
Türkiye’nin en köklü üniversitelerinden olan ayn�
zamanda Kad�köy’ün de simgelerinden kabul

edilen Marmara Üniversitesi Maltepe’ye ta��nacak.
Ta��nmayla tüm kampüslerin tek bir yerde

toplanmas� sa�lanacak. Uzun bir süreci kapsamas�
öngörülen ta��nma i�leminin alt yap� ve haz�rl�k
çal��malar� ba�lad�. Ö�renciler geli�meyi farkl�

aç�lardan de�erlendirirlerken, kampus çevresindeki
mahallelerin muhtarlar� üniversitenin ta��nmas�

halinde bölgede ö�rencilerin sa�lad��� sosyal ve
ekonomik hareketlili�in kaybolaca��n� ifade ediyorlar.

Asl� AYHAN

� Yaz�s� 8’de

Antoine de
Saint

Exupery’nin ilk
olarak 1943’te
yayımladı�ı Le
Petit Prince;

iki yüz on dil ve
lehçeye

çevrilmi�tir. 

Bundan 41 yıl önce
asılarak idam edilen

devrimci önderler Deniz
Gezmi�, Yusuf Aslan ve

Hüseyin �nan unutulmadı.
Kadıköy Belediyesi’nin

büyük bir emekle
hazırladı�ı “Bir Avuçtular

Deniz Oldular” sergisi
yüzlerce insanın katılımıyla
açıldı. Düzenlenen belgesel

gösteriminde Denizler’e
hasret, gözya�larına

dönü�tü; panelde
karde�leri ve yolda�ları

O’nları anlattı. 
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�� Haberi 11. Sayfada

LE PETIT PRINCE 

�nal AYDINO�LU

� Yaz�s� 10’da

NASIL 
BAKIYORSUNUZ?

Murat KATO�LU

� Yaz�s� 6’da

Bencillik ve hırsın
insan do�asının
özelliklerinden

oldu�u besbellidir.
Genellikle olumsuz
anlamda kullanılan

nitelemelerdir:

SANAT VE SiYASETTE
BENCİLLİK / HIRS

(TUTKU)

KU�D�L�’NE AVM yapılmasını engellemek için harekete
geçen Ku�dili Çayırı Çevre Gönüllüleri, 11 Mayıs

Cumartesi günü bir protesto yürüyü�ü
gerçekle�tirecek. Saat 15.00’de Kadıköy
�skele Meydanı’nda toplanılacak. Trafi�i
aksatmayacak �ekilde, balık pazarından

Altıyola’a çıkıp, trafi�e kapalı Çilek
Sokak’tan Ku�dili Çayırı’na gidilecek.

Ku�dili Çayırı’nda bir basın açıklamasıyla
yürüyü� noktalanacak. Ku�dili Çayırı

Gönüllüleri tüm Kadıköylüleri bu
yürüyü�e davet ediyor. � Sayfa 8’de

DÜNYACA ünlü piyanistimiz Fazıl
Say, uzun bir aradan sonra Kadıköy

Belediyesi Caddebostan Kültür
Merkezi’nde 5 Mayıs Pazar ak�amı

gerçekle�tirdi�i konserle seyircisiyle
bulu�tu. Yo�un ilgi gören ve ayakta

alkı�lanan Say’ı ünlü yazar Ya�ar
Kemal de izledi. � Sayfa 6’da

KADIKÖYLÜ bankacı-yazar Onur
Gök�en, 3. kitabı ‘Allah Belanı

Versin Brokoli’de,
118 kilodan 86’ya dü�ü�ünün
hikâyesini e�lenceli bir dille

anlatıyor. Gök�en, “�u dünyada
tanıdı�ım en iradesiz insanlardan
biriyim! Ben kilo verebildiysem,
inanın herkes yapabilir” diyor. 

� Sayfa 7’de

Hepimiz ya�amı
kendi gözlerimizle

görür, kendi
kulaklarımızla
dinler, kendi
anlayı�ımızla

anlarız.

Fazıl Say Kadıköy’de
ayakta alkışlandı

EN HIZLISIYDI
HEPiMiZiN

Efsane havacı HÜRKUŞ
artık Kadıköy’de uçuyor!
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Efsane havacı HÜRKUŞ
artık Kadıköy’de uçuyor!

�� Haberi 10. Sayfada

�� Haberi 8. Sayfada

Kadıköylü gökyüzü
kahramanı Vecihi

Hürku� ve hayatını
havacılı�a adayan tüm

tayyareciler adına Kadıköy
Belediyesi tarafından

Kızıltoprak'ta yaptırılan anıt
törenle açıldı. Ba�kan
Öztürk, ‘Kendisi de bir

Kemalist olan Hürku�’un
heykelinin, Atatürk

ilkelerinin kalesi olan
Kadıköy'de yükselmesi

bizim için büyük onur’ dedi.

� 10 - 16 MAYIS 2013 � Y›l: 14 � Say›: 687 � 20 Kr.

İlanlarınız için
Gazete Kadıköy

nolu telefon numaralarından
ulaşabilirsiniz.

0 216 542 50 00
/ 1288 

Marmara Universitesi
TAŞINIYOR

Marmara Universitesi
TAŞINIYOR
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Marmara Universitesi
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Bu kitap brokoli
karşıtlarına!

Kuşdili için yürüyüş var!

EN ÖNCE GÖĞÜSLEDi iPi…
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● T� YAT RO
� Ru tu bet
Ser taç Ay vaz’�n ya z�p yö net ti -
�i “Ru tu bet” ad l� oyun, Ma y�s
ay�n da Öy kü Sah ne’nin al ter na tif
sa lo nu Hem ze min’de sah ne le -
ne cek. Ka d� köy’de bir apart man
da ire sin de ge çen oyu nun ko nu -
su k� sa ca �öy le: “Es ra, iz be bir
da ire de ya �a yan, geç mi �in den
kaç ma ya ça l� �an genç bir ka d�n -
d�r. Çev re sin de ki ki �i ler le ili� ki si
bi ze ka rak te ri ko nu sun da bil gi
ver se de o, ya �a d�k la r� n� pek ele
ver mez. Es ra, çev re sin de ki her -
ke sin, as l�n da bü yük ve ac� ma s�z
bir pla n�n par ça s�
ol du �u nu an la d� -
��n da, geç mi �iy le
he sap la� ma za ma -
n� da gel mi� tir. �im -
di geç mi�, bü tün
a��r l� ��y la Es ra ve
ab la s� Eb ru ara s�n da
gi dip gel mek te; ha -
yat la r� na pi� man l�k,
geç kal m�� l�k, k�r g�n -
l�k, öf ke ve sev gi do -
ku mak ta d�r.” Oyun 11
Ma y�s Cu mar te si
20:30, 17 Ma y�s Cu -
ma 20:30, 24 Ma y�s
Cu ma 20:30, 25 Ma y�s
Cu mar te si 20:30’da
Öy kü Sah ne’de iz le ne -
bi lir.
0216 330 53 30
� Ayıp Et tik
Cin sel li �e ay�p de mek le
ne ka dar ay�p et mi� ol -
du �u mu zun e� len ce li bir
hi kâ ye si. Çün kü o bi zim
var l� �� m� z�n ne de ni. �s -
tan bul Ko me di Ti yat ro su
oyun la r�y la il gi li �un la r�
söy lü yor: �d di am�z �u; ta -
ri hin en bü yük bu lu �u cin -
sel lik, ya ni ka d�n ve er ke �in bir -
bi ri ni ke� fet me si. Bu na ke �if de -
mek çok da aca yip ol ma sa ge -
rek. Çün kü ka d�n ve er ke �in kul -
la n�m k� la vu zu ya n�n da gön de ril -
me di �i ne gö re Adem ile Hav va
yi yip içip uyu mu� ol sa lar d� hiç -
bi ri miz bu gün bu dün ya
üze rin de ol maz d�k.” Ay�p
Et tik, 10 Ma y�s Cu ma ak -
�a m� 20.30’da Ka d� köy
Be le di ye si Koz ya ta �� Kül -
tür Mer ke zi’nde iz le ne bi lir. 
� Bi ze Bir Hal ler Ol du
“�n sa n�n in sa na, in sa n�n do -
�a ya, in sa n�n hay va na de �er
ve re rek ya �a d� ��, sö zün se -
net ol du �u gün ler den iki yüz -
lü lü �ün kay pak l� ��n kur naz l� -
��n ya l� n�n do la n�n in san ili� ki -
le ri ne sin di �i do �a n�n ya� ma -
lan d� �� gün le re gel dik. Oyu nu -
muz mil let çe gel di �i miz bu nok -
ta ya a� la na cak ha li mi ze gül dü -
re rek par mak ba s� yor” di yor
oyu nu ya zan ve yö ne ten Ali Er -
do �an. “Bi ze Bir Hal ler Ol du, 11
Ma y�s Cu mar te si 20.30’da ve 19
Ma y�s Pa zar 15.30’da Ba r��
Man ço Kül tür Mer ke zi’nde. 
� �s tan bul ve A�k
�s tan bul’a a��k ve �s tan bul’da
a��k olan la r�n mü zi kal hi kâ ye si…
Za ma na ve ya �an m�� l�k la ra ta -
n�k l�k eden, po li si ye lez zet ler ba -
r�n d� ran kur gu suy la sey re de ni
içi ne çe ki ve re cek s�m s� cak bir
öy kü… �s tan bul Kum pan ya s�’n�n
oyu nu nu, 11 Ma y�s Cu mar te si
20.30’da Koz ya ta �� Kül tür Mer -

ke zi’nde iz le ye bi lir si niz. 
� A�k Bir Rü ya dır
A�k ba zen bir kâ bus la ba� lar.
Bir den bi re ne ol du �u nu an la ya -
maz bir an ön ce uyan mak is ter -
si niz. Uyan d� �� n�z da ise kâ bu su -
nu zun tat l� bir rü ya ol du �u nu ve
as l�n da hiç ama hiç uyan mak is -
te me di �i ni zin far k� na va r�r s� n�z.
De rin uy ku da, gün ler ce, haf ta lar -
ca, ay lar ca hat ta y�l lar ca uyan -
ma mak is ter si niz. Kâ bu su nuz ar -
t�k tat l� bir rü ya ya dö nü� mü� tür.
Ve Ti yat ro’nun sah ne ye koy du -
�u oyun, 13 Ma y�s Pa zar te si ak -
�a m� 20.30’da Ba r��

Man ço Kül tür
Mer ke zi’nde. 

� Mah �er-i Cüm bü�
Oyun cu nun ve se yir ci nin ha yal
gü cü ile �e kil le nen ti yat ro spo ru -
nun Tür ki ye’de ki ön -
cü le -

rin den Mah �e ri
Cüm bü�, 14 Ma y�s Sa l� ak �a m�

20.30’da Koz ya ta �� Kül tür Mer -
ke zi’nde se yir ci siy le bu lu �u yor. 
� Na fi le Dün ya
Po lis lik mes le �i ne otuz lu y�l lar da
ba� la m�� ve ge çen za man için de
Cum hu ri yet re ji mi ne ve dev let
hiz met il ke si ne ilk gün kü gi bi
ba� l� kal d� �� için, de �i �en, yoz la -
�an top lum sal ko �ul la ra ayak uy -
du ra ma yan kü çük bir ada m�n

tra ji ko mik hi ka ye si… Du ru Ti yat -
ro’nun sah ne le di �i “Na fi le Dün -
ya”, 15 Ma y�s Çar �am ba
20.30’da Koz ya ta �� Kü tür Mer -
ke zi’nde. 
� Has re tin den
Pran ga lar Es kit tim
Ah med Arif’in “Has re tin den
Pran ga lar Es kit tim”i ete, ka na,
ca na, se se bü rün dü ren Ke mal
Ko ca türk �ai ri öz ya �am öy kü -
süy le har man la ya rak ye ni den
gö rü nür k�l ma y� he def li yor. “Terk
et me di sev dan be ni”, “u� ru na
ölüm le re gi dip gel di �im”de di �i
sev da s�y la, mem le ke tiy le, a� k�,
mah pus lu �u ve sür gün le riy le
Ah med Arif’i ilk kez sah ne ye ta -
�� yor. Hâ lâ iz le me diy se niz, “Has -
re tin den Pran ga lar Es kit tim” 18
Ma y�s Cu mar te si 20.30’da Cad -
de bos tan Kül tür Mer ke zi’nde. 

● KON SER
� Ay da Ak tan As lan te pe
Pi ya no Re si ta li
MSÜ Dev let Kon ser va tu va -
r�’ndan son ra e�i ti mi ne Pa ris’te
de vam eden ve ka ri ye ri ni yurt içi
ve yurt d� ��n da sür dü ren sa nat -
ç�, 11 Ma y�s Cu mar te si ak �a m�
20.00’de Cad de bos tan Kül tür
Mer ke zi’nde üc ret siz bir kon ser
ve re cek. As lan te pe, Mo zart,
Brahms, Er kin, Dar mar, Gra na -
dos ve Cho pin’in eser le ri ni pi ya -
no suy la yo rum la ya cak.
� Can dan Er çe tin
An ne ler Gü nü Kon se ri
�ar k� c� Can dan Er çe tin her y�l
ol du �u gi bi bu y�l da An ne ler
Gü nü’nde an ne ler için söy le ye -

cek. 12 Ma y�s Pa zar sa at
16.00’da ba� la ya cak kon ser
Bos tan c� Gös te ri Mer ke -
zi’nde. Bi let ler bi le tix ve
BGM gi �e le rin den te min
edi le bi lir. 
0216 384 72 10
� Vir tü öz ler-
Met ro pol ler
Bu kon ser de üç us ta mü -
zis yen Bü lent Ev cil, Rah -
�an Apay ve Ca na Gür -
men bir ara ya ge lir ve
mü zi kal düz lem de dün ya
met ro pol le ri ni do la ��r lar.
Met ro po lun tüm ka os ve
kül tü rel zen gin li �i için de
ya �a yan bu bes te ci le rin
kal be de �e bi len bir sa -
mi mi yet te ya z�l m�� mü -
zik le ri ni ken di vir tü özi -
te le rin de yo �u ra rak
din le yi ci ile bu lu� tu ra -
cak id di al� bir kon ser de
bir ara ya ge li yor lar…
Kon ser 13 Ma y�s Pa -
zar te si 20.00’de Ka d� -
köy Be le di ye si Sü rey -
ya Ope ra s�’nda. 
� Bo ru san �s tan bul

Fi lar mo ni Or kes tra sı
�ef Sasc ha Go et zel yö ne ti min -
de ki Bo ru san �s -
tan bul Fi lar mo ni
Or kes tra s�, Fat -
ma Sa id, Kris ti na
Bik ma eva so list li -
�in de iz le yi ciy le
bu lu �a cak. Kon -
ser 13 Ma y�s Pa -
zar te si 20.00’de
Cad de bos tan Kül -
tür Mer ke zi’nde. 
� Ba ha rın Renk -
le ri
Fua ye Kon se ri
Ke man sa nat ç� s�
Er man Tür ki li ve
arp sa nat ç� s� Me riç
Dö nük, “Ba ha r�n
Renk le ri” ad l� kon -
ser le riy le Ka d� köy
Be le di ye si Sü rey -
ya Ope ra s�’nda mü zik se ver -
ler le bu lu �a cak. 15 Ma y�s
Çar �am ba sa at 18.00’de
ba� la ya cak kon ser de A.
Char pen ti er, A. Pi az zo la, C.
Sa �nt-Sa ens, D. Scar lat ti
ve S.Dus sek’in eser le ri

ses len di ri le cek. Gi ri� üc ret siz.  
� Ali Sez gin
Gi tar Re si ta li
Gi ta rist Ali Sez gin, 15 Ma y�s
Çar �am ba ak �a m� sa at 20.00’de
Ba r�� Man ço Kül tür Mer ke zi’nde
bir gi tar re si ta li ve re cek. Kon ser
üc ret siz iz le ne bi le cek. Sez gin
�un la r� söy lü yor: “Ken di me has
mü zik ler ya p�p çal ma dü �ün ce -
le rim, or ta ö� re tim gün le rim de
ba� la d�. Li se de yap t� ��m “Ek va -
tor da Bir Es ki mo” ad l� ilk kla sik

kom po zis yon, o gün le ri ne gü zel
ta n�m lar. Son ra s�n da Ka d� köy
mü zi �i me yön ver di �im ve tar z� -
m� olu� tur du �um yer ol du. Bu
tarz “Akus tik Mi zah Mü zik” ola -
rak öne ç�k t�. Bi ri kim le ri mi, kla sik
ve akus tik “öz gün gi tar re si tal ler”
ara c� l� ��y la, din le yen le rim le pay -
la� ma y� sür dü rü yo rum.”

● DANS
� Fark lı Be den ler le Dans
2001 y� l�n da ça� da� dans ve
per for mans sa nat ç� s�, ko re og raf
ve aka de mis yen Tu� çe Tu na ta -
ra f�n dan �s tan bul’da ku ru lan
Rem Dans; di sip lin ler ara s� ça� -
da� dans per for mans ko lek ti fi
ola rak ulus la ra ra s� plat form lar da
yer al� yor, ye ni lik çi, ce sur ve ön -
cü bir ini si ya tif ola rak ta n�nm la n� -

yor. 10-16 Ma y�s En gel li ler Haf -
ta s� kap sa m�n da; Ka d� köy Be le -
di ye si ve Rem Dans/ Tu� çe Tu na
i� bir li �i ile dü zen le nen “Fark l� Be -
den ler le Dans” et kin li �i; be de ne
ye ni ve dü rüst bir al g� ile yak la� -
ma y� ve al� �� la gel mi�, po pü ler,
es te tik yar g� la r�n dan uzak la� ma -
y� amaç l� yor. Üc ret siz et kin lik, 14
Ma y�s Sa l� sa at 20.30’da Cad de -
bos tan Kül tür Mer ke zi’nde. 

● �EN L�K
� EKAL FEST 2013
Eren köy K�z Ana do lu Li se si Ba -
ha r� çe �it li et kin lik ler le kar �� l� yor.
Bu y�l ilk de fa ger çek le �e cek
olan “Ekal Fest 2013” fes ti va li
10-13-14-15 Ma y�s ta rih le rin de
dü zen le ne cek. 4 gün sü re cek
olan fes ti val de gü nü mü zün po -
pü ler grup la r�n dan “grup84” ve
ün lü vo ley bol cu Öz lem Öz çe lik
ö� ren ci ler le bu lu �a cak. Fes ti val
hal ka aç�k ol ma ya cak an cak
okul ö� ren ci le ri nin ka t� l� m� ile
ger çek le �e cek

● F�LM GÖS TE R� M�
� Yo lun Ba �ın da
Tür ki ye ve Er me nis tan'dan bir
grup genç bir uz la �� pro je si için 6
ay aray la iki fark l� kent te bu lu �ur -

lar. Ön ce
Mu�'ta Er -
me ni ya �a -
m� n�n iz le ri ni
arar lar. Ar -
d � n  d a n
Güm rü’de,
M u � ' t a n
sür gün edi -
len, ha yat ta
ka lan Er -
me ni le r in
to run la r�y -
la ko nu -
� u r  l a r .
Grup ta ki
g e n ç  l e r
ar  ka da�
olur ken,
ta rih, ha -
f� za, soy -

k� r�m, in kar ve ger çek lik ta le bi nin
ya n� s� ra dost luk ve gü ven kav -
ram la r� n� da sor gu lar. Film,
genç le rin ça t�� ma ve uz la �� söy -

lem le ri ni tut ku ve iç ten lik le, yer
yer al�n gan l�k, gü ven siz lik ya da
ka t�k s�z bir genç lik ne �e si ile tar -
t�� ma la r� na ta n�k l�k eder.
12 Ma y�s Pa zar gü nü sa at
15.00’te Ba r�� Man ço Kül tür
Mer ke zi’nde “Yo lun Ba ��n da”
bel ge sel fil min gös te ri mi ya p� la -
cak ve ar d�n dan Sop ra no �u �an
Ka la ta� bir kon ser ve re cek. Et -
kin lik her ke se aç�k. 

10 - 16 MAYIS 20132 SANATKÜLTÜR

KADIKOYKADIKOYKADIKOYKADIKOYKADIKOYKADIKOY
● Haz›rlayan: Semra ÇELEB�

● SÖY LE ��
� Yu suf Fa kı o� lu ile Söy le �i ve
Fo to� raf Su nu mu
Yu suf Fa k� o� lu, Se vinç Ak do -
�an’la bir lik te Ti bet’ten Ne pal’e
yap t�k la r� ge zi de çek tik le ri fo to� -
raf la r� Ka d� köy lü ler le bu lu� tu ru -
yor. Söy le �i ve fo to� raf gös te ri si
12 Ma y�s Pa zar gü nü 15.00’te
Ka d� köy Be le di ye si Muh tar Öz ka -
ya Halk Kü tüp ha ne si’nde. 

● ATÖL YE
� Oku ma Atöl ye si
Prof. Dr. A. Di dem Us lu yö ne ti -
min de ki Oku ma Atöl ye si, iki haf -
ta da bir Sa l�
g ü n  l e  r i
1 1 . 0 0 ’ d e ,
ede bi yat ki -
tap la r� n�n ön -
ce den oku -
nup CKM Sa -
nat Kü tüp ha -
ne si’nde üze -
rin de soh bet
edil di �i bir
kül tür et kin li -
�i. Oku ma
Atöl ye si’̇nde
bu ay in ce le -
ne cek ki tap -
lar: 14 Ma y�s
Sa l� - Vla di mir
N a  b o  k o v ,
Ada ya da Ar -
zu
28 Ma y�s Sa l�
- Gab ri el Gar ci a Mar qu ez, K�r m� z�
Pa zar te si
� Ki tap Oku ma Gün le ri
Ya zar Fat ma Bur çak’�n e� li -
�in de her haf ta Çar �am ba
gün le ri Türk ve Dün ya Ede -
bi ya t�n dan fark l� ki tap la r�n
oku na rak ye ni dün ya la r�n
ke� fe dil di �i ve ki tap lar üze -
ri ne soh bet edil di �i et kin lik
her ke se aç�k. Kozzy Ko ya -
ta �� Kül tür Mer ke zi’nde
ger çek le �en et kin lik te bu ay
in ce le ne cek ki tap lar: 15
Ma y�s 14.00: Ku yu cak l� Yu -
suf / Sa ba hat tin Ali
22-29 Ma y�s 14.00: Ame ri -
ka / Franz Kaf ka

● SER G�
� Fer yal Özen sel – Rey -
han 
Bu cuk lar Re sim ve 
El Sa nat la rı Ser gi si
As len ec za c� olan ve ha la
mes le �i ni sür dü ren Fer yal
Özen sel on se ne yi geç kin
sü re den be ri Eren köy Zih ni

Pa �a Halk E�i tim Der ne �i’nin ö� -
ren ci si ola rak re sim ça l�� ma la r� na
de vam edi yor. Rey han Bu cuk lar
ile biz den sev gi den ba� ka bir �ey
bek le me yen men fa at siz dost la r�n
ya �am la r� için bi raz ol sun kat k� da
bu lu na bil mek için aç� lan bu ser gi
10-19 Ma y�s 2013 ta rih le ri ara s�n -
da CKM Per for mans bir ka t�n da
iz le yi ci ler le bu lu �u yor
� Ye di Ren gin De sen le ri
Ye di f�r ça ye di renk te ma l� ya� l�
bo ya re sim ser gi si 14 Ma y�s Sa l� -
23 Ma y�s Per �em be gün le ri ara -
s�n da Ba r�� Man ço Kül tür Mer ke -
zi’nde gö rü le bi lir.

