
Çetin Altan’ı 
kaybettik…“Batı müziği 

Kadıköy’den çıktı”

“Yaşam Atölyeleri” 
nefes aldırıyor

 Pop, rock, caz gibi pek çok türün 
anavatanının Kadıköy olduğunu 
söyleyen müzik yazarı Murat Meriç, 
“Kadıköy dinleyicisi, iyi, sağlam bir 
dinleyicidir. Sözlere, müziğe, çalmaya 
dikkat eder. Öyle çıkıp istediğiniz gibi 
çalamazsınız.” diyor   l Sayfa 11'de

  Kadıköy Akademi 
tarafından 

düzenlenen Yaşam 
Atölyeleri başladı. 

Barış Manço ve 
Kozyatağı kültür 

merkezlerinde, 
tamamen ücretsiz 

yapılan atölye 
çalışmaları 6 Şubat’a 
kadar sürecek  
l Sayfa 6'da

29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı’nı en coşkulu 
kutlayan ilçelerin 
başında gelen Kadıköy, 
Geleneksel Cumhuriyet 
Yürüyüşü’ne 
hazırlanıyor. Bayraklarla 
donatılan caddelerde, 
sokaklarda ve 
merkezlerde 
24 Ekim-4 Kasım 
arasında pek çok 
etkinlik Kadıköylüleri 
bekliyor

Gazetemiz aracılığıyla 
vatandaşın bayramını 
kutlayan Kadıköy 
Belediye Başkanı Aykurt 
Nuhoğlu ise  “Kadıköy’ün 
sokaklarında, 
Cumhuriyet’in 
kazanımlarının 
coşkusunu barış ve 
kardeşlik içinde birlikte 
yaşayacağız” diyor
l Sayfa 14-15'te

Erken genel seçimlere 
sayılı günlere kala 
Kadıköy’deki siyasi 
parti temsilcileri neler 
düşünüyor? Seçim 
güvenliği için seçmenlerin 
bilmesi gerekenler neler? 
Seçimler hakkında 
her şey,  seçim özel 
haberimizde!  l Sayfa 5'te

İki katliamdan 
sağ çıkan 
Yağmur…
Kobaneli çocuklara 
oyuncak ve kitap 
götürmek üzere 
yola çıkanlardan 
biri de lise öğrencisi 
Yağmur’du. 
Suruç’taki saldırıda 
yaralandı, yine 
de Ankara’daki 
barış mitingine 
gitmekten 
geri durmadı. 
Yağmur, üç ayda 
iki canlı bomba 
saldırısından şans 
eseri sağ kurtuldu… 
l Sayfa 8'de

Kadıköy Belediyesi Mamografi ve 
Kadın Sağlığı Merkezi’nden Dr. Serap 
Akın’la “Meme Kanseri Bilinçlendirme 
Ayı” kapsamında meme kanserini ve 
tedavisini konuştuk 
l Sayfa 12'de

Kurbağalıdere’nin taşmasıyla birlikte 
ev ve işyerleri zarar gören Hasanpaşa 
Mahallesi sakinleri, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin gerekli yardımları 
yapmasını talep ediyor 
l Sayfa 10'da

Erken tanıya dikkat! İBB’den yardım bekliyorlar
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Yıl: 16 / Sayı: 809

Güzel bir hikâye 
olsun, anlatmaya 
doyamayalım!

FERYAL PERE  13'te

Çinakop deyip 
geçmeyin

Marİo Levİ  10'da

Papazın bahçesinin
sahibi kimdi? (II)

MÜFİD eKDaL  8'de

Seçime 
giderken…

Kadıköy,
bayrama hazır!

(20 Haziran 1927 – 22 Ekim 2015)
Duayen gazeteci Çetin Altan,
22 Ekim Perşembe günü, yaşamını 
yitirdi. Gazetemiz baskıya hazırlandığı 
sırada veda haberini aldığımız 
ustamızı, gelecek sayımızda 
kapsamlı bir şekilde 
anacağımızı 
belirtiyor; önünde 
saygıyla eğiliyoruz…

SON DAKİKA
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KADIKÖY BELEDİYESİ
Santral:    542 50 00
(Mesai saatleri dışında):  542 50 52
Çağrı Merkezi:   444 55 22
Evlendirme Dairesi:  542 50 02
İmar Müdürlüğü:   542 50 71
Temizlik İş. Müd.:   542 50 75               
Zabıta Müdürlüğü:   542 50 79
Alo Engelli Taksi:   444 00 81
Belediye Kokteyl Salonu:  345 42 62

ACİL                                     
İtfaiye:     347 32 28
Emniyet Müd.:    411 08 19
Polis İmdat:   155
Hızır Acil:    112
Yangın ihbar:  110
Elektrik arıza:   186
Gaz arıza:   187
İSKİ Kadıköy:   345 03 04
Su arıza:    85
Alo Zabıta:   153
Bilinmeyen No:   11811
Maliye:    189
Telefon arıza:   121

HASTANELER                  
DR. Rana Beşe Polik. :  348 40 27
Çocuk Diş Sağlık Polik.: 565 35 67
Çocuk Kor. Ruh Sağlığı Mrk.:  360 88 10
Haydarpaşa Num. Hast.:   345 46 80
Siyami Ersek Hastanesi :  542 44 44
Erenköy Ruh ve Sinir Hast.: 360 91 63
SSK Göztepe Hast.:  566 40 00
Zeynep Kamil Hast. :  391 06 80
F.S. Mehmet A. Hast.:  578 30 00
Erenköy Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 
Merkezi:   368 01 68

GEREKLİ 
TELEFONLAR !

AKADEMi
45 yıllık kitabevi geleneği:

ikâye, 1960 yılında Kasımpa-
şa’da başlıyor. Hadi Olca bu-
rada 4 metrekarelik küçük bir 
dükkânda Gemi Kitabevi’ni 

kuruyor. Burası, kuruluşunda ve devamın-
da; Orhan Kemal, Kemal Tahir gibi birçok 
yazar ve aydının buluşma noktası oluyor. 
Gemi Kitabevi, 1980 yılına dek varlığı-
nı sürdürürken; Hadi Olca 1971’de Ni-
şantaşı’na geçerek “Akademi Kitabevi” 
ni kuruyor. Şair Halim Şefik’in deyişiyle 
“Kasımpaşa’dan kalktı bir Gemi, vardı Ni-
şantaşı’nda Akademik bir limana…” 

İstanbul’da edebiyatla ilgisi olan he-
men herkesin uğrak yeri olan Akade-
mi Kitabevi, Vedat Türkali, Cemal Süre-
ya, Turgut Uyar, Adalet Ağaoğlu, Uğur 
Mumcu, Aziz Nesin gibi isimlerin buluş-
ma noktası oluyor. Doğan Hızlan’ın de-
yişiyle ‘kitapçı değil, kitaplı bir buluşma 
mekânı’ olan kitabevinde, her hafta dü-
zenlenen söyleşilerle ve imza günleriyle 
edebiyat soluk alıyor.  Taa ki 90’lı yılla-
rın başına dek... Hadi beyin ölümü-
nün ardından bir süre sonra Aka-
demi Kitabevi kapanıyor. 

İşte bu efsane kitabevi, iki 
yıl önce Kadıköy’de yeni-
den hayat buldu. 2000’li yıl-
ların başında şimdiki Aka-
demi’nin bulunduğu yerde 
(Caferağa Spor Salonu kar-
şısı), yayıncı Özcan Sapan ve 
Hadi Olca’nın oğlu Muzaffer 
Olca’nın sahibi olduğu Khalke-
don Kitabevi vardı. İkili, Akade-
mi’yi küllerinden yeniden doğurmak 
istiyordu ama buna cesaretleri yoktu. Zira 
Akademi, ciddi bir külliyat demekti. Adı-
na yaraşır bir şey yapılması gerekiyordu, 
bu mirasa haksızlık etmekten çekiniyorlar-
dı. Üç yıl boyunca ince eleyip sık dokudu-
lar. Derken yıl 2013’e geldi. Akademi’yi 

yeniden canlandırma 
fikirleri olgunlaşmışı. 

Kolları sıvadılar, mekân 
detaylı bir tadilattan geçti. 

İki yıl önce efsane geri dön-
dü; “Akademi 1971 Kitabevi Cafe & 

Kütüphane” yeniden kapılarını açtı.

KAFEDE KÜTÜPHANE!
Özcan Sapan’a göre, 45 yılına adım 

atmaya hazırlanan Akademi Kitabe-

vi’nin bugün Nişantaşı’ndakinden iki 
farklı özelliği var; kahvesi ve kütüpha-
nesi… Sapan, “Bir kitabevinde kafe, 
genelde o kitabevini amorti etmesi için 
açılır. Ama bizim öyle bir sorunumuz 
yok. Hadi Olca Kütüphanesi var. Kita-
bevi, kafe ve kütüphanenin aynı bünye-
de toplandığı bir yer daha yoktur Tür-
kiye’de. 12 bin kitabımız var. Dileyen 
herkes buradan ücretsiz olarak yararla-
nabiliyor” diyor.

AKADEMİ GELENEĞİ…
Özcan Sapan, “Türkiye’de bir dönem 

edebiyatın nabzının attığı Akademi, bu-
gün de benzer işlevi sürdürüyor mu sizce?” 
sorumuzu şöyle yanıtlıyor; “Yaptığımız 
söyleşi ve imza günleri ile bunu yapma-
ya çalışıyoruz. Özellikle Kadıköylü ede-
biyatçıların uğrak yer olduğumuz kanaa-
tindeyim. Yalnız şöyle de bir durum var; 
zamanında Hadi amca bir edebiyat merke-
zi olduğunun pek de farkında değildi. Son-
radan anlaşıldı öyle olduğu. O anlamadı, 
biz anladık. Biz o birikime, yenilerini kata-
rak ilerliyoruz. Biz ne yaptığımızı bilerek 
yapıyoruz. Belki şu an buranın müdavimi 
olan, ilk kitabı çıkan taze bir yazar, 20 sene 
sonra Nobelli bir yazar olacak, kim bilir?”

45 YILLIK KAZANIM…
Kadıköy’de kitapçıların azalmasına 

karşın kafe ve barların çoğaldığına dikkat 
çeken Özcan Sapan, “Sıradan bir kafeden 
çıkan bir insan ile kitapçıdan çıkan insa-
nın algısı da bakışı da  farklıdır” yorumu-
nu yapıyor. Sapan, Akademi’nin bu coğ-
rafyada 45 yıldır varlığını sürdürmesinin 
önemli bir kazanım ve korunması gereken 
bir değer olduğunu vurgulayarak, “İnsan-
lar kitapları yine netten alsınlar, kahveleri-
ni de zincir kahvecilerden içsinler ama bu-
raya da bir uğrasınlar. Gelsinler, kitaplara 
dokunsunlar. Hatta Gazete Kadıköy’de bu 
röportajı okuyup da geldiğini söyleyenlere, 
bir kahve ikramımız olsun. Bizim derdimiz 
illa bir şey satmak değil. Kiminin yarasına, 
kiminin sevdasına dokunursun. Bizim ar-
zumuz, - yabancılaşmaya karşı- insana do-
kunmak…” diye konuşuyor.

‘Direnişçi Rene Char’ Kadıköy’deydi...
Fransız şair, romancı, denemeci ve editör 
Serge Velay’ın Rene Char Yaşamı, Sanatı ve 
Şiirleri kitabı Chiviyazıları Yayınları tarafın-
dan yayımlandı. Kenan Sarıalioğlu tarafın-
dan Türkçeye çevrilen kitabın editörlüğünü 
ise Salih Bolat yaptı.

Kitabın dağıtımının yapıldığı gün TE-
SAK’ta düzenlenen söyleşisinde Serge Ve-
lay, Rene Char’ı anlattı. Söyleşiye Kadıköy 
Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ile 100 
dolayında edebiyatsever katıldı. Salih Bolat, 
Serge Velay’ın kitabıyla ilgili olarak söyleşi 
öncesi yaptığı kısa konuşmada, “Rene Char 
gibi zor bir şairin yapıtını irdeleyen bir met-

nin de zor bir metin olması doğaldır. Zaten, 
şiir gibi, kendi dışında referansı olmayan bir 
dili irdeleme sürecinin, kendine özgü bir dil 
üretmeyi ve irdelen metinden elde edilen po-
etik bilginin sık sık kavramlaştırmayı gerek-
tirmesi de doğaldır. Ama her şeyden önce 
okurun büyük bir şairin poetikasına, Fransız 
sürrealist şiir ortamına ilk elden tanıklık elde 
etme şansı bulacağını umuyorum” dedi.

“BENİM İÇİN BÜYÜK ONUR”
Söyleşide, Serge Velay’a çevirmenler 

Burak Yılmaz ve Emirali Yağan da eşlik etti.
Velay, konuşmasını yazılı metin üzerin-

den yaparken, zaman zaman metne ekleme-
lerde de bulundu. Velay, konuşmasına “İstan-
bul’da edebiyatseverler içinde Rene Char’ın 

elçisi olmak benim için büyük bir onurdur” 
diyerek başladı.

Velay, “Suya sabuna dokunmamak üzere 
dünyaya gelen/ ne sevgi saygıya, ne de sabra 
değer” dizelerinin şairi Rene Char’ın “Şair, 
kitapları neredeyse oradadır” sözünü hatırla-
tarak Char’ın değişik bakış açılarıyla birçok 
şekilde ele alınabileceğini söyledi. Velay, 
yorumcuların Char için “Biçimi ve içeriğiyle 
zamanın şiirsel manzarasına katılan ve onun 
elinden kurtulan, özel nitelikli yapıtların ya-
zarıdır” yorumunda birleştiklerini ifade etti.

“HER ŞEYE BAŞKALDIRI”
Herkes tarafından “Direnişçi Char”dan 

söz edildiğine dikkat çeken Velay, bu tanım-
lamanın “direnişçi” teriminin en geniş anla-

mıyla kullanılırsa anlamlı olacağını belirte-
rek “Rene Char’da ‘direniş’ yalnıza tarihin 
ve onun yarattığı savaş ile Nazi işgali durum-
larının dayattıklarını değil, ‘herşeye başkal-
dırı’ olan manevi bir başkaldırının da dile ge-
tirilmesini kapsar” dedi ve “Direnişçi Char” 
kimliğini; siyasal direniş, sözcük oyunlu şii-
re direniş ve düzyazıyla fazlaca yaslanan şii-
re direniş ana başlıklarıyla değerlendirdi.

Serge Velay daha sonra Akademi Kitabe-
vinde Rene Char Yaşamı, Sanatı ve Şiirleri 
adlı kitabını imzaladı.

Kenan Sarıalioğlu tarafından Türkçeye 
çevrilen ve Chiviyazıları tarafından yayımla-
nan 224 sayfalık “Rene Char Yaşamı, Sanatı 
ve Şiirleri” adlı kitapta özgün baskıda olma-
yan Char’a ait 44 de şiir yer alıyor.

Kitabı Türkçe’ye çevrilen Serge Velay, Kadıköy Belediyesi Tarih Edebiyat Sanat Kütüphanesi’ndeki söyleşide Char üzerine düşüncelerini paylaştı
l Kadir İNCESU

l Gökçe UYGUN

H

Bir zamanlar 

“edebiyatın sosyal 

yerleşkesi” 
olan Akademi 

Kitapevi, geçmişten 

gelen mirası 
günümüze

taşıyor

Akademi Kitabevi, 
Ankara katliamını 

protesto için kepenk 
kapattı

Özcan Sapan
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Tel: 0216 372 35 77/78 Bağdat Cad. No: 517 Çatalçeşme - BOSTANCI 
www.tatilkeyfiburada.com

Haftasonu, Haftaiçi Gruplara Özel Turlar…

MEVSİM SONBAHAR !!!

GÜNÜBİRLİK TURLAR 

KONAKLAMALI TURLAR 

• 24-25 EKİM CMT-PZR/21-22 KASIM CMT-PZR  ESKİŞEHİR-ODUNPAZARI (1 
GECE-2 GÜN ) 
• 14-15 KASIM CMT-PZR YENİCE ORMANLARI - ESKİPAZAR- SAFRANBOLU 
(1GECE-2 GÜN)  
• 21-22 KASIM CMT-PZR KIRKLARELİ- EDİRNE (1 GECE-2 GÜN ) 

• 24 EKİM CMT HOŞKÖY UÇMAKDERE BAĞ GEZİSİ VE ŞARAP TADIM (YEMEKLİ )  
• 25 EKİM. PZR BİLECİK KINIK- BOZCAARMUT  GÖLÜ- ÇÖMLEK ATÖLYELERİ (YEMEKLİ )  
• 29 EKİM PERŞ/14 KSM CMT. ULUABAT GÖLÜ-GÖLYAZI KÖYÜ -CUMALIKIZIK 
( YEMEKLİ )  
• 29 EKİM PERŞ /08 KASIM PZR MUDANYA-TRILYE-KUMYAKA (YEMEKLİ )  
• 07KSM CMT . SAPANCA- MAŞUKİYE  ÇİFTLİK EVİ  (BRUNCH DAHİL)  
•15 KSM PZR ABANT-GÖLCÜK GÖLÜ (MANGAL DAHİL )

İster 50gr, İster 1000gr.
İçeceklerimizin tamamı cam şişededir.

Bahariye cad.Caferağa mah.Serasker cad.No:122/B 
Kadıköy (Bahariye cad.Yapı Kredi bankası yanı)

ŞEHRİN EN İYİ DÖNERCİSİ 
OLMAK KOLAY DEĞİL...

Ev ve işyerlerine paket servis yapılır

ALO PAKET:
0216 330 50 07

BONFİLE VE BİFTEKLİK 
ETTEN EŞSİZ LEZZET ŞÖLENİ

oda Muhtarlık Meclisi, resmi adıy-
la Caferağa Muhtarlığı, “Moda-
lı Değerlerimiz” çalışması kapsa-
mında ilk projesini hayata geçirdi. 

İstanbul’un çok kültürlü ve sanatsal mirasını 
taşıyan en önemli semtlerinden biri olan Mo-
da’nın tarihî değerlerini yaşatmak ve gençle-
re hatırlatmak için başlatılan “Modalı Değerle-
rimiz” çalışması kapsamında, ilk plaket Atıfet 
Apartmanı’na asıldı. Eski adı Sporel olan apart-
manı, 1957 yılında Anıtkabir’in mimarlarından 
ve Cumhuriyet Dönemi İkinci Ulusal Mimarlık 
akımı temsilcilerinden Emin Onat tarafından ta-
sarlanmıştı.

17 Ekim Cuma günü Atıfat Apatmanı önün-
de plaket asma töreni yapıldı. Moda-Caferağa 
Mahalle Muhtarı Zeynep Ayman ile birlikte, 
Muhtar Meclisi üyeleri yazar Buket Uzuner ve 
oyuncu Enis Fosforoğlu’nun da bulunduğu çok 
sayıda kişi hazır bulundu. Mimar Emin Onat’ın 
anlatıldığı konuşmaların ardından apartmanın 
girişine plaket asıldı. 

Nuh KöKlü 
davası ertelendi

BTS "saygı nöbeti"nde

Kadıköy Yeldeğirmeni Mahalle-
si’nde arakadaşlarıyla kartopu oynar-
ken, bir esnafın dükkanının camının 
kırılması sonucu bıçaklanarak öldü-
rülen Gazeteci Nuh Köklü'nün dava-
sı 21 Ekim Çarşamba günü Anadolu 
Adliyesi’nde görüldü. 

Duruşmada, zanlı Serkan Azizoğlu 
yine “deli raporu” olduğunu söyleye-
rek, “Ben bu kadar gündemde kalmak 
istemiyorum, psikolojim bozuldu” 
dedi. Hakim, Azizoğlu’nun tutuklu-
luk halinin devam etmesine karar ve-

rirken, duruşma 20 Ocak 2016 tarihi-
ne ertelendi. 

“HUNHARCA ÖLDÜRÜLDÜ”
Nuh Köklü’nün abisi Sedat Kök-

lü, duruşma sonrası açıklama yaptı. 
“Nuh hunharca öldürüldü. Bu ölüm 
sevgiye, barışa ve kardeşliğe sıkılan 
bir kurşundur. Nuh’un ölümü gelece-
ğimize bir ders olsun. Barışa ve kar-
deşliğe ihtiyacımız olduğu günlerde 
bu bizim için bir dönüm noktası ol-
sun” dedi. 

Birleşik Taşımacılık 
Sendikası (BTS) Ankara 
katliamında hayatını kay-
beden demiryolu emekçile-
ri için Haydarpaşa Garı’nda 
bir haftalık saygı nöbeti tut-
maya başladı. 19 Ekim Pa-
zartesi günü başlayan nö-
bete CHP, HDP, Liman-İş, 
Emekliler Sendikası, Yuna-
nistan Komünist Kurtuluş 
İçin Yeniden Sol Hareket 
temsilcileri ziyarette bulu-
narak taziye dileklerini ilet-
ti. BTS’nin saygı nöbeti 25 
Ekim Pazartesi gününe ka-
dar devam edecek. 

Moda Muhtarlık 
Meclisi, Anıtkabir’in 

mimarlarından Emin 
Onat’ın tasarladığı Atıfet 

Apartmanı’na törenle 
plaket astı

M

Atıfet Apartmanı’na 
plaket

Bu fotoğraf Yayladere’den
Kadıköy Belediyesi, kardeş ilçesi olan 
Bingöl’ün Yayladere ilçesini unutmuyor. Bir 
süre önce Kadıköy Belediyesi’nin bir hafta 
misafiri olan Yayladereli çocuklar, ilçelerine 
bir oyun parkı yapılmasını istemişlerdi. 
Belediye, kısa bir süre sonra parkın yapımı 
için çalışmaya başladı. 

Tamamlanan oyun parkında çocukların 
neşeyle oynadığı bu fotoğrafı, Kadıköy 
Belediyesi sosyal medyadan şöyle paylaştı: 
“Bugün paylaştıkları fotoğrafta parkın 
yapımının bittiğini ve çocukların neşeli bir 
şekilde oynadıklarını gördük. Sevindik, 
mutlu olduk”

Uluslararası Lions Dernekleri 118 Y İs-
tanbul Anadolu Yakası Yönetim Çevresi 
Federasyonu tarafından Feneryolu Kilerci-
başı Köşkü’nde yerel basına verilen kah-
valtılı toplantıda projeler anlatıldı. 

