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Aral�k 1964,
K�br�s…

Ço�unlu�u Rum
olan bir bölgede

kalan iki Türk
genç, Güner ve

Necati. O dönem
Türk bölgelerine
ula��m kapal�. 

Asl� AYHAN
� Yazısı 10’da

“Armut dibine
dü�er” diye bir

söz vard�r.
Çocuklar�n

üzerinde aile
gelenekleri,

al��kanl�klar ve
genler çok önemli

etkiye sahiptir. 

�nal AYDINO�LU
� Yazısı 8’de

TARiH BiLiNCi ANITI
OLARAK RAUF DENKTAŞ

Murat KATO�LU
� Yazısı 6’da

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...

Lig TV ve D-Smart yay�n�m�z vard�r. 
Bahariye Serasker Cad. No: 104 Kad�köy

BABAMIN HAYATINI
KURTARAN ADAM

Rauf Denkta� uzun
y�llar Türk siyasal

hayat�nda önemli bir
sima olarak yer

tuttu. Bu de�erli,
parlak siyasi insan�n

K�br�s tarihindeki
rolünü ve a��rl���n�

biliyoruz. 

GENLER

KOZYATA�I Kültür
Merkezi’nde yapılan
Kadıköy Belediyesi
Gönüllüleri Komite

Ba�kanlarının 2012 yılının
ilk toplantısında, Kadıköy
Gönüllüleri’nin çalı�maları

de�erlendirildi.
� Haberi Sayfa 4’te

KADIKÖY Belediyesi, gazeteci-yazar U�ur
Mumcu’yu katledili�inin 19. yılında törenle
anıyor. 24 Ocak Salı ak�amı saat 20.00’de

Caddebostan Kültür Merkezi’nde ba�layacak
olan “U�ur Mumcu ve Tüm Demokrasi

�ehitlerimizi Anma Gecesi”nde ilk olarak
Mumcu’nun arkada�ı gazeteci-yazar Ali Sirmen,
U�ur Mumcu’yu anlatacak. Ardından Erkan O�ur
ile �smail Hakkı Demircio�lu bir konser verecek. 

FUTBOLUN ordinaryüsü, sadece Fenerbahçe’nin
de�il, tüm sporseverlerin saygısını kazanmı�
ünlü spor adamı Lefter Küçükandonyadis,

Kadıköy’den sonsuzlu�a u�urlandı. Golleriyle
bizleri sevindiren e�siz spor adamının bu

vedasıyla futbolda bir devir kapandı. � 7’de

Gönüllü başkanlar biraraya geldi
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Uğur Mumcu anılıyor

Kad�köylü galeri sahipleri
ve sanatç�lar ‘Ba��ms�z ve

Birlikte! Çünkü biz
Kad�köylüyüz... Çünkü

Kad�köy’de üretiyoruz...
Kad�köy’de payla��yoruz...’
dediler ve yola koyuldular.

Amaçlar�, ‘�kametgâh Kad�köy’
diyerek Kad�köy’ün öncü sanat

olu�umlar�n� ve Kad�köylü
sanatç�lar� ortak bir platformda
birle�tirip Anadolu Yakas�’nda
süregiden ba��ms�z ça�da�
sanat üretimini ve kolektifli�i

görünür k�lmak.

Futbolumuz bir ‘Ordinaryüs’
daha yetiştirir mi?

‘On Üç Günün Mektuplar�’n�n unutulmaz
kad�n� Zuhal Tekkanat, Cemal

Süreya’yla Kad�köy’de ya�ad�klar� 7 y�l�,
‘edebiyat tarihine not dü�ülsün diye’

kitapla�t�rd�. ‘Ya�ad���m Y�llar’ ad�yla Artshop
Yay�nlar�’ndan ç�kan kitap, bir dönemi

sadece 30 sayfada anlat�nca yetinmedik ve
Tekkanat’�n kap�s�n� çald�k. Öyküsünü bir de

onun dilinden dinledik…

CEMAL SÜREYA’nın
‘ipekböceği sesli’ sevgilisi: 

ZUHAL TEKKANATZUHAL TEKKANATZUHAL TEKKANATZUHAL TEKKANATZUHAL TEKKANATZUHAL TEKKANAT

�� Haberi 11. Sayfada

Lapa lapa ya�an karın ardından bembeyaz bir görüntüye bürünen Kadıkoy,
incecik bedeniyle bir genç kızın gelinli�e bürünmü� halini anımsatıyor �u

günlerde. Fenerbahçe Parkı’nın ve Özgürlük Parkı’nın �iirsel havasında
mekânların beyaz örtü altındaki görüntüsü ise bir ba�ka oluyor.

Foto�raflar: Gürbüz ENG�N

Sanatç�lar ba��ms�z ve birlikte ses veriyor

KADIKÖY, KARLA
DAHA GÜZEL

�� Haberi 8. Sayfada
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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 Dan. Mrk. 346 57 57
Göztepe Gön. Evi: 346 87 87
Hasanpa�a Gön. Evi: 326 12 80
Rasimpa�a Gön. Evi: 414 67 15
Fikirtepe Gön. Evi: 551 04 07
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: 346 57 57
Tiyatro Gönüllüleri: 346 57 57
Zühtüpa�a Gönüllü Evi: 346 57 57

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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KADIKÖY’DEN
● ÇOCUK
■ YARIYIL ÇOCUK T�YATROSU �ENL���
Kad�köy Belediyesi, yar�y�l tatilinde, kültür
sanat merkezlerinde “Yar�y�l Tatili Çocuk
Tiyatrolar� �enli�i” düzenliyor. �ki hafta
sürecek �enlikte, özel tiyatrolar�n
sahneleyece�i oyunlar�n bilet fiyat� 15 TL’den
sat�lacak. ��te �enlik kapsam�nda bu hafta
çocuklarla bulu�acak oyunlar:
■ CADDEBOSTAN KÜLTÜR MERKEZ�
Bahar �enli�i: 23 Ocak Pazartesi/13.00
Bay Vıcık: 23 Ocak Pazartesi/15.00
Komik Tav�an Hopi: 24 Ocak Sal�/13.00
Alis Harikalar Diyarında: 24 Ocak Sal�/15.00
Sevimli Dinazor: 25 Ocak Çar�amba/13.00
Su Perisi: 25 Ocak Çar�amba/15.00
Sevgi Çemberi: 30 Ocak Pazartesi /
13.00 ve 15.00
■ KOZYATA�I KÜLTÜR MERKEZ�
Kırmızı Pabuçlar: 21 Ocak Cumartesi/12.00
Kralın Yeni Giysisi: 22 Ocak Pazar/12.00
Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler: 23 Ocak
Pazartesi/12.00
Sinbad ve Adalar Prensesi: 24 Ocak
Sal�/12.00 ve 14.00
Uyuyan Güzel: 25 Ocak Çar�amba/12.00
Rapunzel Altın Saçlı Prenses: 25 Ocak
Çar�amba/14.00
Gökku�a�ının Altında: 26 Ocak
Per�embe/12.00 ve 14.00
Hansel ve Gretel: 27 Ocak Cuma/12.00
■ BARI� MANÇO KÜLTÜR MERKEZ�
Çizmeli Kedi: 23 Ocak Pazartesi /
13.00 ve 15.00
Yapı�kan Ördek: 25 Ocak Çar�amba/13.00
Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler: 27 Ocak
Cuma/15.00
■ HAL�S KURTÇA KÜLTÜR MERKEZ�
Kırmızı Ba�lıklı Kız: 23 Ocak
Pazartesi/13.00
Bremen Mızıkacıları: 23 Ocak
Pazartesi/15.00
Vızvız Arı Bazi: 26 Ocak Per�embe/15.00
Oyuncaklar: 24 Ocak Sal�/13.00
Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler: 24 Ocak
Sal�/15.00
Sinderalla: 25 Ocak Çar�amba/13.00
Küçük Kedi Tırtık: 26 Ocak
Per�embe/13.00
Sevgi Çemberi: 27 Ocak Cuma/
13.00 ve 15.00
■ �STANBUL OYUNCAK MÜZES�’NDE
YARIYIL ETK�NL�KLER�
Dedio Yaratıcı Eller/Uçan Ku�lar Atölye
Çalı�ması: 24 Ocak Sal�/12.00-13.00
Ozmo Dü�ler Ülkesi: 25 Ocak Çar�amba-
1 �ubat Çar�amba/13.00–14.30
Seramik Atölyesi: 27 Ocak Cuma/
13.00-14.00
Faber Castell ile Hayallerim Atölyesi: 28
Ocak Cumartesi-4 �ubat Cumartesi/
11.00-13.00
�bi� ve Arkada�ları’nın Maceraları Kukla
Tiyatrosu: 28 Ocak Cumartesi-4 �ubat
Cumartesi/14.00-15.00-31 Ocak
Cumartesi/13.00-14.00
Anne-Çocuk Bez Bebek Yapım Atölye
Çalı�ması: 29 Ocak Pazar/11.00-16.00
Ah�ap Çerçeve Kukla Tiyatrosu “Dona
Rosita'nın Dokunaklı Güldürüsü”: 29 Ocak
Pazar/14.30-2 �ubat Per�embe/13.30
Model Uçak Yapım Atölyesi: 26 Ocak
Per�embe/13.00-14.00-5 �ubat Pazar/
12.00-13.00

● T�YATRO
■ Sava�tan Barı�tan
Bizim Tiyatro, kurulu�unun 31. y�l�nda
Sava�tan Bar��tan adl� müzikli oyunu

sahneliyor. Zafer Diper’e müzikleriyle Haluk
Çetin e�lik ediyor. “Sava�tan ve Bar��tan”, 20
ve 27 Ocak günleri saat 20.30’da Kad�köy
Belediyesi Bar�� Manço Kültür Merkezi’nde
izlenebilir. 0216 418 16 46
■ Can
Can Yücel’in �iirlerinden Genco Erkal’�n
uyarlad��� tek ki�ilik oyunu Kemal Kocatürk
yönetiyor ve oynuyor. Can Yücel �iirlerinin
birçok katmanda hayat buldu�u “Can”, 21
Ocak Cumartesi saat 20.30’da Kad�köy
Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi’nde. 
0216 367 25 68
■ �ems Unutma!
S�rlar�n, kutsall���n, ailenin, a�k�n sorguland���
ve bugüne dair çok �ey söyleyen bu
hikâyede Mevlana’yla �ems’in hikâyesini,
onlar yokken ya�ananlara odaklanarak
anlat�rken, ailenin kutsall���n�, örtbas
edilenlerini, unutturulmak istenenleri
sorguluyor. Oyun 22 Ocak Pazar saat
16.00’da Caddebostan Kültür Merkezi’nde
izlenebilir. 0216 367 25 68

■ Ferhangi �eyler
Ferhan �ensoy’un 7 Mart 1987’den beri
aral�ks�z oynad��� tek ki�ilik gösterisi.
Gündelik herhangi olaylar�n ‘Ferhanca’ bir
mizah penceresinden de�erlendirilmesi.
Ferhangi �eyler, 23 Ocak Pazartesi saat
20.30’da Kad�köy Belediyesi Caddebostan
Kültür Merkezi’nde izlenebilir.
0216 367 25 68
■ Troyalı Kadınlar
Tiyatro Ara�t�rma Laboratuvar�’n�n oyununda,
Troyal�lar sava�� kaybetmi�; Hektor ve
Andomakhe’nin küçük bebe�i hariç tüm
erkekler öldürülmü�tür. Poseidon ve Afrodit
hikayeyi anlat�r; kad�nlar k�zlar�yla birlikte köle
olacakt�r. Sahne ritüeller, danslar, �ark�lar ve
inan�lmaz kehanetlerle dolar. Troyal� Kad�nlar,
25 Ocak Çar�amba saat 20.30’da Kad�köy
Belediyesi Bar�� Manço Kültür Merkezi’nde
izlenebilir. 0216 418 16 46
■ Kazaen (Beyo�lu’nda Çarpı�malar)
Komedi ve hüznün iç içe geçti�i oyunda,
günümüz Beyo�lu’sunun çe�itli mekânlar�nda
kazaen kar��la�an insanlar�n, birbirlerinin
ya�amlar�n� etkilemeleri ve yeni ba�lang�çlara
evrilmeleri konu ediliyor. Kazaen, 25 Ocak

Çar�amba günü saat 20.30’da
Kozyata�� Kültür Merkezi’nde
izlenebilir. 0216 658 00 15
■ Koca Sinan
Kanuni Sultan Süleyman’�n, Mimar
Sinan’dan bir iste�i vard�r; yüzy�llar
boyunca onun ad�n�
ölümsüzle�tirecek bir cami! Mimar
Sinan’�n ise tüm ya�am�n� adad���
bir tek dü�ü vard�r: Eteklerinde
do�du�u Erciyes Da�� gibi bir
mabet yapmak! Oyun bu
mabedin, Süleymaniye’nin; do�u�
öyküsü ekseninde, “sanat” ile
“iktidar”�n yüzy�llar boyu tart���lan
ve sanc�l� ili�kisini tiyatronun
büyülü merce�inden anlat�yor.

“Koca Sinan”, 26 Ocak Per�embe günü saat
20.30’da Caddebostan Kültür Merkezi’nde.
0216 367 25 68 
■ Mü�fik Kenter’i Dinliyorum:
Orhan Veli 31. Yıl Programı
Mü�fik Kenter’in 61., Kent Oyuncular�’n�n 51.
sanat y�l�nda, Mü�fik Kenter’den canl� piyano
e�li�inde, O�uz Aral’�n orijinal dekoru içinde
“Orhan Veli” �iir dinletisi, 27 Ocak Cuma
saat 20.30’da Kad�köy Belediyesi Kozyata��
Kültür Merkezi’nde.  0216 658 00 15
■ Kerem Gibi
Genco Erkal, “Kerem Gibi; Nâz�m Hikmet’le
35 Y�l” oyunu ile tiyatro sahnesinde Nâz�m
Hikmet’in �iir dünyas�ndan izlenimleri; ozan�n
ya�am�, �iirleri ve görüntüleri arac�l���yla
anlat�yor. Müziklerinde Faz�l Say’�n imzas�n�
ta��yan oyun, 29 Ocak Pazar saat 16.00’da
Kad�köy Belediyesi CKM’de. 
0216 367 25 68 
■ Ke�anlı Ali Destanı
Ke�anl� Ali Destan�, büyük kentin eteklerinde
yer alan varo�larda ya�ayan ezilen yoksul
insanlar�n öykülerini ele al�rken gündelik
hayat�n yan� s�ra iktidar, ç�kar, a�k ili�kileri
dolay�nda geli�en, olaylara da e�lenceli bir
yakla��mla de�iniyor. Oyunu
30 Ocak Pazartesi saat
20.30’da Caddebostan
Kültür Merkezi’nde

izleyebilirsiniz. 
0216 367 25 68 

● SÖYLE��
■ Orhan Alkaya ile
Söyle�i&�mza
CKM Sanat Kütüphanesi’nin
bu ayki konu�u Orhan
Alkaya, günlük gazetelerde
ve dergilerde de�i�ik sanat
disiplinleri üzerine ele�tiri
yaz�lar�, siyasi makaleler,
denemeler yazd�. �ehir
Tiyatrolar�’nda oyunculuk ve
yönetmenlik görevlerinde
bulundu. Sanatç�;
ansiklopedi yazarl���, gazetecilik, editörlük,
dan��manl�k d���nda, sinema filmleri de
çevirdi. Birgün gazetesinde yaz�lar�
yay�mlanmakta olan Alkaya’n�n bas�lm�� 
6 kitab� bulunuyor. Sevilen dizilerde de
oynayan Orhan Alkaya, 28 Ocak Cumartesi
saat 15.00’de sevenleriyle bulu�uyor.
0216 367 25 68 
■ Türkan �oray ile Söyle�i&�mza
Türk sinemas�n�n güzelli�i dillere destan olan
ve oyunculu�u ile efsane haline gelen
“Sultan”� Türkan �oray, Gönül Kahvesi imza
günleri kapsam�nda 20 Ocak Cuma günü
saat 14.00’da hayranlar�yla biraraya gelecek.
Kozzy 2. katta yer alan Gönül Kahvesi’nde
gerçekle�ecek etkinlikte ünlü sanatç�
sevenlerine hem imza da��tacak hem de
onlarla kahve içerek sohbet edecek.
■ Ersin Ba�arır ile Söyle�i
Jeofizik mühendisi Ersin Ba�ar�r’�n foto�raf
sunumu ve anlat�m�yla “Çevremizdeki
Kö�kler, Camiler, Çe�meler…” söyle�isi, 22
Ocak Pazar günü saat 15.00’te Kad�köy
Belediyesi Muhtar Özkaya Kütüphanesi’nde. 
■ Filiz Özkol ile Söyle�i & �mza
Ünlü astrolog Filiz Özkol, 21 Ocak Cumartesi
günü saat 16.30’da yeni kitabi ‘2012 Astroloji
ve Burçlar Rehberi’nin imza günüyle �stanbul
Optimum Outlet’te hayranlar� ile bulu�uyor.
0216 664 14 14

● KONSER
■ Türk Bestecileri Gecesi
Borusan Quartet, 23 Ocak Pazartesi ak�am�
Kad�köy Belediyesi Süreyya Operas�’nda
gerçekle�tirilecek konserde, her biri kendine
has t�n�lar yaratarak ba�ar�y� yakalam�� olan
Ça�da� Türk bestecileri; O�uzhan Balc�,
Turgay Erdener ve Turgut Pö�ün'ün yazd���
üç yeni yap�t� ilk kez dinleyiciyle
bulu�turacak. Konserin ba�lama saati 20.00.
0216 346 15 31
■ Gitar ve Klasik Kemençe Duo 
Klasik Türk Musikisi ve �spanyol Müzi�i
aras�nda ezgisel ve armonisel empati kurmak
amac� ile �spanyol ulusal çalg�s� olan gitar ve
Klasik Türk Müzi�inin yayl� sazlar�ndan birisi
olan klasik kemençe biraraya geldi. Bu
enteresan deneyime sizler de �ahit olmak
istiyorsan�z, ücretsiz konser 25 Ocak
Çar�amba saat 20.00’de Caddebostan
Kültür Merkezi’nde. 0216 367 25 68 
■ Kerem Görsev Trio Canlı Performans
Kerem Görsev Trio Canl� Performans, jazz
klasiklerinin yan� s�ra sevilen jazz parçalar�yla
renklenecek programlar�n� 21 Ocak
Cumartesi saat 20.00’de Kad�köy Belediyesi
Kozyata�� Kültür Merkezi’nde sizlere
sunuyor. 0216 658 00 15
■ Efrén López & Laia Puig 
Balkan, Anadolu ve Yunan müziklerini

sentezleyerek muhte�em eserler üretmi�
�spanyol müzik toplulu�u L’Ham de Foc’un
kurucusu olan Efren López, bu konserde
Bat�’n�n en eski müzik enstrümanlar�ndan biri
olan Hurdy Gurdy’i çalacak. Bu konserde,
ikili ço�unlukla ortaça� müzikleri çalacak.
Buna ek olarak, konserde Balkan müzikleri
ve Efren’in kendi besteleri de yer alacak.
Konser 22 Ocak Pazar saat 21.00’de
GitarCafe’de. 216 348 60 55
■ Ustalara Saygı Konseri
Do�u� Üniversitesi; Ac�badem
Kampusu’ndaki Gözaçan Kültür Merkezi’nde
20 Ocak Cuma ak�am� 19.30’da Sanat
Yönetmenli�ini Niyazi Ölmez’in üstlendi�i
Türk Sanat Müzi�inin özel eserlerinin
sunulaca�� “Ustalara Sayg� Konseri”
düzenlenecek.
■ TSM Konseri
�stanbul Devlet Türk Müzi�i Toplulu�u, Sanat
Yönetmen Yard�mc�s� Selim Güler’in
yönetiminde verece�i konserde Türk Müzi�i
repertuar�ndan seçkin örneklerle izleyici
kar��s�na ç�kacak. Ücretsiz konser, 23 Ocak
Pazartesi 20.00’de Kad�köy Belediyesi
Kozyata�� Kültür Merkezi’nde.  
0216 658 00 15

■ Türk ve Dünya Ezgileri
Bülent Yüksel Türk ve Dünya Ezgilerinden
seçme bir konser sunuyor dinleyicisine.
Ücretsiz etkinlik, 26 Ocak Per�embe günü
saat 20.00’de Bar�� Manço Kültür
Merkezi’nde. 

● FOTO�RAF
■ Merih Ako�ul “�ki �ehir, �ki Bakı�”
Foto�raf Gösterisi
Merih Ako�ul, 24 Ocak Sal� ak�am�
PhotoWorld Foto�raf Merkezi’nin konu�u
olacak. Ako�ul, Geçen Yaz Viyana’da (2003)
ve �ç �çe �stanbul (2010) ad�yla iki farkl�
�ehirde farkl� zamanlarda gerçekle�tirdi�i
projelerini birlikte sunacak ve �ehirlerin
dinami�i, siyah beyaz ve renkli foto�raf�n
farkl�l���, foto�rafta iç ve d�� bak�� üzerine bir
söyle�i gerçekle�tirecek.
Saat 19.30’da ba�layacak
Merih Ako�ul’un foto�raf
söyle�isi ve gösterisine tüm
foto�rafseverler davetli.
0216 418 19 76  

● SERG�
■ Dü� Çizgileri - Leyla
Özcan Gürelli
Leyla Özcan Gürelli’nin
“Dü� Çizgileri” adl� resim
sergisi 20-29 Ocak tarihleri
aras�nda Kad�köy
Belediyesi Caddebostan
Kültür Merkezi’nde
görülebilir. 
■ �stanbul Manzaraları -
Dinçer Özçelik 
Dinçer Özçelik’in, “�stanbul
Manzaralar�” adl� ya�l�boya resim sergisi 21-
30 Ocak tarihleri aras�nda Kad�köy Belediyesi
Bar�� Manço Kültür Merkezi’nde görülebilir. 
■ Serdar �encan Resim Sergisi
Görüp de görmemezlikten geldi�imiz, duyup
da duymazl�ktan geldi�imiz bütün olaylar�
kara mizahla önümüze koyuyor Serdar
�encan. Dü� Yolcusu Sanat Dura��’nda
sergilenen resimleri 20 Ocak-2 �ubat 2012
tarihleri aras�nda izleyebilirsiniz.
0216 386 99 03
■ Görsel Hafıza II – Gülfidan Özmen 
K�z�ltoprak Sanat Galerisi'nde14 Ocak-4

�ubat 2012 tarihleri aras�nda Seramik ve
Cam Sanatç�s� Gülfidan Özmen'in “Görsel
Haf�za II” isimli sergisi izlenebilir.
■ “�stanbul ve Ya�am” Foto�raf Sergisi
Kemal Gönüleri ve Deniz Tokgöz’ün “�stanbul
ve Ya�am” konulu foto�raflar�ndan olu�an
sergileri, 21 Ocak Cumartesi saat 17.00’de
Bostanc� GreenPark Hotel’de aç�l�yor. Sergi
11 �ubat’a kadar görülebilir.
0216 573 30 30 
■ “�ki Nefes Sanat” Resim Sergisi
Harika Ören ve Belma Demir Akda�’�n “�ki
Nefes Sanat” adl� resim sergisi, 21 Ocak
Cumartesi saat 17.00’de “�stanbul ve
Ya�am” foto�raf sergisiyle birlikte Bostanc�
GreenPark Hotel’de aç�l�yor. Sergi 11
�ubat’a kadar görülebilir. 0216 573 30 30 
■ Kadıköy Sanatçılar Derne�i
Geleneksel Resim Sergisi
Kad�köy Sanatç�lar Derne�i Geleneksel
Resim Sergisi, 25 Ocak’a kadar Kad�köy
Belediyesi Kozyata�� Kültür Merkezi Sanat
Galerisi’nde görülebilir. 
■ Yapı Kredi Resim Koleksiyonu
‘Modern Dönem’ Sergisi
Yap� Kredi Resim Koleksiyonu ‘Modern
Dönem’ Sergisi’nde 1930’lardan günümüze
birkaç ku�ak bir araya getiriliyor. Sergi 3-30
Ocak aras�nda CKM’de. 
Tel: 0216 467 25 68
■ Biles Öcal Resim Sergisi
2012’ye 14. sergisiyle merhaba diyen Biles
Öcal’�n 5 Ocak’ta aç�lan sergisi, 31 Ocak’a
kadar Kad�köy’ün köklü mekânlar�ndan Fas�l
Restaurant’ta görülebilir. 
■ Fisun Arabacı ‘Farklı Dünyalar’
Foto�raf Sergisi
Fisun Arabac�’n�n “Farkl� Dünyalar” Foto�raf
Sergisi, 18-28 Ocak tarihleri aras�nda
Caddebostan Kültür Merkezi’nde. 

KA DI KÖY DI�INDAN
● ÇOCUK
■ Yarıyıl Tatili Karikatür Kursu
Üsküdar’a ta��nan Kamil Yavuz Karikatür
Atölyesi-Mutfa�� bu y�l da sadece yar�y�l
tatilinde Cumartesi Günleri 11.00 - 13.00
saatleri aras�nda olmak üzere özel kurslar
düzenliyor. Kurs için ilk defa gelecek olan
ö�renciler, 2 e�itim kitab�n� ücretsiz alacaklar. 
0532 235 91 79
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● Haz›rlayan: Semra ÇELEB�

Ni etzs che hak k�n da ya z� la r� ile bi li nen Pro -
fe sör Ke ith An sel Pe ar son, ün lü fi lo zof la il gi li
bir ki ta b� n�n gi ri �in de �öy le bir cüm le yaz m��:
“Ye ni gü rül tü ler ya ra tan la r�n de �il, ye ni de �er -
ler ya ra tan la r�n et ra f�n da dö ner dün ya. Ama
ses siz ce dö ner.”

Bir ni hi list olan Ni etzs che, bir çok bi rey ve
top lum için fark l� ka bul ler ve de al�� kan l�k la r�n
yol cu su dur. O’nun i�a ret et tik le ri duy ma d�k la -
r� m�z, gör me dik le ri miz ve an la ma d�k la r� m�z dan
ol sa da de �er le ri bi zi, yep ye ni bir yol cu lu �a ç� -
kar ta bi le cek yön -
de ol mu� tur…

Bu gün bah -
se de ce �im sos yal
ta sa r�m ça l�� ma s�
da al� ��l m� ��n d� -
��n da, ka bul le rin
öte sin de ve ya ra -
t� c� l� ��n mer ke zin -
de olan ol duk ça
da ba sit i� le ti len
bir uy gu la ma.

2009 y� l�n da
ulus la ra ra s� ka t� -
l�m c� lar dan olu �an bir grup, “at�l mak ta olan bir -
çok e� ya y� de �er len di re lim” fik ri ile bir yo la ç� -
kar. Bu yol da gö z et tik le ri; elin de ki kul la n�l m��
e� ya la r� de �er len dir me nin yo lu nu pay la� mak,
onu ger çe �e çe vir mek, son ra s�n da da dün ya -
n�n eko lo jik den ge si ne kat k� sa� la mak t�r.

ReU se Con nec ti on-Ye ni den Kul la n�m
Ba� lan t� s�-bir çev ri mi çi plat form. Bu plat form -
da dün ya n�n her ta ra f�n dan in san lar, ye ni den
kul la n� ma uy gun me tot la r� na s�l ge li� tir dik le ri ni
pay la �� yorlar. Özel lik le ham mad de le ri ben zin
tü re vi olan ve de tek rar kul la n� m� n�n ol ma d� ��
dü �ü nü len ürün le rin, dün ya da sis tem li �e kil de
al ter na tif kul la n�m la ra uy gun yol la r� n� bu lu yor -
lar. Grup böy le lik le, üre ti mi nin do �a ya cid di
za rar ve ren ürün le ri top lu mun dik kat li kul lan -
ma s� na, kul la n� m� son bul mu� olan la r�n da al -

ter na tif yol lar la kul la n� m� na de vam edil me si ne
yol ya ra t� yor.

Sis tem in ter net üze rin de �u �e kil de ça l� �� -
yor: Bir ki �i elin de ki ka yak mal ze me le ri ni ar t�k
kul lan ma ya ca �� n�, bun la r� na s�l de �er len di re bi -

le ce �i ni ara� t�r d� -
�� n� plat form da
pay la �� yor. Ta kip -
çi ler de bu ko nu -
da çö züm öne ri le -
ri ge ti ri yor ve öne -
ri le rin so nu cun da
ka yak ta k� m� n�n
sa hi bi uy gu la d� ��
çö zü mü plat form -
da pay la �� yor. O
ka yak ta k�m la r�n -
dan bir san dal ye
ya p�l m�� ol du �u -

nu si te de re sim ola rak bu la bi li yor su nuz.
Bun la r�n d� ��n da, ReU se uy gu la ma s� n�

a�a �� da ki ba� l�k lar da ge ni� let me yi plan la r� içi -
ne al m�� lar:

� Ter cü me: Yap t�k la r�
ça l�� ma la r� 13 ay r� di le
ter cü me et mek.

� E�i tim: Dün -
ya n�n her ta ra f�n -
dan ö� ret men ler,
ö� ren ci ler ve
okul lar la ile ti �i me
geç mek.

� Gi ri �im ci lik:
“Çöp” s� n� f� na gi ren
at�k la r� de �er len di ri ci
araç lar su na rak i� kol la r� ya -

rat mak.
� Ha tır la ma: Dün ya da ki ge -

ri dö nü �üm ve ye ni den kul la n�m
mer kez le ri nin ka ta lo �u nu olu� -
tur mak.

� Uz man lık: E�i tim ve özel -
lik li ör nek le rin de �i �im prog ram -
la r� n� ya rat mak. Örn.: Mü hen dis -
ler, bah ç� van lar, ta sa r�m c� lar, mi -
mar lar, bi lim adam la r�, çöp yö ne -
ti ci le ri, sa nat ç� lar v.s.

� Be le di ye ler : Ye rel be le di -
ye ler le fark l� ül ke ler den ve il ler -
den ile ti �im ku ra rak, ye ni den kul -
la n�m ve ge ri dö nü �üm prog ram -
la r� hak k�n da bil gi pay la �� m� yap -
mak.