� Ah met Ye �il 
“Gör sel Do ku -
nu� lar” Ser gi si
Ah met Ye �il’in
“Gör sel Do ku -
nu� lar” ad� n�
ver di �i ser gi si
31 Ma y�s’a ka -
dar Tol ga Eti
Sa nat Ga le ri -
si’nde gö rü le bi -
lir. 
� Bed ri Rah mi
Eyü bo� lu Re -
sim Ser gi si
Bed ri Rah mi
Eyü bo� lu Re -
sim Ser gi si 4
Ma y�s’ta Ga le ri
Dia ni’de aç�l d�.
Ser gi, 25 Ma -
y�s’a ka dar Yel -

de �ir me ni’nde bu lu nan Ga le ri
Dia ni’de gö rü le bi lir. 
0533 236 31 34

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.
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MÜCADELE Birli�i Platformu üyesi bir grup, Kad�köy
Meydan�’nda Deniz Gezmi�, Hüseyin �nan ve Yusuf Aslan’�n
idam edili�lerinin 41. y�ldönümünde miting yapt�. Miting valilik
izniyle gerçekle�ti�i için Kad�köy R�ht�ma inen tüm yollar saat
13.30’dan itibaren trafi�e kapat�ld�. �ahap Gürler caddesinde

toplanan kalabal�k, Deniz Gezmi�, Hüseyin �nan ve Yusuf
Aslan’�n foto�raflar�n� ta��d�. Sloganlarla R�ht�m Caddesi

üzerinden Kad�köy �skele Meydan�na yürüyen grup üyeleri
burada polis kontrol noktas�ndan geçtikten sonra miting

alan�na girdi. Mitingde Deniz Gezmi� ve arkada�lar� için sayg�
duru�unda bulunuldu, çe�itli konu�malar yap�ld�, Denizler

an�s�na bestelenmi� �ark�lar söylendi. 

310 - 16 MAYIS 2013HABER

Bilgi için:
0532

522 13 28

TECRÜBEL�
�ngilizce

Ö�retmeninden
lise ve

üniversite
ö�rencilerine

UYGUN
ÜCRETL� özel

ders verilir.

iNGiLiZCE
DERS

VERiLiR

30 YA� ÜSTÜ!!!
Herkesin  Kazanabilece�i �� �mkanları!!!!
Doktorlar-Hem�ireler-Asistanlar-Ö�retmenler-

Memurlar-Esnaflar-Gençler-Emekliler-Bay-Bayan
Herkesi ilgilediren �� Fırsatları…

Osman M�NTA�
KADIKÖY TEL: 0532 501 46 26

CHP �stanbul
Milletvekili Kadir
Gökmen Ö�üt,

Acıbadem'deki Dr.
Sait Darga �lkö�retim

Okulu'nun
ortaö�retim

bölümünün 2013-
2014 e�itim-ö�retim
yılında kapatılaca�ı

iddialarını 
TBMM gündemine
ta�ıdı. Ö�üt, Milli E�itim Bakanı Sayın Nabi

Avcı'nın yanıtlanası istemiyle,
�u soruları sordu:

� Dr. Sait Darga �lkö�retim Okulu'nun
ortaö�retim bölümünün 2013-2014 e�itim-
ö�retim yılında kapatılaca�ı iddiaları do�ru

mudur; do�ru ise gerekçesi nedir?
� Okulun ortaö�retim bölümünün

kapatılması
halinde 9 �ubede

e�itim gören
ö�rencilerin
akıbeti ne
olacaktır?
�Okulun

ortaö�retim
bölümünün
kapatılması
halinde ilgili
sınıflara ders

veren ö�retmenlerin durumu ne olacaktır?
� Mevcut ö�renciler ortaö�retimden mezun

olana kadar bölümün kapatılmaması,
ö�renci velilerinin talepleri arasındadır.
Ortaö�retime yeni ö�renci alınmaması

ancak halihazırdaki ö�rencilerin
mezun edilmesi gibi bir çözüm

dü�ünülmekte midir?

Hüseyin Akmaz’ın acı günü
Denizler Kadıköy’de
ANILDI

Kadıköy Meydanı’nda Deniz Gezmi�
ve arkada�larının idam edili�lerinin

yıldönümünde miting yapıldı.

Kadıköy Belediyesi çalı�anı Hüseyin
Akmaz’ın acı günü. Ya�adı�ı

rahatsızlık nedeniyle bir süredir tedavi
gören Hüseyin Akmaz’ın babası

Mustafa Akmaz vefat etti. Merhumun

cenazesi Kartal So�anlık Camii’nde
kılınan cenaze namazının ardından

memleketi Çorum’a gönderildi.
Merhuma Allah’tan rahmet, kederli

ailesine sabır diliyoruz.

Meclis’e Kadıköy’deki okul sorusu
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Bos tan c� Gö nül lü le ri’nin Göz te pe E�i -
tim Has ta ne si Sos yal Hiz met ler i� bir -
li �iy le dü zen le di �i Ço cuk �en li �i,

bü yük bir co� ku ve he ye can la ger çek le� ti.
Gö nül lü le rin spon sor ol du �u bu et kin lik ön -
ce sin de Sos yal ve Halk la �li� ki ler ko mi te le -
ri nin i� bir li �iy le ha z�r l�k lar ya p�l d�. 6 kat
olan ço cuk ser vi si, Türk bay rak la r�y la, ren -
gâ renk süs ler le do na t�l d�. Bu ça l�� ma ya en
bü yük kat k� y�, sos yal hiz met ler ça l� �an la r�
sa� la d�. S� f�r ya� gru bun dan ba� la y�p 14 ya�
gru bu na ka dar olan 150 ya tan has ta ço cuk
için için de yi ye cek ve he di ye ler bu lu nan pa -
ket ler ha z�r lan d�. �ö len sa ba h� tüm gö rev li -
ler le bir lik te tam kad ro has ta ne ye gi dil di.
Has ta ne per so ne li nin s� cak kan l� kar �� la ma -
s�n dan son ra gö rev li ler ve pal ya ço lar e� li -
�in de bü tün kat lar do la �� la rak, ço cuk lar zi -
ya ret edil di ve pa ket le ri ve ril di. Ço cuk la r�n
çek tik le ri s� k�n t� la ra ra� men yüz le rin de ki
mut lu luk gö rül me ye de �er di. Son ra s�n da d� -
�a r� da ku ru lan e� len ce ala n� na ç� k�l d�. Say g�
du ru �u ve �s tik lal mar �� n�n ar d�n dan mü zik

e� li �in de e� len ce ba� la d�. Ço cuk lar pal ya -
ço lar e� li �in de oy na d� lar. Folk lor grup la r� -
n�n gös te ri le rin den son ra si hir baz gös te ri si
ya p�l d�. Mut lu bir �e kil de gü nü ge çi ren ço -
cuk lar te �ek kür ede rek, has ta ya tak la r� na ge -
ri dön dü ler. Ço cuk la r� se vin dir me nin mut lu -
lu �u nu ya �a yan Bos tan c� Gö nül lü le ri Yö ne -
tim ku ru lu üye le ri de ço cuk la r�n hep si ne
acil �i fa lar di le di ler, eme �i ge çen le re te �ek -
kür et ti ler ve has ta ne ba� he kim yar d�m c� s� -
n�n ver di �i te �ek kür pla ke tiy le et kin lik ten
ay r�l d� lar. 

Ka d� köy Be le di ye si Eren köy Gö nül -
lü le ri Sa� l�k Ko mi te si, geç ti �i miz
haf ta, Eren köy Gö nül lü Evi’nde

“Ku an tum Tek nik le ri” ko nu lu bir se mi ner
or ga ni ze et ti ler. 

Eren köy Gö nül lü Ba� ka n� Nes rin Kay -
nak’�n aç� l�� ko nu� ma s� n�n ar d�n dan ko nu� -
mac� ki �i sel ge li �im uz ma n� Ser pil Ci rit ci,
ka t� l�m la ra bil gi ak tar d�. Ser pil Ci rit ci ko -
nu� ma s�n da ev ren de te sa düf ol ma d� �� n�,
söy le di �i miz her sö zün her ke li me nin ev -
ren için bir emir ol du �u nu, ev re nin olum lu
yer de olum suz, iyi ya da kö tü ay� r�m ya pa -
ma d� �� n�, söy le di �i miz her �e yi emir ola rak
al g� la d� �� n� ve uy gu la d� �� n� söy le di. Özel -
lik le olum suz cüm le le rin ener ji si nin çok
yük sek ol du �u nu çok da ha ça buk ger çe �e
dö nü� tü �ü nü, ya ni odak lan d� �� m�z cüm le -
le rin, ke li me le rin, olay la r�n bir sü re son ra
bi zim ger çe �i miz ola rak kar �� m� za ç� ka ca -
�� n� be lirt ti. Ken di mi zi sev me miz ve öz ve -
ri li ol ma m�z ge rek ti �i ni söy le di. 

Eren köy Gö nül lü Evi Ba� ka n� Nes rin
Kay nak da Ser pil Ci rit ci ve ko nuk la ra te -
�ek kür et ti ve Ser pil Ci rit ci’nin ku an tum
se mi ner le ri nin de vam ede ce �i ni kay det ti. 

� ‘B� L�N ÇAL TI TE M�Z L�K’ 
SE M� NE R�

Ka d� köy Be le di ye si Eren köy Gö nül lü -
le ri Sos yal Hiz met ler Ko mi te si, geç ti �i miz
ay 60 ki �i nin ka t� l� m�y la “Bi lin çal t� te miz -
lik” ko nu lu bir se mi ner or ga ni ze et ti. 

Eren köy Gö nül lü Evi Ba� ka n� Nes rin
Kay nak’�n aç� l�� ko nu� ma s� n�n ar d�n dan ti -
ca ri ulus la ra ra s� ili� ki ler aka de mis ye ni
Ufuk Önen, ka t� l�m c� la ra ko nuy la il gi li bil -
gi le ri ni ve tav si ye le ri ni ak tar d�.

Bi lin çal t� te miz li �in pro fes yo nel ki �i -
ler ce bir kaç se ansta te miz le ne bi le ce �i ni,
ancak ki �i nin ken di ken di ne de bel li tek nik -
le ri uy gu la ya rak bi lin çal t�n da ki bi ri kim le ri -
ni ar�n d� ra bi le ce �i ni söy le di. Ön ce lik le
do� ru ne fes al ma n�n çok önem li ol du �u nu
ki �i le rin olum suz �art lan ma lar dan ka ç�n - ma s� ge rek ti �i ni, ço cuk luk tan iti ba ren bi -

lin çal t� na olum suz hiç bir �ey yük len me me -
si ge rek ti �i ni ör nek ler le ha t�r lat t�. Ufuk
Önen, in san la r�n ka li te li ve sa� l�k l� ya �a ma,
ma ne vi ya ta önem ver me si ge rek ti �i ni vur -
gu la d� ve uy ku dü ze ni, bes len me, spor ve
ho bi ler gi bi ki �i nin sev di �i �ey ler le me� gul
ol ma s� n�n öne mi ne dik kat çek ti. Bu nun ya -
n� s� ra ki �i le rin bu tür ki �i sel ge li �i min se -
mi ner le ri ne za man ay�r ma s� ve bil gi len me -
si nin de bi lin çal t� te miz lik te çok önem li rol
al d� �� n� be lir ten Ufuk Önen, sos yal ko mi te -
nin ha z�r la m�� ol du �u ik ram la r� çay la yu -
dum lar ken ko nuk la r�n so ru la r� n� ce vap lan -
d�r d�.

� ÇO CUK LAR Ç� KO LA TA 
FAB R� KA SI’NA  G�T T� LER

Ka d� köy Be le di ye si Eren köy Gö nül lü
Evi Sos yal Hiz met ler Ko mi te si Gö nül lü le -
ri, Üm ra ni ye �a ki re Ha n�m E�i tim ve Uy -
gu la ma Oku lu’nda ki en gel li ö� ren ci le ri
geç ti �i miz ay tek rar bir �s tan bul ge zi si ne

gö tür dü ler. 
Bir ön ce ki ge zi de ya �a nan mut lu luk ve

he ye ca na ta n�k olan gö nül lü ler, ço cuk la r�
fark l� sos yal or tam lar da bu lun du ra bil mek
ve fark l� ko nu lar da bil gi len di re bil mek ad� -
na bu kez de Pe lit Pas ta c� l�k A�.’nin Esen -
yurt’ta ki fab ri ka s� na gö tür dü ler. Fab ri ka da
çi ko la ta ya p� m� n� iz le yen, çi ko la ta çe� me -
sin den s� cak çi ko la ta iç me f�r sa t� n� ya ka la -
yan ço cuk lar, fab ri ka bah çe sin de ki mi ni
hay va nat bah çe si ni de gez di ler. Fab ri ka dan
he di ye pa ket le riy le ay r� lan ö� ren ci ler, ar -
d�n dan ka r�n la r� n� do yur mak üze re de Koz -
ya ta �� Mc Do nald’s’a git ti ler, ham bur ger -
le ri ni, pa ta tes le ri ni yi yip okul la r� na ne �ey le
dön dü ler. 

Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz türk’ün te -
�ek kür bel ge le ri ve Gö nül lü Evi ad� na �ah -
si te �ek kür le ri ni su nan Gö nül lü Evi Ba� ka -
n� Nes rin Kay nak, ba �a r� l� ge çen et kin li �in
so nun da eme �i ge çen tüm gö nül lü le re te -
�ek kür et ti. 

4 10 -16 MAYIS 2013

KADIKÖY BELEDİYESİ
GÖNÜLLÜLERİ
HAFTALIK ETK�NL�K PROGRAMI

Ba�vuru Tel: 0216 346 57 57 / 10 - 19 MAYIS 2013 

KONFERANS, SEM‹NER, SÖYLE�‹ ve PANEL

KUANTUM
Ya�am Koçu Ufuk

Tu�utlu
Tarih: 10.05.2013/14.00
Yer: Osmana�a Gön. Evi
Düzenleyen: Osmana�a

Gönüllüleri
ANNELER GÜNÜ

KUTLAMASI  
Tarih: 10.05.2013/14.00
Yer: Ac�badem Gön.Evi
Düzenleyen: Ac�badem

Gönüllüleri
ANNELER GÜNÜ

KUTLAMASI  
Tarih: 10.05.2013/ 10.30
Yer: Rasimpa�a Gön. Evi

Düzenleyen: R.Gön.
EZBER� BOZMAK

(Ya�ama Farkl� Bir Bak��)
Dr. Erkan Sar�y�ld�z

Tarih: 10.05.2013/14.00
Yer: CKM B Salonu

Düzenleyen: Erenköy
Gönüllüleri

�LKYARDIM E��T�M� 
 E�itim Hem�iresi Duygu

Sever Öztürk
Tarih: 10.05.2013/13.30
Yer: Kad�köy Belediyesi

Bar�� Manço Evi
Düzenleyen: Moda
Gönüllüleri, Central
Hospital ��birli�i ile
RES�M SERG�S�   

Tarih: 11-21 May�s 2013
Ba�lang�ç Tarihi:
10.05.2013/17.00

Yer: Kozyata�� Kültür
Merkezi A Sergi Salonu
Düzenleyen: Erenköy

Gönüllüleri
ALZHE�MER

BEL�RT�LER� VE
ALZHE�MER

HASTALARI �LE
�LET���M

Doç. Dr. Eren Gözke
Tarih: 11.05.2013/14.00
Yer: Göztepe Gön. Evi
Düzenleyen: Göztepe

Gönüllüleri
DÖRT AYAKLI
DOSTLARIMIZ

Uzm. Veteriner Dr.
Gönen Kaya

Tarih: 13.05.2013/14.00
Yer: Zühtüpa�a Gön. Evi
Düzenleyen: Zühtüpa�a

Gönüllüleri
“MÜSADEN�ZLE
DEL�R�YORUM”

T�YATRO OYUNU
Tarih: 14.05.2013/ 20.00
Yer: Caddebostan Kültür

Merkezi A Salonu
Düzenleyen: Osmana�a

Gönüllüleri
E��T�M ÜZER�NE

Yazar Ayd�n Arif
Tarih: 14.05.2013/ 13.30
Yer: Zühtüpa�a Gön.Evi

Düzenleyen: Z. Gön.
ANNELER GÜNÜ

KUTLAMASI
Tarih: 14.05.2013/ 14.00
Yer: Bostanc� Gön.Evi
Düzenleyen: B. Gön.

ALZHE�MER
HASTASINDA ÇEVRE

DÜZENLEMES� VE
GÜVENL���N ÖNEM�

Yüksek Mimar 
Zeynep Erol

Tarih: 14.05/2013/14.00
Yer: Halis Kurtça Kültür

Merkezi
Düzenleyen:

Merdivenköy Gön.
SA�LIKLI YA�AM
SA�LIKLI BEY�N
Prof. Dr. Canan

Aykut Bingöl
Tarih: 14.05.2013/14.00
Yer: Caddebostan Kültür

Merkezi B Salonu
Düzenleyen:

Suadiye Gön.
BAHAR�YE TÜRK
SANAT MÜZ���

KOROSU KONSER�
�ef Murat Büyükkaya

Tarih: 14.05.2013/ 20.00
Yer: Kad�köy

Evlendirme Dairesi
Düzenleyen: Müzik Gön.

Davetiyelidir. �leti�im:
0532 593 59 11

N�HAL ARDA TÜRK
SANAT MÜZ���

KOROSU KONSER�
�ef Nihal Arda

Tarih: 14.05.2013 / 20.00
Yer: Ac�badem �stek
Vakf� Konser Salonu

Düzenleyen: Müzik Gön.
Davetiyelidir. �leti�im:

0533 242 35 04
HOLOGRAF�K BEY�N

TEKN�KLER�
Geli�im Uzm. Sevda

Bakanku�
Tarih: 15.05.2013/14.00
Yer: Fenerbahçe Mah.

Gönüllü Evi

Düzenleyen: F. M. Gön.
KALP SA�LI�I

Prof. Dr. Filiz Ersen
Tarih: 15.05.2013/14.00
Yer: Göztepe Gön. Evi
Düzenleyen: Göz. Gön.

19 MAYIS GENÇL�K VE
SPOR BAYRAMI  

Tarih: 15.05.2013/ 14.00
Yer: H. Kurtça Kültür M.

Düzenleyen:
Merdivenköy Gön.

MODA GÖNÜLLÜLER�
TÜRK SANAT MÜZ���
KOROSU KONSER�
�ef Sertaç Tezeren

Tarih: 15.05.2013/ 20.00
Yer: Kad�köy Evlendirme

Dairesi
Düzenleyen: Moda Gön.

Davetiyelidir. �leti�im:
346 85 18

“HÜLLEC�” T�YATRO
OYUNU  

Yazan: Re�at Nuri
Güntekin 

Yöneten: Gülin Ek�i
Tarih: 15.05.2013/20.30
Yer: Halis Kurtça Kültür

Merkezi
Düzenleyen: Tiyatro

Gönüllüleri
RES�M VE EL

SANATLARI SERG�S� 
Tarih: 16.05.2013/12.00
Yer: Moda Gönüllü Evi

Düzenleyen: Moda
Gönüllüleri, Hayriye
Kemal Kus'un Özel

E�itim Uygulama Okulu
ve �� Uygulama Okulu

��birli�i �le
19 MAYIS GENÇL�K VE

SPOR BAYRAMI
KUTLAMASI

Tarih: 16.05.2013/14.00
Yer: Sahray�cedid 23
Nisan Park� Gön. Evi

Düzenleyen: S. Gön. Evi
KADIKÖY TURKUAZ

TÜRK SANAT MÜZ���
KOROSU

�ef Erol Armutlu
Tarih: 16.05.2013/ 20.00

Yer: Ac�badem �STEK
Vakf� Konser Salonu
Düzenleyen: Müzik

Gönüllüleri
Davetiyelidir. �leti�im:

0533 433 84 19
YA�LILAR �LE ELELE 
Tarih: 17.05.2013/14.00
Yer: Feneryolu Gön. Evi

Düzenleyen: F. Gön.
�LKYARDIM E��T�M�

E�itim Hem�iresi Duygu
Sever Öztürk

Tarih: 17.05.2013/14.00
Yer: Hasanpa�a Gön. Evi
Düzenleyen: Hasanpa�a

Gönüllüleri, Central
Hospital ��birli�i ile

HUZUR EV� Z�YARET�
Tarih: 17.05.2013/14.00
Yer: Göztepe Semiha

�akir Huzur Evi
Düzenleyen: Osmana�a

Gönüllüleri
HAYD� ÇOCUKLAR

T�YATROYA  
Tarih: 18.05.2013/13.00
Yer: Moda Deniz Kulübü
Düzenleyen: Feneryolu
Gön., �dil Abla Çocuk
Tiyatrosu ��birli�i ile

TAKI - EL SANATLARI
- RES�M SERG�S�

Tarih: 18-24 May�s 2013
Aç�l��: 18.05.2013 /14.00
Yer: Kad�köy Belediyesi

Ba�kanl�k Fuayesi
Düzenleyen: Ko�uyolu

Gönüllüleri, Kad�köy Halk
E�itim Merkezi ��birli�i ile
“KADIKÖY” TEMALI 6.
GELENEKSEL RES�M
YARI�MASI SERG�S�

Sergi Süresi: 18-24
May�s 2013

Ba�lang�ç Tarihi:
18.05.2013/14.00

Yer: CKM 4. Kat Fuaye
Düzenleyen: Kad�köy
Belediyesi Gönüllü

Merkezi
ATATÜRK'TEN

GENÇL��E
GENÇL�KTEN
ATATÜRK'E

Sunum: Yard. Doç. Dr.
Korkmaz Uluçay

Tarih: 18.05.2013/16.30
Yer: 19 May�s Kültür

Merkezi
Düzenleyen: Göztepe

Gönüllüleri
19 MAYIS GENÇL�K VE

SPOR BAYRAMI
KUTLAMASI

Tarih: 19.05.2013
Saat: 09.30

Yer: Gazi Mustafa Kemal
�. Ö. O.

Düzenleyen:
Rasimpa�a Gön. Evi

BU SAYFA KADIKÖY BELEDiYESi GÖNÜLLÜLERi TARAFINDAN HAZIRLANMAKTADIR.

HABER

Suadiye Gönüllüleri’nin sergisi
Suadiye Gö nül lü le ri

kur si yer le ri nin re -
sim ser gi si Cad de -

bos tan Kül tür Mer ke -
zi’nde aç�l d�. Aç� l� �a;
Ka d� köy Be le di ye si
Mec lis Üye le ri ve Gö -
nül lü Mer ke zi yö ne tim
ku ru lu üye le ri Nur han
Kut man, Ay �en Gü rer,
Ka d� köy Halk E�i tim Mer ke zi Mü dür
Yar d�m c� la r� Lok man Y�l maz ile Fat ma

Bes çi, re sim ö� ret me ni
Mü nev ver Öz kul ile sa -
nat se ver bir mi sa fir top -
lu lu �u  ka t�l d�. Aç� l�� ta
ko nu �an Su adi ye Gö -
nül lüleri Ba� ka n� Gül se -
vim Ba� tu� ka t� l�m c� la -
ra zi ya ret le rin den do la y�
te �ek kür et ti ve “Des te -
�i için Ka d� köy Be le di -

ye Ba� ka n� Se la mi Öz türk’e de te �ekk kür
edi yo ruz” di ye ko nu� tu. 

Erenköy’de ‘kuantum’ semineri

Türk Mu si ki si’ne bü yük eser ler ka tan
Rah mi Ka lay c� o� lu, ölü mü nün 1. y�l -
dö nü mün de, 17 Ni san Çar �am ba, Ka -

d� köy Ev len dir me Sa lo nu’nda, Ka d� köy Be -
le di ye si Mü zik Gö nül lü le ri ta ra f�n dan dü -
zen le nen “An� lar ve Mü zik-66” prog ra m�n -
da an�l d�.

Ya p�m ve Yö ne ti mi Ka d� köy Be le di ye si
Gö nül lü E�i tim ve Da n�� ma Mer ke zi Yö ne -
tim Ku ru lu Üye si Ne si be Mü se vi to� lu ta ra -
f�n dan ya p� lan ge ce ye, Rah mi Ka lay c� o� -
lu’nu se ven sa nat ç� lar ve e�i Nu ri ye Ka lay c� -
o� lu ka t� la rak bü yük des tek ver di ler.

