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�� Haberi 11. Sayfada

�� Haberi 8. Sayfada

�� Haberi 3. Sayfada

Ye�ile sahip çıkan, Valideba�
Korusu’ndaki yapıla�mayı önlemek
için 23 gündür direni�lerini
sürdüren kent savunucuları
ve mahalle sakinlerine, polis
10 Kasım Pazartesi günü sert
bir �ekilde müdahale etti

Ayna grubunun gitaristi Can Güney,
evim dedi�i Kadıköy’de sahne almaya
hazırlanıyor. Güney, gitar çalmayı ‘bir
tür meditasyon’ olarak tanımlıyor

Türkiye
Cumhuriyeti’nin

kurucusu Ulu Önder
Mustafa Kemal

Atatürk, ölümünün
76. yılında,
Kadıköy’de

binlerce kişinin
oluşturduğu saygı

zinciri ile anıldı

Elektrik yoksa Güneş enerjisi var

“Kente Kadıköy’den Bak”
“Şehrin Kadıkeyfi”

Tiyatro, sinema, konser, sergi ve mekânları
6. ve 7. sayfalarımızda sizleri bekliyor….

Kadıköy Belediyesi’ne gelenler,
‘cep telefonumun �arjı bitti’
stresi ya�amayacak. Güne�

enerjisiyle çalı�an cep telefonu
�arj istasyonunun bir örne�i

Kadıköy Belediyesi’nin
bahçesinde hizmet veriyor

KKAADDIIKKÖÖYY’’DDEE

�� Haberi 4. Sayfada

Validebağ’da
polis müdahale

Kadıköylü Can Güney,
Kadıköy sahnelerinde

�� Haberi 14. Sayfada

AATTAATTÜÜRRKK  iiÇÇiiNN  EELL  EELLEE

Kadife Sokak ve
çevresinde
sokaklarda aşırı
alkol tüketimi
sonucu yaşanan
nahoş olaylar
önemli oranda
azaldı. Ancak
Modalılar, semtin
yerleşim yerinden
ziyade eğlence
merkezine dönüşmesine karşı
çıkıyor. Kadife Sokak ve Çevresine Huzur
Platformu barların yaşam alanları dışına
taşınmasını önerirken; Barlar sokağı esnafının
örgütü MODA-DER ise barların kapanış
saatinin tüm İstanbul’da olduğu gibi saat
04:00 olarak düzeltilmesini istiyor

MODA’DA HUZUR
ARAYISI

MODA’DA HUZUR
ARAYISI

MODA’DA HUZUR
ARAYISI

MODA’DA HUZUR
ARAYISI

MODA’DA HUZUR
ARAYISI

MODA’DA HUZUR
ARAYISI
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● Gökçe UYGUN

Mal te pe li ö� ren ci ler bu gün ler -
de tat l� bir te la� için de. Ne -
den mi? Bir yan dan

ders le ri ne ça l� ��r ken bir yan dan da
ga ze te ya y�n l� yor lar da on dan... Emi -
ne �b ra him Pe kin Or ta oku lu ö� ren ci -
le ri, Av ru pa Bir li �i Ko mis yo nu
Ya �am Bo yu Ö� ren me Prog ra m� Co -
me ni us Okul Or tak la r� Pro je si kap sa -
m�n da ger çek le� ti ri len “Av ru pa
Ka ley dos ko pu: Kü çük Ga ze te ci ler
Av ru pa ’da ” ad l� pro je nin Tür ki -
ye ’den ka t� l�m c� la r� … Ro man ya, Po -
lon ya, Lit van ya, �tal ya, �s pan ya ve
Fran sa ol mak üze re 6 ül ke den ö� ren -
ci le rin yer al d� �� pro je, ge çen y�l ba� -
la d� ve 2015’e dek sü re cek. Emi ne
�b ra him Pe kin Or ta oku lu ’nun reh ber
ö� ret men le rin den Der ya San cak l�,
pro je de ir ti bat ki �i si, Ve dat Ha zen de
ko or di na tör ola rak gö rev al� yor.

San cak l� ve Ha ze n’ in ver di �i bil-
 gi le re gö re, 12-14 ya� la r� ara s�n da ki
25 ö� ren ci (15’i ak tif) ay l�k ola rak bir
kül tür ga ze te si ç� ka r� yor. �im di ye
dek bi ri �n gi liz ce ol mak üze re 4 ga -
ze te ha z�r la yan ö� ren ci ler, kü çük ya�-
 tan iti ba ren ga ze te ci lik mes le �iy le
ta n�� m�� olu yor lar. Türk çe ’nin ya n�
s� ra ha ber le ri ni �n gi liz ce de yaz ma ya
ba� la yan kü çük ga ze te ci ler, pro je
kap sa m�n da 3 ül ke ye (Ro man ya, Lit-
 van ya, Po lon ya) zi ya ret te bu lun du lar.
Ara l�k ay�nda �tal ya ’ya, Mart ay�nda
�s pan ya ’ya, Ha zi ra n ay�nda da Fran -

sa ’ya gi de cek ler. 
Der ya San cak l� ve Ve dat Ha zen,

“Ö� ren ci le ri miz de pro je ye ba� la d�k -
tan son ra de �i �im ler göz le dik. Çe kin -
gen lik le ri ni at t� lar üzer le rin den. Ar t�k
ken di le ri ni da ha iyi ifa de edi yor lar.
Öz gü ven le ri yük sel di. Ta k�m ru hu ile
ça l� �� yor lar. Ga ze te ye gi re cek ya z� lar
için ara� t�r ma ya p� yor lar, ki tap oku-
 yor lar. Bu da on la r�n bil gi ve gör gü -
le ri ni art t� r� yor. Bu i� ten ke yif
al� yor lar. Zi ra biz not ver mi yo ruz ga -
ze te için. Hep si nin viz yo nu ge li� ti, bu
ve si ley le oku lun ha va s� da de �i� ti ”
di ye konu�uyorlar.  
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40 YILLIK TECRÜBEM�ZLE….
YEN� ADRES�M�ZDE…

TÜM MÜ�TER�LER�M�Z�N
H�ZMET�NDEY�Z…

MEHMET EKiCi

YA�AM

Mal te pe Be le di ye si ’nin des tek le di �i pro je kap sa mın da, kü çük
ga ze te ci ler, ye ti� kin ga ze te ci mes lek ta� la rıy la bu lu� tu.

Melik Ye�ilyürek, Onur Güngör,
�eyda Da�delen, Ekim Devrim ve
�layda Tanyurt projeyle ilgili �öyle
konu�tular: “Bu projeden önce
gazetecilikle pek ilgilenmiyorduk.
Ama projeye seçilip de gazete
ç�karmaya ba�lay�nca, sevdik bu i�i.
Yabanc� ülkelere gidiyoruz proje
sayesinde, hayallerimizi
gerçekle�tirmi� olduk. Kendi
aram�zda da daha fazla kayna�t�k
çünkü gazeteyi yay�nlamak için ekip
çal��mas� yap�yoruz. Önceleri
gazeteye yazaca��m�z yaz�lar�
internetten buluyorduk. O yaz�ya
kendimizden hiç bir �ey
katm�yorduk. Ama �imdi
ara�t�r�yoruz, foto�raf çekiyoruz.”

ÖĞRENCiLER NE DiYOR?

İNGİLİZCE ÖZEL DERS
Tecrübeli İngilizce öğretmeninden
Lise ve Üniversite öğrencilerine

özel ders.
Tel: 0532 522 13 28

lke mi zin can ya ver li �iy le �an l� a��r ta ��t sü -
rü cü le rin den ol du �u an la �� lan Erol Aba -
noz, 41 VN 566 pla ka l� TIR'� ile yük al ma ya
Kâ ��t ha ne ’ye git mek tey ken üst ge çi te ta -

k�l d�; TIR yük sek li �i se be biy le üst k�s m�y la ge çi te
çar p�n ca sü rü cü k�s m�y la ‘dor se’ de nen yük bö -
lü mü bir bi rin den ay r�l d� ve araç yol da kal d�, 5 sa -
at sü rey le tra fi �i t� ka d�.

TIR sü rü cü sü Erol Aba noz ola y� ve ciz ve
man t�k l� (!) bir �e kil de, arit me tik ku ral la r� na da
gön der me ya pa rak �öy le aç�k la d�:

“Ha d�m kö y’ den ge li yor dum. Bu ra dan yük
al�p Am bar l� ’ya gi de cek tim. Sa bah le yin ge çe rim
di ye tah min et tim ama ge çe me dim. Alt ge çit te
kal d�m. Bu ra n�n yük sek li �i 3.90 met re... TI R’ �n
yük sek li �i 4.10 met re. Ge çe rim san d�m ama ge -
çe me dim.”

Bu, sev gi li aziz yur du mu zun he men her ye rin -
de ak la gel mez ve ya ge lir çe �it le ri ne rast la nan
gün lük ha ya t�n al� �� la gel mi�; da ha do� ru su ka n�k -
san m�� “cil ve le rin den” bir sah ne dir. Ne di ye lim?
Sü rü cü ar ka da� ha ya t�n pra ti �i ile arit me ti �i ken -
din ce ba� da� t� r� ver mi�. Bel li ki de fa lar ca bu özel
arit me tik he sa b� na gö re ha re ket et mi� ve s� nav -
dan geç mi�. Ya ni TI R’ �n� ge çi tin üs tün de ya z� l�
yük sek lik öl çü sü ne al d�r mak s� z�n se la met le ge -
çir me yi ba �ar m��. De ne yi mi var!

De mek ki “mil li öl çü ve arit me tik”! ra kam la r� -
m�z sa bit ve ay n� de �il di ye dü �ü ne bi lir mi yiz?
Böy le saç ma l�k olur mu de me yin. Çün kü ki mi za -
man 3.90 met re ta be la s� olan ge çit ye ni as falt
kap la ma s� ne de niy le pe ka la 3.80 met re ye in mi�
ve ya bir alt ya p� in �a at� do la y� s�y la ka z�l d�k tan son -
ra 4.15 met re ye ç�k m�� ola bi lir. Ay r� ca “mil li arit -
me tik dü �ün ce ge le ne �i ne” gö re bu ra kam la ra
za ten gü ve nil mez... Na s�l ol sa yir mi otuz san ti -
met re to le ran s� var d�r di ye dü �ün mek de ya d�r -
gan maz.

Bu se bep le böy le si ne olay la ra se be bi yet ve -
ren ler vic dan lar da suç lan maz. Po lis de bu du -
rum lar da son de re ce an la y�� l� d�r. Za ten o da ay n�
“du yar l� l�k la r�n” ve arit me ti �in in sa n� d�r. 

Me se la ye di ki �i lik yol cu ta �� ma ruh sa t� ile tra -
fi �e ç� kan mi nü büs le rin ön ve or ta s� ra la r� na bi rer
ki �i lik “kay nak otu rak”la se fer yap ma s� da al� �� la -
gel mi� uy gu la ma lar dan d�r. Bu ör nek te ‘mil li arit -
me ti k’ in öl çü mü met re üze rin den de �il sa y� sal d�r.
Tra fik po li si nin gö rev ala n� için de sa y�l maz. Gün -
lük ha ya t�n ger çek le ri ku ral din le mez. An ka ra ve
�s tan bul'un ma vi mi nü büs le ri ise za ten mi ni büs
ve dol mu� ol mak tan ç� k�p, yük va go nu gi bi ça l�� -
m� yor lar m�? Po lis yi ne an la y�� l� d�r. Bu gi bi du -
rum lar da mil li has sa si yet ge nel lik le “ek mek pa ra -
s�” ve ya “...ca n�m hiz met gö rü lü yor ya; �i kâ yet
eden var m�?” gi bi sin den otu rak l� ve son de re ce
man t�k sal (!) de yi� ler di le ge ti rir. Te me lin de ise
“bi �ey ol maz abi” kül tü rü ya tar.

Uy gar ül ke ler de po lis esa sen gün de lik ha ya -
t�n ku ral la ra uy gun �e kil de yü rü me si ni gö ze tir.
Po lis za ten “�e hir” de mek tir. Ya ni �e hir ha ya t� na
ait bir kol luk kuv ve ti dir. Ge lin gö rün ki po lis as�l
gö re vi ol ma s� ge re ken �e hir kül tü rü nün ve uy gar
ha yat tar z� n�n yü rü tül me siy le pek me� gul de �il dir.
Me se la cad de de ma �a za lar dan bi ri nin ban g�r
ban g�r mü zik ç� ��rt t�r ma s� na kar �� il gi siz dir. Gü rül -
tü kir li li �i san ki me de ni �e hir ha ya t� n� ze de le yen,
in san la r� ra hat s�z eden bir ol gu de �il dir. Po lis ta -
ma men du yar s�z d�r. Hat ta �i ka yet çi var sa, ger -
gin lik olan di �er yer ve me kân lar da ol du �u gi bi
müm kün ol du �un ca ka ç�n ma ya ça l� ��r; her kes de
bu nu bi lir. Yurt ta� lar da an l�k ve gün lük an la� -
maz l�k lar ve iti� ka k�� lar için hak l� da ol sa lar po li -
se ba� vur ma ma ya ça l� ��r. Bun da gü ven siz li �in
ro lü yok mu dur?

Te ori de po lis �eh re mah sus bir uy gar l�k un su -
ru dur. K�r sal ke sim de kol luk kuv ve ti nin po lis de -
�il jan dar ma ol du �u nu ha t�r la ya l�m. Ne var ki po -
li sin ken di ni gös ter di �i ve et kin ol du �u du rum lar
ar t�k si ya sal gös te ri ler, top lum sal olay la ra odak -
lan m�� t�r. Po lis san ki yurt ta� la r�n ve �e hir ha ya t� -
n�n si vil hiz met le rin den bü yük öl çü de so yut lan -
m�� ve ida re nin si ya sal za b� ta l� �� i� le vi öne ç�k -
m�� t�r. 

Si vil ha ya t�n bir çok ala n�n da ki ba �� bo� luk ve
ku ral ta n� maz l� ��n al�� kan l�k ha li ne gel me sin de,
top lu mun e�i tim dü ze yi ka dar böy le �ey ler de ki
“za afi ye tin” de ro lü yok mu dur?

Gün lük ya �a m�n ba sit i� lem le ri, dav ra n�� ka -
l�p la r� uy gar l�k dü ze yi nin önem li gös ter ge si dir.
Kü çüm se ne mez. TIR sü rü cü sü nün man t� ��, mi ni -
büs ler de ki yol cu ta �� ma zih ni ye ti, dük kân sa hi bi -
nin ç� ��rt kan l� �� ve bu na ben zer “u fak te fek” ha -
yat cil ve le ri in san la r�n ve top lu mun mut lu lu �u nu
sa n� lan dan çok faz la et ki le mek te dir. �n san la r�n,
he le ço cuk ve genç le rin for mas yo nun da “so kak -
ta ki ya �am” cid di rol sa hi bi dir. Onun ka li te si çok
�e yin be lir le yi ci si dir. 

Murat  KATOĞLU

Ü

“MiLLÎ
ARiTMETiK”

Os man l� Dev let ada m�, 1855-1906
y�l la r� ara s�n da ya �a yan R�d van �s-
 ma il Pa �a ’n�n ba �a r� lar la do lu k� sa

ya �am öy kü sü ve tra jik ölü mü, Ka d� köy
Li fe der gi si nin Ka s�m-Ara l�k 2014 sa y� s� -
na ka pak ko nu su ol du. 

Kay ma kam l�k, sav c� l�k gi bi ida ri gö -
rev ler den son ra ma be yin ba� ka tip li �i ve
da hi li ye müs te �ar l� �� ya pan, II. Ab dül ha -
mid ta ra f�n dan ken di si ne pa �a l�k ve ve zir -
lik gö rev le ri ve ri len R�d van Pa �a, da ha
son ra �s tan bul �eh re mi ni ol du ve 16 y�l bu
gö rev de kal d�. Göz te pe ’de ki (Gü nü müz de
Eren köy K�z Li se si ola rak kul la n� lan) gör -
kem li kö� kü ne gi der ken u� ra d� �� si lah l�
sal d� r� so nu cu 50 ya��nda ha ya t� n� kay be -
den Pa �a ’n�n vu ru lu� an� ve son ra s�n da ya -
�a nan lar, Ka dir Top rak ka ya ’n�n
ka le min den Ka d� köy Li fe okur la r�y la bu-
 lu� tu. Top rak ka ya, R�dvan Pa �a ’n�n bir yol
ya p� m� ne de niy le ara la r�n da an la� maz l�k
ç� kan Sul tan II. Ab dül ha mi d’ in Ma beyn

Göztepe’de fail-i mâlum bir cinayet!..
Bundan yaklaşık 110 yıl önce Göztepe'de işlenen bir cinayeti kapak
konusu yapan Kadıköy Life dergisi, son sayısında İstanbul’a 16 yıl
boyunca ‘belediye başkanı’ ve ‘vali’ olarak hizmet veren Rıdvan
Paşa’nın nasıl ve neden öldürüldüğünü gündeme getirdi...

Kü çük ga ze te ci ler İn gi liz ce
GA ZE TE ÇI KA RI YOR

Mü ter ci mi ve �u ra y� Dev let Aza s�
Ab dül rez zak Bey'in az met tir di �i dört
ki �i ta ra f�n dan na s�l öl dü rül dü �ü nü
ay r�n t� l� ola rak ak ta r� yor.
ÖNEM L� H�Z MET LE R� VARDI

R�d van Pa �a, yak la ��k 16 y�l sü -
ren be le di ye ba� kan l� �� sü re sin ce Y�l -
d�z Sa ra y�, Be �ik ta�, �i� li ve
Te� vi ki ye ’ye ka dar uza nan yol la r�n
ye ni den dü zen len me si ni yap m�� t�.
Un ka pa n�, Emi nö nü ve Be ya z�t gi bi
önem li mey dan la ra kat le dil me si ne de
ne den olan gra nit par ke ta �� dö �en -
me si ni sa� la m�� t�. Ba� ka pek
çok imar fa ali yet le rin de bu-
 lun mu�, ya k�n ta rih le re ka -
dar hat ta gü nü müz de de
iz le ri ni gö re bil di �i miz
fark l� ve önem li i� le re
im za s� n� at m�� t�. 

�s tan bul'a 1899 y� -
l�n da 1200 kol tuk lu Te-
 pe ba �� Ti yat ro su'nu
ka zan d� ran, son ra s�n da
1901 y� l� n�n en önem li
ola y� ola rak gö rü len dün-
 ya ca ün lü Gab ri el la Réja ne
ve top lu lu �u nu �s tan bul'a ge tir -
ten R�d van Pa �a, La Pa ri si en ne,
La lot te, Za za, Co ur se de Flam be au,
Sap ho ve Amo ureu se gi bi tem sil le rin
oy nan ma s� n� da sa� la m�� t�. 

GAZ HA NE’N�N KU RUCUSU
R�d van Pa �a'n�n bir ba� ka hiz me -

ti Gaz ha ne ku rul ma s� yö nün de ol-
 mu� tu. Ka d� köy Ha san pa �a ’da ye ni
bir gaz ha ne in �a a edil me si için Fran-
 s�z �ir ke ti ile bir an la� ma ya pan R�d-
 van Pa �a, sa de ce Ka d� köy'ün de �il,
Bey koz'a ka dar uza nan bir böl ge nin
ay d�n lan ma s� n� ve �s�n ma s� n� sa� la -
m�� t�. Bi lin di �i gi bi, Ha san pa �a Gaz -
ha ne si, 1993 y� l�n da fa ali ye ti ne son
ve ri le rek ka pa t�l d�.
B�R FO TO� RA FI DA H� YOKTU

�s tan bu l’ a 16 y�l bo yun ca
be le di ye ba� kan l� �� yap m��,

gö re vi s� ra s�n da hun har ca
bir ci na ye te kur ban git-
 mi� bir ki �i nin fo to� ra f� -
n�n ol ma ma s� n�n
ek sik lik ol du �u nu gö -
ren Ka d� köy Li fe der-
 gi si, ka pak ko nu su
yap t� �� ha ber de bu ek-
 si �i de gi der di. 

R�d van Pa �a’n�n tab -
lo su nu, kur �un bas k�, flu

bir res min den yo la ç� ka rak
res sam Ay d�n Erk me n’ e yap-

 t�r d� ve ka pak ta ya y�n la d�.  
Ya z� y�, ay r�n t� l� ola rak Ka d� köy

Li fe der gi si nin son sa y� s�n da oku ya -
bi lir si niz...
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KONAKLAMALI TURLAR

GÜNÜB�RL�K TURLAR 
� 16 KSM PZR 30 KSM PZR SADABAT TURU ; KA�ITHANE ’ DEN KEMERBURGAZ’A (YEMEKL� )
� 13 KSM PR�. BOLU  YED�GÖLLER M�LL� PARKI ( MANGAL DAH�L )
� 22 KSM  CMT. MA�UK�YE ’ DE SONBAHAR - SAPANCA GÖLÜ ( AÇIK BÜFE  KAHVALTI )
� 23 KSM PZR. ZEYREK - FENER - BALAT- (KAR�YE MÜZES� DAH�L) (YEMEKL� ) 
� 26 KSM ÇR�. KULIN DA�I - R�VA ( YEMEKL�  )
� 29 KSM CMT. BURSA ; SAITABAT KÖYÜ VE KANYONU - CUMALIKIZIK (YEMEKL�)
� 30 KSM  PZR  MUDANYA- TRILYE- KUMYAKA  ( BALIK MENÜ )

Sonbahar Armonisi devam ediyor…

� 15 - 16 KSM  CMT - PZR MER�Ç VE TUNCA’ NIN KEYF� �LE ED�RNE(1 GECE- 2 GÜN ) 
� 22- 23 KSM  CMT - PZR ESK��EH�R- ODUNPAZARI (1 GECE -2 GÜN)
� 12- 14  ARLK  CUMA- PZR KONYA MEVLANA  (SEB- I ARUZ ) (1 GECE-2 GUN)
� 13 -14 ARLK CMT- PZR KASTAMONU - ILGAZ DAGI( 2 GECE-2 GÜN )
� 20-21  ARLK CUMA- PZR DEN�ZL�- PAMUKKALE - UÇAKLI(1GECE- 2GÜN)
(SINIRLI SAYIDA KONTENJAN )

SEZON TOUR
Tel: 0216 372 35 77/78  

Tursab A 5096  www.tatilkeyfiburada.com
Ba�dat Cad No: 517-Çatalçe�me / Bostancı

Yeşile sahip çıkan, Validebağ Korusu’ndaki yapılaşmayı önlemek için 23 gündür direnişlerini sürdüren
kent savunucuları ve mahalle sakinlerine, polis 10 Kasım Pazartesi günü sert bir şekilde müdahale etti

VALiDEBAĞ’DA POLiS MÜDAHALESi
● Berivan TANRIVERD�

Valideba� Korusu’nu yap�la�may� önle-
mek için direni�e  devam eden mahalle
sakinleri ve kent savunucular�na, polis,

10 Kas�m Pazartesi günü biber gaz�, plastik
mermi ve tazyikli suyla sert bir �ekilde müda-
hale etti. 

�stanbul Üsküdar'da Valideba� Ko-
rusu’nun yan�nda bulunan Raufpa�a
Sokak üzerindeki ye�il alana yap�lmak
istenen cami için günlerdir süren prote-
stonun 23. gününde polisle direni�çiler
aras�nda iyice artan gerginlik, ilk olarak
ö�le saatlerinde patlak verdi. 

Polis, 10 Kas�m Pazartesi günü, saat
11.00’de çevrede ilkö�retim ve anaokulu
olmas�na ra�men kad�nlar�n a��rl�kl�
oldu�u gruba, gazla müdahale etti. Beton
dökme araçlar�n�n gelmesine tepki göstererek
araçlar�n in�aat alan�na girmesini engellemek
isteyen yurtta�lara polis, yak�n mesafeden biber
gaz� s�kt�. Gazdan etkilenen kad�nlar, olay ye-
rine gelen ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
“A�ACA, YA�AMA DÜ�MANLAR”

Kad�nlara yap�lan sald�r�n�n ard�ndan gün

boyu Valideba�’da gerginlik hâkimdi. Her
geçen gün artan polis müdahalesine tepki
göstermek isteyen kent savunucular� ve mahalle
sakinleri, saat 20.30 civar�nda bir bas�n aç�kla-
mas� düzenlediler. Bas�n aç�klamas�n� yapan
Valideba� Gönüllüleri Derne�i üyesi Arzu
Gökçe, “Hepiniz mahallemize ho� geldiniz,

ama biz bugün hiç ho� �eyler ya�a-
mad�k. Mahalleli 25 kad�n olarak
koruya girmek ve buradaki kav-
gan�n bitmesini için amirleri ile
görü�mek istedik. Bir anda
yüzümüze yak�n mesafeden biber
gaz� s�kt�lar. Art�k kimseye zarar
gelmesini istemiyoruz” diye
konu�tu.