Ya p� lan ça l�� ma n�n esas ta n� m� için ise
grup �u nu söy lü yor: “Bu ra da esas olan, ürün -
le rin mev cut i� lev le ri ni ta mam la d�k tan son ra,
tek rar kul la n�l ma s� n� sa� la mak. Bu ba� l� �a ge -
ri dö nü �üm (recy cling), ile ri dö nü �üm (upcy -

cling), ye ni den ta sar la ma (re pur po sing) ko -
nu la r� gir iyor. Bi zim bil gi pay la �an

plat for mu muz, top lu mun fark l�
ba k�� aç� la r�y la bu ko nu ya de -

�in me si nin önü nü aç �yor.”
Ba z� nok ta lar da eli miz -

de olan ürün le rin ta ma m�
de �il, bel li k� s�m la r� tek rar
kul la n�m için ana par ça dan
ay r� la bil mek te dir. Yi ne ba z�

ürün ler de za ma n�n da ye ni -
den kul la n�m ba� l� �� na dâ hil

ola maz lar sa ar t�k, hiç bir �e kil de
kul la n� la maz ol mak ta d�r lar.

Pek ta bi i ki, ye ni den kul la n�m im kâ n� ya ka -
la na ma yan ürün ler de mev cut, la kin yi ne de bir
yo lu ola bi lir umu duy la, in san la r�n ha yal ler ku -
ra rak, bu ra da da bir ye ni den kul la n�m ba� l� ��
ger çek le� tir me le ri müm kün. Bu ru hu yan s�t -
mak da ReU se için ba� l� ba �� na bir ad�m.

ReU se Con nec ti on bu do� rul tu da �öy le
bir mis yo nu be lir le mi�: Grup, çöp le ri azal ta rak
çev re ye sa� l�k l� yol la r�; 

1. Bil gi ve re rek ve bil gi yi ReU se va s� ta s�y -
la pay la �a rak iler li yor. 

2. Böy le si bir ça l�� ma n�n ar ka s�n da ki gü cü
gös te re rek eko no mik (gi ri �im ci ler, bi rey sel ça -
l�� ma lar ve ku rum lar) im kân lar ya rat ma y� se çi -
yor. 

�u an bu ça l�� ma da dün ya n�n 17 ül ke sin -
den 26 gö nül lü ça l� �� yor. Siz de ka t�l mak is ter -
se niz bir e-pos ta - sup port@re use con nec ti -
on.com - ile uy gu la ma ya dâ hil ola bi lir si niz. 

www.re use con nec ti on.com

Bilgi-Yaratıcılık-
Fikir-Beceri-

Inovasyon-Olasılık  

Ser can DUY GAN
ser can@ia ma fact.org

AJANDASIAJANDASIAJANDASIAJANDASIAJANDASIAJANDASI
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.

SOSYAL
TASARIM
GÜNCESİ

Sinbad

Sava�tan
ve Barı�tan

Borusan Quartet

Balıklar Sergisi

Oyuncak
Müzesi

“�ki �ehir,
�ki Bakı�”
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Ka d� köy’de ki Emi nö nü �s ke -
le si’nin önün de 14 Ocak Cu -
mar te si bi ra ra ya ge len in san

hak la r� sa vu nu cu la r�, tec ri di sim ge le mek
üze re si yah el bi se ler giy di, fe ner ler ta �� d�.
Ye re otu ra rak “F” har fi ni olu� tu ran
�HD’li ler tec rit kar �� t� slo gan lar at t�.

�lk ey le min gün de mi, F ti pi ce za ev le -
rin de ki ara ma lar ol du. �HD Ce za evi Ko -
mis yo nu ad� na aç�k la ma y� oku yan Elif
Ak ka ya, tu tuk lu la ra da ya t� lan ara ma lar
hak k�n da bil gi ver di: “Ce za evin de sü rek li
kon trol al t�n da bu lu nan mah pus la ra, hüc -
re le rin den her ç� k�� ta ve gi ri� te in ce ara ma
ad� al t�n da ç� r�l ç�p lak soy du ru la rak onur -

suz
bir ara ma
da ya t�l mak ta d�r. Bu nu ka bul et me yen
mah pus la ra zor kul la n� la rak i� ken ce ya -
p�l mak ta, tu tuk lu lar teh dit ve ha ka re te
ma ruz kal mak ta, bu nun la da ye tin me ye -
rek, tec rit için de ay r� bir tec rit an la m� na
ge len hüc re le re ka pa t�l mak ta d�r lar.”

Tu tuk lu la ra da ya t� lan in ce ara ma n�n
or ta ça� da ki kö le lik sis te mi ni an d�r d� �� n�
be lir ten Ak ka ya, “�n sa n� a�a �� la yan, onu -

ru nu ze de le yen bu uy gu la ma, F ti pi nin
as�l ama c� n�n mah pu su hiç le� tir mek ol -

du �u nu net bir �e kil de gös ter mek te -
dir” de di.

� HER CU MAR TE S�
YA PA CAK LAR

Elif Ak ka ya, in sa n� hi çe
sa yan tec rit uy gu la ma la r� na
kar �� 3 ay sü re cek bir kam -
pan ya ba� lat t�k la r� n� an�m sa -

ta rak, “Bu kam pan ya m�z kap -
sa m�n da 3 ay bo yun ca tec ri din

kal d� r�l ma s� ta le bi ni dil len di re rek,
sü rek li uy gu la nan hak gasp la r� n�

Ocak ay� için de her Cu mar te si de �i �ik
mey dan lar da F �ek lin de otu ra rak di le ge -
ti re ce �iz” di ye ko nu� tu.

Ak ka ya’n�n aç�k la ma s� n�n ar d�n dan F
ti pi ce za evin den bir tu tuk lu nun gön der di -
�i mek tup okun du. Ey lem, önü müz de ki
haf ta Cu mar te si gü nü Me ci di ye köy’de
olu na ca �� du yu ru suy la so na er di.
� HRANT �Ç�N SES ÇI KAR DI LAR

Halk la r�n De mok ra tik Kon gre si de,
“Sen de bir ses ç� kar” kam pan ya s� n�n
ikin ci haf ta s�n da Ka d� köy’de yü rü yü�
yap t�. Bu haf ta ki ey lem “Hrant için ada let
için sen de bir ses ç� kar” slo ga n�y la14
Ocak Cu mar te si gü nü ger çek le� ti ril di. Ba -
ha ri ye Ha vuz ba ��’nda bi ra ra ya ge len
HDK bi le �en le ri, “Ulu de re’nin so rum lu -
la r� yar g� lan s�n” ve “Ba r�� ve ada let için
sen de bir ses ç� kar” ya z� l� pan kart ile Ka -
d� köy �s ke le Mey da n�’na yü rü dü. Kit le
ad� na aç�k la ma ya pan Ha va li Men gi,
Hrant Dink’in kat le dil me si nin üze rin den
5 y�l geç ti �i ni ha t�r la ta rak “Hrant da va s� -
n�n ta kip çi si ol ma ya de vam ede ce �iz” de -
di. Men gi, e�it lik, öz gür lük ve kar de� lik -
ten ya na olan her ke si, Dink’in öl dü rül dü -
�ü gün olan 19 Ocak’ta ai le si nin ve ar ka -
da� la r� n�n ya n�n da ol ma ya ça ��r d�. 

● Mustafa SÜRMEL�
�STANBUL Anadolu Yakas� Umum

Pazarc� ve Seyyar Esnaf Odas�’na ba�l�
pazarc� esnaf� Kad�köy’de düzenlenen 2.

Hizmet �çi E�itim ve Esnaf Bilinçlendirme
Semineri’nde bulu�tu. Kad�köy
Belediyesi Nikâh Salonu’nda

gerçekle�tirilen ve yeni düzenlemelere
uyum konusunda pazarc� esnaf�na fayda
sa�layaca�� vurgulanan bilinçlendirme
seminerine Kad�köy Belediye Ba�kan
Yard�mc�lar� Süreyya Ensari, Hulusi
Özocak ile Zekai Dede de kat�larak
pazarc� esnaf�na Kad�köy belediyesi

olarak destek verdikleri mesaj�n� verdiler.

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

Binanızın yönetinde yasalarca belirlenmi�,
�htiyaçlarınız do�rultusunda, süreklili�i olan

Uygulamalar sa�lar…
Tel.: 0532 587 31 95

www.aparmanyonetmek.com

PROFESYONEL APARTMAN YÖNET�M�
AP-YÖN

Pazarcılar bilinçleniyor

Sektör temsilcilerinin de
kat�ld��� 2. Hizmet �çi

E�itim ve Esnaf
Bilinçlendirme

Semineri’nde aç�l��
konu�mas� yapan

�stanbul Anadolu Yakas�
Umum Pazarc� ve

Seyyar Esnaf Odas�
Ba�kan� Mehmet Emin

Yarar, 358 semt
pazar�n�n ve pazarba��na
ortalama 200 tezgâh�n
kuruldu�u �stanbul’da

esnaf, aile ve
tedarikçilerin de

eklenmesiyle
pazarc�l�ktan yakla��k 1

milyon ki�inin geçindi�ini
söyledi. Mehmet Emin
Yarar, Hizmet �çi E�itim
ve Esnaf Bilinçlendirme

Seminerinin pazarc�
esnaf�n�n

bilinçlendirilmesinin
faydal� oldu�una

de�indi�i konu�mas�nda
eme�i geçenlere

te�ekkür etti.

Av ru pa ve As ya ya ka s� n�
�s tan bul Bo �a z�'n�n al -
t�n dan bir le� ti re cek

olan Mar ma ray'da de mir
ray la r�n kay na ��, Ka d� -
köy’de ki Mar ma ray Ay -
r� l�k çe� me �s tas yo nu’nda
14 Ocak Cu mar te si gü nü
ya p�l d�. Tö ren de ko nu �an
Ba� ba kan Re cep Tay yip
Er do �an “Mar ma ray Pro je si,
al t� n� çi ze rek söy lü yo rum, bir
�s tan bul Pro je si de �il dir. Mar ma ray, bir
Tür ki ye pro je si dir, Av ru pa ile As ya'y�
bir le� ti ren, k� ta lar ara s� bir pro je dir, Mar -
ma ray bir dün ya pro je si dir” de di.

Te mel le ri 2004 y� l�n da at� lan Mar ma -
ray, Av ru pa ya ka s�n da bu lu nan Hal ka l�

ile As ya ya ka s�n da bu lu nan
Geb ze il çe le ri ni ke sin ti siz,

mo dern ve yük sek ka pa si -
te li bir ban li yö de mir yo lu
sis te miy le ba� la mak
ama c�y la �s tan bul'da ki
ban li yö de mir yo lu sis te -
mi nin iyi le� ti ril me si ve
De mir yo lu Bo �az Tüp

Ge çi �i in �a s� na da ya n� yor.
�s tan bul Bo �a z� n�n her iki

ya ka s�n da ki de mir yo lu hat la -
r�, �s tan bul Bo �a z�'n�n al t�n dan ge çe cek
olan bir de mir yo lu tü nel ba� lan t� s� ile bir -
bi ri ne ba� la na cak. Hat, Kaz l� çe� me'de
ye ral t� na gi re cek; ye ni ye ral t� is tas yon la r�
olan Ye ni ka p� ve Sir ke ci bo yun ca iler le -
ye cek, �s tan bul Bo �a z� n�n al t�n dan ge çe -

cek ve di �er bir ye ni yer al t�
is tas yo nu olan Üs kü dar'a ba� -
la na cak ve Sö �üt lü çe� me'de
tek rar yü ze ye ç� ka cak.

29 Ekim 2013'te hiz me te
gir me si plan la nan pro je ta -
mam lan d� ��n da;

� Geb ze ve Hal ka l� ara s�
105 da ki ka,

� Bos tan c� ve Ba k�r köy
ara s� 37 da ki ka,

� Sö �üt lü çe� me ve Ye ni -
ka p� ara s� 12 da ki ka,

� Üs kü dar ve Sir ke ci ara -
s� 4 da ki ka ola cak.

�nsan Hakları Derne�i
�stanbul �ubesi (�HD),

‘Tecrit öldürüyor, F tipi
uygulamalara son’
talebiyle ba�lattı�ı

kampanyanın ilk ‘F’
oturma eylemini

Kadıköy’de yaptı.

F Tipi cezaevlerine
karşı ‘F’ EYLEMi
F Tipi cezaevlerine
karşı ‘F’ EYLEMi
F Tipi cezaevlerine
karşı ‘F’ EYLEMi
F Tipi cezaevlerine
karşı ‘F’ EYLEMi
F Tipi cezaevlerine
karşı ‘F’ EYLEMi
F Tipi cezaevlerine
karşı ‘F’ EYLEMi

Fo to� raf lar:
ET HA

�ki
kıtayı

yeraltından
birle�tirecek olan

Marmaray projesinde
demir rayların ilk kayna�ı,

Ba�bakan Erdo�an’ın
katıldı�ı bir törenle

Ayrılıkçe�me
�stasyonu’nda atıldı. 

Marmaray’a ilk kaynakMarmaray’a ilk kaynakMarmaray’a ilk kaynakMarmaray’a ilk kaynakMarmaray’a ilk kaynakMarmaray’a ilk kaynak

Hizmet �çi E�itim ve
Esnaf Bilinçlendirme

Seminerleriyle pazarcı
esnafı bilinçleniyor.
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KADIKÖY BELEDİYESİ
GÖNÜLLÜLERİ

HAFTALIK ETK�NL�K PROGRAMI
Ba�vuru Tel: 0216 - 346 57 57  06 - 20 - 29 OCAK 2012

KONFERANS, SEM‹NER, SÖYLE�‹ ve PANEL

SA�LIKLI �LET���M VE
�L��K� KURMADA

K���SEL GEL���M�N
ÖNEM� 

Konu�mac�: E�itimci ve
Davran�� Bilimcisi; Hacer

MERTLER
Tarih: 24 Ocak 2012 Sal

Saat: 14.00
Yer: Moda Gönüllü Evi

Düzenleyen: Moda
Gönüllüleri 

EVL�L�K VE BO�ANMA
Konu�mac�: Psikiyatr Dr.

Gülcan UZUNER
Tarih: 24 Ocak 2012 Sal

Saat: 14.00
Yer: Caddebostan Kültür

Merkezi B Salonu
Düzenleyen: Erenköy

Gönüllüleri     
POZ�T�F YA�AM

Konu�mac�: NLP Uzman�
�enay YAPRAK

Tarih: 25 Ocak 2012
Çar�amba
Saat: 14.00

Yer: Sahraycedit
Gönüllü Evi

Düzenleyen: Sahraycedit
Gönüllüleri 

NLP SOHBETLER�
Konu�mac�: NLP Uzman�

ve E�itmeni Cengiz
EREN

Tarih: 25 Ocak 2012
Çar�amba
Saat: 14.00

Yer: Fenerbahçe Mah.
Gönüllü Evi

Düzenleyen: Fenerbahçe
Mah.  Gönüllüleri   

UYKU SORUNLARI
Konu�mac�: Dr. Ferda

KORKMAZ
ÖZKANO�LU

Tarih: 26 Ocak 2012
Per�embe
Saat: 14.00

Yer: Caddebostan Kültür
Merkezi B Salonu

Düzenleyen: Suadiye
Gönüllüleri     
� SOSYAL 

ÜNLÜ OZANIMIZ A�IK
VEYSEL

�ATIRO�LU'NUN
HAYATI, SANATI,

ESERLER�

Konu�mac� Edb. Ö�rt.
A.Ece OLPAK

Tarih: 24 Ocak 2012 Sal
Saat: 14.00

Yer: Acbadem
Gönüllü Evi

Düzenleyen: Acbadem
Gönüllüleri   

SEM�HA �AK�R HUZUR
EV� Z�YARET�

Tarih: 24 Ocak 2012 Sal
Saat: 14.00

Yer: Semiha �akir
Huzur Evi

Düzenleyen: Sahraycedit
Gönüllüleri     

T�YATRO OYUNU
”HAYVANAT BAHÇES�”

Yazan: Korhan ABAY 
Tarih: 25 Ocak 2012

Çar�amba
Saat: 20.30

Yer: Halis Kurtça
Kültür Merkezi

Düzenleyen: Tiyatro
Gönüllüleri 

���R VE SÖYLE�� GÜNÜ
Konu�mac�: Bestekâr-

�air-Yazar Erol GÜNGÖR
Tarih: 28 Ocak 2012

Cumartesi
Saat: 14.00

Yer: Feneryolu
Gönüllü Evi

Düzenleyen: Feneryolu
Gönüllüleri     
� SA�LIK

MEME KANSER� ve
ERKEN TANI

Konu�mac� Dr. Hikmet
KARAGÜLLÜ

Tarih: 26 Ocak 2012
Per�embe
Saat: 14.00

Yer: Fenerbahçe Mah.
Gönüllü Evi

Düzenleyen: Fenerbahçe
Mah. Gönüllüleri       
D�YABET VE GÖZ

TARAMASI
Dünya Göz ve Medical
Park Hast. ��birli�i �le
Tarih: 27 Ocak 2012

Cuma
Saat: 10.00

Yer: Rasimpa�a
Gönüllü Evi

Düzenleyen: Rasimpa�a
Gönüllüleri 

KADIKÖY’E  H�ZMET ARZULARINI
GERÇEKLE�T�RMEK,

MAHALLELER�N� SAH�PLENMEK,
DOSTLUKLARIN KURULMASINI

�STEYEN
KADIKÖYLÜLER�

KADIKÖY BELED�YES�
GÖNÜLLÜLER�’N�N

ARASINA  KATILMAYA

DAVET ED�YORUZ.

Bilgi için Gönüllü E�itim ve
Danı�ma Merkezi’ne

çay içmeye davet ediyoruz.
�LET���M:

0216 346 57 57 - 0216 347 70 42 
E-MA�L:

Gonullu.Merkezi@kadikoy.bel.tr
www.kadikoybelediyesigonulluleri.com

Ka d� köy Be le di ye si Gö nül lü le ri Ko mi te Ba� -
kan la r� n�n 2012 y� l� n�n
ilk top lan t� s�, 11 Ocak Çar �am ba Ka d� köy Be -

le di ye si Koz ya ta �� Kül tür Mer ke zi Kon fe rans Sa lo -
nu’nda ger çek le� ti ril di. 

Top lan t� ya; Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Av. Se -
la mi Öz türk, Özel Ka lem Mü dü rü Kad ri ye Ka sa -
po� lu, Gö nül lü Mer ke zi Yö ne tim Ku ru lu üye le ri ile
çe �it li ma hal le ler den yö ne tim ku ru lu üye le ri, Ko mi -
te Ba� kan la r�, 2009-2010/2010- 2011 hiz met dö -
nem le rin de gö nül lü ba� kan l� �� yap m�� gö nül lü ler ile
pro je le riy le Ka d� köy’e hiz met eden Pro je ko or di na -
tör le ri ka t�l d�  

Top lan t� n�n aç� l�� ko nu� ma s� n� Be le di ye Ba� ka -
n� Se la mi Öz türk yap t�. Ko nu� ma s�n da “geç mi� dö -
nem de hiz met eden gö nül lü le rin sos yal da ya n�� ma -
n�n en iyi ör nek le ri ni  ve re rek fe da kâr ca ve kar �� l�k
gö zet mek si zin ça l�� t�k la r� n�, çok de �er li hiz met ler de
bu lun duk la r� n�” ifa de eden Öz türk, Ka d� köy’de gö -
nül lü ya p� lan ma s� n�n ar ta rak  de vam et ti �i ni vur gu -
la d�. Ba� kan Öz türk, Ka d� köy Be le di ye si ile Ka d� -
köy lü gö nül lü le rin bir bü tü nün par ça s� gi bi e� gü -
düm lü ça l�� t�k la r� n� da söz le ri ne ek le di.

Ka d� köy Be le di ye si Özel Ka lem Mü dü rü Kad ri -
ye Ka sa po� lu ise gö nül lü le rin hiz met le ri nin ve üye
sa y� s� n�n her ge çen gün art t� �� n�, dün ol du �u gi bi
bu gün de gö nül lü le rin ma hal le ye ve ma hal le li ye
sos yal, sa� l�k, e�i tim, kül tür ve sa nat alan la r�n da

v e r  -
dik le ri hiz -
met le rin  ak sa ma dan
de vam et ti �i ni be lirt ti. “Ka d� köy Be le di ye si ola rak
Gö nül lü le ri mi zin ça l�� ma la r�n dan, gö nül lü ler le bir -
lik te ol mak tan ve be ra ber ça l�� mak tan mem nu nuz”
di yen Ka sa po� lu, hiz met le rin den do la y� tüm gö nül -
lü le re te �ek kür et ti. 

Gö nül lü Mer ke zi Yö ne tim Ku ru lu Üye si Ne si be
Mü se vi to� lu da kül tür-sa nat ko nu la r�n da gö nül lü le -
re yar d�m c� ola bi le ce �i ni be lir te rek,  ko ro ça l�� ma la -
r� ile il gi li gö nül lü le re tec rü be ve  bil gi le ri ni ak tar d�.
Ka d� köy Be le di ye si Mec lis Üye si ve Gö nül lü mer -
ke zi Yö ne tim Ku ru lu Üye si Ay �en Gü rer gün dem
ile il gi li ko mi te ba� kan la r� na bil gi ler ve re rek, ça l�� -
ma lar la il gi li öne ri ler de bu lu nur ken, Ka d� köy Be le -
di ye si Gö nül lü Ko or di na tö rü En gin Ba ran ise
2010–2011 y�l la r� n�n fa ali yet le ri ni top lan t� ya ka t� -
lan gö nül lü le re sun du. Be le di ye bün ye sin de ki gö -
nül lü le rin 1995 y� l�n dan be ri fa ali yet le ri ni sür dür dü -
�ü nü kay de den Ba ran, 19 adet ma hal le gö nül lü evi,

1 adet ma hal le evi, 1 gö nül lü mer ke zi ile
2 adet de mü zik ve ti yat ro gö nül lü bi ri mi

ol mak üze re 2011 y� l�n da top lam 23 bi ri me
ula ��l d� �� n� söy le di. Ba ran, söz le ri ne �öy le de -

vam et ti: “Ka d� köy Be le di ye si Gö nül lü sa y� m�z
ise 5 bi ne yak la� t�. Gö nül lü le ri miz, kül tür-sa nat,
sos yal, e�i tim, sa� l�k ve spor alan la r�n da Ka d� kö yü -
müz’e  hiz met edi yor. Bir ön ce ki y�l ile kar �� la� t� r�l -
d� ��n da ma hal le ler de hiz met ve ren ko mi te sa y� m�z
yüz de 9.4 ar t�� ile 128’e, üye sa y� m�z yüz de 28.4 ar -
t�� ile 3 bin 516’dan 4 bin 517’ye, Halk E�i tim ile
or tak la �a dü zen le nen kurs la r� m�z ise yüz de 23.8’lik
ar t�� ile 130’dan 161’e, 2 bin 497 olan kur si yer sa -
y� m�z da  yüz de 30.6 ar t�� ile 3 bin 262’ye ula� t�.
Kurs la r� m� za genç ve ye ti� kin Ka d� köy lü ler ka t� l� -
yor. Kurs la r� ba �a r� ile bi ti ren kur si yer le re Halk E�i -
tim Mer ke zi ta ra f�n dan Mil li E�i tim Ba kan l� ��
onay l� dip lo ma lar ve ri li yor. E�i tim, kül tür-sa nat,
spor, sa� l�k, sos yal hiz met ler sa y� m�z 955 ade te
ula� t�, bu et kin lik le re yüz de 29.6 ar t�� ora n� ile 102
bin 52 Ka d� köy lü ka t�l d�. Ma hal le ler de gö rev alan
gö nül lü le ri miz Ka d� köy lü ler le sos yal da ya n�� ma y�
sa� la m��, yar d�m la� m��, Ka d� köy Be le di ye si ile or -
tak la �a ola rak ma hal le ler de sa� l�k ta ra ma la r� dü zen -
len mi�, önem li sa� l�k gün le ri kut lan m�� t�r. Gö nül lü -
le ri miz il çe miz de ki hu zu rev le ri ve ço cuk yu va la r� n�

zi ya ret et mi�, fa kir ve kim se siz le ri de unut ma ya rak
mad di, ma ne vi des tek ler ver mi� ler dir. Ki �i sel ge li �i -
me da ya nan e�i tim hiz met le ri, sos yal ge li �i mi he -
def le yen top lum hiz met le ri, kül tü rel ve sa nat sal hiz -
met ler da ha et kin olacak ve da ha çok Ka d� köy lü’ ye
ula �a cak bi çim de gö nül lü le ri mi zin bü yük öz ve ri li
ça l�� ma la r� ile ger çek le� ti ril mi� tir.” 

En gin Ba ran söz le ri ne “�çin de ki po tan si ye li or -
ta ya ç� kar mak, de �i �im ya �a mak, öz de �e ri ni da ha
da ge li� tir mek ruh sal, ki �i sel, sos yal ça l�� ma lar is te -
yen her Ka d� köy lü’ye ku cak aç t�k. Biz ler gö nül lü le -
ri mi zin ça l�� ma la r�n da ko lay la� t� r� c� ol ma ya, çö züm
öne ri le ri sun ma ya ça l� �� yo ruz, Ma hal le Ev le rin de ki
Ka d� köy lü ler, bil gi ve be ce ri le ri ni Ka d� köy ve Ka d� -
köy lü ler için su nu yor. Gö nül lü Ev le ri miz, fark l�
kül tür le rin bi ra ra da ya �a na rak ö� re nil di �i ve pay la -
��l d� �� alan lar ha li ne gel di” di ye rek son ver di.   

Ko nu� ma la r�n ar d�n dan Özel Ka lem Mü dü rü
Kad ri ye Ka sa po� lu, Pro je Ko or di na tör le ri Gül sün
I��k, Asu man Er mu rat ve Ley la Çe li ke zen’e de hiz -
met le rin den do la y� te �ek kür bel ge si ver di.

Hiz met dö ne mi ne ait slayt gösterisi iz le nir ken
duy gu sal an lar ya �an d�. Su num dan son ra Özel Ka -
lem Mü dür lü �ü yet ki li le ri ile Gö nül lü Mer ke zi Yö -
ne tim Ku ru lu üye le ri top lan t� ya ka t� lan gö nül lü le ri
ayak ta al k�� la d� lar.

Ra sim pa �a Ma hal le Evi’nde geç ti �i miz haf ta,
“Top lum da Ta ciz ve �id de tin Olum suz Et ki le ri”
ko nu lu bir top lan t� var d�. Uz man Psi ko log Asu -

man Özay d�n, �id det ve ta ciz ko nu la r�n da ka t� l�m c� la r�
bil gi len dir di. Mi sa fir ka t� l�m c� lar ara s�n da Ya zar lar
Sen di ka s� üye si �n ci Po nat, ya zar Tan su Be le ve Ya zar
Fat ma Gü rel de var d�. 

� YIL BA �I NI ÇO CUK LAR LA
B�R L�K TE KUT LA DI LAR

Ra sim pa �a Gö nüll lü le ri y�l ba �� na ana s� n� f� ö� -

ren ci le riy le kut la ma ya pa rak gir di ler. Ra sim pa �a
Gö nül lü Ba� ka n� Ce mi le Gü ney, 2011 y� l� n� ac� s�y -
la tat l� s�y la ge ri de b� rak t�k la r� n�, 2012’nin her kes
için hu zur lu ve sa� l�k l� bir y�l ol ma s� n� di le dik le ri -
ni ifa de et ti. Kut la ma, 29 Ara l�k’ta Ra sim pa �a Gö -
nül lü evi’nde ya p�l d�.

� OKU MA-YAZ MA KUR SU SÜ RÜ YOR
Oku ma-yaz ma kur su, Ra sim pa �a Ma hal le -

evi’nde de vam edi yor. Ra sim pa �a l� ba yan lar, oku -
ma y� ö� ren dik çe ken di le ri ne gü ven le ri nin ge li� ti �i -

ni ve oku ma ya olan il gi le ri nin  her ge çen gün art t� -
�� n� ifa de et ti ler. Kurs lar, sa l�, çar �am ba ve per �em -
be gün le ri, 09.30-12.30 sa at le ri ara s�n da ma hal le -
vin de ve ri li yor. 

� DEN GE L� BES LEN ME Y� AN LAT TI
Ra sim pa �a Gö nül lü evi’nde ki bir di �er et kin lik -

te de di ye tis yen Ar zu Gök men den ge li bes len me,
di yet, ka li te li bes len me ko nu la r�n da ka t� l�m c� la ra
bil gi ver di ve ko nu ya ili� kin ka t� l�m c� la r�n so ru la r� -
n� ya n�t la d�. Ra sim pa �a Gö nül lü Evi Ba� ka n� Ce mi -

le Gü ney, di ye tis yen Ar zu Gök men’e des te �in den
do la y� te �ek kür et ti. 

� ME ME KAN SE R� HAK KIN DA
B�L G� LEN D� LER

Gü nü mü zün en önem li ko nu la r�n dan bi ri olan
ka d�n ve me me sa� l� �� ko nu sun da Ra sim pa �a Ma -
hal le evin de 12 Ocak Per �em be gü nü ka d�n la ra yö -
ne lik bir se mi ner ve ril di. Se mi ne re ka t� lan ma hal le
sa ki ni ka d�n lar, has ta l�k ko nu sun da me rak et tik le ri
her �e yi Dr. Gül Ni met Ya vu zer’den ö� ren di. 

Sa�lıklı ya�am konusuna
önem veren Moda Gönüllüleri,

5 Ocak Per�embe günü
gönüllü evinde göz ve diyabet
taraması çalı�ması düzenledi.

Göz ve �eker hastalı�ında
halkı bilinçlendirmeyi hedef

alan Gönüllü Evi, bu taramayı
Dünya Göz ve Central Hospital

kurulu�ları ile ortakla�a
düzenledi. Sa�lık kontrollerine

çok sayıda Moda sakini katıldı.
Central Hospital kurulu�undan
gelen elemanlar, Modalıların
açlık ve tokluk �ekerlerini
ölçüp tavsiyelerde bulundular.
Dünya Göz kurulu�undan
gelen elemanlar ise genellikle
göz tansiyonu ve görme
bozukluklarına ili�kin
kontroller yapıp katılanları
bilgilendirdiler.

