’nde. 
www.kkm.gen.tr
■ Onur �ar’ın anlatımıyla “Cadı Bostanı”
Yazar Onur �ar, az bilinen bir mahalle tarihini
“Cad� Bostan�” ad�yla anlat�yor.
Caddebostan’�n tarihine bir yolculu�un
yap�laca�� söyle�i 18 Aral�k Pazar günü saat

15.00’te Kad�köy Belediyesi
Muhtar Özkaya Halk
Kütüphanesi’nde
gerçekle�ecek.
■ Sanatçı Kenan I�ık ile
Söyle�i ve �mza
Kenan I��k… Ahmed Arif’ten,
Bedri Rahmi Eyübo�lu’na,
Naz�m Hikmet’e, Necip Faz�l
K�sakürek’e, Arkada� Z.
Özger’e, Haydar Ergülen’e,
Küçük �skender’e; Gülten
Ak�n’dan, Birhan Keskin’e, Lale
Müldür’e, Bejan Matur’a;
Karacao�lan’dan Edgar Allen
Poe’ya, Yunus Emre’ye, William
Shakespeare’e, Mevlana’ya, Rabindranath
Tagore’a dek 71 �airin 107 �iirinden derledi�i
ve seslendirdi�i 12 �iirle farkl� bir ahenk
katt��� Çöl Kitab� üzerine �öyle�isiyle CKM’ye
konuk oluyor. Kenan I��k söyle�i ve imza
günü 24 Aral�k Cumartesi günü saat 15.00’te. 
www.ckm.gen.tr

● SERG�
■ Kuma�larla Mutlu Dünyam
Emekli ö�retmen Azize Erkekkol, kuma�
tablo ve objelerden olu�an “Kuma�larla
Mutlu Dünyam” adl� patchwork sergisini 17
Aral�k’ta Kad�köy Belediyesi Sergi Salonu’nda
aç�yor. Sergi 23 Aral�k’a kadar görülebilir.
■ Cetvel Kullanmadan Akıldan Resimler 2
Betül Karakaya ve Remzi Evren’in karma
resim sergisi ‘Cetvel kullanmadan ak�ldan
resimler’ sergisi 20 Aral�k 2011-5 Ocak 2012
tarihleri aras�nda CKM Performansbir kat�nda
izlenilebilir.
www.ckm.gen.tr
■ O�uz Tı�lı Suluboyaları
20-29 Aral�k günleri aras�nda CKM’de
sergilenecek olan resimler Datça ve Datça
çevresinin do�as�n�n, köylerinin, insanlar�n�n
ve evlerinin suluboya çal��malar�n� kaps�yor. 
www.ckm.gen.tr
■ Boyutlu Resim ve Rölyef Sergisi 
Canan Ayd�n ve Melahat Ünlü çe�itli
temalarda haz�rlad�klar� çal��malar�n� sizlerin
be�enisine sunuyor. Boyutlu Resim ve Rölyef

Sergisi, 19-25 Aral�k günlerinde
Kad�köy Belediyesi Kozyata��
Kültür Merkezi’nde görülebilir.
www.kkm.gen.tr
■ Manipule Demokrasi
Hikâyeleri 
“Manipüle Demokrasi Hikâyeleri”
adl� sergi, ya�amla olan ele�tirel
politik, toplumsal ve siyasi bak���n
tekrar yorumlanmas�n� amaçl�yor.
Sergi 9-18 Aral�k tarihleri aras�nda
Kad�köy KargART’da görülebilir.
www.kargart.org
■ Geçmi� Zaman Olur Ki
Pipa Sanatevi’nde, 1900’lü y�llardan
ba�layarak 1970’lere kadar
ya�am�m�za giren çe�itli e�ya ve

an�lar� toplayarak “Geçmi� Zaman Olur Ki”
ad�yla aç�lan sergi, 21 Aral�k’a kadar
görülebilir. Bu sergide kar��n�za 1910’larda
ö�rencilerin kulland��� bir bardak, bir Osmanl�
Pa�as�na ait k�l�ç, yüzy�ll�k bir fasit veya eski
belgeler gibi birbirinden farkl� e�yalar ç�kabilir. 
www.pipasanatevi.com

■ “Hiç” Tezhip, Minyatür, Hat ve Katı Sergisi
Ayten Pelit’in tezhip, minyatür, hat ve kat�
sanat�ndan eserlerin bulundu�u geleneksel
Türk El Sanatlar� sergisinde, kültürümüze
özgü klasik sanatlar�n yan�nda günümüz
sanat anlay��� özümsenerek yap�lm�� özgün
eserleri de yer al�yor. “Hiç” adl� sergi 9-18
Aral�k günleri aras�nda Kozyata�� Kültür
Merkezi’nde görülebilir.
www.kkm.gen.tr

KA DI KÖY DI�INDAN
● ÇOCUK
■ Dandi ile Fondi
Be�ikta� Belediyesi’nin katk�lar�yla, Kas�m Ay�
boyunca yüzlerce seyirciye ula�an ve çok
be�enilen çocuk oyunu “Dandi ile Fondi”,
k�sa bir aradan sonra, 17 Aral�k’ta küçük
büyük herkes için yeniden sahnede... Sanat

ve tiyatroyla yeni tan��an küçük beyler ve
bayanlara; hayallerini kaybetmemelerini
e�lenceli ve s�cak bir �ekilde anlatmaya
önem veren Tiyatro Mat; bol sürprizli, �ark�l�
türkülü, sihir dolu yepyeni oyunu “Dandi ile
Fondi” ile yolculu�una Ortaköy Kültür
Merkezi Afife Jale Sahnesi’nde devam
ediyor. Dandi ile Fondi, 17, 18, 24 ve 25
Aral�k tarihlerinde birlikte gülüp,
e�lenebilecekleri oyun arkada�lar�n� bekliyor.
Ortaköy Afife Jale Sahnesi’ndeki oyunlar�n
hepsi saat 13.00’de.
www.tiyatromat.wordpress.com

Kad›köy’de gerçekle�tirilen etkinliklerinizin Gazete Kad›köy Kültür Sanat
Ajandas›’nda yay›nlanmas›n› istiyorsan›z

gazetekadikoy@gmail.com’dan bize ula�tırabilirsiniz.
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Ke�anlı Ali Destanı
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Ka mu Emek çi le ri Sen di ka la r� Kon fe -
de ras yo nu (KESK)’in al d� �� ka rar
do� rul tu sun da e�i tim, sa� l�k, ula� t�r -

ma, ye rel yö ne tim, bü ro hiz met le ri, kül tür
ba kan l� �� na ba� l� ça l� �an emek çi ler 21 Ara -
l�k ta ri hin de ya p� la cak gre ve ha z�r la n� yor lar. 

KESK �s tan bul �u be ler Plat for mu’ndan
ya p� lan aç�k la ma da; son y�l lar da uy gu la nan
po li ti ka lar la, e�i tim, sa� l�k ba� ta ol mak üze -
re ka mu sal hiz met le rin ti ca ri le� ti ril me si, ça -
l�� ma ha ya t�n da gü ven ce siz li �in yay g�n la� t� -
r�l ma s�, üc ret ka y�p la r�, ka za n�l m�� öz lük
hak la r�n bi rer bi rer kal d� r�l ma s�, en te mel in -
san hak la r�, dü �ün ce ve ör güt len me öz gür lü -

�ü nün s� n�r lan d� -
r�l ma s�, gö zal t� ve
tu tuk la ma lar, ay d�n la -
ra, ö� ren ci le re, sen di ka la ra, top lu mun tüm
mu ha lif ke sim le ri ne yö ne lik bas k� la,r 21
Ara l�k Gre vi nin te mel ne den le ri ara s�n da yer
al� yor. Ka mu emek çi le ri, 21 Ara l�k Çar �am -
ba gü nü, Ana do lu Ya ka s�n da Hay dar pa �a
Nu mu ne Has ta ne si önün de top la n�p Ka d� -
köy �s ke le si ne yü rü ye cek ve ora dan va pur -
lar la Emi nö nü’ne gi de cek ler. Av ru pa Ya ka -
s�n da ki yü rü yü� ise Ça pa Has ta ne si önün den
ba� la ya cak ve sa at 12.30’da her iki yü rü yü�
ko lu Be ya z�t Mey da n�’nda top la na cak. 

Ka d� köy �s ke le si’nde top la nan
özel lik le ka d�n ya zar lar dan
olu �an top lu luk, bu top lum -

sal ya ra ya dik kat çek mek için il ginç
bir ey le me im za at t�. Ka d�n ya zar lar,
�id de te u� ra m�� ka d�n gö rün tü sü ve -
ri len mak yaj l� yüz le riy le ve ge lin lik -

li bir ço cuk ge lin le, “�id -
de ti Ben Do �ur ma d�m”
pan kar t� n� aça rak Ka d� -
köy �s ke le si’nden va pu ra
bin di ler. Va pur da sen di -
ka n�n bu ko nu da ki so nuç
bil dir ge si ni ve ba s�n
aç�k la ma s� n� da �� tan ya -
zar lar, hal k�n yo �un il gi -
siy le kar �� la� t� lar. Ga la -
ta sa ray Li se si’nin önün -
de ba s�n aç�k la ma -
s� ya pan sen di ka l�
ya zar lar, “�id de ti
ben do �ur ma d�m”,
“Ac� çi çek aç maz”,
“Ac� y� bal ey le me -
ye lim”, “Ka d�n in -
ti ha r� ci na yet tir”
gi bi slo gan lar la
Tak sim Mey da -
n�’na yü rü dü ler. Mey dan da Nâ z�m
Hik met, Me lih Cev det An day gi bi
�a ir le rin ka d�n te ma l� �i ir le ri ni oku -
du lar. TYS, ka d� na yö ne lik �id de te
kar �� ey lem le ri ne, 27 Ara l�k’ta Mar -
ma ra Üni ver si te si Hay dar pa �a Yer -

le� ke si’nde ka d�n ya -
zar la r� n�n ko nu� ma c�
ola rak ka t� la ca �� bir
pa nel le de vam ede -
cek. Öte yan dan da
�s tan bul’un iki ya ka -
s�n da ge ce kon du ma -
hal le le rin de halk la
“alan ça l�� ma la r�”

ya pan TYS’li ka d�n ya zar lar, ça l�� -
ma ve ey lem so nuç la r� n�, dü zen le -
ye cek le ri bir ge cey le ka mu oyuy la
pay la �a cak. Sen di ka l� ya zar lar, da ha
son ra ta lep ve öne ri le ri ni Mec lis’e
ta �� ya cak.

Sa tış ve da ğıtım
nok ta la rı mız

Kad›köylüler’den ald›�› güçle yola
ç›kan, do�ru ve objektif habercilikle k›sa

sürede Kad›köy’ün gazetesi haline
gelen “Gazete Kad›köy” kamu

kurumlar›, çok say›da i�yeri, lokanta,
hastane ve kültür merkezinde de
yüzlerce noktada  okuyucular›yla
bulu�uyor. “Gazete Kad›köy”ü

bulabilece�iniz yer ve sat›� noktalar›;
BELED�YE STANDLARI:

Belediye Emekli Poliklini�i Süreyya
Operas› Gönüllü Merkezi Bar›�
Manço Kültür Merkezi, Kad›köy
Gençlik Merkezi Cafera�a Spor

Salonu, Halis Kurtça Kültür Merkezi,
Caddebostan Kültür Merkezi, Kad›köy
Belediyesi Dr. Rana Be�e Poliklini�i,

CHP ‹lçe Örgütü, Kriton Curi Park›,
Zübeyde Han›m Evlendirme Dairesi,

Sahray›cedid, Kad›köy Belediyesi
Ba�kanl›k Binas›, Belediye Çocuk ve

Halk Kütüphanesi, Dumlup›nar,
E�itim Mahallesi, Ko�uyolu, Atatürk

ve �a�k›nbakkal Aile Dan›�ma
Merkezleri ile Ba�kanl›k Protokol,

muhtarl›klar, Kad›köy Kaymakaml›�›,
Bostanc› Halk E�itim Merkezi,

Marmara Hastanesi, SSK Ba�hekim
Sekreterlik, Merkez Zab›ta Karakolu,

Numune Hastanesi Ba�hekimlik, FSMA
Hastanesi Ba�hekimlik, Kad›köy

Emniyet Müdürlü�ü, Fenerbahçe DDY
Lokali, SSK Bölge Müdürlü�ü,

Hasanpa�a Karakolu, Göztepe
Karakolu, Kad›köy Halk E�itim

Merkezi, Bostanc› Karakolu, Ruh ve
Sinir Hastal›klar› Hastanesi Erenköy,
Marmara Üniversitesi, Ac›badem,

Feneryolu, Erenköy , Bostanc› , Moda
,  Ko�uyolu, Kad›köy, Kriton Curi,

Merdivenköy, Suadiye, Caddebostan,
Osmana�a, ‹çerenköy, Bostanc›,

Sahray›cedid, Fenerbahçe, Gönüllü
Evleri,  Aysel-Abdullah Ö�ücü K›z

Yurdu, �ehit Polis Aileleri Derne�i,
Türkiye ‹�çi Emeklileri Derne�i,
Suadiye Gönüllüleri, Ko�uyolu

D›�bank Sitesi

FİR MA LAR:
� Ba uha us- ‹çe ren köy
� Car re fo ur ‹çe ren köy
� Car re fo ur Ac› ba dem
� Car re fo ur Ex pres’ler
� Mc Do nald’s Göz te pe: 0216 355 08 78
� Mc Do nald’s

Ka zas ker:  0216 445 51 81
� Sa han Ata �e hir:         0216 315 36 36
� ERAR Kurutemizleme

K›z›ltoprak: 0216 336 05 64
� Nida Su:                   0216 565 82 46
� Sa han Cad de bos tan: 0216 385 10 15
� Sa han Bos tan c›:        0216 445 25 25
� Sa han Su adi ye:         0216 362 19 19
� Güveççi Abdullah:     0216 347 77 97
� Bo �a zi çi Ec za ne si:     0216 357 54 80
� Ada G› da:                  0216 385 99 40
� Be yaz F› r›n Mer kez:    0216 345 40 66
� Be yaz F› r›n

Çif te ha vuz lar: 0216 302 00 00
� Be yaz F› r›n Eren köy:   0216 360 90 90
� Be yaz F› r›n Su adi ye:   0216 464 20 20
� Ta pu o� lu Un ve

Un lu Ma mül ler: 0216 338 22 96
� Petites Flowers:        0216 414 44 62
� De ve li Ke bap:  0216 418 94 00
� Ba lon Ca fe Ka d› köy:   0216 347 67 03
� Fe ner yo lu

Sa bit Pa zar: 0216 349 27 39
� Kam Tur Di van Pub:   0216 330 38 00
� Ma do C.bos tan:         0216 472 53 04
� Ma do Su adi ye: 0216 317 40 36
� So ley Pas ta ne si: 0216 330 68 44
� Mo da De niz Ku lü bü:   0216 346 90 72
� Fe ri han La çin Hs t: 0216 449 20 81
� ‹s tan bul

Oyun cak Mü ze si: 0216 359 45 50
� Se tur Di van: 0216 523 63 00
� SSK Bü fe: 0216 566 58 76
� Su adi ye Ope ra s›: 0216 467 60 58
� Su adi ye Ca fe: 0216 464 85 00
� Ka d› köy w.c.: 0216 337 94 32
� AN-KA SA⁄.

Hiz.Tic. A�.: 0216 428 76 27
� Stu di o Spot: 0216 347 14 82
� Gre en Park Otel: 0216 573 30 30
� Ir mak Okul la r›: 0216 411 39 23
� Reyvan Res tau rant:    0216 577 52 84
� Ça nak Ke bap: 0216 325 22 34
� Ed re ne Ci �er ci: 0216 337 78 79
� Özel Ata �e hir A�›z

ve Di� Sa� l› �›: 0216 456 56 33
� Ata �e hir Me di kal:       0216 456 01 32
� Hay dar pa �a Lisesi

Me z. Der.: 0216 330 46 94
� Ana to l› a Hay van Hs t.: 0216 411 40 77
� Özel Bil fen

‹l kö� re tim Oku lu: 0216 444 44 22
� Ela z›� l› Ta r›k Us ta n›n

Çi� Köf te Mut fa �›:      0216 449 62 44
� Ko nak Ec za ne si:        0216 337 09 19
� Kar tal Fo to ko pi Krts.: 0216 346 60 93
� Tür ki ye Su al t› Fed.:    0216 348 08 08
� Han Tekel G›da: 0216 349 47 73
� Taç Spor: 0216 576 90 50
� Moda Kültür Mrk.:      0216 338 07 19
� Ka ral Un lu Ma mül ler:  0216 338 19 75
� Ca n› tez Si gor ta Ltd.:  0216 385 92 16
� Çatana Bal›k: 0216 416 16 83
� Adapazar› Is. Köfte:    0216 338 78 15
� T. Telekom Cafe: 0216 555 25 63
� Sude Su: 0216 363 48 37
� Ak de niz Ca fe Pub: 0216 450 07 73
� Can Rek lam: 0216 348 88 40
� Co �ar Asan sör: 0216 574 90 33
� Erol Em lak ve Sig.:     0216 355 45 39
� Aden Otel:                 0216 345 10 00
� Byotel:                      0216 571 61 61
� Ca fe Via le:                 0216 545 50 70
� Kalender Karde�ler:    0216 347 48 60
� Pipa Sanatevi:            0216 330 90 34
� Marmara Pastanesi:   0216 567 85 57
� Ç›nar Pub:                 0216 373 26 97
� Moda Melek Rest.:     0216 450 03 86
� Re Cafe:                    0216 339 57 67
� Park Kalam›� Cafe:     0216 346 10 89
� �apka Tur:             0216 410 00 51
� Dörtler Et&Kebap:      0216 366 34 98

0216 366 04 23
� Fahrettin Kerim Gökay Vakf�

Ruh Sa�l��� Merkezi:  0216 411 45 98
� Türkiye Sakatlar Derne�i Anadolu

Yakas� �ubesi:           0216 336 11 32
� Puzzle Galeri:             0216 345 55 03
� Tarihçi Kitabevi: 0216 418 68 86
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Hacettepe �ngiliz Filolojisi mezunu tecrübeli ingilizce
ö�retmeninden lise ve üniversite ö�rencilerine özel  ders

�NG�L�ZCE ÖZEL DERS

KADIKÖY Kaymakamlık Binası’nda
gerçekle�en ve Kadıköy’den yerel

yetkililer, muhtarlar, yerel basın ve sivil
toplum örgütü temsilcilerinin katıldı�ı

toplantıda konu�an Kadıköy
Kaymakamı Hasan Karahan,

Kadıköy’ün pek çok özelli�iyle öne
çıktı�ını ifade etti. Asayi�, insan
haklarına riayet gibi konularda

Kadıköy’ün örnek kentler arasında yer aldı�ını, kentteki
asayi� olaylarında bariz bir azalma oldu�unu ifade eden

Kaymakam Karahan, yıl sonu de�erlendirme toplantısında
katılımcıların da dü�üncelerini sordu. Kadıköy ile ilgili

konuların yanı sıra 10-16 Aralık Dünya �nsan Hakları Haftası
dolayısıyla Avrupa ile Türkiye’de insan hakları konusunun da

ele alındı�ı toplantıda Kaymakam Karahan, zaman zaman
Avrupa ülkelerine yaptı�ı ziyaretlerde edindi�i bilgiler

ı�ı�ında Türkiye’nin, insan haklarına riayet ba�lamında

Avrupa’dan üstün taraflarının oldu�unu söyledi.
�nsan haklarına riayet ba�lamında Kadıköy
ile ilgili de bir de�erlendirmede bulunan

Kaymakam Karahan, kentte insan hakları
ba�lamında sıkıntı ya�anmadı�ını,

kendilerine bu konuda herhangi bir
�ikâyet veya soru�turma
ula�madı�ını belirtti. 

� KADIKÖY’DEN VAN’A
UZANAN YARDIM EL�

Toplantıda Van’da ya�anan
deprem de gündeme geldi.

Deprem nedeniyle evleri
yıkılan ve �stanbul’a gelen

Vanlı vatanda�ların bir
kısmının da Kadıköy’e geldi�i,

depremzede vatanda�ların
sorunlarıyla ilgilenildi�i belirtildi. 

Yazarlar hayk�rd�: ‘�iddeti ben do�urmad�m’

İnsan hakları konusunda Kadıköy’e tam not
Kadıköy

Kaymakamlı�ı’nda
düzenlenen yıl sonu

de�erlendirme
toplantısına Gazete
Kadıköy de katıldı.

Kamu emekçileri 
21 Aral�k’ta greve 

Türkiye Yazarlar Sendikası
üyesi yazarlar, son

zamanlarda artan kadına
yönelik �iddete ili�kin bir
basın açıklaması yaptı. 

GiDiYORGiDiYORGiDiYORGiDiYORGiDiYORGiDiYOR

Kad�köy Belediyesi ve Çocuk Sanat Merkezi
i�birli�i ile Kad�köy Belediyesi Çocuk Etüt

Merkezleri’nde gerçekle�en çal��malara kat�lan
çocuklar, müzi�in ve dans�n renkli dünyas�na ad�m

att�lar. 
“Bir Ad�m” Gönüllülük Hareketi üyeleri; Kad�köy

Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi Koordinatörü ve
Müzik E�itmeni Ye�im Alt�nay, �stanbul Devlet
Opera ve Balesi Bale Sanatç�s� ve E�itmeni

Dikmen Seymen, Kad�köy Belediyesi Çocuk Sanat
Merkezi Drama E�itmeni Aylin Sa�lam ve Sanat
Yöneticisi, Andante Dergisi Yazar� Selen Y�lmaz
yönetiminde yap�lan çal��malarda, e�itmenler 

3 ayr� merkezde bulunarak çocuklar ile tan��t�lar. 

1 saat süreyle ritim, müzik, dans ve drama
alanlar�nda çal��ma yapan e�itmenler, çocuklar�n

ilgi ve kat�l�mlar�n�n çok yüksek oldu�unu belirttiler.
Beden ve zihin fark�ndal�klar�n� geli�tirmeye,

bireysel ayr�cal�klar�n� ortaya ç�karmaya yönelik
süreçlerde çocuklar müzi�i, ritimi ve hareketi

birle�tirerek bütünün bir parças� olmay� ke�fettiler.
Çocuk Etüt Merkezleri Koordinatörü Kadim F�rat,

çocuklardan ve ailelerinden gelen olumlu
yorumlar�n umut verici oldu�unu dile getirdi. Faz�l

Hüsnü Da�larca Çocuk Etüt Merkezi, Cemal
Süreya Çocuk Etüt Merkezi ve Bedri Rahmi

Eyübo�lu Çocuk Etüt Merkezi’ne gelen
çocuklardan 100’e yak�n ilkö�retim 3.4. ve 5. s�n�f

ö�rencisi bu tan��maya kat�ld�. Her hafta
tekrarlanacak olan çal��malar�n devam� Kad�köy

Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi’nde
gerçekle�ecek. “Bir Ad�m” Gönüllük Hareketi ve

Kad�köy Belediyesi i�birli�i ile hayata geçen proje
2011-2012 E�itim-Ö�retim y�l� sonunda bir

kutlama gösterisi yapmaya haz�rlan�yor.

Etüt Merkezi’nde
MÜZiK VE DANS
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Y� l�n son Gö nül lü Ba� kan lar top lan t� s�, Ka d� -
köy Be le di ye si Gö nül lü E�i tim ve Da n�� ma
Mer ke zi’nde 7 Ara l�k 2011 Çar �am ba gü nü

sa at 11.00’de ço �un lu �u nun ka t� l� m� ile ger çek le� ti.
Top lan t� ya; Ka d� köy Be le di ye si’nin gö nül lü ev le ri
ba� kan la r� ile Gö nül lü Mer ke zi Yö ne tim Ku ru lu üye -
le ri, Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� ile Özel Ka lem
Mü dür lü �ü yet ki li le ri ka t�l d�.

Top lan t� n�n aç� l�� ko nu� ma s� Ka d� köy Be le -
di ye Ba� ka n� Av. Se la mi Öz türk yap t�. 2010-
2011 y� l�  fa ali yet le ri ile il gi li  ça l�� ma la r�n dan
do la y�  tüm ma hal le tem sil ci le ri ne ve eme �i ge -
çen tüm gö nül lü le re hiz met le rin den do la y�  te �ek -
kür eden Ba�kan Öztürk, Ka d� köy lü  Gö nül lü ler -
le  bir çok hiz me ti ba �ar d�k la r� n�, gö nül lü le rin si -
ya set yap ma d�k la r� n� an cak mem le ket so run la r� na
da du yar s�z  kal ma d�k la r� n�, gö nül lü le rin ül ke nin
so run la r� n� ken di ma hal le le ri  ba z�n da çöz me ko -
nu sun da kat k� da bu lun duk la r� n� be lirt ti.

Gö nül lü le rin so ru nun de �il  çö zü mün  par ça -
s� ol duk la r� n� vur gu la yan  Öz türk,  Ka d� köy’de

ya �a yan in san pro fi li nin  çok fark l� ol du �u nu, bu -
nun da Ka d� köy Be le di ye si için bir �ans ol du �u -
nu, Ka d� köy’de ki ma hal le le rin so run la r� n� ki mi
za man gö nül lü ler ara c� l� �� ile çöz dük le ri ni  ifa de
etti. Ba�kan Öz türk, söz le ri ni �öy le sür dür dü:
“Gö nül lü le ri miz  bir çok ma hal le de fa ali yet gös te -
ri yor, pek çok ma hal le den de Ka d� köy Be le di ye -
si Gö nül lü sü ol mak için ta lep ler ge li yor. Tüm
ma hal le ba� kan la r� na ses le ni yo rum; bü yü me miz
sa� l�k l� bir �e kil de de vam edi yor. Bü yü mek ten ve
ço �al mak tan çe kin me yin. Bu gü ne ka dar hiz met
eden ve eme �i ge çen tüm gö nül lü le re te �ek kür
edi yo rum. Ye ni dö nem ma hal le gö nül lü ba� kan -
la r� n�n da he def le ri mi zi çok yük sek le re ta �� ya ca -
�� na ina n� yo rum.”

Ko nu� ma n�n ar d�n dan Ka d� köy Be le di ye si
Gö nül lü E�i tim ve Da n�� ma Mer ke zi Yö ne tim
Ku ru lu üye si  Ne si be Mü se vi to� lu, Gö nül lü le re
ver di �i des tek ten do la y� Ka d� köy Be le di ye Ba� -
ka n� Se la mi Öz türk ve Özel Ka lem Mü dür lü -
�ü’ne, bü tün  gö nül lü ler ad� na te �ek kür et ti.

BOSTANCI Gönüllü Evi’nde 24
Kasım Ö�retmenler Günü’nde
kutlama yapıldı. 29 Kasım Salı

günü yapılan kutlamaya; Bostancı
Halk E�itim Müdürü Ergüder

Güngör, Bostancı Muhtarı Yener
Co�kun, Marmara Üniversitesi
E�itim Bilimcisi Hacer Mertler,
Mahallenin ö�retmen sakinleri,

Gönüllü Evi’nin ö�retmen üyeleri
ve misafirler katıldı. Gönüllü

Evi’nin Ba�kanı Handan Kalkan’ın
yaptı�ı açılı� konu�masından

sonra kutlama ba�ladı,
ö�retmenlere günün önemini

belirten çe�itli hediyelerin
verilmesiyle etkinlik son buldu. 