Müdahaleye maruz kalan bir
di�er mahalle sakini tiyatro

sanatç�s� olan Damla Özen idi. Müdahale ile il-
gili olarak konu�an Özen, “Bugün beton
arac�n�n geldi�i ça�r�s�yla buraya geldik, ama
maalesef yeti�emedik ve betonu dökmelerine
engel olamad�k. Bunun için bas�ndan birkaç
arkada�la korunun arka taraf�ndan dolanarak
görüntü almak istedik. Bir apartman�n
otopark�n� polis otobüsleri ile kapatt�lar. Apart-

man sakinleri bizi içeri
almak istemelerine ra�-
men, amirler herhangi bir
yasal dayana�� olmak-
s�z�n, apartmana girip
görüntü al�nmas�n� en-
gellediler. Tekrar bu tarafa
geldi�imizde de amirlere
‘betonu döktünüz in-

�aata ba�lad�n�z, �u bariyerleri kald�r�n biz
koruya girmek istiyoruz’ dedi�imizde de
yüzümüze biber gaz� s�kt�lar. Bu karanl�k
zihniyet insana, a�aca, ya�ama dü�man.
Bugüne kadar hiçbir �ekilde dilimizi �iddet
üzerinden kullanmad�k, hakaret etmedik.
Lütfen herkes art�k kafas�n� d��ar� ç�karts�n.
Ya�am bizim onurumuz, art�k bizim onuru-
muzu k�rd�lar” dedi.

Sosyal Haklar Derne�i Ba�kan� Avukat

Can Atalay’�n hukuki süreçte ya�anan usül-
süzlükleri anlatt��� konu�mas�n�n hemen ard�n-
dan polis, tazyikli su ve biber gaz� ile yurtta�lara
sert müdahaleye ba�lad� Yo�un biber gaz� ve

plastik merminin kullan�ld��� müdahalede çok
say�da bas�n mensubu da yaraland�. Yaralanan-
lar�n bir k�sm�na orada müdahale edilirken,
tazyikli suyun etkisi ile yaralanan Cumhuriyet
Gazetesi muhabiri Kayhan Ayhan hastaneye
kald�r�larak kafas�na 8 diki� at�ld�. 
ÇOK SAYIDA GÖZALTI OLDU

A��r müdahale yüzünden Ac�badem Cad-
desi’ne ve ara sokaklara kaçan eylemcileri

ise sivil ekipler gözalt�na ald�lar. Gözalt�na
al�nanlar, Haseki E�itim Ve Ara�t�rma
Hastanesi’nde sa�l�k kontrolünden geçi-
rildikten sonra Vatan Caddesi’ndeki �s-
tanbul Emniyet Müdürlü�ü’ne götürülerek

ifadeleri al�nd�. Gözalt�na al�nanlar sabah
saatlerinde serbest b�rak�ld�.

Müdahalenin ard�ndan polis bariyerleri
çad�rlar�n oldu�u alana kadar ilerletti ve
çad�rlar� kald�rd�. 

● Semra ÇELEB�

Pir Sultan Abdal Kültür Derne�i
�stanbul �ubeleri, haftalard�r her
Pazar, Alt�yol Bo�a heykelinin

önünde, “zorunlu din dersi ve gerici
e�itime kar��” oturma eylemi yap�yor.
Bu hafta yedinci oturma eylemini
gerçekle�tiren grup, Muharrem ay� ne-
deniyle, a�ure da��tt�, semah döndü.
Yap�lan aç�klaman�n konusu ise
hükümetin yeniden gündeme getirdi�i
Alevi Aç�l�m� oldu. 

2007’de ba�layan aç�l�m çal��-
malar�n�n “Alevilerin gaz�n� almaya
yaramaktan ve yanda� Alevi yaratma
çabas�ndan ba�ka bir �ey olmad���n�n”
söylendi�i aç�klamada “Alevilerin ta-
leplerinin görmezden gelindi�i bir
aç�l�m süreciyle Muharrem ay� vesile-
siyle yeniden yüzyüze gelindi�i” ifade
edildi. 

Aç�klamada �u ifadelere yer ve-
rildi: “Aç�l�m m� yapacaks�n�z?
‘Gerekirse zorunlu din derslerini  göz-
den geçirebiliriz’ demekle  olmaz.
Önce asimilasyonu durduracaks�n�z.
Alevili�i tan�mlamaya ve Alevi
dedelerini sat�n almaya kalkmayacak-
s�n�z. Suriye’deki Alevilere ve Suriye

halk�n�n bütününe dü�manl�k besle-
mekten ve I��D çetelerinin lojisti�ini
sa�layan, ülkemizde yuvalanmalar�na
göz yuman unsurlardan hesap sorarak
i�e ba�layacaks�n�z. Düz liseleri kap-
atarak çocuklar�m�z�n imam hatiplere
zorla kaydolmas�n�n önüne geçin. �s-
tanbul’un göbe�inde karma e�itimi or-
tadan kald�ran okul müdürleriniz ve
ilçe milli e�itim müdürleriniz var, biraz
da bunlar� görün. Çocuklar�m�z� sadece
cinsel bir obje olarak gören bu yönetim
anlay���n�z� ve milli e�itim politikan�z�
gözden geçirin. Biz de sizin Alevi al-
g�n�z� ölçmü� olal�m. Size güvenmi-
yoruz.”

Cumhurba�kan� Recep Tayyip Er-
do�an’�n Hac�bekta�’taki 4. Ulus-
lararas� A�ure Günü’nde yapt���
konu�man�n da ele�tirildi�i aç�klama,
“Size son sözümüz �u olsun; Ülkemizi,
ülkemizin tüm mazlumlar� için bir R�za
�ehri haline getirin. Emin olun sadece
Alevi aç�l�m� yapmak gibi bir zorluk-
tan de�il devlet yönetmedeki tüm zor-
luklar�n�zdan kurtulacaks�n�z”
ifadeleriyle son buldu.

Eylem, her hafta Pazar günü saat
13.00’teki oturma eylemine ça�r�yla
sona erdi.

ALEViLER
“samimiyet” bekliyor

ALEViLER
“samimiyet” bekliyor

ALEViLER
“samimiyet” bekliyor

ALEViLER
“samimiyet” bekliyor

ALEViLER
“samimiyet” bekliyor

ALEViLER
“samimiyet” bekliyor
Aleviler, zorunlu din dersi ve gerici eğitime karşı
başlattıkları oturma eyleminin 7. haftasında, yeniden
Alevi Açılımı’nı gündeme getiren iktidara seslendi

Damla Özen
(Tiyatro

sanatçısı)

Valideba�
Gönüllüleri

Derne�i üyesi
Arzu Gökçe

12 Kasım Çar�amba ak�amı, bin 500'den
fazla ki�i, Valideba� Korusu’na yürüdü.

Cumartesi günü Kar�ı Lig futbol
takımı, direni�çileri ziyaret etti.
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● Röportajlar:
Mustafa SÜRMEL�

Ulu Ön der Mus ta fa Ke mal
Ata tür k’ ün son suz lu �a yol cu -
lu �u nun 76. y� l�n da bin ler ce

Ka d� köy lü, Fe ner bah çe-Bos tan c�
ara s�n da ki sa hil �e ri din de el ele ve -
re rek yak la ��k 6 bu çuk ki lo met re lik
“A ta ’ya Say g� Zin ci ri ” olu� tur du.

Ka d� köy Be le di ye si Gö nül lü le-
 ri ’nin ön cü lü �ün de  bu y�l 2. kez dü -
zen le nen “A ta ’ya Say g� Zin ci ri ”n de
bi ra ra ya ge len bin ler ce Ka d� köy lü,
sa bah sa at 08.00’den iti ba ren Fe ner -
bah çe -Bos tan c� ara s�n da ki yü rü yü�
yo lun da top lan ma ya ba� la d�. 

El le rin de Türk bay rak la r� ve
Ata türk pos ter le ri bu lu nan Ka d� köy lü -
ler, sa hil �e ri din de yan ya na du ra rak
in san zin ci ri olu� tur du. 7’den 70’e
çok sa y� da in sa n�n yer al d� �� in san
zin ci ri ne, de niz de de yel ken ci ler,
ba l�k ç� lar ve dal g�ç lar ka t�l d�.

Sa hil bo yun ca ve de niz de ya p� -
lan et kin lik ler le gör kem li gö rün tü le -
rin olu� tu �u in san zin ci ri, sa at 9’u 5
ge çe si ren le rin çal ma s�y la say g� du -
ru �un da bu lun du. �s tik lal Mar-      �� ’n�n
ar d�n dan An d� m� z�n hep bir a��z dan
söy len di �i tö ren, Su je ti Spor Ku lü -
bü ’nün de niz de yap t� �� gös te riy le
so na er di.
‘HE YE CAN LI VE MUT LU YU Z’

Say g� zin ci ri ne ka t� lan Ka d� köy -
lü ler, hüz nü ve mut lu lu �u bi ra ra da
ya �a d�k la r� n� be lirt ti ler. 

Ka d� köy lü ler, Ga ze te Ka d� kö y’ e
duy gu la r� n� �u söz ler le di le ge tir di ler:

� Gül sün I��k: Bu gün Ata -     tür -
k’ ü, ölüm y�l dö nü mün de hep be ra ber
an� yo ruz. Çok duy gu la n� yo rum.
Ata türk, yap t�k la r�y la bir de �er. �u
an O’ nun ya n�n da ol mak, bu gü nü
an mak ve bir lik te ol mak ba na büyük

mut lu luk ve ri yor. 
� Vil dan Ül gür Efe: Bu gün

hem hü zün lü ve hem mut lu gü nü -
müz. Ata m� z� an la mak çok önem li.
Ata tür kümüz bi zi öz gür lü �e ka vu� -

tur du �u için O’na ay r� ca te �ek kür edi -
yo rum.  

� Sev gi Mus lu: Duy gu la r�m
çok yo �un. Ata m�z için ne yap -

sak, na s�l an sak ina n�n az d�r.
Her �e yi mi zi O’ na borç lu -
yuz. Ata m� z� ana ca �� m�z
için hem he ye can dan hem
de bu günü or ga ni ze et ti -
�i miz için he ye can l� y�m.

� �l han �ar man: 10 Ka -
s� m’ da bu ra da top lan ma -
m�z önem li bir an�. Ge çen

se ne de çok gü zel di. Bu ge le ne �i
de vam et tir mek el bet te gö re -
vi miz. Ay r� ca bu an lam l�
gün de Ka d� köy lü le rin du -
yar l� l�k gös te rip böy le gü -
zel bir top lan ma ya ve si le
ol duk la r� için de ay r� ca

mut lu yuz. �le le bet Ata-  tür -
k’ ün il ke ve dev rim le ri ni
ya �a ta ca ��z. 
� Öz lem Bay rak: Ö� ret -

me nim. Duy gu la r� m�z bu gün
yo �un.  Biz de ken di ad� m� -
za bir �ey ler yap mak için
bu ra lar da y�z. Ata tür k’ e
olan ba� l� l� ��m be ni bu ra -
ya ge tir di. Ar ka da� la r� -

m�z la ka t�l d�k.
� Ay �e Su va ri Erol:

Res sa m�m. Çok yo �un
duy gu lar la gel dim Ata ’ya say -

g� zin ci ri ne ka t�l ma ya. Çok he -
ye can lan d�m. �n �al lah hep
de vam ede cek bu he ye ca -
n� m�z. 

� Nur �en Ya ra l�: �u
an da çok duy gu lu yum

çok… Ata türk için her �e ye de -
�er. 06.30’da kalk t�k gel dik.
Ge çen y�l da ka t�l d�m. 

� Re cep Öz �a hap: Emek li
ban ka c� y�m. Cum hu ri ye ti mi -
zin ku ru cu su Ata tür k’ ün ölü -

mü nün y�l dö nü mü nü an mak için
bu ra da y�z ve bu ka la ba l�k, her kes

bu ra da O’ nun için. Cum hu ri -
ye ti mi zin, ge le ce �i mi zin ku -
ru cu su nu, in k� lap la r�y la ta ri hiy le
ya �at mak is ti yo ruz. E�im ve ar -
ka da� la r�m la ka t�l d�k.

� Do ruk Ant Boz ta�: Ata -
tür k’ ü an mak için bu ra da y�m.

Çok he ye can l� y�m.
� Na gi han �z bul Kor kut:

O� lum Efe ile ge çen se ne de ka -
t�l m�� t�k. O za man Efe da ha be�
al t� ay l�k t�. Bu se ne ikin ci ka t� -
l� �� m�z. Çok be �e ni yo ruz.
Hep be ra ber Ata m� z� an� yo ruz. 

� Berk Ta lay man: An nem
ve kar de �im Be ren ile ka t�l d�m.

Do kuz ya ��n da y�m. Bu ra ya gel -
di �im içim mut lu yum. Bi zim
için önem li bir gün. Bu ra da

ol mak tan çok mut lu yum.  
� Li dün Cen net Na s�r: Ata ’ya say -

g� zin ci ri için gel dim. Çok duy gu lan -
d�m. Ata tür k’ ün Genç li �e Hi ta be si ’ni
din ler ken duy gu la r�m da ha da yo �un la� t�. 

� �n ci Ba ba o� lu: Ata tür k’ e çok te �ek kür
edi yo rum bi ze böy le bir ül ke b� rak t� ��
için. Bu top rak lar da hür ce, öz gür ce,
mut lu bi zi ya �at t� �� için çok te �ek -
kür edi yo ruz. Biz de O’ nun izin de
yü rü me ye dai ma de vam ede ce -
�iz. 

� �n ci Ta n��: Duy gu la n� yo -
rum. Evim den ç� kar ken a� la ya rak
gel dim. Ata tür k’ ü an ma ya gel dik. 

� Gam ze Bil ge: Duy gu lar
çok. Ata türk ol ma say d� bu mem -

le ket ol maz d�.  
� Han de Me pa: A�� r� duy gu lu -

yum. Ke� ke ya �a say d� Atam. Ke� -
ke onun o ya �a d� �� gün le ri gö re -
bil sey dim. Ata m� z� say g�y la an� -
yo rum. 

� Duy gu Sa mu ray: 1938’de ki
ac� y� �u  an da içim de his se di yo -
rum.  Öy le duy gu lar ya �� yo rum
ki …
� Em re �s ken der: Gu rur lu yuz

Duy gu la r�m an la t�l maz ya �a n�r. Bu
gö rün tü ler çok gü zel. Evi miz den
kalk t�k sa ba h�n er ken sa at le rin de
ve gel dik. 

� Zey nep Oda ba �� Se lim:
O� lum Ka an ile ka t�l d�m. Bir bu -
çuk ya ��n da. Her se ne hem 29

Eki m’ e hem 10 Ka s� m’ a ka t� l� yo -
ruz. Ka an he ye can la gel di bu ra -
ya. O� lu mun he ye ca n� n� gör dük -

çe a� la d�m. 
� Me li ke Ko ca o� lu: To ru num

10 ay l�k Mi ra Sa raç ile ka t�l d�m.
Çok duy gu lu, çok gü zel bir �ey
bu ra da ol mak ve Ata tür k’ ü an -
mak. 

� Se za Er kal ve �ö len Ak ya -
z�: Ge çen y�l da gel mi� tik. Çok

duy gu lan d�k. Tra fik te bu ra ya ye -
ti� me ye ça l�� t�k. He ye can l� y�z.
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KONFERANS, SEM‹NER, SÖYLE�‹ ve PANEL

KALP YOGASI
Uzm. Dr. Ru�en Bora

Tarih: 14.11.2014
Saat: 14.00

Yer: Halis Kurtça Kültür
Merkezi

Düzenleyen: Kad�köy
Belediyesi Merdivenköy

Gönüllüleri
MÜZ�KL� ���R GÜNÜ

Tarih: 16.11.2014
Saat: 16.00

Yer: Rasimpa�a Gönüllü
Evi

Düzenleyen: Kad�köy
Belediyesi Rasimpa�a

Gönüllüleri
ORTA YA�LARDA

EVL�L�K UYUMU VE
ÇOCUKLARLA �L��K�
Uzman Rehberlik ve

Psikolojik Dan��man Dr.
Durmu� ÜMMET
Tarih: 17.11.2014

Saat: 14.00
Yer: Caddebostan Kültür

Merkezi B Salonu
Düzenleyen: Kad�köy
Belediyesi Erenköy

Gönüllüleri
MEVLANA HAFTASI

Mevlana Derne�i Ba�kan�

Abdulhamit Çakmut
Tarih: 17.11.2014

Saat: 14.00
Yer: Sahray�cedid Gönüllü

Evi (Defne Park)
Düzenleyen: Kad�köy

Belediyesi Sahray�cedid
Gönüllüleri

Ö�RETMENLER GÜNÜ
KUTLAMASI

Tarih: 18.11.2014
Saat: 14.00

Yer: Bostanc� Gönüllü Evi
Düzenleyen: Kad�köy
Belediyesi Bostanc�

Gönüllüleri
DUYGU VE

DÜ�ÜNCELER�M�Z�N
PATRONU OLMAK

Davran�� Bilim Uzman�
Kunter Kurt

Tarih: 18. 11.2014
Saat: 14.30

Yer: Caddebostan Kültür
Merkezi B Salonu

Düzenleyen: Kad�köy
Belediyesi Zühtüpa�a

Gönüllüleri
HABERDEN YAYINA

GAZETEC�L�K
Gazeteci Cahit Özbay

Tarih: 20.11.2014

Saat: 14.00
Yer: Fenerbahçe Mah.

Gönüllü Evi
Düzenleyen: Kad�köy

Belediyesi Fenerbahçe
Mah. Gönüllüleri

DO�UM TAR�H�N�Z VE
�SM�N�ZDEK� SAKLI

SIRLAR
Ya�am Kodu Analisti Ve
Günerji Uzm. Mehmet

Altürk
Tarih: 19.11.2014

Saat: 14.00
Yer: Fenerbahçe Mah.

Gönüllü Evi
Düzenleyen: Kad�köy

Belediye Fenerbahçe Mah.
Gönüllüleri

BA� DÖNMES�
NEDENLER�

VE TEDAV�LER�
K.B.B  Uzm. Doç. Dr.

�enol Polat
Tarih: 21.11.2014

Saat: 14.00
Yer: Kriton Curi Park�

Gönüllü Evi
Düzenleyen: Kad�köy

Belediyesi Kriton Curi Park�
Gönüllüleri

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa
Kemal Atatürk, ölümünün 76. yılında, Kadıköy’de
binlerce kişinin oluşturduğu saygı zinciri ile anıldı

İlanlarınız için Gazete Kadıköy

nolu telefon numaralarından ulaşabilirsiniz.

0 216 348 70 60
0 532 726 73 01 

KAYIP iLANI
Kad�köy Belediyesi’nden alm�� oldu�um

I472373 no’lu tahsilat makbuzumu
kaybettim. Hükümsüzdür.
BOBAS DANI�MANLIK
�Ç VE DI� T�C.LTD.�T�.

Resmi tören, saat 9’u
5 geçe Kadıköy �skele
Meydanı’nda yapıldı 

KADIKÖY’DE ATATÜRK iÇiN EL ELE

Vil dan Ül gür Efe

�lhan �arman

Özlem Bayrak

Ay�e Suvari Erol

Gülsüm I�ık

Sevgi Muslu

Recep Öz�ahap

Doruk Ant Bozta�

Nur�en Yaralı

Gamze Bilge

�nci Babao�lu �nci Tanı� Hande Mepa

Duygu Samuray

Emre �skender

Berk Talayman

Lidün Cennet Nasır

Zey nep Oda ba �ı Se lim ve Kaan

Belediye kre�lerine giden çocuklar da
saygı zincirine katıldı

Na gi han �z bul Kor kut
ve o�lu Efe
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● Sem ra ÇE LE B�

1971 y� l�n da Ni �an ta �� ’n da Ha di Ol -
ca ta ra f�n dan ku ru lan ve ede bi yat -
ç� la r�n, sa nat ç� la r�n ve ay d�n la r�n

bu lu� ma ye ri olan Aka de mi Ki ta be vi,
20 y�l l�k ara n�n ar d�n dan ka p� la r� n� Ka -
d� kö y’ de aç t�. Yak la ��k bir bu çuk y�l
ön ce aç�l d� ��n da ede bi yat se ver le rin
duy du �u he ye can, ba� ka bir ha ber le art -
t�: “A ka de mi Ede bi yat Ödül le ri ye ni den
ve ri le cek.”

Aka de mi Ki ta be vi; Ka d� köy için
ye ni bir me kân sa y� la bi lir ama Tür ki ye
ede bi ya t� için hiç de o ka dar ye ni de �il.
Ha di Ol ca ’n�n Ka s�m pa �a ’da ki Ge mi
Ki ta be vi ad l� me kâ n� n� 1971 y� l�n da Ni -
�an ta �� ’na ta �� ma s�y la ba� l� yor Aka de -
mi Ki ta be vi ’nin ma ce ra s�. Ön ce le ri Ge -
mi Ki ta be vi ’nin mü da vim le ri Ni �an ta -
�� ’n�n yo lu nu tu tu yor da ha son ra dö ne -
min k�y met li ya zar la r�, �a ir le ri, ga ze te -
ci le ri a��n d�r ma ya ba� l� yor ki ta be vi nin
ka p� s� n�... 1991 y� l�n da eko no mik ve
dö ne min bi lin dik so run la r�n dan do la y�
ka pa na na ka dar bu ki ta be vi; �a ir, ya zar
ve ga ze te ci le rin ne fes al d� �� yer ola rak
bi li ni yor. 
�LK ÖDÜL 1979’DA

1979 y� l�n da Aka de mi Ödül le ri ve -

ril me ye ba� l� yor. Ya �ar Ke mal, Ada let
A�a o� lu, Ve dat Tür ka li, Onat Kut lar,
A. Ka dir gi bi isim le rin de �er len dir me -
le ri son ra s�n da dö ne min genç ya zar la r�
ödül len di ri li yor. Ede bi ya t�n he men he -
men tüm dal la r�n da ve ri len bu ödül le ri
ka za nan lar ara s�n da Ah met Al tan, Mu -
rat han Mun gan, Nev zat Çe lik, �n ci Aral,
Fey za Hep çi lin gir ler, Eren diz Ata sü gi -
bi isim ler yer al� yor.

Uzun bir ara dan son ra Aka de mi Ki -
ta be vi ’nin ku ru cu su Ha di Ol ca ’n�n o� lu
Mu zaf fer Ol ca ve Chi vi ya z� la r� Ge nel
Ya y�n Yö net me ni Öz can Sa pan ta ra f�n -
dan ye ni den ama bu kez Ka d� kö y’ de
aç� lan Aka de mi Ki ta be vi kal d� �� yer den
de vam edi yor ede bi yat ha ya t� na. 
ÖDÜL LER YE N� DEN

Atöl ye le riy le ve ya zar la r�n ka t�l d� ��
im za gün le riy le, Ka d� kö y’ ün ede bi yat
dün ya s� n� �en len di ren Aka de mi, ge çen
haf ta yap t� �� bir ba s�n top lan t� s�y la Aka -
de mi Ede bi yat Ödül le ri ’nin 2014 y� l�n -
da ye ni den ve ri le ce �i ni du yur du. 

Aka de mi Ede bi yat Ödül le ri ’nin ye -
ni se çi ci ler ku ru lun da Do �an H�z lan,
Se vin Ok yay, Sü re ya Ber fe, La ti fe Te -
kin, Ay �e Sa r� sa y�n, Yek ta Ko pan, Tur -
gay Fi �ek çi, Vec di Ç� ra c� o� lu ve Fe ri -
dun An daç gi bi isim ler bu lu nu yor.
Aç�k la ma da ne den bu isim le rin se çil di -
�i ne da ir �u ifa de ler yer al� yor: “Se çi ci -
ler ku ru lu be lir ti len bi le �i mi ödül len dir -
me sü re cin de ki bil gi, tec rü be ve ti tiz li �i
ifa de et mek te dir. Böy le bir se çi ci ler ku -
ru lu, genç eser sa hip le ri nin bu ödü le
ula� mak için gös ter me le ri ge re ken ça ba
ve is te �i de yön len di re cek tir.”
T� T�Z DE �ER LEN D�R ME

Se çi ci ler Ku ru lu ile ta n� nan Aka de -
mi Ede bi yat Ödül le ri ’ne bi raz ya k�n dan
bak t� �� m�z da bu ti tiz li �i gö rü yo ruz; 

� “�i ir” da l�n da 11 y�l da 28 eser
ödü le de �er bu lun du, 1 y�l ödül ve ril me -
di. 