67 kulübün bağlı bulunduğu 118 Y Li-
ons Anadolu Yakası 2015/2016 dönemi Ge-
nel Yönetmeni İsmet Özer Balta’nın lions 
ve çalışmalar hakkında bilgi verdiği toplan-
tıda; lions tarafından yaptırılan Engelliler 

Okulu’nda 130 engelli çocuğun okutuldu-
ğu, 300 üniversite öğrencisine burs veril-
diği, mezun olduklarında iş imkânı sağlan-
dığı, ulusal ve uluslararası doğal afetlere 
yardım ve hizmetler götürüldüğü aktarıldı. 

118 Y Lions Anadolu Yakası Genel Yö-
netmen Basın Danışmanı Esma Bayraktar 
ise lions çalışmalarının kamuoyuna duyu-
rulmasında katkısı bulunan yerel basına te-
şekkür etti.

Lions 

buluştu
 yerel basınla
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• “Gönüllük” sizin için ne ifade ediyor?
Benim için “gönüllülük”, insanları sev-

meyi ifade ediyor. İnsanları çok sevdiğim için 
gönüllüyüm. Yaptığım şeyden bir karşılık 
beklemiyorum. Bu beni çok mutlu ediyor…

 • Gönüllü olmaya nasıl karar verdiniz?
1971’den beri Kadıköy’de yaşıyorum. 

Son 20 yıldır Bostancılıyım. Bostancı Gö-
nüllüleri’yle 2002 yılında, gönüllü evimi-
zin kuruluş aşamasında tanıştım. Ben de 
hemen gönüllü oldum. Üyeliğimden son-
ra, iki yıl Sosyal Komite Başkanı, iki yıl 
Başkan Yardımcısı ve üç yıl da gönül-
lü evimizin başkanı oldum. Gönüllü evi-
ne gelmemde rol oynayan kişiyse Bostan-
cı Gönüllü Evi’nin kurucularından Nurhan 
Kutman’dır. Onunla birlikte çok güzel ça-
lışmalara imza attık.

“BOSTANCI’DAN ARDAHAN’A…”
• Neler yaptınız?
Kadıköy’de çok ihtiyacı olan okulla-

rımız var. Okullara elimizden geldiğin-
ce yardım etmeye çalıştık. Üniversite 
öğrencilerine burs verdik. Bu çocukları-
mız bizi hep arayıp sordular, bayramlar-
da kart gönderdiler…

Yaptığımız yardımlar Bostancı ve Ka-
dıköy ile sınırlı kalmadı; Ardahan’a kadar 
uzandık. Ardahan’a ulaşmamızı gönüllü 
bir arkadaşımız sağladı. Daha önce Bos-
tancı Gönüllü Evi’nde olan genç arkada-
şımız öğretmen olarak Ardahan’a atandı. 
Bize oradan yazdı. Çocukların perişan hal-
de olduğunu söyledi ve yardım istedi. He-
men harekete geçtik. Üretim Tasarım Ko-
mitesi’ndeki arkadaşlar, bütün çocuklara 
kalın hırkalar, bereler, atkılar, eldivenler 
ördü. Çocuklara bot aldık.

Kitaplara da ihtiyaçları varmış. Giysi-
lerle birlikte, kütüphanemizdeki bütün ki-
taplarımızı olduğu gibi Kars’a yolladık. 
Onlar için bir şeyler yapmış olmaktan çok 
mutlu olduk… Ardahan’a olduğu gibi, Bo-
lu’ya da yardım elimizi uzattık. İhtiyacı 
olan bir okula 25 koli eşya gönderdik.

 O anları şu an size anlatırken bile he-

yecanlanıyorum. Karşılık beklemeden in-
sanlara elini uzatmak çok güzel bir duygu, 
çok anlamlı. Herkes yaşamalı.

“ÖDÜLLÜ GÖNÜLLÜ EVİ”
Yaptıklarımız sadece okullarla sınır-

lı kalmadı. “Torba”larımızla ünlendik. 
Kadıköy Belediyesi, 1 Mart 2010 yılın-

da çevre düşmanı plastik poşetlerin kul-
lanımını yasaklamıştı. Biz gönüllüler 
de Belediye’nin yasağına destek verdik. 
Giymediğimiz mini eteklerimizi, evde 
kullanmadığımız kumaşları toplayıp bir 
araya getirdik. Kestik, biçtik, diktik, bo-
yadık ve kumaşlardan yepyeni çantalar 
elde ettik. Hem de hiç para harcamadan. 
Bu çantalarımızla pazara ve marketle-
re gittik; poşetlerle gelenlere çantalarımı-
zı hediye ettik. İnsanların da hoşuna gitti. 
Duyarlılığımızdan dolayı Kadıköy Bele-
diyesi’nden ödül aldık. Bostancı Gönüllü 
Evi “ödüllü gönüllü evi” oldu.

Bunların yanı sıra; Ramazan ayların-
da ihtiyacı olanlara erzak dağıttık. Bostan-
cı Gönüllü Evi’nden tüm ekip, yardımla-
rı kendi elleriyle insanlara verdi. Aşevinde 
insanlara yemek verdik…

“BENİ EVDEN ÇIKARDI”
• Gönüllülük hayatınızın büyük bir 

parçası oldu diyebilir miyiz?
Elbette. Gönüllülük öyle bir hayatıma 

girmiş ki, zaman zaman evimi ve akraba-

larımı unutuyorum. Her gün sabahtan ak-
şama keyifle çalıştım…

Mesela, gönüllü olmadan önce eşim-
le hayalimiz, emekliliğimizde gezmekti… 
Ama ben emekli olduğum zaman Gönül-
lü Evi’nin başkanı oldum. Dolayısıyla çok 
çalışmam lazımdı. Gezme hayalimi bir ta-
rafa bırakıp kendimi insanlara adadım… 

Gönüllülük aynı zamanda kadını ev-
den dışarı çıkarmayı da sağlıyor. Beni ev-
den çıkardı. Bu konuda eşim benim büyük 
destekçim. Ben kendimi gönüllülüğe ada-
yınca, evin bütün işlerini o yaptı. 

 “ATA’YA SAYGI ZİNCİRİ”
• Şu sıralar gönüllülerin gündemin-

de ne var?
2012’den beri Kadıköy Belediyesi Gö-

nüllü Proje Konseyi Yürütme Kurulu üye-
siyim. Bu sene, “Ata’ya Saygı Zinciri”nin 
dördüncüsünü düzenleyeceğiz. Dolayısıy-
la şu sıralar, gündemimizde 10 Kasım var. 
Atamızı bir kez daha anacağız. Bu nasıl 
heyecan verici, nasıl gurur verici bir duy-
gu anlatamam. 

Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri, kuruluşlarının 20’inci yılını kutluyor. Yerel 
yönetimin en büyük destekçisi, mahalleli ile belediye arasında bir köprü olan 
Kadıköy’ün gönüllülerine, geçen 20 senede neler yaşadıklarını sorduk. Bu haftaki 
gönüllümüz, Bostancı Gönüllü Evi Geçmiş Dönem Başkanı, Kadıköy Belediyesi 
Gönüllü Proje Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Vildan Ülgür Efe

Gönüllülerin 20. Yılı
l Aysel KILIÇ

KADIKÖY BELEDİYESİ 
GÖNÜLLÜLERİ

HAFTALIK ETKİNLİK 
PROGRAMI
23-30 EKİM 2015

Başvuru Tel: 0216 346 57 57

“ŞİİR DİNLETİSİ”
28 Ekim 2015 / 14.00

Yer: Bostancı Gönüllü Evi
Düzenleyen: Bostancı  Gönüllüleri

Vildan Ülgür Efe

Müzik Gönüllüleri, 
Baktagir’i misafir etti
Kadıköy Belediyesi Müzik 
Gönüllüleri’ne bağlı faa-
liyet gösteren Fikret Ka-
rahan Sevgi Musiki top-
luluğu 15 Ekim Perşembe 
günü CKM müzik odasın-
daki çalışmasında, kanun 
virtüözü, bestekâr Gök-
sel Baktagir’i misafir etti. 
Musiki üstadı Baktagir, zi-
yaretinde kısaca hayatını, 
yapmış olduğu çalışmaları 
ve projelerini koro ile pay-
laştı. Kanun virtüözü Göksel Baktagir, aynı 
zamanda kendi bestesi saz semaisini ve sul-
tan-ı yegâh bestesi “Yalnız Sen”i hem sazı 

hem sesiyle gönüllülerle paylaştı. Baktagir, 
Tevhid Acar’a koro adına bestelerini içeren 
bir de kitapçık hediye etti.

Fenerbahçe Gönüllü Evi, 2015-2016 yılı ça-
lışmalarına başlaması vesilesi ile gönüllüleri 
bir araya getirdi.  Akşam yemeğinde buluşan 
Fenerbahçe Gönüllüleri, sezon açılışını yaptı.

Fenerbahçe 
sEzonu açTı

R

Ma hal le Gö nül lü Bu lu� ma s� ’n�n bu
se fer ki du ra �� Fe ner yo lu Ma hal le -
si, Mer di ven köy Ma hal le si ve Kri -

ton Cu ri Par k� Gö nül lü Evi ol du.
Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Sa y�n Ay -

kurt Nu ho� lu ve Ka d� köy Be le di ye si Mec -
lis üye le rin de ka t�l d� �� top lan t� la ra gö nül -
lü ler ve ma hal le li yo �un il gi gös ter di. Ba� -
ka n� Nu ho� lu, top lan t� da “Ka d� kö yü müz
için eli miz den ge le ni ya p� yo ruz. Bü tün va -
tan da� la r� m� z�n so run la r� n�, be le di ye miz
gö rev ve yet ki alan la r� çer çe ve sin de çöz -

me ye gay ret sarf edi yo ruz. Gö nül lü le re de
bu k�y met li et kin lik le ri ne de niy le te �ek kür
ede riz. Gö nül lü ler ve Ka d� köy Be le di ye si
e� gü düm lü ça l�� ma n�n ve da ya n�� ma n�n
en gü zel ör nek le ri ni ver mek te dir.” de di.
Top lan t�, so run la r�n ve çö züm yol la r� n�n
be ra ber ce ko nu �ul ma s�y la de vam et ti. 
SON RA K� DU RAK MO DA

Ka d� köy Be le di ye si Gö nül lü Mer ke -
zi’nin gö nül lü ler le ma hal le li yi kay na� t�r -
mak, ma hal le li yi gö nül lü ev le rin de ki sos -
yal fa ali yet le re da vet ede rek sos yal bir lik -

te li �i sa� la mak, Ka d� köy Be le di ye si hiz -
met le ri ni ta n�t mak, ma hal le nin ve ma hal -
le li nin so run la r� n� din le mek ve çö zü me
ka vu� tur mak, gö nül lü ça l�� ma la r� na ka t� l� -
m� sa� la mak ama c�y la dü zen le di �i top lan -
t� n�n bu haf ta ki son du ra �� Mo da Gö nül lü
Evi ’y di. Top lan t� ya va tan da� lar ve gö nül -
lü ler yo �un il gi gös ter di. Top lan t� ya Ka d� -
köy Be le di ye si Mec lis Üye le ri Fe ray Se vil
Tos, Ca nan Ak ç� nar, Dam la Top rak, Gö -
nül lü Mer ke zi Yö ne tim Ku ru lu Üye si Ay -
�en Gü rer, Ca fe ra �a Ma hal le si Muh ta r�

Zey nep Ay man ile ma hal le mec li si üye le -
ri de ka t�l d� lar. 

Top lan t� da Mo da ’n�n tüm so run la r� Gö -
nül lü Mer ke zi Yö ne tim Ku ru lu ve Mec lis
Üye le rin ce Ka d� köy Be le di ye Ba� kan l� �� na
bil dir mek üze re not edil di. Gö nül lü Evi
Ba� ka n� Mi ne Kal kan Ayan, Ka d� köy Be -
le di ye si ne ver di �i des tek ler den do la y� te -
�ek kür ede rek “A ma c� m�z ma hal le mi ze
hiz met et mek, bu amaç la gö nül lü le ri mi zi,
va tan da� la r� m�z bir ara ya ge ti re rek so run la -
r� m� z� çöz me ye gay ret edi yo ru z” de di.
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KADIKÖY BELEDİYESİ
GÖNÜLLÜLERİ

HAFTALIK ETK�NL�K PROGRAMI
Ba�vuru Tel: 0216 - 346 57 57 / 17 - 23 N�SAN 2015

KONFERANS, SEM‹NER, SÖYLE�‹ ve PANEL

KALP YOGASI
Uzm. Dr. Ru�en Bora

17.04.2015/ 14.00
Yer: Merdivenköy Gön.Evi

TOPLUMSAL AFET
B�L�NÇLEND�RME

E��T�M�
FB. Gön. Çevre Kom.
Ba�kan� Ahmet Tanju

17.04.2015/ 14.00
Yer: Fenerbahçe Mah.

Gönüllü Evi
�LK YARDIM

Ba�hem�ire Nafiye Barut
17.04.2015/14.00

Yer: Kriton Curi Park�
Gönüllü Evi

ÇAKRALAR / ALIN
ÇAKRASI

Sosyal Etkinlikler Proje
Sorumlusu Banu Y�lmaz

Gökçen
20.04.2015/14.00

Feneryolu Gön. Evi
D�YABET

Endokronoloji Uzman
Mithat KARA 

20.04.2015/ 14.00
Yer: Ac�badem Hast.

Konferans Salonu
BO�AZ�Ç� TÜRK MÜZ���
TOPLULU�U  KOROSU

KONSER�
Hilda Lostar

20.04.2015/20.00
Yer: Kad�köy Evlendirme

Dairesi
Düzenleyen: Müzik

Gönüllüleri
NEFES TERAP�S�
21.04.2015/14.00

Yer: Ac�badem Gönüllü
Evi

SEVG� VE H�ZMET
�nal Ayd�no�lu

21.04.2015/14.00
Yer: Göztepe Gön. Evi
TEMEL AFET B�L�NC�
Jeoloji Müh. Hakan

Özdemir, Nazl� Binnazl�
21.04.2015/14.00

Yer: Moda Gönüllü Evi
TURKUAZ TSM KOROSU

KONSER�
Erol Armutlu

21.04.2015/ 20.00
Yer: Kad�köy Evlendirme

Dairesi
Düzenleyen: Müzik Gön.
GÖNÜLLÜ PROTOKOL

E��T�M�
21.04.2015/ 10.00
Yer: Brifing Salonu

Düzenleyen: Zühtüpa�a
Gönüllüleri

GÖNÜLLÜ PROTOKOL
E��T�M�

21.04.2015/ 10.00
Yer: Brifing Salonu

Düzenleyen: Kriton Curi
Park�  Gönüllüleri

EL�F AHIS TSM KOROSU
KONSER�

22.04.2015/20.00
Yer: Kad�köy Ev. Dairesi
Düzenleyen: Müzik Gön.

CUMHUR�YET SONRASI
ATATÜRK’LE MÜZ�K VE

SANAT
M.Ü. Ö�r. Üyesi Mesut

�kdu
22.04.2015/14.00

Yer: Fenerbahçe Mah.
Gönüllü Evi

DAVRANI�LARIMIZIN
ETK�L� OLMASINDA

ROL OYNAYAN
GEREKL� FAKTÖRLER
Psikolog Bilgin Balyos

22.04.2015/14.00
Yer: Feneryolu Gön. Evi

�LK YARDIM
Ba�hem�ire Nafiye Barut

22.04.2015/13.30
Yer: Zühtüpa�a Gön.Evi

F�LM MÜZ�KLER�
SENFON� ORKESTRASI

KONSER�
�brahim Muslu

22.04.2015/ 20.00
Yer: CKM

Düzenleyen: Müzik
Gönüllüleri

“HO�GÖRÜYE ÖZLEM” 
Ulvi Altekin

23.04.2015/ 14.00
Yer: Moda Gön. Evi

23 N�SAN KUTLAMASI
23.04.2015/ 13.00

Yer: Feneryolu Gön. Evi
A�LE D�Z�M� (S�STEM

D�Z�M�)
Ya�am Koçu Hamdiye

Baran
23.04.2015/ 14.00

Yer: Fenerbahçe Mah.
Gönüllü Evi

GÖNÜLLÜ PROTOKOL
E��T�M�

24.04.2015/ 10.00
Yer: Brifing Salonu

Düzenleyen: Ko�uyolu
Gönüllüleri

GÖNÜLLÜ PROTOKOL
E��T�M�

24.04.2015/ 10.00
Yer: Brifing Salonu

Düzenleyen: Rasimpa�a
Gönüllüleri

MAHALLEL� – GÖNÜLLÜ
BULU�MASI

24.04.2015/ 14.00
Yer: Rasimpa�a Gön. Evi

B�L�M VE FELSEFE
Dr. Haluk Berkmen
24.04.2015/14.00

Yer: Kriton Curi Park�
Gönüllü Evi

OSMAN AKSU ME�K
GRUBU “�Ç�M�Z�

T�TRETEN NA�MELER”
20.04.2015

BO�AZ�Ç� TSM
Emel Ayd�no�lu

21.04.2015
TURKUAZ TSM KOROSU

Erol Armutlu
22.04.2015

EL�F AHIS TSM KOROSU
24.04.2015/14.00

Yer:Caddebostan Kültür
Merkezi B Salonu

Kad�köy Evlendirme Dairesinden alm��
oldu�um 860444 no’lu makbuzumu

kaybettim. Hükümsüzdür.
Yunus Zafer DURUKAN

KAYIP �LANI

Al tı yol Ba ha ri ye Sü ley man Pa şa So k.-No: 21 KA DI KÖY

MEHMET EK�C�
Belde Ocakba�� Anadolu Yakas�n�n en
ünlü Ocakba��s� 40 y�ll�k tecrübemizle

hiçbir yerde tadamayaca��n�z 
Et & Bal�k ve zengin meze çe�itleri
Not: Kebaplar�m�z sat�r k�ymas�d�r. 

RE ZER VAS YON 0216 550 40 41
Cep: 0532 485 68 06

www.beldeocakbasi.com

Eren köy Gö nül lü le ri Kül tür Sa nat ve E�i tim
Ko mi te si nin Dün ya Ti yat ro lar gü nü et kin lik le -
ri çer çe ve sin de Cad de bos tan Kül tür Mer ke -

zi’n de dü zen le di �i söy le �i nin ko nu �u ti yat ro ve si ne -
ma sa nat ç� s� Ha z�m Kör mük çü ’y dü. Da rül be da yi ’nin
önem li oyun cu la r�n dan Ha z�m Kör mük çü ’nün to ru -
nu olan sa nat ç�, Mi mar Si nan Üni ver si te si Dev let
Kon ser va tu va r� Ti yat ro bö lü mün de ö� ren ciy ken pro -
fes yo nel ti yat ro ha ya t� na Tu ran Of la zo� lu ’nun “Genç
Os ma n” oyu nuy la ad�m at t� �� n� ve gü nü mü ze ka dar
bir çok ti yat ro ve si ne ma fil min de rol al d� �� n� an lat t�.
Ti yat ro oyun cu lu �u nun dün ya da en zor mes lek ler den
bi ri ol du �u nu be lir ten Ha z�m Kör mük çü, “sah ne de
sa b�r var d�r, a�k var d�r, gör gü ku ral la r� var d�r, ye te -
nek var d�r, sah ne de pi �er ve ol gun la ��r s� n�z, o yüz den
sah ne to zu çok önem li dir, sah ne üze rin de gö rev alan
ki �i nin so kak ta ki di �er in san lar dan kal bi çok da ha
faz la at� yor, bey ni çok da ha faz la yo ru lu yor, ti yat ro
oyun cu lu �u se yir ci ye “par do n” de me �an s� n� z�n ol -
ma d� �� bir i�, bi zim yap t� �� m�z i� te al g�, ze ka ve k�v -
rak l�k ve em pa ti kur mak çok önem li dir.” de di. Mes -
le ki ya �a m�n da bi rik tir mi� ol du �u an� la r� n�, ba ��n dan
ge çen il ginç olay la r�, okul dö nem le ri ni, ya �am da gö -
zü ne ta k� lan la r�, ken di mi zah an la y� �� ile an la tan Ha -
z�m Kör mük çü, sa mi mi ve iç ten su nu muy la, se yir ci -
ler ta ra f�n dan il giy le iz len di. 

DOWN CA FE ’YE Z� YA RET
Eren köy Gö nül lü le ri Sos yal Ko mi te si ise �i� li Be -

le di ye si ’nin ön der li �in de bir kaç y�l d�r fa ali yet gös te ren
Me ci di ye kö y’ de ki Down Ca fe ’yi zi ya ret et ti.

Al ter na tif Ya �a m� Des tek le me Der ne �i ’nin aç t� ��
ka fe de 23 down sen drom lu genç hiz met ele ma n� ola -
rak ça l� �� yor; gö nül lü an ne ler de on la ra yar d�m c� olu -
yor. Her gün dö nü �üm lü ola rak ça l� �an bu 23 genç;
hem ken di le ri ni ifa de ede bi li yor, hem de tü ke ti ci ko -
num dan üre ti ci ko nu ma geç mi� ol ma n�n mut lu lu �u -
nu ya �� yor. Ula �� m� ol duk ça ra hat olan bu ka fe de her
gün kah val t�  ve ö� le ye me �i ser vi si ya p� l� yor.

Bostanc� Gönüllüleri E�itim
Komitesi’nin haz�rlad��� “100.y�l�nda
Çanakkale Zaferi” etkinli�i Gönüllü Evi

Ba�kan� Tunay Soydan’�n aç�l�� konu�mas�yla
ba�lad�. Anma, Komite Ba�kan Yard�mc�s�
Ahmet Polat’�n Çanakkale Sava�� konulu
sunumu sonras�nda tüm kat�l�mc�lar�n söz
ald���,  �iir okudu�u ve mar�lar söyledi�i bir
program ak���yla sona erdi.
Â�IK VEYSEL UNUTULMADI

Bostanc� Gönüllüleri, Â��k Veysel’in
ölüm y�ldönümü etkinlikleri kapsam�nda
Dünya �iir Günü’nü de kutlad�. Bostanc�
Gönülleri, büyük halk ozan� Â��k Veysel’in
ölüm y�ldönümünde gerçekle�tirdikleri anma
etkinli�inde ozan�n hayat�, eserleri hakk�nda k�sa
söyle�iler gerçekle�ti.  Kat�l�mc�lar taraf�ndan
Veysel’in �iirlerinden örneklerin sunuldu�u

programda, halk müzi�i sanatç�s� Seher Aksoy
ozan�n türkülerinden mini bir konser verdi.
Etkinlik, Dünya �iir Günü’ne atfen farkl�
�airlerden �iirlere de yer verilmesiyle sona erdi.