Gönüllü başkanlar
biraraya geldi 
Gönüllü başkanlar
biraraya geldi 
Gönüllü başkanlar
biraraya geldi 
Gönüllü başkanlar
biraraya geldi 
Gönüllü başkanlar
biraraya geldi 
Gönüllü başkanlar
biraraya geldi 

Kozyata�ı Kültür Merkezi’nde yapılan
Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri Komite

Ba�kanlarının 2012 yılının  ilk
toplantısında, Kadıköy Gönüllüleri’nin

çalı�maları de�erlendirildi. 

Göz ve diyabet taramas� yapt�lar

Rasimpaşa’da etkinlikler yoğun Rasimpaşa’da etkinlikler yoğun Rasimpaşa’da etkinlikler yoğun Rasimpaşa’da etkinlikler yoğun Rasimpaşa’da etkinlikler yoğun Rasimpaşa’da etkinlikler yoğun 
Yo�un bir etkinlik programı olan Rasimpa�a Gönüllüleri geçti�imiz
haftalarda yılba�ı kutlaması yaptılar, ‘�iddet’ ve ‘dengeli beslenme’

konusunda toplantılar düzenlediler, okuma-yazma kursunu devam ettirdiler. 

Caddebostan Gönüllüleri sergi açt�
CADDEBOSTAN Gönüllüleri, yeni y�l�n ilk
gününde Kozyata�� Kültür Merkezi’nde ayn�
anda iki serginin aç�l���n� yaparak yeni y�la
sanat’la merhaba dedi. Foto�rafc�l�k e�itmeni
Ahmet Tanju foto�rafç�l�kla ilgili “aktüel, reklam,
hava, endüstri, g�da ve ürün” konular�ndaki
görsellerini sergiledi. Ayn� anda B salonunda
Mehmet K�na küratörlü�ünde, Soner Çakmak,

Mesut Eren, R�za Sava�, Zehra Ba�aran ve I��l
Duran’�n eserleri sergilendi. Caddebostan
Gönüllüleri sergiyle ilgili yapt�klar� aç�klamada,
“Bizi yaln�z b�rakmayan Kad�köy Belediyesi
Meclis Üyesi ve Gönüllü Merkezi Yönetim
Kurulu Üyesi Nurhan Kutman ile Kozyata��
Kültür Merkezi Sanat Galerisi görevli ekibine
te�ekkür ederiz” diye konu�tular. 
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● Mus ta fa SÜR ME L�

K�� gel di a�aç lar da k�� bu da ma s�
ya p�l ma ya ba� lan d�. Ka d� köy Be -
le di ye si de kent te ki a�aç la r�n k��

bu da ma s� n� yap ma ya ba� la d�. Ka d� köy
Be le di ye si Park ve Bah çe ler Mü dür lü �ü
ta ra f�n dan bir sü re dir ger çek le� ti ri len
bu da ma i� le mi geç ti �i miz y�l la ra gö re
bi raz fark l� yü rü tü lü yor. 2012 y� l� n�n ilk
ay la r�n da ya p� la cak bu da ma i� lem le rin -
de �u s� ra lar bu da ma ekip le ri nin ya n�n -
da ki ye ni bir araç Ka d� köy lü le rin il gi ve
be �e ni si ni ka zan d�. 
� FO TO� RA FI NI ÇE K� YOR LAR

Ka d� köy Be le di ye si Park ve Bah çe -
ler Mü dü rü Gü le ser Or han’dan al d� �� -
m�z bil gi ye gö re kent li ler bu da ma i� le -
min den çok mem nun. Çün kü bu da ma
a�aç la r�n da ha gür �e kil de bü yü me le ri ne
do la y� s�y la ken tin ye �il len me si ne kat k� -
da bu lu nu yor. Ken tin de �i �ik semt le rin -
de ta mam la nan bu da ma ça l�� ma la r�, di -
�er semt ler de de Ka s�m-Mart dö ne min -
de ta mam la na cak.  

Gü le ser Orhan’dan al d� �� m�z bir bil -

gi da ha dik ka ti mi zi çe ki yor ki, o da ha -
be ri mi zin as�l ko nu su nu olu� tu ru yor.
Bu y�l bu da ma ça l�� ma la r� na ye ni bir un -
sur da ha ka t�l m�� ki kent li ler �im di den
onu ba ��r la r� na bas m�� lar. Gör dük le ri
yer de de bu ye ni araç la fo to� raf çek tir -
me yi unut mu yor lar m��. A�aç Ö�üt me
Ma ki ne si bu k�� Ka d� köy lü le rin be �e ne -
rek iz le dik le ri bir araç ol mu�. “Pe ki, bu
ara c�n özel li �i ne dir?” di ye so ru yo ruz
Gü le ser Orhan’a, Gü le ser Ha n�m da ce -
vap l� yor: “Bu araç do �a dos tu. Do �a dan
al d� �� n� do �a ya ve ri yor. Park ve Bah çe -
ler Mü dür lü �ü gö rev li le ri miz bu da d�k la -
r� a�aç lar dan al d�k la r� dal ve ça l� par ça -
la r� n� A�aç Ö�üt me Ma ki ne si’nin haz -
ne si ne yer le� ti ri yor lar. Ma ki ne den a�aç
par ça la r� ö�ü tül mü� ola rak ç� k� yor ve ta -
la� lar yi ne bu araç ta ra f�n dan kam yo na
yük le ni yor. Bi ze de ta la� ha li ne gel mi�
a�aç par ça la r� n� güb re ola rak do �a ya
tek rar ka zan d�r mak ka l� yor. Ya ni bir an -
lam da do �a dan al�p, tek rar do �a ya ver -
mi� olu yo ruz. �� te bu nun için A�aç
Ö�üt me Ma ki ne si Ka d� köy lü le rin sev gi -
si ni ka za nan ye ni bir çev re ci.”
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Bu haf ta eli mi ze ula �an üç ki tab�
tan�t�yo ruz. �l ki Mus ta fa Yo ker’in ka le me
ald��� yak�n ta ri hi mi ze da ir bir ro man,
ikin ci si Mus ta fa K�ran’�n ha ya ta da ir
yazd��� yaz�lar dan olu �an bir çal��mas�,
so nun cu su ise Sa li ha Y�lmaz’�n emek
ürü nü olan ara�t�rma ve der le me ese ri.
Bu üç ki tab� da ken di ifa de le ri ile siz le re
su nu yo ruz.

● Mu ha bir 12 Ey lül Ku� ları
■ Mus ta fa Yo ker
■ Ci ni us Yayınları

12 Ey lül’ün göl ge sin de Zü rih’ten Bod -
rum’a uza nan ka ranl�k ili� ki ler…12 Ey -
lül’ü haz�rla yan anar �i ve te rör or -

tam�ndan el de edi len ka ra pa ra lar�n ak -
land��� �s viç re’nin Zü rih ken tin de ve Tür -
ki ye’nin e� len ce mer ke zi Bod rum’da
1980’li y�llar�n ikin ci yar�s�nda ge çen bir
ma ce ra ro man�…
Ulus la ra ras� si lah ve uyu� tu ru cu te kel le -
ri, 1970’li y�llar�n ikin ci yar�s�ndan iti ba -
ren de rin güç le rin de ne ti min de ki yer li
ka çakç�lar la i� bir li �i ya pa rak, 12 Ey lül
dar be si ne ze min olu� tu ran te rör ve
anar �i or tam�n�n olu� mas�nda önem li rol
oy nam��lard�. Sa�-sol ayr�m� gö zet mek -
si zin her iki kam pa da si lah lar sat�lm��,
Af ga nis tan’dan ge len ero in ler de Tür ki ye
üze rin den dün ya pa zar�na ta��nm��t�.
Böy le ce mil yon lar ca do larl�k kir li bir ti ca -
ret pa zar� or ta ya ç�km��t�. Bu ulus la ra -
ras� kir li ti ca ret ten el de edi len ka ra pa ra -
lar�n top land��� yer ise �s viç re Ban ka lar�
idi. Kir li ti ca re tin yer li ak tör le ri, 12 Ey lül
dar be si ni de rin güç le rin f�s�lda mas�yla
ön ce den du ya rak, Tür ki ye’den kaçm��
ve ka pa�� ka ra pa ra lar�n de po land��� �s -
viç re’ye atm��lard�. Ken di le ri ne ye ni gö -
rev ler ve ri lin ce ye ka dar bu ra da is ti ra ha -
ta çe kil mi� ler di.
Ga ze te ci am cas�n� fai li meç hul bir ci na -
yet te yi ti ren bo hem Mu rat, am cas�n�n
u� rad��� ci na ye tin �if re le ri ni çöz mek için
ga ze te ci li �e ba� lar. Am cas�n�n öl dü rül -
me den ön ce üze rin de çal��t��� son
ara�t�rma dos yas�n� üst le ne rek ayn� ga -
ze te ler de çal��ma ya ba� lar ve iz pe �i ne
dü �er. Am can�n ta mam la ya mad��� dos -
ya maf ya ba ba lar�n�n en güç lü sü Ka ra
Ke mal’le il gi li dir. Ka ra Ke mal, sah te bir
kim lik le �s viç re’de ya �a mak tad�r. Mu rat,
Ka ra Ke mal’in �s viç re’de izi ni sü re rek,
onun ger çek kim li �i ni de �if re eder. Kim -
li �i de �if re olan Ka ra Ke mal or ta dan
kay bo lur. Ka ra Ke mal’in adam lar� Bod -
rum’da ta ti li ni ge çi ren Mu rat’�n pe �i ne
dü �er ler ve 80’li y�llar�n Bod rum’un da
ge ri lim li bir ta kip ba� lar.
Mus ta fa Yo ker, 1986-94 y�llar� ars�nda
Mil li yet Ga ze te si’nin �s viç re tem sil ci �i ni
yapm��. �s viç re ve Türk med yas�nda

yaz�lar ya zan Mus ta fa Yo ker, 1988
y�l�nda Av ru pa Türk Ga ze te ci ler Ce mi ye -
ti nin Jü ri Özel Ödü lü nü ka zanm��.

● Te miz Ça ma�ırlarım
■ Mus ta fa Kıran
■ Kırmızı Tram vay

 Spor dün yas�n�n için de y�llar�n�
ge çi ren, Fe ner bah çe Spor Ku lü -
bü'nde dö ne min tek nik adam -
lar�n�n ve baz� fut bol cu lar�n ter cü -
manl���n� ya pan, �s tan bul'un Bre -
zil ya Fah ri Kon so lo su Mus ta fa
K�ran bu kez kar��m�za bir de ne -
me ki tab� ile ç�k�yor. Çe �it li ko nu -
lar� ele ola rak, ken di fel se fi ve
ak�lc� dü �ün ce yap�s� ile bun lar� ir -
de le yip bir so nu ca var mas�n�
sa�l�yor. Bu so nuç lar oku yu cu ya
ki mi za man bir ha yat der si, ki mi
za man uzun bir dü �ün ce ko ri do -
run da yol cu luk va at edi yor.
S�k�lma dan ke yif le oku na bi le cek,
renk li bir in san dan renk li bir de -
ne me...  

Mus ta fa K�ran, 1951 �s tan bul do �um lu.
Se kiz ya banc� dil bi len ya zar, Spor ter -
cü manl���n�n yan� s�ra üç y�l Cem Ce mi -
nay ile Po wer FM, NTV Rad yo’da mi za hi
spor prog ram lar� yapm��. Ayr�ca Ka nal
6’da Sü la le Bo yu Fut bol adl� bir TV
prog ram� yapm��.

● Mus ta fa Ke mal ve Ça nak ka le
■ Sa li ha Yılmaz
■ Top lum sal Dö nü �üm Yayınları

Bir e�i tim gö nül lü sü ola rak ta n� d� �� m�z
Sa li ha Y�l maz’�n ha yat hi kâ ye si ni ir de le -
di �i miz za man kar �� la� t� �� m�z tab lo da
tam bir mem le ket sev da l� s� ol du �u nu
gö rü yo ruz. Ö� ret men lik mes le �i ni mem -
le ke tin en zor ko �ul la r�n da gö nül lü ola -
rak çev re si ne ���k tu ta rak ta mam la yan
Sa li ha Y�l maz ö� ret me nin ad� bu gün bi le
ya �a d� �� ki mi yer ler de bir ki tap, ki mi yer -
ler de bir köy çe� me si, ki mi yer ler de az -
min sim ge si ola rak sev giy le, min net le
an� l�r. Onun mem le ke ti ne olan bu tut ku -
sun dan kay nak la nan geç mi �i ara� t�r ma
ve ö� ren me ça ba s� da ay r� ca ge rek em -
sal le ri ne, ge rek se ge le cek ku �ak la ra ör -
nek ola cak ni te lik te dir. “Geç mi �i ni bil -
me yen, ge le ce �i ni de dü �ü ne mez” il ke -
sin den ha re ket le ka le me al d� �� bu ese ri -
ni de in ce le di �i miz za man ay n� an la y� ��
ve so rum lu luk bi lin ci ni gö rü yo ruz. Ve
Te �ek kür ler sev gi li Sa li ha Y�l maz Ö� ret -
me nim di yo ruz...  ”Ça nak ka le ge çil mez”
di yen le rin an� s� na Say g� la r� m�z la... /
Top lum sal Dö nü �üm Ya y�n la r�

KÖ�ES�K�TAP
Hazırlayan: Ula� YILMAZ

ulas1980@gmail.com
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Kad�köy Cenap �ahabettin �lkö�retim Okulu
Kütüphanesi, 2011-2012 ö�retim y�l�nda veliler
taraf�ndan yeniden düzenlenerek ö�rencilerle

bulu�tu. Türkçe ö�retmeni Zeynep Mol
önderli�inde yap�lan çal��malar kapsam�nda, her

gün 2 veli
gönüllülük esas�na
göre 09.30-13.30
saatleri aras�nda
kütüphaneyi aç�k

tutarak, ö�rencilerin
faydalanmas�n�

sa�l�yorlar. Zeynep
Mol ve Kütüphane

Gönüllüleri,
kütüphane ile ilgili
birçok çal��man�n
yan� s�ra sinema günleri, okur-yazar bulu�malar�,
akademisyenler ile söyle�i gibi etkinliklere imza
att�lar. Bu kapsamda Türkiye'de ya�ayan �ngiliz
romanc� Roger Norman, yazar Bilgin Adal� ve
Marmara Üniversitesi Atatürk E�itim Fakültesi
E�itim Bilimleri Ö�retim Üyesi Yard. Doç. Dr.
Semai Tuzcuo�lu, ö�rencilerle biraraya geldi.

KÜTÜPHANEYE GÖNÜL
VEREN VELİLER

SER� �LANLAR 
Nüfus cüzdan�m� kaybettim. Hükümsüzdür. 

Muzaffer Ayhan KARA 

34 S 6369 plakal� arac�m�n MTV vergilerine ait 2004/1,
2004/2, 2006/2, 2007/1, 2009/1, 2011/2 dönem ödeme

makbuzlar�m� kaybettim.
Mehmet Atila KURAMA

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…

AYNA E��T�M VE PS�KOLOJ�K
DANI�MA MERKEZ�

ÇOCUK - ERGEN -
YET��K�N Ç�FTLER �Ç�N

� Akademik sorunlar, dikkat eksikli�i,
� Çocuklarda korku ve kayg�lar, yas süreci,
� Evlili�e haz�rl�k süreci, ili�ki ve evlilik
sorunlar�,
� Bo�anma süreci, 
� Ki�isel geli�im,
� Kanserin tedavi sürecinde hastaya ve aileye
psikolojik destek.

FARKI HEMEN 
YA�AYARAK GÖRECEKS�N�Z…
Tel.: 0216 385 30 10 GSM: 0536 731 91 97

�nönü Cad. Aydo�an �� Mrk. No. 12 
K.7 D.20 Sahrayıcedid Kadıköy

e-mail.aynapd@aynapd.com
www.aynapd.com

BUDAMADA SON NOKTA:

Kadıköy Belediyesi budadı�ı a�açları gübreye
dönü�türerek tekrar do�aya kazandırıyor.

Ka d� köy 60. Y�l Ana do lu
�l kö� re tim Oku lu ö� -
ren ci le ri, dep rem fe la -

ke ti ya �a yan Van’da ki
Or tan ca �l kö� re tim Oku lu'nun

tüm ö� ren ci le ri ne ye ni y�l kar t�
gön der di. Van l� kar de� le ri için
yü rek le rin de ki s� cak l� �� ve da -
ya n�� ma duy gu su nu PTT’nin
ücretsiz kartlar�na ya zan Ka d� -
köy lü mi nik le rin bu kart la r� da Van’a ula�t�.

Ka d� köy 60. Y�l Ana do lu �l kö� re tim
Oku lu ö� ret men le rin den Mu rat Ta bak ç�,
“PTT ta ra f�n dan in san la ra su nu lan ye ni
y�l kut la ma kart la r�, tam da ac� bir dep re -
min ya �an d� �� Van ili miz de ki ö� ren ci le re

na s�l ma ne vi bir des tek sa� la -
r�z, na s�l bir mo ral mo ti vas -
yon gü cü ula� t� ra bi lir di ye
dü �ü nür ken eli mi ze ula� t�.
Ye ni y�l kut la ma kar t� yaz -
ma n�n, mek tup yaz ma n�n ve
ke li me le ri do� ru, yer li ye rin -
de kul lan ma n�n çok hor gö -
rül dü �ü gü nü müz de, ye ri ne

ula� t� r�l ma s� ge re ken bir ���k
ol du bi zim için bu ye ni y�l kut la ma kart -
la r�. Ve bu ���k Van Or tan ca �l kö� re tim
Oku lu'nun tüm ö� ren ci le ri ne PTT ça l� -
�an la r� sa ye sin de ula� t�. O ü�ü mü� yü rek -
le re bir Merhaba s� cak l� �� n� gö tür dü...”
de di.

Kadıköylü
ö�renciler,
Van’daki

karde�lerine
moral olsun diye

yeni yıl kartı
gönderdi. 

Merhaba Rojhat,
merhaba Şerif...

Öğrenciler trafik işareti yaptı
Hakkı De�er �lkögretim Okulu 4/A sınıfı ö�rencileri, Trafik Güvenli�i ders ödevi için “Trafik

i�aret ve levhaları” yaptı. Ö�renciler, diledikleri trafik i�aretini karton, fon kartonu vb.
kullanarak, birebir ölçülerinde performans görevi olarak imal etti. Ö�retmeni Nilgün Aydın,
“Ö�rencilerimizin yaptıkları bu trafik i�aretlerini, okulumuza hediye edece�iz. Böylece tüm

ö�renci ve ö�retmenlerimiz bunları derslerinde kullanabilecekler” dedi.

Foto�raflar: M. Mehmet AYDIN
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a uf Denk ta� uzun y�l lar Türk si ya sal ha ya -
t�n da önem li bir si ma ola rak yer tut tu.
“Türk si ya se tin de” ta bi ri ni özel lik le kul la n� -

yo rum. Bu de �er li, par lak si ya si in sa n�n K�b r�s
ta ri hin de ki ro lü nü ve a��r l� �� n� bi li yo ruz. Ne var
ki Ra uf Denk ta�’� ya k�n ta ri hin si ya sal ge li� me -
le ri çer çe ve sin de yal n�z ca K�b r�s po li ti ka s� n�n
�e kil len di ri ci le rin den bi ri di ye ta n�m la mak ek sik
ola cak t�r. Çün kü Denk ta� ken di si ni yal n�z ca
K�b r�s’�n de �il, ay n� za man da Türk un su ru nun
ve Tür ki ye’nin var l�k so run la r� n�n so rum lu lu �u nu
ta �� yan da ha ge ni� kap sam da ki bir si ya si ide ale
vak fet mi� bir li der dir. Ba z� la r� onu bu se bep le
ele� tir mi�; mil li yet per ver li �i ni a�� r� bul mu� lar d�r.
Ya n�l m�� lar d�r. Ra uf Bey hiç bir su ret le s�� ve il -
kel dü �ün ce le rin; he le he le �rk ç� e�i lim le rin et ki -
sin de ka la cak bir in san de �il di. O, son iki yüz -
y�l d�r Os man l� ve Cum hu ri yet Tür ki ye’si nin ve
hal k� n�n ya �a d� �� sos yal, si ya sal se rü ven le ri de -
rin le me si ne bi li yor du. 1800’ler den ba� la ya rak
Bal kan Sa va �� so nu na ka dar Ru me li’den Gi -
rit’ten sü rü le rek, ka ç�p gö çen ya da yok edi len
mil yon lar ca in sa n�n u� ra d� �� fa ci alar la yük lü
olay lar di zi si ni de bi li yor du ve da ha önem li si
unut mu yor du. K�b r�s’�n �n gil te re’ye (dik kat:
Rum la ra ve ya Yu na nis tan’a de �il) ve ri li �i nin ö� -
re ti ci öy kü sü nü de bi li yor du… K�b r�s’�n em per -
yal ül ke ler ba k� m�n dan Sü vey� Ka na l� ile Or ta -
do �u stra te ji siy le ili� ki si nin tam far k�n day d�. Ne
ya z�k ki ya k�n geç mi �in de �er len dir me si ni so -
rum lu luk yük len mi� pek çok Türk si ya set çi,
dev let ada m�, dip lo mat ve bü rok rat tan da ha iyi
kav ra y�p yo rum la m�� t�. Bal kan lar ve Ru me li’de,
Av ru pa l� bü yük le rin hi ma ye ve bil gi si da hi lin de -
ki bir as�r sü ren deh �et li Türk k� y� m� n�n an la m� n�
kav ra m�� t�.

Ana va tan de di �i Tür ki ye’ye kar �� son de re ce
du yar l� ve öl çü lü, say g� l� ve sev giy le dav ra nan
bir dip lo ma si yi iç ten lik le be nim se mi� ti. Bu yüz -
den ba z� K�b r�s l� lar ta ra f�n dan ho� kar �� lan ma d� -
�� n� da bi li yo ruz. Ama Denk ta� K�b r�s me se le si -
nin yal n�z ca bir Türk-Yu nan ili� ki le ri co� raf ya s� -
n�n; po li ti ka s� n�n i�i ol ma y�p, bü yük güç le rin Or -
ta do �u’da ki ç� kar la r�y la ba� lan t� l� ol du �u nu ba -
��n dan be ri al g� la m�� t�. �� te onun ko nu yu dai ma
Tür ki ye’yi ve Türk po li ti ka s� n� da içe re cek �e kil -
de ele al� �� bu ger çek çi tes pi tin den dir.

Ra uf Denk ta�, sa� lam ta rih bi lin ci ne ve on -
dan güç ka za nan bir si ya si bi lin ce sa hip tir. Bu
yüz den de son de re ce ger çek çi dir. Bo� söz le re,
si ya si fan te zi le re; ter si za ten söy le ne me ye cek
“ba r��”, “bir lik te ya �a ma”, “geç mi �i unut ma”,
“Av ru pa Bir li �i’ne gir me” gi bi dip lo ma tik jar gon -
la ra hiç bir za man pa buç b� rak ma m�� t�r. Ba t�
dip lo ma si si nin iki yüz lü, ç� kar c�, “in san hak la -
r�”ndan yal n�z ca ken di hak la r� n� gö zet me yi an la -
d� �� n� da gör mü� ve ya �a m�� t�. Ay r�m c� l� �a,
Rum la r�n ka y� r�l ma s� na y�l lar ca ta n�k ol mu� tu.

Denk ta�’� Denk ta� ya pan ve onu uzun y�l lar
dim dik tu tan bi rin ci ni te li �i de rin bir ta rih sel ve
si ya sal bi lin ce sa hip ol ma s� ise; ikin ci özel li �i de
deh �et li ulus la ra ra s� hu kuk bil gi si; man t�k l�, sis -
te ma tik ve me tot lu dü �ün me ve ko nu� ma ye te -
ne �iy di. Hey be si bil giy le ve inanç la, ken di ne
gü ven le do luy du. Kar �� s�n da ki le ri ra hat s�z eden
mü za ke re gü cü bu bi ri ki min den ge li yor du. �u -
nu da dü �ün me li; ya k�n Türk si ya si ha ya t�n da,
Denk ta� ka dar ka rar l�; stra te jik so run la r� ay r�n t� -
la r�y la kav ra y�p; bil giy le tar t� �a bi len bir ikin ci po -
li ti ka c� var m� d�r?

Ra uf Bey, K�b r�s ile il gi li po li ti ka la r�n da sü -
rek li hak l� ç�k m�� t�r. Hak l� ç�k ma s� n�n se be bi de,
dün ya da K�b r�s’la il gi li es ti ri len po li tik rüz gâr la -
ra, pa r�l t� l� ge le cek va at le ri ne ka p�l ma ma s� d�r.
Çün kü onun ta rih bi lin ci; bü yük dev let le rin us ta -
l�k la per de le ne rek yü rü tü len ve sa b�r la sür dür -
dük le ri po li ti ka la r� ra hat ça oku ma s� n� sa� l� yor -
du. Sa mi mi olan la ol ma ya n� ko lay l�k la ay�rt ede -
bi li yor du. Onun Rum ve Ba t� l� lar ca “uz la� maz -
l�k” sim ge si di ye ta n� t�l ma s�; Ba t� l� la r�n sa b�r l� ve
sü rek li po li tik stra te ji le ri ne t�p k� on lar gi bi, ay n�
yön tem le; ya ni �s rar l�, pren sip le re ba� l� ve di -
renç le kar �� l�k ver me sin den dir. Ba t� l� dip lo ma si
unut maz ve ama c�n dan vaz geç mez. Denk ta�
bu nu bi len in san d�. Bu an lam da tam bir Ba t� l�y -
d�. Ba t� l� lar, “Ba t� l�” öl çü le riy le dü �ü nen, dav ra -
nan Do �u lu ve Or ta do �u lu po li ti ka c� la r� sev -
mez ler… “Ba t� c�” olan la r� se ver ler. Denk ta�’� da
bu nun için sev me mi� ler dir. Ne ga rip tir ki, Türk
ta ra f�n dan da onu sev me yen ler “Ba t� c�” olan lar -
d�r. Tür ki ye ve K�b r�s bu co� raf ya da pek na dir
ye ti �en yük sek de �er de bil gi bi ri ki miy le do nan -
m�� bir ze kâ y� ve ka rar l� l�k an� t� n� kay bet mi� tir.
Denk ta�’�n de �e ri ve mil le te hiz met le ri böy le ya -
z� la ra s�� maz. 

Onun bi lin ci ka lan la r�n pu su la s� ol sun.

Murat  KATOĞLU

R

TAR�H B�L�NC� ANITI OLARAK

RAUF DENKTA�

● Semra ÇELEB�

Po li si ye ro man de yin ce ak l� m� za ge len ilk
isim Agat ha Chris ti e’dir her hal de. Ede bi -
ya ta me rak l� ki tap se ver le rin ha yat la r�n da

en az bir ki ta b� n� oku duk la r� �n gi liz ya zar,
1976’da bu dün ya ya ve da et se de, yaz d� �� po li si -
ye-ge ri lim tar z� ro man la r� ve et ki le yi ci ka rak ter -
le riy le unu tul maz lar ara s�n da ye ri ni al d�. As�l ad�
Agat ha Mary Cla ris sa Chris ti e olan ya za r�n ele� -
tir men ler ce bir kla sik ola rak de �er len dir di �i “On
Kü çük Zen ci” ka dar po pü ler bir ba� ka ro ma n�
“Fa re Ka pa n�”, ki tap tan çok ti yat ro uyar la ma s�y -
la dün ya sah ne le rin de ad� n� du yur du. 1947’de
BBC için ya z� lan eser, 1952 y� l�n da ti yat ro ya
uyar lan d�. “The Mou set rap (Fa re Ka pa n�)” ad�y -
la sah ne le re ta �� nan ro ma n�n ilk ti yat ro uyar la -
ma s�n da Ric hard At ten bo ro ugh oy na m�� t�.
Oyun, 1952’den be ri her ak �am Lon dra’da ki Co -

vent Gar den ya k�n la r�n da bu lu nan St. Mar tin
ad�n da ki kü çük bir ti yat ro da oy na n� yor. 60. y� l� -
n� kut la yan “Fa re Ka pa n�”, ti yat ro ta ri hi nin en
uzun sü re sah ne de kal ma y� ba �ar m�� oyu nu ola -
rak Gu in ness Re kor lar Ki ta b�’na da girdi
ve “re kort men oyun” un va n� n� al m��
ol du. Ya z�l d� �� gün den be ri on bin -
ler ce kez iz le yi ciy le bu lu �an Fa re
Ka pa n�, ekim ay�n dan be ri Ka d� -
köy’ün ye ni sah ne si Ti yat ro
Ak la Ka ra’da oy na n� yor. Bu -
rak Ka ra man ile Elif Er dal’�n
yö net ti �i oyu nun, oyun cu
kad ro su da il gi çe ki ci. Her bir
ro lün ba� rol k� va m�n da oy nan -
d� �� Fa re Ka pa n�’nda Ru hi Sa -
r�, Be di a Ener Öz tep, Ga zan fer
Ün düz, Mer ve An la �an, Can
��k y�l d�z, Öz gür Öz du ral, Si bel
Ak de niz ve De niz �en’i iz li yo ruz
sah ne de. 

