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�� Haberi 8 - 9. Sayfalarda

Prof. Dr. Muhlis Kenter’in
foto�raf sergisi, “Acı vatan”
Almanya’ya i�çi göçünün
hikâyesini anlatıyor

Kadıköy Belediyesi CHP’li Meclis Üyesi kadınlar, kadınlara seçme 
ve seçilme hakkının tanınmasının 80. yıl dönümü olan 5 Aralık’ta,
seslerini bir kez daha duyurmak için sokaktaydı

“Kente Kadıköy’den Bak”
“Şehrin Kadıkeyfi”

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

Gezi direni�inin ardından kurulan Cafera�a Mahalle Evi’nin önünde dayanı�ma
için toplanan mahalleliler farklı protesto biçimleriyle evlerine sahip çıktılar 

BiR GÖÇÜN
ANATOMiSi!

�� Haberi 2. Sayfada

Mahalle, evine sahip çıktıMülteciler:
Döneceğimiz

günü bekliyoruz
BEKSAV’ın, sava�tan kaçıp Urfa Suruç’a
sı�ınan Kobaneli mültecilerin kaldı�ı

çadır
kentlere
düzenledi�i
üç günlük
dayanı�ma
ziyaretini
muhabirimiz
Semra
Çelebi takip
etti,
izlenimlerini
Gazete
Kadıköy
okurları için
yazdı

�� Haberi 3. Sayfada

“Evlere hapsolmayacağız”“Evlere hapsolmayacağız”“Evlere hapsolmayacağız”“Evlere hapsolmayacağız”“Evlere hapsolmayacağız”“Evlere hapsolmayacağız”

‘Abileri DENIZ’ için buluştular

�� Haberi 5. Sayfada

�� Haberi 10. Sayfada

Çıktığı günden beri en çok
satan kitaplar arasında olan
Abim Deniz’in yazarı Can
Dündar ve Deniz Gezmiş’in
kardeşi Hamdi Gezmiş ile
kitabın okuyucuları,
Kadıköy Belediyesi’nin 
6 Aralık Cumartesi günü
düzenlediği söyleşi ve 
imza gününde buluştu
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ygar l�k, in san l� ��n fi kir de, bi lim de, üre tim de, sa -
nat lar da, es te tik te, sa na yi ve tek no lo ji de; bir
ba� ka de yi� le bü tün “mes lek ler/sek tör ler de ”
ken di ça ��n da eri� mi� ol du �u en yük sek dü zey -

de ki ve rim le ri özüm se ye rek ya �a mak t�r. Söz ge li mi, 17.
yüz y�l da da, 19. yüz y�l da da gü nü müz de de in san l� ��n en
ile ri, en yük sek dü zey de ya rat t� �� fi zik sel ve ma ne vi de -
�er ve ürün ler ney se, on la r�n olu� tur du �u ha yat bi çi mi dir.
Ça ��n bu en yük sek dü zey de ki ve rim le ri ni ya ra tan zih ni -
ye ti kav ra ma d�y sa n�z, yük sek uy gar l� ��n d� ��n da kal m�� -
s� n�z de mek tir. El bet yer yü zün de bir çok ül ke ler ve in san -
lar bu ta n� m�n d� ��n da ya �a mak ta d�r lar. �s ter ler se öy le ce
de vam ede bi lir ler ve eden le ri çok tur. Bu gün kü dün ya da
ege men olan ve ba� ka bir se çe ne �i nin gö rül me di �i ‘Ba -
t� Uy gar l� ��’ as�r lar d�r ken di ni sü rek li ye ni le ye rek ve dur -
mak s� z�n ge li �e rek bu ni te li �i ni ko ru mu� tur. 

Ya ni yer yü zün de ikin ci bir uy gar l�k mo de li yok tur. Bi lim,
ak�l c� dü �ün ce ve ‘in sa n’ �n as�l ve en yü ce de �er ler ka bul
edil di �i bu uy gar l� ��n sür dü rü le bi lir li �i bu de �er le rin ve ri mi
olan so yut dü �ün ce ye te ne �i, bu lu� lar, kur gu lar ve bir ba� -
ka de yi� le zi hin sel ya ra t� c� l� �a da yan mak ta de �il mi dir?
Ara� t�r ma, me rak, sor gu la ma ve ta bi ger çek çi lik bu an la y� -
��n ol maz sa ol maz la r� d�r. Bil gi bi ri ki mi ve bu nun so nu cun da
olu �an ku rum sal ya p� lar Ba t� uy gar l� �� n�n sü rek li ye ni le nip
ge li� me si nin te mel ta� la r� ol mu� tur.

�n san l� ��n ta rih bo yu na ya rat t� �� de �er le ri ara� t� r�p
bu lan; tes pit eden ve sak la y�p ko ru yan da yi ne bu uy gar -
l�k t�r. �öy le bir kaç özel ör nek le ha t�r la ya l�m: Cid di ve bi -
lim sel de �er ta �� yan Os man l� ta rih le ri ni Av ru pa l� lar yaz -
ma m�� m� d�r? Ana do lu, Su ri ye ve �ra n’ �n es ki ölü uy gar -
l�k la r� n� bu lup ç� ka ran, eser le ri s� n�f lan d� r�p mü ze ler de
ser gi le yen Ba t� uy gar l� �� n�n bi lim adam la r� d�r. De �er li bil -
gin Pro fe sör Ni ya zi Ber ke s’ in, “Ba t� mü zi �i nin, Ba t� me -
de ni ye ti nin bi ri cik söz gö tür mez, eri �il mez en yük sek ya -
ra t� s� ol du �u na ina n� yo rum. Ade ta bir mu ci ze dir o. Bir bu,
bir de bi lim ala n�n da ba� ka hiç bir me de ni yet bu se vi ye -
ye eri� me mi� ti r” de me si bo �u na de �il dir. Bi lim sel ve es -
te tik ya ra t� c� l�k ve bu ya ra t� c� l� ��n sür dü rü le bil me si Ba t�
uy gar l� �� n�n tek mo del ol ma s� so nu cu nu do �ur mu� tur.
De �er ta �� yan ve ya ra t� c� l� �� bes le yen mi ras bu dur.

Pe ki Av ru pa bu yo la as�r lar ön ce; en az al t� yüz-ye di
yüz y�l ön ce gir mi� ken Tür ki ye ’nin gö zü nü aç ma s� kaç
za man son ra d�r so ru su can al� c� d�r. Unu tul ma s�n ki, 20.
yüz y� la ka dar Os man l� Tür ki ye ’si hâ lâ bir ‘ü ni ver si te ’ye
sa hip de �il di. Ya ni ev ren sel an lam da bi lim üre te cek bir
ku ru lu �u yok tu.

De �er li bi lim ta rih çi si, Ab dül hak Ad nan Ad� var, “Os -
man l� Türk le rin de �li m” ad l� 1930’lar da Fran sa ’da;
1943’de de Tür ki ye ’de ba s� lan ün lü ese rin de �u tes pi ti
yap m�� t�r; “… te fek kü rün, vic da n�n ve ka le min ser best ol -
ma s� il min te rak ki si (ge li� me si) için el zem dir ve iç ti ma i
(top lum sal) te rak ki yi te min ede cek ye gâ ne va s� ta ilim dir.
�� te gar b�n eri� ti �i bu mü him düs tu ra (ku ral) Os man l� Tür -
ki ye ’sin de ne za man ve na s�l ina n�l d� �� n� ve bu inan c�n
ver di �i eser ler ve ne ti ce le rin ne ol du �u nu gös ter mek;
Tan zi mat, Me� ru ti yet ve Cum hu ri yet de vir le ri için bir
ara� t�r ma ya pa cak mü el lif le rin va zi fe si dir. Bi zim in ce le di -
�i miz de vir de (ya ni Tan zi ma t’ a ka dar ki y�l lar da) Tür ki ye
gök le rin de, ara s� ra gö rü len ha fif pa r�l t� la ra ra� men bu
ay d�n la t� c� düs tu run, yol gös te ren bir y�l d�z gi bi do� du �u -
nu id di a et mek ka bil de �il dir.” Ya ni Os man l� Tür ki ye ’si
bi lim den ve onun ni met le rin den mah rum dur.

Os man l� Ha li fe Sul tan la r� ’n�n ve ida re ci le ri nin dün ya -
da olup bi ten ge li� me le ri al g� la ma s� an cak 1800’ler de
ola bil mi �… Çok geç ka l�n d� �� bu gün kü du rum dan da
bel li de �il mi dir? Tan zi mat ve Me� ru ti yet y�l la r� n�n Sul tan
ve dev let adam la r� ge li� mi� dün ya dan de �er ler trans fer
edip güç le nip can la na bil mek için çok u� ra� t� lar. Ne var ki
ay r� bir uy gar l� �a sa hip olun du �u nu sa na rak, düa list (iki -
ci) uy gar l�k ç�k ma z�n dan kur tu la ma d� lar. Ça ba lar ve rim siz
kal d�. Çün kü ne ya z�k t�r ki(!) ma te ma ti �in de, fi zi �in de,
bi yo lo ji nin ve kim ya n�n da; je olo ji ve co� raf ya n�n da “�ar -
k” ve “�s la m” a gö re ola n�; ve ya “mil li ”si yok tur. Ye ti� mi�
in san gü cü fu ka ra s� Os man l� Tür ki ye ’si da ��l d� git ti. 

Cum hu ri yet, ge ri de ka lan Tür ki ye ’ye “u zun at la ma ”
yap t�r m�� t�r. Ba� ka ça re si de yok tu. Uzun at la ma y� de ne -
mek �art t�. Çün kü geç mi �in mi ra s�y la oya lan ma n�n; “bi -
zim uy gar l� �� m� z” id di ala r� n�n bo� lu �u 19. yüz y�l bo yun ca
sür dü rü len ye ni le� me de ne yim le rin den an la ��l m�� t�. O
mi ras tan bir ye re va r� la cak ol sa, za ten Os man l� la r�n ken -
di si va r�r d�.

De �er li oku yu cu lar; iki te mel so ru yu dü �ü ne lim:1.
Kay be dil di �i söy le ne bi le cek mi ra s�n ya z� l�, ba s� l�, ka y�t l�
ürün ve eser le ri ne ler dir? 2. Bun lar için de ken di top lu mu -
nun ve in san l� ��n ge li �i mi ne; ya ni uy gar l� �a kat k� da bu lu -
na bi le cek iken de �er len di ril me mi� bir fi zik çi, bi yo log,
kim ya c�, ma te ma tik çi, fel se fe ci, ka �if, co� raf ya c�, mü el lif
ve sa nat ç� lar mev cut mu dur? Os man l� Tür ki ye ’si nin ken -
di ne ve dün ya ya hay r� do ku na cak bir de �er ke� fet ti �i ve -
ya üret ti �i ni söy le ye bi li yor mu yuz?

�u nu da be lir te li m… Top lum la r�n, ken di geç mi� le ri -
ni, ta rih le ri ni bi lip ö� ren me le ri do �al d�r ve ge rek li dir. Bu -
nun yo lu da yi ne bi lim sel zih ni ye te sa hip ol mak la müm -
kün dür. �kin ci bir uy gar l� �a sa hip ol du �u nu ve bu uy gar -
l� ��n ay r� bir ya z� s�, ev ren sel ka bul gö ren bi lim sel ve ya dü -
�ün sel ürün le ri ol du �u nu san mak ise abes le i� ti gal et -
mek tir. Kal d� ki kül tür mi ra s�n dan ya rar la na bil mek için bi -
le yi ne ve an cak Ba t� uy gar l� �� an la y� ��y la dü �ü ne bi len ta -
rih bi lin ci sa hi bi, ya ra t� c� in san la ra ih ti yaç var d�r. Ak si tak -
dir de yüz y�l lar bo yu ba k� r� al t� na çe vir me saf sa ta s� ile u� -
ra �an �ark ale mi nin sim ya c� la r� gi bi ak�n t� ya kü rek çe kip
gü lünç olur su nuz. Os man l� mi ra s� na bel ba� la ya rak uy -
gar l� �a yel ken aç�l maz.

Murat  KATOĞLU

U

OSMANLI MİRASINDAN
MEDET UMMAK! ?

● Ay �el KI LIÇ

Ge zi Di re ni �i ’n den son ra olu �an
park fo rum la r� ma hal le da ya n�� -
ma la r� n� olu� tu rur ken, ar d�n dan

‘i� ga l’ ev le ri ni aç t�. �s tan bu l’ un ilk i� gal
evi olan “Don ki �o t” Ka d� köy Yel de �ir -
me ni ’n de hal ka aç�l d�. Ocak 2014’te de
Ca fe ra �a Da ya n�� ma s�, ma hal le le rin de
kul la n�l ma yan bi na ya “Ma hal le Evi ” ad� -
n� ver di. Hal ka her za man ka p� s� aç�k
olan ma hal le evin de çok sa y� da fo rum -
lar, atöl ye ler, ser gi ler, söy le �i ler ger çek -
le� ti ril di.

Ka d� köy Kay ma kam l� ��, Ma hal le
Evi ’ne bir teb li gat gön de re rek bu ra n�n 5
Ara l�k Cu ma gü nü sa at 10.00’da po lis ta -
ra f�n dan bo �al t� la ca �� n� bil dir di. Bu na
ge rek çe ola rak ise bi na n�n Ma li ye Ha zi -
ne si ’ne ait ol ma s� gös te ril di. Teb li gat üz-
e ri ne Ca fe ra �a Da ya n�� ma s�, ma hal le li yi
evi ne sa hip ç�k ma ya ça ��r d�. Bu ça� r� üz-
e ri ne Ka d� köy fo rum la r�, 5 Ara l�k Cu ma
sa ba h� Ma hal le Evi’ nin önün de top lan d�.
Ma hal le li ler sa at ler ce ya� mur al t�n da
bek le di, nö bet tut tu. 

An cak o gün po lis bi na y� bo �alt ma ya
gel me di. Hiç kim se nin ol ma d� �� 9 Ara -
l�k Sa l� gü nü, er ken sa at ler de Ma hal le
Evi ’ne gir di. Ka p� la r� bal yoz lar la k�r d�,
evi bo �alt t� ve ka p� ya mü hür vur du. 
DA YA NI� MA EV� NE DES TEK

Ma hal le evi nin po lis ta ra f�n dan bo -
�al t�l ma s� n�n du yul ma s� üze ri ne ma hal -

le li ler, da ya n�� ma evi nin önün de top la -
na rak  en gel ol ma ya ça l�� t�. 

Ka p� ya mü hür vu ran po lis, e� ya la r�
bir kam yo ne te bin di rip ora dan uzak la� t�
an cak ma hal le li bu ra dan ay r�l ma d�. Ki -
mi ban do e� li �in de po li si pro tes to et ti, ki -
mi skeç ler ser gi le di. Ge zi di re ni �i nin
sim ge si ha li ne ge len ‘k�r m� z� l� ka d� n’ a it -
ha fen Gon ca Gü mü �a yak ta ra f�n dan ya -
p� lan dans gös te ri si ise bü yük be �e ni
top la d�. Ay n� gü nün ak �a m� i� yer le rin -
den, ev le rin den ç� kan in san lar bu ra ya
ak�n et ti. Evin bo �al t�l ma s� na tep ki gös te -
ren ma hal le li ler, po li sin mü hür le di �i ka -
p� y� kay nak la ge ri aç t�. Ev le ri ni kim se ye
ver me ye cek le ri ni söy le yen ma hal le li ler,
“Sa ray la ra kar �� ma hal le evi ” di ye rek,
pro tes to et ti. 
B� NA NIN GER ÇEK SA H� B� K�M?

Ca fe ra �a Da ya n�� ma s� Yüz le� me
Atöl ye si ’nin aç�k la ma s� na gö re, Ha c�
�ük rü Sok No 24’te ki cum ba l� bi na n�n
mül ki yet hak la r� 1938'de dev let ta ra f�n -
dan Arap Ali ola rak ta bir edi len bir bü -
rok ra ta tah sis edil di. Da ha son ra s�n da da
mül ki ye ti ai le içe ri sin de kal d�. 2008'de
ver gi bor cu yü zün den Va k�f lar Ge nel
Mü dür lü �ü bi na ya el koy du. 

Bi na n�n ilk sa hi bi ya da sa hip le ri nin
kim ol du �u net ola rak bi lin me se de, bu-
 ra n�n dev let po li ti ka la r� so nu cu mal var-
 l�k la r� n� kay bet mi� olan Er me ni, Rum,
Ya hu di ai le le rin den bi ri si ne ait ola bi le -
ce �i ifa de edi li yor. 

Gezi eylemlerinin ardından kolektif bir
çabayla kurulan Caferağa Mahalle Evi’ni
boşaltan polis, kapıya mühür vurdu. Evin
kapatılmasına tepkiler yağdı. Mühürlenen
kapıyı geri açan mahalleli, “Saraylara
karşı mahalle evlerini yaşatacağız” dedi

“Saraylara karşı mahalle evi”

GAZETE Kad�köy olarak gençlere Mahalle Evi’ni sorduk. Cafera�a
Dayan��mas�’ndan F�rat Seymen, Mahalle Evi’nin nas�l aç�ld���n�
�öyle anlatt�: “Buras� Gezi direni�inin bir ürünü. Forumlar olarak karar
ald�k ve at�l bir binay� ya�an�l�r hale getirdik. Kolektif bir �ekilde
temizledik, çat�s�n� onard�k, emek harcad�k… Kütüphane ve atölyeler
açt�k, ihtiyac� olanlar için hep birlikte yemekler yapt�k. Paran�n
geçmedi�i bir mekân yaratt�k. Bunca emek verilen bir yer olarak
ya�at�lmal�.” Gençlerden Sidar Gökhan ise  “Uzun zamand�r
buraday�z, konu�uyor, tart���yor ve üretiyoruz. Atölyeler yap�yoruz,
sergiler aç�yoruz… Burada ba�ka bir dünyay� ya�at�yoruz. Tüm
bunlar çok önemli. Buras� bizden al�nmamal�, ya�at�lmal�. Mahalleli
sahip ç�karsa ya�ar” dedi. 
Selma Lank�n da �u cümlelerle Mahalle Evi’nin önemini ifade etti:
“Kafeler ve barlarda ait olma hissini bulamazs�n�z. Ama burada
kendiniz olabilirsiniz. Kendimi ait hissetti�im tek yer buras�.” 