Körmükçü Erenköylülerin konuğuydu

Bostancı Gönüllüleri’nden
ANMA VE KUTLAMALAR

Hacettepe Üniversitesi
mezunu tecrübeli,�ngilizce

ö�retmeninden Lise ve
Üniversite ö�rencilerine 

özel ders.

Tel: 0532 522 13 28

�NG�L�ZCE ÖZEL DERS

Mahalle Gönüllüleri Buluşması
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DAVET
2015-2016 dönemi için ücretsiz tiyatro eğitimimiz 

Ekim ayında başlayacaktır. "Tiyatro için ben de 
varım!" diyorsanız Kadıköy Tiyatro Gönüllüleri'ne 

katılımınızı bekliyoruz. Başvuru formlarını 
Barış Manço Kültür Merkezi, Halis Kurtça Kültür 

Merkezi veya Kadıköy Belediyesi Gönüllü 
Merkezi'nden edinebilirsiniz.

Gülin Ekşi iletişim: 0535 563 70 40

MATEMATİK ÖZEL DERS
Deneyimli dersane öğretmeninden 

İlköğretim öğrencilerine 
matematik takviye

TEOG
Sınavına hazırlık.

Deneme dersi ÜCRETSİZ! 
Tel: 0535 222 77 19

Sağlık semineri
asimpaşa Gönüllü Evi’nde 
15 Ekim Perşembe günü 
sağlık semineri düzenlen-
di. Kadıköy Belediyesi 

Kormaz Altuğ Polikliniği’nden Uzm.
Dr. Deniz Özkan, Alzheimer hastalığı 
hakkında  bilgi verdi. Hastalığın ile-
ri yaş grubunda, 65 yaş ve sonrasında 
görüldüğünü, insan beynini etkilediği-
ni, unutkanlıkla başlayıp ilerlediğinde 
tüm zihinsel işlevleri etkilediğini an-
lattı. Hastalığı önleyici olarak da bul-
maca çözmenin, okumanın, yeni bir şeyler 
öğrenmeye çalışmanın faydalı olabileceği-

ni belirtti. Sunumdan sonra katılımcıların 
hastalık hakkındaki sorularını da yanıtladı. 

 rasiMpaşa’da 

Gezi Direnişi’nden sonra Yeldeğirmeni’nde 
kurulan Don Kişot Sosyal Merkezi’nde fo-
rumlar, atölyeler, sergiler, söyleşiler devam 
ediyor. 

“Paraya karşı takas” diyen Donkişot’ta, 
kendi çapında, bir komün hayatı yaşatılma-
ya çalışılıyor. İhtiyacı olanlar hiç para ver-
meden giyimlerini buradan sağlayabiliyor. 
Donkişot’un belki de en anlamlı aktivitesi 
ise “bombalara karşı” kurulan ortak sofralar. 

TAKAS USULÜ KÜTÜPHANE
Donkişot’ta geçtiğimiz günlerde heye-

canlı bir hareketlilik vardı. Buraya gelen-
ler hep birlikte yemek yaptılar, sofralar kur-
dular. Yemek ve sohbetin ardından ise yeni 
kurulacak kütüphane için harekete geçtiler. 

Kimisi yanında getirdiği kitabını bıraktı, ki-
misi de kütüphaneden kitap seçip aldı. Ki-
tap getirenler arasında bir tiyatrocu da vardı. 
Sokak tiyatrosu yapan Cevher Alp, “Kitabı 
burada okumak isteyen olabileceği gibi alıp 
evine de götürebilir ya da bir başka kitap-
la değiştirebilir. Önemli olan paylaşımdır. 
Bizler gerçekten para vermeden bir yaşamın 
mümkün olabileceğini göstermeye çalışıyo-
ruz” dedi.

“PARA KULLANMIYORUZ”
Alp, bombalara karşı kurdukları sofrala-

ra da dikkat çekti: “Hiç para kullandırtmadan, 
hiç tanımadığımız, farklı ülkelerden, kültür-
lerden insana haftada bir defa yemek veriyo-
ruz. İnsanların ortak bir dünyada barış için-
de yaşayabileceğini göstermeye çalışıyoruz” 
diye konuştu. Gençlerden Malik Budak ise, 
“Bizler burada sadece paylaşma kültürünü 
yaşatmaya çalışıyoruz. Pazarda da para kul-

lanmıyoruz. Çöpe gidecek sebzeleri topla-
yıp getiriyoruz, yemeğimizi pişiriyoruz…” 
diye konuştu. Okuma kültürünün ve payla-
şımın önemini vurgulayan Can Kazancıoğlu 
da, “Donkişot ruhunu bulunduğumuz her yer-
de yaşatacağız” dedi ve paylaşıma açık kütüp-
hane için dayanışma çağrısı yaptı. Donkişot, 
Rasimpaşa Mahallesi (Yeldeğirmeni), Duate-
pe Sokak, 44 numarada. Kitaplarınızı bu adre-
se bırakabilir, istediğiniz kitabı alabilirsiniz…

Donkişot, takas usulü kütüphane kuruyor
Gezi eylemlerinin ardından Yeldeğirmeni’nde açılan Donkişot Sosyal Merkezi, şimdi de “takas” usulü kütüphane kuruyor

l Aysel KILIÇ
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Seçim hakkında her şey!
Erken Genel Seçim için Kadıköy’de tüm hazırlıklar tamamlandı. Kadıköy’de 77 okulda toplam 
bin 57 seçim sandığı kurulacak. 387 bin 97 Kadıköylü ise seçimlerde oy kullanacak

n fazla seçmenin olduğu ilçelerin başında ge-
len Kadıköy’de, 1 Kasım Pazar günü yapı-
lacak genel seçimler için tüm hazırlıklar ta-
mamlandı. Haziran ayından itibaren 8 bin 

seçmenin azaldığı Kadıköy’de seçmenlerin bilmesi gere-
kenleri, siyasi parti temsilcilerinin görüşlerini ve Oy ve 
Ötesi Derneği’nin çağrılarını okurlarımızla paylaşıyoruz. 

SEÇMEN SAYISI DÜŞTÜ
İstanbul’un en kalabalık ilçelerinden biri olan Ka-

dıköy’de, son yıllarda hızlanan kentsel dönüşüm ile 
birlikte ilçenin nüfusunda azalma yaşanmaya başlan-
dı. Kadıköy’de 2014 yerel seçimlerinde 415 bin 907, 
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise 398 bin 815 kayıtlı 
seçmenin olduğu gözlendi. 7 Haziran seçimlerinde 395 
bin 698 olan seçmen sayısı ise bu seçimlerde 387 bin 
97’ye geriledi. Yani üç ay içinde seçmen sayısı 8 bin 
601 kişi düştü.

YÜZ ELLİ BİNA YIKILDI
Kadıköy İlçe Seçim Kurulu ve Kadıköy İlçe Nüfus 

Müdürlüğü, Kadıköy’deki seçmen sayısının 2014 yı-
lından beri belirli oranlarda düşmesinin temel nedeni-
ni ilçede yaşanan kentsel yenilenme çalışmaları olarak 
açıklıyor. Kadıköy Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlü-
ğü’nden aldığımız bilgiye göre Kadıköy sınırları içeri-
sinde Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında toplam 
150 bina yıkıldı. 150 binanın 50’si ise Fikirtepe bölge-
sinde yer alıyor. 

E
l Erhan DEMİRTAŞ

SEÇMENE HATIRLATMA
Seçmenler, 1 Kasım Pazar günü 08.00-
17.00 saatleri arasında oy kullanabile-
cek. Seçmen bilgi kağıtlarının dağıtım 
işlemi sona erdi ancak seçmen bilgi ka-
ğıdı gelmeyen vatandaşlar da oy kulla-
nabilecek. Seçmen kağıdı bulunmayıp 
kütüğe kayıt olanlar, ibraz edecekle-
ri kimlik belgeleriyle (nüfus kağıdı, ehli-
yet, pasaport, evlenme cüzdanı) oy ve-
rebilecek. Seçmenler, Yüksek Seçim 
Kurulu’nun www.ysk.gov.tr internet si-
tesinden de hangi sandıkta oy kullana-
caklarını öğrenebilecek. 

ENGELLİ BİREYLERE 
YARDIM
Tek başına oy kullanamayacak fizi-
ki engeli olan bireylerin oy kullanması-
na akrabalarından biri yardım edebile-
cek. Seçmenin akrabası yanında değilse 
başka bir seçmenin yardım etmesi de 
kabul edilecek. Sandık kurulu başkanı 
ve üyeler ise engelli seçmenlere yardım 
edemeyecek. Kadıköy’de oy kullana-
cak engelli, hasta ve yaşlı seçmenler için 
Kadıköy Belediyesi seçim günü araç hiz-
meti verecek. Hizmetten yararlanmak 
isteyen vatandaşlar 444 55 22 nolu te-
lefonu arayabilecekler. 

“OYUNU SEVEN SAYSIN”
Seçimlere sayılı günler kala Oy ve Öte-
si Derneği, “Oyunu seven saysın” slo-
ganıyla seçimlerde müşahit olma çağrı-
sı yaptı. 80 bin gönüllü sayısına ulaşmak 
için kampanya çalışmalarına hız veren 
Oy ve Ötesi’ne gönüllü olmak için; san-
dik.oyveotesi.org sayfasından gönül-
lü kaydınızı yapabilirsiniz.  Seçimler hak-
kında daha detaylı bilgi için Oy ve Ötesi 
Derneği’nin  http://oyveotesi.org/  web 
sayfasından yararlanmak da mümkün. 

SAATLER 8 KASIM’DA 
GERİ ALINACAK
Bu yılki yaz saati uygulaması 1 Kasım’da 
yapılacak Genel Seçimler nedeniyle  8 
Kasım’da sona erecek. 25 Ekim’de yaz 
saati uygulamasının sona ermesi ve sa-
atlerin 04.00’ten itibaren 1 saat geri 
alınması gerekiyordu. Genel seçimler-
de karışıklığa yol açmamak için saatle-
rin geri alınma tarihi 8 Kasım Pazar gü-
nüne ertelendi. 

SİYASİ PARTİLER NE DÜŞÜNÜYOR? 
Gazete Kadıköy’e konuşan CHP, HDP ve MHP Kadıköy İlçe Başkanları da 
Kadıköy’deki seçmen sayısının düşmesinin kentsel dönüşümden kaynaklandığını 
belirtti. AKP Kadıköy İlçe Başkanlığı ise talebimize yanıt vermedi. 

CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, 7 Haziran'dan 
sonra 22 bin seçmenin Kadıköy’den gittiğini, 13 bin 
seçmenin ise Kadıköy’e taşındığını söyledi. Kent-
sel dönüşümden kaynaklı çok fazla binanın yıkıldığı-
nı söyleyen Narin, “İlçemizde 8 bin seçmenin azalması 
çok normal ancak; yıkılmış binalardaki seçmen kayıt-
larının düşürülmediğini tespit ettik. Bu konu hakkında 
İlçe Seçim Kurulu’na birçok defa itiraz dilekçesi ver-
dik ama yanıt verilmedi. Güven duygumuz azalıyor. 
Kadıköy’de böyle bir  güven sorunu yaşıyorsak Anado-
lu’nun diğer şehirlerinde neler olur bilemiyoruz” dedi. 

CHP: “SEÇMEN KAYDI DÜŞÜRÜLMEDİ”

HDP Kadıköy İlçe Eşbaşkanı Semra Doğan, Kadıköy’de 
çok yoğun bir nüfus hareketliliğinin olduğunu belirti-
yor. Doğan, “7 Haziran seçimlerine göre 8 bin seçmenin 
azaldığını biliyoruz. Kentsel dönüşümden kaynaklı  bin-
lerce insan çevre ilçelere taşınmak zorunda kaldı. Seç-
men sayısındaki düşüşün temel nedeninin bundan kay-
naklandığını düşünüyoruz” dedi. HDP olarak ilk defa 
Sandık Kurulu üyeliğine hak kazandıklarına dikkat çe-
ken Semra Doğan, Kadıköy'de kısa sürede müşahit ve 
sandık kurulu üyelerini belirlediklerini,  bu seçimlerde 
de sandık güvenliğine dikkat edeceklerini söyledi.

HDP: “SEÇMEN ÇEVRE İLÇELERE GİTTİ”

MHP Kadıköy İlçe Başkanı Zeki Çeliker de Kadıköy 
nüfusunun kentsel dönüşümden kaynaklı bir azalma 
yaşadığını belirterek, özellikle Fikirtepe Mahallesi’n-
de çok fazla insanın çevre ilçelere taşındığını söyle-
di.“Bazı mahallelerde seçmenlerin bilgilerinde karı-
şıklık yaşandı” diyen Çeliker, “Bununla ilgili Kadıköy 
İlçe Seçim kurulu ve Kadıköy ilçe Nüfus Müdürlü-
ğü’ne dilekçe verdik ama Türkiye’deki sistem çok ya-
vaş işliyor. Dilekçelerimize ancak seçimlerden sonra 
yanıt alabiliyoruz. Bence seçmen bilgilerinin daha şaf-
faf olması gerekir” diye konuştu. 

MHP: “DAHA ŞEFFAF OLMALI”
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Bağımsız alt kültür festivali 

Sanattan yaşama…

Direnişten Komüne Gezi

The Imitation Game: Enigma

Byzantion Fest, 3 gün sürecek olan 
Multi-Venue Music Festival (Çok-
lu-Mekân Müzik Festivali) kültürünü 
İstanbul’da yaşatacak. Organizas-
yonun ilk günü BLACKTRICK ön-
cülüğünde Arkaoda’da, ikinci günü 
Peyote Nevizade’de son günü ise 
Kadıköy Dorock Bar’da gerçekleşe-
cek. Aynı zamanda organizasyonun 
son günü Kadıköy Dorock Bar’da 
tasarım pazarı kurulacak, tasarım-
cılar ile müzisyenler tekrar bir araya 
gelecekler. 23 Ekim Cuma akşamı 
Arkaoda’daki etkinliğe giriş ücretsiz 
olacak. 25 Ekim tarihinde Kadıköy 
Dorock XL’ta giriş ücreti 15 TL olan 
gecede ise İki Direk Arası Temaşa, 
The Young Shaven, Feza, In Hoodies, 
Haossaa, Kufura ve  İskeletor grupları 
dinleyicisiyle buluşacak.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği 
Kadıköy Şubesi; sanatın ustalarını 
sanatseverle ile buluşturacak work-
shop ve seminerler serisinden oluşan 
ve bir sergiyle sonlanan “Sanattan 
Yaşama” isimli geniş kapsamlı bir 
projeye imza atıyor. Projenin ilk 
etkinliği, son dönemde Türkiye’nin 
önde gelen suluboya ustaları arasına 
adını yazdıran Ressam Saim Altun-
cu’nun canlı performansı (workshop) 
ile gerçekleşecek. Tüm sanatsever-
ler, 24 Ekim Cumartesi 12.00-14.00 
arasında gerçekleşecek canlı perfor-
mansa davetli. Adres: Maya Birimi – 
Şehirkahya Sok. Meltem Apt. No.32 
Ziverbey / 0530 606 06 42

Ayşe Hür, Baskın Oran, Can Semercioğlu, 
Ece Temelkuran, Gün Zileli, İnönü Alpat, 
Leyla Alp, Mahir Sayın, Melih Pekdemir, 
Metin Yeğin, Mustafa Sönmez, Mustafa 
Yalçıner, Nejla Kurul , Sarphan Uzunoğlu, 
Seyfi Öndiger, Şaban İba, Şafak Pavey, 
Şevket Uyanık, Ulaş Başar Gezgin, Zey-
nep Özge Iğdır’ın yazılarının bulunduğu 
“Direnişten Komüne Gezi” kitabı raflarda 
yerini aldı. Tanıtımında “Bu kitap direniş 
ve komüne yapılan bir güzellemedir.” 
denilen kitap, Gezi’de “başka bir dünya 
mümkün” diyenlerin tanıklığından olu-
şuyor. Siyah Beyaz Yayınları /256 sayfa 
/22 TL

Sanal kitap mağazası idefix’ten aldı-
ğımız bilgiye göre haftanın çok satan 
kitapları şöyle:
•  Küçük Prens / Antoine de Sa-
int-Exupery / Can Çocuk Yayınları / 
112 sayfa / 7 TL
• Hayvanlardan Tanrılara – Sapiens / 
Yuval Noah Harari / 412 sayfa / 25 TL
• Don Quijote (2 Cilt Takım) /Miguel 
de Cervantes Saavedra / 910 sayfa 
/ 50 TL

II. Dünya Savaşı’nın en karanlık gün-
lerinde, Almanların kullandığı Enigma 
şifreleme sistemini çözmek isteyen 
İngiliz hükümeti, matematikçi Alan 
Turing’den yardım ister. Turing ve 
kriptologlardan oluşan ekibi, daha 
fazla insan hayatını kaybetmeden 
Enigma şifresini çözmek için zaman-
la yarışmak zorundadırlar. Pinema / 
25 TL

Hazırlayan: Semra ÇELEBİ / sem.celebi@hotmail.com ETKİNLİK DUYURULARINIZ İÇİN gazetekadikoy@gmail.com
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Kaan Tangöze / Gölge Etme 
Türk rock müziğinin en başarılı tem-
silcilerin Duman grubunun solisti ve 
birçok bilinen parçalarının bestecisi 
olarak tanınan Kaan Tangöze ilk solo 
akustik albümünü tamamladı. 2015 
yılında İstanbul’da Deneyevi Stüd-
yoları’nda kaydedilen ve yurtdışında 
masteringi tamamlanan albümde 
12 şarkı bulunuyor. Albümdeki tüm 
eserlerde tek vokalin yansıra sadece 
akustik gitar ve mızıka enstrüman-
ları mevcut ve bu enstrümaların per-
formansları da Kaan Tangöze’ye ait. 
Albümde ‘Bekle dedi gitti’ şarkısının 
nakaratında Özdemir Asaf’’ın ‘Çizik’ 
şiirine yer veren Kaan Tangöze, yine 
Özdemir Asaf’ın ‘O yolda’, ‘Kalmak 
Türküsü’ ; Aşık Mahzuni Şerif’in 
‘Tersname’ ve Karacaoğlan’ın ‘Bir kız 
bana emmi dedi neyleyim’ şiirlerini 
besteleyip düzenleyerek albümünde 
yer verdi. Ada Müzik / 19.90 TL

Ruhu doyuran şarkılar: 
• Brenna Mac Crimmon - Oj Ti Mome 
Ohrigance
• Teneke Trampet – Ölü Çiçekler
• Nilipek – Sabah

adıköylülerin düşünsel-sosyal 
ve kültürel gelişimlerine katkı 
sağlayacak farklı ilgi alanlarına 
yönelik düzenlenen 20 ayrı atöl-

ye ile Kadıköylüler, usta eğitmenlerle ücret-
siz olarak buluşma fırsatı buluyor. 19 Ekim 
2015 - 6 Şubat 2016 tarihleri arasında ilk 
dönemi gerçekleşecek olan atölyeler hafta-
da 3 saat katılımcısıyla buluşurken toplam-
da 48 saatlik bir eğitim süreci gerçekleşmiş 
olacak.

Kadıköy Belediyesi Akademi tarafından 
tasarlanan yaşam boyu öğrenme programı 
kapsamında açılan atölyeler, güncel sanat-
sal ve kültürel çalışmaların yanı sıra yaşa-
mı anlamlandıran birçok aktiviteyi de için-
de barındırıyor. 

10 ATÖLYE GENÇLERİN
Barış Manço Kültür Merkezi’nde haya-

ta geçirilecek ve aralarında Şair Haydar Er-
gülen, Fotoğrafçı Kemal Arslan, ritm ustası 
Nail Aksoy’un da eğitmen olarak bulundu-
ğu 10 yaşam atölyesi doğrudan 18-30 yaş 
grubu gençlere ayrılırken,  farklı ilgi ve me-
raklarda olan gençler yaşam atölyelerinde 

verimli zaman geçirecekler. Görsel sanatlar, 
sahne sanatları ve dans gibi güncel sanatsal 
alanlardan seçilen atölyeler, etkileşimli ve 
keyifli öğrenme yaklaşımıyla katılımcıla-
rıyla buluşacak.

Kozyatağı Kültür Merkezi’nde hayata 
geçen 10 yaşam atölyesi ise her yaştan yurt-
taşın katılımına açık, yaşamı anlamlandıran, 
verimli ve nitelikli zaman geçirmeyi hedef-

leyen biçimde gerçekleşecek. Danstan diji-
tal fotoğrafçılığa, obje tasarımından kişisel 
etkili iletişime değin farklı alanlarda birbi-
rinden yenilikçi atölyelerden oluşan yaşam 
atölyeleri Kadıköylülerin birlikte öğrendi-
ği, ürettiği ve sosyalleştiği alternatif mekân-
lar olacak.

Başvuru ve ayrıntılı bilgi için: 0216 
411 48 33

Kadıköy Akademi tarafından düzenlenen Yaşam Atölyeleri başladı. 
Tamamen ücretsiz olan atölyeler 6 Şubat’a kadar sürecek

Kadıköy 

ile nefes alıyor

Şehri, 25. kez 
caz ateşi saracak

Türkiye’nin en uzun soluklu festivalle-
rinden biri olan Akbank Caz Festivali baş-
ladı. 25. yılında yine birbirinden önemli 
isimleri ağırlayacak olan festival kapsamın-
da yer alan isimler arasında; tüm zamanla-
rın en başarılı ve ilham verici saksafon vir-
tüözlerinden David Sanborn, kendine özgü 
bir tarzı olan ve dünyanın sayılı davulcula-
rı arasında gösterilen Manu Katché, 20 yıl 
sonra tekrar aynı sahneyi paylaşacak olan 
cazın iki büyük ismi John Scofiled & Joe 
Lovano yer alıyor. Özellikle gençlerin bü-
yük bir merakla bekledikleri, caz severlerin 
elektronik müziğe bakışlarını değiştirmele-
rine neden olan ünlü bas gitarist Tom Jen-
kinson da sıradışı projesi Squarepusher ile 
festivalin unutulmaz performanslarından 
birine imza atacak. 21 Ekim’de başlayıp 1 
Kasım’a dek sürecek olan festival boyun-
ca 16 ayrı mekânda 55 konser, 4 panel, 13 
atölye gerçekleştirilecek. 25. yıla özel ola-
rak bir Akbank Caz Festivali albümü,  CD 
ve plak olarak da hazırlanıyor.  

