
Kad�köy’ün en eski ve
tarihi bölgesi

Yelde�irmeni, di�er ad�yla
Rasimpa�a Mahallesi, alt

yap� ve üst yap�
çal��malar�yla yenileniyor.

Kad�köy Belediyesi ve
ÇEKÜL Vakf�’n�n ortakl���yla
ba�lat�lan “Yelde�irmeni /

Rasimpa�a Mahalle
Canland�rma Projesi” ile

mahallenin günümüze kadar
gelen tarihi dokusu ve
kendine özgü mahalle
kimli�inin korunmas�,

ya�at�lmas� hedefleniyor. 

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

◗ 25 MART - 31 MART 2011 ◗ Y›l: 11 ◗ Say›: 579 ◗ 20 Kr.

◗◗ Haberi 6. Sayfada

100 ya��ndaki Esat Sucugil,
Kad�köy’ün en eski saat

tamircilerinden. Saat tutkusu çocuk
ya�larda ba�layan ve kendisine ‘saat
profesörü’ denilen Esat Usta, dijital

saatlerin revaçta oldu�u günümüzde
geçmi�in bu güzel mesle�ini halen

inatla sürdürüyor...

Galas�, Kad�köy Haldun
Taner Sahnesi’nde yap�lan

Arzunun Onda Dokuzu (Dokuz
Kad�n), sava� kar��t� bir oyun. 

Arzunun
Onda

Dokuzu

Kad�köy’ün
as�rl�k saat
profesörü

KADIKÖY Belediyesi Mali
Hizmetler Müdürü Serpil

Küçükkeskin Ça�lar, gecikmi�
vergilerin faizlerine af, birikmi�

borçlara da ödeme kolaylı�ı
getiren yasadan yararlanmak
için son tarihin 2 Mayıs 2011

oldu�unu belirtti.
● Haberi 3’te

KADIKÖY Belediyesi, 27 Mart Dünya Tiyatro
Günü ve Tiyatro Haftası’nı yine ücretsiz tiyatro

oyunlarını sanatseverlerle bulu�turarak kutluyor.
Tiyatroları desteklemek amacıyla her yıl Dünya
Tiyatrolar Haftası’nda birçok oyunu izleyicilere
ücretsiz ula�tıran Kadıköy Belediyesi, bu yıl da
14 ayrı oyunu tiyatroseverlere arma�an ediyor.

Hafta boyunca ücretsiz sahnelenecek
oyunların listesi sayfa 14’te.

Kadıköy’de ücretsiz oyunlara davetlisiniz
AYDIN Do�an
Uluslararası

Karikatür
Yarı�ması’na yurt içi

ve yurt dı�ından
katılan onlarca eser,

6 Nisan'a dek
Kadıköy'de

görülebilir.  ● 5’te

Ödüllü karikatürler Kadıköy’deVergi affı için başvurular başladı
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◗◗ Haberi 11. Sayfada

İstanbul Tabip Odası’nın halk sağlığı
ödülü KADIKÖY BELEDiYESi’nin
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İstanbul Tabip Odası’nın halk sağlığı
ödülü KADIKÖY BELEDiYESi’nin

RASİMPAŞA MAHALLESİ CANLANDIRMA PROJESİ BAŞLIYOR

YELDEGiRMENi
CANLANIYOR!
YELDEGiRMENi
CANLANIYOR!
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◗◗ Haberi 8. Sayfada

Kadıköy Belediyesi, ilçedeki çocukların a�ız ve di� sa�lı�ının korunması ve tedavisi için
‘Çocuklarımızın Gülü�üne Sa�lık’ projesiyle, bu yıl Halk Sa�lı�ı dalında en büyük ödül olan Prof.