‘PARANIN GEÇMEDiĞi BiR ALAN YARATTIK’

KADIKO?Y-2:Layout 2  12/11/14  2:22 PM  Page 1



● Aysel KILIÇ

Ka d� köy Be le di ye si CHP’ li Mec lis Üye si ka d�n -
lar, ka d�n la ra seç me ve se çil me hak k�n�n ta n�n -
ma s� n�n 80. y�l dö nü mü olan 5 Ara l� k’ ta,

ses le ri ni bir kez da ha du yur mak için so kak tay d�. Ka d� -
köy Be le di ye si Sü rey ya Ope ra s� önün de bir ara ya ge -
len Ka d� köy Be le di ye si Mec lis üye si ka d�n lar, bu ra da
bir ba s�n aç�k la ma s� yap t�. Ba s�n aç�k la ma s� n� Ka d� -
köy Be le di ye Ba� kan Yar d�m c� s� Ül kü Ko çer oku du.
Ka d� na seç me ve se çil me hak k� ta n� yan Ata tür k’ e �ük -
ran borç la r� n�n ol du �u nu ifa de eden Ko çer, ara dan ge -
çen sek sen y� la ra� men, ka d� n�n seç me ve se çil me
hak k� da hil ol mak üze re, ka d� na yö ne lik po li ti ka lar da
yol al�n ma d� �� n�n, ak si ne her ge çen gün ge ri ye gi dil di -
�i ni söy le di.
HÜ KÜ ME T�N PO L� T� KA LA RI NA ELE� T� R�

Ül kü Ko çer, Hü kü me tin ka d�n po li ti ka la r� n� ise
�öy le ele� tir di: “Ka d�n la ra ai le si nin seç ti �i nin da ya -
t�l d� ��, ken di si nin se çil me si nin söz ko nu su bi le edil -
me di �i ya da ka d�n la r�n vit rin ola rak ser gi len di �i bir
ül ke de ya �� yo ruz.  Ka d� n�n er kek le e�it ol ma s� n�n f�-
t ra ta ay k� r� ol du �u nu sa vu nan bir si ya si
ik ti dar ta ra f�n dan yö ne ti li -
yo ruz. Ka d�n la r�n na s�l do -
�um yap ma s� ge rek ti �i ni
han gi i� ler de ça l� �a ca �� n�,
kaç ço cuk ya pa ca �� n�, ne za -
man so ka �a ç� ka ca �� n�, ne
ka dar gü le ce �i ni er kek ler ko -
nu �u yor. Si ya set te cin si yet ko-
 ta s� na kar �� ç� kan, �id det
ma� du ru ka d�n la ra yö ne lik po -
li ti ka lar üret me yen bir si ya si
ira de ön der li �in de, cin si yet ay -
r�m c� l� ��n dan kay nak la nan e�it-
 siz lik le ri so na er dir me yö nün de
bir ge li� me ol ma s� müm kün de �il dir.”
“B� ZE AKIL Ö� RET ME Y� N”

Ka d�n-er kek e�it li �i nin te mel ev ren sel bir hak ol -
du �u nu ve bu hak k� tar t�� ma ya aç ma ya cak la r� n� vur-
 gu la yan Ko çer, �öy le de vam et ti: “Ha ya t�n her ala n�n da
va r�z ve ol ma ya da de vam ede ce �iz.  Ka d�n la r�n so -
kak lar da gez me sin den, po li ti ka yap ma s�n dan, ka mu
ku rum la r�n da ça l�� ma s�n dan, mec li se gir me sin den ra-
 hat s�z olan lar ken di le ri ni eve ka pa ta bi lir ama biz ev le -
re ka pan ma ya cak, bi ze da ya t�l mak is te nen tut sak l� �a
kar �� mü ca de le ede ce �iz. Bi ze ak�l ö� ret me yin, bi zi
vit ri ne koy ma ya ça l�� ma y�n, bi zi ev le re hap set me ye
kalk ma y� n… Ka d� n�z, va r�z, var ola ca �� z… ”

MEC L�S TE �K� KA DIN BA� KAN YAR DIM CI SI
Tür ki ye ge ne lin de ki olum suz tab lo ya ra� men Ka -

d� kö y’ den umut ��� �� ya k�l d� �� n� ifa de eden Ko çer, 15
mec lis üye si ve 2 ka d�n ba� -
kan yar d�m c� s�y la Ka d� kö y’ -
de bir il ki ba �a ra rak,
Tür ki ye ’ye de ör nek ol duk -
la r� n� ifa de et ti.  Ba s�n aç�k-
 la ma s� n�n ar d�n dan 15
ki �i den olu �an ka d�n or -
kes tra s� kon ser ver di. Ya -
��� l� ha va ya ra� men
Ka d� köy lü le rin bü yük il -
gi gös ter di �i kon ser de
ay r� ca ka d�n la ra mor fu -
lar da �� t�l d�.
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KONAKLAMALI TURLAR

GÜNÜB�RL�K TURLAR 
� 13 ARLK CMT CUMALIKIZIK - SA�TABAT KÖYÜ VE KANYONU                                                        
� 14 ARLK / 21 ARALK  PZR  FENER - BALAT ( KAR�YE MÜZES� DAH�L ) ( YEMEKL� )                                          
� 19 ARLK CUMA KUL�N DA�I - ANADOLU KAVA�I ( BRUNCH DAH�L ) 
� 20 ARLK CMT. KARTEPE - MA�UK�YE - SAPANCA (BRUNCH DAH�L )
� 21 ARLK PZR  SULTANAHMET CAM��- YEREBATAN SARNICI -TOPKAPI SARAYI -AYASOFYA
(REHBERL�K-ULA�IM ) 

HER MEVS�M B�R  BA�KA GÜZEL… 

� 20-21  ARLK CMT- PZR DEN�ZL� - PAMUKKALE - UÇAKLI (1GECE- 2GÜN) 
(SINIRLI SAYIDA KONTENJAN )                                 
� 27- 28 ARLK  CMT-PZR  AMASRA- YÖRÜK KÖYÜ- SAFRANBOLU-
(CAM TERAS DAH�L) (1 GECE -2 GÜN)  

YILBA�I ÖZEL PROGRAMIMIZ
� 31 ARALIK-01 OCAK ÇAR�-PER MUDANYA’DA YILBA�I GALASI-TR�LYE GEZ�S�
L�M�TS�Z �ÇK� -BRUNCH DAH�L   (1 GECE-2 GUN)

SEZON TOUR
Tel: 0216 372 35 77/78  

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

Kadıköy Belediyesi CHP’li Meclis Üyesi kadınlar, kadına seçme
ve seçilme hakkı verilmesinin 80. yıl dönümünü sokak konseri
ile kutlarken, Hükümetin kadın politikalarını da eleştirdiler

● Ay�el KILIÇ
Tarihi dokusuyla ilgi oda�� olan
Yelde�irmeni semti, son
zamanlarda sermayenin
hedefinde. Bir dönem ‘kentsel
dönü�üm’ kapsam�na al�nmak
istenen mahalle, �imdilerdeyse
turizm �irketlerinin gündeminde.
Bir turizm �irketi, semte
"sanatsal tur" kapsam�nda, ki�i
ba��na 100 TL bedelle, ziyaretler
düzenlenmek istedi.  Günler
öncesinden tur bilgisini duyuran
�irkete, mahalleliden tepkiler
ya�d�. Yo�un tepkiler nedeniyle
6 Aral�k Cumartesi günü
planlanan gezi turu yap�lamad�.
Gazete Kad�köy’ün ula�t��� �irket
yetkilileri, “Kat�l�m olmay�nca
turu iptal etmek zorunda kald�k”
aç�klamas�nda bulundu. 
“DAYANI�MA”DAN TEPK�
‘Turistik’ geziye ilk tepki, Gezi
Direni�i’nin ard�ndan olu�an
Yelde�irmeni Dayan��mas�’ndan
gelmi�ti. Mahallelerinin ‘sat�l�k’
olmad��� vurgulanan Dayan��ma
aç�klamas�nda �u ifadeler yer

alm��t�:“ Biz, soylula�m�� bir
mahalle de�il, tüm
kom�ular�m�zla dayan��ma
içerisinde ya�ad���m�z, huzurlu
bir mahalle istiyoruz.
Mahallelerimiz, sokaklar�m�z,
kentimiz bir laboratuvar de�ildir.
“BURASI SULTANAHMET DE��L”
‘Turistik’ geziye mahalleliden de
tepki geldi. Gazete Kad�köy’e
konu�an Ay�e Gül, “Bizim
mahallemiz di�er yerlerden o
kadar farkl� ki. Buras� Beyo�lu
ya da Sultanahmet de�il.
Mahallemize paral� geziler
düzenlemenin alt�nda iyi niyet
aramak çok zor.”
Mahalle sakinlerinden ve ayn�
zamanda Yelde�irmeni
Dayan��mas�’ndan Kadim F�rat
ise �unlar söyledi: “Geçen y�l
Yelde�irmeni Tarih Gezisi yapt�k.
Dayan��man�n yapt��� tüm
faaliyetler ücretsiz.  Yüzlerce
insan�n kar��l�k beklemeden ve
severek in�aa etti�i bir yeri
paral� gezinin oda�� haline
getirmek hiç anlaml� de�il.”

Bir turizm şirketinin Yeldeğirmeni’ne ‘paralı gezi’
düzenlemek istemesi tepkilere neden oldu

‘Mahallemiz
satılık değil!’

“Evlere hapsolmayacağız”

KADIKÖY Belediyesi CHP’li Meclis
Üyesi kad�nlar�n bas�n
aç�klamas�na destek veren
Kad�köylü kad�nlar ve mini konser
veren orkestradan kad�nlar, Gazete
Kad�köy’e konu�tu. Kad�nlar,
AKP’nin kad�n politikalar�n�n
kad�nlar� daha da geriye götürdü�ü
yönünde hemfikirdi. Kad�n
Orkestras�ndan Jülide Alpergin,
“Kad�nlardan haklar�n� bir bir alan
AKP’ye kar�� direniyoruz” derken,

orkestradan Ezgi Sar�kç�o�lu ve Seda Ho�ses
de, tüm kad�nlar�n bugüne sahip ç�kmas�
gerekti�ini söyledi. CHP Kad�köy Kad�n Kollar�
Üyesi Ayçe Ta� ise “Menderes’ten bu yana
Türkiye’de kad�nlar hep geri plana at�l�yor. Biz
kad�nlar, haklar�m�z ve özgürlüklerimiz için çok
mücadele etmeliyiz” dedi. Bas�n aç�klamas�na
destek verenler aras�nda 72 ya��ndaki olan
Sezer Uluda� da vard�. Uluda�, “Atatürk’ün
kad�nlara tan�d��� haklar bugün yok ediliyor.
Bugün Türkiye’de kad�nlar ça��n gerisinde.
�ort giyen kad�n� çar�aflarla kapatt�lar,
kapatmaya çal���yorlar. Türkiye’nin bir
Afganistan olmas�ndan korkuyorum” dedi.
Feride Oya K�z�ltan da, “Atatürk’ün b�rakt���
mirasa sahip ç�kmal�y�z” diye konu�tu.

“ATATÜRK’ÜN
MiRASINA SAHiP
ÇIKMALIYIZ”

Seda
Ho�ses

(15 Aral� �a kadar yap�lan kesin kay�tlarda %5 �ndirim )
Hafta sonlar� Cmt/ Pazar Abant turlar� ve gruplara özel turlar…

Kadıköy Belediye Ba�kan Yardımcısı
Ülkü KOÇER basın açıklamasını okudu
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Ka d� köy Be le di ye si Eren köy Gö nül lü -
le ri Sa� l�k Ko mi te si, 28 Ka s�m Cu -
ma gü nü Eren köy Gö nül lü Evin de

“De �i �im Sü reç le ri ve Zi hin sel De tok s” ko -
nu lu bir se mi ner dü zen le di. Ba� kan Sev gi
To ku ç’ un aç� l�� ko nu� ma s� n�n ar d�n dan ko -
nu� ma c� NLP Uz ma n� Cen giz Eren ka t� l�m -
c� la ra ko nu ile il gi li bil gi ver di. 

Eren köy Gö nül lü le ri ’nin bir di �er et kin li �i
de Sa� l�k ve En gel li ler Ko mi te si ta ra f�n dan or -
ga ni ze edi len, Mar ma ra Üni ver si te si ö� re tim
ele ma n� Dr. Dur mu� Üm me t’ in ko nuk ol du �u
“Or ta ya� ta ev li lik uyu mu ve ço cuk lar la ili� ki -
le r” ko nu lu se mi ner di. Dr. Üm met, se mi ner de
a��r l�k l� ola rak; ev li lik te uyum ko nu su,  ge li -

�im a�a ma la r�, her bir a�a ma da ya �a na bi le cek
kriz ler ve bu kriz le ri ni yö net me stra te ji le ri ko -
nu la r�n da ay r�n t� l� ola rak bil gi ver di. Se mi ner -
de ay r� ca ço cuk-ebe veyn ili� ki le ri nin dü zen -
len me si, ev li li �e ba� ka la r� n�n mü da ha le le ri ve
bu ko nu da ya p� la bi le cek ler, or ta ya� ta ço cuk -
la r�n bü yü me si ve ev den ay r�l ma s� ile ye ni den
�e kil le nen ev li lik uyu mu ko nu sun da far k�n da -
l�k ka zan ma gi bi ko nu lar üze rin de du rul du.
Ge ni� ka t� l�m la ger çek le� ti ri len se mi ner de
e�i tim, din le yi ci le rin  de ka t� l� m�y la zen gin -
le� ti ve ge nel su num için de ka t� l�m c� la r�n pay -
la ��m la r� na gö re da ha spe si fik ko nu lar da ele
al�n d�. So ru-ce vap k�s m�n dan son ra se mi ner
so na er di. 

CAD DE BOS TA N’ DA 2 ET K�N L�K
Cad de bos tan Gö nül lü le ri, Biz Bi ze  Fo to� -

raf Gru bu ’n dan 45 fo to� raf ç� n�n ka t� l� m�y la
CKM Per for mans bir Ka t� ’n da, 86 fo to� raf tan
olu �an ser gi aç t�. Ama tör fo to� raf ç� la r�n eser le -
rin den olu �an ser gi, ka t� l�m c� la r�n be �e ni si ni
ka zan d�. 1 Ara l�k Pa zar te si gü nü dü zen le nen
serginin aç� l� �a 300 mi sa fir ko nuk ol du.

Cad de bos tan Gö nül lü le ri, ay n� gün CKM-
B sa lo nun da “Ha ya t� m� za Ya p� lan Kim ya sal
Sal d� r� la r” ko nu lu bir se mi ner dü zen le di ler.
Gö nül lü le re ko nuk olan Tür ki ye Ba ha rat ç� lar
Der ne �i Ba� ka n�, t�b bi ve aro ma tik bit ki uz ma -
n� ve ay n� za man da bir çok ki ta b�n ya za r� Ay -
han Er can, ilaç lo bi si nin bas k� s�y la ç� ka r� la cak
olan ye ni ya sa lar la kü çük üre ti ci le rin yok ola -
ca �� n� ve ba z� bit ki le rin ar t�k do �al hal le riy le
kul la n�l ma ya ca �� n� vur gu la d�. .Bu nu ön le mek
için ilaç lo bi si ne kar �� ya sa ç�k ma s� ge rek ti �i ni
di le ge tir di. 
KR� TO N’ DA ‘40+PLU S’ SÖY LE �� S�

Kri ton Cu ri Par k� Gö nül lü Evi ’n de, 2 Ara -
l�k Sa l� gü nü özel bir konu�u a��rlad�. “Te sa -
düf” ve “Pen ce re ” ki tap la r� n�n ya za r�  Ar ma �an
Por ta ka l, Kriton Curi Gönüllüleri’ne konuk
oldu. 40 ya�  üs tün de ki in san la r�n ya �am la r� na
ila ve ola rak ne ler ya pa bi le cek le ri ni ken di ya �a -
m�n dan ke sit ler ve re rek an la tan Arma�an Por -
ta kal, “40 ya ��n dan son ra avu cu ma bak t�m ve
ka lan lar be nim dir di ye rek, ka lan her ta ne nin ta -
d� n� ç� kart ma ya ka rar ver di m” di ye rek söz le ri -
ne ba� la d�.

Ya zar l� �a, sev di �i gü zel söz le ri ajan da s� na
yaz may la ba� la yan ve da ha son ra bun la r� kü -
çük bir ki tap ç�k ta top la yan Ar ma �an Por ta kal
ilk ki ta b� na “Te sa dü f” ad� n� ver di. Ya zar l�k
atöl ye sin de ya zar l�k kurs la r� na ka t� lan Por ta -
kal, ikin ci ki ta b� olan “Pen ce re ”yi okur la r� ile
bu lu� tur du. Da ha son ra fo to� raf çek me me ra -
k� n�n ba� la d� �� n� ve bu ko nu da ders al d� �� n�
söy le yen Ar ma �an Por ta kal, Ka d� köy Be le di -
ye si ’nin kat k� la r�y la Kozzy Kül tür Mer ke zi sa -
lo nun da fo to� raf ser gi si aç t� �� n� söy le di. Por ta -
kal, ko nu� ma s� n�n so nun da ko nuk la ra, “40
ya� tan son ra he pi ni zin ge le cek ku �ak la ra  ak ta -
ra cak çok �ey le ri var. Bun la r� ya za rak, çi ze rek,
üre te rek ha ya ta ge çi rin, as la pa sif bir ha ya t� ter -
cih et me yi n. Kö�enize çekilip oturmay�n, her
zaman aktif olmaya özen gösterin” de di.

Su num so nun da Gö nül lü Evi Ba� ka n� Se -
rap Ka ra kan, kat k� la r�n dan do la y� Ar ma �an
Por ta ka l’ a te �ek kür ede rek, çi çek ar ma �an et ti.
FAS LI PIR LAN TA’NIN KON SE R� 

Ka d� köy Be le di ye si Gö nül lü Mer ke zi
Fas l� P�r lan ta Türk Sa nat Mü zi �i Ko ro su,
�ef Ful ya So ya ta yö ne ti min de geç ti �i miz
haf ta Ka d� köy Be le di ye si Ha lis Kurt ça Kül -
tür Mer ke zi ’n de kon ser ver di.

Kon ser de �s tan bu l’ u an la tan �ar k� lar, so -
list ler ta ra f�n dan ses len di ril di. Sa lon da ki ko -
nuk lar da �ar k� la ra e� lik et ti. Sad ri Al� �� k’ �n
“Mer ha ba �s tan bu lu m” ad l� �ii ri de okun du.
Bü yük il gi olan kon ser so nun da Fas l� P�r lan -
ta Ko ro su �e fi Ful ya So ya ta, kar de� ko ro
Züh tü pa �a Gö nül lü le ri Su Eda Ko ro su �e fi
Ser kan Eki n’ le Ze kai Tun ca ’n�n “Tan r� m”
ad l� �ar k� s�n da dü et yap t�. Ge ce ye; Ra sim pa -
�a Gö nül lü Evi, Üs kü dar Mu si ki Ce mi ye ti,
Ad nan Mun gan Ko ro su, Mar ma ra Mu si ki
gi bi bir çok der nek ten de sa nat ç� lar ka t�l d�.
Fas l� P�r lan ta Ko ro su her sa l� gü nü Ba r��
Man ço Kül tür Mer ke zi ’n de sa at 17.30-
20.30 ara s�n da ça l�� ma la r� n� sür dü rü yor.
Ko ro, ara la r� na ka t�l mak is te yen ye ni mü zik
gö nül lü le ri ni bek li yo r….
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KADIKÖY BELEDİYESİ GÖNÜLLÜLERİ
KONFERANS, SEM‹NER, SÖYLE�‹ ve PANEL

MAHALLEL� �LE B�RL�KTE
TAKI VE ÖRGÜ YAPIYORUZ

12.12.2014 / 14.00
Yer: Kriton Curi Park� Gön.Evi
Düzenleyen: Kriton Curi Park�

Gönüllüleri
MÜZ�KL� ���RL� GÜNLER

14.12.2014 / 15.00
Yer: Rasimpa�a Gönüllü Evi

Düzenleyen: Rasimpa�a
Gönüllüleri

MEVLANA HAFTASI
14.12.2014 / 14.00

Yer: Feneryolu Gönüllü Evi
Düzenleyen: Feneryolu Gön.
TURKUAZ TSM KOROSU

KONSER�
�ef Erol Armutlu

15.12.2014 / 20.00
Yer: Kad�köy Evlendirme

Dairesi
Düzenleyen Müzik Gönüllüleri

GÜL�NAZ TSM KOROSU
KONSER�

�ef Gürsel Mercanl�
16.12.2014 / 20.00

Yer: Kad�köy Evlendirme
Dairesi

Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri
MEVLANA HAFTASI

ETK�NL��� 

Ahmet Polat, Ahmet Ötüker,
Hasan Aybars

16.12.2014 / 14.00
Yer: Bostanc� Gönüllü Evi

Düzenleyen: Bostanc� Gön.
A�LE �Ç� �LET���M

Psk. Dr. Fatih Dane
16.12.2014 / 14.00

Yer: Caddebostan Kültür
Merkezi B Salonu

Düzenleyen: Merdivenköy
Gön.

YEN� YILA MERHABA
KONSER�

Soprano Hande Soner ve �an
Ö�rencileri

16.12.2014 / 20.30
Yer: Halis Kurtça Kültür

Merkezi
Düzenleyen: Merdivenköy

Gönüllüleri
KENTSEL DÖNÜ�ÜMDE

ACIBADEM
Erol Özyurt

16.12.2014 / 14.00
Yer: Ac�badem Gönüllü Evi

Düzenleyen: Ac�badem Gön.
HAYVAN BARINA�I Z�YARET�

16.12.2014 / 14.00
Yer: Hayvan Bar�na��

Düzenleyen: Kriton Curi Park�

Gönüllüleri
SERAP MUTLU TSM KOROSU

KONSER�
�ef Serap Mutlu 

17.12.2014 / 20.00
Yer: Kad�köy Evlendirme

Dairesi
Düzenleyen: Müzik Gön.

SLAYTLARLA DÜNYA TURU
Yücel Müftüo�lu

17.12.2014 / 14.00
Yer: Kriton Curi Park� Gön. Evi
Düzenleyen: Kriton Curi Park�

Gönüllüleri
T'A� CH� CH (GEV�EME;
SA�LIK VE SAVUNMA

EGZERS�ZLER�)
T'ai Chi Ch E�itmeni Tülay

Köklü
17.12.2014 / 14.00

Yer: Fenerbahçe Mah.Gön. Evi
Düzenleyen: F.Bahçe Mah.

Gönüllüleri
“YA�” T�YATRO OYUNU

17.12.2014 /  20.30
Yer: Halis Kurtça Kültür M.
Düzenleyen: Tiyatro Gön.

HAYATI YEN�DEN
KE�FETMEK

Ya�am Koçu Efe Adal�o�lu
17.12.2014 / 15.00

Yer: Caddebostan Gön. Evi
Düzenleyen: C.Bostan Gön.
ÇOCUKLARDA D�� SA�LI�I

Di� Hekimi Ebru Nuho�lu
18.12.2014 / 13.30

Yer: Fikirtepe Gönüllü Evi
Düzenleyen: Fikirtepe Gön.

DÜ�ÜNME ST�LLER�
Uzm. Psk. Asuman Özayd�n

18.12.2014 / 14.00
Yer: Rasimpa�a Gönüllü Evi

Düzenleyen: Rasimpa�a
Gönüllüleri

YEN� YIL KUTLAMASI 
18.12.2014 / 14.00

Yer: Rasimpa�a Gönüllü Evi
Düzeneleyen: Rasimpa�a Gön.

HABERDEN YAYINA
GAZETEC�L�K

Gazeteci Cahit Özbay
18.12.2014 / 14.00

Yer: Caddebostan Kültür
Merkezi B Salonu

Düzenleyen: Feneryolu
Gönüllüleri

ETRÜSK D�L� VE KÜLTÜRÜ
Doç. Dr. Haluk Berkmen

18.12.2014 / 14.00
Yer: F.Bahçe Mah. Gön. Evi
Düzenleyen: F.Bahçe Mah.