CADDEBOSTAN’DA CAZ
25 yıldır caz dünyasının usta isimlerini 

ağırlayan Akbank Caz Festivali’nin Kadı-
köy ayağındaki konserler de şöyle:

• Usta caz piyanistlerinden Kerem Gör-
sev, Kağan Yıldız, Ferit Odman ve Engin 
Recepoğulları’ndan oluşan Kerem Görsev 
Ouartet, 24 Ekim Cumartesi saat 20.30’da  
Caddebostan Kültür Merkezi’nde verecek-
leri konserde, Görsev’in bestelerinden olu-
şan bir repertuar seslendirecek.

• Evrensel standartlarda Türkçe söz-
lü müzik yapma fikriyle yola çıkan Jülide 
Özçelik, Jazz İstanbul Volume-I adlı ilk al-
bümünü yayınladığında, sadece caz çevre-
lerinin değil, geniş bir dinleyici kitlesinin 
de takdirini toplamıştı. İlk albümüne gös-
terilen yoğun ilgi üzerine Jazz İstanbul Vo-
lume-II’yi yayınlayan sanatçıya, festival 
kapsamında 27 Ekim Salı saat 20.30’da 
Caddebostan Kültür Merkezi’nde gerçek-
leştireceği konserde, ülkemizin önde gelen 
caz müzisyenleri eşlik edecek. 

• Ülkemizde yetişen genç caz sanatçıla-
rını destelemek amacıyla kurulan İstanbul 
Gençlik Caz Orkestrası, bu yıl da festival 
kapsamında piyanist, besteci ve eğitmen 
Baki Duyarlar’ın şefliğinde 28 Ekim Çar-
şamba saat 20.30’da Caddebostan Kültür 
Merkezi’nde konser verecek. 

• İstanbul'un kendine has kaosunu ve 
deliliğini çok renkli müzikal bir hikaye-
ye dönüştüren Korhan Futacı & Kara Or-
kestra, her biri birbirinden farklı bir ritüe-
le dönüşen konserlerine bir yenisini daha 
ekliyor. Korhan Futacı & Kara Orkestra,  
31 Ekim Cumartesi saat 21.30’da Moda 
Sahnesi’nde gerçekleştirecekleri konser 
ile dinleyicilere âlemler ötesi bir deneyim 
yaşatacak.

• Moda Sahnesi’nde sahne alacak bir 
başka grup da Mode XL olacak. Reggae 
tınılarından, rock ritimlerine, birbirinden 
farklı müzik türlerinden detaylara yer ve-
ren ikili, bilinen hip hop müziğini farklı bir 
platforma taşımak üzere Akbank Caz Fes-
tivali'nde yer alıyorlar. Konser 30 Ekim 
Cuma saat 21.30’da yapılacak.

“Yaşam Atölyeleri” 

Gündüz Atölyeleri
(Kozyatağı Kültür Merkezi) 
• Bedensel Keşifle Dans
• Dijital Fotoğrafçılık
• Kişisel Etkili İletişim
• Moda ve Kültür
• Obje Tasarım 
• Sağlıklı Beslenme ve Dengeli Yaşam
• Sosyal Medya ve İnternet Güvenliği
• Temel Afet Bilinci
• Temel İşaret Dili
• Yazın

Genç Atölyeleri 
(Barış Manço Kültür Merkezi)
• Dijital Genç Fotoğraf
• Film Okuma ve Eleştiri
• Film Yapımı
• Latin Dansları
• Oyunculuk
• Oyun Yazarlığı
• Ritim
• Senaryo yazarlığı
• Şiir ve Hayat
• Tiyatro Tarihi ve Düşüncesi
*İşaretli olanlara kayıtlar dolmuştur

19 Ekim’de başlayan atölyelerin bazılarına kayıtlar hala devam ediyor.
İşte Yaşam Atölyeleri:*

l Gökçe UYGUN

Kerem Görsev

Julide Özçelik

Korhan Futacı ve Orkestrası

K



23 - 29 EKİM 2015 7Şehrin Kadıkeyfi

SİNEVİZYON

Mustang
Yönetmenliğini Deniz Gamze Ergüven 
yaptığı Mustang, bir Karadeniz kasaba-
sında büyükanneleriyle yaşayan, büyü-
me çağındaki 5 yetim kız kardeşin maruz 
kaldıkları toplum baskısına karşı kendi 
yöntemleriyle direnişlerini ve özgürlük 
arayışlarını konu alıyor.
Dünya prömiyerini geçtiğimiz Mayıs 
ayında 68. Cannes Film Festivali’nde ya-
pan, 21. Saraybosna Film Festivali’nde de 
En İyi Film, En İyi Kadın Oyuncu ve Seyirci 
ödüllerini kazanan film, 23 Ekim Cuma 
gününden itibaren vizyonda.
Mustang, Kadıköy Rexx’te 11.30, 16.15, 
21.15 seanslarında izlenebilir.  

Caddebostan Cinemaximum (Budak)
Kara Düzen 11:00 13:45 16:30 19:10 21:50 
23:30 (Cm-Cts)
Amy 11:00 13:45 16:30 19:15 22:00
Tehlikeli Yürüyüş 11:00 13:40 16:20 19:00 
21:40
Adres: Caddebostan Kültür Merkezi 
Haldun Taner Sok. No:11  Caddebostan/ 
(216) 3580202

Kadıköy Moda Sahnesi
Amy 12:00 16:30 21:00
Bulantı 19:00
45 Yıl 14:30
Adres: Bahariye Caddesi Halil Ethem Sok. 
No:34/27 Kadıköy (216) 3305800

Kadıköy Rexx
Öyle Ya Da Böyle 11:00 15:20 19:40
Yaktın Beni 11:15 13:15 15:15 17:15 19:15 
21:15
Geniş Aile: Yapıştır 11:30 13:30 15:30 
17:30 19:30 21:15
Adres: Caferağa Mah. Bahariye Cad. 
Sakızgülü Sok. No:2022 Kadıköy (216) 
3360112
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23 Eylül 2015 Cuma

SOLDAN SAĞA
1-1916-1981 yılları arasında yaşamış, Zeki Müren’le birlikte rol aldığı ‘Beklenen 
Şarkı’ adlı filmi döneminde seyirci rekoru kırmış ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu… 
Söylence. 2-Bezginlik ve sızlanma belirten bir ünlem… Satürn gezegeninin bir 
uydusu… Bir işte başta gelen (kimse ya da şey)… Yunan rakısı… Rey. 3-El kol 
hareketleri ile birlikte yapılan bir tür hızlı dans… Kadıköy’de bir semt. 4-Sonuçsuz… 
Tüysüz şeftali adıyla da bilinen bir meyve… Halk dilinde bitkinin yaprak ya da 
köklerini vererek hastalığı iyi etmeye çalışmak, tedavi etmek. 5-Dolambaçlı… 
Sunal ve Sürmeli soyadlı aktörlerin ortak önadı… Arka, sırt… Işık, aydınlık, ziya. 
6-Stronsiyumun simgesi… İçinde doğaüstü varlıklar bulunmadığına inanılan (yer)… 
Kerestesi beğenilen, büyük bir gölge ağacı… Parlak olmayan, donuk. 7-Giysilerin 
buruşukluklarını gidermek için bunların üzerinden geçirilen kızgın demir araç… Dizi, 
sıra… Temel niteliği bir olan dil, hayvan ya da bitki topluluğu… Hitit. 8-Ayakkabının 
yumuşak olan üst bölümü… Mevki, makam… Yıkanmak için kullanılan bitki telleri 
demeti… Taraf. 9-Fena değil anlamında ünlem… 180’i aşkın kitaba imza atarak 
kendi alanında bir rekora imza atmış, uzun yıllar Kadıköy’de yaşamış ünlü gazeteci 
ve tarih yazarı… Karadağlı soyadlı aktör. 10-Semt… Jennifer önadlı aktris… Sıvı. 
11-Maddeleri kimyasal birleşime ya da ayrışıma uğratarak niteliklerini belirlemede 
kullanılan bileşikler… Benzerlerinden ayrılmasını sağlayan bir özelliği olan… 
Toryumun simgesi. 12-Azerbaycan’ın plaka işareti… Güç, takat, derman… Kolaylıkla 
uygulanabilir, kullanışlı. 13-Çabuk gücenen, kırılan… Bir pamuk türü… Saat kadranı. 
14-Atasever soyadlı aktris… Boyar madde… Hz. İsa’nın doğduğu gün. 15-Mantar 
meşesi… Eskiden, bir erkeğin nikahsız olarak aldığı kadın… Beddua. 16-Siyasi görüş 
ve olaylardan habersiz ya da onlara kayıtsız kalan… Sodyumun simgesi… Gösteriş, 
çalım, caka… Bir gemi ya da uçağın gidiş yönü, izleyeceği yol. 17-Kalın değnek… 
Ankara’nın bir ilçesi… Meşin yuvarlak. 18-Federico Fellini’nin bir filmi… Yayımcı… 
Geleneksel. 19-Yeni olgunlaşmaya başlamış (yemiş)… Ortadoğu’da bir göl… İlave… 
Boyun eğen. 20-Bir renk… Ortaklık… Bir tür İtalyan peyniri.

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1-‘Üvercinka’, ‘Göçebe’, ‘Sıcak Nal’ gibi kitaplarıyla ödüller kazanmış ünlü şair… 
Asya ve Avrupa anakaralarının bütününe verilen ad. 2-Seçmeli yemek… Karagöz 
oynatan kimse, Karagözcü… İtalya’da bir ırmak… Bir nota. 3-Yüksekten bir yeri 
bütün olarak gören… Kök, asıl, temel… Kadıköy’de bir semt. 4-İmamlık… Atılgan… 
Neodimin simgesi… Asya’da bir ülke. 5-Ensiz… Bir mekanizmanın kumanda kolu… 
En az, minimum… Altı düz, küçük gezinti vapuru. 6-Enenmiş, iğde edilmiş (hayvan)… 
Ulaşmak istenilen sonuç, maksat… İki tarla arasındaki sınır… Eski dilde yükselme, 
yücelme. 7-Öz varlık, kişilik… Zihin… Manganezin simgesi… Tarih öncesinden 
günümüze kadar değişik çağların ve uygarlıkların kültür değerlerini temsil eden 
eser ya da kalıntı… Tümör. 8-Ekin biçme zamanı… Taşıma işi, taşımacılık… Çin 
Halk Cumhuriyeti’nin başkenti. 9-Bir soru sözü… Uzaklık belirten sözcük… Bir 
haberleşme aracı… Uygun, yerinde sayılan, yakışık alan… Maldivler’in başkenti. 
10-Mecazen bilgili, kavrayışlı ve anlayışlı… Ayşe Kulin’in bu ay yayımlanan yeni 
romanı. 11-Ürdün’de bir kent… Toplama işleminin sonucu, yekun… Soylu. 12-Kars 
yakınlarında bir ören yeri… Artvin ve çevresinin eski adı… Aslan takımyıldızının 
Latince adı… Görüşleri, çıkarları bir olan kimseler bütünü, ekip. 13-1883-1952 yılları 
arasında yaşamış Memduh  Şevket önadlı öykü ve roman yazarı… Almanya’nın 
Brandenburg eyaletinde, bir dönem Nazi savaş suçlularının kapatıldığı ünlü 
hapishane… Tantalın simgesi. 14-Edim, fiil… Kaynağı mitolojik çağlara dayanan kirişli 
bir çalgı… Bir tür sert, ipekli kumaş. 15-Bazı giysilerin yaka, kol, cep vb. yerlerini 
süslemekte kullanılan işlemeli şerit, sutaş… Alışkanlık, huy… Lityumun simgesi… 
Rutubet. 16-Havada beşte dört oranında, rengi, kokusu, tadı olmayan element… 
Eşlik etme… Bir soru eki… Kadınların ziynet eşyası, asım takım. 17-Christopher 
önadlı sinema yönetmeni… Bir mikronun binde biri. 18-Genellik… Islandığı zaman 
kolayca biçimlendirilebilen yumuşak ve yağlı toprak… Sözlerinin bütünü ya da çoğu 
şarkılı olarak söylenen müzikli tiyatro eseri. 19-Fasıla… Utanma, utanç duyma… Bir 
şeyin niteliklerini övme… Bir ilimiz. 20-Şiirde dizelerin sonunda tekrarlanan ve aynı 
ahengi veren heceler ya da aynı görevde olmayan ancak benzeyen sesler… Eski 
dilde gece… ‘Göl Saatleri’nin şairi.

BULMACA

GEÇEN SAYININ ÇÖZÜMÜ
SOLDAN SAĞA: 1-Mehmet Aslantuğ, Papak 2-Aba, Konu, Zaaf, Badana 3-Ru, Koy, Sual, Koala, İl 4-Ben, Ap, Tamirhane 5-Oditoryum, Na, İt, Azim 6-Lale Mansur, 
Rejim, Ama 7-Erg, İki, Reaksiyon, Lr 8-Vaiz, Eyer, Bi, Nareke 9-Çiftehavuzlar, Maça 10-Ve, Teyel, Al 11-Tezene, Disk, Cakalı 12-Ayar, Camia, Takatuka 13-İbrişim, 
Kepenek, Ti 14-İlle, Riyakar, Magazin 15-Ne, Yy, Keratin, No, Ali 16-Hakikaten, Lostromo 17-Döner, Tdk, Ait, Ki 18-Maişet, Ilıman, Uçuk 19-Halk, Enteresan, Azami 20-
Ar, Üçnokta, Ilıca.
YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1-Mario Levi, Tahin, İmha 2-Ebu, Dara, Rey, Leh, Aar 3-Ha, Bilgiç, Zail, Adil 4-Kete, Ziverbey Köşkü 5-Ekonomi, Fen, Yine 6-Toy, Raket, Ecir, 
Keten 7-An, Ayniyet, Aşikar, No 8-Suspus, Ehemmiyet, Ttk 9-Murray, İmaret, Et 10-Azat, Re, Veda, Kandıra 11-Nalan, Abuli, Kat, Kle 12-Ta, Markiz, Steril, Isı 13-Ufki, 
Es, Lakap, Normal 14-Orijinal, Kem, Anı 15-Bahtiyar, Canan Tan 16-Pala, Mor, Kategori, Aa 17-Adana, Nem, Kuka, Otuz 18-Pa, Eza, Kavak, Zam, Çağ 19-Ani, İmleç, 
Latilokum 20-Kalamar, Açı, İni, İkiz.

Kadıköy’de bir Gaziantepli
Kadıköy’ün simgeleşmiş bir mekânına 

gidiyoruz bu hafta sizlerle. Birçok 
yerde şubesi olan otantik bir An-
tepli’ye; Dürümcü Emmim’e… 
Gaziantep lezzetini İstanbul’a 
taşıyan çok eski bir marka olan 
Emmim, lezzetinin yanı sıra 24 

saat hizmet vermesiyle ünlü.
Sahibi Mehmet Bey’in gön-

lünü, yüreğini koyduğu lezzet aşkı bura-
da hayat buluyor. Gaziantep mutfağındaki 
tüm lezzetleri burada bulabilirsiniz. Mal-
zemeler tabii ki yerinden geliyor. Kebabın-
dan içli köftesine, büryanından turşusuna 
kadar her şey Antep tadında. 

Şaşırtıcı bir mekândır Emmim. Yan 
yana binaların alt katlarını salonlarına ka-
tarak gelenlere rahatlık imkânı sağlamış. 
Yazın sokağa taşan masalarda herkes bir-
biriyle sohbet ederek kaynaşır. Bir bakmış-
sınız davullu zurnalı bir gelin damat uğ-

rar; herkesi halaya katar, yemeklerini yer 
giderler… Gece Kadıköy’ün herhangi bir 
yerine eğlenmeye giden herkesin son du-
rağı illa ki Emmim’dir. Buradaki çorbalar 
bile bir başka lezzettedir. Büryan, merci-
mek, kelle paça, ayak paça, işkembe, tuzla-
ma hepsi birbirinden leziz çorbaların tadı-
nı, daha çok gece yarısından sonra evlerine 
gitmeden buraya uğrayanlar çıkarır. Meh-
met Bey Antepli babacanlığıyla herkesi 
ağırlayıp mutlu göndermeyi adet haline ge-
tirmiştir. Afiyet olsun.

Resimleri duvarlarda
oprak Bek, doğma büyüme İstan-
bullu. Çocukluğu Gaziosmanpa-
şa’da geçmiş. Üniversite çağına 
geldiğinde ise Kadıköy Söğüt-

lüçeşme’ye yerleşmiş. Yeditepe Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi’nde burslu okuyan 
Bek, şimdi de aynı okulda yüksek lisans ya-
pıyor. En son “Mamut Art Project 2015” ile 
adını duyuran Bek, çocukluğundan beri oluş-
turduğu bebek koleksiyonunu tuvallere yansı-
tıyor ve aynı zamanda duvara resim yapıyor.

Toprak Bek’in bir çizimi de Yeldeğirmeni’n-
de Asuman Kafe’nin duvarında. Toprak ile eme-
ği geçtiği kafede buluştuk; mesleğini konuştuk.

l Yedi yaşında resim çizmeye başlamışsın…
Evet, resimle tanışmam çok erken oldu. 

Kendi dünyasında yaşayan uysal bir çocuk-
tum. Kalem kâğıt alır sürekli bir şeyler çi-
zerdim...

l Resme ilgin aileden mi geliyor?
Annemi hiç görmedik; biz 

doğarken ölmüş. “Biz” diyo-
rum, çünkü ikizim de var. 
Babamda değil ama ağa-
beyimde yetenek oldu-
ğunu söyleyebilirim. Ço-
cukluğumuzda o sürekli 
karikatür çizerdi. Bu ye-
teneği ondan aldığımı 
düşünüyorum.

l Çocukluğunda ne 
çiziyordun peki?

Hayvanları, bebekleri çi-
ziyordum. Bazen hayvan ve in-
sanların vücutlarını birleştirerek ortaya 
yeni bir şey çıkarıyordum. O çizimlerimi bu-
gün görmeyi ve değerlendirmeyi çok isterdim 

ama bugüne hiç bir anım 
kalmadı. 

l Bir serginde on-
larca çocuk resmi vardı. 
Kimdi o çocuklar?

2003’ten beri oyuncak 
bebek koleksiyonu yapıyo-

rum. Ne şekilde oldu bilmi-
yorum ama bebeklere ilgim gi-

derek arttı. O süreçte insan okuyor, 
düşünüyor ve hayata dair fikirleri deği-

şiyor, gelişmeye başlıyor. Ben de hayattaki 
bazı şeyleri bebeklerle benzeştirdim, insanın 

içyapısını kurcalamaya başladım. İnsanın fi-
ziksel koşullar içerisinde içini hiç doldura-
madığı boşluğu ben oyuncak bebeklerle dol-
durmaya çalıştım. O resimlerde gördükleriniz 
kendi oyuncak bebeklerimdi.

“ÇOCUKLAR ÖLDÜRÜLÜYOR...”
l O bebeklere “kayıp çocuklar cinayeti “ 

ismini vermenin nedeni neydi?
Ülkemizde ve dünyanın her yerinde ço-

cuklar öldürülüyor, tacize uğruyor, ufak yaş-
larda çalışmak zorunda bırakılıyor... Medya-
ya yansıyan gördüğümüzün sadece bir kısmı. 

Görünmeyen, göstermek istemedikleri ger-
çekleri düşünün... Yaşamın temelini çocukla-
rın oluşturduğunu düşünüyorum. Bu nedenle 
çocuk teması benim için çok önemli. İnsanın 
saf bir şekilde doğduğuna inanıyorum. Bu saf-
lığın anne baba ve toplum tarafından kirletil-
diğini düşünüyorum. Anne baba da bir önceki 
kirli neslin çocuğu olarak doğdu... Kirletilmiş 
algılarla büyütülüyoruz. Ne giyeceğimize, na-
sıl seveceğimize dahi karar veriliyor...

l Duvar resimleri de yapıyorsun…
Evet. Şu an oturduğumuz Asuman Ka-

fe’nin duvarındaki bu resim bana ait. Daha 
önce de bir üniversitenin terasına Kızkule-
si’ni çizmiştim. Onlar istedikleri için Kız-
kulesi’ni resmetmiştim. Kimi zaman sipariş 
üzerine çiziyorum, kimi zaman da kendim çi-
zeceğim konuyu belirliyorum. 

“DEVLET DESTEKLEMİYOR”
l Atölyen yok sanırım?
Yok. Profesyonel anlamda ilerlemek is-

tiyorsanız eğer, maalesef koşullar çok zor. 
Türkiye’de sanat, paran varsa yapabileceğin 
bir şey. Yurt dışında mesela Fransa’da dev-
let, sanatçısını destekliyor, atölye alıyor. Sa-
natçı hiç bir şekilde kira derdiyle uğraşmıyor. 
O özgürlükle sanatını icra ediyor. Bizde tam 
tersi. Barınacak ve sanatımızı yapacak bir yer 
bulamıyoruz. Yeldeğirmeni’nde kiralar çok 
yükseldi. Devlet bizi desteklemediği için biz 
sanatçılar daha uygun yerler aradık. Bu ma-
hallede kiralar uygundu. Ama şimdi ev sahip-
leri de yüksek fiyatlar söylüyor ve bize yaşam 
alanı bırakmıyorlar. Sorunlar sadece bunun-
la da bitmiyor. Galeriye girmek de çok zor. 
“Çevren” ve paran varsa sanatını sergileyebi-
lirsin ancak! Ama yine de umudumu yitirme-
dim. Gerçek anlamda sanat yapanlar sanatıy-
la hep yaşayacaklar. 

l Aysel KILIÇ

l Esma BAYRAKTAR

T

Genç sanatçı 
Toprak Bek, 

“Devlet sanatçıyı 
desteklemese de 
gerçek anlamda 
sanat yapanlar 

sanatıyla 
hep yaşayacaklar” 

diyor

Adres: Hasanpaşa Mah, 
Mahmut Baba Sok, No 9, Kadıköy 
0216 3481886/ 0216 3309556



uruç Katliamı’nın üzerinden 
93, Ankara Katliamı’nın üze-
rinden tam 13 gün geçti… 100 
gün içinde iki büyük katliam, 

üç canlı bomba ve resmi rakamlara göre 
133 ölümle karşılaştı bu ülke… Acılar kat-
lanarak büyüdü; anneler, babalar, kardeş-
ler, eşler, sevdalılar, arkadaşlar, yoldaşlar 
ve hatta çocuklar bir bir toprağa verildi… 
Katliamları yaşayanlar da yaşamayanlar da 
bir “eksiklik” duygusuyla yaşamaya devam 
ediyor; barış ısrarı “gelecek endişesiyle” 
birleşince daha çok anlam kazanıyor.

