
Kad�nlar, yoksullu�a, güvencesizli�e,
kad�n cinayetlerine, ayr�mc�l��a,

do�an�n talan edilmesine kar��
Kad�köy’de bulu�tu. “Birbirimize sahip

ç�k�yoruz, isyan ediyoruz,
soka�a ç�k�yoruz” diyen

binlerce kad�n,
örgütlenerek
özgürle�tiklerini
belirtti. Kad�köy
Belediyesi de
düzenledi�i çe�itli
etkinliklerle
kad�nlarla
bulu�urken,
Belediye Ba�kan�
Selami Öztürk 8

Mart sabah� belediye
çal��an� kad�nlar�

güllerle kar��lad�. 

Ad res: Hasanpa�a Mah. Fahrettin
Kerim Gökay Cad. No: 2 Kad�köy

Belediyesi 4. kat B blok

Tel: (0216) 348 70 60 - 336 61 33

Faks: (0216) 345 82 02    

E-posta:
gazetekadikoy@gmail.com

Web:
www.gazetekadikoy.com.tr

◗ 11 MART - 17 MART 2011 ◗ Y›l: 11 ◗ Say›: 577 ◗ 20 Kr.

◗◗ Haberi 14. Sayfada
◗◗ Haberi 11. Sayfada

Sadece Türkiye de�il, dünyan�n
karikatür alan�nda önde gelen

isimlerinden olan ve Türkiye'de mizaha
yön veren karikatür ustas� Turhan

Selçuk, ölümünün 1. y�ldönümünde
an�l�yor. 11 Mart 2010’da kaybetti�imiz

ustay� Gazete Kad�köy olarak biz de
sayg�yla an�yoruz. 

Kad�köy Belediyesi gelen
talepler do�rultusunda dini

tesislerin bak�m ve onar�mlar�n�
gerçekle�tiriyor.

Yelde�irmeni
Semt Poliknili�i

hastane
konforundaki yeni

haliyle hizmete
açıldı. 

● Haberi Sayfa
12’de

Hastane konforunda bir poliklinik
�STANBUL’da 40 gün 40 gece alı�veri�

ve e�lence keyfi ya�atacak olan
�stanbul Shopping Fest, 18 Mart'ta

ba�lıyor. Özel kampanyaların
düzenlenece�i, AVM'ler ve

ma�azaların gece geç saatlere dek
açık kalaca�ı festivalin Anadolu
yakasındaki adresleri ise Ba�dat

Caddesi ve Bahariye olacak. ● 3’te
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Kadıköy Belediyesi
Süreyya Operası’nda

Pazartesi Konserleri devam
ediyor. Piyanist Toros Can “�ki

Kontrast Sonat” ba�lıklı
resitaliyle Süreyya’ya konuk
olacak. ''Resital teması niçin

'�ki Kontrast Sonat'?.. Sanırım
bunun cevabını tanıdı�ımız,

bildi�imiz Schubert'te de�il de,
21. yüzyılın ilk yıllarında

yazılmı� olan ve geleneksel
müzik dinleyicisi için asıl
kontrastı yaratacak olan

Manoury Sonat'ta aramak
lazım. Yalnızca yazıldı�ı

tarihlere bile bakıldı�ında iki
sonatın kontrast yaratmaları,

dinleyiciye farklı ö�eler
sunmaları/sunmamalarının

apaçık ortada oldu�unu
dü�ünüyorum ama asıl
yo�unla�mak istedi�im

kontrast noktası iki sonatın
form/biçim farklılıkları'' diyen

piyanist Can, bu deneyimi
ya�amak için sizi 14 Mart

Pazartesi ak�amı saat 20.00’de
Süreyya’ya davet ediyor.

Pazartesi akşamı
konsere davetlisiniz!

◗◗ Haberi 8. Sayfada

40 gün 40 gece alışverişe hazır mısınız?

Kadıköy’de 
dini tesisler
ONARILIYOR
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Turhan Selçuk ölümünün
1. yılında anılıyor

Kadıköy Belediyesi
Gözcübaba Camii’sini
yeniden in�a ediyor.
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Bu gün Tu nus’un bu lun du �u yer de
M.Ö. 825 y� l�n da Sur �eh rin den
ge len Fe ni ke li ler (Tyri en ler) bir

�e hir kur mu�, son ra la r� Kar ta ca ad� n�
alan bu yer le �im mer ke zi ne “Karc he -
don” ad� ve ril mi� ti. 

Fe ni ke li ler Ka d� köy’e yer le� me ye
ba� la y�n ca bu ra ya “Ye ni �e hir” an la m� na
ge len Chal ke don de mi� ler dir. Karc he -
don ve Chal ke don ke li me le ri nin iki si de
Fe ni ke is mi dir. Bir bi ri ne ya k�n l� �� da ga -
yet aç�k t�r ve böy le ce Kal ke don’un bir
Fe ni ke �eh ri ol du �u ka na ati aç�k l�k ka -

za n�r. 
Ka d� köy’e Kal ke don is mi ni ve ren -

le rin Fe ni ke li ler ol ma s� na ra� men, ilk
yer le �en le rin Fe ni ke li ler mi yok sa
Me ga ra l� lar m� ol du �u ön ce den de
bil di ril di �i gi bi tam ola rak bel li de �il -
dir. 

1350 y� l�n da Ka d� köy Os man l� lar
ta ra f�n dan is ti la edil dik ten son ra is mi
“Ka l� c� Dün ya” ol mu�, fa kat bu de -
yim faz la kul la n�l ma m�� t�r.

Da ha son ra ki y�l lar da �s tan bul
Türk ler ta ra f�n dan zap te dil mi� ve Ka -

d� köy, Fa tih’in ilk kad�s� olan H� d�r Bey’e ma kam
öde ne �i kar �� l� �� ar pa l�k ola rak ve ril mi� tir. Böy le -
ce Ka d� köy is mi yer le �ip, gü nü mü ze ka dar gel mi� -
tir.

Sa y�n Mit hat Ser to� lu’nun ara� t�r ma la r� na gö -
re, Fa tih’in ka d� s� Ce lal za de H� d�r Bey me� hur
Nas ret tin Ho ca’n�n k� z� n�n to ru nu dur. 1453’ten
son ra Ka d� köy’de her alan da bir ge ri le me ba� la -
m�� t�r.

1540 y� l�n da �s tan bul’u zi ya ret eden Fran s�z
gez gin Pi er re Gyli es “Ka d� köy ar t�k bir köy dür”
der.

An cak, 19. yüz y�l da H� ris ti yan la r�n Ka d� köy’e

gel me siy le ye ni den bir can l� l�k ba� lar.
■ KA DI KÖY’E HI R�S T� YAN HAL KIN 

YER LE� ME S�
�s tan bul’un fet hin den son ra Ka d� köy’ün ilk

yer le �im ye ri bu gün Os ma na �a Ca mi i’nin bu lun -
du �u ye rin do la y� d�r.

Rum ve Türk ma hal le le ri bir bi ri ile ili� ki le ri ni
sür dür mü� ler, 18. yüz y� la ge lin ce ye ka dar Ka d� -
köy ge nel lik le zen gin Rum la r�n yer le� ti �i say fi ye
ye ri ola rak ta n�n m�� t�r.

Da ha son ra ki dö nem de Le van ten ler Al t� yol,
Ba ha ri ye, Mo da ve Yo �urt çu semt le rin de otur ma -
ya ba� lam�� lar d�r. 

G E  R E K  L İ
KAY MA KAM LIK: 330 60 99
‹L ÇE EMN. MD.: 411 70 05
TOPLUM SA⁄ LIK MRK.: 336 08 28
‹L ÇE M‹L L‹ E⁄‹ T‹M M.: 346 83 68
‹L ÇE NÜ FUS M.: 337 39 93
GENÇ L‹K SPOR  ‹L ÇE M.: 347 32 50
MAL MÜ DÜR LÜ ⁄Ü: 336 05 77
MÜF TÜ LÜK: 336 25 06
AD L‹ YE: 349 79 60-63
TÜ KO DER: 349 85 10
TÜ B‹ DER: 449 26 26
KA DAS TRO MÜD.: 456 32 58
KADIKÖY TAPU MÜD.: 456 32 55

456 32 57
456 32 53

TAPU ATA�EH�R: 456 32 46-47
SSK Böl ge Müd.: (0216) 565 40 30
PTT Mü dür lü �ü: (0216) 337 44 10
Hay dar pa �a Gar: 348 80 29
‹DO: 0212 444 44 36

KA DI KÖY BE LE Dİ YE Sİ
San tral: 542 50 00
(Me sa i sa at le ri d› �›n da): 542 50 52
Ça�r› Merkezi: 444 55 22
Ev len dir me Da ire si: 542 50 02
‹mar Mü dür lü �ü: 542 50 71
Te miz lik ‹l. Müd.: 542 50 75               
Za b› ta Mü dür lü �ü: 542 50 79
Alo En gel li Tak si: 444 00 81
Be le di ye Kokteyl Salonu: 345 42 62
Cad de bos tan Kül tür Mr k. (CKM): 

467 36 00-01-02
CKM Gi �e: 467 25 68
19 Ma y›s Kül tür Mer ke zi: 362 11 05-09
Ba r›� Man ço Kül tür Mer ke zi: 418 95 49
Çocuk Sanat Mr k.: 567 84 01  
Ha lis Kurt ça Kl tr. Mr k.: 357 28 36 - 37
Sü rey ya Ope ra s›: 346 15 31 - 32 - 33

ACİL
‹t fa i ye: 347 32 28
Em ni yet Müd.: 411 08 19
Po lis ‹m dat: 155
H› z›r Acil: 112
Yan g›n ih bar: 110-347 32 28
Elek trik ar› za: 186
Gaz ar› za: 187
‹S K‹ Ka d› köy: 345 03 04
Su ar› za: 85
Alo Za b› ta: 153
Bi lin me yen No: 11811
Ma li ye: 189
Te le fon ar› za: 121

HAS TA NE LER
DR. Rana Be�e P lk. : 348 40 27
Ka dıköy Be le di ye si Çocuk
Di� Sa�l›k Poliklini�i: 565 35 67
Ka d. Bld. Çocuk Sa�l›k Plk. : 565 30 88     
H.Nu mu ne Has. : 345 46 80
S. Er sek Has. : 418 96 10
SSK.Eren köy Ruh ve Si nir 
Has ta l›k la r› Has.: 360 91 63
SSK Göz te pe Has.: 566 40 00
Zey nep Ka mil H. : 391 06 80
F.S. Meh met A. Has ta ne si: 578 30 00
Eren köy Fi zik Tedavi ve
Rehabilitasyon Merkezi: 368 01 68
Özel Fe ri han La çin H.: 449 20 81
Flo ren ce Nigh tin ga le H.: 450 03 03
�a fak Has ta ne si: 565 44 44

AİLE SAĞLIK MERKEZİ
Tüccarba�ı A.S.M.: 369 63 16
Toplum Sa� l›k Merkezi: 414 64 72
Mer kez A.S.M.: 349 26 83
Göz te pe A.S.M.: 567 53 62
Ac› ba dem A.S.M.: 327 37 70
Bos tan c› A.S.M.: 380 00 30
Su adi ye A.S.M.: 360 01 96
Sah ra y› ce dit A.S.M.: 385 50 52
Eren köy A.S.M.: 411 60 01
Mer di ven köy A.S.M.: 369 85 78
Ha san pa �a A.S.M.: 340 04 64
Koz ya ta �› A.S.M.: 384 54 47
Fi kir te pe A.S.M.: 346 42 85
H.Mus ta fa Tar man A.S.M.: 550 06 07
Mo da A.S.M.: 414 15 16
Ve rem Sa va� Dis pan se ri: 336 02 29
Ana Ço cuk Sa� l› �› Mrk.: 336 06 39
Fe ner bah çe A.S.M.: 414 82 02
Ka d› köy K› z› lay: 414 74 48

MUHTARLIKLAR
Ac› ba dem: 428 59 59
Bos tan c›: 373 00 36  
Cad de bos tan: 350 13 09
Ca fe ra �a: 345 96 18
Dum lu p› nar: 565 45 58
E�i tim: 348 24 35
Eren köy: 358 13 04
Fe ner bah çe: 346 76 68
Fe ner yo lu: 345 64 01
Fi kir te pe: 349 19 34
Göz te pe: 355 11 92
Ha san pa �a: 337 69 06 
Ko �u yo lu: 325 78 78
Koz ya ta �›: 362 48 05
Mer di ven köy: 358 65 02
19 Ma y›s: 386 86 08
Os ma na �a: 338 25 17
Ra sim pa �a: 345 60 73
Sah ra y› ce did: 385 51 00
Su adi ye: 416 42 13
Züh tü pa �a: 330 41 81

KADIKÖY BELEDİYESİ
GÖNÜL LÜ MER KEZ LE Rİ-

Gönüllü E�itim ve Danı�ma Merkezi
346 57 57

Göztepe Gön. Evi: 346 87 87
Kriton Curi Park Gön.Evi: 416 41 34
Merdivenköy Gön.Evi: 478 37 12
Moda Gön. Evi: 346 85 18
Suadiye Gön. Evi: 445 60 59
Caddebostan Gön. Evi: 357 58 69
Feneryolu Gön. Evi: 567 45 32
Acbadem Gön. Evi: 325 78 38
Bostanc Gön. Evi: 361 30 88
Sahraycedid Gön. Evi: 411 85 42
Fenerbahçe Gön. Evi: 414 12 11
Erenköy Gön. Evi: 302 71 83
Ko�uyolu Gön. Evi: 340 70 33
Osmana�a Gön.Evi: 450 69 90
Ko�uyolu Mah.Evi Gön.: 326 43 61
Müzik Gönüllüleri: 360 39 04
Tiyatro Gönüllüleri: 418 16 46

KA DI KÖY KÜ TÜP HA NE LE Rİ
Kad. Bld. Muh tar Öz ka ya Ktp.:

0216 368 54 82
Kad. Bld. Aziz Ber ker ‹l çe Halk Ktp.:

0216 337 95 25
Kad. Bld. Halk ve Ço cuk Kü tüp ha ne si:

0216 348 91 41 - 42
Kad. Bld. Fikirtepe ESDEM Kütüphanesi:

0216 545 97 60 
Kad. Bld. CKM Sa nat Kü tüp ha ne si: 

0216 467 36 00 -1137
Fah ret tin Ke rim Gö kay Vak f› Ktp.:

0216 337 95 25
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KADIKÖY MECMUASI

Dr. Müfid Ekdal

Haz›rlayan: Buket TURAN

Kad�köy ad�n� nereden ald�?

Henüz Manisa ve Siirt Pervari’deki k�z çocuklar�n�n
ya�ad��� cinsel �iddet olaylar�n�n a��rl��� üstümüzden

kalkmam��ken; son aylarda kad�na kar�� fiziksel �iddet
olaylar�nda bir patlama ya�anmaktad�r. Gün

geçmemektedir ki gazetelerde  hunharca i�lenmi� bir
kad�n cinayeti haberi yer almas�n. Bu cinayetlerde
ma�dur ço�unlukla,  kocan�n(erke�in) �iddetinden
kaçan kad�n olmaktad�r. Cinayet faili de �iddetine

boyun e�medi�i eski veya halihaz�r e�i  yada  birlikte
ya�ad���  erkek,  bazen  baba, a�bi, amca veya day�d�r. 
Ve ne ac�d�r ki ceplerinde savc�l��a yapm�� olduklar�

�ikâyet ve korunma talepleri bulunmaktad�r. 
■ KADINLARIMIZI C�NSEL AYRIMCILI�IN

NEDEN OLDU�U ��DDETE KAR�I 
KORUYAMIYORUZ?  

Ülkemizde kad�n; ya�ad��� haks�zl��a ba�
kald�rd���, insan haklar�n� talep etti�i,  ya�ad��� cinsel-

fiziksel-psikolojik-ekonomik �iddete dur dedi�i için
bedelini can� ile ödemektedir. 

CEDAW olarak an�lan “Kad�nlara Dair Her Türlü
Ayr�mc�l���n Kald�r�lmas� Sözle�mesi”nin tan�nmas�

sa�lanm��ken, Türk Ceza Yasam�zda ve Türk Medeni
Kanununda yap�lan de�i�ikliklerle yasalar�m�zda

kad�n�n insan haklar� yönünde olumlu ad�mlar
at�l�rken, ailenin korunmas�na dair 4320 say�l� kanunun

yürürlükte olmas� gibi olumlu yasal geli�meler
olurken, kad�na kar�� ölümle ve  a��r yaralanmalarla

sonuçlanan �iddet neden h�zl� bir �ekilde artarak
devam etmektedir? Erke�in ve toplumun kad�na bak��

aç�s�-kad�n� erke�in mal� gibi görmesi al�nan yasal
önlemlerle neden de�i�memektedir? Türk kad�n�n�n

insan�n en temel hakk� olan ya�am hakk� neden
elinden al�nmaktad�r? Bu soruyu hepimiz kendimize

sormal�y�z. Geleneklerimizi,  kal�pla�m�� erkek
egemen toplum yap�m�z�, k�z-erkek çocuk yeti�tirme
biçimlerimizi, e�inden ayr�lm�� kad�na bak�� aç�m�z�,

bir kad�n olarak veya daha ayd�nl�k bir ülkede
ya�amak isteyen erkek bireyler olarak

kad�n sivil toplum kurulu�lar�na
verdi�imiz deste�i ve  hatta kad�n�
a�a��layan can�n� yakan vurgular

yapan atasözlerimizi,
deyi�lerimizi  acilen gözden

geçirmeli ve özele�tiri
yapmal�y�z. Kad�na kar��

�iddetin dünyan�n her yerinde
ya�and���n� dile getirmek veya
yüzlercesini korudu�umuzla

övünerek birinin
korunamamas�n� insan olgusu

ile aç�klamak ve hatta olaylar�n
münferit oldu�undan

bahsetmek kabul edilmez. Bu
aç�klamalar devletin sorumlu

makamlar�nda görev yapan
ki�ilerin mazereti  olamaz. Her
toplumsal sorunda oldu�u gibi,
kad�na kar�� �iddet olaylar�nda da

devlet olarak ve toplum olarak
sorumlulu�umuzun bilincinde olmal�y�z. 

■ KADINLARIMIZI ��DDETE KAR�I
KORUYAMIYORUZ

Ülkemizde kad�na kar�� �iddetin önlenmesinde
etkin bir çözüm olarak,  Belediyeler Kanununun

14.maddesi A bendi ile belediyelere Kad�n S���nma
Evi açmak yükümlülü�ü getirilmi�tir. Buna kar��n �u
ana dek aç�lanlar�n ya yetersiz kald��� ya kapand���,

yada e�itimsiz çal��anlar�n istihdam� nedeni ile do�ru
hizmet veremedi�i  görülmektedir. Yeterli say�da

Kad�n S���nma Evi ivedi olarak aç�lmal� ve i�levsellik
kazanmal�d�r. Yerel yönetimlerin bu kanuni

zorunluluklar�n� yerine getirmesi yolunda
düzenleme yap�lmal�d�r. Ancak Kad�n

S���nma Evleri tek ba��na çözüm
olamaz. �iddetin önünü kesmek
ad�na, sivil toplum kurulu�lar�n�n
deste�i al�narak e�itim anlam�nda

önlemler hayata geçirilmeli ve
toplumun kad�n konusundaki

alg�s�n�n de�i�mesi
sa�lanmal�d�r. Emniyet,

jandarma, sa�l�k personeli,
Adalet Bakanl��� personeli,

mülki idare amirlerine kad�na
kar�� �iddet konusunda verilmesi
gereken e�itim yayg�nla�t�r�lmal�
ve kamu personelinin e�itiminin

içselle�tirebilmesi hususu
sorgulanmal�d�r. 

Kad�nlar�m�z�n çal��mas�
yönündeki görünür ve görünmez

engeller ivedi olarak kald�r�lmal�d�r.
Anne olan kad�nlar�m�z�n kre� sorunu

gerçek anlamda çözülmeli ve istihdama

katk�da bulunmalar� te�vik edilmelidir. Evlatlar�m�z�n
e�itim gördü�ü yuvalarda, ilkokullarda kad�n erkek

aras�nda ça�da� görev da��l�m�n�n varl���
vurgulanmal�, kad�n� mutfakta, erke�i i�te gösteren

e�itim �ekline son verilmelidir. Ö�retmen-anne-baba
e�itim programlar�n�n yayg�nla�mas� sa�lanmal�d�r. Ne

yaz�k ki medyada bir otokontrol sistemi
kurulamam��t�r. Kad�n�n görsel ve yaz�l� bas�nda
pornografik reyting malzeme olarak kullan�lmas�

önlenememekte, kad�n cinsel obje olmaktan öteye
gidememektedir. 

Toplumumuzda televizyon izleme
oranlar� dikkate al�nd���nda,  kad�na
kar�� �iddet diziler yolu ile yap�lan

dramalarda çok yo�un
kullan�lmaktad�r. Bu dramlarda

kad�n çaresiz edilgen zavall� bir
varl�k, erkek bask�n maddi ve

fiziksel güç olarak
gösterilmektedir. Bu yolla

kad�na kar�� �iddet ola�anm��
gibi tan�t�lmakta,

s�radanla�t�r�lmaktad�r.
Çocuklar�m�z�n ve gençlerimizin

zihinlerine edilgen kaderine
boyun e�mi� bir kad�n alg�s�
medya yolu ile kaz�nmaktad�r.
Medyan�n kad�na kar�� �iddeti

tetikleyen kad�n� cinsel obje
olmaktan öteye ta��mayan  yaz�l�
görsel yay�nlar�ndan vazgeçmesi

sa�lanmal�,hak etti�i �ekilde üretken
yönü vurgulanmal�d�r. Kad�n�n siyasette
yer almas� yolunda olumlu ad�mlar at�lmal�,

genel ve yerel yönetimler bir erkek arenas� olmaktan
ç�kar�lmal�d�r. Bu konuda elbirli�i ile olumlu
ayr�mc�l�k yap�lmak suretiyle gerekli yasal

düzenlemeler yap�lmal� ve kad�n kotas�  hayata
geçirilmelidir.  Kad�n yönetimde hak etti�i �ekilde söz

sahibi olmal�d�r. 
TOPLUMUN YAPI TA�I  A�LEN�N

EN ÖNEML� UNSURU OLAN
KADINA KAR�I ��DDET OLAYLARINI

NEFRETLE KINIYORUZ.
TOPLUMSAL DUYARLILI�IN
GEL��T�R�LMES�NDE �VED�

ADIMLAR ATILMASI
GEREKT���N�N
B�L�NC�NDEY�Z.
Toplumumuzun ba�r�na

saplanm�� bir hançer olan
kad�na kar�� �iddet olaylar�n�n;
devletin her birimince tek sesli

olarak aç�kça k�nanmas�,
devlet kurumlar� ve

hükümetlerin kararl�l��� ve
kaynak aktar�m� ile

çözülebilece�i bir gerçektir.
Devletin ilgili makamlar�n�n

çözüm yolunda att�klar� gerçek
ad�mlar, kad�n derneklerinin

etkin mücadelesi ve toplumun
her kesiminin sistematik e�itimi

ile birle�ti�inde kad�na kar�� �iddet
olaylar�n�n önlenebilmesinin

yolunun aç�labilece�i inanc�nday�z. 
TÜRK KADINLAR B�RL��� 
KADIKÖY �UBES�

Kadınlarımızı şiddete karşı koruyamıyoruz
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�s tan bul'u böl ge sin de
bir al�� ve ri� ve e� len -
ce mer ke zi ha li ne ge -

tir me yi he def le yen �s tan -
bul Shop ping Fest, “40
Gün 40 Ge ce Al�� ve ri� ve
E� len ce” slo ga n�y la 18
Mart-26 Ni san 2011 ta rih le ri ara s�n da
dü zen le ne cek. 

T.C. Kül tür ve Tu rizm Ba kan l� �� ve
T.C. �s tan bul Va li li �i hi ma ye sin de; �s -
tan bul Bü yük �e hir Be le di ye si ve T�M
des te �iy le; Al�� ve ri� Mer ke zi Ya t� r�m -
c� la r� Der ne �i (AYD), Al�� ve ri� Mer -
kez le ri ve Pe ra ken de ci ler
Der ne �i (AMPD) ile
Bir le� mi� Mar ka -
lar Der ne �i

(BMD)
ko or  d i  nas  yo nun da ,

Kad�köy Belediyesi’nin deste�iyle ger -
çek le� ti ri len �s tan bul Shop ping Fest
(�SF), �s tan bul’u dün ya n�n al�� ve ri�,
kül tür ve e� len ce mer ke zi ne dö nü� tü re -
cek. Dün ya n�n bir çok nok ta s�n dan yüz -
bin ler ce zi ya ret çi nin a��r la na ca �� �s tan -
bul Shop ping Fest’te aç� l�� ve ka pa n��
et kin lik le ri nin ya n� s� ra �s tan bul’un çe -

�it li nok ta la r�n da, geç sa at le re ka dar
aç�k ka la cak olan al�� ve ri�

mer kez le rin de ve ma -
�a za lar da pek çok

ak ti vi te ger çek -
le� ti  ri  le cek.
Fes ti val ru -
hu, al�� ve ri�
mer kez le ri
ka dar; Ba� -

dat Cad de si,
Ab di �pek çi ve

�s tik lal Cad de si
gi bi �s tan bul’un

önem li al�� ve ri� cad -
de le ri ni sa ra cak. 40 gün bo -

yun ca de vam ede cek olan so kak �en lik -
le ri, kon ser ler, gös te ri ler, ço cuk la ra özel
oyun lar, par ti ler, ya r�� ma lar ve de fi le -
ler le ha re ket le nen �e hir de e� len ce nin
tem po su yük sele cek. Ye ni se zon ürün le -
rin de cid di in di rim le rin ola ca �� fes ti val
kap sa m�n da, uzun al�� ve ri� ge ce -
le rin de sa at ge ce 02.00’ye
ka dar al�� ve ri� ya -
p a  b i l  m e
f�r -

sa t� da su nu la cak.
■ EN GÜ ZEL V�T R�N HAN G� S�?

Fes ti val kap sa m�n da bir de vit rin ta -
sa r�m ya r�� ma s� dü zen le ne cek. Pe ra ken -
de ci ler, �s tan bul'u bir sa nat ese ri ne dö -
nü� tür me yi he def le yen vit rin le ri ki ra la -
y�p, ta sar la ya cak lar. 

Tak sim, Ni �an ta ��, Ba k�r köy, Emi -
nö nü ve Ka d� köy'e yer le� ti ri le cek olan
vit rin ler, üzer le rin de ki kod ve mar ka s�y -
la hal k�n be �e ni si ne su nu la cak. K� sa
me saj yo luy la oy la na cak olan vit rin le ri
oy la yan lar ara s�n dan ya p� la cak çe ki li�
so nu cun da ka za na na Sin pa�'tan bir dai re
ve ri le cek. 

■ ‘�S TAN BUL
B�R DÜN YA MAR KA SI’

Al�� ve ri� Mer kez le ri ve Pe ra ken de -
ci ler Der ne �i Ba� ka n� Meh met Na ne, �s -
tan bul'un sa de ce ta ri hi ve tu ris tik
k�s m�y la de �il, dün ya ba� -
ken ti ne ya k� �a cak
� e  k i l  d e

al�� ve ri �iy le, e� len ce siy le, gas tro no mi -
siy le na s�l bü tün le� ti re bi le cek le ri ni ele
al mak is te dik le ri ni be lir te rek, “Bu pro je
ar t�k �s tan bul lu la r�n, mil yon la r�n pro je si
ol du. Çün kü bu i� ten kes ta ne ci miz de
ma �a za m�z da ko ko reç çi miz de tak si ci -
miz de dol mu� çu muz da oto bü sü müz de
va pu ru muz da he pi miz po zi tif et ki le ne -
ce �iz. Amaç �s tan bul'u dün ya ba� ken ti
ola rak taç lan d�r mak” de di. Bir le� mi�
Mar ka lar Der ne �i Ba� ka n� Y�l maz Y�l -
maz da “He de fi miz; �s tan bul'u bir dün -
ya mar ka s� ola rak pa zar la mak. �s tan bul
Shop ping Fest bi zim ge le ce �e b� ra ka ca -
�� m�z bir mi ras ola cak, bu je ne ras yon
bu nu be ce rir se bun dan 100-200 y�l son -
ra da bu de vam eder ha le ge lir se, bu ba -
�ar d� ��m en gü zel �ey ola cak” di ye ko -
nu� tu. ■ Gök çe UY GUN

Sa tış ve da ğıtım
nok ta la rı mız

Ka d› köy lü ler’den al d› �› güç le yo la ç› -
kan, do� ru ve ob jek tif ha ber ci lik le k› sa
sü re de Ka d› köy’ün ga ze te si ha li ne ge -
len “Ga ze te Ka d› köy” ka mu ku rum la r›,
çok sa y› da i� ye ri, lo kan ta, has ta ne ve
kül tür mer ke zin de de yüz ler ce nok ta da
oku yu cu la r›y la bu lu �u yor. “Ga ze te Ka -
d› köy”ü bu la bi le ce �i niz yer ve sa t›�
nok ta la r›;
BELED�YE STANDLARI:
Belediye Emekli Poliklini�i Süreyya
Operas› Gönüllü Merkezi Bar›� Man-
ço Kültür Merkezi, Kad›köy Gençlik
Merkezi Cafera�a Spor Salonu, Halis
Kurtça Kültür Merkezi, Caddebos-
tan Kültür Merkezi, Kad›köy Beledi-
yesi Dr. Rana Be�e Poliklini�i, CHP
‹lçe Örgütü, Kriton Curi Park›, Zü-
beyde Han›m Evlendirme Dairesi,
Sahray›cedid, Kad›köy Belediyesi
Ba�kanl›k Binas›, Belediye Çocuk
ve Halk Kütüphanesi, Dumlup›nar,
E�itim Mahallesi, Ko�uyolu, Atatürk
ve �a�k›nbakkal Aile Dan›�ma Mer-
kezleri ile Ba�kanl›k Protokol, muh-
tarl›klar, Kad›köy Kaymakaml›�›,
Bostanc› Halk E�itim Merkezi, Mar-
mara Hastanesi, SSK Ba�hekim
Sekreterlik, Merkez Zab›ta Karakolu,
Numune Hastanesi Ba�hekimlik,
FSMA Hastanesi Ba�hekimlik, Kad›-
köy Emniyet Müdürlü�ü, Fenerbahçe
DDY Lokali, SSK Bölge Müdürlü�ü,
Hasanpa�a Karakolu, Göztepe Ka-
rakolu, Kad›köy Halk E�itim Merke-
zi, Bostanc› Karakolu, Ruh ve Sinir
Hastal›klar› Hastanesi Erenköy, Mar-
mara Üniversitesi, Ac›badem, Fener-
yolu, Erenköy , Bostanc› , Moda ,
Ko�uyolu, Kad›köy, Kriton Curi, Mer-
divenköy, Suadiye, Caddebostan,
Osmana�a, ‹çerenköy, Bostanc›,
Sahray›cedid, Fenerbahçe, Gönüllü
Evleri,  Aysel-Abdullah Ö�ücü K›z
Yurdu, �ehit Polis Aileleri Derne�i,
Türkiye ‹�çi Emeklileri Derne�i, Suadi-
ye Gönüllüleri, Ko�uyolu D›�bank
Si te si

FİR MA LAR:
■ Ba uha us- ‹çe ren köy
■ Car re fo ur ‹çe ren köy
■ Car re fo ur Ac› ba dem
■ Car re fo ur Ex pres’ler
■ Mc Do nald’s Göz te pe: 0216 355 08 78
■ Mc Do nald’s

Ka zas ker:  0216 445 51 81
■ Sa han Ata �e hir:         0216 315 36 36
■ ERAR Kurutemizleme

K›z›ltoprak: 0216 336 05 64
■ Nida Su:                   0216 565 82 46
■ Javsu Kozyata�›:       0216 385 01 19
■ Sa han Cad de bos tan: 0216 385 10 15
■ Sa han Bos tan c›:        0216 445 25 25
■ Sa han Su adi ye:         0216 362 19 19
■ Güveççi Abdullah:     0216 347 77 97
■ Bo �a zi çi Ec za ne si:     0216 357 54 80
■ Ada G› da:                  0216 385 99 40
■ Be yaz F› r›n Mer kez:    0216 345 40 66
■ Be yaz F› r›n

Çif te ha vuz lar: 0216 302 00 00
■ Be yaz F› r›n Eren köy:   0216 360 90 90
■ Be yaz F› r›n Su adi ye:   0216 464 20 20
■ Ta pu o� lu Un ve

Un lu Ma mül ler: 0216 338 22 96
■ Petites Flowers:        0216 414 44 62
■ De ve li Ke bap:  0216 418 94 00
■ Ba lon Ca fe Ka d› köy:   0216 347 67 03
■ Fe ner yo lu

Sa bit Pa zar: 0216 349 27 39
■ Göz te pe Et Lo kan ta s›: 0216 411 14 15
■ Kam Tur Di van Pub:   0216 330 38 00
■ Ma do C.bos tan:         0216 472 53 04
■ Ma do Su adi ye: 0216 317 40 36
■ So ley Pas ta ne si: 0216 330 68 44
■ Mo da De niz Ku lü bü:   0216 346 90 72
■ Fe ri han La çin

Has ta ne si: 0216 449 20 81
■ ‹s tan bul

Oyun cak Mü ze si: 0216 359 45 50
■ Se tur Di van: 0216 523 63 00
■ SSK Bü fe: 0216 566 58 76
■ Su adi ye Ope ra s›: 0216 467 60 58
■ Su adi ye Ca fe: 0216 464 85 00
■ Ka d› köy w.c.: 0216 337 94 32
■ AN-KA SA⁄.