BARINA�A YARDIM GÖTÜRDÜLER
28  Kasım Pazartesi günü de

Gönüllü Evi Do�a Çevre Komitesi
ve �kinci Bahar Komitesi’nce

Ata�ehir Hayvan Barına�ı’na çe�itli
yardım malzemeleri götürüldü.
Çar�aflar, havlular, mamalar,
makarnalar ve ilaçlar, barınak

yetkililerine teslim edildi. 
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BU GÜN 30’lu ya� la r�n da olan bir ço �u muz,
bü yük le ri mi zi �a ��r tan ye ni ça ��n bir bi rin den
fark l� ye ni lik le ri ni on lar la pay la� ma y� se vi yo ruz.
Bu pay la ��m lar bir tek no lo jik ürün ol du �u gi bi, bir
ya �am �ek li, bir ula ��m ara c� ya da ye ni bir ya -
�am for mu ola bi li yor. Pek ta bi ki ay n� �e kil de biz -
ler den 20 ya� genç nes lin de bi zim le bu lu� tur -
duk la r� var, on lar da bi zi �a ��rt ma y� se vi yor lar…

Biz de, bü yük le ri miz de ce va ben o al� ��l m��
cüm le yi ku ru yo ruz: 

“Bi zim za ma n� m�z da böy le de �il di !”
Evet de �il di, ye ni ça� da ar t�k es ki si gi bi ol -

ma ya cak.
Bu gün, bir fü tü rist olan Jac qu e Fres co ta ra -

f�n dan ta sar lan m�� bir pro je den bah se de ce �im.
Bi zi ol duk ça �a ��r ta cak bir uy gu la ma, ger çek ten
ku �ak la r�n ya �am la r� n�, ba k�� aç� la r� n�, kül tür le ri ni

bam ba� ka bo yu ta ta �� ya cak Ve nüs Pro ject (Ve -
nüs Pro je si) ko num. Bu gün 95 ya ��n da olan ku -
ru cu su Jac qu e Fres co’nun olu� tur du �u ve ka -
bul le rin öte sin de yer alan, ha ya li nin gel di �i bu -
gün ki a�a ma la r� pay la� mak is ti yo rum. Ve nüs
Pro je si bir ger çek sos yal et ki, sos yal dö nü �üm
ve sos yal ta sa r�m…

Ve nüs Pro je si, her han gi bir sos yo-eko no mik
sis te min ye ri ne,  sos yal dö nü �ü mü ger çek le� ti -
re cek, ho lis tik, glo bal ve  kay nak baz l� eko no mi -
yi viz yon ola rak çiz mi�. �n san l� ��n, y�l lar y� l� dün -
ya da ki mev cut kay nak la r� kul lan ma da yö ne tim -
sel ye ter siz li �i ne, kâr amaç l� yak la ��m lar la eme -
�in de re ka bet içi ne so kul du �u na ve sür dü rü le -
bi lir sis tem le rin dün ya da ön ce lik le ku ru lu mu nun
gö zar d� edil di �i ne i�a ret edi yor. Ve nüs Pro je si bu
mev cut du ru mu, ka bul edi le mez di ye ta n�m l� yor.

Gü nü müz de ki kâr baz l� eko no mik yak la ��m

ye ri ne, kay nak baz l� bir yak la �� m�n, kay nak bol -
lu �u ve da ha çok ürün ya ra ta ca �� ku ra m� n� üze -
ri ne gi di yor. Kâr odak l� sis tem le rin, re ka bet pi ya -
sa s� olu� ma s� na, bu nun da bi re yin ger çek
po tan si ye li ni or ta ya koy ma s� n� en gel -
le me si ne ve so nu cun da top lu mu
ge ri ye gö tür dü �ü ne dik kat çe ki -
yor. 

Uy gu la ma fark l� ba� l�k alan la -
r�n da ger çel et ki ya rat sa da is -
min den de an la �� l� d� �� üze re as l�n -
da Ve nüs Pro je si,
özün de bam ba� ka bir
fel se fi yak la ��m. Ye ni
dün ya da in sa n�n ör nek -
le me ol ma dan al g� la r�
aç�l m� yor. Bel ki de bu ye -
ni viz yo ner ça l�� ma lar için bu du rum bü yük bir
en gel. Biz bu en ge lin önü ne geç mek için ha yal
gü cü mü zü, dü �ün ce le ri mi zin s� n�r s�z olu �u nu ve
be del siz ya ra t�m la r� or ta ya ko ya ca �� m�z po tan si -
ye li mi zi kul la n�p yo lu mu zu aç ma ya gay ret ede -
lim et me si ne de, Ve nüs Pro je si’nin de tay la r� n�
gör mek  yi ne de fay da l� ola cak t�r…

� �e hir Sis tem le ri: Et ki li ve ve rim li kul la n� la -
cak ya p� da ta sar la nan ye ni �e hir an la y� �� ile da -
ha az ener ji ile i� le ti len �e hir ler olu� tu rul mak ta d�r.
Bu �e hir ler de da ire sel bir ya p� gö ze çarp mak ta,
ko num lar ara s� e�it me sa fe ler geo met rik ola rak
he sap la nan bir çok ba� l� �a da ula ��m ko lay l� ��
sa� la mak ta d�r.  Gök de len le rin ya p� s�n dan, bah -
çe dü zen le me le ri ne, ula ��m dan, alt ya p� sis tem -
le ri ne ka dar her ko nu nun oda ��n da kay nak baz -

l� eko no mi kül tü rü ve sos yo eko no mik ya p� n�n
de tay la r� n� bu la bi lir si niz.

� De niz Üze rin de �e hir ler: De niz ya �a m� ile
ka ra ya �a m� n� bir le� ti ren özel form lar da olu� tu -

rul mu�. De niz üze rin de ki ve al t�n da ki �e hir ler
dik kat çe ki ci bü yük lük ler de ve fonk si yon -
lar da ta sar lan m��. Su yun için de olun ma s�
ne de niy le, de niz ya �a m�n dan fay da lan -
ma n�n bir çok ba� l� �� bu sis tem le re da hil
edil mi�. Ger çek an lam da bir eko lo jik den -
ge le me üze ri ne, o�i nog raf la r�n da için de

ol du �u de tay l� üze ri ne özen le ça l� -
�an bir ve nüs pro je gru bu ta ra f�n -
dan film ler de gö rü le bi lir tür den
bir yak la ��m ya ra t�l m��.

� Ener ji: Jeo ter mal ener ji yi,
su al t� tri bün le ri olu� tu ru la rak el -

de ede cek ener ji yi, hat ta Be ring Bo �a z� için ta -
sar lan m�� bir ba ra j� da bu ba� l�k al t�n da bu la bi lir -
si niz. Gü ne� ener ji si ni de ta sa r�m
ba� l� �� ola rak al ma la r� na ra� men,
di �er ba� l�k lar da ki uy gu la ma la r�
gör mek si zi ol duk ça �a ��r ta cak.
Jac qu e’�n ta sar la d� �� bir çok uy -
gu la ma y� si te üze rin den fo to� raf -
la r�y la bir lik te in ce le me ni zi �s rar la
öne re ce �im.

� Ula �ım: Nü fu sun 7 mil ya r�
bul du �u dün ya da ula �� m�n bir ta -
sa r�m ba� l� �� ol ma s� ga yet nor mal
an cak, yi ne de Ve nüs Pro je si ta -
ra f�n dan ta sar la nan ha va alan la r�,
uçak, tren, de niz üs tü ve al t� ta �� -

ma c� l�k ör nek le ri, bu nun ya n�n da mo dü ler sis -
tem le ri içe ren gö zün al� ��k ol ma d� �� bir çok ye ni
me to dun da bil gi si ni ala bi lir si niz. 

Bu ba� l�k la r�n ya n�n da sis tem le rin in �a as� da
cid di bir yan et ki, bu in �a at la r� ya pa cak özel
araç lar da pro je ta ra f�n dan ta sar la m��. Pro je
kap sa m�n da uzay da yer le �im im ka n�, mev cut ev
sis tem le ri ni ye ni len me si ve en ye ni tek no lo ji uy -
gu la ma la r� da de tay l� ca i� len mi�.

En il gi çe ki ci ler den bi ri Ve nüs Pro je si nin gün -
cel dün ya ve ri le ri ba� l� ��, bu ra da an ve an dün -
ya da de �i �en sos yal et ki le rin ra kam sal de �er le -
ri ni göz lem le ye bi li yor su nuz.

Ve nüs Pro je si ger çek ten fü tü rist bir sos yal
ta sa r�m, in sa na bu na s�l olur de dir ti yor, viz yo ner
ol mak fü tü rist ol mak bu de mek bel ki de… 

Bi zim za ma n� m�z da böy le de �il di! de mek mi
yok sa, dün ya da her �e yin ön ce bir ha yal ol du �u -
nu fark et mek mi siz ce de �er li olan?

Bizim zamanımızda
böyle değildi…

SOSYAL
TASARIM
GÜNCESİ
Ser can DUY GAN
ser can@ia ma fact.org

KADIKÖY BELEDİYESİ
GÖNÜLLÜLERİ

HAFTALIK ETK�NL�K PROGRAMI
Ba�vuru Tel: 0216 - 346 57 57  16 – 25 ARALIK 2011

KONFERANS, SEM‹NER, SÖYLE�‹ ve PANEL

DEPREM KONULU
SÖYLE��

Konu�mac�: Jeofizik
Mühendisi Erdal

�AHAN
Tarih: 20 Aral�k 2011

Sal� Saat: 14.00
Yer: Bostanc�
Gönüllü Evi

Düzenleyen: Bostanc�
Gönüllüleri 

DÜ�ÜNCEN�N
GÜCÜ ve

DUYGULARIMIZI
YÖNETMEN�N

OLUMLU ETK�LER�
Konu�mac�: NLP
Uzman� Ay�egül
EKMEKÇ�O�LU

Tarih: 20 Aral�k 2011
Sal� Saat: 14.00

Yer: Caddebostan
Kültür Merkezi B

Salonu
Düzenleyen:

Suadiye Gönüllüleri
ARINAK

Konu�mac�:
Sümerolog

Ünal MUTLU
Tarih: 22 Aral�k 2011
Per�embe Saat:14.00

Yer: Fenerbahçe
Mahallesi Gönüllü Evi

Düzenleyen:
Fenerbahçe Mahallesi

Gönüllüleri   
�KL�M

DE����KL���N�N
DÜNYAMIZ

ÜZER�NDEK�
OLUMSUZ ETK�LER�
Konu�mac�: Kad�köy

Belediyesi Çevre
Koruma Müdürü

�ule SÜMER
Tarih: 23 Aral�k 2011

Cuma Saat: 14.00
Yer: Ac�badem

Gönüllü Evi
Düzenleyen:

Ac�badem Gönüllüleri
SA�LIK

KEM�K ER�MES�

Konu�mac�:
Fizyoterapist

Dr. Özlem GÜNGÖR
Medical Park

Hastanesi i�birli�i ile
Tarih: 20 Aral�k

2011 Sal� Saat: 14.00
Yer: Ac�badem

Gönüllü Evi
Düzenleyen:

Ac�badem Gönüllüleri 
�NSAN GENET��� ve
GENOM DEVR�NDE

HASTALIKLAR
Konu�mac�:

Dr. Nazl� BA�AK
Tarih: 21 Aral�k 2011
Çar�amba Saat:14.00

Yer: Fenerbahçe
Mah.Gönüllü Evi

Düzenleyen:
Fenerbahçe Mah.

Gönüllüleri
SOSYAL 

YA�LILAR �LE YEN�
YILA MERHABA

TOPLANTISI
Tarih: 19 Aral�k 2011
Pazartesi Saat: 15.00

Yer: Fenerbahçe
Devlet Demiryollar�

Tesisi
Düzenleyen: Bostanc�

Gönüllüleri 
GÜL-� NAZ TSM

KOROSU KONSER�
�ef: Gürsel
MERCANLI

Tarih: 20 Aral�k 2011
Sal� Saat: 20.00

Yer: Kad�köy
Belediyesi Evlendirme

Dairesi
Düzenleyen: Müzik

Gönüllüleri 
YEN� YIL KERMES�
Tarih: 24 Aral�k 2011

Cumartesi 
Saat: 10.00

Yer: Sahray�cedit
Gönüllü Evi
Düzenleyen:
Sahray�cedit
Gönüllüleri

Bostanc�’da ö�retmenler günü kutlamas�

Ha san pa �a Gö nül lü le ri, 5 Ara l�k
Ka d�n Hak la r� Gü nü’nü Gö nül lü
Evi’nde kut la d� lar. Gö nül lü Evi

Ba� ka n� Tü lay Bil gin, yap t� �� ko nu� ma -
da ilk ka d�n mil let ve kil le rin den ve gü nü -
müz de ka d�n la r�n mec lis te ki tem sil oran -
la r�n dan söz et ti. Ka d�n la ra uy gun gö rü -
len mes lek le ri, mes lek le rin de ya tay ve
di key yük sel tem le ri ni en gel le yen “�ef faf
Ta van ve Du var la r�” gör sel le rin den ya -
rar la na rak an lat t�. Bu en gel le ri a� mak
için ne ler ya p� la bi le ce �i üze rin de tar t� ��l -
d�. Gö nül lü ler den Ceb ra il Ke le�, Nâ z�m Hik met’in
“Ka d�n la r� m�z” �i iri ni oku ya rak yü rek le re do kun -
du. Psi ko lo jik da n�� man ve psi ko te ra pist Ali R� za
Tu nur da, “Mob bing” kav ra m� hak k�n da bil gi ver -
di. Ne re ler de, na s�l, ne den, kim ler ta ra f�n dan kim -
le re uy gu lan d� �� n� ör nek ler le aç�k la d�. Mob bing
uy gu la nan ki �i le rin ya �a d� �� ruh sal ve be den sel ra -
hat s�z l�k lar dan söz et tik ten son ra Mob bing’e kar ��
ne ler ya p� la bi le ce �in -
den söz et ti, ör nek ler
ver di. 

Ye ni kav ram lar
hak k�n da bil gi le nen
ka d�n lar, kar �� la r� na
ko nan her tür lü en ge li
a� mak ta ka rar l� ol duk -
la r� n� be lirt ti ler. 

� EN GEL LE R�
KAL DI RIN YE TER

Ka d� köy Be le di ye -
si Ha san pa �a Gö nül lü le ri, Dün ya Özür lü ler
Gü nü’nde de en gel li ler ko or di na tö rü Öz gür
U�ur’un ka t� l� m�y la bir söy le �i ger çek le� tir di.
2 Ara l�k Cu ma gü nü Ha san pa �a Gö nül lü
Evi’nde ya p� lan söy le �i de gör me en gel li ko -
nu� ma c� Öz gür U�ur, tüm en gel li le rin so run la -

r� n� di le ge tir di 
E�i tim ve Sos yal Yar d�m la� ma Ko mi te si

Ba� ka n� �er min Sa r�’n�n ka t� l� m�y la “Gör me
en gel li ol mak”  ko nu sun da bir uy gu la ma ya p�l -
d�. Göz le ri ni ka pa ya rak bas ton la yo lu nu bul -
ma ya ça l� �an �er min Sa r�, k� la vuz se se ra� men
yo lu nu bul mak ta zor lan d�. 

Öz gür U�ur, gör me en gel li le rin gün lük ya -
�am da kul lan d� �� araç ve ge reç le ri de ta n�t t� ve

ko nuk la r�n so ru la r� n� ya n�t la d�. En gel li le rin so -
run la r� n� çöz me ko nu sun da ki bek len ti le ri ni di -
le ge tir di ve son söz ola rak “En gel le ri kal d� r�n,
ye ter” de di. Gör me özür lü bir kaç ko nu �un da
et kin ola rak ka t�l d� �� et kin lik kü çük ik ram lar la
so na er di.

Son ba�kanlar toplant�s�Son ba�kanlar toplant�s�Son ba�kanlar toplant�s�Son ba�kanlar toplant�s�Son ba�kanlar toplant�s�Son ba�kanlar toplant�s�
2011 yılının son gönüllü ba�kanlar toplantısında konu�an Kadıköy Belediye

Ba�kanı Selami Öztürk, eme�i geçen tüm gönüllülere te�ekkür etti.  

FENERYOLU Gönüllüleri, 3 Aralık
Cumartesi sabahı Özgürlük

Parkı’ndaki Fua Cafe’de aylık
kahvaltılı geleneksel toplantılarında
biraraya geldiler. Genel cerrah Doç.
Dr. Erol Filiz tarafından katılımcılara

meme kanseri konusunda bilgi verildi.
Konuk konu�macı tarafından

soruların cevaplandırılması ile devam
eden toplantı, Gönüllü Evi Ba�kanı

Nihal Ekmekçio�lu’nun Doç. Dr. Filiz’e
Kadıköy Belediye Ba�kanı Selami

Öztürk adına te�ekkür plaketi vermesi
ile sona erdi. 

Feneryolu Gönüllüleri
kahvaltıda buluştu

SUAD�YE Gönüllüleri sezona, mahalleliler
ve üyelerle beraber ba�ladı. 2 Aralık Cuma

günü düzenlenen Genel Kurul toplantısı
sonrasında Uzm.Dr. Sibel Spinu konuklara

Homeopati ile tedavi konusunda bilgi
verdi. Yönetim Kurulu üyesi Nurhan

Kutman da toplantıya katıldı.
� ‘MATEMAT��� SEVD�RMEK’

Matematik ö�retmeni Fatih Çam,
“Matemati�i Sevdirmek ve Sayılarla Dans”

konulu keyifli bir söyle�i vasıtasıyla
Suadiye Hacı Mustafa Tarman Lisesi
ö�rencileri ile bulu�tu. 30 Ekim Pazar
günü düzenlenen söyle�i, renkli geçti. 

SUADİYE
Gönüllüleri yoğun

Kad�nlar ‘mobbing’e kar��
bilinçleniyor

KADIKÖY Belediyesi Zühtüpa�a Gönüllüleri,
Sümerolog Muazzez �lmiye Ç��’� konuk etti.

Yönetmen Nevruzhan Orhon taraf�ndan
çekilmi� olan Muazzez �lmiye Ç��’�n hayat� ve
yapt��� bilimsel çal��malar�n anlat�ld��� “Ç�nar”

adl� belgesel filmin gösterimi, 29 Kas�m Sal�
günü Caddebostan Kültür Merkezi B

salonunda yap�ld�. Muazzez �lmiye Ç��, k�z�
Esin Han�m, Kad�köy Belediyesi Gönüllü

E�itim ve Dan��ma Merkezi yönetim kurulu
üyeleri, Ay�en Gürer, Gülçin Ergun ile Nuran

Kutman, Kad�köy Kent Konseyi Ba�kan�
Nüvit �ahl�o�lu, Kad�köy Kent Konseyi Tarihi

Kültürel Miras ve Kent Belle�i Çal��ma
Grubu üyeleri, Kad�köy Kent Konseyi Kad�n

Meclisi üyeleri ve Kad�köy Belediyesi

gönüllülerin kat�l�m�yla gerçekle�tirilen
etkinlik, yo�un ilgi gördü. Aç�l�� konu�mas�n�
yapan Zühtüpa�a Gönüllü Sorumlusu Melek
Bozdo�an’�n ard�ndan “Ç�nar” belgeseli
izlendi, sonras�nda Muazzez �lmiye Ç��,
yönetmen Nevruzhan Orhon ve Muazzez
�lmiye Ç��’�n yazd��� “Atam” �iirinin bestecisi
Mamed Cafarov’la söyle�i yap�ld�. Kad�köy
Gönüllüleri, “Türk kad�n�n duru�u, ilime ve
bilime yakla��m�n�n en canl� ve güzel
örneklerinden biri olan Say�n Muazzez �lmiye
Ç�� Han�m’� a��rlamaktan büyük onur
duyduk” dediler. Kat�mc�lara Kad�köy
Belediye Ba�kan� ad�na te�ekkür belgesi ve
kitap arma�an edilen etkinlik, toplu foto�raf
çekimlerinin ard�ndan sonland�r�ld�.

Sümerolog Çığ’ı ağırladılar
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�
s tan bul �l Mil li E�i tim Mü dür lü �ü, ö� ren ci le re
ele� ti rel bir ba k�� aç� s� ka zan d� ra rak, on la r� oku -
yan ve dü �ü nen bi rey ler ola rak ha ya ta ha z�r la -

mak ama c�y la “Ya zar lar Okul lar da” pro je si dü -
zen li yor.

Pro je kap sa m�n da, ö� ren ci ler her ay�n ilk iki haf -
ta s� bir Türk ve ya dün ya kla si �i, son ra ki haf ta lar da
da ça� da� bir ya za r�n ese ri ni oku ya cak. Türk çe ve
Türk Di li ve Ede bi ya t� ders le ri nin oku ma sa at le rin -
de bu ki tap la r�n üze rin de söy le �i ler ya p�p ö� ren ci ler -
den ki tap lar hak k�n da ki dü �ün ce le ri al� na cak. Ki tap -
la r� oku yan ö� ren ci le re ödül ola rak ise oku du �u ki -
ta b�n ya za r� ile ta n�� ma f�r sa t� ve ri le cek. Bu �e kil de
ö� ren ci ler oku duk la r� ki tap hak k�n da ki dü �ün ce le ri -
ni ki ta b�n ya za r� na ilet me f�r sa t� bu la cak. Ya zar lar
Okul lar da Pro je si ile �s tan bul’da on bin ler ce ö� ren -
ci ye ula �� la cak. Her il çe de okur-ya zar et kin lik le ri
ya p� la cak. �s tan bul �l Mil li E�i tim Mü dür lü �ü ola rak
39 il çe de 80’e ya k�n ya zar, okul la ra da vet edi le cek.

Ya zar lar Okul lar da Pro je si’nde ö� ren ci ler alt ge lir
gru bun dan se çi le cek ve on lar la bir lik te ai le le ri de
pro je den oku ma al�� kan l� �� ka zan ma nok ta s�n da ya -
rar la na cak.

�  120 B�N Ö� REN C�
YA ZAR LAR LA BU LU �A CAK

Tür ki ye’de ilk de fa bir il bü tün il çe ve okul la r�y -
la ve on lar ca ya zar la bir lik te bir oku ma se fer ber li �i
ba� la t� lan pro je nin ku ra çe kim le ri, geç ti �i miz gün -
ler de 29 ya za r�n ka t� l� m�y la ya p�l d�. �s tan bul Mil li
E�i tim Mü dü rü Mu am mer Y�l d�z, oku ma n�n ve
okut ma n�n bir ül ke nin ge le ce �i nin sa� lam te mel le re
da yan ma s�n da vaz ge çil mez bir un sur ol du �u nu be -
lir te rek “Ya zar lar Okul lar da” pro je siy le �s tan bul’un
tüm il çe le rin de bir y�l için de 120 bin ö� ren ci yi ya -
zar lar la bu lu� tu ra cak la r� n� vur gu la d�. Ko nu� ma la r�n
ar d�n dan pro je ye ka t� lan ya zar lar, tek tek sah ne ye
ça� r� la rak, sah ne de cam fa nus içe ri sin de bu lu nan
ku ra top la r� n� çek ti. Ku ra top la r�n dan ç� kan il çe ler le
e� le �en ya zar lar, o il çe nin Mil li E�i tim Mü dü rüy le
ta n� �a rak, pro je hak k�n da ki gö rü� le ri ni ifa de et ti ler.
Ku ra çe ki mi es na s�n da Türk ede bi ya t� n�n güç lü ka -
le mi Se lim �le ri’nin otur du �u semt olan �i� li’yi ve
ga ze te ci ya zar Ah met Tu ran Al kan’�n da otur du �u
semt olan Üs kü dar’� çek me siy le, bir ya zar, “Bu i� te
�i ke var” es pri si ni ya pa rak ka t� l�m c� la r� gül dür dü.
Pro je için ger çek le� tir di �i da ha ön ce ki bu lu� ma lar da
ço cuk la r�n sor du �u so ru lar la ken di si ni çok et ki le di -
�i ni ve bu nun ken di si ni Tür ki ye’nin ge le ce �i ad� na
umut lan d�r d� �� n� söy le yen Se lim �le ri, pro je nin ba -
�a r� s�n dan do la y� or ga ni zas yon ko mi te si ni kut lar ken
Ay �e Ku lin, pro je nin ba ��n dan be ri içe ri sin de ol du -
�u nu ve bu pro je nin bu gün �s tan bul ge ne li ne ya y�l -
ma s�n dan mut lu luk duy du �u nu be lirt ti. �a ir Hay dar

Er gü len de il kö� re -
tim s� ra la r�n dan ba� -
la ya rak ço cuk la r�n �i ir,
öy kü ve ro man la ta n�� -
ma s� n� ol duk ça önem se -
di �i ni vur gu la ya rak, bu
ya� ta edi ni len al�� kan l�k la r�n
ömür bo yu sür dü �ü nü ve bu
pro jey le oku ma n�n ço cuk lar
üze rin de bir al�� kan l�k olu� tu ra -
ca �� inan c� n� ta �� d� ��n� söy le di.

� KA DI KÖY’ÜN YA ZA RI
AS LI TO HUM CU

Ya p� lan ku ra çe ki mi so nu cun da
Ka d� köy’ün ya za r� As l� To hum cu ol du.
To hum cu, 1974 Al man ya do �um lu. Ço cuk lu �u
Bur sa’da geç ti. Bir sü re �s tan bul Üni ver si te si �n gi liz
Di li ve Ede bi ya t� Bö lü mü’nde oku du. De �i �ik ya y� -
nev le rin de edi tör lük, TRT 2’de mu ha bir lik yap t�. 5
ki ta b� bu lu nu yor. Ra di kal Ki tap’ta ço cuk ede bi ya t�
üze ri ne ya zan To hum cu’nu “Üç, �ki ii, Birr, Ate�!”
ad� bir de ço cuk ki ta b� var.

Hic ri tak vim ay la r�n dan Mu har rem’in
onun cu gü nü olan ve A�u re gü nü ola rak
bi li nen gün do la y� s�y la �ah ku lu Sul tan

Der gâ h�’nda da bir prog ram dü zen len di. 
Göz te pe Mer di ven köy Ma hal le si �mam Ra -

mis Tek ke Al t� So ka ��’nda bu lu nan ve 600 y�l l�k
geç mi �iy le Os man l�’dan gü nü mü ze ula �an �ah -
ku lu Sul tan Der gâ h�’nda ki a�u re gü nü prog ra -
m�na; Ka d� köy Kay ma ka m� Ha san Ka ra han, Ka -
d� köy Be le di ye Ba� ka n� Av. Se la mi Öz türk ve
Ka d� köy �l çe Mil li E�i tim Mü dü rü Fer �at
Ayar’�n ya n� s� ra çok sa y� da da vet li ka t�l d�. 