“Gençlik geleceğimizdir” sözünü kana-
tırcasına, her geçen gün daha karanlık bir 
gelecek vaat edilen gençler, yine de, bütün 
yaşanılanlara rağmen umudunu kaybetmi-
yor. İşte onlardan biri de Yağmur… Yağ-
mur Taş henüz 17 yaşında, lise üçüncü sı-
nıf öğrencisi. 

Antakya’da yaşayan Yağmur, Sosya-
list Gençlik Dernekleri Federasyonu (SG-
DF)’nin çağrısıyla, çocuklara kitap ve 
oyuncak götürmek üzere çıktığı yolda, Su-
ruç’taki canlı bombanın hedefi olan yüzler-
ce gençten biriydi. 33 genç fidanın yaşamı-
nı yitirdiği o vahşetten yaralı çıktı. Uzun 
süre İstanbul’da tedavi gördükten sonra 
memleketine, ailesinin yanına döndü. An-
cak o da eksikti; birlikte yola çıktığı arka-
daşlarını kaybetmişti…

Yaşanan katliamın ardından ülke için-
deki çatışmalar şiddetlenirken Yağmur, ba-
rış mücadelesine daha çok sarıldı. Bir süre 

uzak kaldığı sokaklara, Ankara’daki Barış 
Mitingi’ne giderek geri döndü. Döndü ama 
bu sefer de Suruç’takinden çok daha büyük 
bir katliamla karşı karşıya kaldı. Neyse ki 
bu defa yara almadan kurtuldu…

KOBANE’YE OYUNCAK…
Suruç’tan sonra İstanbul’da te-

davisi sürerken tanıştığım Yağ-
mur’u, 10 Ekim sabahı Ankara 
Garı önünde görünce çok sevin-
miş; hasretle sarılmıştım. Ya-
nından biraz uzaklaştığım an 
patlayan iki canlı bombanın 
şokunu yaşarken aklıma ilk 
düşen de O olmuştu. O ve he-
nüz çok genç olan yüzlerce 
güzel yüz…

Ankara Katliamı’ndan 
sonra sağ salim evine dönen 
Yağmur’a, üç ayda iki katli-
am yaşamış bir genç olarak 
Suruç’tan Ankara’ya neler 
hissettiğini sordum. Verdiği 
yanıtlar, 17 yaşının çok üze-
rinde bir ağırlığı taşıyor. 

Kobane’ye gitmeye nasıl 
karar verdiğini şöyle anlatıyor 
Yağmur: “SGDF olarak DAİŞ’in 
yakıp yıktığı Kobane’yi inşa et-
mek için ‘Beraber Savunduk Bera-
ber İnşa Edeceğiz’ şiarıyla kampan-
ya başlattık ve çalışmasını yürüttük. 
İnşaat çalışmalarına katılacaktık, kü-
tüphane, çocuk parkı, hatıra ormanı 
yapacaktık. Antakya ve Adana’dan 
yaklaşık 30 kişi yola çıkmıştık.”

“BÜYÜK BİR ŞOK YAŞADIM” 
Suruç’ta mola verdikleri Amara Kültür 

Merkezi’nde kendini patlatan canlı bomba-
dan iki bilye boynuna ve sırtına isabet edi-
yor Yağmur’un; “Patlama olacağı aklımızın 
ucundan bile geçmemişti. Doğal olarak bü-
yük bir şok yaşadım. Daha bir iki saat önce 
özlemle sarıldığım, halaylar çektiğim, kah-
valtı ettiğim yoldaşlarımın cansız bedenleri 
yerde yatıyordu.”

O yoldaşları, birlikte yola çıktığı, uzun 
vakitler geçirdiği, pek çok şeyi paylaştığı 

Okan ve Yunus Emre’ydi… Okan Pirinç-
çi 18, Yunus Emre Şen 22 yaşındaydı.

“İKİNCİ DEFA YAŞADIM”
Asıl merak ettiğim ise, bir can-

lı bomba katliamından sağ kurtul-
duktan sonra Ankara’daki Barış 
Mitingi’ne gitmeye nasıl moti-
ve olduğuydu. Yağmur’un ceva-
bı çok net: “DİSK, KESK, TM-
MOB ve TTB 10 Ekim’de 
Ankara’da büyük bir barış mi-

tingi düzenliyordu. Biz de SGDF 
olarak sarayın savaşına inat barı-
şın sesini yükseltmek için oraday-

dık. Suruç katliamından sonra nere-
deyse ilk defa kitlesel bir etkinliğe 

‘bomba patlar’ düşüncesiyle git-
memiştim. Yani kafamda öyle 
bir düşünce yoktu.”

Peki, patlama olunca ne 
hissetti: “Patlamanın olduğu 
yerin yaklaşık 50 metre ile-
risindeydim. Tam karşımda 

patlama oldu. O an Suruç’u 

ikinci defa yaşadım. Patlama sesleri, çığ-
lık sesleri, yanık kokusu aynıydı. Patlama 
anında Suruç’ta yaşadıklarım gözlerimin 
önüne geldi.

Yine de soğukkanlılığını kaybetmemiş 
Yağmur: “Patlamadan sonraki birkaç da-
kika Suruç’u tekrar yaşamanın etkisindey-
dim. O etkiden kurtulduktan sonra çevrem-
dekileri sakinleştirmeye ve daha soğukkanlı 
olmaya çalıştım.”

 “ACIMIZ BÜYÜK ÖFKEMİZ DE”
Üç ayda iki büyük patlama yaşayan 

Yağmur, ısrarla barış mücadelesinden vaz-
geçmediğini vurguluyor: “Acımız çok büyük 
evet ama daha çok öfkeliyiz de. Suruç’ta ve 
Ankara’da yitirdiklerimizin hesabını sormak 
ve geride bıraktıkları adalet ve barış taleple-
rini yükseltmek boynumuzun borcu. Dayat-
tıkları bu karanlık geleceğin karşısında durup 
birleşik mücadeleyi büyüterek hesap sormak 
halkların elinde.”

Yağmur Taş, 17 yaşında iki canlı bomba-
nın hedefi oldu. Şans eseri ikisinden de sağ 
kurtuldu. Şimdi ona daha aydınlık bir gele-
cek sunmak, onun umudunu boşa çıkartma-
mak hepimizin elinde…

Eski ismi “Pera” olan Beyoğlu’n-
da 1831 ve 1871’de iki büyük yangın 
olmuş, ahşap olan Beyoğlu tama-
miyle yanmıştı. Bu arada Ağacamii 
yanında Sakızağacı Sokağı’ndaki 
Ermeni Katolik Patrikhane ve Kili-
sesi de yangından kendini kurtara-
mayarak, kısmen hasar gördü Has-
sunyan hem patrikhaneyi hem de 
kiliseyi tamir ve inşa ettirdi. Onarım 
bittikten sonraki yıllarda II. Napol-
yon’un işe Kraliçe Eugenie ve Os-
manlı sarayının ileri gelenlerinden 
birkaç memur 1869’da patrikhaneyi 
ziyaret ettiler.

Hassunyan’a Papa’dan sonra en 
büyük mevkii olan “Kardinallik” un-
vanı verilmişti. Bundan sonra Kardi-
nal Hassunyan Roma’da kalacak ve 
halen devam etmekte olan Ruhani 
Koleji kurulacaktır. 

Hassunyan, 1884 yılında yetmiş 
beş yaşındayken Roma’da vefat etti.

Katolik olan Kardinal Andon Has-
sunyan dini geleneklere bağlı olarak 
evlenemediği için çocuğu yoktu. 
Ölümünden sonra tren yolunun üst 
tarafında kalan köşkünü, Altıyol’daki 
Ermeni Kilisesi yanında bulunan ra-
hibe okulu öğrencileri yazlık olarak 
kullandılar. Öğrenciler her yaz bu-
raya gelir, bütün mevsim kalırlardı. 
Önceden bildirildiği gibi demir yolu-
nun alt tarafında kalan bahçe kira-
ya verilir, geliri patrikhaneye tahsis 
edilirdi.  

Zamanla her şey değişmiş, çevre 
kalabalıklaşmış, bahçenin edip, şair, 
müzisyen, sanatkâr müşterilerinin 
yerini günlük ve geçici zevk erbabı 
almıştı. Uygunsuz çiftler gelir, taf-
lanların arasında, ahır, işçi binaların-
da birkaç saat geçirip gider, hemen 
sonra yenileri gelir, bahçeyi idare 
edenler de bu işten para kazanırlardı.  

Ne gariptir ki sahibi büyük ve 
teşkilâtçı bir din adamı olan bahçe, 
önünden geçilmesi bile sakıncalı, 
şüpheli bir hale gelmiş, halk arasında 
yaygın ve çok kötü bir ismi çıkmıştı.

En büyük Ermeni dini lideri olan 
Kardinal Andon Hassunyan’ın bir 
zamanlar dillere destan olan bahçe-
si, adeta Sodom ve Gomore olmuş, 
akıbeti de onlara benzemişti.

Kardinalın varisi yoktu, vasiye-
ti de bulunamadı Mahkemesi tam 
otuz yıl sürdü. Güzelim bahçe birkaç 
kez el değiştirdi ve İntaş Şirketi bu 
araziye blok apartmanlar yapınca 
Papazın Bahçesi tarihe gömüldü. 

Hassunyan’ın evi bir müddet ra-
hibe barınağı olmuş, sonradan o da 
yıktırılmıştı. En son yıkılan bölüm 
kalın, tonoz bir yapı olan su sarnı-
cı idi. Ev ve sarnıcın yıkılmasından 
sonra bunların bulunduğu 15-20 
metre yükseklikteki tepeye buldo-
zerler girdi, tonlarca toprak çıkardı, 
köşkün yerini demiryolu seviyesine 
kadar indirdi. Yüz elli yıllık ağaçlar 
kesildi. Bahçe duvarları büyük bir 
hızla yıkılıp, yollar açıldı. Eskiye ait 
ne varsa yok edildi.

Böylece bir devir, başlangıç 
amaçlarına hiç de uymayan bir şe-
kilde kapanıp, gitti…
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Suruç’tan ankara’ya

Kobaneli çocuklara oyuncak ve kitap götürmek üzere yola çıkanlardan biri de lise öğrencisi 
Yağmur’du… Suruç’taki saldırıda yaralandı, yine de Ankara’daki barış mitingine gitmekten 
geri durmadı. Yağmur, üç ayda iki canlı bomba saldırısından şans eseri sağ kurtuldu…

S
l Semra ÇELEBİ

CİHAN 
DEMİRCİHAYAT ÇİZGİSİ

17 yaşında iki saldırıya hedef olmak…

Suruç Dayanışması, 20 Temmuz’da Su-
ruç’ta hayatını kaybedenler için 20 Ekim Salı 
günü Kadıköy Halitağa Caddesi’nde 33 daki-
kalık oturma eylemi düzenledi. Suruç’ta kat-
ledilen İsmet Şeker, Vatan Budak, Cemil Yıl-
dız, Cebrail Günebakan, Süleyman Özkan, 
Ezgi Sadet ve Polen Ünlü’nün ailelerinin ka-
tıldığı eylemde, hayatını kaybeden 33 kişinin 
resimleri taşındı. Eylemde Ankara katliamı da 
unutulmadı. Yere mumlarla katliamın gerçek-
leştiği saat olan 10.04 yazıldı.

Suruç Dayanışması adına basın açıklama-
sını Hacer Elçin okudu. Ankara katliamının 
Suruç’un devamı olduğunu söyleyen Elçin, 
“Tek tek değil, toplu halde katledilmek isten-
mekteyiz. Katiller yargılanıncaya kadar mü-
cadele edeceğiz” dedi. 

“SESSİZ KALMAYIN”
Oturma eylemi sırasında Suruç’ta haya-

tını kaybedenlerin aileleri de konuştu. Kat-
liamda hayatını kaybeden Uğur Özkan’ın 
ağabeyi Süleyman Özkan, asıl sorunun kat-

liamlara karşı sessiz kalmak olduğunu belir-
terek, “Sessiz kalmayın, sessiz kalırsanız ya 
mağdur ya da katil olursunuz. Herkesin birlik 
olup sesini duyurması gerekir” diye konuştu. 

İsmet Şeker’in kızı Dilek Şeker de Su-
ruç dosyasındaki gizlilik kararının bir an önce 
kaldırılmasını istedi. Babasına ait eşyaları ve 
fotoğrafları almak istediğini belirten Şeker, 
“Bizden ne istiyorlar? Bıraksınlar acımızı ya-
şayalım” dedi.

Dilek Şeker’in ardından Cemil Yıldız’ın 
kızı Gamze Yıldız konuştu. Yıldız, “Sokak-
lardan çekilmeyin. Bunca saldırı ve katliam 
varken, evinize çekilip perdelerinizi kapatma-
yın. Hep beraber mücadele ederek katliamla-
rın hesabını soralım” diye konuştu. 

3. AyıNdA!

“UnUtMUyoRUz
BURaDayız”

Suruç katliamı

l Erhan DEMİRTAŞ

Ankara Katliamı’nın birinci haftasın-
da tüm ülkede protesto eylemleri düzen-
lendi. İstanbul’da düzenlenen eylemin ad-
resi ise Kadıköy oldu. 

17 Ekim Cumartesi günü saat 15:00’te 
Kadıköy İskele Meydanı’nda biraraya ge-
len ve siyah kıyafetler giyen yüzlerce kişi 
bir saat boyunca sessizce oturdu. Barış 
Bloku ve KESK’in çağrısıyla düzenlenen 
eylemde geniş güvenlik önlemleri de alın-
dı. Eylem alanı görevliler tarafından em-
niyet şeridi ile  kapatılırken, alana gelen-
ler üst ve çanta aramasının ardından içeri 
alındı. Barış Bloku ve KESK görevlile-
ri yan yana dizilerek kontrolsüz geçişle-
re izin vermedi. 

Ankara saldırısında yaşamını yitirenle-
rin fotoğraflarının taşındığı eylemde “Unut-
muyoruz Buradayız”  yazılı pankart açıldı. 
Pankartın etrafında oturan yüzlerce kişi ha-
yatını kaybedenler için bir dakikalık say-

gı duruşunda bulundu. Patlamada ölenle-
rin adlarının ve fotoğraflarının bulunduğu 
dövizlerinin taşındığı eylem saat 16:00’da 
sona erdi. Eylemin bitmesinin ardından ya-
şamını yitirenlerin isimlerinin yazılı olduğu 
siyah balonlar havaya uçuruldu. 

Kadıköy’de düzenlenen eyleme Ka-
dıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, 
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, 
HDP İstanbul Milletvekilleri Pervin Buldan 
ve Turgut Öker de katıldı. 

Ankara Katliamı’nın birinci haftasında Kadıköy’de sessiz 
oturma eylemi düzenlendi; yaşamını yitirenlerin isimlerinin 
yazılı olduğu siyah balonlar gökyüzüne bırakıldı…

Cadde’de meşAleli YürüYüş
Ankara Katliamı’nı protesto etmek ve yaşamını yitirenleri anmak için Kadıköy’de 
düzenlenen bir diğer eylem de Bağdat Caddesi’nde gerçekleşti. Göztepe Dayanış-
ması ve Barış Bloku’nun çağırısıyla Bağdat Caddesi’nde “Barış yürüyüşü” yapıldı. 
“Unutmayacağız, vazgeçmeyeceğiz barış kazanacak” yazılı pankartın taşındığı yü-
rüyüş Göztepe Özgürlük Parkı’nda sona erdi. Dayanışma üyeleri, yaşamını yitiren-
lerin fotoğraflarını yere koyarak mumlarla “Barış” yazdı. 

Yağmur'un yakın arkadaşlarından Emre 
Kobane'de, Okan da Suruç'ta yaşamını yitirdi
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Kadıköy General Asım Gündüz (Bahariye) 
Caddesi’nde bulunan, tarih boyunca sanat 
amaçları için kullanılan ve en son 2006 se-
nesinin Eylül ayına kadar Süreyya Sinema-
sı olarak hizmet veren bu görkemli binanın 
yapılış tarihi 20.yy başlarına dayanmaktadır. 
Birçok Kadıköylü’nün ve diğer semtlerden 
gelen insanların hayranlık içinde baktıkları 
binanın mimarisi ise 19.yy’ın Fransız neok-
lasik uslüpüne göre inşa edilmiştir.

Bugünkü görkemli binanın yerinde 20. 
yy sonlarına kadar Köseoğlu Paşanın (ikiz) 
kâgir konağı bulunmaktaydı. Bu konak Kö-
seoğlu Paşa döneminde haremlik ve selam-
lık olarak ikiye ayrılarak kullanıldı. Konak 
içerisindeki haremlik ve selamlık arasında-
ki bağlantı, binanın orta bölümünde bulunan 
büyük duvardan açılan kapıdan sağlanırdı. 
1908 yılında Köseoğlu Paşa tarafından satı-
şa çıkarılan konağın selamlık bölümünü Sü-
reyya Paşa ve haremlik bölümünü ise Ka-
dıköy Metropoliti (5.)Yermanos ismindeki 
önemli kişiler satın aldılar.

Satılan bu görkemli konak, satın alınan 
kişiler tarafından kendi hayır ve insanperver 
amaçları doğrultusunda kullanıldı. Süreyya 

Paşanın satın aldığı selamlık bölümü 
20.yy başlarında yıkılarak yerine 
yukarıda zikredildiği gibi, Sürey-
ya Paşa’nın kendi ismini verdi-
ği görkemli neoklasik mimarisi-
nin izlerini taşıyan bina yapıldı. 
Haremlik bölümü ise Metropo-
lit (5.)Yermanos tarafından satın 
alınarak ve Rum Cemaatine hibe 
edilerek Kadıköy ve Tevabii Rum 
Metropolitliği olarak halen günümü-
ze kadar hizmet vermekteydi. 2006 sene-
sinde ise Kadıköy Rum Kiliseleri Mektep-
leri ve Mezarlıkları Vakfı’na devredilmiştir.

1927’DE “MUHTEŞEM MERASİM”
Süreyya Paşa, sineması ve tiyatrosunun 

inşaatına 1923 yılında başlandı ve 6 Mart 
1927 tarihinde inşaatı bitti. Muhteşem bir 
merasimle açılışı yapıldı. Koltuklar rahat, 
loca kenarları kırmızı kadife ile kaplanmış, 
tavanlar ve duvarlar son derece güzel mito-
lojik resimlerle süslenmişti. Kadıköy halkı 
güzel ve zevkli bir esere kavuşmuştu. O dö-
nem Balkanların en güzel sinema binası de-
niyordu.

İç mimarisinde kırmızı ve 
beyaz renklerin hakim oldu-

ğu sinemanın dahili desen-
leri, iri yarı bir zat olan 
Edip Bey tarafından ya-
pılmış, tavanın dört köşe-
sine konan yuvarlak pa-
noların içine eski harflerle 

“geliniz, görünüz, anlayı-
nız, ibret alınız” cümlesi ya-

zılmıştı. Binanın dış ön cephesi 
tiyatro içerikli heykel ve kabartma-

larıyla ayrı ve zarif bir güzelliğe sahipti. 

ATATÜRK HİÇ GELEMEDİ
Tam perdenin karşısında yer alan locala-

rın orta kattakilerden biri çok lüks ve itinalı 
hazırlanarak kadife kumaşla döşenmiş, önü-
ne birde perde asılmıştı. Eğer günün birinde 
Atatürk gelirse bu locada oturacaktı. Ancak 
Atatürk, Süreyya Paşa sinemasına maale-
sef hiç gelemedi; ama halk bu kadife perdeli 
yere Atatürk’ün Locası adını verdi. Ara sıra 
Süreyya Paşa gelir, locanın gerisinde oturur, 
aşağıdan bakanlar, onun ancak alın kısmın-
dan yukarısını seçebilirlerdi.

SÜREYYA’DA DÜĞÜN
Daha sonra sinemanın üst katında geniş 

bir düğün salonu yapılmıştı. Bu salonda ilk 
düğün merasimi Amiral Rıfat Özdeş ile Gü-
lizar hanıma kısmet oldu. Bu salonda balolar 
verilir, geceler düzenlenir, açık pencerelerden 
her gece Bahariye Caddesi’ne müzik sesle-
ri yayılırdı. Bu eğlenceleri Vefik Bartu isim-
li bir şahıs tertiplerdi. İsminin ilk harfinden 
dolayı -V- geceleri adı verilmişti. Hollanda 
Bankası memurlarından olan Vefik Bey son 
derece espirili, girgin, müteşebbis bir genç-
ti. Fakat sinemadan ayrılıp, yataklı vagonlara 
geçtikten sonra -V- geceleri de sona erdi. İle-
riki zamanlarda bu salon Cep Sineması ve Ti-
yatrosu olarak kullanıldı.

Kadıköy’ün bu görkemli binasında 1928 
yılında «Süreyya Opereti» Sanat Birliği ku-
rularak başarılı oyunlar çıkarıldı. Araların-
da Suzan Lütfullah Sururi adında kabiliyetli 
bir hanım vardı. Genç yaşta hastalanıp ve-
fat etmesiyle Kadıköy’ün sanat sevenleri ara-
sında yıllarca süren derin bir üzüntü yarattı. 
Hem Kadıköy’de hem de Anadolu turnelerin-
de temsiller veren bu başarılı gurup maalesef 
1934’te dağılmak zorunda kaldı.

Fakat Suzan Lütfullah Sururi Hanımın bir 
büstü yapılarak sinemanın giriş holüne kon-
muştur. Hala oradadır.

1 Temmuz 1936 tarihinde sinema ile Ca-
nan Sokak arasında kalan bahçede yazlık bö-
lüm açıldı. Bahçede geceleri film gösterilir, 
temsiller verilir, ses sanatkârlarının konserleri 
dinlenirdi. Uzun yıllar faaliyet gösteren bahçe 
kapandı. Yıllarca boş kaldı.

Süreyya Paşa ve eşi Adalet İlmen Hanım-
la beraber bu güzel binayı Darüşşafaka’ya 
hibe ederek bir hayırseverlik örneği daha gös-
termişlerdir. Bu sinema daha sonraki dönem-
lerde Cemil Filmer tarafından işletildi. Günü-
müzde ise idaresi Darüşşafaka’ya aittir.