Ge ce nin aç� l�� ko nu� ma s� n� ya pan Mü se -
vi to� lu; “Ha ya t� n� yap t� �� ça l�� ma lar ile
Türk Mü zi �i’nin ya �a ma s� na ada yan Rah mi
Ka lay c� o� lu; 90 bes te kâ r�n bin ler ce ese ri ni,
5 cilt lik ‘Türk Mu si ki si Bes te kar lar Kül li ya -
t�’ ile gü nü mü ze ve ge le ce �e ula� t�r m�� t�r.
Bu ne den le Türk Mu si ki si nin ba ba s� ola rak
an� l�r. Bu Kül li yat, Kül tür Ba kan l� �� ta ra f�n -
dan tüm dün ya da ki Türk Kül tü rü Mer kez le -
ri ne da �� t�l d�. Ka d� köy’de ki dük kâ n� n� Türk
Mü zi �i ne il gi du yan her kes bi lir. Ken di si ile

mü zik li güf te ler ve bes te ler fo to� raf ser gi le -
ri aç m�� t�k. 5 cilt lik muh te �em Kül li ya t� n�,

Türk Mü zi �i Ya r�� ma la r� m�z da ka za nan la ra
ve jü ri mi ze he di ye et me f�r sa t� n� bul mu� tuk.

Ara m�z dan ay r� l� �� n�n bi rin ci y�l dö nü mün de
ken di si ni rah met le an� yo rum. O eser le ri ile
Türk Mü zi �i dün ya s�n da son su za dek ya �a -
ya cak t�r” de di.

“Göz le ri A� ka Gü len” ve “An ka ra Rüz -
gâ r�” gi bi se vi len eser le rin bes te kâ r� Gün -
do� du Du ran’�n bü yük des tek ver di �i ge ce -
nin su nu cu lu �u nu da Nur Ate �er yap t�. 

Prog ra m�n bi rin ci bö lü mün de; çe �it li ko -
ro lar da ye ti �en ko rist ler Bu se Ta�, Sem ra
Bir, Y�l maz Öcal, Fa to� Er dem ve Ca nan
Ka ra de niz, Türk Mü zi �i nin se vi len eser le ri -
ni yo rum la d� lar. 

�kin ci bö lüm de, önü müz de ki gün ler de
“Bü yü lü” ad l� al bü mü nü se ven le ri ile bu lu� -
tu ra cak olan Türk Mü zi �i Kon ser va tu avr�
me zu nu, ko ro �e fi ve sah ne sa nat ç� s� Fü sun
Ba tum unu tul maz bir kon ser ver di.

�z le yi ci ler ara s�n da yer alan TRT Ses Sa -
nat ç� s� Hay ri Pek �en ile ha nen de Gün gör
Kan de �er de ge ce de iki gü zel eser yo rum la -
d�.

Ge ce ye ka t� lan tüm sa nat ç� la r�n bir lik te
söy le dik le ri �ar k� lar ile prog ram so na er di. 

93. y�l�n� kutlad���m�z 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayram� Töreni,

Rasimpa�a Mahalle Evi önünde
çocuklar�n, velilerin ve mahalle

sakinlerinin kat�l�m�yla
co�kuyla kutland�. Mahallenin
ilkokul ö�rencilerinin kat�ld���
tören, emekli s�n�f ö�retmeni
Nedret �en’in yönetti�i sayg�

duru�u ard�ndan okunan
�stiklal Mar��’yla ba�lad�.
Günün anlam ve önemini

belirten konu�ma ve �iirlerin
okunmas�n�n ard�ndan

program, ö�rencilerin 23
Nisan oratoryosunu

seslendirmesi, �ark�lar ve
çocuk danslar� ile devam
etti. Tören halk�n kat�l�m�yla

söylenen mar�lar ile son buldu.
Rasimpaya Gönüllü Evi Yönetim
Kurulu, törenin yönetilmesinde eme�i
geçen emekli s�n�f ö�retmeni Nedret

�en’e te�ekkür etti. 

‘GÖNÜLDEN GÖNÜLE AKAN ���RLER’
Rasimpa�a Mahalle Evi’nde, 17 Nisan

Sal� günü gönüllü üyelerin
kat�l�m�yla “Gönülden Gönüle

Akan �iirler” adl� bir
etkinlik gerçekle�tirildi.

Bu etkinli�e davet
edilen �ileli �air At�lay
Erge, önce Atatürk ile
ilgili  yazd���  �iirlerin

ard�ndan sevilen di�er
�iirlerini okudu, izleyenlere
co�kulu ve duygulu anlar

ya�att�. Ard�ndan �air-
bestekâr Celal Diçses,
güzel sesiyle sevilen

�iirlerini okudu, �ark�lar
ile süsledi. Etkinli�e,

konuklar�n kendi yazd�klar�
ve sevdikleri �iirleri

okumalar�yla devam edildi.  50
gönüllü ve mahalle sakininin kat�ld��� bu

etkinli�i izleyenler mutlu bir �ekilde
ayr�ld�lar ve tekrar�n� istediler.  

Müzik Gönüllüleri Rahmi Kalaycıoğlu’nu andıMüzik Gönüllüleri Rahmi Kalaycıoğlu’nu andıMüzik Gönüllüleri Rahmi Kalaycıoğlu’nu andıMüzik Gönüllüleri Rahmi Kalaycıoğlu’nu andıMüzik Gönüllüleri Rahmi Kalaycıoğlu’nu andıMüzik Gönüllüleri Rahmi Kalaycıoğlu’nu andıMüzik Gönüllüleri Rahmi Kalaycıoğlu’nu andı

Rasimpaşa’da 23 Nisan kutlaması
Bostancı Gönüllüleri’nin
ÇOCUK ŞÖLENi
Bostancı Gönüllüleri’nin
ÇOCUK ŞÖLENi
Bostancı Gönüllüleri’nin
ÇOCUK ŞÖLENi
Bostancı Gönüllüleri’nin
ÇOCUK ŞÖLENi
Bostancı Gönüllüleri’nin
ÇOCUK ŞÖLENi
Bostancı Gönüllüleri’nin
ÇOCUK ŞÖLENi

KADIKO?Y-4:Layout 2  5/9/13  11:31 AM  Page 1



Ka d� köy-�n ta� Li se si ev sa hip li �in de 7-
14 Ni san ta rih le ri ara s�n da dü zen le -
nen Co me ni us Pro je Fi nal Top lan t� -

s�’na ka t� lan ül ke le rin tem sil ci le ri, Ka d� köy
Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz türk’ü zi ya ret
et ti. 

“Av ru pa n�n te mel de �er le ri nin es ki sem -
bol le ri pe ri ma sal la r�/ Ço cuk folk lo ru ve pe -
ri ma sal la r�n da Av ru pa ve dün ya kül tü rü”
(The Eu ro pe an cul tu ral world in chil dren’s
folk and fa iry ta les) isim li Co me ni us Pro je
Fi nal Top lan t� s�  �s tan bul’da ya p�l d�. Kül tür -
ler ara s� di ya log kur ma y� amaç la yan bu pro -
je ye ka t� lan ül ke ler, �s pan ya, �tal ya, ve �n gil -

te re’ydi. Bu üç AB ül ke sin den �s tan bul’a
ge len ö� ren ci sa y� s� 11, ö� ret men sa y� s� ise
6’yd�. Ka d� köy �n ta� Li se si, Pro je Ko or di -
na tö rü ve co� raf ya ö� ret me ni Gül çin Ay -
han Er tek, �n gi liz ce ö� ret me ni Çi� dem
Ata lay, ede bi yat ö� ret me ni Emel Bir ben
ve fi zik ö� ret me ni Nür teb Can po lat ile 11
�n ta� l� li se ö� ren ci siy le ve li le ri, ka t� l�m c�
ül ke le re ev sa hip li �i yap t� lar. 

Pro je kap sa m�n da Ka d� köy Be le di ye
Ba� ka n�  Öz türk’ü zi ya ret eden he yet, Bey -
ler be yi Sa ra y�, Top ka p� Sa ra y�, Sul ta nah -
met Ca mi i, Ka pa l� çar �� ve Ru me li Hi sa r�
gi bi ta ri hi ve kül tü rel me kân la r� da gez di. 

10 - 16 MAYIS 2013HABER 5
Başkan Öztürk’ün özel konukları vardı

KAYIP iLANI
Kad�köy Belediyesi 

Mali Hizmetler
Müdürlü�ü’nden

ald���m 18.10.2004
tarihli 974878 no’lu
300TL.lik makbuzu 

ve 18.10.2004 tarihli
974877 no’lu

504.00TL. teminat
makbuzlar�m�

kaybettim.
Hükümsüzdür.

Nevzat ÇA�LAR

RANDEVU TELEFONLARI: 
(216) 369 91 89 - (216) 411 45 98

Adres: Fahrettin Kerim Gökay Caddesi 
No: 237 Göztepe/Kadıköy

YET��K�N VE ÇOCUK - ERGEN

PS�K�YATR�S� VE PS�KOLOJ�K

TESTLER H�ZMET� BA�LAMI�TIR.

FAK�R ve Yard�ma Muhtaç Ailelere Destek
Derne�i, 21. y�l�n�, tüm üyelerinin kat�l�m�yla
Caddebostan Büyük Kulüp’te düzenledi�i
törenle kutlad�. Dernek üyelerini, Kad�köy
Kaymakam� Birol Kurubal ile e�i Hamide
Kurubal ve Kad�köy Milli E�itim Müdür

Fer�at Ayar da yaln�z b�rakmad�. Ba�kan
Türkan Bozkurt’un dernek çal��malar� ile
ilgili bilgi vermesinin ard�ndan y�ldönümü
pastas� birlikte kesildi. Türkan Bozkurt’un

ba�kanl���nda 4 Aral�k 1992 tarihinde
kurulan Fakir ve Yard�ma Muhtaç

Ailelere Destek Derne�i, 25’in
üstünde üniversite ö�rencisi

okutuyor, her ay 20 muhtaç aileye
erzak yard�m� yap�yor, köylerde
e�itim gören ö�rencilere giysi ve

k�rtas�ye malzeme yard�m� yap�yor.  
4 Mart 2013’de ola�an genel kurul

toplant�s�n� yapan derne�in ba�kanl���na

yeniden Türkan Bozkurt seçilirken yönetim
kurulu da �aziye Güçlü, Meral Ba�,

Nazmiye Safran ve Zühre Korkmaz’dan
olu�tu. 

21. yıllarını kutladılar

PROF. FAHRETT�N KER�M
GÖKAY VAKFI SA�LIK

TES�SLER� 

FASIL
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Türk Mi mar ve Mü hen dis Oda la r�
Bir li �i (TMMOB), bir çok si vil top -
lum ör gü tü ve Ka d� köy Be le di ye -

si’nin des te �iy le 5 Ma y�s Pa zar gü nü
Öz gür lük Par k�’nda “Ya �a na bi lir Bir Kent
ve De mok ra si �en li �i” dü zen le di. Sa at
14.00’te ba� la y�p ge ce 22.00’ye ka dar de -
vam eden �en lik te Grup Mar sis, Ban dis ta,
Ke ops, Do ma ne Der sim, Si murg, Grup
Ana do lu, Ser dar Ke mal, Sol Ma jör, Ba lat
Ro man Der ne �i Ço cuk Mü zik
Gru bu �ar k� lar söy le di; Pir Sul-
 tan Ab dal Der ne �i Ka d� köy
�u be Se mah Eki bi ve Sis Halk
Dans la r� Gru bu dans gös te ri le -
ri sun du; TAK SAV Def ne Ti y-
at ro Top lu lu �u ise oyun la r� n�
sah ne le di. �en lik kap sa m�n da
bir de Tür ki ye Emek Ha re ke ti
Afi� le ri ve Ka ri ka tür ser gi si
aç�l d�. Ay r� ca ço cuk lar için gün
bo yun ca re sim, kil, dra ma ve

sat ranç atöl ye le ri dü zen len di.
Ta ma men üc ret siz ve her ke se aç�k olan

�en lik TMMOB Ma ki ne Mü hen dis le ri
Oda s� �s tan bul �u be si yü rü tü cü lü �ün de �s-

 tan bul Ta bip Oda s�, �s tan bul Ec za c� Oda s�,
�s tan bul Ser best Mu ha se be ci ler ve Ma li
Mü �a vir ler Oda s� Çev re Ko mis yo nu, �s-
 tan bul Di� He kim le ri Oda s�, �s tan bul Ve te -

ri ner He kim ler Oda s� i� bir li �iy le
ger çek le� ti ril di. �en li �e Ka d� köy
Be le di ye si, PSAKD Ka d� köy �u be -
si ve Sis Halk Dans la r� da des tek
ver di. 

Kent sel dö nü �üm ad� al t�n da �s-
 tan bul’un do �al, kül tü rel ve ta ri hi
alan la r� n�n ima ra aç�l ma s�y la ge ri
dö nül mez bir yo la gi ril di �i ni be lir -
ten TMMOB, bu �en lik le “�n san ca,
ya �a na bi lir bir ken tin müm kün ve
hak k� m�z ol du �u na” dik kat çek ti.

KADIKÖYLÜ yazar Fügen Kıvılcımer,
“Anlatırsam Belki Geçer” adlı son

kitabının tanıtımını Kadıköy Belediyesi
Barı� Manço Kültür Merkezi’nde bir

gösteriyle yaptı. Cemal Süreya Kültür
Sanat Derne�i’nin etkinlikleri

çerçevesinde gerçekle�en etkinlikte
Kıvılcımer, okurları için kitaplarını

imzaladı ama aynı zamanda sahneye
çıkarak son dönemde ya�ananlara

ayna tutan bir gösteri sundu. Fügen
Kıvılcımer, “Çöl yürüyor, hukuk

çürüyor, Sokrates uyarıyor” adını
verdi�i gösterisini; Sait Maden ve

Hasan Hüseyin Korkmazgil’in �iirleri ile
Turan Oflazo�lu’nun “Sokrates

Savunuyor” oyunundan alıntılarla
kurguladı. Aslı Durak ve Engin Turgut’
un konu�macı oldu�u etkinli�i Turgut

Toygar sundu. Etkinli�e
edebiyatseverlerin ilgisi yo�undu.

Dün ya ca ün lü pi ya -
nis ti miz Fa z�l
Say, uzun bir ara -

dan son ra Ka d� köy Be le -
di ye si Cad de bos tan
Kül tür Mer ke zi’nde 5
Ma y�s Pa zar ak �a m� ger -
çek le� tir di �i kon ser le se yir -
ci siy le bu lu� tu. Faz�l Say,
yo �un il gi gö rdü ve ayak ta al k�� la -
nd�.. Son za man lar da ha pis ce za s� tar t�� -
ma s�y la gün de me ge len ve s� k�n t� l� gün ler
ge çi ren Fa z�l Say, Ka d� köy'de ki kon se rin de mo -
ral bul du. Bi let le ri gün ler ön ce sin den sa t� lan ve
yo �un il gi gö ren kon se ri iz le yen ler, Say’a hem
des tek ver di hem de kla sik mü zik din le me key -
fi ni ya �a d� lar. 

Ka d� köy Be le di ye -
si’nin kat k� la r�y la orga-
nize edilen kon ser de,
Be et ho ven’�n Ay� �� ��
So na t�’ndan ün lü bes te -

ci le rin ta n�n m�� eser le ri
ile ken di bes te le ri ni de

ses len di ren Say’a, kon se ri -
nin bir bö lü mün de Bo ru san

Dört lü sü nün  çel lis ti Ça� Er ça� da
çel lo suy la e� lik et ti. Ka d� köy Be le di ye

Ba� ka n� Se la mi Öz türk ile ün lü ya zar Ya �ar Ke-
 mal’in de iz le di �i kon se ri, Say’�n is te �i üze ri ne
kon ser va tvu ar ö� ren ci le ri sah ne üze rin de iz le di -
ler. Mü zik se ver le rin des te �iy le mo ral bu lan Say,
üç kez bis ya pa rak ken di si ni ayak ta al k�� la yan
iz le yi ci le ri se lam la d�.
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Tuze’de ‘Aşka
Dair’ sergisi
TUZE Sanatevi’de, 4-25 Mayıs

2013 tarihleri arasında
düzenlenen ve Anneler Günü’ne

atfedilen karma resim sergisinde,
�DGSA’80 liler sanatçılar grubu

üyeleri olan yedi sanatçının
eserleri yer alıyor.. “A�ka Dair”

adlı sergide; Ruhcan Akil, Füsun
Selen Bilginer, Ça�la Göksu,

Serap Gümü�o�lu, Dilara Oktar
Gürses, Ülkü Oktay ve Sema

Tahincio�lu’nun eserleri
sergileniyor. Serap Serter’in sanat

ya�amına kazandırdı�ı Tuze
Sanat Evi, Ba�dat Caddesinde
Yazarlar Soka�ı’nda (Suadiye

Vakko’nun arka soka�ı)
6 numarada bulunuyor.

Fazıl Say Kadıköy’de ayakta
ALKIŞLANDI
Fazıl Say Kadıköy’de ayakta
ALKIŞLANDI
Fazıl Say Kadıköy’de ayakta
ALKIŞLANDI
Fazıl Say Kadıköy’de ayakta
ALKIŞLANDI
Fazıl Say Kadıköy’de ayakta
ALKIŞLANDI
Fazıl Say Kadıköy’de ayakta
ALKIŞLANDI

Behzat Ay 77 yaşında

Ce mal Sü re ya Kül tür Sa nat Der ne -
�i’nin dü zen le mi� ol du �u “Beh zat
Ay 77 Ya ��n da” et kin li �i, Bos tan -

c� Ha tay Res ta urant’ta ya p�l d�. 
Fü gen K� v�l c� mer’in sun du �u et -

kin lik te; Zu hal Tek ka nat, Meh met Ali
I��k, En gin Tur gut, Nur can Çe lik, Ni -
ya zi Ya �ar, Ra mis Ay d�n, Ay dan Ay,
Me la hat Ba ba l�k ve �b ra him Ha c� bek -
ta �o� lu, Beh zat Ay’� an lat t� lar.

Beh zat Ay 1953’ten iti ba ren yaz ma ya
ba� la d�. Dün ya, Ön cü, Van, Ak �am, Ye ni
Gün, Ba r��, Ye ni Or tam, Po li ti ka, De mok -
rat, Cum hu ri yet, Var l�k, De met, �me ce,
Dost, Ye di te pe, Ataç, Yel ken, Ge le cek,
Fo rum, Sos yal Ada let, Ant, Yön, De rim,
Türk So lu, Yan s� ma, Yaz ko Ede bi yat,
So mut, Yaz ko So mut, Türk Di li, Ça�-
 da� Türk Di li gi bi çe �it li ga ze te ve der -
gi ler de yaz d�. Mer sin ve Çu ku ro va
üni ver si te le ri nin Türk Di li ve Ede bi -
ya t�, Türk çe ö� ret men li �i bö lüm le rin -
de ro man la r�, gün lük le ri, öy kü le ri
yük sek li sans tez le rin de yer al d�.

� S� �RT’TEN HAY DAR PA �A
L� SE S�’NE…

Beh zat Ay’la ya p� lan bir söy le �i de
ken di ya �am öy kü sü nü �öy le di le ge ti ri yor
ya zar:

“Ben
ço cuk lu �um dan be ri sev gi ye ge rek si nim

du yan bi ri yim. Ço cuk lu �um dan bu ya na
ge çen ya �a m� m� dü �ü nü yo rum da bu so nu -
ca va r� yo rum. Sev gi ye su sa m�� bir ada -
m�m. Ço cuk lu �um da sev gi ye ri ne da yak
gör düm. Hiç u� ru na ye di �im o da yak lar!
San ki üvey ço cuk tum. On iki ya �� ma de -
�in ya �� m�n üs tün de i� ler yap t�r d� lar. Oyun

ne dir bi le me dim. San ki ken di is te �im le
dün ya ya gel dim. San ki za rar ve ren bir
ço cuk tum. Tam kar �� t�; tü ket ti �im den
çok üret tim on iki ya �� ma de �in. On
iki ya ��m dan son ra pa ra s�z ya t� l�
okul da oku dum. Yaz din len ce le rin de
i� çi lik yap t�m. On se kiz ya ��m da da

ya �a ma at�l d�m.
Dü zi çi Köy Ens ti tü sü nü bi tir dik ten

son ra Si irt ilin de il kö� re tim de net me ni ol -
dum. Dik ka ti çe ken bir e�i tim ciy dim. So -
ru� tur ma lar dan kur tu la ma d�m. Son ra
Er zin can’a il ko kul ö� ret me ni ola rak atan -
d�m. Bu bir an lam da ‘ten zi li rüt be’ idi.

Da ha son ra �s tan bul… Ve Hay dar -
pa �a Li se sin de e�i tim ci ola rak gö rev
yap t�m. Sen di ka et kin lik le rin de
(TÖS) yap t� ��m atak ha re ket ler ve
dü �ün ce ler ne de niy le birçok so ru� -
tur ma la r�n için de bul dum ken di mi. 2
Ey lül 1980 y� l�n da emek li ol dum.

Emek li ol duk tan son ra �s tan bul’dan
bu nal d� ��m za man lar ken di mi Ars lan -

köy-To ros’la r�n ku ca �� na atar d�m. Ke di le -
rim le, do �ay la ba� ba �a gün ler ge çi rir,
ga ze te le ri mi okur, ye ni ya za ca ��m ya z� la -
r� m� dü �ü nür, bah çem de ki el ma a�aç la r� n�
su lar, yay la ya do� ru gez me ye ç� kar d�m.”

� CE MAL SÜ RE YA’NIN
KA D�M DOS TU

Beh zat Ay, Ce mal Sü re ya’n�n ka dim
dos tuy du. Ce mal Sü re ya onu “Mek si ka l�
Bir Es ki mo” ola rak ta n� t�r. Beh zat Ay; a�k-
 tan, top lum sal sa va �� ma özel lik le h�z l� bir
de �i �im ge çi ren top lum sal ya ra la ra ro man-
 la r�n da, de ne me le rin de, öy kü le rin de, gün-
 lük le rin de, ta n� t�m-ele� ti ri ya z� la r�n da ay na
tut tu. 

2 Ma y�s 1936 ta ri hin de Mer sin-Ars -
lan köy’de do �an Beh zat Ay, 9 Tem muz
1999 ta ri hin de �s tan bul’da ya �a ma ve da
et ti.

1999 yılından aramızdan ayrılan Türk edebiyatının usta
isimlerinden Behzat Ay, ‘Behzat Ay 77  Ya�ında’ etkinli�i

ile dostları ve sevenleri tarafından anıldı. 

Yaşanabilir bir kent için şenlikte buluştular
Özgürlük Parkı’nda

düzenlenen ‘Ya�anabilir Bir
Kent ve Demokrasi �enli�i’nde
‘�nsanca, ya�anabilir bir kentin

mümkün ve hakkımız
oldu�una’ dikkat çekildi.

en cil lik ve h�r s�n in san do �a s� n�n özel lik le rin den
ol du �u bes bel li dir. Ge nel lik le bir kim se için
olum suz an lam da kul la n� lan ni te le me ler dir:
“Ben cil adam” ve ya “h�rs kü pü” gi bi de yi� ler di -

le yer le� mi� tir.
Do� ru su nu is ter se niz, ben cil li �in de, h�r s�n da, in -

san ve hat ta top lum ha ya t�n da olum suz ol du �u ka dar
ya rar l� so nuç la r� da ol du �u nu ka bul et me li yiz. Çok �ey -
de ol du �u gi bi; “ço �u za rar/az� ka rar” bey lik sö züy le s� -
n�r la r� n� be lir le me yi dü �ün me yin. Bu or ta la ma; s� ra dan
bir de �er len dir me olur. Gün de lik stan dart in san ili� ki le -
ri için ge çer li sa y� la bi lir. Ne var ki in sa n�n yer yü zün de ki
se rü ve nin de ben cil lik ve h�rs önem li yer tu tar. Dün ya -
da ki bü tün ge li� me le rin; bi lim, sa nat, tek no lo ji ve her
tür lü ima lat ta ki iler le me, bu lu� ve ya ra t�� la r�n iti ci gü -
cün de; ener ji kay na ��n da hiç ku� ku suz ben cil li �in ve
h�rs'�n ok ka l� bir pa y� var d�r. Ya ni gün de lik ya �am da se -
vim siz, k� r� c�, an la� maz l�k la ra se bep olan bu ni te lik ler
ay n� za man da in san ya ra t� c� l� �� n�n ve do la y� s�y la iler le -
me nin, ye ni lik le rin kay nak la r�n dan d�r. 