Dr. Nusret Fi�ek  Halk Sa�lı�ı Hizmet Ödülü’nü kazandı. ◗◗ Haberi 10. Sayfada
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Ka la m��-Fe ner Cad de si’nden Ka la m��
Va pur �s ke le si’ne inen yo lun sa� ta ra -
f�n da Va sil’in, sol ta ra f�n da da To do -

ri’nin mey ha ne le ri var d�. 
Cad de üze rin de iki kat l� ah �ap ev ler den

is ke le ye sa pan yo lun kö �e sin de ki ev de ai le -
siy le be ra ber Va sil otu rur, ara zi nin mey lin -
den is ti fa de edi le rek dü zen len mi� olan ze -
min ka t�, mey ha ne nin ka pa l�, k�� l�k k�s m�
ola rak kul la n� lar d�.

Ka pa l� k� s�m dan Ka la m�� Ko yu’na ka -
dar uza nan ç� nar l�, ha vuz lu ve ku yu lu ye re
ma sa lar ko nur, yaz la r� bu ra s� ça l� ��r d�.

Va sil’in mü� te ri le ri mu ay yen di. Ak -
�am c� lar dan Ec za c� Fa ik �s ken der Bey, di ni bü tün Fa ik

Bey, Züh tü Pa �a’n�n o� lu Za hit Bey,
Prens Ali Hay dar Bey, Kap tan Ce mil
Bey, Çe ne Fu ad Bey le re, ara da Ah met
Ra sim ve Ka mil Ni ya zi Sey hun bey le rin
de ka t�l d� �� olur du. 

Yaz ay la r� n�n pa zar mü� te ri le ri, özel -
lik le �s tan bul’dan Ka la m�� va pu ru ile ge -
len Rum ai le ler di. Va pur do lu su halk
bah çe yi kap lar, gar son lar me ze ta �� mak
için bah çe ile mey ha ne mut fa �� ara s�n da
me kik do kur lar d�. Ça l� nan la ter na dö ne -
min Rum mü� te ri le ri ne mü zik zi ya fe ti
ve rir di. Va sil, pas kal ya lar da mü� te ri le ri -
nin ev le ri ne renk renk bo yan m�� yu mur -

ta lar, pas kal ya çö rek le ri gön de rir, sos yal ili� ki le ri sa� -

lam tu tar d�. Ka la m��’�n ve Kad köy’ün sim ge si olan
Hid ro se fal De li Ya ni, Va sil’in o� lu idi.

Va sil Ka la m��’ta ki ye rin den ç� k�p, Fe ner Cad de si
üze rin de ve Se bas ti yan Ote li ya n�n da ki iki kat l� ah �ap
eve ta ��n d�. Al t� n� mey ha ne yap t�, üs tün de ken di otu -
ru yor du. Fa kat es ki mü� te ri le ri da ��l m��, mey ha ne si ne
ci var da ki bir kaç ba l�k ç� dan ba� ka ge len kal ma m�� t�.
Ka la m��’ta ki ha va y� bir da ha bu la ma d�. Omu zu na at t� -
�� pe� ki ri ile dük kâ n�n önün de otu rur, yah n�z, dü �ün -
ce li ve s� k�n t� l� ha liy le yol dan ge çen le ri sey re der di.
Esa sen de vir de �i� mi�, Ka la m��’ta ki mü� te ri le rin ço �u
öl mü�, ka lan lar da iç ki içe mez ha le gel mi� ler di. Va -
sil’in Mey ha ne si’ne il gi kal ma m�� t�; ama her an Fe -
ner bah çe’de do la �an, gü len, ka çan, ko �an iki k� z� na
çev re nin genç le ri aza mi ala ka y� gös te ri yor du.

Ni ha yet bü tün ah �ap ev le rin ba �� na ge len ler Va -
sil’in otur du �u ve mey ha ne ola rak kul lan d� �� ye rin de
ba �� na gel di. Y� k� l�p apart man ya p�l d�. Bu ara da k�z la -
r� ev len di ve Va sil öl dü. 

Bu renk li ve bir da ha ya �an ma s� na im kan ol ma yan
rü ya dan ge ri ye hiç bir iz kal ma d�. 