� B�R L�K �Ç�N DU A ED�L D�
�ah ku lu Sul tan, Bi zans’�n son dö nem le rin de

yak la ��k 1370-1380 y�l la r� ara s�n da �s tan bul’a
ge le rek der gâ h� n� ku rar. �ah ku lu Sul tan, Bi zans -
l� la ra kar �� gi ri �i len sa va� ta 1402 y� l�n da �e hit
olur. Der gâh’�n bah çe si ne def ne di lir ve ad� Der -
gâh’a ve ri lir. Gü nü müz de e�i tim den, sos yal yar -
d�m la� ma ya ve da ya n�� ma ya va ra na dek ge ni�
bir alan da hiz met ve ren �ah ku lu Sul tan Der gâ h�
için A�u re Gü nü de önem li gün ler den bi riy di. Bu
gün do la y� s�y la bin ler ce in sa n�n zi ya ret et ti �i
me kân da dü zen le nen prog ram da a�u re ve pi lav
ye nil di, bir lik ve be ra ber lik için dua lar edil di. 
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● Meselenin Kalbi
■ Graham Greene
■ �leti�im Yayınevi

�ngiliz edebiyat�n�n ça�da� yazarlar�ndan
Graham Greene'in ba�yap�t niteli�indeki
eseri Meselenin Kalbi, sava� y�llar� s�ras�nda
bir sömürgede geçer. Roman�n
ba�kahraman� Scobie, sava� ma�lubu Bat�
Afrika'da görev yapmakta olan dürüst bir
komiser ve dindar bir Katoliktir. Scobie çok
mutsuz olan kar�s�n� uzun bir seyahate
göndermek için dürüstlü�ünden ödün
vererek borç almak zorunda kal�r. Ald��� borç
ve ya�ad��� yasak a�k�n a��rl��� alt�nda
ezilen, inançlar�yla ya�ad�klar� aras�nda
s�k��an Scobie, bu çözümsüz sorunlarla ba�
etmeye çal���rken bir y�k�l��a do�ru

sürüklenir.  
“Scobie, kendi
yaratt���n�
sevecek kadar
insanca duygular�
olan bir Tanr�'ya
inanabilirdi
ancak” Roman�n
kahraman�na
ili�kin bu sözler,
Katolikli�i
benimsemi� olan
Graham
Greene'in
sanc�s�n� da
özetlemektedir.
Bat� Afrika'n�n

her daim ya�murlu ve puslu havas�n� e�siz
bir resim gibi çizen yazar�n bu büyük
anlat�s�n� Mîna Urgan'�n çevirisiyle sunuluyor.
“Graham Greene'in kitaplar�n� ilginç k�lan ve
onlar�n y�llar sonra da okunmas�n�
sa�layacak olan, onun parlak hünerinin ve
üstün sanatç�l���n�n yan� s�ra metinlerindeki

ilahi tehlikenin niteli�idir.” /Anthony Burgess-
 “Graham Greene kendi türünde benzersiz
bir yazard�. Bilinçlilik ve endi�enin yirminci
yüzy�ldaki son vakanüvisi olarak hat�rlanacak
ve okunacakt�r.” /Wiliam Golding
● Otranto �atosu

■ Horace Walpole
■ Can Yayınları

“Gotik” terimini edebiyat alan�nda ilk
kullanan ki�i olarak bilinen Walpole, 1764'te
kendi özel bas�mevinde haz�rlad��� Otranto
�atosu'nun toplumda nas�l kar��lanaca��n�
kestiremedi�i
için, kitab� XVI.
yüzy�ldan
kalma �talyanca
eski bir
elyazmas�n�n
çevirisi olarak
sundu. �lk
bask�n�n
kapa��nda
“Otranto Aziz
Nicholas
Kilisesi Kilise
Heyeti Üyesi
Onuphrio'nun
yazd���
�talyanca
asl�ndan William Marshal taraf�ndan
çevrilmi�tir” ibaresi vard�. �kinci bask�daysa
ne çevirmen ad� vard�, ne de yazar. �öyle
der Walpole bir mektubunda: “Uyand���mda
o dü�ten an�msad���m tek �ey, kendimi bir
Ortaça� �atosunda görmemdi (benim gibi
kafas� Gotik hikâyelerle dolu biri için bu
mekân çok do�al say�l�r); hayli yüksek bir
merdivenin en tepesinde, t�rabzan�n üzerinde
son derece büyük bir z�rhl� el gördüm. O
ak�am oturdum ve ne söyleyece�imi, ne
anlataca��m� bilmeden yazmaya koyuldum.
Yazd�kça hikâye geli�ti, benim de ho�uma
gitmeye ba�lad� (üstelik politikadan ba�ka bir
�ey dü�ünebildi�im için de çok
seviniyordum); k�sacas� kendimi öylesine
kapt�rd�m ki, kitab� iki aydan k�sa sürede
bitirdim.”

● Bütün Mutlu Aileler
■ Carlos Fuentes
■ Can Yayınları

“Hâlâ benimle berabersin çünkü benden
ba�ka güzelli�ini hat�rlayan kalmad�. Bir ben
hat�rl�yorum ya�l� gözlerimde genç gözlerini.
Zaman benim. O bunu anlam�yor. Gözlerimi
kap�yorum, zaman benim. Yaln�z�z. Sen ve
ben. Kar�koca. Yeni evliyiz. Hiçbir �eyimiz
eksik de�il. Kimsenin girmesine izin verme.
Ba�kalar� her �eyi
kaybediyor. Oysa sen
ve ben sonsuz bir
kucakla�mada
kayboluyoruz. Avluda
zincirli köpe�in
havlamalar�. Civardan
gelen tek ses. Sar�
elbisen sandalyenin
üstüne at�lm��. Tek
���k kayna��.
Sözcükler yetersiz
kal�yor. Ne tuhaf.
Oysa çok
konu�uyoruz. Ama içim suskun.” Bütün
Mutlu Aileler’i olu�turan on alt� bölümde
Carlos Fuentes, Meksika toplumundaki aile
yap�s�n� tan�mlay�p sorgularken ayn�
zamanda da Meksikal�lar�n kimli�ini
meydana getiren travmalar�n kökenini ar�yor.
Meksikal�lar�n aile anlay���, dinin günlük
hayata i�leyi�i, s�n�flar aras� geçi�in zorlu�u,
�iddet hiyerar�isi gibi temalar� gençler,
ya�l�lar, yerliler, çiftçiler, ülkeyi yönetenler,
e�cinseller, sörfçüler gibi birçok farkl�
kesimden karakter arac�l���yla aktar�yor. Her
bölümün bir koroyla e�le�ti�i kitapta,
Meksika’n�n sömürge geçmi�inin kal�nt�lar�
ve ataerkil yaralar�n üstünde duruluyor.
● Sükut Ayyuka Çıkar

■ Yücel Balku
■ Can Yayınları

1969 y�l�nda I�d�r’da dünyaya
gelen öykücü Yücel Balku,
hayat�n� kaybetti�inde henüz
34 ya��ndayd�. Prometeus ve
Hayalet Gemi dergilerinden
onu tan�yan edebiyatç�
dostlar�n� ve okurlar�n� çok
üzen, beklenmedik bir vedayd�
onunki ve Balku’nun gidi�i
üzerinden geçen sekiz y�l, onu
da, benzersiz öykücülü�ünü

de unutturmad�. Sükût
Ayyuka Ç�kar, Balku’nun
ölümünün ard�ndan Murat
Gülsoy taraf�ndan yay�ma
haz�rlanm�� bir derleme…
Yazar�n yay�mlanm�� iki
kitab� ve daha önce
yay�mlanmam�� öyküleri,
deneme ve �iirleri Sükût
Ayyuka Ç�kar’da biraraya
geliyor. Balku’nun
gidi�iyle ‘eksilenler’ de
kitab�n son sayfalar�n� s�cak, hüzünlü bir
günceye dönü�türüyor: Murat Gülsoy, Yekta
Kopan, Nursel Duruel gibi isimlerin yapt���
söyle�iler, hakk�nda yaz�lm�� yaz�lar,
ölümünün arkas�ndan dostlar�n�n kaleme
ald��� anma yaz�lar� da bu külliyatta yer
al�yor. Zengin dü� dünyas�yla birçok
yazardan kolayl�kla ayr�lan Yücel Balku’nun
eserlerinde tarihi kent Bursa, hiç olmad���
kadar ilgi çekici bir metafora dönü�üyor.
Bursa’n�n efsanevi gizemleriyle örülen
öyküler; �ehrin haritalar�n�, definelerini, tarihe
mal olmu� tuhaf ve ilgi çekici �ahsiyetlerini
okura birer birer tan�t�yor. Kitab�n sayfalar�
çevrildikçe Balku’nun yaratt��� dü�sel
Bursa’n�n, insan�n aya��n�n alt�ndan her an
kay�p gidiverecekmi� gibi duran tekinsiz
atmosferine giriyorsunuz. Tuhaf ki�iler,
gizemli tarikatlar, kay�p mezarlar... Sükût
Ayyuka Ç�kar, önemli bir yazar�n geride
b�rakt��� az ama öz metinlerden olu�uyor.
● Dinmeyen Sızı

■ Süheyla Kutbay
■ Avcuyol Basım Yayın

Süheyle Kutbay, kat� ve ac� gerçeklerle
ya�am�n az da olsa gülünç yanlar�n�
bulu�turmu�. Düz yaz� anlat�m�na zaman
zaman �iirlerle anlam bütünlü�ü kazand�rm��,

arkaik sözcüklerden ar�nm��, yal�n,
anla��l�r ve ak�c� bir dili kullanm��. Bu
nedenle okumaya ba�lad�ktan sonra
elinizden b�rakamayacaks�n�z. Anne
sevgisi, çocuk kalbi, akrabal�ktan ileri
kom�uluk ili�kileri, birbirlerine çok
ba�l� olduklar�ndan ku�ku
durulmayacak insanlar�, etkenlere
nas�l k�r�lgan olabilecekleri, ruh ve
insan manzaralar� ve de Kerem ile
Asl�, Ferhat ile �irin, Leyla ile Mecnun,
Emrah ile Selvi Han, Tahir ile Zühre
a�klar� gibi saf tertemiz bir a�k.

KÖ�ES�K�TAP
Hazırlayan: Ula� YILMAZ

ulas1980@gmail.com
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Göztepe’deki �ahkulu Sultan Dergâhı’nda organize edilen programda

a�ure ve pilav yenildi, birlik ve beraberlik için dualar edildi. 

Adnan Özer-Beyo�lu, Ahmet Büke-
Fatih, Ahmet Turan Alkan-Üsküdar,

Ahmet Ümit-Bak�rköy, Ali Ayçil-
Sancaktepe, Asl� Tohumcu-

Kad�köy, Ay�e Kulin-Ka��thane,
Ay�e Sar�say�n-Esenyurt, Aytül

Akal-Güngören, Ayla Ç�naro�lu-
Adalar Baki Ayhan T.-Ümraniye,

Behçet Çelik  Çekmeköy, Be�ir
Ayvazo�lu-Maltepe, Burhan Eren-Avc�lar,

Çi�dem Günde�-Ata�ehir, Faruk Duman-Silivri,
Fatih Erdo�an-Sultangazi, H. Salih Zengin-
Çatalca, Haydar Ergülen-Büyükçekmece,

Gülten Day�o�lu-Be�ikta�, �nci Aral-Sultanbeyli,
Metin Celal-Sar�yer, M. Nedim Hazar-

Bayrampa�a, Nilay Y�lmaz-Tuzla,
Nur �çözü-Ba�c�lar, Ömer Erdem-�ile,

Selim �leri-�i�li, Seza Kutla Aksoy-G.Pa�a,
Sevinç Çokum-Beylikdüzü

Okula yazar geliyor!

Yazar-ilçe eşleşmesi
alfabetik sırayla şöyle:

Aslı
Tohumcu
Kadıköylü

ö�rencilerle
bulu�acak.

● Arzu ��GÜZAR
Geçti�imiz y�l okullar aras�nda sa�lanan

anla�ma sonucu, Türk ve Alman ö�renciler
“�stanbul ve Köln’de ya�ayan gençlerin

ya�am biçimi” adl� projeyi hayata geçirdi.
Proje kapsam�nda, 27 Kas�m’da �stanbul’dan

Almanya’ya giden ö�renciler, Kad�köy
Kaymakam� Hasan Karahan ve Kad�köy �lçe
Milli E�itim Müdürü Fer�at Ayar ile birlikte

Köln’de W vakit geçirdi. �stanbul’dan Köln’e
gelen Kad�köy K�z Teknik ve Meslek Lisesi

Foto�rafç�l�k Bölümü ö�rencileri ile
ö�retmenleri Köln’deki tarihi katedrali ve

Aachen Noel pazar�n� gezdi. 

Çe�itli etkinliklerle Köln’deki gençleri daha
yak�ndan tan�ma f�rsat� bulduklar�n� belirten

proje ö�retmeni Aydan Akar, “Proje
kapsam�nda ö�renciler bir y�l boyunca sanal
ortamda kar��l�kl� olarak ya�am biçimlerini

anlatan foto�raf çal��malar� haz�rlad�lar.
Gelecek y�l Nisan ay�nda da karde�

okulumuzu �stanbul’da a��rlayaca��z” dedi.
Karde� okulu ziyareti s�ras�nda Kad�köy K�z
Teknik ve Meslek Lisesi ö�rencileri, Alman

ö�rencilerin evlerinde a��rland�.

KÖLN, Kadıköylü
öğrencileri ağırladı
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● Semra ÇELEB�

Ka d� köy Be le di ye si Sa nat Kü tüp ha ne si’nin
bu haf ta ki ko nu �u, “Beh zat Ç. Her Te mas
�z B� ra k�r” ve “Beh zat Ç. Son Haf ri yat” ro -

man la r� ile “Er ken Kay be den ler” öy kü ki ta b� n�n
ya za r� Em rah Ser bes’ti. 10 Ara l�k Cu mar te si gü nü
Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi Sa nat Kü tüp ha ne -
si’nde dü zen le nen söy le �i ve im za gü nü ne, özel -
lik le genç Ka d� köy lü ler il gi gös ter di. Ken di si de
genç bir ya zar olan Ser bes, okur la r� n�n ve Beh zat
Ç.’nin hem te le viz yon da hem be yaz per de de ta -
kip çi si olan ko nuk la r� n�n so ru la r� n� ya n�t la d�. 

Beh zat Ç. hay ran la r� n�n en çok me rak et tik le ri
ko nu, isim de ki Ç. har fi nin an la -
m�y d�. Se yir ci ler bir kaç de fa
fark l� �e kil ler de sor du lar sa da
Ser bes, bu so ru yu ya n�t la ma d�
an cak ken di so ya d�n da ki ‘t’ har -
fi nin dü �ü� hi kâ ye si ni �öy le an -
lat t�: “Ben bir k� z� se vi yor dum.
O da bir mi mar la kaç t�. Ben de o
mi ma r�n T cet ve li ne si nir ol du -
�um dan so ya d�m da ki ‘t’ har fi ni
at t�m. Em rah Ser best, Em rah
Ser bes ol du.” 

� ‘BEH ZAT Ç. BÜ YÜK
GÜ RÜL TÜ KO PAR DI’
Em rah Ser bes, bir so ru üze -

ri ne, Beh zat Ç.’nin üçün cü ki ta -
b� n�n ha z�r l� �� için de ol du �u nun
ha be ri ni de ver di: “Önü müz de ki y�l ç� ka cak sa n� -
r�m. Ben as l�n da kur gu su nu bi tir dim ama di zi ve
si ne ma bi raz oya la d�. Bir de çok bü yük bir gü rül tü
ol du di zi den son ra. Ki tap lar, ses siz li �e ih ti yaç du -
yar lar. Bu yüz den bi raz or ta l� ��n du rul ma s� n� bek -
le ye ce �im.”

Ser bes, ro man la r� n�n Beh zat Ç. di zi si ne bi re bir
uyar lan ma d� �� n�, ya p�m c� la r�n is tek le ri do� rul tu -
sun da çe �it li de �i �ik lik ler yap t�k la r� n� söy le di. Ser -
bes, “Ör ne �in ki tap ta sav c� er kek ama ya p�m c� lar
çok er kek di zi si bul duk la r� için sav c� y� ka d�n
yap t�k, iyi de ol du” de di. Bir so ru üze ri -
ne Ser bes, di zi ye ye ni ka t� lan us ta
oyun cu Ah met U�ur lu için de “Di -
zi ye ko nuk oyun cu ola rak gir me -
di. Ah met abi yi bul duk b� rak -
ma y�z, ar t�k sü rek li oyun cu -
muz” di ye ko nu� tu. Si ne ma
fil mi nin se nar yo su nu da ya -
zan Em rah Ser bes, di zi nin
se nar yo su nu yaz ma d� �� n�
sa de ce oku yup ara da ba k�p
fi kir ver di �i ni söy le di.

� KA NAL B�Z DEN 
‘AR KA SO KAK LAR’

TAR ZI �S TE D�
Ya zar Em rah Ser bes, bir iz -

le yi ci nin, ka na l�n
se nar yo ya mü da -
ha le edip et me di -

�i ni sor ma s� üze ri ne �un la r� söy le -
di: “Ka nal, ba� lar da çok pü rüz ç� -
kar d�. ‘Öy le ol maz böy le ol maz’
di ye sü rek li mü da ha le et me ye ça -
l�� t�, ba z� ko nu la r� i� le me mi zi is te -
me di ler. Ama biz ‘Ha y�r, biz böy -
le ya pa ca ��z’ de dik. Ka na l�n biz -
den is te di �i Ar ka So kak lar gi bi bir
di ziy di as l�n da. Ama biz hiç ka bul
et me dik hat ta ‘is te mi yor sa n�z kal -
d� r�n ya y�n dan’ de dik. Se yir ci se -
vin ce ve tu tu lun ca kal ma s� na ka rar
ver di ler. Son ola rak ikin ci ki ta b�
kul la na ca �� m�z za man ‘Bu ra da po -
lis ler ka til ç� k� yor bu nu kul lan ma -

ya l�m’ de di ler biz de ki ta b� di zi de kul lan ma d�k
onu si ne ma fil mi yap t�k” 

� ‘TV’DE YE N� B�R PRO JE
ÜZE R� NE ÇA LI �I YO RUM’

An ka ra Üni ver si te si Dil Ta rih Co� raf ya Fa kül -
te si’nde “Ti yat ro Ya zar l� ��” bö lü mü nü bi ti ren Ser -
bes, bir iz le yi ci nin “Ti yat ro oyu nu ya za cak m� s� -
n�z? Si zin ya za ca �� n�z oyu nu me rak edi yo rum”
söz le ri üze ri ne “Ben de” de di ve de vam et ti: “
Mut la ka bir oyun ya za ca ��m ama ne za man bil mi -

yo rum. Ö� ren ciy ken çok sa y� da oyun yaz -
d�m ama hep si nin ek sik le ri var. Bir gün

dö nüp on la r� ta mam la ya ca ��m.”
Ya zar Ser bes, da ha ön ce hiç

de nen me mi� ye ni bir di zi pro je -
si üze ri ne ça l�� t� �� n� da söy le -
di. Bir kaç gün için de pro je yi
tes lim ede ce �i ni söy le yen
Ser bes, “çok fark l� bir �ey
ola cak” de di �i di zi nin ge le -
cek y�l ek ran la ra ge le ce �i ni
be lirt ti. Ser bes “Er ken Kay -
be den ler” ki ta b� n�n de va m� -
n�n ge le ce �i bil gi si ni de ver -

di, bu se fer 20’li ya� lar da ki
er kek le ri ni hi kâ ye le ri ni an la ta -

ca �� n� söy le di.
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be rik Ya r� ma da s�’n�n Ce be li ta r�k’a do� ru
de �il de, Fran sa k� y� la r� na ve s� n� r� na ya k�n
sa hi lin de ki Bar se lo na; Ber lin, Pa ris, Ro -

ma, Lon dra gi bi dev bir mer ke zi �e hir de �il…
En dü lüs, ya ni Arap ru hu nun pek ula� ma d� �� ta -
rih sel geç mi �i se be biy le bel ki tam bir ti pik �s -
pan ya �eh ri de de �il. �s pan yol Ak de ni zi’nin, ra -
hat ya �a na bi lir, in sa nî, ko lay ca kav ra na bi lir öl -
çek te ki özel bir li man �eh ri… �eh rin yer le� ke si
çok ge ni� de �il. Bu ne den le yak la ��k iki bu çuk
mil yon luk nü fu su ki lo met re ka re ye dü �en yo -
�un luk ba k� m�n dan yük sek… �eh rin geç mi �i
es ki le re da yan sa bi le esas iti ba riy le 19. yüz y�l -
dan iti ba ren ge li �ip par la m�� t�r. Ne öy le mu az -
zam bir bi lim, sa nat ve kül tür ba� ken ti, ne de
a��r sa na yi nin ci rit at t� ��, fab ri ka ba ca la r� n�n
yük sel di �i bir yer le� ke de �il. Ama ken di ne öz -
gü de �er le riy le, fi zi ki çeh re si ile ve bel ki en
do� ru be tim le me ola rak ‘ya �am sal l� ��’; ya �am
bi çe mi (us lû bu) ile müt hi� çe ki ci bir �e hir do ku -
su dur.

Bar se lo na’da ad� n� an d� �� m�z bü yük met ro -
pol ler gi bi muh te �em sa nat ese ri ko lek si yon la -
r� n�n top lan d� �� de va sa mü ze ler, kü tüp ha ne ler,
dil le re des tan bi lim ku rum la r� ve üni ver si te le rin
öl çek ba k� m�n dan ben zer le ri yok tur. Fa kat �eh -
ri süs le yen, zen gin le� ti ren mü cev her gi bi sa nat
ku rum la r� ek sik de �il dir. Kon fek si yon, gi -
yim/ku �am zev ki ve çe �it li li �i ile de ün lü dür…
He le he le ge zin ti yer le ri, cad de le ri, bit mez tü -
ken mez ve çe �it çe �it ye me/iç me me kân la r� ile
in san la ra son suz ke yif or tam la r� su nan bir �e -
hir dir.

Ama ar t�k dün ya da ‘Bar se lo na’ iki fark l� kav -
ra m�n kar �� l� �� d�r: Bi rin ci si k� sa ca ta n�m la ma ya
ça l�� t� �� m�z Bar se lo na �eh ri dir. �kin ci si ise (Fut -
bol Ku lü bü) F.C. Bar se lo na’d�r. 1899’da ku ru -
lan bu fut bol ku lü bü nün ta k� m�, ne ga rip tir ki
yer yü zü nün de �i �ik ül ke le rin de ki halk y� ��n la -
r�n ca �e hir den ba ��m s�z ola rak al g� la nan, ba� l�
ba �� na bir ku rum ol mu� tur. Ço �u kim se nin zih -
nin de Bar se lo na �eh ri de �il, Bar se lo na fut bol
ta k� m� ön ce lik li yer edin mi� tir.. Ya k�n za man la -
ra ka dar Bar se lo na’n�n ön de ge len bir sem bo -
lü, yir min ci yüz y�l ba� la r�n da �eh re gü zel mi ma -
ri eser ler ka zan d�r m�� mi mar An to ni o Gau di ve
ba� ta onun 1882’den be ri ya p� m� de vam eden
ün lü ‘Sag ra da Fa mi li a’ ad� ve ri len ya p� s� idi…
�im di F.C. Bar se lo na öne ç�k m�� t�r… Fut bol,
spor dal la r� ara s�n da kit le le rin en çok il gi si ni çe -
ken dir. De vir-de vir ba z� fut bol ta k�m la r� n�n ün -
len di �i, ba �a r� la r�y la kit le le rin il gi si ni top la d� ��
bi li nir. �tal ya’n�n Mi lan, Al man ya’n�n Ba yern
Mü nih, Hol lan da’n�n Ajaks, �s pan ya’n�n Re al
Mad rid, Por te kiz’in Ben fi ca, �n gil te re’nin Li ver -
po ol gi bi ta k�m la r� bel li za man lar da kit le ler için
fut bol ef sa ne si ol mu� lar d�r. Fut bol se ver ler,
1950 son la r� ve 60 ba� la r�n da Re al Mad rid’in,
son ra Ben fi ca’n�n; da ha son ra Mi lan’�n, Ajaks’�n
pe� pe �e ge len y�l lar da na s�l üs tün lük kur duk -
la r� n�, spor se ver le rin bel lek le ri ne yer le� tik le ri ni
ha t�r la ya bi lir ler. Bu ku lüp le ri �am pi yon luk la ra
gö tü ren ün lü maç lar, za man za man te le viz yon -
lar da tek rar tek rar gös te ri lir ve böy le ce ye ni ku -
�ak la r�n fut bol me rak l� la r�n ca da iz le nir.

F.C. Bar se lo na, yak la ��k son on y� l�n fut bo -
lu na dam ga s� n� vu ran bir ta k�m ol du. Hat ta fut -
bol ile çok uzun boy lu il gi len me yen le rin bi le
me ra k� n� top la d�. Te le viz yon ka nal la r� onun
maç la r� n� ya y�m la mak için ya r� �� yor. Di �er TV
prog ram la r� Bar se lo na maç la r� n�n ya y�m la na ca -
�� sa at le re gö re ayar la n� yor.

Ka li te li oy na nan fut bol, sür priz li, ye ni lik ler le
do lu, gör sel zen gin lik ler ve se yir zev ki ve ren,
son suz kom bi nas yon lar la do lu bir spor da l�.
Onu bel ki ay r� ca l�k l� k� lan özel li �i; ayak la ve çok
ki �i ta ra f�n dan oy nan ma s� d�r. Son de re ce ze ki -
ce dü zen len mi� ku ral la r� ile in san la ra il ginç mü -
sa ba ka/ya r�� ma sah ne le ri su nan bir spor dur.
Spor tif ki �i sel ye te nek ler ka dar, ‘ta k�m oyu -
nu’nu ba �ar ma y� ge rek ti rir. �yi bir sen fo nik or -
kes tra n�n ye te nek le rin bu lu� ma s�y la bir ses bir -
li �i ve uyu ma ula �a bil me si gi bi, fut bol ta k�m la -
r� n�n ba �a r� s� da oyun cu la r� n�n ye te nek le ri ka -
dar, uyum lu ça l�� ma la r� na ba� l� d�r.

Ge le lim F.C. Bar se lo na’ya… Onu ba �a r� l� k� -
lan, hat ta ye nil di �i maç lar da bi le ek sil me yen bir
özel li �i ol sa ge rek. Maç, el bet bir ‘mü sa ba -
ka/ya r�� ma’d�r. Ama ay n� za man da bir
‘oyun’dur. Se yir ci için de hem mü sa ba ka, hem
oyun dur. Hat ta se yir ci as�l ke yif ve ren ta ra f� gü -
zel ha re ket ler le be zen mi� sah ne ler den olu �an
bir ma ç�n ger çek le �e bil me si dir. 

Oy sa ço �u maç lar da ta k�m lar da, se yir ci ler
de i�in ‘oyun’ ta ra f� n� unu tu ve rir ler; yal n�z ca ka -
zan ma gü dü sü ne tes lim olur lar. Bu du rum
özel lik le oyun cu lar aç� s�n dan; “oy na mak tan
zevk al ma y� unut ma” de mek tir… �� te F.C. Bar -
se lo na far k� ga li ba bu ra da… Bar se lo na l� oyun -
cu lar, mü sa ba ka yap ma n�n ya n� s� ra, ‘oy na ma -
y�’ unut mu yor lar. Oy na mak tan ke yif al� yor lar.
On la r� sey re der ken, müt hi� bir oyun bir lik te li �i,
da ya n�� ma ve ka fa dar l� �� n� his se di yor su nuz.
Maç es na s�n da esas ola rak ‘oyun’u öne al d�k -
la r� n�, ade ta soh bet et tik le ri ni, san ki bir sof ra
çev re sin de top lan m�� ar ka da� la r�n yi yip iç me si
gi bi �en ve ra hat l�k için de top la bu lu �up ka deh
to ku� tur duk la r� n� du yum sa ya bi lir si niz.

Bar se lo na l� oyun cu lar, oy na mak tan ke yif al� -
yor lar. Se yir ci ye geo met rik, es te tik, ak ro ba tik;
ze kâ ile kur gu lan m��, çok ça l� ��l m�� bi rey sel ve
ka fa dar l� �a ba� l� kom po zis yon lar su nu yor lar.
Ve bun dan da bel li ki oyun key fi ne va r� yor lar. Ve
bu sa ye de ka za n� yor lar, in san la r�n gön lün de yer
edi ni yor lar. Bu bir fut bol eko lü dür. Aca ba ta de -
rin ler de ef sa ne vi Ajaks’l� fut bol cu, son ra dan
Bar se lo na’l� olan Jo hann Cruyff’un eli ve ru hu
var m� d�r? Cruyff fut bo lu bu an la y� ��n ön cü süy -
dü. Bar se lo na za rif bir �e hir dir. Fut bol ta k� m� da
her hal de bu za ra fet ten esin le ne rek oy nu yor.

Murat  KATOĞLU

İ

BARCELONA VE
F.C. BARCELONA

�A�R-yazar Ra�it Kara, 22 Temmuz
2008’de kalp krizi sonucu ya�am�n�
yitirdi. Ancak o güne kadar hep çal��t�,
üretti. 