Hiz.Tic. A�.: 0216 428 76 27
■ Stu di o Spot: 0216 347 14 82
■ Özel Ata �e hir Ad› gü zel

Gü zel Sa nat lar Li se si: 0216 456 75 85
■ Gre en Park Otel: 0216 573 30 30
■ Ir mak Okul la r›: 0216 411 39 23
■ Ko nak Res tau rant:  0216 418 36 36
■ Reyvan Res tau rant:    0216 577 52 84
■ Ça nak Ke bap: 0216 325 22 34
■ Ed re ne Ci �er ci: 0216 337 78 79
■ Özel Ata �e hir A�›z

ve Di� Sa� l› �›: 0216 456 56 33
■ Ata �e hir Me di kal:       0216 456 01 32
■ Hay dar pa �a Lisesi

Me z. Der.: 0216 330 46 94
■ Ana to l› a Hay van

Has ta ha ne si: 0216 411 40 77
■ Özel Bil fen

‹l kö� re tim Oku lu: 0216 444 44 22
■ Ela z›� l› Ta r›k Us ta n›n

Çi� Köf te Mut fa �›:      0216 449 62 44
■ Ko nak Ec za ne si:        0216 337 09 19
■ Kar tal Fo to ko pi Krts.: 0216 346 60 93
■ Tür ki ye Su al t› Fed.:    0216 348 08 08
■ Han Tekel G›da: 0216 349 47 73
■ Taç Spor: 0216 576 90 50
■ Moda Kültür Mrk.:      0216 338 07 19
■ Ka ral Un lu Ma mül ler:  0216 338 19 75
■ Ca n› tez Si gor ta Ltd.:  0216 385 92 16
■ Çatana Bal›k: 0216 416 16 83
■ Adapazar› Is. Köfte:    0216 338 78 15
■ T. Telekom Cafe: 0216 555 25 63
■ Sude Su: 0216 363 48 37
■ Ak de niz Ca fe Pub: 0216 450 07 73
■ Can Rek lam: 0216 348 88 40
■ Co �ar Asan sör: 0216 574 90 33
■ Erol Em lak ve Sig.:     0216 355 45 39
■ Aden Otel:                 0216 345 10 00
■ Byotel:                      0216 571 61 61
■ Nos tra Da mus Ca fe:   0216 345 91 11
■ Ca fe Via le:                 0216 545 50 70
■ Kalender Karde�ler:    0216 347 48 60
■ Pipa Sanatevi:            0216 330 90 34
■ Marmara Pastanesi:   0216 567 85 57
■ Ç›nar Pub:                 0216 373 26 97
■ Moda Melek Rest.:     0216 450 03 86
■ Öz Palmira:                0216 411 51 67
■ Re Cafe:                    0216 339 57 67
■ Park Kalam›� Cafe:     0216 346 10 89
■ Adak Kurban:             0216 470 58 50
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ED�TÖR’DEN
�ule ÖZÇEL�K

gazetekadikoy@gmail.com

Bu haf ta es ki le rin kul lan d� �� bir sö zün do� ru lu �u nu ya �a -
d� �� m�z bir haf ta ol du. “Mart ka p� dan bak t� r�r kaz ma kü rek
yak t� r�r” sö zü nün ne ka dar ger çek ol du �u nu gör dük. Tam ba -
ha r� kar �� la ma ya ha z�r la n�r ken ani den ka p� m�z da la pa la pa ya -
�an ka r� ve ti pi yi gör dük, ka l�n ka zak lar, pal to lar, be re ler, el di -
ven ler, bot lar, çiz me ler giy mek zo run da kal d�k, ya lan c� ba ha -
r�n ta d� n� ya �a yan vü cu du muz bir an da k� ��n ac� ma s�z so �uk -
lu �u nu ilik le ri ne ka dar his set ti. Me te oro lo ji yet ki le ri, bu haf ta
so nun dan iti ba ren ha va n�n mev sim nor mal le ri ne dö ne ce �i ni
müj de le se ler de so �u �un üs tü mü ze çök tü �ü bu gün ler de in sa -
n�n bu gü zel laf la ra ina na s� gel mi yor. An cak so �uk ha va ya
ra� men ha ya t�n ak� �� de vam edi yor, et kin lik ler, pa nel ler, se mi -
ner ler, kon ser ler, oyun lar h�z kes me den sürüyor. Ka d� köy’de
de her haf ta ol du �u gi bi geç ti �i miz haf ta da gün dem yo �un du.
Olum suz ha va ko �ul la r� na ra� men do lu do lu bir haf ta da ha ge -
çir dik. 

Ka d� köy Mey da n� geç ti �i miz haf ta iki önem li et kin li �e
sah ne ol du. 8 Mart Dün ya Emek çi Ka d�n lar Gü nü ne de niy le
Cu mar te si ve Pa zar gün le ri dü zen le nen iki mi tin ge on bin ler ce
ka d�n ka t�l d�. Ko ca la r�, ba ba la r�, kar de� le ri ve sev gi li le ri ta ra -
f�n dan ac� ma s�z ca öl dü rü len ka d�n lar, mi ting de �i kâ yet le ri ni
hay k�r d� lar, ka d�n-er kek e�it li �i nin ol du �u, ka d�n la r�n so kak
or ta s�n da kat le dil me di �i bir dün ya is te di ler. Son dö nem ler de
ar tan ka d�n ci na yet le ri ne olan tep ki le ri ni di le ge tir di ler. En ya -
k�n la r� ta ra f�n dan ac� ma s�z ca kat le di len ül ke miz ka d�n la r� n�n
bu çi le si nin so na er me si için da ha al ma m�z ge re ken çok yol
var. Ne ya z�k ki top lu mu mu zun bir bö lü mün de ka d� na ikin ci
s� n�f gö züy le ba k�l ma ya de vam edi li yor. Bu y�l Ka d�n lar Gü nü
et kin lik le rin de ka d�n la r�n gör dü �ü �id det öne ç�k t� an cak ta bii
ki ka d�n la r�n bir çok so ru nu da ha var. Ka d�n lar, ça l�� ma ya �a -
m�n da da ay r�m c� l� �a ma ruz ka l� yor, er kek le rin ya �a ma d� ��
bir çok prob le mi ya �a mak zo run da ka l� yor lar. Tüm bu so run lar,
Ka d� köy’de dü zen le nen mi ting ler de di le ge ti ril di. Bu ara da mi -
ting le rin Cu mar te si ve Pa zar gü nü dü zen le me si nin bir ne de ni
de 8 Mart’�n haf ta içi ne rast la ma s�y d�. 8 Mart gü nü ka d�n lar
için ta til ol ma d� ��n dan do la y� böy le bir uy gu la ma ya gi dil di. Bu
ara da tüm ça l� �an ka d�n lar ola rak 8 Mart’�n biz ler için ta til ilan
edil me si ni yö ne ti ci le ri miz den ta lep et ti �i mi zi de söy le mi� ola -
l�m. El çi ye ze val ol maz.....

Mi ting le ri, ar ka da �� m�z Sem ra Çe le bi siz ler için iz le di.
Ka d�n la ra ay�r d� �� m�z bu haf ta ki man �et ha be ri mi zi 8. say fa da
oku ya bi lir si niz. 

Dün ya Emek çi Ka d�n lar Gü nü ne de niy le ka d� n�n gör dü �ü
�id de tin an la t�l d� �� Türk Ka d�n lar Bir li �i Ka d� köy �u be si’nin
ka le me al d� �� çar p� c� ya z� da 2. say fa m�z da. 

★★★
So �uk ha va la ra ra� men il çe miz de kül tür-sa nat fa ali yet le -

ri nin h�z kes me di �ini be lirt mi� tik. Ka d� köy’ün kül tür-sa nat
mer kez le ri, ge ne do lu do lu bir haf ta ya �a d�. Kar l� ve so �uk ha -
va, Ka d� köy lü le ri et kin lik le ri iz le mek ten al� koy mu yor. Kül tür
mer kez le ri nin sa lon la r� do lup ta �� yor. �l çe miz de bu haf ta ka ri -
ka tür ile il gi li iki önem li et kin lik var d�.

Y�l lar d�r dü zen li ola rak pek çok ül ke den ka ri ka tü ris ti Ay -
d�n Do �an Ulus la ra ra s� Ka ri ka tür Ya r�� ma s�’nda bu lu� tu ran
Ay d�n Do �an Vak f�, ödül alan ka ri ka tür le ri Cad de bos tan Kül -
tür Mer ke zi’nde ser gi li yor. Bu y�l 27.si dü zen le nen Ay d�n Do -
�an Ulus la ra ra s� Ka ri ka tür Ya r�� ma s�’nda ödül alan ka ri ka tür -
le ri, 17 Mart’tan iti ba ren CKM’de gö re bi lir si niz. 

Türk ka ri ka tür dün ya s� n�n dua yen isim le rin den bi ri olan
geç ti �i miz y�l kay bet ti �i miz Tur han Sel çuk’la il gi li ha be ri miz
de 11. say fa m�z da. Tur han Sel çuk, ölü mü nün 1. y�l dö nü mün -
de çe �it li et kin lik ler le an� l� yor. Tur han Sel çuk Ka ri ka tür Ser gi -
si 8–30 Mart ta rih le ri ara s�n da �MO GA Gra fik Sa nat lar Mü ze -
si’nde iz le ne bi le cek. 

�l çe mi zin yo �un kül tür-sa nat gün de mi ni say fa la r� m� za ay -
r�n t� l� ola rak yan s� ta bil mek için ar ka da �� m�z Sem ra Çe le bi ola -
�a nüs tü bir ça ba gös te ri yor, mer kez le ri sü rek li ola rak ge zi yor,
siz ler de onun yaz d� �� ha ber le ri say fa la r� m�z da oku yor su nuz. 

Özel lik le tam say fa ha li ne ge len Kül tür Ajan da m�z, il çe -
nin vaz ge çil mez bir sa nat-kül tür reh be ri ha li ne gel di. Bir çok
oku ru muz, ar t�k ajan da ya ba ka rak prog ram la r� n� dü zen le dik le -
ri ni biz le re söy lü yor. Bu du rum da bi zi mut lu edi yor, siz ler den
ge len gö rü�, dü �ün ce ve öne ri le ri biz ler için bü yük önem ta �� -
yor. Bu ara da Sem ra’ya da bu gü zel say fa la r� ha z�r la d� �� için
te �ek kür edi yo ruz. 

Ga ze te miz le il gi li gö rü� le ri ni, “ga ze te ka di koy.com.tr” ad -
res li in ter net say fa m�z dan da bi ze ula� t� ra bi lir si niz. Ay r� ca ga -
ze te mi zi de bu ad res ten ta kip ede bi lir si niz. Ga ze te Ka d� köy’ün
in ter net say fa s� her haf ta da ha zen gin le �e rek yo lu na de vam
edi yor. 

★★★
3. say fa m�z da özel lik le ba yan la r� il gi len di re cek bir ha be ri -

miz var. 
�s tan bul'da 40 gün 40 ge ce al�� ve ri� ve e� len ce key fi ya �a -

ta cak olan 18 Mart’ta ba� la ya cak �s tan bul Shop ping Fest’in bir
aya �� da Ka d� köy’de ya p� la cak. Özel kam pan ya la r�n or ga ni ze
edi le ce �i, AVM'ler ve ma �a za la r�n ge ce geç sa at le re dek aç�k
ka la ca �� fes ti va lin Ana do lu ya ka s�n da ki ad res le ri Ba� dat Cad -
de si ve Ba ha ri ye. Bu ha ber le il gi li ay r�n t� la r� Gök çe Uy gun si -
zin için ha z�r la d�. Bu ara da bu ha ber her ne ka dar ka d�n la r� il -
gi len di ri yor de diy sek de bi li yo ruz ki er kek le rin de bir ço �u
al�� ve ri� yap mak tan zevk al� yor. Do� ru su ka d�n la ra bu ko nu da
bi raz hak s�z l�k ya p�l d� �� n� dü �ü nü yo ruz. Bu yüz den ha be ri mi -
zi er kek okur la r� m� z�n da me rak la oku ya ca �� n� dü �ü nü yo ruz. 

★★★
Ar ka say fa m�z da, Ka d� köy Be le di ye si’yle il gi li bir ha ber

var. 
Ka d� köy Be le di ye si’nin ger çek le� tir di �i di ni te sis le rin ba -

k�m ve ona r�m la r�y la il gi li ha be ri mi zi, Mus ta fa Sür me li ha z�r -
la d�. 

So rum lu be le di ye ci li �in ge re �i ola rak da ha ön ce ki y�l lar -
da da il çe de ki fark l� inanç la ra ait di ni me kân la r�n, okul ile ta -
ri hi çe� me le rin de ba k�m ve ona r� m� ya pan Ka d� köy Be le di ye -
si bu y�l da ca mi le ri ona r� yor, ek sik le ri ni gi de ri yor. 

★★★
Bu haf ta ki ya z� m� z� bi ti rir ken Ga ze te Ka d� köy ola rak tüm

ka d�n la r� m� z�n Ka d�n lar Gü nü’nü kut lu yo ruz.   
★★★

578. sa y� m�z da gö rü� mek üze re ho� ça ka l�n...

0 532 522 13 28

Hacettepe mezunu tecrübeli  
�NG�L�ZCE Ö�RETMEN�NDEN

�lkö�retim, Lise, Kolej ve Üniversite
ö�rencilerine UYGUN ÜCRETLE

�ngilizce dersi verilir.

�NG�L�ZCE ÖZEL DERS

P�YANO VE FLÜT DERSLER�

0 216 302 18 89
0 532 547 47 71

Alman bayandan 
ö�rencilere her düzeyde 

UYGUN ÜCRETLE 
ders verilir.

0 506 937 36 04

Ö�retim Görevlisinden özel

P�YANO VE YAN FLÜT
dersleri verilir.

ALMANCA DERS

F�K�RTEPE ve çevresini yeni bir çehreye
kavu�turacak olan “1/1000 Ölçekli Fikirtepe ve

Çevresi Uygulama �mar Plan�”, ask�ya ç�kt�.
8 Nisan'a dek ask�da kalacak olan planlara itiraz
etmek isteyenlerin dilekçe vermeleri gerekiyor.
Vatanda�lar �stanbul Büyük�ehir Belediyesi'ne,

Kad�köy Belediyesi'ne ve Kad�köy Belediyesi'nin
Fikirtepe'teki bilgilendirme ofisine ba�vurabilir.

Fikirtepe planları askıda

40 gün 40 gece alışverişe
HAZIR MISINIZ?

�stanbul'da 40 gün 40 gece alı�veri� ve e�lence keyfi ya�atacak
olan �stanbul Shopping Fest, 18 Mart'ta ba�lıyor. Özel

kampanyaların düzenlenece�i, AVM'ler ve ma�azaların gece geç
saatlere dek açık kalaca�ı festivalin Anadolu yakasındaki adresleri

ise Ba�dat Caddesi ve Bahariye olacak.

Ba�dat Caddesi, Bahariye, �stiklal
Caddesi, Sultanahmet, Ni�anta�� Abdi
�pekçi ve Bak�rköy �stasyon Caddesi'ni
ve bir çok AVM'yi mekan tutan �stanbul

Shopping Fest'in aç�l��� Sultanahmet
Meydan�'nda yap�lacak. �stiklal

Caddesi'nde ise kortej geçi�i olacak.
Etkinlikte 600 müzisyen yer alacak. Ayn�
gece �stinye Park ve Torium'daki aç�l��
partisinde de Frans�z gösteri gruplar�
sahne alacak. Festivalin 19 Mart'taki
adresi ise Ba�dat Caddesi olacak.

Cadde'de 18.00- 02:00 aras�nda �SF
Aç�l�� Partisi  yap�lacak, dans gösterileri
sergilenecek, perküsyon atölyesi olacak

ve Frans�z gösteri gruplar� sahne
alacak. Ba�dat Caddesi 20, 26 ve 27

Mart tarihlerinde de çe�itli etkinliklere ev
sahipli�i yapacak. Festivalle ilgili detayl�
bilgi için www.istshopfest.com adresini

ziyaret edebilirsiniz.

Ka dı köy’de ki et kin lik ler
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Mar ma ra Üni ver si te si Ö� ren ci Kon se -
yi, kon sey se çim le ri nin üze rin den
bir kaç ay geç me si ne ra� men zor ola -

n� ba �ar d� ve bir kaç bü yük çap l� pro jey le ö� -
ren ci nin kar �� s� na ç�k t�. Bu pro je le rin en
önem li le rin den bi ri “60.000 Yüz Pro je si”.

Bi lin di �i üze re üni ver si te ler de ö� ren ci le -
rin rek tör le bu lu� ma s�, nor mal �art lar al t�n da
so run la r� n� di rekt ola rak rek tö re ve ya yar d�m -
c� la r� na ilet me si zor. �le ti �im de ya �a nan bu
so run ise ö� ren ci le rin s� k�n t� la r� n�n gi de ril -
me si nin önün de ki bü yük bir en gel. Bu en gel -
le ri or ta dan kal d�r mak, ö� ren ci nin ih ti yaç
duy du �un da rek tör, rek tör yar d�m c� la r�, ve ya
üst yö ne tim le ile ti �i mi ni sa� la mak ama c�y la
Mar ma ra Üni ver si te si Ö� ren ci Kon se yi kap -
sam l� bir pro je ba� lat t�. 

“60.000 Yüz Pro je si” ad�y la ba� la t� lan
pro je kap sa m�n da; ö� ren ci mev cu du res mi
ra kam lar la 60.693 ola rak ifa de edi len ve bu

özel li �iy le Tür ki ye’nin en bü yük yük se kö� -
re tim ku rum la r� ara s�n da yer alan Mar ma ra
Üni ver si te si’nde tüm ö� ren ci le rin rek tör le ta -
n�� ma s� ve so run la r� n� bi re bir rek tö re ilet me -
si amaç la n� yor.

�LK TOP LAN TI GER ÇEK LE� T�
Mar ma ra Üni ver si te si Ö� ren ci Kon se yi

“60.000 Yüz Pro je si”nin il ki ni 28 �u bat 2011
Pa zar te si gü nü 09:30-10:30 sa at le ri ara s�n da
Göz te pe Kam pü sü Mus ta fa Ne ca ti Kon fe rans
Sa lo nu’nda ger çek le� tir di. 

Es ki ad� Tek nik E�i tim Fa kül te si olan ve

�im di Tek no lo ji Fa kül te si ad� n� alan fa kül te -
nin ö� ren ci le ri ne yö ne lik dü zen le nen top lan -
t� da; Tek no lo ji Fa kül te si ö� ren ci le ri nin fa -
kül te, kam pus ve üni ver si te dü ze yin de ki so -
run la r� ve is tek le ri nin ile til me si, var sa çö züm
yol la r� aran ma s�, amaç la n�r ken, Üni ver si te
Ö� ren ci Kon se yi’nin ya p� s� ve i� le yi �i hak -
k�n da bil gi ler ve ril di. 

Tek no lo ji Fa kül te si Ö� ren ci Tem sil ci si
ve Ö� ren ci Kon se yi De net le me Ku rul Üye si
Se lim Öl mez’in yö net ti �i top lan t� ya; Mar ma -
ra Üni ver si te si Ö� ren ci Kon se yi Yö ne tim
Ku ru lu Üye le ri, Rek tör Yar d�m c� s� Prof. Dr.
Ham za Kan dur, Tek no lo ji Fa kül te si De ka n�
Prof. Dr. Ah met Kor han Bi nark, De kan Yar -
d�m c� la r� Prof. Dr. S. Mü ge Yük se lo� lu, Doç.
Dr. Me tin Gü mü� ve Fa kül te Sek re te ri Re cep
Ak yol ka t� la rak ö� ren ci ler den ge len so ru la r�
ya n�t la d� lar. 

■ Mus ta fa SÜR ME L�

HABER4 11 MART - 17 MART 2011

KADIKÖY BELEDİYESİ
GÖNÜLLÜLERİ

HAFTALIK ETK�NL�K PROGRAMI
Ba�vuru Tel: 0216 - 346 57 57     11 MART – 21 MART 2011

KONFERANS, SEM‹NER, SÖYLE�‹ ve PANEL

FOTO�RAFÇILIK
SÖYLEY��� 

Konu�mac�: �fsak
Üyesi, �n�aat

Mühendisi Hakan
KIZILCIKLIO�LU

Tarih: 11 Mart 2011
Cuma Saat: 14.00

Yer: Kriton Curi Park�
Gönüllü Evi

Düzenleyen: Kriton
Curi Park� Gönüllüleri  

B�OR�TM ve
SA�LIKLI YA�AM 

Konu�mac�: Dr. Ay�e
R�LEY

Tarih: 15 Mart 2011
Sal�  Saat: 15.00

Yer: Fenerbahçe Mah.
Gönüllü Evi
Düzenleyen:

Fenerbahçe Mah.
Gönüllüleri 

YAKIN
ÇEVREM�ZDEK�

TAR�H II 
Konu�mac�: Jeofizik
Yük.Müh. L. Ersin

BA�ARIR
Tarih: 15 Mart 2011

Sal� Saat: 14.00
Yer: Caddebostan
Kültür Merkezi B

salonu
Düzenleyen:

Caddebostan
Gönüllüleri 

EVRENE I�IK TUTAN
MEVLANA FELSEFES� 

Konu�mac�: Yazar
Hanri BENAZUS

Tarih: 16 Mart 2011
Çar�amba 
Saat :14.00

Yer: Fenerbahçe Mah.
Gön. Evi

Düzenleyen:
Fenerbahçe Mah.

Gönüllüleri 
NLP SÖYLEY��� 
Konu�mac�: NLP

Uzman� Cengiz EREN
Tarih: 16 Mart 2011

Çar�amba Saat:
14.00

Yer: Kriton Curi Park�
Gönüllü Evi

Düzenleyen: Kriton
Curi Park� Gönüllü Evi

KADIN OLARAK
HAKLARIMIZ

NELER? 
Konu�mac�: Av. Hülya

GÜLBAHAR 
Tarih: 17 Mart 2011

Per�embe Saat: 11.00
Yer: Rasimpa�a

Gönüllü Evi
Düzenleyen:

Rasimpa�a Gönüllüleri
KADIN OLARAK

HAKLARIMIZ
NELER?

Konu�mac�: Av. Hülya
GÜLBAHAR

Tarih: 17 Mart 2011
Per�embe Saat: 14.00

Yer: Fikirtepe Gönüllü
Evi

Düzenleyen: Fikirtepe
Gönüllüleri 

YA�AMA BA�LILIK 
Konu�mac�: Uzman
E�itim Dan��man�

Nihal ��R�N
Tarih: 17 Mart 2011

Per�embe Saat: 14.00
Yer: Kriton Curi Park�

Gönüllü Evi
Düzenleyen: Kriton

Curi Park� Gönüllüleri 
�LET���M KAZALARI

(��, Aile ve Sosyal
hayattaki ileti�im
kazalar�n� nas�l
azaltabiliriz.) 

Konu�mac�: Diksiyon
E�itmeni Asl�han

GÖKÇEN
Tarih: 17 Mart 2011

Per�embe Saat: 14.00
Yer: Fenerbahçe Mah.

Gönüllü Evi
Düzenleyen:

Fenerbahçe Mah.
Gönüllüleri  

SA�LIK 
�LER� YA�TA
GÖRÜLEN

J�NEKOLOJ�K
HASTALIKLAR
Ve TEDAV�LER�

Konu�mac�: Jinekolog
Dr. Erdinç KÖKSAL
Tarih: 17 Mart 2011

Per�embe  
Saat: 14.00

Yer: Sahray�cedid
Gönüllü Evi
Düzenleyen:
Sahray�cedid
Gönüllüleri   

E��T�M
�LER� YA� OKUMA

YAZMA KURSU
(AÇEV ��birli�i �le) 

Tarih: Her Pazartesi,
Çar�amba, Cumartesi

Saat: 10.00-13.00
Yer: Halis Kurtça
Kültür Merkezi
Düzenleyen:
Merdivenköy
Gönüllüleri   

SOSYAL ETK�NL�K   
“ÇOCUK

KAHRAMANLAR”T�
YATRO OYUNU 

Tarih: 14 Mart 2011
Pazartesi

Saat: 20.00
Yer: Bar�� Manço

Kültür Merkezi
Düzenleyen: Tiyatro

Gönüllüleri  
FASLI BAHAR TÜRK

MÜZ��� KONSER� 
Koro �efi: Taylan

AYTÖRE
Tarih: 15 Mart 2011

Sal� Saat: 20.00
Yer: Kad�köy

Evlendirme Dairesi
Düzenleyen: Müzik

Gönüllüleri
MALTEPE HUZUR

EV�NE �KRAM 
Tarih: 16 Mart 2011

Çar�amba 
Saat: 14.00

Yer: Sahray�cedid
Gönüllü Evi
Düzenleyen:
Sahray�cedid
Gönüllüleri   

SEVG�N�N SES�
TÜRK MÜZ���

KORO KONSER� 
Koro �efi: Sadun

AKSÜT
Tarih: 17 Mart 2011

Per�embe Saat: 20.00
Yer: Kad�köy

Evlendirme Dairesi
Düzenleyen: Müzik

Gönüllüleri   
ÇOCUKLARDAN
YA�LILARA ���R

D�NLET�S�
(Ya�l�lar Haftas�

Kutlama) 
Tarih: 17 Mart 2011

Per�embe
Saat: 11.30

Yer: Moda Gönüllü
Evi

Düzenleyen: Moda
Gönüllüleri

SEVG�N�N SES�
TÜRK MÜZ���

KORO KONSER� 
Koro �efi: Sadun

AKSÜT
Tarih: 17 Mart 2011

Per�embe Saat: 20.00
Yer: Kad�köy

Evlendirme Dairesi
Düzenleyen:
Merdivenköy
Gönüllüleri   

GEZ�   
CUMALIKIZIK-
BURSA GEZ�
PROGRAMI 

Tarih:17-18 Mart 2011 
(Per�embe-Cuma)

Hareket Saati: 07.30
Hareket Yeri:

Caddebostan Migros
Market

Düzenleyen:
Caddebostan

Gönüllüleri 
AYASOFYA,
YEREBATAN

SARAYI,
SULTANAHMET
KÜLTÜR GEZ�S� 

Tarih: 16 Mart 2011
Çar�amba

Hareket Saati: 09.30
Hareket Yeri: Moda

Gönüllü Evi
Düzenleyen: Moda

Gönüllüleri 
ABANT GEZ�S� 

Tarih: 19 Mart 2011
Cumartesi

Hareket Yeri:
23 Nisan Park�

Hareket Saati: 08.00
Düzenleyen: 
Sahray�cedid
Gönüllüleri

Kad�köy Belediyesi Caddebostan Gönüllüleri,
Panorama 1453 Tarih Müzesine yap�lan gezi

program�nda toplad��� yard�m�, Göztepe
Dosteller ��itme Engelliler Merkezi’ne

ula�t�rd�. Toplanan yard�m, Dost Eller ��itme
Engelliler Erken Çocukluk E�itim Merkezi’nin
beslenme ihtiyaçlar�nda kullan�lmak üzere 18,
25 �ubat ve 4 Mart tarihlerinde yemek olarak

ö�rencilere iletildi. 

Caddebostan Gönüllüleri
Dosteller’de

ZAMAN zaman Gazete Kad�köy'de yer
verdi�imiz engellilere yönelik haberler,

Kad�köy'de sevindirici olaylara vesile oluyor.
Engellilerin günlük ya�am�, e�itimi ve ki�isel

geli�imlerine yönelik bu haberlerden
etkilenen okurlar�m�z, engellileri ya�am�n�n
kolayla�t�r�lmas� için yürütülen çal��malara
destek oluyor. ��te onlardan biri de Ömer

Fethi Yaz�c�o�lu. Gazetemizdeki
haberlerden Kad�köy Belediyesi Engelli

Dan��ma ve Dayan��ma Merkezi'nin ba���la
tekerlekli sandalye ald���n� okuyan
Yaz�c�o�lu, “Ben de bu merkeze ve

engellilere destek olmal�y�m” diyerek Engelli
Merkezi'ni aram��. Daha sonra da bir
tekerlekli sandalye ba���lam��. Biz de

okurumuzu duyarl�l���ndan dolay� kutluyor,
bu güzel davran���n tüm Kad�köylülere örnek

olmas�n� diliyoruz. 

SORU: Sayın Av. �ükran
Ero�lu, ben bir konuda bilginizi
almak istiyorum. TELEKOM'un 3
adet sabit telefonunun
kullanıcısıyım. Yıllardır sabit ücret
adı altında konu�masak da
gittikçe artan, 9.50'den ba�layip
iki senedir 16.30'lara varan, her
ay nedendir bilmem ödeme
yapıyoruz.

Geçenlerde bir duyum aldım;
Beykoz'da bir vatanda� itiraz
ederek hem o ödemeyi kaldıtmı�
hem de �imdiye kadar
ödediklerini geri almı�. �tirazını
Kadıköy Tüketici Derne�i'ne
ba�vuru ile en son faturayı
götürerek bu ödemeye son
verdirmi�. Duyumu internet
aracılı�ıyla ö�rendim. Böyle bir
uygulama var mı? Aynı
ba�vuruyu biz de yaparsak, eski ödemeleri
alamasak da, bu uygulamayı durdurabilir
miyiz? Bilginizi rica eder, saygılar sunarım.
Nursel Demiraydın

YANIT: De�erli tüketicimiz 

Telekom'un sabit ücret
uygulaması kanun maddesi
oldu�u için maalesef ki iadesi
söz konusu olamıyor. Bu konuda
birçok dava açıldı , ancak
mahkemeler davayı reddetti. En
son Beykoz �ube
yöneticilerimizden birisi dava
açtı, mahkeme lehine karar verdi,
ancak Yargıtay bozdu. Dolayısıyla
bu konuda kazanılmı� bir dava
bulunmamaktadır. �nternette
zaman zaman bu mailler
dola�ıyor  ancak gerçe�i
yansıtmıyor.

Sabit ücret kanun maddesi
haline getirilerek alınmakta.
Kanun maddesinin iptali için
Anayasa Mahkemesine de
ba�vurulmu�, mahkeme yasaya
aykırı olmadı�ına karar vermi�.

Bu konuda yapılacak �ey tüm tüketicilerimiz
sabit telefon kullanmayacaklarını beyan
etmeleri ve
sözle�meleri
iptal ettirme
yoluna

gitmeleridir. Telekom'a “Sabit ücret
aldı�ınızdan dolayı sabit telefonumu iptal
etmenizi talep ediyorum” �eklinde fazla
sayıda dilekçe verilirse caydırıcı olaca�ını
dü�ünüyorum. Bu anlamda bir kampanya
ba�latılabilir. Hatta Gazete Kadıköy bu
kampanyanın yayınlayıcısı olabilir. Buradan
Kadıköylü tüketicilere soruyorum: Telekom
üzerinde böyle bir baskı olu�turmaya var
mısınız? TÜKODER olarak bu dilekçeleri
göndermeye hazırız. Hepinizi derne�imize
Telekom'a ihtarname göndermek üzere
bekliyoruz. Hepimiz biliyoruz ki kamuoyu her
zaman belirleyicidir. Onun için gelin
beraberce bir eylem ba�latalım ve SAB�T
TELEFONLARIMIZI kapattıralım. Telekom bu
takdirde sabit ücret uygulamasını tekrar
gözden geçirecek ve mutlaka bir tedbir
alacaktır. Evet Sayın Tüketiciler bu eyleme
varsanız derne�imize geliniz ve
ihtarnamelerinizi gönderiniz. Ben de bu
sütundan kaç ihtarname oldu�unu devamlı
olarak açıklayayım

TÜKETİCİNİN
DOSTU

SORULARINIZI BEKL�YORUZ!
E�er siz de tüketici olarak ma�duriyetler ya��yorsan�z sorular�n�z� 

gazetekadikoy@gmail.com adresine iletebilirsiniz.

TÜKODER GENEL BAŞKANI

Av. �ükran
ERO�LU

�izofreni hakk�nda
bilgilendirildiler

��ZOFREN� hastalar�yla ilgili hastal���n ilk
evreleri, geli�mesi ve di�er aile fertlerinin
yapmas� gerekenler, Avrasya �izofreni

Derne�i’nin organizasyonuyla psikiyatr Dr.
Ünal Yürekli taraf�ndan Caddebostan Kültür

Merkezi’nde düzenlenen toplant�da
kat�l�mc�lara anlat�ld�. Yürekli, kat�l�mc�lar�n

sorular�n� da cevapland�rd�. 
Kad�köy Belediyesi Caddebostan

Gönüllüleri’nin hayata geçirdi�i etkinlik,
�izofren hastalar�ndan Serhat Duruöz ve Erbil

H�d�r’�n bireysel gitar resitalleri ard�ndan
Mehmet Polatta� yönetiminde saz e�li�inde

koro dinletisi ve tiyatrocu Ça�da� Ye�ilba�’�n
sahneledi�i “Biz Deli Deriz” adl� tiyatro

oyunuyla devam etti. Daha sonra derne�e
destek amaçl� olarak Masal�n Asl� Grubu da

özgün müzik dinletisi gerçekle�tirdi.
Caddebostan Gönüllüleri, bu etkinli�i

düzenlemekteki amaçlar�n�, “Bu program
hem etraf�m�zda var olan ama bizlerin

görmezden geldi�imiz baz� gerçekleri bize
hat�rlatt�, hem de bize bu gibi durumlarda
nas�l davranaca��m�z� örneklerle gösterdi”

dediler. 

Kad�köy’ün duyarl�
yurtta�lar�

60.000 YÜZ �Ç�N
START VER�LD� 

Beykoz’da ‘yerel yönetimler’ paneli
Bey koz Vak f�, Ana do lu Ya ka s�n dan iki

AKP, iki CHP Be le di ye ba� ka n� n�n ka t�l d� -
��, Va k�f Ba� ka n� �a ban Tö ren'in yö net ti �i

“Ye rel Yö ne tim ler” ad l� bir pa nel dü zen le di. 
Pa ne le; Bey koz Be le di ye Ba� ka n� Yü cel

Çe lik bi lek, Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi
Öz türk, Mal te pe Be le di ye Ba� ka n� Mus ta fa
Zen gin ve Pen dik Be le di ye Ba� ka n� Ke nan �a -
hin ka t�l d�. 

Pa nel de ko nu �an be le di ye ba� kan la r�, mev -
cut ya sa la r�n gö rev yap ma la r� n� zor la� t�r d� �� 
ko nu sun da hem fi kir oldular.