Ka la m��’�n Va sil ve To do ri gi bi isim yap m�� mey -
ha ne le rin den ba� ka, aya küs tü bir iki ka deh at� lan bak -
kal Fi lip’in dük kâ n� da var d�.

Fi lip K� z�l top rak’ta bu gün kü Mig ros’un ye rin de
bak kal l�k ya par, çok ke re Va sil’in mü� te ri le ri ön ce bu -
ra ya u� rar, bir iki ka deh iç tik ten son ra Ka la m��’ta Va -
sil’e yü rür ler di.

Za man her �e yi sil mi�, ne mey ha ne, ne mey ha ne ci
ne de mü� te ri ler kal m�� t�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

2 25 MART - 31 MART 2011 NOSTALJ�

Dr. Müfid Ekdal

KALAMI�’TA MEYHANELER
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● Gökçe  UYGUN

WWF (Do �al Ha ya t� Ko ru ma Der ne �i)'nin
kü re sel ik lim de �i �i mi ne dik kat çek mek
için dün ya ge ne lin de her se ne dü zen le di �i,

“Dün ya Saa ti” (Earth Ho ur) kam pan ya s�, 26 Mart
2011 Cu mar te si gü nü 20:30-21:30 sa at le ri ara s�n da
ger çek le �e cek. 

Dün ya Saa ti ey le mi, 2007’de WWF Avus tral -
ya’n�n ik lim de �i �ik li �i ne dik kat çek mek için ba� -
lat t� �� kam pan ya ya ül ke ça p�n da mil yon lar ca in sa -
n�n ve bin ler ce i� ye ri nin ���k la r� n� bir sa at li �i ne ka -
pa ta rak des tek ol ma s�y la ba� la m�� t�. Çok geç me den

kü re sel bir ha re ke te dö nü �en Dün ya Saa ti’ne her y�l
ge ze ge ni mi zin ge le ce �i ni dü �ü nen ve bu nun için so -
rum lu luk du yan pek çok bi rey ve ku rum ka t� l� yor.
Her y�l Mart ay� n�n son Cu mar te si ak �a m� ���k lar
Dün ya Saa ti için bir sa at li �i ne ka pa t� l� yor. “Ge -
ze ge ni mi zin olum suz gi di �a t� n� dur dur mak için
ha ya t� n�z da ne le ri de �i� ti re bi lir si niz?” di ye so -

ran WWF, “de �i �i min ilk ad� m� olan Dün ya
Saa ti’ne ka t� l�n, de �i �i mi des tek le yen ler le gü -
cü nü zü bir le� ti rin” ça� r� s�n da bu lu nu yor.
WWF, “Bu Dün ya Saa ti'nde bir saa tin öte si ne
ge çip, ���k lar ge ri gel dik ten son ra da de �i �im
ya ra ta bil mek için ba� ka ne ler ya pa bi le ce �i mi -
zi dü �ün me ni zi is ti yo ruz” di yor.

■ BO �AZ KÖP RÜ SÜ KA RA RA CAK!
Em pi re Sta te Bi na s�, Ta pei 101 Gök de le -

ni, Ey fel Ku le si, Buc king ham Sa ra y� gi bi

dün ya ca ün lü ya p� la r�n ���k la r� n� ka pat t� �� ey le me
�s tan bul'dan da yi ne des tek ge le cek. Ula� t�r ma Ba -
kan l� ��’n�n des te �iy le Bo �a zi çi Köp rü sü bu se ne de
���k la r� ka pa t� la cak sem bo lik ya p� lar ara s�n da ye ri ni
ala cak. Kam pan ya ya Tür ki ye ge ne lin den res mi ku -
rum lar, be le di ye ler, ban ka lar, al�� ve ri� mer kez le ri,
üni ver si te ler, otel ler ve ha ne ler gi bi çok sa y� da des -
tek ve ren ola cak. 