Roc, Güzel �nsan, Bedestan ve Zara
adl� �iir kitaplar�; makalelerinin
topland��� Filizk�ranlar ve Medeniyete
Yürüyü� adl� kitaplar� bulunan Ra�it
Kara ayr�ca, K�nal� isimli �iiriyle Türkiye
�airler Derne�i'nin düzenledi�i �iir
yar��mas�nda ikinci oldu. Nisan 2008'de
de Yak�n Yüre�imi Sevmesin Bir Daha
(�iir), Niko'nun �apkas� (öykü) adl�
kitaplar� yay�mland�. Çevrecili�i a��r

basan, atletizmde
ferdi lisansl� bir
sporcu olan Kara,
Türkiye Masterlar
Derne�i'nin
Ankara'da
düzenledi�i
atletizm
yar��mas�nda
Türkiye ikincisi
oldu. Y�llarca
�stanbul'da el
ilanlar� da��tarak
“Yere Tükürmeme”
kampanyas�n�
yürüttü. Bu amaçla
�stanbul-
Taksim'den
ba�layarak 13
günde Ankara'ya
kadar yürüdü.
Ankara'da
An�tkabir'i ziyaret
ederek çiçek
b�rakt�, sonras�nda
Meclis,
Cumhurba�kanl���,
Kültür Bakanl��� ve
Çevre Bakanl���
kap�lar�n� zorlad�.
Yetkililer kendisine
yasay�
ç�karacaklar�na

dair söz verdi ve gerçekten bir süre
sonra yasa ç�kar�ld�. �iir, makale, öykü
çal��malar�yla ürün veren ve tek ba��na
bir Çevre Kurulu�u olan Ra�it Kara; evli
ve dört çocuk babas�yd� ve K�nal�ada'da
ya�amaktayd�.
� YEN� �A�RLER ARANIYOR
Kar Dergisi ve Ra�it Kara ailesi ad�na
k�z� Türkan Kara, �airin ölümünden beri
onun ad�n� ta��yan bir �iir yar��mas�
düzenliyor. Ailesi bu yar��mayla Ra�it
Kara’n�n ad�n� ya�atmay� amaçl�yor.
2012 Ra�it Kara �iir Yar��mas�’na
ba�vurular ba�lad� ve 10 Haziran’a
kadar devam edecek. Daha önce ödül
almam�� ve hiç yay�nlanmam�� �iirlerin
ödüllendirilece�i yar��man�n sonuçlar�,
21 Temmuz’da K�nal�ada’da yap�lacak
olan anma gecesinde aç�klanacak. 

Ba�vuru ko�ullar� ve ayr�nt�l� bilgi için:
ahmets1956@hotmail.com ya da

0535 768 90 21 /
(0216) 290 11 44- 290 11 45

● Hazal
KARATA�

Ka d� köy lü res -
sam Hay ri ye
Ku ran, 3-9

Ara l�k gün le ri ara s�n da
Ka d� köy Be le di ye si

Ba� kan l�k Fua ye Sa lo -
nu’nda aç t� �� ki �i sel

ser gi siy le �s tan bul’un
tüm renk le ri ni sa nat se -

ver ler le bu lu� tur du.
1949 y� l�n da Yu -

na nis tan �s ke çe'de res -
sam bir ai le nin ço cu �u
ola rak dün ya ya ge len

ve atöl ye de bü yü yen Hay ri ye Ku ran il ko kul dan be ri
re sim le u� ra �� yor. Eko no mi ve Te mel Sa nat e�i ti mi
al d� ama ak l�n da hep re sim çiz mek ol du �u için bu
alan da ha ya t� na de vam et ti. Res sam Mü rec cel Kü -

çükak soy ile uzun y�l lar bir lik te ça l�� t�. Bu gü ne ka dar
50’nin üze rin de ki �i sel,
100’ün üze rin de kar ma
ser gi ye ka t�l d�. Son 5

y�l d�r �s tan bul’u an la tan
re sim ler ya p� yor. �s tan -
bul’un ya z� n� k� �� n� his -
se de rek çi zi yor, “K� ��n
o sis bu lu tu nu, grim si

renk le ri ni, ya z�n da par -
lak gü ne �in ���l t� s� n�

tab lo la r� ma yan s�t ma y�
se vi yo rum” di yor. 9
Ara l�k’ta ser gi si so na

eren Hay ri ye Ku ran, ça -
l�� ma la r� n� ha len ken di
atöl ye sin de sür dü rü yor. 

�iir, makale,
öykü

çalı�malarıyla
ürün vermi�,

tek ba�ına bir
‘çevre

kurulu�u’
olarak

çalı�mı� Ra�it
Kara adına
düzenlenen

�iir
yarı�masına
ba�vurular

ba�ladı.

Ça l�� ma la r� na 2009 y� l�n da
ba� la yan Ka d� köy Be le di ye si
Mü zik Gö nül lü le ri Cum hu ri -

yet Ko ro su, ses ge ti ren kon ser le ri ne
bir ye ni si ni ek le di. Ko ro nun e�it -
me ni ve �e fi Se rap Ku zey'in 25.sa -
nat y� l� ol ma s� ne de niy le, Ka d� köy
Be le di ye si Koz ya ta �� Kül tür Mer -
ke zi Gö nül Ül kü-Ga zan fer Öz can
Sah ne si'nde dü zen le nen kon se re
sa nat mü zi �i se ver ler bü yük il gi
gös ter di. TRT �s tan bul Rad yo su
emek li ses sa nat ç� s�
Se rap Ku zey'in �ef li -
�in de sah ne ye ç� kan
Cum hu ri yet Ko ro -
su’nun sun du �u Ni -
ha vent Fa s�l din le ti si -
nin ar d�n dan ko ro ya
TRT sa nat ç� la r� e� lik
et ti. Su nu cu lu �u nu
Nu ri ye Era car'�n yap t� �� kon ser de, ba� ta bü -
yük us ta Mus ta fa Sa� ya �ar ol mak üze re
Gök han Se zen, Hü ner Co� ku ner, Nus ret Y�l -
maz, Mel da Ku yu cu, Tu� çe Pa la, Ze kai Tun -
ca gi bi sa nat ç� ar ka da� la r� Se rap Ku zey'i yal -
n�z b� rak ma ya rak mi ni bir kon ser ver di ler.
Pi ya nist Atil la Yel ken’in de pi ya no suy la e� -

lik et ti �i ge ce nin so nun da ise
Se rap Ku zey, ken di se sin den
�ar k� lar ses len dir di. Yo �un
il gi ne de niy le iz di ham ya �a -
nan kon ser, mer di ven ler de
ve sah ne önün de otu ru la rak
iz len di. Ka d� köy Be le di ye
Ba� kan Yar d�m c� s� Hu lu si
Özo cak, Ka d� köy Be le di ye si
Gö nül lü E�i tim ve Da n�� ma
Mer ke zi Kül tür ve Sa nat So -
rum lu su Yö ne tim Ku ru lu

üye si Ne si be
Mü se vi to� lu,
bes te kâr Bil -
ge Öz gen,
Sam sun Dev -
let Ko ro su
�ef li  �in den
emek li Ta ner
Ç a �  l a  y a n ,

Bes te Mu si ki Top lu lu �u �e fi Ke mal Kü lah,
Sö zer Ya� mut, Dur sun Ka ra ca, si ne ma sa nat -
ç� s� Ser dar Gök han ile Cum hu ri yet Ga ze te si
eko no mi kö �e ya za r� Mus ta fa Pa mu ko� lu gi -
bi de �er li ko nuk la r�n da izledi�i konser, sa -
nat ç� Se rap Ku zey'e çi çek ve pla ket ve ril me -
si ile so na er di.

Raşit Kara
Şiir Yarışması

başvuruları başladı

TV
dizisi

izlemeyenlerin bile
müptelası oldu�u

‘Behzat Ç. Bir Ankara
Polisiyesi’ dizisinin uyarlandı�ı
çok okunan kitapların yazarı
Emrah Serbes, 10 Aralık’ta
Kadıköy Belediyesi Sanat

Kütüphanesi’nin konu�uydu.
Israrlı sorulara ra�men Ç.’nin
açılımını söylemeyen Serbes,

soyadından dü�en
‘T’ harfinin sırrını

ise okurlarıyla
payla�tı. 

Ya zar Em rah Ser bes, söy le �i ve im za n�n ar -
d�n dan ga ze te mi zin so ru la r� n� da ya n�t la d�. 

� Po lis le ri na s�l bu ka dar iyi ta n� yor su -
nuz?

Ben An ka ra Dil Ta rih’te oku dum. Po lis her
gün bi zim oku la gi rip ç� k� yor du. O yüz den on -
lar la bi raz iç li d�� l� ol dum.

� Si vil po lis ler le mi?
Ha y�r, çe vik kuv vet, res mi, si vil, hep siy le…

Mat rix’te �öy le bir cüm le var d�: “Bi ri ni ger çek -
ten ta n� mak is ti yor san onun la dö vü� men la -
z�m”. Bi zim ki de öy le ol du.

� Po li tik ola rak ak tif bir ö� ren ci miy di -
niz?

An ka ra Dil Ta rih’te oku mak ye ter li. Ta bi ki
po li ti ka ya çok uzak de �il dim. Bir kaç ke re de
gö zal t� na al�n d�m. Bir bu çuk gün de ce za evin de
kal d�m.

� Beh zat Ç. ka rak te ri na s�l ç�k t�?
An ka ra’day ken ç�k t�. Can s� k�n t� s�n dan. Ya -

pa cak ba� ka bir �ey yok tu. 
� Di zi nin bu ka dar tu ta ca �� n� dü �ün mü�

müy dü nüz?
Ta bi ki dü �ün me mi� tim. Za ten di zi yi 4. ve -

ya 5. bö lüm de ya y�n dan kal d�r ma y� dü �ü nü yor -
lar d�. Bi zi se ven ler çok tu ama rey ting le ri miz
kö tüy dü. Bir �e kil de �an s� m�z iyi git ti ve hâ lâ
ya y�n da y�z.

� Bu ka dar se vil me sin de po li tik bir di zi ol -
ma s� n�n et ki si var m� siz ce?

Ben ce tam ter si ne po li tik bir di zi ol ma s� na
ra� men tu tul du.

� Ama si zi iz le yen ler ge nel de TV di zi si iz -
le me yen ler, gün de mi ta kip eden ki tap oku yan
ke sim…

Bi zim as�l se yir ci miz za ten di zi se yir ci si de -
�il. Di zi ler den b�k m�� se yir ci yi biz top la d�k, te -
le viz yo na ge ri ça ��r d�k.

� Bir bö lüm de Hrant Dink ci na ye ti ni, bir
ba� ka s�n da kot ta� la ma i� çi le ri ni an lat t� n�z.
Bun dan son ra da gün cel ve top lum sal ge li� -
me le re da ir ko nu lar iz le ye cek mi yiz?

Gün dem de �il ama po li tik ko nu lar ola cak.
Özel bö lüm ler ya pa ca ��z. Ör ne �in 48. bö lüm de
nef ret ci na yet le ri ni i� le ye ce �iz.

� Ka d� köy’le il gi li söy le mek is te di �i niz bir
�ey var m�?

Biz Be �ik ta� l� y�z, bu ra ya dep las ma na gel -
dik (gü lü yor). Bu ra da ar ka da� la r�m var, Mo -
da’y� çok se vi yo rum, ses siz sa kin yer ler.

‘Di Zi PO Li TiK OL MA SI NA
RAĞ MEN TUT TU’

Kad�köylü ressam
Hayriye Kuran’dan
�stanbul’un renkleri

Serap Kuzey’in 25. sanat yılı kutlandı
Kadıköy

Belediyesi Müzik
Gönüllüleri
Cumhuriyet

Korosu, de�erli
hocaları Serap

Kuzey’in
25. Sanat yılını,

bir konserle
kutladı. 

Kadıköy’de Behzat Ç. rüzgârıKadıköy’de Behzat Ç. rüzgârıKadıköy’de Behzat Ç. rüzgârıKadıköy’de Behzat Ç. rüzgârıKadıköy’de Behzat Ç. rüzgârıKadıköy’de Behzat Ç. rüzgârı

KADIKOY-6:Layout 1  12/15/11  11:13 AM  Page 1



● Gök çe UY GUN

Ka li te li ve al ter na tif mü zik ten an la yan, dün ya
mü zi �i ni ta kip eden dik kat li okur la r� m�z
Gi tarCa fe’yi bu say fa lar dan ta n�r lar. �yi

mü zi �in sa de ce Av ru pa Ya ka s�’nda ol ma d� �� n�
gös te ren Gi tar Ca fe, Ka d� köy’ün al ter na tif mü zik
mer kez le rin den bi ri ol du hep. Ama ku rul du �u za -
man dan bu gü ne mad di bir ta k�m so run lar la da u� -
ra� t�. Gi tar Ca fe, ga ze te mi ze en son ko nuk ol du -
�un da üzü cü bir ha be ri, Gi tar Ca fe’nin dev re dil di -
�i ni du yur mu� tuk. Zi ra gi ta rist Onok Boz kurt ve
�ar k� c� Sum ru A��r yü rü yen’in so rum lu lu �un da ki
mer kez, mad di aç� dan zor gün ler ya �� yor du.

Son ra duy duk ki Gi tar Ca fe dev re dil mi�. Ye ni
sa hip le ri kim ler mi� aca ba di ye çal d�k ka p� la r� n�,
yi ne Onok Boz kurt kar �� la d� bi zi, bu kez et nik-mü -
zi ko log Naz Naz l� Alat l� ile bir lik te...

� Tek rar Gi tar Ca fe’de si niz...?
BOZ KURT: Ge çen se ne 1 Ni san’da Gi tar Ca -

fe’yi dev ret mek zo run da kal m�� t�k. O za man, mü -
da vim le ri miz, dost la r� m�z bu na çok üzül mü� ler di.
Dev ra lan ki �i de mad di so run lar ya �a y�n ca, Tem -
muz’da Gi tar Ca fe tek rar bi ze dön dü. Biz de 1 Ni -
san’da o üzü len dost la r� m� za de dik ki ‘Ge lin bir lik -
te bir  �ey ler ya pa l�m’. Gi tar Ca fe ar t�k için de mü -
zis yen ve fark l� mes lek le ri olan ama mü zik le gö nül
ba �� bu lu nan 15-20 ki �i nin olu� tur du �u bir Mü zik
Kol lek ti fi’nce ime ce usu lü ida re edi li yor. Böy le
bir ç�l g�n l� �a gi ri� tik! 
� Pe ki Gi tar Ca fe’nin an la y� ��n da de �i �en bir

�ey ola cak m�?
ALAT LI: Mü zis yen le rin bu ra ya olan say g� ve

il gi si de vam edi yor. De �i �en bir du rum yok o an -
lam da. Mü zi �e ina nan, bu ra n�n aç�k kal ma s� n� is te -
yen le re, can l� ve ka li te li mü zik hiz me ti sun ma ya
de vam ede ce �iz. Ulus la ra ra s� alan da ün lü bir çok
mü zis yen bu ra da çal ma y� is ti yor.

� Evet ünü nüz Ka d� köy’ü a� m��...
BOZ KURT: New York Ti mes’ta ha ber ol duk.

Ya ban c� lar böy le giz li kal m��, al ter na tif me kan la r�
se vi yor lar. Bu ra ya Los An ge les’tan mü zik din le -
me ye ge len var. Val la Ka d� köy’de bu ka dar ün lü
de �i liz! O ba k�m dan da ser ze ni� te yim. Yan so kak -
ta ki le rin bu ra ya gel me me si be ni ümit siz li �e sü rük -
lü yor ki mi za man... 
� Bu nun ne de ni Be yo� lu’nda  ol ma mak m�

aca ba?
ALAT LI: Be yo� lu’nda mü zik ça lan yer o ka -

dar faz la ki, ço �u da bar. Ya ni mü zik sa de ce ar ka -
da bir fon... Dün ya mü zi �i din le ye bi le ce �i niz yer

Av ru pa ya ka s�n da da pek yok, Ka d� köy’de hiç
yok. Ai le ce Mo da’l� bi ri ola rak Gi tar Ca fe’nin Ka -
d� köy’de ol ma s� n� çok önem si yo rum. Çün kü bir
ken tin  ge li� mi� li �i, kül tü rel/sa nat sal et kin lik le rin
tek bir mer kez de ol ma ma s�y la il gi li. Ka d� köy bu
al ter na tif mer kez ler den bi ri ol ma ya aday.  
� Za ten Gi tar Ca fe’nin fark l� or ta m� n� her yer de

bul mak da müm kün de �il...
BOZ KURT: Ke sin lik le.. Kon ser bi tin ce

herkes he men git mi yor, mü zis yen ler le soh bet ler
edi li yor. Kar �� ya ka dan ge len mü da vim le ri miz bi -
le var. Çün kü bu ra n�n or ta m�, Av ru pa’da ki ev kon -
ser le ri gibi s� cak ve sa mi mi. 
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Gitarcafe’nin müzik yolculuğu sürüyor

Dünya müzi�inin Kadıköy'deki evsahibi GitarCafe,
bir süre ara vermek zorunda kaldı�ı müzik

yolculu�unu kaldı�ı yerden sürdürüyor. Dünyanın
farklı ülkelerinden  usta müzisyenleri dinlemek

istiyorsanız bu samimi müzik evine davetlisiniz...

OCAK PROGRAMI DA DOLU DOLU
Gitarcafe, dünya müzi�inin temsilcilerini ve

Türkiye’deki alternatif sesleri, küçük mekan�nda
a��rlamaya Ocak ay�nda da devam ediyor.

��te Gitarcafe’de önümüzdeki ay ç�kacak sesler: 
6 Ocak Cuma: Harris ve Vassilis, Project 37 
7 Ocak Cumartesi: Cenk Erdo�an, 
Solo Sessions 
10 Ocak Salı: Sarp Maden, Ça�layan Y�ld�z 
13 Ocak Cuma: Kaptan, 
Vurmal� Sazlar Vol.1 

14 Ocak Cumartesi: Mutlak Sessizlik 
18 Ocak Çar�amba: Bora Çeliker 
20 Ocak Cuma: Aklan Akda�,

Solo Baladlar 
21 Ocak Cumartesi: Berkant Çelen, 

Yurdal Ça�lar 
26 Ocak Per�ermbe: Murat Meriç
27 Ocak Cuma: Despina Betini, Emre Ak� 
28 Ocak Cumartesi: Pal Soka�� Çocuklar�
31 Ocak Salı: Özgür Ay, Müzikli Sohbetler Fo
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Foto�raf: Murat Mehmet AYDIN
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● Mus ta fa SÜR ME L�

Ka d� köy lü le rin “dü zen len sin” ta le bi ne
ra� men y�l lar ca sü ren bek le yi� ten son ra
�s tan bul Bü yük �e hir Be le di ye si ta ra f�n -

dan an cak bu y�l ha z�r la nan pro je sa ye sin de
kent ye ni bir mey da na ka vu �a cak. 

Ya p� m� ta mam la nan Ka d� köy-Kar tal met ro su -
nun de ne me se fer le ri de vam eder ken mey dan lar da
da ye ni dü zen le me le re gi di li yor. Ta ri hi Ka d� köy
Mey da n� da met ro ile bir lik te sa de ce ya ya tra fi �i ne
hiz met ve re cek.

Ancak Bü yük �e hir Be le di ye si ta ra f�n dan ya p� -
lan ba s�n aç�k la ma s�n da; her ne ka dar, “Bu Mey -
dan �s tan bul’a ya k� ��r” de nil se de Ka d� köy Be le di -
ye Ba� ka n� Av. Se la mi Öz türk, yap t� �� aç�k la ma -
da; mey dan pro je siy le il gi li ba z� te red düt le ri ol du -
�u nu vur gu la d�. 

Pro je ye; “Ka d� köy Sa hil Pro je si”
de me nin da ha do� ru ola ca �� n�,
çün kü söz  ko nu su ala n�n çok
bü yük bir mey dan ol ma -
y�p, as l�n da dar ve k� y�
bo yun ca uza nan bir
sa hil ban d� ol du �u -
nu söy le yen Ka d� -
köy Be le di ye
Ba� ka n� Av. Se la -
mi Öz türk, Ka d� -
köy Mey dan Pro -
je si’nin Hay dar pa �a
ile be ra ber Bü yük �e -
hir Be le di ye Mec li si’ne
su nul mu� du rum da ol du -
�u nu be lirt ti ve pro je de bü tün -
lük ol ma s� ge rek ti �i me sa j� n� ver di.

� MEYDAN YAYALA�IYOR
Ka d� köy Sa hil Ban d� Pro je si, di �er bir ad�y la

�s tan bul Bü yük �e hir Be le di ye si’nin Ka d� köy Mey -
dan Pro je si ola rak ifa de et ti �i pro je ile Ka d� köy’ün,
do la y� s�y la �s tan bul’un 60 bin met re ka re ya ya la� t� -
r�l m�� ala na ka vu� tu rul ma s� he def le ni yor. 

Pro je ile Ka d� köy Mey da n� Ka d� köy-Kar tal
Met ro su’nun i� let me ye aç�l ma s�y la

bir lik te mey dan ya ya la� t� r� -
la cak. R�h t�m Cad de si,

Hal dun Ta ner Ti -
yat ro su’ndan iti -

ba ren araç tra -
fi �i ne ka pa t� -
la cak ve Ka -
d� köy �s tas -
y o  n u ’ n u n
bu lun du �u
böl ge ya ya -

la r�n kul la n� -
m�n da ola cak.

Oto büs ve dol -
mu� du rak la r� ola -

rak kul la n� lan alan la r�n
da ya ya la� t�r ma böl ge si ne

ka t�l ma s�y la bir lik te Ka d� köy 60 bin
met re ka re bü yük lü �ün de yay la� t� r�l m�� bir mey da -
na ka vu �a cak. 

�s tan bul Bü yük �e hir Be le di ye si Ray l� Sis tem -
ler Mü dür lü �ü’nün ça l�� ma la r�y la mey da n�n ya ya -
la� t� r�l ma s�n dan son ra Ka d� köy Met ro �s tas yo -

nu’nu kul la nan yol cu lar araç tra fi �i ne ma ruz kal -
ma dan de niz is ke le le ri ne, dol mu� ve tak si du rak la -
r� na ve 760 araç ka pa si te li oto par ka ra hat ça eri �e -
bi le cek. Oto büs du rak la r� da ha ba t� ya do� ru kay d� -
r� la rak ra hat bir do la ��m sa� la na cak. 

Ya ya la� t�r ma pro je si ne ba� lan ma dan ön ce Al -
bay Fa ik Söz de ner Cad de si iki �e rit gi di�, iki �e rit
ge li� ça l� �a cak �e kil de ye ni den dü zen le ne cek.
Mey da n�n ba t� ta ra f�n da dol mu� ve tak si ler için du -
rak lar ya p� la cak. Ay r� ca Al bay Fa ik Söz de ner
Cad de si üze rin de ve Hal dun Ta ner Ti yat ro su’nun
önün de in di bin di cep le ri ya p� la cak.  

� ÖZTÜRK’TEN FUAR 
ALANINA �T�RAZ

Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Av. Se la mi Öz -
türk’ün pro je nin ya p�l ma s� na iti ra z� yok. Öz türk’e
gö re pro je do� ru an cak yan l�� olan, pro je kap sa -
m�n da fu ar ve ya ge çi ci fu ar ala n� ad� al t�n da, ge çi -
ci de ol sa söz  ko nu su ala na ka pa l� me kân la r�n ya -
p�l ma s�. 

Be le di ye Ba� ka n� Öz türk’e gö re, Ka d� köy sa -
hil ban d�n da Be �ik ta�, Emi nö nü Va pur �s ke le le ri,
Ka d� köy Ta ri hi �eh re ma ne ti Bi na s� ve es ki hal bi -
na s� d� ��n da ya p� la� ma ya gi dil me me si ge re ki yor.
Hat ta kü çük ya p� la� ma la r�n da böl ge den kal d� r�l -
ma s�, ya ya la� t�r ma ad� na at�l ma s� ge re ken ad�m lar -
dan ol ma l�. 

Böl ge de ya p� la� ma ya net bir �e kil de kar �� ol -
du �u nu ifa de eden Ba� kan Öz türk, “Pro je ye, Ka d� -
köy Sa hil Pro je si de mek la z�m. Dar ve k� y� bo yun -
ca uza nan bir sa hil ban d�. Ka d� köy’e va pur la ge -
len le rin ilk ayak bas t� �� yer. Do la y� s�y la ilk ge zi len
yer. Be �ik ta� ve Emi nö nü va pur is ke le le ri nin bi na -
la r�, es ki hal bi na s�, bir de için de bu lun du �u muz
Ta ri hi �eh re ma ne ti bi na s� ko run ma s� ge re ken yer -
ler.  Bu yüz den bir ya p� la� ma ya bu ra da gi dil me -
me si ge re kir. Mev cut kü çük ya p� la� ma lar da kal d� -
r�l ma l�. Ör ne �in sa hil ban d�n da �u an da Bü yük �e -
hir Be le di ye si’nin kur mu� ol du �u 150’ye 300 met -
re ka re ka fe ler var. Bu, i�in do� ru su in san la r� son
de re ce ra hat s�z edi yor. Do la y� s�y la pla n�n bu bö lü -
mü ne as k� ya ç�k t� ��n da iti ra z� m�z ola cak. �ti ra z� -
m�z ka bul edi lir se prob lem yok. Ka bul edi lir di ye
dü �ü nü yo rum. Edil me se de ha liy le bu bö lü mün ip -
ta li için da va aç ma y� dü �ü nü yo ruz” aç�k la ma s�n da
bu lun du.
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‹nal AY DI NO⁄ LU

960’l� y�l lar da üni ver si te e�i ti mi için Ga zi an -
tep’den �s tan bul’a gel di �im de Ga zi an tep’de ki
an nem le ile ti �im ku ra bil mek için mek tup ve ya
tel graf tan ba� ka bir ola nak yok tu. Te le fon gün -

lük ya �a ma gir mi� ti ama ya bü yük i� yer le rin de ve ya
zen gin ev le rin de bu lu nur du. Pos ta ne ye gi dip te le fon
yaz d�r d� �� m�z za man  5–10 sa at, hat ta tüm gün pos ta -
ne de tah ta bank lar da bek le di �i miz olur du. �im di dün -
ya n�n her ye riy le bil gi sa yar üze rin den gö rün tü lü ola rak,
hem de yok de ne cek ka dar az bir ma li yet le her sa ni ye
ko nu �a bi li yo ruz. Yi ne o ta rih ler de biz, Ga zi an tep ve ya -
k�n çev re sin de ye ti� me yen seb ze ve mey ve le ri yi ye -
mez dik. Ana mur Ga zi an tep’e çok uzak ol ma d� �� hal de
ço cuk lu �u muz mu zu ta n� ma dan geç mi� ti. �im di ma -
nav lar Kü ba muz la r�y la do lu.

�le ti �im ola nak la r� h�z la ar t� yor ve çe �it le ni yor. Ce bim -
de ki te le fon dan dün ya n�n ta n�n m�� tüm rad yo ve te le viz -
yon ka nal la r� n� iz le ye bi li yor, her nok ta s�y la gö rü �e bi li yo -
rum. Bu h�z l� iler le yi� dün ya ile ba� la r� m� z� kuv vet len di ri -
yor, dün ya sal de �er le re il gi mi zi ar t� r� yor. Dün ad� n� da hi
bil me di �i miz �ey ler bu gün sa t�n al ma ar zu su ile biz de kriz
ya ra ta bi le cek bir ih ti yaç ha li ne ge li yor. Dün ya sal de �er ler,
ye ni li �i, ca zi be si ve ya rat t� �� he ye can ile in san la r�n ula� -
mak is te dik le ri en önem li �ey ler olu yor. Ak l� m�z, tüm gü cü,
ya ra t� c� l� ��, ar zu, he ye can ve h�r s� ile dün ya sal �ey le re
odak la n� yor. Odak lan d� �� m�z her mad de nin a��r l�k l� ve ön -
ce lik li hiz met ala n� ise be den dir. Özet le, ak�l her gün ye ni
�ey ler üre tip in sa n� ile ti �im bom bar d� ma n� al t�n da tu ta rak
bun la r� sa t�n al ma ya zor lar, be den de on la r� tü ke te bil me -
nin aç göz lü lü �ü içi ne gi rer.