Gön.

GÖNÜLLÜLERİN YOĞUN HAFTASI

HAFTALIK ETK�NL�K PROGRAMI Ba�vuru Tel: 0216 346 57 57 / 12 - 21 ARALIK 2014

ÖZEL DERS
Matematik,

Geometri �ngilizce
Takviye + Sınav Hazırlık 

Koçluk & NLP eğitimli,
tecrübeli 

yüksek lisanslı öğretmenden
evinizde

0538 466 07 83
Profil için Nazife Ş.
www.ozelders.com

Kadıköy Belediye Gönüllüleri etkinliklerle dolu bir haftayı daha geride
bıraktı. Erenköy’de seminerler, Caddebostan’da fotoğraf sergisi, Kriton
Curi Mahalle Evi’nde söyleşi ve Müzik Gönüllüleri’nin konseri vardı

Erenköy Gönüllüleri’nin “Orta ya�ta
evlilik uyumu” konulu semineri

Bitki uzmanı Ayhan Ercan, Caddebostan
Gönüllüleri’ne konuk oldu

NLP uzmanı Cengiz Eren, Erenköy
Gönülülleri’ne ‘zihinsel detoks’u anlattı

Arma�an Portakal,
Kriton Curi
Gönüllüleri’yle, 
“40 ya�” konulu 
bir söyle�i yaptı

Faslı Pırlanta Grubu’nun konserine ilgi büyüktü

Caddebostan Gönüllüleri’nin foto�raf
sergisinde, 86 eser yer aldı

YETİŞTİRME YURTLARINI VE
EĞİTİMİ DESTEKLEME DERNEĞİ

KAYIP iLANI
�stanbul Üniversitesi ö�renci kimli�imi kaybettim.

Hükümsüzdür. Elif Dartan

GELENEKSEL 
YENİ YIL KERMESİ

19-20 ARALIK 2014 
CUMA-CUMARTESİ/SAAT: 09.30-17.30

Yer: Dernek Merkezi    
Tel: 0216 345 43 47

Recep Peker Cd. Rıfat Bey Sk. Barış
Apt. No: 1/3-4 Kızıltoprak/KADIKÖY
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● Sem ra ÇE LE B�

Bi lim E�i tim Es te tik ve Kül tür Sa nat Ara� t�r ma la r�
Vak f� (BEK SAV), dört y�l d�r dur dur du �u fa ali yet le -
ri ne Ka d� köy Ac� ba de m’ de ye ni den ba� la d�. Vak f�n

ilk et kin li �i ise sa va� tan ka ç�p Ur fa Su ru ç’ a s� �� nan Ko ba ne -
li mül te ci le rin kal d� �� ça d�r kent le re üç gün lük da ya n�� ma
zi ya re tin de bu lun mak ol du. Biz de Ga ze te Ka d� köy ola rak,
ora da ya �a nan la r� ye rin de gör mek üze re BEK SA V’ �n zi ya -
re ti ni iz le dik. 

Yo la ç�k ma dan ön ce ih ti yaç lis te si be lir le yen BEK SAV,
ye rel yö ne tim le re ve çe �it li ku rum la ra gi de rek, bat ta ni ye, er -
zak ve ço cuk lar için oyun cak top la d�. BEK SAV Mü zik Top -
lu lu �u da, Kad�köy sokaklar�nda �ar k� lar söy le ye rek ka zan -
d�k la r�y la ço cuk lar için er ba ne, ma ra kas gi bi mü zik alet le ri
al d�. BEK SAV Mü zik Top lu lu �u, Dra ma Atöl ye si ile Get to
Si ne ma Ko lek ti fi 5-6-7 Ara l�k gün le rin de Su ru ç’ ta ki ça d�r
kent ler dey di. Bu ra da özel lik le ço cuk lar için yüz bo ya ma ve
re sim atöl ye si, hi kâ ye ve oyun atöl ye si, er ba ne atöl ye si ile
mü zik din le ti le ri ve film gös te rim le ri ya pan BEK SAV eki -
bi ne il gi bü yük tü. Ço cuk la r�n, en bü yük ih ti ya c� n�n il gi ve
sev gi ol du �u nu bir kez da ha gör dük.
SU RUÇ = ÇA DIR KENT

Su ru ç’ ta res mi ra kam la ra gö re 80 bin, ye rel kay nak la -
r�n ver di �i bil gi ye gö re 50 bin Ko ba ne li mül te ci bu lu nu -
yor. An cak bun la r�n sa de ce 4 bi ni dev le tin AFAD (Afet ve
Acil Du rum Yö ne ti mi Ba� kan l� ��) eliy le kur du �u iki kam -
pa da ��l m�� du rum da. Ge ri ye ka lan 10 bin ler ce mül te ci nin

bir k�s m�, ka p� la r� n� açan Su ruç hal k� n�n ev le rin de, bir k�s -
m� da Su ruç Be le di ye si ta ra f�n dan ku ru lan ça d�r kent ler de
ka l� yor. Ana cad de nin iki ta ra f� na yol bo yun ca di zi len ça -
d�r kent ler, Su ru ç’ un ba� l� ba �� na mül te ci ken ti ne dön mü�
ol du �u iz le ni mi ni ve ri yor.

�lk ku ru lan kamp lar dan bi ri olan Arin Mir kan Ça d�r
Ken ti, zi ya ret et tik le ri miz ara s�n da im kan la r� en faz la olan
kamp ola rak dik ka ti mi zi çe ki yor. Ça d�r lar sa� lam, et kin lik -
ler için bü yük ça d�r lar ku rul mu�, sa� l�k me ka niz ma s� otur -
tul mu�. Yak la ��k 4 bin ki �i ka l� yor bu kamp ta.
KAMP LA RIN ÜÇ TE �K� S� ÇO CUK

Ay n� du rum, Ko ba ne ’de ki sa va� ta ya �a m� n� yi ti ren Ka -
d� köy lü aka de mis yen Sup hi Ne jat A��r nas l� ’n�n ad� n� ta �� -
yan ça d�r kent için ge çer li de �il. Bu ra da da ha az in san kal -
ma s� na ra� men, he nüz ye ri ne otur ma yan pek çok �ey var. 

Gö rev li ar ka da� lar dan, bu ça d�r kent te bin 220 ki �i nin
kal d� �� n�, üç te iki si ni ço cuk la r�n olu� tur du �u nu ö� re ni yo ruz.
Za ten bu nu ça d�r ken te gir di �i miz an da or ta l�k ta ki on lar ca
sev gi do lu ço cuk tan an l� yo ruz. Çok kü çük ler or ta da ko� tu ru -
yor, oyun lar oy nu yor ama bi raz da ha bü yük ler özel lik le k�z
ço cuk la r�n so rum lu luk la r� da ha a��r. Ki mi ça ma ��r y� k� yor,
ki mi kar de� le ri ne ye mek ha z�r l� yor, ki mi çay ya p� yor... He -
nüz 10-11 ya ��n da ha ya t�n yü kü nü s�rt lan m�� ço cuk lar...

Kürt çe ko nu �a ma ma n�n a��r l� �� n� his set ti �i miz zi ya -
ret te ter cü man ara c� l� ��y la yap t� �� m�z soh bet ler de ço cuk -
la r�n en çok ayak ka b� ya ih ti yaç la r� ol du �u nu an l� yo ruz.
Bu nu bir ke na ra not edip ça d�r la ra gi ri yo ruz.

�lk gir di �i miz ça d�r da �em se Ana kar �� l� yor bi zi. On ca

yok sul lu �a ra� men tüm s� cak l� �� ve va kur du ru �uy la sa va� -
tan ç�k ma m�� gi bi... Ro ja va ’da sa va� ba� la y�n ca 22 ki �i lik
ai le siy le bu ra ya göç et tik le ri ni söy lü yor. “E vi mi zi, ma l� m� -
z�, tar la m� z�, ül ke mi zi b� rak t� k” di yor. Er kek kar de �i nin de
ara la r�n da ol du �u üç ki �i yi sa va� ta b� rak m�� �em se
Ana. Ak l� n�n hep ora da ol du �u nu söy lü yor.
‘O GÜ ZEL HA BE R� BEK L� YO RU Z’

Ça d�r kent te ya �a d�k la r� zor -
luk la r� sor du �u muz day sa, böl -
ge de ko nu� tu �u muz pek çok
ki �i gi bi “He pi niz den Al lah
ra z� ol su n” di yor. “E li niz den
ge len bu ka dar, bu nu bi li yo -
ruz. Eli niz den ba� ka ne ge lir
ki?” di ye so ru yor ve ek li yor:
“Yur du muz dan top ra �� m�z dan
ç�k t�k gel dik. O gü zel ha be ri
bek li yo ruz. Yur du mu zun öz gür lü -
�ü nü ha ber al�r al maz çok mut lu bir �e -
kil de dö ne ce �iz Ko baneye.”
‘ÇO CUK LAR OL MA SA GEL MEZ D� K’

Ha ni fe ile Emi ne, iki k�z kar de�. Bi ri nin al t�, di �e ri nin
be� ço cu �u var. Tek ça d� r� pay la �� yor lar. Ai le le rin den on -
lar ca ki �i sa va� ta ya �a m� n� yi tir mi�

E�i 13 y�l sa va� t�k tan son ra ya ra la n�p sa kat ka lan Ha -
ni fe, sa va� ta ki ül ke si ni terk et mi� ol ma n�n a��r l� ��y la “Ço -
cuk la r�m çok kü çük. On lar ol ma sa lar d� as la yur du mu terk
et mez di m” di yor. 

Bir ta raf tan en kü çü �ü bir, en bü yü �ü do kuz ya ��n da
olan ço cuk la r� na ye mek ye di rir ken di �er ta raf tan bu ra ya
na s�l göç et tik le ri ni an la t� yor: “I ��D kö yü mü zü bas t� ��n da
köy de 3 ai le kal m�� t�k. On lar kö ye gir di �in de biz ço cuk la -
r� m� z� al�p kaç t�k.

MEV S�M L�K �� Ç� DA L�
Ça d�r la r� zi ya ret et ti �i mi zi gö ren Da li, uzak tan ba �� r�p

çay iç me ye da vet edi yor bi zi. He nüz 10 ya ��n da. Bir kaç ke -
li me Türk çe ko nu �u yor, ne re den ö� ren di �i ni sor du �u muz da

mev sim lik i� çi ol du �u nu ö� re ni yo ruz. Ro ja va ’da sa va�
ba� la d� ��n da, o ai le siy le U�a k’ ta sa la ta l�k top lu -

yor mu�. Son ra Ada na ’ya geç mi� ler ama sa -
va� ba� la y�n ca bir da ha köy le ri ne dö ne -

me mi� ler. Bir da ha U�a k’ a gi de cek
mi sin di ye so ru yo ruz: “Ha y�r, Ko -
banê’ye gi de ce �iz. Sa va� bi te cek,
biz de kö yü mü ze ge ri dö ne ce �iz.”
di yor.
ÇA DIR KENT KI �A HA ZIR LIK SIZ

Ku ru lan ça d�r kent le rin en so -
nun cu su olan Ka der Or ta ka ya  ise k��

ko �ul la r� n�n en a��r ya �an d� �� kamp la -
r�n ba ��n da ge li yor.   �ki ay d�r elek tri �in

ol ma d� �� n� söy le yen mül te ci ler, so ba ya ka -
ma d�k la r� için sa de ce bat ta ni yey le �s�n mak zo run da

ka l� yor. Her ça d�r da en az iki ai le ve or ta la ma 10 ki �i nin
kal d� �� kamp ta ça d�r ve bat ta ni ye en faz la ih ti yaç du yu lan
mal ze me ler. Mül te ci le rin ken di im kân la r� ile kur ma ya ça -
l�� t�k la r� ça d�r lar k� �a uy gun de �il. 

BE ��K VE MA MA AC�L �H T� YAÇ
5 bin ki �i lik kamp ta 0-13 ya� ara s� bin 800 ço cuk ol -

du �u nu be lir ten so rum lu lar, �u an için en acil ih ti ya c�n
ye ni do �an ço cuk lar için be �ik ve be bek ma ma s� ol du �u -
na dik kat çe ki yor lar. Sa de ce dört gö nül lü nün, ida re et -
me ye ça l�� t� �� kamp ta ça l� �a cak in san la ra da ih ti yaç du -
yu lu yor. Kamp so rum lu la r�, Ko banêli mül te ci le re yar -
d�m et mek is te yen le rin, ih ti yaç du yu lan e� ya la r� Su ruç
Be le di ye si ’ne ula� t�r ma s� n� is ti yor. 

MÜLTECİLER: Döneceğimiz günü bekliyoruzMÜLTECİLER: Döneceğimiz günü bekliyoruzMÜLTECİLER: Döneceğimiz günü bekliyoruzMÜLTECİLER: Döneceğimiz günü bekliyoruzMÜLTECİLER: Döneceğimiz günü bekliyoruzMÜLTECİLER: Döneceğimiz günü bekliyoruz

BEKSAV Yönetim Kurulu Üyesi Duygu Bozkurt, Suruç’a yapt�klar� 3 günlük ziyarette sanat�n iyile�tirici
gücünü bir kez daha gördüklerini belirtiyor. �ubat ay�nda daha geni� kat�l�mla, daha uzun süreli bir ziyaret
dü�ündüklerini söyleyen Bozkurt “Burada geçirdi�imiz vakit ve yapt���m�z i�ler bize Kobane halk�n�n uzun
süreli dayan��ma etkinliklerine ihtiyaçlar� oldu�unu gösterdi. Özellikle çocuklar için yeniden gelece�iz” diyor.

A�ır kı� ko�ullarında, henüz tamamlanmamı� çadır kentlerde çoluk çocuk ya�am
mücadelesi veren mültecilerin tek iste�i, bir an önce topraklarına dönmek…

BEKSAV’ın Suruç’taki çadır kentlere düzenlediği
dayanışma ziyaretinde gördük ki, savaştan kaçıp
buraya sığınan Kobaneliler’in akılları da yürekleri
de geride bıraktıkları yakınlarında... 

MÜLTECİLER: Döneceğimiz günü bekliyoruz
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Sa it Fa ik’ in ede bi ya t� na ve ya �a -
m� na da ir ye ni bul gu lar ile ba -
k�� aç� la r� el de et mek ama c�y la,

Sa it Fa ik Mü ze si çev re sin ce yü rü tü -
len “Sa it Fa ik Ara� t�r ma Atöl ye si ”
ça l�� ma la r� na de vam edi yor. 14 Ara -
l�k Pa zar 15.30-17.30 sa at le ri ara s�n -
da, Ka d� köy-Aka de mi Ki ta be vi ’n de
yü rü tü le cek atöl ye ça l�� ma s�n da, Sa -
it Fa ik’ in “Ha ri ta da Bir Nok ta ” ad l�
hi kâ ye si mer ke zin de bir otu rum ger -

çek le� ti ri le cek ve el de edi len bul gu lar
ile kav ram sal ili� ki ler, Sa it Fa ik
Odak l� Bi li� sel Ha ri ta ve di �er tü rev
ha ri ta la ra ek le ne cek.

Tür ki ye ’de, ede bi yat ala n� na yan-
 s� ya rak Sa it Fa ik oda ��n da ger çek le� -
ti ri len ilk “Bi li� sel Ha ri ta la ma ”
ça l�� ma la r� na ili� kin ay r�n t� l� bil gi le -
re  http://sa it fa ik mu ze si.org/sa it-fa ik-
odak li-bi lis sel-ha ri ta la ma/ ad re sin den
ula �a bi lir si niz.

6 12 - 18 ARALIK 2014 KENTE KADIKÖY’DEN BAK

ÖNSÖZ
�lk A�kım; Hüzün
Kaan Burkay’�n denemelerinden olu�an ilk
kitab� “�lk A�k�m; Hüzün” Yank�
Yay�nevi’nden ç�kt�. Kitab�n önsözünde yazar
duygular�n� �öyle ifade ediyor:
“Gözya�lar�m�z�n ilk akmaya ba�lad���
zamanlard�, a�klar ile tan��t���m�z zaman. Ve
ac�lar� kendimize baldan tatl� yollar haline
getirmeler ile birlikte ya�ad�k, ç�kmaz
sokaklar�n tenhal�klar�n�... Bazen bizden
büyük birini sevdik, bazen de bizden uzak.” 
Yank� Yay�nevi / 167 Sayfa / 10.00 TL

Kad�köy �mge Yay�nevi’nden ald���m�z bilgiye
göre haftan�n çok satan kitaplar� �öyle: 
¥ Abim Deniz / Can Dündar / Can Yay�nlar� /
479 sayfa / 26,50 TL 
¥ Ajanda 2015 – Beni Siz Delirttiniz / Metis
Yay�nlar� / 222 Sayfa / 5.00 TL
¥ Bitti Bitti Bitmedi / Vedat Türkali / Ayr�nt�
Yay�nlar� / 192 Sayfa / 12.00 TL 

LuXus - Hunim Ba�ımda
Sahnedeki enerjisini 7’den 77’ye tüm
dinleyicisine yans�tan, en melankolik �ark�lar�n
bile içine hareket ve s�n�r tan�maz enerjisini
katan, Türkiye’nin e�lenceli, nev-i �ahs�na
münhas�r, yerinde duramayan grubu LuXuS,
3 y�l aradan sonra, 3. albümleri  ‘Hunim
Ba��mda’  ile müzikseverlerle bulu�uyor.
“Hunim Ba��mda”, özgürlü�ün en münferit
hallerini resmederken, dünyan�n bin türlü
gazab�ndan kaç�p delili�e s���nanlar�n
�ark�lar�n� söylüyor. Anadolu Müzik / 15.90 TL 

Ruhu doyurmak için tavsiyeler: 
¥ �irin Pancaro�lu & Bora Uymaz / Cafe
Tango / Kalan Müzik / 13.00 TL 
¥ 3 Hürel / 1953 Hürel / Ada Müzik / 10.90 TL
¥ Hasret Gültekin / Rüzgâr�n Kanatlar�nda /
Esen Müzik / 15.90 TL

Bay Hood - Çocukluk
Ayn� oyuncularla 12 y�ll�k bir sürede çekilen
“Çocukluk”, büyümeyi konu alan benzersiz
ve ç���r açan bir film deneyimi. Ethan Hawke
ve Patricia
Arquette,
ekranda
gözümüzün
önünde
büyüyü�üne
tan�kl�k etti�imiz
Mason’�n
(EllarColtrane)
anne ve babas�n�
canland�r�yor.
Çocukluktan
ergenli�e giden
sarp yolu daha
önce hiçbir filmin
yapmad��� bir �ekilde ele alan film,
Coldplay’in Yellow ve Arcade Fire’�n Deep
Blue gibi �ark�lar�n� içeren müzikleriyle de
dikkat çekiyor. 159 Dakika / 2014 / 22.50 TL 

KiTAPLIKTİYATRO

� Resim ve heykelle “Organik �zler”

Geçmi�te ya�anan dostluklar ve
organik kom�uluklara duyulan
özlemi resmi ve heykellerine
yans�tan Sema Tahincio�lu’nun
“Organik �zler” sergisi Tüze
Sanatevi’nde aç�ld�. Sergi 5
Ocak’a kadar Per�embe ve
Pazar günleri hariç gün
görülebilir. Adres: Ba�dat Cad.
Yazarlar Sok. K�rlang�ç Apt. No:
6/5 Suadiye / 0216 380 85 80

� Anlatıcının izinde O�uz Atay
“Tutunamayanlar”, “Tehlikeli Oyunlar”,
“Korkuyu Beklerken” gibi kült olmu�
romanlar�n yazar�, Turgut, Selim, Hikmet,
Albay, Olric gibi onlarca karakterin yarat�c�s�
O�uz Atay, ölümünün 37. Y�l�nda CKM’de
düzenlenen bir söyle�iyle an�l�yor. CKM
Sanat Kütüphanesi’nin düzenledi�i etkinlikte
Prof. Dr. Esin �nan, yazalar Handan �nci ve
Selçuk Orhan ile karde�i Yavuz Atay, O�uz
Atay’� anlatacak. Söyle�i 13 Aral�k Cumartesi
19.00’da Caddebostan Kültür Merkezi 3. Kat
B Salonu’nda. Ayn� gün bir ba�ka O�uz Atay
etkinli�i de Tarih Edebiyat Sanat
Kütüphanesi TESAK’ta olacak. Ahmet Ergenç, Birgül O�uz, Erdem
�enocak, Hilmi Tezgör’ün konu�mac� olaca�� söyle�iyi Gülenay
Börekçi yönetecek. Söyle�i 13 Aral�k Cumartesi 15.00’te TESAK’ta.

KAÇIRMA

Afi�lerdeki Türk filmleri

HAFTANIN
PUSULASI

ALBÜM

SÖYLEŞi

HAFTANIN
KAÇMAZLARI

DVD

Do cu men ta rist ta ra -
f�n dan �s tan bu l’ da
dü zen le nen Han gi

�n san Hak la r�? Film Fes-
 ti va li, 13-17 Ara l�k 2014
ta rih le ri ara s�n da al t�n c�
kez ger çek le �i yor. Her
y�l bel li te ma la ra odak-
 la nan fes ti val prog ra m� -
n�n bu y�l ki ana
te ma la r�, ‘i� ci na yet le ri’
ve ‘göç men li k’ (ye rin -
den edil mi� in san lar)
ola rak be lir len di. Fes-
 ti val prog ra m�n da Ge -
zi bel ge sel le ri ne de
özel bö lüm ay r�l d�.