� MONK SWELL KÖ� KÜ’NDE
B�R KI� GÜ NÜ…

Agat ha Chris ti e’nin ger çek bir olay dan esin -
le ne rek yaz d� �� Fa re Ka pa n�, yol la r�n kar ne de -
niy le ka pan d� �� so �uk bir k�� gü nü Monk swell
Ma li kâ ne si’nde ge çi yor. Ti yat ro Ak la Ka ra’n�n
sah ne ye ta �� d� �� oyun, Yük sel Ay maz’�n ���k ta -
sa r� m�y la da ha ilk sah ne de, ge ri li min içi ne so ku -

yor iz le ye ni. D� �a r� da kar, �s s�z
bir ma li kâ ne ve ar ka da oyu nun
ki lit nok ta la r�n dan “Üç Kör
Fa re” �ar k� s� n�n ür kü tü cü pi -
ya no ver si yo nu… 

Oyun da ön ce, Monk -
swell Ma li kâ ne si’nin ye ni
ev li genç sa hip le ri Mol li e
ve Gil les Da vis’le ta n� �� -
yo ruz. Bu Vic to ri a dö ne -
min den ka lan kö� kü,
pan si yo na çe vi ren genç
çift, ilk kez mi sa fir
a��r la ya cak lar d�r ve

çok he ye can l� d�r lar. Her bi ri
fark l� ka rak ter de olan ve ilk kez Monk -

swell Ma li ka ne si’nde ka lan Ba yan Boy le, Bin ba -
�� Met calf, Chris top her Ren, Pa ra vi ci ni ve Ca se -
well, kar la kap l� yol lar ne de niy le s� k�n t� l� sa at ler
ya �ar ken po lis me mu ru Trot ter’in gel me siy le i� -
ler iyi ce ka r� ��r. Trot ter, ka sa ba da i� le nen bir ci -
na ye ti so ru� tur mak ta d�r ve ar t�k Ma li kâ ne’nin
sa hip le ri de dâ hil ora da ka lan her kes �üp he li dir.

� SIR RI SAK LA MA YA
VAR MI SI NIZ?

Us ta ve genç oyun cu la r�n, iz le yen ler -
le bir lik te çöz me ye ça l�� t� �� bir bul ma -

ca ya dö nü �en oyun, sür priz bir son la
bi ti yor. “The Mou set rap” ad�y la 60
y�l sah ne de kal ma y� ba �a ran oyu -
nun öm rü nün bu ka dar uzun ol -
ma s� n�n ne de ni ise, se yir ci le rin
Fa re Ka pa n�’nda ki s�r r� bun ca y�l
sak la ma la r�… An cak geç ti �i miz
gün ler de bu s�r Wi ki pe di a’n�n
�n gi liz ce say fa s�n da aç�k lan d�.
Bu bil gi nin kal d� r�l ma s� için ro -

ma n�n hay ran la r� Wi ki pe di a’ya di -
lek çe ler yaz d� lar.  Agat ha Chris -

tie’nin to ru nu da olan lar dan üzün tü
du ya rak bu ko nu hak k�n da �un la r� söy le di:  “Bü -
yü kan nem her za man ki tap la r� n�n ve ya ti yat ro
eser le ri nin ça l�n ma s�n dan en di �e du yar d�. Bu
rek la m�n, in san la r�n ti yat ro ya gi dip, oyu nu iz le -
me zev ki ni el le rin den ala bi le cek ol ma s� çok ac�.”

E�er siz de Fa re Ka pa n�’n� zevk le iz le mek ve
uzun y�l lar Tür ki ye’de ki sah ne ler de oy na d� �� na
�a hit ol mak is ti yor sa n�z, s�r r� sak la ma y� unut ma -
y�n. �yi se yir ler!

B�RÇOK karma ve ki�isel sergiye ev
sahipli�i yapan Kad�köy’ün önemli sergi

salonlar�ndan Tolga Eti Sanatevi,
2012’nin ilk sergisinde üç ku�a��

bulu�turuyor. Estetik anlay��lar� birbirine
yak�n Evrensel Derman, Nihat Evren

Derman, Adile Gülan, Tülay Oskay I��n ile
Yusuf Özsarfati’nin ya�l�boya ve suluboya

tekni�iyle olu�turduklar� resimlerinden
olu�an sergi, 21 Ocak Cumartesi günü
aç�l�yor. Selamiçe�me, Ba�dat Caddesi

üzerinde bulunan Tolga Eti
Sanatevi’ndeki sergi, 29 �ubat’a kadar
Pazar ve Pazartesi günleri hariç her gün

11.00-19.00 saatleri aras� görülebilir. 
Tel.: 0216 368 26 79 

www.tolgaetigaleri.com

Üç ku �ak Tol ga
Eti’de bu lu �u yor

● �ule ÖZÇEL�K

Ka d� köy bu gün ler de ye ni bir pro je ye ev sa -
hip li �i yap ma ya ha z�r la n� yor. Ka d� köy
Fo to� raf Mer ke zi ve Fo to ame le Fo to� raf

Gru bu ta ra f�n dan yü rü tü le cek olan Cad de Cad de
So kak So kak Ka d� köy Pro je si start al d�. Pro je
kap sa m�n da; Ka d� köy'ün tüm iba det ha ne le ri, so -
kak la r�, çe� me le ri, oto büs du rak la r�, han la r�, ha -
mam la r� k� sa ca s� her �e yi fo to� raf la na cak. Pro je -
nin Ge nel Ko or di na tö rü Ay �e Kü çük kurt ile pro -
je üze ri ne bir söy le �i ger çek le� tir dik.

� Cad de Cad de So kak So kak Ka d� köy Pro -
je si na s�l ge li� ti?

Biz Ka d� köy’de ku rul mu� bir gru buz. Üye le -
ri mi zin bü yük ço �un lu �u da Ka d� köy lü. Ay n� za -
man da Ka d� köy gü nü müz de ve ta rihte önem li ro -
lü olan bir il çe. Ka d� köy gü nü müz de em lak aç� -
s�n dan da de �er li bir il çe.  Çok ça buk de �i �i yor.
1960’lar da ya p� lan bi na lar �u an da y� k� l� yor.
Yer le ri ne gök de len ler di ki li yor. So kak mi ma ri si
de �i �i yor. Ta rih ten gü nü mü ze ka dar ge len Ka d� -
köy Çar �� s� da hi  son y�l lar da ye ni bir kim li �e bü -
rün dü. Bü tün bun la r�n gör sel ar �i vi nin olu� tu rul -
ma s� la z�m. Ka d� köy’ün bu gün kü ha li nin ge le -
cek ne sil le re ak ta r�l ma s� için bu çok önem li.  Bü -
tün bun lar dan yo la ç� ka rak Cad de Cadde So kak
So kak Ka d� köy Pro je si’ni ha z�r la d�k.

� Pro je yi kaç ki �i yü rü tü yor su nuz?
Bu pro je Ka d� köy Fo to� raf Mer ke zi ve Fo to -

ame le Fo to� raf Gru bu ta ra f�n dan yö ne ti li yor.
Pro je ge nel ko or di na tör lü �ü nü ben ya p� yo rum.
Kü ra tör lü �ü nü U�ur Ka ra ka d�. Ta bi bir de di �er
yö ne ti ci le ri miz var. Ah met De ri�, Nu ran K� z�l -
ka ya, Ay kut Ak gün, Se na Çen ko� lu. �u an da uy -
gu la ma bö lü mün de kaç ki �i lik bir ekip yer ala cak
he nüz bel li de �il. Ama te mel fo to� raf bil gi si ne
sa hip her fo to� raf ç� ar ka da �� m�z bu pro je ye ka t� -
la bi lir. Bu nun için bi ze bir öz geç mi� ile mü ra ca -
at et me si ye ter li.

� Mü ra ca at lar ne re ye ya p� la cak?
Mü ra ca at lar Ba ha ri ye Cd. Ka di fe Sk. Hür -

müz Apt. No:43/2 Ka d� köy
ad re si ne ve ya ay se ku cuk -
kurt@gma il.com ad re si ne ya -
p� la cak. Pro je hak k�n da de tay -
l� bil gi ler ise www.fo to ame -
le.com in ter net si te sin de ya -
y�n la n� yor. 0216 405 22 62 nu -
ma ra l� te le fon dan da bil gi ala -
bi lir ler.

� Pro je yi ger çek le� tir -
mek te ki ama c� n�z ne dir?

Bu �e hir de in sa n�n ço -
cuk lu �u nu ça l� yor lar.
Ço cuk lu �u nu zun geç -
ti �i, genç lik y�l la r� n�z -
da gez di �i niz so kak -
lar cad de ler bir bir de -
�i �i yor. Bu de �i �i min
önü ne ge çe mi yor su -
nuz. Ama bu nu don du -
ra bi lir si niz. Fo to� raf an�
don dur mak t�r bir nok ta da.
Ta ri he bel ge b� rak mak t�r. O

an� ölüm süz le� tir mek tir. Biz
bu nu yap ma ya ça l� �� yo ruz.
Pro je ye Ka d� köy’den ba� la -
ma m� z�n ne de ni bu ra s� ay r� ca -
l�k la ra sa hip bir il çe. Bu nu
bel ki bu ra da ya �ar ken an la m� -
yor su nuz ama uzak la� t� �� n�z
za man da ha iyi an l� yor su nuz.
Ben Ka d� köy’e gel di �im za -
man evim den içe ri gir mi� gi bi
olu yo rum. Gü zel evi mi zin

fo to� raf la r� n� çek mek ten
de ke yif al� yo ruz. Ka d� -
köy’de fo to� raf ge zi le ri
ya pan ne re dey se tek
grup bi ziz. Biz den gö -
rüp bi zim git ti �i miz
yer le re gi den ler olu yor.
Me se la ben Yel de �ir -

me ni’ne he men her s� n� -
f�m için uy gu la ma ge zi si

ya pa r�m. �na n�n; “Yel de �ir -
me ni’ni ge ze ce �iz” de di �im za -

man “ora s� ne re si?” di yen çok olu yor.
� Pro je nin so nun da çe ki len fo to� raf la r�

na s�l de �er len di re cek si niz?
Ön ce lik le iç le rin den se çip bir ser gi aça ca ��z.

Da ha son ra bir al büm bas t�r mak is ti yo ruz. Ta bi bu
ko nu da ba� ta Ka d� köy Be le di ye si ol mak üze re bir -
çok ku rum dan des tek bek li yo ruz. Bu pro je miz de
sa de ce Ka d� köy’ün Cad de ve so kak la r� de �il, iba -
det ha ne le ri, çe� me le ri, ta ri hi me kân la r�, dük kân la -
r� ak l� n� za ne ge lir se fo to� raf la na cak. Ka d� köy Fo -
to� raf Gün le ri’nde de gös te re ce �iz bu fo to� raf la r�
ama al büm çok önem li. Ka d� köy �s tan bul için bir
mi ras. Biz bu mi ra sa sa hip ç�k mak ad� na ya pa bil -
di �i miz en iyi �e yi ya p�p fo to� raf la ya ca ��z ama
son ra s� için des tek bek li yo ruz.

� Pro je yi na s�l yü rü te cek si niz?
Pro je için �u an da ka t� l�m c� la r�n ba� vu ru la r� -

n� ka bul edi yo ruz. Da ha son ra bu ar ka da� lar la bir
top lan t� ya pa ca ��z. Ka d� köy ha ri ta s� üze rin den
her kes çe kim ya pa ca �� böl ge yi be lir le ye cek. Ay -
da bir kez bir ara ya ge lip bu fo to� raf la r� de �er -
len di re ce �iz. Pro je 1 y�l ola rak plan lan d�. An cak
da ha da uza ya bi lir. Ara lar da ser gi ler dü zen le ne -
bi lir. Za man za man Ka d� köy üze ri ne ko nu� ma c� -
lar ça �� ra rak bil gi mi zi de ge li� ti re ce �iz.  Ay l�k
top lan t� la r� m�z için Ka d� köy Fo to� raf Mer ke -
zi’ni kul la na ca ��z.

� Üc ret ko nu sun da ne söy le mek is ter si niz?
Ta ma men üc ret siz bir pro je. Sa de ce ser gi, al -

büm ba s� m� gi bi ko nu lar da des tek le yi ci bu la -
maz sak mas raf lar tüm ka t� l�m c� la ra bö lü ne cek.
Bu pro je ye ka t�l mak is te yen fa kat te mel e�i ti mi
ol ma yan ar ka da� la r� m�z için  de Ka d� köy Fo to� -
raf Mer ke zi Te mel E�i tim le rin de in di rim ya pa -
cak. Bu pro je ye ka t�l mak için pro fes yo nel ma ki -
ne �ar t� da yok. Di ji tal kom pakt ma ki ne ler le de
di le yen ler ka t� la bi lir.

Pro je yi ta kip et mek için Fa ce bo ok’ ta Fo to -
me le ve Ka d� köy Fo to� raf Mer ke zi grup la r� na
üye ola bi lir ler. Böy le ce sos yal a� lar la da Ka d� -
köy lü ler or tak bir pro je de bu lu� mu� olur.

Cadde Cadde Sokak
Sokak Kadıköy Projesi

ile ilçenin görsel
ar�ivinin olu�turulması
planlanıyor. Proje 1 yıl

olarak planlandı.
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Londra St. Martin Tiyatrosu’nda 60. yılını kutlayan,
tiyatro tarihinin en uzun süre sahnede kalmayı

ba�armı� oyunu olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na
giren Agatha Christie klasi�i ‘Fare Kapanı’, Tiyatro

Akla Kara’da polisiye-gerilim tutkunlarıyla bulu�uyor. 

Fare
Kapanı,
Ocak ayı

boyunca her hafta
Çar�amba ve

Per�embe günleri saat
20.30’da Tiyatro Akla

Kara’da izlenebilir. Akla
Kara, Bahariye Caddesi

Akyıldız Pasajı’nda.
Gi�e Tel:

0216 541 43 59

F T�P� hapishanelerdeki
tecridi ve hak ihlallerini

gündeme getirmek üzere
bir kampanya ba�latan
�nsan Haklar� Derne�i
(�HD) �stanbul �ubesi

Cezaevi Komisyonu’nun
haz�rlad��� foto�raf sergisi

bir galayla tan�t�ld�.
Taksim Hill Oteli’ndeki

galada sergilenen
foto�raflar için, 36 sanatç�,
ayd�n, yazar ve gazeteci

parmakl�klar�n ard�nda poz
verdi. “Ya�am

8 Metrekareye S��ar m�?”
ba�l�kl�, Ahmet
A�ao�lu’nun

foto�raflar�ndan olu�an
sergi, 24-28 Ocak

tarihlerinde Tophane’deki
Tütün Deposu’nda

ziyaretçilere aç�k olacak.
Sergide �u isimlerin

foto�raflar� bulunuyor: Nurgül Ye�ilçay, Zuhal Olcay,
Harun Tekin, Lale Mansur, Derya Alabora, Ece

Temelkuran, Erkan Can, Yusuf Çetin, �lkay Akkaya,
Mehmet Bekaro�lu, Gülay, Hakan Ye�ilyurt, Orhan
Alkaya, Jülide Kural, Hale Soygazi, Altan Erkekli,

�anar Yurdatapan, Vedat Türkali, Tekta� A�ao�lu,
Yetkin Dikiciler, F�rat Tan��, Sezgin Tanr�kulu, Ak�n

Birdal, Akasya Asl�türk, Yasemin Göksu, Nur Sürer,
Mesut Akutsa, Hakan Pi�kin, P�nar Sa�, Suavi,

Burhan Berken, Cezmi Ersöz, Arzu Gamze K�l�nç,
Tolga Karaçelik, Ahmet A�ao�lu, Tülin Özen.
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YA�AM
8 metrekareye 
SI�AR MI?
�HD’nin tecride kar�ı
yürüttü�ü kampanya

çerçevesinde
hazırlanan ‘Ya�am 8

Metrekareye Sı�ar mı?’
isimli sergi için 36

sanatçı, aydın, yazar ve
gazeteci parmaklıkların

ardında poz verdi.

Nurgül
Ye�ilçay

Yetkin
Dikinciler

Tülin Özen

Ay�e
Küçükkurt

Ka d� köy pro je si fo to� raf ç� la r� n� ARIYOR
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● Mustafa
SÜRMEL�

O’nu sa de ce bir spor cu,
bir fut bol cu ola rak
gör mek, sa de ce ba z�

yön le riy le an lat mak, ifa de et -
mek hak s�z l�k olur. Bir fut -
bol cu ola rak sa ha da ki du ru �u
ka dar top lum ya �a m�n da, ai le
oca ��n da ki ki �i li �iy le, Bü yü -
ka da’da ki kom �u luk ya �an t� -
s�y la da bir bü tün ola rak an la -
mak, an lat mak ge rek Lefter’i
özel lik le spor cu genç le ri mi ze
bun dan son ra… “Ben spor -
cu nun ze ki, çe vik ve ay n� za -
man da ah lak l� s� n� se ve rim”
di yen ve tüm spor cu la ra me saj ni te li �i ta �� yan
Bü yük Ön der Mus ta fa Ke mal Ata türk’ün bu
sö zü nü ilik le ri ne ka dar ya �a d� ve ör nek ola cak
gü zel dav ra n�� la r�y la, sport men li �i, cen til men -
li �i ve ah la k�y la ha f� za la ra ka z�n d� Lef ter Kü -
çü kan don ya dis. 22 Ara l�k 1925’te Rum bir ba -
l�k ç� ile Türk an ne nin ço cu �u ola rak Bü yü ka -
da’da dün ya ya gel di �in de kim bi le bi lir di ki
y�l lar son ra Lef ter ef sa ne si nin tüm Tür ki ye’yi
sa ra ca �� n� hat ta yurt d� �� na ka dar ya y� la ca �� n�. 
� EF SA NE KO LAY OLUN MU YOR

Bü yü ka da’da, ada n�n bo� ar sa la r�n da
ba� la yan kü çük ço cu �un fut bol hi kâ ye si -
nin, in san la r�n hay ran l� �� n� ka za nan bir ef -
sa ne ye dö nü �e ce �i ni kim bi le bi lir di ki…

Ve Tak sim Spor
Ku lü bü… Lef ter öy le
ba �a r� l� d�r ki, ku lü bün
bü yük le ri ya �� n� bü yü -
tür ler ve nü fus ta 16 ya -
��n da gö rü len, b� y�k la r�
bi le ter le me mi� Lef ter’i
A ta k�m kad ro su na al�r lar
bir an ev vel. Bes bel li bi li -
yor lar d�, fark et mi� ler di
ki bu cev he ri Türk spo ru -
na ka zan d� r�r lar. Fut bo lu -
muz, spo ru muz bir y�l d� -
za ge be dir ar t�k. Ku lü bün
bü yük le ri nin bu us ta l�k,
tec rü be ko kan ham le le ri ni
bo �a ç� kart ma ya cak t�r

Lef ter. 2 y� l�n so nun da va ta ni gö rev ve dö -
nü�… 22 ya ��n da Fe ner bah çe’nin kad ro -
sun da d�r. 17 y�l sü rer sa r�-la ci vert renk ler le
toz lu sa ha lar da ki fut bol re -
si ta li. Üs te lik bu -
gün kü gi bi de
kon for lu, çi men li
de �il dir sa ha lar ve
im kân lar… 1953-
54 se zo nun da gol
kra l� ol du �un da ar t�k
“Ver Lef ter’e yaz
def te re” kli �e ol ur fut -
bo lun ko �ul du �u her
me kân da. Fe ner bah çe
for ma s� n� tam 615
maç ta ter let ir ve 423
go lü def te re yaz ar. Av -
ru pa l� bo� dur maz Tür ki -
ye’de ar tan Lef ter hay -
ran l� �� kar �� s�n da ve ön ce
�tal yan ku lüp le ri son ra da
Fran sa ku lüp le ri ta lip olur
Lef ter için. 1 y�l sü ren Fio ren ti na trans fe ri -
nin ar d�n dan Fran sa’n�n Ni ce ta k� m�n da
oy na d� �� fut bol la ni ce le ri ni hay ran b� ra k�r
ken di si ne. De dik ya Lef ter ko lay olun mu -
yor, he le de “Or di nar yüs” hiç… Mil li for -
ma n�n da hak k� n� ver ir Lef ter. Öy le ki Mil -
li for ma y� 50 de fa üst üs te gi yen ilk fut bol -
cu ola rak spor ta ri hi mi ze geç er. Kap tan l�k
yap t� �� Mil li for ma al t�n da da ta ri he geç er,
21 gol lük re ko ru nu k�r mak uzun y�l lar kim -
se ye na sip ol ma z. Fa al fut bol cu luk bit er o
yi ne kop ma z fut bol dan, yurt d� ��n da ki an -
tre nör lük gö rev le ri nin ar d�n dan ül ke miz de -
ki ta k�m la r� da ça l�� t�r�r. Ba �a r� la r� yö ne ti -
ci lik ya �a m�n da da bit mez. 

Sa ha da ra kip le ri nin kor ku lu rü ya s� olan

Lefter
sa ha d� ��n da dost ve

kar de � gi biy di, evin de ise tam
bir ai le ba ba s�… Ya kom �u -
lu �u… Bü yü ka da’da ki ar ka -
da� la r� n�n an lat t� �� na gö re sa -
de, can dan, ço cuk lu �u nun
Lef ter’i gi biy di. Çün kü �öh ret
onu hiç de �i� tir me mi� ti. De -
dik ya Lef ter Kü çü kan don ya -
dis ko lay olun mu yor. 

� ÖR NEK OLA RAK 
YA �A YA CAK

Lef ter Kü çü kan don ya -
dis 13 Ocak 2012’de ara -
m�z dan ay r�l d�. Fe ner bah -
çe �ük rü Sa ra co� lu Sta -
d�’nda ad� na bir tö ren dü -
zen len di ve ta raf tar lar la
son kez ve da la� t� fut bo -
lun or di nar yü sü. Spor -
cu su, yö ne ti ci si, bü yü -
�ü-kü çü �üy le on bin ler
u�ur la d� ör nek spor
ada m� n� son yol cu lu -
�un da. Naa �� Bü yü -
ka da’da top ra �a ve -

ril me den ön ce Lef ter’in
bir le� ti ri ci li �i ne ta n�k l�k
et ti mil yon lar ca ki �i ge rek
stat ta ge rek se te le viz yon -
la r� ba ��n da. Ba� ba kan
Re cep Tay yip Er do �an,
�s tan bul Va li si Hü se yin
Av ni Mut lu, �s tan bul Bü yük �e hir Be le di ye
Ba� ka n� Ka dir Top ba�  ve Ka d� köy Be le di -
ye Ba� ka n� Av. Se la mi Öz türk ile bir lik te
spor ca mi as� n�n ya n� s� ra Fe ner bah çe li si de
Ga la ta sa ray l� s� da Be �ik ta� l� s� da for ma la -
r�y la ora day d� ve hep bir lik te son gö rev ye -
ri ne ge ti ril di. Dü zen le nen tö re ni nin ar d�n -
dan, Lef ter Kü çü kan don ya dis’in naa �� Bü -
yü ka da’ya gö tü rü le rek, Rum Or to doks Me -
zar l� ��’na def ne dil di. Ya �an t� s�y la ör nek
in san Lef ter Kü çü kan don ya dis bun dan
böy le fut bol sa ha la r�n da ki si yah-be yaz fo -
to� raf la r� ile Fe ner bah çe’nin me� hur çu -
buk lu for ma l� fo to� ra f� ve ör nek spor cu lu -
�uy la ha t�r la na cak. 

20 - 26 OCAK 2012HABER 7

Futbolun ordinaryüsü, sadece Fenerbahçe’nin de�il, tüm
sporseverlerin saygısını kazanmı� ünlü spor adamı Lefter

Küçükandonyadis, Kadıköy’den sonsuzlu�a u�urlandı.
Golleriyle bizleri sevindiren e�siz spor adamının bu

vedasıyla futbolda bir devir kapandı. 

Futbolumuz bir ‘Ordinaryüs’ daha
yetiştirir mi?
Futbolumuz bir ‘Ordinaryüs’ daha
yetiştirir mi?
Futbolumuz bir ‘Ordinaryüs’ daha
yetiştirir mi?
Futbolumuz bir ‘Ordinaryüs’ daha
yetiştirir mi?
Futbolumuz bir ‘Ordinaryüs’ daha
yetiştirir mi?
Futbolumuz bir ‘Ordinaryüs’ daha
yetiştirir mi?

FB’NİN
EFSANEVİ

FUTBOLCUSUYDU
Fenerbahçe'de 1947-1964

yıllarında forma giyen Lefter
Küçükandonyadis, 22 Aralık
1925'te �stanbul'da do�du.
Lefter, sarı-lacivertlilerde

�stanbul Profesyonel Ligi'nde
2, Türkiye �ampiyonası'nda ise

3 kez �ampiyonluk ya�adı.
Kariyerinde 832 gol atan

efsane futbolcu, Fenerbahçe
formasıyla çıktı�ı 615 maçta

423 gol kaydederken, �stanbul
Ligi'nde 1953-1954 sezonunda

gol kralı oldu. 50 kez de
milli formayı giyen

“Ordinaryüs” lakaplı
Lefter Küçükandonyadis,

ayrıca yurt dı�ında �talya'nın
Fiorentina ve Fransa'nın Nice
takımlarında oynadı. Lefter bir

sene de Johannesburg'da
antrenör futbolcu olarak görev
yaptı. Lefter, futbolu 1965-66
sezonunda bıraktıktan sonra

Samsunspor, Boluspor,
Orduspor, Sivasspor ve Mersin

�dmanyurdu'nda teknik
direktörlük yaptı.

KADIKOY-7:Layout 1  1/19/12  10:26 AM  Page 1



8 20 - 26 OCAK 2012

‹nal AY DI NO⁄ LU

�p dok to ru olan bir da y�m var d�. Bir sü re ön ce
rah met li ol du. Fa kül te yi bi tir di �i y�l lar da an ne -
me te le fon aç m��, “Ab la ar t�k ev len me za ma -
n�m gel di, ba na Ga zi an tep’ten bir k�z ba k� ver”

de mi�. Son ra da ko �ul la r� n� s� ra la m��: “K� z�n ai le sin -
de ak�l has ta s� ol ma s�n, i� siz güç süz, ava re ge zen
kim se bu lun ma s�n, ai le si kav ga s�z, gü rül tü süz ve hu -
zur lu ol sun”de mi�. He pi miz �a ��r m�� t�k. K�z la il gi li
hiç bir ko �ul koy mu yor, tüm ko �ul la r� n� ai le üze rin de
top lu yor du. Bun dan 60 y�l ön ce he nüz bi zim ai le de
gen le ri ve so ya çe ki mi kim se bil mi yor du. Da y�m ge -
lin ce an lat t�: “Ev le ne cek genç ler ka dar an ne le ri, ba -
ba la r�, kar de� le ri, da y� la r�, am ca la r�, ha la la r�, tey ze le -
ri de önem li dir” de di. Du yan lar hay ret et ti ama da y�m
ko �ul la r�n dan hiç ödün ver me den çok maz but bir ai -
le nin k� z�y la ev len di ve ölün ce ye ka dar mut lu ya �a d�.

Da ha son ra öy le olay lar duy dum ve ya �a d�m ki
da y� ma hak ver me mek el de de �il di. Geç mi� te çok
ba �a r� l� i� ka d� n� olan bir ha n� me fen di üni ver si te ye
ba� la d� �� y�l lar da ba� ka bir fa kül te de oku yan ya k� -
��k l� de li kan l� n�n il gi si ni çe ker, ar ka da� olur lar. Üni -
ver si te ya �a m� n�n al t�n c� y� l� na ula �an ama ha la ikin -
ci s� n� f� at la ya ma yan de li kan l� n�n fa kül tey le ili� ki si ke -
si lir. Fa kat o, bir i� ara y�p ça l�� mak ye ri ne emek li
olan an ne ve ba ba s�n dan al d� �� harç l�k la yi ne ö� ren -
ci gi bi ya �a m� n� sür dü rür. Tek nik Üni ver si te’de oku -
yan k� z� m�z ise hiç s� n�f ta kal ma dan, de re cey le oku -
lu nu bi ti rir ve p� r�l p� r�l bir yük sek mü hen dis olur. �lk
i� ola rak eve gi der, “Oku lum bit ti, er kek ar ka da ��m -
la ev len mek is ti yo rum” der. Ba ba, k� z� n�n er kek ar -
ka da �� n� ta n� y�n ca �id det le iti raz eder. “�yi bir ai le nin
ço cu �u, ya k� ��k l� ama tem bel. Ömür bo yu bir bal ta -
ya sap ola maz, hep sa na yük olur” der k� z� na. K�z
ya k� ��k l� ya s� r�l s�k lam a��k t�r. Is rar l� olur, ev le nir ler.
Mü hen dis ha n�m her gün i�in de bi raz da ha yük se lir.
�ki er kek ço cu �u ol ma s� na ra� men i�i ni hiç ak sat -
maz, al d� �� kü çük ta ah hüt i� le riy le de bir mik tar pa -
ra bi rik ti rir. Ev len dik le ri gün den be ri ki mi gün k� sa
sü re li ge çi ci i� ler de ça l� �an, ki mi gün ev de ya tan ko -
ca s� na bir ka fe açar. Ka fe, e�i nin ça l�� ma yan ar ka -
da� la r� na top lan ma ye ri ha li ne ge lir. Gü nün bü yük
bir bö lü mü nü oyun oy na ya rak ge çi rir ler. Gar son la r�n
eli ne ka lan ka fe za rar eder. Mü hen dis ha n� m�n yü kü
bir iken iki olur. Hem ko ca s� na harç l�k ve rir, hem de
her ay ka fe nin za ra r� n� ka pa t�r. Ka fe den son ra ya k� -
��k l� e�, iki kez da ha i� kur ma gi ri �i min de bu lu nur,
her iki si de za rar la ka pa t� l�r. Mü hen dis ha n� m�n bi ri -
kim le ri tü ke nir. E�i ne, “Ar t�k sen ça l�� ma” der, her ay
harç l� �� n� ve rir. Mü hen dis ha n�m ge ce gün düz ça l� ��r.
Ye ni bi ri kim le riy le gü zel bir dai re ve iyi ki ra ge ti re cek
üç dük kân sa t�n al�r. Ço cuk la r� özel okul lar da oku tur.
Ço cuk lar ay n� ba ba la r� gi bi dir ler; nük te dan, �a ka c�
ve ho� soh bet fa kat li se yi zor luk la bi ti rir ler. Ön ce bü -
yük, ar ka dan da kü çük Tür ki ye’de üni ver si te ye gi re -
me yin ce, an ne ye ni fe da kâr l�k la ra gi ri �ir ve ço cuk la -
r� Ame ri ka’ya gön de rir. Her iki si bir den üni ver si te yi
bi ti re me den ge ri dö ner ler. An ne her iki kar de �e or -
tak bir i� ku rar, ba ba y� da göz cü ve yar d�m c� ola rak
atar. Dört be� y�l için de an ne nin tüm bi ri kim le ri bi ter.
Kö tü gün ler için al d� �� üç dük kân bi rer bi rer sa t� l�r,
ço cuk la r�n za ra r� ka pa t� l�r. En so nun da an ne, için de
otur du �u de �er li da ire yi sa t�p ço cuk la r�n ka lan son
borç la r� n� öde mek zo run da ka l�r. Emek li ye ay r� l�r ve
ye ni al d� �� kü çü cük da ire de ya� l� ve hâ lâ ya k� ��k l�
e�iy le bir lik te zor bir ha yat ya �ar lar. Ömür le ri nin son
gün le ri ne ka dar ye ti� kin iki ada m� ve to run la r� n� yük
ola rak s�rt la r�n da ta ��r lar. 