Pa nel de ilk ola rak söz alan Ka d� köy Be le -
di ye Ba� ka n� Se la mi Öz türk, �öy le ko nu� tu:

“Biz ler ger çek ten zor �art lar al t�n da gö rev
ya p� yo ruz. Ka d� köy’de el li bin üni ver si te ö� -
ren ci si var. Bu ö� ren ci ler ba na ta lep ler de bu lu -
nu yor. Ö� ren ci ler ba r�n ma so run la r� ol du �u nu
söy lü yor. Be le di ye Ba� ka n� �eh ri ne ha kim ol -
ma l�. Güç sü ze, has ta ya ta ��n da aç olan va tan -
da �� na sa hip ol ma l�. Ak si tak dir de biz ler hiç
kim se ye hiz met ve re me yiz. Bu ra da ik ti dar par -
ti sin den olan be le di ye ba� kan la r�m var. On lar
da ay n� so run lar la kar �� kar �� ya lar. Bu so run -
lar la so nu na ka dar mü ca de le ede ce �iz. Ye rel
yö ne tim ler bir li �i ni tar t� �a ca ��z. De mok ra si ler -
de yurt ta� lar ken di mil let ve kil le ri ni ken di le ri
se çer. Ma ale sef Tür ki ye’de li der ler ken di mil -
let ve kil le ri ni se çip sa de ce ‘be nim de di �im ol -
sun’ an la y� �� için de.” 

Marmara Üniversitesi
Ö�renci Konseyi tarafından

ba�latılan ‘60.000 Yüz Projesi’
ile üniversite rektörünün tüm

ö�rencilerle görü�mesi
sa�lanacak.
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Ka d� köy'e sa hip ç�k mak, ye rel yö ne tim le rin
ka rar al ma sü reç le ri ne da ha faz la ke si min
ka t� l� m� n� sa� la mak, Ka d� köy’ü dil, din,

�rk, s� n�f, cin si yet ay r� m� gö zet me den bir lik te yö -
net mek, ça� da�, ka t� l�m c�, uy gar bir ya p� olu� tur -
mak, kent li lik bi lin ci ni ve kül tü rü nü ge li� tir mek
ama c�y la fa ali yet ler yü rü ten Ka d� köy Kent Kon -
se yi, “Ka d� köy Dek la ras yo nu” ha z�r l� yor. 

“Biz ler Ka d� köy ken ti nin  kül tü rel kim li �i -
ne za rar ve re cek ve ka mu ya ra r� ol ma yan rant
odak l� imar fa ali yet le ri ne kar �� ç� k� yo ruz. Ka -
d� köy’ün sim ge si olan kül tü rel mi ras la r�n ya n�
s� ra sos yal ya �an t� s�n da bel lek ler de yer et mi�
alan la r� m� z� çok öenm si yo ruz” de ni len tas lak
me tin de, Hay dar pa �a Ga r�, Ta ri hi Ku� di li Ça -

y� r�, Ha san pa �a'da ki Ta ri hi Gaz ha ne Bi na s�, E-
5 ke na r� Mer di ven köy mev ki in de ki Dev let
Mal ze me Ofi si ara zi si, Ba� dat Cad de si üze rin -

de ki Ta r�m �l Mü dür lü �ü ile R�h t�m'da ki Et
Ba l�k Ku ru mu ar sa s� gi bi yer le rin de �e ri ne ve
öne mi ne dik kat çe kil iyor. Tas lak me tin de, bu
önem li yer le rin ge le ce �i ne yö ne lik ha z�r la nan
ve ha z�r lan mak ta olan plan lar da kent mi ra s� ve
ka mu ya ra r� gö ze til me si için il gi li ku rum la ra
ça� r� ya p� l� yor. Si vil top lum ku ru lu� la r� ve
mes lek oda la r� na gön de ri le rek, kat k� is te nen
tas lak me tin, ya k�n za man da son ha li ni ala cak.
Ka d� köy Dek la ras yo nu, da ha son ra da in ter net
or ta m�n da ve Ka d� köy'ün çe �it li yer le rin de ku -
ru la cak olan stand lar da im za ya aç� la cak. Top -
la nan im za lar ise il gi li ku rum la ra gön de ri le -
rek, ge re �i nin ya p�l ma s� is te ne cek. 

● Gök çe UY GUN

511 MART - 17 MART 2011HABER

� Do�al Hak ve Tarih
� Leo Strauss
� Çeviren: Murat Er�en-Petek Onur
� Say Yayınları

Do�al Hak problemi, ça�da� siyaset ve toplum
felsefesinin en ihtilafl� ve en önemli konular�ndan
birisidir. Kavram olarak da “Do�al Hak”,
Grotius’tan beri, modern siyaset felsefesinin
temelinde yer al�r. Strauss, do�al hak dü�üncesini
her türlü tarihsel görececili�e kar�� aç�klar ve

savunur. Ona göre do�al
hak ihtiyac� a�ikârd�r. Do�al
hak fikrini reddetmek, her
hakk�n/hukukun pozitif
oldu�u; ba�ka bir deyi�le,
hakk�n/hukukun sadece
farkl� ülkelerin yasayap�c�lar�
taraf�ndan belirlendi�i
anlam�na gelir. Oysa
adaletsiz ve yanl�� oldu�u
beyan edilebilecek yasalar
ve kararlar vard�r. Peki, bu
beyanatlar neye göre
yap�lmaktad�r?

Bunun cevab� günümüzde, tarih ad�na
ve Olgular ile De�erler aras�ndaki ayr�m
ad�na do�al hakk� reddeden
toplumbilimleri taraf�ndan verilmektedir.
Klasik biçimiyle do�al hak, evrene dair
teolojik bir bak�� aç�s�na ba�l�d�r. Do�al
hak güncel bir biçim alt�nda nas�l
yeniden dü�ünülebilir? ��te Leo
Strauss’un eserinin tasar�s� budur. Aç�k
ve kesin bir dille yaz�lan, Machiavelli,
Hobbes, Rousseau, Locke ve Burke’e
dair çarp�c� analizler sunan Do�al Hak

ve Tarih ola�anüstü de�erde bir kitapt�r.
� Tasarım, Mimarlık ve Mimarlar

� �lhan Tekeli
� Tarih Vakfı Yurt Yayınları

Türkiye’nin mimarl�k alan�nda yeti�tirdi�i önemli
bilim insanlar�ndan biri olan ve ayn� zamanda
kurucu ba�kanl���n� üstlendi�i Tarih Vakf�’n�n
y�llarca yönetim kurulu ba�kanl���n� da yapm��
olan �lhan Tekeli’nin Toplu Eserler
projesi, serinin 16. kitab�yla devam
ediyor. Tasar�m, Mimarl�k ve
Mimarlar, �lhan Tekeli’nin bir �ehir
planlamac�s� olarak “planlama” ile
“tasar�m” aras�ndaki ili�kiye
yo�unla�t��� yaz�lar�na yer veriyor. �ki
kavram aras�ndaki ili�kinin her dönem
için tart��mal� oldu�u gerçe�inden
yola ç�kan Tekeli, serinin on alt�nc�
kitab�nda bu tart��mal� alana dair
geni� kapsaml� dü�üncelerini biraraya
getiriyor. �lhan Tekeli yaz�lar�nda
tasar�m yetene�inin do�u�tan
geldi�ini ifade eden, geleneksel e�itim anlay���na
kar�� bir tutum sergiliyor ve tasar�m etkinli�inin
bilimselle�tirilmesi olanaklar�n� ortaya koyuyor.
�lhan Tekeli yaz�lar�nda ayr�ca, tasar�mc�n�n
tasarlad��� olgu üzerindeki denetiminin nesne
tasar�m� ile kentsel tasar�m konular�nda ne gibi
farkl�l�klara yol açt���n� da ayr�nt�lar�yla anlat�yor.
� Blogdan Al Haberi

� Yazan: Zeynep Atikkan-Aslı
Tunç

� Yapı Kredi Yayınları
Blogdan Al Haberi, dijital devrimle
gelen de�i�imi ve bu ba� döndürücü
sürecin d���nda kalanlar�n ya�am
alanlar�n�n ne kadar daralaca��n� gözler
önüne seriyor. On y�l�n� geride bakan
blog âleminin izinde Atikkan ve Tunç,
ABD’den M�s�r’a, Türkiye’den
Endonezya’ya uzanan geni� bir
yelpazeden dünyan�n en ünlü
blogcular�yla ve dijital medya

uzmanlar�yla birbirinden ilginç söyle�iler yap�yor ve
bu yeni medya ekosistemini anlamaya yönelik
analizlerini dünya ölçe�inde bir yakla��mla
sunuyorlar. Konusunda bir ilk olma özelli�ini
ta��yan bu çal��ma, gazetecili�in nereye do�ru
gitti�ini, dijital eylem ve sanal demokrasi
kavramlar�n� ve bloglar�n ekonomik boyutunu
sosyal medya olgusunu gözden kaç�rmadan ele
al�yor. Bu kavramlara geni� bir perspektiften
bakan Blogdan Al Haberi, Türkiye’de sanal âlemin
içinde bulundu�u durumu da analiz ederken
ortaya ç�kan tablonun dramatik sonuçlara yol
açabilece�ine vurgu yap�yor. Son derece ak�c� bir
üslupla yaz�lan, her cümlesiyle dü�ündüren ve

ufuk açan Blogdan Al Haberi, en
tepesinden en alt kademesine yaz�l�
bas�n mensuplar�n�n, ileti�im
ö�rencilerinin, siyasetçilerin ve toplum
bilimcilerin asla kay�ts�z kalamayaca��
bir eser.
� Sava� Türkiye Varlık Vergisi

� Cahit Kayra
� Tarihçi Kitabevi Yayınları

Varl�k Vergisi Çal��malar�na Kat�lm��
En Genç Müfetti�in Kaleminden
Gerçekler… Tarihçi Kitabevi
taraf�ndan yay�mlanan, eski Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakan� ve Varl�k

Vergisi çal��malar�na kat�lm�� en genç
müfetti� olan Cahit Kayra taraf�ndan
yaz�lan Sava� Türkiye ve Varl�k Vergisi
adl� yap�t, eski �stanbul Defterdar� Faik
Ökte’nin Varl�k Vergisi Gerçe�i adl�
kitab�ndaki iddialara cevap verirken
uygulamayla ilgili gözden kaç�r�lan pek
çok gerçe�e de ���k tutuyor. Cahit
Kayra, kitab�n yaz�l�� nedenini �öyle
aç�kl�yor: “Bugün o çal��maya kat�lan
müfetti�lerden hiçbiri sa� de�il. Ben
ya�am�m�n sonuna geldim. Ama bizim
çocuklu�umuzda ve gençli�imizde
hakl� umutlarla ba�land���m�z Kemalist
ideallerin hoyrat ellerde h�rpaland���n�
görmekten hüzün ve ezâ duyuyorum. Varl�k
Vergisi konusunda o dönemi ya�amam��, o
dönemi bilmeyen, anlamayan, belki de kas�tl�
olarak anlamaz görünen insanlar taraf�ndan yanl��
ve haks�z yere ele�tirilmesini ho� görmek gibi bir
hakk�m olmad���n� dü�ünüyorum”. Varl�k Vergisi,

gerçekten de hükümetin �rkç� politikas�n�n bir
ürünü müydü?
Varl�k Vergisi gayri insani boyutlarda a��r bir vergi
miydi?
Varl�k Vergisi’ni ödemeyen az�nl�klara kar��
ac�mas�z uygulamalar m� yap�ld�?
Varl�k Vergisi gibi uygulamalara yaln�zca
Türkiye’de mi rastlanmaktad�r?
Eserinde tüm bu sorulara cevap veren Cahit
Kayra, dönemin ko�ullar�n� ve Varl�k Vergisi’ni
�öyle özetliyor:

� Sava� büyük tüketim harcamalar� ve bunlar�
kar��lamak için gerekli finansman güçlükleri
getirdi… Türkiye çareyi vergileme yoluyla halka
ba�vurmakta buldu.

� (Hükümet) Varl�ks�z kesim yan�nda zengin
kesime de ba�vurmu�, onlardan bir servet-
sermaye vergisi alma yoluna gitmi�tir.

� (Hükümet) Türkiye’nin �stanbul’da ya�ayan
ve maddi varl�klar� Türkiye’nin genel durumuna
göre mukayese kabul etmeyecek derecede
yüksek olan az�nl�k ya da Türk en zengin
nüfusundan ve �stanbul’da i� yapan yabanc�lardan
Varl�k Vergisi ad� alt�nda bir servet-sermaye vergisi
ald�.

� (Hükümet) Bu vergiyi Anadolu’daki varl�kl�
insanlara da yükledi.

� Bu arada bu verginin toplanmas�
maksad�yla mükellefleri zorlamak için
göstermelik bir bedeni mükellefiyet
uygulad�.

� Bu kaynaklar yetmedi�i için
tekrar fakir k�rsal kesime dönüldü ve
Toprak Mahsulleri ad� alt�nda eski Â�ar
Vergisi geri getirildi… Hayvanlar
Vergisi, oranlar de�i�tirilerek al�nmaya
devam edildi. Vas�tal� vergilerde büyük
art�rmalar yap�ld�… Fakir kesim için en
a��r ve en haks�z yük olan Enflasyon
Vergisi de sürdü gitti.

� Türk köylüsünün vergi yükü
fakirlik, ya�am ko�ullar� ve di�er ilgili
parametreler aç�s�ndan bak�ld��� zaman

�stanbul’un zenginlerinin yükünden çok daha a��r
olmu�tur.

� Türkiye’de uygulanan vergilendirme önlemi,
Bat�’da, Bat�’n�n en uygar görüntülü ülkelerinde
uygulanan katl, ya�ma, sürgün olaylar�na k�yasla
hiç mesabesindedir.

KÖ�ES�K�TAP
Hazırlayan: Ula� YILMAZ

KÜLTÜR ve Sanat Emekçileri Sendikas� (Kültür
Sanat-Sen), son y�llarda “y�k�lacak m�? restore mi

edilecek?” tart��malar� aras�nda kullan�m d���
b�rak�lan �stanbul Atatürk Kültür Merkezi ile ilgili bir

kitapç�k yay�mlad�. Kültür Sanat-Sen Genel Ba�kan�
Yavuz Demirkaya’n�n “AKM’nin tadilat�na ili�kin

aç�klamalar” ba�l���yla kaleme ald��� giri� yaz�s�n�n
ard�ndan tiyatro ele�tirmeni Üstün Akmen’in

Evrensel Gazetesi’nde yay�mlanm�� konuyla ilgili
yaz�lar�na yer veriliyor. Demirkaya’n�n yaz�s�nda �u

ifadeler yer al�yor: “Bilindi�i üzere AKM 2005 y�l�ndan
itibaren y�k�lma tehlikesi ile kar�� kar��ya gelmi�,

hükümet �stanbul 2010 Avrupa Kültür Ba�kenti yasa
tasla��na inatla AKM’nin y�k�lmas� ifadesini koyunca

demokratik kitle örgütleri ve sendikam�z tepki
göstererek bu plan� bozmu�tur.” Demirkaya,
AKM’nin gerekli düzenlemeler yap�lmadan

bo�alt�ld���n� ve bu nedenle de opera ve bale
sanatç�lar�n�n ma�dur oldu�unu belirtti�i yaz�s�nda
�unlar� söylüyor: “Haziran 2008 tarihinde AKM apar
topar bo�alt�lm�� ve içinde bulunan Devlet Opera ve
Balesi, Devlet Tiyatrolar�, Devlet Senfoni Orkestras�,

koro ve topluluklar gibi sanat kurumlar� sa�l�ks�z,
i�levine uygun olmayan yerlere alelacele ta��nm��,
ta��n�lan binalara da yüksek mebla�larda kiralar

ödenmi� ve tadilatlar yapmak zorunda kal�nm��t�r.
Yaln�z bu durum bile projenin çok ara�t�r�lmadan,

uzmanlara sorulmadan ve sanat kurumlar�
dü�ünülmeden yap�ld���n� ortaya aç�kça

koymaktad�r.” Yaz�s�nda �stanbul 2010 Avrupa Kültür
Ba�kenti Ajans� ile ya�ad�klar� hukuki sürece ili�kin
ayr�nt�l� bilgi veren Demirkaya yaz�s�n� �u sözlerle
bitiriyor:  “Sonuç itibariyle 2010 ajans�n�n sözü ile

AKM’nin 7 ayda bitebilece�i söylenmi�ken ve
yasaya göre ajans�n tamamlanmayan projeleri için

2011 y�l�n�n ilk alt� ay�na kadar süresi doldu�u
gerçe�iyle yasaya ve mevzuata uygun son revize
proje de bakanl���n 05.05. 2010 tarihli onay�yla

ajansa ‘gere�inin yap�lmas�’ talebiyle verildi�ine göre
son sözümüz ‘hodri meydan, yapma da görelim!’

olacakt�r.” “�stanbul Atatürk Kültür Merkezi Olay�n�n
�çyüzü” adl� kitapç��a ula�mak için Kültür Sanat-
Sen’e ba�vurulabilir. www.kultursanatsen.org.tr

KADIKÖY’ÜN en etkin sivil toplum örgütleri
aras�nda yer alan Sinop �li, �lçeleri Kültür ve

Yard�mla�ma Derne�i (S�YAD), 20 Mart 2011 Pazar
günü 09:00-15:30 saatleri aras�nda

Ata�ehir Zübeyde Han�m
Ö�retmenevi Konferans Salonu’nda

düzenlenecek Genel Kurul’da
genel ba�kan�n� seçecek.

Mevcut Genel Ba�kan
Sebahattin Sungur tekrar
aday oldu�unu aç�klarken,

S�YAD Çekmeköy Eski
�ube Ba�kan� ��adam�

Ramazan Çelik de aday
oldu�unu belirtti. 

BUNDAN tam 33 y�l önce 16 Mart 1978’de
hayat�n� kaybeden 7 ö�rencinin arkada�lar�n�n

olu�turdu�u 16 Mart Platformu,  ölen arkada�lar�n�
özel bir törenle an�yor. 16 Mart 1978’de �stanbul
Üniversitesi Merkez Binas�’ndan ç�kmakta olan

ö�rencilerin üzerine at�lan bomba ve ard�ndan aç�lan
ate�le 7 ö�renci öldürüldü, 41 ö�renci de yaraland�.
“Biz o gün oradayd�k ve tesadüfen ölmedik. O gün
ölmemi� olmam�z bugün bize, hayat�n� kaybeden

arkada�lar�m�z� unutmamak ve toplumun bu katliamla
yüzle�mesini sa�lamak görevini yüklüyor” diyen 16

Mart Platformu üyeleri bunun için; 
● Davay� takip eden avukatlar ba�ta olmak üzere,
bu katliamla ilgili gerçekleri aç��a ç�karmaya

çal��anlar�n çabalar�n� ortakla�t�rmay� ve
etkinle�tirmeyi,

● Güçlükle aç�lan davan�n zaman a��m�
labirentlerinde kaybolup gitmesini engellemeyi,
● Ö�rencilerin hayat�n� kaybetti�i yerde, �stanbul

Üniversitesi Merkez Binas�’n�n önünde bir
an�t in�a etmeyi ve 

● 16 Mart Günü’nü ilan ettirmek için çaba
gösteriyor.

16 Mart Platformu üyeleri, bu konuda duyarl� olan
herkesi anma törenine davet ederek, “16 Mart

2011’de saat 13.00’de yine orada olaca��z. Sensiz bir
ki�i eksi�iz” ça�r�s� yap�yor. Anma töreni,

Ca�alo�lu’ndaki Türk Tabipler Odas�’nda saat
15.00’te düzenlenecek programla devam edecek.  

Ekim Sanat Atölyesi Resim Sergisi beğeni topladı

AKM’nin akıbeti
merak ediliyor

Sinoplular
başkanını seçecek

16 Mart’ta ölen
öğrenciler anılıyor

EK�M Sanat Atölyesi sanatç�lar�,
bu y�l yapt�klar� çal��malar�

Kad�köy Belediyesi
Caddebostan Kültür

Merkezi’nde açt�klar� sergi ile
sanatseverlerle payla�t�. 10 y�ld�r

Asuman Saltuk ve Fazilet
Büyükde�irmenci önderli�inde

sanat çal��malar�n� sürdüren
sanatç�lar, sergi aç�l��lar�n� 8

Mart Dünya Kad�nlar Günü’ne
denk getirerek kad�nlar�n her alanda ba�ar�l� oldu�u

mesaj�n� da verdiler. Ekim Sanat Atölyesi
Sanatç�lar�n�n sergi aç�l�� kurdelesini Kad�köy

Belediye Ba�kan� Selami Öztürk kesti. Tan�nm��
simalardan gazeteci Metin Uca ile sanatç� Rahmi

Saltuk’un da kat�ld��� aç�l�� kokteyl ve törenine çok

say�da sanatsever de ilgi
gösterdi. 17 Mart tarihine kadar
Caddebostan Kültür Merkezi
Performans Bir kat�nda devam
edecek sergide; Fazilet
Büyükde�irmenci ve Asuman
Saltuk önderli�inde Betül
Karakaya Demircan, �dil Y�lmaz,
Ayfer Sütçüo�lu Y�ld�z
Bayender, Riket Finanser,
Oya K�l�ço�lu, Gülay

Büyükde�irmenci ve �lke Sönmez’in eserleri yer
al�yor.  Farkl� konularda temalar i�leyen sanatç�lar�n
çe�itli tekniklerle ve konularla biçimlendirdikleri
çal��malar�n� izleyicilere birarada görme imkân�
sunan sergideki eserler, davetliler ve
sanatseverlerden tam not ald�.

Kad�köy Belediyesi zab�ta kimli�imi kaybettim.
Hükümsüzdür. Ali AVCI

Nüfus cüzdan�m� ve ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür.
Feridun �HT�YAR

KAYIP 

‘Ka dı köy Dek la ras yo nu’ ha zır la nı yor
Tüketici hakları
günü için panel

14 Mart Pazartesi günü Kad�köy Belediyesi
Kozyata�� Kültür Merkezi’nde Dünya Tüketici

Haklar� Haftas� nedeniyle bir panel düzenleniyor.
Kad�köy Kent Konseyi Kad�n Meclisi Ba�kan� S.

Serap Ören, tüketici haklar�yla ilgili önemli
isimlerin kat�laca�� panele tüm Kad�köylülerin

davetli oldu�unu söyledi.
Etkinli�in program� da �öyle:

● Açılı� konu�ması: S. Serap Ören
(Kad�köy Kent Konseyi Kad�n Konseyi Meclisi
Ba�kan�)

● “Bilinçli Tüketici” adlı oyunun
sergilenmesi: Mustafa Ayk�n �lkö�retim Okulu

ö�rencileri taraf�ndan
● Örgütlü toplum

olmanın yararları: Ay�e
Akman (TÜKODER
Kurucu Genel Ba�kan�)

● Tüketici ve
Medya: Meral Tamer
(Gazeteci-yazar)

● Slayt gösterisi:
Muhittin Köro�lu (Okan
Üniversitesi Ö�retim
Görevlisi)

● Tüketici
Yasası’nın Çıkı�ından
Bugüne Tüketici

Hakları: Av. �ükran Ero�lu (TÜKODER Genel
Ba�kan�)

● “Tükenmeden Tüketelim” adl� kitapç���n
tan�t�m� ve da��t�m� 

● Ödül töreni
KADIKÖY V�ZYON SÜRÜYOR

Öte yandan Kent Konseyi Kad�köy Vizyon Dizisi
4. Çal��tay� “Yarat�c� Kent” ba�l��� alt�nda 18

Mart Cuma günü saat 14:00'de CKM B
Salon'da yap�lacak.  Çe�itli alanlarda yaratc�l�k

konusunun i�lenece�i çal��taya, Marmara
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden Prof.

Dr. Hüsamettin Koçan, �stanbul Teknik
Üniversitesi'nden Prof. Dr. Alpay Er ve Dr.

Çi�dem Kaya, Y�ld�z Teknik Üniversitesi'nden
Doç. Dr. Zeynep Enlil, Bilgi Üniversitesi'nden

Doç. Dr. Asu Aksoy,  Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Pelin

Gökgür ve Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi
Nilgün Canpolat kat�lacak.

Dünya Tüketiciler
Hakları Haftası

dolayısıyla
Kadıköy

Belediyesi
Kozyata�ı Kültür

Merkezi’nde
organize edilen

panele tüm
Kadıköylüler

davetli....

Ye rel yö ne tim le rin ka rar al ma sü re ci ne hal k�n ka t� l� m� n� sa� la mak, il çe nin önem li alan la r� na sa hip ç�k mak
ama c�y la yo la ç� kan Ka d� köy Kent Kon se yi, ‘Ka d� köy Dek la ras yo nu’ ha z�r la ma ça l�� ma la r� n� sür dü rü yor. 
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Dün ya ka ri ka tü rü nün us ta la r�n dan Tur han
Sel çuk’un ölüm y�l dö nü mü olan �u gün -
ler de özel bir ka ri ka tür ser gi si Ka d� köy lü -

ler le bu lu �u yor. 27 y�l d�r bir çok ül ke den ka ri ka tü -
ris ti birara ya ge ti ren Ay d�n Do �an Vak f�, 2010’da
ger çek le� tir di �i Ulus la ra ra s� Ka ri ka tür Ya r�� ma -
s�’nda ödül alan ka ri ka tür le ri y�l bo yun ca fark l�

me kân lar da ser gi li yor. Vak f�n son be� y�l d�r dü -
zen li me kân la r�n dan bi ri de Ka d� köy Be le di ye si
Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi.

27. Ay d�n Do �an Ulus la ra ra s� Ka ri ka tür
Ya r�� ma s� Ser gi si 17 Mart Per �em be gü nü
CKM’de aç� l� yor. Ser gi de ya r�� ma ya ka t� lan
ve se çi ci ku rul ta ra f�n dan ser gi len me ye de �er

bu lu nan eser ler yer al� yor. Ya r�� ma -
n�n Se çi ci ler Ku ru lu, 24 Ma y�s 2010
ta ri hin de yap t� �� de �er len dir me de;
Türk sa nat ç� Ah met Öz türk le vent’i
bi rin ci, Rus sa nat ç� Ser gei Boby lev’i
ikin ci ve yi ne Tür ki ye’den Kür �at Za -
man’�n ese ri ni de üçün cü seç ti. Se çi -
ci ler Ku ru lu ay r� ca Mu sa Gü mü�
(Tür ki ye), Nec det Y�l maz (Tür ki ye),
Ev zen Da vid (Çek Cum hu ri ye ti),
Vla di mir Ka za nevsky (Uk ray na), Va -
len tin Druz hi nin (Rus ya Fe de ras yo -
nu), Moh sen Na se ri (�ran), Cla udi o
An to ni o Go mes (Bre zil ya), Jerzy
Glus zek (Po lon ya), Moa cir Knorr
Gut ter res (Bre zil ya), Kür �at Za man
(Tür ki ye), Mo ham mad Ali Kha la ji
(�ran) ve Pa vel Cons tan tin’i (Ro man -
ya) Ba �a r� Ödü lü’ne de �er gör dü. Ay -
d�n Do �an Ulus la ra ra s� Ka ri ka tür Ya -
r�� ma s�’na dü zen len di �i y�l lar için de
136 ül ke den 7 bin 300 ka ri ka tü rist,
yak la ��k 60 bin ka ri ka tür ese ri ile ka -
t�l d�. 27. Ay d�n Do �an Ulus la ra ra s�
Ka ri ka tür Ya r�� ma s� Ser gi si, 6 Ni -
san’a ka dar ge zi le bi le cek.

ak la ��k yir mi –yir mi be� y�l ön ce ba� la yan bir Os -
man l� me ra k� ve ‘dü� kün lü �ü’ gü nü mü ze do� ru
yo �un la �a rak ak�p gel mek te. Son y�l lar da ise Os -
man l� sev da s� iyi ce fi liz le ne rek ha ya t�n bir çok ala -

n�n da boy gös te rip or ta ya be re ket sa ç� yor… Mo da m�
de me li, ak�m m� de me li; bir çok la r� n�n he ves len di �i gi bi
‘Ye ni Os man l�’c� l�k di ye mi tas vir et me li bi lin mez! Ama
ilk te za hür le ri, ön cü ör nek le ri o dö nem le rin ba z� mü ze
mal ze me si nin, sa ray ha ya t� n� yan s� tan e� ya ve giy si le -
rin, el sa na t� ürün le ri nin yurt içi ve d� ��n da ge ni� bir pro -
pa gan day la dü zen le nen ser gi le riy le ba� la d�. Der ken ‘ta -
rih çi lik’ ön al d�. Var sa yok sa Os man l� ta ri hin den say fa -
lar. Y�l la r� n� cid di Os man l� ara� t�r ma la r� na ve rip, ya y�n la -
r�y la dün ya da say g�n l�k ka zan m��, ne var ki Tür ki ye’de
pek umur san ma m�� bi limadam la r�, an cak bu Os man l� -
c� l�k fur ya s�y la ken di ül ke le rin de de bir den ün len di ler,
med ya tik ol du lar. Ar d�n dan ki tap ç� raf la r� çe �it çe �it Os -
man l� dev ri olay la r�, ha ya t�, ye mek le ri, adet le ri, si ya se ti,
sev da la r�, mi ma ri si, ede bi ya t�, ‘il mi ve fen ni’ni (!) di le ge -
ti ren bin bir tür lü po pü ler ta rih ya y�m la r�y la do nan d�. Ta -
bi i bi lim sel ya y�m lar da sür mek te. Sa n�r s� n�z ki ye ni bir
dün ya ke� fe dil mi� ve ya ke� fe di li yor. Ney mi� bu Os -
man l� da ha be ri miz yok mu� (!) Ak�l al maz bo yut ta ve iyi
bas k� l� yüz ler ce ki tap, der gi or ta l� �� kap la m��… Slo gan -
lar da g�r la gi di yor; s� k�y sa be �en me: “ta ri hi miz le ba r�� -
mak”, “kö ke ni mi ze in mek”, “kop mu� ba� la r� m� z� kur -
mak”, “kül tür sen te zi ni sa� la mak”, “ta rih sel de �er le ri -
mi ze sa hip ç�k mak” ve ben zer le ri… Oy sa bi li ni yor ki
Türk top lu mu ge le nek le ri ne de, ta ri hi ne de bel ki ge re -
�in den bi le faz la ba� l� sa y� la bi lir. Bu ra da vur gu lan mak
is te nen aca ba ba� ka bir öz lem, an la y�� m� d�r? Bu na bir
i�a ret ko yup de vam ede lim.

Her mil le tin el bet bir geç mi �i var d�r. Fa kat in san lar
geç mi� te de �il, geç mi �in de te mel len di rip ya rat t� �� bu -
gün de ve her hal de ge le ce �e do� ru ba ka rak ya �ar lar.
Bi rey le ri da ha çok il gi len di ren ‘ha li ha z�r’ du rum la r� ve
ge le cek le ri dir. Bu gün üre tim le ri, tü ke tim le ri, ya ra t� lan
de �er ler, ya �am stan dart la r� her hal de ta rih sel sü re cin,
geç mi� ten ge len ve ka lan mad di ve ma ne vi bi ri ki min de
bir so nu cu de �il mi dir?

Ta rih sel mi ra s�n gün cel ya �am da ki olum lu ve olum -
suz iz le ri ni dik kat li göz ler ve el bet ta rih çi ler, bi lim ci ler
gö rür ler, bi lir ler. Ta rih, in san la ra yal n�z ca top lum la r�n
geç mi� te ki ba �a r� la r�y la övün me le ri için de �il; yer yü zün -
de olup bi ten le ri, in san l�k se rü ve ni için de ki ko num la r� n�
bi linç le kav ra ma la r� n� sa� la ya cak bir bi lim dir… Kud ret li
yan la r�y la, za y�f l�k ve yok sun luk la r�y la; ya ni ha ya t�n top -
lum sal, si ya sal, eko no mik, kül tü rel ger çek lik le riy le kav -
ran ma s� için bir ens trü man d�r.

Or ta l� �� kap la yan Os man l� fur ya s� ise ta rih sel ger -
çek le re de �il, san ki bir ma sal ale mi ne gön der me ya p� -
yor. Ço �un lu �u mu ka ye se li de �er len dir me ler den yok -
sun, tas vir ci bir ta rih ya z� c� l� ��, te le viz yon di zi le ri ne ka dar
bir geç mi� hay ran l� ��; ‘il ginç lik’ a�� s�y la des tek le ne rek
ade ta bir ‘pi ya sa’ olu� tu ru yor.

��in ga rip ta ra f�, ha yat ve si ya set ise bu son de re ce
içi ne ka pa l�, ye rel söy le min ter si ne ‘kü re sel-ev ren sel’
de �er le rin rüz gâ r�y la har man la n� yor. Bun dan bir sen te -
ze ula �� la ca �� n� var say mak rü ya gör mek tir. Uy gar l�k, ya -
ni ev ren sel ka bul gö ren ve kul la n� lan, her an ye ni le nen
de �er ler sis te miy le; ta ma men ‘ta da vül den’ kalk m�� ge -
le nek sel Os man l� de �er le rin den de ya rar la n�p kim lik ya -
ra ta ca �� n� uman an la y� ��n mon ta j� (kur gu su) na s�l ya p� -
l�r?

Os man l� mi ra s�n dan, biz zat Os man l� ha li fe sul tan la -
r� as�r lar bo yu ya rar la na cak la r� ka dar ya rar lan m�� lar d�.
An la �� lan 19. yüz y� l�n ha li fe sul tan la r� ise, ya rar la na cak
pek bir mi ras kal ma d� �� için, Ba t� dün ya s� n�n de �er le ri ni
trans fer et me ye yö nel di ler. Bu he ves kâr de �il, ha yat ta
ka la bil mek için zo run lu bir yö nel mey di. Ah met Ham di
Tan p� nar, son sul tan la r�n bu can h� ra� ham le si için, “çok
geç ti” ya ni dün ya ya ayak uy dur mak için i� i� ten geç -
mi� ti der… Da ha da ile ri gi der: “Os man l� de di �in ney di?
Ca hil ala y�” di ye sür dü rür. Tan p� nar’�n, Os man l� kül tü -
rüy le de iç içe bir dü �ü nür ol du �u nu, onu bir kay nak
ola rak gör mek is te di �i ni de unut ma ya l�m.