Ma den ci ler ba� ta
ol mak üze re i� çi le ri ko nu alan pek çok
fil min gös te ri le ce �i fes ti val de, si ne ma ta ri hi nin
önem li us ta la r�n dan Ge or ge Wil helm Pabs t’ �n 1931
ta rih li ya p� t� “Ma den Tra je di si ” (Ka me rads chaft)
ile Er tem Gö re ç’ in “Ka ran l�k ta Uya nan la r” (1964)
ad l� film le ri ne özel gös te rim ya p� la cak. Prog ram,
ay r� ca Tür ki ye ’de ki i� çi le rin ya �am ve ça l�� ma ko -
�ul la r� üze ri ne ya p�l m�� bir di zi bel ge sel ve kur ma -
ca film içe ri yor.
‘YE R�N DEN ED�L M�� LE R’ FES T� VAL DE

Ça �� m� z�n kan gren so run la r�n dan bi ri olan ‘ye -
rin den edil mi� li k’ ko nu su da fes ti val de bir di zi film

ve bir pa nel le ele al� n� yor.  Bu bö lüm de ki
film ler, ba� ta Su ri ye ve Fi lis tin halk la r� ol -
mak üze re, sa va�, yok sul luk ve ya si ya si gö -
rü� le ri ne de niy le ye ri ni yur du nu terk eden
in san la r�n öy kü le ri ne odak la n� yor. 6. Han gi
�n san Hak la r�? Film Fes ti va li kap sa m�n da
”Ça �� m� z�n Ye rin den Edil mi� Halk la r�: Fi l-
is tin li ler ve Su ri ye li ler” ba� l� �� al t�n da, bu ül -
ke ler den s� ��n ma c� la r�n ka t� l� m�y la bir de
yu var lak ma sa top lan t� s� ger çek le� ti ri le cek.

Ge çen se ne de fes ti val de yer bu lan Ge zi
di re ni �i seç ki si, bu y�l ye ni film ler le de vam
edi yor. Seç ki de bir kaç ye ni bel ge se lin ya n�
s� ra, Re yan Tu vi ’nin An tal ya Al t�n Por ta kal
Film Fes ti va li prog ra m�n dan ç� ka r�l ma s� bü -
yük tep ki le re yol açan “Yer yü zü A� k�n Yü zü
Olun ca ya Dek.” ad l� fil mi bir kez da ha se yir -
ciy le bu lu �a cak.
UR FA VE SO MA ’DA ATÖL YE LER

Yi ne fes ti va lin ge le nek sel bir et kin lik le rin den
olan ve y�l için de çe �it li kent ler de ger çek le� ti ri len Ço -
cuk lar la Atöl ye ler de vam ede cek. Fes ti va lin he men
ar d�n dan, ço cuk atöl ye si gö nül lü le ri Ur fa ’da Su ri ye -
li ço cuk lar la, So ma ’da da ma den ci ai le le rin ço cuk la -
r�y la vi de o ve sa nat atöl ye le ri ger çek le� ti re cek.

6. Han gi �n san Hak la r�? Film Fes ti va li ’nin SALT
Be yo� lu, Ay na l� ge çit Et kin lik Me kâ n�, Tü tün De po -
su ve SALT Ga la ta ’da ger çek le �e cek film gös te rim -
le ri ve tüm et kin lik le ri üc ret siz ola rak iz le ne bi lir.
Bil gi için: www.hihff.org

Türk sinemas�n�n 100. y�l�nda
sanatç� Ertan Toy taraf�ndan
seçilip minimalist bir üslupla

yeniden yorumlanan  20 kült Türk filmi
afi�i sanatseverlerle bulu�uyor. Projede
yer alan çal��malar, Türk sinemas�n�n
farkl� dönemlerine ait ve sinema tari-
hinde iz b�rakan yirmi filmden ara�t�r�l�p
seçilen en çok ak�lda kalan imgeleri
içeriyor.

TAK- Tasar�m Atölyesi Kad�köy
(Eski Özen Sinemas�)’de 20 Aral�k’ta
aç�lacak “�mgelerle Türk Sinemas�n�n
Yüz Y�l�” Afi� Sergisi, 3 Ocak’a kadar
görülebilir. 

Adres: TAK Kad�köy - Rasimpa�a
Mah. Duatepe Sok. No:61 Yel de�irmeni
/ 0216 418 52 98

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

� Mavi Bodrum’dan
Caddebostan’a
2004’ten beri Bodrum’da
çal��malar�n� sürdüren
BODRUMART (Bodrum Sanat
ve Kültür Derne�i),
Caddebostan kültür merkezine
Bodrum’da sergiledikleri mavi
ve k�rm�z�  konseptli sergilerini
Caddebostan Kültür
Merkezi’ne ta��yor. Sergi, 16-
24 Aral�k tarihleri aras�nda
CKM ‘de görülebilir. Adres:
CKM Ba�dat Caddesi Haldun
Taner Sok. No:11 / Kad�köy  /
0216 467 25 68

� Yeni yılda
“Yılba�ı” sergisi
Bahariye Sanat Galerisi, 18
Aral�k 2014- 6 Ocak 2015
tarihleri aras�nda “Y�lba��”
Karma Sergisi’ne ev sahipli�i
yapacak. Sergide resim,
heykel, seramik, özgün bask�,
foto�raf gibi pek çok eser
izleyicisiyle bulu�acak. Adres:
Cafera�a Mah. Kadife Sok.
K�z�ltunç Apt. 1/1
0216 414 55 06

SERGi

Ba�rolde i�çiler ve mülteciler
� Vatan kurtaran �aban’la tanı�ın
Kuruldu�u günden beri sadece kabare tarz�nda güldürüler oynayan,
Kabare Dev Aynas�, ‘Vatan Kurtaran �aban’ güldürüsüyle, Haldun
Taner’in 100.ya��n� kutluyor. Haldun Taner’in yazd��� Ali Erdo�an’�n
yönetti�i oyunda, Tapu Kadastro’da memurken bir anda kendisini
Kültür Müste�arl��� koltu�unda bulan �aban’�n komik hikâyesi
anlat�l�yor. Oyun, 13 Aral�k Cumartesi 16.00 ve 20.30’da Kad�köy
Bar�� Manço Kültür Merkezi; 20 Aral�k Cumartesi 20.30’da Göztepe
Halis Kurtça Kültür Merkezi’nde izlenebilir. Bilet fiyat�: Tam 30 TL,
Ö�renci 20 TL Adres: BMKM Moda Caddesi Nailbey Sokak
(Cafera�a Spor Salonu Yan�) / 0216 418 95 49

Sait Faik’le
“Haritada
Bir Nokta”

Sait Faik’le
“Haritada
Bir Nokta”

Sait Faik’le
“Haritada
Bir Nokta”

Sait Faik’le
“Haritada
Bir Nokta”

Sait Faik’le
“Haritada
Bir Nokta”

Sait Faik’le
“Haritada
Bir Nokta”

Hangi İnsan Hakları? Film Festivali 13-17 Aralık 2014’te
film gösterimleri, atölyeler ve panellerle 6. yılını kutluyor
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Bulutlar geçiyor: haberlerle yüklü, a��r. 
Buru�uyor hâlâ gelmeyen
mektup avucumda. 
Yürek kirpiklerin ucunda 
uzay�p giden toprak u�urlan�r. 
Benim ba��ras�m gelir : — «P î r â y e , 

P î r â y e !...» — diye... 

6Ekim 1945’te, Nâz�m
Hikmet cezaevinden,
e�i Piraye’ye böyle

yaz�yor. Y�llar sonra ç�k-
maz bir ara sokakta
kar��m�za ç�kan Piraye Ta�
Plak Meyhanesi, bizi o gün-
lere götürüyor. 

Kad�köy’ün en yeni
meyhanelerinden biri olan
Piraye, R�za Pa�a Ç�k-
maz�’nda, harabe bir
bahçeyi elden geçirip ihya
eden Talat Yaman taraf�n-

dan aç�ld�. �smiyle müsemma, bu ta� plak
meyhane, daha giri�indeki ta� plaklar ve
sanatç�lar�n foto�raflar� ile kar��l�yor sizi. Ef-
sane futbolcu Metin Kurt’un son günlerine
kadar müdavimi oldu�u bu meyhane, Kurt’un
an�s�na, her zaman oturdu�u masay�
“Metin Kurt kö�esi” olarak ay�rm��. Metin
Kurt’un bak��t��� di�er kö�ede ise, Turgut
Uyar’dan Cemal Süreya’ya, Ahmet
Kaya’dan Tezer Özlü’ye portreler s�ralan-
m�� ta� duvarlarda. Antika e�yalarla
süslenmi� kö�eler de tarihi atmosfere katk�
sunuyor. Geni� bahçesini kaplayan
a�açlara e�lik eden ku� sesleri do�al bir
musiki ortam� yarat�rken, rak� sofras�na bir
huzur siniyor. Piraye’nin menüsü de bir
hayli zengin. 

KAHVALTISI OTANT�K
�smine bak�p aldanmay�n; asl�nda kah-

valt�s�yla da ünlü bir yer buras�. 
Ad�n� Naz�m Hikmet’in e�inden alan

kafe, sabah ve gündüzleri restoran olarak
hizmet veriyor, ak�amlar� ise bir meyhaneye
dönü�üyor. 

Kafenin sahibi olan çift, �zmir yerlisi
olduklar�ndan Ege kahvalt�s�n�n hakk�n�
veriyorlar. Gölgeli bir bahçeye sahip bu
mekânda Piraye kahvalt� taba��n� zevkle
tüketebilirsiniz. Tabak sizi �a��rtacak büyük-
lükte, iki ki�i için yetiyor da art�yor bile. �zmir
tulumu, Van otlu peyniri, Erzincan tulumu,
beyaz Ezine peyniri, ka�ar ve civil
peynirinden olu�an, memnun edici çe�itlilikte
peynir seçene�inin yan�nda, �zmir’den gelen
siyah ve ye�il zeytin, Van’dan bal-kaymak,
tereya�, muhammara, ev yap�m� reçeller var. 

Kahvalt� taba�� ya da dile�iniz �ekilde
pi�irecekleri yumurta ya da lorlu, �spanakl�
veya patl�canl�, cevizli gözleme yan�nda
hararetinizi alacak birkaç bardak çayla saat-
lerinizi Piraye’nin bahçesinde geçirmeniz
yüksek ihtimal.
GRAMOFON E�L���NDE YEMEK

Ak�ama do�ru ta� plaktan yükselen sanat
müzi�i art�yor, ak�amc�lar, i� ç�k��� muhab-
bete gelenler, meyle hemhal olmak isteyen-
ler Piraye’nin yolunu tutuyor. 

Piraye Restaurant Kad�köy’ün göbe�inde
�ehrin karma�as�ndan uzak, dostlar�n�zla
geni� ve ferah bahçesinde asma alt�nda Ege
ve Rum mezelerini tadabilece�iniz, orjinal
gramafondan yay�lan ta� plak sesinin
ruhunuzu dinlendirece�i s�cak bir ortam
sunuyor. Levrek marin, soslu hamsi, Girit
ezme, muhammara, Arnavut ci�eri, kaya ko-

ru�u, deniz börülcesi, soslu çiroz en
çok tercih edilen mezeler. �steyen-
lere ordövr taba�� da haz�rlan�yor.

Otantik kahvalt�n�n 20 TL, Or-
dövr taba��n�n 15 TL oldu�u
mekânda iki ki�ilik bir ak�am
yeme�ini ortalama 100 TL’ye
yemek mümkün. O halde buyurun
Naz�m ile Piraye’nin an�s�na kadeh
kald�rmaya! Adres: Serasker Cad.
R�za Pa�a Ç�kmaz� No:/A Bahariye/
0216 330 57 52
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� Ya�mur - Kıyamet Çiçe�i 
Onur Ayd�n’�n ‘Ya�mur-K�yamet Çiçe�i’ kitab�ndan
ayn� isimle beyazperdeye aktar�lan ve Adana’da
bir ilke imza
atarak hem
S�YAD hem
Adana izleyici
ödülü alan
Ya�mur-K�yamet
Çiçe�i’nde farkl�
ya�amlar�n iç içe
girmi� hikayesi
anlat�l�yor.
Tarihin en büyük
felaketlerinden
biri; Çernobil
Facias�!
Çernobil’in
kahramanlar� ve
kurbanlar�...
Destans� bir a�k hikâyesi... Trabzonspor ve
unutulmaz bir futbol sezonu 1996... Ve Kaz�m
Koyuncu... Farkl� ya�amlar, ortak kader, tek bir
öykü... 12 Aral�k Cuma günü vizyona giren film
Kad�köy’deki pek çok sinemada da izlenebilecek.
• Ac�badem Cinemaximum (Akasya)
Exodus: Tanr�lar ve Krallar 18:30
(IMAX) 22:00 (IMAX)
Çakallarla Dans 3: S�f�r S�k�nt� 11:15 13:45 16:15
18:45 21:30 24:00 (Cm-Cts)
Kesik 12:00 15:00 18:00 21:00
Patrondan Kurtulma Sanat� 2 11:00 11:15 13:30
13:45 16:00 16:15 18:30 18:45 21:15 21:45 23:45
(Cm-Cts)
Gece Vurgunu 11:00 16:15 19:00 21:45
Ölüm Alfabesi 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00
Adres: Ankara Devlet Yolu Haydarpa�a Yönü
Çeçen Sokak Akasya AVM Ac�badem /
(0216) 510 13 96
• Caddebostan Cinemaximum (Budak)
Exodus: Tanr�lar ve Krallar 11:00 (XPAND 3D)
14:15 (XPAND 3D) 17:45 (XPAND 3D)
21:15 (XPAND 3D)
Çakallarla Dans 3: S�f�r S�k�nt� 11:15 13:45 16:15
18:45 21:15 23:45 (Cm-Cts
Patrondan Kurtulma Sanat� 2 11:00 13:30 16:00
18:30 21:00 23:30 (Cm-Cts)
Madagaskar Penguenleri 10:45 Türkçe
(XPAND 3D) 13:00 Türkçe (XPAND 3D)
15:15 Türkçe (XPAND 3D) 17:30 Türkçe
(XPAND 3D)
Hadi �n�allah 11:30 14:00 16:30 19:00 21:30
Adres: Caddebostan Kültür Merkezi Haldun Taner
Sok. No:11 Caddebostan/ (0216) 358 02 02
• Kad�köy Kad�köy
John Wick 11:00 13:00
Deliha 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00
Y�ld�zlararas� 15:00 18:00 21:00
Adres: Bahariye Cad. No:26 Kad�köy /
(0216) 337 74 00
• Kad�köy Rexx
Çakallarla Dans 3: S�f�r S�k�nt� 11:15 12:15 13:15
14:15 15:15 17:15 19:15 21:15
Sesime Gel 12:45 17:15 21:30
Hadi �n�allah 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00
Gece Vurgunu 15:00 19:15
Adres : Cafera�a Mah. Bahariye Cad. Sak�zgülü
Sok. No:2022 / (0216) 336 01 12
• Moda Sahnesi/Sinemas�
Kesik 13:45 18:45
A�k ve Tutku 16:15
Adres : Bahariye Cad. Halil Ethem Sk. No:34/27
Kad�köy / (0216) 3305800

SİNE
VİZYON

Kadıköy’ün ortasında taş
plaktan yükselen müzik
eşliğinde Nazım’ın sesi
yükseliyor; “Piraye,
Piraye” diye…

Hazırlayan: Semra ÇELEB�

KADIKÖY’den Moda’ya ç�kan
Moda Caddesi boyunca
aç�lan de�i�ik kahve
dükkanlar� dikkatinizi
çekmi�tir. Eskiden Moda’daki
Ali’nin o lezzetli dondurmas�na
h�z kesmeden yürürken, art�k
bu güzel kafelerde
soluklanmadan gidemiyoruz.
Güzel kokular, insan� kendine
çekiyor. Bu kafelerden biri de
ismiyle müsemma “�stisna
Tatlar”.  O caddedeki pek çok
kafe gibi �stisna Tatlar da eski
mahallenin yeni
mekânlar�ndan. Orijinal bir
tasar�mla dö�enmi� kafe, hem
görselli�iyle hem de caddeye
ta�an rocktan caza her tattan
müzi�iyle geçeni içeri davet
ediyor. Da� çilekli Türk

kahvesi ve Bodrum
Mandalinal� Türk kahvesi çok
me�hur. Kahve tutkunuysan�z
denemeden geçmeyin. 
Kendi yeti�tirdikleri bitkilerle
haz�rlad�klar� çaylar� da bir o
kadar dikkat çekici. Ye�il
çay tutkunlar� için portakall�
ye�il çaydan yaseminliye
kadar bir çok çe�it
bulunmakta. Her ay tatl�lar�
de�i�iyor. Hepsi de mekana
özel tatlar. Mesela Nutellal�
brownie, limonlu ha�ha�l�
cheesecake ve beyaz
çikolatal� tatl�y� bulursan�z
kaç�rmay�n! �ki ki�i için
ortalama hesap: 30 TL
Adres: Cafera�a Mahallesi,
Moda Caddesi, No 94/A /
0216 349 63 85
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Moda’da “�stisna Tatlar”
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u s� ra si ne ma lar da san ki bir Türk fil mi
bom bar d� ma n� var. Mut lu luk ve ri ci bir
du rum. Öy le zan ne di yo rum ki bir za -
man la r�n se yir ci bul ma prob le mi ar t�k

a��l d�. Ben de de es ki den Türk film le ri ne kar -
�� bir ön yar g� var d�. Si ne ma da bir ya ban c� fil -
me ko lay l�k la bi let al�r ken, Türk fil mi ne gir -
mek le gir me mek ara s�n da k�rk ke re dü �ü nür -
düm. Bü yük bir a�a ma kay de dil di �i çok aç�k.

Son ola rak Ça �an Ir mak'�n “U nu tur sam
F� s�l da ”s� n� iz le dim. Ça �an Ir mak'�n film le ri ni
se ve rim; in sa ni ili� ki le ri ve tom lum sal du yar -
l� l�k la r� in ce lik le i� ler. Yö net men, her �ey den
öte is tis na s�z çok gü zel bir at mos fer ya ra t�r,
yi ne ya rat m�� t�. Kos tüm ler, me kan lar... Ir mak
si ne ma s�n da mü zi �in de ye ri bü yük tür. Ama
bu se fer di �er le rin den fark l� ola rak ne re dey -
se bir mü zi kal var d� kar �� m�z da. Ça �an Ir mak
böy le bir amaç güt me diy se bi le, �ar k� c� film -
le ri ni say maz sak (Ze ki Mü ren, Ne �e Ka ra ba -
cak, �b ra him Tat l� ses) bel ki de ilk Türk mü zi -
kal fil miy le kar �� kar �� ya ya y�z.

Unu tur sam F� s�l da'n�n ha t� r� sa y� l�r bir bö -
lü mün de 70-80’le rin po pü ler par ça la r� n�n ya -
n� s� ra, Ke nan Do �u lu'nun film için bes te le di -
�i par ça la r�n, ba� rol oyun cu su Fa rah Zey nep
Ab dul lah yo rum lan ma s� n� din li yo ruz. Aç�k ça -
s� bu ka dar yo �un mü zik be ni bi raz s�k t�. Ab -
dul lah, bir oyun cu ola rak �ar k� söy le mek ko -
nu sun da ga yet ba �a r� l� an cak bir �ar k� c� de -
�il. O ka dar uzun din le mek bi raz zor lu yor. Bir
ikin ci si, ya ban c� mü zi kal ler de mü zik li bö lüm -
ler, sah ne, dans ve mi zan sen ler le çok cid di
�e kil de bes le nir. Ir mak bu ko nu da da san ki
bi raz ace mi kal m��. Yi ne de her �e ye ra� men
‘ho �’ bir film or ta ya ç�k m��. Aç�k ça s� fil mi bi -
raz da sa nat yö net men li �i, I��l Yü ce soy ve
ta bi i ki Hü mey ra'n�n oyun cu lu �u kur tar m��.

Mü zik, si ne ma n�n vaz ge çil mez bir un su -
ru dur. Ço �u film de, özel lik le il gi li de �il se niz,
mü zi �in var l� �� n�n çok far k�n da bi le ol maz s� -
n�z. An cak ay n� fil mi mü zi �i ç� kar ta rak iz ler -
se niz, na s�l bir renk ve na s�l bir ba� laç ol du -
�u nu da ha net fark ede bi lir si niz. Bu na ra� -
men 'mü zi kal' ba� ka bir �ey. Film mü zi �i
yap mak ile mü zi kal için par ça bes te le me yi
bir bi rin den ay�r mak la z�m. So nuç ta mü zik bi -
rin de des tek le yi ci bir un sur iken, di �e rin de
ba� ro lü üst le ni yor.