El bet her a�� r� ben cil ve h�rs l� kim se nin ya ra t� c� l� ��n -
dan söz et mi yo ruz. Za ten bu tür öl çü süz lük ler için gü -
zel be tim le me ler var d�r: “H�r s� ak l�n dan ile ri” ve ya “ki fa -
yet siz muh te ris” ya da “ken di ni dün ya n�n mer ke zi sa -
n� yor”; “mer kez-i âlem mi sin be kar de �im?”; “h�rs-� pî -
rî” gi bi sin den de yi� le ri ha t�r la ya l�m.

Ama or ta ya eser koy mu�, in san l�k ya ra r� na bu lu� -
la r� olan, top lu ma ve in sa na ye ni ola nak lar ve da ha iyi
ha yat stan dart la r� ka zan d� ran in san la r�n ne öl çü de h�rs -
l� ve ya ben cil ol duk la r� pek dü �ü nül mez ve gö rül mez. 

Oy sa h�rs ve ben cil lik ol ma dan ne sa nat, ede bi yat,
bi lim ya ra t� c� l� ��; ne de si ya si ön der lik olur. Ya ra t� c� l�k,
bir çe �it “yal n�z l�k” is ter... �ç âle min de in sa n�n ken diy le
he sap la� ma s� n�, ça t�� ma s� n�, dün ya ve top lum olay la r� -
n� özüm se me si ni ge rek ti rir. Ya ra t� c� in san yo �un bir du -
yar l� l�k ve bil gi kü pü dür. Zih ni sü rek li bes len me, seç me
ve da m�t ma me ka niz ma s� gi bi ça l� ��r. Bu nun için çev -
re sin den fark l� la ��r, ‘yal n�z la ��r’. Me se la ya k�n la r� na bi le
za man ay�r ma y� esir ge ye bi lir. On la r�n il gi le ri ni is tis mar
ede bi lir. Si ya si ön der ler bir çok dü �ün ce le ri ni, pro je le ri -
ni da ya n�� ma için de mü ca de le et tik le ri ar ka da� la r� na
bi le aç�k la maz lar. Ba �a r� l� ol mak için üzü le rek de ol sa
on la r� fe da edip har ca mak tan çe kin mez ler. Amaç la d�k -
la r� so nu ca var mak için fe da kâr l� �a kat lan d�k la r� gi bi et -
ra f�n da ki ler den de ac� ma s�z ca ya rar la n�p fe da kâr l�k is -
te ye bi lir ler. Ken di özel an la t�m dil le ri var d�r. Dü �ün sel
ve sa nat sal ya ra t� c� l�k müt hi� bir ge ri lim dir. Öz ve ri siz
ol maz. A��r ve bit mez tü ken mez bir ça l�� ma sü re ci dir.
Ya ra t� c� ki �i çok za man d�� dün ya ile il gi si ni ke ser; la -
bo ra tu var da, kü tüp ha ne de, ma sa ba ��n da, atöl ye de
bir in zi va da d�r, bir ba �� na d�r... Mes lek ta� la r�y la ili� ki sin -
de bi le yal n�z l� �� so na er mez. 

Si ya si ön der ler, id di al� si ya set çi ler de bir ba k� ma
bi lim adam la r�, sa nat ç� ve ede bi yat ç� lar gi bi dir. Si ya set
in san ya �a m� na �e kil ver me id di as� de �il mi dir? De mek
ki, top lum ad� na dü �ün me ve ka rar ver me so rum lu lu -
�u nu yük le nen in san d�r. �� te bu bi le ben cil lik ve h�rs
de �il mi dir? Si ya si ön der, bu gö re vi ken di ken di ne ve -
rir. Ya ni yal n�z la ��r ve fark l� la ��r. Mut la ka ya ra t� c� ol mak,
ye ni fi kir ler, ye ni sos yal eko no mik ha yat mo del le ri üret -
mek zo run da d�r. 

Bi lim ada m�, sa nat ç�, si ya set çi ço �u za man içi ne
ka pan mak zo run da d�r. Onun din len me si, ta ti li bi le fark -
l� d�r. H�rs sa hi bi ol ma dan bu zah met le re kat la n�l maz.
Üs te lik ba �a r� için, h�rs ve ben cil li �in kon trol al t�n da tu -
tul ma s� �art t�r. K� sa ca s� “kit le”den fark l� d�r. Gün de lik
dil de ya da kül tür de sa nat ç� la ra, bi lim adam la r� na za -
man za man “ç�l g�n”, hat ta “de li nin bi ri” gi bi s� fat la r�n ta -
k�l ma s� bun dan d�r. Ju li us Se zar'�n Na pol yon Bo na -
part’�n, Le nin’in, Mus ta fa Ke mal’in, Ma o Ze dung’un si -
ya set çi lik le ri hiç ku� ku suz bi lim, sa nat/ede bi yat ya ra t� -
c� l� �� gi bi dir. �n san l� �a ye ni de �er ler ka zan d�r m�� lar d�r.
Tut ku lu in san lar d�r. T�p k� Leo nar do da Vin ci gi bi... Ya -
ra t� c� in sa n�n iç dün ya s� yal n�z l� �a muh taç t�r. Bu nun �s -
t� ra b� na kat lan ma y� gö ze al m�� t�r. Ya ni güç lü bir ira de
ve ruh ya p� s� �art t�r. H�rs ve ben cil lik ol ma say d� Kris tof
Ko lomb Ame ri ka’ya gi de mez, �kin ci Meh met �s tan bul’u
ala maz d�.

Bu ka dar ge ve ze lik ten son ra si ya set çi le rin ben cil -
li �i ni ve ya h�r s� n� bir ya na b� ra k�p, sa nat ç� la r�n ben cil li -
�i ni hic ve den bir anek dot la ya z� y� ba� la ya l�m... Ben cil -
lik, öl çü yü ka ç� r�n ca çir kin de olur gü lünç de. H�rs ve
ben cil li �in ya k�� t� �� ve s� r�t t� �� du rum lar her za man var -
d�r.

Ef sa ne vi or kes tra �e fi A. Tos ca ni ni pro va da dur -
ma dan ha ta ya pan sop ra no yu da ya na ma y�p ele� ti rin -
ce, sop ra no: “Ben dün ya n�n en ün lü ma don na s� y�m”
di ye söy len mi�... Tos ca ni ni gü lüm se ye rek: “Kork ma y�n
ma dam, bu s�r r� n� z� ölün ce ye ka dar sak la ya ca ��m” de -
yi ver mi�. 

H�rs da ben cil lik de in san de nen can l� n�n de �er le -
rin den de �il mi dir? �n san l� �a ge rek li dir. Ya da �öy le
söy le ye lim: Kul la n� c� s� na gö re ki� ner.

Murat  KATOĞLU

B

SANAT VE S�YASETTE
BENC�LL�K / HIRS

(TUTKU)

Kıvılcımer,
kitabını

gösteriyle tanıttı

Fo to� raf:
Ka dir �N CE SU
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● Gökçe UYGUN

Ba har gel di, yaz ka p� da. Her kes ler ki lo
ver me te la ��n da, ga ze te ler de boy boy
di yet lis te le ri, raf lar da re jim ki tap -

la r�... Ara la r�n dan bi ri s�y r� l� yor; Ka d� köy -
lü ya zar Onur Gök �en im za l� “Al lah
Be la n� Ver sin Bro ko li”...  Gök �en'i, dik -
kat li okur la r� m�z bi lir ler, da ha ön ce ki ki-
 tap la r�y la say fa la r� m� za ko nuk ol mu� tu.
Oku yan Us ya y�n la r� n�n Di züs tü Ede bi yat
se ri sin den ç� kan ye ni ki ta b�n da bu kez de
‘bro ko li ye olan hu su met’ini, fev ka lâ de
ne �e li ama bir o ka dar da ken di ne öz gü
‘ac� ma s�z’ üs lu buy la an la t� yor! Sos yal
med ya n�n en po pü ler isim le rin den Gök -
�en’le, son de re ce e� len ce li ve fa ide li bu
ese ri hak k�n da ki s� cak soh be ti mi ze ku lak
ve rin...

� Di �er 2 ki ta b�n “Bi zim De Renk li
Te le viz yo nu muz Var d�” ve “Ye di Ke re
Se kiz” geç mi� le, an� la r�n la il gi liy di. Bu
ki tap yi ne öz nel ama ko nu bam ba� ka?
Hi kâ yen,-se nin de yi min le-bir k� r�l -
ma/pat la ma nok ta s�y la ba� l� yor. An la t�r
m� s�n?

Evet, za ma n� bir 30 y�l ile ri sa r�p bu -
gü ne gel dik bu ki tap ta. As l�n da kur gu sal
ba� ka bir ki tap ya z� yor dum, ama o tam is -
te di �im gi bi ol ma y�n ca ön ce bu nu yaz ma -
ya ka rar ver dim. Ama as�l olay �u ra da
pat la d�, hem de ke li me nin tam an la m�y la!
(gü lü yor) 118 ki loy dum ve de li gi bi ki lo
al ma ya de vam edi yor dum. �ek lim �e ma -
lim kay m�� t�! Ge ri si ni ki tap tan bir bö lüm -
le an la ta y�m; (...) Ta ki bu yaz, yaz l�k ta
da y�m la r�n evin de okey oy nar ken, otur du -

�um plas tik san dal ye nin be nim a��r l� -
�� ma da ya na ma y�p bir an da dört ba ca -
�� n�n bir den k� r�l ma s� na dek… Bu
tra je di ye tam ola rak san dal ye k� r�l ma -
s� de ne mez di as l�n da, da ha çok bir pat-
 la may d�! San dal ye nin ba cak la r� n� ar t�k
na s�l es net mi� sem, sa� lam bir ta ne ba -
cak bi le kal ma m�� t� or ta da. Faz la sa -
man ye mek ten can çe ki �en bir man da
gi bi ye re ya p�� t�m. Ko me di fil mi çek-
 sen, fil me böy le sa lak bir sah ne koy-
 maz s�n!

� Ken din le çok fe na dal ga ge çi -
yor sun. Na s�l ola bi li yor bu?

�i� man in san ko -
mik olur der ler ya, �i�-
 man mec bur dur ona!
Ba� ka s� dal ga geç me -
den ön ce, ken di ken diy -
le dal ga geç me ye.
Kal ka n� d�r o. Ken diy le
ba r� ��k �i� man fi lan yok-
 tur, sa de ce çok iyi rol ya -
par!

� Çok id di al� söz ler
bun lar...

Evet çün kü �i� man la r�n
his le ri ni çok iyi bi li yo rum.
Y�l la r�n �i� ma n� y�m ben
(kah ka ha at� yor)

� Ama sa n� r�m kas tet ti �in
mev zu ger çek ten �i� man
olan lar, bir kaç faz la ki -

lo yu ta k�n t� l� olan ka d�n lar -
dan bah set mi yor ol ma l� s�n?

Ke sin lik le, �i� man l� �� ya -
�am kül tü rü ha li ne ge tir mi� -
le re hi tap edi yo rum. Ay r� ca,
za y�f olup da kö tü bes le nen -
le re de. 

� San dal ye pat la ma s� -
na dö ne lim. O olay dan
son ra di ye te ka rar ver din
sa n� r�m?

O an ka rar ver dim;
di yet ya pa y�m ve bu nu
da ya za y�m. Pi ya sa da ki
di yet ki tap la r� na ba k� yo -
rum hiç bi ri be nim is te di �im gi bi de �il. 

� Di yet ki tap la r�n dan fay da gö re me -
yin ce, ba ri ben ya za y�m m� de din?

Bir ne vi öy le! Ca hil ce de �il ta bi des tek
al d�m di ye tis yen den. Sü rek li te le viz yon la ra
ç� kan di ye tis yen ler bil mez ki �i� ma n�n ne
ya �a d� �� n�. O ha ya t� bo yun ca fit ol mu�, em-
 pa ti ku ra maz ki ben le. ‘Fa sul ye �u na iyi ge -
lir, bro ko li �u na fi lan’ der ler. Ba na ne ya,
ben za y�f la ma n�n pe �in de yim, bro ko li nin be -
sin de �e riy le il gi len mi yo rum! Za ten o si nir -
le “Al lah Be la n� Ver sin Bro ko li” koy dum
ki ta b�n ad� n�. (gü lü yor)

� Ki lo ver mek is te yen her kes ki tap m�

yaz s�n ya ni?
Yok ca n�m, be ni oku sun ye ter! (gü lü yor) 
� Sen de bir di ye tis yen e� li �in de ki lo

ver din de �il mi?
Evet, di ye tis yen �en gül San gu Ta lak'a

git tim. Onun kon tro lün de ki lo verdim, bir
yan dan da ya zd�m. Za ten ona da an lat t�m ki -
tap ola y� n�. Yaz d� ��m her �e yi bir yan l�� l�k
ol ma s�n di ye �en gül’e kon trol et tir dim. 

� 6 ay da 118'den 86’ya in din. Na s�l
geç ti bu 180 gün?

Ki ta b� yaz mak be ni çok mo ti ve et ti. Ba� -
la d�m ken di mi ora ya.
Ba� la maz sam ba �ar mam
da ha zor olur du.  Di ye -
tis ye ni me ya lan lar söy -
le dim, giz li ce çok
ye mek ye dim ki on la r�
da yaz d�m. 41 ya ��n -
da y�m, sü rek li ot yi -
ye mem ki, lah ma cun
da ke bap ye dim val-
 la hi!

� Bu di yet her -
ke se 32 ki lo ver di -
re cek di ye bir
id di an yok sa n� -
r�m?

Yok, öy le dü -
zen baz ki tap lar -
dan de �il

be nim ki. Bu be nim
hi kâ yem, be nim 32 ki lom. Bir ba� -

ka s� n�n 12 ya da 45
ki lo su ola bi lir.
Tek id di am bu ki -
ta b� oku yan, ki lo
ve rir ken mo ti vas -
yo nu ko rur! Bu ki -
tap, ‘Ken di ni
kay bet me den na s�l
ki lo ve rir sin’ ki ta b�.

� Pe ki ki ta ba
ad� n� ve ren bro ko li -
den bu ka dar nef ret
mi edi yor sun ger çek -
ten?

Çor ba s� n� bi raz se-
 vi yo rum. Ama ge nel
ola rak bro ko li ye kar �� -

y�m! (gü lü yor)
� Di �er seb ze ler le aran na s�l?
Ke� ke di ye tis yen ler on la r�n ye ri ne da ha

lez zet li yi ye cek ler ver se ler! �i� man in san o
p� ra sa y� ye dik çe da ha mut suz olu yor...

� Ah evet, �i� man l�k la mut suz luk ara -
s�n da ki ba� lan t� y� na s�l yo rum lu yor sun?

Ha ya t�n is te di �i gi bi git mi yor sa, �i� man -
san, mut suz ol duk ça o mut lu lu �u sa de ce ye -
mek te bu lu yor sun. Ye mek ye di �in an da
bü yük haz du yup, �i� man l� �� n� unu tu yor sun
ta a ki tek rar ac� ka na dek. Son ra tek rar yi yip

da ha �i� man ve pi� man olu yor sun. K� s�r dön -
gü... �i� man l�k re za let bir �ey ben ce, in sa n�
aca yip mut suz ya p� yor. Bak �im di ba na
Gök çe, z�m ba gi bi yim! (mut lu mut lu gü lüm-
 sü yor) 

� Ki lo la r�n la ve da la� t�n, �im di mut lu
mu sun?

�i� man l�k ta ki, psi ko pat in sa n�n içi ni sa -
ran ka ran l�k lar �im di yok...

� Pe ki, ki ta b� oku yan lar ne his se de -
cek?

Can la r� çok fe na ac� ya cak ki be nim is te -
di �im de bu! Ken di ni ber bat his set sin, ken-
 di ni iyi his se de rek di yet ya pa maz s�n. Di bin
de di bi ne vur sun ki o dep res yon la ye me �i de
azal t�r za ten (gü lü yor)

� “Ki lo ver mek is te yen le re tav si yen var
m�” �ek lin de ki ol maz sa ol maz so ru ile bi ti -
re yim...

Ben ken di me kar �� çok ac� ma s�z d�m.
Ac�r san ol maz bu i�! Ön ce ger çek ten ken -
din le yüz le �e cek sin, ge ri si ge li yor...  
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Kadıköylü bankacı-yazar Onur Gök�en, 3. kitabı ‘Allah Belanı Versin Brokoli’de, 118 kilodan
86’ya dü�ü�ünün hikâyesini e�lenceli bir dille anlatıyor. Gök�en, “�u dünyada tanıdı�ım
en iradesiz insanlardan biriyim! Ben kilo verebildiysem, inanın herkes yapabilir” diyor.

Hiçbir diyet kitabı bu kadar eğlenceli olmamıştı...

KiTAPTAN...
“TOPLUM, o insan� bo�an, kötü

hissettiren bask�s�n� üzerimizden
çekmez; mesela uzun süredir

görmedi�imiz bir arkada��m�z� yolda
görürüz, “Abi ne kadar kilo alm��s�n!”

der. Sana ne? Benimle mi
sevi�eceksin, sana ne benim kilomdan!

Bunlar�n hiçbiri olmazsa, annemiz,
“Yavrum biraz kilo ver, sa�l���n için
bak…” diye ba��m�z�n etini yer. ��

arkada�lar�m�z, “Abi, gömlekler biraz
dar galiba!” diye tebessüm eder; çünkü

gömle�in göbek k�sm� o kadar
gerilmi�tir ki, oradaki dü�meler

birazdan kopacak gibi durmaktad�r.
Kopar da… Hayat�m, p�t diye durduk
yere atan dü�meleri ofisin yerlerinde

arayarak geçti. Arkada�lar�m�z hal� saha
maç�na gider, biz federasyon

gözlemcisi gibi tellerin arkas�ndan maç�
izler, üç �ekerli çay�m�z� yudumlar�z.
Çünkü sahada iki ad�m ko�sak, kalp

krizi geçirecekmi� gibi hissederiz
kendimizi. (...) Bilirsiniz, pazartesi günü

�i�manlar için kutsal gündür. Hafta
sonu t�ka basa yer, “Nas�lsa pazartesi
diyete ba�layaca��m” diye dü�ünürüz.
Ba�lar�z da, ama ak�ama kadar; içimizi

kaz�yan o açl�k hissine dayanamaz,
ak�am bütün gün yemediklerimizin

ac�s�n� ç�kar�r, on be� saat yemedi�imiz
yeme�i on be� dakikada yeriz. Fakat
bunlar� yaparken mücadele etmemiz

gereken hissin asl�nda açl�k hissi de�il,
mutsuzluk hissi oldu�u asla akl�m�za
gelmez. Asl�nda mutlulu�u yemekte
buldu�umuz için o kadar fazla yeriz,

açl�ktan de�il. Cümleyi düzelteyim; ben
açken, di�er insanlara nazaran daha

fazla mutsuzumdur.”

Bu kitap brokoli karşıtlarına!
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● HABER MERKEZ�

Mer kez kam pü sü Göz te -
pe’de bu lu nan ve �s tan -
bul’un fark l� il çe le rin de

de fark l� yer le� ke le ri bu lu nan
Mar ma ra Üni ver si te si Mal te pe’ye
ta �� na cak. Ta ��n ma n�n ge rek çe si
ise kök lü üni ver si te nin yer le� ke -
le ri nin �s tan bul’un fark l� il çe le rin -
de da �� n�k hal de ol ma s�. Uzun bir
sü re ci kap sa ma s� ön gö rü len ta ��n -
ma ile tüm yer le� ke le rin bir ara ya
top lan ma s� n�n sa� la na ca �� dü �ü -
nü lü yor. 

Mar ma ra Üni ver si te si’nin
mer kez kam püs ola rak da bi li nen
Göz te pe Kam pü sü bi lin di �i gi bi
Ka d� köy’de bu lu nu yor. Göz te pe Kam pü sü
gün lük or ta la ma 25 bin ö� ren ci ye ev sa -
hip li �i ya p� yor. Ö� re ni mi ni bu kam-
 püs te gö ren bin ler ce ö� ren ci
bü yük oran da Ka d� köy’de ve
özel lik le kam püs ya k�n la r�n -
da ev tu tu yor. Yi ne bü yük
bir bö lü mü de Av ru pa ve
Ana do lu ya ka la r� n�n
fark l� il çe le rin den Göz te -
pe Kam pü sü ne ge li yor.
Bu da böl ge de ki ö� ren ci
eko no mi si nin önem li
oran da yük sek ol du �u nu
gös te ri yor. Kam püs ci va r�n -
da on lar ca k�r ta si ye, ka fe ter ya
yer al�r ken, en bü yük pa ya ko n-
ak la ma sa hip. Ö� ren ci le rin kam pü -
se ya k�n böl ge ler de ev tut ma la r�
özel lik le ka y�t dö nem le rin de ki ra la r�n da
uçuk ra kam la ra yük sel me si ne ne den olu yor.
Ta ��n ma ger çek le �ir se böl ge de ki ö� ren ci le -
rin olu� tur du �u eko no mi de dü �e cek bel ki
de s� f�r la na cak. Bu da ko -
nut ki ra la r� n� dü �ü re cek
gi bi gö rü nü yor.

Di �er ta raf tan Göz te -
pe’de 153 dö nüm gi bi
bü yük bir ala na sa hip
Göz te pe Yer le� ke si nin
ye ri nin ta ��n ma i� le mi nin
ar d�n dan na s�l de �er len di -
ri le ce �i de me rak ko nu su. 
� B�R ÇOK �L ÇE DE

KAM PÜ SÜ BU LU NU -
YOR

Mar ma ra Üni ver si te -
si’nin �le ti �im ve Di� He -
kim li �i fa kül te le ri Ni �an ta ��
Kam pü sü’nde, Mü hen dis lik,
Mes le ki E�i tim ve Fen-Ede bi yat, ya ban c�
dil ve ba z� ens ti tü le ri Göz te pe Kam pü -
sü’nde, �� let me ve �k ti sat Fa kül te le ri Bah -

çe -
li ev ler Kam-

 pü sü’nde yer al�r ken, üni ver si te nin
Ba� lar ba �� ve Va li de ba�’da,

Hal ka l�, Kar tal ve Ça tal -
ca’da da ara zi le ri bu lu nu -
yor. �s mi ge çen yer le rin
sa t� �� söz ko nu su. Ay r� ca
Mar ma ra Üni ver si te si’nin
�s tan bul’un si lü et le ri ara -
s�n da yer alan Hay dar pa -
�a Kam pü sü ile Ana do lu
Hi sa r�’nda ki kam pü sü nü
de unut ma mak ge rek.
Ana do lu hi sa r� ve ta ri hi
Hay dar pa �a Kam pü sü
ile il gi li he nüz böy le bir
ge li� me yok.

Mar ma ra Üni ver si -
te si’nin ta ��n ma s�y la il gi -

li ge li� me Üni ver si te nin 130.
Ku ru lu� y�l dö nü mü prog ra m�n da ilk de fa
gün de me gel mi� ti. Ba� ba kan Re cep Tay yip
Er do �an ko nu� ma s�n da, Mar ma ra Üni ver -

si te si’nin yer le� ke le ri nin
�s tan bul’un fark l� yer le rin -
de ol du �u nu ifa de ede rek,
üni ver si te nin da ha bü yük
bir ala na ih ti ya c� ol du �u nu
be lirt mi� ti. Mar ma ra Üni -
ver si te si Rek tö rü Prof. Dr.
M. Za fer Gül de ka t�l d� ��
bir te le viz yon prog ra m�n da
önem li aç�k la ma lar da bu lu -
na rak, 14 fark l� kam püs te
yer alan üni ver si te nin 10
y�l içe ri sin de Mal te pe’de ki

or tak kam püs ala n� na ta �� na ca �� n�, alt ya p�
ça l�� ma la r� na ba� la d�k la r� n� ifa de et ti. Di -

�er ta raf tan Üni ver si te nin in ter net si te -
sin de yer alan bir ha ber de

Mal te pe’de ki ara zi nin Mar ma ra
Üni ver si te si’ne dev ri için pro-

 to kol im za lan d� �� du yu rul -
du.