Os man l�, ida re si ni ayak ta tu ta bil mek, ya �a ma s� n�
sür dü re bil mek ama c�y la Ba t� l� la� ma da va s� na bel ba� la -
yan ve dün ya da olup bi ten le ri ni ha yet gö ren son ha li fe
sul tan lar, bü tün on do ku zun cu yüz y�l bo yun ca �s tan -
bul’da bir üni ver si te kur mak için de ça ba la m�� lar ve fa -
kat ge le nek sel tep ki ler le kar �� la ��p 1900’le re ka dar bu -
nu ba �a ra ma m�� lar d�r… K� sa ca s�, Os man l� dün ya s� n�n
bi lim le ta n�� ma s� an cak �m pa ra tor lu �un son gün le rin de
ola bil mi� tir. Ün lü bi lim ta rih çi si Ad nan Ad� var, 1940’ta
‘Os man l� Türk le ri’nde �lim’ ad l� ese rin de “… te fek kü rün
(dü �ün sel üre ti min), vic da n�n ve ka le min ser best ol ma s�
il min te rak ki si (ge li� me si) için �art t�r. Top lum sal ge li� -
me yi te min ede cek ye gâ ne va s� ta ilim dir. �� te Ba t�’n�n
eri� ti �i bu mü him ku ra la, Os man l� Tür ki ye si’nde ne za -
man ve na s�l ina n�l d� �� n� ve bu nun ver di �i eser ler, ne ti -
ce le ri ni gös ter mek, Tan zi mat, Me� ru ti yet ve Cum hu ri -
yet de vir le ri için ara� t�r ma ya pa cak la r�n va zi fe si dir. Bi -
zim al d� �� m�z (Os man l� ça �� n� kas te di yor) de vir de Tür ki -
ye gök le rin de, ara s� ra gö rü len ha fif pa r�l t� la ra ra� men,
bu ay d�n la t� c� düs tu run (il ke nin, ku ra l�n) yol gös te ren bir
y�l d�z gi bi do� du �u nu id di a et mek ka bil de �il dir” de -
mek te dir.

Os man l� mi ra s� na ve de �er le ri ne ke �if yol cu lu �un da
tu za �a dü� me mek için dik kat edi le cek pek çok nok ta
var. Bi lim ko nu su nun ar d�n dan, ka d� n�n sos yal sta tü sü -
nü, bi re yin hak la r� n�, re sim ve hey kel sa nat la r� n�n, ede bi
tür le rin, �e hir ci li �in, ya p� ey le mi nin du ru mu nu; ula �� m�n
il kel li �i ni he men ha t�r la y�p dü �ün me li. Fa kat, da ha II.
Ab dül ha mit dev rin de on do kuz y�l �ey hü lis lam l�k ya pan
Ce ma led din Efen di’nin tes pi ti bir çok �e yi dra ma tik �e -
kil de aç�k lar… Me� hur be le di ye ba� ka n� Ce mil To puz lu,
ka y�n pe de ri Ce ma led din Efen di’nin Fran sa’ya ge lip ora -
da ki or ta m� gör dük ten son ra “Os man l� Dev le ti’nin bi zim
gi bi dün ya dan ha ber siz ca hil ler yö net mi�” di ye de rin bir
üzün tü ye ka p�l d� �� n� hat ta dep res yo na gir di �i ni ha t� ra la -
r�n da nak le der.

Bir mil le tin ta ri hi ni bil me si do �al d�r. Ama geç mi �e
hay ran l�k tan, il ginç hi kâ ye ler den iba ret, in san l� ��n yer yü -
zün de ki ge li �i miy le kar �� la� t�r mak s� z�n dil len di ri len bir
ta rih an la y� �� top lum da çe li� ki li bir ruh ya p� s� na yol aç -
maz m�? Dai ma dü �ün me li, k� yas la ma l�: Ka nu ni Sü ley -
man’a kim ‘muh te �em’ de mi�? I. Sü ley man, S�r bis tan
ve Ma ca ris tan’da me� gul ken �n gi liz ler, �s pan yol lar, Hol -
lan da l� lar, Fran s�z lar ok ya nus lar da, Ame ri ka k� ta s�n da,
En do nez ya’da ne den do la �� yor lar d�? �s tan bul’da �a ir ler
ha n�m la r�n ke man ka� la r�n dan, al ya nak la r�n dan dem
vu rur ken; Cer van tes, Sha kes pe are na s�l olup da bi re yin
ru hu na se ya hat edi yor, top lum sal so run la r� sor gu lu yor -
lar d�? �e hir le ri na s�l ku ru yor lar d�, ula ��m yo lu ve araç la -
r� ney di, Mac hi avel li, Eras mus, Tho mas Moo re in san la -
r�n, top lum la r�n, hu ku kun, si ya se tin, inanç la r�n so run la -
r� n� di dik le yip in ce ler ken, �s tan bul’un en te lek tü el ya �a -
m�n da han gi dü �ü nür ler var d�? Hay di gü zel sa nat la r� �s -
ka ge çe lim ve mu ka ye se ci li �e nok ta ko ya l�m… Ta rih sel
mi ras, in san la r�n ge le ce �i için bir i�e ya ra ma l�; yok sa uy -
ku ve rir, uyu du �u nu zu fark et mez si niz.

Murat  KATOĞLU
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Lale Belk�s’tan sergi

Ser gi len di �i tüm
ül ke ler de bü -
yük be �e ni ile

kar �� la nan, Av ru pa
mü zik kül tü rü nün
önem li bir par ça s� ün -
lü “Gö rün mez Mü -
zis yen ler” (In vi sib le
Mu si ci ans) ser gi si
Rah mi M. Koç Mü -
ze si’nde zi ya ret çi ler le
bu lu �u yor. 

Ser gi, Bel çi ka l�
va k�f Au to ma ti a
Mu si ca Fo un da ti on
Ulus la ra ra s� Ser gi -
ler Di rek tö rü Scar -
lett de Fays ile Bel çi ka’n�n Tür ki ye
Ba� kon so lo su Fran ço ise del Mar -
mol’ün ka t� l� m�y la ger çek le �en ba s�n
top lan t� s� n�n ar d�n dan zi ya re te aç�l d�. 

Au to ma ti a Mu si ca Fo un da ti on’�n
‘me ka nik mü zik bi lin cin de bir yol cu -
luk’ ana fik riy le bi ra ra ya ge tir di �i ko -
lek si yon da mü zik oto mas yon sis tem -

le ri ve me ka nik ens trü man lar,
1750’ler den gü nü mü ze mü zik ta ri hi -
ni, me ka nik ve mü hen dis lik a��r l�k l�
ya n�y la yan s� t� yor. Alet le rin ku sur suz
bi çim de ça l� ��r du rum da ol ma s� da
dik kat çe ki yor. Ser gi de ki 80 la ter na,
org ve bir çok fark l� mü zik ku tu su ile
me ka nik mü zik alet le ri, va k�f bün ye -

sin de ki süs le me le riy le
dik kat çe ken 250 par -
ça l�k dev ko lek si yon
ara s�n dan se çil di.

Bel çi ka, Tay van,
Lük sem burg, Ma lez -
ya, Sin ga pur, �s pan ya,
Por te kiz, Fran sa, Yu -
na nis tan, Mek si ka,
�tal ya ve Fas gi bi Av -
ru pa, Ame ri ka ve
Uzak do �u’da 25 ay r�
�e hir de 1995 y� l�n dan
bu ya na ger çek le �en
ser gi bu y�l Tür ki -
ye’de. Bu gü ne dek 1
mil yon 880 bin ki �i -

nin zi ya ret et ti �i ser gi nin Tür ki ye’de
bu ra ka m� çok da ha ar t�r ma s� bek le ni -
yor. “Gö rün mez Mü zis yen ler” di �er
ül ke ler de da ha ön ce “18. yy’da Sa -
lon”, “So kak ta… Pa na y�r da…”,
“Ma nu el Za man lar”, “Or kes tras yon
ve Ben zer siz Sen fo ni” gi bi ge le nek -
sel ba� l�k lar la ser gi len di.

Görülmeye de�er bir sergi;
‘GÖRÜNMEZ
MÜZ�SYENLER’

KADIKÖY’DE ya�ayan eski manken, oyuncu ve
ressam Lale Belkis, 4 Mart Cuma günü, kendi

evinde resim sergisini açt�. Belkis ya�am tarz�ndan
esinlenerek yapm�� oldu�u iki yüz resminin

ço�unun sat�ld���n� söyledi. 1984 y�l�ndan itibaren
resim sergisi açan Belk�s, sergisinin mart ay�

sonuna kadar devam edece�ini söyledi.  
Onbe� ya��ndan beri sanat ile u�ra�an Lale Belk�s,
Kad�köylü olmaktan dolay� duydu�u mutlulu�u da

dile getirerek, sanata duyarl� tüm Kad�köylüleri
sergisine davet etti. ■ Cansu ÇA�IRTEK�N

Duru Tiyatro’da
‘SUÇ ORTAĞI’

Kadıköy Moda’da bulunan küçük
sahnesinde birçok tiyatro oyununa imza
atan Duru Tiyatro, Broadway’in son hit

oyunu “Suç Orta�ı”nı sahnelemeye ba�lıyor.
Kültür ve Turizm Bakanlı�ı’nın katkılarıyla
sahnelenen oyun, 17 Mart Per�embe günü

ilk kez izleyiciyle
bulu�acak. Komedi-

gerilim türündeki oyun
Rupert Holmes’e ait.
Kahraman Türel’in

Türkçe’ye çevirdi�i “Suç
Orta�ı”nı Cem Yanılmaz

yönetiyor, oyunda �dil
Fırat, Sava� Özdemir,
Cem Yanılmaz ve I�ık

Yönt rol alıyor. Oyunun
konusu kısaca �öyle:
Janet Taylor kocası

Derek’i, sevgilisi Jon’la
birlikte öldürmeyi planlamaktadır. Jon aynı

zamanda Derek’in i� orta�ıdır ve Melinda’yla
evlidir. Planladıkları cinayetin provasını
yaparlarken ummadıkları bir sürprizle

kar�ıla�ırlar. Peki, gerçekten bir cinayet
i�lemeyi mi planlamaktadırlar? Gerçekten

suç ortaklı�ı mı yapmaktadırlar? Birbirlerine
güvenmekte haklılar mı? Peki, bu ki�iler

gerçek ki�iler midir? ...Janet: Biz bir cinayet
i�lemeyi planlıyoruz, bir suikasti tanımlamayı

de�il! Ne dersiniz? Vicdanınız bu suç
ortaklı�ına tanıklık edebilecek kadar temiz
mi? 17 Mart Per�embe günü saat 20.45’de
prömiyeri yapılacak oyun, 18 Mart Cuma ve
19 Mart Cumartesi 20.45’te ve 20 Mart Pazar

günü saat 16.00’da yeniden izleyiciyle
bulu�acak. www.durutiyatro.com

Genel Sanat
Yönetmenli�ini
Emre Kınay’ın
yaptı�ı Duru
Tiyatro, yeni
oyunları ‘Suç

Orta�ı’nı
izleyiciyle

bulu�turmaya
hazırlanıyor.

Bu yıl 27.si düzenlenen Aydın Do�an Uluslararası Karikatür
Yarı�ması’nda ödül alan karikatürler, Kadıköy Belediyesi Caddebostan

Kültür Merkezi’nde 17 Mart’tan itibaren sanatseverlerle bulu�uyor. 

Dünyanın karikatürü
KADIKÖY’DE!

Lions Uluslararası Kısa Film Yarışması
Sinema dünyasında yeni, yaratıcı fikirlerin

olu�umuna destek vermek, genç
sinemacıları te�vik etmek, yaratıcılıklarını
sergileyebilme olana�ı vermek amacıyla
Lions Uluslararası Kısa Film Yarı�ması

düzenleniyor. Ba�vuruların 10 Mart 2010
tarihine kadar kabul edildi�i yarı�maya
ülke genelinde ve uluslararası düzeyde

yüksek katılım oldu. Kısa Film Yarı�ması,
Maltepe Belediyesi’nin ana

sponsorlu�unda SE-SAM’ın katkılarıyla
kısa adı L�AY olan 118 Y Lions Yönetim

Çevresi tarafından gerçekle�tiriliyor.
Yarı�maya çevre, kadın, çocuk, ba�ımlılık

gibi konuların i�lendi�i filmler kabul
ediliyor. Filmler 1 Nisan’a kadar teslim

edilebilecek. Lions Uluslararası Kısa Film
Yarı�ması’nda “En �yi Kısa Film” dalında

birinciye 8 bin, ikinciye 4 bin, üçüncüye ise
3 bin lira para ödülü verilecek. �lk üçe
girenlere ayrıca Lions Aslan Heykeli

hediye edilecek. “En �yi Yönetmen” ve “En
�yi Görüntü Yönetmeni” dallarında da en

ba�arılı üç kısa filmciye Lions Aslan
Heykeli ödülü verilecek.

�rtibat Tel: 0532 372 5922 – 0535 307 6564

Lions’un düzenledi�i Uluslararası Kısa Film Yarı�ması’na ba�vurular
10 Mart’ta sona erdi, ancak filmler 1 Nisan’a kadar kabul edilecek.

250 mekanik müzik kutusundan özenle seçilen 80 parçan�n yer
ald��� ‘Görünmez Müzisyenler’ sergisi Rahmi M. Koç Müzesi’nde
aç�ld�. Avrupa ve Kuzey Amerika’da 12’den fazla ülkede üretilen

parçalar�n yer ald��� sergi 29 May�s’a kadar görülebilir. 
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● T�YATRO
■ Kadın Hayattır Memattır Kadın
Sema Keçik ve Arzu I��tman’�n birlikte
kaleme ald���, yönetmenli�ini Sema
Keçik’in yapt��� bir oyun… Osmanl�
döneminde ya�am��, alanlar�nda ilklerden
olan kad�n sanatç�lar�m�z tarihin tozlu
raflar�ndan indirilerek sahneye ta��n�yor.
�lk kad�n bestekârlar�m�zdan Leyla Saz,
ilk kad�n �airlerimizden Nigar Han�m, ilk
kad�n romanc�lar�m�zdan Fatma Aliye, ilk
kad�n ressamlar�m�zdan Mihri Mü�fik ve
ilk kad�n heykelt�ra�lar�m�zdan Zerrin
Bölükba��... Ya�amlar� mücadeleyle
geçen ve birço�ununki yaln�zl�k ve
unutulmu�lukla son bulan bu aray��
dönemi kad�nlar�n�n ya�am öyküleri
arac�l���yla kad�n�n�n Cumhuriyet öncesi
varolma mücadelesi hikâye edilerek
aktar�l�yor. Kad�n�n serüvenine erkek
dünyas�n�n yakla��m�n� katmak amac�yla
kullan�lan “beden kuklalar�” rejinin
dinami�ini olu�turuyor. 9-13 Mart 2011
tarihleri aras�nda Kad�köy Haldun Taner
Sahnesi’nde; 30 Mart-3 Nisan 2011
tarihleri aras�nda ise Üsküdar
Musahipzade Celâl Sahnesi’nde
oynanacak oyunda; Bensu Orhunöz,
Mahperi Merto�lu, Rozet Hube�, �ehnaz
Bölen Taftal�, Özge Midilli rol al�yor. 
Tel: 0216 349 04 63
■ Vanya Dayı
Bu sezon Rus oyun yazar� Anton
Çehov’un ünlü Vanya Day� eseri iki farkl�
tiyatro grubu taraf�ndan sahneleniyor.
Tiyatro Stüdyosu, 20. y�l�n� Çehov’un
“Vanya Day�” oyunuyla kutluyor. Ahmet
Levendo�lu’nun yönetti�i oyunun çevirisi
Ataol Behramo�lu’na ait. Çehov’un 150.
do�um y�l�nda sahnelenen oyun, ilk kez
1900’de Konstantin Stanislavski
taraf�ndan sahnelenmi�. Büyük devrimin
arifesinde, umutsuz a�klar�n, mutsuz ve
çaresiz insanlar�n öyküsünün anlat�ld���
oyun bir Rus köyünde geçiyor. Mehmet
Ali Kaptanlar, Emrah Elçibo�a, Defne
Gürmen Üstün ve Ezgi Bak��kan’�n
oynad��� “Vanya Day�”, 11 Mart Cuma
günü saat 20.30’da Caddebostan Kültür
Merkezi’nde izleyiciyle bulu�acak. Tiyatro
Pera’n�n sahneye ta��d��� Vanya Day�
oyunu ise 15 Mart Sal� günü izleyiciyle
bulu�acak. Yine CKM’de saat 20.30’da
ba�layacak oyunu Nesrin Kazankaya
yönetiyor. www.ckm.gen.tr

■ �yi Günde Kötü Günde
“�yi Günde Kötü Günde”, bir a�k oyunu.
Ali Poyrazo�lu bu çok farkl� stili olan
oyunu tiyatronun büyük y�ld�zlar�ndan
Nilgün Belgün ile oynuyor. �ki usta
oyuncu çok etkileyici performanslar� ile
seyirci ile birlikte a�k�n matemati�i üstüne
dü�ündürüyor. Bu oyunu, ayr�lan ama
birbirlerinden kopamayan sevgililerin
öyküsünü bekâr, ni�anl�, yeni evli,
kavgal�, küs, bo�anm�� herkesin izlemesi
gerekiyor. “�yi Günde Kötü Günde”, 11
Mart Cuma günü saat 20.30’da Kad�köy
Belediyesi Kozyata�� Kültür Merkezi’nde. 
www.kkm.gen.tr
■ Uyan Uyan Gazi Kemal
Tuncay Özinel’in kendi ad�n� ta��yan
tiyatrosu, Uyan Uyan Gazi Kemal
oyununu Kad�köylüler’le bulu�turuyor.
Y�lmaz Özdil, Can Atakl�, Hikmet Feridun
Es gibi önemli gazeteci ve yazarlar�n
yaz�lar�ndan derlenen oyunda Halit
Akçatepe, Serhat Özcan, Ayla Aslancan,
Ali Yayl�, Eray I��k, Esme Duman, Ecevit
Karaca, Kerem Keskin, Engin Bilgiç,
Furkan Kabal�, Emre Tekilel ve Tuncay
Özinel oynuyor. Belgesel görüntüler ve
Galata Mevlevihanesi’nin sema gösterisi
e�li�inde sahnelenen “Uyan Uyan Gazi
Kemal” oyununu 11 ve 13 Mart’ta Bar��
Manço Kültür Merkezi’nde Kad�köy
Belediyesi’nin katk�lar�yla ücretsiz olarak
izleyebilirsiniz. www.bmkm.gen.tr
■ Tuhaf �kili
Süheyl ve Behzat Uygur Tiyatrosu, Neil

Simon’un “The Odd Couple” adl� komedi
oyununu sergilemeye devam ediyor.
E�lerinden ayr�ld�ktan sonra, zorunlu
sebeplerle ayn� evde ya�amaya ba�layan
iki yak�n arkada�tan biri son derece titiz
ve simetri hastas�, di�eri ise onun tam
aksine da��n�k ve ola�anüstü pis. Evliler,
evlenmeyi dü�ünenler ve e�lerinden
ayr�lanlar�n kendilerinden bir �eyler
bulabilece�i bu komedide, ayn� zamanda
çiftlerin birbirine tahammülünü
sorgulayacaks�n�z. “Tuhaf �kili”, 12 Mart
Cumartesi günü saat 20.30’da Kozyata��
Kültür Merkezi’nde görülebilir.
www.kkm.gen.tr
■ Ye�ilçam’dan Sahneye
Moda Sanat Tiyatrosu’nun merakla
beklenen oyunu “Ye�ilçam’dan Sahneye”
bu haftada Kad�köylü tiyatroseverlerle
bulu�maya devam ediyor. Tiyatro’nun
kurucular�ndan Türkan Aktoprak Kas�m
ay�nda gazetemize verdi�i röportajda
oyunla ilgili �unlar� söylemi�ti:  “Varolan
filmlerin üzerinden ince de�i�iklikler
yaparak sahneye koydu�umuz bir oyun
Ye�ilçam’dan Sahneye. 60’l� 70’li y�llar�
2011’e yans�tmak istiyoruz. �nsanlar�n
duygular�n�, payla��mlar�n� kaybetti�i bir
ça� ya��yoruz. �nsanlar�n duygular� da
kapkaç yap�l�yor art�k. Daha samimi
duygular� hat�rlatmak istiyoruz. ��te bu
nedenle dedik ki 60’l� 70’li y�llara gitsek
ve o zamanki insanlar�n duygular�na biraz
dokunabilsek. Kadromuzda Ye�ilçam
emekçileri de var. Onlar da çok ilgi
gösterdiler bu projeye. Zaten bizim
amac�m�z da onlar�n da dâhil oldu�u ve
geni� bir kitleye hitap eden bir oyun
olmas�.” Ye�ilçam’dan Sahneye, 12 Mart
Cumartesi günü 16.00’da Kad�köy
Belediyesi Bar�� Manço Kültür
Merkezi’nde. www.bmkm.gen.tr
■ Cam
Levent Kazak’�n yazd���, Lâçin Ceylan’�n
yönetmenli�ini üstlendi�i yeni tiyatro
oyunu Cam, seyirciyle bulu�maya devam
ediyor. Ba�ar�l� oyuncular Dolunay
Soysert, Mete Horozo�lu, Deniz Çak�r,
Bülent Alk�� ve Selen Uçar’�n rol ald���
oyun; kad�n�n sosyal konumuna özellikle
dikkat çekerek kad�na dair birçok �eyi
sorgulat�yor. Al���lmad�k kurgusuyla
tiyatro severlere �a��rt�c� bir deneyim
sunan Cam, kocas�ndan bo�anmak
üzere olan bir resim ö�retmeninin

atölyesinde geçiyor. Kad�n’�n
sosyal konumu, insan ili�kileri ve
hayat�n sürprizleri hakk�nda
izleyiciyi derin sorgulamalara
yönlendiren Cam; ayn� �ekilde
ba�layan bir hikâyenin, anl�k bir
karar ve bir rüzgâr esintisiyle nas�l
iki farkl� yöne akabilece�ini
�a��rt�c� kurgusuyla gözler önüne
seriyor. Oyun 13 Mart Pazar günü
saat 16.00’da Kad�köy Belediyesi
Kozyata�� Kültür Merkezi’nde
izlenebilir. www.kkm.gen.tr
■ Ba�ka Kapıya
Ali Erdo�an’�n yeni oyunu “Ba�ka

Kap�ya” Bar�� Manço Kültür Merkezi’nde
sahnelenmeye devam ediyor. 13 Mart
Pazar günü saat 18.30’da oynanacak
oyun, üstat Â��k Veysel’in “�ki kap�l� bir
handa gidiyorum gündüz gece” dizelerini
hat�rlat�r misali insano�lunun hayat ile
ölüm aras�nda geçen süreçte a��nd�rd���
kap�lar� e�lenceli bir biçimde anlat�yor.
Oyunda Ali Erdo�an ile birlikte Celal
Belgil, Ümmühan K�ldi�, Burcu
Demirkollu, Cihan Bekta� rol al�yor.
www.bmkm.gen.tr
■ Türkan I�ık Yolcusu
Dilek Türker, Prof. Dr. Türkan Saylan’�n
t�p ve e�itim alan�nda ülkemize
kazand�rd�klar� ve olu�turdu�u de�erler
için verdi�i mücadeleleri sahne diliyle
anlatmak, tiyatro seyircisiyle bu ayd�nl�k
insan�n ya�am�n� payla�mak niyetiyle
eseri tiyatroya ta��d�. Tiyatroya
kazand�r�lan bu eser; sadece ülkemizde
de�il, tüm dünya ülkelerinde bir evlat, bir
anne, bir e�, bir vatanda� ve bir doktor
olarak; ����a ula�mak için mücadele
veren bir kad�n�n yolculu�unu seyircisine
ula�t�rmay� hedefliyor. Tiyatro Ayna’n�n
sahneledi�i “Türkan I��k Yolcusu” 13
Mart Pazar günü saat 15.00 ve 19.00’da
Kad�köy Belediyesi Caddebostan Kültür
Merkezi’nde. www.ckm.gen.tr
■ ��sizler Cennete Gider
Günümüzde rekor düzeye ula�an i�sizlik
sorunu Ferhan �ensoy’un yazd���
oyunda kara mizah yoluyla anlat�l�yor.
“��imiz i� aramak” biçiminde ya�amay�

sürdüren bir kar� kocan�n
varolu� sava��m� üstüne
kurulan oyun tez elden bir
çözüm dilekçesi olarak
sunuluyor. Ferhan
�ensoy, Serap Günayd�n,
Ali Çatalba� ve Elif
Durdu’nun oynad���
��sizler Cennete Gider, 14
Mart Pazartesi günü saat
20.30’da Caddebostan

Kültür Merkezi’nde Kad�köylülerle
bulu�uyor. Oyun 15 Mart Sal� günü ise
Kozyata�� Kültür Merkezi’nde
sahnelenecek. 
www.ckm.gen.tr
■ Ödenmeyecek Ödemiyoruz
Bütün bir mahalle taraf�ndan ya�malanan
bir süpermarketin ard�ndan polisin bütün
mahalleyi ku�at�p ev ev arama yapmas�n�
anlatan ve bu arama s�ras�nda o
mahalledeki iki i�çi ailesinin ba��ndan
geçen olaylar� konu alan “Ödenmeyecek
Ödemiyoruz” kovalamacan�n hiç
bitmedi�i, keyifli, komedili bir oyun. Ünlü
yazar Dairo Fo’nun kaleme ald��� oyunu
Tiyatrom grubu sahneliyor. Oyun 15 Mart
Sal� günü saat 20.30’da Bar�� Manço
Kültür Merkezi’nde. www.bmkm.gen.tr
■ Mah�er-i Cümbü�
Türkiye’de modern do�açlama tiyatroyu
kitlelere sevdirmeyi ba�arm�� olan
Mah�er-i Cümbü�, do�açlama tiyatronun
gösteri biçimlerinden biri olan “Tiyatro
Sporu”nu Türkiye’de ilk defa seyirci ile
bulu�turdu ve bulu�turmaya da devam
ediyor. Mah�er-i Cümbü� 16 Mart
Çar�amba günü saat 20.30’da Kad�köy
Belediyesi Kozyata�� Kültür Merkezi’nde.
Keyifli bir ak�am ya�amak isteyenler için!
www.kkm.gen.tr
■ Tanrı
Woody Allen’�n Tanr�s� hayat�n
anlams�zl��� üzerine yaz�lm�� absürd
metinlerden olu�an bir kara mizaht�r.
Antik Yunan’da iki Atinal�n�n oyunlar�na
bir final bulamamas� ile ba�layan oyun bir
anda �imdiki zaman� da içine alarak “Biz
gerçek miyiz? Özgürlük karga�a m�d�r?
Tanr� var m�d�r?” sorular�na dönü�üyor.
Mimi Komedi Tiyatrosu’nun “Tanr�” adl�
oyununu 16 Mart Çar�amba günü saat
20.00’de Halis Kurtça Kültür Merkezi’nde
izleyebilirsiniz. www.hkkm.gen.tr

■ Gece O Kadar Kirliydi Ki 
�kisi De Kayboldular
Plinio Marcos’un yazd��� Erkan Bekta� ve
Evren Erler’in oynad��� oyunda,
ötekile�tirilmi�, yaln�zla�t�r�lm��, yasa d���
yollara mecbur b�rak�lm��, iki çaresiz
insan�n sert ve kirli hikâyesi anlat�l�yor.
Oyunun ana cümlesi �öyle: “Nas�l bir
dünyada ya�am��s�n ki insanlara güvenin
kalmam��.” Tiyatro Bayku�’un sahneye
koydu�u oyun 17 Mart Per�embe günü
saat 20.30’da Caddebostan Kültür
Merkezi’nde görülebilir.
www.ckm.gen.tr
■ Büyük �kramiye
Jean Marie Chevret taraf�ndan yaz�lan,
Nedim Saban taraf�ndan Türkçe’ye
çevrilen ve uyarlanan oyun, s�cak aile
ili�kileri ortam�nda ‘�ans ve umut’
olgular�yla de�i�en ya�amlar� mizahi bir
dille sergiliyor. Oyunda, F�nd�kzade’de
oturan mazbut bir Türk ailesinin rüyas�n�n
gerçekle�mesi üzerine ya�anan olaylar
anlat�l�yor. Son y�llar�n en büyük rüyas�n�n
gerçekle�irken beraberinde getirdi�i
h�rslar ve gülünç olaylar dizisini anlatan
oyun, kadrosuyla da dikkat çekiyor.
Büyük �kramiye’de rolleri, Celal Kadri
K�no�lu, Tv programc�s� Arma�an
Ça�layan, tiyatro ve televizyon
dünyas�n�n önemli kad�n yüzü Suzan
Aksoy, genç tiyatro ve dizi oyuncusu
Pelin Ermi� ve genç oyuncu Y�lmaz
Sütçü payla��yor. Büyük �kramiye, 17
Mart Per�embe günü saat 20.30’da
Kozyata�� Kültür Merkezi’nde sizlerle.
www.kkm.gen.tr
■ Moliere Efendi
Bo�aziçi Gösteri Sanatlar� Toplulu�u-
Tiyatro Bo�aziçi, “Moliere Efendi”yi
Kad�köy Belediyesi Bar�� Manço Kültür
Merkezi’nde sahneliyor. 17 Mart
Per�embe günü saat 20.30’da izleyiciyle
bulu�acak oyunun konusu k�saca �öyle:
Bundan üç as�r önce, sadece dört yüz
bin insan�n ya�ad��� Paris’te, sar� ve ye�il
giysileri içinde bir delikanl�... Bir hal�c�n�n
o�lu... Yatt��� yerden kalk�p önündeki
pencereden bo�lu�a bakma cesaretini
gösterir. O küçücük pencereden k�p�r
k�p�r Paris’i görür. Görgüsüz burjuvalar,
münasebetsiz soylular, efendiler ve
u�aklar, zorba babalar ve birbirine
kavu�mak için ç�rp�nan â��klar... Bir
atl�kar�nca misali Molière’in etraf�nda
dönüp durmaktad�r. www.bmkm.gen.tr
■ Herkes mi Hırsız?
Enis Fosforo�lu Tiyatrosu, “Herkes mi
H�rs�z?” adl� oyunlar�n� 12 Mart Cumartesi
ve 17 Mart Per�embe günleri saat
21.00’de Kad�köy Belediyesi Halis Kurtça
Kültür Merkezi’nde sahneliyor. Bir kö�ke
giren h�rs�z, evin sakinleri taraf�ndan
yakalan�r. Sorgulama ba�lar ve herkesin
hayat� aç��a ç�kt���nda suçlular yer
de�i�tirir. Komedi unsurlar� ile bezenmi�
olan oyun bir polisiye güldürü.
www.hkkm.gen.tr
■ Nereye Gidiyoruz?
Usta oyuncu Genco Erkal; ölümünün 15.
y�l� nedeniyle Aziz Nesin’in öykü, �iir,
masal ve ta�lamalar�ndan uyarlayarak
sahneye koydu�u tek ki�ilik yeni oyunu
“Nereye Gidiyoruz?” ile sahnede! Dostlar

Tiyatrosu’nun yeni oyunu, bugünlerde
herkesin birbirine sordu�u “Nereye
gidiyoruz?” sorusuna yan�t ar�yor.
“Nereye Gidiyoruz?”un yönetmenli�ini ve
sahne tasar�m�n� da Genco Erkal
üstlenirken; oyunun müzikleri Türkiye’nin
ilk özgün film müzi�i sanatç�lar�ndan,
mimar, müzisyen, tiyatro-sinema
oyuncusu Arif Erkin taraf�ndan
haz�rlan�yor. Özlem Kaya’n�n giysi
tasar�m�n�, Hakan Özipek’in ���k tasar�m�n�
üstlendi�i oyunda Karagöz tasvirleri
Haluk Yüce taraf�ndan yap�l�yor. Oyun 18
Mart Cuma günü saat 20.30’da Kad�köy
Belediyesi Caddebostan Kültür
Merkezi’nde izlenebilir. www.ckm.gen.tr

● KONSER
■ Pazartesileri Klasik Müziksiz
Kalmayın!
Kad�köy Belediyesi Süreyya Operas�’nda
Pazartesi Konserleri devam ediyor.
Piyanist Toros Can “�ki Kontrast Sonat”
ba�l�kl� konseriyle Süreyya’ya konuk
oluyor. Can, 14 Mart ak�am� bu deneyimi
ya�amalar� için herkesi bekliyor.
www.sureyyaoperasi.org
■ Kanun Piyano �kilisi Konseri
Esra Erkmen ve Ayca Da�tan’�n kanun ve
piyano ile gerçekle�tirecekleri konserde
Tolga Zafer Özdemir, Enis Gümü� ve
U�ra� Durmu� adl� üç genç ça�da� Türk
bestecinin “Kanun Piyano �kilisi” için
yazd�klar� eserlerinin ilk seslendirili�i
gerçekle�tirilecek ve Sovyet Ermeni
bestecisi Haçatur Avetisyan’�n kanun
piyano eserlerinden örnekler sunulacak.
Konser 16 Mart Çar�amba ak�am� saat
20.00’de Kad�köy Belediyesi
Caddebostan Kültür Merkezi’nde.
www.ckm.gen.tr
■ Kopuz Oda Orkestrası
Kopuz Oda Orkestras� 13 Mart Pazar
günü saat 20.00’de Caddebostan Kültür
Merkezi’nde ücretsiz bir konser verecek.
Konserde Vivaldi, Weber ve Bach’�n
eserleri çal�nacak. www.ckm.gen.tr
■ �iir ve Müzik �öleni
Mehmet Özata, Bestekâr Sadettin
Kaynak’�n hayat�n� anlatacak. Felsefe ve
hikmet içeren �iir ve Rubailerden
örnekler sunacak. Udi Bilsay Kad�o�lu
ve Dr. Ahmet Ayyürek Sadettin
Kaynak’tan �ark�lar söyleyecek. Etkinlik
17 Mart Per�embe günü saat 20.30’da
Halis Kurtça Kültür Merkezi’nde.
www.hkkm.gen.tr
■ Müzik ve Aydınlanma
Besteci, gitarist, aranjör, yazar,
uluslararas� müzik sanatç�s� Hasan Cihat
Örter, 16 Mart Çar�amba günü saat
19.30’da Kad�köy Belediyesi Bar��
Manço Kültür Merkezi’nde konuk
oluyor. Örter “Siz de�erli ‘gönül
dostlar�m�’ ‘kültür’ ve ‘sanat’
festivallerinde bizlere sunulan popüler
kültür ve popüler müzi�e hay�r demeye
ça��r�yorum… Müzi�i sadece
e�lenceden ibaret kabul eden, sanat

etkinli�i ad� alt�nda popüler kültür
ikona’lar�n�, gerçek sanat ve bu topra��n
müzi�i yerine içi bo�alt�lm�� sanat ve
kültür festivallerini bize sunan dostlar�m�z�
ele�tirmeye ça��r�yorum.” diyor.
www.bmkm.gen.tr
■ Gitar Cafe’de Konserler
Gitar Cafe’de bu hafta üç konser dikkat
çekiyor. �lk konser 11 Mart Cuma günü

saat 21.00’de. Kutad Alptürkan’�n “Sen
ve Ben �ark�lar�” konseri, “sen” olman�n,
“ben” olman�n, sonra da “biz” olman�n,
biraz köylü, biraz �ehirli olman�n, bi
gayret Avrupal�, ama asl�nda Anadolulu
olman�n, bir gecelik, k�sa, �iirli müzikli
hikâyesi. 12 Mart Cumartesi günü ise
Almanya’da ö�renim görmekte olan
soprano Judith Utz ile gitarist Cem
Çeliks�rt’�n verece�i resitalde Dowland,
Brahms, Mozart, Giuliani, Rodrigo, De
Falla’n�n eserleri yer al�yor. 18 Mart
Cuma ak�am� Ömer Özgeç – Güne�
Özgeç ikilisi konuk oluyor. Bestelerinde
�iiri müzikle bulu�turan ve farkl� tarz�n�
70’li y�llardan bu yana koruyan Ömer
Özgeç, “Gündüze Geceye Özlem”
konserinde bestelerini viyola sanatç�s� k�z�
Güne� Özgeç ile birlikte seslendiriyor.
www.gitarcafe.com