Unu tur sam F� s�l da ’y� iz le yin ce, bu film
aca ba Türk si ne ma s�n da bir mü zi kal ka p� s�
ara lar m� di ye ge çir dim içim den. Ti yat ro da
de nen mi� ve ra� bet gör mü� bir tür. En es ki
ve en me� hu ru olan ‘Lü küs Ha ya t’ t�r. Ope ret
di ye ge çer ama dü pe düz mü zi kal dir. Ben
ken di mi bil dim bi le li de �e hir Ti yat ro la r� ’n da
ka pa l� gi �e oy nar. En son ve en ti ca ri ola rak
da Zor lu PSM’ ye yurt d� ��n dan Bro ad wa y’ -
den, Pa ri s’ ten, Lon dra ’dan vs. ge len mü zi -
kal le rin yük sek fi yat l� bi let le re ra� men iz le yi ci
bul du �u nu göz lem le mek te yiz. De mek ki bu
mil let mü zi ka le il gi gös te ri yor!

�� ge lip mü zi kal oyun cu lu �u na ve mü zi kal
bes te ci li �i ne da ya n� yor. Mü zi kal oyun cu luk
e�i ti mi Tür ki ye'de çok ye ni. Üs te lik çok zor -
lu bir i�. Hem oyun cu luk, hem �ar k� c� l�k hem
de dans ye te ne �i ge rek ti rir. Hep si ni bir ara -
da ya pa bil mek ay r� ca cid di bir kon dis yon da
is ter.

Do� ru su üç a�a �� be� yu ka r� mü zi kal
bes te si için de ay n� �ey ler mü zi �e uyar la na -
rak söy le ne bi lir. Ne der si niz dram ve ko me di
si ne ma s�n da ya ka la d� �� m�z çiz gi yi, mü zi kal
si ne ma da da tut tu rur mu yuz? Biz den de
Gre ase, Mou lin Rou ge ya da Chi ca go aya r�
mü zi kal film ler ç� kar m�? Ben ce de ne me ye
de �er bir tür dür, Türk si ne ma s� na da ye ni bir
bo yut ve ola nak lar ge ti re bi lir di ye dü �ü nü yo -
rum.

As l ı  AY HAN

MÜZiK VE
SiNEMA

Ş

Ka d� köy Be le di ye si ve Ka d� köy lü ler ad� na 
Sa hi bi Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n�

Aykurt NUHOĞLU

Ya z� �� le ri Müdürü
Şule ÖZÇELİK

Ha ber Mer ke zi
Gökçe UYGUN - Semra ÇELEBİ 

Mustafa SÜRMELİ  

So rum lu Ya z� �� le ri Mü dü rü
Ulaş YILMAZ

Grafik - �nternet Editörü
Yasemin ÖZGÜNEŞ

Gör sel Yö net men
Mehmet GÜRDİL

Reklam Servisi
Esma BAYRAKTAR - Özge ÖZVEREN

Bas k�: �h las Ga ze te ci lik A.� 29 Ekim Cd. No:23
Ye ni bos na-�S TAN BUL    Tel: 0212 - 454 30 00

Ga ze te miz de ya y�n la nan okur mek tup la r�n da 
ya sal so rum lu luk ya z� sa hi bi ne ait tir.

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

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

Ad res: Osmana�a
Mahallesi Sö�ütlüçe�me
Cad. Kalem Sok. No: 7/ 2 

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

● Sem ra ÇE LE B�

Ba ba m�n var l� �� n� his set ti �im de sa n� r�m
dört ya ��n day d�m. Ön ce sin de, al t� ço -
cuk lu bir ai le nin en kü çü �ü ola rak sü -

rek li an ne min koy nun day d�m ve ba ba fi gü rü
be nim için, uzak lar dan he di ye gön de ren bir
adam dan ba�ka bir �ey de �il di. Yi ne de çok
se vi yor dum bu ada m�. 

Son ra o uzak lar da ki adam, bir gün gel di
ve bir da ha da git me di. �� te o za man, o gü zel
ada m�n ba bam ol du �u nu an la d�m ve ço cuk -
luk ta ba� ka bir ev re ye geç tim. Ar t�k ba ba l�
za man lar ba� la m�� t� …

Tür ki ye ’den Al man ya ’ya i� çi gö çü nün 52.
y� l�n da, Ka d� kö y’ den Köl n’ e uza nan 14 y�l l�k
bir öy kü nün kah ra ma n� olan ba bam la, Ce mal
Çe le bi ’y le o gur bet yük lü za ma n� ko nu� tum.
Da ha ön ce hiç fark et me di �im ay r�n t� la r� ben de
bu söy le �i sa ye sin de ö� ren dim.
HAY DAR PA �A ’NIN HA MAL LA RI

Bi len ler bi lir, Ka d� kö y’ ün za ma n�n da en fa -
kir ma hal le le rin den bi ri olan Yel de �ir me ni ’nin
bü yük bö lü mün de Bin göl lü ler ya �ar. Bu nun te -
me li, Hay dar pa �a Ga r� ’n�n ya p�l d� �� dö ne me ka -
dar uza n�r. Gar in �a edi lir ken ha mal l�k ya pan
Bin göl lü ler, son ra ki y�l lar da, li man da, tren yo l-
un da ve gar da ki çe �it li i� ler de ça l�� ma ya de vam
eder. Ek mek ka p� s� aç�l m�� t�r bir ke re, mem le -
ket te ki ak ra ba lar ya va� ya va� �s tan bu l’ a ge le rek
Hay dar pa �a Ga r� ’na en ya k�n ma hal le olan Yel -
de �ir me ni ’ne yer le� me ye ba� lar.

Ba bam Ce mal Çe le bi de 1950’li y�l la r�n
or ta s�n dan iti ba ren, a�a bey le ri nin pe �in den
Ka d� kö y’ e ça l�� ma ya ge lir. Bir sü re li man da

yük ta ��r, ter sa ne de ça l� ��r. Ev len dik ten son -
ra Va k�f lar Ban ka s� ’n�n Fe ner yo lu �u be si ’n -
de oda c� ola rak i�e ba� lar. Bir kaç y�l ora da
ça l�� t�k tan son ra ban ka n�n Ka d� köy �u be si -
’ne gön de ri lir. Ar t�k iki ço cuk lu bir ba ba d�r.
A�a be yi nin ai le siy le bir lik te Yel de �ir me ni -
’n de iki kat l� tah ta bir ev de ya �ar lar.

YA RIM GÜN 3 YI LA MA LOL DU
Ha yat �art la r� zor dur, ço cuk la r� n�n ken di si

gi bi ezil me me si için oku ma la r� n� çok önem ser.
Bu yüz den de pa ra ka zan mak ge re kir. 31 Ekim
1961’de Tür ki ye ile Al man ya ara s�n da im za la -
nan “�� gü cü An la� ma s� ”n dan tam 4
y�l son ra, 1965 A�us to s’ un da
Al man ya ’ya git mek üze -
re �� ve �� çi Bul ma Ku-
 ru mu ’na ba� vu rur.
Ay n� gün ba� vur -
ma la r� na ra� men
kar de �i o y�l
için de, ken di si
ise tam üç y�l
son ra Al man -
ya ’ya ça� r� l�r.
Ne de ni, kar de �i -
nin sa bah, ken di -
si nin ö� le den
son ra ba� vur ma s� -
d�r. O bir kaç sa at için -
de ba� vu ru ya pan
bin ler ce ki �i, ken di de yi miy -
le “üç y� l� na mal olu r”. 
S�R KE C� ’DE YAL NIZ VE DA

1968 y� l�n da Sir ke ci Ga r� ’n dan kal kan ka -
ra tren le Al man ya ’ya ha re ket eder Ce mal Çe -

le bi. Ge ri de üç ço cuk ve bir e� b� rak m�� t�r. Hiç -
bi ri yol cu et me ye ge le mez. E�i o sa bah ra hat -
s�z la n�n ca onu has ta ne ye gö tü rür, en bü yü �ü 7
ya ��n da ki üç ço cu �u ak ra ba la r� na b� ra k�r ve
yal n�z ba �� na, ne dil ne de iz bil di �i Al man ya -
’ya gi der. Oto mo bil mar ka s� For d’ un Köl n’ de -
ki fab ri ka s�n da i�e ba� lar, loj ma na yer le� ti ri lir.
He men er te si gün i�e ba� la t� l�r, ak �am ç�k t� -
��n da loj ma na na s�l gi de ce �i ni bi le mez. Yan l��
tram va ya bi nin ce o ya ban c� kent te ilk kay bo -
lu �u nu ya �ar. Ya va� ya va� i�e de, ken te de al� -
��r ama öz lem hiç din me z… 

11 YIL LIK A�IR �� Ç� L�K
Köy den �s tan bu l’ a �s tan bu l’ dan
Al man ya ’ya mek tup lar, kart-

 pos tal lar gi der, ge lir. Dö ne -
min en et ki li yo lu ise ses

ka y�t la r� d�r. Ses kay de -
di ci bir teyp al�p ai le si -
ne gön de rir.
Mem le ket te ki ai le si -
nin, �s tan bu l’ da ki ço -
cuk la r� n�n ses le ri ni
din le yip has ret gi de -
rir. Tüm izin le ri ni bi -

rik ti rip yaz ay la r�n da
Tür ki ye ’ye ya pa ca �� zi-

 ya ret için sak lar. Bu ara -
da üç ço cu �u da ha olur.

Ar t�k al t� ço cuk lu bir ai le nin
ba ba s� ola rak çok da ha faz la ça -

l�� ma s� ge re kir. �ki sa at lik me sa iy le bir-
 lik te her gün 11 sa at ayak ta, oto mo bil par ça s�
ta kar. 11 y�l gün de 11 sa at ça l�� ma n�n so nu cun -
da sa kat la n�r ve i�i b� rak mak zo run da ka l�r.
Uzun bir te da vi sü re ci nin ar d�n dan ye ni den i�e
gir mek için ça ba lar ken, ül ke sin de 12 Ey lül As -
ke ri Dar be si olur. Genç ev lat la r� var d�r, bir o� lu
tu tuk la n�r, on lar için en di �e le nir. 1982 y� l�n da
ke sin dö nü� ya par. 
‘O RA DA KAL MA YI H�Ç DÜ �ÜN ME D� M’

Al man ya ’ya i� çi ola rak ça l�� ma ya gi den le -
rin ço �u bir sü re son ra ai le le ri ni de yan la r� na ala -
rak ora ya yer le� ti. Hat ta bu ne den le Al man ya
Hü kü me ti 1973 y� l�n da i� çi al� m� n� dur dur du an -
cak göç dur ma d�. Bu se fer ya sa d� �� yol lar dan gi -
den Tür ki ye li le rin sa y� s� h�z la art t�. 1980’den
son ra Tür ki ye ’ye dön me le ri için ya p� lan ma li
yar d�m lar da so nuç ver me di. Ar t�k Tür ki ye ’de
“A la man c� la r” de di �i miz bir ce ma at var d�. 

Ba ba ma, ne den ai le si ni Al man ya ’ya gö tü rüp
yer le� me di �i ni so ru yo rum, ce va b� çok net: “O -
ra da kal ma y� hiç dü �ün me dim ki, ai le mi de gö tü -
re yim! Ora s� gur bet el di. Be nim mem le ke tim
bu ra s�. Ben ora ya ço cuk la r� ma iyi bir ge le cek
kur mak için, pa ra ka zan ma ya git tim. Ço cuk la r�m
oku sun, bi zim gi bi ezi yet gör me sin is te dim.”

“SE V�NÇ LE KAR �I LA DI LA R”
Kö yün den ç� k�p mo dern bir ül ke nin in �a -

s� na kat k� sun mak üze re bam ba� ka bir kül tü -
re ad�m atan Tür ki ye li ler için ha yat çok
zor dur. Sa va� tan ç� kan Al man ya ’y� aya �a
kal d�r mak için ça l� �an göç men i� çi ler ilk y�l-
 lar da se vinç le kar �� la n�r. “T ren Ga r� ’n da bi zi
al k�� lar la, sev gi gös te ri le riy le kar �� la d� lar
ama y�l lar geç tik çe �rk ç� l�k ba� la d� ” di yor Çe -
le bi. Bu ne den le hep bir ara da kal ma ya ça l� -
��r lar. Tür ki ye li le rin kah ve ha ne le rin de,
der nek ler de bu lu �ur lar. Al man ya ’da ki ya �a -
ma hem çok ça l�� mak tan hem de kor ku la r�n -
dan en teg re ola maz lar. 
‘KA DI KÖY POS TAL AL TIN DAY DI ’

Al man ya ’ya git me den ön ce Yel de �ir me -
ni’n de Türk ler, Kürt ler, Rum lar, Er me ni ler ile
hep bir lik te ya �a d�k la r� n� söy le yen ba bam, dön -
dü �ün de as ker pos ta l� al t�n da ki Ka d� kö y’ le kar -
�� la ��r: “6-7 Ey lül olay la r�n dan son ra za ten ço �u
�s tan bu l’ u terk et mi� ti ama kal ma ya de vam
eden ler de Yel de �ir me ni ’n de, Mo da ’da otu rur -
lar d�. Ay n� apart man da her mil let ten in san var -
d�. 1982’de dön dü �üm de gay r� müs lim
kom �u la r� m� z�n da göç tü �ü nü gör düm. Ben Al-
 man ya ’day ken K�b r�s Ha re kâ t�, 80 As ke ri Dar -
be si ol mu� tu. Ka d� köy, pos tal al t�n day d�. Her
�ey çok de �i� mi� ti ”
‘G�T T� �� ME P�� MAN DE �� L� M’

Ce mal Çe le bi, Al man ya ’ya ça l�� ma ya git ti -
�i için pi� man de �il ama dön mek zo run da kal -
d� �� için ha y�f la n� yor: “Ke� ke bu olay lar
ol ma say d� da dön mek zo run da kal ma say d�m. O
za man Al man ya ’dan emek li olur, ai le mi çok da -
ha iyi ko �ul lar da ya �a ta bi lir dim. Bu ra da ki
emek li ma a� la r� bel li.”

Türkiye’den
Almanya’ya göçün

üzerinden yarım asır
geçti. Böyle zamanların,

benim gibi babası
Almanya’da işçi

olanlar için özel bir
anlamı var

Acı vatanda bir işçi baba…
Babamla çok sevdi�i köyümüzde... Babamla çok sevdi�i köyümüzde... 
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● Mus ta fa SÜR ME L�

“Tür ki ye ’den Al man ya ’ya gö ç” fo-
 to� raf ser gi si Mar ma ra Üni ver si -
te si Av ru pa Bir li �i Bil gi

Mer ke zi ’nin des te �iy le 28 Ka s� m’ da Üni -
ver si te'nin Sul ta nah met'te ki Sa nat Mü ze -
si'nde aç�l d�. �u bat ay� na ka dar aç�k ka la cak
ser gi nin aç� l� �� Rek tör Prof. M. Emin Arat,
Bre men Uy gu la ma l� Bi lim ler Üni ver si te si -
’n den Prof. Muh lis Ken ter, Mar ma ra Üni -
ver si te si AB Ens ti tü sü Mü dü rü Prof. Dr.
Mu zaf fer Dar tan, Bre men Göç men ler ve
Kül tür le ra ra s� Ara� t�r ma lar Mer ke zi Ba� ka -
n� Sos yal Pe da gog Ali Eli�'in ka t�l d� �� kok-
 teyl le ger çek le� ti. 

Prof. Muh lis Ken ter ser gi nin aç� l� ��n da
yap t� �� ko nu� ma da, 1970’ler den iti ba ren i� -
gü cü gö çü sü re ci ni biz zat ya �a d� �� n�, fo to� -
raf ve hi ka ye le riy le bu nu an lat ma ya
ça l�� t� �� n� ifa de et ti. 
KEN TE R’ �N OB JEK T� F�N DEN GÖÇ

Mem le ket has re ti ni, gur be ti çok genç
ya� lar da tat t� �� n� ve ne de mek ol du �u nu iyi
bil di �i ni söy le yen Prof. Ken ter, Tür ki ye ’nin

1961'de i� gü cü ih ra c� ko nu sun da Al man ya ile
an la� ma s� n�n ar d�n dan göç sü re ci ni fo to� raf -
la ma ya ba� la d�. O y�l lar da Tür ki ye ’den gi den
i� gü cü nün kah ra man la r� Ken te r’ in fo to� raf -
la r� na ko nu ol du. Ya �an m�� l�k la r� si yah be yaz
ka re le riy le bel ge le yen Ken ter, bir an lam da
gö çün ana to mi si de sun mu� ol du. 

Mar ma ra Üni ver si te si AB Ens ti tü sü Mü -
dü rü Prof. Dr. Mu zaf fer Dar tan'�n te� vi kiy le
dü zen le nen ser gi hak k�n da aç�k la ma ya pan
Ken ter, y�l lar son ra böy le bir ser gi dü zen le -
ye ce �i ni ak l� na ge tir me di �i ni söy le di. Ken-
 ter’ in göç ile il gi li 150’den faz la fo to� ra f�
bu lu nu yor. Et kin lik kap sa m�n da “Tür ki ye ’nin
AB Üye li �i Sü re cin de Av ru pa l� Türk le rin
Ro lü: Al man ya ’da ki Türk Göç men le r” ko nu -
lu kon fe rans dü zen len di. Prof. Dr. Mu zaf fer
Dar tan yap t� �� ko nu� ma da, “Göç men le ri miz,
ye ni va tan la r� ko nu mun da ki Al man ya ’da top -
lum sal ya �a m�n her ke si tin de yer al ma ya ba� -
la d� lar. Sos yal, kül tü rel, eko no mik ve si ya sal
bo yut la r� iti ba r�y la gi de rek bü yü yen bir po -
tan si yel olu� tu ran göç men le ri miz, Al man -
ya’n�n ya n� s� ra Tür ki ye ’yi de ya k�n dan
il gi len dir mek te ve do la y� s�y la iki ül ke ara s�n -
da ki ili� ki le rin en önem li yö nü nü olu� tur -
mak ta d� r” de di.
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Bir göçün anatomisi

YIL LAR CA göç hi kâ ye le riy le bü -
yü yen, Tür ki ye ’de,  yük se kö� re -
nim gö ren ö� ren ci ler le Al man -
ya’da göç men le re ba k��, ora da
ya �a d�k la r� ve ge le cek plan la r�
üze ri ne ko nu� tuk;
�lk nur Öner: Mar ma ra Üni ver si te -
si’n de ö� ren ci yim. 1960’l� y�l lar da
de dem Al man ya ’ya göç et ti. Al -
man ya ’da ne ya pa ca �� m� tam ola -
rak bi le mi yor dum. Zi ra, göç men ler
aç� s�n dan e�i tim de s� k�n t� lar söz -
ko nu su. �kin ci, üçün cü ku �ak ara -
da kal m�� l�k du ru mu ya �a ya bi li yor.
Li se bit ti �in de bi le ne ya pa ca �� ma
tam ka rar ve re me mi� tim. Al man ca
bil me avan ta j� n� Tür ki ye ’de de �er -
len di re bi le ce �i mi dü �ün düm. Al -
man ya ’ya ge ri dö ner sem ora da
Türk çe ö� ret men li �i yap ma dü -
�ün cem de var d�. Çün kü Al man -
ya ’da ya �a yan göç men le ri mi ze
Türk çe ö� re te cek ö� ret men le re
ih ti yaç var. Ama ben Tür ki ye ’de
kal ma y� dü �ü nü yo rum.
Si bel Du ru�: 1960’l� y�l la r�n or ta -
s�n da de dem Al man ya ’ya göç -
mü�. De dem ge ri dön dü ama an -
nem, ba bam, kar de� le rim ora da
ya �� yo ruz. Al man ya ’da göç men le -
re kar �� ön yar g� l� bir ba k�� söz ko -
nu su. Med ya da bu ko nu da olum -
suz ha ber ler gö rül mek te. Kül tür le -
ra ra s� ile ti �im be ce ri si ge li� ti ril me -
li. Kül tü rel al�� ve ri� art ma l�. Bu nun
için et kin lik ler ya p�l ma l� ben ce. Al -
man ya ’da e�i tim de, ya �am da,

med ya da kar �� la �� lan s� k�n t� la r�,
göç men le re yak la �� m� bu tür ça -
l�� ma lar la et ki le ye bi li riz di ye dü �ü -
nü yo rum. Fark l� kül tür le re sa hip
ol ma m�z ve çok dil bil me mi zi
avan taj ola rak gö rü yo rum. Bu tür
ça l�� ma lar da kat k� la r� m�z ola bi lir.
Di lek Tür köz: De dem ma den de
ça l�� m��. Ba bam ise ön ce ma -
den dey mi� son ra kay nak i�i ne
de vam et mi�. An nem de ça l�� m��.
Ha ya t� m�n bir k�s m� n� Tür ki ye ’de
ge çir me is te �i ve bu ra da ki ö� re -
tim sis te mi ni ta n� mak ama c�y la
gel dim. Okul bi tin ce ö� ret men lik
yap ma y� is ti yo rum. Göç men le re
yö ne lik ön yar g� l� ba k� ��n azal ma s�
için iki kül tür ara s�n da et ki le �im
art t� r�l ma l� di ye dü �ü nü yo rum.
Tu� ba Gö �e ba kan: Biz Tür ki ye’ye
dön dük. Al man ya ’ya ilk y�l lar da
gi den göç men ler çok zor luk çek -
mi� ler. An nem ba bam da çok
zor luk çek mi�. Bir kaç ai le bir ev de
otu ru yor lar m��. Biz ler o s� k�n t� la r�
çek me di �i miz için �ans l� y�z. Al -
man ya ’da çok gü zel an� la r� m�z da
var. Kom �u la r� m�z, ar ka da� la r� -
m�z la gü zel ha t� ra lar d� bun lar. 
Se da Y�l maz: An nem ve ba bam
Al man ya ’da bir Türk ge ce sin de
ta n�� m�� lar ve ev len mi� ler. Üni -
ver si te yi Tür ki ye ’de oku ma is te �i -
mi ai le me söy le di �im de ön ce �a -
��r d� lar. Kül tür le ra ra s� ile ti �i mi art -
t�r mak için biz ler de üze ri mi ze dü -
�e ni yap ma y� is ti yo ruz.