� TA �IN MA �LE 
�L G� L� FARK LI 

GÖ RÜ� LER VAR
Ata türk E�i tim Fa kül te -

si, Fen-Ede bi yat Fa kül te si,
Mü hen dis lik Fa kül te si, Tek -

nik E�i tim Fa kül te si, Tek no lo ji
Fa kül te si gi bi fa kül te le rin de ara -

la r�n da yer al d� �� Göz te pe Kam pü -
sü’nde yük se ko kul ve ens ti tü ler de

bu lu nu yor. Bu ko nu muy la Göz te pe Kam-
 pü sü, Üni ver si te nin mer kez kam pü sü ko nu -
mun da. Do la y� s�y la di �er kam püs le re gö re
ö� ren ci sa y� s� n�n yük sek ol du �u kam püs le -
rin ba ��n da ge li yor.

Mar ma ra Üni -
ver si te si’nin Mal-
 te pe’de or tak bir
kam püs te top lan -
ma s� yö nün de ki
ge li� me ö� ren ci ler
ta ra f�n dan da fark l�
aç� lar dan de �er len -
di ri li yor. Ka d� köy
gi bi bir ca zi be mer -
ke zin den uzak la� -
ma y� is te me yen ler
yo �un luk ta ol sa da
tüm bi rim le rin bir
ara da top lan ma s� n�n
i� le ri ko lay la� t� ra ca -
�� n� dü �ü ne rek ge li� -
me yi olum lu kar �� la yan lar da yok de �il.
Ö� ren ci le rin bir bö lü mü tüm kam püs le rin
bir ara da bu lun ma s� n�n da �� n�k hal de ol ma -

s�n dan da ha iyi ol du �u nu be lir te rek, ula ��m
ko nu sun da ra hat la ma ya �a ya cak la r� n�, ö� -
ren ci i� lem le ri nin de h�z l� iler le ye ce �i ni ifa -
de edi yor lar. Di �er ta raf tan Göz te pe
Kam pü sü’nde ö� re nim gö rüp, Ka d� köy’den
uzak la� mak is te me yen ler de yo �un luk ta.
Ka d� köy’ün ö� ren ci ken ti ol du �u nu, Av ru -
pa ile Ana do lu ya ka s� n�n or ta s�n da de niz ve
ka ra ula �� m� n�n ko lay l� �� do la y� s�y la el ve -
ri� li ko nu ma sa hip ol du �u nu be lir ten ö� ren-
 ci ler böy le lik le iki ya ka da ki e�i tim-ö� re tim,
sos yal ve kül tü rel fa ali yet le ri ra hat ta kip
ede bil dik le ri ni söy lü yor lar. Mal te pe’ye ta -
��n ma ger çek le� ti �in de ise ö� ren ci ler için
Ka d� köy ve Av ru pa ya ka s� na ula �� m�n es-
 ki si ne gö re da ha da zor la �a ca �� n�, yo lun
uza ya ca �� n� be lir ten ö� ren ci ler ara s�n da
Av ru pa ya ka s�n da ika met edip, Mal te pe’ye
der se gel me nin güç ola ca �� n� vur gu la yan -
lar da a��r l�k ta.

� BÖL GE N�N CAN LI LI �I
KAY BO LUR

Mar ma ra Üni ver si te si Göz te pe Kam pü -
sü’nü, E�i tim, Dum lu p� nar, Göz te pe ma hal-
 le le ri çev re li yor. Bu ma hal le ler ö� ren ci ler
ta ra f�n dan ko nak la ma için yo �un luk la ter-
 cih edi li yor. 

E�i tim Ma hal le si Muh ta r� Se ba hat tin
Gü ven, Göz te pe Kam pü sü nün ta ��n ma s�
ha lin de muh tar l� �� n� yü rüt tü �ü E�i tim Ma-
 hal le si’nde can l� l� ��n da yok olaca��n� söy -
le di. Kam püs te ki ö� ren ci le rin yak la ��k
yüz de 80’inin E�i tim Ma hal le si’nde ika met
et ti �i ni be lir ten Muh tar Gü ven, “Ma hal le
ola rak bü yük kay b� m�z olur. Ma hal le nin

can l� l� �� gi der. Bu ra s� mer ke zi bir
ma hal le. Ula �� m� ko lay. Ö� ren ci -
le rin ter cih et ti �i, sos yal do na t� -
lar la çev ril mi� gü zel bir ma hal le”
de di. 

Ö� ren ci le rin en yo �un ola rak
ika met et ti �i bir di �er ma hal le
ise Dum lu p� nar Ma hal le si. Muh -
tar Ah met Ge diz de Mar ma ra
Üni ver si te si nin ta ��n ma s� ha lin -
de genç nü fu sun da git me siy le
bir lik te ha re ket li li �in azala-
ca��n� dü �ün dü �ü nü söy le di.
Ah met Ge diz, “�im di ma hal le -
miz de ha re ket li lik var. Ta ��n -
ma olur sa ha re ket li lik gi der.

Genç nü fus bu ra ya mad di ve
sos yal ha re ket li lik ge ti ri yor. Bu ra da

ö� ren ci yur du var. Da ire le rin ço �un da ö� -
ren ci ler ka l� yor. Ö� ren ci ler gi der se bu ra lar
bo �a l�r” de di,

Ka d� köy Be le di ye si ve Ka d� köy lü ler ad� na 
Sa hi bi Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n�
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Türkiye’nin en köklü üniversitelerinden olan aynı zamanda
Kadıköy’ün de simgelerinden kabul edilen Marmara Üniversitesi
Maltepe’ye ta�ınacak. Ta�ınmayla tüm kampüslerin tek bir yerde

toplanması sa�lanacak. Uzun bir süreci kapsaması öngörülen
ta�ınma i�leminin alt yapı ve hazırlık çalı�maları yapılacak.

Ö�renciler geli�meyi farklı açılardan de�erlendirirlerken, kampus
çevresindeki mahallelerin muhtarları üniversitenin ta�ınması
halinde bölgede ö�rencilerin sa�ladı�ı sosyal ve ekonomik

hareketlili�in kaybolaca�ını ifade ediyorlar.

MARMARA UNiVERSiTESi
TAŞINIYOR
MARMARA UNiVERSiTESi
TAŞINIYOR
MARMARA UNiVERSiTESi
TAŞINIYOR
MARMARA UNiVERSiTESi
TAŞINIYOR
MARMARA UNiVERSiTESi
TAŞINIYOR
MARMARA UNiVERSiTESi
TAŞINIYORnto ine de Sa int Exu pery’nin ilk ola rak

1943’te ya y�m la d� �� Le Pe tit Prin ce;
La pon ca, hat ta da ha ön ce �n cil’den
ba� ka hiç bir ki ta b�n çev ril me di �i Ar -

jan tin’in ku ze yin de ya �a yan yer li le rin di li To -
ba ca da da hil ol mak üze re iki yüz on dil ve
leh çe ye çev ril mi� tir. ‘Kü çük Prens’ ad�y la
bu gün Tür ki ye’de ki he men he men bü tün ki -
tap ç� lar da bu la bi lir si niz.  

Bir ar ka da ��m ne za man yurt d� �� na
git sem, git ti �im ül ke nin di lin de ya y�m lan -
m�� bir ‘Kü çük Prens’ ki ta b� �s mar lar ba -
na. Tüm dil ler de ko lek si yo nu nu ya p� yor.
Gü nü müz de Fas’tan Ja pon ya’ya ka dar
bir çok ül ke nin okul la r�n da oku tu lan bu ki -
tap, rad yo ya, si ne ma ya, te le viz yo na, ti -
yat ro ya, ope ra ya, çiz gi ro ma na, mü zi ka -
le, ani mas yo na uyar lan m��, okul la r�n
isim le ri ne il ham ol mu�, hak k�n da ba� ka
ki tap ve ya z� lar ya z�l m�� t�r. Fran sa'da Kü -
çük Prens'in res mi bir dö nem el li Frank l�k
bank not la r�n üze ri ne ba s�l m�� t�r. Son ola -
rak An ka ra’da ‘Dün ya n�n Kü çük Prens Ki -
tap lar’ ba� l� ��y la bir ser gi ye ko nu ol du �u -
nu duy dum.

Pe ki ama bir ço cuk ki ta b� ola rak bi li -
nen Kü çük Prens’i bu ka dar yay g�n la� t� -
ran, sev di ren �ey ne dir? Da ha s� bir ço cuk
ki ta b� m� d�r Kü çük Prens? Ya zar ki ta b�
ye ti� kin bir ar ka da �� olan Le on Werth’in
ço cuk ol du �u za man ki ha li ne it haf edi yor.
As l�n da hem ço cuk la ra hem bü yük le re hi -
tap eden ‘ya� s�z’ bir ki tap t�r Le Pe tit Prin -
ce. Ben de ilk oku du �um da ço cuk de �il,
19-20 ya� la r�n day d�m. Çok et ki len mi� tim.
As l�n da bu ki tap bü yük le ri bel ki de kü -
çük ler den da ha çok et ki li yor!

Kü çük Prens; uça �� ar� za lan d� �� için
Sah ra Çö lü’ne in mek zo run da ka lan kah -
ra ma n�n B612 ad l� as tro id den ge len Kü -
çük Prens’le kar �� la� ma ma ce ra s� n�n an -
la t�l d� �� bir ki tap t�r. Bir de me� hur gü lü
var d�r bi zim kü çük pren sin… Ko nu ya
uzak tan ba k�l d� ��n da bu ka dar nam sa la -
cak bir nu ma ra yok gi bi gö rü nü yor. An -
cak çok il ginç bir ki tap t�r Kü çük Prens,
kat man la r� var d�r. Ne ka dar an la ma ya ça -
l� ��r san, o ka dar an lam ç� kar. An to ine de
Sa int-Exupéry de “Çö lü gü zel k� lan, bir
ye rin de bir ku yu sak l� yor ol ma s� d�r” di yor
ve ben ce onun bu sö zü ki ta b� n� çok iyi ta -
n�m l� yor. �l ginç tir ki ya zar, ken di ha ya t�n -
dan yo la ç� ka rak yaz d� �� Kü çük Prens’i
ya y�m la ma s�n dan bir y�l son ra, dün ya da ki
gö re vi bu ki tap m�� da ta mam la m�� gi bi
k�rk dört ya ��n da ha ya ta ve da edi yor.

Ne dir bu ki ta b� bu ka dar özel k� lan?
Ya �am, sev gi, emek, a�k ve ölü mü an la -
t�r Kü çük Prens, an cak bu nu bir ço cu �un
gö zün den bü yük le rin dün ya s�n da an la t�r.
Sa int-Exupéry Kü çük Prens’in a� z�n dan
in san la r�n ha ta la r� n� ve ap tal l�k la r� n�, bü -
yü dük le ri za man unut tuk la r� ba sit ço cuk
ba k� �� n� vur gu lar.

�n san her ya� ta ço cuk as l�n da, hiç de -
�i� mi yor. Sa de ce be de ni ya� la n� yor.
Kork ma y�, çe kin me yi, sa vun ma y�, bir ta -
k�m dav ra n�� ka l�p la r� n� ö� re ni yor, na s�r
tu tu yor ama hiç de �i� mi yor. Ki ta b� ef sa -
ne le� ti ren de bu ben ce. Ya ni bü yük le re,
kü çük ka lan yan la r�n dan do� ru ula� ma s�.
Kü çük Prens “Ger çe �in ma ya s� göz le gö -
rül mez, in san an cak yü re �iy le bak t� �� za -
man do� ru yu gö re bi lir” der ki tap ta; ne
göz le oku du �u nu za ba� l� ola rak, bir fel -
se fe ki ta b� bi le sa y� la bi lir. O göz le oku ya -
bi le cek olup, hâ lâ oku ma m�� olan la ra;
�id det le tav si ye edi lir!

As l ı  AY HAN

A

LE PETIT
PRINCE

(KÜÇÜK PRENS)

Dumlupınar Mahalle
Muhtarı Ahmet Gediz

E�itim Mahalle Muhtarı
Sebahattin Güven

KUŞDİLİ ÇAYIRI 
İÇİN YÜRÜYÜŞ VAR!

�STANBUL Büyük�ehir
Belediyesi ile Çevre ve

�ehircilik Bakanlı�ı’nın AVM
yapmak istedi�i tarihi Ku�dili
Çayırı’na AVM yapılma kararı,
cumartesi düzenlenecek bir
yürüyü�le protesto edilecek. 

Ku�dili Çevre Bile�enleri
Platformu’nun düzenledi�i

protesto yürüyü�ünde
katılımcılar, 11 Mayıs 2013

Cumartesi günü, saat 15:00’de
Kadıköy �skele meydanında
toplanarak, Kadıköy Tarihi

Çar�ı içinden Ku�dili Çayırı’na
kadar yürüyecekler. Ellerinde

çe�itli sloganların yazılı oldu�u
pankartlar ta�ıyacak olan

protestocular, Ku�dili Çayırı
önünde bir basın açıklaması
yapacaklar. Fenerbahçeliler

Derne�i ve Tarihi Çar�ı
Esnafının da destek verece�i

basın açıklamasında,
�stanbul’da onlarca AVM

açıldı�ı için geleneksel esnafın
zor durumda kaldı�ı ayrıca,

ye�il alanların kamusal bir hak

oldu�u, halka ait alanların
Bakanlık, �BB ve bir avuç

sermayedar eliyle ticari rant
kapısı haline getirilmesine izin
verilmeyece�i vurgulanacak.
Basın açıklamasında ayrıca

Fenerbahçe �ükrü Saraco�lu
Stadyumu’nun da ranta

kurban edilmesi endi�esi dile
getirilecek. Ku�dili Çayırı,

Derea�zı Tesisleri ve arada
kalan yerle�im yerlerinin de
birle�tirilmesiyle çok daha

büyük bir rant planının i�ledi�i
gözler önüne serilecek.
Protestocular, Ku�dili

Çayırı’nın tarihteki kimli�inde
oldu�u gibi ye�il alan olarak

halkın kullanılmasına

açılmasını isteyecekler.
Katılımcılar, Ku�dili’nde

bulunan tescilli a�açların
tekrar yerine dikilmesini
sa�lamak için de “a�aç

olalım” performansı
yapacaklar. A�aç olalım

performansı her cumartesi
tekrarlanacak. 

Basın açıklamasından sonra
Grup Kesme�eker, bir konser

verecek.
Ku�dili Çayırı Çevre

Gönüllüleri’nin öncülü�ünde
olu�an Çevre Platformu

Bile�enleri’nde Ku�dili Çayırı
Çevre Gönüllüleri, Kadıköy

Belediyesi Gönüllüleri,
Fenerbahçeliler Derne�i,

Kadıköy Tarihi Çar�ı Derne�i,
TMMOB Mimarlar Odası,

TMMOB �ehir Plancıları Odası,
Kadıköy Kent Konseyi üyeleri,

TKP, ÖDP, Ye�iller Sol
Gelecek, Atatürkçü Dü�ünce
Derne�i, ÇYDD, Onuncu Köy

Derne�i, Toplumcu Mimar
Mühendisler Meclisi yer alıyor. 

TAR�H: 
11 Mayıs 2013 CUMARTES�

SAAT: 15.00

TOPLANMA: 
Kadıköy �skele Meydanı

Basın Açıklaması: Kadıköy
Tarihi Ku�dili Çayırı (Eski

Salı Pazarı alanı)
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�stanbul Valisi
Hüseyin Avni
Mutlu, �stanbul Gençlik

Platformu ö�rencilerinin
Küçük Eller Büyük Hayaller

Projesi kapsamında
düzenledi�i güven terapisine
katıldı. Kadıköy Belediyesi

Fazıl Hüsnü Da�larca
Çocuk Etüt Merkezi’nde

düzenlenen etkinlikte Vali
Mutlu’ya, Kadıköy Belediye

Ba�kanı Selami Öztürk

e�lik etti. Vali Mutlu,
çocuklarla sohbet etti,

�arkılar söyledi,
oyunlarına e�lik etti.

Çocuklara sık sık
kar�ılıklı sevgi ve

saygının önemini anlatan
Vali Mutlu, “Siz bizim

gelece�imizsiniz.
�n�allah yarın büyüyüp
me�aleyi bizden teslim
alıp ülkemizi çok daha

iyi yerlere
getireceksiniz” dedi.

Gençlik Platformu’nun
gönüllü ö�rencileri,

�stanbul Valisi Hüseyin
Avni Mutlu’ya

kendilerine verdi�i
destek için te�ekkür

ettiler. 
Etüt merkezinde gönüllü

çalı�an henüz 10. sınıf

ö�rencisi gençlere yakın
ilgi gösteren Vali Mutlu,
“Sizler tüm Türkiye'ye

örnek olacak,
ya�ıtlarınızdan hatta
büyüklerinizden çok

daha olgun ki�ilersiniz.
Allah yolunuzu açık
etsin” diye konu�tu. 

Daha sonra etüt
merkezini gezen Vali

Mutlu, gönüllü çalı�an
ö�rencilerden ve

ilgililerden bilgi aldıktan
sonra çocuklarla

foto�raf çektirdi ve
merkezi çok be�endi�ini

ifade etti. Vali Mutlu,
daha sonra Kadıköy

Belediyesi Çocuk Sanat
Merkezi ile Çocuk A�ız

ve Di� Sa�lı�ı
Poliklini�i’ni gezdi.

● Gökçe UYGUN
“�NSANLARIN önyargılarını

parçalamak, bir atomu
parçalamaktan daha zordur”

Einstein’in bu sözünün yank�s�yla
ç�kt�m evden geçen pazar. Kendimi
Kad�köy sokaklar�na att�m, hem bir

gazeteci hem de sade bir
Kad�köylü olarak semtimin tad�n�

ç�kard�m tüm gün. Ö�le
vakitlerinde rotam� R�ht�m'daki

Kad�köy Belediyesi �ehremaneti
Binas�'na çevirdim. Neden mi?

Geçen hafta haberini yapm��t�m;
Ya�ayan Kütüphane kurulacakt�
orada. Daha önce haberini çok yazm�� ama

bizzat deneyimlememi�tim hiç.. Oysa bu
kütüphane farkl�yd�, burada ka��t sayfalar� olan
kitaplar de�il de benim gibi, senin gibi, “öteki”

gibi insanlar vard� kitap niyetine okunmay�
bekleyen. Görevlilerin masas�na gidip kayd�m�

yapt�rd�m. Hangi kitab� okumak istedi�imi
sordular. Önceden dü�ünmemi�tim. O s�rada

okumada/sohbette olmayan kitaplara bakt�m;
engelli, lezbiyen, Yahudi, biseksüel, Alevi, eski
hükümlü... Biseksüel kitab� seçtim, kütüphane

kart�m� ald�m. Ya�ayan Kütüphane görevlisi
beni kitab�ma götürdü. Ad�m� söyledim, ad�n�
söyledi, tan��t�k kitab�mla. �ehremaneti'nin

güzel bahçesinde oturduk. Kitab�m�
okudum/sohbet ettim onunla. Cinsel tercihi

nedeniyle d��lanmay� onun a�z�ndan dinledim.

�lginç, kafa aç�c�, önyarg� k�r�c�
bir deneyimdi... Sonradan

edindi�im bilgilere göre Kad�köy
Kent Konseyi ve Toplum

Gönüllüleri Vakf� (TOG) i�birli�i
ile düzenlenen Ya�ayan

Kütüphane'de, 2 günde toplam
12 saat okuyucuyla bulu�ulmu�,

480 okuma gerçekle�tirilmi�.
Okuyucu de�erlendirme

formlar�nda en s�k belirtilen
yorum ise etkinli�in çok daha s�k

yap�lmas� yönünde olmu�.
Sevindim...  Etnik, kültürel,

mesleki, cinsel kimlikleri ya da
sa�l�k durumlar� gibi durumlar� nedeniyle,

toplumun “normal” kesiminin önyarg�lar�yla
mücadele etmek zorunda kalanlar ad�na

sevindim, umutland�m... Bu vesileyle;
önyarg�lar� zihinlerini örümcek a�� gibi sarm��
olanlar�, kendini “normal” addedip “öteki”leri

d��layanlar�  atom parçalamaktan daha zor bir
i�e davet ediyorum!
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Kadıköy Kent
Konseyi Tarihi
Kültürel Miras
ve Kent Belle�i

Grubu’nun
hazırladı�ı
‘Tarihte ve
Anılarda

Kadıköy’ konulu
panel CKM’de

yapıldı. 

Ka d� köy Be le di ye si Cad de bos tan Kül -
tür Mer ke zi’nde 3 Ma y�s Cu ma gü nü
düzenlenen “Ta rih te ve An� larda

Kad�köy” panelini izleyenler  gi zem li  bir an�
yol cu lu �u na  �a hit ol du lar. 

Ka d� köy Kent Kon se yi Ta ri hi Kül tü rel
Mi ras ve Kent Bel le �i Gru bu’nun dü zen le di -
�i pa nel,  Grup Söz cü sü  Hü se yin Fah ri’nin
aç� l�� ko nu� ma s� ile ba� la d�. Kent kon sey le -
ri nin ya p� s� ve i� le vi hak k�n da bil gi ler ve ren
Fah ri, Ka d� köy s� n�r la r� için de ki Ta ri hi Kül -
tü rel Mi ras En van te ri ça l�� ma la r� n�n gün cel -
len me si ko nu sun da Ka d� köy Be le di ye si’nin
KU DEB bi ri mi ile or tak la �a ça l�� ma la r�n de -
vam et ti �i ni söy le di. Hü se yin Fah ri, ay r� ca
ta ri hi bel ge ve ya �a yan an� la r�n, muh tar l�k lar
ba z�n da ya p� lan sa ha ça l�� ma la r�n da röpr taj -
lar ile bel ge len di �i ni söz le ri ne ek le di. 

Aka de mis yen le rin yer al d� �� bö lüm de
Prof. Dr. Meh met Öz do �an ile Prof. Dr. Se-
 ma vi Eyi ce, Ka d� köy’ün Bi zans ve Bi zans
ön ce si dö ne mi hak k�n da bil gi ler ver di ler. Mi -
mar Arif At�l gan ise Ka d� köy’ün, Os man l�
dö ne min den bu gü ne ka dar ge çen dö ne mi ni
an lat t�. �kin ci bö lüm, �ef Se vinç Çe le bi �e k-
er ci yö ne ti min de ki  �s tan bul Mu si ki A��k la r�
Top lu lu �u’nun  ses len dir di �i  Ka d� köy �ar -
k� la r�  ile  ba� la d�. 

Pa ne lin  “An� lar” bö lü mü,  Ko or di na tör
Asi ye Ya vuz  yö ne ti min de  de vam  et ti. Ga -
ze te ci  yazar Ma ri o Le vi, Dr. Mü fid Ek dal  ve
Prof. Dr.  Tur han  Ese ner,  ya �an m�� an� la r� -
n�  za man  tü ne lin den  gü nü mü ze  ta �� d� lar. 

Panelin ard�ndan bir de kokteyl verildi. 

Kadıköylüler ‘yaşayan kitaplar’ okudu...