� “Öy kü ” da l�n da 12 y�l da 31 eser
ödü le de �er bu lun du,

� “Ro ma n” da l�n da 3 y�l da 6 eser
ödü le de �er bu lun du, 9 y�l ödül ve ril me -
di.

� “De ne me-Ele� ti ri-�n ce le me-Ge -
zi ” dal la r�n da 7 y�l da 10 eser ödü le de -
�er bu lun du, 5 y�l ödül ve ril me di.

� “Ço cuk Ya z� n� ” da l�n da 3 y�l, 4
eser ödü le de �er bu lun du, 9 y�l ödül ve -
ril me di.

Ede bi yat dün ya s� n�n önem li isim le -
rin den olu �an jü ri nin ödül len dir me de ti -
tiz ça l�� ma s�, eser sa hip le rin de ki is tek li -
li �i ve öze ni art t� ra cak gi bi gö rü nü yor.
Ya r�� ma �art na me si ne, 
http://www.aka de mi1971.com/ 
ad re sin den ula �� la bi lir. 
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Aka de mi Ödül le ri, ün lü se çi ci ku rul la rıy la bi li ni yor

Gü nü mü zün önem li ede bi yat çı la rı, 1980’le rin ba �ın da
ilk eser le riy le Aka de mi ödül le ri ne de �er bu lun mu� tu

● Gökçe UYGUN

Ka d� köy Be le di ye si Ta rih Sa nat
ve Ede bi yat Kü tüp ha ne si (TE -
SAK) ge çen haf ta so nu il ginç

bir söy le �i ye ev sa hip li �i yap t�. Mar -
ma ra Üni ver si te si Ye ni Türk Di li ve
Ede bi ya t� Ana bi lim Da l� Ba� ka n� Prof.
Dr. Emi ne Gür soy Nas ka li, y�l lar için -
de Tür ki ye ’nin dört bir ya n�n dan top la -
d� �� so ya d� hi kâ ye le ri ni an lat t�. 

Es ki Cum hur ba� kan la r�n dan Ce lal
Ba ya r’ �n to ru nu olan Nas ka li, 1934’te
ç� kan So ya d� Ka nu nu ile genç Tür ki ye
Cum hu ri ye ti ’nin 16 mil yon va tan da �� -
n�n ken di le ri ne bi rer so ya d� seç ti �i ni
an�m sa ta rak, “So yad la r� n�n be lir len me -

si ço �un luk la er kek
ege men bir sü reç ti.
Ai le nin rei si se çer di
ge nel de. Bu se çim de
fi zi ki du rum, hal-ta -
v�r, mes lek gi bi özel -
lik ler gö ze ti lir di. Ben
bu hi kâ ye le ri yak la -
��k 6-7 y�l da ai lem de,
ya k�n la r�m dan, ak ra -
ba la r�m dan, ar ka da� -
la r�m dan, ar ka da� la -
r� m�n ta n� d�k la r�n dan
ve ö� ren ci le rim den top la d�m. 800 ci va -
r� so ya d� hi kâ ye si var. Bu ça l�� ma y�
tam da za ma n�n da yap m� ��m zi ra ar t�k
ai le le rin bü yük bü yük de de le ri ve fat et -
mi�, ka lan lar da bu hi kâye le ri zar zor
ha t�r lar ha le gel mi� le r” de di. Mus ta fa
Ke ma l’ in Ata türk so ya d� n� al ma s� n�n
Mec lis ka ra r�y la özel ola rak
al�n d� �� n� an�m sa tan Nas ka li,
Ata tür k’ ün ya k�n la r� n�n soy
isim le ri ni biz zat ken di el ya z� -
s�y la ka ��t la ra ya za rak be lir le -
di �i ni söy le di. Nas ka li, “So ya d�
ka nu nu ile gay ri müs lim so yad -
la r� n�n mu ha fa za edil me si ne
izin ve ri ldi �i ne da ir yan l�� bir
al g� var. Er me ni ler de o� lu an la -
m� na ge len ’ya n’ eki ne izin ve -
ril me di �i gi bi, ‘za de’ eki ne de
izin ve ril me mi�. Bu nun ne de ni
top lum da ki e�it li �i sa� la mak, ay r� ca -
l�k la r� yok et mek ti ” bil gi si ni ver di.
FI RIN CI YA ÇI TI R, GÖZ CÜ YE KES K� N

“Cum hu ri yet ta ri hi So ya d� Hi kâ ye -
le ri ’’ ad l� bir ki tap ya zan MÜ Ye ni
Türk Di li ve Ede bi ya t� Ana bi lim Da l�
Ba� ka n� Prof. Dr. Emi ne Gür soy Nas -
ka li ’nin der le di �i bil gi ler ��� ��n da Tür -
ki ye ’den ba z� soy isim hi kâ ye le ri;

� Cüz zam has ta l� �� ne de niy le de ri -
si dö kü len bur nu nu gü mü� le kap la tan
bir tüc car ‘gü mü �’ so ya d� n� al m��.

� Bir ma ki nist, ‘biz tren le her ye ri
gö rüp ge çi yo ru z’ so ya d� m�z ‘gör ge ç’
ol sun de mi�.

� Os man l� dö ne min de nam sal m��
bir e� ki ya y� kim se ya ka la ya maz m��. O
ne den le so ya d� ‘uç ka ç’ ol mu�.

� Ömer ad�n da çok k�s kanç bir ko -
ca, bir gün ka r� s� sa ç� n� ta rar ken ani den
eve gir mi�. Ka r� s� da e�i nin gel di �i ni

gö rün ce sa ç� n� ört me ih ti ya c� duy ma -
m��. Ama adam bu du ru ma çok si nir -
len mi�, ‘De mek ba� ka s� ani den gel se
se nin sa ç� n� gö re ce k’ di ye ka r� s� n�n ba -
�� n� kes mi�. Son ra bu adam ye ni den ev -
len mi�. Bu ye ni ev li li �in den do �an o� -
lu Sü ley ma n’ a ‘Kan l� Ömer o� lu’ den -

me ye ba� lan m��. Sü lay man da bu du ru -
ma çok üzü lür, bu olay la il gi li hiç ko -
nu� maz m��. Böy le ce bu ai le nin so ya d�
da ‘söy le me z’ kal m��. 

� Bir köy de bir üzüm ye ti� ti ri ci si,
ba� da bir küp bul mu�. �çin de ha zi ne
var san m��. He ye can la köy mey da n� na
ko �up ‘Bul dum, bul dum!’ di ye ba ��r -
m��. Küp bo� ç� k�n ca da kö yün alay ko -
nu su ol mu�. Bu olay dan ha re ket le so -
yad la r� ‘bul du m’ kal m��.

� Bir köy de, kö yün ilk ���k l� evi nin
ai le si ne ‘� ��k la r’ so ya d� ve ril mi�. Köy
kah ve sin de en çok çay içe ne ‘çay c� ’,
do nan ma da iyi göz cü olan bi ri ‘kes -
kin’,  kes kin mi zaç l� bi ri ‘k�r ba ç’ so -
yad la r� ve ril mi�.  

� Bir kö yün ta ma m� ken di le ri ne
�s tik lal Mar �� ’n�n söz le ri ni so ya d� ola -
rak se çer ken, bir ba� ka köy de ma den -
le ri soy isim ola rak al ma ka ra r� ver mi� .

Ahmet Altan
�nci
Aral Murathan Mungan

Vedat
Türkali Ya�ar Kemal Adalet A�ao�lu

Akademi Ödülleri
Kadıköy’e taşındı

Aka de mi Ede bi yat Ödül le ri ’nin du yu rul du �u açık la ma ya
Ka dı köy Be le di ye Ba� ka nı Ay kurt Nu ho� lu da ka tıl dı 

Türkiye edebiyatının
köşe taşlarından
Akademi Kitabevi,
mekânından sonra,
gelenekselleşen
ödüllerini de
Kadıköy’e taşıdı.
Akademi Ödülleri,
23 yıl aradan sonra
yeniden veriliyor

� Hilmi Yavuz: Akademi Kitabevi,
okuryazar ve entelektüellerin
bulu�ma mekân�yd� o y�llarda.
Benim i�yerim de Ni�anta��’ndayd�
ve Maçka’dan a�a��larda,
Valideçe�me’de oturuyordum.
Ak�amlar� i�ten ç�k�nca, do�ruca
Akademi Kitabevi’ne u�ruyor,
orada s�k s�k kar��la�t���m dostlarla
birlikte oluyordum. Emil Galip
Sandalc�’y� (o da Te�vikiye’de
oturuyordu), Vedat Türkali’yi,
Demirta� Ceyhun’u özellikle
hat�rl�yorum. Genç bir romanc�
aday� olarak Orhan Pamuk’u, ilk
defa orada ‘Akademi Kitabevi’nde
tan�m��t�m. ‘Akademi Kitabevi’nde
imza günleri de düzenlenmekteydi.
Aziz Nesin’den Cemil Meriç’e (Aziz
Nesin, 80’li y�llarda, Akademi
Kitabevi’nin, yan�lm�yorsam hemen
biti�i�indeki apartman�n bir
dairesini kiralam��t�; galiba o daireyi
hem çal��ma mekân� hem de, ara
s�ra kalmak için kullan�yordu), Attila
�lhan’dan �ükran Kurdakul’a kadar,
okuryazar kesimin nerdeyse tümü
için imza günleri! Hadi Olca, genç
öykü yazarlar�n� ve genç �airleri
özendirmek için ‘Akademi Ödülleri’
de koymu�tu... K�saca, ‘Akademi
Kitabevi’, bütün bu etkinlikleri ile
gerçek bir ‘Akademi’ gibiydi...”
� Hüseyin Alemdar (�lk kitab�
“Toplanm�� Sevgi Ölüleri” ile 1985
Akademi Kitabevi �iir Ba�ar�
Ödülü’nü kazand�):
“Geçmi�te verilen Akademi

Kitabevi Ödülleri’ni an�msad�kça,
akl�ma ödüllerin ödülden çok “okul
özelli�i” ta��mas� gelir. Akademi
Ödülleri’nin kurucusu çok de�erli
edebiyat insan� Hadi Olca’y�
burada rahmetle anarken, bugün
“okul özelli�i” ta��yan ödül
kurumlar�n�n eksikli�i her geçen
gün kendini daha fazla
hissettiriyor.”
� Süha Tuğtepe: “Akademi
Kitabevi’nin saat be�te ba�layan
imza günleri ve sonras�ndaki
sohbetleri pek ünlüydü. Bab�âli’nin
ilk alternatifi oldu�unu söylerken,
bo�una nefes tüketmedi�imizin
delili olarak; buradaki söyle�ilerde
on alt� on yedi ya��ndaki okurlarla
elli altm�� ya��na ermi� okumu�-
yazm��lar, sanki akranm�� gibi
birbirleriyle sohbet ederlerdi. 
(Yazar�n “Ni�anta��... Ni�anta��...”
isimli kitab�ndan al�nm��t�r)

Akademi Kitabevi için
KiM NE DEDi?

Soyadınızın hikâyesini
BiLiYOR MUSUNUZ?

Aziz Nesin’in kaleminden
soyad�n�n hikâyesi; “1934 y�l�nda
Soyad� Kanunu ç�kt�, her Türk
kendine bir soyad� alacakt�.
Herkes kendi soyad�n� kendisi
seçti�i için insanlar�n bütün gizli
a�a��l�k duygular� ortaya ç�kt�.
Dünyan�n en cimrileri ‘eli aç�k’,
dünyan�n en korkaklar� ‘yürekli’,
dünyan�n en
tembelleri ‘çal��kan’
gibi soyadlar� ald�lar.
Bir mektup
yazabilecek
zamanda ancak
imzas�n� atabilen bir
ö�retmenimiz
kendisine ’Çevikel’
soyad�n�n alm��t�. Irkç�l���n yay�ld���
günler oldu�undan, özellikle
Türklü�ü kar���k olanlar �rkç�l���
anlatan soyadlar�n� kap���yorlard�.
Her türlü ya�mada hep sona
kald���m için güzel soyad�
ya�mas�nda da sona kald�m.
Bana, ortada böbürlenebilece�im
bir soyad� kalmad���ndan,
kendime ‘nesin’ soyad�n� ald�m.
Herkes ‘nesin’ diye ça��rd�kça ne
oldu�umu dü�ünüp kendime
geleyim istedim.”

AZiZ NESiN,
SEN NESiN?

Her
birimizin soyadının
farklı bir hikâyesi var. Kimi
kökenlere, kimi görünüşe, mizaca,
kimi mesleğe dayanıyor.
Kimisi de nüfus memurlarının
tercihiyle seçilmiş
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birimizin soyadının
farklı bir hikâyesi var. Kimi
kökenlere, kimi görünüşe, mizaca,
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Her
birimizin soyadının
farklı bir hikâyesi var. Kimi
kökenlere, kimi görünüşe, mizaca,
kimi mesleğe dayanıyor.
Kimisi de nüfus memurlarının
tercihiyle seçilmiş

Yazar Halide Edib ve
e�i doktor Adnan,
‘Soyadı tanınmayan
ki�iler içindir, oysa biz
toplumda ünlüyüz’
diyerek soyadı seçmeyi
reddetmi�ler önce. Ama
sonra, ‘Bizim adımız
var’ dü�üncesinden
hareketle ‘Adıvar’
soyadını almı�lar.
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� Piyanoda iki genç solist
Mimar Sinan Üniversitesi Devlet
Konservatuvar� Piyano
Bölümü’nde okuyan iki genç
yetenek Utku Asan ve Pelinnur
I��kc�, Caddebostan Kültür
Merkezi Büyük Salon’da klasik
müzik sevenler için bir konser
verecekler. 19 Kas�m Çar�amba
günü saat 20.00’de ba�layacak
konserde Asan ve I��kc�
dinleyicilerine, Beethoven, Bach,
Chopin, Rachmaninoff,
Prokofyev’den eserler
seslendirecekler. Konser biletleri
Tam 20 TL, Ö�renci 10 TL.
Adres: CKM Ba�dat Cad. Haldun
Taner Sok. No:11 Kad�köy /
0216 467 25 68

Ak tif fel se fe Ka d� köy �u be si, Dün ya Fel se fe
Gü nü ne de niy le Ka d� köy Fel se fe Gün le ri -
’nin il ki ni dü zen li yor. Cad de bos tan Kül tür

Mer ke zi ’n de ya p� la cak 1. Ka d� köy Fel se fe Gün le -
ri, 17-23 Ka s�m gün le ri ara s�n da ola cak. 

Tüm dün ya da ve ül ke miz de ka s�m ay� n�n üçün -
cü haf ta s�n da kut la nan Dün ya Fel se fe Gü nü ne de -
niy le dü zen le nen et kin lik ler kap sa m�n da, bir haf ta
bo yun ca fel se fe nin ki �i le re sa� la ya bi le ce �i sor gu -
la ma, dü �ün me ve ey lem ola nak la r� na dik kat çe ki -
le cek; bi rey sel ve top lum sal ya �am da,  dün ya
so run la r� n�n çö zül me sin de oy na ya bi le ce �i ak tif rol
ha t�r la t� la cak. 

Tü mü üc ret siz olan et kin lik le re CKM 3. kat ta -
ki se mi ner sa lon la r�n da ve fua ye ala n�n da ka t� la bi -
lir si niz. 
PROG RAM:
17 Ka s�m Pa zar te si 19:30 - Fel se fe Gün le ri ve Ser -
gi le rin Aç� l� �� 
18 Ka s�m Sa l� 15:00 A sa lo nu - Tan Oral ile Söy -
le �i: Dü �ün ce gü cü
20 Ka s�m Per �em be 15:00 A sa lo nu -  Dün ya Fel -
se fe Gü nü Kon fe ran s�: Dü �ün ce le ri miz Ya �am la -
r� m� z� Na s�l Be lir ler? 
Ad res: CKM Ba� dat Cad. Hal dun Ta ner Sok.
No: 11 Ka d� köy / 0216 467 25 68 
Ak tif fel se fe Tel: 0216 336 36 11
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ÖNSÖZ
Kaderi Da�ıtan Mavi
Ressam, yazar ve sanat tarihçisi Gürol
Sözen, y�llardan beri sanatç� ve ara�t�rmac�
yüre�iyle izini sürüp kapsaml� boyutta
kitapla�t�rd���, müze eserleriyle binlerce y�l�
kar��la�t�rarak sergiledi�i, belgesel filmlerini
gerçekle�tirdi�i bu co�rafyay� bu kez “Kederi
Da��tan Mavi” adl� denemeleriyle okurun
kar��s�na ç�kar�yor. Yazar�n di�er kitaplar�ndan
fark�; Anadolu co�rafyas�n�n sular�, mavisi,
mart�lar�, güvercinleri, çiçekleri ve on iki bin
y�ldan beri konup göçenlerden
artakalanlar�yla penceresini yar� aral�k
b�rakmas�d�r... Aralad��� bu pencerede
sanatç� dostlar� da var, do�adaki kendi
seçkileri de: Tabii ki günümüz ve kendisiyle
de hesapla�may� bu arada unutmam��!
¥ Tarihçi Kitabevi / 280 sayfa / 20 TL
Sanal kitap ma�azas� idefix.com’un verilerine
göre haftan�n en çok satan kitaplar� �unlar:
¥ Aylak Adam / Yusuf At�lgan / Yap� Kredi
Yay�nlar� / 164 sayfa / 10.00 TL 
¥ Handan / Ay�e Kulin / Everest Yay�nlar� /
272 sayfa / 20.00 TL 
¥ Yirmi Birinci Yüzy�lda Kapital / Thomas
Piketty / 763 sayfa / 32.00 TL 

Baba Zula-34 Oto Sanayi
Türkiye’nin belli bir tür içine dâhil edemedi�i
ender gruplardan olan Baba Zula’n�n yeni
albümü “34 Oto Sanayi” ç�kt�. Geleneksel halk
müzi�inden beslenen müzikal köklerimizden
ald�klar�n� ça�da� müzikle birle�tiren grup özgür
bir tarz ortaya koyuyor. Türkçe saykodelik müzik
yapan grubun sahne performanslar� da takdire
�ayan. Albümde, �taat Etme, Ba�ka Bir Alem,
Gariplere Yer Yok, �lk A�k�m, Sinek Koca,
Ufakl�k, Küçük Kurba�a ve Direni� Destan� adl�
sekiz �ark� bulunuyor.
Lila Records / 19.90 TL
Ruhu doyuran �ark�lar:
¥ Dünden Esintiler -1 �a�k�n / Erkin Koray /
Kalite Müzik / 13.00 TL 
¥ Eski Dostum Tankla Gelmi� / Adamlar /
People Make Music / 19.90 TL
¥ Bir Gün Mutlaka / Halil Karaduman / Avrupa
Müzik / 14.90 TL

Renkler senfonisi
Güher&Süher Pekinel karde�lerin “Renkleri
Duymak, Sesleri Görmek” temas�n� ta��yan yeni
DVD’leri uluslararas� lansman�n�n ard�ndan
Türkiye’deki raflardaki yerini ald�. Güher&Süher
Pekinel’in üçüncü DVD'leri
“Zubin Mehta, Güher&Süher
Pekinel In Concert” Belá
Bartok'un eserinin yan� s�ra,
Ludwigsburg Müzik Festivali
dahilinde çald�klar� Schubert,
Mozart, Debussy ve Infante'nin
de aralar�nda bulundu�u canl�
konser kay�tlar�n� içeriyor.
Renkler ve sesler aras�ndaki bu �a��rt�c� ili�kinin
bir yans�mas� olan bu konser kayd� dinleyenlere
ve renkler senfonisine bir davet niteli�inde…
Art House Classics / 72.00 TL 

KİTAPLIKTİYATRO

� Köstebekgiller sahnede!
Televizyon ekranlar�ndan tan�d���m�z “Köstebekgiller” ailesi, �imdi
de sahneye ç�k�yor. �stanbul Stüdyolar�’n�n sahneye ta��d���
müzikli çocuk oyununun tam ismi “Köstebegiller Boyo’nun
Rüyas�”. Oyunda, Boyo, Süslü ve Kösteban, Bay Melodi’nin

sihirli müzik kutusunun içine
girerler. Kutuda kapal�
olarak kalm�� di�er masal
kahramanlar�yla birlikte
efsanevi “Kurma Kolu”nu
bulup evlerine dönmeye
çal���rken kötü kalpli kraliçe
ve Bay Melodi onlara engel
olmaya çal���r. 3-11 ya�
grubuna hitap eden oyun
22 Kas�m Cumartesi saat
13.00’te Halis Kurtça
Kültür Merkezi’nde.
Bilet fiyatlar� herkes
için 25 TL. 
Adres: Ressam Salih
Ermez Cad. Gözcübaba
Merdivenköy /
0216 357 28 36

KAÇIRMA

Biraz FELSEFE yapal�m m�?

HAFTANIN
PUSULASI

ALBÜM

ÇOCUK OYUNU

HAFTANIN
KAÇMAZLARI

� Kelebekler özgür müdür?
Tiyatro Ak’la Kara, yeni sezon oyunlar�ndan biri olan “Kelebekler
Özgürdür” oyununu sahnelemeye devam ediyor. Leonard
Gershe’nin yazd��� eseri, Murat Sar� sahneye koymu�. Kerem
Kobanbay, Buket Dereo�lu, Bedia Ener ve Hakan Çeliker’in rolleri
payla�t��� Kelebekler Özgürdür’de do�ur�tan görmek engelli Don
Baker’in, 35 ya��ndan sonra ilk kez kendi ba��na ya�amaya
ba�lamas� anlat�l�yor. Don’un New York’taki küçük dairesinin
kar��s�na Jill ad�nda bir oyuncu ta��n�r. Don ve Jill k�sa bir süre
sonra yak�nla��rlar. Jill
dünyada hiç kimsenin
görmek istemeyenler
kadar kör olmad���n�
Don’dan ö�renir. Ve
�imdiye kadar hiç
görmedi�i bir dünyay�
görür. Oyun,14-15 20-
21 27-28 Kas�m
tarihlerinde 20.30’da
Tiyatro Ak’la Kara’da
izlenebilir.
Bilet fiyatlar� tam 35 TL,
ö�renci /
ö�retmen 25 TL.
Adres: Bahariye Cad.
Aky�ld�z Pasaj� No:92
Kad�köy /0216 541 43 59

Kadıköy Belediyesi, geçen yıl düzenlediği Piyano
Yarışması’nın ardından bu yıl da Keman Yarışması düzenliyor

Kar mad ra ma ye ni aç t� -
�� ken di me kâ n�n da ki
ilk et kin li �i ger çek -

le� ti ri yor; Go Oyu nu Se mi -
ne ri. 3. Dan Go oyun cu su
Gi ray Er di, Uzak do �u ’nun 4
bin y�l l�k bu ka dim oyu nu nu
tüm in ce lik le ri ile si ze an la t� -
yor. Hâ lâ oy na nan en es ki
tah ta oyu nu ile ta n�� mak is-
 ter se niz ye ri ni zi �im di den
ay�rt ma n� z� tav si ye edi yo ruz.
15 Ka s�m Cu mar te si 15.00’te
ba� la ya cak se mi ner üc ret siz
ama yer ler s� n�r l�. 