Kadıköy’ün Dünü Bugünü köşemizde bu hafta Kurbağalıdere’nin eski ve yeni halini sizlerle paylaşıyoruz. Günümüzdeki
fotoğrafa bakınca, geçmişin şık ahşap köşklerinin yerinde yellerin estiğini görüyoruz. Ancak tabii ki geçmişle günümüz

arasındaki en büyük fark, derenin kirliliği… Tertemiz sularında sandalla gezintiler yapılan, lezzetli balıklar tutulan,
yüzülen Kurbağalıdere’yi temiz haliyle koruyamadık, şimdi ne yazık ki kirliliği ve çevreye yaydığı kötü kokuyla büyük

çevre sorunu yaşatan bir yer haline dönüştü… 

KADIKÖY’ÜN DÜNÜ BUGÜNÜ 

2014’te Kurbağalıdere50’li yıllarda Kurbağalıdere

Göçün çocukları Kadıköy’de 

Almanya’ya işçi
göçünün hikayesini
fotoğraflarla
belgeleyen Prof. Dr.
Muhlis Kenter
düzenlenen sergiyle
yaşanmışlıkları
paylaşıyor. 
Fotoğraflarda, işgücü
göçünün yarım asırlık
hikayesi, çarpıcı
karelerle sunuluyor

Almanya’dan Türkiye’ye 
üniversite öğrenimi için gelen
gurbetin çocukları, iki kültür
arasında köprü olmayı istiyorlar
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‹nal AY DI NO⁄ LU

nsan lar bir lik te ya �� yor lar ama an -
la �a m� yor lar. Çün kü bir bir le ri ni an -
la mak için ça ba sarf et mi yor lar. �n -
san ili� ki le rin de ba �a r� l� ol du �u nu

zan ne den kim se ler bi le kar �� y� an la mak
ye ri ne ken di le ri ni an lat ma ya ça l� �� yor lar.
Çev re miz in san la r�n an la� ma s� n� ön le yen
en gel ler le do lu. Dün ya çark la r� h�z l� dö -
nü yor, dün ya yük le ri de a�� r… Genç ler
ka ri yer, i�, ge çim, ge le cek te la �� na yo -
�un la �� yor lar. Her gün iki-üç sa at te i�i ne
gi den, iki-üç sa at te dö nen in san lar var.
Bu te la� ve kar ma �a bir bi ri ni an la ma ve
an la� ma için za man b� rak m� yor. �� ya �a -
m� n�n ku ral la r�, bek len ti le ri, di sip li ni çok
sert. Tüm ya �am bir ko �u� tur ma için de
ge çi yor. Ko �u� tur ma in san la r� ge ri yor,
bir bi ri ni din le ye mez ha le ge ti ri yor. �n san -
lar dün ya ya, i�e, gü ce, pa ra ya, pu la, is -
tik ba le odak la n�p bir bir le rin den uzak la �� -
yor lar. Ger çek mut lu lu �un an la� mak ve
ya k�n la� mak ol du �u nu dü �ü ne mi yor lar. 

Ben ev len di �im gün ler de if las et mek -
te olan i�i mi kur tar ma ya ça l� �� yor dum.
Ça ba la r�m so nuç ver me di, kur ta ra ma -
d�m; if las et tim. S� f�r dan ye ni bir i� kur -
ma ya ça l�� t�m. Ge çi mi mi bi raz gü ven ce
al t� na al�n ca sos yal ya �a ma gir dim. Ben
bu ça ba la r� sarf eder ken Gü zel Sa nat lar
Aka de mi si ’nin ikin ci s� n� f�n day ken ev len -
di �i miz e�im mi mar ola bil me ça ba s� için -
de idi. Ara da ilk ço cu �u muz ol du ve ev -
len di �i miz de üç y�l ka lan oku lu be� y�l
da ha sür dü. Bu ara da tek dü �ün cem e�i -
me, ço cu �u ma ge çim ve i� s� k�n t� la r� m�
yan s�t ma mak, hiç bir ih ti yaç la r� n� ek sik
et me mek idi. Hiç dur ma dan ge ce gün -
düz ko� tu ru yor, ai le mi en iyi �e kil de ya -
�a ta bil mek için ça l� �� yor dum.

Ge le nek sel ai le ter bi ye si için de ye ti -
�en e�im ise be nim de li do lu ha ya t� m�n
pe �i ne ta k� l�p uyum gös te ri yor du. Ta ki
fi zik sel ra hat s�z l�k lar or ta ya ç� k�n ca ya ka -
dar. Ev li li �i mi zin üze rin den 20 y� la ya k�n
bir za man geç mi� ti ve biz he nüz bir bi ri -
mi zi tam ola rak an la ya ma m�� t�k. Çün kü
kar �� ta ra f� an la mak için ça ba gös te ril -
me si ge rek ti �i ni ben bil mi yor dum. Ai le -
min ih ti yaç la r� n� en iyi �e kil de kar �� lar -
sam iyi bir e� ola ca �� m� zan ne di yor dum.
Son ra an la d�m ki bu ha ta y� ya pan yal n�z -
ca ben de �i lim. �n san la r�n bü yük bir bö -
lü mü kar �� y� an la ma ya ça l�� ma dan ken -
di ni an lat ma ya ve ya ili� ki le ri ni ken di bil -
di �in ce yü rüt me ye ça l� �� yor. Oy sa ki tek
ta raf l� de �il, an la y�� için de bir ili� ki sür -
dü re bil mek için ta raf la r�n bir bi ri ni an la -
ma s� ge re kir. As l�n da kar �� y� an la mak
için ça ba sarf et me den ken di ni an lat -
mak, �im di an l� yo rum ki önem li bir say g� -
s�z l�k t�r. “Ben an la ta ca ��m, sen din le ye -
cek sin ve be nim de dik le ri me uya cak s�n.”
Böy le say g� dan uzak bir ili� ki nin ba �a r�
ih ti ma li s� f�r d�r.

Kar �� y� an la ma ya ça l�� ma dan yo la
ç�k t� �� n�z da ez be re yü rü yor su nuz de -
mek tir. �n san lar ara s�n da or ta ya ç� kan
bir çok so run bu ez be re yü rü yü� ten kay -
nak la n�r. Kar �� ta ra f�n dü �ün ce le ri ni ve
ni ye ti ni an la d� �� n�z za man bir çok olay
ken di li �in den çö zü lür. Gö zü nüz de bü -
yüt tü �ü nüz �ey le rin bü yü tül dü �ü ka dar
ol ma d� �� n�, so run gi bi gör dü �ü nüz �ey -
le rin as l�n da so run ol ma d� �� n� an lar, so -
nu ca ça buk ula ��r s� n�z. 

�n san ili� ki le rin de ba �a r� l� olan kim se -
ler, kar �� da ki in sa n�n bek len ti le ri ni, kor ku
ve en di �e le ri ni, dü �ün ce le ri ni ö� re nir,
ili� ki yi da ha do na n�m l� ola rak sür dü rür -
ler. Böy le ce mu ha ta b� ra hat la t�r, ili� ki ye
gü ven ka tar ve et kin lik le ri ni ar t� r�r lar. Bu
ko nu da tez gâh tar lar, pa zar la ma c� lar, po -
li ti ka c� lar pek ba �a r� l� d�r lar.

Her in san ken di ni tam an la ta bi le cek
ye te nek te ol ma ya bi lir ve ya an lat ma ge -
re �i duy ma ya bi lir. Siz sa� l�k l� bir ili� ki
sür dür mek is ti yor sa n�z; so ru la r� n�z la onu
aç ma ya, is tek le ri ni ö� ren me ye, e�er
ara n�z da en gel ler var sa on la r� kal d�r ma ya
ça l� �� n�z. �n san ili� ki le rin de ki yan l�� ka rar -
la r�n çok bü yük bir bö lü mü, ta raf la r�n bir -
bir le ri ni an la ma la r� ge rek ti �i ni ih mal et -
me le rin den ve ya an la ma ça ba s� gös ter -
me me le rin den kay nak la n�r.

Ta raf lar bir bi ri ni tam an la ya ma y�n ca
vic da n� s�z la ta cak hü küm ler ve ya te la fi si
zor ka rar lar or ta ya ç� ka bi lir. Son y�l lar da
genç ler ara s�n da ya� mur gi bi ço �a lan
bo �an ma da va la r� du yu yo rum. Bo �an -
ma la r�n çok bü yük bir bö lü mün de ne -
den: An la �a ma mak. Çün kü genç ler an -
la� ma n�n yol la r� n� bil mi yor lar, an la� mak
için ça ba sarf et mi yor lar. Kar �� ta ra f� an -
la ma dan, din le me den ken di söy le dik le ri -
nin ya p�l ma s� n� is ti yor lar. Ken di söz le ri -
nin tu tul ma ma s� n� onur me se le si ya p� -
yor lar, güç gös te ri si ola rak gö rü yor lar.
Hiç dü �ün mü yor lar ki; e�i mi an la mak
için ben ça ba sarf et tim mi, ken di ni an la -
ta bil me si için ona ola nak sa� la d�m m�,
an lat ma ya ça l�� t� ��n da din le dim mi? Sor -
maz sa n�z, ko nu� maz sa n�z, din le mez se -
niz so nuç ta bo �an ma ne de ni do �al ola -
rak an la� maz l�k olur. Çün kü an la� mak
için bir ça ba sarf et me mi�, an la� ma n�n
te me li olan an la ma ve an lat ma gö re vi ni
ye ri ne ge tir me mi� si niz de mek tir. 

ANLATMA
VE ANLAMA

İ

Sesle ilgili sorunlarınıza
çözüm getiriyoruz...

SU YALITIM
� Suyla ilgili s�k�nt�lar�n�za

çözüm getiriyoruz…
ISI YALITIM

� Is� ile ilgili sorunlar�n�za
çözüm getiriyoruz…

BOYA, BADANA,
DIŞ CEPHE MANTOLAMA
(Uzman ekipmanlar�m�zla)

Duml�p�na Mah. Akçakoca Sok. No: 3/A
(SSK HAST. arkas�) Göztepe / �stanbul)

Tel.: 05325064559
0534 6501881 - 0534 3876913

● Ey lül B� ROL

Ç�k t� �� gün den be ri en çok sa tan ki tap lar
ara s�n da olan Abim De ni z’ in ya za r�
Can Dün dar ve De niz Gez mi �’ in kar -

de �i Ham di Gez mi� ile ki ta b�n oku yu cu la r�,
Ka d� köy Be le di ye si ’nin 6 Ara l�k Cu mar te si
gü nü dü zen le di �i
söy le �i ve im za
gü nü et kin li �in -
de bir ara ya gel -
di. Et kin li �e
De niz Gez mi �’ in
ve De ni z’ le bir-
 lik te idam edi len
Hü se yin �na n’ �n
da ak ra ba la r� ka -
t�l d�.

Et kin li �in aç� -
l�� ko nu� ma s� n� ya -
pan Ka d� köy
Be le di ye ba� ka n�
Ay kurt     Nu ho� lu,
De niz Gez mi�’ in ka-
t le dil di �i y�l lar da
ken di si nin de or ta -
okul ö� ren ci si ol du -
�u nu söy le ye rek,
“De niz ve ar ka da� la r�
genç ömür le ri ni da ha
ada let li ve öz gür bir ül ke için ada d� lar. De niz
Gez mi� ve ar ka da� la r� n� kat le den le rin isim le -
ri ni kim se ha t�r la m� yor, ama on la r�n isim le ri,
y�l lar son ra da ha t�r la na cak. De ni z’ in ai le si,
yol da� la r�, dost la r� ola rak bu ra da y�z. Gez mi�
ai le si bi zim de ai le miz dir, De niz bi zim de abi -
miz di r” di ye rek ya k�n za man da ha ya t� n� kay -
be den Mu kad des Gez mi �’i say g�y la an d�.
“K� TAP TA ETE KE M� �E BÜ RÜ NÜ YO R”

Ki ta b�n ya za r� Can Dün dar, ki ta b�n ç� k� -
�� n� “Göz da �� bel ge se li nin bu sa lon da ki
gös te ri min de Ham di abi bu ra da sah ne ye
ç�k m�� ve De niz ler an� s� na bir �i ir oku mu� -
tu. O �i ir den bu ya na biz ça l� �� yo ruz ve bu
ki ta b� or ta ya ç� kar mak için çok yo �un bir
dö nem ge çir di k” di ye an lat t�. Dün dar ay r� -
ca, “De ni zin ne ka dar k�y met li ol du �u nu bi -

li yor duk. Ona da ir her �e yi oku duk di ye
dü �ü nü yor dum. Me �er az� n� bi li yor -
mu �uz. Ham di Gez mi� an lat t�k ça
ba� ka bir De niz Gez mi� bi çim len -
me ye ba� la d�. Her kes öy kü yü son-
 dan bi li yor. Oy sa ki ba �� var,

ge li� me si var. De niz da -
ha çok ete ke mi �e bü -
rün dü bu ki tap ta bi zim
için. Ki ta b� oku yan lar
De ni zi el le riy le bü yüt tü ler
ve son ra son suz lu �a u�ur la -
d� lar. Bel ki bu nun için ki tap
bu ka dar ca n� m� z� ac�t t� ”
di ye ko nu� tu.

Can Dün da r’ �n
Gez mi� ai le si nin bu -
gü ne ka dar ken di le -
ri ni bü yük bir
te va zuy la giz le di �i ni
söy le me si üze ri ne
Ham di Gez mi�; ki tap -
ta bu lu nan an� la r�n,
mek tup la r�n ve fo to� raf la -
r�n top lum la pay la ��l ma -
s�n da ki ge cik me nin
ne den le ri ni “De niz
öl dük ten son ra bü -

yük bir trav ma ge çir dik.
Bi lir si niz, o dö nem den ka lan in-
 san lar çok ko nu� maz lar, iç le ri ne
gö mer ler ya �a nan la r�. Biz De niz -
le il gi li her �e yi ai le üye le ri mi zin
ha be ri bi le ol ma dan mu ha fa za et tik.
An cak abi mi zin is mi üze rin den ç� kar
sa� lan ma ya ça l� ��l ma s�, bil gi kir li li �i,
is tis mar bi zi ra hat s�z et ti. Hem bu is-
 tis ma ra kar �� sa va� mak için hem
de ya �� m� z�n iler le me si do la y� s�y -
la, De niz le il gi li tüm bil gi le rin
top lum la pay la ��l ma s� ge rek ti �i -
ne ka rar ver di k” di ye aç�k la d�.
B�R KU �A �A Ö�ÜT

De niz Gez mi �’ in ai le si ne b� -
rak t� �� son mek tup ta kar de �i Ham di
Gez mi� le il gi li “… Ki tap la r� m� kar de -
�i me b� ra k� yo rum. Ken di si ne özel lik le

tem bih et. Onun bi lim ada m� ol ma s� n�
is ti yo rum. Bi lim le u� ra� s�n ve unut -

ma s�n ki bi lim le u� ra� mak da bir
yer de in san l� �a hiz met ti r… ” va -
si ye ti ni ha t�r la tan Can Dün dar,
“Ham di Gez mi�, üni ver si te af f� -
n�n ç�k ma s�y la �u an da ye ni den
dok to ra ö� ren ci si ve bu ya ��n da
bi lim in sa n� ol ma yo lun da iler li -

yor” de di. Abi si nin ida m�n dan
son ra, so ya d�n dan ve pa ra s�z l�k tan

do la y� 70’li y�l lar da üni ver si te e�i ti -
mi ni b� rak mak zo run da ka lan Ham di

Gez mi�, abi si nin b� rak t� �� va si ye ti
ye ri ne ge ti re ce �i ni söy le di.  Söy -
le �i den son ra ger çek le �en im za
gü nü ne yo �un il gi var d�.
GE L� R� VAK FA G� DE CEK

Dün dar, ki ta b�n ge lir ri nin,
De ni z’ in do �um gü nü olan �u -

bat ay�n da, De niz Gez mi�, Yu suf
As lan ile Hü se yin �na n’ �n an� la r� -

n� ya �at mak, ö� ren ci le re burs sa� la -
mak ve ara� t�r ma la r� des tek le mek

ama c�y la aç� la cak olan vak fa ba ��� -
la na ca �� n� söy le di.

Can Dün dar da ha son ra Ga ze te
Ka d� kö y’ e ver di �i rö por taj da ki ta -
b�n ge ri dö nü� le ri ile il gi li “Çok
se vin di ri ci. De ni ze top lu mun na -
s�l su sa d� �� n�, onu na s�l için de ya -
�at t� �� n�, on dan na s�l ders al d� �� n�

gös te ren bir dö nü� ol du. Be nim en
çok il gi gö ren ki ta b�m ol du hâ lâ da

de vam eden bir il gi va r” de di. Dün-
 dar, pro je nin de va m�y la il gi li de “De -

ni z’ in bel ge se li ni yap t�k, ki ta b� n�
yap t�k, bir De niz Gez mi� fil mi nin
za ma n� n� gel di �i ni dü �ü nü yo ru -
m” di ye ko nu� tu.
“O  B�R KAH RA MA N”

Söy le �iy de “a bi le ri De ni -
zi” he ves le din le yen bir çok
genç de var d�. Biz de Ga ze te

Ka d� köy ola rak on la ra sor duk:
“De niz Gez mi�, si zin için ne

ifade ediyor?”

� ÖZ GE GÜ NEY:  De niz Gez mi� be nim
için kah ra man. 1960’la r�n kah ra ma n�. Eet -
ki len di �im bir isim, onun yo lun da iler le -
mek is ti yo rum.
� EYÜP ÇE L�K: De niz Gez mi� be nim için
ol ma s� ge re ke ni ya pan; do� ru lu �un, ada le -
tin, e�it li �in ya n�n da olan bi ri si. Biz de
onun yo lun dan gi de rek ve fa m� z� gös ter me -
ye ça l� �� yo ruz.
� BE L�Z BA �AR: Be nim için De niz Gez -
mi� genç lik ru hu nu en iyi oku du �um in san.
Her �ey için ken di si ne min net du yu yo rum.
� MU RAT ALP ÇE L�K: Ül ke yi sa hip len -
mek, tüm halk la r� ku cak la mak an la m� na
ge li yor. Halk la r�n kar de� li �i an la m� na ge li -
yor. Ba r�� an la m� na ge li yor. 

Genç, yaşlı yüzlerce Kadıköy’lü “abileri Deniz” için Caddebostan Kültür
Merkezi’nde bir araya geldi. Can Dündar’ın, Deniz Gezmiş’in kardeşi Hamdi
Gezmiş’in tanıklığıyla yazdığı ‘Abim Deniz’ kitabının söyleşisi, 25 yaşında
idam edilen Deniz üzerinden, bir tarihi yeniden gözler önüne serdi

“Abileri DENIZ” için buluştular

Eyüp
ÇEL�K

Beliz
BA�AR

Özge
GÜNEY

Murat Alp
ÇEL�K

PEHLiVAN
iZOLASYON

SES YALITIM
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Dik kat li okur la r� m�z fark ede cek ler dir.
Ge çen sa y� la r� m� z�n bi rin de, Ka d� -
kö y’ de bir ses yü rü yü �ü ne ka t� la rak,

gö züm ka pa l� gez mi� ve iz le nim le ri mi bu
say fa lar da siz ler le pay la� m�� t�m. Bu yü rü yü -
�ü dü zen le yen ses ara� t�r ma c� s� O�uz Öner,
bu haf ta yi ne ko nuk olu yor ga ze te mi ze. Ko -
nu yi ne ses le il gi li, zi ra Öner ay n� za man da
bir mü zis yen. “Ruh kar de �i m” de di �i Uran
Apa k’ la bir lik te kur du �u mü zik gru bu Nu
Par k’ ta, ken di ses le ri ni ya ra t� yor lar. Grup ta
Öner ve Apa k’ a, �l ker Gör gü lü (ke man),
Ozan Er kan (gi tar) ve Ni lü fer Or man l� (vo -
kal) e� lik edi yor. Ye ni ça ��n iki dost mü zis -
ye ni O�uz ve Uran, Nu Par k’� an la t� yor.

�Ko �u yo lu ’na uza nan Nu Park hi kâ ye si
na s�l ba� la d�?  