“Ar mut di bi ne dü �er” di ye bir söz var d�r. Ço cuk -
la r�n üze rin de ai le ge le nek le ri, al�� kan l�k lar ve gen ler
çok önem li et ki ye sa hip tir. Ev len di �i miz gün evi mi ze
bak t�m,  ka y�n va li de min evi gi biy di. Ora da ne ne re -
de du ru yor sa bi zim ev de de ora da du ru yor du. E�im -
de hem an ne sin den, hem ba ba s�n dan ör nek ler gö -
rü yor dum. Ya �a m� en az on lar ka dar di sip lin li ve dü -
zen liy di. Ka y�n va li de min kur du �u ak�l l� ve hu zur lu ev
or ta m� ay nen bi zim eve de yan s� yor du. Ka y�n va li -
dem 30 y�l ö� ret men lik yap m��, e�i ne des tek ol ma y�
bir ya �am bi çi mi ha li ne ge tir mi� ti. Bi zim ai le miz de
han gi ba �a r� ya ula� t�y sa e�im dai ma an ne si gi bi bü -
yük pay sa hi bi ol mu� tur.

Kök lü ili� ki ler kur mak is te di �i niz bir kim se nin yal -
n�z ken di si ne bak ma y� n�z, mut la ka ai le si ile bir lik te
de �er len di ri niz.  
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Haf ta lık sü re li ye rel ga ze te

YA YIN KU RU LU

Kadriye KASAPOĞLU
Arife ÇALLIOĞLU - Burcu BİTLİS

ÖN CE SEV Gİ �

● Gökçe UYGUN-Semra ÇELEB�

Ka d� köy’de ya �a yan, bu ra da üre -
ten, bu semt te atöl ye le ri, ga -
le ri le ri bu lu nan sa nat ç� lar

biraraya geldiler ve “Sa nat sa -
de ce Av ru pa Ya ka s�’nda ya -
p�l m� yor” di ye rek Ana do lu
Ya ka s�’nda ki ba ��m s�z sa nat
üre ti mi ni gö rü nür k�l mak
için “�ka met gâh Ka d� köy”
pro je si ni ha ya ta ge çir di ler.
Kar gART, Hush Ga le ri, Pi ha
Ko lek tif Sa nat, As falt Art
Ga lle ry ve �s tan bul Ha t� ra s�
Fo to� raf Mer ke zi’nin 6 ay gi bi
k� sa bir sü re de ça l�� ma la r� n� ta -
mam la d� �� “�ka met gâh Ka d� köy”,
25 Ocak’ta ba� l� yor. 19 �u bat’a ka dar
sü re cek olan et kin lik ler için de plas tik ve ça� -
da� sa nat eser le ri nin ol du �u ser gi ler, söy le �i ve
pa nel ler ile Ka d� köy lü mü zik grup la r� n�n kon -
ser le ri var. �ka met gâh Ka d� köy’ü olu� tu ran 5
me kâ na ek ola rak Ar ka Oda ve Du ni a, yan et -
kin lik le re ka p� la r� n� aça rak, ba ��m s�z plak fir -
ma s� Mü zik Hay va n� ise bir ses ka ta lo �uy la et -
kin lik le re des tek olu yor.

Kar gART’tan Tay fun Po lat, pro je fik ri nin
na s�l do� du �u nu �öy le an la t� yor: 

“Ge çen yaz ba ��n da Hush
Ga le ri’den �b ra him Gür man
ve Pi ha Ko lek tif’ten Fun da
Ka ra da�, Kar gart’a gel di -
ler ve ‘bir lik te bir �ey ler
ya pa l�m, bir bi ri mi ze des -
tek ola l�m’ de di ler. Biz de
bu fik re olum lu yak la� t�k
ama ne ya pa ca �� m� z� bil mi -
yor duk. Top lan t� lar yap ma ya

ba� la d�k ve o top lan t� lar da bu pro je yi yap ma
fik ri ç�k t� or ta ya. “Ka d� köy lü sa nat ç� la r�

birara ya ge ti re lim” fik ri ç�k t� �� an dan
iti ba ren he pi miz bu nun üze ri ne ça -

l�� ma ya ba� la d�k. Ba� ka bir �ey
dü �ün me dik. Çün kü Ka d� köy’e

dik kat çek mek is ti yor duk ve
bu nun için en uy gun ça l�� ma
bu olur du. O a�a ma dan son ra
Ka d� köy’de ye ni aç� lan As -
falt Art Gal lery ve �s tan bul
Ha t� ra s� Fo to� raf Mer ke zi
de bi ze ka t�l d�. Ta bi bu ra lar -
da ki ar ka da� lar ta n� d� �� m�z

in san lar d�. Ko lek tif bir i� ya -
par ken ay n� dü �ün ce den in san -

lar la bi ra ra da ol ma y� ter cih edi -
yo ruz.” 

� AMAÇ KA DI KÖY’E VUR GU 
YAP MAK

Po lat, as l�n da çok ge ni� kap sam l� bir pro je
amaç la d�k la r� n� an cak be -

lir le dik le ri tak vi me uy -
mak ad� na bu y�l il ki ni

ger çek le� ti re cek le ri �ka -
met gâh Ka d� köy’ün et -

kin lik le ri ni s� n�r la -
mak zo run da kal d�k -

la r� n� söy lü yor: “As -
l�n da 6 ay gi bi çok k� sa

bir sü re de ha z�r lan d�k.
Hat ta bir ara er te le me yi bi -

le dü �ün dük ama son ra be -
lir le di �i miz tak vi me uy ma -
ya ka rar ver dik. Çok da ha

ge ni� bir pro jey di ka fa m�z -
da ki, da ha çok di sip li ne yer

ver mek, da ha çok ala na ya y�l mak
is ti yor duk. �ka met gâh Ka d� köy’ün

il kin de, za man k� s�t l� l� ��n -
dan do la y� s� n�r l� sa y� da i� ve
et kin lik ola bil di. Du yul -
duk tan son ra ka t�l mak
is te yen çok sa nat ç� ol -
du ama s� n�r l� tut tuk.
Bu y�l plas tik ve ça� -
da� sa nat lar a��r l�k l�
ser gi ler ol mak üze -
re, fo to� raf ve vi de o
k� s�m la r� n�n da ol du -
�u, kon ser aya �� n�n
da ol du �u et kin lik ler
di zi si ola cak.” 

Ay n� za man da geç ti -
�i miz gün ler de 5. ya �� n�

kut la yan Kar ga Mec mu a’n�n Ge nel Ya y�n yö -
net men li �i ni ya pan ve “fa na tik Ka d� köy -

lü” ol du �u nu söy le yen Tay fun Po lat,
�ka met gâh Ka d� köy’le amaç la d�k -

la r� n� ise �öy le s� ra l� yor: 
“Ama c� m�z Ka d� köy’e vur -

gu yap mak. Her ke sin be nim gi -
bi fa na tik Ka d� köy lü ol ma s�
ge rek mi yor ama Ka d� köy’de
bir lik te bir �ey ler üret me nin,
al t� n� çiz me nin çok önem li ol -
du �u nu dü �ü nü yo rum. Çün kü

ko lek tif üre tim Ka d� köy’e has
ol ma sa bi le, sa nat en düs tri si nin

ti ca ri le� ti �i Av ru pa Ya ka s�’nda ki
yer le re gö re çok da ha

yo �un. ‘Ka d� köy ka fa s�’ di -
ye bir �ey var; pay la �� -

m�n bü yük ol du �u…
Ka d� köy’de çok faz -
la sa nat ç� var, atöl -
ye le ri bu ra da, bu ra -
da üre ti yor lar ama
i� le ri ni gö tü rüp
kar �� da ser gi li yor -
lar. Bu na ge rek yok
de mek is ti yo ruz as -

l�n da çün kü Ka d� -
köy’de ürün le ri ni zi

ser gi le ye ce �i niz çok
faz la me kân var. Sa de ce

sa nat ç� la ra de �il ba ��m s�z sa nat ini si ya tif le ri ne
de dik kat çek mek is ti yo ruz.”

� 5 ME KÂN DA AÇI LI�
�ka met gâh Ka d� köy’ün aç� l� �� 25 Ocak’ta 5

me kân da bir den ola cak. Ser gi aç� l�� la r�y la ba� -
la ya cak olan et kin lik ler ay n� gün ak �am Hush
Ga le ri ve Kar ga’da ki iki par tiy le de vam ede -
cek.  �ka met gâh Ka d� köy’ün kon ser ler d� ��n da -
ki tüm et kin lik le ri üc ret siz. Po lat, “Av ru pa Ya -
ka s�’nda ki le re gö re bu ya ka çok uzak, on la r�n
pek ge le ce �i ni san m� yo rum ama en az�n dan bu
ya ka da otu ran her ke si et kin lik le re ka t�l ma ya
ve bu ko lek tif duy gu yu pay la� ma ya ça �� r� yo -
rum” di yor. 

www.ika met gah ka di koy.blogs pot.com

Kadıköylü galeri sahipleri ve sanatçılar
‘Ba�ımsız ve Birlikte! Çünkü biz

Kadıköylüyüz... Çünkü Kadıköy’de
üretiyoruz... Kadıköy’de payla�ıyoruz...’

dediler ve yola koyuldular. Amaçları,
‘�kametgâh Kadıköy’ diyerek Kadıköy’ün

öncü sanat olu�umlarını ve Kadıköylü
sanatçıları ortak bir platformda birle�tirip
Anadolu Yakası’nda süregiden ba�ımsız

ça�da� sanat üretimini ve kolektifli�i
görünür kılmak.

SANATÇILAR
BA�IMSIZ VE

B�RL�KTE 
SES VER�YOR

�KAMETGÂH Kad�köy, güncel sanat
anlam�nda bugüne kadar eksik kalan ve

eksik hisseden Anadolu Yakas�'nda bir enerji
yarat�lmas� anlam�nda önemli. Bu proje,

Anadolu Yakas�'nda ikamet eden sanatç�lar�
ve sanatseverleri yine bu yakadaki

mekânlarla bulu�turacak, tan��t�racak ve bu
y�ldan ba�layarak önümüzdeki y�llar boyunca
Anadolu Yakas�'n�n y�ll�k sanatsal büyük bir
etkinli�i haline dönü�ecek. Bu çerçevede
hem sanata hem de buradaki ya�ant�ya

olumlu etkilerde bulunaca��n� dü�ünüyorum.
Titiz bir ara�t�rma ve yo�un çal��man�n

ard�ndan, videodan yerle�tirmeye, resimden
illüstrasyona farkl� disiplinlerden 18
sanatç�n�n i�lerini sanatseverlerle

bulu�turaca��z. Sanat izleyicilerinin Anadolu
Yakas�'nda �imdiye kadar düzenlenen en
büyük güncel sanat etkinli�i olan bu proje

kapsam�ndaki tüm sergi ve di�er etkinlikleri
takip ederek iyi vakit geçirmelerini diliyorum.

Piha Kolektif Sanat’ın
sahibi Funda Karadağ:

�KAMETGÂH Kad�köy, farkl� bak�� aç�lar� ve
disiplinleri bulu�turarak �stanbul'un sanat

hayat�nda bir köprü i�levi üstleniyor. Ba��ms�z
birkaç sanat alan�n�n biraraya gelerek kolektif

bir sergi yapma fikri al���lm���n d���nda bir
durum. Bu hareket sanat üzerindeki

tahakkümün giderek artmas�na, varolan
galericilik anlay���na ve s�n�rland�rmalar�na kar��

cesur bir ad�m olacak.
Farkl� karakterdeki bu

kadar mekân�n bir araya
gelerek özgür ve ba��ms�z
bir sanat ortam� yaratma

çabas� bana heyecan
veriyor. Kad�köylü
sanatç�lar ve sanat

mekânlar� her ne kadar
birbirini takip edip destek
olsa da hem sanatç�lar�n
kendilerini ait hissettikleri
Kad�köy’le ve birbirleriyle
bütünle�ebilecekleri hem

de sanat mekânlar�n�n birarada çal��ma
yapabildi�i bir birliktelik günümüze dek
sa�lanmad�. Bu duruma ele�tiriden yola

ç�karak mekânsal ve sosyal anlamda güçlü bir
ruhun ve kolektif belle�in potansiyelini

de�erlendirerek sesimizi, “ba��ms�z ancak
birlikte” duru�umuzun gücü ile duyuraca��z.

Risk almay� seven sanat alanlar� olarak ça�da�
sanata kavramsal-boyutsal farkl�l�k getirecek
böyle yenilikçi olu�umlara ilgi ve desteklerini

bekliyoruz.

Hush Gallery sahibi
İbrahim Gürman:

ASFALT Art Gallery yeni bir olu�um. �lk
sergimizi 8 Aral�k'ta açt���m�zda �kametgâh

Kad�köy projesi zaten bizim d���m�zdaki
Hush, Kargart, Piha ve �stanbul Hat�ras�

taraf�ndan planlanm��t� ve hem bizim
iste�imiz ve hem de ayn� aksta yer almam�z
nedeniyle �kametgâh Kad�köy’e dâhil olmu�
olduk. Bu çapta bir etkinlik Kad�köy için bir
ilk. Her sanatç� ve her mekân, hem kendi

özgünlü�ü içinde, bireysel
tavr� ve seçkisiyle yer

al�yor ama bir taraftan da
dayan��mac� kolektif bir

ruhla birlikte hareket
ediyoruz. Kad�köy’de ne
kadar çok, her ku�aktan

ve her alandan sanatç�n�n
ya��yor oldu�unu ve ciddi
bir entelektüel/sanatsal
birikime sahip oldu�unu
görece�iz. Tabii ki bu ilk

etkinlikte üzülerek
hepsine yer verebilmi� de�iliz. Ama

�kametgâh Kad�köy'ü her y�l tekrarlamay�
dü�ünüyoruz. Bir ay boyunca sergiler,

paneller, konserler, performans ve
workshoplar aras�nda dola�an izleyici, bu
birlikteliklerde hem sanatsal pay�al�m hem
de s�cak kar��la�malar, fikir al��veri�leri ve
tabii ki e�lenme imkân� bulabilecek. Yeni

dostluklar,  ba�ka birliktelikler ve tazelenme
f�rsatlar� yaratacak. �ki k�tal� �ehir �stanbul’dan

ve �stanbul d���ndan herkesi Kad�köy’e
bekliyoruz.

Asfalt Art Gallery sahibi
Nazan Azeri:

DO�MA büyüme Avrupa yakal� biri olarak,
Kad�köy’e ilk geli� gidi�lerim Güzel Sanatlar

Fakültesine Haz�rl�k Resim Kursu için
olmu�tu. Daha sonra da Ac�badem’deki
Güzel Sanatlar Fakültesi. Yani Kad�köy
benim hayat�ma sanat ile girdi. Avrupa

yakas�nda foto�raf kurslar�nda çal���rken
s�n�fta Anadolu yakal� bir ö�renci oldu�u

zaman sevinirdim, dersi daha dikkate
alacaklar diye... Aradan y�llar geçti.

�kametgâh için Kad�köy’ü seçen o kadar çok
sanatç� oldu ki! �imdi �kametgâh Kad�köy
projesi ile ete�imizde ne varsa dökmek

istiyoruz. Yaln�zca Kad�köylülere de�il di�er
yakaya da “asl�nda neler dönüyor burada”
diye göstermek istiyoruz. �stanbul Hat�ras�

Foto�raf Merkezi olarak birlikte ama
ba��ms�z bu etkinli�in içinde olmaktan da

ayr� bir keyif al�yoruz.

İstanbul Hatırası Fotoğraf
Merkezi kurucularından

Altan Bal: 

iKAMETGÂH KADIKÖY

Foto�raflar: M. Murat AYDIN

Kar gART’tan 
Tay fun Po lat

Baysan YÜKSEL /
Dünya Bâbil 

Eda GEC�KMEZ /
Takdim 

Kemal TUFAN /
Black & White

Stingray

Orhan Cem ÇET�N /
Yeni Ça�

Mehmet Ö�ÜT / Angelus Çetin KEÇEC� / Duvar
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Viz yonKa d� köy

�SM� her ne kadar ba�ta komik gelse de
Hint sinemas� Bollywood dünya çap�nda
i�ler ç�kar�yor uzun süredir. Bollywood,
Mumbai'deki (eski ad� Bombay)
Hindistan film prodüksiyon merkezi için
kullan�lan, Hollywood ve Bombay'dan
esinlenerek olu�turulmu� bir kelimedir.
Dünyada en çok film üreten ülke olan
Hindistan'da filmlerin neredeyse dörtte
biri Bollywood'da üretilmektedir. Bu
sebepten birkaç film payla��m�n� borç
bilerek ailece izlenebilecek filmler
önermek istedim. Sürelerine ve
�ark�lar�na al���ld��� zaman farkl� tatlar
bulaca��n�za inan�yorum. Aamir Khan ve
Shahrukh Khan ile tan��man�n çoktan
zaman� geldi. 
� TAARE ZAMEEN PAR
� Yönetmen: Aamir Khan
E�itim ve önemi hakk�nda önemli
filmlerden biri haline gelen
“Taare Zameen Par”
mutlaka izlenmesi
gerekenlerden. Aamir Khan
yine i�ba��nda. Yönetmen
olarak çok �eyin
üstesinden gelmi�.
� Konu: Harfleri say�lar�
alg�lama problemi ya�ayan
bir çocu�un çevresi ve
ailesi taraf�ndan tembel
gerizekal� muamelesi
görür. Çal��may�
ö�renebilmesi için yat�l�
okula verildikten sonra
resim ö�retmeni ile
de�i�en hayat� ve
ba�ar�s�n� anlatan bir film.
� 3 �D�OTS
� Yönetmen: Rajkumar Hirani
Bir di�er Aamir Khan filmi
yine e�itim temelli. Uzun
süresine ra�men
gözünüzü
alamayacaks�n�z.
� Konu: Hindistan'�n en
iyi mühendislik okuluna
ba�layan ö�rencilerin
hayat�n� anlat�yor özet
olarak. Sistemin daima yar��
üzerine kurulu oldu�u, herkesin
en iyi olmaya çabalad��� bir
okulda sistemi de�i�tirmeye çal��an
bir ö�renci ve onun en
yak�n 2 arkada��.
Ba�lar�ndan geçenler,
hayattan asl�nda ne
istedikleri. Film, dram ve
komedi türünü en iyi
�ekilde harmanlay�p bize
ö�retici bir film olmakta.
� RANG DA BASANT�
� Yönetmen: Rakesh
Omprakash Mehra
� Konu: Genç bir �ngiliz
bayan (Sue)
büyükbabas�n�n 1920 y�llar�nda
Hindistan'�n özgürlü�ü hakk�nda
yazd��� günlü�ü ile ilgili bir
belgesel çekmek için
Hindistan’a gider.
Hindistan'da kendisine
yard�m etmeyi kabul eden
Hintli genç k�z (Sonia) ile
birlikte belgesel filmde
oynayacak oyuncuyu
üniversitede aramaya
kalk���rlar. Kültüründen
uzakla�m�� birçok aday
kitlesinden sonra kötünün iyisi
tad�nda bir grup olu�turulur. Grup,
belgesel çekildikçe konuyu
kavramaya, benimsemeye ve
haliyle de bilinçlenmeye ba�lar.
Filmin ad� Rang De Basanti (Onu
Sar�ya Boya). Sar�, Hint
kültüründe fedakârl�k anlam�na
gelmekteymi�. Bu yüzden filmin
bir k�sm� sar� renginde çekilmi�.
� SWADES: WE,THE PEOPLE
� Yönetmen: Ashutosh
Gowariker
Uzun süresi ve Hint gerçekli�iyle
güzelli�i ve Shahrukh Khan
� Konu: Mohan uzun zaman
Amerika'da ya�ayan ve
NASA'da çal��an bir Hintli'dir.
Y�llar sonra kendisini büyüten
dad�s�n� özler. Ona olan vefa
borcunu ödemek için onu
Amerika'ya getirip bak�m�n�
üstlenmek ister. Bu amaçla lüks
bir kamp arabas�yla ç�kt���
Hindistan k�rsallar�na uzanan
yolculu�unda unuttu�u
kökenleriyle kültürüyle yüzle�ir.
�çten içe ya�ad��� çeli�kilerin

içindeyken bir de küçüklü�ünde tan�d���
Gita'ya a��k olur. Tüm bu yolculuk en
sonunda Mohan'� ciddi bir karar vermenin
e�i�ine getirir.
� MY NAME �S KHAN
� Yönetmen: Karan Johar
� Konu: R�zvan Khan (Shahrukh Khan)
küçüklü�ünü annesiyle (Zarina Vahab) �ss�z
bir yerde geçiren bir Müslümand�r. Annesi
öldükten sonra Amerika'ya küçük
karde�inin yan�na gider. Orada tan��t��� ve
a��k oldu�u Mandira (Kajol) ad�nda dul ve
Hindu bir kad�n ile evlenir. R�zvan Khan
ayn� zamanda Asperger sendromu
hastas�d�r. Bu hastal�k Otizm rahats�zl���n�n
bir çe�ididir ve ömür boyu süren, sosyal
etkile�ime ve ileti�ime zarar veren, s�n�rl� ve
tekrarlanan davran��lara yol açan beynin
geli�imini engelleyen bir rahats�zl�kt�r. 11
Eylül sald�r�lar�ndan sonra Mandira'nin o�lu

�rkç� kesimler taraf�ndan
dövülerek öldürülür.
Öldürülme sebebi annesi
evlendikten sonra Khan
soyad�n� alm�� olmalar�d�r.
Bunun üzerine Mandira
Rizvan'i terk eder. Rizvan
ne zaman geri
gelebilece�ini sorunca,
Mandira ona Amerika
Birle�ik Devletleri
ba�kan�na gidip, ad�n�n
Khan oldu�unu ama bir
terörist olmad���n�
aç�klamas�n� ve ondan
sonra geri gelmesini
söyler. Rizvan hastal���
dolay�s�yla bunu ciddiye

al�r ve yolculu�una baslar.
Ba�kan ile bulu�madan geri

dönmeyecektir ve ona
diyecektir ki: “Say�n
Ba�kan, benim ad�m
Khan ve ben bir terörist
de�ilim.”
� A WEDNESDAY
� Yönetmen: Neeraj
Pandey

� Konu: �ehrin 5 ayr�
yerine bomba yerle�tirdi�ini

söyleyen bir adam, polise
telefon açarak hapishanedeki 4

teröristin serbest b�rak�lmas�
kar��l���nda bu
bombalar�n yerini
söyleyece�ini belirterek
polisle pazarl��a giriyor
ve ne ilginçtir ki bu olay
polis kay�tlar�na hiç
girmiyor. Kurgusu,
vermek istedi�i mesaj�,
hikayesi ve oyunculuklar�
ile ilgiyi hak ediyor.
� UDAAN
� Yönetmen:
Vikramaditya Motwane

� Konu: Hindistan’�n en iyi yat�l�
okullar�ndan birinde okuyan

Rohan ve 3 arkada��,
okuldan kaç�p sinemaya
gittikleri için okuldan
at�l�rlar ve evlerine
dönmek zorunda kal�rlar.
Arkada�lar�ndan farkl� bir
�ehirde ya�ayan
Rohan’�n annesi y�llar

önce ölmü�, �imdi yan�na
dönece�i babas� ise

Rohan’� 8 y�ld�r görmemi�tir.
Rohan babas�n�n yan�na

döndü�ünde bugüne kadar hiç
görmedi�i 6 ya��nda
bir üvey karde�i
oldu�unu ö�renir.
Ayr�ca babas�n�n sert,
otoriter ve kat�
dünyas�yla da tan���r.
Bir yazar olmak için
ya�ayan ve sürekli
yazan Rohan,
üniversitede edebiyat
okumak istemektedir.
Ancak babas� onunla
ayn� �ekilde
dü�ünmemektedir ve
Rohan için farkl�
planlar� vard�r. Rohan
bu yeni dünyada
ya�amaya çal���rken,
amcas� ve yeni
arkada�lar�yla birlikte
�ehrin sokaklar�yla
birlikte, ba�larda
�s�namad��� karde�i
Arjun’un ve kendisinin
iç dünyas�n� da
ke�fedecektir.

● 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

Ha zır la yan:
Der sim ÖZEL

dersim92@hotmail.com

BOLLYWOOD
HOLLYWOOD’A KAR�I

�stanbur... Aynı yerde hem en duygulu
halk ezgileri hem de gerçek Van

Kahvaltısı ve Üç çayı...

De�erli okuyucular sizlere yine
Kad�köyümüzün göbe�inden, yani Çar��

içinde bir sokaktan bahsedece�im..
Bal�kç�lar Çar��s�’ndan ilerledi�inizde

hemen önünüze ç�kan bir sokak
Güne�libahçe Sokak.. Soka�a

girildi�inde kendinizi bamba�ka bir
e�lence aleminin içinde buluyorsunuz…

Eskiden beri devam eden mekânlar�n
yan� s�ra yenileri de aç�lm��... Burada
bulunan bütün eski evler, restoran

olarak, bar olarak, kafe olarak yeniden
hayat bulmu�... Bu sokak adeta

Beyo�lu Nevizade’nin ayn�s� haline
gelmi�… Eskiden bir parça demlenip

e�le dostla sohbet edelim diyenler
kar��ya geçip bir sürü yol kat ederek bir

de�i�iklik ya�amak isterlerdi…
�imdilerde ayn� havay� sa�layan

Güne�libahçe Soka��m�z var… Soka��n
içinde masalar, bal�k ve deniz ürünleri

a��rl�kl� onlarca mekân, hangisini
be�enirseniz orada kal�yorsunuz…
Ayaküstü hizmet veren müzisyenler
keyfinize keyif katmak için masalar�
dola��yorlar... O s�rada geçen bir

ahbab�n�za rastl�yorsunuz, hiç akl�n�zda
yokken aran�za kat�l�p sizinle ayn� keyfi

payla��yor… Yani enteresan, enerjisi çok
de�i�ik güzel bir yer olmu� buras�…
Soka�� sonuna kadar gezip bir yere

oturay�m istedim… Soka��n önemli bir
bölümünde Çiya Restaurant birkaç ayr�
yer açm��... Otantik yemekleriyle ünlü

Çiya bu sokakta, de�i�ik seçenekler de
sunan mekânlarda hizmet veriyor.
Çiya’y� ayr�ca tan�tmak istiyorum

sizlere daha sonra…
Soka��n sonunda �stanbur Cafe

Bar diye bir yer dikkatimi
çekti. Merdivenle inilen

çok da dikkat çekmeyen
bir mekân… Ancak

gündüz saat 17.00’ye
kadar gerçek Van

kahvalt�s� servisi olan
bu mekân gece ünlü
ozanlar�n sahne ald���
türkü bar olarak hizmet
veriyor... Benim dikkatim

Van kahvalt�s�ndayd�. “Birçok
yerde var olan Van kahvalt�s�nda

biz çok iddial�y�z” diyen üç han�m
kar��mda duruyordu… Bu üç kad�n çok
eski dostlar. Van kökenli bu üç han�m,
her �eyi Van’dan getirilerek gerçek Van

tatlar�n� Kad�köylülere tan�tmak için
kollar� s�vam��lar ve dü�mü�ler yollara
do�ru Van’a... Sunacaklar� lezzetlerin

kayna��na giderek, farkl� sofralara konuk
olmu�lar, bilgi alabilecekleri ustalarla tek
tek görü�mü�ler, dan��m��lar, ailelerinin
deneyimlerinden de faydalanarak Van

kahvalt�s�n� en do�ru sunabilmek için ne
mümkünse yapm��lar. Aylarca süren bu

çal��malardan sonra tüm ba�lant�lar� da
kurarak �stanbur’da sofralar�n� açm��lar..
Bize öyle bir kahvalt� sofras� açt�lar ki bu

i� böyle olur dedik... Kahvalt�n�n
haricinde bir de “3 Çay�” diye bir

ikramlar� var… “Bizim oralarda havalar
erken karar�yor da biz be� çay�n� üç’te
haz�rl�yoruz” diyorlar… Harika, i�lemeli

bir demlikte çay�n�z geliyor... Van çöre�i
Van’dan geliyor, de�i�ik bir tat… S�cak
çay�n buhar�nda taze pi�mi� yufkaya bal

kaymak sürerek ba�l�yorsunuz,
üstüne otlu peynir.. Van

yöresine has bu peynir,
koyun sütünden ve
da�lardan toplan�lm��

çe�itli otlar�n
kar���m�ndan oluyor.. 
Kavrulmu� un üstüne

yumurta… Ya�� al�nm��
ayran torbada süzülüp

otlarla kar��t�r�l�yor..
Kavut... Benim favorim…

Bu�day kavrulup eziliyor,
pekmez veya balla

kar��t�r�l�yor. Muhte�em bir tat ve
daha birçok çe�it… Ortaya otantik van
örtülerinin üzerinde gerçek bir lezzet
harman� ç�k�yor… Bütün bu ikram

edilenlerin hepsi Van’dan geliyor... Biz
bay�ld�k bu lezzetlere… Gerçek bir Van

kahvalt�s� etmek isteyenlere tavsiye
ediyoruz... Ayr�ca gece kal�rsan�z da
önemli Türk Halk Müzi�i ustalar�ndan

saz ve söz at��malar�n� da keyifle
dinleyerek, yeme�inizi yiyebilir, içkinizi

yudumlayabilir ,dost muhabbetinin
tad�na var�rs�n�z….

Sevgiyle ve lezzetle kal�n�z....