Dün ya Saa ti hak k�n da bil gi için wwf.org.tr/dun -
ya sa ati internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

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

Bir haf ta l�k ara n�n ar d�n dan siz ler le ge ne be ra be rim. �n sa -
n�n ba zen ül ke d� �� na ç�k ma s� iyi olu yor, d� �ar dan ba k�n ca da ha
ob jek tif de �er len dir me ler de bu lun mak müm kün olu yor. E�er
yol cu lu �u nuz her �e yin son de re ce dü zen li ol du �u, ge li� mi� bir
ül ke ye ya p�l d�y sa, gün de min her an de �i� ti �i, hiç bir �e yin ön -
ce den kes ti ri le me di �i son de re ce ha re ket li bir ül ke de ya �a d� �� -
n� z� bir da ha fark edi yor su nuz. Gün de lik ha yat ta sür priz le rin ol -
ma d� ��, top lu ta �� ma araç la r�n da bir da ki ka l�k bi le ge cik me nin
ya �an ma d� ��, araç par k� so ru nu ol ma yan, her ke sin kent ya �a m� -
n�n ku ral la r� na har fi har fi ne uy du �u, kim se nin yük sek ses le ko -
nu� ma d� ��, bir bi ri ne say g� l� ol du �u bir ül ke de ya �a ma n�n na s�l
bir �ey ol du �u nun ay�r d� na va r� yor su nuz. Bi zim gi bi ge nel de
dü zen siz ya �a ma ya al�� k�n olan top lum lar da bu du rum ilk ön ce
bir �ok et ki si yap sa da in sa n�n do �a s�n da var olan iyi olan her
�e ye ra hat l�k la al�� mak duy gu suy la or ta ma he men uyum sa� la -
d�k. An cak in sa na ra hat ba tar mi sa li, bu du rum uzun va de de bi -
raz s� k� c� ola bi li yor. Ta mam her �ey dü zen li, yol lar, cad de ler
ge ni�, her kes ku ral la ra say g� l�, ama bu du rum bi zim gi bi dü zen -
siz li �e, kar ma �a ya, ka la ba l� �a al�� m�� bir ki �i için bir sü re son -
ra san ki s� k� c� olu yor. Bu ara da ne re dey se her gün de �i �en ül ke
gün de mi mi zi de unut ma mak la z�m. Bu du rum tar t� �� la bi lir, ama
ke sin olan bir ger çek var. Gur bet te ya �a mak ger çek ten zor. �n -
sa n�n do� du �u, ha va s� n� so lu du �u, su yu nu iç ti �i di yar lar dan
uzak la ��p, ken di si ne ya ban c� olan bir kül tür de ya �a ma s� güç. �n -
san do �up bü yü dü �ü yer le ri, ar ka da� la r� n� öz lü yor, ya �a d� �� yer
ne ka dar ge li� mi�, ne ka dar me de ni bir yer ol sa bi le ken di ül ke -
si ni, ana di li nin ko nu �ul du �u di yar la r� öz lü yor. Genç ken in san
böy le dü �ün mü yor, ye ni ül ke le re yer le� mek, yurt d� ��n da e�i tim
gör mek ca zip ge le bi li yor, an cak or ta ya� lar da bu duy gu lar de -
�i �i yor, ül ke öz le mi a��r ba s� yor. Ha ni bu du rum da çok kul la -
n� lan bir laf var d�r ya “Bül bü lü al t�n ka fe se koy mu� lar il le de
va ta n�m de mi�”, bu laf sa hi den do� ruy mu�. Ka d� köy lü ler’de de
bu duy gu nun bas k�n ol du �u nu bi li yo rum. Do� duk la r�, ha yat la -
r� n� sür dür dük le ri il çe le ri ne kar �� Ka d� köy lü le rin sar s�l maz,
güç lü bir ba �� var. �l çe le ri ne sa hip le ni yor, tüm ge li� me le ri, ya -
p� lan la r� ya k�n dan ta kip edi yor lar. Ga ze te mi ze olan il gi le ri de
bi zi mut lu edi yor, böy le si ne özel bir il çe de ga ze te yap mak tan
do la y� onur du yu yo ruz. �im di bi raz da bu haf ta ki ha ber le ri mi -
ze göz ata l�m. 