O�uz: Hi kâ ye miz 14 y�l ön ce Ka d� kö y’ -
ün yem ye �il, s�m s� cak ma hal le si Ko �u yo -
lu’n da Uran ile ba� la yan ar ka da� l� �� m� za
uza n� yor. 90’l� y�l lar da yük se len elek tro nik
mü zik ak�m la r�n dan et ki len dik, ama tör ev
ko �ul la r�n da mü zik yap ma ya ba� la d�k.  Ko -
�u yo lu Par k� ’n da (o za man lar ad� tah ta l�
park t�) bu lu �ur, ev de yap t� �� m�z mü zik le ri
bir bi ri mi ze din le tir, bir bi ri mi zi hem tak dir
eder hem k�s ka n�r d�k (gü lüm sü yor). Yap t� -

�� m�z par ça lar, 2003’te �s tan bul lu elek tro nik
mü zis yen le rin bir ara ya ge le rek olu� tur du �u
Do mes tic Lo Fi top lu lu �u nun al büm le rin de
yer al d�. 2006’da güç le ri mi zi bir le� ti rip, Ko -
�u yo lu Par k� ’n dan il ham la Nu Par k’� kur-
 duk. Da ha son ra Ozan, Ni lü fer ve �l ke r’ in de
ka t� l� m�y la bu gü ne gel dik. 

� Kla sik an lam da bir al büm / tur ne ler ya -
p�p pa ra ka zan m� yor su nuz mü zik ten. Bu, mü -
zi �i ni ze na s�l yan s� yor? 

O�uz: Mü zik, ti ca ri kay g� ol ma dan ya p� l�n ca
a��r ve zo ra ki his ler le de �il do �al bir ha fif lik le aç� -
�a ç� k� yor.  Ama ta bi bir me kân da ça la cak sa n�z
bel li bir kar �� l� �� da ol ma l� eme �i ni zin.

� Uran, siz yurt d� ��n da ya �� yor su nuz.
Fark l� ül ke ler de ya �a y�p da bir gru bu ayak ta
tut mak na s�l müm kün olu yor?

O�uz: Ko lay ol mu yor. Ura n’ la in ter net ü-
ze rin den bes te ya p� yo ruz. Ka d� kö y’ e ge lip git-
 tik çe de ça l� �� yo ruz. Ama aç�k ça s� grup üye le ri
ara s�n da “a ç�k ev li li k” gi bi bir ili� ki var. Her -
kes ka fa s� na gö re, bek len ti siz bir �e kil de yo lu -
na de vam edi yor. Ama Nu Par k’ �n ye ri
he pi miz için hep ay r�. Sa bit bir he de fi miz, h�r -
s� m�z ol ma sa da bi zi ayak ta tu tan mo ti vas yo -
nu muz; ne re ye gi dil di �i bel li ol ma yan tat l� ve
zevk li yol cu lu �u muz...

� Si zin için “Yer li in di /elek tro ni ka gru bu”
de ni li yor? Ka t� l� yor mu su nuz? Ya hut siz ken -
di mü zi �i ni zi na s�l ta rif eder si niz?

Uran: Mü zi �i mi zi ta rif et mek zor. Elek tro -
nik mü zik, trip hop et ki le riy le ba� la yan yol cu -
luk, �im di Türk tan go la r�, Es ki M� s�r ayin le ri
gi bi et ki ler le ge ni� li yor. 

O�uz: Bir tü re/ka te go ri ye ne den ih ti yaç ol -
sun? Biz tür ler ara s� as tral se ya hat ya p� yo ruz. Bu
yol cu luk ta ba zen ya n� m� za bir �a ma n�, ba zen bir
uzay l� y�, ba zen ise am bi ent (bir tür elek tro nik
mü zik) t� n� la r� se ven uy sal ke di le ri al� yo ruz. De -
�i� ti ri yor, bo zu yor ve ken di di li miz ve me lo di -
le ri miz le ye ni alan lar ya ra t� yo ruz.

� Nu Par k’ �n sah ne �ov la r� ün lü. Mü zik
ka dar gör sel li �e de önem ve ri yor su nuz.

Uran: Bu, se yir ci yi içi ne al mak is te di �i miz
bü yü lü dün ya ile il gi li. 3 bo yut lu pro jek si yon,
kos tüm ve sah ne ta sa r� m� gi bi ö�e ler, an lat t� -
�� m�z hi kâ ye le ri/ruh hal le ri ni, i�it sel ve gör sel
bir de ne yi me ta �� yor. 

� �lk al bü mü nüz ‘P ro mi se ’, na s�l bir al-
 büm dü? Um du �u nuz il giy le kar �� lan d� m�?

O�uz: Özel bir al büm. itu ne s’ dan ç� kar d� -
�� m�z al bü mün ta n� t� m� n� pek yap ma d�k, do -
la y� s�y la sa t�� oran la r� da çok yük sek ol ma d�.
Ama al büm de ki par ça lar hâ lâ kon ser le ri miz -
de çok be �e ni li yor. Ben ce Pro mi se al bü mün -
de ki par ça lar kon ser ler de gü ven ve s� cak l�k
ya ra t� yor. Di �er par ça la r�n spon tan l� ��, uça r� -
l� �� ve az g�n l� �� n�n ya n�n da al büm par ça la r� bi -
raz da ha ha fif le ti ci olu yor. 

� Yurt d� ��n da da kon ser ler ve ri yor su nuz,
de �il mi?

Uran: To ri no ’da 4 y�l ön ce dü zen le nen
ulus la ra ra s� Club to Club Elek tro nik Mü zik
Fes ti va li ’n de kon ser ver dik, hat ta ora da ki tek
Tür ki ye ’den ka t� lan grup ol duk. Son ra ki y�l-
 lar da bir kaç kez �n gil te re ’de per for mans la r� -
m�z ol du. Ar co la Ti yat ro su ’nun çok gü zel bir
sirk ça d� r�n da sah ne al d�k. Bam ba� ka bir iz le -
yi ci kit le siy le bir ara ya gel mek be ra be rin de il-
 ginç de ne yim ler ge ti ri yor. Si zin mü zi �i ni zi
bil mi yor lar sa kon ser s� ra s�n da gü ven le ri ni ka -
zan mak için sa b�r l� ol ma n�z ge re ki yor. Kon ser
son ra s� ge ri dö nü� le ri ni al mak çok iyi olu yor.
Tür ki ye ’de al d� �� m�z ge ri dö nü� le rin öte sin de,
viz yon aç� c� gü zel yo rum lar ol du. 

� Mü zik siz le rin ha ya t�n da ne ye te ka bül
edi yor?

Uran: Bir ne vi ayin, bi zi gün de lik za man -
dan/ha yat tan ç� ka ran, ha yal et ti �i miz ka rak -
ter le re bü rün dü �ü müz özel bir dün ya. Bu
dün ya ya din le yi ci ve se yir ci yi da vet ede bil di -
�i miz oran da i�in ayin sel bo yu tu ge ni� li yor.
Mü zi �i ya pan lar ve de ne yim le yen ler bir lik te
bir yol cu lu �a ç� k� yor. E�er mü zik ba �a r� l�y sa
bir ne vi dö nü �üm ya �� yo ruz bir lik te, özü mü ze
bi raz da ha yak la� m�� olu yo ruz. 

O�uz: �ç se si mi me lo di le re dö nü� tü re bil -
mek, ken di mi en iyi �e kil de ifa de ede bil mek

için mü zik ya p� yo rum. Mü zik ya �am ener ji mi
al d� ��m, ya ra t� c� yö nü mü d� �a vu ra bil di �im çok
öz gün ve vaz ge çil mez bir alan. 

� Si zin ki si gi bi ba ��m s�z/al ter na tif/ de ney-
 sel mü zik yap mak zor mu Tür ki ye ’de?

Uran: ��in pa ra ve �öh ret ya n� na ka fa y� tak-
 maz san, il ham al� na cak çok �ey var bu top rak -
lar da. De ney sel mü zik le ba �a r� l� ol mak ise,
as l�n da dün ya n�n her ye rin de zor. Ben ce i�in
s�r r� hem po pü ler hem de al ter na tif ola bil -
mek… Me se la Ba r�� Man ço, Se zen Ak su gi bi
isim ler bu nu yap t�. Hem kit le ler sev di hem de
ya ra t� c� mü zik ler yap t� lar. Da r� s� ba �� m� za …  

ALTERNAT�F SESLER 12 - 18 ARALIK 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.
Tavsiyemiz; Kad�köylü yeni seslerin sözlerini okurken, bir yandan da �ark�lar�n� dinlemenizdir…

11
Hazırlayan: Gökçe UYGUN
gokceuygun@gmail.com

2 dost müzisyen
Oğuz Öner ile Uran
Apak tarafından
Koşuyolu Parkı’nda
temelleri atılan Nu
Park, konserlerinde
kostüm, makyaj,
maske gibi öğeler
aracılığıyla yarattığı
büyülü ses
dünyasına tüm
dinleyicilerini
davet ediyor... 

MODALILAR, Moda semtinin sanatç�
ruhlu eczac�s� Melih Ziya Sezer’in
�iirlerini konu�tu. Moda Muhtar Meclisi
ve Tarihçi Kitabevi i�birli�inde 6 Aral�k
Cumartesi günü “Melih Ziya Sezer
�iiri” konulu bir söyle�i gerçekle�tirildi.
82 ya��ndaki Sezer’in de kat�ld���,
kitabevindeki söyle�ide
Sezer’in �iir anlay��� ve
kitaplar� ele al�nd�.

�lk �iirleri 13
dergisinde yay�mlanan
Melih Ziya Sezer, Üç
Ye�il Zeytin isimli ilk �iir
kitab�n� 1954 y�l�nda
ç�kard�. �kinci kitab�
Pepe 1986’da
yay�mland�. Bu 2 kitapta
yer alan ve almayan tüm
�iirleri tek bir kitapta
biraraya getirildi. Bizim
Sanat Yay�nlar�'ndan
ç�kan “Melih Ziya Sezer-
Bütün �iirleri (2013)” adl�
kitapta, 246 �iir yer al�yor.
SERENAT YAPAN ���RLER

Moda Muhtar Meclisi
üyelerinden, gazeteci-yazar Muzaffer
Ayhan Kara da, “Eczac� Melih Bey’i
büyük �air olarak kaç ki�i bilir?”
ba�l�kl� bir yaz� kaleme ald�. Kara

yaz�s�nda, “’Melih Bey’in Moda’da,
cadde üzerindeki eczanesini,
eczaneden öte ‘ecza müzesi’ni kim
bilmez? Fakat onu yak�ndan
tan�yanlar�n d���nda, ayn� zamanda çok

has bir �air oldu�unu pek
bilen yoktur. Biraz
mütevaz�l���ndan, biraz da
�iirin zamana yenik
dü�mesinden belki… Kim
bilir, belki de Melih Bey’in
eczac�l�kla �iir aras�nda
arafta kalmas�ndand�r…
(…) Melih Bey’in �iiri,
hakikaten de�me �iir…
A�k var, sevda var
boylu boyunca…
Ayr�l�k, hüzün, hasret,
geçmi�, gelecek,
ölüm, deniz var
alabildi�ine… 

Son derece ince
i�lenmi�, sözcüklere
de�eri verilmi�
�iirler… Yal�n ama

yald�zl�… Soluklu �iirler,
evrensel… Hayat�n sahicili�ini
yakalayan ama masallara da aç�k…
�imdiyle geçmi�, gelecekle
bilinmezlikler aras�ndaki hayata
serenat yapan �iirler…” diyor.

O�UZ: Kad�köy benim için s�cak hislere
sahip, samimi, naif bir semt. 
25 y�l�m burada geçti. Her mekan�n çok
anlaml� an�s� var. Bu aralar, yürüttü�üm
Kad�köy_Akustik projesiyle semtin anlam�
daha da ilginçle�ti benim için. Y�llard�r
duydu�um, an�lar�ma i�lemi� katman
katman sesleri ilk defa bilimsel bir
ortamda analiz ediyorum. Kat�l�mc�larla
bir saat gözü kapal� yürüyor, onlar�n
Kad�köy’ün seslerine verdi�i tepkilere
göre bir ses haritas� haz�rl�yoruz. Beni,
ya�ayan Kad�köy’e daha da
yak�nla�t�r�yor, onu oldu�u gibi kabul
etmeme olanak sa�l�yor.

URAN: Kad�köy’ün her yeri;
an�lar�m, a�k maceralar�m, yaz�lar�m,
hayallerim, arkada�l�klar�m,
serseriliklerimle dolu. �u an yurt
d���nda ya�ad���m için özlüyorum
ama ba��m� koparm�� de�ilim,
ziyarete geliyorum. Kad�köy’ün
müzikal ortam�, yeni müzik
sahnelerinin geli�mesi için ideal.
Hem a��zdan a�za müzik gruplar�n�n
yay�labilece�i kasabams�; hem de
modern ve kozmopolit. Önümüzdeki
10 y�lda iyi �eyler ç�kacak buradan.
Kad�köy’ün seyircisi de, müzikle
temas etmeyi biliyor.

KADIKÖY’DEN İYİ MÜZİKLER ÇIKACAK

Kaplumbağa hızındaki bilge grupKaplumbağa hızındaki bilge grupKaplumbağa hızındaki bilge grupKaplumbağa hızındaki bilge grupKaplumbağa hızındaki bilge grup

www.facebook.com/nuparkmusic

ŞIFA NIYETINE ŞIIR
TÜR K�YE ’nin en kök lü
grup la r�n dan Ye ni
Tür kü, Ka d� kö y’ de
üc ret siz bir kon ser
ve re cek. 14 Ara l�k Pa -
zar gü nü sa at
16.00’da Akas ya Ac� -
ba de m’ de ger çek le -
�e cek kon ser de Ye ni
Tür kü, hem yep ye ni
�ar k� la r� n� hem de kla -
sik Ye ni Tür kü re per -
tu va r�y la din le yi ci le ri -
ne unu tul maz da ki ka -
lar ya �a ta cak. �lk al -
bü mü nü 1979’da ya -
y�m la yan Ye ni Tür kü,
y�l lar d�r ç� kar d� �� her
al büm le mü zik lis te le -
ri nin ba ��n da yer al� -
yor. Tel li Tel li, Ol ma sa
Mek tu bun, Vi ra Vi ra,
Ye �il mi �ik gi bi kült ol -
mu� �ar k� lar la ha f� za -
lar da yer eden grup,
Der ya Kö ro� lu, Er kin
Ha di mo� lu, Ser dar
Bar ç�n ve Fur kan Bil -
gi li ’den olu �u yor.

‘YEN� TÜRKÜ’LER
ACIBADEM’DE SÖYLENECEK

Ozan Erkan, Uran Apak ve O�uz Oner

Bir esintili gününde 
Ekim ay�n�n

Geldim verdim s�rt�m� güne�e 
Önümde koskoca 
K�p�rt�l� bir deniz 

Seni dü�ünmek kolay da 
Sensiz olmak 

Kabul edilebilir de�il.

Ölmemiş birileri için ağıt

Kaplumbağa hızındaki bilge grup
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● Mus ta fa SÜR ME L�

Ba s�n Da n�� ma n�, �le ti �im Ko or di na tö rü, Ba s�n
�e fi, Ba s�n So rum lu la r� ara s�n da ta n�� ma,
kay na� ma, fi kir al�� ve ri �i ni sa� la ma ama c�y -

la ku ru lan Ba s�n Da n�� man la r� Plat for mu ’nun Ara -
l�k ay� top lan t� s�, 9 Ara l�k Sa l� gü nü Ka d� köy
Be le di ye si ev sa hip li �in de ger çek le� ti ril di. 

Mo da Khal ke don Te sis le ri ’n de dü zen le nen top -
lan t�, Plat form Ge nel Sek re te ri ve Bey koz Be le di -

ye si Ba s�n Da n�� ma n� Ab dur rah man Cü neyd Fi dan -
c�’n�n aç� l�� ko nu� ma s�y la ba� la d�. Top lan t� da ga ze -
te ci ve bel ge sel ya p�m c� s� R�d van Akar ile
top lan t� n�n ko nuk ko nu� ma c� s� T24 Ge nel Ya y�n
Yö net me ni Do �an Ak�n, ba s�n da n�� man l� �� ve ga -
ze te ci lik mes le �i ne ili� kin sap ta ma la r� n� pay la� t� lar.  

Plat for mun amaç ve he def le ri ni an la tan Ba s�n
Da n�� man la r� Plat for mu Ba� ka n� ve Ba� c� lar Be le -
di ye si Ba s�n Da n�� ma n�  Ab dul lah Ar� do ru “He de -
fi miz, ken di i�i mi zi yap mak. ��i mi ze, il çe mi ze da ha
faz la na s�l kat k� sa� la ya bi li riz dü �ün ce sin den ha re -
ket le ku rul duk. Her ye ni gün sek tör le il gi li ye ni �ey -
ler ö� re ni yo ru z” de di. 

R�d van Akar ise si ya si ku tup la� ma la r�n art t� ��,
özel lik le ga ze te ci lik mes le �i aç� s�n dan cid di s� k�n t� -
la ra yol aç t� �� bir dö nem de, Ba s�n Da n�� man la r�
Plat for mu ’nun yap t� �� ça l�� ma la r� kay da de �er bul-

 du �u nu ifa de et ti. Ba s�n da n�� man l� �� n�n do �a s� ge -
re �i zor ve s� k�n t� l� bir i� ol du �u nu bil di �i ni be lir ten
Akar, mes le ki s� k�n t� la ra ra� men mes lek ta� la r� na sa -
kin kal ma la r� tav si ye sin de bu lun du. 
GA ZE TE C� L�K �T� BAR SO RU NU YA �I YOR

Sos yal med ya n�n öne mi ve bu alan da ki ge li� me le -
ri de �er len di ren T24 Ge nel Ya y�n Yö net me ni Do �an
Ak�n, in ter ne tin ga ze te ci lik mes le �i aç� s�n dan ta rih te
ben ze ri ol ma yan bir im kân sun du �u nu söy le di. Tür -
ki ye ’de ga ze te ci lik mes le �i nin iti bar so ru nu ya �a d� �� -
n�, mes le �in ic ra s� a�a ma s�n da fark l� ne den ler le
s� k�n t� lar ya �an d� �� n� da ifa de eden Ak�n, “Ga ze te ci lik
pa ra ka za n� la bi len bir i� tir. Do� ru ya p�l d� ��n da, do� -
ru en for mas yon ih ti ya c� n�n, ik ti sa di bir de �e ri var d�r.
Ba� ka bir �e yin süb van si yo nu na, des tek le me si ne ih ti -
ya c� olan bir mes lek as l�n da de �il dir. Biz bu nu çok kü -
çük öl çek te ya p� yo ru z” de di.

KADIKÖY Belediyesi Dr.
Rana Be�e Sa�l�k
Poliklini�i’nde, geçti�imiz
hafta Dr. Demet Özkan ve
e�itimci Banu Korkmaz
taraf�ndan 5 gün süreyle
ilkyard�m e�itimi verildi.
Uygulamal� e�itimde;
ilkyard�m, ilkyard�m
öncelikleri, temel
uygulamalar, kaza
de�erlendirme, ilkyard�m�
yapan�n özellikleri, insan
vücudu ile ilgili bilinmesi
gerekenler anlat�ld�. Ayr�ca,
hasta-kazazedelerin
de�erlendirilmesi, yaralanma,
kanama ve �ok ile k�r�k-ç�k�k,
burkulmalar, hasta-yaral�
ta��ma ve ta��ma teknikleri,
bilinç kayb�, bay�lma, koma ve
t�kanmalarda ilkyard�m ile
temel ya�am deste�i, kalp
krizi, yan�k, donma ve bo�ulma
durumlar�nda ilkyard�m�n nas�l

yap�laca�� konular�nda bilgi
verildi. Kat�l�mc�lara maket
üzerinde uygulamalar
yapt�r�larak ö�rendikleri
bilgilerin peki�tirilmesi ve
do�ru uygulama becerisi
kazanmalar� sa�land�.

Dr. Rana Beşe Polikliniği’nde
iLKYARDIM EĞiTiMi

Cafera�a Mah. Güne�libahçe sok.
No: 46 Orko Apt. A. Blok. D.:16

KADIKÖY/�ST.
Adresinde bulunan gayrimenkulumuz,

yaz�l� teklif almak suretiyle kiraya
verilecektir.