Esma Bayraktar

Lezzete

Yolculuk

Bu mekânda VAN KAHVALTISI çok lezzetli
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● Gök çe UY GUN

80'i a� k�n mes lek oda s�, si vil top lum ör gü tü,
ve si ya si par ti den olu �an “Hay dar pa �a Da -
ya n�� ma s�”, tren hat la r� n�n 2 y�l sü rey le ka -

pa t�l ma s� ko nu su nun de �er len di ril me si ve ey -
lem pla n� n�n be lir len me si ama c�y la 17 Ocak Sa -
l� gü nü Ka d� köy'de ki TMMOB Mi mar lar Oda s�
�s tan bul Bü yük kent �u be si Ana do lu 1. Böl ge
Tem sil ci li �i'nde bir top lan t� dü zen le di. 

Top lan t� da ko nu �an  Hay dar pa �a Da ya n�� -

ma s� bi le �en le rin den Bir le �ik
Ta �� ma c� l�k Ça l� �an la r�
Sen di ka s� (BTS) �s tan -
bul 1 No'lu �u be Ba� -
ka n� Ha san Bek ta�, 1
�u bat'tan iti ba ren ka -
pa t� la ca �� aç�k la nan
Geb ze-Kö se köy hat t� -
n�n Tür ki ye'nin en yo -
�un de mir yo lu hat la r�n -

dan bi ri ol du �u nu an�m sa ta -
rak, “Bu hat ta, Ana do lu

tren le ri ha riç gün lük 24
tren le 10 bi ni a� k�n ki �i
yol cu luk edi yor  ki
bun la r�n ço �u ge zi de -
�il i� ve e�i tim amaç l�
ya p� lan yol cu luk lar”

bil gi si ni ver di. Bek ta�,
böy le si ne önem li bir hat -

t�n ka pa t�l ma s� n�n uzun sü re
halk tan sak lan ma s� n� ele� ti re rek,

“15 Mart'ta Pen dik-Geb ze ara s� ka pa -
na cak. Ka mu oyun dan ye ter li tep ki ol ma d� �� n�
gö rün ce Ma y�s ya da Ha zi ran'da da Pen dik-Hay -
dar pa �a ara s� ka pa na bi lir. Oy sa ray ye ni le me i� -
le mi yol ka pat ma dan da ya p� la bi lir. Dün ya da
bu nun ör nek le ri var. E�er biz ye ter li tep ki yi ko -
ya bi lir sek bu yan l�� ka rar dan dö nü le ce �i ne inan -
c� m�z tam” de di. TMMOB Mi mar lar Oda s� �s -
tan bul Bü yük kent �u be si Ana do lu 1. Böl ge
Tem sil ci li �i Ba� ka n� Sal tuk Yü ce er de, “Bu i�in
önü nü, hal k�n ya ra r� na ola rak bir neb ze ol sun
ke se bil mek ama c�n da y�z” ifa de si ni kul lan d�.
Hay dar pa �a Ga r� ko nu sun da çok s� k�n t� l� bir sü -

reç ten ge çil di �i ne de i�a ret eden Yü ce er, “Bi li -
yor su nuz �s tan bul Bü yük �e hir Be le di ye si, 25
Ara l�k'ta Hay dar pa �a'ya ili� kin 1/5000'lik ko ru -
ma pla n� n� ka bul et ti. Ama bu plan �u an muh te -
me len Ba� kan Ka dir Top ba�'�n önün de ol ma s� na
kar ��n ha len im za lan ma d�, ge cik ti ril me ye ça l� �� -
l� yor. �m za ol ma dan da plan aç�k lan ma ya ca ��
için bi zim bu pla n�n de tay la r� n� ö� ren me �an s� -
m�z yok” di ye ko nu� tu. TMMOB Mi mar lar
Oda s� Ge nel Ba� ka n� Eyüp Muh cu ise ka mu -
oyu nun dik ka ti ni tren hat la r� n�n ka pa t�l ma s� ko -
nu su na çek mek ge rek ti �i ni vur gu la d�..

� TREN YOL CU LU �U NA EL VE DA...
Ha t�r la na ca �� üze re TCDD'nin 2013'te bi ti -

ril me si plan la nan An ka ra- �s tan bul ara s� yük sek
h�z l� tren i� let me ci li �i pla n� kap sa m�n da Geb ze-
Kö se köy ara s�n da ki yo lun re ha bi li te ça l�� ma la r�
ne de niy le 1 Ocak 2012'ten iti ba ren Ana do lu'dan
Hay dar pa �a'ya ge len ba z� ana hat tren se fer le ri -
ne ara ve ril di, ba z� la r�n da sa at de �i �ik li �i ne gi -
di li. Bu kap sam da Geb ze-Kö se köy hat t� 1 �u bat
iti ba riy le, 2 y�l bo yun ca ta ma m�y la yol cu ta �� -
ma s� na ka pa t� la cak. 2012 Mart ay� so nu iti ba riy -
le de Geb ze-Pen dik ara s�n da ki ban li yö tren le ri
yal n�z ca Hay dar pa �a-Pen dik ara s�n da ça l� �a cak.

10 20- 26 OCAK 2012 HA BER

ra l�k 1964, K�b r�s… Ço �un lu �u Rum olan
bir böl ge de ka lan iki Türk genç, Gü ner ve
Ne ca ti. O dö nem Türk böl ge le ri ne ula ��m
ka pa l�, ai le le ri nin ya n� na gi de mi yor lar. So -

kak lar da si lah l� EO KA as ker le ri ge ce gün düz
dev ri ye ge zi yor; gün ler dir ev de mah sur lar. Yi ye -
cek bir �ey kal ma y�n ca bah çe ye ç� k�p in cir top la -
mak bi le ölüm le ka l�m ara s�n da in ce bir çiz gi...
So nun da bir sa bah olan olu yor ve iki ar ka da� o
böl ge de ki iki yüz ka dar Türk le bir lik te ev le rin den
si lah zo ruy la al� n�p Lef ko �a’ya gö tü rü lü yor ve
Cik ko ad l� bir okul da esir ola rak tu tul ma ya ba� l� -
yor lar.

Ara l�k, K�b r�s’�n s� cak ik li mi nin ye rin de yel ler
es ti �i bir ay. Ta� bi na da ne her han gi bir �s�t ma
var ne de ya ta cak yer. Bir ta ne ta� ze mi ne ser -
me le ri için, bir de üzer le ri ne ört me le ri için iki bat -
ta ni ye ve zey tin ek mek le ge çen gün ler... On la ra
ve ri len tek bil gi, Türk as ker le ri nin her han gi bir sal -
d� r� s� ha lin de öl dü rü le cek le ri. Esir dü� me le rin den
yak la ��k bir haf ta ka dar son ra Bir le� mi� Mil let ler
gö rev li le ri tut sak la r�n du ru mu nu gör mek için kon -
tro le ge li yor lar. Ay n� gün ilk de fa zey tin-ek mek ten
fark l� bir �ey ge çi yor bo �az la r�n dan; süt. 

Esir dü� me le ri nin üze rin den yak la ��k on gün
geç mi�, ümit le ri tü ken mek üze rey ken oku lun
bah çe si ne bu se fer Bir le� mi� Mil let ler’in oto büs -
le ri ya na �� yor. Ne ler ol du �u na tam ola rak ma na
ve re mez ken, bir bir araç la ra bin di ri li yor lar. Lef ko -
�a’n�n Sa ray Mey dan�’na gel dik le rin de on la r�
‘Mü ca hit’ k� ya fet le ri için de, o za man lar Mil li Mu -
ka ve met Te� ki la t�’n�n ba ��n da ki iki adam dan bi ri
olan, Ra uf Denk ta� biz zat kar �� l� yor. O gün, o
mey dan da ser best ka lan iki yüz Türk için Denk -
ta� hem kur tu lu�, hem de umut de mek olu yor.
Ne ca ti ve Gü ner, Ra uf Denk ta�’�n on lar için ay n�
mey dan da ki Sa ray Ote li’ni aç t� r� �� n�, ka lo ri fer le ri
yak t� r�p ak �am ye me �i ha z�r lat t� �� n�, o ak �am ye -
dik le ri ta vu �u ve s� cak bi na da ha l� la r�n üze rin de
gün ler so na çek tik le ri ilk hu zur lu uy ku yu hiç unut -
mu yor lar. �� te o genç ler den Ne ca ti, be nim ba -
bam.

Son ra dan ö� ren dik le ri ne gö re Ra uf Bey esir
al�n d�k la r� n� ö� re nir ö� ren mez, on la r� kur tar mak
için ge ce gün düz dört bir yan dan te mas la ra ba� -
la m��. Bir le� mi� Mil let ler’e gün ler ce bas k� ya pa -
rak ön ce ha yat la r� n� ga ran ti al t� na al m��, son ra da
on la r� esa ret ten kur tar m��. Denk ta�’�n mü ca de le -
ci li �i, mü za ke re gü cü ve si ya si ira de siy le kur tar -
d� �� ha yat lar bu iki yüz ki �iy le s� n�r l� de �il el bet te.
‘Ha yat’ der ken sa de ce ne fes al�p ver mek ka dar,
bel ki de da ha faz la öz gür lük ve ba ��m s�z l� �� kas -
te di yo rum.

K�b r�s’a gi der se niz Denk ta�’la il gi li da ha bu na
ben zer yüz ler ce hi kâ ye din le ye bi lir si niz. Ce sa re -
ti ni, ka rar l� l� �� n� ve hal k� na ba� l� l� �� n� Tür ki ye’de
te mas lar da bu lun du �u s� ra da ha di se ler ne de niy -
le K�b r�s’a ula ��m yol la r� ka pa n�n ca, giz li ce bir
san da la at la y�p kü rek çe ke rek Ak de niz’i ge çi �i nin
ger çek öy kü süy le ak ta ra bi lir ler. Mü te va z� ki �i li �i
ve öz gü ve ni ni, ak �am sa at le rin de sur la ra fo to� raf
çek me ye gi der ken ko ru ma la r� n� ev le ri ne gön de ri -
�iy le an la ta bi lir ler... 

Yük sek de �e ri ni sez di �im Denk ta�’�n si ya se -
ti ni an lat ma y�, ta rih çi le re ve si ya set bi lim ci le ri ne
b� rak ma l� y�m. Ben ba ba ta ra f�n dan K�b r�s’l� bir
Türk ola rak, ço cuk ken bir kez ol sun gör me �an -
s� na eri� ti �im Ra uf Bey’le il gi li din le di �im hi kâ ye -
ler den bir iki si ni pay la �a rak onu an mak ve ken di
ad� ma ona te �ek kür et mek is te dim. Denk ta� bü -
tün dün ya n�n yok say mak is te di �i Ku zey K�b r�s’l�
Türk ler’in ba ��m s�z l� �� için as ker ola rak da si ya set
ada m� ola rak da bir gün bi le ta til yap mak s� z�n ça -
l�� t�. Ken di ni Ku zey K�b r�s’�n ege men li �i ne ada -
m�� bu e�i zor bu lu nur ni te lik te ki li de rin son söz -
le ri bi le Ku zey K�b r�s’�n ba ��m s�z l� �� na da ir di:
“Söy le yin on la ra, bu ra s� ba ��m s�z bir cum hu ri yet -
tir". 

Ra uf Denk ta�, ken di ha ya t� n� ken di si özet le -
mi� ol du; ba ��m s�z l�k için ya �a d�, ba ��m s�z l�k di -
ye rek öl dü. Ne olur sa ol sun, gi der ken de ar ka s�n -
da ölüm süz bir eser b� rak t�; Ku zey K�b r�s Türk
Cum hu ri ye ti’ni. 

As l ı  AY HAN

A

BABAMIN HAYATINI
KURTARAN ADAM

� Kadıköy Belediyesi Engelsiz ��
ve �stihdam Merkezi ne zaman

kuruldu?:
2005 y�l�nda Avrupa Birli�i Projesi

olarak ba�lam��, 2006 y�l�nda
Kad�köy Belediyesi bünyesinde

merkez haline dönü�türülmü� ve
sürdürülebilirli�i sa�lanm��t�r.
� Merkezin amacı nedir?:

Engelsiz �� ve �stihdam Merkezinin
amac� toplumda en çok ayr�mc�l��a

u�rayan kesimlerden biri olan
engellilerin i� ya�am�na

kazand�r�lmas�na yönelik çal��malar
yürütmektir. Merkez bu amaç

do�rultusunda, engellilerin do�ru,
verimli ve uzun süreli istihdam� için

dan��manl�k hizmeti verir.
� Merkezde hangi çalı�malar

sürdürülmektedir?:

• Üyelere istihdam öncesinde
özgeçmi� formu olu�turma, i�

ba�vurusunda bulunma, i�
mülakatlar�nda sa�l�kl� ileti�im

kurma konular�nda dan��manl�k
hizmeti verir.

• Merkeze kay�tl� üyeler
istihdamlar� için engelli aç���
bulunan firmalara nitelikleri
do�rultusunda yönlendirilir.

• Merkezde direk istihdama yönelik
çal��malar�n yan� s�ra istihdam�

artt�rmaya yönelik e�itim
çal��malar� da sürdürülür.

• Engellilerin gerçekle�tirdikleri i�
görü�melerinde moral ve

motivasyonlar�n� artt�rmak ve
çal��ma hayat�na daha rahat uyum

sa�layabilmeleri için psikolojik
destek verilir.

• �stihdam öncesi ve sonras�
engellilerin ya�ayabilecekleri yasal
sorunlar için hukuki dan��manl�k

hizmeti verilir.
• Engelliler merkeze kay�tlar�n�

birebir ba�vuruda bulunarak ya da
internet yolu üzerinden

yapabilmektedir.
� Merkezde istihdama yönelik

hangi kurslar düzenlenmektedir?
Kayıt yaptırmak için neler

gerekmektedir?:
Merkez 1 Mart 2011 tarihinde

ba�layacak, Bilgisayar, �ngilizce,
Tak� ve El Sanatlar� kurslar�

düzenleyecektir.
Kurslara kat�l�mak için merkeze

kay�tl� olmak gerekmektedir.
Merkeze kay�t yapt�rmak için

engelli raporunuz, kimlik belgesiniz,
1 adet foto�raf�n�z ile birlikte
a�a��daki adrese gelmeniz

gerekmektedir.
B�ZE ULA�IN

Adres: E�itim Mah. Kasap �smail
Sok. Sad�ko�lu Plaza 5 Kat: 2

No: 49 Kad�köy, Istanbul, Turkey
Tel.: 0216 338 88 84

0216 338 24 14
Mail: engelsizis@kadikoy.bel.tr

WEB:
http://engelsizis.kadikoy.bel.tr

EN GEL S�Z BU LU� MA NOK TA SI

De�erli  Tüketiciler
Bir süredir yaz�l� ve
görsel bas�nda yeni
ç�kar�lan ve sat��a

sunulan “Yar� Çeyrek
Alt�n”dan

bahsedilmektedir.
Ba�bakanl�k Hazine

Mü�te�arl��� Darphane
ve Damga Matbaas�

Genel Müdürlü�ü
taraf�ndan 14.12.2011
tarihinde ilgili birimlere
gönderilen 13311 say�l�

yaz�da alt�n basma
görevinin kanunla

kendilerine verildi�i,
son zamanlarda farkl� görünüm 

ve gramajda olmakla birlikte
Cumhuriyet Alt�n� alg�s�n�

yaratacak nitelikte ve tüketicinin
e�ilim ve beklentileri nazara

al�narak alt�n bas�m� yap�ld��� ve
sat��a sunuldu�u haberlerinin
yaz�l� ve görsel medyada yer

ald���, halk aras�nda çeyrek olarak
bilinen, tedavül para ve bas�m�
yasa ile belirlenmi� milli ziynet
alt�nlar�na benzerlik gösteren

yar�m veya yar� çeyrek ifadeleri
kullan�lmak suretiyle sade

vatanda�� YANILTMA niteli�i
ta��yan ürünlerin yap�lmas� ve

piyasaya sunulmas�n�n
uygun olmad���

belirtilmi�tir. Bu yaz�ya
dayan�larak �stanbul
Kuyumcular Odas�

taraf�ndan Derne�imize
gönderilen 27.12.2011
tarihli, 2011 / 557 say�l�

yaz�da da Darphane
taraf�ndan bas�lan ve

halk�n al��t��� ölçülerdeki
22 ayar çeyrek alt�n�n
a��rl���n�n 1.75 gram,

yar�s�n�n ise 0.875 gram
olmas� gerekti�i, ancak
bahse konu “yar� çeyrek
alt�n” ismi alt�nda sat�lan

alt�nlar� incelediklerinde 0.63 gram
oldu�unu belirledikleri, dolay�s�yla

bu alt�nlar� alan tüketicilerin
bozdurmak istediklerinde

bekledikleri miktar�n alt�nda fiyatla
kar��la�malar�n�n kaç�n�lmaz

oldu�u bildirilmi�tir. Söz konusu
yaz�lar ekinde gönderilen resimli
ilan incelendi�inde sözü edilen

alt�nlar�n özel bir �irket taraf�ndan
bas�lmakta oldu�u ve üzerlerinde

Darphane ve Damga Matbaas�
Genel Müdürlü�ü’nün

damgalar�n�n bulunmad���
görülmü�tür. De�erli tüketiciler,

yap�lan aç�klamalar
göstermektedir ki “yar� çeyrek

alt�n” denilerek tüketicilerde farkl�
bir alg� yarat�lmaya çal���lmakta ve

sat��a sunulan yar� çeyrek
alt�nlar�n tüketicilerimizin

alg�lad�klar� 22 ayar çeyrek alt�n�n
yar� gramaj�nda olmad���,

dolay�s�yla normal bir tüketici
alg�s�nda yan�lt�lma olas�l���

bulundu�u anla��lmaktad�r. Bu
durumda ileride beklentinizi

bulamamak ve aldat�lm�� duruma
dü�memek için Genel Müdürlü�ün

yaz�s� do�rultusunda yasal
çerçeveye uyman�z�, sektörde bu

tür ürün ve reklamlara itibar
etmemenizi, ancak yine de almak
istiyorsan�z bu isim alt�nda sat�lan
alt�nlar� al�rken gerekli ara�t�rmay�

yapman�z� ve sat�c�dan gerekli
bilgilendirmeyi yapmas�n�

istemenizi öneriyoruz. 
Saygılarımızla...

SORULARINIZI BEKL�YORUZ!
E�er siz de tüketici olarak ma�duriyetler ya��yorsan�z sorular�n�z� gazetekadikoy@gmail.com

adresine iletebilirsiniz. TÜKODER Tel.: 0.216. 349 85 10

TÜKETİCİNİN
DOSTU

TÜKODER GENEL BAŞKANI

Av. �ükran
ERO�LU

Tren hattının kapatılmasına
karşı kampanya
Tren hattının kapatılmasına
karşı kampanya
Tren hattının kapatılmasına
karşı kampanya
Tren hattının kapatılmasına
karşı kampanya
Tren hattının kapatılmasına
karşı kampanya
Tren hattının kapatılmasına
karşı kampanya

Sorularla Engelli Hakları

Ka d� köy Kent Kon se yi Ço cuk Mec li si, 10
Ocak gü nü Koz ya ta ��'nda ki Ka d� köy Be le di -
ye Mec lis sa lo nun da top lan d�. 55 il kö� re tim

oku lu okul tem sil ci le ri nin da n�� man ö� ret men le ri
ile bir lik te ka t�l d�k la r� top lan t� “Gü ven li Kent Ka d� -
köy” te ma s� ile ger çek le� ti ril di.

Top lan t� n�n ko lay la� t� r� c� l� �� n� ya pan Ka d� köy
Kent Kon se yi Yü rüt me Ku ru lu üye si Er do �an Ka ra de -
niz, “Ço cuk la r�n ho� la na cak la r�, gü ven le oy na ya bi le -
cek le ri aç�k alan la r� var m�? Bah çe, yol, park, ye �il
alan lar ye ter li mi? Okul ha ya t� gü ven li ve sa� l�k l� m�?
Okul ta ��t la r�n da, oku la gi ri� te, s� n�f ta, ko ri dor da, okul
bah çe sin de, oyun ve spor alan la r�n da, okul ç� k�� la r�n da,
ka za ve ya ra lan ma ile so nuç la na bi le cek du rum lar da
ken di mi zi gü ven için de his set me li yiz” de di. 

Erdo�an Ka ra de niz, “Ço cuk lar, kent sel dü zen le -
me ler ya p� l�r ken pek ha t�r lan maz lar. So kak la r�n da gü -
ven le do la �a bi le cek le ri ço cuk dos tu Ka d� köy için ye rel
dü zey de ka rar al ma sü reç le ri ne ço cuk la r� da ka tan bir
me ka niz ma ol ma l�. Ka d� köy Kent Kon se yi Ço cuk
Mec li si böy le bir me ka niz ma i� le vi üst len me li dir”
�eklinde ko nu� tu.

� M� MA R� DE ÇO CUK
Top lan t� n�n aç� l�� ko nu� ma s� n� ya pan Ka d� köy �l çe

Mil li E�i tim Mü dü rü Fer �at Ayar da, “Ö� ren ci le ri mi -
zin okul la r� m�z da gü ven için de e�i tim ö� re tim gör me -
si ni sa� l� yo ruz. Ça l�� ma la r� n�z da ba �a r� lar di le rim” de -
di. “Gü ven li Kent Ka d� köy” te ma l� bir su num ya pan
Ka d� köy �l çe Em ni yet Mü dü rü Ha kan Boy dak ise  Ka -
d� köy'de okul çev re le rin de ve so kak la r�n da gü ven li �in
na s�l sa� lan d� �� an lat t�. �kin ci su nu mu yapan TMMOB
�e hir Plan c� la r� Oda s�'ndan Ça re Ol gun Ça l�� kan da
mi ma ri aç� dan gü ven li ya �a m�n na s�l sa� lan ma s� ge rek -
ti �i ne de �i ne rek, ço cuk, kent ve mi mar l�k ili� ki le ri ni
an lat t�. Mar ma ra Üni ver si te si �l kö� re tim Ku lü bü Ba� -
ka n� Mer ve �. Ak gül ta ra f�n dan ya p� lan 3. su nu mun ar -
d�n dan da top lan t� da ka za ve ya ra lan ma ile so nuç la na -
bi le cek du rum lar, s� n�f lar da ay d�n lan ma, tu va let ler de
ka ��t bu lun du rul ma s�, okul ve ev çev re sin de baz is tas -
yon la r� gi bi ko nu lar ele al�n d�. Top lan t� so nun da ö� ren -
ci ler, Ka d� köy Be le di ye si’nin ha z�r la d� �� çev re dos tu
po �et leri, Kozzy Al�� ve ri� Mer ke zi'nde da �� tt�. Ö� ren -
ci ler bir son ra ki top lan t� da bu lu� mak üze re okul la r� na
dön dü ler.

Çocuklar, güvenli
Kadıköy’ü konuştu

‘Haydarpa�a Dayanı�ması’ bile�enleri, tren hatlarının
kapatılmasına tepki amacıyla ‘Hatlar kapatılmasın’' adlı bir

kampanya ba�latmaya hazırlanıyor.

Başkan Selami Öztürk, 
İntaş Lisesi’ndeydi 

HER hafta bir okulu ziyaret ederek,
sorunlar�n� dinleyen ve çözümler arayan

Kad�köy Belediye Ba�kan� Selami Öztürk,
Çar�amba günü �nta� Lisesi’ni ziyaret etti. 
Okul Aile Birli�i üyeleri ile Okul yönetiminin
kahvalt�  davetine kat�lan Ba�kan Öztürk’e,
Kad�köy Belediyesi Park Bahçeler Müdürü

Güleser Orhan, Temizlik ��leri Müdürü
Hasan Tapan, Fen ��leri Müdürü Murat
Aslan ve Özel Kalem Müdürü Kadriye

Kasapo�lu da e�lik etti. �lçe Milli E�itim
Müdürü Fer�at Ayar ile �ube Müdürü �hsan
Gümü�, Sahray�cedid Mahalle Muhtar� Seval

Özkan, 19 May�s Mahalle Muhtar� Engin
Arafel ile Kad�köy Belediyesi Meclis Üyesi
Hüseyin Özdemir’in de kat�ld��� kahvalt�da,
�nta� Lisesi Müdürü Resul Özdemir, okulun

en büyük sorunu olan spor salonu
probleminin çözülmesini istedi. Okulda en
büyük problemin çok amaçl� salon olarak

kullan�lacak bir spor salonu eksikli�i
oldu�unu vurgulayan, ö�rencilerin beden
derslerini yapamad�klar�n�, herhangi bir
sanatsal aktiviteyi sergilemek için salon

bulamad�klar�n� belirten Resul Özdemir, okul
bahçesinde bulunan çad�r alan�na spor
salonu yap�lmas� için Kad�köy Belediye

Ba�kan� Selami Öztürk’ten destek istedi. 
Ba�kan Öztürk, ö�rencilerin salon ihtiyac�n�

gidermek için konuyu inceleyece�ini ve
sponsor bularak salonu yapt�raca�� sözünü

verdi. Ne�eli geçen kahvalt�dan sonra
Ba�kan Öztürk, okul yönetimi ve Okul Aile

Birli�i üyeleriyle toplu foto�raf çekildi.
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● Ropörtaj: Semra ÇELEB�

Zu hal Tek ka nat… Ce mal Sü re ya’n�n e�i,
�ç sel’in ve Me mo Em rah’�n an ne si. Ce -
mal Sü re ya’n�n koy du �u tak ma isim le

�i ir ler ya zan Elif Sor gun…
Bir sa bah bü ro ya gel di �im de ma sam da iki

ki tap bul dum. Bi ri Zu hal Tek ka nat’�n yaz d� ��
“Ya �a d� ��m Y�l lar”, di �e ri de Elif Sor gun’un
se çil mi� �i ir le rin den olu �an “Son Ka na d�m
K� r�k” ad l� ki tap la r�y d�. “Ya �a d� ��m Y�l lar”�n
ka pa ��n da bir ev li lik cüz da n� n�n fo to� ra f� var -
d�. �lk an da Ce ma let tin Se ber’i ta n� ma sam da
say fa lar da göz gez di rin ce, o ada m�n Ce mal
Sü re ya ol du �u nu an la d�m. Bir so luk ta oku du -
�um ki tap, Zu hal’le Ce mal’in na s�l ta n�� t� �� n�,
ev li li �e gi den sü re ci, Ka d� köy’de ki ev le ri ni,
o�ul la r� Me mo Em rah’� ve en ni ha ye -
tin de ay r� l�k la r� n� an la t� yor du.  Ki tap
in ce cik ti ama oku yan da b� rak t� �� duy gu
yo �un bir a��r l�k t�. Bu a��r l� �� da ha faz -
la ta �� ya ma d�m ve 9 Ocak’ta ve da s� 22
y� l� bu lan Ce mal Sü re ya’y� an ma ge ce -
sin de, Zu hal Ha n�m’la bir söy le �i yap -
t�m. Hâ lâ ge ce ya r� la r� na ka dar “�i ir ça -
l� �an”, her gün 2 ka deh ra k� s� n� ek sik
et me yen, iki ke di si ve ba r� nak tan al d� ��
kö pe �iy le ya �a yan, k� z� ve kar de �iy le
et kin lik le re ka t� lan bu gü zel ka d�n la ta -
n�� mak bir zevk ti. Siz de, Ce mal Sü re -
ya’n�n “ipek bö ce �i ses li sev gi lim” de -
di �i,  has ta ne de ya tar ken onüç gün bo -
yun ca mek tup lar yaz d� �� Zu hal Tek ka -
nat’� ta n� mak is ter se niz, bu yu run söy le -
�i mi zi oku ma ya…

� Ce mal Sü re ya ile ge çen 7 y� l� an lat t� -
�� n�z “Ya �a d� ��m Y�l lar” bir so luk ta oku nan
ki tap lar dan. Me rak duy gu su nun ya n� s� ra
ki ta b�n çok in ce, sa de ce 30 say fa dan olu� ma -
s� n�n da bun da pa y� var. Ne den bu ka dar az
ke li mey le an lat ma y� ter cih et ti niz o y�l la r�?

Ön ce lik le te �ek kür ede rim. “Ya �a d� ��m
Y�l lar” in ce de ol sa, yaz ma ge re �i duy du �um
bir ki tap. Çün kü az bir bö lüm de ol sa ya �a -
m�m için de en a��r ve en önem li gör dü �üm o
y�l la r� or ta ya koy ma ge re �i duy dum. Bu nun
Türk ede bi ya t� n�n ar �i vin de bu lun ma s� ge re -
ken bir ki tap ol du �u nu dü �ün düm. O aç� dan,
bi lim sel, ma ga zi ne kaç ma yan, vu ru cu yan la r�
olan bö lüm le ri s� ra la d�m. Son la r� na do� ru çok
yo rul dum, a� la mak l� ol dum. �n san bir ba� ka -
s� n�n ha ya t� n� ya zar ken ya da an la t�r ken ra hat
ola bi li yor ama ken di ni an la t�r ken ay nen ya �� -
yor sun o ac� la r�… As l�n da ki ta b�m da ne hü -
zün ol sun is te dim ne de �� ma r�k l�k. Ga ze te ci
ya zar Mus ta fa �e rif Ona ran da bu ki ta b�n ro -
man la� t� r�l ma s� ge rek ti �i ni yaz d�. Ama ben bu
ka da r� ye ter di yo rum.

� Ki ta b� n�z da an la t� yor su nuz ama bir de
siz den din le mek is te riz Ce mal Sü re ya ile na -
s�l ta n�� t� �� n� z�…

Ben Ce mal Sü re ya’y� bir �a ir ola rak, der -
gi ci ola rak ta n� yor dum za ten. Be nim de �ii re
yat k�n l� ��m var d�. “Gi bi” di ye bir ki tap ç� kar -
m�� t�m. Hat ta bu ki ta b�m la yak la� t� ba na. �ii -
rim üze ri ne ko nu� mak is te di �i ni söy le di. Son -
ra bir top lan t� da ba na ev len me tek lif et ti ama
ben ye ri ve za ma n� uy gun bul ma d� ��m için
ka bul et me dim. 