★★★
Man �et ko nu muz özel lik le Ra sim pa �a Ma hal le (Yel de �ir -

me ni) sa kin le ri ni ya k�n dan il gi len di ri yor. Geç ti �i miz haf ta ki
sa y� m�z da için de Ço cuk Ko ru yu cu Ruh Sa� l� �� Mer ke zi, Ce mal
Sü rey ya Ço cuk E�i tim Mer ke zi, Ra sim pa �a Gö nül lü le ri ve
Yel de �ir me ni Pro je si ofi si nin yer al d� �� Ka d� köy Be le di ye -
si’nin Ra sim pa �a Hiz met Birimleri’nin aç� l�� ha be ri ne ge ni� yer
ver mi� tik. Bu haf ta ki man �e ti miz de Ra sim pa �a Ma hal le si ile
il gi li. Ka d� köy’ün en es ki yer le �im böl ge le rin den bi ri olan için -
de 300’e ya k�n ta �e vi olan Ra sim pa �a Ma hal le si,  alt ya p� s� ve
üst ya p� s�y la ye ni le ni yor,  ta ri hi ta� ev ler ona r� l� yor, k� sa ca Yel -
de �ir me ni Av ru pa’da ben zer le ri ni gör dü �ü müz ta ri hi do ku su
ko ru nan ör nek bir yer le �im bi ri mi ha li ne ge le cek. �s tan bul’un
pek çok sem tin de gör dü �ü müz kim lik siz yük sek be ton bi na lar -
la dol ma ya cak, öz gün do ku su nu ko ru ya cak. Bu ha be ri, ken di si
de ay n� za man da ma hal le sa ki ni olan ar ka da �� m�z Sem ra Çe le -
bi ha z�r la d�.

★★★
Ka mu oyu nun gün de mi ni uzun sü re me� gul eden, halk ara -

s�n da “Tor ba Ya sa” ola rak bi li nen, ge cik mi� ver gi le rin fa iz le ri -
ne af ge ti ren ka nun dan ya rar lan mak için Ka d� köy lü le rin, 2 Ma -
y�s Pa zar te si gü nü ne dek Ka d� köy Be le di ye si'ne ba� vur ma la r�
ge re ki yor. Haberini Gök çe Uy gun, yaz d�.

★★★
Bu hafta Dünya Tiyatrolar Günü’nü kutluyoruz. Kad�köy

Belediyesi bu y�l da 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nü, ücretsiz
tiyatro oyunlar�n� sanatseverlerle bulu�turarak kutluyor, 14 ayr�
oyunu tiyatroseverlere arma�an ediyor. Hafta boyunca ücretsiz
sahnelenecek oyunlar�n listesi sayfa 14’te. 

★★★
Bu haf ta da siz ler le pay la� mak is te di �i miz pek çok ko nu

var. An cak ye ri miz bu haf ta ol duk ça k� s�t l�. Rek lam Ko or di na -
tö rü müz Es ma Bay rak tar’�n i�e ba� la ma s�n dan son ra ga ze te mi -
zin ilan-rek lam sa y� s� her ge çen gün ar t� yor. Bu gi di� le Es ma
Ha n�m sa ye sin de ya k�n da ha ber le re ve kö �e ya z� la r� na hiç yer
kal ma ya cak gi bi gö rü nü yor. An cak �a ka bir ya na ga ze te mi ze
ilan ve rek lam ve ren tüm okur la r� m� za ve mü� te ri le ri mi ze te -
�ek kür edi yo ruz. Ga ze te Ka d� köy, il çe nin nab z� n� tut ma s� n�n
ya n� s� ra i� yer le ri ve fir ma lar için de ta n� t�m la r� n� en et kin ya -
pa bi le cek le ri bir plat form ha li ne gel di. Bu du rum bi ze mut lu luk
ve ri yor.