Kent Konseyi’nden ‘tarih’ paneli

İstanbul Valisi, Çocuk
Etüt Merkezi’nde

Vali Mutlu, hafta
sonu, Kadıköy

Belediyesi Fazıl
Hüsnü Da�larca

Çocuk Etüt
Merkezi’ni
ziyaret etti. 
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● Gök çe UY GUN

Ka d� köy’ü hey kel ler le süs le yen Ka d� -
köy Be le di ye si, bu kez de ad� az
bilinse de k�y me ti yük sek bir gök yü -

zü kah ra ma n� olan Ve ci hi Hür ku�'un an� t� n�
yap t�r d�. Ken di ni “Türk Ha va c� l� �� n�n ça l�� -
mak için ç�r p� nan hiz met kâ r�” di ye ta n�m la -

yan, ha va c� l�k ta ri hi mi zin ef sa ne is mi Hür -
ku� ad� na ha z�r la nan an�t 5 Ma y�s Pa zar gü -
nü dü zen le nen tö ren le aç�l d�. “Ge nel de
kah ra man lar tu tuk la n�p hap se at� l�r ken, biz
bu gün bu ra da-ken di si ka bul et me mi� ol sa da-
bir kah ra ma n�n hey ke li ni aç� yo ruz” di ye söz -
le ri ne ba� la yan Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n�
Se la mi Öz türk, �un la r� söy le di: “Ve ci hi Hür -
ku� bir sim ge. O’nu ge le cek ne sil le re ta n�t -
mak ve ak tar mak için bu an� t� yap t�r d�k. Bu
ül ke de kah ra man lar hap se at� l� yor ama ül ke -
ye si lah s� kan lar man �et le re ta �� n� yor. Oy sa
Hür ku�, ül ke si için tüm var l� �� n� or ta ya koy-
 mu�. Ma ale sef son gün le ri ni ge rek ti �i gi bi
ge çir me mi�, sa hip ç� k�l ma yan pek çok kah ra-
 man gi bi ve fat et mi�. Öte yan dan bu an�t ta
ek sik olan ast su bay ke li me si de ek le ye ce �iz.
Bu ül ke de hiz met et me nin, kah ra man ol ma -
n�n rüt be si yok tur. Ge ne ral olur sa tar s� n�z,
ast su bay olur kah ra man olur su nuz! Ge ne ra li
de ast su ba y� da si vi li de ya za r� da rek tö rü de
bi zim için önem li ye ter ki ül ke si ni sev sin,
Ata türk il ke le ri ni ko ru sun. Bu an�t he pi mi zin
or tak di lek le ri ni bir le� ti ri yor.”

� KA DI KÖY’DE ÖLÜM SÜZ LE �EN
HÜR KU�...

Tay ya re ci Ve ci hi Hür ku� Mü ze si Der ne -
�i (TVHMD) Ba� ka n� Ba ha d�r Gü rer, Ve ci -

hi be yin ilk’le ri ni tek tek s� ra la ya rak ve ha va -
c� l� �� m� za yap t� �� kat k� la r� an la ta rak, an� t�n
ya p� m�n da eme �i ge çen her ke se �ük ran la r� -
n� sun du. Tür ki ye Emek li Ast su bay lar Der -
ne �i �s tan bul �u be Ba� ka n� �b ra him
Kol dam ca, Hür ku�’un, o y�l lar da, 50 y� l� n�

ha va da ge çi ren tek ast su bay pi lot ol du �u nu
be lir te rek, Hür ku�’u Ka d� köy’de ölüm süz -
le� ti ren Ba� kan Öz türk’e te �ek kür et ti. CHP

�s tan bul Mil let ve ki li Ka dir Gök men
Ö�üt ise tö ren ala n�n da 3. ha -

va li ma n� na Hür ku�’un
ad� n�n ve ril me si için

aç� lan im za kam pan -
ya s� na de �i ne rek,
“Bu hak l� ta le bi des -
tek li yo rum. Bu im -

za la r� ço �al t�n, ben de
bu ko nu nun Mec lis'te ki

ta kip çi si ola y�m” di ye rek
her ke si im za ver me ye ça ��r d�.

Hür ku�’un k� z� Gö nül Hür ku� �ar man ve
ABD ile Suu di Ara bis tan'dan ge len to run la -
r� n�n da ka t�l d� �� tö ren de, an� t� ya pan �z mir’li
eki be ve Ba ha d�r Gü rer’e (Er sal Ya vi, Der ya
Er soy Da� de vi ren, Za fer Da� de vi ren, Ali
Yal d�r, �l ha mi �l han) pla ket le ri su nul du. Ve-
 ci hi Hür ku� fo to� raf la r� ser gi si nin de aç�l d� -
�� tö ren, Grup Tur ku az kon se riy le so na er di.
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epi miz ya �a m� ken di göz le ri miz le
gö rür, ken di ku lak la r� m�z la din ler,
ken di an la y� �� m�z la an la r�z. Bu ne -
den le de ay n� yer le re ba kar, fa kat

ay n� �ey le ri gör mez, ay n� �ey le ri din le mez,
ay n� �ey le ri an la ma y�z. Çün kü her bi ri miz
ken di zi hin sel ve duy gu sal �art lan ma la r� m� -
z�n, y�l lar için de olu �an al�� kan l�k la r� m� z�n
pen ce re sin den ba ka r�z her ye re. Bu ne -
den le gö rü �ü müz, kav ra y� �� m�z ve an la y� �� -
m�z k� s�t l� d�r. Ör ne �in ço cuk lu �un dan be ri
a��r has ta l�k lar için de ya �a yan bi ri, bir gün
sa� l�k l� ola ca �� na ina na ma ya bi lir. Kav ga c�
ve sert ai le ili� ki le ri için de ye ti �en bi ri yu -
mu �ak ili� ki ler kur mak ta zor la na bi lir. Fa kir
bir in san bir gün zen gin ola ca �� n� dü �ü ne -
me ye bi lir. Ah lak l�, dü rüst, ruh sal ge li �im
yo lun da yü rü yen bi ri çev re sin de ki in san la -
ra ba k�p, ya lan la, do lan la, kin le, k�s kanç l�k -
la ha yat sür dü ren kim se le ri gö rün ce, “Bun -
lar bu ka dar a��r yü kü na s�l ta �� yor lar?” di -
ye �a �� ra bi lir. �i� man l� �� fi zik sel ya p� s� ola -
rak ka bul le nen bi ri za y�f l� �� dü �ü ne me ye bi -
lir.

Al�� kan l�k la r�, duy gu sal ve zi hin sel �art -
lan ma la r� de �i� ti re bil mek ko lay de �il dir.
Za man, emek ve güç lü bir ar zu is ter. Uzun
y�l la ra da ya nan tu tum ve dav ra n�� la r� de -
�i� ti re bil mek için i�e kü çük ad�m lar la ba� -
la mak ge re kir. Ör ne �in tüm ya �a m� has ta -
l�k lar la ge çen bi ri t�p ta ki ye ni ge li� me le ri iz -
le ye bi lir, ba �� ��k l�k sis te mi ni güç len di re bi -
le cek ön lem le ri ala bi lir, en önem li si mo ra li -
ni dü zel tip sa� l� �� için sa� lam bir alt  ya p�
ku ra bi lir. �n san ili� ki le rin de sert li �e al�� m��
bi ri, ki �i sel ge li �im kurs la r�y la, in san ili� ki le -
ri ne sev gi ve say g� y� ege men yap ma n�n
yol la r� n� ö� re ne bi lir. Fa kir bi ri, dü rüst, te -
miz, ah lak l� ça ba s� ile her kes ten faz la ça l� -
��p ve rim ve be re ke ti ni ar t� ra rak zen gin ola -
bi lir. Ya lan, do lan, kin ve k�s kanç l�k için de
ya �a yan bi ri, ya �a m� n� kö tü et ki le yen bu
huy la r� te ker te ker terk edip ruh sal ge li �im
yo lu na gi re bi lir. Bu de �i �im le ri ger çek le� -
tir me ar zu su du yan ki �i için en önem li �ey,
ka rar l� ol mak ve ka ra r� n� ger çek le� tir me ar -
zu su na azim ve ira dey le sa d�k kal mak t�r.
He de fe ula� mak için ise ç� k� lan yo la saf bir
inanç la ba� l� ol mak ve mo ti vas yo nu ar t� ra -
rak sür dür mek ge re kir. 

De �i �im ar zu su nun te me lin de, im re ni -
len ki �i le re ben ze mek, gös te ri� yap mak,
ba� ka in san la r� et ki al t� na al mak gi bi duy -
gu sal, zi hin sel ve ruh sal ge li �im d� �� amaç -
lar var sa; bu yol da iler le di �i ni zi gör se niz bi -
le ger çek he de fe ya ni hu zur ve mut lu lu �a
ula� ma n�z ola s� de �il dir. E�er he de fi niz iç -
sel zen gin lik, ruh sal ay d�n l�k ve de rin de ki
ye te nek le ri ni zi ya �a ma kat mak ise yo lu nuz
hep aç�k olur. Y�l lar bo yun ca olu �an zi hin -
sel ve duy gu sal s� n�r la r�n ne de ni; ge li� me -
mi� bi linç, de �i �i me kar �� du yu lan kor ku ve
bil gi siz lik tir. Oy sa ki ruh sal uya n�� yo lu nu
seç ti �i niz ve bu yol da yü rü me ye ba� la d� �� -
n�z za man, ruh sal ye te nek le ri niz ken di li �in -
den uyan ma ya ba� lar. Duy gu sal ve zi hin sel
�art lan ma lar ne de niy le ya �a d� �� n�z k� s�t l� l�k -
la r�n gev �e di �i ni, iç sel ba r�� ve ruh sal zen -
gin lik yo lun da iler le di �i ni zi his se der si niz. 

Biz de �i� tik çe dün ya da de �i �ir. De �i -
�en ba k�� aç� s� ile dün ya ya fark l� göz ler le
ba kar, es ki sin den da ha fark l� �ey ler fark
eder, da ha fark l� bir an la y� �a ula �� r�z. Di ye -
lim ki ba �a r� l� bir i�a da m� s� n�z; iyi ka za n� -
yor su nuz, ka zan c� n�z la iyi ya t� r�m lar ya p� -
yor su nuz ve tüm za ma n� n� z� i�i ni ze ve evi -
ni ze ba� l� l�k için de ge çi ri yor su nuz. Ruh sal
ge li �im ara y� �� na gir di �i niz de dün ya ya ve
in san la ra ba k�� aç� n�z da de �i �im ler olur.
Yal n�z ca e�i niz, ço cuk la r� n�z ve ak ra ba la r� -
n�z la il gi len mek de �il, ba� ka in san la r�n da
so run la r�y la il gi len mek ge rek si ni mi du yar s� -
n�z. Ba k�� aç� n�z in san dan, in san l� �a do� ru
ge ni� ler. Pa ra y� eme �i ni zin kar �� l� ��, ya t� -
r�m la r� n� z�n kay na �� ve güç oda �� ola rak
gö rür ken, pa ra ya ver di �i niz de �er ve gös -
ter di �i niz say g� hiç de �i� me den fark l� göz -
ler le bak ma ya ba� lar s� n�z. Ka zan c� n� z�n
için de ha ram, ya lan, yan l�� ol ma ma s� için
da ha ti tiz dav ra n�r s� n�z. Si ze ge len pa ra la r�n
ba� ka in san lar ta ra f�n dan ne bü yük ça ba
ve öz ve ri ler kar �� l� �� ka za n�l d� �� n� dü �ü nür,
sat t� �� n�z mal la r�n da ha ka li te li, da ha da ya -
n�k l� ol ma s� için ça ba sarf eder si niz. 

Bu ra da in ce bir ay� r�m var d�r. Ör ne �in
bir sa na yi ci mar ka s� n� da ha güç lü da ha ta -
n� n�r ve da ha ter cih edi lir ya pa bil mek için
ça ba sarf eder se mar ka s� ar zu et ti �i ye re
ula ��r ve da ha çok pa ra ka za n�r. Oy sa ki
ruh sal ge li �im yo lun da olan bir sa na yi ci için
de ta n� n�r l�k, ter cih edi lir lik ve ka zanç he def
ol ma s� na ra� men bun la ra ek ola rak, in san -
la r�n üret ti �i mal dan ha y�r gör me si, üre ti mi
s� ra s�n da do �a ya, çev re ye ve ba� ka in san -
la ra hiç za rar ver me me si de onun için ön
plan da d�r.

Ör ne �in ço cuk oyun cak la r� üre ti yor sa,
ne ka dar çok sa ta ca �� n� ve pa ra ka za na ca -
�� n� da bil se, ço cu �u �id de te yö nel te cek
ta ban ca lar, tü fek ler, top lar, tank lar üret -
mez. “Ba na ne kar de �im, ben i�i me ve ka -
zan c� ma ba ka r�m” de mez. Ço cu �un sev gi,
ba r�� ve dost luk ile pay la �a ca ��, oy nar ken
ö� re ne ce �i ve ge li �e ce �i oyun cak mo del -
le ri se çer. Ta ban ca, tü fek ya pan da ka za n�r
o da ka za n�r. Ama onun pa ra s� n�n hay r�,
be re ke ti ve ya �a m� na kat t� �� mut lu luk fark -
l� ve faz la olur. �n san yap t� �� her i�i ruh sal
ge li �i min yo lun da bir iler le yi� ola rak gör -
me li ve i�i ni o an la y�� için de yap ma l� d�r.  

H
EFSANE HAVACI HÜRKUŞ, 
artık Kadıköy’de uçuyor!

SA YIN ba s�n men sup la r�, 
de �er li tü ke ti ci ler; Güm rük ve Ti ca ret
Ba ka n� Sa y�n Ha ya ti Ya z� c�, Tü ke ti ci nin Ko run ma s�

Hak k�n da Ka nun Ta sa r� Tas la ��n da kre di kart la r� ko -
nu sun da ye ni bir dü zen le me ya p�l d� �� n�, tüm ban ka -
la r�n hiç bir hiz met içer me yen bir ta ne düz kre di kar t�

ç� ka ra cak la r� n� ve bu kre di kar t�n dan hiç bir üc ret
al�n ma ya ca �� n�, bu na kar ��n çe �it li hiz met le rin ol du -
�u ba� ka bir kre di kar t� da ha ç� ka ra rak bu kart tan

her y�l ai dat ala bi le cek le ri ni aç�k la m�� t�r. Ta sa r� n�n ilk
ha lin de “kre di kar t� y�l l�k ai da t� al� na ma ya ca ��” hük -

me ba� lan m�� ken,  ban ka la r�n bas k� ve ta lep le ri
do� rul tu sun da bu mad de de �i� ti ril mi� ve tü ke ti ci ler
ye ni den ban ka la r�n eli ne tes lim edil mi� tir. Sa y�n Ba -
ka n�n; üye i� yer le rin den ya p� lan tüm tak sit li al�� ve ri� -
le rin kre di kart la r� ile ya p�l d� �� n�, do la y� s�y la tak sit le

al�� ve ri� yap mak is te yen tü ke ti ci le rin kre di kar t� kul -
lan mak zo run da kal d�k la r� n�, bu ne den le de ban ka la -
r�n ban ka kar t� gi bi sa de ce öde me ara c� ola cak bir

kart ç� kar ma la r� n�n tü ke ti ci ye hiç bir fay da ge tir me ye -
ce �i ni bil me si ge rekiyor. Tü ke ti ci nin Ko run ma s� Hak -
k�n da Ka nun’da dü zen le nen tak sit li sa t�� lar mad de si,
kre di kart la r� dev re ye so ku la rak ge çer siz ha le ge ti ril -
mi� ve tü ke ti ci ler es ki den i� yer le ri ile söz le� me im za -
la ya rak tak sit li al�� ve ri� ya par ken, uzun za man d�r uy -
gu la ma ya ko nu lan sis tem le i� ye ri ne kre di kar t� n� ve -
rip onun pa ra s� n� al ma s� n� ve ara dan ç�k ma s� n� sa� -
la mak ta ve öde me ler de Ban ka ile kar �� kar �� ya kal -
mak ta d�r lar. Ya sa ge re �i tak sit li al�� ve ri� söz le� me si
ya p�l ma d� �� gi bi, öde me ler de de kre di kar t� n�n tüm
bor cu ile bir lik te öden mek te, do lay s�y la as ga ri tu tar
öden di �in de tak sit le re sa y�l ma mak ta d�r.  De yim ye -
rin de ise ka nu na kar �� hi le ya p�l mak ta d�r. Son dü -
zen le me ile ge li ri dü �ük tü ke ti ci ler tak sit li al�� ve ri�
ya pa bil mek için mec bu ren y�l l�k ai da t� olan kre di

kart la r�n dan al mak zo run da ka la cak lar d�r. Tü ke ti ci ler
na kit pa ra ya ih ti yaç la r� ol du �un da da kre di kart la r�n -
dan na kit çe kim yap mak ta d�r lar, bu du rum da da na -
kit çe ke bil mek için  ai da t� olan kar t� al mak zo run da -
d�r lar. Ya ni tü ke ti ci ler hiz met ala bil mek için y�l l�k ai -
dat öde mek zo run lu lu �u ile kar �� kar �� ya b� ra k�l m�� -
lar d�r. Ba kan l�k tü ke ti ci yi ko ru mak ve ko ru yu cu ted -
bir le ri al mak ye ri ne Ban ka la r� mem nun et me yi ter cih
et mi� tir. Son ya p� lan aç�k la ma lar dan Ban ka la r�n i� -
let me gi der le ri nin yüz de 63’ün den faz la s� n�, kre di

kar t� ai dat la r� ve kre di ler den yap t�k la r� ke sin ti ler den
kar �� la d�k la r� or ta ya ç�k m�� t�r. Ya ni tü ke ti ci ler yo lu na -
cak kaz ola rak gö rül mek te ve Ban ka lar ha va dan ge -

len bu ka zanç tan vaz geç mek is te me mek te dir ler.
Ban ka lar biz le ri soy ma ya de vam ede cek se, biz de
kre di kar t� kul lan ma ya l�m! Kul lan mak zo run daysak

eli miz de ki kre di kart la r� n�n sa y� s� n� 1 ta ne ye dü �ü re -
lim! Tü ke ti ci hak la r� n�, Tü ke ti ci nin Ko run ma s� Hak -

k�n da Ka nunu, mah ke me le rin ka rar la r� n� ve Yar g� tay
�ç ti hat la r� n� hi çe sa yan Ban ka la ra kar �� tü ke tim den

ge len gü cü mü zü kul la na l�m ! 

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

BANKALAR
BASTIRDI, KREDİ

KARTLARI AİDATLARI
KALDIRILAMADI

Kadıköylü gökyüzü kahramanı
Vecihi Hürku� ve hayatını
havacılı�a adayan tüm
tayyareciler adına Kadıköy
Belediyesi tarafından
Kızıltoprak’ta yaptırılan
anıt törenle açıldı.
Ba�kan Öztürk,
‘Kendisi de bir
Kemalist olan
Hürku�’un heykelinin,
Atatürk ilkelerinin kalesi
olan Kadıköy'de yükselmesi
bizim için büyük onur’ dedi.
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● Tunahan YURDAKUL
�stanbul’un en özel semtlerinden olan
Moda’daki Nihat I�ık ilkö�retim Okulu,
okul duvarlarını renklendirme
etkinli�i düzenledi.
Ö�renciler 2 Mayıs
Per�embe günü resim
ö�retmenleri Ahmet
Özdemir ile birlikte okul
duvarlarına resim çizdi.
Okulun duvarlarında
renkli görüntüler olu�tu,
duvarlara yapılan resimler,

çevre sakinlerinin büyük ilgisini çekti.
Ö�renciler mahallelerini
güzelle�tirdikleri için çok mutlu

olduklarını dile getirdi. Ahmet
Özdemir, “Ö�renciler

sıralara, duvarlara yazı
yazmayı çok seviyor. Bu
etkinlik sayesinde
onlara diledi�ince resim
çizebilecekleri alanlar

veriyoruz. Aynı zamanda
mahallemiz de sanatla

güzelle�iyor” dedi. 

OKUL DUVARLARINDA SANAT…

Anıtta Hürku� heykeli ve 1930’da
Kadıköy’de imal etti�i ilk Türk sivil
uça�ı VEC�H� XIV figürü bulunuyor.

TÜKETİCİNİN
DOSTU

TÜKODER GENEL BAŞKANI

Av. �ükran
ERO�LU

KADIKO?Y-10:Layout 2  5/9/13  11:48 AM  Page 1



● Sem ra ÇE LE B�

“En uzun ko �uy sa el bet Tür ki ye’de de de-
v rim / O, onun en gü zel yüz met re si ni
ko� tu / En sek mez lü ve rin nam lu sun dan

f�r la ya rak…/ En h�z l� s�y d� he pi mi zin / En ön ce
gö �üs le di ipi…” di ye yaz m�� t� Can Yü cel,
ba� ta De niz Gez mi� ol mak üze re üç fi da n�n ar -
ka s�n dan. Ve yüz bin ler ce in sa n�n duy gu la r� -
n�n ter cü ma n� ol du bu söz ler le. Ara dan 41 y�l
geç ti ama bu ger çek de �i� me di. He nüz 20’li
ya� la r� n�n ba ��n da, da ha gü zel bir dün ya u� ru -
na te red düt süz ce idam seh pa s� na gi den genç
yü rek le ri, bu halk hiç bir za man unut ma d�…

Ka d� köy Be le di ye si, 41 y�l l�k has re tin d� -
�a vu ru mu nu bü yük bir et kin lik le yap t�. 6 Ma -
y�s 1972’de An ka ra Mer kez Ce za evi’nde idam
edi len De niz, Yu suf ve Hü se yin için, Cad de -
bos tan Kül tür Mer ke zi’nde da ha ön ce hiç bir
yer de gö re me di �i miz fo to� raf lar dan ve e� ya -
lar dan olu �an bir ser gi aç�l d�. “Bir Avuç tu lar
De niz Ol du lar” ser gi sin de sa de ce bu üç ko ca
yü re �in ta ri hi ne de �il ar d�n dan bü yük bir dev -
rim ci ge le nek b� ra kan Tay lan’la ra Si nan’la ra,
Ka dir’le re, Ula�’la ra ya ni ‘68 ku �a �� na da ir
pek çok bil gi bel ge ve ha t� ra ya ta n�k l�k et mek
müm kün. 
� FO TO� RAF MA K� NE S�, KE S�K KA -

ZAK, POS TAL LAR, K� TAP LAR…
Ka d� köy Be le di ye si CKM Sa nat Ga le ri -

si So rum lu su Se def Nar ç�n ile Ey lem
Ünal ve Ömür Bay ra mo� lu’nun ay lar ca
sü ren iti na l� ça l�� ma la r� so nu cu or-
 ta ya ç� kan ser gi, 4 Ma y�s Cu -
mar te si gü nü Ka d� köy
Be le di ye Ba� ka n� Se la mi
Öz türk, De niz Gez -
mi�’in a�a be yi Bo ra
Gez mi�, Hü se yin
�nan’�n kar de� le ri
Ka mil ve �r fan �nan,
De niz ler’in yol da ��
Ha c� To nak, 68’li ler
Bir li �i Vak f� Ba� ka n� Sön-
 mez Tar gan, res sam Bed -
ri Bay kam, ga ze te ci Can
Dün dar, dö ne min �TÜ
Ö� ren ci Bir li �i Ba� ka n�
ve Dev-Genç Yö ne tim Ku-
 ru lu üye si Gö kalp Eren, CHP
�s tan bul Mil let ve ki li Ka dir Ö�üt,
oyun cu ve si ya set çi Ber han �im �ek, ga ze te ci
Mus ta fa Mut lu ile De niz ler’in mi ra s� na sa hip
ç� kan yüz ler ce in sa n�n ka t� l� m�y la aç�l d�.
Duy gu sal an la r�n ya �an d� �� ser gi de
Gez mi� ai le si nin özen le sak la d� �� ve ilk
kez bu ser gi için ç� kar d� �� De niz’in ba -
z� e� ya la r� da yer al� yor. De niz’in çok
sa y� da ço cuk luk fo to� raf la r�y la onun -
la öz de� le �en ye �il par ka s�, ida ma gi -
der ken aya ��n da bu lu nan ve ip le ri
ke si le rek ç� ka r� lan pos ta l� ise ser gi yi
ge zen le ri a� lat t�. Hu kuk Fa kül te si ö� ren ci -
li �i dö ne min de ki okul not la r� ve ce za evin de
ya n�n da bu lu nan ki tap lar da ilk kez ser gi len -
di. 23 ya ��n da idam edi len Gez mi�’in yol
ar ka da �� Hü se yin �nan’a ait e� ya lar da
ai le si nin özel iz niy le ser gi ye kon du.
�nan’�n ida m� s� ra s�n da üze rin de
bu lu nan ve ida m�n dan son ra üze -
rin den ke si le rek ç� kar t� lan ka za ��,
“Ba bam be ni las tik ayak ka b�y la
gör dü �ün de üzül me sin. Ayak ka b� -
la r�m ce za evin de kal d�” di ye rek ba ba -
s� na ha ber gön der di �i,  ida ma
gi der ken giy di ri len las tik ayak ka b� la -
r�, ya ka lan d� ��n da ce bin den ç� kan
19 li ra 35 ku ru� pa ra ve Bi rin ci Si -
ga ra s� ser gi yi ge zen ler ta ra f�n dan
il gi ve hü zün le iz len di. �nan’�n da ra �a -
c� na git me den bir kaç da ki ka ön ce ai le si ne yaz -
d� �� mek tu bun ori ji na li de ilk kez ser gi ye
ko nu lan e� ya lar ara s�n da yer al d�. Yu suf As -
lan’�n ise ilk kez gün yü zü ne ç� kan fo to� raf la -
r� ve ai le si ne yaz d� �� son mek tu bu ser gi de
ye ri ni al� yor.  Üç fi da n�n idam edil me si nin
41.y�l dö nü mün de 68 ku �a �� n�n ve tüm dev -
rim �e hit le ri nin an� s� na dü zen le nen ser gi de,  68
ku �a �� n�n mi ting ve ey lem fo to� raf la r�, Deniz -
le rin ya ka lan ma, mah ke me ve idam sü reç le ri -
ni an la tan ha ber le rin yer al d� �� dö ne min
ga ze te le ri ile afi� ler de dik kat çe ki yor. Sa nat -
ç� Bed ri Bay kam’�n üç fi dan ve 68’li le rin ey -
lem le ri ni ko nu al d� �� 13 tab lo su nun da yer
al d� �� ser gi 10 Ha zi ran ta ri hi ne ka dar Cad de -
bos tan Kül tür Mer ke zi’nde ge zi le bi le cek.