Ad res: De ri ci Zey nel
Sok. 8/A Sö �üt lü çe� me /
0532 448 30 72 -
0532 285 66 66

DVD

Ka d� köy Be le di ye si Sü rey ya Ope ra s�, 2015 y� -
l�n da 16-25 ya� gru bun da ki genç vir tü öz
aday la r� için “U lu sal Ke man Ya r�� ma s� ” dü -

zen li yor. Ko nuy la il gi li bir aç�k la ma ya pan Be le di -
ye Ba� ka n� Ay kurt Nu ho� lu, he def le ri nin bu
alan da ki genç ye te nek le ri bul mak ve özen di ril me si -
ne ola nak sa� la mak ol du �u nu be lir ti yor. Nu ho� lu
�un la r� söy lü yor: 

“Be le di ye miz bu de fa, ül ke mi zin
ön de ge len mü zik çi le ri, vir tü öz le ri -
nin da n�� man l� ��y la ha z�r la nan özel
�art na me ye gö re genç ler için bir
Ke man Ya r�� ma s� aç m�� t�r. 2015
Ha zi ran ay�n da so nuç la na cak ya -
r�� ma n�n de �er len dir me si ni Tür -
ki ye ’nin uz man ve vir tü öz
mü zis yen le rin den olu �an bir se -
çi ci ku rul ya pa cak t�r.”

Ge çen y�l ya p� lan Pi ya no
Ya r�� ma s� ’n da ol du �u gi bi bu
y�l da ya r�� ma n�n yü rü tü cü lü -
�ü nü Sü rey ya Ope ra s� yet ki -
li le ri yü rü te cek. Jü ri de ise
yi ne us ta lar yer al� yor: Ci hat
A� k�n, Gü rer Ay kal, Ay la
Er du ran, Çi� dem �yi cil, Su -
na Kan, Ay �e gül Sa r� ca ve Öz can Ulu can.

Ya r�� ma ya 16-25 ya� ara s� TC va tan da �� tüm ke-
 man c� lar ba� vu ra bi li yor; ba� vu ru la r�n son ta ri hi ise
18 Ma y�s 2015. 
ÖDÜL LER

Ulu sal Ke man Ya r�� ma s�n da bi rin ci ye 5 bin TL,
ikin ci ye 3 bin 500 TL ve üçün cü ye 2 bin 500 TL pa -
ra ödü lü ve ri le cek. Ay r� ca ilk üçe gi ren genç ke man -
c� lar Sü rey ya Ope ra s� ’n da re si tal ver me im kâ n� na
ka vu �a cak. Ödül ler ara s�n da “man si yon ödü lü ” ve

“jü ri özel ödü lü ” de var. Man si yon
ödü lü alan genç ke man c� Ka d� -
köy Be le di ye si ’nin kül tür mer ke-
z le rin den bi rin de kon ser ve re cek.
Jü ri Özel Ödü lü ’nü alan ise 2016
�KSV Mü zik Fes ti va li ’n de re si tal
ve ya or kes tra e� li �in de kon çer to
kon ser im ka n� ya ka la ya cak. 

Ay r� ca jü ri nin uy gun gör dü �ü
bir ya r�� ma c� ya GE WA mar ka bir
ke man he di ye edi le cek. Ku �u Mü zik
de, de re ce ye gi ren ya r�� ma c� la ra tüm
ürün le rin de yüz de 30’a va ran in di rim -
ler uy gu la ya cak. Ba� vu ru için ya r�� ma
�art na me si ne www.kbso ke man ya ris -
ma si.com ve www.su rey ya ope ra -
si.org/ya ris ma web si te le rin den
ula �a bi lir si niz. 

Hazırlayan: Semra ÇELEB� / sem.celebi@hotmail.com
ETKİNLİK DUYURULARINIZ İÇİN gazetekadikoy@gmail.com

KONSER

� Südor’dan ‘Ba�langıca Yolculuk’
Sanatç� Teoman Südor, �talya Venedik, Lignano ve Udine’de

Galeri Diani’nin katk�lar�yla
açt��� sergilerden sonra
yap�tlar�n� Kad�köy’e ta��yor.
Sanatç�, ‘Ba�lang�ca Yolculuk’
adl� yeni sergisinde gerçek
üstü yorumuyla Rönesans
manzara gelene�i ve ���klar
e�li�inde sessiz, dingin,
neredeyse di�er bir dünyan�n
olabildi�ince zaman d���
sonsuzlu�unu irdelerken,
bilinen dünyan�n da d���na
ç�k�yor. Teoman Südor’un
sergisi, 22 Kas�m-12 Aral�k
tarihleri aras�nda Kad�köy
Galeri Diani’de görülebilir. 
Adres: Rasimpa�a Mah. Uzun
Haf�z Sok. No: 96/1 Kad�köy /
0533 236 31 34

KEMANINIZLA
SES VER�N

SERGi Oyuna devam
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Bu ül ke de ya �a y�p da ku ru fa sul ye sev -
me yen in san az d�r her hal de. Zi ra an-
 ne le ri mi zin ço cuk ken bi ze “çok

sa� l�k l� ” di ye rek ye dir di �i pek çok ye mek
ara s�n da ger çek ten hem sa� l�k l� hem de lez -
zet li olan lar dan bi ri dir. Ta bi o za man lar, mut-
 fak lar da çok ça pi �en bak la gil le rin “u cu z”
ol ma s� n�n da et ki si var d�, �u za man da bun dan
bah set mek pek müm kün de �il. Et siz bi le yap-
 sa n�z, ba zen cep ya ka bi li yor.

Yi ne de, hâ lâ an ne evin dey se niz ya da ev
ye mek le ri pi �ir me yi se vi yor sa n�z, ay da y�l da
bir de ol sa o ev de mut la ka ku ru fa sul ye pi �i -
yor dur. Hat ta ya n� na te re ya� l� pi rinç pi la v�;
bir de tur �u ek sik edil mi yor dur. 

Ama her kes bu ka dar �ans l� de �il ta bi.
Ev de ye me �an s� ol ma yan lar için is ti ka met
es naf lo kan ta la r�. Bir do lu ev ye me �i nin ya -
n�n da ku ru fa sul ye ye mek müm kün. Fa kat
ku ru fa sul ye nin lez zet li si ni ar� yor -
sa n�z Ka d� kö y’ de bu i�i la y� ��y la
ya pan, mer ke zi ne de sa de ce ku ru
fa sul ye yi alan bir yer var. Ad� da
ken din den men kul: Me� hur Se la nik
Ku ru Fa sul ye ci si. 
TRAK YA ’DAN RIH TI M’ A

Lo kan ta n�n sa hi bi Mus ta fa Za -
fer Ya vuz, do� ma bü yü me Mo da l�.
De de si, Se la nik göç me ni. Ön ce Ge -
li bo lu ’ya ora dan da Mo da ’ya ge li -
yor lar ai le cek. 1949 do �um lu Za fer
Bey tüm öm rü nü bu semt te ge çi ri -
yor, Ka d� köy ta ri hi nin de ta n�k la -
r�n dan do la y� s�y la. 

Ku ru fa sul ye le ri mi zi yer ken
ba� la d� �� m�z soh be ti mi zin ana ko -

nu su, ye mek ler den ve lo kan ta dan çok Ka d� -
köy olu yor. R�h t�m da ki tram vay la gi di len
okul yo lu, Mo da bur nun da ki de niz key fi, ka -
p� la r� her da im aç�k kom �u lar da ge çi ri len ke -
yif li ço cuk lu k… 

Ta bii ev de her da im pi �en, Trak ya usu lü
ye mek ler de o ço cuk lu �un par ça s�. Y�l lar ca
fark l� i� ler yap t�k tan son ra 2007 y� l�n da,
mem le ke ti ne has tat la r� su na ca �� bir me kan
aç ma ya ka rar ve ri yor Za fer Ya vuz. Ka d� köy
R�h t� m’ da aç t� �� lo kan ta s�n da sa de ce ku ru fa-
 sul ye de �il, Edir ne ta va ci �e ri, Ke �an sa t�r
köf te ve Se la nik köf te yi de ek li yor mö nü ye.
K� sa sü re de mü da vim ler ar t� yor. 
RIH TI M’ DAN MO DA ’YA

Ye di y� l�n ar d�n dan ana yur du Mo da ’ya
ta ��n ma ya ka rar ve ri yor Za fer Ya vuz. Yak la -
��k üç ay ön ce ta �� d� �� lo kan ta s�n da �im di çok
da ha mut lu. “E vi me gel mi� gi bi his se di yo-

 ru m” di yor. �im di Mo da Cad-
 de si üze rin de bu lu nan me kâ -
n�n da, hem mü da vim le ri ne
hem de ye ni mi sa fir le ri ne lez -
zet li ku ru fa sul ye si ni tat t� r� yor.
Ta bi ya n�n da pi la v�, ac� bi ber
tur �u su ve ca c� ��y la bir lik te. �s -
te ye ne ta va ci �e ri ve ku ru köf -
te her da im ha z�r. 

Et siz ol ma s� na ra� men ta -
d� n� al d� �� m�z, lo kum gi bi pi� -
mi� ku ru fa sul ye yi yer ken
so ru yo ruz “Se la nik ku ru fa sul -
ye si nin, bil di �i miz fa sul ye den
far k� ne?”di ye. “Ev de ye di �i -

niz den bir far k� yok as l�n da. Ço �u es naf gü -
veç te ya p� yor ar t�k. Biz es ki usul ten ce re de
pi �i ri yo ruz, te re ya �� n� ek sik et mi yo ruz. Hep -
si bu ” di yor. S�r r� pi �ir me �ek lin de her hal de
deyip faz la üs te le mi yo ruz. 
F� YAT LAR CEP YAK MI YOR

Me� hur Se la nik Ku ru Fa sul ye ci si ’n de bir
ta bak ku ru fa sul ye yi 8 TL’ ye ye mek müm -
kün, e�er pas t�r ma l� ter cih eder se niz fi yat 10
TL’ ye yük se li yor. Pi lav üs tü ku ru ise 7 TL.
Fa sul ye ni zin ya n� na pi lav ve ca c�k da al�r sa -
n�z 17 TL he sap ödü yor su nuz. Çay lar, ta bi ki
ik ram!

Ad res: Mo da Cad. No: 85 / A Ka d� köy
Tel: 0216 336 1146
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� Klama Dayîka Min/Annemin �arkısı
2014 Saraybosna Film Festivali’nde En �yi Film ve
En �yi Erkek Oyuncu ödülünü kazanan, 2014
Uluslararas�
Antalya Alt�n
Portakal Film
Festivali’nde de
En �yi �lk Film, En
�yi Erkek Oyuncu,
En �yi Yard�mc�
Erkek Oyuncu ve
En �yi Müzik
ödüllerini alan
“Klama Dayîka
Min / Annemin
�ark�s�” nihayet
vizyona giriyor.
Filmde Ali, y�llar
önce �stanbul’a göç etmek zorunda kalan, ac�s�n�
bir foto�rafta ta��yan ve �imdi kentsel dönü�üm
yüzünden ikinci defa göçe zorlanan annesi
Nigar'�n akl�na tak�lan bir dengbej �ark�s�n�
bulmaya çal���yor. Annemin �ark�s�, 14
Kas�m’dan itibaren Moda Sahnesi/Sinemas�’nda
14.30 ve 19.00 seanslar�nda; Altunizade Capitol
Spectrum’da 15.00 ve 21.15 seanslar�nda
izlenebilir. | Dram | 103' | Kürtçe, Türkçe |
• Ac�badem Cinemaximum (Akasya)
Evliya Çelebi Ölümsüzlük Suyu 11:00 13:00 15:15
17:30 19:30 21:30
Y�ld�zlararas� 10:45 11:00 (IMAX) 11:15 14:00
14:15 (IMAX) 14:30 17:30 17:45 (IMAX)
18:00 21:15 21:30 (IMAX) 21:45
Olur Olur! 11:00 13:30 16:15 19:00 22:00
Kirli Para 11:30 14:00 16:30 19:00 21:30
Serena 11:15 13:45 16:15 19:00 21:45
Adres: Ankara Devlet Yolu Haydarpa�a Yönü
Çeçen Sokak Akasya AVM Ac�badem/
(0216) 510 13 96
• Caddebostan Cinemaximum (Budak)
Y�ld�zlararas� 11:00 14:30 18:00 21:30
Kirli Para 11:10 13:40 16:10 18:40 21:10 23:40
(Cm-Cts)
Serena 11:00 13:30 16:00 18:30 21:00 23:30
(Cm-Cts)
Ar� Maya 11:00 Türkçe (XPAND 3D) 13:10 Türkçe
(XPAND 3D) 15:20 Türkçe (XPAND 3D)
17:30 Türkçe (XPAND 3D) 19:40 Türkçe
(XPAND 3D)
Unutursam F�s�lda 11:00 13:40 16:20 19:00 21:40
24:20 (Cm-Cts)
Adres: Caddebostan Kültür Merkezi Haldun
Taner Sok. No:11 Caddebostan/
(0216) 358 02 02
• Kad�köy Kad�köy
Y�ld�zlararas� 12:00 15:00 18:00 21:00
Oflu Hoca’n�n �ifresi 11:00 15:00 21:15
�ncir Reçeli 2 13:00 17:00 19:00
Adres: Bahariye Cad. No:26 Kad�köy/
(0216) 337 74 00
• Kad�köy Rexx
Olur Olur! 11:15 13:15 15:15 17:15 19:15 21:15
�n�aat 2 11:00 13:30 16:0018:30 21:00
Kirli Para 15:15 19:15
Deniz Seviyesi 13:00 21:30
Sivas 11:00 17:30
Unutursam F�s�lda 11:15 13:45 16:15 18:45 21:15
�ncir Reçeli 2 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00
21:15
Adres : Cafera�a Mah. Bahariye Cad. Sak�zgülü
Sok. No:2022 Kad�köy/ (0216) 336 01 12

SİNE
VİZYON

�SM�YLE ve görüntüsüyle, yoldan geçeni
içeri çeken mekânlardan �ki Kedi Cafe.
Moda’da olmas�na da �a�mamal� zira
semt kedileriyle de ünlü. Kuru fasulyenizi
yedikten sonra can�n�z çay e�li�inde tatl�
yemek isterse �ki Kedi Cafe güzel bir
seçenek olabilir. Oyun Atölyesi’nin
bulundu�u sokakta olan kafe, henüz alt�
ay önce aç�lm��. Sahibi Behire Ufuk
Güven, 18 y�l antikac� olarak i�lettikten
sonra mekân�, daha “sosyal” bir i�
olmas� nedeniyle kafeye çevirmi�.
Kafenin mimari tasar�m� da aslen grafiker
olan Güven’e ait. �çeri girince gözlerimiz
kedileri ar�yor ancak nafile! �simdeki o iki
kedi kafede yok. Bu durumu Behire
Han�m, “Yiyecek içecek i�i yapt���m�z
için içeride kedi personeli
bulunduram�yoruz maalesef” diyerek
aç�kl�yor. Ama Moda’n�n sokak kedileri
her daim kafenin önünde. Pasta �efi
Melih Bey’in elinden ç�kan ürünler çok

lezzetli. Özellikle “ekler pasta” �imdiden
efsane olmu�. Biz “balkabakl�
cheesecake”i denemeyi tercih ediyoruz.
Tatl�lar�n yan� s�ra tuzlu ki�ler pasta,
kahvalt� ve tost çe�itlerinin de oldu�u
kafede gençlerin tercihi ise “avokado
soslu sebzeli tost”. Demli çay�, Türk
kahvesi ve �talyan kahveleriyle de keyif
veren bir mekân �ki Kedi Kafe.
Cheescake ve ekler pastalar�n 10 TL,
ev yap�m� reçellerle zenginle�tirilmi�
kahvalt�n�n
16 TL, yan�nda
salatas�yla
servis edilen
avokado soslu
sebzeli tostun
10 TL’den
sat�ld��� kafede
çay 2,5,
Türk kahvesi
ise 5 TL. 

K
A

D
I
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F
E

iKi KEDi CAFE 

Selanik’ten gelen
“KURU” lezzet

Balkanlar’dan gelip Trakya üzerinden yurdumuza giren tek şey “soğuk hava
dalgası” değil elbette. Ondan çok daha keyif veren bir lezzet var: Kuru Fasulye

Hazırlayan: Semra ÇELEB�

Adres:
Doktor Esat I��k Caddesi, 9/B
Kad�köy Tel: 0216 347 04 56 /

0536 516 35 36
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● Gökçe UYGUN

Ka d� kö y’ ün iko nik semt le rin den Mo -
da, sa kin le ri ni te dir gin eden bir de �i -
�i min e�i �in de. Bar lar So ka �� ola rak

bi li nen Ka di fe So kak ve çev re sin de ge ce so -
kak lar da iç ki içil me si nin ya rat t� �� so run lar -
la iyi ce ay yu ka ç� kan bu te dir gin lik gün
geç tik çe ar t� yor. 

Ca fe ra �a Ma hal le Muh ta r� Zey nep Ay -
man, so ru nun ‘iç ki me se le si’ ola rak yan s� -
t�l ma s�n dan ra hat s�z. Mo da ’da za ten çok
faz la iç ki li me kân ol du �u bil gi si ni ve ren Ay -
man, “Ka di fe So kak ve çev re si, bu so ru nun
gö rü nen yü zü ve doy ma nok ta s� na ge len
yer ler. Ma hal le miz 15 bin ci va r�n da ko nu ta,
30 bin ci va r� nü fu sa sa hip. Biz Mo da ’da ya -
�� yo ruz, evi miz bu ra da, bu ra da ya t�p kal k�p
bu ra da din le ni yo ruz. Ama ar t�k son 1.5 se -
ne dir Mo da ’da ya �a ya maz ha le gel dik. Her
yer ca fe, bar gi bi top lu otur ma me kân la r�y -
la dol du.  So kak la r� m�z; sa bah la ra ka dar �ar -
k� söy le yen, kav ga eden, soh bet eden
in san la r� ko nuk edi yor. So kak la r� m�z;  iba -
det ha ne le ri miz umu mi tu va let ola rak kul la -
n�l mak ta, çe kin ce siz ‘a da ba mu ga yi r’
sah ne le re ev sa hip li �i ya p� yor. So kak la r� -
m�z; gü nün ilk ���k la r� na ka dar ko nuk la r� n�
mut suz ve bed bin bir �e kil de a��r la mak zo -
run da ka l� yor. Kü çü cük bir ya r� ma da olan
Mo da, ar t�k bu yü kü kal d� ra m� yor. Biz ma-
 hal le miz de hu zur ve gü ven lik için de otur-
 mak is ti yo ruz.  Cam la r� m� z�n kim ol du �u
bi lin me yen ler ta ra f�n dan k� r�l ma s� n� is te mi -
yo ruz. ‘Sen ora da çok otur dun bi raz da biz
ya �a ya l� m’ di ye ev le rin de teh dit edi len in-
 san lar ola rak ya �a mak is te mi yo ru z” di yor.
Ay man, so ru nun çö zü mü için de ‘Ar t�k Mo -
da ’ya ye ni me kân aç�l ma s�n ve Ka d� kö y’ ün
mer ke zin de, ya �am ala n� ol ma yan bir yer
e� len ce-ye me-iç me sa ha s� ola rak dü zen len -

si n’ öne ri sin de bu lu nu yor.
MO DA LI HU ZUR �S T� YO R…

Mo da sa kin le ri de ya �a nan de �i �im den
ra hat s�z... �s mi ni ver mek is te me yen ba z�

Mo da l� lar, �öy le is -
yan edi yor: 

“So kak la r� m�z da
iç ki içen ler, ar t�k yan-
 la r�n da iç ki le ri ni so -
�uk tut mak için
ter mos çan ta lar la gel -
me ye ba� la d� lar. So -
kak la r� m�z tu va let
gi bi kul la n� l� yor, evi -
mi ze gi rip ç� ka m� yo -
ruz. On lar e� len me ye
so kak la ra ge lir ken,
biz de ev le ri mi ze din-
 len me ye dön mü� olu -
yo ruz, ama bu
du rum, biz de ne hal,
ne de hu zur b� ra k� yor. Ka di fe so kak ta ki ruh-
 sat ve ri len yer le rin ar t� ��, so kak ta iç ki içen-
 ler için özen di ri ci olu yor. Bu nun so nu cu
bi zim ya �a ma alan la r� m�z olan ev le ri mi zin
gi ri� le ri tu va let ola rak kul la n� l� yor. Be le di -
ye'den is te di �i miz ruh sat ve rir ken, ye ni aç� -
la cak me kân la r�n mes kun ma hal ler üze rin de
ya pa ca �� olum suz et ki le ri ni de dü �ün me le -
ri... Hiç     bi ri mi zin iç ki ile prob le mi yok.
Ne re de ve na s�l içi le ce �i ile prob le mi miz
var. Biz Mo da sa kin le ri olarak hu zur lu bir
�e kil de ya �a ma ya de vam et mek is ti yo -
ruz.”
“�Ç K� L� ME KAN LAR TA �IN SI N”

“Ka di fe So ka k’ ta pek de bir �ey de �i� -
me di. So kak ta içen le rin sa y� s� sa de ce çok
çok azal d� di ye bi li rim ama so run lar sü rü -
yo r” di yen Ka di fe So kak ve Çev re si ne Hu -
zur Plat for mu üye si Zu hal Bil gi ner de, bu
mu te na sem tin do ku su nun bo zul mak ta ol du -
�u nu vur gu lu yor. Bil gi ne r’ in çö züm öne ri si
ise da ha ra di kal; bar la r�n böl ge den ta ��n ma -
s�! Ev ile iç ki li me kân la r�n as la birara da ola-
 ma ya ca �� n� sa vu nan Bil gi ner, “K� sa va de de
bar la ra sa at k� s�t la ma s� ge ti ril me li, ka p� la r� -
n�n önü ne ma sa san dal ye ya sa �� ol ma l�.
Uzun va de de de ta ��n ma l� lar. Yi ne Ka d� -
kö y’ ün mer ke zi bir ye ri ne (Ku� di li ola bi lir
me se la), bar sa hip le ri nin hak la r� da ko-
runarak na kil edil me le ri ge rek.  Bi zim bir-
 lik te ola ma ya ca �� m�z or ta da. Bar lar pa ra
ka zan mak is ti yor biz ise evi miz de ra hat ça
ya �a ma k” gö rü �ü nü ifa de edi yor.
ES NA F HAK KI NI GE R� �S T� YOR

MO DA-DER (Mo da E� len ce Yer le ri
Kül tür Ve Da ya n�� ma Der ne �i) ise ola ya
fark l� bir aç� dan yak la �� yor. Der nek yö ne ti -
mi ne gö re Ka di fe so kak ve çev re sin deki so -
kak ta iç ki iç me so ru nu kal ma d�. Bu ne den le
de da ha ön ce al�n m�� olan ‘bar la r�n
02.00’daki ka pan ma ya sa ��, es ki saa ti olan
04.00’a al�n ma l�. Der nek ba� ka n� Gü nay
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u mil le tin a�aç la il gi li s� k�n t� s� bit mek bil -
mi yor. A�aç dik mek �öy le dur sun, ül ke -
nin ci �er le ri tek tek sö kü lü yor.

Gün de me ge len son iki a�aç kat li am
gi ri �i min den bi ri, Üs kü dar Al tu ni za de ’de bu lu -
nan ve 354.000 m2 ile �s tan bu l’ un Ana do lu ya -
ka s� n�n ikin ci bü yük ye �il ala n� olan, için de ta ri hi
bi na lar da bu lu nan, an�t a�aç lar da hil ol mak üze -
re, çok çe �it li a�aç, bit ki, bö cek ve ku� tür le ri ni
ba r�n d� ran; 1999 y� l�n da �s tan bul II I Nu ma ra l� Kül -
tür ve Ta bi at Var l�k la r� n� Ko ru ma Ku ru lu ta ra f�n -
dan I. de re ce do �al S�T ala n� ilan edil mi� olan
Va li de ba� Ko ru su'nda a�aç la r�n ke si le rek ca mi
in �a at� ya p�l ma s� pro je si. �s tan bul 7. �da re Mah -
ke me si, ca mi in �a at� n�n de vam et me si ha lin de
te la fi si im kan s�z za rar lar do �a ca �� ve plan de �i -
�ik li �i nin hu ku ka ay k� r� ol du �u ge rek çe si ile ver -
di �i yü rüt me yi dur du ma ka ra r� n� 8 gün son ra
kal d�r d�. Mah ke me nin bu “ka rar de �i �ik li �i ” üze -
ri ne �s tan bul Kent Sa vun ma s� kit le sel ey lem
ça� r� s� yap t�. O gün bu gün dür olay lar, ey lem ler
ve mü ca de le de vam edi yor.