He pi ni ze iyi bir haf ta di li yo ruz...

Vergi aff� için ba�vurular ba�lad�
Kamuoyunda “Torba Yasa” olarak bilinen

yasa paketinin, vergi ödemeleriyle ilgili yeni
düzenlemeler içeren  ve gecikmi�
vergilerin faizlerine af getiren

6111 sayılı kanun
maddesi uygulamaya

girdi. 
Kanun, vadesi
geçmi�, uzun

zamandır ödemesi
yapılmamı� ya da

beyan  edilmemi� olan
vergilere (emlak, çevre

temizlik, ilan reklam, e�lence,
i�galiye harcı)

ödeme kolaylı�ı getiriyor. Buna
göre eski borçların Tefe/Üfe oranında

yeniden hesaplanarak, pe�in ya
da 6-9-12-18 taksitle

ödenmesi mümkün. Kanun
ayrıca beyanı yapılmayan

vergiler için ödenmesi
gereken cezayı da

kaldırıyor. Özellikle
i�yeri sahiplerinin, vergi

beyanında bulunmamı�larsa
bu kanundan faydalanarak

emlak, çevre temizlik, ilan reklam gibi
beyanlarını belediyeye vermeleri tavsiye
ediliyor. Yasadan faydalanmak isteyen

Kadıköylülerin, 2 Mayıs Pazartesi gününe
dek Kadıköy Belediyesi'ne ba�vurmaları

gerekiyor. Kadıköy Belediyesi Mali
Hizmetler Müdürü Serpil Küçükkeskin

Ça�lar, ba�vuru için www.kadikoy.bel.tr
web adresindeki bir örne�i bulunan

dilekçenin doldurulup, belediyeye teslim
edilerek, ödemenin yapılmasının yeterli

olaca�ını belirtti. Mükellefler ayrıca Kadıköy
Belediyesi'nin internet sitesinden, muhatap

numaralarını girerek sorgulama da
yapabiliyorlar. Kadıköylüler detaylı bilgi için

Ça�rı Merkezi'nin 444 55 22 numaralı
telefonunu  arayabilirler.

Gecikmi� vergilerin faizlerine af,
birikmi�  borçlara da ödeme

kolaylı�ı getiren yasadan
yararlanmak için son gün 2 Mayıs. 

Küresel iklim de�i�ikli�ine
dikkat çekmek için 26 Mart

ak�amı ı�ıklarınızı 1 saatli�ine
kapatır mısınız?

Gezegenimiz için

IŞIKLARINIZI KAPATIN!
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HABER4 25 MART  - 31 MART 2011