● SÖYLE��
■ Sabiha Alatan Çaycı Söyle�i ve �mza
Sabiha Alatan Çayc� “Politika Bir Oyun
mu?” adl� ilk kitab�nda; bir partinin farkl�
düzeylerinde 5-6 y�l görev alarak edindi�i
deneyimlerini, biraz da trajikomik
olaylarla anlat�yor. Çayc�, 12 Mart
Cumartesi günü saat 14.00’te Kad�köy
Belediyesi CKM’de okurlar�yla bulu�acak
ve söyle�inin ard�ndan kitab�n�
imzalayacak. www.ckm.gen.tr
■ Prof. Dr. Taner Timur ile Söyle�i
Tarihçi Kitabevi’nin bu haftaki konu�u
Prof Dr. Taner Timur. “Türkiye’de Askeri
Müdahaleler Ve Demokrasi” konulu
söyle�isi ile 12 Mart Cumartesi 15.00’te
Tarihçi Kitabevi’nde.
www.tarihcikitabevi.com
■ Nihat Genç ile Söyle�i ve �mza
Gazeteci-Yazar Nihat Genç Türkiye ve
dünya gündemindeki konular hakk�nda
farkl� yakla��mlar� kat�l�mc�larla
payla�acak. Kad�köy Belediyesi Sanat
Kütüphanesi’nin düzenledi�i etkinlik 19
Mart Cumartesi saat 15.00’te
Caddebostan Kültür Merkezi’nde
gerçekle�tirilecek. Nihat Genç söyle�inin
ard�ndan kitaplar�n� imzalayacak.
www.ckm.gen.tr

● ATÖLYE
■ Okuma Atölyesi
Prof. Dr. A.Didem Uslu yönetimindeki
Okuma Atölyesi, iki haftada bir Sal�
günleri 11.00’de ve Pazar günleri
13.00’te edebiyat kitaplar�n�n önceden
okunup kütüphanede üzerinde sohbet
edildi�i bir kültür etkinli�i. Atölye
kapsam�nda 13 Mart Pazar günü
Boccaccio’nun “Decameron” ve 15 Mart
Sal� günü Albert Camus’un “Veba” isimli
kitaplar� incelenecek. www.ckm.gen.tr

● SERG�
■ �brahim Dinçeli Resim Sergisi
�brahim Dinçeli’nin son dönem
çal��malar� 11 Mart - 25 Mart tarihleri
aras�nda Suadiye Sanat Galerisi'nde
izleyiciyle bulu�uyor. Suadiye Sanat
Galerisi, Pazar - Pazartesi hariç hergün
11.00 – 18.00 aras� gezilebilir.
Tel: 0216 410 31 27
■ Mart Kedileri Sergisi
Ürün Sanat Galerisi'nde 12 Mart- 14
Nisan tarihleri aras�nda ''Mart
Kedileri''adl� karma sergi izlenebilir. 
Tel.: 0216 - 363 12 80
■ 4 Ülkeden 4 Sanatçı
Türkiye’den M.Sad�k Alt�nok,
Almanya’dan Mehmet Alagöz, K�br�s’tan
Emin Çizenel ve Hollanda’dan Arhan

Günermengi’nin sanatç�
kimliklerini aktaran eserler
Do�u� Üniversitesi Sanat ve
Tasar�m Fakültesi Sanat
Galerisi’nde sergileniyor.
Hasanpa�a-Kad�köy
yerle�kesinde yer alan Sanat
Galerisi’ndeki sergi 3 Mart–5
Nisan 2011 tarihleri aras�nda
gezilebilecek.
Tel.: 0216 544 55 55 / 3142
■ Ekim Sanat Atölyesi
Resim Sergisi
Ekim Sanat Atölyesi 10 y�ld�r
Asuman Saltuk ve Fazilet

Büyükde�irmenci önderli�inde sanat
çal��malar�n� sürdürüyor. Atölye
sanatç�lar�, Dünya Kad�nlar Günü
kapsam�nda bu y�lki eserlerini CKM’de
sergiliyor. Sergiye kat�lan sanatç�lar Betül
Karakaya Demircan, �dil Y�lmaz, Ayfer
Sütçüo�lu Y�ld�z Bayender Riket Finanser
Oya K�l�ço�lu Gülay Büyükde�irmenci,
�lke Sönmez. Sergi 3-17 Mart tarihleri
aras�nda görülebilir. www.ckm.gen.tr
■ Gül Erali Seramik Sergisi
Gül Erali’nin Tanr�ça kavram�ndan yola
ç�karak yapt��� seramik heykelleri, 5 Mart
- 29 Mart 2011 tarihleri aras�nda
K�z�ltoprak Sanat Galerisi’nde
sanatseverlerle bulu�uyor. Erali’nin
heykelleri do�a - insan ili�kisi uyumunu,
kad�n�n yarat�c� gücünü ve tanr�sall�k
kavramlar�n� sorguluyor. 
Tel: 0216 418 38 06
■ Gökhan Göksoy ve Photoworld
Bir genç gezgin foto�rafç�n�n gözünden
dünya güzelliklerini görmeye zaman�
olmayanlara veya görüp de farkl� bak��
aç�s� kazanmak isteyenler için olu�turulan
karma bir sergi. 7 Mart Pazartesi günü
CKM 4. Kat Fuaye’de aç�lan sergi 16
Mart’a kadar görülebilir.
www.ckm.gen.tr
■ Ara Güler: �stanbul ve �stanbul’un
Edebiyatçıları
Usta foto�rafç� Ara Güler’in “�stanbul ve
�stanbul’un Edebiyatç�lar�” isimli sergisi
10 �ubat Per�embe günü Kad�köy
Belediyesi Caddebostan Kültür
Merkezi’nde aç�ld�. Meslekte 60 y�l�
geride b�rakan efsanevi foto�rafç� Ara
Güler, çok sevdi�i �stanbul’u ve
�stanbul’un edebiyatç�lar�n� anlatt���
ölümsüz kareleriyle Caddebostan Kültür
Merkezi’ne konuk oldu. Ara Güler
Foto�raf Sergisi 15 Mart 2011 tarihine
kadar görülebilecek. www.ckm.gen.tr

● GÖSTER�M
■ Türkiye’nin Renkleri Foto�raf
Gösterisi
Selma Arslan, 15 Mart Sal� ak�am� saat

19.30’da PhotoWorld Foto�raf
Merkezi’nin konu�u olacak. Selma
Arslan’�n, Türkiye’nin farkl� bölgelerinde
çekmi� oldu�u birbirinden renkli do�a
manzaralar�ndan olu�an “Türkiye’nin
Renkleri” adl� foto�raf gösterisi ve
ard�ndan yapaca�� söyle�iye tüm
foto�rafseverler davetli.
www.photoworldfotografmerkezi.com

● ÇOCUK
■ Çocuk Kahramanlar
Kad�köy Belediyesi Tiyatro Gönüllüleri
Yarat�c� Drama ve Çocuk Tiyatrosu
grubunun sahneleyece�i oyun iki
perdelik bir komedi oyunu… Sezonun
ba��ndan beri çal��malar�na ki�isel
geli�im ve drama etkinlikleri ile devam
eden minik ö�rencilerin sahneleyece�i
oyunun ���k ve ses rejisini Süreyya
Karaduman yap�yor. Çocuk
Kahramanlar, 14 Mart Pazartesi günü
saat 20.00’de Bar�� Manço Kültür
Merkezi’nde izleyiciyle bulu�uyor.
www.bmkm.gen.tr
■ Renkler Cumhuriyeti
Tiyatro Çisenti sadece çocuklar�n de�il
yeti�kinlerin de büyük keyif alarak izledi�i
oyunu “Renkler Cumhuriyeti”ni
tiyatroseverlerle bulu�turmaya devam
ediyor. Enver Aysever’in 1998 y�l�nda
yazd��� oyun Renkler Krall���’nda geçiyor.
Ülkeye kral olmaya çal��an Kötü Kalpli
Sihirbaz’a kar�� verilen mücadeleyi
anlatan oyunda Krall�ktan Cumhuriyete
geçi�, sürprizlerle birlikte e�itici ve
e�lendirici bir dille yorumlan�yor. “Renkler
Cumhuriyeti”, 12 Mart Cumartesi ve 13
Mart Pazar günleri saat 12.30’da,
Caddebostan Kültür Merkezi Büyük
Salon’da seyredilebilir. www.ckm.gen.tr
■ Sevgi Çemberi
“Çocuklar�n dü� gücünü harekete geçirir
masallar, kafalar�nda renkli dünyalar
kurmalar�na, hayat� tan�malar�na yard�mc�
olurlar. Öyleyse çocuklar� masals�z
b�rakmamal� ama onlara anlat�lacak,
okutulacak, tiyatroda seyrettirilecek
masallar da hem güzel hem yararl� olmal�.
��te Sevgi Çemberi, çocuklar için özel
olarak yazd���m�z böyle bir masal.
Sevgiden, bar��tan yana bir masal.”
Bizim Tiyatro, Hamxlet’in ard�ndan
çocuklar için de yeni bir çocuk oyunu
sahneliyor: Sevgi Çemberi. Hasan
Erkek’in yazd��� oyunu Faik Üretmen
yönetiyor, genel sanat yönetmenli�ini ise
Zafer Diper yap�yor. Oyunu 12 ve 13
Mart günleri saat 13.00’te Kad�köy
Belediyesi Halis Kurtça Kültür
Merkezi’nde izleyebilirsiniz.
www.hkkm.gen.tr
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Ka d� köy iki gün üst üs te 8 Mart mi ting le ri ne ev sa hip -
li �i yap t�. 5 Mart Cu mar te si gü nü sa de ce ka d�n la r�n
ka t�l d� �� mi ting te yak la ��k 10 bin ka d�n bi ra ra ya ge -

lir ken, 6 Mart Pa zar gün kü mi ting er kek le re de aç�k t�.
Ka d� köy’de 5 Mart Cu mar te si gü nü bi ra ra ya ge len

bin ler ce ka d�n, 8 Mart Dün ya Emek çi Ka d�n lar Gü -

nü’nü kut la d�. �� çi ka d�n lar dan ev emek çi si ka d�n la ra,
Ka ra de niz li ka d�n lar dan fe mi nist ka d�n la ra, genç ler den
ya� l� la ra ka dar çe �it li ke sim ler den bin ler ce ka d�n, mut -
fak la r� terk ede rek alan la ra ç�k t�. 8 Mart’�n res mi ta til ol -
ma ma s� ne de niy le haf ta so nu ya p� lan mi ting de, ka d�n lar
“Yok sul lu �a, gü ven ce siz li �e, sa va �a, ka d�n ci na yet le ri -
ne, cin si yet çi li �e, er kek ege men li �i ne, do �a n�n ta lan
edil me si ne, ay r�m c� l� �a kar �� ör güt le ni yor, öz gür le �i yo -
ruz” ya z� l� �s tan bul 8 Mart Ka d�n Plat for mu im za l� pan -
kar t�n ar ka s�n da yü rü dü. Ka d�n lar, “Ya �a s�n ka d�n da ya -
n�� ma s�”, “Ya �a s�n 8 Mart”, “Ka d�n, Ya �am, Öz gür -
lük”, “Ka ra de niz ka du ni gel di çat ti is ya ni”, “Mut fak la r�
terk et tik alan lar da y�z”, “Kül ke di si de �il ev i� çi si yiz,
sen di ka si gor ta is ti yo ruz” �ek lin de dö viz ler ta �� d�, slo -
gan lar at t�.

■ KE FEN LER LE PRO TES TO
ESP Sos ya list Ka d�n Mec lis le ri’nden ka d�n lar, ko -

ca la r�, ba ba la r�, er kek kar de� le ri ta ra f�n dan öl dü rü len
ka d�n la r�n isim le ri nin ya z� l� ol du �u ke fen le ri gi ye rek,
ka d�n ci na yet le ri ne tep ki le ri ni gös ter di. El le rin de “Ka -
d�n lar yü rü yor mü ca de le bü yü yor”, “Ka d�n kat li am la r� -
na in di rim de �il a��r ce za”, “Ka d�n lar kork mu yor he sap
so ru yor” ya z� l� dö viz ler ta �� yan ka d�n lar, kö �e sin de yaz -
d� �� “Ba c�” ad l� ya z� s�y la ka d�n la r� a�a �� la y� c� ta bir ler
kul la nan Sa bah Ga ze te si ya za r� En gin Ar d�ç’a da ok la -
va gös ter di.

■ TU LUM LAR LA, DÜ DÜK LER LE,
IS LIK LAR LA…

Kit le nin bü yük bir k�s m� n� Kürt ka d�n lar olu� tu rur -
ken Ka ra de niz li ka d�n lar da bu y�l 8 Mart ala n�n day d�.
“Ka ra de ni zin is yan kar ka d�n la r�” pan kar t� n� ta �� yan ka -
d�n lar, ka d�n tu lum cu la r�, Laz ca, Hem �in ce, Rum ca ya -
z� l� dö viz le ri, pu �i le ri, ke �an la r�y la mi ting de yer le ri ni al -
d� lar. Ka ra de niz li ka d�n lar, HES’ler le ya �am alan la r� n�n
ta lan edil mek is ten di �i ne dik kat çe ke rek, de re le ri ni sat -
t�r ma ya cak la r� n� hay k�r d� lar. “De re ler güm bür güm bür,
ka d�n lar öz gür dür” slo ga n� n� at t� lar.

Mi ting de sen di ka ve mes lek ör güt le ri de pan kart ve
dö viz le riy le yer al d�. Ev �� çi le ri Sen di ka s� Gi ri �i mi,
D�SK’li ka d�n lar, KESK’li ka d�n lar, TMMOB’lu ka d�n -
lar, TTB’li ka d�n lar, EDP, EHP, EMEP, ÖDP, SDP,
Sos ya list Par ti li ka d�n lar da mi tin ge ka t�l d�. Sen di ka l�
ka d�n la r�n kor tej le rin de, ka d� na yö ne lik �id det ve yok -

sul lu �un ya n� s� ra, sen di ka lar da ki ka d�n ör güt lü lü �ü nün
za y�f l� �� ve sen di ka yö ne ti ci si ka d�n la r�n sa y� s� n�n az ol -
ma s� slo gan lar la ele� ti ril di.

■ ‘KA DIN C� NA YET LE R� PO L� T�K T�R’
Ka d� köy �s ke le Mey da n�’nda ger çek le� ti ri len mi -

ting te Ter tip Ko mi te si Ba� ka n� Ra hi me �l de mir bir ko -
nu� ma yap t�. Ka d� na yö ne lik �id de tin ka d�n la r�n en
önem li gün dem le rin den bi ri ol du �u nu ha t�r la tan �l de -
mir, ka d�n kat li am� n�n bir cins k� r� m� gi bi sür dü �ü nü be -
lirt ti. Ka d�n ci na yet le ri nin po li tik ol du �u nu ifa de eden
�l de mir, ka d� na yö ne lik �id de tin ta ciz ve te ca vüz ler le de
sür dü rül dü �ü nü söy le di. Ge le nek sel top lum sal cin si yet
rol le ri ni pe ki� ti ren e�i tim sis te mi ne kar �� ol duk la r� n� da
kay de den �l de mir, ça l� �an ka d�n la r�n so run la r� na dik kat
çek ti: “Ül ke de ya p�l ma s� ge re ken bü tün i� le rin üç te iki -
si ni biz ka d�n lar ya p� yo ruz. Üc ret li ça l�� sak da ça l�� ma -
sak da ev de tüm ai le üye le ri nin ba k� m�, bes len me si, giy -
di ril me si, evin çe kip çev ril me si, ya� l� lar la, ço cuk lar la,
has ta lar la il gi len mek hep si bi zim tar t� ��l maz ve kar �� l�k -
s�z gö rev ve so rum lu lu �u muz ka bul edi li yor. Ça l� �� yo -
ruz ama eme �i miz gö rül mü yor, kar �� l� �� n� ala m� yo ruz;
hak k� m�z pat ron la r�n ve er kek le rin ce bin de ka l� yor.” 

Ra hi me �l de mir, es nek ça l�� ma ya, sa� l� ��n pa ra l�
ha le ge ti ril me si ne, gü ven ce siz le� tir me ye kar �� da ka d�n -
la r�n mü ca de le et ti �i ni söy le di.

Ter tip Ko mi te si’nin or tak met ni da ha son ra Kürt çe
okun du. Ka d�n mü zik gru bu Sa po’nun din le ti si nin ar -
d�n dan di re ni� çi On tex i� çi le ri, Lim ter-�� Sen di ka s� ön -
cü lü �ün de mü ca de le eden ve ka za nan Te pe Kli ma De -
niz ci lik i� çi le ri nin e� le ri, ka y�p ya k�n la r� ad� na ko nu� -
ma lar ya p�l d�. 

Mi ting, Me zo po tam ya Kül tür Mer ke zi Ka d�n Mü -
zik Gru bu’nun din le ti siy le son bul du.

■ KA DIN-ER KEK EL ELE
Ken di le ri ne “Dev rim ci 8 Mart Plat for mu” ad� n� ve -

ren bir grup da 6 Mart Pa zar gü nü Ka d� köy’de ikin ci 8
Mart mi tin gi ni ger çek le� tir di. Ara la r�n da er kek le rin de
ol du �u yak la ��k 3 bin ki �i, “Emek çi ka d�n lar; aç l� �a
yok sul lu �a, bas k� ya ve sö mü rü ye kar �� mü ca de le yi yük -
sel te lim” ana pan kar t� ar ka s�n da yü rü dü. Yü rü yü �ün ar -
d�n dan Ka d� köy Mey da n�’nda dü zen le nen mi ting de, tek
ba �� na ba� lat t� �� di re ni �i ka za na rak i�e ge ri dö nen ka d�n
i� çi Tür kan Al bay rak ve Nu ran Al kan bi rer ko nu� ma
yap t� lar.  

Al bay rak ve Al kan �öy le ko nu� tu: “Bu gün bu alan -
da in san ca bir ya �am için eme �i ne sa hip ç� ka rak sö mü -
ren le re kar �� di re nen No va med li ka d�n lar, Emi ne As lan -
lar, Gü lis tan Ko ba tan lar, Ay nur Ça ma lan lar hay k� r� yor,
Tür kan Al bay rak lar, Ba t� gül Tunç lar, TE KEL i� çi si ka -
d�n lar, ME HA’da ka za nan ka d�n lar, Be ri cap’ta mü ca de -
le eden ka d�n lar hay k� r� yor. Ve is mi ni sa ya ma d� �� m�z
ni ce le ri ile bu gün mü ca de le bay ra �� bu alan da biz le rin,
i� çi le rin, emek çi le rin el le rin de yük sel me ye de vam edi -
yor.”

Mi ting de ay r� ca, ge çen y�l 8 Mart mi tin gi nin ör güt -
len me si için emek sar fe den ama bu y�l tu tuk lan d� �� için
alan da bu lu na ma yan ya zar Ne vin Berk ta�’�n mi ting ala -
n� na gön der di �i me saj okun du. 

Mi ting Grup Yo rum, Ada l� lar, Ay� �� �� Kül tür Mer -
ke zi Mü zik Gru bu din le ti si ve Tan ye ri �i ir Top lu lu -
�u’nun din le ti le ri nin ar d�n dan son bul du.

● Ha ber: Sem ra ÇE LE B�
● Fo to� raf lar: Can su ÇA �IR TE K�N
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n bir y�l dan be ri Öz gür lük Par k�’nda Ga zi an tep
Yi ye cek le ri �en li �i dü zen li yo ruz. Ba� la d� �� m�z
y�l lar da �s tan bul Ga zi an tep li ler Der ne �i ba� ka n�
idim. Son be� y�l da ise Ga zi an tep li ler Fe de ras -

yo nu ba� ka n� ola rak hep ken di mi �en lik ten so rum lu
his set tim. �en lik her y�l Ey lül so nun da ve aç�k ha va da
ya p� l� yor. Bu ne den le ak l� m�z hep me te oro lo jik tah -
min ler de olur. “O gün ya� mur ya �a cak m�, ya� ma ya -
cak m�?” di ye he ye can la bek le riz. Geç mi� te bir kaç y�l
me te oro lo ji ya� mur tah mi ni ver mi� ti. �en lik ha z�r l�k la -
r� n� kor ku, en di �e ve te red düt için de yap m��, bir tür lü
ra hat la y�p i�e tam kon san tre ola ma m�� t�k. 2007 y� l�n -
da yi ne me te oro lo ji, �en lik gü nü için sa �a nak ya� mur
tah mi nin de bu lun mu� tu. Her gün on lar ca en di �e te le -
fo nu ge li yor du “Er te le ne cek mi, ya p� la cak m�?” di ye.
Çün kü yal n�z ca bir gün için 100.000 por si yon luk ye -
mek ha z�r l� �� ya p� l� yor ve Ga zi an tep’ten kam yon lar
do lu su ku ru ve ya� yi ye cek ge li yor du. Er te le di �i miz
tak dir de Ga zi an tep Fes ti va li ile ça k� �a cak, Öz gür lük
Par k�’nda ki di �er et kin lik ler le ça k�� ma ola cak ve bir
sü rü yan et ki ler bü yük zor luk lar ya ra ta cak t�. Bir ak �am
�en li �e ka t� la cak fir ma la r� top la d�m. “Ar ka da� lar, yap -
t� �� m�z hem Ga zi an tep, hem Ka d� köy için gü zel bir i� -
tir. Hiç kö tü ni ye ti miz yok, ki �i sel bir ç� kar ça ba s� için -
de de de �i liz, yal n�z ca hiz met et mek is ti yo ruz. Gön lü -
nü zü ra hat tu tu nuz, Al lah’a tes lim olu nuz ve kor ku la -
r� n�z dan kur tu lu nuz. Ha z�r l�k la ra de vam ede lim” de -
dim. �en lik gü nü ge çen bir bu lu tun ser pi� tir di �i 5–6
da ki ka l�k ya� mur dan ba� ka dam la bi le dü� me di. Oy -
sa ki �s tan bul Ya ka s�’nda ger çek ten sa �a nak lar ol -
mu�…  E�er ni ye ti niz iyiy se, kal bi niz te miz se, bir i�i il -
gi li le rin ve ya ra t�l m�� olan her �e yin hay r� n� di le ye rek
plan la m�� sa n�z, eli niz den ge le nin en iyi si ni yap mak
için ça ba sar fe di niz, ge ri si ni Al lah’a b� ra k�p gö nül hu -
zu ru için de bek le yi niz; mut la ka ha y�r l� olan bir so nu ca
ula ��r s� n�z. �s tek le ri niz ve bek len ti le ri niz ger çek le� me -
diy se bi li niz ki ta lep le ri niz si zin için ve ya in san l�k için
ha y�r l� de �il dir. Ve ya si zin bu so nuç tan al ma n�z ge re -
ken önem li bir ders var d�r. Al lah si zi uya r� yor dur.

Her gün ay r� bir bek len ti içi ne gi ri yo ruz. Ço cuk la -
r� m� z�n di le dik le ri oku lu ka za na bil me le ri, yap t� �� m�z
ya t� r� m�n ba �a r� l� ol ma s�, rüt be mi zin art ma s� gi bi sa y� -
s�z is tek ler olu� tu ru yor ve so nu cu nu he ye can la bek li -
yo ruz. Her bek len ti ay r� bir stres, kor ku, te red düt ve
en di �e ya ra t� yor. Ki me bak sa n�z ge le cek ha z�r l� �� ve
bek len ti si için de. Her kes ge le ce �e öy le si ne odak lan -
m�� ki an� ya �a ya m� yor. Ge le ce �e bu den li odak lan ma
gö rü �ü nü s� n�r l� yor, bu gü nü gö re mi yor. Çev re sin de ki
gü zel lik le re, s� n�r s�z ni met le re, zen gin lik le re du yar s�z
ka l� yor. Hat ta elin de mev cut bü yük lü, kü çük lü ola nak -
la r� bi le kul la n�p ya �a m� na ka ta m� yor. 

Bir kom �u muz var d�. Emek li ay l� �� ve ölen e�in den
ka lan be� ofi sin ki ra s� ile ge çi nir di. Ha li vak ti ye rin de
olan iki de o� lu var d�. Sü rek li k�t ka na at ge çi nir, gün -
lük ge rek si nim le ri ni tam ola rak kar �� la ya ma ma n�n s� -
k�n t� s� n� ya �ar d�. Ge li ri ni ce sa ret le har ca ya bil se hiç so -
ru nu kal maz d� ama al d� �� ki ra la r�n bü yük bir bö lü mü -
nü “Dok tor pa ra s�, ke fen pa ra s�” di ye ban ka da tu tar -
d�. Ölüm, has ta l�k ve yok luk bek len ti si ile her za man
s� k�n t� lar, kay g� lar, ku� ku lar için de k�v ran d�.

Te red düt ler den, kor ku lar dan, en di �e ler den kur tu -
lur sak ya �a d� �� m�z gün le rin ta d� n� al� r�z. Zevk li, hu zur -
lu ve gü zel ge çen bu yol cu lu �un so nun da ne re ye va -
r�r sak va ra l�m fark et mez. Bu gü ne dek bir çok bek len -
tim ger çek le� me mi� tir ve ya bek len ti le rim den da ha
fark l� so nuç la ra ula� m� ��m d�r. �im di gö rü yo rum ki o
so nuç la ra ra� men ya �an t�m hiç ek sik siz ve çok gü zel
de vam edi yor. Ger çek le� me yen bir çok bek len tim için
dai ma Al lah’a �ük re di yo rum. Al lah hiç bir ku lu nun kö -
tü lü �ü nü is te mez. On la ra yal n�z ca ya rar la r� na ve ha -
y�r la r� na olan �ey le ri ve rir. Hiç bir �e yi �s rar la is te me yi -
niz, h�rs ha li ne ge tir me yi niz, ölüm ka l�m me se le si yap -
ma y� n�z ve ya vaz ge çil mez bir �ey gi bi bek le me yi niz.
Al lah’a tes lim olu nuz ve hem si zin için hem tüm in san -
l�k için ha y�r l� ola cak �ey ler is te yi niz. Si nir, stres, kor -
ku, en di �e üze ri ne yo �un la� mak ye ri ne sev mek, ver -
mek, pay la� mak, ö� ren mek ve ge li� mek üze ri ne yo -
�un la �� n�z. ��i bir kez Al lah’a ha va le et tik ten son ra
ken di içi ni ze dö nü nüz. �çi niz de ki muh te �em se se ku -
lak ve ri niz. �çi niz de ki bü yük zen gin lik le re ula �� n�z. Si ze
dü �en gö rev le ri tam ola rak yap t� �� n�z dan emin olur sa -
n�z hu zur lu olur su nuz. Ak si tak dir de kay g� la r� n�z, kor -
ku la r� n�z si ze ege men olur, muh te �em güç ve sev gi
kay na �� olan Al lah’�n var l� �� n� unut tu rur.

Kor ku la ra de �il Ya ra dan’a ba� la n� n�z. Si ze ha y�r l�
ola n� yal n�z ca o ve rir. 
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Kadriye KASAPOĞLU
Arife ÇALLIOĞLU - Burcu BİTLİS

‘Yaşasın Kadın Dayanışması’
KADINLAR KADIKÖY’DEN HAYKIRDI:

Kadınlar, yoksullu�a, güvencesizli�e, kadın cinayetlerine, ayrımcılı�a, do�anın talan
edilmesine kar�ı Kadıköy’de bulu�tu. ‘Birbirimize sahip çıkıyoruz, isyan ediyoruz,

soka�a çıkıyoruz’ diyen kadınlar, örgütlenerek özgürle�tiklerini belirtti. 

KADIKÖY Belediyesi ve Rotary 2420. Grup
Kulüpleri’nin katk�lar�yla 8 Mart Dünya
Kad�nlar Günü nedeniyle Caddebostan

Kültür Merkezi’nde “Ba�ar�l� Kad�nlar�m�z ve
Ba�ar�ya Ula�ma Hikâyeleri” konulu panel

gerçekle�tirildi. Panelde Aras Holding
Yönetim Kurulu Ba�kan� Evrim Aras, Opet

Holding Yönetim Kurulu Üyesi Nurten
Öztürk, piyanist ve besteci Anjelika Akbar, 8

Mart’�n önemine de�indiler ve ba�ar�ya
ula�ma hikâyelerini, nas�l ba�ar�y�

yakalad�klar�n� anlatarak gençlere, özellikle
de genç kad�nlara önerilerde bulundular.

Kad�köy Belediyesi’nin CKM’de düzenledi�i
OperaTwins Didem - Sinem Bal�k

karde�lerin konseri de büyük ilgi gördü. Tüm
kad�nlar�n davetli oldu�u ve ücretsiz olarak
gerçekle�tirilen etkinlikte opera sanatç�lar�
soprano Sinem Bal�k ve mezzo-soprano
Didem Bal�k karde�lerin sevilen opera

aryalar�, Broadway müzikalleri, türküler ve
tangolardan olu�aneserleri co�kuyla

dinlendi. ● Sinem TEZER

Kadınlar için
CKM’de

panel ve konser

Fikirtepeli kadınlar gönüllerince eğlendi
8 MART Dünya Kad�nlar Günü

etkinlikleri çerçevesinde Kad�köy
Belediyesi Kültür Sosyal ��ler

Müdürlü�ü taraf�ndan Fikirtepe
Saray Dü�ün Salonunda düzenlenen

kutlamaya kat�l�m yo�undu.
Yapt�klar� yöresel yiyecekleri

birbirleriyle payla�an kad�nlar,
söyledikleri �ark�lar, �iirler ve

manilerle keyifli dakikalar geçirirken,

çal�nan müziklerle de yöresel
danslar�n� sergilemeyi ihmal
etmediler. Kutlaman�n ilerleyen
saatlerinde Kad�köy Evlendirme
Dairesi Müdür Muavini Fehmi Filinte
imam nikahl� iki ailenin resmi nikah�n�
k�yd�. Kutlama sonunda Kad�köy
Belediyesince kendilerine haz�rlanan
hediyeleri alan kad�nlar keyifli anlar�n�
da foto�raflad�.

Kad�n sorunlar� tart���ld�
8 MART Dünya Kad�nlar Günü dolay�s�yla

Kad�köy Belediyesi ve Marmara
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

birlikteli�iyle Kad�köy Belediyesi Kozyata��
Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Kad�n

Paneli” ve “Kad�n Sanatç�lar Sergisi”nde
Türkiye’de kad�n olmak ve kad�nlar�n

sorunlar� tart���ld�. Marmara Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan� Prof.

Nazan Erkmen’in yönetti�i panelde;
Beykent Üniversitesi Ö�retim Üyesi Prof.
Dr. Mehmet Sayar ile Marmara Üniversitesi
Ö�retim Üyesi Prof. Dr. Ay�e Durakba�a
konuyla ilgili önemli aç�klamalarda
bulundular. Daha sonra kad�n sanatç�lar�n
haz�rlad��� serginin aç�l���n� Kad�köy
Belediye Ba�kan� Av. Selami Öztürk
gerçekle�tirdi. ● Mustafa SÜRMEL�

Kadıköy Belediye Ba�kanı Selami Öztürk, belediyenin kadın personeline kırmızı gül
hediye etti. Ba�kan Öztürk, tüm kadınların gününü kutladı. Belediye i�çilerinin

örgütlü oldu�u D�SK Genel-�� Sendikası da kadınlara kırmızı karanfil arma�an etti. 