� Er ken bir tek lif miy di si zin için?
Evet, çok er ken. Ama son ra s�n da çok

ya k�n la� t�k. Öy le ki, ben ye ni dev let me -
mu ru ol mu� tum ve ö� le ara la r�n da der -
gi ye gi di yor dum Ce mal’le gö rü �e bil -
mek için. Ara da Ka pa l�çar ��’ya gi di -
yor duk. Hiç unut mam bir gün ba na
la ci vert bir pa buç al d�, bir de ku -
yum cu ya gö tü rüp yü zük al d�. Ka -
pa l�çar ��’da Be des ten de ni len
yer de par ma �� ma yü zü �ü tak t�.
“Ha di ar t�k be nim ni �an l�m s�n,
e�im ola cak s�n ya k�n da, git an ne -
ne ba ba na söy le” de di. Na s�l he ye -
can lan d�m, mut lu ol dum an la ta -
mam. Ama es ki ter bi ye al m�� bir
genç ka d�n ola rak pek �� ma ra ma d�m,
se vin ci mi gös te re me dim o an da. O gün -
den son ra kor kunç de re ce de ba� lan d�m.
Ta n� ��p gö rü� me ye ba� la ma m�z dan 6 ay son ra
da Ka d� köy Ev len dir me Da ire si’nde
y�l d� r�m ni kâ h�y la ev len dik. Kim se yi
ça ��r ma d�k, sa de ce 2 �a hitimiz var d�.
Bir ay izin al m�� t�m, evi mi zi dü zen le -
dik, ya �a m� m� z� kur duk. Gü zel bir bi -
le �ik in san ol mu� tuk. Bir bi ri mi zin gö -
zü nün içi ne ba kar d�k. Ama bir sü re
son ra, ben bi rin ci e�im den olan k� z� m�
gör me ye git ti �im de bir çok �a ir ve ya -
za r�n Ka d� köy’de ki evi miz de top lan -
d� �� n� ö� ren dim. Ce mal giz le mi yor du
ama ben çok k�s ka n� yor dum.

� Bu du rum ili� ki ni zi faz la et ki -
le me di sa n� r�m çün kü bir de o� lu nuz
ol du...

�ki y�l son ra ço cuk edin me ye ka -
rar ver dik. Da ha do� ma dan ad� n� Me -
mo Em rah koy du ve er kek ola ca �� n�
söy le di. Ve ger çek ten de öy le ol du.

� Kaç y�l ev li kal d� n�z?
1967’de ev len dik, 1974’te ay r�l -

d�k. 7 y� l� a� k�n ev li kal d�k. Ta bi Ce -
mal Sü re ya iyi bir �a ir, po pü ler bir in -
san ol du �u için özel lik le de ka d�n lar
ta ra f�n dan çok aran d� �� için, öy le bir
an gel di ki ben ay r�l mak is te dim.
Onun uça r� l�k la r� na da ya na ma d�m.

An cak o “ha y�r ben sen den ay r�l mam” de di.
Ben de “Bir er ke �in al da t� lan e�i ol mak tan sa
öz le nen bir dos tu ol ma y� ye� le rim” di ye kar -
�� l�k ver dim. �na n�r m� s� n�z bir y�l ka dar yal -
var d�m ay r�l mak için. Ve bir gün “ay r� la l�m”
de di �in de boy nu na sa r�l d�m. “�� te dos tuz
�im di” de dim.

� Dost ola bil di niz mi pe ki?
Öle ne ka dar hiç ay r�l ma d�k. Onun �öy le

bir di ze si var d�r: “Biz hiç ay r�l ma d�k, ya z�l -
ma d� ad la r� m�z me zar ta� la r� na…”. Son ra
“Beni Öp Son ra Do �ur Be ni” ki ta b� n�, Elif
Sor gun ad�y la ba na it haf et ti. Gü zel bir ev li -
lik ha ya t� m�z ol du, hiç ay r�l ma d�k ay r�l d�k -
tan son ra de di �im gi bi. O ba na gel mi� tir ya -
�a d� �� e�iy le bir lik te, ben o� lum la onun ya -
n� na git mi �im dir. 

� Me mo Em rah ile Ce mal Sü re ya ara -
s�n da ki ba ba-o�ul ili� ki si na s�l d�?

Çok iyiy di. O� lum “sen be nim ba bam -
s�n, atam s�n” der di, Ce mal de ona “sen be -
nim her �e yim sin” di ye ce vap ve rir di. Ce -
mal Sü re ya’y� yi tir dik, 7 ay 2 gün son ra da
o� lu mu yi tir dim, vur du lar! Ben çok ac� lar
çek tim. Al lah tan ilk ev li li �im den ol ma k� -
z�m var d� da ba na des tek ol du.

� Ce mal Sü re ya ile ev len me den ön ce
�i ir ya z� yor du nuz, ev len dik ten son ra de -
vam et ti niz mi?

Ta bi. Hat ta onun ç� kar d� �� Pa pi rüs Der -
gi si’nde 7 ta ne �ii rim ya y�m lan d� Elif Sor -
gun ad�y la. Me mur ol du �um için ken di
ad�m la ya za m� yor dum. Elif’i Ka ra ca o� -
lan’�n bir

�ii rin den, Sor gun’u da Yoz gat’�n
bir il çe sin den ala rak Ce mal
olu� tur du bu ad�. Ama bir gün
de di ki “Ay n� ev de iki �a ir ol -
maz”. O za man çok al�n m�� -
t�m. Bir sü re yaz mak içim den
gel me di. Kü çüm se di gi bi
gel di. Ora dan be ni ya ra la d�.
Ama ay r�l d�k tan son ra be ni

çok des tek le di. 1990’dan bu -
gü ne 7 ta ne �i ir ki ta b�, 7 ta ne de

düz ya z� ki ta b�m ç�k t�. Be ni de ar -
t�k bun lar avu tu yor; yaz mak, oku -

mak, özel gün ler de bu lun mak…
� Ya �a m� n�z da Ka d� köy’ün de

önem li bir ye ri var. Sü re ya’dan ön ce de
Ka d� köy lüy dü nüz, ev le nin ce de bu ra ya
yer le� ti niz. Bi raz si zin Ka d� kö yü nü zü
an la t�r m� s� n�z?

�l ko ku lu Göz te pe Mer di ven köy �l ko -
ku lu’nda, or ta k�s m� n� Eren köy K�z Li se -
si’nde, li se yi de Mo da K�z Sa nat Ens ti tü -
sü’nde oku dum. Ol gun la� ma’ya gi de cek -
tim ama be �ik kert me si yap t�k la r� bey le
ev len dir di ler. Bi raz da gü zel mi �im, 18
ya �� na gel me den ev len di ril dim. 7 y�l l�k
ev li lik ten son ra �s tan bul’a ba ba evi ne dön -
düm ve �ii re ver dim ken di mi. Ye ni �s tan -
bul ve Cum hu ri yet ga ze te le rin de sa nat
mu ha bir li �i yap t�m.  O za man Sel mi An -
dak ile bir lik te ça l� �� yor duk. O kon ser le ri,
ben de ser gi ve kon fe rans la r� ta kip edi -
yor dum. Böy le ce çok sa y� da sa nat ç�y la
ta n�� m�� t�m. Onat Kut lar’�n �i� li’de ki Si -
ne ma tek’in de Ce mal Sü re ya ile ta n�� t�m.
Bir çok sa nat top lan t� s�n da kar �� la �� yor -
duk. Tom ris Uyar’� ta n�r s� n�z. O de mi� ki
Ce mal’e “Yü zü ne ba k�n ca ya nak la r� k� za -
ran bir in san la ev le ne bi lir sin an cak”. 
� Ka d� köy’de ki evi ni ze na s�l ta ��n d� n�z?

Kü çük bir kam yo net le Ka d� köy’de
�s ke le’nin tam kar �� s�n da ki Kum sal mev -
ki in de ki eve geldik. O ev de 3 y�l otur duk.

Pa pi rüs der gi si zor gün ler ya �� yor du, ka pan -
mak üze rey di. Bey koz’da ki ak ra ba s� n�n evi ne
ta ��n d�k bir sü re. Ben de devlet memuru
olmu� ve i�i mi Pa �a bah çe Has ta ne si’ne nak -
let mi� tim. O ev de de bir y�l otur duk. Ce mal o
dö nem çe vi ri ya pa rak ge çi mi ni sa� l� yor du.
Bir ara Ma li ye Ba kan l� ��’ndan ha ber gel di,
tek rar i�e ba� lar m� s�n di ye. Ta bi çok mut lu ol -
duk. Emi nö nü’nde ki Ver gi Da ire si’nde i�e
ba� la d�. �� ler dü ze lin ce Mü hür dar’da ki eve ta -
��n d�k. O evi çok se vi yor duk. Son ra be nim bir
ra hat s�z l� ��m ç�k t� ve bü yük bir ame li yat ge -
çir dim. O ara ken di si ne bo �an ma tek lif et tim.
“Sa� l�k l�y ken al da t� yor sun, has tay ken hay di
hay di al da t�r s�n” di ye rek bo �an ma is te �i mi
söy le dim. O ka bul et me di ta bii ve be nim has -
ta ne de yat t� ��m her gün için ba na bi rer mek -
tup yaz d�.

� “On üç Gü nün Mek tup la r�” ger çek ten
çok et ki le yi ci bir ki tap. Siz ne his set ti niz bu
mek tup la r� oku yun ca?

Ön ce le ri bu sev gi nin sa� l�k l� ol du �u na

inan ma d�m. Mo ral ver mek için dü �ü nü le rek
ya z�l m�� �ey ler ol du �u nu dü �ün düm. Ama
ölü mün den son ra tek rar tek rar oku yun ca gör -
düm ki bü yük bir a�k var o di ze ler de. 

� Sü re ya’yla ve o� lu nuz la ya �a d� �� n�z
Ka d� köy’de ki evi niz den göz ya� la r� için de ta -
��n d� �� n� z� ya z� yor su nuz ki tap ta? Ne den b� -
rak t� n�z o evi?

Ce mal’i ve o� lu mu o ev de kay bet tim. �lk
e�im den olan k� z�m �ç sel de di ki “An ne, ön ce
Ce mal’i son ra Me mo’yu kay bet tik, s� ra sen -
de”. Çok an�m var d� o ev de, da ya na maz d�m.
Ön ce Çam l� ca’ya ta ��n d�m son ra da �im di
otur du �um Ata �e hir’de ki evi al d�m. 

Ama söylemem gereken bir �ey var. O ev
be nim için ba� ka bir �ey dir, hem ev, hem mü -
ze dir. Ce mal Sü re ya’n�n e�i ol du �um için bö -
bür len mem. Ce mal Sü re ya kim se nin de �il dir,
O her ke sin dir. 

20 - 26 OCAK 2012YA �AM 11

‘On Üç Günün Mektupları’nın unutulmaz kadını Zuhal Tekkanat, Cemal
Süreya’yla Kadıköy’de ya�adıkları 7 yılı, ‘edebiyat tarihine not dü�ülsün diye’
kitapla�tırdı. ‘Ya�adı�ım Yıllar’ adıyla Artshop Yayınları’ndan çıkan kitap, bir

dönemi sadece 30 sayfada anlatınca yetinmedik ve Tekkanat’ın kapısını
çaldık. Öyküsünü bir de onun dilinden dinledik…

Cemal Süreya’nın ‘ipekböceği sesli’ sevgilisi:

ZUHAL TEKKANATZUHAL TEKKANATZUHAL TEKKANATZUHAL TEKKANATZUHAL TEKKANATZUHAL TEKKANAT

CE MAL SÜ RE YA’DAN EŞİ NE

ON ÜÇ GÜNÜN MEKTUPLARI’NDAN
“Hayatımsın. Bunu bilmeni isterim. En
önce bunu bilmeni. Bir de �eyi bilmeni
isterim: benden yanlı� yere, yok yere
ku�kulanıyorsun. Sana hiçbir zaman
hayınlık etmedim ben. Edemem. Kaç
yıldır evliyiz, yan yanayız. Hâlâ ba�ım

dönüyor senlen, esrikim senlen,
seviyorum seni. Her geçen gün daha

büyük bir a�kla. N’olur, akkavakkızı, anla
beni. Bu sevgimi hor görme.

Kendininkine uydur, yakı�tır. Bu satırları
ilk evimizin altındaki kahvede yazıyorum.

Ve ben seni o ilk günlerdekinden daha
büyük bir tutkuyla seviyorum.”

Foto�raflar:
Murat Mehmet AYDIN

Zuhal Tekkanat, karde�i
Nihal (solda) ve kızı �çsel

(arkada) ile birlikte

Annesi ve kız
karde�i ile

birlikte

Duvarlar, 
Memo Emrah ve
Cemal Süreya’nın

foto�rafları ile dolu

Foto�raflar:
Semra ÇELEB�
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DOKTORUNUZ
YAZIYOR

TA R�H SEL ge li �i mi için de me me kan se -
ri cer ra hi te da vi sin de iki önem li ge li� me
ol mu� tur. Bi rin ci si 19. yüz y�l son la r�n da
Dr. Wil li am Hals ted ta ra f�n dan uy gu la nan
ra di kal mas tek to mi ile ba z� has ta lar da
ke sin te da vi nin sa� la na bil me si ve ikin ci -
si ise 20. yüz y� l�n ikin ci ya r� s�n da ba� la -
yan me me ona r� m� ame li yat la r�. �l ki, ka -
d�n la r�n me me kan se ri nin te da vi edi le bi -
le ce �i ni bil me si ile has ta l� �a olan kor ku -
la r� n�n azal ma s� n� sa� la y�p geç kal ma la r� -
n� ön ler ken, ikin ci si, me me si nin ye ni den
ona r� la bi le ce �i ni bil mek yi ne has ta la r�n
da ha er ken ba� vur ma la r� n� sa� la m�� t�r.
Ge ni� ran do mi ze ça l�� ma -
lar da ko ru yu cu me me cer -
ra hi si ile bir lik te rad yo te ra -
pi uy gu la ma s� n�n so nuç la -
r� n�n to tal mas tek to mi ile
ben zer ol du �u is pat lan -
m�� t�r. An cak ko ru yu cu
cer ra hi nin uy gun ol ma d� ��
du rum lar var d�r. Koz me tik
ola rak kö tü gö rü nüm lü
me me ye yol aça bi lir. 6
haf ta l�k rad yo te ra pi has ta
aç� s�n dan zor luk te� kil
ede bi lir. Kan ser olu� tu ran
me me do ku su nun ye rin de
dur ma s� dü �ün ce si has ta y�
psi ko lo jik ola rak ra hat s�z
ede bi lir. 

Mas tek to mi ti pi se çi mi has ta ve me -
me kan se ri te da vi eki bi nin ter ci hi ne ba� -
l� d�r. Bu nu ya par ken, tü mö rün ye ri ve ça -
p�, me me nin bü yük lü �ü, kan se rin bir den
faz la yer de bu lun ma s�, kan se rin ti pi, ma -
mog ra fi de yay g�n ki reç len me bul gu la r�
ve has ta n�n e�i lim le ri göz önü ne al� nan
kri ter ler dir. So nuç ola rak ge rek ko ru yu cu
me me cer ra hi si ve rad yo te ra pi, ge rek se
to tal mas tek to mi ve me me ona r� m� bu -
gün için tüm dün ya da ka bul gö ren te da -
vi yak la ��m la r� d�r. 

Me me kan se ri bir ka d� n�n ha ya t� bo -
yun ca ya �a ya bi le ce �i en bü yük trav ma -
lar dan bi ri dir. Her 8-9 ka d�n dan bi rin de
göz len di �i ne gö re, pek çok ka d� na mas -
tek to mi ya p�l mak ta d�r. Çok az ka d�n bu
trav ma y� bü yük bir so �uk kan l� l�k la at la t�p
tam ola rak ha yat la ba r� ��k ya �a m� n� sür -
dü re bi lir. Me me, ka d�n cin si ye ti nin d��
gö rü nü� te ki en be lir gin or ga n� ol du �un -
dan, al�n ma la r� ço �u ka d� n� de rin den et -
ki ler. Ki mi le ri ken di ni ka d�n ola rak ek sik,
ki mi le ri çir kin, ki mi le ri de ha yat bo yun ca
has ta l�k l� ola rak his set tik le ri ni be yan et -
mi� ler dir. Ça� da� ül ke ler de kim li �i ni ka -
zan m�� ka d�n la r�n he men ta ma m� ar t�k

bu �e kil de ya �a ma ya de vam et mek is te -
me dik le rin den me me ona r� m� için plas tik
cer rah la ra ba� vur mu� lar d�r. Me me ona -
r� m� ço �u has ta da ben lik ima j� n� n�n ge li� -
me si ni sa� la m�� t�r. Da ha do� ru su ken di -
le ri ni da ha iyi his set mi� ler, ge le cek le il gi -
li da ha iyim ser ol mu� lar d�r. D�� pro tez
kul lan ma ge rek si ni mi nin kalk ma s� bi le
ba� l� ba �� na bir avan taj sa� la m�� t�r. Me -
me ona r� m� ço �u has ta için ha ya ta ye ni
bir ba� lan g�ç ol mu� tur. Me me ona r� m�
uy gu la nan has ta la r�n ai le ili� ki le ri, cin sel
ya �a m� da ha uyum lu ol mu� tur. Me me
ona r� m� bu yö nüy le ba k�l d� ��n da bir koz -

me tik ame li yat de �il,
bir ona r�m (re kons trük -
si yon) ame li ya t� d�r. Ya -
ni has ta l�k ne de niy le
kay be di len bir uz vun
ye ri ne kon ma s� d�r. Me -
me ona r�m i� le mi hiçbir
�e kil de has ta n�n prog -
no zu nu de �i� tir mez.
Ya ni, kan se rin ak� be ti ni
iyi ya da kö tü yön de et -
ki le mez. Da ha son ra ki
ta kip le ri ne en gel te� kil
et mez. Me me ona r� m�,
an�n da, ya ni mas tek to -
mi ile e� za man l� ve ya
da ha son ra ki dö nem de

ya p� la bi lir. An�n da ona r� m�n koz me tik so -
nuç la r� çok da ha iyi dir. Ge nel de er ken
ev re kan ser ler de uy gu la n�r, an cak ile ri
ev re de olan la ra da uy gu la na bi lir. Özel lik -
le ken di do ku la r� ile ona r� lan me me ler,
rad yo te ra pi ve ke mo te ra pi uy gu la ma la r� -
na en gel te� kil et mez ler. 

Ge nel ola rak me me ona rım la rı 
2 grup ta de �er len di ri le bi lir:
I- Ya ban cı ma ter yal
(pro tez kul la nı mı) ile 
a. Si li kon pro tez kul la nı mı 
b. Do ku ge ni� let me ile bir lik te pro tez

kul la nı mı 
c. Pro tez le bir lik te ve ya tek ba �ı na sırt

do ku su (La tis si mus dor si fle bi)    
kul la nı mı
II- Ken di do ku la rı kul la nı la rak 
a. Ka rın do ku su (TRAM flep) kul la nı -

mı. Bu gün için en çok kul la nı lan yön tem -
dir. Nor mal de es te tik ka rın ger me ame li -
ya tın da atı la cak olan do ku me me ona rı -
mın da kul la nıl mak ta dır. Böy le ce has ta
me me ona rı mı ile bir lik te ka rın es te ti �i ol -
mak ta dır. 

b. Ser best do ku ak ta rım la rı: Mik ro cer -
ra hi uy gu la ma lar ol ma sı ne de niy le a�ır
ame li yat lar dır. (DEVAM EDECEK)

Prof. Dr. Fuat YÜKSEL

20 - 26 OCAK 2012 SA�LIK12

AYLAR TAR�H SAAT TARAMA KONUSU DESTEK VEREN KURUM YER

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

08 �ubat 2012 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�

OCAK

�UBAT

MART

N�SAN

Tür ki ye’de ilk kez Ka d� köy Be le di ye si ta -
ra f�n dan hal ka üc ret siz ola rak su nu lan ve
ulus la ra ra s� stan dart la ra uy gun ola rak

hiz met ve ren Ço cuk Ko ru yu cu Ruh Sa� l� ��
Mer ke zi, ye ni y�l da ye ni
pro je le re ha z�r la n� yor. 

Ka d� köy Be le di ye si
Ço cuk Ko ru yu cu Ruh
Sa� l� �� Mer ke zi yet ki li -
le ri, geç ti �i miz gün ler -
de Ba� kan Se la mi Öz -
türk'e, Tür ki ye’de ki ruh
sa� l� �� na yö ne lik ve bu -
na pa ra lel ola rak mer -
kez de yü rü tü len ruh
sa� l� �� ça l�� ma la r� n� de -
tay l� bir su num la ak tar d�. Bu na gö re 1 ço cuk ve
er gen psi ki yat rist,1 ye ti� kin psi ko log, 5 psi ko -
log, 1 ida ri so rum lu, 2 halk la ili� ki ler ve 3 yar -
d�m c� per so nel ol mak üze re 13 ki �i lik bir ekip -
le hiz met ve ren Ka d� köy Be le di ye si Ço cuk
Ko ru yu cu Ruh Sa� l� �� Mer ke zi’nde; aç�l d� ��
gün den bu ya na ge çen 9 ay l�k sü re de top lam da
1580 ço cuk ve ai le ye 3 bin 879 se ans ya p�l d�.
Ay r� ca 480 ebe vey nin ya rar lan d� �� 15 se mi ner
dü zen len di.

� MUT LU A� LE, MUT LU ÇO CUK
Su num da ve ri len bil gi le re gö re Mart

2012'de Ka d� köy'de ki  49 il kö� re tim oku lun da
ana s� n� f�n da ki ço cuk la ra, e�i tim ci le re ve reh -

ber lik ser vi si ne yö ne lik
sis tem da n�� man l�k ça -
l�� ma s� plan la n� yor.

“Mut lu ai le, mut lu
ço cuk” ad l� bu pro je ile
ço cuk-ai le-okul  ili� ki -
sin de ko ru yu cu ruh sa� -
l� �� hiz met le ri nin yay -
g�n la� t� r�l ma s� he def le -
ni yor. Bu kap sam da Ra -
sim pa �a, Koz ya ta �� ve
Göz te pe ma hal le le rin -

den 3 de za van taj l�, 2 avan taj l� okul ol mak üze -
re 5 pi lot okul be lir len di.

Ay r� ca ge çen dö nem de 2 haf ta da bir ger -
çek le� ti ri len an ne-ba ba e�i tim se mi ner le ri de
2012 y� l�n da ar tan ta lep ler so nu cun da her haf -
ta dü zen le ne cek. Öte yan dan 2011 y� l�n da alt
ya p� s� olu� tu ru lan Mar ma ra Üni ver si te si ve
Bil gi Üni ver si te si ile ya p� lan i� bir lik le ri so nu -
cun da ço cuk la ra ve ai le le ri ne grup ve bi rey sel
ruh sa� l� �� hiz met le ri, 2012 y� l�n da art t� r� la cak. 

DOSTELLER ��itme Engelliler Okulu ö�rencileri kan gruplar�n� ö�rendiler. Kad�köy Belediyesi Dr.
Rana Be�e Sa�l�k Poliklini�i'ne gelen 20 i�itme engelli ö�rencinin kan gruplar�n�n tespitleri yap�ld�.

Ayr�ca gelen ö�renciler ve ö�retmenlere poliklinikteki hizmetler hakk�nda da bilgi verildi.

Ame ri ka’da ya �a d� �� 22 y�l l�k e�it men lik
bi ri ki mi ve va ka de ne yim le ri olan, “All
Kids First” (Ön ce Ço cuk lar) E�i tim

Mer ke zi Di rek tö rü Nük te Al t� ku laç, Ka d� -
köy'de en gel li ai le le ri ile bu lu� tu.

Al t� ku laç, Ka d� köy Be le di ye si En gel li Da -
n�� ma ve Da ya n�� ma Mer ke zi’nin gi ri �i mi ile
11 Ocak Çar �am ba gü nü Ka d� köy Be le di ye si
Bri fing Sa lo nu’nda en gel li ai le le ri ne “Otizm de
dav ra n�� prob lem le ri ve ö� ren me” ko nu lu bir
se mi ner ver di. Yay g�n Ge li �im sel Bo zuk luk
Spek tru mu'nda (otizm, ati pik otizm, as per ger
sen dro mu, sos yal ile ti �im bo zuk lu �u) ta n� alan
ço cuk la r�n ebe veyn le ri ve bu alan da ça l� �an
pro fes yo nel le rin ka t�l d� �� gös ter di �i se mi ner -
de, Nük te Al t� ku laç en gel li ço cuk la r�n okul da,
ev de ve di �er or tam lar da ya �a d�k la r� dav ra n��
so run la r� hak k�n da de ne yim le ri ni pay la� t�. Ka -
d� köy Be le di ye si En gel li Da n�� ma ve Da ya n�� -
ma Mer ke zi, en gel li ai le le ri ne yö ne lik bi lim sel
se mi ner le ri ne 2012 y� l�n da da de vam edi yor.

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

Mer ha ba,
Ül ke miz de ki ilk ve tek ev cil hay van kan ban -

ka s� n�n �s tan bul'da ol du �u nu bi li yor muy du nuz?
Bu so ru ya ha y�r ya n� t� ve ren le rin evet di yen ler den
da ha faz la ol du �u nu tah min edi yo rum.

As l�n da 2006 y� l�n da or ta ya ç� kan ve uzun sü -
re dir ba �a r�y la yü rü tü len bir pro je. �s tan bul Üni -
ver si te si Ve te ri ner Fa kül te si ev sa hip li �i ya p� yor.
Ö� re tim üye si, Prof. Dr. Mu rat Ars lan'�n ön cü lü -
�ün de yü rü tü len bu pro jey le hay van lar için yük -
sek ka li te li kan ürün le ri nin sa� lan ma s�, ürün le rin
has ta n�n mak si mum ya ra r� na kul la n�l ma s� ve ve -
te ri ner he kim le re kan nak li ko nu sun da reh ber lik
hiz met le ri nin ve ril me si he def len mi� tir. Kan ban -
ka s� n�n ku rul ma s�n da eme �i ge çen her ke se te -
�ek kür le ri mi su nu yo rum.

El bet te hay van lar da in san lar gi bi ame li yat,
trav ma tik-ka na ma l� ya ra lan ma lar ve ya ba z� has -
ta l�k du rum la r�n da kan nak li ne ih ti yaç du yar lar.
Ge li� mi� ül ke ler de hay van kan ban ka la r� n�n ku rul -
ma s� na pa ra lel ola rak hay van lar da ve özel lik le kö -
pek ler de kan nak li bi linç li ve yay g�n bir �e kil de ya -
p�l mak ta d�r. �n san lar da ki gi bi gö nül lü kan ve ri ci
hay van lar dan al� nan kan lar erit ro sit (kan hüc re le -
ri) ve plaz ma (ka n�n s� v� k�s m�) ol mak üze re ürün -
le ri ne ay r� la rak, ürün ler uy -
gun or tam lar da sak lan -
mak ta ve ih ti yaç du yul du -
�un da kul la n� ma su nul -
mak ta d�r. Böy le ce bir kan
ör ne �in den dört hay va na
kan ve ri le bi le rek, ka n�n
hem da ha eko no mik kul la -
n� m� sa� lan mak ta, hem de
acil du rum lar da ba� vu ru la -
cak bir mer ke ze ka vu �ul -
mu� ol mak ta d�r. Söz ko nu -
su ban ka hiç bir kâr güt me den ta ma men gö nül lü -
lük esa s� na gö re ça l�� mak ta d�r. Bu ne den le du -
yar l� hay van se ver le rin bu pro je ye des tek ver me le -
ri bü yük önem ar z et mek te dir. Pro je kap sa m�n da
ev cil hay van kan ban ka s� na kat k� da bu lun mak is -
te yen hay van se ver le rin kö pek le ri üc ret siz ola rak
sa� l�k ta ra ma s�n dan ge çi ril mek te ve kan grup la r�
be lir len mek te dir. Ge nel lik le hiç bir anes te zi ye ge -
rek du yul ma dan kö pek ler ayak tay ken ve ya otu -
rur ken ve na ju gu la ris ten (bo yun dan) kan ko lay l�k -
la al� na bil mek te ve ya p� lan test ler le kan grup la r�
tes pit edil mek te dir. Do nö rün (ve ri ci hay va n�n) 1 ile
9 ya� ara s�n da, 25 kg.dan faz la vü cut a��r l� �� na
sa hip ol ma s�, sa kin mi zaç l�, a�� la r� n�n dü zen li ya -
p�l m�� ol ma s�, en fek si yöz has ta l�k la r� n�n bu lun ma -
ma s� ve di �er test ler le ara nan kri ter le re sa hip ol -
ma s� ge rek mek te dir. Yi ne kö pe �i niz den kan al� -
na bil me si için mut la ka iç ve d�� an ti pa ra zi ter ilaç -
la r� n�n dü zen li ola rak ya p�l m�� ol ma s�, kö pe �i niz
di �i ise ge be lik ge çir me mi� ve ya k� s�r la� t� r�l m�� ol -
ma s� ge rek mek te dir. Kan ba �� ��n dan ön ce kö pe -
�i ni ze check-up ya p� la rak kan pro fi li ne, ka ra ci �er
ve böb rek fonk si yon la r� na ba k�l mak ta ve kan pa -
ra zit le ri nin var l� �� aç� s�n dan kon trol edil mek te dir.
Kan pa ra zi ti tes pit edi len kö pek ler kan ba ��� la ya -
maz lar. Te da vi edil me li dir ler. Do nör ada y� n�n, kan
pa ra zi ti en fek si yo nu nun olup ol ma d� �� ve ya da ha
ön ce den ge çi rip ge çir me di �i la bo ra tu var da test
edil dik ten ve so nuç lar ne ga tif ç�k t�k tan son ra ka -
bu lü ya p�l mak ta d�r.