Yukarıda zikredildiği gibi sinema Kadı-
köy halkına ve diğer İstanbullulara geçtiği-
miz 2006 senesinin Eylül ayına kadar hizmet 
vermiştir. İstanbul Valiliği İl Özel İdaresi’nin 
katkı ve yardımları ile Kadıköy Belediyesi’n-
ce başlatılan sistematik restorasyon ve tadilat 
çalışmaları 2007 senesinin Kasım ayında bi-
tirilerek, anıt “Kadıköy Belediyesi Süreyya 
Operası ” adı altında 27 Ekim 2007 tarihinde, 
görkemli bir törenle halka açılmıştır.

*Bu yazı kısaltılarak yayımlanmıştır

Gelecek yıl 90 yaşına basacak olan Süreyya Operası binası, 27 Ekim 2007’de sinema salonundan operaya dönüştürülerek Kadıköy Belediyesi tarafından 
yeniden hizmete açıldı. Şu anda İstanbul’un tek opera salonu olan Süreyya’yı Kadıköy Metropoliti Prof. Dr. Athanasios Papas, gazetemiz için yazdı…

Haber

Kadıköy Metropoliti Papas: 

Süreyya, 
Balkanlar’ın 

en güzel 
binasıydı

Prof. Dr. 
Athanasios Papas
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Lüfer ailesini nasıl bilirsiniz? Soru sizde bazı çağrışımlar 
uyandırabilir. Amaç da bu zaten. Mevzuya, nasıl desem, bi-
raz gülümseyerek girebilmek. Hafiften buruk bir tatla tabii. 
Çünkü derinlere inildikçe gülümsemenin ne kadar sürdürü-
lebileceğinden ve korunabileceğinden şüphelerim var.

Bir yerden başlayalım öyleyse. Bilenler bu ailenin bi-
reylerinin, küçükten büyüğe, farklı adlar aldığını bilir. Defne 
yaprağı, çinakop, sarıkanat, lüfer, kofana sıralamasını da. 
Hatta en büyüğün sırtıkara diye bildiğini de. Buraya kada-
rı tamam. İsteyen herkesin, biraz ilgilenmesi halinde, fazla 
zorlanmadan ulaşabileceği bir bilgi bu. Kimin ne işine yarar, 
bilmiyorum ayrıca. Hem zaten amacım bilgiçlik taslamak 
değil. Ben öncelikle, her zaman söylediğim gibi, bu şehrin 
en önemli kimlik unsurlarından biri olarak gördüğüm balı-
ğın, dolayısıyla da balıkçılığın yaşatılmasının peşindeyim. 
Girizgah bundan. Takip beni istesem de istemesem de çi-
nakopun yoluna çıkarıyor. Lüferin de bir göç balıkları ara-
sında yer aldığını unutmadan elbet. Küçüklerinin, belirli bir 
boya erişene dek, doğdukları yerde kaldıklarını da. Dile ge-
tirmek istediğim sorun tam da burada başlıyor olabilir mi? 
Mesleğinin erbabı bildiklerimle uzun uzun konuştum. Asıl 
dikkate alınması gerekenin avlanma yönteminde kendisini 
gösterdiğini herkes kabul ediyor. Gırgırla avlanmanın balık 
florasına ne kadar zarar verebileceğini de. 

Bilenler bilmeyenlere söylesin. Çinakopun avlanması, 
hele hele satılması zaten yasalarla sınırlı. Son yapılan dü-
zenlemeler yasakları biraz esnetmiş görünüyor. Ayrıntılara 
girmeyelim. Sadece her yasanın bir açık tarafı vardır ve bu 
açık taraf birileri tarafından er ya geç bulunur gerçeğinin 
burada da hayat kazandığını söylemekle yetinelim.

Diyeceğim şu: Boğaz’ın en lezzetli balığının neslinin 
sürdürülmesi için çinakopun yanlış yöntemlerle yakalan-
mamasına özen gösterilmesi gerekiyor. Mesele avlanma 
yönteminde, evet. Ama herkes ne kadar gerekeni yapıyor? 
Burada iş dönüp dolaşıp yine balık meraklılarına kalmıyor 
mu? Nasıl avlandığını bilmediğimiz çinakopun satın alın-
masının reddedilmesi bir çözüm mü? Gerçeğin tek boyutlu 
ve ilk elde görülebileceği gibi yalın olmadığının farkındayım. 
Ayrıca birçok balık sever çinakopun lezzetinin de kendine 
haslığından dem vurabilir ve bu lezzetten mahrum kalmak 
istemediğini söyleyebilir. Dahası birilerinin ekmeğiyle oy-
namaya hiç mi hiç niyetim yok. Ama ben yine de düşünelim 
derim. Standartların bile iyi kötü değişmiş bulunması bize 
bir şeyler söylemiyor mu? Bugün birçok kişi sarıkanatı lüfer 
olarak görüyor veya kabul ediyor. Lüfer dediğiniz o kadar 
azaldı çünkü aslında. O zaman? Bu azalma sadece ve sade-
ce floranın zaman içinde değişmesine mi bağlı? Haliç bile bir 
vakitler balık kaynarken ne oldu?

Şimdi size, bırakın İstanbul’u, üç tarafı denizle çevrili bu 
ülkede balıkçılık her geçen gün biraz daha çok ölüyor de-
sem, nasıl bir tepki verirsiniz, neler hissedersiniz? 

Elele vermek için çok mu geç kaldık? Hayır demekle 
yetinmek istiyorum. Bugünü kurtaralım diye geleceği ıska-
larsak birilerine tarih sahnesinde bir vicdan borcumuz kalır. 

Tarihi Kumkapı Balık Hali’nin artık çok uzaklara taşınmış 
bulunması bile yeterince içinizi acıtmıyor mu?

Çinakop deyip 
geçmeyin

MARİO 
LEVİ Sel mağdurları 

yardım bekliyor
Kurbağalıdere’nin taşmasıyla zarar gören Hasanpaşa sakinleri, yardım için İBB yetkilileriyle görüştü

stanbul’da 12 Eylül Cumartesi günü etkili 
olan sağanak yağışla beraber Kurbağalıde-
re taşmış, Yoğurtçu Parkı çevresi ve Hasan-
paşa Mahallesi’nin bir kısmı sular altın-

da kalmıştı. Sel suları nedeniyle dere kenarındaki bazı 
dükkanlar ve evler kullanılamaz hale gelmişti. Çoğu 
vatandaşın ev eşyası selden zarar görürken, iş yeri sa-
hipleri de büyük maddi zarar görmüştü. Selin yaşandı-
ğı 12 Eylül’den bu yana 42 gün geçmesine rağmen va-
tandaşların sorunları hala devam ediyor. 102 iş yeri ve 
dükkanın zarar gördüğü Kadıköy’de özellikle Hasan-
paşa mahallesi sakinleri mağduriyetten şikayetçi. 

Selden sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
(İBB) yetkililerinin sorunlarıyla ilgilenmediğini öne 
süren Hasanpaşa mahallesi vatandaşları 21 Ekim Çar-
şamba günü İBB’ye giderek şikayetlerini ilgili bi-
rimlere aktardılar. Yetkililerden seçimlere kadar tüm 
sorunları ortadan kaldıracağının sözünü alan vatan-
daşlar, yaklaşık 2 aydır yaşadıkları mağduriyeti Gaze-
te Kadıköy’e anlattı. 

“BEYAZ EŞYA YETMEZ”
Hasanpaşa Mahallesi’nde yaşayan Ahmet Akıncı, 

selden en çok zararı gören vatandaşlardan biri. Sinema 
ve prodüksiyon işi yapan Akıncı, kameralar ile birlikte 
filmlerde kullanılmak üzere yüzlerce kostümün kulla-
nılamaz hale geldiğini belirterek, mağduriyetini şu söz-
lerle açıkladı: “Sel baskını nedeniyle çok büyük zarar 
gördük. İBB, ev sahiplerine beyaz eşya yardımı ve bir 
kereye mahsus 750 lira yardımda bulundu ama bu zara-
rımızı karşılamıyor. Zararımızın karşılanması için bu-
gün İBB yetkilileri ile görüştük. Bir sel felakaetinde ya-
pılması gerekenlerin hepsinin Hasanpaşa sakinleri için 
de yapılacağı sözünü verdiler.” 

“Mağdur olduğumuz günden itibaren Kadıköy Be-
lediyesi’nin yardımlarıyla ayakta durduk” diyen  Ha-
kan Evyapan, İBB’nin selden zaran gören vatandaşların 
sorunlarıyla ilgilenmediğini belirterek, “Evimiz tama-
men su ile doldu. Elektriğimiz, suyumuz hatta tabağı-
mız bile yok. Sayın Kadir Topbaş buraya gelip mağdur-

ları ziyaret etmeliydi. ‘Deprem Allah’tan, sel Allah’tan, 
yangın Allah’tan’ diyorlar. Sonra da bize iki bez parça-
sı verip kandırmaya çalışıyorlar” dedi. 

KORKU İLE YAŞIYORUZ
Selden sonra ciddi bir sağlık taraması yapılmadığını 

belirten Fatma Mine Aykaçsın ise, “Asıl sorun Kurba-
ğalıdere’nin ıslah çalışmasının hatalı olarak yapılması-
dır. Dere ıslahında yapılan yanlışlar yüzünden her yağ-
mur yağdığında sel felaketi ile karşı kaşıyayız. Korku 
ile yaşıyoruz. Evimizin su  ve elektrik tesisatı sürekli 
kesiliyor. Selle birlikte bütün eşyalarımız kullanılamaz 
hale geldi. Çok acil bir şekilde zarar tespitinin yeniden 

yapılmasını ve gerekli yardımların yapılmasını istiyo-
ruz” diye konuştu.

Selden zarar gören işyeri sahiplerinden Özkan Aras 
ise hem Kurbağalıdere ıslah çalışması yüzünden Nabi-
zade Sokak’ın kapatılmasından hem de yetkililerin ilgi-
sizliğinden şikayetçi. Aras yaşadığı mağduriyeti şöyle 
anlattı: “Motorsiklet tamircisiyim. Nisan ayından itiba-
ren zaten sokağın girişi kapalı olduğu için doğru dürüst 
iş yapamadık. Bir de üstüne sel oldu,daha fazla mağ-
dur olduk. Suriyeli mültecilere yapılan yardımların bir 
kısmını bize yapmış olsalardı sorunumuz kalmayacak-
tı. Yetkililere soruyoruz dükkanımızı kapatıp iflas bay-
rağını mı çekelim?”

l Erhan DEMİRTAŞ

İ



üzik yazarı, radyocu, DJ Murat 
Meriç, başta Türk Pop Müziği 
olmak üzere müzik tarihi üze-
rine araştırmalar yapan, yazı-

lar yazan, radyo programları hazırlayan bir 
isim. Biz de onunla Kadıköy’de buluştuk, 
Kadıköy’ün müziğini konuştuk.

• Kadıköy ve müzik desem, bir çırpıda 
neler söylersiniz?

Geçmişe gidecek olursa Türkiye’de po-
püler batı müziğinin çıkış noktası Kadıköy 
diyebiliriz. En azından bir kısım türlerin çı-
kış noktası mutlak suretle burası. Mesela caz 
ve rock Kadıköy’den başlıyor. 1940’larda 
Hulki Saner, ülkenin İlk Caz Orkestrası’nı, 
Kadıköy Halkevi’nde kurdu. Rock müzikte 

de dönemdeki bütün popüler gruplar Kadı-
köylü.  Mesela Barış Manço. Öte yandan rap 
müziğini meşhur eden Ceza da Kadıköylü. 
Bu yaka, popüler batı müziğinin gelişmesin-
de önemli bir yere sahip.

• Sizce Kadıköy’ün müzikteki bu öncü 
konumunda, hangi özelliklerin payı var?

Biliyorsunuz Moda konaklarıyla meş-
hur. Ünlü piyanist Ayşegül Sarıca’nınki 
gibi. Moda’da bir sürü var. 1960’lı yıllar-
da Sanatçı Erdem Buri’nin bir evi varmış 
Moda burnuna doğru. Dönemin aydınları, 
yazarlarına kadar herkes o evde toplanır-
mış, sabaha kadar bitmek tükenmez mu-
habbetler; pop ve rock müziğini nereye gö-
türebiliriz diye konuşuyorlar ve Anadolu 

Pop denilen tür, o evden doğuyor. Bunun 
gibi pek çok hikâye var. Yani o zaman-
lar Kadıköy, şehrin keşmekeşinden uzak-
ta, entelektüel faaliyetlerin yürütülebile-
ceği bir yer olarak müzisyenlere de imkân 
vermiş.

Ayrıca liselerden de müzik grupları ve 
müzisyenler çıkıyor. Bülent Ortaçgil’den 
Koray Candemir’e pek çok müzisyen Ka-
dıköy Anadolu çıkışlı. Hatta Kurtalan Eks-
pres de Kadıköy Ticaret Lisesi’nden. Şimdi 
herhangi bir lisede müzik yapmak pek müm-
kün değil. 

BUDAK SİNEMASI'NDA KONSER
• Kadıköy’de nerelerde konserler olurdu? 
Caddebostan Budak Sineması’nda… 

Müzisyenlerin çoğunun kendilerini asıl du-
yurdukları yer olduğu için, turneye gider-
miş gibi özel olarak hazırlanıp gelirlerdi 
buraya.  

• 90’larda Kadıköy’e geçelim. Akmar 
mesela?

O zamanlarda Kadıköy ile popun yolu 
pek fazla kesişmiyor. Asıl rock ve hip-hop 
ortaya çıkıyor. Kadıköy Sound denilen başı-
nı Kesmeşeker’in çektiği bir tür de var. Ak-
mar eski çekiciliğini kaybetti. Benim genç-
liğimde, Akmar’a gelmek çok önemli bir 
durumdu, bir nevi hac gibi. Trene atlarsın, 
Haydarpaşa’da inersin, oradan Kadıköy’e 
yürürsün, Akmar’ı ziyaret edersin, insan-
larla konuşursun, kaset çektirirsin filan… O 
meşhur satanist baskınından sonra Akmar 
bitti. Plakçılar da sahaflar da pek yok artık, 
maalesef sadece korsan kitapların, ders ki-
taplarının satıldığı bir yere dönüştü. 

• Günümüz Kadıköy’üne gelelim; 
değişik isimli gruplar çıkmaya başladı 
ve pek çok konser mekanı açıldı.

 Olayı ‘Büyük Ev Ablukada’ grubu 
başlattı. Değişik isimlerine takılmazsa-
nız, güzel işler yapacak bir sürü grup var. 
Kadıköy bu anlamda iki türlü merkez; bi-
risi bunların yetiştiği ortam Kadıköy Bar-
lar Sokağı, Karga, Hera gibi mekânlar. Bu-
ralarda gençler tanıştı, gruplarını kurdu, ilk 
performanslarını orada verdiler. Şimdi de 
bu konserlerin bir kısmı KadıköySahne’ye 
taşındı. Bence KadıköySahne çok değerli 
bir kazanım, birçok grup orada kendi-
ni duyurma ve insanlarla buluşma şan-
sı yakaladı.  

“SHAFT’IN TADI BAŞKAYDI”
Performans mekânlarının ve buluş-

ma noktalarının Kadıköy’de olması gü-
zel. Bugün Kadıköy Sahnenin yaptığını 
bir dönem Shaft yapmıştı. Yavuz Çetin, 
Bulutsuzluk Özlemi gibi isimleri Shaft’ta 
dinlerdik. Örneğin ben Yavuz Çetin’i 
dinlemek için Ankara’dan gelmiştim bil-
hassa. Ankara’da da dinleyebiliyorduk 
fakat Shaft’ta dinlemenin tadı başkaydı. 
Aynı şekilde Kesmeşeker’i de burada din-
lemek bizim için büyük bir olaydı. 

Bir de Dorock açıldı. Hayko Cepkin, 
Pentagram gibi isimlerin sahneye çıkabi-
lecekleri mekân olması açısından önemli. 
Başka yerde konser veremiyorlardı Kadı-
köy’de. Shaft küçük kalıyordu, Kadıköy-
Sahne ile de dokuları uymuyordu.  Onun 
için Dorock büyük konser mekânı olması 
açısından bir açığı kapattı.

müzik
susmayacak”

“Kadıköy’de

hiç 
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Uluslararası Profesyonel Müzisyenler 
Derneği, üç yıl önce yaşamını yitiren sa-
natçı Berkant Akgürgen’ın anısına özel bir 
gece düzenledi. Kadıköy Belediyesi’nin 
desteğiyle Evlendirme Dairesi Konser Sa-
lonu’nda 6 Ekim Salı akşamı yapılan gece-
ye, Türkiye’nin yetiştirdiği ve son 50 yılına 
damgasını vuran ünlü pop müzik sanatçıla-
rı katıldı.

Kadıköy Life’ın haberine göre Başkanlı-
ğını Yakup Karameşe’nin yürüttüğü Ulusla-
rarası Profesyonel Müzisyenler Derneği’nin 
organizasyonuna, Müzik Yorumcuları Der-
neği de destek verdi. Berkant’ın eşi, çocuk-
ları ve ağabeyinin de katıldığı gecede 60'lı 
ve 70'li yılların ünlü sanatçıları, seslendir-
dikleri birer şarkı ile sanatçıyı andı. Çok yo-
ğun ilginin olduğu gecede konuşan Yakup 
Karameşe, “Bu geceyi Türk pop müziğinin 
efsane isimlerinden Berkant anısına düzen-
ledik. Destek verenlere, katılan konuklara 
ve sanatçılarımıza teşekkür ederim” dedi. 
Aralarında Ersan Erdur, Metin Ersoy, Ömür 
Göksel, Yeliz, Kartal Kaan, İskender Do-
ğan’ın bulunduğu çok satıda efsane şarkıcı 
sahne aldığı gece, sanatçılar ve dinleyicile-
rin hep birlikte 10. Yıl Marşı’nı söylemele-
riyle sona erdi.

1938 Ankara doğumlu olan Berkant Ak-
gürgen, ortaöğrenim yıllarında müzik dün-
yasına adım attı. Müzik tutkusu mızıka ile 
başladı, piyanoyla devam etti. 

Yatılı liseden mezun olduğunda, ilk kez 
19 yaşında çıktı sahneye. “Jüpiter Kenteti” 
adlı müzik topluluğu ile gece kulüplerinde 
çalıştı. Hemen ardından TRT Ankara Rad-
yosu'nda program yapmaya başladı. İlk pla-
ğını 1964’te çıkardı. 1967’de Samanyolu 
şarkısı onu zirveye taşıdı ve o şarkıyla Tür-
kiye'de platin plak alan ilk albümüne imza 
attı. 1 Ekim 2012’de kanser nedeniyle ha-
yata veda eden sanatçı,  74 yıllık hayatına 
onlarca albüm sığdırdı. Kadıköy sakini Ber-
kant, son konserini, Kadıköy Belediyesi’nin 
düzenlediği 80’li Altın Yıllar etkinliği kap-
samında 4 Ağustos 2012’de Özgürlük Par-
kı’nda vermişti. 

Kültür ve sanatın merkezi Kadıköy, 
yeni sezona hızlı başladı. İlçenin dört bir 
yanı, kültür sanat etkinlikleriyle dolu; ser-
giler, film gösterimleri, konserler… Biz de 
siz müzikseverler için konserlerden bir der-
leme yaptık.

• Saksafonda Kürşat Başar, piyanoda 
Burçin Büke, basta Elcil Gürel ve davulda 
İzzet Hiçkalmaz’dan oluşan topluluk; Ja-
le’nin solist olarak katılacağı konserde caz 
ve latin müziği klasiklerinden Türk Ha-
fif Müziği’nin unutulmaz eserlerine, kendi 

bestelerinden Türk Halk Müziği’nin fark-
lı yorumlarına kadar çok geniş bir yelpaze-
de eserler yorumlayacak. (23 Ekim / 20.00 / 
Kozyatağı Kültür Merkezi)

• O Ses Türkiye yarışmasında başarı-
lı olan Ozan Öztürk, “Neyleyim İstabul” 
ve diğer şarkılarını seslendireceği bir kon-
ser verecek. (23 Ekim / 20.00 / Barış Manço 
Kültür Merkezi)

• İstanbul Üniversitesi Devlet Konser-
vatuarı eğitmenlerinden Esra Ovalı’nın öğ-
rencileri, ücretsiz bir akordeon dinletisi 

sunacak. (25 Ekim / 18.00 / Barış Manço 
Kültür Merkezi)

•  İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, 
Cumhuriyet’in 92’nci yılını bir konser ile 
selamlayacak. (30 Ekim / 20.00 / Caddebos-
tan Kültür Merkezi)

• Şef Masis Aram Gözbek yönetiminde, 
yurt içi ve yurt dışında sayısız performans 
sergileyerek 15 madalya sahibi olan dünya 
şampiyonu Boğaziçi Caz Korosu, sezonu bu 
konserle açacak. (31 Ekim / 20.30 / Cadde-
bostan Kültür Merkezi)

Müzik yazarı Murat Meriç’e göre Kadıköy; pop, 
rock, caz gibi pek çok müzik türünün anavatanı…

‘’Kadıköy bana ‘İstanbul’un 
Ankara’sı’ gibi gelir…’’ 

M
Plak piyasası da Kadıköy’de döndü, dönü-

yor. Unkapanı’na direnen ilk müzik şirket-

leri Kadıköylüdür. 80’lerde Unkapanı plak-

çıları rock müziğine önem vermezdi. Rock 

albümlerini Kadıköylü plakçılar yayınlardı. 

Zihni, Hammer gibi plakçılar önemli. Bir de 

Rainbow açıldı.

PLAkLAR DA 

kADIkÖY’DE DÖNüYOR

Kadıköy dinleyicisi, iyi, sağlam bir dinleyici-

dir. Sözlere, müziğe, çalmaya dikkat eder. 

Öyle çıkıp istediğiniz gibi çalamazsınız. 