Kadıköy �lçe Emniyet Müdürlü�ü, 8 Mart Kadınlar Günü’nü kutladı. Emniyete gelen
kadınlara karanfil ve çikolata ikram edildi. Kadiköy �lçe Emniyet Müdürü Hakan Boydak,

“Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü canıgönülden kutluyorum” dedi. 
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Merhaba sevgili Gazete
Kadköy okurlar.. Sizlerle �öyle

bir Bo�az turuna çkalm
demi�tim fakat havalar

so�uyunca gene Kadköyümüz
içinde gezindim, ama söz

sizlerle baharla birlikte
Kadköy’e yakn ancak �ehir
stresinden çok uzak yerlere

gidece�iz. Bu konuda o kadar
�anslyz ki.... Çok de�il bir saat

bir zaman aral�yla  do�ann
koynunda buluveriyor insan
kendini ya da dünyann en
güzel yeri Bo�az’da... Ama

biraz sabredin.. Erikler çiçek
açsn... Papatyalar göz

krpmaya ba�lasn... Bahar
kokularn , en saf haliyle

içimize çekece�imiz yerlere
gidece�iz hep birlikte...
Bu hafta sizlerle, öyle bir

yere gidiyoruz ki; hani bilen
bilir.. Bilen mutlaka gider diye
bir tabir vardr ya... Önünden

geçersiniz hiç dikkatinizi
çekmez... Bakmazsnz bile o yöne... Ama bir
gün bir vesileyle girmi� olursanuz o mekâna...
�nanamazsnz... Hayflanrsnz neden bu güne

kadar fark etmedim ben buray diye... Evet uzak
de�il gidece�imiz yer... Kadköyümüzün

göbe�inde saylr...Bo�a’dan Ku�dili Karakolu’na
giderken yol kenar bir yer...Transit geçildi�i için

pek fark edilmez... ASMALI BAHÇE....
Ama dedi�im gibi kapdan girer girmez

hemen göze çarpar farkll�..
Kolal bembeyaz masa
örtüleri.. Üzerine özenle
yerle�tirilmi� günlük taze

çiçekler... Mostra tabir edilen
camekâna bir göz att�nzda
hemen burann a�çsn merak
edersiniz... Çünkü tpk Yunan

adalarndaki gibi mezeler
kar�lar sizi kar��lar taze ve en

çekici halleriyle... Çe�it de
çoktur.... 15 çe�it... Salonun
haricinde arka bahçeye bir

kap açlr... Kapdan çknca
koca koca salkmlarn

neredeyse kafanza de�di�i
asmal bir avlu kar�lar sizi...
Yemye�il, kocaman bir asma

a�ac gökyüzünü sarm�,
altnda prl prl masalar,

üstünüzde üzüm salkmlar…
Çok iyi anla�an iki arkada�
i�letiyor Asmal Bahçe’yi.
Gördü�ünüzde �a�rarak

bakt�nz harika bir
hanmefendi yüzünde en güzel

gülücükle size a�ç olarak ho�geldiniz diyor....
Tüm bu birbirinden leziz mezeleri hazrlayan

Sedef Ayvaz hanm, mezelerin hepsine ayr ayr
isimler vermi�.. Hepsinin özel isimleri var. Ayn

zamanda da yemek konusunda iyi bir ara�trmac
olan Sedef hanm son gitti�imde yeni bir çe�it
çkarmş, “Bunun adn da siz koyar msnz?”
dedi. Yeni mezeyi tattm. Tabii ki Ege tatlarnn

harman. Çok da nefis olmu�, hemen “Ege

Çapkn” olsun dedim ve Ege Çapkn da �u
anda mezelerin arasnda yerini alm� durumda
artk....... Sedef hanm aileden el alm� yemek

konusunda... “Anneanne Giritli, babaanne Balkan
kökenli derken, tabii ki kendi merakm da girince

i�in içine böyle harika �eyler çkyor ortaya”
diyor.. Yani kendi yapt�n kendisi de be�eniyor..

Bu çok önemli bence... Bir de küçük ocakba�
var.. Dileyen mangalda et çe�itleri, közleme

sebzeler, hatta külde pi�irilmi� �zmir usulü so�an
ve patates nefis lezzetler... Güveçte ci�erden

bahsetmeden geçemeyece�im.. Tereya�l
güveçte ci�er çok özel bir tat. En çok dikkatimi

çeken ve çok ho�uma giden taraf, hanmlar
buraya grup halinde gelip yemeklerini yiyorlar,

içkilerini alyorlar, gayet rahat sohbetlerini
ediyorlar kesinlikle hiçbir rahatszlk

hissetmeden...Yani yalnz bir hanm�n bile gidip
rahatlkla yeme�ini yiyebilece�i bir ortam..
Ortaklarndan Zeki Bey bize tüm çe�itleri

tatmamz için bir masa hazrlad ve sohbete
ba�ladk. “Bu mekân çok eski bir yermi�. Biz

devir ald�mzda her �eyini yeniledik. Mutfa�n
modern araç gereçlerle donattk. Salonu yeniden
dekore ettirdik. Tüm personel tecrübeli ki�ilerden

titizlikle seçilerek alnd. �imdiye kadar bir tek
�ikâyet bile almadk.” Gerçekten de salonun

dekoruna verilen emek hemen göze çarpyor ve
böyle kolal örtülü masalara pek rastlamyoruz

günümüzde.. Duvarlarda Kadköy’ün eski
resimleri.. Ayr bir hava vermi�.. ��letme sahibi

Zekai Terzi de konu�maya devam ediyor: “Tüm
bu gördü�ünüz mezeler hepsi Girit usulü.. Ege
usulü zeytinya�mz özel yapm, otlarmz bire
bir toplayanlardan alyoruz. Kulland�mz tüm
malzeme katksz. Arac firmayla de�il bizzat

kendimiz yaptrp alyoruz.. Burada yedi�iniz her
�ey bünyenize sa�lk olarak girer."

E.. bu kadar iddial yani... Cuma ve cumartesi
ak�amlar müzik yaplyor.. Udi sanatç Oktay,
Türk Sanat Müzi�i’nin en güzel parçalarndan
olu�an repertuvaryla gelenlere müzik ziyafeti

çekiyor. Mikrofon ve müzik tesisat yok.
�ark�lar�, tamamen saf sesle

seslendiriyor... 120 ki�ilik kapal salon,
50 ki�ilik de arka avlu olmak üzere 170

ki�ilik bir yer olan Asmal Bahçe’nin
müdavimleri, gazeteciler, bürokratlar,

doktorlar, bankaclar gibi üst seviye bir
portföyü mevcut. Arabanzla da

gidebilirsiniz. Zira hemen yannda bir
otopark mevcut.. Aman bol cevizli kabak

tatls yemeyi unutmayn.. Çünkü ben
böyle bir kabak tatls hiçbir yerde
yemedim.. �nann.. Afiyet olsun ..

Sevgiyle kalnz....

Adres: Ku�dili Caddesi
No: 40 / Kad�köy 

Tel.: 0216 - 347 96 19
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Esma Bayraktar

Lezzete

Yolculuk

● S�NE-V�ZYON
● SAKLI HAYATLAR
A. Haluk Ünal’�n yönetti�i ve
Ahmet Mümtaz Taylan, Ceren
Hindistan, Yusuf Akgün, Lâçin
Ceylan ile Zerrin Sümer’in
oynad��� Sakl� Hayatlar iddial�
bir yap�m. Alevilerin maruz
b�rak�ld��� toplumsal bask� ve
önyarg�lar art�k Ye�ilçam’�n
senaryolar�na giriyor.
Beyazperdede Alevi k�zla
Sünni o�lan�n imkâns�z a�k�na
de�inen filmler görmü�tük
ancak Alevi toplumunun
ya�amak zorunda b�rak�ld���
ötekile�tirmeyi do�rudan konu
edinen bir film yap�lmam��t�
�imdiye kadar. Kültür
Bakanl��� Fonu’ndan da
destek alan Sakl� Hayatlar bu
konuda bir ilk.
● KOLPAÇ�NO: BOMBA
Özgür (�afak Sezer) zengin bir
ailenin evlâd�d�r. Ancak
hayat�ndan memnun de�ildir.
Ne cimri babas�ndan destek
görmekte, ne de zengin
kay�npederinden... Özgür'ün
geçmi�ten gelen sevgilisi olan
�ale (Özlem Hasgül)
ç�karaca�� albüm için maddi
destek beklemektedir. Bu

deste�i bulamay�nca
Özgür'ü, gizlice çekti�i

bir �antaj kaseti ile tehdit
eder. Kalbi k�r�k bir kad�n�n
"kad�nca" intikam� gibi
görünen bu durumun
arkas�nda asl�nda çok büyük
hesaplar vard�r. Özgür bu
durumdan ç�kabilmek için
kolpaç� arkada�lar� Sabri
(Aydemir Akba�) ve
Tayfun'dan (Ali Çatalba�)
yard�m ister. Kendisine çok
güvenen bu ekip, Özgür'ü
kurtarmaya çal���rken,
kendilerini daha büyük
belalar�n içinde bulurlar...
�afak Sezer hayranlar�na.
● B�R AVUÇ DEN�Z
Leyla Y�lmaz’�n yönetti�i ve
Berrak Tüzünataç, Engin
Altan Düzyatan, Zeynep
Özder ile Ahu Ya�tu’nun

oynad���” Bir Avuç Deniz “cuma
vizyonda. “Bir Avuç Deniz, Deniz
isimli bir k�z�n; Deniz’e a��k
Mert’in; Mert’e a��k Deniz ve
Dilek’in; belki de hepsinden
önemlisi, o�lu Mert’e a��k Rana

Han�m’�n hikâyesi. Yak���kl�,
ba�ar�l� Mert Amerika’da okulunu
bitirmi� ve büyük bir �irkete
yönetici olarak atanm��. Herkes
onu seviyor. Özellikle yak�n
dostlar� Aylin ve Bora. Üçü

birlikte bir tekne turuna
ç�k�yorlar. Bodrum’a
geldiklerinde Mert’in sevgilisi,
dünya güzeli Dilek de ekibe
kat�l�yor. Dilek ve Mert
herkesin be�endi�i ideal
bir çift. Ama sonra Mert’in
hayat�na Deniz giriveriyor.
Deniz belki de bir deli.
Ço�u zaman y�rt�c�, alayc�.
Ama nas�l oluyorsa “tutarl�
ve düzenli” Mert, Dilek’i
unutup Deniz’e tutuluyor.
Deniz ve Mert
çevrelerindeki herkese
ra�men tutkulu bir ili�kiye
ba�l�yorlar. Önce Dilek,
sonra da tüm dostlar�
Mert’i terk ediyor. Ba�ar�l�
Mert, tökezlemeye
ba�l�yor. Bu durum annesi
Rana Han�m ve babas�
Cengiz Bey için kabul
edilemez bir �ey. Rana
Han�m’la Deniz’in gerilimli
ili�kisi, hikâyenin ikinci
yar�s�nda bir kabusa

dönü�üyor. Rana Han�m
o�lu Mert’i korumak
zorunda. Mert, rotas�na ve
“kendine yak��ana” geri
dönmek zorunda. Deniz
bitmek zorunda. Ama bu o
kadar kolay m� acaba? Bir
avuç ald���m�z deniz,
gerçekten deniz midir?
Deniz’e aç�lmaya cesaretiniz
var m�?
● GÖLGELER VE
SURETLER
Dervi� Zaim’in yönetti�i ve
Osman Alka�, Settar
Tanr�ö�en, Erol Refiko�lu ile
Bu�ra Gülsoy’un oynad���
Gölgeler ve Suretler’in
konusu: 1963 y�l�nda
K�br�s’ta Türklerle Rumlar
aras�nda parlayan ‘K�br�s
Olaylar�’ bir Karagöz
kuklac�s� olan babas�ndan

ayr� dü�en genç bir k�z�n
gözünden beyazperdeye
aktar�l�yor. Film; konusu,
sürükleyici temposu, dilinin
tazeli�i ile Türk sinemas�nda farkl�
ve çarp�c� bir yap�t olarak göze
çarp�yor.
● �K� KADIN B�R ERKEK / 
THE KIDS ARE ALL RIGHT
Yönetmen: Lisa Cholodenko

Oyuncular: Mia
Wasikowska (Joni),
Mark Ruffalo (Paul),
Julianne Moore (Jules),
Josh Hutcherson
(Laser), Annette Bening
(Nic), Yaya DaCosta
(Tanya) 
Oscar aday� filmlerden
konusu ve oyuncular�yla
ilgi çekici bir film. Sonu
biraz zay�f ,film biraz da
söylemek istedi�ini net
söyleyemese de iyi bir
seyirlik.
Lezbiyen bir çift olan
Nic ve Jules, yapay
döllenme ile çocuk
sahibi olmu�lard�r, hem
de iki kere. Çocuklar
ergenli�e girdiklerinde
gerçek babalar� ile
tan��mak isterler. Paul
ad�ndaki donör onlar�n
babalar�d�r ve çocuklar
Paul'ü anneleri ile tan��t�rmak
ister. Paul'ün gelmesi aile
düzenini de�i�tirecek ve yepyeni
bir aile tan�m�n�n yap�lmas�na yol
açacakt�r.
● SEV�ML� HAYVANLAR
ANIMALS UNITED (3D)
� Yönetmen: Reinhard Klooss,

Holger Tappe
Afrika Savana hayvanlar
cenneti... Bir kutup ay�s�, bir
kanguru, bir tazmanya
canavar�, bir horoz ve
susuzluk endi�esi...
�nsanlar�n ac�mas�zl���
kar��s�nda hayvanlar bu
duruma meydan okumaya
haz�rlan�r...
● �ST�LA / MONSTERS
� Yönetmen: Gareth
Edwards
� Oyuncular: Whitney Able,
Scoot Mcnairy
6 y�l önce güne�
sistemimizde yeni bir ya�am
kayna�� ke�feden NASA, bu
yeni kaynaktan örnekler
toplam��t�r. Fakat bu
örnekler Orta Amerika'da bir
kazada da��l�r. Kazan�n
ard�ndan, olay�n

gerçekle�ti�i yerde yeni ya�am
formu büyümeye ve geli�meye
ba�lar. Çok geçmez Meksika'n�n
tamam� yasak bölge ilan
edilmi�tir bile... Hikâye de
bundan sonra ba�lar, Amerikal�
bir gazeteci, patronunun k�z�n�
i�te bu yasak bölgeden
kurtarmaya çal���r ve macera
ba�lar..

Viz yonKa d� köy � Kad›köy 35 Milim Hollywood: 0216 3482099 
� Kad›köy Atlantis: 0216 3360622 
� Kad›köy Cinebonus (Nautilus): 0216 3398585 
� Kad›köy Cinema Moda: 0216 3488773 
� Kad›köy Kad›köy: 0216 3377400 

� Kad›köy Rexx: 0216 3360112 
� Kad›köy Sinema Tek: 0216 3450023 
� Kozyata�› Kozzy Av�ar: 0216 6580248
� C.Bostan AFM Budak Sineması: 0216 3580202

S �  N E  M A  L A R

Ha zır la yan: Der sim ÖZEL

Asmalar alt�nda meze keyfi
Asmal� BahçeAsmal� BahçeAsmal� BahçeAsmal� BahçeAsmal� BahçeAsmal� Bahçe
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Is pa nak l� s� n� m� is -
ter si niz do ma tes li si ni mi? Ke pek un lu -
su da var, ac� l� s� da… He le Çer kez Man t� s� yok mu ta -

d�n dan yen mi yor… K� sa ca s� man t� n�n öz gün çe �it le riy le
Ham mur Ev Ürün le ri Lez zet Mer ke zi, ev ta d�n da ve s� -
cak l� ��n da an ne eli de� mi� yi ye cek le riy le �s tan bul lu la r�n
u� rak ye ri ha li ne gel mi�. Sa de ce �s tan bul mu? K�y met
Ha n�m’�n lez zet li man t� la r� n�n na m� Ka d� köy’ü, �s tan -
bul’u a� m��.

Da mak ta d� n� za gö re is ter pey nir li si is ter pa ta -
tes li siy le Ab haz pey nir li Çer kez man t� s� n� emi nim
hiç bu ka dar ke yif le ye me mi� si niz dir. Kaf kas halk -
la r� n�n di liy le ‘Az�b ra ot lu’ Çer kez Man t� s�; da�
ke ki �i ni an d� ran ta d�y la muh te �em bir ye mek. Ve -
je tar yen ler ta ra f�n dan da se vi le rek ye ni len az�b ra
otu, Çer kez man t� s� na ay r� bir tat ve ri yor. 

■ �K� GÖ NÜL B�R OLUN CA
MAN TI DA GÜ ZEL OLU YOR!

Ham mur Ev Ürün le ri Lez zet Mer ke zi’nin
ge ni� mü� te ri kit le si ne ula� ma s� n�n özün de, Er -
tu� rul-K�y met Ata han Çif ti’nin 36 y�l l�k ör nek
a� k� ve yap t�k la r� i�e ba� l� l�k la r� ya t� yor. As l�n -
da on la r�n ha yat hi kâ ye si he pi mi zin ç� kar ma s�
ge re ken ders ler le do lu. Er tu� rul Bey 2001 kri zi
ile if las ya �a m��. To par lan m�� lar el ele ve re rek.
Ev lat la r� n� dü �ün mü� ler, ayak ta kal ma ya ça l�� -
m�� lar. Er tu� rul Bey ça l�� kan l� �� ve dü rüst lü -
�üy le tek rar i� ya �a m�n da iler le ye rek, Tür ki -
ye’nin bü yük fir ma la r�n dan bi ri nin en bü yük �u -

be si ni aç ma y� ba �ar m��. An cak �ans s�z l�k lar bir
tür lü ya ka s� n� b� rak ma m�� ve ek mek tek ne si ni bir
yan g�n da kay bet mi�. Bu ka y�p, bi ri k�z iki ço cuk
sa hi bi ai le nin tüm fert le ri ni de rin den et ki le mi�.
Ama tüm s� k�n t� la ra, bu na l�m la ra ra� men ço cuk la -
r� n� iyi ye ti� ti rip, ör nek in san lar ol ma la r� için Er -
tu� rul-K�y met Ata han Çif ti da ha s� k� sa r�l m�� lar
bir bir le ri ne.

“36 y�l l�k ev li li �i miz de var l� �� da gör dük yok -
lu �u da… Dün ya y� da do la� t�k. Ama hiç bir za man
bu s� k�n t� lar sev gi mi zi, ba� l� l� �� m� z� azalt ma d�.
Hep bir bi ri mi ze s� k� s� k� sa r�l d�k. �im di en kü çük
s� k�n t� da son la nan ev li lik le ri gör dük çe üzü lü yo ruz”
di yor lar. 

■ �S TAN BUL’UN EN LEZ ZET L�
MAN TI LA RI B�Z DE…

Mer di ven köy Res sam Sa lih Er mez Cad de -
si’nde Ka d� köy Be le di ye si Ha lis Kurt ça Kül tür
Mer ke zi’ne çok ya k�n olan Göz cü ba ba Apart ma -

n�’nda ki kü çük ama sev gi do lu Ham mur Ev Ürün -
le ri Lez zet Mer ke zi ola rak ol duk ça id di al� ol duk la -
r� n� söy le yen Er tu� rul-K�y met Ata han çif ti, “Bi zim
ürün le ri miz de sev gi var, a�k var, an ne eli var, ev s� -
cak l� �� var, ba� l� l�k var, özen var, gü ler yüz var. �� -
te bi zim s�r r� m�z bu. Ta bii man t� la r� m�z da bi ze öz -
gü özel s�r la r� m�z var. Mü� te ri le ri miz �s tan bul’un
bir ucun dan da ol sa ge li yor lar. Sem ti miz de ço cuk -
la r�n de de si, an ne an ne si yiz bü yük le rin de am ca s�
tey ze si yiz. Ye mek ba ha ne, önem li olan bir ho� se -
da b� rak mak sa i� te biz bu nu ya p� yo ruz. �n san lar
gü nü müz �art la r�n da gü ler yüz, tat l� dil ar� yor lar”
di yor lar. 

Ma hal le nin kü çük le ri dük kâ n� pa na y�r ye ri ne
çe vi ri yor lar za man za man. Kü çük to run Ne va gi bi
sem tin ço cuk la r� da do �um gün le ri ni “Ham mur”da
kut lu yor lar. K� sa ca s� Ham mur ço cuk la r�n da göz de
me kâ n�. 

Er tu� rul Bey, “�s tan bul’un en lez zet li man t� s�
biz de” di ye id di al� ko nu �u yor. Sa de ce man t� m�
an ne eli de� mi� ku ra bi ye ler, pas ta lar, bö rek le -
rin de hak k� n� ye me mek la z�m. Önü me K�y met
Ana’n�n el le riy le öze ne rek ha z�r la d� �� bir ta bak
man t� y� ge ti ri yor. Mis gi bi ko ku yor özel so suy -
la. Er tu� rul Bey, “Bir ta bak yet mez. Yi yav rum
yi!” di yor ha ni �u rek lam lar da ki tonton tey ze
mi sa li. Bir ta bak da ha gö tü rü yo rum Ni� de ga -
zo zu e� li �in de. Ha yat der si mi zi al�p kar n� m� z�
da mis gi bi man t�y la do yur duk tan son ra ay r� l�k
vak ti ge li yor. Ve da la �� yo rum ve ka p� dan ç� k� -
yo rum. A� z�m dan �u cüm le dö kü lü ve ri yor:
“Ben böy le man t� ye me dim!..”

● Mus ta fa SÜR ME L�
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Mart Kadnlar Gü nü’nü ge ri de brakrken,
18 Mart’ta krk gün krk ge ce sü re cek olan
�s tan bul Shop ping (Al�ve ri� ya ni kadn)
Fest(iva li) ba�lyor. Köy de bir yan dan tar la -

da bir yan dan ev de çal�p, ye di se kiz ta ne de ço -
cuk bü yü ten kadnn ne ‘Kadnlar Gü nü’nden, ne
de ‘Shop ping’ten ha be ri yok el bet te. Ama i� te
böy le, bazsna her gün bay ram, bazsna hiç bir
gün, ne yazk ki….

�s tan bul Shop ping Fest (�SF) (18 Mart-26 Ni -
san) pe ra ken de ci ler için yln en önem li olay. Bu
et kin li �e, ulus la ra ras kap saml bir al�ve ri �e te� vik
ve pi ya say can landrma pro je si di ye bi li riz. Yurt
d�ndan ge le cek al�ve ri� tut kun lar için otel re -
zer vas yon lar dol mu� du rum da. Du ba i’de
yaplmak ta olan bir ba� ka al�ve ri� fes ti va li ör nek
alnm�. Al�ve ri �i can landrmak için ne le rin yapla -
ca�na ge lin ce: krk gün bo yun ca de vam ede cek
olan so kak �en lik le ri, kon ser ler, gös te ri ler, ço cuk -
la ra özel oyun lar, par ti ler, yar�ma lar, de fi le ler, in -
di rim ler…

�SF srasnda ak �am 20.00'den son ra pe ra -
ken de ci ler gün içe ri sin de yaptklar in di ri me ek
ola rak ye ni kam pan ya lar dü zen le ye cek. AVM'ler
ve cad de ma �a za lar ge ce sa at 23.00'e ka dar açk
ka la cak. Her cu mar te si Ana do lu ve Av ru pa ya -
kasndan iki AVM ge ce yars 02.00'ye ka dar nö -
bet çi ola rak, 9 Ni san'da ise tüm AVM'ler ve cad -
de ler ge ce 24.00'e ka dar açk. 18 Mart'ta Sul ta -
nah met Mey dan'nda açl�, �s tik lâl Cad de si'nde
kor tej ge çi �i yapla cak. Et kin lik te alt yüz mü zis yen
yer alyor. Fes ti val kap samnda bir vit rin ta sarm
yar�mas da dü zen le ni yor. �s tan bul’un dört bir
yannda ün lü cad de ler ve al�ve ri� mer kez le ri, mo -
bil dev vit rin ve po �et ler le süs le ne cek. Tak sim, Ni -
�an ta�, Bakrköy, Emi nö nü ve Kadköy'e yer le� ti -
ri le cek olan vit rin ler, üzer le rin de ki kod ve mar -
kasyla halkn be �e ni si ne su nu la cak. Ksa me saj
yo luy la vit rin le ri oy la yan lar arasndan yapla cak
çe ki li� so nu cun da ara ba ve ev gi bi he di ye ler ve ri -
le cek. Bir ko lek si yo nun tantm için en yük sek
‘rey ting’li man ken Gi se le Bünd chen de �s tan bul’a
ge li yor. Bu ara da en es ki AVM Ka palçar�’nn
550. Ku ru lu� yldö nü mü et kin lik le ri de kaçrlma -
mal.

Bu emek le rin ve mas raf larn pi ya sa açsnda
he de fi ve fay da lar ma lûm: Rek lam büt çe si ni ge -
ni� let mek, mar ka bü yüt me çal�ma lar, ye ni ko lek -
si yon larn tantm, tü ke ti mi te� vik et mek,  scak
pa ra ak�n sa� la mak ve sa ire… Tür ki ye ve �s tan -
bul’sa çok do� ru bir mer kez. Ün lü Ame ri kal ya zar
Mark Twa in �s tan bul’a gel di �in de  Ka palçar� için
“dük kân lar dan olu� mu� ola �a nüs tü bir ar ko van.
�çe ri si sü rek li ka la balk.” di ye rek aslnda Türk in -
sannn di na miz mi ni, he ve si ni ve ‘ye ni’ ola na
açl�n da ta rif et mi�.

Tür ki ye’nin ca zi be si ni ve po tan si ye li ni fark
ede rek dün ya mo dasna yön ve ren bir çok ün lü
mar kann �s tan bul’da açtklar dük kân says gün
geç tik çe art mak ta. Bu mar ka larn ter cih et tik le ri
al�ve ri� mer kez le ri Tak sim, Ni �an ta� ve Ba� dat
Cad de si, bu fes ti val de de ba� çe ke cek gi bi gö rü -
nü yor. Tür ki ye’de top lam da iki yüz yir mi alt adet
AVM bu lu nu yor. �s tan bul ve An ka ra’da ki AVM’le -
rin top lam met re ka re le ri, Av ru pa or ta la masnn
üze rin de. Ge lir le rin dü �ük ol masna, ben zin fi yat -
larna ve a�r ara ba ver gi le ri ne ra� men, her ke sin
ara bas var, lüks ara ba sat�larnda Tür ki ye ön
sra lar da yer alyor, gü nün her saa ti, her so kak ta
tra fik var. Yaplan ara�trma la ra baklrsa, tek no lo -
ji ye,  ksa cas ‘ye ni çkan’a Av ru pallar dan hat ta
Ame ri kallar dan da ha yatknz. Ör nek alnan Du -
ba i Shop ping Fest'in hay ran says iki bin iken, �s -
tan bul’un ki yir mi bi ni a�m�. Türk ler’i da ha da in -
dir ger sek pe ra ken de ci le rin he def kit le si, ya ni asl
al�ve ri� ko lik ler, kadnlar. Pe ki bu ne yi gös te ri yor?
Ne den Türk ler ve ne den kadnlar?

A�r al�ve ri� uz man lar ta rafndan mut suz,
ken di ni ifa de ede me yen, yalnzlk ve öf ke duy gu -
larn ya �a yan in san larn bu duy gu larndan arnma
ça bas ola rak ta rif edi li yor. Bu �e kil de bir �e yi ba -
�arm� gi bi ken di le ri ni önem se yip ksa bir sü re için
de ol sa haz du yu yor lar. Bu du rum da Türk le rin di -
�er mil let ler den ve kadnlarn er kek ler den da ha
faz la al�ve ri� me rak ol mas te sa düf mü? Hem
mil let ola rak, hem de kadn ola rak duy gu sal
açklarmz, ayn za man da di na miz mi mi zin ve ge -
li �i mi mi zin bir et ke ni mi der si niz?

As l ı  AY HAN
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NE ALIYOR NE
VER�YORUZ?

ÇA LI �AN EN GEL L� LE R�N
SOS YAL GÜ VEN L�K HAK LA RI

�� Ka za s� ve Mes lek Has ta l�k la r�n dan Do la y� En ge li du -
ru ma dü �en ça l� �an lar için Sa� la nan Yar d�m lar ve Ge lir ler

a) Si gor ta l� ya, ge çi ci i� gö re mez lik sü re sin ce gün lük
ge çi ci i� gö re mez lik öde ne �i ve ril me si.

b) Si gor ta l� ya sü rek li i� gö re mez lik ge li ri ba� lan ma s�.
c) �� ka za s� ve ya mes lek has ta l� �� so nu cu ölen si gor ta -

l� n�n hak sa hip le ri ne, ge lir ba� lan ma s�.
d) Ge lir ba� lan m�� olan k�z ço cuk la r� na ev len me öde -

ne �i ve ril me si.
e) �� ka za s� ve mes lek has ta l� �� so nu cu ölen si gor ta l�

için ce na ze öde ne �i ve ril me si.
Ge çi ci �� gör mez lik Öde ne �i

�� Ka za s� ve Mes lek Has ta l� ��n da ve ri le cek öde nek ve -
ya ge lir he sa b� için si gor ta l� n�n he sa b� için dik ka te al� na cak
gün lük ka zanç için i� ka za s� n�n ol du �u ta rih ten, mes lek
has ta l� �� ise i� gö re mez li �in ba� la d� �� ta rih ten ön ce ki on iki
ay da ki son üç ay için de pri me esas ka zanç lar top la m� n�n,
bu ka zanç la ra esas prim öde me gün sa y� s� na bö lün me si
su re tiy le he sap la n�r.

On iki ay l�k dö nem de ça l�� ma m�� ve üc ret al ma m��
olan si gor ta l�, ça l�� ma ya ba� la d� �� ay için de i� ka za s� ve ya
mes lek has ta l� �� ne de niy le i� gö re mez li �e u� rar sa ve ri le -
cek öde nek le rin ve ya ba� la na cak ge lir le rin he sa b� na esas
gün lük ka zanç; ça l�� ma ya ba� la d� �� ta rih ile i� gö re mez li �i -
nin ba� la d� �� ta rih ara s�n da ki sü re de el de et ti �i pri me esas
gün lük ka zanç top la m� n�n, ça l�� t� �� gün sa y� s� na bö lün me -
si su re tiy le; ça l�� ma ya ba� la d� �� gün i� ka za s� na u� ra ma s�
ha lin de ise ay n� ve ya em sal i� te ça l� �an ben ze ri bir si gor ta -
l� n�n gün lük ka zan c� esas tu tu lur.

5510 sa yı lı Ka nun ile Özür lü Ço cu �u Olan
An ne ler �çin Er ken Emek li lik

01.10.2008 gü nü ve son ra s� ça l�� ma la ra uy gu lan mak

üze re, ba� ka bi ri nin sü rek li ba k� m� na muh taç de re ce de
ma lûl ço cu �u bu lu nan lar ka nun yü rür lü �e gir di �i ta rih ten
son ra; ça l�� ma la r� için prim öde me gün le ri ne dört bi ri ora -
n�n da ek le nir. Bu sü re le re ya� had din den de in di ri lir.
01.10.2008 ta ri hi son ra s� ça l�� ma s� bu lu nan özür lü ço cuk -
la ra sa hip olan an ne ler böy le ce fii li hiz met zam m�n dan ya -
rar la na cak t�r.

01.10.2008 Ön ce si ve Son ra sı ��e Gi ren ler �çin
Ya pı la cak Uy gu la ma

2008 y� l� Ekim ay� ba ��n dan ön ce ça l�� ma ya ba� la yan
ve ay n� za man da da ba� ka bi ri nin sü rek li ba k� m� na muh taç
de re ce de ma lûl ço cu �u bu lu nan ka d�n si gor ta l� n�n ço cu -
�u nun Ku rum sa� l�k ku ru lu ta ra f�n dan 2008 y� l� Ekim ay�
ba ��n dan iti ba ren ba� ka bi ri nin sü rek li ba k� m� na muh taç
du rum da ol du �u nun tes pit edi le rek bil di ril me si ha lin de, si -
gor ta l� n�n 2008 y� l� Ekim ay� ba ��n dan iti ba ren ge çen ça l�� -
ma sü re si nin dört te bi ri, top lam prim öde me gün sa y� s� na
ila ve edi le cek, ila ve edi len sü re ka dar da emek li lik ya� had -
din den in di rim ya p� la cak t�r.

2008 y� l� Ekim ay� ba ��n dan son ra ça l�� ma ya ba� la yan
ve ba� ka bi ri nin sü rek li ba k� m� na muh taç de re ce de ma lûl
du rum da ço cu �u bu lu nan ka d�n si gor ta l� n�n ço cu �u nun
do �um ta ri hi dik ka te al� na rak, ço cu �un ma lu li ye ti nin i�e gi -
ri� ta ri hin den ön ce ol ma s� ha lin de; i�e gi ri� ta ri hin den, son -
ra ol ma s� ha lin de ise ma lu li yet ta ri hin den iti ba ren bu hak -
tan ya rar lan d� r�l ma ya ba� la na cak t�r.

En gel li le rin emek li lik �art la rı
06.08.2003 ta ri hin den iti ba ren özür lü ler için ka de me li

emek li lik sis te mi yü rür lü �e ko nul mu� tur.
506 sa y� l� ka nu nun 60 mad de si nin (C) ben di nim (b) alt

ben di nin ve 'ge çi ci 87. Mad de si ne gö re i� lem ya p� l�r.
Ra por ora nı ve de re ce si

Si gor ta l� l�k I.De re ce II.De re ce II I.De re ce
ba� lan g�ç

(Yüz de 80+) (Yüz de 60-70) (Yüz de 40-59)
05.08.1991
ve ön ce si 15y�l-3600gün 15 y�l-3600 gün 15 y�l-3600 gün
06.08.1991
05.08.1994 15 yü-3600 gün 15y�l8ay-3680gün 16y�l-3760gün
06.08.1994

05.08.1997 15 y�l-3600 gün 16 y�l 4 ay-3760 gün 17 y�l-3920 gün
06.08.1997
05.08.2000 15y�l-3600gün 17 y�l-3840 gün 18y�l-4080gün
06.08.2000
05.08.2003 15 y�l-3600 gün 17y�l8ay-3920gün 19 y�l-4240 gün
05.08.2003
30.09.2008 15 y�l-3600 gün 18y�l-4000gün 20 y�l-4400 gün

De vam Ede cek…

Ka dı köy Sos yal Gü ven lik Mer ke zi

Ad res:
FAH RET T�N KE R�M GÖ KAY CAD. NO:161 34722

GÖZ TE PE-KA DI KÖY/�S TAN BUL
Tel.: (216) 565 40 30
Fax: (216) 565 40 51

E- pos ta: ka di koysgm@sgk.gov.tr

Ka dı köy Mal Mü dür lü �ü

Ad res:
Mür ver Çiçe �i Sok. No:2/B Ka d� köy 

Tel.: (0216) 336 05 77 
(0216) 350 32 50-337 05 71 

Fax: (0216) 349 05 78

�S TAN BUL VER G� DA �RE S� BA� KAN LI �I
Ad res:

An ka ra C. Va li lik Kar �� s� Ca �a lo� lu /
Emi nö nü – �S TAN BUL

Tel.: (San tral): 402 44 00  
Di rek Tel.: (0212) 526 69 06-10 

Fax: 526 69 13

B� ZE ULA �IN
En gel siz �� ve �s tih dam Mer ke zi

E�i tim Mah. Ka sap �s ma il Sok. Sa d� ko� lu Pla za 5
No: 49 Ka d� köy - �s tan bul / Tur key

Tel.: 0216 - 338 2414
Fax: 0 216 338 8884

EN GEL S�Z BU LU� MA NOK TA SI

1999 depreminde ya�anan ac�lar hâlâ belle�imizde.
��te o tarihten itibaren ülkemizde sivil toplum

örgütleri, sivil savunma konusundaki çal��malar�n�
daha da yo�unla�t�rd�lar ve örgütlendiler.