Tü ke tim için be den çok uy gun bir araç t�r. Ta kar, ta k�� -
t� r�r, gi yi nir, süs le nir, gü zel le� mek için bi zi sa lon sa lon do -
la� t� r�r. Yer, içer, ge zer, kul la n�r, bi rik ti rir, hiç doy mak bil -
mez. Ev, oto mo bil, sa at, mü cev her gi bi pa ha l� �ey ler ise
ar t�k in san lar da ih ti yaç de �il bir sta tü sim ge si ha li ne gel di -
ler.

Al lah ev re nin ya ra t� c� s� ve en us ta sa nat ç� s� d�r. Ev re ni
gü zel le� tir mek ve zen gin le� tir mek için e� siz gü zel lik te in -
san lar ya ra t�r. Bu e� siz gü zel lik te ki be den le rin sa hip le ri,
be de ni Al lah’�n yü ce bir ar ma �a n� ola rak gö rüp her gün
�ük ret mek ye ri ne be den le riy le övün me yi, be den le ri ni te� -
hir et me yi, be den le riy le öne ç�k ma y� amaç ha li ne ge ti ri yor -
lar. Ak�l la be den sü rek li bir i� bir li �i ne gi ri yor, kalp, ruh,
duy gu lar ge ri pla na iti li yor.

Aç�p ma ga zin say fa la r� n� oku yu nuz, ma ga zin prog -
ram la r� n� iz le yi niz. Gü zel yüz lü, gü zel vü cut lu k�z lar la zen -
gin er kek le rin kur du �u k� sa ve or ta va de li tüm ili� ki ler
“a�k” di ye ya z� l� yor, a�k ola rak tak dim edi li yor. Bir ta n� d� -
�� m�n o� lu an la t� yor du. Li se y�l la r�n da s� n�f ar ka da �� olan
genç k�z, 20’li ya� la r�n da bir man ken lik ya r�� ma s� na gir mi�
ve bi rin ci ol mu�. Bir sü re son ra ma ga zin say fa la r�n da or ta
ya� l�, zen gin bir er kek le ya �a d� �� a�k ya z�l ma ya, boy boy
re sim le ri ç�k ma ya ba� la m��. An la tan de li kan l� li se y�l la r�n da
bu k�z ar ka da �� na il gi du yar m��. Onun da ken di si ne il gi si
ol du �u nu his se der ama ya� la r� kü çük ol du �u için bir gi ri -
�im de bu lun maz m��. Ga ze te ler de res mi ni gö rüp ad re si ni
sap ta d�k tan son ra gö rü� mek için ran de vu al m��. Li se de ki
il gi sin den söz edip ev len me tek li fin de bu lun mu�. Ne ya n�t
al m�� bi li yor mu su nuz? 

“Ne se nin, ne be nim ka zan c�m bi zi zen gin et me ye
yet mez. Ben de se ni be �e ni yo rum ama zen gin bir ha yat
ya �a mak is ti yo rum. Bu nun için bir pla n�m var. Ar ka da� l�k
et ti �im i�a da m� ev len me tek lif et ti. Ni kâh la n�r bir, iki y�l
için de bir ço cuk ya pa r�m. Adam dan za ten pek ho� lan m� -
yo rum. Ço cuk tan son ra h�r ç� ka r�r, yük lü bir taz mi nat la bo -
�a n�r, ço cuk ne de niy le de mi ra s�n ya r� s� na ko na r�m. Bek -
le; üç y�l son ra zen gin ve gü zel bir ba yan la ev le nir sin.” 

Ne Bod rum’un be ach’le rin de gü ne� le nen gü zel le rin,
ne on la r� yat la r�n da a��r la yan zen gin le rin a�k la bir il gi le ri
yok. Kalp ve duy gu lar dev re d� �� ka l�n ca a�k ol maz. Ak�l la,
man t�k la, plan la a�k hiç ya �a t�l maz. Ta raf lar dan bi ri pa ra -
s�y la be de ni nin cin sel ih ti yaç la r� n� kar �� la ya cak bir mal al -
mak is ti yor, di �e ri de ge le ce �i ni pa ra sal gü ven ce al t� na
ala bil me pla n� ile be de ni ni pa zar l� yor. 

Med ya ya ise bun lar a�k di ye yan s� yor. �n san lar ruh la -
r� n� dev re d� �� b� ra k�n ca ya ak�l la r� na ya be den le ri ne odak -
la n�r lar. Be den le ri ne odak la nan lar “Ben gü ze lim, za ri fim,
kra li çe yim di ye ken di le ri ni yal n�z ca be den le riy le ta n�m lar -
lar. Her he sap la r� n� be den le ri üs tü ne ku rar lar. Ak�l la r� na
odak la nan lar ise yal n�z ca ki �i sel ç� kar he sap la r�y la u� ra ��r -
lar. Al mak, kap mak, çarp mak, k� sa yol dan kö �e dön mek
is ter ler. 

Ne be den le ri ni pa zar la yan la r�n ne de ç� kar plan la r� ya -
pan la r�n ne re ye ula ��r lar sa ula� s�n lar mut lu ol ma la r� ola s�
de �il dir. Ger çek mut lu luk, ak�l, be den ve ruh den ge si için -
de sür dü rü len bir ya �am la el de edi lir.   
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YA YIN KU RU LU

Kadriye KASAPOĞLU
Arife ÇALLIOĞLU - Burcu BİTLİS

ÖN CE SEV Gİ �

�stanbul Büyük�ehir Belediyesi, Kadıköy Meydanı için uzun yıllar süren bekleyi�ten sonra nihayet bir
proje hazırladı. Ancak proje ye�il alanların az olması nedeni ile ele�tiriliyor. Kadıköy Belediye Ba�kanı
Av. Selami Öztürk, proje kapsamında ‘fuar’ veya ‘geçici fuar alanı’ adı altında kapalı mekânların in�a
edilmesi yönünde ciddi tereddütleri oldu�unu, e�er tereddütleri gerçek olursa da plana itiraz
edeceklerini söyledi. 

Kadıköy Belediye Ba�kanı 
Av. Selami Öztürk

“Kad�köy meydan projesi Haydarpa�a ile
beraber Büyük�ehir Belediye Meclisi’ne

sunulmu� durumda. Daha do�rusu Kad�köy
Meydan projesi demek de yanl��. Kad�köy

Sahil Projesi demek laz�m. Çünkü bizim buras�
çok büyük bir meydan de�il. Dar ve k�y�

boyunca giden bir bant asl�na bakarsan�z.
Fakat bu bant önemli ölçüde Kad�köy’e

gelenlerin ilk ayak bast��� ve sonucu itibariyle
kentin ilk gezilen yerlerinden bir tanesi. Burada
üç-dört binan�n konumu çok önemli. Be�ikta�

ve Eminönü vapur iskelelerinin binalar�, eski hal
binas�, bir de içinde bulundu�umuz Tarihi

�ehremaneti binas�d�r. Ba�ka da korunmas�
gereken bina yoktur bu alan içerisinde.
Dolay�s�yla bir yap�la�maya da burada

gidilmemesi gerekir. Hatta mevcut küçük
yap�la�malar�n da kald�r�lmas� laz�m. Yap�lan

düzenleme, asl�na bakarsan�z do�ru bir proje.
Fakat bu arada bizi ciddi tereddüde sevk eden
bir olay, bu bant üzerindeki ye�il alan üzerine
fuar veya geçici fuar alan� ad� alt�nda geçici de

say�lsa kapal� mekânlar yap�lmamal�. Bunun
kötü örnekleri var. Örne�in sahil band�nda �u

anda Büyük�ehir Belediyesi’nin kurmu� oldu�u
150’ye 300 metrekare büyüklükte kafeler var.

Bu, insanlar� son derece rahats�z ediyor.
Dolay�s�yla bu plan�n bu bölümüne ask�ya
ç�kt���nda itiraz�m�z olacak. �tiraz�m�z kabul

edilirse problem yok. Kabul edilir diye
dü�ünüyorum. Edilmese de haliyle bu bölümün

iptali için dava açmay� dü�ünüyoruz.” 

Kad�köy-Kartal metro hatt�n�n test sürü�ü
devam ediyor. Sistemin 9 �iddetindeki bir

depreme dayan�kl� olarak tasarland��� ve hatt�n
günde 1.5 milyon yolcu ta��yabilece�i

öngörülüyor. Metro, hatt� 29 dakika gibi k�sa bir
sürede tamamlayacak. Kartal’dan,

Ayr�l�kçe�me �stasyonu’na gelen vatanda�lar
Marmaray ile Avrupa yakas�ndaki di�er

istasyonlara geçebilecek. Kad�köy’den deniz
ula��m�yla da �stanbul’un istenilen noktas�na

ula��labilecek. 1,6 milyar dolara mal olan
Kad�köy-Kartal metro hatt�n toplam uzunlu�u
22 kilometre. Hat Pendik-Kaynarca’ya kadar
4,5 kilometre daha  uzat�lacak. 16 istasyon

bulunan hatta 2012 �ubat ay�nda, yolcu
ta��nmaya ba�lanacak. Metroda, 4’lü tren

dizisinde toplam 1084 yolcu, 8’li tren dizisinde
toplam 2 bin 168 yolcu ta��nabilecek.

Kad�köy-Kartal metro hatt�n� yan� s�ra
Marmaray, Yenikap�-Hac�osman, Otogar-

Ba�c�lar-�kitelli hatlar�n�n da yap�m�n�n
tamamlanmas�yla Kartal’dan en uzak istasyon

olan Olimpiyat Stad�’na 89 dakikada
gidilebilecek.

GENEL KURUL �LANI
TÜRK�YE YARDIM SEVENLER DERNE��

KADIKÖY �UBES�
YÖNET�M KURULU BA�KANLI�I’NDAN

Derne�imizin Ola�an Genel Kurul Toplant�s� 18 OCAK 2012 ÇAR�AMBA
günü, Saat 11.00’de Yo�urtçu Park Cad.Mavi Saray Apt.No.6/1 Kad�köy-
�STANBUL Dernek Merkezi’nde a�a��da yaz�l� gündeme göre yap�lacakt�r.

Belirtilen gün ço�unluk sa�lanmad��� takdirde, ikinci toplant� 25 OCAK
2012 ÇAR�AMBA günü ayn� gündemle, ayn� yer ve saatte nisaps�z olarak

yap�lacakt�r.
Say�n üyelerin toplant�ya kat�lmalar� sayg� ile rica olunur.

YÖNET�M KURULU
GÜNDEM :

1- Aç�l�� ve yoklama,
2- Genel Kurul Ba�kan ve Katip seçilmesi,
3- Sayg� duru�u,
4- Yönetim Kurulu çal��ma raporu,gelir-gider tablosu,bilançonun 

okunmas� ve müzakeresi,
5- Denetim Kurulu raporunun okunmas� ve müzakeresi,
6- Yönetim ve Denetim Kurullar�n�n ayr� ayr� ibra edilmesi,
7- 2012 y�l� bütçesinin okunmas�, müzakeresi ve kabulü,
8- Seçimler,

a-Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri seçimi,
b-Denetim Kurulu asil ve yedek üyeleri seçimi,
c-Genel Merkez Genel Kurulu’na katılacak delege ve yede�inin 

seçimi,
d-Danı�ma Kurulu asil ve yedek üyeleri seçimi,

9- Dilek ve Temenniler,
10- Kapan��.

FIRAT CAM
Alüminyum ve Plastik Do�rama - Çerçeve
1976’dan beri hizmetinizde olan firmamız 

2 sene aradan sonra TEKRAR siz
Kadıköylülerin H�ZMET�NDE…

PANJUR  TAM�R�…
� Cam 
� Ayna
� Ya�lıboya Tablo
� Alüminyum do�rama
� Tual üstüne baskı
� Plastik do�rama
� Plastik çerçeve
� Panjur+Tamirat
� Ah�ap çerçeve

� Motorlu panjur
� Varak ayna
� Fotoselli Cam Kapı
� Varak tamiratı
� Stor sineklik
� Du�a kabin
� Küpe�te
� Katlanır cam 
� Cam balkon sistemleri

Tel: 0216 386 82 88 Gsm: 0531 929 84 94
Adres: Kantarcı Rıza Sk.Beyazkö�k Apt. No. 17 Dükkan no. 2

ERENKÖY \ KADIKÖY ( Divan pastanesi soka�ı)

RESSAMLARA % 20 �ND�R�M UYGULANIR…

0216 550 34 62
0544 729 99 26

ALANINDA UZMAN
Ö�RETMENDEN 
HER SEV�YEDE

MATEMAT�K DERS�…

MATEMAT�K  ÖZEL  DERS

MEYDAN VE METRO
AYNI ZAMANDA

TAMAMLANACAK MI?

Proje hayata
geçirilirse Kadıköy

Meydanı böyle
görünecek.

KAPALI ALAN
OLMAMALI

MEYDAN DAHA YEŞİL OLSUNMEYDAN DAHA YEŞİL OLSUNMEYDAN DAHA YEŞİL OLSUNMEYDAN DAHA YEŞİL OLSUNMEYDAN DAHA YEŞİL OLSUNMEYDAN DAHA YEŞİL OLSUNMEYDAN DAHA YEŞİL OLSUNMEYDAN DAHA YEŞİL OLSUNMEYDAN DAHA YEŞİL OLSUNMEYDAN DAHA YEŞİL OLSUNMEYDAN DAHA YEŞİL OLSUNMEYDAN DAHA YEŞİL OLSUNMEYDAN DAHA YEŞİL OLSUNMEYDAN DAHA YEŞİL OLSUNMEYDAN DAHA YEŞİL OLSUNMEYDAN DAHA YEŞİL OLSUNMEYDAN DAHA YEŞİL OLSUN
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� SHERLOCK HOLMES/GÖLGE
OYUNLARI 
� Yönetmen: Guy Ritchie
�imdiye kadar Sherlock Holmes
hep ortamdaki en ak�ll� adamd�.
�imdiyse yeni bir dahi suçlu,
Profesör Mariarty ortal�kta
geziniyor. Bu seferki ara�t�rmalar�
Sherlock Holmes ve Dr. John
Watson’� Londra’n�n d���na,
Fransa, Almanya ve son olarak da
�sviçre’ye götürecek ve macera
giderek daha tehlikeli bir hal
alacakt�r.

� SÜMELA’NIN ��FRES�: TEMEL 
� Yönetmen: Adem Kılıç
Temel, Trabzon’un en zengin
ailesi Yücesoylar�n k�z� Zuhal’e tek
tarafl� ve tutkulu bir a�k
beslemektedir. Babas� �mam
Necati taraf�ndan sürekli ‘bir
baltaya sap olamamakla’
ele�tirilen Temel, arkada�lar�n�n da
gaz�yla Zuhal’i, babas� H�d�r’dan
istemeye kalkar. H�d�r Yücesoy,
yol yordam bilmez gariban
Temel’e çok sinirlenir ve ac�
gerçe�i surat�na çarpar; “Sen fakir

bir adams�n, senin neyine zengin
k�z?” Romantik ve naif
kahraman�m�z Temel, herkesin
bildi�i bu gerçe�i yeni ö�renmi�
gibi y�k�lm�� ama acayip de
h�rslanm��t�r. “Para m� lan bütün
derdiniz?” diyerek bir an evvel
büyük bir para bulmaya karar
verir. Tam o s�rada kankas�
Turgay’�n, Sümela Manast�r�’n�n
çat�s�na ç�karak intihar etmeye
kalk��t��� haberini al�r. Arkada��n�
intihardan vazgeçirmek üzere
Sümela Manast�r�’n�n çat�s�na
ç�kan Temel, durumunun
Turgay’dan da vahim oldu�unu
dü�ünüp, kendisi intihar etmeye
kalkar. �ntihardan vazgeçirilen
Temel ve Turgay karakola getirilir.
Emniyet amirinin uyar�lar� s�ras�nda
Temel’in kafas�nda �im�ekler
çakar; Sümela Manast�r�’nda
hazine vard�r. Zuhal’e ula�mak için
gerekli olan paran�n kayna��n�
bulmu�tur. Temel’in art�k tek bir
amac� vard�r; Da Vinci �ifresi’nde
oldu�u gibi Sümela’n�n �ifresini
çözüp, ‘Kutsal Hazine’yi bulacak
ve Zuhal’i alacakt�r.
� A�K VE DEVR�M
� Yönetmen: F. Serkan Acar
Kemal ya�ad��� ö�renci evinin
kendine özgü karma�as�nda,
küçücük bir radyodan
“sosyalizmin” y�k�ld��� haberini
dinleyen 20’li ya�lar�n ba��ndaki
bir üniversite ö�rencisidir.

Muhtemelen çok k�sa bir süre
önce edindi�i ve ona uygun bir
de�erler sistemi geli�tirmeye
çal��t��� bir dünya görü�ü, onun
gözleri önünde ve o sistem içinde
ya�ayan insanlar taraf�ndan
y�k�lmaktad�r.
Hemen yan� ba�lar�nda ya�anan
bu y�k�ma ra�men Kemal'in de
mensubu oldu�u devrimci örgüt
her türlü polis ve devlet bask�s�na
inat üniversite ve i�çi çevrelerinde
büyük bir kararl�l�kla
mücadelelerini sürdürmektedir.
Siyasal mücadelesi kadar
duygusal hayat� da yo�undur
Kemal'in. Kendisiyle ayn�
siyasetten olan yolda�� Leyla'ya
platonik bir a�kla ba�l�d�r. Kimi
zaman devrimci görevlerinin
önüne geçen bir duygudur
ya�ad���. En yak�n arkada�� ve
yolda�� Abidin'in polis taraf�ndan
i�kence sonucu öldürülmesiyle
Kemal, örgüt sorumlusu Pala
taraf�ndan silahl� kanada al�n�r.

Art�k illegal birisidir.
� ACIMASIZ TANRI 
� Yönetmen: Roman Polanski
Oyun park�nda birbiriyle kavga
eden onbir ya�lar�nda iki çocuk…
“Kurban”�n ebeveynleri
“kuvvetlinin” ebeveynleri

taraf�ndan olay� çözümlemek için
evlerine davet edilir. �çten
ba�layan sohbet gitgide b�çak s�rt�
bir hal alacak, dört ebeveynin
kendilerine ve hayata dair
inkârlar�na ve garip önyarg�lar�na
sahne olacakt�r. Bu insani
vah�etten hiç biri kaçamayacakt�r.
� ACI TATLI TESADÜFLER 
� Yönetmen: Cédric Klapisch
Tan�nm�� Frans�z yönetmen
Cédric Klapisch, �spanyol
Pansiyonu (2002), Rus Bebekler
(2005) ve Paris'in (2008)
ba�ar�s�n�n ard�ndan çekti�i bu
tempolu filmde, Dunkirk'te bir
sanayi �irketinde çal��an, üç
çocuk
annesi
France'�
izliyor. �irket
kapan�nca
i�siz kalan
France i�
bulmak için
Paris'e
ta��n�r.
Burada,
Londra'da
çal��an bir
i�adam� olan
Steve'in
hizmetçisi olmay� kabul eder. Ne
var ki, Steve'in bir önceki i�yerinin
kapanmas�na yol açan adam
oldu�undan haberi yoktur. Cinsel
imalar, s�n�f farklar�, duygular ve
aile de�erleri, France'�n bu sosyal
melodram�n� neredeyse komik bir
hale sokar.
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Viz yonKa d� köy ● Kad›köy 35 Milim Hollywood: 0216 3482099 
● Kad›köy Atlantis: 0216 3360622 
● Kad›köy Cinebonus (Nautilus): 0216 3398585 
● Kad›köy Cinema Moda: 0216 3488773 
● Kad›köy Kad›köy: 0216 3377400 

● Kad›köy Rexx: 0216 3360112 
● Kad›köy Sinema Tek: 0216 3450023 
● Kozyata�› Kozzy Av�ar: 0216 6580248
● C.Bostan AFM Budak Sineması: 0216 3580202

S �  N E  M A  L A R

V�ZYONDAK�LER

Merhaba sevgili
okuyucular… Sizlere birkaç

ay evvel bir lezzet
mekân�ndan

bahsetmi�tim.. Muhte�em
kaburga dolmas�yla,
de�i�ik, çok özel içli

köftesiyle, kendi yay���nda
haz�rlad��� ayran ve

ikram�yla çok özel bir
yerden bahsetmi�tim…

Kaburgac� Mehmet Usta...
Hat�rlayaca��n�zdan

eminim. Üç y�ld�r E-5
karayolu üzerinde Maltepe

köprü giri�inde hizmet
veriyordu. Salonu t�kl�m

t�kl�m doluyordu. Her gelen
çok memnundu. Mehmet
Usta da çok memnundu.
Ancak  Mehmet Usta’n�n
akl� Kad�köy’de kalm��t�..

Hep bir yol bulup
Kad�köy’de olmay� planl�yordu..

Ve nihayet... Kaburgac�
Mehmet Usta’n�n yüre�i
Kad�köylüleri daha fazla
üzmeye dayanamad� ve

Erenköy Sahray�cedit’te 2.
�ubesini açarak hizmet
sunmaya ba�lad�... Yeni
salonu asl�nda hepimizin
bildi�i eski mekân�… 150
ki�ilik geni� bir salona, ön
taraftaki 100 ki�ilik k�� bahçesi

ekleniyor. Ortakl�ktan ayr�l�p
Maltepe’ye ta��n�nca bu mekân bo�

kalm��t�. �imdilerde bu güzel
mekânda, o güleryüzüyle

marifetlerini sergiliyor... Yeni
kadro olu�tururken yine çok

seçici davranm�� Mehmet
Usta… “Servis ve hizmet çok

önemlidir. Özene bezene
yapt���m yemeklerim kötü

bir sunu�u hak etmez.
Bu yüzden kadroma

güvenmem laz�m” diyor.  
�emsettin Günaltay

Caddesi üzerinde olan
mekân�n ön bahçesini k��
bahçesi gibi düzenleyip,

sigara içen konuklar�n�n da
rahat etmesini sa�l�yor.

Binan�n arka k�sm�nda
büyük bir otopark�
bulunuyor. Salonu

yeniden düzenlerken
seçti�i renkler,

masalar, sandalyeler,
örtüler her �eyde ayr�

bir özen fark
ediyorsunuz. Yani

Mehmet Usta, tepeden
t�rna�a de�i�tirmi� eski

dükkân�n�. Her �ey de�i�mi� ama
lezzet ve kalite ayn� her �ey mükemmel. Et

yemeklerini sevenler, özellikle “kaburga
dolmas� nas�l bir �eymi�?” diyenler için tek
tavsiye edebilece�im yerdir. Bir de irmik

helvas�na sar�l� dondurmas�  var ki…
Gerçekten çok lezzetli... 

�imdilerde y�lba�� gecesine haz�rl�k yap�yor
Mehmet Usta… “Kad�köylülerin bademli

Hindi dolmas� benden” diyor ve devam
ediyor: “Her bir hindim en az 15 ki�ilik olup,
dileyene Y�lba�� Kaburgas� da haz�rl�yoruz.

Çok özel haz�rlanan bu Y�lba�� Hindi
dolmalar�n� evlere servis �eklinde de

sunabiliyoruz. Sipari�ler almaya ba�lad�k bile.
Y�lba��na 2 gün kala bize uyku durak yok.

Tam kadro çal���yoruz.”
Biz de kendisine kolay gelsin diyoruz. Yolun

aç�k olsun Mehmet Usta. Daha nice
�ubelere. Ho� geldin Kad�köyümüze…

Adres: �emsettin Günaltay Cad. no. 258/A
Sahrayıcedit Erenköy/Kadıköy

Tel.: 0216 411 05 05

Eski mekânına yeniden dönmenin heyecanı

Ha zır la yan:
Der sim ÖZEL

dersim92@hotmail.com

De�i�meyen lezzeti ve de�i�meyen
kalitesiyle Kaburgacı Mehmet Usta

yeniden Erenköy’de 

Esma Bayraktar

Lezzete

Yolculuk

İlanlarınız için Gazete Kadıköy

nolu telefon numaralarından ulaşabilirsiniz.

0 216 348 70 60
0 532 726 73 01 
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TÜRK�YE’DE bu güne kadar yapılan en geni�
kapsamlı modern ve güncel sanat etkinli�i olan

ve 24-27 Kasım tarihleri arasında �stanbul
Kongre Merkezi’nde düzenlenen Contemporary

�stanbul’un bu seneki konukları arasında
Kadıköy

Belediyesi
Engelli

Danı�ma Ve
Dayanı�ma

Merkezi
üyeleri de
vardı. Söz

Danı�manlık
i�birli�inde
hazırlanan

“Top �imdi
Bizde” atölye

ve e�itim
çalı�masına katılan 10 zihinsel engelli genç;

ça�da� sanata ait örnekler görme ve kavramları
dokunarak ö�renme fırsatı buldular. Atölye

çalı�masının ardından Akbank Private Banking’in
özel olarak hazırladı�ı “�u Sanat Dedikleri” isimli

sanat tarihi kitabı katılımcılara hediye edildi. 

● Mustafa SÜRMEL�

�e bin ka ra hi sar l� lar �s tan bul’da bi ra ra ya ge le -
rek has ret gi der di. �e bin ka ra hi sar l� lar Yar -
d�m la� ma Der ne �i Yö ne tim Ku ru lu ta ra f�n -

dan geç ti �i miz haf ta, yi ne bir �e bin ka ra hi sar l�
i�a da m� na ait olan Po int Otel’de, �e bin ka ra hi sar -

l� i�a dam la r� na, ta n�� ma, kay na� ma ve yap t�k la r�
mad di ve ma ne vi hiz met ler den do la y� te �ek kür
ye me �i ve ril di. Ye mek, Der ne �in et kin lik ko mis -
yo nu yet ki li le ri ve ay n� za man da Yö ne tim Ku ru -
lu Üye le ri, Mus ta fa Ko ca, El van Tu ran, Hü se yin
Ye ni ad ta ra f�n dan dü zen len di. 

Der nek Ba� ka n� Yü cel K� sa, “Ama c� m�z; ge -

rek der nek ça l�� ma la r�n da ge rek se �e bin ka ra hi sar
ve köy le ri ne ya p� lan hiz met ler de hep mü ra ca at
edi lip pa ra ta le bin de bu lun du �u muz de �er li i�a -
dam la r� m� za bu de fa pa ra al mak ye ri ne te �ek kür
ye me �i ver mek, on la r� bu an lam da ono re et mek,
bir bir le ri ni hiç gör me yen ne i� yap t�k la r� n� bil me -
yen hem �eri le ri mi zi bi ra ra ya ge ti re rek ta n�� ma la -
r� n�, kay na� ma la r� n� sa� la mak t� ve bu nu da ba �ar -
d�k. Ka t� l� m�n yük sel ol ma s�n dan do la y� da mut -
lu yuz” de di. 

Bun dan son ra da bu tür or ga ni zas yon la r� da -
ha pro fes yo nel ce ger çek le� ti re cek le ri ni be lir ten
Ba� kan Yü cel K� sa, ka t� lan ve ya çe �it li ne den ler -
le ka t� la ma yan tüm hem �e ri le ri ne te �ek kür et ti.

� �E B�N MED YA �� BA �IN DAY DI
Der ne �in ça l�� ma la r�n dan pek çok i�a da m� n�n

mem nun ol du �u göz le nir ken, yi ne bir ço �u �s tan -
bul’da ki �e bin ka ra hi sar l� la r�n da ha et kin da ya n�� -
ma gös ter me si ad� na pro je öne ri le ri ni di le ge tir di -
ler. Yü cel K� sa, Av ni �� can, �b ra him Er do �an, Ali
Öza car, Cen giz Kah ra man, Mu har rem Kuz ka ya,
�a zi ye Gül te, Se fer Su cu, Cen giz Öz de mir, Müs -
lim Eri�, Mus ta fa Ka ra y� lan, Ya �ar Su cuv e Erol
Ünal Ka ra b� y�k’�n yö ne tim de ye r al d� �� der nek,
ku rum sal ve ku rum d� �� ile ti �i me önem ver di �i ni
ise �e bin med ya olu �u muy la gös te ri yor. �e bin -
med ya;  �s tan bul ve �e bin ka ra hi sar’da ki hem �e ri -
le rin ile ti �i mi nin med ya aya �� n� ya z� l� ve gör sel
ola rak y�l lar d�r ba �a r�y la yü rü tü yor.