� “D� LAN,  68’LE R�N 
�Z DÜ �Ü MÜ DÜR”

4 Ma y�s Cu mar te si gü nü ger -
çek le �en ser gi aç� l� ��n dan ön ce
CKM Bü yük Sa lon’da
ga ze te ci Can Dün dar’�n
“De li kan l�m �yi Bak Y�l -
d�z la ra” ad l� bel ge se li nin
gös te ri mi ya p�l d�. Sa lo nun ta -
ma men dol du �u, hat ta iz le yi ci -
le rin mer di ven le re otur mak
zo run da kal d� �� bel ge se lin gös te ri -
mi s� ra s�n da da duy gu sal an lar ya -
�an d�. Bel ge sel de De niz, Yu suf ve
Hü se yin’i ai le le ri ve ar ka da� la r� sa de ce
dev rim ci ya �am la r�y la de �il, ma hal le ve
okul ya �an t� la r�y la bir lik te an la t� -
yor. Bel ge sel gös te ri mi nin ar -
d�n dan bir de pa nel
ya p�l d�. 68’li ler Bir li -
�i Vak f� Ba� ka n� Sön-
 mez Tar gan’�n
ko lay la� t� r� c� l� �� n� yap t� ��
pa nel de ga ze te ci Can Dün-
 dar, De niz Gez mi�’in a�a be yi
Bo ra Gez mi�, De niz Gez mi�’in
yol da ��, dö ne min Tür ki ye Halk
Kur tu lu� Or du su üye si Ha c� To -
nak,  dö ne min �TÜ Ö� ren ci
Bir li �i Ba� ka n�, DEV-GENÇ �s-

 tan bul Yö ne ti ci si ve 68’li ler
Bir li �i Vak f� es ki Ba� ka n� Gö -
kalp Eren bi rer ko nu� ma yap t� -

lar. Pa ne li yö ne ten Sön mez
Tar gan “�pe ç� kan on lar de -

�il Tür ki ye’nin ge le ce �iy -
di” söz le riy le ba� la d� ��

ko nu� ma s�n da 68
ku �a �� n�n sa -
de ce ön-

 der le ri nin
de �il bü tün ku �a -
��n öl dü rül dü �ü nü
be lir te rek bu ne den -
le et kin li �in çok

önem li ol du �u na dik kat
çek ti. De niz, Yu suf ve Hü se yin’in

ida m�n dan tam se kiz y�l son ra as ke ri dar-
 be nin ol du �u nu söy le yen Tar gan “12 Ey -
lül’den son ra bü tün sol bi çil mi� tir. Da� la ra
ta� la ra kor ku sa l�n m�� t�r ama uzun y�l lar al sa
da sol yi ne ayak ta, bu ra da.” de di. Tak sim’de

1 Ma y�s’� kut la mak is te yen emek çi le re yö -
ne lik po lis �id de ti ne de de �i nen Tar gan,
De niz Gez mi� ve ar ka da� la r� na idam ce -

za s� ve ren An ka ra S� k� yö ne tim Ko mu -
tan l� �� 1 No’lu Mah ke me si Ba� ka n�

Ali El ver di’nin idam lar dan
son ra “�çim ra hat” de di �i ni
an�m sa ta rak �un la r� söy le di:

“�im di ay n� �e yi 1 Ma y�s olay la r�
son ra s� �s tan bul Va li si söy lü yor. Ka fa -

s�n dan vu ru lan Di lan k� z� m�z 68’le rin
iz dü �ü mü dür. An ne ve ba ba s� da

Tür ki ye’nin sim ge si dir. O yüz-
 den 68’de ol du �u gi bi bu gün
de tüm gü cü mü zü bir le� tir mek
zo run da y�z. �i li li �a ir Pab lo

Ne ru da’n�n bir �ii rin de söy le di �i
gi bi ‘Hal k�z biz, ye ni den do �a -
r�z ölüm ler de’”.

� “YAS GÜ NÜ DE ��L, �NAN -
CI D� R� TUT MAK �Ç�N B�R VE S� LE”

Sön mez Tar gan da ha son ra sö zü De -
niz Gez mi�’in a�a be yi Bo ra Gez mi�’e
ver di. Bo ra Gez mi� de genç ler den umut -

lu ol du �u nu be lir te rek “Ye ti �en mil yon lar ca
genç var. On la r�n her bi ri De niz, Yu suf, Hü -
se yin. Can Dün dar’�n bu bel ge se li ge le cek ku -
�ak la ra ���k tut sun di ye ya p�l d�. Ben hiç
umut suz de �i lim. Çok iyi bir li se li, üni ver si te -
li genç lik ye ti �i yor. Emi nim o genç ler a�a bey -
le ri nin ab la la r� n�n mü ca de le si ni yü rü te cek ve
so nu ca ula� t� ra cak lar” �ek lin de ko nu� tu. 6 Ma -
y�s lar’� bir yas gü nü ola rak de �il mo ra li ve
inan c� di ri tut mak için bir ve si le ola rak gör dük-
 le ri ni be lir ten Bo ra Gez mi� ko nu� ma s� n�n de-
 va m�n da �un la r� söy le di: “Üzül mü yo rum
der sem ya lan olur, bu içim de bir ya ra. Ama bi -
li yo rum ki in ti ka m� m�z al� na cak. �n ti ka m� m� -
z� tam ba ��m s�z de mok ra tik Tür ki ye’yi
ku ra rak ala ca ��z. Ben gö re mez sem de o gü nü,
bu ra da o� lum var, bi li yo rum o gö re cek!”

� DÜN DAR’DAN EM N� -
YET’E TE �EK KÜR

Ga ze te ci Can
Dün dar ise De niz -
ler’i an la tan bir bel -

ge sel yap ma fik ri nin
Bo ra Gez mi�’ten gel di �i ni
be lir te rek sa lon da bu lu nan,

bel ge se lin yö net me ni
Yu nus Ni hat Öz can ile

mü zik le ri ni ya pan
Em re Ir mak’a ve et -

kin li �i dü zen le yen
Ka d� köy Be le di -

ye si’ne te �ek -
kür et ti. Can

Dün dar ko nu� -
ma s� n�n de va m�n da

bir te �ek kü rü de Türk Em-
 ni yet Te� ki la t�’na gön der di.

Dün dar, “Bu bel ge se lin ger çek le� -
me sin de M�T ve po lis te� ki la t� n�n ro lü bü -

yük. On la ra te �ek kü rü borç bi li rim. On lar
De niz ler’i bu ka dar ya k�n dan iz le me se ler di bu
gö rün tü ler hiç ol ma ya cak t�. Bu sa lon da da
tem sil ci le ri ol du �u na emi nim, on lar ara c� l� ��y -
la bir te �ek kür gön de ri yo rum” de di. Dün dar’�n
söz le ri sa lon da ki le ri gü lüm set ti. Ga ze te ci Dün-
 dar da ha son ra �un la r� söy le di: “Kü re cik’te hâ -
lâ fü ze ler var, hâ lâ 1 Ma y�s’lar kan l� ge çi yor,
hâ lâ ABD bom ba la r� ba� ka ül ke le ri bom ba l� -
yor. De mek ki, hâ lâ ve en çok da �im di o mü-
 ca de le ye ih ti ya c� m�z var. Bu ra dan bir ye nil gi
an la m� ç�k ma s�n. O dev rim ci ha re ke te sa hip
ç� kan ge ni� bir kit le var. Ben pek gör me dim o
ka le mi k� ran hâ kim le rin ad la r� n�n ço cuk la ra
ve ril di �i ni ama mil yon lar ca De niz ço cuk la r� -
m�z da ya �� yor.”
� “HID REL LEZ GE CE S� �DAM ET T� LER”

De niz Gez mi�’in yol da ��, dö ne min Tür ki -
ye Halk Kur tu lu� Or du su üye si Ha c� To nak
ise, ken di si nin de idam la yar g� lan d� �� da va sü -
re ci hak k�n da bil gi ver di. 13 gün bo yun ca aç -
l�k gre vi ya pan De niz, Yu suf ve Hü se yin’in
son gün ler de su iç me yi de ke se rek ol duk ça kö -
tü du rum da ol duk la r� n� an cak idam lar ke sin le -
�in ce idam seh pa s� na gi der ken diz le ri
tit re me sin di ye aç l�k gre vi ni b� rak t�k la r� n� be-
 lir ten To nak �un la r� söy le di: “Tüm halk lar için
H�d rel lez’in özel bir an la m� var d�r. An cak De -
niz ler’i H�d rel lez ge ce si idam et ti ler. Bu bir de-
v let ci na ye ti dir. He pi miz ta n�k ol duk. Tür ki ye
genç li �i nin dev rim ci ya p� s� n� yok et mek is te -
di ler ama ba �a ra ma d� lar. Bu gün De niz le ri
7’den 77’ye her kes bi li yor.”

� “BEL LEK LE R� SON RA K� 
KU �AK LA RA AK TAR MA LI YIZ”
Dö ne min �TÜ Ö� ren ci Bir li �i Ba� ka n�,

Dev-Genç �s tan bul Yö ne ti ci si ve 68’li ler Bir-
 li �i Vak f� es ki Ba� ka n� Gö kalp Eren de ko nu�-
 ma s�n da on la r�n ar d�n dan bir çok si ya si
tar t�� ma ya p�l sa da on la r�n hak l� l� �� ve ka rar l� -
l� �� n�n tar t� �� la ma ya ca �� n� söy le di. Eren “On -
la r�n ru hu bu gün kü mü ca de le de ya �� yor. Bu
top lan t� lar sa de ce an ma top lan t� la r� de �il, ge -
le cek için bir ara ya gel me top lan t� la r�. Geç mi -
�i, ta ri hi tek rar tek rar an lat ma m�z la z�m.
Bel lek le ri mi zi biz den son ra ki le re ak tar ma so-
 rum lu lu �u nu duy ma l� y�z. O yüz den, bu bel ge -
sel de bu ser gi de çok önem li” de di.

GEZM��, �nan ve Aslan’�n son istekleri
birbirleriyle görü�mek oldu. Görü�türüldüler.

6 May�s 1972 günü sabaha kar��
saat 01.25’te önce Gezmi� idam

sehpas�na ç�kar�ld�.
Son sözleri �öyleydi: “Ya�as�n tam

ba��ms�z Türkiye.
Ya�as�n Marksizm -

Leninizm’in yüce
ideolojisi. Ya�as�n Türk ve
Kürt halklar�n�n ba��ms�zl�k

mücadelesi. Kahrolsun
emperyalizm. Ya�as�n

i�çiler, köylüler.”
Saat 02.20’de, arkada��n�n
idam� izlettirilen Yusuf Aslan

idam sehpas�nda son
sözlerini söyledi: “Ben

halk�m�n ba��ms�zl��� için bir
defa ve �erefle ölüyorum.

Fakat bizi asan sizler,
�erefsizli�inizle her gün

öleceksiniz! Biz halk�m�z�n
hizmetindeyiz. Sizler Amerika’n�n

hizmetindesiniz. Ya�as�n
devrimciler! Kahrolsun Fa�izm!”
Hüseyin �nan Saat 03.00’de idama giderken
son sözlerini söyledi: “Ben hiçbir �ahsi ç�kar
gözetmeden, halk�n mutlulu�u için sava�t�m.

Bu bayra�� bu ana kadar �erefle ta��d�m,
bundan sonrada bu bayra�� Türkiye halk�na

emanet ediyorum. Ya�as�n i�çiler ve köylüler,
Kahrolsun Fa�izm!”

�nan, Gezmi� ve Aslan vasiyetlerine kar��n
Ankara Cebeci Mezarl���’nda yatan

arkada�lar� Taylan Özgür’ün yan�na
defnedilemediler ve  Kar��yaka Mezarl���’nda

topra�a verildiler. Ancak, vasiyetlerine
ra�men, üç genç yan 

yana bile gömülmedi,
savc�n�n talimat�yla mezarlar� aras�nda

üçer mezar bo�luk b�rak�ld�.
41 y�l boyunca Kar��yaka Mezarl���’ndaki

üç mezar pek çok kez tahrip edildi, onar�ld�.
Halen her 6 May�s’ta Gezmi�, �nan ve

Aslan’�n mezarlar� ba��nda anma törenleri
düzenleniyor. Ülkenin çe�itli yerlerinde

düzenlenen törenler zaman zaman
dava konusu oluyor, insanlar

tutuklan�yor, yarg�lan�yor.
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En hızlısıydı hepimizin, En hızlısıydı hepimizin, En hızlısıydı hepimizin, En hızlısıydı hepimizin, En hızlısıydı hepimizin, En hızlısıydı hepimizin, 

DARAĞACINDA SON SÖZLER

Bundan 41 yıl önce
asılarak idam edilen

devrimci önderler
Deniz Gezmi�, Yusuf

Aslan ve Hüseyin
�nan unutulmadı.

Kadıköy
Belediyesi’nin

büyük bir emekle
hazırladı�ı “Bir Avuçtular

Deniz Oldular” sergisi
yüzlerce insanın
katılımıyla açıldı.

Düzenlenen
belgesel

gösteriminde
Denizler’e hasret,

gözya�larına dönü�tü;
panelde karde�leri ve

yolda�ları O’nları
anlattı. 

EN ÖNCE GÖĞÜSLEDİ İPİ…EN ÖNCE GÖĞÜSLEDİ İPİ…EN ÖNCE GÖĞÜSLEDİ İPİ…EN ÖNCE GÖĞÜSLEDİ İPİ…EN ÖNCE GÖĞÜSLEDİ İPİ…EN ÖNCE GÖĞÜSLEDİ İPİ…EN ÖNCE GÖĞÜSLEDİ İPİ…

En hızlısıydı hepimizin, 
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KADIKÖY Belediyesi Kültür ve
Sosyal ��ler Müdürlü�ü 10-16 May�s

Engelli Haftas� boyunca bir dizi
etkinlik düzenliyor. Etkinliklerle ilgili

detayl� bilgiyi a�a��da yer al�yor.
Tüm Kad�köylüler etkinliklerimize

davetlidir.
11 Mayıs 2013

• Engelli Oryantiring (Hedef
Bulma) Yarı�ması - Özgürlük

Parkı/Saat: 13.00 
Engelli Oryantiring Yar��mas� ile

tekerlekli ve akülü sandalye ya da
koltuk de�ne�i kullanan ortopedik

engelli ki�ilerin, h�z unsurunun önemi
olmadan, harita ve pusula okuma
yoluyla belirlenen hedeflere do�ru
yollardan ula�malar� amaçlan�yor.

Yar��ma, ödüllü.
Kay�t için ba�vuru numaralar�: 

(0216) 348 42 54 - 347 46
89

• Sanat Engel Tanımaz -
Özgürlük Parkı/ 

Saat: 13.30
Ressam Harun Antakyal�

Engelli Haftas�
kapsam�nda her engel
grubundan gençler ve
yurtta�lar�n kat�l�m�yla

uygulamal� resim atölyesi
gerçekle�tirecek. Aç�k

havada gerçekle�tirilecek
olan atölye çal��mas�nda

gençlerin renkler
evreninde seslerini

duyurmak için yeni ifade
yollar� bulmalar�,

kendilerini sanatla yeniden
ke�fetmeleri hedefleniyor.

Çal��maya engelli
sanatç�lar� destekleyen

izleyiciler de kat�labilecek.
Atölye çal��mas�na

kat�lmak isteyenler (0216)
337 21 21’den bizlere

ula�abilirler.
• Hayatımızı

Renklendirelim �enli�i -

Özgürlük Parkı / Saat: 14.30
Özgürlük Park� kald�r�mlar�na

serilecek metrelerce ka��t üzerine
serbest boya etkinli�i yap�lacak. Tüm

çocuklar ve yeti�kinler davetli.
14 Mayıs 2013

• “Suretler Foto�raf Sergisi”
Z�ÇEV (Zihinsel Yetersiz Çocukları

Yeti�tirme ve Koruma Vakfı)  - 
Caddebostan Kültür Merkezi 

Saat: 19.00
Zihin Ergo Sum foto�raf Atölyesi,
Descartes’in “Cogito Ergo Sum”

(Dü�ünüyorum Öyleyse Var�m) felsefi
sözünden yola ç�karak, 2007 y�l�nda
Ankara’da Z�ÇEV (Zihinsel Yetersiz

Çocuklar� Yeti�tirme ve Koruma
Vakf�) Genel Merkezi’nde tamam�

amatör olan foto�rafç�lar�n, zihinsel
engelli olan çocuk ve gençlere
gönüllü foto�raf e�itimi verme

hedefiyle kuruldu. Atölye, Ankara’da
yap�lan ba�ar�l� çal��ma ve serginin

ard�ndan �stanbul’da da 2011 y�l�nda
bir grup engelli gencin kat�l�m�yla

faaliyete geçti.
10-16 Mayıs Engelliler Haftası
kapsam�nda Kad�köy Belediyesi
Engelli Dan��ma ve Dayan��ma

Merkezi ile Zihin Ergo Sum Foto�raf
Atölyesi i�birli�indeki “Suretler”
Foto�raf Sergisi, 14 May�s Sal�

Saat:19.00 itibariyle 4.kat Fuaye

alan�nda sergilenecek.
• Farklı Bedenlerle Dans -

Caddebostan Kültür Merkezi
Büyük Salon / Saat: 20.30
2001 y�l�nda ça�da� dans ve

performans sanatç�s�, koreograf ve
akademisyen Tu�çe Tuna taraf�ndan

�stanbul’da kurulan RemDans;
disiplinler aras� ça�da� dans
performans kolektifi olarak

uluslararas� platformlarda yer al�yor,
yenilikçi, cesur ve öncü bir inisiyatif

olarak tan�n�yor.
10-16 Mayıs Engelliler Haftası

kapsam�nda; Kad�köy Belediyesi ve
RemDans/Tu�çe Tuna i�birli�i ile

düzenlenen “Farkl� Bedenlerle Dans”
etkinli�i 14 May�s Sal� Saat:20.30’da
Büyük Salon’da gerçekle�tirilecek.
“Farkl� Bedenlerle Dans” projesi;
bedene yeni ve dürüst bir alg� ile

yakla�may� ve al���lagelmi�, popüler,
estetik yarg�lar�ndan uzakla�may�
amaçl�yor. Etkinliklerle ilgili detayl�

bilgi almak için bize ula��n.
Engelsiz �� ve �stihdam Merkezi
Adres: E�itim Mah. Kasap �smail

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

Web :  engelsizis.kadikoy.bel.tr 
E-Posta: engelsiz@kadikoy.bel.tr

Tel: 0216 338 2414 
Faks: 0 216 338 8884                                                                                     

EN GEL S�Z BU LU� MA NOK TA SI

● Mus ta fa SÜR ME L�

Ka d� köy Be le di ye si Sah ra y� ce did Gö -
nül lü le ri bün ye sin de fa ali yet gös te -
ren Özel E�i tim Ko mi te si nin bu y�l

ikin ci si ni dü zen le di �i “En gel li �en li �i”
renk li geç ti. Ge le cek y�l lar da da dü zen le ne -
rek ge le nek sel ha le ge ti ril me si plan la nan En-
 gel li �en li �i’nde elek trik li san dal ye da �� t� m�
da ger çek le� ti ril di.

2 Ma y�s Per �em be
gü nü 11.00’da 23 Ni -
san Par k�’nda Gö nül lü
Evi’nde dü zen le nen
En gel li �en li �i’ne; Ka -
d� köy’ün es ki kay ma -
kam la r�n dan Hü se yin
Eker, es ki be le di ye ba� -
kan la r�n dan Cen giz Öz -
yal ç�n, Ka d� köy Halk
E�i tim Mer ke zi Mü dür
Yar d�m c� s� Fat ma Bes çi, Ka d� köy Be le di ye -
si Mec li si En gel li Ko mis yo nu Ba� -
ka n� Ay �en Gü rel ve
üye le ri ka t�l d�. 

Sah ra y� ce did
Gö nül lü le ri Ba� ka -
n� Nu ran Ka ra Ser-
 dar’�n des tek
ve ren le re te �ek kür
et ti �i aç� l�� ko nu� -
ma s�y la ba� la yan En-

 gel li ler �en li �i’nde, Ka d� köy Be le di ye si
Mec li si En gel li Ko mis yo nu Ba� ka n� Ay �en
Gü rel de bir ko nu� ma ya pa rak en gel li le re
ön ce lik ve ril me si ge rek ti �i ni, bu ba� lam da
en gel li an ne le ri ne de des tek ol mak ge rek ti -
�i ni be lir te rek, “Ben de bir an ne yim. On la -
r�n ya n�n da y�m” de di. 

Es ki Ka d� köy Be le di ye Ba� kan la r�n dan
Cen giz Öz yal ç�n da ye rel

yö ne tim le rin en gel li ler -
le bü tün le� me si ge rek -
ti �i ni vur gu la d� ��
ko nu� ma s�n da Ka d� -
köy Be le di ye si’nin
bu nu ye ri ne ge tir di �i -
ni söy le di. En gel li
�en li �i ’ne �e ner
Bir söz �l kö� re tim
Oku lu, �l ha mi Er tem

Or ta oku lu, OÇEM Zi-
 hin sel En gel li ler Oku lu, Fa ik Re �it Unat,

�s tan bul Te ra pi Re ha bi li tas yon
Mer ke zi, Me di ha Tur han
Tan sel Okul la r� ve mer kez le -
rin den ö� ren ci ler de ai le le -
riy le ka t� la rak e� len ce li
mü zik ler e� li �in de do ya s� -
ya e� len di ler. 

En gel li ler �en li �i’nde
4 en gel li va tan da �a da
elek trik li san dal ye le ri tö -
ren le ve ril di. 

Engelliler �enli�i’nde 4 engelli vatanda�a da
elektrikli sandalyeleri törenle hediye edildi.