Birçok mahalledeki gönüllüler bu çal��malar
içerisinde bilinçli bir �ekilde yer al�yor. �lçemizde de

bunlar�n en güzel örnekleriyle kar��la��yoruz.
Bunlardan birisi �stanbul Kad�köy Lisesi'nde

geçti�imiz günlerde gerçekle�tirilen tatbikatt�.
Müdür Ba�yard�mc�s� Halit Ç�tt�r ve Sivil Savunma

Kulübü sorumlu ö�retmeni Avni Pehlivan
rehberli�inde tatbikat ba�ar�l� bir �ekilde

gerçekle�tirildi. Tatbikatta okulda bulunan tüm
ö�renciler, ö�retmenler ve personel aktif olarak yer

ald�. Bir deprem an�nda binalar� terk edi�, hasar
saptama, yang�na müdahale, yaral�lar�n tahliyesi gibi

konularda canland�rma yap�ld�. Tatbikata AKUT
üyelerinden Özdemir Günday ve ekibi de katk�

sa�lad�. Bu görüntüler yak�nda okuldaki panolarda
sergilenecek. ● Nusret KARACA

GENÇ Liderler ve Giri�imciler (JCI)
Derne�i–Kad�köy �ubesi, “Gülen Gözler” projesi

kapsam�nda çocuklar� gülümseten bir etkinli�e imza
att�. �ube üyeleri, K�z�ltoprak’ta bulunan Kitchen

Studio’da, “Cup Cake” haz�rlama e�itimi almak için
biraraya geldi. Proje kapsam�nda yakla��k 20 genç,
Kitchen Studio yöneticisi �ef Selin Drin’den “Cup

Cake” haz�rlaman�n inceliklerini e�lenceli bir
workshop e�li�inde uygulamal� olarak ö�renme
f�rsat� yakalad�lar. Haz�rlanan tüm cup cake’ler,

Çocuk Esirgeme Kurumu Göztepe Semiha �akir
Çocuk Yurdu’na teslim edildi. Proje

sponsoru EKER’in yurt çocuklar� için yollad���
sütlerin e�li�inde, çocuklar�n keyifli bir ö�ün

geçirmeleri sa�land�.

ÜNLÜ moda ve aksesuvar
tasarımcısı Muammer

Ketenci, bijuteri sektörünün
markası Gürel ile birle�erek
Muammer Ketenci&Gürel
markasını yarattı. Yo�un
talep üzerine franchising

sistemi ile satı� a�ını
geni�leten markanın ilk

bayisi geçti�imiz günlerde
Ba�dat Caddesi’nde açıldı.
Birbirinden farklı tasarımları

birarada uygun fiyatlara
bulabilece�iniz ma�aza,
Ba�dat Caddesi Kazım

Özalp Sokak 22 numarada
5 Mart Cumartesi günü

törenle açıldı. Muammer
Ketenci&Gürel ma�azası,

Ketenci markasının ilk
perakende satı� ma�azası.

Tasarımcı Muammer Ketenci’nin markası Muammer Ketenci&Gürel,
Franchising Sistemi ile her yere da�ılırken ilk bayiisini Ba�dat Caddesi’nde açtı.

Kad�köy’de bir ilk:
Psikodrama tiyatrosu

Kadıköy Belediyesi Dr. Rana Be�e
Poliklini�i’nde yaratıcı ve iyile�tirici süreç
sonucu gerçekle�tirilen “Bavul mu Davul

mu?” adlı müzikal psikodrama oyunu,
Kadıköy Belediyesi sponsorlu�unda, 75.

Yıl Halis Kurtça Kültür Merkezi Nejdet
Mahvi Ayral tiyatro salonunda Kadıköy

izleyicisi ile bulu�tu. Gazeteci-yazar Çetin
Yapıcı’nın yazdı�ı ve psikodrama uzmanı

Yrd. Doç. Dr. Nilüfer Ülgener’in

sahneye koydu�u oyun be�eni ile izlendi
ve seyirci tarafından ayakta alkı�landı.
Psikodrama katılımcılarının oynadı�ı
oyunun önemili rollerini; Evrim Karakoç,
�afak Deniz, Leyla Örnek ve Hatice Do�an
payla�tı. Dekorlarını Fatih Arslan’ın yaptı�ı
oyunda Arjantin Tango Dost Okulu,
animatör Sevgi ve Sirtaki Grubu ile
�stanbul Dans Okulu dan�cıları da
gösterilerini sergiledi.  

Ba� dat Cad de si’nde
ÖZEL B�R B�JUTER�

Kad�köy Lisesi’nde
DEPREM TATB�KATI

Çocuklar için
NE�EL� KEKLER

Mant�n�n adresi
Hammur Ev Ürünleri 

Lezzet Merkezi…

Mant�n�n adresi
Hammur Ev Ürünleri 

Lezzet Merkezi…
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Hammur Ev Ürünleri 

Lezzet Merkezi…

Mant�n�n adresi
Hammur Ev Ürünleri 

Lezzet Merkezi…

Mant�n�n adresi
Hammur Ev Ürünleri 

Lezzet Merkezi…

Mant�n�n adresi
Hammur Ev Ürünleri 

Lezzet Merkezi…

‘Ben böyle mantı yemedim!..’
Gidenlerin Hammur’dan ayrılırken

söyledikleri ilk cümle…
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“Tur han ev ren de ki her �e yi çiz gi ye dö nü� tür -
me nin ilm-i sim ya s�n da ben li �i ni bul du…
Ya ra ta ca �� ev re nin Al lah’�y d� ar t�k… Bay -

te kin gi bi y�l d�z la ra git mi yor, y�l d�z la r� aya �� na ça �� r� -
yor du, Dok tor Fa ust’un gü cü ar t�k ne ya zar d�!... Gü li -
ver’in dev le ri ve cü ce le ri, çiz gi nin bü yü sün de bir bü -
yü yüp bir kü çü lü yor lar d�, �eks pir’in ti yat ro su, çiz gi
dün ya s� n�n ege men li �in de per de le ri ni aç�p ka p� yor lar -
d�. Mol yer’in mi za h�, çi ni mü rek ke biy le be yaz kâ ��t
üze ri ne dö kü lü yor du. Don ki �ot ya da Ka za no va, Tur -
han’�n ya n�n da ya ya ka l�r d�. Tur han’�n dün ya s�, ya �a -
d� �� m�z ger çek dün ya n�n ele� ti ri siy le olu� tu… Al ter -
na tif bir dün ya d�r bu…”

Bu söz le rin sa hi bi, kar de �in den sa de ce 3 ay
son ra ya �a m� n� yi ti ren
ve onun çiz gi le riy le ya -
rat t� �� al ter na tif dün ya y�
ya z� la r�y la ta mam la yan
�l han Sel çuk. 1994’te
ka le me al d� �� bu ya z� -
s�n da öv güy le bah se di -
yor du kar de �in den, t�p -
k� bu dün ya ya çok �ey
b� rak m�� ve b� rak ma ya
de vam eden di �er ay d�n
ve ya zar lar gi bi…  �ki
kar de�, geç ti �i miz y�l
sa de ce bir kaç ay aray la
bu dün ya ya ve da et ti ler
ve �im di Ha c� bek ta�’ta -
ki me zar la r�n da yan ya -
na ya t� yor lar. 

Tak vim ler 11 Mart’�
gös ter di �in de üze rin den
bir y�l geç ti �i ne güç lük -
le ina na rak dün ya ka ri -
ka tü rü nün ki lo met re ta �� Tur han Sel çuk’un ölüm
y�l dö nü mü ol du �u ger çek li �iy le yüz yü ze gel dik.
Ai le si, ar ka da� la r� ve ken di si nin kur du �u Ka ri ka -
tür cü ler Der ne �i üye le ri ölü mü nün 1. y� l�n da çe �it -
li et kin lik ler le an� yor us ta y�. Biz de Ga ze te Ka d� -
köy ola rak hem bu et kin lik le ri siz okur la r� m� za du -
yur mak hem de us ta y� bir kez da ha an mak için bu
say fa m� z� Tur han Sel çuk’a ay�r d�k.

■ AY DIN LAN MA NIN
B�L GE LE R� ANI SI NA

IMO GA Gra fik Sa nat lar Mü ze si’nde 8 Mart
Sa l� ak �a m� “Ay d�n lan ma n�n Bil ge le ri: Tur han ve
�l han Sel çuk’u An ma Ge ce si” dü zen len di ve yi ne

ay n� gün “Tur han Sel çuk
Ser gi si” aç�l d�.

Tur han ve �l han Sel çuk kar de� le rin ya �am la -
r�n dan çe kil mi� fo to� raf la r�n da ser gi len di �i an ma
ge ce si ne ka t� lan ko nuk lar, Sel çuk kar de� le rin en
sev di �i �ar k� la r� ve Ba Ba Zu La Gru bu’nun Sel çuk
kar de� le re ada nan “Ef kâr l� Yap rak” ve “Ab dül -
can baz” par ça la r� n� da din le me �an s� ya ka la d� lar.
Bu önem li ge ce de, Tur han ve �l han Sel çuk’un ya -
p�t la r� ve ki �i sel e� ya la r� da ser gi bo yun ca ilk de fa
ser gi len mi� ol du. Tur han Sel çuk’un Çam l� ca Sa -
nat Evi’nde ça l� �a rak üret ti �i gra vür ve se rig ra fi -
ler den olu �an bas k� re sim ler de bu ser gi için ha z�r -
lan d�. Ha kan Der man de ne ti min de I��k Üni ver si te -
si Gü zel Sa nat lar Fa kül te si ö� ren ci le ri nin ha z�r la -
d�k la r� Ab dül can baz hey ke li de bu ser gi de yer al� -
yor.

Ser gi nin ve an� ge ce si nin ha z�r la ma s�n da bü -
yük eme �i ge çen IMO GA Gra fik Sa nat Mü ze si
ku ru cu su Prof. Sü ley man Sa im Tek can, “Mü ze
me kân la r�n da aça ca �� m�z an� fo to� raf la r� ve Tur -
han Sel çuk ser gi si ile bu an lam l� gü nü bir lik te ya -
�a mak is ti yo ruz” di yor.

Tur han Sel çuk Ka ri ka tür Ser gi si, 8–30 Mart
ta rih le ri ara s�n da �MO GA Gra fik Sa nat lar Mü ze -
si’nde iz le ne bi le cek. 

■ HA CI BEK TA�, M� LAS VE
ES K� �E H�R’DE AN MA

Tur han Sel çuk, siz bu sa t�r la r� okur ken Nev �e -
hir Ha c� bek ta�’ta ki me za r� ba ��n da da ai le si, Cum -
hu ri yet ga ze te si ça l� �an la r�, Ka ri ka tür cü ler Der ne -

�i üye le ri ve dost la r� ta ra f�n dan an� l� yor ola cak.
Us ta ay r� ca do �um ye ri olan Mu� la’n�n Mi las il çe -
sin de bu lu nan Tur han Sel çuk Ka ri ka tür lü Ev’de,
12 Mart Cu mar te si gü nü sa at 11.00’de an� la cak.
Ka ri ka tür e�i ti mi gö ren ö� ren ci ler, us ta n�n an� s� na
ka ri ka tür ça l�� ma la r� n� ser gi le ye cek ler.

Es ki �e hir Ana do lu Üni ver si te si E�i tim Ka ri ka -
tür le ri Mü ze si’nde 14 Mart Pa zar te si gü nü sa at
17.30’da sa nat ç� y� an mak için bir tö ren dü zen le ne -
cek.  Ay r� ca Tur han Sel çuk’un öz gün bas k� ka ri -
ka tür le rin den olu �an ser gi nin ya n� s� ra, ki �i sel e� -
ya la r� da ser gi le ne cek. Ka ri ka tür cü ler Der ne �i ise,
Onur sal Ge nel Ba� kan la r�n dan Tur han Sel çuk’un
ya p�t la r�n dan olu �an ka ri ka tür ser gi si ni, 19 Mart
Cu mar te si gü nü sa at 13.00’de �s tan bul Ka ri ka tür -
cü ler Der ne �i’nde aça cak.

■ YA �A MIN DAN B�R KE S�T
Tür ki ye ve dün ya ka ri ka tü rü ne

bu ka dar çok �ey ka zan d�r m�� bu us -
ta y� bi raz da ha ya k�n dan ta n� mak
için ya �am öy kü sü ne bir göz at mak
ge re ki yor. Tur han Sel çuk, 1922’de
Mi las’ta do� du. �lk ka ri ka tür le ri
Ada na’da ki or ta ö� re ni mi s� ra s�n da
ay n� yer de ç� kan Türk Sö zü ga ze te si
ile �s tan bul’da K�r m� z� Be yaz ve �ut
spor der gi le rin de ya y�m lan d�
(1941).

1943’te Ak ba ba’n�n kad ro su na
gir di, 1948’de Tas vir’de ka ri ka tür cü
ve res sam ola rak ça l�� t�; Re fik Ha lit
Ka ray’�n ç� kar d� �� Ay de de’nin ba�
çi ze ri ol du. Kar de �i �l han Sel çuk’la
bir lik te 41 Bu çuk (1952), Dol mu�
(1956) mi zah der gi le ri ni ç� kar d�.
1949’da, dün ya da Ste in berg’in ön -
cü lü �üy le ba� la yan mo dern ka ri ka -
tür an la y� �� na yö nel di. Ye ni �s tan bul
ga ze te sin de ki ya z� la r�n da “gra fik
mi zah”�n ka ri ka tü rün ev ren sel an la -
t� m� ol du �u nu sa vun du; ça l�� ma la r� -
n� bu yön de sür dür me ye ba� la d�.

Ye ni �s tan bul, Ye ni Ga ze te, Ak -
�am, Mil li yet, Cum hu ri yet ga ze te le -
rin de ve Akis, Yön, Dev rim, Top -

lum, vb. der -
gi ler de çiz di. 1957’de Mil -
li yet’te çiz me ye ba� la d� ��
Ab dül can baz di zi si bü yük
il gi gör dü. Ti yat ro ya ve si -
ne ma ya uyar la nan bu çiz gi
ro ma n�n bir de se ni 1991’de
PTT ta ra f�n dan pul ola rak
ba s�l d�. 1969’da iki ar ka da -
��y la Ka ri ka tür cü ler Der ne -
�i’ni ku ran Tur han Sel çuk
1973’te Sa nat ç� lar Bir li �i
ta ra f�n dan “Hal k�n Sa nat ç� -
s�”, 1983’te Ga ze te ci ler Ce -
mi ye ti ta ra f�n dan “Y� l�n
Ka ri ka tür cü sü” se çil di.

Yurt için de ve d� ��n da
çe �it li ödül ler al d�: Bor dig -
he ra Al t�n Pal mi ye (1956)
ve Gü mü� Hur ma (1962),
�p po cam po (1970), Ver cel li

(1975), Se dat Se ma vi Vak f� Gör sel Sa nat lar Ödü -
lü (1984), Cum hur ba� kan l� �� Bü yük Sa nat Ödü lü
(1997) vb. 1992’de D� �i� le ri Ba kan l� ��’n�n öne ri si
üze ri ne ha z�r lad� �� “�n san Hak la r�” ko nu lu ser gi si
Av ru pa Kon se yi’nin öne ri siy le ilk kez Stras bo -
urg’da aç�l d�, 1997’ye ka dar Av ru pa’n�n çe �it li
kent le rin de ve Gü ney Af ri ka’da do la� t�. Bul ga ris -
tan-Gab ro vo Mi zah ve Hi civ Mü ze si ta ra f�n dan
ya p� lan de �er len dir me de dün ya da ön de ge len 108
ka ri ka tür çi ze ri ara s�n da yer al� yor du. “Ba r�� ve
Ki tap” ko nu lu ka ri ka tü rü 1992’de Av ru pa Kon se -

yi’nin ba� lat t� �� ki tap oku ma kam pan ya s� bo yun ca
bü tün afi� ve do kü man lar da lo go ola rak kul la n�l d�.
Sa nat ç�, ça l�� ma la r� n� Tur han Sel çuk Ka ri ka tür
Al bü mü (1954), 140 Ka ri ka tür (1959), Tur han 62
(1962), Hi ye rog lif (1964), Hal ve Gi di� S� f�r
(1969), Söz Çiz gi nin (1979) ad l� al büm le rin de
top la d�. 1980’de Mil li yet’e dön dü. Sel çuk son ola -
rak Cum hu ri yet ga ze te sin de ça l� �� yor du.  

■ M� ZAH C�D D� B�R �� T�R
Tur han Sel çuk, Cum hu ri yet Ki tap l� �� ta ra f�n -

dan “çiz gi de 60. y� l�” �e re fi ne ç� ka r� lan “Ön ce
Çiz gi Var d�” isim li ki tap ta ka ri ka tür ve çiz giy le il -
gi li gö rü� le ri ni �u söz ler le ifa de edi yor: “Ka ri ka tü -
rist çiz giy le dü �ü nen, dü �ün dü �ü nü çiz giy le iz le -
yi ci ye ula� t� ran ki �i dir. Ka ri ka tür, az çiz giy le çok
�ey an lat ma ya yö ne lik ol ma l� d�r. Yal n�z ge rek ti �i
ka dar çiz gi… Ka ri ka tü rün ama c� salt gül dür mek
de �il dir. Ba� naz l� ��n, tu tu cu lu �un, ce ha le tin, ç� -
kar c� l� ��n, bi linç siz li �in des tek le di �i kö tü lük le ri,
iha net ler le do lu bir dün ya da iyi lik le ri, gü zel lik le ri
se ze bil mek, gö re bil mek, an�m sa ya bil mek, bi lim
ala n�n da, sa nat ala n�n da ya r�n ki ku �ak la ra ka la cak
ya p�t lar, gü zel lik ler b� ra ka bil mek, in sa n� in san ya -
pan, mut lu k� lan ba� l� ca ne den ler dir.”

Sel çuk, mi za h�n cid di bir i� ol du �u nu dü �ü nü -
yor ve bu du ru mu da �öy le aç�k l� yor: “Nas red din
Ho ca gi bi bü yük bir us ta ye ti� ti ren Türk ler, mi za -
h� çok se ver ler. Ho ca, olay la ra bir fi lo zof gi bi ba -
kar. Bas k� l� dö nem ler de re ji mi ye ren ola �a nüs tü
gü zel, in ce lik li f�k ra lar “ku lak ga ze te si” ara c� l� ��y -
la tüm ül ke ye ya y� l�r. Bu den li mi za ha yat k�n, bu
den li mi za h� se ven bir ül ke de ay n� za man da mi za -

ha çok da k� z� l�r. ��i cid di ye ala rak o ka dar
çok da va aç�l mak ta d�r ki, bu nu Ba t�’da ki ho� -
gö rü nün Tür ki ye’de ol ma ma s� na ba� la ya bi li -
riz. K� sa ca s� “Tür ki ye’de mi zah cid di bir i� -
tir” di ye bi li riz. Sa n� r�m Türk mi za h� n�n
önem li bir özel li �i de bu dur.”

■ YA �AR KE MAL: ‘O B�R �A �R,
B�R RO MAN CI, B�R H� KÂ YE C� D�R’

Ede bi ya t� m� z�n ya p� ta� la r�n dan Ya �ar
Ke mal ise 1979 y� l�n da ya ni bun dan tam 32
y�l ön ce Mil li yet’te ka le me al d� �� ya z� s�n da
Tur han Sel çuk’u hem bir �a ir hem bir ro man -
c� hem de bir hi kâ ye ci ola rak ni te le mi� ti. Ya -
�ar Ke mal �öy le yaz m�� t�: “Tur han Sel çuk bir
ede bi yat ada m� d�r. Bir �a ir, bir ro man c�, bir
hi kâ ye ci dir. Bu söy le dik le ri mi �a ��rt mak için
söy le mi yo rum. Tur han Sel çuk ger çe �i bu dur
da onun için söy lü yo rum. �n san ka ri ka tür de
de bir Çe hov, bir Sa it Fa ik, bir Mans fi eld ola -
bi lir. Ka ri ka tü rün ola nak la r� n� des tan ola nak -
la r� na ula� t� ra bi lir. Ben ce Tur han’�n var d� ��
yer, ka ri ka tü rü ula� t�r d� �� bo yut, bu ra s� d�r.”

Kim Ya �ar Ke mal’in ya n�l d� �� n� söy le ye -
bi lir ki? ■ Der le yen: Sem ra ÇE LE B�

■ Fo to� raf lar: Tur han SEL ÇUK Ser gi si

YA�AM 11 MART - 17 MART 2011

Sadece Türkiye de�il, dünyanın karikatür alanında önde
gelen isimlerinden olan ve Türkiye'de mizaha yön veren

karikatür ustası Turhan Selçuk, ölümünün 1. yıldönümünde
anılıyor. 11 Mart 2010’da kaybetti�imiz ustayı Gazete

Kadıköy olarak biz de saygıyla anıyoruz. 
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Abdülcanbaz, PTT tarafından
pul olarak bastırıldı.

Turhan ve �lhan Selçuk karde�ler, küçük kız
karde�leri Ülfet Selçuk ile birlikte...

Turhan Selçuk, ünlü
yazarımız Ya�ar

Kemal ile...

Turhan Selçuk’un
son karikatürü

Selçuk’un
ünlü karakteri
Abdülcanbaz
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11 MART - 17 MART 2011 SA�LIK

Da ha ön ce ge ri at rik has ta lar da gö rü len bir çok
has ta l� �� ba� l�k lar ha lin de siz ler le pay la� m�� t�m.
Os te oar tri tis di �er bir de yim le ek lem il ti ha b� özel -
lik le 7 ya� üze ri ke di ler de �rk ve cin si yet gö zet me -
den ek lem k� k�r da �� ve al t�n da uza nan ke mik do -
ku su nun de je ne ras yo nu ve y� k� m� ile ka rak te ri ze,
ya �am stan dar d� n� bo zan bir has ta l�k du ru mu dur.
Has ta l� ��n olu �u mu ve iler le me sin de ki en bü yük
ne den a�� r� ki lo dur.  Gü nü müz de ve te ri ner he kim -
lik ala n�n da ki ge li� me ler ne de niy le has ta l� ��n te� -
hi si ve te da vi si ko lay la� t� �� gi bi tes pi tin ar t� �� ile
gö rül me s�k l� �� da es ki ye gö re da ha art m�� du rum -
da d�r. Bu ge li� me ler ile gü nü müz de de ke di ler de
ek lem has ta l�k la r� n�n te da vi si de es ki ye oran la da -
ha ba �a r� l� so nuç lar ver mek te dir. 

Has ta l� ��n en önem li bul gu la r� yü rü me bo zuk -
lu �u, tu tuk yü rü yü�, ye rin den
kalk mak is te me me, mer di -
ven ya da ben ze ri plat form la -
r� ç� ka ma ma, her za man ol -
ma sa da ek lem ler de �i� lik,
dep res yon, si nir li lik, huy de -
�i �ik li �i, i� tah azal ma s� ve
do ku nul du �un da ya da ku -
ca �a al�n d� ��n da a� r�, yük se -
�e z�p la mak ta zor luk ya da
hiç ç� ka ma ma d�r. Ar tri ti sin en
s�k göz len di �i ek lem ler; kal -
ça, diz, dir sek ve omuz ek -
lem le ri ile omur ga d�r. Ya �am
stan dar d� n� ol duk ça bo zan bu
has ta l�k ha li git tik çe �id det le ne bil di �i gi bi dal ga -
lan ma lar gös te re rek za man za man aza l�p ar ta bi lir.
Os te oar tri tis pri mer ya da se kon der kö ken li ola bi -
lir. Pri mer os te oar tri tis ge nel de di rek ola rak trav -
ma kö ken li dir. Se kon der olan ise ba� ka bir has ta -
l� ��n yan s� ma s� ya da ya �a ba� l� ola rak �e kil le nen -
dir. Yu ka r� da ki semp tom lar dan bir ya da bir ka ç� n�
ke di niz de gö rü yor sa n�z mut lak su ret le he men ve -
te ri ner he ki mi ni ze da n�� ma n�z ge rek mek te dir. Ve -
te ri ner he kim lik ala n�n da he ki min en bü yük yar -
d�m c� s� has ta sa hip le ri dir. Bi linç li ve iyi göz lem ya -
pan bir has ta sa hi bi he ki min i�i ni ko lay la� t� ra cak
ve ta n� koy ma s� na yar d�m ede cek tir. Anem nez de -
di �i miz has ta l� ��n hi kâ ye si ta n� da çok bü yük öne -
me sa hip tir. Bul gu lar e� li �in de ve te ri ner he ki mi ni -
zin ya pa ca �� kli nik mu aye ne ile di �er ile ri te� his
yön tem le ri da ha ve rim li ola rak kul la n� la cak t�r. Os -
te oar tri ti sin te� hi sin de kli nik mu aye ne son ra s�n da
rönt gen, kan tah li li ve ge re kir se ek lem le rin de tay l�
MRI ile ke sin ta n� ko nu lur. Ta n� dan son ra os te oar -
tri ti sin kö ke ni ne yö ne lik ya da semp tom la r� or ta -
dan kal d� ra cak bir te da vi pro to ko lü ha z�r la n�r. Bi -
lim sel ola rak se bep ler tek ya da bir den faz la ola -
bi le ce �in den pro to kol de her has ta için fark l� l�k
gös te rir.  

Os te oar tri ti sin te da vi sin de ya da en az�n dan
olum suz et ki le ri ni or ta dan kal d�r mak için in san lar -
da ol du �u gi bi hay van lar da da ste ro id (kor ti kos te -
ro id ler) ve non-ste ro id yan g� gi de ri ci ler (nap rok -
sen, as pi rin vb) kul la n� l�r. An cak ke di ler de a� r� gi -
de ri ci ler ve kor ti zon la r�n kul la n� m�n da dik kat li ol -
mak ge rek mek te dir. Zi ra bir çok a� r� ke si ci ke di -
ler de tok sik et ki le re ve hat ta ölü me ne den ol mak -
ta d�r. Bu ne den ler den ötü rü bu ra da be lirt mek is -
te rim ki ke di niz de a� r� ke si ci ya da ate� dü �ü rü cü
bir ilaç kul lan ma dan ön ce mut lak su ret le ve te ri ner
he ki mi ni ze da n� �� n�z, zi ra ku lak tan dol ma ve tav si -
ye üze ri ne kul la n� lan ilaç lar dan ötü rü he men her
gün kö tü so nuç la nan du rum lar la kar �� la� mak ta -
y�z. Ve te ri ner he kim lik te her tü rün kul la na bi le ce �i
ve to le re ede bi le ce �i ilaç lar fark l� l�k gös ter mek te -
dir. Kö pek ler için ru tin kul la n� lan bir ilaç ke di ler
için ölüm cül ola bil mek te dir. Böy le üzü cü bir du -
rum la kar �� la� ma mak için lüt fen tav si ye ile ilaç
kul lan ma ya l�m. Son y�l lar da ke di ler de gü ven le kul -
la n� la bi le cek az sa y� da ki yan g� gi de ri ci ve a� r� ke -
si ci ler (non-ste ro id-an ti-inf la ma tu ar) ko lay l�k la te -
min edi le bil mek te dir. Bu ilaç lar d� ��n da os te oar tri -
ti sin te da vi si ne yar d�m c� ol ma s� ba k� m�n dan C vi -
ta mi ni, gli ko za mi nog li kan, kon dro itin sül fat, ome -
ga 3 die te ek le ne rek ya da ya l�n ola rak kul la n� la bil -
mek te dir. Bes len me de önem li bir nok ta da e�er
ke di ni zi ha z�r g� da ile bes li yor sa n�z al d� �� n�z ürü -
nün et hoxy qu in ve nit rat gi bi ko ru yu cu mad de ler
içer me me si ne dik kat edin, zi ra bu kim ya sal lar ar -
tri ti sin �id de ti ni ar t� r�r. Ar ti ti sin en önem li se bep le -
rin den bi ri olan ki lo so ru nu da di yet yo lu ile çö zü -
le bi lir. Bu nun d� ��n da sa kin ya p� ya sa hip ve izin
ve ren ke di ler de al ter na tif ve et ki li bir yön tem olan
fi zik te da vi ve ma saj da te da vi ye yar d�m c� ola rak
kul la n� la bi lir.

EV CİLEV CİLEV CİLEV CİLEV CİLEV CİL

DOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZ

Kedilerde osteoartritis
(Eklem Yangısı)

Aytaç Sedat KAVAL
(Veteriner Hekim
Cerrahi Uzmanı)

�irketimizin S�GORTA POL�ÇES�N� DÜZENLEMEYE
YETK�L� aceteli�ine atanan �STANBUL,Kad��köy,
Kurba�al��dere Cad.Altunel ��han��, No.51/17 ile

belirtilen adreste bulunan ERTÜRK S�GORTA ARA.
H�Z. LTD. �T�. unvanl�� aceteye; Nakliyat (Abonman),
Sa�l��k Makine Montaj ve Tar��m sigortalar�� d�����nda
�irketimiz faaliyette bulundu�u bran�larda sigorta

tekliflerini kabul ve  bu hususutaki sigorta
poliçelerini, poliçe eklerini (zeyilnameleri) yenilemeleri

(tecditnameleri) düzenleyip imza ederek ve bu
sigortalara ait primleri mü�terilerden al��nacak

Sanal POS Blokeli ve Sanal POS Pe�in ödeme
talimat�� almaya yetkilidir.

Acente, sigorta paliçesi düzenleme yetkisine sahip
olmad����� teklifleri sigorta �irketine iletmeye,�irketçe
düzenlenecek bu poliçeleri de mü�terlerden al��nacak

Sanal POS Blokeli ve Sanal POS Pe�in ödeme
talimat�� almaya yetkilidir.

Ayr��ca, acente kendi arac��l����� ile düzenlenmi�
sigorta poliçeleri ile ilgili tebligatlar�� kabul

edebilece�i gibi benzer tebligatlar�� �irket ad��na
yapmak yetkilerine de sahiptir.

5684 say��l�� kanun hükümlerine göre ilan olunur.

ANADOLU ANON�M
TÜRK S�GORTA ��RKET�’NDEN

Ka d� köy’ün yak la ��k 35 y�l l�k geç mi �in de sa� -
l�k hiz me ti ve ren Yel de �ir me ni Semt Po lik -
li ni �i, Uz man Dok tor Yal ç�n Öz türk Ba� he -

kim li �in de ye ni dö ne mi ne ye ni hiz met he ye ca n�y la
mer ha ba de di. 

Sa� l�k Ba kan l� �� bün ye si ne ka t� l�p, Hay dar pa �a
Nu mu ne E�i tim ve Ara� t�r ma Has ta ne si ça t� s� al t�n -
da bir sü re hiz met ve ren Yel de �ir me ni Semt Po lik -
li ni �i’nin; 2010 y� l� Ni san ay�n da dep re me kar ��
güç len di ril me si ve ba� tan a�a �� ye ni den ya p� lan d� -
r�l ma s� ka ra r� al�n d�. Yak la ��k 10 ay l�k ta di lat sü re -
cin de po lik li ni �in alt ya p� s� dâ hil ol mak üze re tüm
so run la r� gi de ril di. Tüm ih ti yaç la r� gi de ri le rek, ak�l -
l� bi na kon sep ti ne uy gun �e kil de �u bat ay�n da tek -
rar hiz me te aç� lan po lik li nik, ye ni ha liy le ne re dey se
bir has ta ne gö rü nü mün de. 
■ ��� N�N EHL� YÖ NE T� C� LER �� BA �IN DA

Hay dar pa �a Nu mu ne E�i tim ve Ara� t�r ma Has -
ta ne si Yelde �ir me ni Semt Po lik li ni �i’nin yö ne ti mi -
ne Ba� he kim ola rak Uz man Dok tor Yal ç�n Öz türk
atan d�. Öz türk ay n� za man da Hay dar pa �a Nu mu ne
E�i tim ve Ara� t�r ma Has ta ne si’nde de Ba� he kim
Yar d�m c� s� ola rak gö re vi ni sür dü rü yor. Po lik li ni �in

Ba� hem �i re si de Ay �e Ay gün. Yak la ��k 27 y�l d�r
Yel de �ir me ni Semt Po lik li ni �i’nde gö rev ya p� yor
ve ku ru mun ya p� l� �� na ta n�k l�k et mi� bir isim. Semt
hal k� da ken di si ni yar d�m se ver li �i ve mes le �i ne
olan ba� l� l� ��y la ya k�n dan ta n� yor. Uz man Dok tor
Yal ç�n Öz türk ile Ba� hem �i re Ay �e Ay gün ye ni dö -
nem de po lik li ni �in en ve rim li �e kil de hiz me ti ni sür -
dür me si için omuz omu za ver mi� ler. Po lik li nik te
he men he men tüm bran� lar da sa� l�k hiz me ti ve ri li -
yor. La bo ra tu var da ise neredeyse tüm tah lil ler ya p� -
la bi li yor. Ba� he kim Uz man Dok tor Yal ç�n Öz türk,

hal ka en ça� da� �e kil de sa� l�k hiz me ti ver me nin
mut lu lu �u nu ya �a d� �� n� be lir te rek, “Yel de �ir me ni
Semt Po lik li ni �i gü nü müz ko �ul la r� na uy gun hiz -
met ver mek te. Po lik li nik ola rak ge rek ti �in de has ta -
la r� m� z� has ta ne ko �ul la r�n da te da vi le ri ge re ki yor -
sa Hay dar pa �a Nu mu ne E�i tim ve Ara� t�r ma
Has ta ne si’ne yön len di re bi li yo ruz. La bo ra tu var
tet kik le rin de de her han gi bir s� k�n t� söz ko nu su
de �il. Ak�l l� bi na kon sep tiy le 21. yüz y�l po lik li ni -
�i ne Ka d� köy ka vu� mu� du rum da d�r di ye bi li riz”
de di. ■ Mus ta fa SÜR ME L�

Ozon üç ok si jen ato mun dan olu �an bir kim ya sal bi -
le �ik tir (O3). �ki atom lu nor mal at mos fe rik ok si -
je nin (O2) çok yük sek ener ji ta �� yan bir �ek li dir.