Son ola rak Ma ni sa ’n�n So ma il çe si, ma den
fa ci as�n dan son ra bu y�l ikin ci de fa, bu se fer
a�aç k� y� m�y la gün de me gel di. Y�r ca kö yü ne ter -
mik san tral kur ma ya ha z�r la nan Ko lin �ir ket ler
Gru bu, 6 bin zey tin a�a c� n� kes ti. 16 gün dür ge -
lir le ri ni ka zan d�k la r� zey tin lik te nö bet tu tan köy lü -
ler, ge ce ba� la yan zey tin a�a c� k� y� m� na en gel
ol mak is te yin ce �ir ke tin gü ven lik gö rev li le ri �id -
de te ba� vur du. Ç� kan ar be de de 3 köy lü ve bir
avu kat ke lep çe le ne rek 4 km. uzak l�k ta ki ba ra ka -
ya ka pa t�l d�. Emin Öz k� l�nç isim li va tan da� gaz fi -
�e �i nin kap sü lüy le ba ��n dan ya ra lan d�. A�aç lar
ke sil dik ten son ra Da n�� ta y’ dan yü rüt me yi dur -
dur ma ka ra r� gel di.

Her za man ki gi bi “i� te ti pik Tür ki ye ” de mek -
ten ba� ka yo rum bi le ya pa m� yo rum! �u nu da iti -
raf et mek la z�m; ih ti mal ki bu ke si me en gel ol -
mak is te yen köy lü ler, o a�aç lar zey tin de �il de
me se la ç� nar ol say d� ses le ri ni ç� kar ma ya bi lir di.
Mlle ti mi zin ge ne lin de a�a ca inek ya da ko yun
mu ame le si yap mak gi bi bir al�� kan l�k yok mu? �l -
la da ge ti ri si ola cak! E�er mey ve ver mi yor sa, pa -
ra ge tir mi yor sa, a�a c�n mil le ti mi zin na za r�n da
pek de bir k�y me ti yok tur. Bu da i�in ba� ka ta ra -
f�...

Ge lip ge çer ken evi min ya k�n la r�n da ki Göz te -
pe Par k�'na ba k� yo rum, her yer c� v�l c� v�l çi çek,
çok gü zel çi çek dü zen le me le ri var ama kos ko ca
alan da bir par ka ya ra ��r mik tar da a�aç yok. H�z -
l� tren ge çe cek di ye, ray in �a at�n da par k�n bi raz
yu ka r� s�n da ki tren hat t�n dan boy lu bo yun ca sa -
y� s�z a�aç sö kül dü. Ba ri on la r� bir zah met 200
met re a�a �� da ki par ka ge ti rip di key di niz de me -
den ede mi yo rum. Ama bu a�aç fo bi si nin ne de -
ni ni da �ar c� ��m da ki bil gi ler le bir tür lü çö ze mi yo -
rum. Bil me di �im bir se bep ol ma l� ama ne? Ne -
dir bu a�aç dü� man l� ��? San ki a�aç gü nah, çi -
çek mü bah! Ama ni çin? Se bep ne?

Ge çen gün ba bam la bu ko nu da ko nu �u yor -
duk, ba na bir an� s� n� an lat t�... An ka ra'da mü hen -
dis lik sta j� yap t� �� dö nem, de mek ki 60'l� y�l lar, bir
pro je için ara bay la Hir fan l� Ba ra j�'na do� ru yo la
ç�k m�� lar. Yol da �im di is mi ni ha t�r la ma d� �� bir
köy de mo la ver mi� ler. Ba bam K�b r�s l� ol du �u
için Tür ki ye'yi pek iyi bil mi yor o za man lar. Ay lar -
dan Tem muz ve ya A�us tos ol ma s� na ra� men
de re le rin hâ lâ ku ru ma m�� ol ma s� dik ka ti ni çek -
mi�, ma lum on la r�n mem le ket bir hay li ku rak, he -
le de yaz ay la r�n da! Her ney se, mo la ver mek için
bir köy de dur mu� lar. Bir de bak m�� ko ca köy de
bir tek a�aç bi le yok. Me rak edip on la r� gö tü ren
mü hen di se sor mu� “bi zim K�b r� s’ ta bi le a�aç ye -
ti �i yor, bu ra da ni ye hiç a�aç yok? Üs te lik su da
var.” Adam de mi� ki “Bu ra lar da a�aç dik me nin
u�ur suz luk ge tir di �i dü �ü nü lür. A�aç di ke nin ai -
le sin den bi ri nin öle ce �i ne ina n� l�r.”

Adam ca �� z�n söy le di �i ne ka dar do� ru, ta bi
ora s� n� bi le mi yo rum. Ama Tür ki ye'de ki bu a�aç
dü� man l� �� na ba k�n ca, ha ni aca ba m� di yor in -
san. Kim bi lir, bel ki ay n� ina n� �a gö re a�aç kes -
mek de u�ur ge ti ri yor dur!

Not: Bir de do �ay la il gi li bir pro tes to da bi le
gö zü nü k�rp ma dan gaz fi �e �iy le in san la r� ba ��n -
dan vu rup öl dür me ör ne �in de ol du �u gi bi “in san
te le fi ” ko nu su var ki, o da ay r� bir et nog ra fik
ara� t�r ma ko nu su!

As l ı  AY HAN

Türklerin
ağaç fobisi
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A Blok Kad�köy

Haf ta lık sü re li ye rel ga ze te

YA YIN KU RU LU

Onur TEMÜRLENK
Leyla ALP, Yonca Güneş YÜCEL

Moda Muhtar Meclisi, Moda
�lkö�retim Okulu Mezunlar
Derne�i, St. Josephliler Derne�i,
Sivil Organize Semtler (SOS),
Tarihi Çar�� Derne�i, Moda
E�lence Yerleri Derne�i,
Atatürkçü Dü�ünce Derne�i,
Lokomotif Kültür Sanat Derne�i
ve Moda Gönüllüleri’nin ortak
aç�klamas�ndan sat�rba�lar�;
� Ancak son dönemde ülkenin
içinde bulundu�u siyasi iklimin
farkl� sosyal gruplar�n birlikte
ya�ama �ans�n� ortadan
kald�rmas� Moda’ya çok a��r
yans�makta, h�zl� ve
hazmedilemeyecek boyutlara
s�çramaktad�r.
� Yeni tablo Moda’da pek çok
olumsuzlu�a neden olmaktad�r.
Uyu�turucu sat�c�lar� bölgeye
gelmektedir. D��ar�ya ta�an
mekânlardaki olsun, do�rudan
sokakta olsun alkol tüketimi ve
bunun çevreye yayd��� her türlü
olumsuzluk katlan�l�r olmaktan
ç�km��t�r. Çevre kirlili�i, ses
kirlili�i, güvenlik, temizlik ve
benzeri sorunlar giderek alt�ndan
kalk�nmaz hale gelmektedir.
Moda’y� Moda yapan, herkesi
buraya çeken de�erler de ayaklar
alt�na al�nmakta, süratle ortadan
kalkmaktad�r.
� Bu tablo kar��s�nda, bugüne
kadar farkl�l�klara kar��n ho�görü
içinde, huzurla birlikte ya�ayan
semt sakinleri olumsuzluklardan
etkilendikleri için tepki
göstermeye ba�lam��lard�r.
Semtteki gerilim gittikçe
t�rmanmaktad�r.
� Bu sosyal sorunun; taraflar�n
ileti�iminin güçlendirilerek i�birli�i
içerisinde, zorunlu olmayan
hallerde polisiye önlemlere
ba�vurulmayan, kar��l�kl� anlay��
ve ho�görü ile çözümünden
yanay�z.

MODA
iÇiN ELELE

Kadife Sokak ve civar�ndaki a��r�
alkol tüketimi, konut sahiplerinin
sözlü tacize u�ramalar�, hijyen
problemi ve a��r� gürültü �ikâyetleri
nedeniyle mahalleli soka�a
ç�km��t�! Sokak sakinleri, Eylül
ay�nda “bu defa biz soka��m�zda
oturaca��z’”diyerek sokakta içki
içilmesine tepki olarak masa ve
sandalyelerini kald�r�mlara koyarak
oturma eylemi yapm��t�.

SOKAKTA HUZURU
BEKLEMiŞLERDi

MO DA-DER Ba� ka nı Gü nay Öna lan
ve YK üye si Le vent Ay ber, Ka di fe

So ka k’ ta so ru la rı mı zı ya nıt la dı

Ka di fe So kak sa ki ni Zu hal Bil gi ner,
bar la rın ta �ın ma sı nı is ti yor

Cafera�a Muhtarı Zeynep
Ayman, ‘Moda’da
ya�amaya devam

etmek istiyoruz’ diyor

Foto�raf:
Be ri van TANRIVERD�

Öna lan, “Biz bu ra da ki so ru nu,  ma hal le liy le
ele le ve rip çöz dük. So run or ta dan kalk t� ama
ma ale sef ki k� s�t la ma lar sü rü yor. Biz, hak-
 la r� m� z� ge ri is ti yo ruz. Su çu muz ol ma d� ��
hal de, so run la il gi li ce za lan d� r� lan biz ol duk.
Kal d� ki �öy le bir du rum da var; me kân la r� -
m� z� ge ce 2 gi bi er ken bir sa at te ka pat mak
zo run da kal d� �� m�z için, ba z� mü� te ri le ri miz
so kak ta iç ki iç me ye de vam ede bi li yor. Bu
da so kak ta ki se si, yo �un lu �u art t� r� yo r” di ye
ko nu �u yor.

KADIKO?Y-8:Layout 2  11/13/14  12:23 PM  Page 1



● Kadir �NCESU

A�ah Öz güç 53 y�l d�r si ne ma ya za r� ola -
rak ça l� �� yor. Ga ze te ci li �e ba� la d� ��
gün den be ri de si ne may la il gi li ne bu-

 lur sa bi rik ti ri yor. Si ne ma ta ri hi mi zin en önem -
li isim le rin den bi ri si der sek abart ma m��
olu ru z… 40’dan faz la ki ta ba, bin ler ce ya z� ya
im za at t�. Ge çi mi ni ya zar l�k la sa� la yan A�ah
Öz güç için Er kek çe der gi sin de 9 y�l bir lik te
ça l�� t�k la r� H�n cal Uluç “Hey ke li di ki le cek
adam d�r A�ah Öz güç. Türk Si ne ma s� ’n�n ya -
�a yan ta rih çi si dir o… Ad�m ad�m not ede r…
Ye �il ça m’ la il gi li bir ara� t�r ma ya p�n. Ad�m
ba �� kar �� n� za A�ah Öz güç ç� kar. Bir ömür
vak fet mi� tir Türk Si ne ma s� ’n�n va ka nü vis li �i -
ne … Ama si ne ma dün ya s� n�n en ses siz ada m� -
d�r. En ses siz, en gös te ri� siz, en mah çu p”
der ken ya k�n dost la r�n dan Ke mal Öz de mir de
“An sik lo pe dik Türk Film le ri Söz lü �ü ol ma -
say d�, Tür ki ye ’de kaç ta ne fil min çe kil di �i ni
kim se bi le mez di. Kim han gi ko nu da ara� t�r ma
yap mak is ter se bu ki ta ba ba� vur ma l� … Bu ki -
tap ko nu sun da tek kay na k” di yor. Uzun y�l lar -
d�r Ka d� kö y’ de ya �a yan A�ah Öz güç ile
ya �a m� ek se nin de si ne ma m� z� ko nu� tuk.

� A�ah Öz güç na s�l bir ço cuk luk ya �a d�?
1932 Yel de �ir me ni do �um lu yum. 6 ya �� na

ka dar Yel de �ir me ni ’n de ya �a d�k. Uçurt ma
uçur du �u muz gün le ri ha t�r l� yo rum. Da ha son -
ra Un ka pa n� ’n da ya �a ma ya ba� la d�k. Un ka pa -
n� ’n da 54. �l ko ku lu bi tir dim. O y�l lar da ki
çi ko la ta la r�n için den dö ne min Ame ri kan kov -
boy la r� n�n kart la r� ç� kar d�. O kart lar la oyun oy-

 nar d�k ar ka da� la r� m�z la … Bel ki de o y�l lar da
ba� la d� bi zim si ne ma ko lek si yon cu lu �u muz.
Bi linç siz ola rak ba� la y�p bi linç li bir �e kil de de -
vam et ti.

� Genç lik tut ku la r� n�z dan bi ri de �i ir mi �.
As ker lik ön ce si Ci ba li ’de tü tün fab ri ka s�n -

da ça l�� t�m. O dö nem de Ned ret Gür can Di na -
r’ da �a ir ler Yap ra �� di ye bir der gi ç� ka r�r d�.
Der gi nin ya r�� ma s�n da “8.30 Tre ni ” ad l� �ii rim
ilk 10 �i ir ara s� na gir di. As ker li �im s� ra s�n da
izin gün le rim de hep si ne ma ya gi der dim. O dö -
nem ler de ede bi yat der gi le ri ne �i ir gön der me -
ye, �z mi r’ de ki sa nat ha re ket le ri ni yaz ma ya
ba� la d�m. �i ir le rim ba� ta Yel ken, Sal k�m, Pe -
tek ol mak üze re ad� n� an�m sa ya ma d� ��m der -
gi ler de kal d�. �lk si ne ma ya z� la r� m� da Yel ken
der gi sin de yaz d�m. 1960 y� l�n da Ba b� âli’ de
pro fes yo nel ola rak Bü yük
Ga ze te ’de ça l�� ma ya ba� la -
d�m. Sa nat say fa s� n� ha z�r l� -
yor dum. Si ne ma rö por taj la r�
yap ma ya ba� la d�m. �lk rö por -
ta j� da Tür kan �o ray ile yap-
 t�m. Ar tist, Si ne ma, Ses,
Per de, Haf ta So nu, Eks pres,
Ak �am, Ye ni Ga ze te, Mil li yet,
Tv’ de 7 gün, Ge li �im Si ne ma,
An trakt, Be yaz Per de ve da ha
bir çok der gi de, ga ze te de yaz -
d�m.  Si ne ma rö por taj la r� yap-
 ma ya ba� la d� ��m ilk gün den
iti ba ren si ne may la il gi li fo to� -
raf la r�, afi� le ri top la ma ya ba� la -
d�m.. 

� Si zin de si ne ma ya ga ze te ci ola rak ad�m
at t� �� n�z 1960’l� y�l la r� na s�l de �er len di ri yor -
su nuz?

1960’lar Türk si ne ma ta ri hi nin al t�n y�l la -
r� d�r. 1960’l� y�l lar da Me tin Erk san gi bi çok
önem li bir yö net me ni miz or ta ya ç�k t�. 1963’te
ulus la ra ra s� alan da Su suz Yaz ödül al d�. 60’l�
y�l lar si ya sal aç� dan da, ede bi yat aç� s�n dan da,
Tür ki ye ’nin ge nel ya p� s� aç� s�n dan da önem li -
dir. 1964 y� l�n da �s tan bul s� n�r la r� için de si ne -
ma ya gi den in san sa y� s� 34 mil yon. Nü fu su da
1 mil yon 700 bin di. 1969 y� l�n da Ne zih Co �’ -
un yap t� �� bir ara� t�r ma ya gö re, ül ke s� n�r la r�
içer sin de yak la ��k 3 bin si ne ma bu lu nu yor -
du.

� 60’l� y�l lar da ki ba �a r� ne den da ha son ra -
la r� de vam et ti ri le me di?

Dö ne min ko �ul la r� na ba� l� … 1974’de seks
film le ri dö ne mi ba� la d�. Kim se si ne ma ya git-
 me yin ce, si ne ma lar bi ra ha ne ol ma ya ba� la m�� -
t�. O film ler so kak ta ki se yir ci yi si ne ma ya
ge tir di. O bit ti, ara besk film ler ba� la d�. Her tür
ken di oyun cu la r� n� ya ra t�r. Fer di Tay fur, Or -
han Gen ce bay, Kü çük Em rah, �b ra him Tat l� -
se s’ i ge tir di.  O dö nem ler de fan tas tik film ler
de çe kil di. Tür le ri dö nem ler ya ra t�r. Bir film
tu tun ca, he men ar ka s� ge lir, bir bir le ri ni tek rar -
la ma ya ba� la y�n ca da bi ter ve ba� ka bir tür or-
 ta ya ç� kar.  Si ya sal film ler, ta ri hi film le r…
Gü nü müz de ise ra kam la ra bak t� �� n�z da gül dü -
rü film le ri i� ya p� yor. Ya gül dü re cek sin, ya a� -

la ta cak s�n. Hi kâ ye bu … Hal k� m�z da çok ça -
buk a� la yan, çok ça buk gü len bir ya p� da …
Viz yo na gi ren film le rin ço �u da i� yap m� -
yor.

� 100 y�l l�k Türk si ne ma ta ri hi ne dam ga
vur mu� yö net men ler kim dir?

Se dat Se ma vi de “Pen çe ” ve “Ca su s” ad l�
film le ri yap m�� t�r 1917-18 ta rih le rin de ve hal -
k�n kar �� s� na ç� kan ilk film ler dir. 17 y�l bo yun -
ca si ne ma ya ha kim olan ve 40’a ya k�n film
çe ken yö net men Muh sin Er tu� ru l’ dur. Oyun-
 cu la r� da ti yat ro kö ken liy di. Viz yo na gi ren ilk
renk li fil mi de yap m�� t�r. 

Fa ruk Genç de si ne ma c� lar dö ne mi ni ba� -
lat m�� t�r. Dö ne min al t� önem li si ne ma c� s� Lüt -
fi Akad, At�f Y�l maz, Me tin Erk san, Os man
Se den, Mem duh Ün ve Ha lit Re fi k… 

� Si zin için si ne ma ta ri hi mi zin en önem li
film le ri han gi si dir?

Lüt fü Aka d’ In 1952’de çek ti �i “Ka nun
Na m� na ”, ilk de fa ka me ra n�n do� ru dü rüst d� -
�a r� ç�k t� �� bir fil m… “Üç Ar ka da �” da Ye �il -
çam du yar l� �� n� çok iyi an lat t�, v� c�k v� c�k
me lod ram la r�n d� ��n da in sa n�n içi ne i� le yen bir
film di. Er tem E�il mez ar t�k film le rin i� yap-
 ma d� �� bir dö nem de “A ra bes k” ad l� bir film
çe vir di. Bu film, ayak ta maç sey re di lir gi bi
sey re di len film ler den bir ta ne si ol du. 1 mil yon
se yir ci top la d�. O gün le re gö re iyi bir ra kam d�.
2 kop ya ile ç�k t� gös te ri me, ta lep ler den son sa
12 kop ya ya ç�k t�. Emek Si ne ma s� ki o dö nem -
ler de ya ban c� film le rin si ne ma s� ola rak bi li nir

ki, “A ra bes k” Eme k’ te ayak ta iz len -
di. Bu film bir p� r�l t� ol du. �yi film ler
ya p�l d�. Da ha son ra en bü yük pat la -
ma y� 2,5 mil yon se yir ci ile “E� k� ya ”
yap t�. On dan son ra film ler i� yap ma -
ya ba� la d�. “Su suz Ya z” ulus la ra ra s�
ödü lü olan ve ya r�n la ra ka la cak bir
film dir. Ye ni den sey re di yor sun, z�m -
ba gi bi … “Üç Ar ka da �”� iz le dik, ta -
mam ba z� ha ta lar var ama fil min
bü tü nü önem li. “U mu t” Türk si ne ma -
s�n da ger çek çi film dö ne mi ni aç t� …
“Sü rü ”, “Yo l”, “Muh sin Be y”, “Sel vi
Boy lum Al Yaz ma l� m”, “Se yit Ha n”,
“Ku yu ”, “Sev mek Za ma n� ”, “Gur bet
Ku� la r� ”… Bu film le ri de iz le mek la z�m

� S� ra gel di ya p�m c� la ra …
Türk si ne ma ta ri hi ne dam ga vur mu�

ku ru cu ai le ler: Ke mal Se dan ai le si ne ait
olan Ke mal Film, si ne ma ta ri hi mi zin ilk özel
ya p�m c� s�... �h san �pek çi ai le si ne ait olan �pek
Film, Ce mil Fil mer ai le si ne ait olan La le Film..
Üç �ir ket Türk si ne ma s� n�n ku ru cu su dur.

U�ur Film (Mem duh Ün), Uz man Film,
Sa ner Film (Öz de mir Bir sel), Ar zu Film (Er -
tem E�il mez), Er ler Film (Tür ker �na no� lu)
önem li dir. Hem halk için hem de sa na ta yö ne -
lik film ler yap m�� lar d�r. Umut Film den Y�l-
 maz Gü ney, At�f Y�l maz, �ük rü Av �ar, Cen giz
Er gun da iyi ya p�m c� lar dan d�r.. Ye ni ya p�m c� -
lar dan Ne ca ti Ak p� nar,  Zey nep Öz ba tur, Y�l-
 maz Er do �a n… 

� Si ne ma ta ri hi mi zin en önem li oyun cu -
la r� ko nu sun da ki gö rü �ü nüz ne dir?

Sa nat sal si ne ma n�n oyun cu la r� var, po pü -
liz me da ya l� oyun cu lar var. Tür kan �o ray çok
iyi film ler yap m�� t�r. Her oyun cu yu fark l� de -
�er len dir mek ge re kir. Hül ya Koç yi �it de, Fat -
ma Gi rik de ken di ne has özel lik le ri olan
isim ler. Y�l maz Gü ney öy le …

50’li y�l lar da si ne ma m�z da te at ral bir ha va
var d�. Si ne ma oyun cu lu �u ay r� bir olay d�r. Si -
ne ma oyun cu lu �u, si ne ma ta ri hi miz de Fik ret
Ha kan ile ba� lar, ba na gö re. En çok ya r� na ka -
la cak fil mi ya pan da Fik ret Ha ka n’ d�r. Y�l maz
Gü ney ile de ye ni bir aç� l�m ba� lar ve Ta r�k
Akan ile de vam eder. Po pü list ta raf la r� bir ya -
na ger çek ten sa nat sal ve ger çek oyun cu özel-
 lik le ri ta �� yan isim ler dir. Ah met Me kin de çok
önem li bir oyun cu … Ama y�l d�z la� ma ma s�
ay r� bir ola y… Çün kü hem y�l d�z, hem iyi
oyun cu ol mak çok zor bir olay. 

Ka dir �na n�r da iyi oyun cu du r… Tek ba �� -
na bir oyun cu, oyun cu de �il dir. Önem li olan
yö net men dir. Ya vuz Öz ka n’ �n “Yen geç Se pe -
ti ” ad l� bir fil mi var Sad ri Al� �� k’ �n oy na d� �� -
… Yö net men, Sad ri Al� �� k’ a b� ra k� yor, sen
oy na di ye … Ol mu yor. Yö net men “Sad ri ci �im
çok gü zel oy nu yor sun, ama be nim is te di �im
gi bi oy nar san ola ca k” di yor. Ve is te di �i gi bi
oy na t� yor. O kü çü cük rol Sad ri Al� �� k’ �n ha y-
a t�n da oy na d� �� en ba �a r� l� rol ler den bi ri si dir.
�e ner �en de bü yük bir oyun cu. Fi gü ran l�k tan
öy le bir ye re gel me si ni kim se bek le mi yor -
du.

Se vil mek, po pü ler ol mak ay r�, oyun cu ol -
mak ay r� bir ola y…

Cü neyt Ar k� n’ �n da ay r� özel lik le ri var.
Ay han I��k, ��� ��n ner den gel di �i ni ve na s�l du-
 ra ca �� n� bi len bir ada m… Hal k�n tut tu �u
oyun cu la r�n yüz de 80’i iyi oyun cu lar d�r. Ah -
met Me kin y�l d�z oyun cu de �il ama 10 nu ma -
ra … Gü nü müz film le ri ne, di zi le ri ne
ba k� yor sun, k�z la r�n hep si Bar bi e be bek gi bi …
Fa kat ka riz ma la r� yok. Yok, ar t�k Gök sel Ar-
 so y’ un ara ba s� n� ha va ya kal d� ra cak se yir ci de
yok, öy le bir adam da yo k… Ta r�k Akan da si -
ne ma ya ye ni bir ki �i lik ge tir di. �u nu da unut -
ma mak ge re kir: Si ne ma ya git mek ay r�,
te le viz yon ba �� na otu rup film iz le mek ay r� bir
ola y…

� Si ne may la il gi li pek çok ki ta b� n�z var.
Ki tap la r� n�z dan da söz eder mi si niz?