Kendimden biliyorum; DJlik yaptığım za-

manlarda, mesela her yerde 70’ler pop ça-

lıp insanları eğlendirebilirken, Kadıköy’de 

biraz daha Anadolu pop havalarıyla eğlen-

diriyordum insanları. 

kADIkÖY’DE 

DiNLEYiCi HASSASiYETi

Sezonun ilk konserleri başlıyor
İşte size yeni sezonun ilk ayında Kadıköy konserlerinden bir seçki…

Samanyolu şarkısıyla bir 
döneme damgasını vuran 
sanatçı Berkant anıldı

Yıldızlar Samanyolu’nda 
buLuşTu

uSTALAR kADIkÖY SAHNELERiNDE
Bülent Ortaçgil & Birsen Tezer: Türki-
ye’nin dört bir tarafında konserler ve-
ren ve büyük ilgi gören usta sanatçı-
lar Bülent Ortaçgil ve Birsen Tezer, ilk 

kez Bostancı Gösteri Merkezi’nde ola-
cak. Şehir müziğinin önemli isimlerin-
den Bülent Ortaçgil ve büyülü sesiyle 
Birsen Tezer, 24 Ekim Cumartesi günü 
saat 21.00’de bir kez daha müzikse-
verlerin karşısına çıkacak. Birsen Te-
zer kendi orkestrası ile sahne aldıktan 
sonra sahneyi Ortaçgil ve arkadaş-
larına bırakacak. Bu özel gecenin en 
önemli kısmı ise iki efsane ismin aynı 
sahneyi paylaştıkları anlar olacak. 

Mavi Sakal: Kadıköy’deki bir başka 
önemli konser de 23 Ekim gecesi ola-
cak. Türk rock müziğinin kült grupların-
dan Mavi Sakal, uzun bir aradan sonra 

çıkardığı yeni EP’si (kısa albüm) ‘Nak-
len’in tanıtım turnesi kapsamında saat 
22.30’da KadıköySahne’de seyirci kar-
şısına çıkacak.

Boğaziçi Caz Korosu, 
Caddebostan Kültür 
Merkezi'nde sezonu 
açacak
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EKİM ayı boyunca 
bEnzErlErİndEn FarKlı 

vE İlErİ chEcK-up 
paKEtlErİMİz
 %50 İndİrİMlİ 

olaraK uygulanacaKtır.

adıköy Belediyesi Mamografi 
ve Kadın Sağlığı Merkezi Meme 
Polikliniği’nde üç yıldır çalışma 
yürüten Dr. Serap Akın’a meme 

kanseriyle ilgili merak edilenleri sorduk…
l Meme polikliniğinde neler yapılıyor?
Meme polikliniğine gelenler erken tanının 

bilincine varmış insanlar oluyor. Telefon veya 
başvuru ile merkezimize geliyorlar. Öncelik-
le meme polikliniğinde kendileri ile görüş-
meler yapılıyor, bir takım sorular soruluyor. 
Meme ile ilgili geçmiş bilgiler elde ediliyor. 
Meme muayenesi yapılıyor ve de aynı se-
ansta kendilerinin meme muayenelerinin na-
sıl yapılacağına dair bilgi de veriliyor. Bura-
da aynı zamanda onu da öğrenmiş oluyorlar. 
Tüm edindiğimiz bilgilerle birlikte gelen kişi-
nin hangi görüntüleme yöntemine uygun ol-

duğunu tespit ediyoruz. Meme kanserinde ta-
rama yöntemi mamografi ile başlıyor çünkü 
mamografi temel olarak bize meme hakkında 
bir bütün olarak bilgi veriyor. 

SİMETRİ ÖNEMLİ
l Mamografi ne işe yarıyor?
Her iki memeyi aynı anda görme şan-

sımız oluyor. Böylece karşılaştırma şansı 
elde ediyoruz çünkü memelerde simetri bi-
zim için önemli. Sağ memenin üst köşesinde 
ne varsa, sol memenin üst köşesinde de aynı 
şeyin olmasını bekliyoruz genel anlamda. 
Bunları bize mamografi veriyor. Ayrıca kü-
çücük kireçlenmeleri ve bunların tiplemele-
rini de mamografide net olarak görmekteyiz. 
Mamografi ile ilgili bir takım çekinceler var 
ama dediğim gibi mamografi memenin tara-
ma yöntemi bize meme hakkında genel ipuç-
ları veriyor ve bu ipuçları bizim için önümü-
zü görmemiz açısından çok önemli. 

l Ne gibi çekinceler oluyor?
Radyasyon açısından çekinceler var. Ta-

bii bir de uygulama olarak da bir parça sıkın-
tılı. Memeye basınç uygulanması kişilerde 
ürkme oluşturuyor. Dediğim gibi elde ettiği-
miz bilgiler bizim için önemli. Mamografide 
elde ettiğimiz bilgiler sonrasında yine ikin-
ci aşama tetkiklere geliyoruz. Mamografinin 
içinde göremediğimiz noktalara ultrasonla 
ulaşıyoruz. Mamografide bize bir şeyler var 
olarak söyleniyorsa yine onları ayrıntılı gör-
mek için ultrasona başvuruyoruz. Orada gör-
düklerimizin boyutlarını, içeriğinin katı mı 
sıvı mı olduğunu öğrenebilmek için, sınırla-
rın ne tip olduğunu görebilmek için yine ult-
rasona ihtiyacımız var. 

40 YAŞ ALTINA ULTRASON
l Bu uygulama her yaş için geçerli mi?
40 yaşın altındaki ziyaretçilerimizi zaten 

direk ultrasona yönlendiriyoruz çünkü ma-
mografi onlar için uygun bir görüntüleme 
yöntemi değil. Hem meme dokuları çok yo-
ğun, hem de meme dokusu radyasyona has-
sas. O nedenle kırk yaş altı kadınlar direkt 
ultrasona yönlendiriliyor. Kırk yaş üstü ka-
dınlar ise her yıl düzenli olarak mamografi 
çekimine yönlendiriliyor. Erken tanıyı yaka-
lamak için… Bu süreyi en fazla 1 buçuk yıla 
çıkartabiliriz. Zaten böyle 1 yılın altındaki 
tekrarlar, vücuda radyasyon açısından ekstra 
bir yük anlamına geliyor. 

l Erken tanı, meme kanserinde ne de-
rece önleyici?

Meme kanserinin en büyük avantajı, eğer 
tanı konduysa ondan sonraki süreç çok hız-
lı ve başarılı gelişiyor. Öncelikle hangi teda-
vi yöntemi uygulayacağınızı belirliyorsunuz 
onun ardından çok kısa bir sürede tedavi uy-
gulaması. Bir senenin sonunda adeta o defte-
ri kapatıyor bu savaşı veren kişi. Sonra rutin 
kontrollerini yaptırarak normal bir şekilde 
hayatına devam ediyor. Memede erken tanı 
gerçekten çok önemli. Özellikle gelen hasta-
larımıza vurguladığımız tek şey bu: “Siz şu 
an bunu yaptırdınız ama 2 ay sonra vücudu-
nuzda farklı gelişmelerin olmayacağı garan-
tisi hiçbir şekilde yok o nedenle düzenli ola-
rak taramalara katılın.”

Erken tanı
HAYAT

 kurtarıyor!

 “Koruyucu Sağlık Hizmeti İlkesi” ile yola 
çıkan Kadıköy Belediyesi Zehra- Mustafa 
Yüksel Mamografi Kadın Sağlığı Merke-
zi, 4 yaşında.  

27 Eylül 2011’de Kadıköy Dumlupı-
nar Mahallesinde açılan Mamografi Ka-
dın Sağlığı Merkezi, Kadıköy’de yaşayan 
ve çalışan tüm kadınlara meme ve jineko-

lojik kanserler konusunda erken tanı ve 
doğru tedaviye yönlendirme hizmetlerini 
ücretsiz olarak sunuyor. 

Meme Hastalıklarına ilişkin muayene, 
mamografi, radyoloji ve meme USG hiz-
metlerinin verildiği merkezde kadın has-
talıklarına ilişkin ise smear, USG testle-
ri yapılıyor. 

Başvuran tüm kadınlara meme muaye-
nesinin yapıldığı merkezde elde edilen bul-
gulara göre yol alınıyor. Muayene sonucun-
da ileri tetkik gerekiyorsa yönlendirme ve 
testler sağlık merkezi doktorlarının göze-
timinde devam ediyor. Testler sonucunda 
kötü huylu tümör rastlanan hastalar tedavi-
nin yapılacağı hastanelere yönlendiriliyor.

Kadıköy Belediyesi Mamografi ve Kadın Sağlığı 
Merkezi’nden Dr. Serap Akın’la “Meme Kanseri Bilinçlendirme 
Ayı” kapsamında meme kanserini ve tedavisini konuştuk

l Eylül BİROL

K
MEMENİZİ TANIYIN
Kadınlar memelerinde bir sorun 
olduğunu nasıl anlar?
n Öncelikle memeyi tanımak 
gerekiyor.
n 10 gün boyunca her gün memeyi 
hem yatar pozisyonda hem de 
oturur pozisyondayken elinizle 
kontrol edin.
n Sadece meme de değil, göğüs 
kafesinin bulunduğu her yeri… Çünkü 
biz genelde meme dediğimizde o 
yoğun kısma dokunuyoruz, üst dış 
yanlarda hatta koltuk altına doğru 
bile doku var. 
n Yapmamız gereken, var olan 
meme dokusunu hissetmek, 
parmaklarımıza gelen yapılanmaları, 
kıvamını, büyüklüğünü tanımlamak. 
n 10 günü düzgün bir şekilde 
değerlendirdikten sonra aylık 
periyodlarda memeye dokunup farklı 
bir şey geldiği zaman “Bu burada 
değildi, bunu gidip kontrol edeyim” 
deme lüksünüz oluyor. 
n Erken tanı bu şekilde sağlanıyor. 
İkinci adım ise düzenli yıllık 
taramalara katılmak. O zaman zaten 
korkulacak bir şey yok.  

TAMAMEN ÜCRETSİZ
Merkezden kimler faydalanabiliyor?
Kadıköy Belediyesi sınırları içinde 
yaşayan ve çalışan herkes bu 
hizmetten yararlanabiliyor. Zaman 
zaman erkek hastalarımız da geliyor. 
Çünkü erkeklerde de çok düşük de 
olsa meme kanseri görülme riski 
var. Meme kanseri yaşı o kadar 
düştü ki o nedenle yaş sınırlamasına 
giremiyoruz. 25 yaşın üstü herkes 
çok rahatlıkla merkezimize gelip 
meme taramasına başlayabilir. 
20 yaşın altında da zaman zaman 
genç kızlarımız geliyorlar. Onlara 
de memeleri ile ilgili genel bilgiler 
veriliyor. Özellikle riskli grup 
tanımlamasında olan hastalarımızın 
düzenli takiplerini yapıyoruz, hatta 
peşlerini bırakmıyoruz!

4 YILDA 50 BİN KADINA HİZMET

Açıldığı günden bu yana 49 
bin105 kadın, 2015 yılı Ocak - 
Ekim ayları arasında ise 8 bin 
939 kadın faydalandı.  2011-
2015 yılları arasında sağ-
lık merkezine başvuran 49 bin 
105 kadından 849’u için bi-
yopsi yapıldı. “Kendi Kendine 
Meme Muayenesi” ve “Meme 
Kanseri”ne ilişkin bilgilendir-
melerin de yapıldığı Mamografi 
Merkezi’nden Kadıköy’de ika-
met eden ve çalışan tüm ka-
dınlar, 0 216 565 66 16’yı ara-
yıp randevu alarak ücretsiz 
olarak yararlanabilir.

Dr. Serap Akın
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Tanıyanlar, ılımlı-geçimli-iyi huylu-anlayışlı benzeri 
sıfatlarla beni anlatabilirler.

Ancak iki ya da üç istisnai fasıl vardır ki, dokunul-
maz alana girer, aynalar yalan söyler:))

Biri Fenerbahçe’dir.
Tarifinde yoğun sevgi, koruma kollama içgüdüsü, 

çokça şefkat vardır.
Pek çok benzerim gibi, söz konusu o olunca göz-

lerime katarakt iner:)
Rakipleri keskin gözlerle izlerim ya da gözlerimi 

kısarak.. Televizyondan ise bu takibim, kamera tribün-
lerdeki çocuklara yaklaşınca bakmak istemem, gözle-
rimi kaçırırım.

Maazallah sınıf(FB!) bilincim bir kazaya uğrama-
sın diye.

Çünkü kalbi iyi kötü çarpan herkesin, ayrımsız her 
çocuğa kulak memesi yumuşaklığında hamur kıva-
mında bakması, bakarken gülümsemesi gerekir.

Forması ne renk olursa olsun.
Kayseri’ye yılda bir iki kez gelen takımını izlemek 

üzere stadyuma formasıyla gelen yavruya vahşice 
yaşatılan korkuyu görünce, derin bir umutsuzluk çök-
tü içimize.

Kocaman adamlar, ifadelerine bakarsanız bir ca-
niden ortalığı temizliyorlar edasıyla eylem yapıyorlar.

Ve zafer: Yavrucak ağlayarak babasına sarılıyor, 
çaresiz baba oğlunun üstündeki husumet nesnesi-
ni, montunu giydirerek kapatıyor. Hayatımızın başka 
alanlarında neler oluyor, neler dayatılıyorsa orda da 
bu oluyor.

Küçücük oğlanın, bunu yıllarca unutmayacağı 
aşikâr. Babanın kederi, üzüntüsü daha da beter.

Belki nerden geldim, niye getirdim diye üzülüyor.
Ek olarak kahramandır ya babalarımız, kimbilir 

içinden nasıl isyan ediyor, mecburi suskunluğundan 
ötürü:(

O çocuğu ve babasını travmadan uzaklaştırmanın 
yolu, mutlu sondan geçiyor.

Saracoğlu’na davet etmek mesela.
Baba oğul, neşesi kederi birbirine karışan binlerce 

benzeriyle, nefes alsın orda. Robin’in füzesinde me-
sela, Nani’nin çalımında, Ozan’ın şaşırtan yeteneğin-
de... Mesela:)

Takımlarını korkmadan, coşkuyla alkışlasın, şarkı-
lara katılsın.

Tam da haftası üstelik:)
Bu sevinç, hepimize iyi gelecek.
İçimiz karardı, hergün kötü haberlerle uyandık, te-

levizyona gazeteye radyoya twitter’a göz atmaktan, 
kulak kabartmaktan korkar olduk.

Sevinç gözyaşları istiyoruz, birbirimize gördün mü 
bak, ne güzel oldu demek istiyoruz.

Ağlama, korkma görüntülerini hiç değilse bu du-
rumdan silmek istiyoruz.

Kadıköy Belediyesi’nin Mardin Artuklu’ya yolladığı 
bankların üstünde kıkırdayan yavruları görünce hüz-
ne ara verdiğimiz gibi.

Anladın mı sevgilim, sayın Fenerbahçem?:)
Böyle hikâyeler de bekliyoruz.

Güzel bir hikâye 
olsun, anlatmaya 
doyamayalım!

FERYAL 
PERE

u sezon ligdeki takımların kalitesine de-
ğinirken, liderliğe oynayacak güçteki ta-
kımların sürpriz sonuçlarla karşılaşmasının 
muhtemel olduğunu ifade eden Mehmet Ba-

turalp, seyir zevki olan bir lig beklediğini belirtti.
Basketbol Süper Ligi’ndeki takımları özetle değer-

lendiren Baturalp, “Bu sene transferler dikkat çekiyor. 
Fenerbahçe 7-8 oyuncusunu gönderdi yeni bir kadro 
oluşturdu. Çok iyi bir kadro kurdular. Amerika’da NBA 
takımlarıyla yaptıkları maçta Amerika’da ilk defa bir 
Türk takımı bir NBA takımını yendi. Daha önceden İs-
tanbul’da Boston Celtics’i yenmişti. Fenerbahçe iyi yol-
da. Anadolu Efes, Türkiye Basketbol Antrenörler Der-
neği’nin turnuvasında başarılıydı. Şampiyon oldular. İyi 
birtakım. Banvit de öyle. Galatasaray yeni bir oluşuma 
gitmiş, yeni bir kadro oluşturmuşlar. Dolayısıyla hepsi 
ligde iddialı durumda. Beşiktaş iyi bir kadro kurdu. Da-
rüşafaka benim okulum. Sponsoruyla onlar da çok iyi 
bir kadro kurdu. Karşıyaka’yı  Cumhurbaşkanlığı Kupa-
sı’nda seyrettim. Giden oyuncularına rağmen Karşıya-
ka seyircisinin desteğiyle mükemmel bir kadro oluştur-
muşlar. Hepsi ligde zirveye oynayabilecek güçte. Ama 
şu anda içlerinde en şanslı olan görünüşte Fenerbahçe. 
Ama bunu söylemekle olmuyor. Sahada gerçekleştirmek 
lazım. Basketbol öyle bir oyun. Sahada mücadele eden 
takımlar ligin kaderini değiştirir” dedi.

Diğer takımların da her an sürpriz yapabilecek 
güçte olduğuna dikkat çeken Baturalp, “Her çıktığın 
maça rakibine saygı duyarak çıkman lazım. Yoksa 
puan kaybedersin. Tüm bunlar bittikten sonra önem-
li olan ilk 8’e girebilmek. Sonra play off’lar oynanır. 
Bu yıl ligin geçen yıllara nazaran çok daha iyi geçece-
ği kanısındayım. Euro Lige katılacak takımlar da tah-

min ediyorum ki Euro Lig’te bayağı ses getirecekle-
rini düşünüyorum” diye konuştu.

KADIKÖY VE BASKETBOL
Basketbolun Kadıköy’de sevilen bir spor ol-

duğunu belirten Baturalp “Parklarda basketbol 
sahaları var. Küçüklükten beri özlemle bekle-
diğim bir şey var. Sokaklarda basketbol topuy-
la dripling yapan çocukları görmek. Buna Kadı-
köy’de rastlıyorum. Zannediyorum ki İstanbul’un 
basketbol kaynağı Kadıköy’den geçiyor.” dedi. 

“Spor okullardan başlamazsa ondan sonra ço-
cukları sporla kaynaştırmak çok zor” diyen Batu-
ralp, sporun çocuklar için faydalı olduğunu vurgu-
ladı. Ebeveynlere çocuklarını spora yönlendirmeleri 
tavsiyesinde bulunan Baturalp, “Spor yapan çocuk 
sağlıklı olur. Mühim olan çocuğun spor yapması. 
Dünyanın en iyi sporcusu olacak diye bir kaide yok. 
Ben de bir baba ve dede olarak anne ve babalara bunu 
tavsiye ediyorum. Spor dostlukların, fedakarlıkların bir 
araya geldiği bir ortam” diye konuştu.

Turgay Demirel’in Uluslararası Basketbol Federas-
yonu Başkanı olmasının çok önemli bir gelişme olduğu-
nu,  Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı olan Ha-
run Erdenay’ın da başarılı olacağına inandığını söyleyen 
Baturalp’in, basketbola gönül veren ve basketbolcu ol-
mak isteyen gençlere de tavsiyesi var: “Çok çalışın, sa-
bırlı olun, başarı ardından gelir”.

BASKETBOL DOLU BİR HAYAT
1936 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Mehmet Ba-

turalp, Darüşşafaka Lisesi'nde basketbola başladı. 1954 
yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Takımının 1954-
55 sezonunda tarihinde ilk kez İstanbul Basketbol Ligi 
şampiyonu olan kadrosunda yer aldı. Basketbolu bırak-
tığı 1967 yılına kadar Fenerbahçe’de forma giydi. 

İki kez genç, 71 kez A 
Milli Takım forması giydi. 

Baturalp 10 Ocak 1968 günü Fenerbahçe'nin Av-
rupa Kupa Galipleri Kupası'nda Fransız Kupa şampiyo-
nu Asvel'i 68-61 yendiği maçta aktif basketbolculuk ya-
şamını noktaladı. Aktif basketbolculuk yaşamında pek 
çok şampiyonluk ve başarı elde eden Baturalp, 1965-66 
sezonunda Fenerbahçe'de oyuncu-antrenör olarak başla-
dığı antrenörlük yaşamında da şampiyonluklar ve başa-
rılar tattı. 1971, 1973 ve 1975 yıllarında Avrupa Bas-
ketbol Şampiyonası'na katılan Türk milli takımını idare 
etti ve 1973'te Avrupa sekizinciliğine ulaştı. Bu sonuç 
1951'deki altıncılıktan 1997'deki sekizinciliğe dek milli 
takımın 46 senede ulaştığı en iyi derece oldu.

1992’de aktif basketbol yaşantısını sonlandıran Ba-
turalp, basketbol yorumculuğu yaptı. Halen Türkiye 
Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) Başkanlığını 
yürüten Mehmet Baturalp, 60 yıldan fazla basketbolun 
içinde olduğunu belirterek, “Yoğun tempo ile basketbol 
ile dolu bir hayat devam ediyor” dedi.

Basketbol
Basketbolun usta ismi Mehmet Baturalp, yeni başlayan Basketbol 
Süper Ligi’ni, takımların genel durumunu değerlendirdi 

Baturalp
ve

Amatör futbol heyecanı

Belediye, spor yapıyor
Kadıköy Belediyesi’nin geleneksel 
olarak düzenlediği birimler arası spor 
turnuvaları başladı. Birim çalışanları-
nı spor heyecanı sardı. Takımlar ha-
zırlandı, başarı için hedefler belirlen-
di. Birim müdürleri de takımlarından 
turnuvalarda başarı bekliyor. 

“HERKES SPOR YAPSIN”
Farklı müdürlüklerde çalışan per-

sonelin kaynaşmasını, birbirlerini ta-
nımalarını sağlamak amacıyla spor 
turnuvaları düzenlediklerini söyleyen 
Kadıköy Belediyesi Gençlik Spor Mü-
dürü Zafer Batar, gelen talebe göre 
futboldan basketbola, satrançtan masa 
tenisine kadar farklı branşlarda spor 
etkinliğinin yer aldığını belirtti. 

Futbola ilginin yoğun olduğunu, 20 takımın 
başvurduğunu söyleyen Zafer Batar, “Turnu-
valar Kasım ayında sonuçlanacak. Önümüzde-
ki yıl daha iyisini yapmaya çalışacağız. Gele-
neksel olmasını istiyoruz. Talep olursa branşları 
da arttırırız. Belediye yönetimimiz önemli des-

tek veriyor bu etkinliğe. Yolu düşenleri Kalamış 
Gençlik Merkezi’ndeki müsabakaları izlemeye 
davet ediyoruz” dedi. 

7’den 70’e herkesin spor yapması mesajını 
verdiklerini anlatan Batar, “Masa başında olan-
lara bir nebze olsun hareket imkanı sağlamayı 
amaçladık” diye konuştu.