Ka d� köy Be le di ye si Gö nül lü Mer ke zi’nin
her y�l ya zar lar la okur la r� bu lu� tu ran et -
kin li �i Ka d� köy Ki tap Gün le ri’nin be �in -

ci si 16 Ara l�k Cu ma gü nü ba� l� yor. Cad de bos tan
Kül tür Mer ke zi’nde üç gün sü re cek olan Ki tap
Gün le ri’ne 50’den faz la ya y� ne viy le 500’e ya k�n
ya zar ka t� la cak. Ka d� köy Be le di ye si Ki tap Gün -
le ri’nde sa nat ve ede bi yat dün ya s� n�n de �er li
isim le ri söy le �i, im za gün le ri, atöl ye ça l�� ma la r�,
say dam gös te ri ler ve din le ti ler le Ka d� köy lü ler le
bu lu �a cak. Bu isim ler ara s�n da Meh met Ba tu ralp,
�b ra him Kut lu ay, Ha run Er de nay, Mu az zez �l mi -
ye Ç��, Em re Kon gar, Ir mak Zi le li, En ver Ay se -

ver, Ah met Sel çuk �l kan, Tu na Ki re mit çi, Ay ten
Ma den, Sa it Ma den ve Ser pil Örüm cer gi bi sa nat,
spor ve ede bi yat dün ya s� n�n ün lü isim le ri bu lu nu -
yor. Stant lar da ki ki tap lar en az yüz de 20 in di rim -
le sa t� la cak. 

CKM’de, 16 Ara l�k gü nü sa at 18.00’de ya p� -
la cak aç� l�� tö re nin de 5. Ka d� köy Ki tap Gün le -
ri’nin bu y�l ki Onur Ko nu �u ga ze te ci-ya zar Ba nu
Avar’a ya z�n ha ya t� na kat k� la r�n dan do la y� onur
pla ke ti ve ri le cek. Ti yat ro ya za r� Tun cer Cü ce -
no� lu da 40. Sa nat y� l� do la y� s�y la Ka d� köy Be le -
di ye si ta ra f�n dan bir pla ket le onur lan d� r� la cak.
Aç� l�� gü nü ay r� ca, �ef Çe lik Ka sa po� lu yö ne ti -

min de ki Özel Mi mar Si nan Gü zel Sa nat lar Li se -
si Ko ro su, dün ya mü zik le rin den ör nek ler su na -
cak. 
� 1000 KÜ TÜP HA NE YE K� TAP DES TE ��

Ka d� köy Be le di ye si Ki tap Gün le ri’nin ba� l� ca
he de fi, ih ti ya c� olan kü tüp ha ne le re ye ni ki tap lar

ka zan d�r mak ya da ol ma yan yer ler de kü tüp ha ne
kur mak. Bu gü ne ka dar ger çek le� ti ri len Ki tap
Gün le ri et kin lik le ri sa ye sin de, Ka d� köy Be le di -
ye si’nin Ai le Da n�� ma Mer kez le ri, Ye ni sah ra ve
Ka y�� da �� il çe le rin de 2 kü tüp ha ne ku rul du ve 2
kü tüp ha ne ye de top lam on bin ki tap ka zan d� r�l d�.
Mal te pe Ce za evi’ne 2000 ki tap ve Bit lis �l kö� re -
tim Oku lu’na 2000 ki tap des te �i ve ril di.  

Ay r�n t� l� bil gi ve prog ra ma ula� mak için: Ka -
d� köy Be le di ye si Gö nül lü E�i tim ve Da n�� ma
Mer ke zi: 216 346 57 57 / 216 346 71 71
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ima ri, her �eh rin ken di h� z� do� rul tu sun da
de vin gen bir ol gu dur. �s tan bul hem yer al t�n -
da ki, hem de yer üs tün de ki ha re ket le riy le bu
ko nu da di �er bir çok �e hir den da ha di na mik

ve da ha ça buk de �i �en bir �e hir der sek her hal de
yan l�� ol maz.

Bir ta raf tan ye ni ‘trend ler’ ve ‘loft’ kül tü rü
h�z la yük se li yor. Yük sek ta van l� es ki de po lar -
dan ev/ofis yap mak �im di ler de çok yay g�n.
Be yo� lu ve çev re si nin ye ni çeh re si, Ka ra köy’e
çok tan in di de Ba lat’a ka dar uzan d� bi le…

Di �er ta raf tan Ya lo va/Göl cük dep re miy le
ha re ke te ge çen dü �ün ce ler, Van dep re miy le
uy gu la ma ko nu sun da iv me ka zan d�. Dep re me
kar �� da ya n�k s�z ol du �u sap ta nan ya p� lar da
otu ran lar, mad di se bep ler ve ya semt de �i� tir -
me mek için ris ki bi le bi le bu bi na lar da otur ma -
ya de vam edi yor lar d� ki Be le di ye, kent sel dö -
nü �üm için kol la r� s� va d� �� n� aç�k la d�. Bi raz
apart man sa hip le ri bi raz da Be le di ye ler ödün
ve re cek; apart man sa hip le ri da ire le ri nin bi raz
kü çül me si ne ra z� ola cak, ge re kir se yan la r�n da -
ki ar say la par sel bir le� ti re cek ler, Be le di ye ler
de hâ li ha z�r dan bir kaç kat faz la imar hak k� ve -
re rek el bir li �iy le �s tan bul’da ki ya p� la r� da ha gü -
ven li ha le ge ti re cek ler. As l�n da bu nu ‘ödün
ver mek’ ola rak da dü �ün me me li, ya �am stan -
dar d� n� yu ka r� çek mek ola rak be nim sen me li…

Bu pro je için �s tan bul’un göz de il çe si Ka d� -
köy yi ne ön cü ola cak. Gö rü nen o ki, bu i�in
öne mi ni ilk Ka d� köy lü ler’in kav ra ya ca �� n� ön -
gör mü� ler. Bu yüz den kent sel dö nü �ü mün pi -
lot böl ge si Fi kir te pe se çil mi�. Dep re me da ya -
n�k l� ye ni den ima r�n ya n� s� ra, ya �am böl ge le ri
için olum suz luk olu� tu ran kü çük sa na yi alan la -
r� da dö nü �ü me ta bi tu tu la cak. Böl ge, imar
plan la r�n da ki fonk si yon de �i �ik li �iy le “Ti ca -
ret+Ko nut+Hiz met Ala n�”na dö nü� tü rü le cek.

Ay d�n’�n Sul tan hi sar il çe si nin At ça bel de si
Yu nan i� ga lin den 5 Ey lül 1922’de kur tul du -
�un da, ya k�l m�� ve y� k�l m�� hal dey mi�. Ye ni -
den ima r� ge re ki yor mu�. O dö ne min ile ri ge -
len le rin den Fran sa’da �e hir plan la ma c� l� �� ko -
nu sun da e�i tim alan Ab di Bey, Pa ris’in ün lü
cad de le ri nin bir le� ti �i Champs Ely se es Mey -
da n�’n� ör nek ala rak At ça’y� ye ni den imar et -
mi�. Bi na lar Pa ris’in bi na la r�y la her han gi bir
ak ra ba l�k ta �� m� yor, ama en az�n dan cad de,
so kak ve mey dan la r� ‘kop ya’ çe ke rek de ol sa
Ana do lu’nun ge ri ka la n�n dan da ha iyi dü zen le -
ye bil mi� ler.

�eh rin sa kin le ri ne gü ven li bir ya �am sun -
mak el bet te bi rin ci ön ce lik. An cak ha z�r kol lar
s� van m�� ken, ha z�r bun ca çir kin bi na n�n ba� ka
bir amaç la da ol sa y� k�l ma s� söz ko nu suy ken,
�eh rin ge nel mi ma ri si ve pla n�y la il gi li de bir
dö nü �üm ger çek le� tir mek için bun dan iyi f�r -
sat olur mu? Gö nül is ter ki Tür ki ye’de ki �e hir -
ler de ge li� mi� ül ke ler de ki ör nek le ri gi bi ken di
mi ma ri kim lik le ri ni ya ra ta bil sin ama kim lik de -
di �in bir gün de olu� mu yor. Ben o yüz den
‘kop ya’ya da ra z� y�m! Ta bi i ‘esin len me’ ol sa
da ha da iyi olur.

Be le di ye le rin i�i za ten zor, bu dö nü �üm
pro je siy le i� le ri ba� la r� n� a�a cak, an cak ke� ke
dep re me da ya n�k l� l� ��n ya n�n da, bir grup i�i nin
eh li mi mar la ça l� �a rak ‘es te tik’ kri ter ler de ge -
tir se ler. Ku� ku suz mi mar l�k bir sa nat t�r; bu kri -
ter ler ne de re ce ge ti ri le bi lir, ne öl çü de uy gu la -
na bi lir onu i�in uz man la r� tar t� �a bi lir ler an cak.
Be nim ki ol sa ol sa ha riç ten ga zel oku mak! Ne
var ki bu ko nu nun öne min de �s rar l� y�m.

�u nu unut ma mak la z�m; es te tik kay g� lar da
en az gü ven lik, sa� lam l�k ve eko no mik lik ka -
dar önem li dir. Mi ma ri kim lik ve ka rak ter de -
mek bü tün yer li du yar l�k la r�n, ya p� ge le nek le ri -
nin da m� t� la rak ça� da� an la y�� la di le ge ti ril me -
si dir. �n gi liz li der Churc hill’in “Ön ce biz bi na la -
ra �e kil ve ri yo ruz, son ra on lar bi ze �e kil ve ri -
yor lar” sö zü mi ma ri es te ti �in bir top lum için
ha ya ti önem ta �� d� �� n� aç�k ça ifa de et mek te dir.

As l ı  AY HAN

M

iSTANBUL
YENiLENECEK (Mi?)

25 Ka s�m Dün ya En gel li ler Haf ta s� et kin lik le ri
kap sa m�n da Av ras ya �i zof re ni Der ne �i Ha yat
A�a c� Türk Sa nat Mü zi �i Top lu lu �u, Ka d� köy

Be le di ye si Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi’nde (CKM)
bir kon ser ver di. 

Kon ser ba� la ma dan ön ce Av ras ya
�i zof re ni Der ne �i Ba� ka n� Se vim Al -
per söz ala rak �i zof re ni has ta l� ��y la
il gi li ba z� aç�k la ma lar da bu lun du.
�i zof re ni has ta la r� n�n top lum için -
de ki zor luk la r�n dan bah se den Al -
per, “Has ta l� �a her kes ma ruz ka -
la bi lir. Der ne �i mi zin üye le ri ara -
s�n da T�p Fa kül te si 3. s� n�f ta okur -
ken bu has ta l� �a ya ka la nan, Ro bert
Ko lej me zu nu olan, mü hen dis ler,
avu kat lar var” de di. 

Ko nu� ma n�n ar d�n dan Es ma Bay rak -
tar’�n ko ro yu ta n�t ma s� ve eser le ri su nu muy la kon -
ser ba� la d�. Ko ro nun sa nat da n�� man l� �� n� ya pan

TRT sa nat ç� s� Gür han Ya man ile �ef Mü nü re Sa -
y�n, bir y�l d�r her Çar �am ba gü nü Der ne �in sa lo -
nun da, 2 sa at lik mü zik te ra pi si ver dik le ri ni, has ta -
la r�n �ar k� la r� hiç ha ta s�z söy le dik le ri ni be lirt ti ler.

Sah ne de ha ri ka lar ya ra tan �i zof ren has ta la r� -
na, Gür han Ya man Ho ca ve TRT ku ru -

mu nun us ta saz sa nat ç� la r� e� lik et ti ler.
�ef lik gö re vi nin ya n�n da ay r� ca gü -
zel se si ile Türk Sa nat Mü zi �i nin en
gü zel ör nek le rin den bir de met su -
nan Ka d� köy lü sa nat ç� Mü nü re
Ak sa ray, kon se rin so nun da ge ce -
nin an la m� na uy gun iki �i iri ni
okur ken sa lon da duy gu sal an lar ya -

�an d�.  
Tüm ele man la r� Der ne �in ken di

bün ye sin de ki üye le rin den olu �an Ha yat
A�a c� Türk Sa nat Mü zi �i Ko ro su’yla ve

der ne �in ça l�� ma la r�y la il gi li bil gi al mak için 0216
347 40 13 no lu te le fo nu ara ya bi lir si niz. 

� BM ENGELL� HAKLARI
SÖZLE�MES�NDE K���

ÖZGÜRLÜ�Ü �LG�L�
MADDELER NELERD�R?

MADDE 14 - K��� ÖZGÜRLÜ�Ü
VE GÜVENL���

1. Taraf Devletler, engellilerin
di�erleriyle e�it bir �ekilde

a�a��daki haklardan
yararlanmas�n� sa�layacakt�r: 
(a) Ki�i özgürlü�ü ve güvenli�i
hakk�ndan yararlanma hakk�; 
(b) Özgürlüklerinden hukuka
ayk�r� veya keyfi bir �ekilde
mahrum b�rak�lmamalar�,

özgürlü�ün k�s�tland��� hallerin
hukuka dayal� olmas� ve

engellili�in, hiçbir ko�ulda
özgürlü�ün k�s�tlanmas�n�n

gerekçesi olarak gösterilmemesi.
2. Taraf Devletler, engelliler e�er

herhangi bir süreç sonunda
özgürlüklerinden mahrum

edildiyse; bunun di�erleriyle
e�it bir �ekilde yap�lmas�n�;

uluslararas� insan haklar� hukukuna
uygun olarak engellilerin

güvencelere sahip olmas�n� ve
engellilerin, makul uyumla�t�rmaya

ili�kin hükümler dahil olmak
üzere Sözle�me’nin hedeflerine ve

ilkelerine uygun muamele
görmesini sa�lamal�d�r.

MADDE 15- ��KENCEYE VEYA
ZAL�MANE, �NSANLIK DI�I

VEYA A�A�ILAYICI
MUAMELEYE VEYA CEZAYA

MARUZ KALMAMAK 
1. Hiç kimse, i�kenceye

veya zalimane, insanl�kd���
veya a�a��lay�c� muameleye

veya cezaya maruz
kalmamal�d�r. Özellikle, hiç kimse

r�zas� al�nmaks�z�n t�bbi veya
bilimsel deneye tabi

tutulmamal�d�r. 
2. Taraf Devletler, engellilerin

i�kenceye veya zalimane,
insanl�kd��� veya a�a��lay�c�

muameleye veya cezaya kar��
di�erleriyle e�it bir �ekilde

korunmas�n� sa�lamak için, etkili
tüm yasal, idari, yarg�sal ve di�er

tedbirleri almal�d�r. 

MADDE 16- SÖMÜRÜYE,
��DDETE VE �ST�SMARA

MARUZ KALMAMAK
1. Taraf Devletler, engellileri evin

içinde ve d���nda sömürünün,
�iddetin ve istismar�n bunlar�n

cinsiyete yönelmi� hali dahil her
biçiminden korumak için uygun

tüm yasal, idari, sosyal, e�itsel ve
di�er tedbirleri almal�d�r. 

2. Taraf Devletler, engellilere,
ailelerine, onlar�n bak�m�n�

sa�layanlara cinsiyete ve ya�a
uygun yard�m ve destek

sa�layarak, sömürü, �iddet ve
istismar vakalar�n�n nas�l

önlenece�ine, tespit edilece�ine ve
bildirilece�ine dair bilgi ve e�itim
vererek sömürünün, �iddetin ve
istismar�n her biçimini önleyici
uygun tüm tedbirleri almal�d�r.

Taraf Devletler, koruma
hizmetlerinin ya�, cinsiyet ve
engellilik konular�na duyarl�

olmalar�n� sa�lamal�d�r. 
3. Taraf Devletler, sömürünün,

�iddetin ve istismar�n her biçimini
önlemek için engellilere hizmet

etmeye yönelik tüm tesislerin ve
programlar�n ba��ms�z merciler

taraf�ndan etkili bir �ekilde
denetlenmesini sa�lamal�d�r. 
4. Taraf Devletler, koruyucu

hizmetlerin sunulmas� s�ras�nda
gerçekle�enler dahil olmak üzere,

sömürünün, �iddetin veya

istismar�n herhangi bir biçiminin
ma�duru olan engellilerin fiziksel,

zihinsel ve psikolojik olarak
iyile�mesi, rehabilitasyonu ve

sosyal aç�dan yeniden
bütünle�mesini sa�lay�c� uygun

tüm tedbirleri almal�d�r. Söz
konusu iyile�me ve yeniden

bütünle�me ki�inin sa�l���na, öz
sayg�s�na, onuruna, özerkli�ine

kavu�mas�n� sa�lamal� ve ya�a ve
cinsiyete ili�kin özel ihtiyaçlar�n�

dikkate almal�d�r. 
5. Taraf Devletler, engellilere kar��

sömürü, �iddet ve istismar
vakalar�n�n te�hisini,

soru�turulmas�n� ve gerekli hallerde
kovu�turulmas�n� sa�lamak için
kad�n ve çocuk merkezli yasa ve

politikalar dahil etkili yasa ve
politikalar� yürürlü�e koymal�d�r. 

MADDE 17- K���N�N
BÜTÜNLÜ�ÜNÜN KORUNMASI

Engelli her ki�i, beden ve ruh
bütünlü�üne di�erleriyle e�it bir
�ekilde sayg� duyulmas� hakk�na

sahiptir. Devam Edecek

B�ZE ULA�IN

Engelsiz �� ve �stihdam Merkezi
Adres: E�itim Mah. Kasap �smail

Sok. Sadıko�lu Plaza 5 No:49
Kadıköy - �stanbul /Turkey

Web :  engelsizis.kadikoy.bel.tr 
Tel.: 0 216 338 2414
Fax: 0 216 338 8884 

EN GEL S�Z BU LU� MA NOK TA SI

5. Kadıköy Kitap Günleri’ne
DAVETLiSiNiZ!
5. Kadıköy Kitap Günleri’ne
DAVETLiSiNiZ!
5. Kadıköy Kitap Günleri’ne
DAVETLiSiNiZ!
5. Kadıköy Kitap Günleri’ne
DAVETLiSiNiZ!
5. Kadıköy Kitap Günleri’ne
DAVETLiSiNiZ!
5. Kadıköy Kitap Günleri’ne
DAVETLiSiNiZ!

Bu yıl be�incisi düzenlenen Kadıköy Belediyesi Kitap Günleri,
16-17-18 Aralık 2011 tarihlerinde Caddebostan Kültür

Merkezi’nde gerçekle�ecek. 5. Kitap Günleri’nin onur konukları
gazeteci–yazar Banu Avar ile tiyatro yazarı Tuncer Cüceno�lu. 

Başkan Öztürk, Van Yardım Gönüllüleri’yle buluştu
VAN Depremi sırasında Kadıköy

Belediyesi’nin yardım kampanyasında
Twitter ve Facebook gibi sosyal
payla�ım a�larında örgütlenerek

belediyeye gelen ve günlerce gönüllü
olarak çalı�an Van Deprem

Gönüllüleri, Kadıköy Belediye Ba�kanı
Selami Öztürk’ün te�ekkür

bulu�masında biraraya geldi. 
Kadıköy Belediyesi True Blue

Tesislerinde, Van Depremi Yardım
Gönüllülerine özel bir çay daveti veren

Kadıköy Belediye Ba�kanı Selami
Öztürk, hiçbir davete maruz kalmadan

kendi istekleriyle belediyeye gelip
günlerce çalı�an gönüllülere te�ekkür

etti. Ba�kan Öztürk �unları söyledi:
“�nsanın manevi olarak tatmin olması kadar gurur
verici bir �ey yok. Giden yardımların da�ıtımından

bize dönen yankılar oldu ve onlar bizi son derece
mutlu etti. Sizin o paketlemi� oldu�unuz sırtınızda

ta�ıdı�ınız her yardım giden araçlar tarafından

depolara indirilmeden, da�ıtım yerlerine,
köylere, kasabalara kadar direk olarak

bizim talimatımızla gitti. �u anda
göndermi� oldu�umuz yardımlar
depolarda de�il hepsi kullanılıyor.
�li�kilerimiz sürüyor, bitmedi. Ve

buradan mutlulukla duyuruyorum ki
sizlerin arkada�larınızın yardımları ile

devam ediyor. Bu ak�am Van
depreminden sonra yardımlarda çalı�an

arkada�larımızla biraraya gelmek için
toplandık. Bir kez daha hepinize

te�ekkür ediyorum.” 
Ba�kan Öztürk’ün konu�masından

sonra yardımlar sırasında çekilen filmin
videosu izlendi. Gençler duygu dolu

anlar ya�adılar. Yardımlarda gençleri yalnız
bırakmayan tiyatrocu ve oyuncu Levent Üzümcü 

ve oyuncu Serkan Balbal da oradaydılar.

Engelli çocuklar
sanat fuarındaAralarında i�adamlarından tutun da doktor, avukat,

gazetecisine kadar yüzlerce �ebinkarahisarlı’yı �stanbul’da
bulu�turan yemekte birlik, beraberlik ve sıla özlemi vurgulandı.

�e bin ka ra hi sar l� la r� bu lu� tu ran ye mek

CKM’de özel bir kon ser

Avrasya
�izofreni
Derne�i

üyelerinden kurulu
olan Hayat A�acı
Türk Sanat Müzi�i

Toplulu�u’nun
CKM’deki konserinde

duygusal anlar
ya�andı. 

Banu Avar

Tuncer Cüceno�lu
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● Semra ÇELEB�

23 Ekim 2011, Van için bir mi lat. Ser vet’in
ha ya t� için se ikin ci bir dö nüm nok ta s�. Bu
y�l Ekim ay�n da, mem le ke ti Van’la bir lik te

sar s� lan Ser vet Na maz’�n ha ya t�, 2006’n�n Ey -
lül’ün de ge çir di �i gö rün mez bir ka zay la de �i� -
mi� ti za ten. 11 y�l bo yun ca, so kak la r�n da fo to� -
raf lar çek ti �i, sa hi lin de otu rup bes te ler yap t� ��,
ka ya l�k la r�n da ar ka da� la r�y la bir lik te tür kü ler
söy le di �i Ka d� köy’ün den, bo yun dan a�a �� s� tut -
maz ol mu� bir omu ri lik felç li si ola rak ay r�l mak
zo run da kal m�� t�. 

Ka d� köy’ün en önem li kül tür sa nat mer kez le -
rin den bi ri olan BEK SAV’�n mü zik gru bun da
olan, Fo to� raf Atöl ye si’nde ça l�� ma lar yü rü ten
Ser vet, sa hil de ar ka da� la r�y la, çok sev di �i ge ce
maç la r�n dan bi ri ni ya par ken top pe �in de ko� mu�,
aya �� ka y�n ca da ka ya l�k la ra dü �üp omu ri lik fel ci
ge çir mi� ti. 2006’da mey da na ge len bu ka za dan
son ra ne fo to� raf çe ke bil di ne de �ar k� söy leyebil -
di Ser vet. Yo �un ge çen has ta ne sü re ci nin ar d�n -
dan Van’da ki ai le si nin ya n� na dön mek zo run da
kal d�. Y�l lar geç tik çe ye �en le ri ve ki tap la r�y la
bir lik te ye ni ya �a m� na al� �an Ser vet’in ha ya t� bu
kez de dep rem le sar s�l d�. Bu se fer ai le cek gel di ler
�s tan bul’a. �im di de bu ra da ki zo run lu mi sa fir lik -
le ri ne al�� ma ya ve zor lu la r� a� ma ya ça l� �� yor lar. 

Ge çir di �i bun ca zor lu dö nem le re ra� men ya -
�a ma se vin cin den hiç bir �ey kay bet me yen Ser vet
Na maz, ai le si nin ve dost la r� n�n il gi siy le, des te -
�iy le sür dü rü yor ha ya t� n�. “Ba� lar da mü zik bi le
din le ye mi yor dum, her �ey ba na es ki gün le ri ha t�r -
la t� yor du” di yen Ser vet, ar t�k ge ce le ri bes te bi le
yap t� �� n� söy lü yor. Ken di ha ya t� faz la s�y la zor -
ken, dep rem le bir lik te ai le si nin ha ya t� n�n da zor -
la� ma s� na üzü lü yor an cak tüm zor lu la r�n da ya n�� -
may la a�� la ca �� na ina n� yor. 

K�z kar de �i nin evin de zi ya ret et ti �im Ser vet,
y�l lar ca ona yol da� l�k et mi� fo to� raf ma ki ne si nin
ob jek ti fi ni hiç dü �ün me den ar ma �an edi yor ba na.
Da ya n�� ma n�n ve pay la� ma n�n s� cak l� �� n� tüm
ilik le ri miz de his se de rek, s� cak çay lar e� li �in de
edi yo ruz soh be ti mi zi…

� �s tan bul’a ilk ne za man gel din?
1994 y� l� n�n Ha zi ran ay�n da. �lk, Top ka p�’ya

gel dim ora da bir fab ri ka da ça l� �� yor dum. Uzun
bir sü re ora da ça l�� t�m. 1995’te Ka d� köy’de ki
kül tür sa nat ku ru mu BEK SAV’a gel dim, or da ça -
l�� mak is ti yor dum, böy le ce Ka d� köy’le ilk bu lu� -
mam BEK SAV’la bir lik te ol du. Za ten 95’te gel -
dim bir da ha da ç�k ma d�m Ka d� köy’den (gü lü -
yor). 11 y�l Ka d� köy’de ya �a d�m. Göz te pe, Çe -
men zar, Ha san pa �a, Mo da, Ba ha ri ye, Yel de �ir -
me ni’nde otur dum.

� BEK SAV’da ne ler ya p� yor dun?
�lk ola rak Fo to� raf Atöl ye si’nde asis tan l�k

ya pa rak ba� la d�m i�e. Fo to� raf sa nat ç� s� Meh met
Özer’in asis tan l� �� n� ya -
p� yor dum.  Ay n� za -
man da ba� la ma ça l� -
yor dum. Va k�f’tan
iki ar ka da ��m la mü -
zik gru bu kur ma ya
ka rar ver mi� tik. �s -
mi ni de Es pe re di ye
dü �ün mü� tük. Ama
BEK SAV’�n da ha
ön ce Var di ya Mü zik
Gru bu ad�yla bir mü -
zik gru bu var d� za -
ten, o gru bun ele man -
la r� çe �it li ne den ler le da ��l m�� t�, biz de Var di ya
is miy le de vam ede lim de dik ve 2007’de ça l�� ma -
la ra ba� la d�k. Ben ba� la ma ve blok flüt ça l� yor -
dum, ba zen de vur ma l� la ra ge çi yor dum. 

� Al bü mü nüz var m�y d�?
Var di ya’n�n ikin ci al bü mün de 2 so lo �ar k�

söy le dim. 1999 y� l� na ka dar BEK SAV’da ça l�� -
t�m, son ra mem le ke te git mek zo run da kal d�m.
Ama or da i� le ri miz ol ma d�, bir sü re An ka ra’da
ya �a d�k tan son ra tek rar �s tan bul’a Ka d� köy’e
dön düm. 

� BEK SAV’da m� ça l�� ma ya ba� la d�n yi ne?
Evet, ora da çok gü zel i� ler ya p� yor duk. Dön -

dük ten son ra tek rar BEK SAV’a git tim, Fo to� raf

Atöl ye si’ni ye ni den aç t�k, sa n� r�m 2001 y� l�y d�.
Ka ran l�k Oda ders le ri ve ri yor dum. Bir de Ko -
romuz var d�, ora da �ar k� lar söy lü yor duk. Ko ma
Den ge He vi ad�n da Kürt çe �ar k� lar söy le di �i miz
bir mü zik gru bu kur duk. 2006’n�n ba �� na ka dar
mü zik ve fo to� raf la de vam et ti. 