�lk ola rak Gio van ni Scog na mil lo ile bir lik -
te “Si ne ma da Ero tiz m” di ye bir ki tap ha z�r la -

d�k. Ya y�n c� ise kim se bu ad dan bir �ey an la -
maz di ye “Ye �il çam Cin sel li �i ” di ye is te me -
di �i miz bir ad ver di. Ka pak fo to� ra f�
yü zün den ki tap top la t�l d�. ��i ba t�r d�. Dü zel te
dü zel te son 4. bas k� da ki ta b�n ad� n� “Türk Si -
ne ma s� ’n da Cin sel li �in Ta ri hi ” koy duk. 40’�n
üze rin de ki ta b�m va r…

Türk Film le ri Söz lü �ü 1914-1992-4 Cilt,
Türk Si ne ma s� San sür Dos ya s�, Türk Si ne ma -
s� ’n da �lk ler, 80. Y� l�n da Türk Si ne ma s�, Türk
Si ne ma s� ’n da Ci na yet ler ve �n ti har lar Dos ya -
s�, Türk Film Ya p�m c� la r� Söz lü �ü, Tür kan �o -
ray, Bü tün Film le riy le Y�l maz Gü ney, Türk
Film Yö net men le ri, Afi� ler le Türk Si ne ma s�,
Tür ler le Türk Si ne ma s�, Bir Si ne ma Ya za r� n�n
Gün lü �ün den Ay k� r� Not lar, Türk Si ne ma �’n -
da �s tan bul ve Mar ji nal ler Ori ji nal ler ilk an da
ak l� ma ge len le r…  Ma ga zin ga ze te ci li �in den
ge li yo rum. Ma ga zin ga ze te ci li �i yap ma say -
d�m ne sek tö rü bi lir dim, ne bu in san la r� ta n�r -
d�m. Ben her �e yi ma ga zin ga ze te ci li �i ne
borç lu yum. Kim se set ne dir bil mi yor ken, be -
nim ha ya t�m ge ce gün düz set ler de geç ti. Alt
ya p� bir yer de önem li. Türk si ne ma s�n da ta ri-
h çi de yin ce iki isim var d�r; Ni jat Özön ve Gio-
 van ni Scog na mil lo … Bun lar ger çek ta rih çi,
�im di her ke se ta rih çi di yor lar, pa lav ra … Ucu-
z la d�. Ta r�k Dur sun K.’ya “Ke le bek ler Çift
Uça r” ad l� film de asis tan l�k yap t�m. Türk si -
ne ma s� na yap t� ��m kat k� lar ne de niy le 1992’de
9 Ey lül Üni ver si te si Gü zel Sa nat lar Fa kül te si
ta ra f�n dan Ar te mis Ödü lü ve ri len ilk si ne ma
ya za r� ol dum. 1992-93’de An ka ra Sa nat Ku-
 ru mu da “si ne ma ödü lü ”ne de �er gör dü.
1999’da An ka ra Ulus la ra ra s� Film Fes ti va li ta -
ra f�n dan Aziz Ne sin emek Ödü lü ne de �er gö -
rül düm. 2004’de �F SAK ta ra f�n dan “Y� l�n
Si ne ma c� s� ” se çil dim. Son ola rak da 2007’de
9. Ulus la ra ra s� Es ki �e hir Film Fes ti va li ’n de
“E me k” Ödü lü ”ne de �er gö rül düm.

14 - 20 KASIM 2014YA�AM 9
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Türk sinemasının ‘yaşayan tarihçisi’

A�âh Özgüç-Filiz Akın

A�âh Özgüç-Cüneyt Arkın

A�âh Özgüç-Türkan �oray

A�âh Özgüç-Fatma Girik

A�âh Özgüç-Tarık Akan

A�âh Özgüç-Kadir �ncesu

Türk Sineması’nın 100. yılı
nedeniyle �stanbul Klasik
Otomobilciler Derne�i'nin,
Be�ikta� Belediyesi,
SODER (Sinema Oyuncuları
Derne�i) ve SESAM
“Sinema Eseri Sahipleri
Meslek Birli�i) deste�iyle
düzenledi�i kutlamalarda
renkli görüntüler vardı.
Dolmabahçe Meydanı’nda
bulu�an Ye�ilçam’ın
emektar oyuncuları,
yönetmenleri ve sinema
emekçileri, filmlerinde de
kullandıkları 1950’li ve
1960’lı yılların klasik
otomobillerine binerek
kortej olu�turdular.
Sanatçılar kortejde
vatanda�ları selamlarken,
ellerinde yazılı olan
“Ya�asın Ye�ilçam”
flamalarını salladılar. Kortej,
Akatlar Sanatçılar Parkın’a
kadar devam etti.

Türk Sineması’nın 100. yılı
KORTEJLE KUTLANDI
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● Sinem TEZER

Tomurcuk Vakf�’nda e�itim alan Men-
tal Retardasyonlu (zekâ gerili�i) ve
Down Sendromlu 20 ö�renci,

Kad�köy Belediyesi Geçici Hayvan Bak�m
Merkezi’ni ziyaret ederek, hayvanlarla bir
araya geldi. Hayatlar�nda ilk kez bir bar�-

nak gördüklerini ve çok mutlu olduklar�n�
belirten ö�renciler, kucaklar�na ald�klar�
köpek yavrular�n� sevdiler. 

Kad�köy Belediyesi Geçici Hayvan
Bak�m Merkezi gezisi s�ras�nda sohbet et-
ti�imiz Tomurcuk Vakf� Yönetim Kurulu
Ba�kan� H. Sernur Karagöz, bar�nak
gezisinin onlar için de bir ilk oldu�unu be-

lirterek, “Kad�köy Belediyesi'nin talebi üz-
erine, çocuklara bar�na�� gezdirmek ve
hayvanlarla ili�kilerini geli�tirmek için
yap�lan bir proje oldu�u söylenince kabul
ettik. Çocuklar�n aras�nda hayvanlardan
korkanlar ve �imdiye kadar hayvanlarla
yak�n temas kurmayanlar var. Daha sonra
di�er grubu getirip bu çal��may� devam et-
tirebiliriz. Çocuklar�n hayvanlarla ileti�ime
geçmeleri geli�imleri için çok önemli”
dedi. 

Kad�köy Belediyesi Veteriner ��leri

Müdürü Teoman Aslan da Bar�nakta ilk
olarak Mental Retardasyonlu (zekâ geril-
i�i) ve Down Sendromlu ö�rencileri mis-
afir ettiklerini belirterek, “Burada amaç;
onlar�n hayatlar�na bir �ey katmas� ve on-
lar�n bizim hayat�m�za katt�klar�. Bu pro-
jemizle di�er derneklerimizle irtibata geçip
onlar�n da bu projeye kat�lmas�n� sa�laya-
ca��z. 15 günde bir, bu organizasyonu
tekrarlamak istiyoruz. Down sendromlu ve
otistik olan çocuklarla bu ziyaretlere devam
etmek istiyoruz” diye konu�tu. 
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‹nal AY DI NO⁄ LU

ayat her an�n da hik met ler bu lu nan uzun bir
yol cu luk tur. Oy sa ki in san la r�n bü yük bö lü mü
hiç bak ma dan, dü �ün me den, yo rum la ma -
dan, fark et me den, ne re dey se göz le ri ka pa -

l� ya �ar lar. Ru tin, ba sit �ey le re odak l�, ko lay zevk ler le
ge çi� ti ri len, bü yük bö lü mü ya rar s�z i� le re ay r�l m�� bo�
bir ha yat sür dü rür ler.  

Ge çen gün ye ni ta n�� t� ��m bir i�a da m� na zi ya re te
gi der ken son ki ta b�m “Kar �� l�k s� z” ‘� he di ye gö tür -
düm. “�lk kez bir ki tap he di ye al� yo rum. Bu gü ne ka -
dar da ders ki tap la r� d� ��n da hiç ki tap oku ma d�m, bu
ki ta b� oku ya ca �� m” de di. Çok saf, te miz, iç ten bir ifa -
de si var d�. Hiç sak la ma d� du ru mu nu, ki tap dün ya s� -
na ya ban c� kal m�� t�. Dün ya sal me� gu li yet ler onun bu
zen gin li �i gör me si ni en gel le mi� ti. Çok ge ni� ha cim li
bir i�i var d�. Y�l lar ca s� f�r dan ba� la d� �� i�i ni Tür ki ye ’ye,
hat ta dün ya ya hi tap ede bi le cek bir ko nu ma ge ti re bil -
mek için ça ba sar fet mi� ti.

60’l� ya� la ra ka dar ders ki tap la r� d� ��n da hiç ki tap
oku ma m�� ol mak önem li bir ek sik lik gi bi gö rü le bi lir.
Hiç ki tap oku ma m�� di ye bu i�a da m� n� yar g� la mak
ye ri ne dö nüp na s�l ya �a d� �� na bak mak ge re kir. Ha yat
çok yön lü dür ve ha ya t�n her nok ta s� in san l�k il ke le ri
için de ya �a n�r sa ki tap oku mak tan da ha ve rim li bir
ge li �im ve ol gun la� ma yo lu ola bi lir. Bel ki de hiç ki tap
oku ma yan o in san yüz ler ce ki ta ba ko nu ola bi le cek
ka dar bil ge ce bir ha ya t�n kah ra ma n� d�r. E�er s� f�r dan
ba� la d� �� i� ya �a m� n� bu gün kü dü ze ye ula� t� r�r ken
hak ka, hu ku ka, ada le te uy gun ça l�� t�y sa, imal et ti �i
�ey le re in sa na ve do �a ya za rar ver me ih ti ma li olan
hiç bir �ey kat ma mak yo lun da ça ba sarf  et tiy se, her
sat t� �� �e yi adil ka zanç öl çü le ri için de tü ke ti ci le re
ula� t�r d�y sa, ya �a m� dai ma en iyi yi yap ma ni ye ti ve
ça ba s� için de geç tiy se, ça l� �an la r� n�n hak k� n� ter le ri
ku ru ma dan öde diy se; özet le, ah lak l� ve er dem li bir
ha yat sür düy se ne mut lu ona … Bel ki de bin ler ce ki -
tap oku yup ha ya ta uy gu la ya ma yan in san lar dan da ha
ya rar l� bir i� yap m�� t�r.

Biz bu dün ya ya, dün ya in san la r� ve mad de le riy le
kar �� la �a rak mad di, ma ne vi de ne yim ler el de et mek
için ge li riz. Gö re bi len ler, fark ede bi len ler, se zin le ye bi -
len ler, his se de bi len ler için kar �� la� t� �� m�z her olay, her
in san ge li �e bil me miz ve ol gun la �a bil me miz için bir
f�r sat t�r. Yap t� �� m�z her yan l��, dü� tü �ü müz her ha ta,
çek ti �i miz her ac�, e�er üze rin de dü �ü nüp hik me ti ne
ula �a bi lir sek biz ler için ge li� me ve ol gun la� ma yo lun -
da de �er li bi rer ders tir ler. Ba z� in san lar, “Ben oku la
git me dim, ha yat mek te bin den me zu nu m” der ler ya;
do� ru dur. E�er ya �a ma bu bi linç için de ba k� l�r sa ya -
�a m�n tü mü ger çek bir e�i tim ye ri sa y� l�r.

Ör ne �in, dün ya n�n en teh li ke li e�i tim araç la r�n -
dan bi ri si pa ra d�r. Pa ray la il gi, yal n�z ca sa hip ol mak
ama c�y la ku ru lur sa ne ka dar pa ra ya sa hip le nir se niz
sa hip le ni niz ger çek bir mut suz luk kay na �� olur. Çün -
kü sa hip len mek ar zu su öy le bir do yum suz luk ifa de
eder ki, ne ye sa hip len se niz, “Sa hip len dik le rim be ni -
m” der ye ni le ri ne ba kar s� n�z. Ne ka dar çok pa ra n�z
olur sa o ka dar çok kor kar, kay bet me kor ku su için de
ya �ar s� n�z. Pa ray la il gi niz sa hip len me üze ri ne ku ru lur -
sa, pa ra ya �a m�n en önem li de �e ri ve ama c� ha li ne
ge lir. Ya pa ca �� bir çok in san c�l gö rev ler unu tu lur, sa -
hip len me duy gu su in sa n� pin ti le� ti rir, ken di ge rek si -
nim le ri için da hi in san lar pa ra y� har ca ya ma ya cak ha -
le ge lir ler.

Oy sa ki pa ra in san l�k için de �er li yol lar açan,
önem li ya rar lar sa� la yan, ac� la r� din di ren, yü zü gül dü -
ren, ge rek ti �in de muh taç la r� do yu ran, has ta la ra ilaç,
ö� ren ci le re burs, yok su la ya tak, yor gan, h�r ka olan bir
araç t�r. Pa ra in sa n�n en bü yük im ti han yol la r�n dan bi ri -
si dir. Pa ra n�n yok lu �u ile im ti han ol mak ko lay d�r. Az
ve ya çok bir i�, bir yol bu lur ge çi nir gi der si niz. Pa ra n�n
var l� �� ise in sa na a��r bir so rum lu luk yük ler. Çün kü Al -
lah hiç bir in sa na hep si se nin ol sun di ye ver mez pa ra -
y�. Al la h’ �n ver di �i her ni met te, sa hip ol du �u muz her
�ey de ba� ka in san la r�n pa y� ve hak k� var d�r. Pa ra hiç
kim se nin hak k� na do ku nul ma dan, ya sa la ra ve ah la ki
ku ral la ra uy gun ka za n�l d� �� za man bir de �er ifa de
eder. Amaç ol mak tan ç� ka r� l�p ba� ka in san la ra hiz met
için bir araç ol du �u za man de �e ri ni bu lur. Ül ke nin,
dün ya n�n ve in san l� ��n ge li� me si yo lun da ufuk lar aç -
mak için kul la n� l�r sa ger çek he de fi ne ula ��r.

Pa ra ya sa hip len me yi tek he def edi nen, ni ce e�i -
tim li, kül tür lü, bil gi li, var l�k l� ve ün lü de ni len in san la
kar �� la �� yo rum. “Pa ra bir in sa n� bu ko nu ma na s�l dü -
�ü re bi li r” di ye üzü lüp pa ra dan i� re nir ha le ge li yo rum.
Pa ra için ya lan söy lü yor lar, pa ra ka zan ma la r� na ola -
nak sa� la ya cak in san la r�n el le ri ni, ayak la r� n� öpü yor -
lar, da ha çok pa ra için ta r�m sal ürün le rin ge ne tik le ri
ile oy nu yor lar, ar�t ma mas raf la r� yap ma mak için do -
�a ya ze hir ler sa ç� yor lar, da ha çok ka za na bil mek için
in san la r� ke sip bi çip ge rek siz ame li yat lar ya p� yor lar.

Pa ra; pa ra n�n bir araç m�, amaç m� ol du �u nu ö� -
re ne bil mek, bi lin ci ne va ra bil mek, pa ra y� hem ka za na -
bil mek, hem ka zan d� ra bil mek için na mus lu, vic dan l�,
ak�l l� yol lar bu la bil mek, ka za n� lan pa ra ile hay ra, hiz -
me te, ba� ka in san la r�n mut lu luk ve se vin ci ne ula �an
yol lar aça bil mek; dün ya sal im ti ha n� ba �a r� ile ve re bil -
mek için ge rek li dir.

Pa ra in san lar da iki tür lü et ki ya p� yor. Ba z� la r� n�n
ego su nu ka bar t� yor, ben cil ve me ga lo man bir in san
ya p� yor. �n san lar la ili� ki le ri sert le �i yor, “Ben zen gi ni -
m” di ye her ke se yu ka r� dan ba k� yor. Bi raz pa ra ka za -
n�n ca ken di nin her �e yi bil di �i ni, ba� ka la r� n�n bil me di -
�i ni zan ne di yor. Do �u� tan ve ya fa kir lik gün le rin den
ka lan te va zu k� r�n t� la r� var sa on lar da tü ke ni yor. Fa ki -
ri, fu ka ra y� hor gö rü yor; ak ra ba la r� dâ hil bir k� s�m in -
san lar dan ko pup zen gin ler le ar ka da� l�k ya p� yor. “Be -
n” duy gu la r� bü yü dük çe bir lik duy gu la r� za y�f l� yor,
çün kü “Be n” var ken, bir lik ol maz. “Be n” duy gu su
için de ya �a yan zen gin ar ka da� la r� m� bü yük bir üzün -
tü için de iz li yo rum. “Be n” le ri ni ko ru mak için bü yük
ac� lar çe ki yor lar. Ha yat la r� kav ga lar, mü ca de le ler,
çal kan t� lar için de ge çi yor. 

Pa ra n�n et ki le di �i ikin ci tür in san la ra ge lin ce; ba -
k� yo rum: �ü kür ler için de ya �� yor lar. “Be n” duy gu sun -
dan kur tu lup ak ra ba la r�, dost la r�, ya k�n la r� ile bir lik
için de olu yor lar. Fa ki ri, fu ka ra y� gö ze ti yor, ih ti ya c�
ola na yar d� ma ko �u yor lar. �ç le rin de ki �ef kat, mer ha -
met, sev gi pa ra sal des tek le da ha bü yük hiz met le re
dö nü �ü yor. �ü kür için de ya �a mak iç sel dün ya la r� n�
zen gin le� ti ri yor. �ç sel dün ya la r� bü yü dük çe ba� la r�
bü kü lü yor. Te va zu gö nül le ri ni ay d�n la t� yor, gör dük le ri
sev gi, say g� ve iti bar ar t� r� yor. Ya �am la r�n da kav ga
mü ca de le kal m� yor, ha yat la r� hu zur, se vinç ve mut lu -
luk ile do lu yor. 

Al la h’ �n ver dik le ri nin hik met ve bi lin ci ne ula� ma -
dan, ne ve rir se, biz ler için en iyi yi ver di �i ne inan ma -
dan ve �ük ret me den hu zu ra ula �a bil mek ola s� de �il -
dir.

YARARI
GÖRMEK

H

Barınakta “sevgi” sendromu

“Komşu Kafe, bizim kafe”

Kadıköy Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Merkezinde bir ilk yaşandı. Aralarında hayvanlardan korkan, daha
önce hiçbir hayvana dokunmamış olan Mental Retardasyonlu (zekâ geriliği) ve Down Sendromlu öğrenciler,
Kadıköy Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Merkezi'nde hayvanlarla bir araya geldi, onlarla oynadı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞIʼNDAN
Hurda malzemelerin satışı işi ihale edilecektir.

Belediyemize ait muhtelif birimlerimizde bulunan yaklaşık 160.000 kg. demir ağırlıklı hurda malzemeler 84.800,00.-TL. (KDV hariç) muhammen bedel
üzerinden satılacaktır. Geçici teminat 2.544,00.-TL, dosya satış bedeli 50,00.TLʼdir.

Yukarıda muhammen bedeli ile teminat miktarı yazılı olan hurda malzemelerin satış işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca açık
arttırma usulü ile 25/11/2014 Salı günü saat 14.00ʼde Fahrettin Kerim Gökay Caddesiʼndeki No: 2 Kadıköy-İstanbul adresinde bulunan Kadıköy Belediyesi
Encümeni toplantı salonunda, Kadıköy Belediye Encümenince; şartnamelerindeki kayıtlar uyarınca ihale edilecektir. İlan edilen işe ait şartnameye ilişkin
dosya Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye girmek için şartnameye ilişkin müdürlükten ihale gününden 1 gün öncesi mesai saati bitimine kadar
50,00.-TL bedel karşılığında alınabilir.
İsteklilerin;
a) Kanuni ikametgâh adresini gösterir belge
b) TC kimlik numarasına haiz, nüfus cüzdanı veya ehliyet gibi kamu kurum veya kuruluşlardan alınmış kimlik belgesi 
c) Tüzel kişi olması halinde imza sirküleri ile 2014 yılında bağlı olduğu ticaret veya sanayi odasından alınmış faaliyet belgesi 
d) Vekaletname ile iştirak edeceklerin edeceklerin, noter tasdikli vekaletnameleri ve imza beyannameleri
e) Teminat makbuzu veya banka teminat mektubu (teminat mektupları işin adına 2886 sayılı yasa kapsamında limit dahilinde süresiz olacaktır.)
f) Dosya bedeli makbuzu 
g) 2014 yılında ihalelerden yasaklı olmadığına dair taahhütname 
h) Kadıköy Belediyesine ait herhangi bir vergi, harç, idari para cezası vb. diğer borçlarının bulunmadığına dair belge (Belediyemiz Mali Hizmetler
Müdürlüğünden alınacaktır.)
Katılımcılar evraklarını ihale saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Şefliğine vermeleri gerekmektedir.
- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Serpil KÜÇÜKKESKİN ÇAĞLAR
Mali Hizmetler Müdürü

● Aysel KILIÇ

Kom �u Ka fe, Yel de �ir me ni Uzun Ha -
f�z So ka k’ ta. Bu so ka �a dü� mü� se
yo lu nuz Ka fe ’yi gör me me niz müm -

kün de �il.  �çe ri den so ka �a uza nan soh bet ler
si zi her an içi ne çe ke bi lir. Bu ra y� me rak edip
ka p� dan içe ri gir di �i niz de sa� ta raf ta du va ra
as� l� ko ca man pun to lar la ya z�l m�� bir ma ni -
fes to kar �� lar si zi. “Biz bir ko lek ti fiz; bu ra da
pat ron, �ef, uz man ve hi ye rar �i yo k” cüm le -
siy le ba� la yan ma ni fes to, her �e yin pa ray la
öl çül dü �ü ka pi ta list sis te me is ya n�n bir ifa -
de si ni te li �in de ya z�l m��.  Ma ni fes to nun as� -
l� ol du �u du var ren gâ renk not lar la do lu.
Türk çe, �n gi liz ce, Fran s�z ca, �s pan yol ca
dil le rin den ya z�l m�� bu not lar ade ta bir ha -
ber le� me ara c�. Pa no la ra ili� ti ri len not lar -
da; ken di si ne ev ar ka da �� ara yan
ö� ren ci nin no tu nu gö re bi le ce �i niz gi bi ma-
 hal le de dü zen le ne cek et kin lik le rin du yu ru -
su nu da gör mek müm kün.
PAT RON SUZ, F� YAT SIZ

“Pat ron suz, i� çi siz, hi ye rar �i siz ha yat
müm kü n” di yen Kom �u Ka fe Ko lek ti fi,
“mü� te ri-i� ye ri ” ili� ki si ye ri ne, da ha ka t� l�m -
c� ve es nek bir ili� ki mo de li öne ri yor. Bu ra -
da her kes, ka fe ye mü� te ri ola rak ge len ler
bi le, mut fa �a gi rip bir �ey ler ya pa bi li yor. Ka -
fe ’nin en al� ��k olun ma d� �� yö nü ise pa ray la
il gi li olan k�s m�. Çün kü ye mek ve içe cek fi -
yat la r� n� ora ya ge len ler be lir li yor. Hat ta pa ra -
n�z yok sa önem li de �il. Gön lü nüz den ne
ko par sa da ka bul. Gön lü nüz den ko pa n�n ne
ol ma s� ge rek ti �i ko nu sun da ka fa n�z bi raz ka -
r�� m�� ise, si ze öne ri len fi yat lis te si uza t� l� -
yor. Di ler se niz bu lis te de ya zan ra kam la ra
gö re he sa b� n� z� ödü yor su nuz.  Kom �u Ka fe
Ko lek ti fi ’n den Ufuk Ah�s ka, “Her ke sin bu ra -
y� evi gi bi his set me si ni is ti yo ruz. Özel lik le

üc ret me se le sin de sa bit fi yat ye ri ne gö nül lü -
�ü esas al d�k. Ka fe ’de vak ti ni ge çi ren her kes,
bu ra n�n de vam l� l� �� için ken di si ne ön gö rü -
yor sa onu ve ri yo r” di yor. 
“MA HAL LE L�Y LE BÜ TÜN LE� T� K”

Ufuk Ah�s ka, Ka fe ’ye ne den “Kom �u ”
is mi ni ver dik le ri niy se �öy le ifa de edi yor:
“Yel de �ir me ni ’n de sü rek li ye ni yer ler aç� l� -
yor, ki ra lar yük se li yor. Biz as l�n da ad� m� z�
‘kom �u’ se çe rek ma hal le liy le bü tün le� mek

is te dik. Her ke -
sin ra-

 hat l�k la ge le ce �i bir yer ol sun is te dik.  Her-
 han gi bir ay r�m c� dav ra n�� lar la kar �� la� ma -
ya cak la r�, ken di le ri ni gü ven li ve ra hat
his se de bi le cek le ri bir yer ol ma s� n� is te dik.
Öy le de ol du.”  Ah�s ka, Kom �u Ka fe ’ye her
kül tür den, dil den genç le rin gel di �i ni söz le ri -
ne ek li yor: “Bu ra da çok dil ko nu �u lu yor.
Böy le olun ca ba� ka ül ke ler den ge len genç ler
ile ti �im aç� s�n dan ken di ni da ha ra hat his se -
de bi li yor.  Bel li gün ler de bu ra da kül tü rel ye -
mek et kin lik le ri de ya p� yo ruz.  Se ne gal,
�tal yan, �ran, An tak ya gi bi bir çok yö re nin ye -
mek le ri ni yap t�k. Ken di yö re min ye me �i ni
yap mak is ti yo rum, di yen her ke se ka p� m�z so-
 nu na ka dar aç�k.”
“E V�M DE H�S SE D� YO RU M”

Kom �u Ka fe, en çok da genç le ri a��r l� -
yor.  Di lan Y�l d� r�m üni ver si te ö� ren ci si.
Okul ç� k� �� so lu �u bu ra da al� yor. Y�l d� r�m,
bu ra ya olan il gi si ni �öy le ifa de edi yor:  “�lk
gel di �im gün ça y� m� ken dim al d�m, bu çok
ho �u ma git ti. Bu ra ya gel di �im de kim se yi ta -
n� m� yor dum. Ama da ha s�k gel dik çe Ali, No -
ra, Frank lin gi bi bir çok gü zel in san la
ta n�� t�m, gü zel ili� ki ler kur dum. �n gi liz ce
pra tik yap ma im kâ n� da bu lu yo rum”  

Kafeye gelen ö�rencilerden olan Gül �ah
Bo lat da ”Pa ra üze ri ne ku ru lu bir me kân de -
�il bu ra s� . Buradaki sa mi mi ye ti se vi yo rum”
diye konu�uyor.