ENGELLİ HAFTASI ETKİNLİKLERİ

Sahrayıcedid’de Engelli ŞenliğiSahrayıcedid’de Engelli ŞenliğiSahrayıcedid’de Engelli ŞenliğiSahrayıcedid’de Engelli ŞenliğiSahrayıcedid’de Engelli ŞenliğiSahrayıcedid’de Engelli Şenliği
BURUN �eklinden rahats�zl�k duymak, iyi bir

estetik ameliyatla ortadan kaybolan bir
psikoloji. Tabii ameliyat olurken burun

fonksiyonlar�n� kaybetmemeyi ön planda tutan
bir hekimi seçmek, rahat bir yeni burunla

ya�am� da beraberinde getiriyor. Söz konusu
görsel olarak rahats�zl�k veren bir burun

oldu�unda yap�lan operasyonlar temelinde
ayn�. Ancak, söz konusu estetik ve burun

oldu�unda, burunun bütününden
bahsedilmiyor olabilir. Yani konu yaln�zca

“burun ucu esteti�i” olabilir.
T�PPLAST� (BURUN UCU

ESTET���) NED�R?
Kulak Burun Bo�az uzman�
Op. Dr. Süreyya �eneldir,

burun s�rt�nda sorunu
olmayan sadece burnun

ucuna uygulanan
operasyona tipplasti yani
“burun ucu esteti�i” ad�

verildi�ini belirtti. Dr.
�eneldir,

burun ucu esteti�inin,
dü�ük burun ucu, sivri

burun ucu ve
geni� burun ucu gibi

durumlar� düzeltmekte
s�kl�kla kullan�ld���n� ifade

ederek,
burun ucu esteti�inde
burnun kemik yap�s�

üzerinde çal��ma
yap�lmad���n� ifade ediyor.

Sadece burun ucuna �eklini veren k�k�rdak
yap�lar üzerinde çal��ma yap�ld���n� söyleyen

Dr. �eneldir, sözlerini �öyle sürdürdü:
“Bu sebepten dolay�;

1- Ameliyat süresi daha k�sad�r,
hatta lokal anesteziyle bile yap�labilir.

2- Ameliyat sonras� �i�lik olur,
ancak morluk olmaz,

3-�yile�me süresi k�sad�r.
Bu avantajlar�ndan ötürü hastalar�mdan

sadece burun ucu esteti�i talepleri s�kl�kla
al�yorum. Özellikle yo�un çal��an insanlar

i�lerinden kalmamak ad�na burun ucu esteti�i
olmak istiyorlar. Böylece h�zla iyile�ip i�

hayat�na devam etmek istiyorlar”
Op. Dr. Süreyya �eneldir, dü�ük burun

ucunu iple kald�rman�n orta ve uzun
vadede etkili olmayan bir uygulama

oldu�unu da vurguluyor.
Kulak Burun Bo�az Uzman� Op. Dr.

Süreyya �eneldir bir noktan�n da alt�n� çiziyor.
Op. Dr. �eneldir, “Burun ucu ile birlikte burun
s�rt�nda da sorununuz varsa sadece burun ucu

esteti�i burnunuzu güzelle�tirmez. Bu gibi
durumlarda burundaki sorunlar� bir bütün
olarak çözen rinoplasti tercih edilmelidir”

uyar�s�nda bulunuyor. 

Burun kemiği 
kırılmadan estetik…

Op.Dr.
Süreyya
�eneldir,

burun
ameliyatları
konusunda
bilgi verdi.  

Sahrayıcedid’de Engelli Şenliği
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www.gazetekadikoy.com.tr iASKF’DEN DUYURU
Kulüp ba�kanları kartlandırılıyor.

�ASKF kulüp ba�kanlarına kimlik
kartı bastıracak. �stanbul
Amatör Spor Kulüpleri
Federasyonu (�ASKF),

tarafından kulüp ba�kanlarına
kimlik kartı verilecek. Kimlik
kartlarının basılması için kulüp

ba�kanına ait 2 adet foto�raf
ve nüfus cüzdan fotokopisi

gerekiyor. Kulüp ba�kanlarının
gerekli belgeleri, 20 Mayıs 2013
tarihine kadar ba�lı bulundukları

bölgenin kulüpler birli�ine
veya �ASKF’ye bizzat

ula�tırmaları gerekiyor. 

�stanbul’un 2020 Olim pi ya t� için mü ca de le
et ti �i bu gün ler de T�r ma n�� Spo ru da olim -
pik ol ma yo lun da iler li yor. Ül ke miz de faz -

la ta n�n ma sa da dün ya da h�z la ge li �en bu
spo run Tür ki ye’de ki en önem li ad res le rin den
bi ri ise Ka d� köy’de. R�h t�m Cad de si’ne ya k�n
Bo ul de r�s tan bul, an tre man yap mak is te yen pro-
 fes yo nel le re de bu spor la ta n�� mak is te yen ace -
mi le re de hiz met ve ri yor.

T�r man ma his si nin nedenleri aras�nda; yük-
 se �e ç�k mak, li mit le ri ni zor la mak ya da ken di -
ni a� mak gi bi fel se fi, av c� la r�n böl ge si ni da ha
iyi göz le me si gi bi bi yo lo jik ya da bal kon da otu-
 ran sev gi li ye ula� mak gi bi ro man tik se bep le ri
ola bi lir. De �i� me yen ise he men he pi mi zin için -
de t�r man ma gü dü sü nün bu lun ma s�. Za man la
bu gü dü tör pü len se bi le bir ço �u mu zun an� la r�
ara s�n da kom �u nun mey ve a�aç la r� na ya da
evin dar ko ri do run da yap t� �� m�z ba sit t�r ma n�� -
lar yer al�r. Bu de ne me ler ge nel lik le ebe veyn -
le rin  “�n ora dan ev la d�m dü �e cek sin” uya r� s�y la
bi ter. Gü nü müz de ise t�r man ma n�n ta n� m� ol -
duk ça de �i� ti. T�r ma n��, tüm kas la r� ça l�� t� ran,
çö züm le me ye te ne �i ni ge li� ti ren, be yin ve vü -
cut ko or di nas yo nu nu art t� ran bir spor ha li ne
gel di.

� DA� CI LI �IN �Ç�N DE DO� DU
Sa de ce zir ve ye ç�k ma n�n de �il zir ve ye gi -

den yol la r�n da önem ka zan ma s�y la da� c� lar git-

 tik çe zor la �an par kur lar dan t�r man ma ya ba� la -
d� lar. Bu par kur lar da ön le ri ne ç� kan bü yük ka -
ya blok la r� n�n fark l� mal ze me ve tek nik ler
kul la na rak ge çil me siy le spor t�r ma n� ��n te mel -
le ri at�l d�. Çok da ha zor ham le le rin yer al d� ��,
fi zik sel da ya n�k l� l� ��n üst dü zey de ol du �u bu
di sip lin za man la da� c� l�k tan ay r�l d�. Bir çok ül -
ke de Spor T�r ma n�� Fe de ras yo nu ku rul du. Bu -
nu Ulus la ra ra s� Spor T�r ma n�� Fe de ras yo nu
(IFSC) iz le di. Do �al ka ya lar da ya p� lan spor t�r-
 ma n� ��n de za van ta j� ise özel lik le �e hir ler de ya -
�a yan in san la r�n is te dik le ri za man do �a ya
gi de me me le riy di. Bu nun ça re si de do �al ka ya
da ya p� lan spor t�r ma n� ��n ya pay du var lar ile
�eh re ge ti ril me siy le bu lun du. T�r ma n��, spor sa-
 lon la r� n�n ka pa l� ve gü ven li or ta m� na ta ��n d�.
Pro fes yo nel spor cu lar ra hat ça an tren man yap -
ma, ye ni ba� la yan lar ise t�r ma n� �� gü ven için de
ö� ren me �an s� n� ya ka la d�. Özel lik le yer den faz -
la yük sel me den ya p� lan ‘bo ul der’ za man için de
ken di kit le si ni olu� tur du.  

� TÜR K� YE’DE 90’LAR DA
BA� LA DI

Spor T�r ma n� ��n Tür ki ye’de ki ta ri hi ise
dün ya ya oran la ol duk ça ye ni. �lk ace mi de ne -
me ler 1990’lar da Geb ze’de ki Bal l� ka ya lar Va-
 di si’nde ba� la d�. Bir grup spor aka de me si
ö� ren ci si yurt d� ��n dan ge tirt tik le ri ya da ken di-
 le ri imal et tik le ri mal ze me ler le spor t�r ma n� ��n

ül ke miz de ki te me li ni at t�. Özel lik le 2000’li y�l-
 lar dan son ra t�r ma n�� üni ver si te ö� ren ci le ri ara -
s�n da h�z la ya y�l d�. Tür ki ye’nin bir çok ye rin de
t�r ma n�� bah çe le ri olu� tu rul du. Özel lik le An tal -
ya Ge yik ba y� r�’nda aç� lan yüz ler ce ro ta �u gün-
 ler de bü tün dün ya dan spor cu la r�n bu lu� tu �u bir
mer kez ha li ne gel di. 

� P�K N�K YAP MA YA G�T T� ��N DE
GÖR DÜ

Tür ki ye’nin hal ka aç�k ve en bü yük yü zey
ala n� na sa hip t�r ma n�� sa lon la r�n dan bi ri nin sa -
hi bi Ka mil Yay’�n bu spor la ta n�� ma s� ise ta ma-
 men te sa düf. 2008 ya z�n da ar ka da� la r�y la
�s tan bul’a ya k�n ge zi alan la r� n� ke� fe ç�k t� �� n�
söy le yen Yay o gü nü �öy le an la t� yor: “Yu va -
c�k’da gü zel bir ge zin ti ve ye me �in ar d�n dan
man za ra la ra ba ka rak dö ner ken Ga ze te ci Co� -
kun Aral’�n Ha ber ci lo go lu oto bü sü nü gö rüp
pe �i ne ta k�l d�k. Co� kun Aral’� ya ka la ya ca �� m� -
z� umu yor duk ama araç tan �s ma il �a hin ba� ve
Na z�m Alp man ç�k t�. On la r� da �z TV’de ki bel -
ge sel le rin den ta n� y�p se vi yor dum. Ke yif li bir
soh be tin ar d�n dan �s ma il �a hin ba� bi ze Ko ca eli
Do �a Yü rü yü� Par kur la r� reh ber ki ta b� n� he di -
ye ede rek Geb ze ya k� n�n da ki Bal l� ka ya lar Va-
 di si’ne git me mi zi tav si ye et ti. Er te si gün e�im le
bir lik te bu va di ye git ti �im de 37 ya �� ma ka dar
�s tan bul’a bu ka dar ya k�n gü zel bir ye rin var l� -
�� n� bil me me nin utan c� n� his set tim” Kan yon
için de yü rü yü� ya pan Ka mil Yay bu s� ra da iki
ta raf ta ki ka ya blok la r� üze rin de t�r ma nan in san -
la r� fark eder. Y�l lar d�r iyi kö tü spor la il gi len -
me si ne ra� men bu spo ru ilk de fa gör me nin
�a� k�n l� �� n� ya �a yan Yay ne ya p�p edip t�r ma n��
spo ru nu ö� ren me ye ka rar ve rir. Eve dön dük ten
son ra in ter net te yap t� �� ara� t�r ma da Türk çe faz -
la bil gi bu la ma sa da dün ya da ne ka dar yay g�n
bir spor ol du �u nu fark eder. Av ru pa’da ki de va -

sa t�r ma n�� sa lon la r� n�n fo to� raf la r� n� gö rün ce
“Ne den Tür ki ye’de bi ri le ri bu i�i yap m� yor?”
di ye dü �ü nür ve ara� t�r ma la r� n� ka pa l� bir t�r ma -
n�� sa lo nu aç ma yo lun da de rin le� ti rir. O s� ra lar -
da Fer ra ri si ni Sa tan Bil ge’yi oku du �u nu
be lir ten Ka mil Yay “��i gü cü b� ra k�p el de ki
avuç ta ki ni sa t�p böy le bir sa lon aç ma ya ka rar
ver dim. Bal l� ka ya lar’a ikin ci gi di �im de e�i tim
ala bi le ce �im bi ri le ri ni bul dum. Sa lon aç ma fik -
ri mi mil li spor cu lar olan Ak�n Ta� k� ran ve Gür -
gel Öz ver’e aç t� ��m da on la r�n duy du �u
he ye can be ni da ha da ce sa ret len dir di. �n ter net
sa� ol sun i�in tek nik k�s m� n�, ya pay du va r�n na -
s�l ya p� la bi le ce �iy le il gi li tüm bil gi le ri bul dum”
de di. 7-8 ay l�k ha z�r l�k dö ne mi nin ar d�n dan Ka -
mil Yay ilk t�r ma n�� sa lo nu Bo ul de r�s tan bul’u 4
Ma y�s 2009’da Göz te pe’de hiz me te so kar. �lk
ba� ta t�r ma n�� ç� lar d� �a r� dan ge len bi ri nin bu i�e
el at ma s� n� ga rip se se de da ha son ra Bo ul de r�s -
tan bul spor cu la r�n bir ara ya gel di �i ad res ler den
bi ri olur. Üç se ne bu ra da hiz met ve ren Ka mil
Yay bu nun la ye tin mez ve da ha iyi bir sa lon ara-
 ma ya ba� lar. Da ha bü yük ve ula �� m� da ha ko lay
olan ye ri Ka d� köy’de bu lur. Zor lu in �a at a�a-
 ma s�n dan son ra Bo ul de r�s tan bul �im di ki ye ri
olan ikin ci ad re si ne 18 Mart 2012’de ta �� n�r.

� 5 YIL DA NE LER OL DU
Tür ki ye’de hal ka aç�k iki t�r ma n�� sa lo nun -

dan bi ri olan Bo ul de r�s tan bul’da 5 y�l için de

bin ler ce ki �i an tre man yap ma ya da t�r ma n��
spo ruy la ta n�� ma im ka n� bul du. Tür ki ye’de t�r-
 ma n�� la il gi le nen yer li ve ya ban c� her kes ta ra -
f�n dan bi li nen bir yer ha li ne gel di. Yüz ler ce
ye ti� kin ve  ço cuk ba� lan g�ç e�i ti mi al d�. 300
‘den faz la ki �i ye Spor T�r ma n�� Mil li Ta k�m
spor cu la r� ta ra f�n dan ka ya t�r ma n�� e�i tim le ri
ve ril di. Bi ri, Tür ki ye Da� c� l�k Fe de ras yo nu
Mil li Ta k�m Mar ma ra böl ge seç me le ri ol mak
üze re 4 ya r�� ma ya ev sa hip li �i yap t� ki bu ya r��-
 ma la r�n ro ta la r� dün ya da ki sa y� l� ‘�ef ro ta ya p� -
c�’lar dan (Chi ef ro ute set ter) bi ri Ka lin Gar bov
ta ra f�n dan ha z�r lan d�. 

� AÇIK HA VA DA YA RI� MA
D� �a r� dan ge len bi ri ola rak T�r ma n�� spo ru -

nun Tür ki ye’de ki ge li �i mi için elin den ge le ni
ya pan Ka mil Yay �u s� ra lar spo ru hal ka ta n� ta -
bil mek için da ha bü yük bir or ga ni zas yo na ha -
z�r la n� yor. Cad de bos tan Sa hil de aç�k alan da
ya p� la cak Bo ul der Ya r�� ma s� için ça l�� ma la r� n�
sür dü rü yor. Bu gü ne ka dar ge nel lik le ka pa l�
alan lar da sa de ce spor la il gi le nen le rin ka t� l� m�y -
la ya p� lan ya r�� ma an la y� �� ilk de fa hal k�n da iz-
 le yip gü zel va kit ge çi re bi le ce �i bir �ek le
bü rü ne cek. Yay “Bu sa ye de in san lar t�r ma n� ��n
teh li ke li de �il is te yen her ke sin ya pa bi le ce �i bir
spor ol du �u nu gö re cek” di yor.

www.bo ul de ris tan bul.com
www.fa ce bo ok.com/bo ul de ris tan bul
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�s tan bul ge ne li �l ko kul lar ve Or ta okul -
lar ara s� 8. Ana fen Sat ranç Tur nu va s�
27 -28 Ni san Cu mar te si ve Pa zar gü -

nü Özel Ye �il va di Ana fen �lk ve Or-
 ta oku lu’nda ya p�l d�. Tür ki ye
Sat ranç Fe de ras yo nu ile Ana fen
Okul la r�’n�n bir lik te or ga ni ze et ti -
�i, 1000 li sans l� sat ranç spor cu su -
nun ka t� l� m�y la ger çek le �en
ge le nek sel sat ranç tur nu va s� na �s-
 tan bul ge ne lin de 110 okul, 160 ta k�m
ka t�l d�.

Tur nu va so nun da Y�l d�z lar, Kü çük ler,
Kü çük K�z lar ve Bi rey sel ol mak
üze re top lam dört ka te go ri de de re -
ce ye gi ren ö� ren ci ler ödül len di ril di.
�ki gün bo yun ca 6 tur da ger çek le �en
maç lar so nu cun da; Y�l d�z lar ka te -
go ri sin de Ah met Se lim Er tunç, Kü -
çük ler ka te go ri sin de Ku zey
Ba y�n d�r ve Kü çük K�z lar ka te go -
rin de ise Zey nep Üst bi rin ci ol du.
Bi rin ci le re ödül le ri ni Üm ra ni ye �l çe
Mil li E�i tim Mü dü rü Saa det tin Gül
ver di.

� DÜN YA �AM P� YON LA RI DA 
YA RI� TI

Ana fen Okul la r� ta ra f�n dan dü zen le nen
sat ranç tur nu va s� na ka t� lan oyun cu lar ara -

s�n da, Av ru pa ve Tür ki ye sat ranç Bi rin ci -
si Ah met Ut ku Üzüm cü, 8 ya� Av ru pa
Okul lar Bi rin ci si ve Tür ki ye �am pi yo nu
Tol ga Ül kü, Dün ya Okul la r� ve Tür ki ye
Bi rin ci si I��k Can, Av ru pa Okul la r� ve Tür -

ki ye Bi rin ci si Emir han Tar la ba �� gi bi dün -
ya ça p�n da Tür ki ye’yi tem sil et mi� önem -
li sat ranç spor cu la r� da yer al d�. Özel

Ye �il va di Ana fen Or ta okul Mü dü rü
Ali Er dem tur nu va son ra s� yap t� ��

aç�k la ma da, “Sat ranç, ye di den yet-
 mi �e her ke sin ya pa bi le ce �i bir ze -
kâ spo ru ol ma n�n öte sin de ken di
güç ve ye te nek le ri ni da ha iyi ta n� -

ya rak, bi rey sel güç ve ye te nek le ri
aç� �a ç� kar ma ya ve do� ru ka rar lar al-

a bil me ye yar d�m c� olur. Sat ranç spo ru -
na 8 y�l d�r dü zen le di �i miz tur nu va lar la

des tek ol ma ya ça l� �� yo ruz. 
Tur nu va m�z �s tan bul’un

en pres tij li ve Tür ki ye’nin en
ge ni� ka t� l�m l� tur nu va la r�n -
dan bi ri si dir. Ba� vu ru la r�n
aç�l d� �� 2 gün için de kon ten -
jan la r�n dol du �u tur nu va m�z -
da, ka te go ri si ne gö re Dün ya,
Av ru pa, Tür ki ye ve �l �am pi -
yo nu sat ranç spor cu la r� k� ya -
s� ya re ka bet edi yor. Ze ka

spo ru na gö nül ve ren le ri ay n� ça t� al t�n da
bu lu� tur du �u muz bu önem li gün de �s tan -
bul ge ne lin de önem li bir çok oku lu a��r la -
mak da bi zim için ay r� bir mut lu luk
kay na �� ol du” de di.

Bo�aziçi Üniversitesi Spor Kurulu, bu sene
33.sü gerçekle�ecek olan Türkiye'nin
üniversiteleraras� en büyük spor festivali

Sports Fest2013 ile 600'ü yabanc� toplamda  1000
sporcu ve 10000'in üzerinde kat�l�mc�ya 9-12
May�s tarihleri aras�nda ev sahipli�i yapmaya
haz�rlan�yor.

Bo�aziçi Üniversitesi’nin olimpik ruhunu
simgeleyen Spor Festivali gelene�i, Spor Kurulu
üyelerinin yan� s�ra 400'den fazla gönüllü ö�ren-
ciye tak�m ruhu ve festival havas�n� hissetmesi
için f�rsat tan�yor. Güney Kampüs’te gerçekle�e-
cek olan festival, dünyan�n dört bir yan�ndan gelen
üniversiteli genç sporculara birçok dalda rekabet
heyecan� ya�at�rken ayn� zamanda çe�itli gündüz
ve gece aktiviteleriyle e�lence imkan� da sunuyor.

Festival Uçaksavar
Atletizm sahas�ndaki i

aç�l�� töreniyle ba�lay�p
dört gün süresince basketbol, su topu, yüzme, bad-
minton, hentbol, step, futbol, outdoor voleybol,
tenis, yelken ve masa tenisi bran�lar�nda gerçek-
le�ecek müsabakalarla birlikte heyecan içinde
gerçekle�ecek. Aç�l�� kapan�� seremonileri, kon-
serler, oyunlar ve çe�itli animasyon aktiviteleri de
festival atmosferinin vazgeçilmez birer parças�
olacak. Dört gün boyunca yüzlerce yabanc� ö�ren-
ciye ve sporcuya farkl� kültürleri tan�ma f�rsat�
sa�layan bu dev ö�renci organizasyonu sporu
sevdirmek ve spor yap�lmas�na olanak sa�lamak
amac�yla kat�l�mc�lar� 9-12 May�s tarihlerinde
a��rlayacak.

Satranç dehaları yarıştı

Kadıköy’de tırmanı� sporu
meraklıları için bir merkez var.

Rıhtım Caddesi’ndeki
Boulder�stanbul, profesyonel ve
amatör olarak bu sporu yapmak

isteyenlere hizmet veriyor. 

Kanlıca Orman ��letmeleri Müdürlü�ü ile �stanbul
Gençlik Hizmetleri ve Spor �l Müdürlü�üne ba�lı

Sultantepe, Maltepe ve Avcılar Gençlik
Merkezlerinin ortak organizasyonu olan fidan dikme
etkinli�i gerçekle�tirildi. Gençler, temiz havanın da
etkisiyle do�a ile iç içe e�lenceli vakit geçirdiler.
�yilik a�açlarına bir iyilik eklemenin mutlulu�u ile

fidan dikimi yapan gençler, bu etkinli�i her baharda
yapmak istediklerini belirttiler. Fidan dikimi sonrası,

diktikleri fidanları sulayan gençler, do�aya ve
çevreye faydalı olmanın gururunu ya�arken,

heyecan ve mutlulukları gözlerinden okunuyordu. 

GALATASARAY Sivasspor'u 4-2
yenerek 19. �ampiyonlu�unu ilan etti.

Galatasaray sahasında Sivasspor'u 4-2
yenerek 19. kez �ampiyonlu�unu i�lan

etti. Galatasaray'ın �ampiyon

olabilmesi için Sivasspor'u yenmesi
yetiyordu. Galatasaray'ın Sivasspor'u

yenmesiyle ve Fenerbahçe'nin �BB
kar�ısında 2-0 yenilmesiyle Galatasaray

bitime iki hafta kala �ampiyonlu�unu
ilan etti. Galatasaray'ın �ampiyon
olmasıyla Galatasaraylı taraftarlar

sokaklarda
�ampiyonlu�u

doyasıya
kutladı.  

Spor Toto
Süper Lig'in

32. haftasında
TT Arena'da
konuk etti�i
Sivaspor'u
yenen Sarı
kırmızılılar
en yakın

takipçisi Fenerbahçe'nin 10 puan
önünde bulunuyor.

LÖSEV’in her yıl geleneksel olarak düzenledi�i
Sa�lıklı Ya�am Yürüyü�ü”nün 5.si, geçti�imiz hafta

sonu yapıldı. Çocuklar, aileler, karde� okullar ,
LÖSEV Gönüllüleri, beyaz ti�örtleriyle Caddebostan
Sahili’nde yürüdüler. Nefes egzersizleriyle ba�layan

etkinlk, yürüyü�ün ardından, top oynayarak
ve ip atlayarak sonlandırdıldı.

LÖSEV’in sağlıklı
yaşam yürüyüşü

Fidanlar toprakla buluştuGALATASARAY ŞAMPiYON

Boğaziçi
Festivali
BAŞLIYOR

Tırmanışın merkezi Kadıköy
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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
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Kad�köy Hayvan Dostlar� Platformu
Tel.: 0216 - 415 67 61
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