Uzay dan ve özel lik le gü ne� ten ge len za rar l� ���n la r�
eme rek, yer yü zü ne in me le ri ne en gel olan at mos fe rin
stra tos fer ta ba ka s�n da ki “ozon”a es ki ta rih ler de Yu nan ca
“Tan r� n�n Ne fe si (oze in)” is mi ve ril mi� tir. Özel lik le �im -
�ek ve y�l d� r�m la r�n olu� tu �u f�r t� na lar dan son ra ta ze ha -
va ko ku su di ye içi mi ze çek ti �i miz ha va da bu his si ya ra -
tan, bu lut la r�n elek trik len me le ri es na s�n da mey da na gel -
mi� olan ozon dur. At mos fe ri olu� tu ran azot, ok si jen ve
kar bon di ok sit gi bi te mel gaz la ra gö re ol duk ca dü �ük
oran da bu lu nan ozon, ge rek ik li mi et ki le mek ve ge rek se
yer yü ze yin de ki can l� la r�n ko run ma s�n da önem li rol oy -
nar. Ok si je nin kim ya sal bir ku ze ni olan ozon at mos fer de
yük sek ener ji ye sa hip gü ne� ���n la r� n�n nor mal ok si jen
mo le kül le ri ne (O2) çar p�� ma s�y la or ta ya ç� kan ok si jen
atom la r� n�n (O) di �er ok si jen mo le kül le riy le (O2) bir le� -
me si so nu cun da mey da na ge lir.

Ozon ya �a m�n bi ze ge ri ve ril me si dir. Tür ki ye’de
aç�l ma ya ba� la nan “Ozon Te ra pi Mer kez le ri” pek çok
in sa n�n gü nün stre si ni at ma, ra hat uyu ma, kro nik yor -
gun lu �un dan kur tul ma, ba� ta kan ser, kalp has ta l�k la r�,
man tar, iyi le� me yen ya ra lar, diya bet, as t�m, da mar t� ka -
n�k l�k la r� ile Mul tipl Skle roz, Alz he imer, Par kin son gi bi
nö ro lo jik has ta l�k la ra, he pa tit ve AIDS’e ba� l� prob lem -
le re ye ni çö züm ler bu lur ni te lik te dir. Ozon te da vi si bir -
çok pa to lo jik du ru mu iyi le� ti rir ve ya ta ma men dü zel tir.
Bu olum lu so nuç lar bir se ri t�b bi ara� t�r ma ve t�b bi ya y�n
ile ka n�t lan m�� ol mak la bir lik te ku ral ola rak has ta l�k la r�n
te da vi sin de ozon di �er te da vi le re ek ola rak uy gu la n�r ve
ta mam la y� c� te da vi gru bu na gi rer. Di �er t�b bi te da vi
yön tem le rin de de ol du �u gi bi yüz de 100 ba �a r� ga ran ti si
hiç bir za man va ad edi le mez. Te da vi ba �a r� s� uy gu la nan
du ru ma, has ta l� ��n ve has ta n�n ge nel sa� l�k du ru mu na
ba� l� d�r. Ozon te da vi si ile has ta n�n ge nel du ru mun da iyi -
le� me ve a� r� la r�n da azal ma mut la ka ol mak ta d�r. Ba �a r�
has ta n�n ve has ta l� ��n du ru mu na ba� l� ol du �u gi bi uy gu -
la nan yön te me, kon san tras yo na ve s�k l� �� na da ba� l� d�r.

Bu ko nu da t�b bi uy gu la ma y� ya pa cak olan dok to run e�i -
ti mi ve tec rü be si de önem ka zan mak ta d�r. Tüm dün ya da
pek çok te ra pist birara ya ge le rek “Ozon Te ra pi” bir lik le -
ri olu� tur mu� lar ve tüm has ta lar için ozon te da vi ile il gi -
li en son ye ni lik le rin h�z la ö� re ni le bil me si için ça l�� ma -
lar yap mak ta d�r. Grup la r�n ama c� dok tor lar ve has ta la r�n
ko nu hak k�n da ki bil gi le ri ni ge li� tir mek ve iler let mek tir.
Bil gi al�� ve ri �i se ne ler için de tek no lo ji ye ayak uy du ra rak

da ha da h�z lan m�� ve ge li� mi� tir.
Bu kap sam da 29 Ni sa n-1 Ma y�s 2011 ta rih le ri ara -

s�n da Bos tan c� Gre en Park Ho tel’de ger çek le �e cek Ulus -
la ra ra s� Aka de mik Ozon Te ra pi Kon gre si’ne yer li ve ya -
ban c� çok sa y� da aka de mis yen ka t� la cak. Rus ya, Uk ray -
na, Mek si ka, �tal ya, �s pan ya, Al man ya, Çin, M� s�r gi bi
ül ke ler den ka t� la cak aka de mis yen ler t�p ta “Ozon Te ra -
pi”nin dü nü ve bu gü nü nü ma sa ya ya t� ra cak lar. Tü bi tak,
Me di kal Ozon ve Aep ro mo Te ra pi Der nek le ri nin dü zen -
le di �i ve des tek le di �i Ozon Te ra pi Kon gre si’nde 18 ya -
ban c�, 27 yer li aka de mis yen ko nu� ma ya pa cak lar. Kon -
gre nin ana ko nu la r�; a� r� te da vi sin de ozon’un kul la n� m�,
pa to lo ji de ozon’un kul la n� m�, kan ser te da vi le rin de ozon
kul la n� m�, de ney sel ozon ça l�� ma la r� ve di� he kim li �in -
de ozon’un kul la n� m�. Ko nu ya ili� kin de �er len dir me ya -
pan Kon gre Ba� ka n� ve Se ma Has ta ne si A� r� Mer ke zi
(Al go lo ji) Bö lüm Ba� ka n� Prof. Dr. Nu ret tin Lü le ci,
“Tür ki ye’de ozon te da vi le ri nin aka de mis yen ler ta ra f�n -
dan sa hip ç� k�l d� �� n� gös ter mek, dün ya n�n her böl ge sin -
den ko nu sun da uz man olan ulus la ra ra s� ön cü ko nu mun -
da ki ho ca la r� m� z� da da vet ede rek, on la r�n bi lim sel des -
te �i ni ar ka m�z da his set mek ve Türk ozon te da vi si uy gu -
la y� c� la r� ile kay na� ma y� sa� la mak ve de ne yim le ri mi zi
pay la� mak ama c� ile bu kon gre yi düzenledik. Son y�l lar -
da ön pla na ç� kan ozo nun a� r� te da vi le rin de kul la n� m�,
kan ser te da vi sin de ki ro lü, do la ��m ve in fek si yöz has ta -
l�k lar ya n�n da Tür ki ye için ye ni olan di� he kim li �in de ki
uy gu la ma la r� kon gre mi zin ana ko nu la r� ola rak be nim se -
dik. Kon gre so nun da ser ti fi ka l� e�i ti ci kurs lar dü zen le ye -
cek” �ek lin de ko nu� tu.

29 Ni sa n–1 Ma y�s 2011 ta rih le ri ara s�n da ya p� la cak
Ulus la ra ra s� Aka de mik Ozon Te ra pi Kon gre si ne ili� kin
her tür lü bil gi www.aka de mi ko zon.org ad res li web si te -
sin den ve 0505 7470878 no’lu te le fon dan edi ni le bi lir.

KADIKÖY Belediyesi, Fikirtepe Veteriner
��leri Müdürlü�ü halk sa�l���n�n korunmas�, bula��c�

hastal�klar ve vektör ismiyle an�lan canl�larla
mücadele için Kad�köy ve Ata�ehir Belediyesi

personeline ilaçlama ve dezenfeksiyon semineri
verdi. 24 �ubat Per�embe günü Fikirtepe Veteriner

i�leri müdürlü�ü toplant� salonunda gerçekle�en
seminere; Kad�köy Belediyesi Veteriner ��leri

Müdürü Ali �hsan Mete ve Veteriner ��leri
Müdürlü�ü �laçlama Birimi Sorumlusu biyolog

Ahmet Burgaç kat�ld�. Seminerde “hamamböcekleri”,
“ilaçlama yöntemleri”, “karasinekler” ve “tatarc�k”
konular� i�lendi. Hamamböceklerinden ba�lanarak

etkisiz hale getirmede kullan�lan ilaçlar ve uygulama
alanlar�ndan bahsedildi. Karasineklerin özelliklerini

anlatan biyolog Ahmet Burgaç “Çürümü� ve her
zaman s�v� olan besinleri al�rlar. Her türlü g�da ve

çöp at�klar�yla beslenirler. En önemli kuluçka yerleri
gübrelik ve çürüyen bitki y���nlar�d�r. Burada

Belediye’ye karasinek papülasyonunu azaltmak için
çok i� dü�üyor. Karasinekler dinlenmek için keskin
kenarl� ve parlak yüzeyleri tercih ederler. Bu durum,

bizim nereyi ilaçlayaca��m�z� bilmemiz aç�s�ndan
çok önemli” dedi. “Dinleyicilerden gelen bu

anlat�mlar daha önceden de s�k s�k yap�lsayd� biz bu
konuda daha bilgili olurduk” diyerek sözüne

ba�layan Kad�köy Belediyesi Veteriner ��leri Müdürü
Ali �hsan Mete ise “Ülkemizde bu konunun mevzuat�

daha yeni olu�turuluyor, biz de düzenledi�imiz bu
seminerlerle ilgili personelimizi bilgilendirmeyi
amaçl�yoruz” diye konu�tu. ■ Bü�ra DURGUN

BAKANLAR Kurulu karar� ile 1986 y�l�nda kurulan, kamuya hizmet
veren KASEV (Kad�köy Sa�l�k E�itimi Merkezi Vakf�), sa�l�k, sa�l�k

e�itimi, sosyal hizmet, ya�l�l�k
hizmetleri, ya�l� sa�l��� çal��malar�

ve çevre sa�l��� çal��malar�
yap�yor. KASEV’de son olarak

2011 Ya�l�lar Haftas� nedeniyle bir
dizi etkinlik yap�ld�. Huzurevi

sakinleri için toplant�lar düzenlendi,
pastalar kesildi, kutlamalar yap�ld�.

Kâr amac� gütmeyen tamamen
gönüllü olarak çal��an ki�ilerle bu

hizmetlerini sürdüren KASEV, Tuzla
Ayd�ntepe yöresindeki “KASEV

Kamil Çetin Oralar Kampüsü”nde
geli�tirdi�i projeleri ile emekli

ö�retmenlerimiz ba�ta olmak üzere
tüm ya�l�lar�m�za (sa�l�kl� ve hasta

ya�l�lara) Avrupa normlar�nda

hizmet vermeye devam ediyor. KASEV Huzurevi; hepsi deniz
manzaral�, banyolu, balkonlu müstakil odalar,  sa�l�k ve revir hizmeti,

geni� çapl�, her türlü sosyal etkinlik,
sanat kültür faaliyetleri, özel geziler,
konser, e�lence ve di�er aktiviteler,
sakinlere hitap eden hobi bahçesi,
do�aya dönük çevre çal��malar�,
hobi mutfa��, oyun odalar�, el
sanatlar�, özel ya�l� bak�m� bölümü,
psikolog hizmeti, kuaför salonu,
modern çama��rhane, temizlik
hizmetleri, sakinleri Kad�köy'e
ula�t�ran servis hizmeti, Parkinson,
Alzheimer, yatalak, felçli, hastane
sonras� bak�m gerektiren hastalar için
özel hizmet ve bak�m ünitelerine
sahip. KASEV’de 2011 ya�l�lar
haftas� co�kulu etkinlikler ve
e�lencelerle sürüyor.

Göztepe Gönüllüleri tarafından iki ayda bir
yapılan “Veteriner Hekiminize Danı�ın”

toplantılarının ikincisi, 16 �ubat 2011 tarihinde
Kadıköy Belediyesi 19 Mayıs Kültür

Merkezi’nde yapıldı. Toplantıda, konu�macı
Veteriner Hekim Sevtap Kutbek tarafından
hayvanlara uygulanan �iddet ve bu �iddetin
insan ya�amına etkileri üzerinde duruldu.

�nsanların çevresindeki insanlarla olan ileti�im
bozukluklarının; çocuk ya�larda ba�layarak

hayvanlara �iddet olarak gözler önüne
serildi�inin bilimsel olarak kanıtlandı�ı

belirtildi. “Veteriner Hekiminize Danı�ın”
toplantılarının sonuncusu, 21 Nisan 2011

tarihinde aynı yer ve saatte;  farklı konularla
Kadıköylülere bilgi vermeye devam edecek.

VETER�NER
hekiminize danı�ın

KASEV’de Ya�l�lar Haftas� kutlamalar�  

12

Hastane konforunda
bir poliklinik
Hastane konforunda
bir poliklinik
Hastane konforunda
bir poliklinik
Hastane konforunda
bir poliklinik
Hastane konforunda
bir poliklinik
Hastane konforunda
bir poliklinik

Yelde�irmeni Semt Poliklini�i
hastane konforundaki

yeni haliyle Kadıköylülerin
hizmetine açıldı.

29 Nisan–1 Mayıs 2011 tarihleri arasında Bostancı Green Park
Hotel’de gerçekle�ecek Uluslararası Akademik Ozon Terapi

Kongresi’ne yerli ve yabancı çok sayıda akademisyen katılacak.İlaçlama ve
dezenfeksiyon semineri

Ozon te da vi si ve ulus la ra ra s�
OZON TE RA P� KON GRE S�
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ES Vo ley bol At le tik Ge li �im Okul -
la r� 6–8 ya� la r�n da ki ço cuk la ra kü -
çük ya� lar da spor yap ma al�� kan l� -

�� ka zan d� r�r ken, ço cuk la r�n ge le cek te
se çe cek le ri spor bran �� ne olur sa ol sun
on la r� ön ce lik li ola rak sa� l�k l� bir ha ya ta
ha z�r l� yor. Spo ru sev dir mek ve ge li �im
sü reç le rin de on la ra çok yön lü des tek ola -
bil mek ama c�y la olu� tu ru lan ES Vo ley -
bol At le tik Ge li �im Okul la r�, fark l� ka -
rak ter le re sa hip ço cuk la r�n bir ekip ola -
rak bir bir le riy le uyum içe ri sin de ça l�� ma -

s� n� sa� l� yor. Ço cuk lar bu �e kil de çev re -
le rin de ki le re kar �� say g� l� ol ma y�, bir lik te
fi kir ler üret me yi ö� re nir ken, ay n� za man -
da ko or di nas yon, es nek lik ve düz gün du -
ru� gi bi özel lik le ri ni de ge li� tir mi� olu -
yor lar. Ko �u yo lu Hü se yin Av ni Sö zen
Ana do lu Li se si ile Kü çük ya l� Ka dir Has
Li se si’nde Cu mar te si ve Pa zar gün le rin -
de 1,5 sa at sü ren At le tik Ge li �im Okul la -
r� ça l�� ma la r� ile ay r�n t� l� bil gi ye
www.es vo ley bol.com’dan ula �a bi lir si -
niz. Es Vo ley bol 2004 y� l�n dan bu ya na,

fark l� or ga ni zas yon ve fi nans mo de li ile
ama tör bran� lar da fa ali yet gös te ren ku -
lüp le re ör nek olu� tur mak ve ta ma men alt
ya p� ça l�� ma la r� na ve alt ya p� an tre nör le -
ri ne yö ne lik, yay g�n spor yap ma ve yap -
t�r ma ola na �� sa� l� yor. 16 ki �i lik an tre nör
ve 7 ki �i lik yö ne ti ci kad ro suy la olu� tu ru -
lan ku lüp te bu gün, 200 li sans l� ba yan ve
er kek spor cu ile 250 ci va r�n da spor oku -
lu ö� ren ci si mo dern ko �ul lar da i�in uz -
man la r�n dan spo run in ce lik le ri ni ö� re ni -
yor.

11 MART - 17 MART 2011   
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Milli atlet Kemal Koyuncu, 31. Avrupa Salon Atletizm
�ampiyonası'nda 1500 metre finalinde Türkiye rekoru

kırarak, gümü� madalyanın sahibi oldu. Fransa'nn
ba�kenti Paris'te 50 ülkeden 629 sporcunun katlmyla,
18 bin seyirci kapasiteli Palais Omnisports Paris Bercy
(POPB) salonunda düzenlenen �ampiyonann son gün

ak�am seansnda erkekler 1500 metre finalinde milli
atlet Koyuncu piste çkt. Ba�tan sona birinci 

götürdü�ü yar�ta, var� çizgisine metreler kala
�spanyol Manuel Olmedo'nun yapt� atakla ikinci
sraya gerileyen milli atlet, 3:41.18'lik derecesiyle
Türkiye rekoru krarak, gümü� madalya kazand.
Avrupa'da ilk madalyasn elde eden Koyuncu,
Türkiye'ye Halil Akka�'tan sonra ikinci madalyasn
kazandrd. Türkiye, �ampiyonayı 1 gümü�, 1 bronz
olmak üzere toplam 2 madalyayla tamamladı.

MARMARA
Üniversitesi ö�rencileri
sporda y�l�n en iyilerini

seçti. Marmara Üniversitesi
Göztepe Kampüsü Spor

Salonu’nda 2 Mart
Çar�amba günü

düzenlenen Y�l�n en iyileri
ödül töreninde futbolda

y�l�n en iyisi
Galatasaray ve
milli tak�m�m�z�n

ba�ar�l� sporcusu
Arda Turan,

basketbolda milli
tak�m ve Efes

Pilsen’in
sempatik

oyuncusu Kerem
Tunçeri,

Galatasaray
Engelli Basketbol

Tak�m�,
televizyonda
spor yorum

dal�nda Güntekin
Onay-R�dvan Dilmen ikilisiyle bir klasik haline
gelen NTV Yüzde 100 Futbol program� seçildi. 

■ DUMANSIZ KAMPÜS
KAMPANYASI BA�LADI

2 binden fazla ö�rencinin izledi�i ödül
töreninde Arda Turan’�n ödülünü babas� Adnan
Turan ald�. Ödül sahiplerine ödüllerini; Marmara

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Zafer Gül,
rektör yard�mc�lar� Prof. Dr. Hamza Kandur,

Prof. Dr. M. Emin Arat, Marmara Üniversitesi
Ö�renci Konseyi Ba�kan� Nihat Bu�ra A�ao�lu

verdi. Ö�renci Konseyi Ba�kan� Nihat Bu�ra
A�ao�lu ödül töreni vesilesiyle yapt���

konu�mada; Marmara Üniversitesi Ö�renci
Konseyi’nin sigaraya kar�� ba�latt��� kampanya
olan “Dumans�z Kampüs” projesinden bahsetti.
Ö�rencileri, sigaradan uzak durmaya ve spor
yapmaya davet eden Nihat Bu�ra A�ao�lu,

herkesi sigaraya kar�� ba�latt�klar� “Dumans�z
Kampüs” kampanyas�na destek olmaya ça��rd�.

REKORLA GELEN GÜMÜ� MADALYA

Lisanlı sporcu sayısını arttırmak, nitelikli sporcu, antrenör ve yöneticileri spora kazandırmak
için faaliyet gösteren ES Voleybol, Atletik Geli�im Okulları ile minikleri spora hazırlıyor.

Tür ki ye ve Ka d� köy’ün seç kin Ka ra te ho ca la r�n -
dan Hak k� Ko �ar’�n ö� ren ci si Mus ta fa Ka ra ça -
l�, Türk Ka ra te Mil li Ta k� m�’na se çil mek için

min de re ç� k� yor… 
Dün ya Ka ra te Fe de ras yo nu (WKF) ta ra f�n dan

dü zen le nen Av ru pa �am pi yo na s� ön ce si mil li
spor cu la r�n be lir len di �i �s tan bul böl ge ele me le rin -
de ilk 8’e gir me yi ba �a ran Ka ra ça l�, Da la man’da ki
ele me le ri ba �a r�y la ge çer se Mil li Ta k�m’a gi re cek.

11-13 Mart 2011 ta rih le ri ara s�n da Mu� la’n�n
Da la man il çe sin de ya p� la cak  Tür ki ye Bü yük ler
Ka ra te �am pi yo na s�’na ho ca s� Hak k� Ko �ar ne za -
re tin de ha z�r la nan Mus ta fa Ka ra ça l�, “He de fim
Mil li Ta k�m’a ç�k ma onu ru nu ya �a mak, bay ra �� -
m� z� Av ru pa’da dal ga lan d�r mak” de di.

■ A� LE BO YU KA RA TE
Ha len Ka d� köy Be le di ye si Ma li Hiz met ler De -

part ma n�n da gö rev ya pan ve ay n� za man da gra fik-
web ta sa r�m ve ya z� l�m uz ma n� olan Mus ta fa Ka -
ra ça l�’n�n ka ra te spo ru ile ta n�� ma s� ol duk ça il ginç
ol mu�. Ço cuk la r� n� kay det tir mek için git ti �i ka ra -
te sa lo nun da Ka ra te’nin Tür ki ye’de ki en önem li
isim le rin den Hak k� Ko �ar ile ta n� �an ve si yah ku -
�a �a ka dar yük se len Mus ta fa Ka ra ça l�, us ta el ler
ve ti tiz ça l�� ma lar ne ti ce sin de bu gün ulu sal ve
ulus la ra ra s� tur nu va la r�n da çe ki ni len spor cu la r�
ara s� na gir me yi ba �ar d�. 

“2007 y� l�n da 1996 do �um lu ikiz ço cuk la r� m�
ar ka da� or ta m�n da ve sos yal ya �am da da ha ak tif,
çev re si ne say g� l� ve uyum lu ola bil me le ri için Ko -
�ar Ka ra te Do Ku lü bü’ne gö tür düm. Ora da da ha

ön ce den de ta n� d� �� m�z Hak k�
Ko �ar ho ca m� z� spor ve si le siy -
le da ha ya k�n dan ta n� ma ola -
na �� bul dum. Hak k� Ko �ar ho -
cam be ni de ka ra te yap mam
ko nu sun da ik na et ti. Böy le ce
ka ra te spo ruy la ta n�� t�m. Ho -
ca ma bu ne den le bü yük �ük ran
borç lu yum. Me �er se ço cuk la -
r� m�n uf ku nu aç mak için git ti -
�im spor mer ke zin de ka ra te ve
uf ku mu ge li� ti ren Do fel se fe -
siy le ta n�� t�m” de di.

Mus ta fa Ka ra ça l�’n�n il gi -
len di �i tek spor da l�  ka ra te de -
�il. On par ma ��n da on ma ri fet
mi ya da bir kol tuk ta iki kar -
puz mu der si niz; bas ket bol,
fut bol, ma sa te ni si, bow ling,
bi lar do spor la r� n� da ba �a r� l�
bir �e kil de ic ra edi yor ken di si.

“Be� ki �i lik kü çük bir ai le -
yiz. E�im ha riç bü tün he pi miz
ka ra te ye gö nül ver dik. Bi zim
ilk göz a� r� m�z ikiz le ri miz k� z�m Gül fi dan ve o� -
lum Ab dul ka dir si yah ku �ak sa hi bi. �ki si de World
Tra di ti onal Fu do kan Sho to kan Ka ra te Do Fe de ra -
ti on (Dün ya Ge le nek sel Ka ra te Fe de ras yo nu) mil -
li ka ra te ci le ri. �ki si nin de Or ta As ya Ka ra te �am -
pi yo na s�’nda ka ta ve ku mi te dal la r�n da bi rin ci lik
ve ikin ci lik le ri bu lun mak ta d�r. On lar dan zi ya de

2006 do �um lu olan kü çük o� lum Ab dul mut ta -
lip’in, an tre man lar da us ta bir bü yü �ün ver di �i
ders le re kon san tras yo nu bo zul ma dan i� ti rak et me -
si be ni da ha çok mut lu edi yor” di yen Ka ra ça l�, 8.
Dan de re ce si ne sa hip Hak k� Ko �ar’�n sa hi bi ol du -
�u Ko �ar Ka ra te Do Ku lü bü’nde ge le nek sel ka ra -
te ye ve do fel se fe si ne ait önem li bil gi ler edin di �i -
ni ve bu nu ha ya t� na yan s�t t� �� n� söy le di. 

■ SPOR STRES TEN UZAK TU TU YOR,
RA HAT LA TI YOR

�s tan bul’da ya �a ma n�n stres li bir ya �a m� da be -
ra be rin de ge tir di �i ni, o ne den le in san la ra stres ten,
s� k�n t� dan ko run ma la r� ve kur tul ma la r� için spor
yap ma y� tav si ye et ti �i ni söy le yen Ka ra ça l�, spo run
ruh ve be den sa� l� �� n� ko ru mak için ya p�l ma s� ge -
rek ti �i ni dü �ü nü yor. Spo run ken di si ne ka zan d�r d� -
�� pek çok olum lu dav ra n�� ol du �u nu, en önem li si
si nir len me me yi ve sa kin ol ma y� ö� ret ti �i ni söy le -
yen Ka ra ça l�, “Ka ra te ile ta n�� ma dan ön ce olur ol -
ma d�k �ey le re si nir le nir ken �im di böy le du rum la r�
gü le rek ge çi� ti ri yo rum. Ger gin bir du rum da sa b�r
gös ter me yi, in san lar ara s�n da ki ger gin lik le ri yu -
mu �at ma y� ter cih edi yo rum. Gü nü müz a��r ya �am
ko �ul la r� al t�n da ge ril me mek müm kün de �il. Bu
or tam lar da za man za man is ten me yen dav ra n�� lar -
la kar �� la �a bi li yo ruz. Ba zen bun lar in san la r�n bir -
bir le ri ne za rar ver me si ne ka dar va ran üzü cü du -
rum la ra ne den ola bi li yor. �� te bu du rum lar da ho ca -
la r� m�z dan al d� �� m�z Ka ra te Do Fel se fe si bi ze her
za man sa b�r l� ol ma m� z�, in san la ra za rar ver me me -
miz ge rek ti �i ni ö� ret ti.  Hak k� Ko �ar ho ca m� z�n
biz ö� ren ci le ri ne ders ler de s�k s�k vur gu la d� �� gi bi
ama c� m�z can l� la ra ha yat la r�n da ko lay l�k sa� la mak
ve on la ra as la za rar ver me mek. En ba sit an la m�y la
Do Fel se fe si sev gi, say g� ve kar �� da ki ne za rar ver -
me me pren si bi ne da ya n�r. Ka ra te Do da bu fel se -
fe yi be nim se di �i için sev gi, say g� ve kar �� da ki ne
za rar ver me me pren si bi ne da ya nan sa vun ma spo -
ru dur” �ek lin de ko nu� tu. ● Mus ta fa SÜR ME L�

ES Voleybol sporcu ve
sağlıklı çocuklar yetiştiriyor

Hedefim Milli Tak�m’a seçilmek…

MARMARALI
Ö�RENCiLER EN
iYiLERi SEÇTi

Marmara
Üniversitesi

Göztepe
Kampüsü Spor

Salonu’nda 2 Mart
Çar�amba günü
sporda yılın en

iyileri seçilenlere
ödülleri törenle

verildi.
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Geç ti �i miz y�l lar da ger çek le� ti ri len ça l�� ma lar
do� rul tu sun da bu y�l da Ka d� köy Be le di ye si
di ni te sis le rin ba k�m ve ona r�m la r� n� ger çek le� -

ti ri yor. Ka d� köy Be le di ye si Fen �� le ri Mü dür lü �ü 2011
y� l� Ocak, �u bat ve Mart ay la r�n da ger çek le� ti ri len ta -
di lat, ba k�m ve ona r�m ça l�� ma la r� kap sa m�n da; Dum -
lu p� nar Ma hal le si-Fu at Zi le li o� lu Ca mi i, 19 Ma y�s
Ma hal le si Ka zas ker Ca mi i, E�i tim Ma hal le si �h sa ni ye
Ca mi i, Fe ner yo lu Tu� la c� ba �� Ca mi i, Te pe Ca mi i,
Mer di ven köy Ha y�r se ven ler Ca mii ile Fi kir te pe Peh li -
van Ca mi le rin den ge len ta lep le re ce vap ver di. Yi ne
ge len ta lep ler do� rul tu sun da Ka d� köy’de ki ki li se, hav -
ra, si na gog gi bi di ni me kân la r�n da geç ti �i miz y�l lar da
ba k�m ve ona r�m ih ti yaç la r� n� gi de ren Ka d� köy Be le -
di ye si, bu ça l�� ma lar kap sa m�n da Ka d� köy’de ki ta ri hi
çe� me le rin de te miz li �i ni, ba k� m� n� yap m�� t�. 
■ SO RUM LU BE LE D� YE C� L� ��N GE RE ��

Ça l�� ma lar la il gi li bil gi ve ren Ka d� köy Be le di -
ye si Fen �� le ri Mü dü rü Mu rat Di lek Ars lan, Ka d� -
köy’ün gü nü müz ge li �en ve de �i �en ko �ul la r� na
ayak uy du ra bil me si için yo �un bir �e kil de ça l�� t�k -
la r� n� be lir te rek, kent te ki ca mi, ki li se, si na gog,
hav ra vs. di ni me kân la r�n ba k�m ve ona r�m ta lep -
le ri nin gi de ril me si ko nu sun da da ça l�� ma lar yü rüt -
tük le ri ni söy le di. 

So rum lu be le di ye ci li �in ge re �i ola rak da ha
ön ce ki y�l lar da da fark l� inanç la ra ait di ni me kân -
la r�n hat ta kent te ki okul ve ta ri hi çe� me le rin de ba -
k�m, ona r�m la r� n� yap t�k la r� n� ifa de eden Fen �� le -
ri Mü dü rü Mu rat Di lek Ars lan, ge len res mi ta lep -
le rin ge ri çev ril me di �i ni de söz le ri ne ek le di. 
■ GÖZ CÜ BA BA CA M� � DE YE N� LE N� YOR

Ba k�m ve ona r�m lar la il gi li yet ki li Fen �� le ri
Mü dür Yar d�m c� s� Mi ne Ka ra bu lut ça l�� ma la r� ya -
k�n dan ta kip edi yor. Ça l�� ma la r� he men he men her
gün tek tek do la �a rak ye rin de ta kip eden Fen �� le -
ri Mü dür Yar d�m c� s� Mi ne Ka ra bu lut, ca mi ler le il -
gi li ça l�� ma la r�n Mart ay� için de ta mam la na ca �� n�
aç�k la d�. Dep rem de za rar gör dük ten son ra y� k� la -
rak ye ni den ya p� lan Göz cü ba ba Ca mi i’si nin de ka -
ba in �a at� n�n ta mam lan d� �� n� aç�k la yan Ka ra bu lut,
ca mi nin mo dern mi ma ri siy le dik kat çek ti �i ni be -
lir te rek, “1400 met re ka re ka pa l� ala n�y la ye ni ca -

mi de 3 bin ki �i nin ay n� an da na maz k� la bi le cek.
Ca mi de ye mek ha ne, mut fak ve s� �� nak da bu lu nu -
yor” di ye ko nu� tu. 
■ 2 AY DA CA M� LER DE NE LER YA PIL DI?

● Dum lu p� nar Ma hal le si-Fu at Zi le li o� lu
Ca mii: Ca mi çev re si ne tu� la dan iha ta d�� du var
ya p� la rak ca mi nin bu lun du �u so kak ta ku ru lan pa -
za r�n ne den ol du �u gü rül tü ön len di.

● 19 Ma y�s Ma hal le si Ka zas ker Ca mi i: Ze -
min su yu alan ca mi inin ana bi na s� n�n üç cep he sin -
de çev re ka z� la r� ya p�l d�, dre naj bo ru la r� dö �en di,

su izo las yon uy gu la ma la r� ya p�l d� ve e�im bo zuk -
luk la r� n�n ne den ol du �u nem len me ha sar la r� n�n
se be bi or ta dan kal d� r�l d�. Ka z� lan k� s�m lar tek rar
dol du rul duk tan son ra mer mer dö �e me ya p�l d�.

● E�i tim Ma hal le si �h sa ni ye Ca mi i: Av lu da
kot lan d�r ma ça l�� ma s� ya p� la rak su bi ri ki mi ne ne -
den olan e�im bo zuk luk la r� dü zel til di ve ze min
kap la ma s� ba� tan so na mer mer mal ze me ile ye ni -
le ne rek es ki kap la ma da za man la olu �an a��n ma lar
ve �e kil bo zuk luk la r� or ta dan kal d� r�l d�. Uy gun
ya� mur su yu ka nal la r� dö �e ne rek av lu da ki ten te -
nin ger çek i� le vi ni ka zan ma s� sa� lan d�.

● Fe ner yo lu Tu� la c� ba �� Ca mi i: Geç mi� te
yi ne Ka d� köy Be le di ye si’nin im kan la r� ile ya p� lan
av lu ça t� s�n da za man la olu �an ha sar lar be le di ye
ekip le rin ce ona r�l d�.

● Te pe Ca mi i: Av lu ze min kap la ma s� ye ni le -
ne rek �e kil ve e�im bo zuk lu �u ne de niy le olu �an
olum suz luk lar  gi de ril di. 

● Mer di ven köy Ha y�r se ven ler Ca mi i: Ca -
mii d�� bo ya s� ye ni len di.

● Fi kir te pe Peh li van Ca mi i: Ru tu be tin ne -
den ol du �u ha sar lar ona r�l d�. Po li kar bo nat ör tü ya -
p� la rak su bi rik me si so ru nu ön len di.

■ Mus ta fa SÜR ME L�
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