‘Patronsuz, işçisiz, hiyerarşisiz hayat mümkün’ diyerek
kapısını mahalleliye açan Komşu Kafe, alternatif bir
mekân olma özelliğini koruyor.  Buraya gelen gençler,
“Yemeğimizi beraber yapıyoruz, çayımızı kendimiz
alıyoruz. Burada olmaktan mutluyuz” diyor

�stanbul’da okuyan gençlerin
sorunlar�n�n ba��nda bar�nma geliyor.
Özellikle son y�llarda artan konut
fiyatlar�, gençleri ortak ya�am
alanlar�na te�vik ediyor.  Kom�u
Kafe, buraya gelen gençlerin
bar�nma sorununu da gündemine
ald�. Kendine ev arkada�� ya da ev
arayanlar için çe�itli etkinlikler yapt�.
“Evlendiriyoruz”  etkinli�i bunlardan
biriydi.  Ev arkada�� arayan gençler
Kafe’de bulu�tu, tan��t�. Kimisi ev
arkada�� buldu, kimisi de yeni
dostluklar edindi. Ev arkada��
bulanlardan biri de Ela. Ela burayla
tan��maktan çok memnun:
“Kad�köy’de ev fiyatlar� çok yüksek,
iki ki�i bir araya gelip daire kiralad�k
ama yine de kiray� ödemede
zorland�k. Üçüncü ev arkada��m�z�

da Kom�u Kafe sayesinde
buldum.” 

‘Evlendiriyoruz’
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KADIKÖY bu haftasonu birbirinden
güzel konserlere ev sahipli�i yapacak.
Dinleyenlerin kulaklar�n�n pas�n�
silecek bu konserlerden öne
ç�kanlar� �öyle;
� �stanbul Frans�z Kültür Merkezi’nin
öncülü�ünde düzenlenen XXF - Very
Very French müzik festivali 5-14
Kas�m tarihlerinde ikinci kez �stanbul
gerçekle�tiriliyor. Serge

Gainsbourg'dan Daft Punk'a,
Edith Piaf'tan Patricia Kaas'a
popüler müzik dünyas�na
geçmi�ten günümüze say�s�z
efsane kazand�rm�� Frans�z
müzi�inin duraklar�ndan biri
de Kad�köy olacak. Türk ve
Frans�z müzisyenlerin
ortakl��� ile kurulan
Forabandit grubu, 14 Kas�m
Cuma ak�am� saat 20.30
Moda Sahnesi’nde olacak.
2009 y�l�ndan beri yoluna
Fransa merkezli olarak devam eden
grup,  Sam Karpienia, Bijan
Chemirani ve Ula� Özdemir’den
olu�uyor. Grup, özellikle trubadur
ad�yla bilinen, 11 ve 13. yüzy�llar
aras�nda Fransa-�talya ve �spanya
üçgeninde halk dilini kullanarak
müzik yapan müzisyenlerin izini
sürüyor. 2011’de ç�kan ilk
albümleri hem Fransa hem de
Türkiye’de yay�nlanan grup,
hem Avrupal� trubadur’lar�n
hem de Anadolulu a��klar�n
dünyas�n� sahneye ta��yor.
� Berlistanbul#25
Underground Festival,
Berlin’in ve
�stanbul’un karde�
�ehir olmalar�n�n
25. y�l� nedeni
ile Bavyera
Belediyesi ve
�stanbul
aya��nda

Goethe �nstitut ile ortak düzenlenen
etkinlikler zinciri. Berlin ve �stanbullu
sanatç�lar ve kat�l�mc�lar� her iki
metropoldeki çe�itlilik ve yarat�c�l���
kutlamaya ça��r�yorlar. Her iki
metropolde gerçekle�en say�s�z

organizasyonlar�n yan�nda
festivalin �stanbul aya��
duraklar�ndan biri de
Kad�köy’deki kargART Salonu.
14 Kas�m Cuma ak�am�

19.30’da ba�layacak
gerçekle�tirilecek
konserde s�ras�yla
Cümbü� Cemaat,

Bukahara, Cats &
Breakkies ve uhr DJ
Ipek sahne alacak.
� Kad�köy’ün konser
mekânlar�ndan
Kad�köySahne,
Birsen Tezer ve
Nev konserlerine
ev sahipli�i

yapacak. Kadife sesli caz �ark�s�
Tezer 14 Kas�m Cuma;
‘alaturka doku ve dokunu�lar�
reddetmeyen pop&rock
merkezli nev-i �ahs�na
münhas�r’ �ark�c�
Nev ise
15 Kas�m
Cumartesi
ak�am� dinleyicileriyle
bulu�acak.
� Karadeniz
müzi�inin bilinen
seslerinden Resul
Dindar,  15 Kas�m
Cumartesi ak�am�

20:30’da Kad�köy Halk E�itim
Merkezi’nde sahne alacak.
Karmate grubunun eski
solisti olan Dindar, geçen y�l
Divane adl� ilk solo

albümünü yay�nlad�.
Dindar, Türkçe'nin

yan� s�ra Karadeniz
Bölgesi'nde
konu�ulan Lazca,
Megrelce,
Gürcüce ve
Hem�ince
dillerinde de
�ark�lar
söylüyor.

● Gökçe UYGUN

�
lk ens trü ma n� man do lin di, 7 ya� he ve siy -
di. 15’in de, ger çek a� k� gi tar la ta n�� t�. O
gün bu gün dür hep sah ne ler de. Ha run

Kol çak, �ev val Sam, Fa tih K� sa par mak, Si -
bel Ala� gi bi pek çok mü zis yen dos tuy la
sah ne ça l�� ma la r�n da bu lun du. 1996 y� l�n da,
dost lu �u es ki y�l la ra da ya nan Er han Gü ler -
yüz'ün so lis ti ol du �u Ay na gru bu pro je si nin
te mel ta� la r�n dan bi ri ol du. 

Tür ki ye ’nin en iyi rock gi ta rist le rin den
bi ri ola rak ta n�m la nan Can Gü ney, �im di ler -
de “Can Gü ney Ban d” pro je siy le Ka d� köy
sah ne le ri ne ge ri dön dü. Pek çok mü zis yen
gi bi o da ko nu� ma y� pek sev mi yor gi bi, bel -
ki de sah ne den gi ta r� n� ko nu� tur ma y� ter cih
et ti �in den di r…

� �lk ens trü ma n� n�z man do lin mi� ve he -
nüz 7 ya ��n day m�� s� n�z. Mü zik sev gi si siz ce
o ka dar kü çük ya� ta na s�l do� du içi niz de?

Aç�k ça s� içi me do� ma d�. Man do lin ilk
ens trü ma n�m d�, ço cuk luk he ve siy di. As�l
a�k 15-16 ya ��n da ba� la d�; o da gi ta r�m ol du
hep...

� 15 ya ��n dan iti ba ren ba� la yan gi tar
yol cu lu �u nuz na s�l geç ti? Me se la ‘gi ta ra
küs tü �ü nü z’ bir dö nem ol du mu hiç?

Tam ter si ne her za man gi tar la ba r� ��k ol -
dum. Özel lik le de en zor dö nem le rim de  gi-
 ta ra sa r�l d�m.
“G� TAR ÇAL MAK B�R TRANS HA L� ”

� Gi tar ça l�� tar z� n�z epey ün lü. Di� le ri -
niz le ya da s�r t� n�z da ça l� yor mu� su nuz. Na -
s�l ya rat t� n�z bu tar z�?

Ben den zi ya de tar z� m�n ta ra f� n�z dan ün -
lü ad de dil me si be ni ono re eder. Bu tar z� ben
ya rat ma d�m ama ya �a ta bi li yor sam ne mut lu
ba na. 

� Gi tar çal ma y� çok se vi yor ol ma l� s� n�z. 
Gi tar çal mak bir trans, me di tas yo n…  Di -

�er ya r� n� ya ka la ma n�n fark l� bir yo lu..
� Ka ri ye ri ni zin en önem li olay la r�n dan

bi ri Ay na gru bun da yer al ma n�z sa n� r�m. Bir
dö nem Tür ki ye ’yi ka s�p ka vu ran bu grup la
yo lu nuz na s�l ke si� ti?

Gru bun so lis ti Er han Gü ler yüz’le ön ce -
den ta n� �� yor dum.1996 y� l� n�n ba� la r�y d�,
Er han'dan tek lif gel di. Ben de par ça la r� de -
mo ola rak din le dim ve “i� te bu” de dim, o za-
 man dan inan m�� t�m ba �a r� ya yak la� t� �� m� za.
Son ra s� n� za ten her kes bi li yor. 
“AY NA DA �IL MA DI ”

� Ay na ne za man ve na s�l da ��l d�? Bir
de siz den din le mek is te rim.

Ay na da ��l ma d�. Bu ba na za man za man
so ru lu yor ama böy le bir aç�k la ma yap ma d�k
ki. Yo lu mu za de vam edi yo ruz...

� �lk so lo al bü müz Vur, 2003 y� l�n da
ç�k t�. Bu al büm bek len ti le ri ni zi kar �� la d� m�? 

Aç�k söy le mek ge re kir se o al büm sis te -
min kur ba n� ol du. Bu so ru nun ce va b� ben de
kal s�n çün kü kim se nin ar ka s�n dan ko nu� ma -
y� sev mi yo rum. (gü lüm sü yor) Ka pan m�� bir
an� def te ri be nim için...

� �im di de rock gru bu Can Gü ney
Ban d’� kur du nuz. Grupta kim ler var si zin d� -
�� n�z da?

K� sa bir sü re ön ce Can Gü ney Band ad�
al t�n da yo la ç�k t�k. Be nim d� ��m da gen ce cik
bir eki bim var. Biz ken di mi zi en iyi si mü -
zik le an la ta l�m (gü lü yor) 

� �ar k� üre ti yor mu su nuz? Co ver m� ya -
p� yor su nuz?

El bet te üre ti yo rum. Ya k�n za man da bu
üre tim le ri siz mü zik se ver ler le pay la� ma he -
ye ca n� içer sin de yim. Ay r� ca co ver yap mak
da be nim için çok ke yif li..

� 9 Eki m’ de Ka d� köy Shaf t’ ta ki kon ser -

le sah ne le re ge ri dön dü nüz.  Ye ni den sah ne -
de ol mak na s�l bir duy gu?

Sah ne ye hiç ara ver me dim ki .. Ama ken -
di pro je me tek rar dön mek he ye can ve ri ci! 

� Si zi din le me ye ge le cek olan la ra me -
sa j� n�z var m�?

Za ten mü zi �im le ge rek li me saj la r� ve ri -
yo rum (an la ya na)

� Tür ki ye ’de ki mü zik pi ya sa s� n� na s�l
de �er len di ri yor su nuz?

Ben mü zik le u� ra ��p, pi ya sa s�y la pek il-
 gi len mi yo rum.

� �lk al bü mün üs tün den 13 y�l geç mi�.
Ye ni bir al büm ha z�r l� �� için de mi si niz?

Plan la r� m�n bi rin ci s� ra s�n da al büm ol-
 ma sa da 2 ya da 3 par ça l�k ma xi-sing le dü -

�ün ce si var. Sis te min çok zor lan d� �� �u dö -
nem de, en do� ru za ma n� ya ka la ma he de fin -
de yim...
“G� TAR ÇAL MAK EMEK �S TE R”

� Ay n� za man da gi tar e�it me ni si niz de.
Bir mü zik ens trü ma n� çal mak is te yen le rin
ilk göz a� r� s� gi tar d�r. Siz ce bu ni ye böy le?

Sah ne d� ��n da uzun y�l lar d�r e�i tim ci lik -
te ya p� yo rum, sa nat ad� na elim den gel di �in -
ce mü zi �e gö nül ver mi� bi rey le re yar d�m c�
ol ma ya ça l� �� yo rum. Gi tar en çok ça l�n mak
is te nen ens trü man d�r di ye mem ama ter cih -
ler ara s�n da ön ce lik li ol du �u nu sa vu na bi li -
rim. Se be bi de sho wa çok yat k�n ol ma s� d�r.
La kin show yap mak da her ke sin har c� de �il -
dir..

� Gi tar ko lay ça l� na bi len bir ens trü man
m� siz ce?

�l gi gös te ril me yen her ens trü man zor dur.
Bu i� sa b�r ve emek ge rek ti rir. Her kes gi tar
çal mak zo run da da de �il. (gü lü yor) 

� Gi ta ra ye ni ba� la yan la ra/ba� la ya cak -
la ra öne ri le ri niz ne ler?

Ön ce lik le i�in �ov k�s m�n dan zi ya de
emek ver me bö lü mü nü ter cih et me le ri dir. En
iyi gi ta r� al mak la ol maz bu i� le r… Bu ko nu -
da çok de fa ta n�k ol du �um du rum lar ol du.
Za ten o du rum da ki ki �i ler za man içer sin de
an la y�p b� ra k� yor lar. Ön ce lik le ken di le ri ne
iyi bir e�i tim ci bul ma la r� ve aka bin de ders
al d�k la r� ki �i nin yo lun da yü rü me yi he def
seç me li ler...

ALTERNAT�F SESLER 14 - 20 KASIM 2014

Nice müzisyene ev sahipli�i yapan, kucak açan, ilham veren semtimizden son y�llarda yükselen alternatif
seslerin pe�ine dü�üyoruz. Bundan böyle her hafta siz okurlar�m�za bir müzisyeni/grubu tan�taca��z.
Kad�köylü yeni seslerin sözlerini okurken, bir yandan da �ark�lar�n� dinlemenizdir tavsiyemiz…
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Hazırlayan: Gökçe UYGUN
gokceuygun@gmail.com

Kadıköylü Can Güney,
Kadıköy sahnelerinde
Kadıköylü Can Güney,
Kadıköy sahnelerinde
Kadıköylü Can Güney,
Kadıköy sahnelerinde
Kadıköylü Can Güney,
Kadıköy sahnelerinde
Kadıköylü Can Güney,
Kadıköy sahnelerinde
Kadıköylü Can Güney,
Kadıköy sahnelerinde
Ayna grubunun gitaristi Can Güney, evim dediği Kadıköy’de sahne almaya
hazırlanıyor. Güney, gitar çalmayı ‘bir tür meditasyon’ olarak tanımlıyor
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Can Güney, 23 Kasım'dan
itibaren 15 günde bir

Shaft'da sahne alacak.

Bir daha dünyaya gelsem yine
Kad�köy derim... Kad�köy bir sahil
kasabas�, insanlar�n birbirini
tan�d���, özerk bir bölge…
Kad�köy benim s���nma alan�m…
Burada her sahneye ç�k���mda,
sanki evde arkada�lar�mla
e�leniyormu� gibiyim. Biz
Kad�köylüler, büyük bir aileyiz…

“KADIKÖY BENiM
SIĞINAĞIM...”

Frans�z müzi�inden Karadeniz türkülerine
BukaharaForabandit

Nev

Birsen Tezer Resul Dindar
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Kadıköy Belediyesi’nin Yeldeğirmeni’nde açtığı Prof. Dr. Korkmaz Altuğ
Polikliniği, hastalardan ne para istiyor ne de sigorta şartı koşuyor. Sağlık
Polikliniği, Kadıköylülere ücretsiz olarak hizmet vermeye devam ediyor

● Aysel KILIÇ

Sa� l� ��n pa ra l� ol du �u bir ül ke de pa ra -
s�z bir hiz me tin ola bi le ce �i ço �u mu -
zun ak l� na bi le gel mez. Has ta ne ye

git me miz için ce bi miz de ya pa ra ol ma s� ya
da sos yal gü ven ce li ol ma m�z ge re ki yor.
An cak Ka d� köy Be le di ye si ’nin bu �art la r�
ko� ma yan sa� l�k mer kez le ri var.  Yel de -
�ir me ni ’n de hal ka ka p� la r� n� açan sa� l�k
mer ke zi de ne pa ra is ti yor ne de si gor ta
�ar t� ko �u yor. Ka d� köy Be le di ye si bün ye -
sin de aç� lan Prof. Dr. Kork maz Al tu� Sa� -
l�k Po lik li ni �i, üc ret siz hiz met ve ri yor.
Po lik li nik te; da hi li ye, ka d�n has ta l�k la r� ve
do �um, a��z ve di� sa� l� ��, ço cuk has ta l�k -
la r�, 0-6 ya� gru bu için psi ko lo jik da n�� -
man l�k bö lüm le ri var. Ay r� ca, tan si yon,
kan �e ke ri, ko les te rol, en jek si yon ve pan-
 su man gi bi hem �i re lik hiz met le ri ve ri li yor.
Sa� l�k Po lik li ni �i ’n de; 4 he kim, 1 psi ko -
log ve 2 hem �i re ça l� �� yor.  Po lik li nik ça l� -
�an la r� ay n� za man da po lik li ni �e ge len
ya� l� has ta la r� n� ev le ri ne yap t�k la r� zi ya ret -
ler le de ta kip edi yor, sa� l�k kon trol le ri ni ya -
p� yor. Ay r� ca ge be lik le ri sü re sin ce
po lik li nik te ta kip edi lip do �um ya pan an ne -
le rin ve be bek le rin sa� l�k kon trol le ri ni ya -
pan sa� l�k eki bi, ev zi ya ret le rin de be be �in
ba k� m� ko nu sun da ai le yi bil gi len di ri yor, ai -
le le rin di �er fert le ri nin de �i kâ yet le ri ni din-
 li yor ve on la r� ge rek li sa� l�k bi rim le ri ne
yön len di ri yor.

Yel de �ir me ni, di �er ad�y la, Ra sim pa �a
Ma hal le si ’n de hiz met ve ren Po lik li nik, Ka -
ra kol ha ne Cad de si ’n de 39 nu ma ra da. Po lik -
li ni k’ in bu semt te aç�l ma s� n�n öy kü süy se
‘kent sel dö nü �ü m’ e da ya n� yor.  Da ha ön ce
Fi kir te pe Dum lu p� na r’ da bu lu nan Po lik li -
nik,  bu ra n�n kent sel dö nü �üm ne de niy le bo -
�al t�l ma s� n�n ar d�n dan ye ni ye ri ne ta ��n m��.
“F� K�R TE PE L� LER B� Z� UNUT MA DI ”

Prof. Dr. Kork maz Al tu� Po lik li ni �i so-
 rum lu he ki mi Dr. De niz Öz kan,  kent sel dö -
nü �ü mün ba� lan g� c�n dan ön ce  Fi kir te pe ’nin
Gü ney do �u ’dan göç eden yok sul ai le le rin
yo �un luk ta ol du �u bir yer ol du �u nu be lir ti -
yor ve ek li yor: “O in san la ra des tek ol mak
için eli miz den ge le ni yap t�k. Sa de ce he kim lik
yap ma d�k, ma ne vi ola rak da on la r� yal n�z b� rak -
ma d�k.” Öz kan, Fi kir te pe ’yi  ve ora dan ay r� l�� la -
r� n� ise �öy le ifa de edi yor: “O ra da hiz met
ver di �i miz için çok mut luy duk. Özel lik le ev le rin -
den ç�k ma yan ka d�n la ra ula� mak için ev le re git-
 tik ve on la ra bir di zi e�i tim ver dik.  Bir ad�m
öte le rin de ol du �u hal de Ka d� kö y’ ü bil me yen ka -
d�n lar var d�. Biz o ka d�n la r� ev le rin den ç� kar d�k,
sos yal ha yat la bu lu� tur duk. Ço cuk la r� n�n sa� l�k
kon trol le ri ni yap t�k, ço cuk la ra ve genç le re de sa� -
l�k ko nu sun da e�i ti ci se mi ner ler ver dik. An cak

kent sel dö nü �üm ne de niy le  ma hal le bo �al t� l�n ca
biz de ora dan ay r� la rak ye ni ye ri miz de hiz me te
ba� la d�k. Ama Fi kir te pe li ka d�n lar bi zi unut ma d�.
Dün ev le rin den ç� ka ma yan ka d�n lar, bu gün Yel -
de �ir me ni ’ne ge lip bi zi zi ya ret edi yor,  sa� l�k hiz -
me tin den fay da la n� yor.”

Ba� he kim Öz kan, tüm sa� l�k eki bi nin ay n�
duy gularla ça l�� t� �� n�, Fi kir te pe ’de ol du �u gi bi,
Yel de �ir me ni ’n de de  hal k�n gön lün de yer edin -
dik le ri ni, bu ndan mutlu olduklar�n�  be lir te rek,
“Sa de ce Yel de �ir me ni sa kin le ri ne de �il, Ka d� kö -
y’ de ya �a yan  her ke se ka p� m�z aç� k” di yor.

“HALK MEMNUN”
Po lik li ni k’ in bir bö lü mü de

Ka d�n Do �um. Uz man Dr. Gül
Ya vu zer de da ha ön ce, yok sul
bir semt olan Fi kir te pe ’de hiz -
met ver dik le ri ni an la t� yor. “O -
ku ma yaz ma s� ol ma yan, içi ne
ka pa n�k ve get to lar da ya �a yan
ka d�n la ra, ço cuk la ra, genç le re
hiz met ver dik. �im diy se bam-
 ba� ka bir yer de yiz. Bu ra s� Ka d� -
köy ve ken tin mer ke zi.
Dum lu p� na r’ da ki in san lar gi bi
bu ra da ki halk da hiz me ti miz den
mem nu n” di yor. Ya vu zer,  sa� l� -
��n üc ret siz ol ma s� n�n öne mi ni
ise �öy le vur gu lu yor: “Böy le ce
da ha çok in sa na ula� mabiliy-
oruz.  Do �um yap m�� an ne le ri
ve be bek le ri ni ev le rin de zi ya ret
edi yor, sa� l�k kon trol le ri ni ya p� -
yo ruz.  Ai le plan la ma s� hak k�n -
da ebe veyn le ri bil gi len di ri yo ruz.
Po lik li ni �i miz dey se ge be lik tes -
ti ya p� yor,  ra him içi araç ta k� -

yo ruz... A��r l�k l� ola rak sos yal gü ven ce si ol ma yan
ka d�n lar ge li yor. Bi zi duy ma yan ka d�n la ra da
ula� ma ya ça l� �� yo ruz. Sa� l� ��n üc ret siz ol ma s� ge -
rek ti �i ni sa vu nu yo ruz ve ver di �i miz hiz met ten
do la y� mut lu yuz.” 

Prof. Dr. Kork maz Al tu� Sa� l�k Po lik li ni �i,
sa de ce Yel de �ir me ni sa kin le ri ne de �il, tüm Ka d� -
köy lü le re  hiz met ve ri yor. Po lik li nik, haf ta içi her
gün, 08.30-16.30 saatleri ara s�n da has ta ka bul edi -
yor. Bu ra ya ran de vu suz gi di le bi le ce �i gi bi, 0216
565 13 44 - 0216 565 25 94 nu ma ra l� te le fon lar -
dan ran de vu al mak da müm kün. 