� 2006’da ne ol du?
2006 Ey lül’ün de ka za yap t�m ve omu ri lik

felç li si ol dum. 
� Ka za dan son ra Van’a m� dön dün?
�s tan bul’da çe �it li has ta ne ler de 8 bu çuk ay

kal d�m. 2008 Ma y�s ay�n da mem le ke tim Van’a
dön düm, ai le min ya n� na… Dep re me ka dar da
ora day d�m. 

� Van’a ve ye ni du ru mu na al�� mak ko lay
ol du mu?

�lk ba� lar da çok zor ol du.
Za ma n� m�n ço �u nu ki tap oku -
ya rak ge çir di �im için, bir sü re
son ra va kit bi le yet me me ye ba� -
la d�. Ben ço cuk la r� çok se ve rim,
et ra f�m da bir sü rü ço cuk var d�.
On lar la va kit ge çi ri yor dum, ta
ki dep rem ola na ka dar…

� Dep re mi bi raz an la t�r
m� s�n? Ne ler ya �a d� n�z dep rem
an�n da?

Bi zim evi miz 85 y�l l�k ker -
piç bir ev. Es ki den okul ola rak kul -

la n� l� yor mu�. Du var la r� çok ka l�n, o ka dar ki Van
mer kez de ol ma m� za ra� men cep te le fo nu bi le
çek mi yor du içe ri de (gü lü yor). Dep rem an�n da
ev dey dik. O gün ben ban yo day d�m. �ki ki �iy le
ban yom yap t� r� la bi li yor. Ban yo dan ç�k t�m, üs tü -
mü giy dir di ler, tam te ker lek li san dal ye ye be ni
ko ya cak la r� s� ra da dep rem ol du. Biz ev y� k�l d�
zan net tik, çok bü yük bir dep rem di. Ev de ko lon
ol ma d� �� için kö �e ler de ay r�l ma lar ol du. 

� Dep rem den son ra ne re de kal d� n�z?
Bi zim bah çe, ma hal le nin en bü yük bah çe si.

Biz bah çe ye ç�k t� �� m�z da, bü tün ma hal le mah �er
ye ri gi biy di, hep si bi zim bah çe ye gel di. Ya z�n
yap t�r d� �� m�z bir çar da �� m�z var d�, ora ya s� ��n -

d�k. Her kes elin den gel di �in ce bran day la, bat ta -
ni yey le sar d� et ra f� n� çar da ��n, en az 30 ki �i kal d�
ilk ge ce. Ben ara ba da kal d�m.

� Kaç ge ce d� �a r� da kal d� n�z?
Bir haf ta kal d�m çar dak ta. Ama ka pa l� yer de

ka la m� yo rum uzun sü re, so ba da yan d� �� için ci -
�er le rim den ra hat s�z ol dum. D� �a r� da da ha faz la
da ya na ma d�k ve eve gir dik tek rar. Ama bu se fer
de ikin ci dep rem mey da na gel di. Biz de kalk t�k
ai le cek �s tan bul’a gel dik. Van ger çek ten bir ha ya -
let �eh re dön dü. 

� Ge len yar d�m lar si ze ula� ma d� m�?
Çok bü yük bir or ga ni zas yonsuzluk var d�. Bü -

yük yar d�m lar ya p�l d� �� n� bi li yo ruz ama on la r�n
da �� t� m� ya p� la ma d�. 

� Se nin gi bi has ta ve en gel li ler için özel bir
il gi gös te ril me di mi?

Ha y�r, sa de ce ka mu da ça l� �an ar ka da� la r� m� -
z�n yar d�m la r�y la 10 gün son ra bir ça d�r edi ne bil -
dik. O da K� z� lay ça d� r� ol du �u için ora da ka la -
maz d�m, ay r� ca biz de be bek ler, ço cuk lar, ya� l� lar
da var d�. Son ra bir der nek özel ya l� t�m l� bir ça d�r
ver di. �kin ci dep rem den son ra 3 gün or da kal d�k.
Son ra da �s tan bul’a gel dik. 

� Pe ki, dön me yi dü �ü nü yor mu su nuz yok sa
ar t�k �s tan bul’da m� s� n�z?

6 ay ka dar, ha va lar dü ze le ne ka dar bu ra da y�z
son ra dön me yi dü �ü nü yo ruz Van’a. 

� Ka d� köy’de en çok ne re le ri se vi yor sun,
ne re le ri ni öz le din?

As l�n da Ka d� köy’ün her ye ri ni se vi yo rum.
Ka d� köy Be le di ye si’nin bir slo ga n� var: “Ka d� -
köy’de ya �a mak bir ay r� ca l�k t�r” di ye. Her gör dü -
�üm de dü �ü nür düm ve hak ve rir dim, ger çek ten
öy le. Her ta ra f� gü zel ama ben özel lik le Ba ha ri ye,
Ku� di li Cad de si, Mü hür dar, Mo da’y� se vi yo rum.
Za ten gel di �i min üçün cü gü nü ar ka da� lar be ni
Mo da’ya gö tür dü. Hal dun Ta ner hey ke li nin ora -
ya git tik. De ni zi, Hay dar pa �a’y� sey ret tik. Çok
gü zel bir gün dü…
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SERVET NAMAZSERVET NAMAZSERVET NAMAZSERVET NAMAZSERVET NAMAZSERVET NAMAZ

ÖZEL TE KER LEK Li
SAN DAL YE GE RE Ki YOR

11 yıl ya�adı�ı ve çok sevdi�i Kadıköy’den geçirdi�i
kaza sonucu “engelli” olarak ayrılmak zorunda kalan,

memleketi Van’da meydana gelen depremle
�stanbul’a “zorunlu misafir” olarak dönen müzisyen

ve foto�rafçı Servet Namaz,  engellerin dayanı�mayla
çözülebilece�ini hikâyesiyle gösteriyor herkese…

SANATÇI, ENGELLi, DEPREMZEDE

Servet Namaz ve ailesi tüm e�yalarını
Van’da bıraktıkları için burada birçok
�eye ihtiyaç duyuyorlar. Yeni tutulan

evlerine ba�ta yatak olmak üzere e�ya
gerekiyor, yatakları olmadı�ı için hâlâ

Servet’in kızkarde�inin evinde
kalıyorlar. Servet ise Kadıköy

Belediyesi’nin katkısıyla acil ihtiyacı
olan özel elektrikli yata�ına kavu�tu.

�imdi en önemli eksi�i; omurilik
felçlileri için özel olarak tasarlanmı�

�ezlong tipi boyunluklu tam yatar
sandalye. Siz de Servet ve onun gibi

depremzede ve engellilerle dayanı�mak
istiyorsanız lütfen Kadıköy Belediyesi

Engelli Danı�ma ve Dayanı�ma
Merkezi’ne ula�ın.

Servet
kazadan önce  
sık sık foto�raf

çekmeye çıkardı.

Servet
Namaz’ın

objektifinden
çocuk, kedi ve

�stanbul
foto�rafları...
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Ka d� köy Be le di ye si Dr. Ra na Be �e Sa� -
l�k Po li kin li �i’nde ki Kar di yo lo ji ve Di -
ya bet bö lüm le ri ma kul fi yat lar la ka li te -

li sa� l�k hiz me ti ver me ye de vam edi yor. 1 y�l -
d�r Ka d� köy lü ler hiz met ve ren po lik li nik te,
Tem muz 2001'de ak tif ha le ge len Kar di yo lo ji
bö lü mün de,  tüm kar di yo lo ji tet kik ve te da vi -
le ri uy gu la na bi li yor. Efor lu EKG, Ri tim Hol -
ter, Tan si yon Hol ter ve EKO ci haz la r� ye ni le -
nen bö lüm de, her ge len has ta için EKG çe ki li -
yor, da ha son ra ge rek gö rü lür se EKO ve
EFOR test le ri de ya p� l� yor. Ko nu sun da uz man
2 kar di yo log ve kar di yo lo ji hem �i re si nin gö -
rev yap t� �� bi ri me bu gü ne dek 344 has ta gel di.

Ko nu sun da uz man di ya bet üze ri ne ça l�� m�� 1
da hi li ye uz ma n� n�n gö rev yap t� �� Di ya bet üni te sin -
de, aç l�k �e ke ri nin ya n�n da tok luk �e ke ri ve son 3 ay -
l�k �e ker or ta la ma s� n� gös te ren HbA1C he mog lo bin
tes ti ya p� la bi li yor. Bu bi rim den de bu gü ne dek 650

has ta fay da lan d�. Tüm mu aye ne le rin üc ret siz ol du �u
po lik li nik te, eko efor, hol ter  ve tet kik ler çok cü zi ra -
kam lar da ya p� la bi li yor. Po lik li nik te ay r� ca kar di yo -
lo ji ve di ya bet check-up pa ket le ri de çok uy gun fi -
yat lar da ya p� l� yor.

Göz has ta l�k la r� do� ma sal ve edin sel ka rak ter de;
im mun sis tem, hor mo nal ya da en fek si yöz kö ken li sis -
te mik bir has ta l� ��n yan s� ma s� ola rak gö rü le bil di �i gi bi
lo kal ola rak ir ri tan ya da al ler jik ne den ler den do la y� da
�e kil le ne bil mek te dir. Has ta l�k lar tek ba �� na göz kü re si -
ni et ki le di �i gi bi göz ka pak la r� gi bi gö zün ek len ti or -
gan la r� n� da et ki le ye bil mek te dir. Ba z� kö pek �rk la r� di -
�er ba z� la r� na oran la göz has ta l�k la r� na da ha yat k�n d�r
(Pe kin ge se, Ger man Shep hard, Gol den vb). Ke di ve
kö pek ler de en s�k rast la nan göz has ta l�k la r� n� s� ra lar -
sak; Kon junk ti vit gö zün kon junk ti va de ni len ta ba ka s� -
n�n mik rop lu ya da mik rop suz (al ler jik, ir ri tas yon vb)
yan g� s� na ve ri len ad d�r. Göz ler de su lan ma, göz ka pak -
la r�n da �i� kin lik, k� za r�k l�k gi bi bul gu lar la ken di ni gös te -
rir. Ke ra to kon junk ti vit sic ca göz ya �� n�n ye ter li ol ma -
ma s� so nu cu �e kil le nen da ha özel bir has ta l�k t�r. Gö -
zün ko ru yu cu mu koz ka rak ter de ki ta ba ka s� n�n ol ma -
ma s� so nu cu kor ne a ve kon junk ti va n�n ku ru ya rak de -
for me ol ma s� so nu cu �e kil le nir.
En çok Al man Ço ban Kö pek le ri
ve Po od le �r k� kö pek le de göz le -
nen has ta l�k di �er �rk lar da da
gö rü le bil mek te dir. Schim mer
tes ti ile ta n� s� ko nu lan has ta l� ��n
te da vi si için sik los po rin gi bi
özel ba z� ilaç lar kul la n� l�r. Her -
pes Vi ral Kon junk ti vi tis ke di ler -
de her pes vi rus 1 ta ra f�n dan
olu� tu ru lan ve kor ne an�n y�r t�l -
ma s� so nu cu göz kay b� na ne -
den ola bi len bir göz has ta l� �� d�r.
Ba �� ��k l�k sis te mi he nüz ge li� -
me mi� yav ru ke di ler de çok yay -
g�n ola rak göz le nen bir has ta l�k d�r. Ke ra ti tis; gö zün
kor ne a de ni len en üst ya da ön ta ba ka s� n�n yan g� lan -
ma s� an la m� na ge lir. Lo kal (t�r ma lan ma, ya ban c� ci sim,
kim ya sal ve al ler jik ir ri tan lar) ya da sis te mik (genç lik
has ta l� ��, tok sop las ma) ne den ler le �e kil le ne bil mek te -
dir. Skle ri tis; gö zün d�� tan gö rü le bi len be yaz ta ba ka s� -
n�n yan g� s� d�r. Ge nel de pa ra si ter has ta l�k lar (Tok sop -
las ma) ne de ni ile yan g� la n�r. Uvei tis; gö zün önem li üç
ele ma n�n (iris, cho ro ide a, cor pus cil li are) ay n� an da
yan g� lan ma s� n� ta n�m lar. A� r� l� ve ol duk ça önem li bir
göz has ta l� �� d�r. Pa ra zi ter, bak te ri yel ya da im mun sis -
tem kö ken li ola bil mek te dir. Gla uko ma göz tan si yo nu -
nun art ma s� ola rak ta ta n�m la n�r ve te da vi edil me di �i
takdir de göz de ge ri dö nü �üm süz ha sar la ra ne den
olur. Göz içi dre na j� n�n bo zul ma s�n dan ya da bak te ri -
yel en fek si yon dan kay nak la na bi li di �i gi bi hi per tro id gi -
bi hor mo nel bir kö ke ni de ola bi lir. Ka ta rakt; gö zün gör -
me s� ra s�n da ki me sa fe ve net lik uyu mun dan so rum lu
lens ta ba ka s� n�n mat la �a rak ka l�n la� ma s� ve özel li �i ni
yi tir me si ola rak ta n�m la n�r. Ya�, �e ker has ta l� ��, trav ma
gi bi ne den le ri ola bil mek te dir. Gö zün ön ka ma ra s�n da
kan çok �id det li trav ma ve yan g� sal ne den ler le ge li �en
göz içi ka na ma s� d�r. Göz içi tü mör le rin var l� ��n da da
ay n� du rum göz le nir. Mü da ha le edil me mi� ile ri dü zey
du rum lar da ope ra tif ola rak gö zün ta ma men ç� ka r�l ma -
s� ge re ke bil mek te dir. Göz ka pak la r� n�n has ta l�k la r�
(Blep ha ri tis) göz çev re sin de ku ru mu� ye �il ya da sa r�
renk li ak�n t� ile be ra ber k� za r�k göz ke nar la r� ile ken di ni
gös te rir. Göz ka pak la r� spaz mo tik bir ya p� da d�r (Blep -
ha ros pasm). Tek ba �� na ola bil di �i gi bi gö zün di �er
has ta l�k la r� ile be ra ber de bu lu na bi lir. En be lir gin ne -
den le ri; al ler jik ilaç lar, sa bun, si nek ya da bö cek sok -
ma s�, kim ya sal mad de te mas la r�, du man ve gaz lar,
sis te mik ba z� has ta l�k lar, en tro pi um (göz ka pak la r� n�n
içe k�v r�l ma s�)  ve ek tro pi um (göz ka pak la r� n�n d� �a k�v -
r�l ma s�) gi bi göz ka pa �� has ta l�k la r� d�r. 

Göz has ta l�k la r� n�n olu �u mu na ne den olan en fek si -
yöz ve me ta bo lik ne den ler;

� Vi ral (Vi rus kö ken li); Genç lik has ta l� ��, En fek si -
yöz he pa ti tis, Her pes vi rüs

� Bak te ri yel (Bak te ri kö ken li); Ken nel Co ugh (Ba -
r� nak Ök sü rü �ü), Bru cel la 

� Fun gal (Man tar kö ken li); Blas to mi ko zis, Coc ci -
di omi ko zis, His top las mo sis, As per gil lo zis

� Pro to zo al (Hüc re içi pa ra zit kö ken li); Tok sop las -
ma, Le ish ma ni a

� Pa ra zi ter (iç d�� pa ra zit kö ken li; The la zi a (göz
kur du), Dirp fil la ri a, Tok so ca ra

� Me ta bo lik ve sis te mik ne den ler; Dia bet (�e ker
has ta l� ��) ve Hypo kal se mi (kal si yum ek sik li �i) Ka ta rak -
ti Hype rad re no kor ti ko ism (ad re nal bez fonk si yon bo -
zuk lu �u) kor ne al has ta l�k lar ve ka ta rakt, Hypot ro idism
(Tro id ye ter siz li �i) ise ku ru göz sen dro mu (Ke ra to kon -
junk ti vi tis sic ca), göz içi ka na ma, Hyper tro idism (tro id
hor mon faz la l� ��) Glua kom gi bi göz has ta l�k la r� n�n olu -
�u mu na ne den olur. Bun lar dan ba� ka tür ve �rk la ra
spe si fik (ör ne �in pers ve chin cil la �r k� ke di le rin de Kor -
ne a Nek ro zu) göz has ta l�k la r� da gö rül mek te dir. Hay -
va n� n� z�n gö zün de nor mal d� �� bir du rum (k� za r�k l�k, �i� -
lik, ak�n t�, bu la n�k l�k, asi met ri) sap ta d� �� n�z da mut la ka
Ve te ri ner He kim’ini ze ba� vu ru nuz yu ka r� da de �in di -
�im gi bi ra hat s�z l�k lo kal ba sit bir en fek si yon ola bil di �i
gi bi sis te mik ölüm cül ve a��r bir has ta l� ��n yan s� ma s�
ola bi lir. 

DOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZ
KEDi VE KÖPEKLERDE

GÖZ HASTALIKLARI

EV CİLEV CİLEV CİLEV CİLEV CİLEV CİLDOKTORUNUZ
YAZIYOR 

DOKTORUNUZ
YAZIYOR

� Akne neden çıkar, yediklerimizin bunda
ne kadar etkisi var?:

Akne ya� bezinin bir hastal���d�r. Genellikle
ergenlik döneminde ya� bezlerinin artan
hormonlara verdi�i bir tepkidir. Hormon
düzeyleri normal olsa bile zaman zaman
akneler görülebilir. Özellikle ileri ya�larda

görülen aknelerde hormon düzeyine bak�lmas�
gerekmektedir. Yap�lan çal��malarda var�lan
ortak görü� yediklerimizin akne olu�umunda

etkili olmad���d�r. Ancak hastalar�n bir bölümü
tükettikleri cips, kola gibi g�dalara ba�l�

sivilcelerin oldu�unu belirtmektedirler. Bu
nedenle hastalara yedikleri g�dalardan sonra

sivilceleri oluyorsa ya da sivilceleri art�yorsa bu
g�dalar� tüketmemelerini öneriyoruz. 

� Akneli ciltlerin günlük temizli�i nasıl
yapılmalıdır?:

Akne ya� bezlerinin bir hastal���d�r. Bu nedenle
akneli ciltlerin bak�m�nda ya�

bezlerinin üretti�i fazla ya�� cildi
kurutmadan dengelemek

gerekmektedir. Anti bakteriyel
madde içeren jel ya da krem
formunda bir temizleyici ile
sabah ak�am günde iki kez

temizlik önerilmektedir. S�k s�k
cilde y�kamak cildi kurutmakta ve

ka��nt�, k�zar�kl�k, yanma ve
batmaya neden olmaktad�r.
� Tonik gerekli midir?:

Özellikle siyah noktalar� yo�un
olan ki�ilerde porlar� küçültmek

ve yok etmek için tonik
kullanmak gerekmektedir. Akneli

ciltlerde görülen a��r� ya�
sal�n�m�n� özellikle alkol içeren
tonik kullanarak dengelemek

mümkündür.
� Olgun ya�larda ya�anan

akne problemi nasıl bir bakım
gerektirir?:

Olgun ya�larda ya�anan akne
problemleri hormon düzensizli�i, kullan�lan

bak�m ürünlerine veya kozmetiklere ba�l� olarak
olu�maktad�r. Genç ciltlerde görülen ya�lanma
olgun ciltlerde görülmeyebilir. Bu ya� grubunda

kullan�lan ürünlerin ayn� zamanda antiaging
özelli�i olan ürünler olmas� tercih edilmelidir.

Akne tedavisi s�ras�nda kuruma olgun ciltlerde
daha belirgindir. Gün içinde ya�s�z ancak

vitamin destekli nemlendiriciler kullan�lmal�d�r.
� Akneli ciltleri fırçalamak, peeling

uygulamak do�ru mudur?:
Akneli ciltleri f�rçalamak özellikle ciltteki ölü
dokuyu uzakla�t�rmak için kullan�lmaktad�r.

Ancak sert f�rçalamak deride hasar yaratabilir.
Aktif iltihapl� sivilcelerin olmad��� dönemlerde

çok s�k olmamak �art�yla yumu�ak k�ll� bir f�rça
ile f�rcalamak kan dola��m�n� artt�rarak cildin

daha sa�l�kl� olmas�na neden olabilir. Peelingler
özellikle siyah noktalar�n temizlenmesi, porlar�n

küçültülmesi, ya� dengesinin sa�lanmas� ve
sivilce izlerinin tedavidisinde tercih edilebilir.

Öncesinde kullan�lan uygun t�bb� kozmetikler ile
cildi peeling haz�rlamak tedaviyi

desteklemektedir.
� Salisik asit içeren ürünler akne

tedavisinde etkili midir?:
Salisilik asit ya� bezlerinin üretti�i ya�� yüzeye

ileten kanallarda görülen birikintileri azaltmakta;
iltihab� bask�lamaktad�r. Salisilik asit içeren

temizleyiciler basit aknelerde ba�ar�l� �ekilde

kullan�lmaktad�r. Salisilik asit içeren kremlerin
kullan�lmas� ise özellikle iltihapl� aknelerde

olumlu sonuç vermektedir. 
� Sivilceleri sıkmak do�ru mudur?:

Sivilceleri s�kmak do�ru de�ildir. Sivilceler
�iddetli ilthapla seyreden kistler haricinde iz

b�rakmadan geçmektedir. Ancak çok hafif bir
sivilce s�k�ld���nda sivilcede bulunan ilthap deri
içine geçmekte ve iyile�irken iz b�rakmaktad�r.
� Cilt bakımı, peeling, kimyasal peeling

uygulamaları akne ciltler için uygun mudur?:
Cilt bak�m� uygun ürünle do�ru biçimde

yap�ld���nda faydal�d�r. Cilt bak�m�nda buhar
uygulamas� sonras� cilde zarar vermeden siyah
noktalar temizlenmeli, salisilik asit, retinol ya da

vitamin kürleri ile desteklenmelidir. Kimyasal
peeling uygulamalar� akneli ciltler için

uygundur. Öncesinde kullan�lan ve ya�
sal�n�m�n� dengeleyen temizleyici ve

nemlendiricilerin kullan�lmas�
cildi peelinge haz�rlamaktad�r.
Peeling sonras� da kullan�lan
destek ürünleri ile de özellikle

sivilce iz tedavisi yap�lmaktad�r. 
� Akneli ciltler ne çe�it

nemlendiriciler kullanmalı?:
Akneli ciltlerde görülen

ya�lanma akla nemlendirici
kullan�lmal� m� sorusunu

getirmektedir. Cilt tipi ne olursa
olsun mutlaka nemlendirici
kullan�lmal�d�r. Ancak sivilce

tedavisi alan ki�inin cildi
san�lan�n aksine kuru ve hassas
olabilir. Bu ki�ilerde nemlendirici

özelli�i yo�un kremler
kullan�lmal�d�r. Ki�inin sadece
siyah noktas� varsa ve cildi

ya�l�ysa özellikle ya� dengesini
sa�layan, siyah nokta

olu�umunu önleyen jel ya da
losyon formunda nemlendirici

kullan�lmal�d�r.
� Sivilcelerin ardından olu�an güne�

lekelerini nasıl tedavi edebiliriz?:
Sivilcelerin ard�ndan olu�an güne� lekelerinin

tedavisinde güne�ten korunmak gerekmektedir.
Sivilceli ciltler ya�lanmaya meyillidir. Kullan�lan

ürünler jel, syprey ya da losyon formunda
olmal�; s�k s�k ve yeterli mikterda sürülmelidir.
Olu�an lekelerin tedavisinde t�bb� kozmetikler
ile birlikte retinoik asit, salisilik asit ve meyve

asitleri ile peeling uygulamas� lekelerin
tedavisini sa�lamaktad�r. Tedaviye dirençli
lekelerde lazer tedavisi ile ba�ar�l� sonuçlar

al�nmaktad�r.
� Lazer epilasyon ve i�neli epilasyonun

akneli ciltler üzerinde herhangi bir olumsuz
etkisi var mıdır?:

Öncelikle ister i�neli ister lazer epilasyon olsun
k�llanma ile akne aras�nda ili�ki olabilece�i

ak�lda tutulmal�d�r. Gerekirse hormonal
düzeylerine bak�larak saptanan bozukluklar�n

tedavisi sivilceler üzerinde olumlu etki
yaratmaktad�r. Ya� ve k�llar ayn� kanala

aç�lmaktad�r. Özellikle i�neli epilasyonlarda
iltihapl� sivilcelerde art�� görülebilmektedir. Aktif
sivilcelerin oldu�u dönemde her türlü epilasyon
yapt�r�lmamas� önerilmektedir. Son olarak akne
tedavisi s�ras�nda cilt hassas hale geldi�i için

epilasyon öncesi ve sonras� bir süre akne
tedavisi b�rak�lmal�d�r. Bu �ekilde yap�lan

epilasyon etkin ve güvenilirdir.

Dr. Fügen ERDO�AN ÇEK�N 
(Dermatoloji Uzmanı)

Verde Sa�lıklı Ya�am Enstitüsü
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AKNE (SiViLCE) iLE iLGiLi
MERAK ETTiKLERiNiZ
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Aytaç Sedat KAVAL
(Veteriner Hekim
Cerrahi Uzmanı)

TOPLUMSAL Kad�n Hareketi
Derne�i  (TOKHADER) Kad�köy

�ubesi, derslerin yan� s�ra
kad�nlar� çe�itli konularda

bilgilendirmeye devam ediyor.
Derne�in merkezine gelen

dahiliye uzman� Dr. Özlem Kurta,
kad�nlar� diyabet hakk�nda

bilgilendirdi. TOKHADER'e üye
de olan Özlem Kurta,

bundan böyle her sal� dernekte
kad�nlara seminerler vermeye

devam edecek.

KADIKÖY BELED�YES� GÖNÜLLÜLER�  SA�LIK TARAMALARI  -  Proje Koord. Gülsün I�IK

AYLAR TAR�H SAAT TARAMA KONUSU DESTEK VEREN KURUM YER

15.12.2011 10.00 – 12.00 D�YABET VE GÖZ TARAMASI DÜNYA GÖZ-CETRAL HOSP�TAL FATMA �AD�YE TOPTAN� Ö�RETMEN 

EV� ZÜHTÜPA�A GÖNÜLLÜLER�

05 Ocak 2012 10.00 – 12.00 D�YABET VE GÖZ TARAMASI DÜNYA GÖZ-CENTRAL HOSP�TAL MODA GÖNÜLLÜ EV�

27 Ocak 2012 10.00 - 12.00 D�YABET VE  GÖZ TARAMASI DÜNYA GÖZ-MED�CAL PARK RAS�MPA�A GÖNÜLLÜ EV�

08 �ubat2012 10.00 – 12.00 D�YABET VE GÖZ TARAMASI DÜNYA GÖZ – CENTRAL HOSP�TAL SAHRAYICED�T GÖNÜLLÜ EV�

22 �ubat 2012 10.00 – 12.00 D�YABET VE GÖZ TARAMASI DÜNYA GÖZ – MED�CAL PARK HASANPA�A GÖNÜLLÜ EV�

27 �ubat 2012 10.00 – 12.00 D�YABET VE GÖZ TARAMASI DÜNYA GÖZ – MED�CAL PARK CADDEBOSTAN GÖNÜLLÜ EV�

06 Mart 2012 10.00  - 12.00 D�YABET VE GÖZ TARAMASI DÜNYA GÖZ – MED�CAL PARK BOSTANCI GÖNÜLLÜ EV�

13 Mart 2012 10.00 – 12.00 D�YABET VE GÖZ TARAMASI DÜNYA GÖZ – CENTRAL HOSP�TAL ACIBADEM GÖNÜLLÜ EV�

29 Mart 2012 10.00 – 12.00 D�YABET VE GÖZ TARAMASI DÜNYA GÖZ – MED�CAL PARK FENERBAHÇE MAH. GÖNÜLLÜ EV�

5  Nisan 2012 10.00 – 12.00 D�YABET VE GÖZ TARAMASI DÜNYA GÖZ – CENTRAL HOSP�TAL KO�UYOLU GÖNÜLLÜ EV�

16 Nisan 2012 10.00 – 12.00 D�YABET VE GÖZ TARAMASI DÜNYA GÖZ – MED�CAL PARK OSMANA�A GÖNÜLLÜ EV�

27 Nisan 2012 10.00 – 12.00 D�YABET VE GÖZ TARAMASI DÜNYA GÖZ – CENTRAL HOSP�TAL ERENKÖY GÖNÜLLÜ EV�

KADINLARA DiYABET E�iTiMi

Kan ser has ta la rı ağ rı çek me sin
Kan ser a� r� la r� �id de ti de �i �en

a� r� lar d�r. Her y�l 9,5 mil yon
in sa na ye ni kan ser ta n� s� kon -

mak ta d�r. Bu gün dün ya  nü fu su nun
yüz de 18’i kan ser ne de ni ile ya �a m� n�
yi tir mek te dir. Has ta la r�n kan se re ya -
ka lan d�k la r� ilk dö nem ler de a� r� lar ön
plan da de �il dir, za man la a� r� lar or ta ya
ç�k ma ya ve art ma ya ba� lar. Kan ser
has ta la r� n�n yüz de 90’� has ta l�k la r� n�n
son dö nem le rin de mut la ka a� r� çe ker -
ler. Kan ser a� r� la r� da ya n�l maz a� r� -
lar d�r. �n ti har ris ki olan a� r� lar d�r. Bu
a� r� la r�n mut la ka te da vi edil me si ge -
re kir. Te da vi edi le mez kan ser a� r� la r�
tüm dün ya n�n so ru nu dur.
� KAN SER HAS TA LA RIN DA

A� RI NE DEN OLUR?
� Biz zat tü mö re ba� l� a� r� lar

(yüz de 60-80): Ke mik, yu mu �ak do ku
in fil tras yon la r�, si nir, kan, lenf da mar -
la r� na bas k�, len fö dem, tü mör nek ro -
zu, be yin öde mi.