�lgilenenlerin a�a��daki adrese bizzat
yaz�l� ba�vuracaklar� gibi, tekliflerini fax

ile de gönderebilirler.
Kamuoyuna ve ilgililere sayg�yla

duyurulur.
Türk K�z�lay Kad�koy �ube Ba�kanl���

TÜRK KZILAY KADIKOY
�UBE BA�KANLI�I

R�ht�m Cad. Misak-i Milli Sok.
No: 2 Kad�köy

Tel: 336 05 66 GSM: 0 542 661 39 47
Fax: 336 99 07

KIZILAY’DAN KiRALIK
GAYRIMENKULLER

Sa�l�kl� ya�lanman�n ipuçlar�
KADIKÖY Belediyesi Sosyal
Ya�am Evi üyesi ileri ya�taki
Kad�köylüler, sa�l�kl�
ya�lanman�n nas�l mümkün
olabilece�ini ö�rendiler. Sosyal
Ya�am Evi ve MedicalPark
i�birli�inde, 24-28 Kas�m
tarihleri aras�nda “Sa�l�kl�
Ya�lanma Okulu” etkinli�i
yap�ld�. MedicalPark Göztepe
Hastanesi'nde 5 gün boyunca
devam eden etkinlikte; iç
hastal�klar�, cildiye, kad�n
hastal�klar� uzmanlar� ile
fizyoterapist, endokrinolog,
kardiyolog, ürolog ve
psikologlar taraf�ndan ya�l�lara
omurga sa�l���, cilt sa�l���, iç

hastal�klar�, endokrinolojik
hastal�klar, kalp sa�l���,
psikolojik rahats�zl�klar gibi
sa�l�k konular�nda bilgi verildi.
Ya�lanman�n bir süreç
oldu�unu belirten Sosyal
Ya�am Evi yöneticileri, “Sa�l�kl�
ya�lanma ya�l�l�k belirtilerinin
görülmemesi de�il; bireyin
ya�l�l���n getirdi�i de�i�ikliklere
daha kolay adapte olmas�d�r.
�nsanlarda görülen pek çok
hastal���n ilerleyen ya�la birlikte
artt��� biliniyor. Ya�l�l�kta daha
iyi ve kaliteli bir ya�am için
özellikle sa�l�k konusunda
bireylerin bilgilendirilmesi
gerekiyor’” dediler.

Basın Danışmanlarının
KADIKÖY BULUŞMASI

Marmaralı öğrenciler hidrojen yakıtlı araç üretti. Öğrenciler, bu yıl
Mayıs ayında Roterdam’da prototip araçla piste çıkacak

�
n san l�k gün geç tik çe aza lan ener ji kay nak la r� na al-
 ter na tif ler bul ma ya ça l� �� yor. Zi ra tah min ler ya k�n
ge le cek te dün ya da ki kö mür, pet rol, do �al gaz gi bi

fo sil ya k�t la r�n, ener ji ta le bi ni kar �� la mak ta ye ter siz
ka la ca �� yö nün de.

Mev cut ener ji kay nak la r� n�n gün ge lip tü ke ne ce �i -
ni �im di den he sap la yan bi lim ca mi as� al ter na tif ener ji
kay nak la r�y la il gi li ça l�� ma la r� n� sür dü rü yor. Mar ma ra
Üni ver si te si ö� ren ci le ri de uzun sü re den be ri üze rin de
ça l�� t�k la r� hid ro jen ya k�t l� ara c� üret me yi ba �ar d�.   
H�D RO MAR MA RA P�ST TE

Mü hen dis lik Fa kül te si ve Tek no lo ji Fa kül te si ö� -
ren ci le ri, hid ro jen ener ji si nin gün lük ha yat ta te miz en-
er ji kay na �� ola rak kul la n�l ma s� ve ge li� ti ril me si
ama c�y la 2011’de “Hy dro Mar ma ra ” ku lü bü nü kur du. 

Ku lüp ö� ren ci le ri, üni ver si te ve ho ca la r� n�n da des -
te �i ni ala rak hid ro jen ya k�t la ça l� �an araç yap mak için
he men ça l�� ma la ra ba� la d�.  Plan la ma ve bil gi top la ma,
Ar-Ge, üre tim, test ve de ne me sü re ci nin ar d�n dan pro-

 to tip araç pro je si ba �a r� ya ula� t�.  Ö� ren ci ler, bu araç la
ilk ola rak “TÜ B� TAK Hid ro Mo bil Al ter na tif Ener ji li
Araç Ya r�� la r� ”na ka t�l d�. Ar d�n dan Hol lan da ’n�n Ro-
 ter dam ken tin de dü zen le nen “S hell-Eco Ma rat hon Eu-
 ro pe ’12” al ter na tif ener ji li araç ya r�� la r� na ka t�l d�. Bu
ya r�� ta ek sik le ri ni gör me im kâ n� bu lan ekip ba har ay�n -
da bu ya r�� la ra tek rar ka t� la cak. 
HE DEF BA �A RI

Ku lüp Ba� ka n� Onur Ah met Ay d�n Me kat ro nik Mü -
hen dis li �i son s� n�f ö� ren ci si. Staj, ders, s� nav ma ra to nu
ara s�n da ku lüp ça l�� ma la r� ve pro to tip ara c�n ek sik le ri -
ni gi der me ye yo �un la� t�k la r� n� be lir ti yor. Ay d�n, “21-
24 Ma y�s 2015’te Ro ter da m’ da ola ca ��z. Ya r�� �e hir
içe ri sin de ola cak. Dün ya dan 500 ta k�m ka t� l� yor. Dün -
ya ça p�n da önem li üni ver si te le rin de ya r�� eki bi var. �u
s� ra lar ara c� m� z�n ek sik le ri ni gi der me ye gay ret edi yo -
ruz. Tür ki ye ’yi ba �a r�y la tem sil ede ce �i mi ze ina n� yo -
ruz. He de fi miz ka zan mak. Ek sik le ri mi zi gi der mek için
spon sor des te �i ne ih ti ya c� m�z va r” de di. 

Hidrojenli araç ürettiler

Basın Danışmanları
Platformu’nun Kadıköy’deki
toplantısında gazeteciliğin
sorunları gündemdeydi

Prototip arac�n bo� a��rl���: . . .25 kg. 
Mürettebat:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 
Uzunlu�u:  . . . . . . . . .2 metre 70 cm. 
Eni:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74 cm. 
Yüksekli�i:  . . . . . . . . . . . . . . .65 cm. 
Yerden yükseklik: 4 cm.
Karbon fiber, alüminyum gibi
maddelerden imal edilen arac�n
3 tekerle�i bulunuyor. 

İNGİLİZCE ÖZEL DERS
Tecrübeli İngilizce 

öğretmeninden Lise ve 
Üniversite 

öğrencilerine özel ders.

Tel: 0532 522 13 28
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● Ey lül B� ROL

Bo �a Hey ke li ’nin önün de bu lu �an ta raf tar grup la r� n�n
her bi ri, ken di pan kart la r� ile yü rü yü �e ka t�l d� lar.
“T ri bün ler So kak ta ” slo ga n�y la yü rü yü �e ba� la yan ta -

raf tar l� lar, yü rü yü� bo yun ca “Fa� �o li ge ha y� r”, “Pas so lig ba-
 ha ne, mil yon do lar lar �a ha ne ” ve “Ya sak la ra kar �� omuz
omu za ” slo gan la r� at t� lar.

Ka d� köy Sa hi li ’ne yü rü -
yen ta raf tar grup la r�, bu ra da
bir ba s�n aç�k la ma s� yapt�.
Ba s�n aç�k la ma s�n da “Her
tür lü su çun so rum lu su ola rak
gös te ri li yor, po tan si yel suç
ör gü tü ola rak lan se edi li yo -
ruz, ama fut bol da �id de tin
as�l kay na �� spor dü ze ni nin
yü rü tü cü le ri dir. �id det ba ha -
ne edi le rek pas so lig ve e-bi -
let sis te miy le ye ni bir rant
ka p� s� aç� l� yo r” den di. 

Fut bol da ki ya sak ç� zih -
ni ye te kar �� bir ara ya gel dik -
le ri ni söy le yen ta raf tar
grup la r�, mü� te ri ol ma d�k la -
r� n� be lirt ti ler. Aç�k la ma n�n
ar d�n dan sem bo lik bir maç

ger çek le� ti ren ta raf tar lar, ka le ve go lün ol ma d� �� e-bi let siz
maç ta fut bol a�k la r� n�n ba� la d� �� so kak la ra ge ri dön me ça� -
r� s� yap t� lar. Ta raf tar lar yapt�klar� aç�k la may�, “Zan net me -
yin ki stad yum la r� si ze b� ra k� yo ruz, hak l� ol du �u muz da va y�
ka zan d� �� m�z da ye ni den ye ri mi zi ala ca ��z. �yi tri bün her za -
man maç ka zan d� r�r. Tri bün ler bi zim se bu maç da bi zim dir”
di ye rek son lan d�r d� lar.

● Gökçe Uygun

TÜM ülkeyi saran Gezi olaylar�
s�ras�nda Eski�ehir'de sokak ortas�nda
dövülerek öldürülen Ali �smail
Korkmaz’�n ad�, ölümsüzle�me
yolunda… 
Fenerbahçe taraftar� olan 19 ya��ndaki
Korkmaz'�n isminin, Fenerbahçe �ükrü
Saraco�lu Stad�’nda bir tribüne
verilmesi için imza kampanyas�
ba�lat�ld�. FB taraftarlar�n�n change.org
sitesinde “Tribünlerden birisinin ad� Ali
�smail Korkmaz tribünü olsun”
ba�l���yla sürdürdü�ü kampanyaya, 10
bini a�k�n imza geldi. Sol Aç�k taraftar
grubunun ba�latt��� kampanyan�n ça�r� metninde FB
Spor Kulübü ve Aziz Y�ld�r�m’a yönelik, “Biz
Fenerbahçeliler olarak Gezi Park� direni�inde aktif
olarak yer ald�k, Fenerbahçe'nin dik duru�unu orada
da gösterdik. Bildi�iniz gibi u�runa beste yapt���m�z
Fenerbahçe’li karde�imiz Ali �smail Korkmaz vah�ice
dövülerek katledildi. Bizler Fenerbahçeliler olarak
tribünlerden birinin ad�n�n Ali �smail Korkmaz tribünü
olmas�n� istiyoruz. Bu konuda duyarl� olaca��n�zdan
ve bizleri geri çevirmeyece�inizden eminiz” deniliyor.
Sadece FB taraftarlar�nca de�il di�er tak�mlar�n
taraftarlar�n�n da imzalad���, Türkiye’nin dört bir
yan�ndan deste�in geldi�i kampanyada, “Sonsuza

dek Fenerbahçe'li Ali �smail Korkmaz isminin
ya�amas� için bir imza da siz at�n” ça�r�s� yap�l�yor.
Kampanya imzac�lar�ndan baz� görü�ler de �öyle: 

Berivan Çelebi: Türkiye, Ali �smail’i ba�r�na
bast�. Bir Fenerbahçeli olarak Fenerbahçe
camias�n�n da Ali evlad�n� unutmayaca��n�,
unutturmayaca��n� umuyorum. 

Zeynep Eda Uran: �mzal�yorum, çünkü hepimizin
umuda ve unutulmamaya ihtiyac� var.

Ali Erhan Kandemir: �smail, mabette de ya�amal�
�lhan Arda: Daha 19 ya��nda dü�lerinde özgür

dünya, öptü�ü çubuklu forma ya�ayacak an�s�na…
Muzaffer Çelik: Güzel bir insand�, bir Fenerliydi,

Fenerbahçe’ye de bu yak���r.
Semiha Mehtap Ünan: Devlet terörünün

katletti�i gençlerin ac�s� unutulmamal�, siyasilerin
kötülükleri hat�rlanmal� .
A�LES� STADA GELM��T�
Korkmaz’�n ailesi Fenerbahçe taraftarlar�n�n
davetlisi olarak, �ükrü Saraco�lu Stad�'ndaki
tribünlere gelmi�ti. Geçen �ubat ay�nda oynanan
Fenerbahçe-Kas�mpa�a kar��la�mas�n� izleyen
Korkmaz ailesi, Yo�urtçu park�nda yüzlerce
taraftar taraf�ndan kar��lanm��t�.  Maç�n 34.
dakikas�nda (�stanbul’un plakas� oldu�u için) sar�
lacivertli taraftarlar, “Ali �smail Korkmaz
Fenerbahçe y�k�lmaz” mar��n� söylemi�lerdi. FB
Ba�kan� Aziz Y�ld�r�m da “Ali �smail Korkmaz
tezahürat�n� kimse engelleyemez. Fener taraftar�
söyler. Bask� yapmaya kalkarsan�z insanlar da
isyan eder. Sonu iyi olmaz” demi�ti.

Taraftarlar buluştu

13

Taraftar Hakları Dayanışması Dernek Girişimi’nin
çağrısıyla biraraya gelen birçok taraftar grubu,
passoligi ve e-bilet sistemini protesto etmek için 
7 Aralık Pazar günü Kadıköy’de bir yürüyüş düzenledi

FB taraftarı ‘Korkmaz’
TRİBÜNÜ İSTİYOR

FB’li taraftar, ismine beste yaptığı, Gezi’de yitirdiğimiz Ali İsmail
Korkmaz’ın adının Saracoğlu’nda bir tribüne verilmesini istiyor
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Ka d� köy Be le di ye si, sos yal med ya
he sa b� @ka di koy be le di ye, “Turk -
cell Su pe ron li ne Sos yal Med ya

Ödül le ri ” nde ka mu ku ru mu ka te go ri sin de
bi rin ci ol du. 

�kin ci kez ay n� ödü lü alan @ka di koy -
be le di ye sos yal med ya eki bi ne ba �a r� la r� -
n�n s�r r� n� sor duk. Ekip, be le di ye ait ka pa -
l�, ku rum sal di li çok da ha an la �� l�r k�l d�k -
la r� n� be lir ti yor. 

Sos yal med ya ödül le ri alan bu ekip na s�l
bir ara ya gel di? Ku rum sal he sap aç ma fik ri
na s�l do� du? 

Ka d� köy Be le di ye si sos yal med ya y� ken di
ku ca ��n da bul du de sek yan l�� ol maz. Van
Dep re mi son ra s�n da yar d�m kam pan ya s� ba� -
la tan genç ler dep rem gü nü sos yal med ya üze -
rin den or ga ni ze olup be le di ye mi zi yar d�m
mer ke zi ha li ne dö nü� tür dü ler. Yar d�m or ga ni -
zas yo nun da ge rek li her �ey twitter�n üze rin -
den sa� lan d�. Bu du rum be le di ye yö ne ti min de

sos yal med ya ka nal la r� n�n na s�l ak tif kul la n� -
la bi le ce �i ne da ir pra tik bir de ne yim olu� tur du.
K� sa sü re son ra da Ka d� köy Be le di ye si Sos yal
Med ya Bi ri mi ile ti �im, ka mu yö ne ti mi, fel se -
fe, si ya set bi li mi gi bi fark l� aka de mik e�i ti me
sa hip genç ler le pro fes yo nel ola rak ku rul du.
Bu olu �u mun ar d�n dan Ka d� köy Be le di ye si
tüm sos yal med ya he sap la r� n� ya p� lan d�r d� ve
ak tif ola rak kul lan ma ya ba� la d�.
“140 KARAKTERLE ANLATIYORUZ”

Ka d� köy Be le di ye si Sos yal Med ya Bi ri -
mi ola rak far k� n�z ne dir? Me se la res mi ku -
rum la r�n ak si si zin kul lan d� �� n�z dil ga yet sa -
mi mi, bir ar ka da� ha va s� için de. Bu di li kul -
lan ma ya ba� la ma sü re ci niz na s�l ol du? 

Biz as l�n da ku rum sal ola rak in san la ra ya -
n�t ver me tar z� n� ba� la tan bir ku ru muz. Da ha
ön ce den sos yal med ya, kla sik ile ti �im yön -
tem le ri gi bi tek yön lü bir ile ti �im hat t� ola rak
kul la n� l� yor du. Biz sos yal med ya y�, in san la ra
ya n�t lar ve re rek, bu ya n�t la r� da bü rok ra tik
di lin d� ��n da da ha do� ru dan, sa mi mi, an la �� -
l�r, es pri li ama so run çöz me odak l� kul lan ma -
y� ter cih et tik. H�z l� bir ile ti �im sa� l� yo ruz.
�n san la r�n ne dü �ün dü �ü, tep ki le ri, e�i lim le -
ri ni an la y�p be le di ye yö ne ti mi ne ak ta r� yo ruz.
En önem li i� le ri miz den bi ri, be le di ye ter mi -
no lo ji si ni va tan da ��n an la ya bi le ce �i di le dö -
nü� tür mek, ör nek ve rir sek, be le di ye de plas tik
ba ba ya, de li na tör; ka na li zas yon çu ku ru ka pa -
�� na man ho la, ha �e re le re, vek tör; in �a at ala n�
ora n� na, em sal de nir. Bu ke li me le ri gün de lik
di le çe vi ri yo ruz. Ba zen, il gi li bi rim den bir
ya n�t ge li yor, Yar g� tay 6. Hu kuk Da ire si çe -
vi re mez, sa at ler ce bu nu na s�l 140 ka rak ter de
an la t� r�z di ye u� ra �� yo ruz.

Po pü ler ol ma n�n de za van taj la r� var m�?
Me se la at� lan on lar ca ge yik twe et ara s�n da
be le di ye nin so rum lu lu �u na gi ren önem li �i -
kâ yet ler vb dik kat ten ka ça bi li yor mu?

Po pü ler ol ma n�n en bü yük de za van ta j�
Tür ki ye ’de ki ye rel yö ne tim an la y� �� n�n ye ter -
siz li �in den kay nak l� gün be gün yet ki le ri k� s�t -
la nan bir il çe be le di ye si nin, her ko nu yu an�n -
da çö ze bi le ce �i ne ina nan va tan da� la ra, bi zim
yet ki ve so rum lu luk alan la r� m� z� ba� tan an lat -
mak zo run da kal ma m�z. Yet ki li di �er ku rum -
lar bir ço �u sos yal med ya da yer al ma d� �� için
ve Ka d� köy Be le di ye si ’ne ben zer bir ile ti �im
stra te ji si olu� tur ma d� �� için va tan da ��n tüm
so run la r� ilk bi ze ön ce bi ze ge li yor. Ön ce li �i -
miz her za man so run la r� çöz mek, bü tün so run -
lar bi tir me den es pri li ya n�t lar ver mi yo ruz. Na -

dir de ol sa göz den ka ç�r d� �� m�z �i kâ yet ler olu -
yor ama mut la ka ge ri dö nüp ce vap ve ri yo ruz.
“SÜREKL� KOM�K TWEET ATMIYORUZ”

Yap t� �� n�z i�i se vi yor mu sun? Twe et le ri -
niz için özel oku ma vb. ya p� yor mu su nuz?

Her kes bi zi sü rek li ko mik  twe et ler at� yor
sa n� yor ama i�in asl� öy le de �il. Pek se vi le -
cek bir i� de �il ama ida re edi yo ruz! Sa bah
8’den Ge ce 1’e ka dar twe et oku, fa ce bo ok’ -
tan me saj la r� ya n�t la, her gün fark l� ki �i le rin
sor du �u ay n� so ru la r� copy/pas te yap ma dan
ce vap la bu i�i sev me yen bi ri için, bu tem po -
da ça l�� mak çok bu nal t� c� ola bi lir. 

Twe et ler için özel oku ma yap m� yo ruz,
za ten öy le bir oku ma na s�l ya p� la bi lir pek de
bir fik ri miz yok. An cak ken di mi zi en te lek tü -
el ba� lam da do yur mak için sü rek li bir oku ma
u� ra �� için de yiz. Be le di ye için se Tür ki ye ’de -
ki ve dün ya da ki ye rel yö ne tim de ne yim le ri ni
sü rek li ara� t� r� yo ruz.

Ba �� n�z dan ge çen ko mik bir an� n�z var
m�? En çok gül dü �ü nüz tweet han gi si?

Aç�k ça s� en çok sos yal med ya da ki “cap s” -
le re gü lü yo ruz. Ba zen biz de ya p� yo ruz.

Sos yal med ya da as l�n da tarz ve özel lik le ri -

mi zi de yan s� t� yor mu yuz? Ta kip edi le bi lir li �in
art t� r�l ma s� ko nu sun da tav si ye le ri niz var m�?

Sos yal med ya da ken di tar z� n� z� olu� tu ra -
bi lir si niz. Gün lük ya �an t� n�z da ev den ç� kar -
ken na s�l k� l�k k� ya fe ti ni ze dik kat edi yor, ay -
na ya ba k� yor sa n�z sos yal med ya da da bir
pro fi li niz var. Bun lar si zi tem sil edi yor. Üret -
ti �i ni ze, pay la� t�k la r� n� za ne ka dar öze nir se -
niz bir ile ti �im hat t�, ba �a r� el de edi yor su nuz.
Sos yal med ya y� bir köy kah ve si gi bi dü �ü -
nün. �n san lar bu ra da mu hab bet eder ken, sen
bu na da hil ol mak is ti yor san on la ra ko nu �a bi -
le cek le ri bir �ey ler ver men la z�m. On la r� da
din le men la z�m. �� te sos yal med ya bu dur.
Sos yal med ya yö ne ti le mez bir �ey. Bir ha -
vuz. O ha vuz da yer al�r s�n. Di �er le ri gi bi.
Sos yal med ya da önem li olan siz ce ne dir? 

Sos yal med ya ba� la m�n da önem li olan,
ta kip çi sa y� s�n dan zi ya de pay la ��m la r� n�n et -
ki le �i mi dir. Me saj la r� n� z�n pay la ��l ma s�, gö -
rül me si dir. Or ta ya koy du �u nuz üs lu bu nu zun
in san lar ta ra f�n dan gö rü nür ol ma s� ve ya y�l -
ma s� önem li. Fe no men ol ma kay g� m�z yok.
S� cak bir dil kul la n�r ken, ku rum sal özel li �i ni
de hiç bir za man yi tir me mek çok önem li.
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