Diyabet konusunda toplum
fark�ndal���n�n artt�r�lmas� ve
konunun öneminin
vurgulanmas� amac�yla dünya
sa�l�k örgütü (WHO) ile Dünya
Diyabet Federasyonu’nun (IDF)
öncülük etti�i “14 Kas�m
Diyabet Günü,” tüm dünyada
her y�l de�i�en tema ve
etkinliklerle kutlan�yor. Bu
senenin temas� “Gelece�imizi
Koruyal�m”.
Kutlama günü
olarak 14
Kas�m’�n
seçilmesinin
nedeni, insülin
hormonunu bulan
Frederick
Banting’in do�um
günü olmas�d�r.
Yap�lan
ara�t�rmalar
sonucunda 2013
y�l�nda tüm
dünyadaki
diyabetli say�s�n�n
380 milyona
ula�t���,
Türkiye'de ise yakla��k 10
milyon ki�inin diyabet
hastal���ndan etkilendi�i, 7
milyon ki�iye tan� konduktan
sonra yakla��k 4 milyon ki�inin
diyabet tedavisi gördü�ü
bildirilmi�tir.
Diyabet, vücudumuzdaki
pankreas�n yeterli miktarda
insülin üretmemesi veya
üretti�i insülinin etkili bir
�ekilde kullan�lmamas� sonucu
geli�en kronik bir hastal�kt�r.
Bir ki�inin diyabet hastas� olup
olmad��� açl�k kan �ekeri veya
oral glikoz tolerans testi (�eker
yükleme testi/aç�k �eker
hastas� de�ilse) yap�larak
anla��lmaktad�r. Açl�k kan
�ekerinin 126 mg/dl olmas�
bozulmu� açl�k �ekeri olarak
de�erlendirilerek tetkik
edilmelidir.
�eker yükleme testi 10-12
saat açl�ktan sonra , baz�
kurallara da uyularak , 75 gr.
�eker a��zdan verilerek
yap�lmaktad�r. 2. saat �ekeri
140-199 mg/dl ise gizli �eker,
200 mg/dl veya üstü ise
diyabet tan�s� konulmaktad�r.

Diyabet hastas�nda kan �ekeri
kontrolü sa�lanamazsa k�sa
(akut) ve uzun dönemde
(kronik) sorunlar olu�maktad�r.
Diyabet küçük veya büyük
damarlarla birlikte sinirlerin de
hasar görmesine neden
olabilir. Bu hasarlar diyabetin
komplikasyonlar� diye
tan�mlanmaktad�r. Diyabetin
akut ve kronik komplikasyon-

lar� hem tip 1 ve
hem de tip 2
diyabetli
bireylerde
görülebilir.
Diyabetin akut
komplikasyonlar�
hipoglisemi (�eker
dü�mesi),
diyabetik
komad�r. Kronik
komplikasyonlar
kan �ekerinin
uzun süre yüksek
gitmesi nedeniyle
büyük ve küçük
damarlar�n ve
sinirlerin tahrip

olmas�d�r. Bozulan organ
hangisi ise ona ait sorunlar
olu�maktad�r.
Kalp ve damar hastal�klar�,
diyabetli hastalar aras�nda en
ba�ta gelen ölüm nedenidir.
Kalp hastal��� veya inme riski
2-5 kat daha fazlad�r. Baca�a
giden damarlar�n etkilenmesi
tek bas�na veya üstüne
eklenen sinir uçlar�n�n da hasar
görmesi (nöropati)ile birlikte
amputosyana yol açabilir.
Retinopati (Gözlerin hasar
görmesi) yeti�kinlerdeki körlük
ve görme bozuklu�unun önde
gelen sebebidir. Nefropati
Böbreklerin hasar görmesi),
Nöropati (Sinirlerin hasar
görmesi), ayak
komplikasyonlar� ve Impotans
(Cinsel güçsüzlük), diyabetli
hastalar�n kronik
komplikasyonlar�d�r.
Bu nedenle, diyabetli
hastalar�n gelecekte
kar��la�acaklar� sorunlar�
bugünden itibaren önlemeye
çal��mak için hasta-hekim
i�birli�i içinde olarak
gelece�imizi koruyal�m.

Dr. Ay�egül KARAÇAM
(Kadıköy Belediyesi
Rana Be�e Sa�lık
Poliklini�i Dahiliye

Uzmanı-Diyabet Ünitesi)

14 KASIM
DÜNYA DiYABET GÜNÜ

Gündelik yaşamda karşılaşılan
sorunların pratik çözümlerini 

uzmanlarımız ile cevaplayalım

KADIKÖY’DE  ÜCRETSiZ
SAĞLIK HiZMETi

KASIM AYI BOYUNCA

� Sadece kan al�narak yap�lan ve
endoskopi gerektirmeyen mide kontrol
testi GastroPanel %50,
� Vitamin D testi %50,
� Mamografi ve Meme Ultrasonografisi
% 50 indirimlidir,
� Lütfen yenilenen web sitemizi
inceleyiniz.
http://www.gelisimlab.com.tr

14 Kas�m 2014 Cuma
09.30 - 10.30 Arkada��m Diyabet & Destekçim Psikolog
Klinik Psikolog Sare UÇAR
10.30 - 11.00 Ücretsiz �eker Taramas� 
Dinlenme ve Ara Ö�ün
11.00 - 12.00 Diyabet ve Sa�l�kl� Ya�am Önerileri -
Soru Cevap Uz. Dr. Ay�egül KARAÇAM
Yer: Kad�köy Belediyesi Dr. Rana Be�e Sa�l�k Poliklini�i

Kad�köy Belediyesi Dr. Rana Be�e Sa�l�k Poliklini�i
Adres: Fahrettin Kerim Gökay Cad. Patika Yol Sok. No: 16

Kuyuba�� – Kad�köy
Tel: 0216 418 88 30- 216 348 40 27

Kad�köy Belediyesi Dr. Rana Be�e Sa�l�k Poliklini�i’nde;
A��z Di� Sa�l���, Çocuk Sa�l��� ve Hastal�klar�, Dahiliye,
Diyabet Ünitesi, Cildiye, Göz Hastal�klar�, Kad�n hastal�klar�,
Kardiyoloji Ünitesi (Efor, Eko, Ritm Holter, Tansiyon Holter)
Psikolojik Dan��manl�k, Laboratuvar, Radyoloji
(Usg-Mamografi, Dopler) hizmeti veriliyor.

Kadıköy Belediyesi Rana Be�e Sa�lık
Poliklini�i’nde düzenlenen “Gebe Okulu” projesi,
“sa�lıklı gebe”, “sa�lıklı bebek” anlayı�ıyla
Kadıköy bölgesinde ya�ayan gebelerin katılımı ile
devam ediyor. Proje ile gebeliklerinin,
do�umlarının, bebek bakımlarının daha bilinçli
daha sa�lıklı
�artlarda yapılması ve
yanlı� bilinenlerin
do�ruya çevrilmesi
hedefleniyor. Gebe
okulunda,
bebeklerinin
geli�imlerinin sa�lıklı
bir �ekilde kontrol
altına alınması;
gebelik sürecinde
olu�an fizyolojik ve
psikolojik
de�i�ikliklerin

anlatılması ve gebelik dönemi kaygıların
azaltılması amacıyla e�itim veriliyor. Ayrıca, bir
kadının hamileli�inde ve do�um sonrasında
kendisi ve bebe�in fiziksel, sosyal ve psikolojik
�artlarının iyi olması için bilgi veriliyor. Kasım
2012-Haziran 2013 döneminde 9 Gebe Okulu

Programına 79 anne
adayı katıldı. 10
Kasım’da ba�layan
e�itim kapsamında, 17
Kasım Pazartesi günü
Dr. Dr. Demet Özkan
“Bebek ve Çocuklarda
�lkyardım Uygulamaları”,
18 Kasım Salı günü de
Hem�ire Hayriye
Vatansever “Bebek
Yıkama ve Bebek Masajı
Uygulaması” konularında
e�itim verecek.

GEBE OKULU DEVAM EDiYOR
Doktor Gül Yavuzer

Ba�hekim Dr. Deniz Özkan, hem�irelerle birlikte
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● Gökçe UYGUN

Geçti�imiz günlerde Anadolu yakas�
büyük bir taraftar bulu�mas�na ev
sahipli�i yapt�. Taraftar Haklar�

Derne�i’nin (THD) düzenledi�i,
Türkiye’deki  futbol taraftarlar�n�n sorun-
lar�n�n tart���ld��� “Dünya Futbol Taraftar-
lar� Sempozyumu”nda, 6222 say�l� Sporda
�iddet Yasas�, deplasman ve pankart yasa��
gibi konular ele al�nd�. Biz de bu vesileyle
THD Ba�kan� Burkal Efe Sak�zl�o�lu ile
hem derne�i ve Türkiye’de taraftar olmay�
konu�tuk…

� Taraftar Derne�i nas�l bir ihtiyaçtan
do�du? Kurucular kimler?

Taraftar Haklar� Derne�i, �zmir' de Al-
sancak Stad�' n�n y�k�l�p yerine AVM yap�l-
mas�n� isteyen rant kültürüne kar��,
bir giri�im olarak Altay, Göztepe,
Alt�nordu, Bucaspor,
Kar��yaka, �zmirspor,
Damlac�kspor taraftarlar�n�n
bir araya gelerek ‘Alsancak
Stad�ma Dokunma’ eyle-
minde yaratt��� sinerji ile
2012’de kuruldu. Bu birlikteli�e
dernekle�me sürecinde can veren ki�i
Devrim Cem Erturan’d�r, Göztepelidir. 

�Tam olarak neleri hedefliyorsunuz bu
dernekle? Taraftarlar� birle�tirmek, sorun-
lar�n� çözmek vb..

Ülkemizde taraftarlar�n, ilgili
federasyonlar kar��s�nda kendi-
lerini ifade edebilmeleri nok-
tas�nda bir diyalog partneri
olabilmek, bir köprü görevi
üstlenebilmek ve mevcut sisteme
dair bilimsel ve geçerlili�i denen-
mi� modelleri kendi gerçeklikler-
imize uyarlayarak sunabilmek,
öncelikli hedeflerimiz aras�nda.

� Anlad���m kadar�yla
�rkç�l�k, �iddet kar��t�, Gezi
ruhuna inanan insanlars�n�z. Ancak
Türkiye’de taraftarl�k denilince akla hep
�iddet geliyor. Ne diyorsunuz bu konuda?
Bu �iddetli ortam taraftar m� kulüpler mi
yoksa polis/devlet mi kaynakl�?

Tribünler; il il ilçe ilçe ülkenin
toplam�d�r. Kad�na rezilce bir �iddet

varken, çocuklar�m�z ülkenin dört bir
yan�nda kabul edilemez bir is-

tismar ile kar�� kar��ya iken,
mecliste milletin vekilleri birbir-
lerine ana avrat küfreder ve bir-
birlerini yumruklarken, medya

diziler vb. programlar ile �iddet
evimizin içine kadar girmi�ken �id-

deti sadece taraftarlara indirgemek
büyük bir yan�lg� olur. Gezi çok yeni bu an-
lamda, bizler çok de�il 15 sene öncesine
kadar taraftarlar�n stadyumlarda birlikte
izledi�i maçlar� an�ms�yoruz. Sorunuzun

as�l cevab�na gelirsek; bize
göre ne kulüpler ne polis ne
devlet ne de taraftarlar suçlu.
As�l suç farkl� bir yol, farkl� bir
sistemin oldu�u görmeyen-
lerde. THD olarak 'Ba�ka Bir
Tribün Mümkün' demek için
çok hakl� sebeplerimiz var ve
bu sistemi önermek en önemli
sorumluluklar�m�z aras�nda.

� “Mü�teri de�il
taraftar�z” diyorsunuz. Kulü-

pler taraftarlar� mü�teri gibi mi görüyor
sizce?

Bu alg� sadece kulüpler taraf�ndan olu�-
turulmuyor. Tribünlerde taraftarlar�n ol-
mad��� bir maç, o maç�n paral� televizyon
kanallar�nda izlenmedi�ini dü�ünün. Yani
siz endüstriyel noktaya evrilen bir ürün
yaratm��s�n�z ama bunun al�c�s� yok. ‘Mü�-
teri De�il Taraftar�z’ derken anlatmak iste-
di�imiz tam olarak �u; bizi mü�teri olarak
görüyorsan�z biz yokuz! Biz bu dünyan�n
en basit ama en güzel oyununu mahalle ar-
alar�nda iki ta�tan kale ve bir top ile oy-
nayan bir ku�aktan geliyoruz. Bizler yani
taraftarlar bu oyunun en de�erli en önemli
unsuruyuz ve gücümüzün fark�nday�z. Çok
zorlarsan�z bu ac�y� yüre�imize gömüp,
yeni bir kültür yaratabiliriz. Küllerimizden
do�up endüstriyel futbolu bitirebiliriz. 

� Taraftarlar�n birle�mesi konusunda
akl�ma Gezi sonras� kurulan “�stanbul
United” olu�umu geldi. Onlarla bir ba�lan-
t�n�z var m�?

“Dünyan�n tüm taraftarlar� birle�in,
çünkü zincirlerimizden ba�ka kaybede-
ce�imiz bir �ey yok!” mottomuzdan bah-
settim. �stanbul United, bu de�erler
manzumesinin önemli bir parças� olabilir
ancak. Dünyan�n bütün taraftarlar�na ula�-
may� hedefliyoruz. Çünkü taraftar olman�n
evrensel bir anlam� var bizim lügat�m�zda...

� Kad�köy’de Gezi anlay���yla,
endüstriyel futbola kar�� kurulan “Kar��
Lig” var. Haberdar m�s�n�z?

Kar�� lig, Efendi Lig, Gazoz lig vb.
olu�umlar� tabi ki takip ediyoruz. Mevcut
sistemi reddeden taraftar gruplar�n�n olu�-
turmaya çal��t��� deplasmanl� liglerin de
takipçi ve bir parças�y�z. 

www.taraftarhaklari.org

Ka dı köy’de de ni ze na zır spor

Başka bir taraftar mümkün!

Ka dı köy Be le di ye si Genç lik Mer ke zi (KGM) 5. yı lın da da spor fa ali yet le ri ne hız
kes me den de vam edi yor. Ka la mı� Par kı ’n da olan Mer kez'in tüm çev re si ye �il.
Do �ay la iç içe, de ni ze kar �ı spor yap mak is te yen ler, KGM tam da si ze gö re..

Tüm dünyada büyük bir keyifle izlenen futbolun en değerli unsurunun
taraftarlar olduğuna inananların kurduğu Taraftar Hakları Derneği,
endüstriyel futbola karşı, ‘Müşteri değil taraftarız’ diyor

● Sinem TEZER

De niz ke na r�n da, ye �i lin için de bir bi rin den
gü zel can l� la r�n iç içe ya �a d� �� bir park! �çe -
ri sin de de bir spor mer ke zi 5 y�l d�r de vam

eden bin ler ce ka t� l�m c� s� bu lu nan ve içe ri si ne gir di -
�i niz de bir bi rin den de ne yim li ö� ret men ler ve s� ca -
c�k bir or tam! 

Ka la m�� Par k� ’n da ye �il lik le rin için de de niz k� -
y� s�n da soh bet et ti �i miz Pi la tes E�it me ni ve Ka d� -
köy Genç lik Mer ke zi (KGM) Sos yal �� ler
So rum lu su Nur can Ben gin, Pi la tes e�i ti mi nin bu
se ne 5. y� l� n� dol dur duk la r� n� be lir te rek söz le ri ne
ba� l� yor. Pi la tes e�i ti mi ne y�l için de sa de ce bir ay
tem muz ay�n da mo la ver dik le ri ni be lir ten Nurcan
Ben gin �öyle konu�tu:

“Bu mo la n�n d� ��n da y� l�n 11 ay�, haf ta içi her
gün sa bah la r� 2 ya da 3 sa at ol mak üze re ders ler 1'er
sa at sü rü yor. Yaz la r� çi men le rin, a�aç la r�n ol du �u,
de niz ke na r�n da ki aç�k ala n� m� z� kul la n� yo ruz. K� -
��n da Be le di ye mi zin ka pa l� spor sa lo nun da ders -
le ri mi zi ger çek le� ti ri yo ruz. Mer ke zi miz de her tür lü
mal ze me miz mev cut. E�i ti me ba� la d� �� m�z 5 y�l
içe ri sin de Mer ke zi mi ze yüz ler ce ki �i gel di. Bun lar-
 dan 500’ü e�i ti me de vam edi yor. Ay r� lan lar ol du -
�u gi bi ka t� lan lar da olu yor. Her dö nem de a�a ��

yu ka r� 500 ki �i lik bir gru bu muz olu yor pi la tes te.
Pi la tes ders le ri pa ha l� ol du �u ve ne ka dar önem li
ol du �u ar t�k ö� re nil di. Bu yüz den üc ret siz e�i tim
ver di �i miz için çok ter cih edi li yo ru z.”
7’DEN 70’E HER KES KA TI LA B� L� YOR

“As l�n da in san lar her yer de spor ya pa bi lir. ‘A -
ma bi zi ne den ter cih edi yor la r’ der se niz biz bu ra da
on lar la bir lik te stres at� yo ruz. Hem do �a n�n için de
hem soh bet edi yor, hem spor ya p� yor, hem de sa� -
l� �� m� za ka vu �u yo ru z” di ye  söz le ri ne de vam eden
Ben gin, 7’den 70’e is te yen her ke sin pi la tes e�i ti -
mi ne ka t� la bil di �i ni vur gu lu yor.

Her ya� gru bun dan ka t� l�m ol du �u na dik kat çe -
ken Ben gin, “Ör ne �in Fi liz Tey ze miz var, 70 ya -
��n da, ‘Ben her se ne fi zik te da vi ye gi der dim. 5
se ne dir fi zik te da vi si ne git mi yo rum. Sa ye niz de
sa� l� �� ma ka vu� tu m’ di yor.. Bu önem li bir �ey ve
ka t�l ma ya de vam edi yor. Bi zim yaz oku lu dö ne -
min de, 7 ya ��n da da bir ka t� l�m c� m�z ol du. Za ten
yaz dö ne min de ka t� lan la r�n a��r l� �� n�n ya� or ta la -
ma s� 18-25’e ka dar dü �ü yor. K�� dö ne min de ya�
or ta la ma s� ar t� yor. Ya� l� ka t� l�m c� lar, bi ze sa� l�k ra-
 po ruy la ba� vu ru ya p� yor lar la r” di ye ko nu �u yor.  

KGM’ de sa de ce pi la tes kur su yok. Dans kur su
da pi la tes der si ya p� lan sa lon da ger çek le �i yor. Dans
ders le ri de pi la tes gi bi ke yif li ve ne �e li ge çi yor.

�nsanlar�n hem spor yapabildi�i hem de sosyalle�tikleri bir yer olan Kad�köy Belediyesi
Gençlik Merkezi’nde, 2014-2015 sezonunda sa�l�kl� ya�am, hobi, sanat ve ki�isel geli�im

üzerine birçok kurs mevcut. Dans dersleri, Pilates,  Foto�rafç�l�k, Ya�am Koçlu�u,
Karakalem ve Diksiyon e�itimleri, konular�nda uzman e�itimciler taraf�ndan veriliyor.

E�er siz de KGM ailesine kat�lmak isterseniz Kalam�� Park�’n�n içinde bulunan Merkez'e
gidebilir ya da (0216) 349 77 68 telefon numaras�ndan irtibata geçebilirsiniz.
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● Mustafa SÜRMEL�

Ka d� kö y’ de gü ne� ener ji siy le ça l� �an te le fon �arj is tas yo nu
hiz me te ba� la d�. D� �a r� dan hiç bir elek trik ba� lan t� s� ol -
ma yan, sa de ce gü ne� ener ji si ile ça l� �an “So lar �arj �s tas -

yo nu ”, Ka d� köy Be le di ye si ’nin Ha san pa �a ’da ki mer kez bi na s� -
n�n bah çe si ne yer le� ti ril di.  

So lar �arj is tas yo nu, üze rin -
de bu lu nan gü ne� pa ne liy le gü -
ne� ener ji si ni bün ye sin de de po -
lu yor. De po la nan gü ne� ener ji -
siy le cep te le fon la r� ve ya USB
ile ça l� �an tüm elek tro nik alet -
le rin üc ret siz �arj edil me si sa� -
la n� yor.  

�s tas yon lar, gü ne� li za man -
lar da bi rik tir di �i elek trik ener ji -
siy le ge ce ve ya gü ne� siz gün -
ler de de hiz met su na bi li yor.
Ay r� ca dep rem gi bi ola s� do �al
afet ler de ya �a nan ge nel elek trik
ke sin ti le rin de de hiz met ve re cek özel lik te ol ma s� so lar �arj is tas -
yon la r� n�n öne mi ni or ta ya ko yu yor.

Pro jey le do �al kay nak la r�n sür dü rü le bi lir li �i ve kar bon sa l� -
n� m� n�n azal t�l ma s� amaç la n�r ken, ye ni le ne bi lir ener ji kay nak la -
r� na ne ka dar ko lay ula �� la bi le ce �i ne de dik kat çe ki li yor.

AMAÇ KA DI KÖ Y’ E YAY MAK
Ka d� köy Kent Kon se yi Çev re ve Alt ya p� Gru bu Ba� ka n�

Son gül De mi rel, ola s� afet ler de ya �a nan ener ji ke sin ti le rin de ha -
ber le� me yi sa� la mak ama c�y la Ka d� kö y’ de park lar ve top lan ma
alan la r� na bu tür �arj is tas yon la r� n�n yer le� ti ril me si ni amaç la -
d�k la r� n� söy le di. 

Gü ne� ener ji siy le ça l� �an cep
te le fo nu �arj is tas yon la r� n� sos yal
so rum lu luk pro je si ola rak �z mir
ve An ka ra ’da ha ya ta ge çi ren
Fil li Bo ya fir ma s�y la te ma sa
geç tik le ri ni be lir ten Ka d� köy
Kent Kon se yi Çev re ve Alt ya -
p� Gru bu üye le ri, pi lot pro je yi
Ka d� köy ge ne li ne yay mak is -
te dik le ri ni be lirt ti ler.

Ka d� köy Kent Kon se yi
Çev re ve Alt ya p� Gu ru bu ’n -
da Ba� kan Son gül De mi re -
l’ in ya n� s� ra Sa im �ki�,
Cev her Bil gin, Se mih Bil -

gin, K� vanç Kut lu ca, Soy dan Mut lu, Esat Ta mi man,
Ta mer Aner, Fi liz Öne�, Ül kü Özer yer al� yor. 

Çev re ve Alt ya p� Gu ru bu Ka d� kö y’ de çev re nin
ko run ma s� ad� na fark l� ko nu lar da ça l�� ma la r� n� sür -
dü rü yor.

Sahrayicedid Gönüllüleri,
Fikirtepe 29 Ekim

�lkokulu’nun özel e�itim
sınıfının açılı�ını, Sahrayıcedid

Gönüllü Ba�kanı Füsun
Yöntem, Tülin Perksoy ve

üyelerle birlikte gerçekle�tirdi. 
Gönüllüler, özel e�itim

sınıfının duvarlarını onardı, yer
karolarını, tül ve perdelerini

yeniledi, özel masa ve
iskemlelerini, dolaplarını,

projektör ve bilgisayar dahil
sınıfın tük eksikliklerini

giderdi. Ayrıca çocuklara
çe�itli hediyeler verildi. Sınıfın

açılı�ına; Gönüllü E�itim ve
Danı�ma Merkezi Sorumlusu
Engin Baran, meclis üyeleri
Aydo�an Dülger ile Canan

Akçınar, Okul Müdürü Hasan
Sönmezo�lu ve sınıf

ö�retmeni Çiller Ö�üt de
katıldı. E�itim yardımlarına
devam eden Sahrayicedid

Gönüllüleri, bu yıl da 3
üniversite ö�rencisine

burs veriyor. 

SAHRAYICEDiD GÖNÜLLÜLERi SINIF AÇTI

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

� 14 - 20 KASIM 2014 Kad�köy Belediyesi Geçici Hayvan Bak�mevi
Kad�köy Hayvan Dostlar� Platformu

Tel.: 0216 - 415 67 61
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