� Kan ser te da vi si ne ba� l� a� r� lar
(yüzde 30): Cer ra hi, ke mo te ra pi, rad -
yo te ra pi ye ba� l�. 

� Kan ser ve ya te da vi si ne ba� l�
ol ma yan a� r� lar: Ba� a� r� la r�, myo fas -
yal a� r� lar, nö ro pa tik a� r� lar

� KAN SER A� RI LA RI
NA SIL TE DA V� ED� L�R?

� Ac� olan kan ser has ta la r�n yüz de 25’i a� r� la -
r� kon trol edi le me den ya �am la r� n� kay bet mek te dir -
ler. Kan ser a� r� la r� �id de ti ne gö re bir çok yön tem ile
kon trol al t� na al� na bil mek te dir.  �laç lar, a� r� bant la -
r�, a� r� pom pa la r�, nö ro liz (si nir le rin tah rip edil me -
si), port ta k�l ma s�, sem pa tik si nir le rin de ner vas yo -
nu gi bi yön tem ler kul la n� la gel mek te dir.  

An cak yu ka r� da bah se di len uy gu la ma la r�n he -
men hep si nin özel ko �ul la r� var d�r. Has ta n�n vü cu -
du nun tek ta ra f�n da ör ne �in sol kal ça s� üze rin de bir
a� r� s� var ne ilaç ne de yu ka r� da sa y� lan yön tem ler
fay da ver mi yor ne ya pa cak s� n�z?
� BI RA KA LIM HAS TA A� RI MI ÇEK S�N?

Kan ser le bo �u �an vü cut di �er ta raf tan a� r� n�n
y�p ra t� c�, ba� edi le mez sal d� r� la r� na ma ruz ka l�r.
Has ta y� kan ser de �il a� r� lar pe ri �an et me ye ba� lar.
A� r� ne de ni ile uy ku suz bit kin ve ça re siz ka lan has -
ta, da ki ka ba �� en ya k� n�n da bu lu nan lar dan me det
umar on la r�n ba �� n�n eti ni ye me �e ba� lar ama ya -
k�n la r� za ten ge re ke ni yap mak ta d�r lar. Dok tor la r�n
ver di �i ya da uy gu la d� �� yön tem ler d� ��n da ne ya -
pa bi lir ler? Kor do to mi yön te mi ni her kes i�i tip bil -
me li, zor du rum lar da böy le bir yön te min var l� �� ha -
t�r lan ma l� d�r.  Per ku tan kor do to mi  özel lik le vü cu -

du nun bir  ya r� s�n da  a� r� s� olan kan -
ser has ta la r� için di �er a� r� sa �al t� c�
yön tem le rin hep sin den üs tün gi ri �im -
sel bir yön tem dir.  
� PER KU TAN KOR DO TO M�

NA SIL YA PI LIR? 
Ba sit an lam da;  bo yun hi za s�n da

C1-2 ara l� ��n dan bir i� ne elek trod ile
omu ri li �e gi ri lip a� r� du yu mu zu bey -
ne ta �� yan yol la r�n bu lun ma s� ve tah -
rip edil me si an la m� na gel mek te dir. Bu
bir ame li yat de �il dir has ta ya nar koz
ve ril mez ve ne� ter kul la n�l maz. 

Tek nik ola rak bu i� lem bil gi sa -
yar l� to mog ra fi gö rün tü sü e� li �in de
gü ven le ya p�l mak ta d�r. S�rt üs tü ya tan
has ta n�n ser vi kal C1-2 ara l� ��n dan bir
ka nül, ön cü i� ne ile gi ri le rek içe ri sin -
den �� ne elek trod lar a� r� y� ta �� yan yo -
lun (la te ral spi no ta la mik trak tus) ön
ta ra f�n da omu ri li �in içer si ne (an te ri or
kad ran) yer le� ti ri lir, rad yof re kans ci -
ha z� ile uy gun du yu sal uya r� lar ve ri le -
rek a� r� n�n tam lo ka li zas yo nu ya ni
a� r� n�n ol du �u ana to mik yer ile uya r� -
n�n ör tü� me si ara n�r. He men son ra
has ta ya za rar ver me mek için bi zim
mo tor uya r� de di �i miz kol ba ca ��n ha -
re ket le ri nin olup ol ma d� �� n�n test le ri

ya p� l�r. So nuç ta mo tor lif ler içer sin dey sek kol-ba -
cak ve di �er ha re ket ler gö rü le bi lir. �s te di �i miz yer -
de isek sa de ce o böl ge de s�z lan ma, elek trik len me
his se di lir. Son ra ki i� lem, kon trol lü lez yon olu� tur -
ma d�r. �� lem ted ri cen ve kon trol ya pa ya pa ger çek -
le� ti ri lir. Top lam da yak la ��k 1 da ki ka sü ren mik -
ros ko pik si nir yak ma ame li ye si dir. Bu es na da has -
ta da ha kon for lu ol sun a� r� his set me sin di ye  se do-
anal je zi uy gu la n�r. Gi ri �im son lan d� r� l�r. Has ta lar
so run suz bir �e kil de ser vi se gön de ri lir. Ba �a r� ora -
n� yüz de 90’d�r. Na di ren a� r� y� da ha da kuv vet li
kes mek için 2. kez i� lem uy gu la na bi lir.

Bu amaç la �s tan bul’da  ilk kez ta ra f� m�z dan
olu� tu ru lan spi nal a� r� mer ke zin de 3 bo yut lu to -
mog ra fi ve rad yof re kans yön tem le ri ile kan ser a� -
r� la r� te da vi edil mek te dir. Kan ser a� r� la r� “kor do to -
mi” de ni len yön tem le yok edi li yor. Özel  ile ri tek -
no lo jik yön tem ler le  kan ser a� r� s� n� ta �� yan si nir ler
bo yun böl ge sin de  ve omu ri li �in içer sin den dev re
d� �� b� ra k� la rak a� r� lar son lan d� r� l� yor. Dün ya da sa -
de ce s� n�r l� sa y� da dok to run ya pa bil di �i bu i� lem
Se ma  Has ta ne si a� r� mer ke zin de has ta la r�n hiz me -
ti ne su nu lu yor. 

Kan ser has ta la r� a� r� çek me sin…
Say g� la r�m la...
E-ma il: nlu le ci@gma il.com

Maltepe Sema
Hastanesi A�rı

Poliklini�i
doktorlarından

Prof. Dr.
Nurettin Lüleci,

Kordotomi
yöntemiyle

kanser
hastalarının
a�rılarının

giderilebilece�ini
söyledi. 
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Bu se zon dan iti ba ren iki ka -
te go ri de dü zen le nen Ka -
d�n Lig le ri ne ka t� lan tüm

ta k�m la ra ba �a r� di le yen TFF Fut -
bol Ge li �im Di rek tö rü To lu nay
Kaf kas, 2012 Ka d�n lar 19 Ya�
Al t� Av ru pa �am pi yo na s� fi nal le ri nin Tem muz
ay�n da An tal ya'da dü zen le ne ce �i ni aç�k la d�. Kaf kas,
“Ka d�n lar ka te go ri sin de ilk kez ev sa hip li �i ya pa ca -
�� m�z bu önem li �am pi yo na da hem or ga ni zas yo nun
ka li te si ni hem de mil li ta k� m� m� z�n per for man s� n�

en üst dü ze ye ta �� ya bil mek için
ge rek li ha z�r l�k la ra ba� la d�k. Bu
ko nu da biz ler den, mil li ta k�m eki -
bin den ve oyun cu la r� m�z dan ge -
rek li des te �i esir ge me ye ce �i ni zi
dü �ü nü yo ruz. Ka d�n Fut bol Lig le -

ri'ne ka t� lan tüm ku lüp le ri mi ze uzun lig ma ra to nun -
da ba �a r� lar di li yor, lig le rin say g� ve sev gi çer çe ve -
sin de oy na yan ve iz le yen le re ke yif ve ren bir or tam -
da oy nan ma s� n� gö nül den te men ni edi yo rum”
diye konu�tu. 

16 - 22 ARA LIK 2011   

S
P
O
RHa zır la yan

Mus ta fa SÜR ME Lİ

Fe ner bah çe Ku lü bü ile spon sor la rın dan Ül ker’in
i� bir li �iy le in �a edi len Fe ner bah çe Ulus la ra ra sı
Spor Komp lek si Ül ker Sports Are na’nın ta nı tım
çe kim le ri ya pıl dı. Ata �e hir’de ki sa lo nun ta nı tım

çe ki min de, maç la rı nı bu ra da ya pa cak Fe ner bah -
çe Ül ker Bas ket bol Ta kı mı’nın oyun cu la rı ile ida -

ri ve tek nik kad ro da yer al dı. Ku lüp ten ya pı lan
açık la ma da, bas ket bo lun ya nı sı ra bir çok sa lon 

spo ru na ve e� len ce or ga ni zas yo nu na da ev sa -
hip li �i ya pa cak sa lo nun çok amaç lı kul la nı mı nı
gös te ren çe kim ler için, oyun cu lar dan O�uz Sa -
va�, Emir Preld zic, Gas per Vid mar ve Ja mest
Gist’in ob jek tif kar �ı sı na geç tik le ri bil di ril di. Fe -
ner bah çe Ulus la ra ra sı Spor Komp lek si Ül ker
Sports Are na’nın açı lı �ı nın 2012 yı lı ocak ayın da
ya pıl ma sı plan la nı yor.

�s tan bul Sü per Ama tör Li gi 4. Grup ta mü ca de le
eden A. Do �u�s por, 14. Haf ta ma ç�n da 5. s� ra da ki
Ga zi M. Ta k� m� na 3-0 ye nil di. An cak A. Do �u�s -

por’u skor dan ve ra ki bin ga li bi ye tin den çok ha kem üz -
dü. Ra kip ta k� m� ga li bi ye tin den do la y� teb rik et me
cen til men li �i gös te ren A.Do �u�s por lu yet ki li ler maç
bo yun ca ha ke min yö ne tim za fi ye ti gös ter di �i ni ile ri
sü re rek, mem nu ni yet siz lik le ri ni di le ge tir di ler. 

Ye ni sah ra Su ni Çim Sta d�’nda 10 Ara l�k Cu -
mar te si gü nü 14.30’da oy na nan ma ç�n ilk ya r� s�
ol duk ça sert geç ti. Her han gi bir sa kat l� ��n ya �an -
ma d� �� ma ç�n ilk ya r� s� n� ko nuk ekip, Ga zi M. 2-0
ga lip ta mam la d�.

� OYUN GER G�N LE� T�
�kin ci ya r� n�n ba� la r�n da or ta sa ha da ya �a nan

bir po zis yon da ra kip oyun cu nun A.Do �u�s por lu
oyun cu U�ur Ter le mez’in aya �� na bas ma s� ve fa -
ul lük po zis yo na ha ke min ses siz kal ma s� na tep ki li
ol duk la r� n� be lir ten Do �u�s por lu yet ki li ler, or ta
ha ke me tep ki gös ter di ler. 

Ku lü be de ki yö ne ti ci Nus ret Y�l maz da bu du -
ru ma sert tep ki gös ter di ve bu da ki ka dan son ra
oyu na ger gin  bir ha va hâ kim ol du. �kin ci ya r� n�n

ba� la r�n da Ga zi Mah. ata ��n da ilk ya -
r� sa r� kar t� olan Ha lil Ay d�n ba sit bir
iti raz son ra s� ikin ci sa r� kart tan k�r m� -
z� kart la oyun dan at�l d�.

10 da ki ka son ra ra ki bin ha re ket
ha lin de ki U�ur’u it me si ne de ha ke -
min ses siz kal ma s� A. Do �u�s por lu la -
r� iyi ce ger gin le� tir di. U�ur bu mü da -
ha le son ra s� sa kat la na rak has ta ne ye
kal d� r�l d�. U�ur’a has ta ne de köp rü -
cük ke mi �i trav ma s� te� hi si ko nul du.

Ger gin ge çen ma ç�n ka lan sü re -
sin de Bir kan A��k da k�r m� z� kart gö -

re rek oyun d� �� kal d�. Ga zi Mah. 1 gol da ha bu la -
rak ma ç� 3-0 ka zan d�. 

Fut bol dan çok ha kem, ya �a nan ger gin lik ve sa -
kat l� ��n ön pla na ç�k t� �� maç son ra s� A.Do �u�s -
por lu lar göz lem ci le rin dik ka ti ni çek ti. 

Di �er ta raf tan �s tan bul Sü per Ama tör Li gi 1.
Grup ta mü ca de le eden Bos tan c�s por ken di evin de
�s tik lal’e 3-1 bo yun e� di. 

� BÖL GE TA KIM LA RI MIZ
�Ç�N ZOR B�R HAF TAY DI

�s tan bul 1. Ama tör Li gi 14. haf ta maç la r�y la

ta mam lan d�. An cak 14. haf ta da böl ge miz de ki ta -
k�m lar için pek de par lak de �il di. Ta k�m la r� m�z bir
iki ta ne si d� ��n da a��r l�k l� ola rak sa ha dan ma� lu bi -
yet le ay r�l d�.

14. grup ta mü ca de le eden kök lü eki bi miz Hi -
lals por ma ç� gol dü el lo suy la geç ti an cak gü len ta -
raf De mirs por ol du: De mirs por 5-4 Hi lals por

15. grup ta Ko �u yo lu ken di evin de Do la yo -
ba’ya 2-0 ye nil di. 

16. grup ta ise Ata �e hir �d man Yur du böl ge -
miz de sa ha dan ga lip ay r� lan ta k�m la r� m�z dan d�. 

Bal.Ye�. Ba� lar 0-1 Ata �e hir �.Y. Ata �e hir �Y.
31 pu an la li der li �i ni sür dür dü. 

�ki ta k� m� m� z�n bu lun du �u 17. Grup ta ise Fi -
kir te pe evin de K. Ce viz li Gü cü’nü 1-0 yen di ve
pu an� n� 22’ye yük selt ti ve 3. S� ra da yer al d�. Ay n�
grup ta ki di �er eki bi miz �çe ren köy ise haf ta y� bay
geç ti. 

18. Grup ta ise ta k�m la r� m�z sa ha dan ma� lu bi -
yet le ay r�l d�. Taçs por dep las man da �i le Y�l d� z�’na
4-1 ye nil di. Koz ya ta �� ise dep las man da Pen dik
Do �an’a 2-0 ye nil di. 

ATA �E H�R’DE K� ARE NA TA NI TIL DI

�s tan bul Ama tör Lig ler’de 
14. haf ta, oy na nan maç lar la

ta mam lan dı. Lig ler de her haf ta
ol du �u gi bi bu haf ta da bü yük

bir mü ca de le var dı.  

FENERBAHÇE alt yap� çal��malar�nda
Aykut Kocaman yönetiminde örnek bir

çal��ma ba�latt� ve alt yap� futbolcular�n�n
kariyerlerinin olu�mas� ve geli�mesi

amac�yla genç futbolcular�n, A tak�m�n
y�ld�zlar�yla antrenmanlarda biraraya
getirilmesi projesi ba�lat�ld�. Aykut

Kocaman ve kurmaylar�n�n alt yap� hocalar�

ile yapt��� uzun görü�meler sonunda ortaya
ç�kan proje sayesinde alt yap� oyuncular�

antrenmanlarda y�ld�z oyuncularla biraraya
gelerek motive edilecek. Bu uygulama ile

birlikte her ay bir A tak�m oyuncusu alt yap�
tesislerine giderek alt yap� oyuncular� ile

ilgilenecek ve onlara nas�l futbol oynamalar�
gerekti�i konusunda tecrübe ve teknik

bilgilerini aktaracak. Y�ld�z futbolcular�n da
alt yap� futbolcular�yla antrenmana ç�kaca��

proje ile A tak�m ile alt yap� aras�nda ba�
kurulmas� sa�lanacak. Uygulama ile ilk
olarak Kaptan Alex, Derea�z� tesislerine

giderek alt yap� oyuncular� ile biraraya geldi.
Uygulama kapsam�nda

Fenerbahçe'nin alt yap�s�nda tüm
ya� kategorilerinden her ay bir

oyuncu “ay�n oyuncusu”
olarak seçilecek. Bu oyuncu

A tak�m ile antrenmana ç�kma
hakk� kazanacak ve Can

Bartu tesislerine giderek A
tak�m oyuncular� ile biraraya

gelerek onlarla birlikte zaman
geçirip daha sonra da

antrenmana ç�kacak. 

Türk Fu do kan-Sho to kan Ka ra te-Do Ta k� m�
14-15 Ara l�k 2011 ta ri hin de Bel grad’ta ya -
p� la cak olan Dün ya Ka ra te Do �am pi yo na -

s�’na da vet edi le rek bü yük bir onur da ha ka zan d�.

Türk ka ra te si nin ku ru cu la r�n dan Hak k� Ko -
�ar’�n ba� kan l� �� n� üst le ne ce �i 20 ki �i lik ka fi le de;
Ba nu-Rey han Ko �ar kar de� ler ulus la ra ra s�
ha kem ola rak gö rev al�r ken, �s tan bul’dan
As ba� kan Ah met �e ri fo� lu, Ka fi le Dok -
to ru Sey han �e ri fo� lu, Vol kan Ve li o� -
lu, Hül ya Gü nal, Fet hi ye’den Hül ya
Y�l maz ile Ser dar Öz can da ida re ci
ola rak ta k� m� tem sil ede cek ler. 

Mü sa ba ka da çe �it li ya� grup ve
ka te go ri le rin de ise;

Ço cuk lar da Bar tu Ve li o� lu, Zeh -
ra �e ri fo� lu, Ada Y�l maz, Dam la Ay,
Mert Öz can, �s met Gü nal, Ni hat Mi lat; 

Bü yük ler de Meh met Bö rü, Mert
Cem Ka ra han, Mu rat Sa r�, Sa y�m Gü venç
Tür ki ye’yi tem sil ede cek ler. 

Ka fi le 14 Ara l�k’ta Genç lik ve Spor Ge nel
Mü dür lü �ü ve Va li lik le rin yurt d� �� ç� k�� ona y� -

n�n al�n ma s� n�n ar d�n dan �s tan bul’dan
Bel grad’a uça cak. 

A.Do ğuşs por ha ke me tep ki liA.Do ğuşs por ha ke me tep ki liA.Do ğuşs por ha ke me tep ki liA.Do ğuşs por ha ke me tep ki liA.Do ğuşs por ha ke me tep ki liA.Do ğuşs por ha ke me tep ki li

Alt ya pı yıl dız lar la bu luş tu ru lu yor

Av ru pa �am pi yo na s� Tür ki ye’de

Bel grat’ta Tür ki ye’yi tem sil ede cek ler

Kadın Ligleri fikstürü
çekildi. Tolunay

Kafkas kulüplere
ba�arılar diledi. 

�
s tan bul 2012 Spor Ba� ken ti bay ra �� n� �s pan -
ya’n�n Va len cia ken tin de dü zen le nen tö ren le
tes lim al d�. Av ru pa Spor Ba� kent le ri Fe de -

ras yo nu (ACES) Ba� ka n� Gi an Fran ces co Lu -

pat tel li ta ra f�n dan 2012 bay ra �� n�n �s tan bul'a
geç ti �i nin aç�k lan ma s� ise sa lon da ki yüz ler ce
da vet li ta ra f�n dan ayak ta al k�� lar ken Bü yük �e -
hir Be le di ye Ba� ka n� Top ba� bay ra �� Va len ci -

al� yet ki li ler den dev ral d�. Böy le lik -
le �s tan bul ile Av ru pa Bir li �i d� ��n -
da bir kent ilk de fa Av ru pa Spor
Ba� ken ti ol ma un va n� na sa hip ol du.

HE DEF,  2020
OL�M P� YAT LA RI

Tö ren de ko nu �an �s tan bul Bü -
yük �e hir Be le di ye Ba� ka n� Top ba�
ise �s tan bul'u 7'den 77'ye her ke sin
spor ya pa bi le ce �i bir kent ha li ne
ge tir mek için bü yük ya t� r�m lar yap -
t�k la r� n� an lat t�. �stanbul
Büyük�ehir Belediye Ba�kan� Top -
ba�, “2010 Av ru pa Kül tür Ba� ken ti
pa ye si ni al d�k, ba �a r�y la de vam et -
tir dik. �im di 2012 Av ru pa Spor
Ba� ken ti olu yo ruz ve ar ka s�n dan
2020 olim pi yat la r� n� �s tan bul'da
gör mek is ti yo ruz. 2012'nin olim pi -
yat lar için bi ze yol ha ri ta s� ola ca �� -
na ina n� yo rum” dedi. 

Ka d�n lar Pro fes yo nel Fut bol 1. Li gi’nde A
gru bun da müt hi� bir mü ca de le var. Ka d�n lar
Pro fes yo nel Fut bol 1. Li gi k� ran k� ra na mü -

ca de le le re sah ne olu yor. A ve B grup la r�n dan olu �an
Ka d�n lar Pro fes yo nel Fut bol Li gi’nde üçün cü haf ta
maç la r� oy nan d�. Böl ge miz de A gru bun da mü ca de le
eden ge çen y� l�n �am pi yo nu Ata �e hir Be le di yes por
Ba yan ta k� m� ra ki bi Ga zi Üniversitesi’ni 3-1 gi bi net
skor la ye ne rek A gru bun da ki li der li �i ni sür dür dü.
Grup ta oy na nan di �er kar �� la� ma lar da For met
Genç lik ve Spor 1-2 �z mit Be le di yes por ve Kdz.
Ere� lis por 9-0 Mer sin Cams por �ek lin de so nuç lan d�.

Sporun Başkenti İstanbul

Heyecan f�rt�nas� sürüyorHeyecan f�rt�nas� sürüyorHeyecan f�rt�nas� sürüyorHeyecan f�rt�nas� sürüyorHeyecan f�rt�nas� sürüyorHeyecan f�rt�nas� sürüyor

Kadınlar profesyonel futbol
liginde liderlik payla�ılamıyor
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67 metre ile ABD’li Tanya Streeter’a ait olan bayanlar dünya dikey dalı� rekorunu tek
nefeste 70 metreye çıkartan Kadıköy’ün ba�arılı sporcusu �ahika Ercümen rekoru

Türkiye’ye getirdi. 

Haydarpaşa’nın kedileri...
Kadıköy'ün gözbebe�i tarihi Haydarpa�a

Garı'nda, kendilerine verilen mamaları afiyetle
yiyen �anslı kediler... 

Garı mesken tutan kediler, Haydarpa�a’nın tarihi
atmosferini, sevimlilikleri ve asil duru�laryla

sanki daha bir güzelle�tiriyor gibiler.... 
Foto�raf: Tugay KARTAL

� DALINDA REKORU BA�LATAN 
�LK KADIN OLDU 

Paletle takip etti�i kılavuz ipindeki i�areti alarak
ba�arıyla yüzeye dönen Ercümen, ikinci rekor

denemesini ertesi gün 11 Kasım’da yaptı. Dünyada
daha önce bayanlarda hiç örne�i olmayan Paletsiz
De�i�ken A�ırlıklı serbet dalı� rekoru için kendisine
60 metre hedefini koyan Ercümen, a�ırlık dı�ında

hiçbir  yardımcı alet kullanmadı. Kas gücüyle kılavuz
ipini takip eden Ercümen 60 metreye indikten sonra
ise yine kas gücünü kullanarak yüzeye çıktı. �kinci
denemesinde de ba�arılı olan deniz kızı böylece

dünyada ilk kez uygulanan rekoru Türkiye’ye getirdi. 
� ASIL MESLE�� D�YET�SYENL�K

Asıl mesle�i diyetisyenlik olan �ahika Ercümen
26 ya�ında ve Ata�ehir’de ya�ıyor. 3 yıldır kendini

bu rekoru kırmaya adayan Ercümen, 8 aydır günde
12 saat antrenman dı�ında ba�ka bir �eyle

ilgilenmedi. Aralıksız dalı� antrenmaları yapan
Ercümen, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu’nu

ve ODTÜ SAS sporcusu. MARES Türkiye’nin
destekledi�i Ercümen,1 �ubat 2011 'de Avusturya’

da buz altından tek nefeste 110 metre mesafeyi
yüzerek hem erkekler hem de bayanlarda “Buzaltı
Dünya Yatay Dalı�” rekorunu elde etmi�ti. �ahika
Ercümen 2001 yılından beri 4 dalda (sualtı hokeyi,
sualtı rugbysi, sualtı navigasyonu ve serbest dalı�)

milli takımda yer alan dünyanın tek sporcusu. 

DENiZ KIZI Kızıldeniz’de REKOR KIRDI
Dünya Buzaltı Yatay Dalı� rekortmeni milli

sporcumuz �ahika Ercümen, bayanlarda
ilk kez düzenlenen paletsiz dikey dalı�

rekorunu Türkiye’ye kazandırdı. Dünya Sualtı
Sporları Federasyonu gözetiminde Mısır’ın
Dahab kentinde sadece palet kullanarak 70
metreye inerek ABD’li Tanya Streeter’a ait

rekoru kıran deniz kızı Ercümen, ardından palet
bile olmadan 60 metreye dalarak bayanlarda en
derine dalan sporcu oldu. Türkiye’yi uluslararası

yarı�malarda ba�arıyla temsil ederek 150
madalya kazanan sualtı sporcusu �ahika

Ercümen, 2 dalda Dünya Dikey Dalı� Rekoru’nu
da kazandı. 8 aydır aralıksız Paletli Sabit  A�ırlık

ve Paletsiz De�i�ken A�ırlıklı rekorları kırmak
için  çalı�an 26 ya�ındaki sporcumuz Mısır

Dahab’da 10 Kasım’da suya girdi. Dünya Sualtı
Sporları Federasyonu gözlemcileri e�li�inde

Kızıldeniz’e dalan Ercümen once paletli
denemeyi gerçekle�tirdi. 67 metre ile ABD’li

Tanya Streeter’a ait olan bayanlar dünya dikey
dalı� rekorunu tek nefeste 70 metreye çıkartan

Ercümen böylece rekoru Türkiye’ye getirdi. 
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