Kan ver mek kö pe �in oyun, t�r man ma, ko� ma
gi bi nor mal ak ti vi te le ri ni sür dür me si ni en gel le me -
mek te, kan ver me den ön ce kö pe �in eks tra bes -
len me si ge rek me mek te dir. �n san lar da ol du �u gi -
bi kö pek or ga niz ma s� k� sa sü re de ve ri len ka n� ye -
ri ne koy mak ta d�r. Kö pe �i niz den sa� l�k du ru mu ve
kan de �er le ri ne gö re y�l da dört kez kan al� na bil -
mek te dir. Sa� l�k l� bir kö pe �i niz var sa, ka za ge çir -
mi� ve ya has ta ba� ka bir kö pe �e kö pe �i ni zin kan
ver me si ni sa� la ya rak bir ha yat kur ta ra bi lir si niz.
Unut ma y� n�z ki bir gün si zin mi nik dos tu nu zun da
ka na ih ti ya c� ola bi lir. Kö pe �i ni zin üc ret siz kan
tah lil le ri nin ya p�l d� ��, kan gru bu nun be lir len di �i ve
ge nel bir sa� l�k kon tro lün den ge çi ril di �i bu prog -
ra ma ka t�l ma ya ka rar ve ren le rin, �s tan bul Üni ver -
si te si Ve te ri ner Fa kül te si Fiz yo lo ji Ana bi lim Da l�
Av c� lar/�st. Tel: 0212 473 70 70 (17242) ye ba� -
vur ma la r� n� ve çev re niz de ki di �er hay van se ver le ri
bu ko nu da bil gi len dir me ni zi önem le tav si ye edi -
yo rum. Ho� ça ka l�n...

DOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZ
EVCİL HAYVAN
KAN BANKASI

EV CİLEV CİLEV CİLEV CİLEV CİLEV CİL

Otistik çocukların ailelerine seminer

KANSER SONRASI MEME
ONARIMI (REKONSTRÜKSİYONU) 

Kadıköy’ün ruh sağlığı 
İYİLEŞTİRİLECEK!

Kan gruplarını öğrendiler

Ücretsiz hizmet veren
Kadıköy Belediyesi

Çocuk Koruyucu Ruh
Sa�lı�ı Merkezi, 2 ay

sonra ba�lataca�ı yeni
projesi ‘Mutlu aile,

mutlu çocuk’ ile
çocuk-aile-okul

ili�kisinde koruyucu
ruh sa�lı�ı

hizmetlerinin
yaygınla�tırılmasını

hedefliyor.

Ali �hsan METE
Veteriner Hekim

ihsan.mete@kadikoy.bel.tr
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Eyü bo� lu E�i tim Ku rum la r�’n�n ge le nek sel et kin -
lik le rin den Eyü bo� lu Dost luk Sat ranç Tur nu va -
s�’n�n bu y�l 21.si dü zen len di. 712 sat ranç se ver ö� -

ren ci tur nu va da bi rin ci ola bil mek için üç gün bo yun ca
ya r�� t�. Tur nu va da sat ranç tut ku nu genç le ri; ai le le ri ve
ö� ret men le ri yal n�z b� rak ma d�.

Tur nu va ya 62’si dev let, 72’si özel ol mak üze re
134 okul ka t�l d�. Ya r�� ma; Kü çük ler, Y�l d�z lar ve
Genç ler ol mak üze re üç ka te go ri de ger çek le� ti ril di.
Tur nu va da “Kü çük ler” ka te go ri sin de 371 ö� ren ci,
“Y�l d�z lar” ka te go ri sin de 241 ö� ren ci, “Genç ler” ka -
te go ri sin de ise 100 ö� ren ci mü ca de le et ti. 

Tur nu va da,“Kü çük ler” ka te go ri sin de Özel Bey -
kent Ko le ji’nden Tol ga Ül ker, “Y�l d�z lar” ka te go ri -
sin de MEF �l kö� re tim Oku lu’ndan Bil gen Saz c�,
“Genç ler” ka te go ri sin de ise Fa tih Da vut pa �a Li se -
si’nden Esat Ba� lan bi rin ci ol du. 

Okul de re ce le rin de ise “Kü çük ler” ka te go ri sin de

Özel Bey kent Ko le ji, “Y�l d�z lar” ka te go ri sin de Top -
ka p� Do �a Ko le ji, “Genç ler” ka te go ri sin de Ro bert
Ko lej bi rin ci ol du.

� B� REY SEL VE OKUL LAR BA ZIN DA 
DE RE CE LER BEL L� OL DU

Bi rey sel De re ce ler:
� Kü çük ler Bi rin ci si: Tol ga Ül ker / Özel Bey kent Ko le -
ji 
� Y�l d�z lar Bi rin ci si: Bil gen Saz c� / MEF �.O. 
� Genç ler Bi rin ci si: Esat Ba� lan / Fa tih Da vut pa �a Li se -
si
� Kü çük ler �kin ci si: Rad Jan ne sar / Özel Çam l� ca Bil fen
�.O.
� Y�l d�z lar �kin ci si: Me lih Ka an Can / Özel Çam l� ca
Bil fen �.O.
� Genç ler �kin ci si: Er di De vi ren / Ro bert Ko lej
� Kü çük ler Üçün cü sü: Ah met Ut ku Üzüm cü / Özel
Bey kent Ko le ji
� Y�l d�z lar Üçün cü sü: Ke rem Can Öz te kin / Top ka p�
Do �a Ko le ji
� Genç ler Üçün cü sü: Bu rak Çe ti ner / Ro bert Ko lej
Okul De re ce le ri:
� Kü çük ler Ta k�m Bi rin ci si: Özel Bey kent Ko le ji
� Y�l d�z lar Ta k�m Bi rin ci si: Top ka p� Do �a Ko le ji
� Genç ler Ta k�m Bi rin ci si: Ro bert Ko lej
� Kü çük ler Ta k�m �kin ci si: Ha san �a do� lu �.O.0
� Y�l d�z lar Ta k�m �kin ci si: Özel Çam l� ca Bil fen �.O.
� Genç ler Ta k�m �kin ci si: Fa tih Da vut pa �a Li se si
� Kü çük ler Ta k�m Üçün cü sü: Pen dik Ata türk �.O.
� Y�l d�z lar Ta k�m Üçün cü sü: Pen dik Ata türk �.O.
� Genç ler Ta k�m Üçün cü sü: Ku le li As ke ri Li se si

TÜRK�YE Tenis Federasyonu taraf�ndan
düzenlenen Büyükler Hafta Sonu Tenis
Turnuvas�’n�n final maçlar� turnuvaya ev sahipli�i
yapan Taçspor Kulubü’nün tesislerinde
gerçekle�tirildi. Maç lar üc ret siz ola rak te nis se -
ver ler ta ra f�n dan iz le ne bi lir ken, 150’ye ya k�n ka t� -
l�m c� n�n ol du �u mü ca de le ler de Ba yan lar da ka te -
go ri sin de 8 Grup ta bi rin ci ler ile Er kek ler de ka te -

go ri sin de 9 Grup ta bi rin ci ler k� ya s� ya ge çen fi nal
maç la r�y la be lir len di. 
So nuç lar �öy le;  
ERKEKLER                                                           
Grup 1 Bark�n Yalç�nkale                                
Grup 2 Onur Karg�n                                         
Grup 3 Mert Alt�nalev                                      
Grup 4 R�za Mert Balta                                    
Grup 5 Atilla Kaan Göne                                 
Grup 6 R�dvan Ka��kç�                                    
Grup 7 Sercan �encan                                      
Grup 8 Berke Karaöz(Taçspor)
Grup 9 Muhammed Burak Salih   
BAYANLAR 
Grup 1 Cemre An�l 
Grup 2 �pek Birol 
Grup 3 �zel Ece Y�lmaz 
Grup 4 Defne Olcay 
Grup 5 Manolya Çetinkaya 
Grup 6 Alara Demira� 
Grup 7 Ça�la Irmak Badem 
Grup 8 Ça�la Lusi Azgari

Meh met Ba tu ralp’in Türk spo ru na olan
hiz me ti ni sa ��r sul tan bi le bi li yor.
O’nun için söy le ne cek ler söy len di, ya -

z� la cak lar ya z�l d� di ye dü �ü nen ler ol sa da spor
ta ri hi mi zin say fa la r�n da �im di den ye ri ni alan bu
de �er li bü yü �ü müz için biz ce ne söy len se ne ya -
z�l sa az. Ba ba can l� ��, ki �i li �i ve sport men li �iy le
ör ne �i dün ya da da az bu lu nan böy le �ah si yet ler
ko lay gel mi yor, ko lay ye ti� mi yor. �an ve �öh re -
tin, mad di ya t�n, ve sa ire in sa n� ki �i lik eroz yo nu -
na u� ra ta cak olum suz ne var sa hiç bir �e yin et ki -
le me di �i, bi la kis da ha da mü te va z� la� t�r d� �� bu
örnek in sa na Ga ze te mi zin say fa la r�n da da ha ön -
ce de ol du �u gi bi za man za man yer ver mek Ga -
ze te Ka d� köy için bir gö rev. Bir ha ber le, k� s�t l�
bir za man di li min de ger çek le� ti ri len soh bet le
an lat ma n�n ye ter siz kal d� �� Meh met Ba tu ralp’i,
e�i Ül kü Ha n�m ile bir lik te yi ne bir haf ta so nu
sa ba h� çok sev dik le ri Fe ner bah çe Par k�’nda ya -

ka la d�k. Bir bir le ri ni çok se ven bu iki çift gü ler
yüz le riy le her za man ki s� cak yak la ��m la r�y la
kar �� la d� bi zi. Ba tu ralp çif ti ni gö rüp de on lar la
s� cak bir soh bet ger çek le� tir me den, var sa tav si -
ye le ri ni de al ma dan geç mek ol maz d�. 

� FE NER BAH ÇE PAR KI BA TU RALP 
A� LE S� �Ç�N ÇOK ÖNEM L�

Ba tu ralp çif ti için Fe ner bah çe Par k�’n�n çok
önem li ol du �u nu ö� ren dik. Ül kü Ha n�m par k�n
bir te ra pi mer ke zi gi bi özel bir ko nu ma sa hip ol -
du �u nu, Ka d� köy ve Fe ner bah çe’de ya �a ma n�n
bir ay r� ca l�k ol du �u nu be lir tir ken, ni ce gü zel
gün ler ve an� la r� Meh met Ba tu ralp ile bir lik te bu
park ta ya �a d�k la r� n� vur gu la d�. Ba tu ralp ai le si -
nin Ka d� köy Be le di ye si Gö nül lü le ri bün ye sin de
top lum ve çev re için yap t� �� ça l�� ma la r�, on la r�
ta n� y�p da bil me yen yok tur. Par k�n ko run ma s�,
a�aç lan d� r�l ma s� ça l�� ma la r� na da ka t� lan Ba tu -
ralp ai le si za man za man kah val t� ve y�l ba �� ge -

ce le ri ni Fe ner bah çe Par k�’nda ger çek le� ti ri yor -
mu�. Ül kü Ha n�m için bir öne mi da ha var par -
k�n. K� sa sü re ön ce kay bet ti �i kar de �i nin par k�
çok sev di �i ni be lir ten Ül kü Ha n�m, kar de �i için
park için de ufak bir kö �e yap mak is tiyor. 

� ÜL KÜ HA NIM �LE 
FE NER BAH ÇE L� OL DU

Çif te na s�l ta n�� t�k la r� n� sor du �u muz da ise
sa ha dan kal ma al�� kan l�k ol ma l� ki Meh met Ba -
tu ralp yi ne bir atak ya p�p, sö ze gi ri yor. Meh met
Ba tu ralp, “Biz kar �� da otu rur ken ta n�� t�k son ra
ben bu ta ra f� hiç dü �ün mez ken ha n�m sa ye sin de
bu ra l� ol dum. Ha n�m köy lü ol dum ya ni o Fe ner -
bah çe’yi çok se vi yor du. Za ten on dan son ra bu -
ra da bir sü rü et kin lik ler yap t�k. Gö nül lü ça l�� -
ma la r� na ka t�l d�k. Ben de bas ket bo la fay da l� ol -
ma ya ça l�� t�m” di yor.

� ‘MEH MET HO CAM �LE
BE RA BER OL MAK NA SIL?’

Bir ke re sor mu� bu lun dum bu so ru yu Ül kü
Ha n�m’a. Ce vap ye ni lir yu tu lur cins ten de �il
ama Ül kü ha n�m, Meh met Ba tu ralp’in spor la
ge çen,  hi pe rak tif di ye bi le ce �i miz ya �am tar z� na
ayak uy dur mu� ol ma l� ki �öy le ce vap l� yor: 

“Ho can la be ra ber ol mak fe la ket (!) ama ben
O’nu çok sev di �im için kat la n� yo rum ve bu or -
ga ni zas yo nu bir lik te yü rüt me ye ça l� �� yo ruz.” 

Meh met Ba tu ralp’in ba �a r� s�n da Ül kü Ha -
n�m gi bi sev gi do lu bir e� fak tö rü nün ol du �u nu
da bu ce vap tan an l� yo ruz. Ül kü Ha n�m iyi bir
bas ket bol se yir ci si ol du �u nu be lir ti yor ve spo ru
sev di �i ni söy lü yor. E�i nin hep ya n�n da ol du �u -

nu be lir ten Ül kü Ha n�m, “Ba zen k� z� yo rum,
söy le ni yo rum ama ger çek ten ho �u ma gi di yor
gu rur du yu yo rum O’nun la. �n �al lah ka ri ye ri nin
ge li� me si ne kat k�m ol mu� tur” di yor.

Ai le cek Fe ner bah çe ta raf ta r� olan Ba tu ralp -
lerin Fe ner bah çe’de ida re ci lik yap m�� bü yük le -
rin ol du �u nu da ö� re ni yo ruz. 

� MEH MET BA TU RALP’E 
DUR MAK YOK

Meh met Ba tu ralp ak tif ola rak sa ha lar da ol -
ma sa da yi ne spo ra hiz me te de vam edi yor. Fe -
ner bah çe Spor Ku lü bü’nün te le viz yo nun da bir
sa at lik bir prog ram ya p� yor. Program, sa l� gün -
le ri 10.00-11.00 sa at le ri ara s�n da yay�nlan�yor.
Mehmet Baturalp’in, Fe ner bah çe ve Türk bas -
ket bo lu ile il gi li yo rum lar�, öne ri leri, a�a bey
tav si ye le ri TV’den can l� can l� iz le yi ci ler le bu lu -
�u yor. Bas ket bol Fe de ras yo nu’nda E�i tim Ku -
ru lu Üye li �i, Bas ket bol An tre nör ler Der ne �i’nin
2. Ba� kan l� �� der ken Mehmet Baturalp’e 24 sa -
at yet mi yor. 

Ba tu ralp için in ter net te il ginç yo rum lar dik -
ka ti mi zi çe ki yor. Yo rum la r�n hep sin de or tak
pay da, Ba tu ralp’in her ke sin sev gi si ni, say g� s� n�
ve be �e ni si ni ka zan m��, ba �a r� l� bir ki �i ol du �u. 

� BAS KET BOL ON DAN SO RU LUR
Y�l lar ön ce �s tan bul'da do� du. Da rü� �a fa ka

Li se si'nde okur ken bas ket bo la ba� la d� ve bu li -
se nin ta k� m�n da par la d�. 

1954 y� l�n da Fe ner bah çe'ye trans fer ol du, ta -
k� m� n�n 1954-55 se zo nun da ta ri hin de ilk kez �s -
tan bul Bas ket bol Li gi �am pi yo nu ol ma s�n da pay
sa hi bi ol du. 1967 y� l� na ka dar sa r�-la ci vert li for -
ma y� giy di. 

Bas ket bo lu Fe ner bah çe’de b� rak t�. Ka ri ye ri -
ne Tür ki ye, �s tan bul, Fe de ras yon Ku pa la r�n da
�am pi yon luk lar s�� d� ran Ba tu ralp, Av ru pa �am -
pi yo na la r�n da da ta k� m� için ter dök tü. 71 kez
Mil li for ma y� giy di. 

1968’de Av ru pa Ku pa Ga lip le ri Ku pa s�'nda
Fran s�z �am pi yo nu As vel’e kar �� oy na d� �� ve
ga lip gel di �i miz maç ta fa al bas ket bol ya �a m� n�
nok ta la d�. Mil li Ta k�mda, Fe ner bah çe’de
�TÜ’de, Ec za c� ba ��’da, Pa �a bah çe’de ba �a r� lar la
do lu bir an tre nör lük ka ri ye ri çiz di. �TÜ'ye ta ri -
hin de ilk kez Tür ki ye Bas ket bol Li gi �am pi yon -
lu �u ka zan d�r d�, bu ba �a r� y� 1970’te tek rar la d�.
Sö zün özü Ba tu ralp, ba �a r� la r�y la, yap t�k la r�y la,
Türk spo ru na ka zan d�r d� �� y�l daz lar la spor ta ri -
hi miz de si lin mez bir iz b� rak m�� du rum da.  
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Mus ta fa SÜR ME Lİ

Fenerbahçe camiasnn merakla bekledi�i Ülkersports
Arena’nn tantm için yldz basketbolcular kamera
kar�sna geçti. Fenerbahçe Ülker basketbol takımı

oyuncuları, yeni evleri Fenerbahçe Uluslararası Spor
Kompleksi Ülker Sports Arena’nın açılı� kampanyası için

kamera kar�ısına geçti. 15 bin ki�i kapasitesi, 44 adet
locası, VIP alanları, salonu gören “dine&view” restoranı,

saha içi koltukları ve son teknoloji ürünü alt yapısı ile 

Avrupa’nın en iyi salonlarından birisi haline gelen Ülker
Sports Arena için tanıtım kampanyası hazırlandı. 25 Ocak
Çar�amba günü Fenerbahçe Ülker-EA7 Emporio Armani
Euroleague maçı ile kapılarını açacak olan Ülker Sports
Arena’nın çok amaçlı kullanımına ve premium servislerine
vurgu yapılan kampanya için James Gist gitarist, O�uz
Sava� �arkıcı, Gaspar Vidmar a�çı ve Emir Preldziç
garson rolü ile kamera kar�ısına geçti. 

Basketbol Mehmet Baturalp
için yaşam stili
Basketbol Mehmet Baturalp
için yaşam stili
Basketbol Mehmet Baturalp
için yaşam stili
Basketbol Mehmet Baturalp
için yaşam stili
Basketbol Mehmet Baturalp
için yaşam stili
Basketbol Mehmet Baturalp
için yaşam stili

ÜLKER ARENA AÇILIYOR

Türkiye deplasmanlı bölgesel
ligindeki ilk maçında Kadıköy
Gençlik Spor Kulübü A Bayan
Voleybol Takımı ilk maçında

Altınyurt'u 3-1 gibi farklı bir skorla
yenerek lige galibiyetle ba�ladı.

Fla� transferlerinin yanı sıra uzun
ve yo�un bir hazırlık döneminden

sonra lige gayet iyi bir
performansla ba�layan KGSK’nın
bayanları �imdiden �ampiyonlu�a

ko�tukları mesajını verdiler.
Maçın ilk setine Zeynep, Benil,
Bengin, Bü�ra, �eyma ve I�ınsu

altısıyla ba�layan Kadıköy’ün
Gençleri uzun süre önde götürdü�ü

seti 21-25
kaybederek 0-1
ma�lup duruma

dü�tü. 
Maçın ikinci setinde
toparlanan Kadıköy

Gençlik’in kızları
çeki�meli geçen bu

seti 28-26 kazanarak
skoru 1-1’e getirdi.

Üçüncü setten
itibaren üstünlü�ü
ele alan Kadıköylü

kızlar maçın bu seti 25-22
kazanarak 2-1 öne geçti. 4. sette
artık tamamen maçı kontrolüne

alan KGSK, Benil, Bü�ra ve
�eyma’nın geçilmez bloklarıyla 

25-13 gibi açık ara bir skorla seti
alarak maçı 3-1 kazandı.

Kadıköy G.S.K. bu galibiyetiyle lige
3 puan alarak ba�lamı� oldu. Maç

sonunda ise yılların tecrübeli
voleybol antrenörü ve birçok yıldızı

Türkiye’ye kazandıran Can
Çavu�o�lu’nun keyfine diyecek
yoktu. Çavu�o�lu maç sonunda

centilmence mücadele sergileyen
rakiplerini de kutlayarak yine bir

örnek davranı� sergiledi.

Kadıköy
Gençlik
A Bayan
Voleybol
Takımı ilk
maçını 3-1
kazanarak

lige
galibiyetle
ba�ladı.

Türk sporuna özellikle
basketbolumuza yaptı�ı katkılar ve
kazandırdı�ı yıldızlarla mihenk ta�ı
olan Mehmet Baturalp ve sevgili
e�i Ülkü Baturalp ile candan bir

sohbet gerçekle�tirdik. 

Eyübo�lu E�itim Kurumları tarafından geleneksel olarak düzenlenen Eyübo�lu
Dostluk Satranç Turnuvası’nın bu yıl 21.si gerçekle�tirildi. 134 okuldan 712 ö�renci

turnuvada birinci olmak için üç gün boyunca mücadele etti.

Türkiye’nin en büyük satranç turnuvası

EYÜBOĞLU’NDA DÜZENLENDi…

Türkiye’de tenisin kalbi Taçspor’da attı

TÜRK futbol tarihinin gelmi� geçmi� en iyi
futbolcular� aras�nda yer alan ve yeni

kaybetti�imiz Lefter Küçükandonyadis an�s�na
haz�rlanan dev forma Kad�köy’de imzaya aç�ld�.

25x30 metre ebat�ndaki dev çubuklu forma önce
Fenerbahçe �ükrü Saraço�lu Stad�’ndaki

Fenerbahçe Müzesi’nde, ard�ndan Kad�köy
Belediyesi Kozyata�� Kültür Merkezi’ndeki

AVM’de, 20 Ocak 2012 Cuma günü de Suadiye
Fenerium ma�azas� önünde imzaya aç�ld�. 

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Aykut
Kocaman ile futbolcular�n da imzalad��� formay�
böylelikle taraftarlar da imzalama imkân� bulmu�

oldu. Dev forma haftasonu oynanan
Fenerbahçe-Kayserispor maç�nda da aç�lacak. 

LEFTER’in forması imzalanıyor

KGSK farkıyla
FARK ATTI

KADIKOY-13:Layout 1  1/19/12  10:32 AM  Page 1



● M. Murat AYDIN

Ka d� köy’ün ya n� ba ��n da do �a ile ba� ba �a bir haf ta so -
nu ge çir mek is ter mi si niz ? Ce va b� n�z evet ise; tam
da böy le bir yer Yu va c�k, �s tan bul’dan (Ka d� -

köy’den) 1.5 sa at uzak l�k ta, �z mit’in gü ne yin de Ba �is ke le il -
çe si ne ba� l� �i rin bir bel de. Do �al gü zel lik le ri, Ka ra de niz’i
an d� ran ye �il li �i, ses siz, sa kin ve bir o ka dar ba kir bir co� raf -
ya. Uzun y�l lar Er me ni le re ev sa hip li �i ya pan Yu va c�k, Os -
man l�’n�n son dö ne min de Ka ra de niz ve Kaf kas ya’dan ge len
göç ler son ra s� Türk nü fus la ta n�� m��. �im di ki nü -
fu sun bü yük bir bö lü mü nü Ri ze li ler olu� tu -
ru yor. 

� HA VA, TOP RAK VE 
TAH TA

Kamp ala n�, Yu va c�k ba ra -
j� n�n so nun da de re ke na r� na
ku rul mu� ye �il lik le rin için de
bir te sis. E� ya la r� her ta ra f�
a�aç tan ya p�l m�� oda ya b� rak -
t�m. Ha fif ten ya �an ya� mur sa -
ye sin de top rak ko ku su da ha be -
lir gin his se di li yor. Gi ri� te be ni ilk
kar �� la yan lar ta vuk lar, ke çi ler ve ah �a -
b�n el le i� len mi� en gü zel ha li. Her �ey do -
�al. S� ra s� ra di zil mi� a�aç ev ler, de re ke na r�n da ka -

mel ye ler, fark l� amaç lar için ha z�r -
lan m�� bu tik me kân lar ah �ap la
top ra ��n müt hi� uyu mu. Zi ya ret -
çi le rin do �al be sin le ri bu la bi le -
ce �i or ga nik pa zar da al�� ve ri�
ve Ni hat Us ta’n�n el ya p� m� se -
pet le ri nin ser gi len di �i kü çük
dük kâ n�n da Yu va c�k Ha t� ra s�
bul mak müm kün.

�s tan bul’da s� ra -
lan m�� bin ler ce

be to nar me y� �� -
n�n dan son ra sa de -

ce ah �ap, a�aç, de re ve
gök yü zü. Uzun za man -
d�r ken di mi hiç bu ka -
dar öz gür his set me -
mi� tim. 
� YA PI LA CAK
ÇOK �EY VAR
Da ha çok �z mit ve

�s tan bul’dan ge len mi sa -
fir le rin bu ra da ya pa bi le ce �i

bir çok al ter na tif spor var. Trek -
king, atv sa fa ri, je ep sa fa ri, pa int boll

bun lar dan ba z� la r�. Ay r� ca mev sim uy gun sa,

me nek �e yay la s� na
ç� k� la bi lir ve ça d�r

ku ru la bi lir. Böl -
ge de bir den çok
do �al gü zel li �e
sa hip yay la
mev cut. Bi raz
yü rü yü� yap mak

is te yen ler, do �a -
n�n ses siz li �i ne,

top ra ��n ko ku su na
ka r� ��p or ma n�n için de

bu lu yor ken di ni. Yü rü yü�
yol la r�, as ma köp rü ler, ok lar la

gös te ri len ro ta lar si zi ba� la d� �� n�z ye -
re ge ti ri yor. Ula �� m�n ko lay ol ma s� Yu va c�k’� ay r� bir
ye re ko yu yor gez gin le rin gö zün de. Yo ru lu yor su nuz
ama yor gun lu �u nuz sa de ce  be den de. Zih ni niz es ki sin -
den sa� lam. 

� YAP MA DAN DÖN ME Y�N
Bir ge zi yi gü zel ha le ge ti ren un sur lar dan bi ri de  ye -

rel tat lar d�r. Ne re ye gi der se niz gi din mu hak kak o yö re -
den tat lar ba r�n d� ran ye mek ler yi yin. Yu va c�k Ka ra as lan
Kamp da sa hi bi nin Ka ra de niz li olu �u mö nü nün Ka ra de -
niz’le öz de� le �en tat lar ba r�n d�r ma s� n� ka ç� n�l maz k�l -
m��. M�h la ma, ta va ala ba l�k, ka vur ma ve köy ek me �i ta -
d�l ma dan dö nül me ye cek lez zet ler. Ye mek ten ön ce ge -
len m�h la ma ve ek mek tam bir lez zet ha ri ka s�. Pey ni rin
te re ya� ile bu lu� ma s�n dan or ta ya ç� kan bu ta d� tut tur -
mak da ay r� bir ma ha ret. Son ra s�n da ge len gü veç te ka -
�ar l� man tar ve gü veç te ala ba l�k da tav si ye le rim ara s�n -
da. Ala ba l�k da gü ve cin s� ca ��n da te re ya �� ile pi �i ril mi�.
Sa bah kah val t� s� ise bir bi rin den gü zel ve do �al. Erit me
lor pey ni ri yi ne gü veç te pey nir, re çel, bal, kay mak do -
�a dan sof ra n� za ge li yor. Kah val t� n�n ol maz sa ol ma z�
yu mur ta, si zin zev ki ni ze gö re om let, su cuk lu
ve ya sa han da. Zi ya ret çi le ri ara s�n da sa de -
ce kah val t� için ge len ler bi le var. Kamp
ala n�n da fark l� özel lik te me kân lar var.
Siz is te di �i niz yer de ye me �i ni zi yi ye -
bil me öz gür lü �ü ne sa hip si niz. �s ter
sa bah kah val t� s� n� de re ke na r�n da ka -
mel ye de ya p�n, is ter ak �am ye me �i ni zi
�ö mi ne ba ��n da yi yin. Ter cih ler si ze b� ra k�l -
m��. Her �ey si zin is te di �i niz gi bi. Mi sa fir le re
hiz met eden ça l� �an la r�n gü ler yü zü ve an -
la y� �� me kân se çi min de ka rar s�z kal ma -
n� za bi le se bep ola bi li yor.

� NA SIL G� D� L�R?
Ken di ara c� n�z la git mek için

TEM oto yo lun dan �z mit is ti ka me ti ne
do� ru gi der ken �z mit’in do �u ç� k� ��
Kan d� ra’dan Bur sa-Göl cük �s ti ka me ti ne
dö nü yor su nuz. 7 ki lo mot re son ra Yu va c�k ���k l�

gö be �e ge li yor su -
nuz. 5 ki lo met re son -
ra da Yu va c�k mer -
kez. Bu ge zi yi oto -
büs le yap mak is te -
yen ler ön ce �z mit
mer ke ze ge li yor lar,
ar d�n dan Hal ke vi ve -
ya Vi la yet du ra ��n -
dan Yu va c�k dol -
mu� la r� na bi ne rek
ge le bi lir ler.

K a  d �  k ö y ’ d e n
ba� la yan bu yol cu luk
tek rar ba� la d� �� yer de bi ti -
yor. Ya p� lan yü rü yü� ler,
ta d� lan lez zet ler.. Zih -
ni ni zin din len di �i ni
his set ti ri yor dö nü�
yo lu si ze. Ne ya� -
mur, ne yol yo ru -
yor ar t�k si zi. Din -
len mi� bir be den le
dö nü� yo lun da, ya -
p� la cak ba� ka ge zi -
le ri dü �ün me ye ba� l� -
yor su nuz �im di den. 

Kad�köy Belediyesi Geçici Hayvan Bak�mevi
Kad�köy Hayvan Dostlar� Platformu

Tel.: 0216 - 415 67 61

Ad res: Hasanpa�a Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad.
No: 2 Kad�köy Belediyesi 4. kat B blok

Tel: (0216) 348 70 60 - 336 61 33
Faks: (0216) 345 82 02    

E-posta: gazetekadikoy@gmail.com
Web:www.gazetekadikoy.com.tr

� 20 - 26 OCAK 2012

Kadıköy’e 1,5 saat
uzaklıktaki Yuvacık,
bozulmamı� do�ası,
lezzetli yerel tatları
ve yürüyü�
parkurlarıyla
özellikle hafta sonu
kaçamakları için
ideal bir yer...

…Ver eli ni YU VA CIK…Ver eli ni YU VA CIK…Ver eli ni YU VA CIK…Ver eli ni YU VA CIK…Ver eli ni YU VA CIK…Ver eli ni YU VA CIK
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