“KUPALARA TALİBİZ”
Spor turnuvaları öncesi belediye-

nin farklı müdürlüklerini de spor he-
yecanı sardı. Birim müdürleri takım 
oyuncularıyla bir araya gelerek başa-
rı ve fair play ruhuyla güzel bir tur-
nuva ve zevkli maçlar çıkarmalarını 
istedi. 

Yapı Kontrol Müdürü Feyza 
Bayrak’a Yapı Kontrol Müdürlüğü 
futbol ve basketbol takımı oyuncu-
ları forma hediye etti. Çalışma arka-
daşlarına ve takım oyuncularına gü-
vendiğini söyleyen Feyza Bayrak, 
“Turnuvada centilmenlik ve kupalar 
bekliyorum” diyerek başarı hedefini 
takıma iletti.

SAHADA DA BAŞARI BEKLİYOR
Bilgi İşlem Müdürü Şevki Köseoğlu ise biri-

mindeki oyuncularıyla yaptığı kısa ve öz toplan-
tıda, “Çalışma yaşamınızdaki başarıyı sahada 
da bekliyorum. Antrenmanlarınızı aksatmayın” 
diye konuştu.

Kadıköy Kulüpler Birliği Başkanı Taşkın Tuna, 
İstanbul Süper Amatör Futbol Ligi’nin devam et-
tiğini, 1. Amatör Futbol Ligi’nin ise yeni başladı-
ğını söyledi. Taşkın Tuna, Kadıköy’den 1. Ama-
tör Futbol Ligi’ne Acıbadem Üsküdar, Fikirtepe 
Dumlupınar, Koşuyolu ve Yeldeğirmeni kulüple-
rinin iştirak ettiğini belirtti.

Kadıköy’de amatör sporun son dönemde geliş-
me kaydetmesinde Kadıköy Belediyesi’nin katkı-
larına değinen Tuna, Belediye’ye de teşekkür etti. 
Tuna, Kadıköy’de spor kulüplerinin en önemli so-
rununun saha eksikliği olduğunu vurgulayarak, 
“Kadıköy’de bir spor sahası olsa antrenman ve 
maçlarımızı Kadıköy’de yapma imkânımız olur-
du” dedi. 

Aynı zamanda Koşuyoluspor Kulübü Başka-
nı olan Tuna, “Kadromuz iyi, beş hazırlık maçının 
üçü berabere ikisini galibiyetle tamamladık. Ligde 
de başarılı olmak istiyoruz” dedi. 

“TESİS SIKINTISI VAR”
Acarspor Kulübü Başkanı İlhan Akay ise 

amatör sporun zor şartlar altında spora katkısını 
sürdürdüğünü ifade ederek başladığı konuşmasın-
da, tesis sıkıntısı yaşadıklarını söyledi. Genç ve A 
takım olmak üzere iki kategoride 2. Amatör Lig’e 
katıldıklarını söyleyen Akay, federasyondan ama-
tör spor kulüplerine destek istedi. 

Kadıköy Belediyesi’nin desteklerinin yeni se-
zon öncesi kulübe güç kattığını söyleyen Yeni-
dünya Spor Kulübü Başkanı Burhan Yenidünya 
U 16 ve 2. Amatör’de liglere katıldıklarını,  ka-
dın futbolunda da 3. Lig’de yer aldıklarını belirtti. 

Kadıköy Kulüpler Birliği Genel Sekreteri Me-
tin Karabiber ise maddi imkânsızlıkların amatör 
spor için en önemli sorun olduğunu ifade etti. 

Kaptan takımını sırtladı
İstanbul Süper Amatör Ligi 5. Hafta maçları oynandı. 5. Grup maçların-
da Gülsuyu ile Yeni Sahra Stadı’nda karşı karşıya gelen Acıbadem, maç-
tan 1-0 mağlup ayrıldı. 
İlk yarısı golsüz tamamlanan  maçın ikinci yarısında iki takım da golü dü-
şünerek, kontrataklarla gole ulaşma hedefiyle maçı kazanmaya çalıştı. 
İkinci yarının hemen başında Gülsuyu ekibinin 7 numaralı oyuncusu de-
fans bloğunu geçip, kaleciyle karşı karşıya kaldığı atakta topu kaleci-
ye şutlayınca net gol fırsatını kaçırdı. Acıbadem defansı bu etkili ata-
ğın ardından zaman rakibinin önemli ataklarıyla karşı karşıya kaldı. Bu 
ataklardan birinde Gülsuyu’nun 4 numaralı formayı taşıyan kaptanı Erol 
kalabalık defans arasında kalabalık geldikleri atakta topu filelerle bu-
luşturunca Gülsuyu 1-0 öne geçti. Maçın kalan bölümünde de etkili olan 
taraf Gülsuyu olurken Acıbadem oyuncuları uzaktan şutlarla beraberliği 
yakalamaya çalıştılar. Maç Gülsuyu’nun 1-0’lık galibiyetiyle tamamlandı.

l Mustafa SÜRMELİ

B

İŞTE LİGLERDEKİ KULÜPLERİMİZ
Süper Amatör Lig; 
Bostancıspor - 3. Grup 
Acıbademspor - 5. Grup
17 yaş altı (U17) Ligi; 
Acıbadem Üsküdar, Kozyatağı - 30. Grup 
Bostancı, Fikirtepe Dumlupınar - 33. Grup
Yenidünya Spor  - 34. Grup
15 yaş altı (U15) liginde;
Bostancı ve Fikirtepe Dumlupınar 29. Grup

Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen 2015 yılı personel spor turnuvaları başladı

29 EKİM
CMHURİYET BAYRAMI 

KUTLU OLSUN

Mehmet Baturalp, 24 Kasım 

1955 Macaristan milli maçı
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adıköy Belediyesi tarafından ilk 
kez 1994 yılında düzenlenmeye 
başlayan ve geleneksel hale ge-
len Cumhuriyet Bayramı Yürü-

yüşleri için Kadıköy’de hazırlıklar tüm hı-
zıyla sürüyor. Başta Bağdat Caddesi olmak 
üzere ilçenin pek çok cadde ve sokağı Kadı-
köy Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuri-
yet Bayramı için hazırlandı.

Biz de 29 Ekim’e hazırlanan Kadıköy-
lülere görüşlerini sorduk. Cumhuriyet ile il-
gili düşüncelerini gazetemize anlatan Ka-
dıköylüler, ilçede düzenlenen Cumhuriyet 
Bayramı etkinliklerini ve özellikle gelenek-
sel hale gelen 29 Ekim Cumhuriyet Yürüyü-
şü’nü çok beğendiklerini ifade ediyor.

“CUMHURİYET KURTULUŞTUR”
Yüksel Tekin (Ayakkabıcı): Cumhu-

riyet bir kuruluştur, 
kurtuluştur. Türkiye 
Cumhuriyeti’nin ku-
ruluşudur. Varoluşu-
muzdur. Korunması, 
gözetilmesi gereken 
değerimiz.

Katılmayı çok is-
terim bu yılki yürü-
yüşe. Cumhuriyet de-

ğerlerimizi korumalıyız, bu değerlere sahip 
çıkmalıyız. 

Sezai Polat: Cumhuriyet Bayramı’nın 
coşkuyla Kadıköy’de kutlanmasını çok güzel 
buluyorum. Ümraniye’de oturuyorum ama 
Kadıköy’deki Cumhuriyet Yürüyüşlerini bi-
liyorum. Bayraklarla Bağdat Caddesi’nde 
binlerce insanın bayram kutlaması güzel. Ai-
lemle, akrabalarımla katılıyorum bazen. İlla-
ki duygulanıyor, heyecanlanıyoruz. Bu yıl da 
katılacağım. 

“ESKİDEN BİSİKLET KİRALARDIK”
Ali Özen (Bisikletçi): 1959’dan bu yana 

Kadıköy’deyim. 3 ya-
şında geldim Kadı-
köy’e. Çırak olarak 
başladığım bisiklet 
dükkanını aldım. Şü-
kür Rabbime Cumhu-
riyetle yönetiliyoruz. 
Ne mutlu bize. Çocuk-
luğumda Cumhuriyet 
Bayramlarında bisik-

let kiralardık. Eskiden Kuşdili Çayırı pik-
nik yeriydi. Çadırlar kurulurdu. At kiralarlar-
dı. Bilmez miyim Cumhuriyet yürüyüşlerini. 
Eskiden Cumhuriyet Bayramlarını tahta stad-
yumda kutlardık. Harp okulları resmigeçit 
yaparlardı. Biz de onlarla beraber yürürdük. 
Bildiğimiz marşlarda eşlik ederdik. İki defa 
da Bağdat Caddesi’ndeki yürüyüşlere katıl-
dım. Tabi şimdi yaş ilerledi ama inşallah fır-
sat bulursam en önde katılmak isterim.

Orhangazi Gündüz: Cumhuriyetimizin 
92. yılını kutlayacağız. Heyecanlıyım, gurur 
duyuyorum Cumhuriyetle. Bağdat Cadde-
si’ndeki Cumhuriyet yürüyüşlerine katılırım. 
İnşallah bu yıl da katılmayı düşünüyorum. 
Her şeyi Cumhuriyete borçluyuz. 

“FENER ALAYI ÇOK GÜZEL”
Saim Konuk: 65 yaşındayım. Çocuk-

luğumuzda 10 yaşlarında Vatan Cadde-
si’ndeki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 
kutlamalarına giderdik. Çok muhteşem 
olurdu. Geçit törenine esnaflar da katılır, 
ürettikleri ürünlerden halka dağıttıkları 
olurdu. Kadıköy’de Bağdat Caddesi’nde-
ki yürüyüşleri, gece düzenlenen fener ala-
yını biliyorum. Çok güzel. Gençlerimize 
bazı şeyleri anlatırken bazı şeylerin yapıl-
ması şart. Yürüyemedim ama izleyici ola-
rak katıldım Cumhuriyet yürüyüşlerine. 

Nazime Okçuoğlu: Bağdat Cadde-

si’nde Kadıköy Belediyesi’nin tertip ettiği 
yürüyüşlere İstanbul’da olduğumda hemen 

hemen her yıl katılıyorum. 

Arkadaşlarımla birlikte çok güzel, çok 
heyecanlı, çok duygulu yürüyüşler oluyor. 
Yıllar önce katıldığım ilk yürüyüşü hatırlı-
yorum. Bu yılkine de katılacağım. Şaşkın-
bakkal’da oturuyorum. Evimi taşıma duru-
mum var ama Cumhuriyet Yürüyüşü’nden 

sonra taşınmak istiyorum. O coşkuyu ya-
şayacağım. Çok güzel oluyor. Soğuk-

ta bile üşümüyorsun. Kol kola yürüyoruz. 
Gençlerin bayrağımızı taşıması çok duygu-
landırıyor beni. 

Nurettin Polat: Bayrak satıyorum de-
vamlı. Çok onurlu bir iş. Aynı zamanda geçi-
mim. Herkes bayrak alsın. 

CUMHURİYET’E SAHİP ÇIKALIM
Semra Dümer: Ka-

dıköy’de Cumhuriyet 
kutlamaları coşkulu olu-
yor. Bağdat Caddesi’nde 
kalabalık, heyecan ve 
coşku içinde yürüyoruz. 

Cumhuriyet özgürlüğü-
müz. O’na sahip çıkalım. 

Kadıköylü, Cumhuriyet 
Yürüyüşü’ne hazır Bağdat Caddesi, 29 Ekim 

Cumhuriyet Bayramı 
Yürüyüşü’ne hazırlanıyor. 

Cumhuriyetimizin 92. 
Yıldönümü dolayısıyla bu 

yıl 22.’si düzenlenecek olan 
Geleneksel Cumhuriyet 

Yürüyüşü’ne vatandaşlar da 
bayraklarıyla katılıyor

Kemal Eroğul: 1958’den beri Kadıköy’de 
yaşıyorum. 72 yaşındayım. Bugüne 
kadar Kadıköy’de düzenlenen 
Cumhuriyet Yürüyüşleri’nin hepsine 
ailem ve yakınlarımla katıldım. Kadıköy 
Belediyesi’nin 1994’te düzenlediği ilk 
Cumhuriyet Yürüyüşüne yeğenlerimle 
katıldım. O zaman çok küçüklerdi. 
Cumhuriyet Yürüyüşü benim için, Kadıköy 
Belediyesi’nin, halka Cumhuriyet’in 
güzelliklerini anlattığı, hatırlattığı 
bir etkinliktir. 1994’te düzenlenen 
Cumhuriyet Yürüyüşündeki duygularımı 
kelimelerle ifade edemiyorum. 
Heyecanlıydım. Yeğenlerimi yanıma aldım, 
o gün Kazasker’den beraberce çıktık. O 
toplumun içine girip o havayı koklamak 
bambaşka bir olay. Bayrağını alıyorsun… 
Cumhuriyet coşkusu…

l Mustafa SÜRMELİ

"1994’TEN BERİ 
KATILIYORUM"

K
Kadıköy Belediyesi her yıl 
olduğu gibi bu yıl da tüm 
ilçeyi bayraklarla donattı
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24 Ekim Cumartesi günü, saat 
15.00’te, Kadıköy Belediyesi tarafın-
dan Tarihi Çarşı’da bayrak dağıtımı ger-
çekleştirilecek. Aynı gün Cumhuriyet 
Bandosu, 15.00’te Altıyol’da, 16.30’da 
Bahariye Süreyya Operası önünde, 
18.00’de Mehmet Ayvalıtaş Parkı’nda, 
19.30’da Tarihi Çarşı PTT önünde per-
formans gerçekleştirecek.

26 Ekim Pazartesi günü, saat 
10.00’da Kadıköy İskele Meydanı Tören 
Alanı’nda meşale yakma töreni gerçek-
leşecek. Aynı gün Cumhuriyet Bandosu, 
16.00’da Hasanpaşa, 17.30’da Halitağa, 
19.00’da ise Yeldeğirmeni’nde olacak.

31 Ekim Cumartesi günü Moda Gönül-
lüleri 10.00 ve 17.00 arasında, Moda Gö-
nüllü Evi’nde “Cumhuriyet Kazanımları 
Söyleşisi” gerçekleştirecek. Ardından Si-
multane Satranç gösterisi sunulacak. Aynı 
gün Acıbadem Gönüllüleri 16.00’da Acıba-
dem Gönüllü Evi’nde Cumhuriyet Bayramı 
kutlaması etkinliği kapsamında, Atilla Da-
mar ile şiir dinletisi ve Atatürk’ün sevdiği 
şarkılar konseri gerçekleştirecek.

27 Ekim Salı günü, saat 10.00’da Moda 
Deniz Kulübü tarafından, kulübün ser-
gi alanında Atatürk’e hitaben “Sayen-
de” sergisi gerçekleştirilecek. Aynı gün 
saat 18.00’de Lions 118-Y İstanbul Ana-
dolu Yönetim Çevresi Federasyonu’nun 
Caddebostan Kültür Merkezi’nde “Cum-
huriyet Bize Çok Yakışıyor” resim sergisi 
olacak. Akşam saat 20.00’da ise Kadıköy 
Belediyesi tarafından Haydarpaşa Garı’nda 
“Cumhuriyet gecesi” etkinliği gerçekleşti-
rilecek. Etkinlik kapsamında Prof. Dr. İl-
ber Altaylı “Cumhuriyet Türkiye’sinde eği-
tim” konulu bir konuşma gerçekleştirirken, 
İstanbul Senfonu Orkestrası konseri ile ku-
laklar bayram edecek. “Cumhuriyet Fotoğ-
rafları” sergisi de garda olacak.

Kadıköyde 

Cumhuriyet Bayramı 

büyük bir coşkuyla 

kutlanacak. Kadıköylüler 

24 Ekim’den

 4 Kasım’a kadar 

“Barış İçinde Cumhuriyet” 

etkinliklerinde bir 

araya gelecek

Cumhuriyet 
coşkusu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı her 
sene olduğu gibi bu sene de hep birlikte 
karşılayacağız. Kadıköy’ün sokaklarında 
Cumhuriyet’in kazanımlarının coşkusu-
nu barış ve kardeşlik içinde birlikte ya-
şayacağız. Ulu önderimiz Atatürk’ün bize 
emanet ettiği Cumhuriyet, her geçen 
sene daha demokrat ve özgür bir ülke-
de yaşamanın önemini hatırlatıyor. Cum-
huriyet’in demokrat ve özgür bir toplum 
ülküsü, bugün hepimizin varlık nedeni. 29 
Ekim, yurtta ve dünyada sulh ve kardeşli-
ğin, bir arada yaşamanın en etkili tarihsel 
uğrağı. 92 yıl sonra bugün de tüm evren-
sel değerlerin (eşitlik, özgürlük, demok-
rasi) devletin bütün kurumlarında, yurt-
taşların hayatlarında varlık bulması en 
büyük temennimiz.

Yakın zamanda Ankara’da emek, de-
mokrasi ve barış mitinginde büyük bir 
katliam yaşandı. Yüzü aşkın yurttaşımı-
zı kaybettik, ağır yaralı onlarca yurtta-
şımız var. Kısaca demokrasiye, demok-
ratik sisteme karşı yapılmış bir katliam 
yaşadık. İnsanların evlerinden çocukları 
ve aileleriyle çıkarak en doğal hakları olan 
kendilerini ifade etme haklarını gerçek-
leştirecekleri izinli bir mitingde hiçbir şe-
kilde güvenlikleri sağlanmadı. 

Bu sürecin aydınlatılmasını ve gele-
cekte bir daha yaşanmaması gerekliliği 
hepimizin malumu, tek isteği. Artık Türki-
ye, katliamlarla anılan bir ülke olmasın, in-
sanların mutlu ve huzurlu yaşadıkları bir 
ülkenin adı olsun. Barış talebinin bede-
li katliamlar olmamalıdır. Elbette ki Cum-
huriyet ancak barış içinde yaşanır. 

Bu öfke, kin, intikam duygusunun or-
tadan kalkması için ülkemizde ve tüm 
dünyada barış artık sadece bir seçe-
nek değil, bir gerekliliktir. Bizler kork-
mamalıyız, yılmamalıyız. Kendimizi bas-
kı altında hissetmemeliyiz, yine sokağa 
çıkmalı yine günlük yaşamımıza devam 
etmeliyiz. Kadıköy’ümüz, Cumhuriyet’in 
tüm değerleriyle yaşamını sürdürecek. 
Özgürlüğün, barışın, kardeşliğin ken-
ti Kadıköy’ün, dirayetinin, umudunun tüm 
şehre, ülkeye yayılmasının vaktidir. 92 
yıl sonra bugün de bir kez daha Cumhu-
riyet’in kazanımlarıyla barışa, kardeşliğe 
hep birlikte yürüyelim…

Cumhuriyet’le… Yurtta sulh cihanda sulh

Değerli Kadıköylüler

Aykurt 
Nuhoğlu 
Kadıköy Belediye Başkanı

kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği cumhuriyet Bayramı etkinlikleri 
bu sene de dolu dolu. kadıköylüler 24 Ekim’den itibaren cumhuriyet 
ruhunu kadıköy sokaklarında yaşatacaklar... 

24 Ekim Cumartesi

25 Ekim Pazar günü ise bu sefer Bağ-
dat Caddesi’nde saat 15.00’te bayrak da-
ğıtımı gerçekleştirilecek. 

Cumhuriyet Bandosu ise, 15.00’te 
Suadiye Işıklar’da, 16.30’da Bağdat 
Caddesi Kazım Kulan İş Merkezi önün-
de, 18.00’de Bağdat Caddesi İskele So-
kak’ta, 19.30’da Caddebostan Migros ar-
kasında olacak.

25 Ekim Pazar

26 Ekim Pazartesi

27 Ekim Salı

28 Ekim Çarşamba günü, saat 11.00’de 
Göztepe Anadolu Teknik Lisesi’nde, Göz-
tepe Gönüllüleri “Atatürk ve Cumhuri-
yet” söyleşisi gerçekleştirecek. 13.00’de 
Kadıköy İskele Meydanı Atatürk Anıtı’n-
da çelenk sunma töreni yapılacak. 14.00’te 
ise Bostancı Gönüllüleri Bostancı Gönül-
lü Evi’nde cumhuriyet bayramı kutlama-
sı yapacak. Cumhuriyet bandosu 16.00’da 
Altıyol, 17.30’da Tarihi Çarşı PTT önü, 
19.00’da Haldun Taner Kışlası’nda perfor-
mans sergileyecek. 

28 Ekim Çarşamba
31 Ekim Cumartesi

3 Kasım Salı günü, Zühtüpaşa Gö-
nüllüleri Zühtüpaşa Gönüllü Evi’nde saat 
13.30’da “Çocuklarla Cumhuriyetimizin 
92. Yılını Kutluyoruz” etkinliği yapacak. 

3 Kasım Salı

4 Kasım Çarşamba günü ise Cumhuri-
yet Bayramı etkinlikleri, Fikirtepe Gönül-
lüleri’nin Fikirtepe Gönüllü Evi’nde, saat 
13.30’da öğretim görevlisi Yeşil Bahar 
ile yapacağı “Cumhuriyet’in Ülkemiz İçin 
Önemi” etkinliği ile sona erecek. 

4 Kasım Çarşamba

29 Ekim’de ise program dolu dolu geçe-
cek. Sabah 09.00’da Kadıköy Kaymakam-
lığı’nda tebriklerin kabul töreni gerçekleş-
tirilecek. 10.30’da Cumhuriyetimizin 92. 
Yılı Resmigeçit Töreni, Bağdat Caddesi 
Feneryolu Mevkii’nde yapılacak. 14.00’de 
29 Ekim Bisikletçileri tarafından yapılacak 
olan Cumhuriyet Bayramı Bisiklet Sürüşü 
Caddebostan Migros Yanı’ndan başlayacak. 
14.30’da Fenerbahçe Gönüllüleri Fener-
bahçe Gönüllü Evi’nde Cumhuriyet Bay-
ramı kutlaması yapacak. Feneryolu Gönül-
lü Evi’nde ise kutlama 15.00’de başlayacak. 
Cumhuriyet Bandosu en görkemli gösterisi-
ni bayramda, saat 18.30’da Suadiye Işıklar- 
Bağdat Caddesi Kazım Kulan İş Merkezi 
önünde yapacak. Kadıköylülerin geleneksel 
Cumhuriyet Yürüyüşü ise 19.00’da Bağdat 
Caddesi Suadiye Işıklar’da gerçekleşecek.

29 Ekim Perşembe
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