KADIKÖY BELEDİYESİ
GÖNÜLLÜLERİ

HAFTALIK ETK�NL�K PROGRAMI
Ba�vuru Tel.: 0216 - 346 57 57     25 MART – 03 N�SAN 2011

KONFERANS, SEM‹NER, SÖYLE�‹ ve PANEL

BEL ve BOYUN  FITI�I
F�ZYOTERAP�S�NDE
EGZERS�Z�N ROLÜ

Konu�mac�: Fizyoterapist
Özge ÇAKIR

Tarih: 25 Mart 2011 Cuma
Saat: 14.00

Yer: Kriton Curi Park� Gönüllü
Evi

Düzenleyen: Kriton Curi Park�
Gönüllüleri

ATATÜRK Ve DEMOKRAS�
Konu�mac�: Gazeteci Ümit

Z�LEL�
Tarih: 26 Mart 2011

Cumartesi
Saat: 15.00

Yer: Bar�� Manço Kültür
Merkezi

Düzenleyen: Göztepe
Gönüllüleri

YÜKSEK MOT�VASYON ve
ÖZGÜVEN SEM�NER�

Konu�mac�: Usta E�itmen
Adem ALTAY

Tarih: 27 Mart 2011 Pazar
Saat: 16.00

Yer: Kozyata�� Kültür Merkezi
A Salonu

Düzenleyen: Gönüllü E�itim
ve Dan��ma Merkezi

2011 YILI ASTROLOJ�
TAHM�NLER�

Konu�mac�: Astrolog
Yasemin BORAN

Tarih: 29 Mart 2011 Sal�
Saat: 14.00

Yer: Caddebostan Kültür
Merkezi B Salonu

Düzenleyen: Bostanc�
Gönüllüleri

NEFS VE EGO HAKKINDA
B�LMED�KLER�M�Z

Konu�mac�: Nurettin ERSOY
Tarih: 29 Mart 2011 Sal�

Saat: 20.00
Yer: Caddebostan Kültür

Merkezi A Salonu
Düzenleyen: Göztepe

Gönüllüleri
(Merkez Bilgi Alan� Vakf�

��birli�i �le)
“PS�KOLOJ�K V�RÜSLER�
TEM�ZLEME” KONULU

RÜYA ANAL�ZLER�
Konu�mac�: Doç. Dr. Nusret

Kaya
Tarih: 30 Mart 2011

Çar�amba
Saat: 14.00

Yer: Fenerbahçe Mah.
Gönüllü  Evi

Düzenleyen: Fenerbahçe
Mah. Gönüllüleri

�MZA GÜNÜ
(Yazar Jack SNOWDEN

“Kibrit Kurusundaki
Sar�kam��-Sibirya

Günlükleri”adl� kitab�n�
imzalayacakt�r.)

Tarih : 2 Nisan 2011
Cumartesi

Saat: 15.00
Yer: Muhtar Özkaya Halk

Kütüphanesi
Düzenleyen: Caddebostan

Gönüllüleri
● SA�LIK

KAN BA�I�I
B�LG�LEND�RME SEM�NER�

Konu�mac�:
Biyolog Güniz GÜZEY

Tarih: 25 Mart 2011 Cuma
Saat: 11.00

Yer: 29 Ekim �lkö�retim Okulu
Düzenleyen: Merdivenköy

Gönüllüleri
KIZILAY KAN

KAMPANYASI �LE 
�LG�L� B�LG�LEND�RME

SEM�NER�
Konu�mac�: Kan Ba���lama
Uzman� Melike �ENTÜRK
Tarih: 25 Mart 2011 Cuma

Saat: 14.00
Yer: Erenköy Gönüllü Evi

Düzenleyen: Erenköy
Gönüllüleri

● SOSYAL ETK�NL�K
“KUMPAS” T�YATRO

OYUNU
(Dünya Tiyatrolar Günü

Kutlamas� )
Tarih: 27 Mart 2011 Pazar

Saat: 18.00
Yer: Sahray�cedid Gönüllü Evi

Düzenleyen: Sahray�cedid
Gönüllüleri

“KIZ KURUSU GÜL
HANIM” T�YATRO OYUNU
Tarih: 28 Mart 2011 Pazartesi

Saat: 20.00
Yer: Bar�� Manço Kültür

Merkezi
Düzenleyen: Tiyatro

Gönüllüleri
A�K ve ���R

Konu�mac�: �air Ali
GÜLTEK�N

Tarih: 31 Mart 2011
Per�embe
Saat: 14.00

Yer: Fenerbahçe Mah.
Gönüllü Evi

Düzenleyen: Fenerbahçe
Mah. Gönüllüleri

“RENKLER�N DANSI” RES�M
SERG�S�

Tarih: 1-7 Nisan 2011
Cuma–Per�embe
Aç�l�� Saati: 17.30

Yer: Kozyata�� Kültür Merkezi 
Gönül ÜLKÜ-Gazanfer

ÖZCAN Sahnesi Fuayesi
Düzenleyen: Erenköy

Gönüllüleri
● GEZ�

PANORAMA FET�H
MÜZES� GEZ�S�

Tarih: 29 Mart 2011 Sal�
Hareket Saati: 11.00

Hareket Yeri: 23 Nisan Park�
Düzenleyen: Sahray�cedid

Gönüllüleri

�STANBUL'DA 1 Kas�m’dan itibaren ba�layan aile
hekimli�i uygulamas� kapsam�nda tan�t�m toplant�lar�

yap�l�yor. Bu çerçevede  Kad�köy Sa�l�k Grup
Ba�kanl��� Sa�l�k E�itimcisi Sabahat Gülen,
Fikirtepe halk�na aile hekimli�i uygulamalar�

konusunda bir e�itim verdi. Fikirtepe Gönüllü
Evi'nde gerçekle�tirilen toplant�ya, Gönüllü  Merkezi

Yönetim Kurulu üyeleri de  kat�ld�. Sa�l�k
Bakanl���’n�n “Sa�l�kta Dönü�üm Projesi”

kapsam�nda hayata geçirdi�i “Aile Hekimli�i”
uygulamas� kapsam�nda �stanbul genelinde toplam

3 bin 645 aile hekimi görevlendirilecek. Yeni
sistemde ortalama 3 bin 500 ki�iye bir hekim

dü�üyor. Sistemle birlikte sa�l�k ocaklar�n�n ad� da
Aile Sa�l��� Merkezi (ASM) olarak de�i�iyor. Aile
hekimli�i sistemi kapsam�nda Kad�köy'de de,
halihaz�rda hizmet veren 18 sa�l�k oca�� ASM

olacak. Buna ek olarak da 41 ASM daha aç�lacak.
Aile hekimli�ine ili�kin tüm sorularınız için,
mesai saatleri içinde 0212 516 87 21 (dahili:

1046-1047-1048) numaralı telefonu
arayabilirsiniz. 

Fikirtepe’de aile
hekimli�i e�itimi

Oyunca��m� payla��yorum
KADIKÖY Belediyesi Moda Gönüllüleri, ocak ay�nda

ba�latt�klar� oyuncak kampanyas�nda toplanan kullan�labilir
oyuncaklar� Kad�köy Belediyesi Kültür ve Sosyal ��ler

Müdürü Tülin Ergüner arac�l��� ile ihtiyaç sahibi çocuklara
iletti. Moda Gönüllüleri kampanyaya devam edecek.

KADIKÖY Belediyesi Suadiye Gönüllüleri E�itim Komitesi
taraf�ndan, Caddebostan Kültür Merkezi’nde 8 Mart

Dünya Emekçi Kad�nlar Günü nedeniyle Caddebostan
Kültür Merkezi’nde bir etkinlik düzenlendi. “Çocuk Ruh

Sa�l��� ve Çocu�un Zihinsel Geli�imi” hakk�nda Dr.
Neslim Güvende�er Doksat kat�l�mc�lara bilgi verdi.

Konunun önemi ve kat�l�mc�lar�n sorular�na yön veren
Doksat, çocuklar�n ergenlik dönemine kadar olan

yolculu�unda psikolojik yard�m gerekti�ini ve bu hassas
konuda anne-babalar�n bilinçlendirilerek duyarl� olmas�n�n

büyük önem ta��d���n� söyledi. 

Kriton Curi Gönüllüleri yo�un
KADIKÖY Belediyesi Kriton Curi Gönüllüleri’nin

etkinlikleri devam ediyor. Kriton Curi Park� Gönüllü
Evi’nde Ya�am Koçu Elgin Henden, DEHB (Dikkat
Eksikli�i Hiperaktivite Bozuklu�u) konusunda bilgi

verdi, nedenlerini, etkilerini anlatt�. Kriton Curi
Gönüllüleri’nin bir di�er etkinli�i de Kozyata�� Modern

Mehmet Çavu� Camisi �mam� Yunus Balc�’n�n

kat�ld��� söyle�iydi. Balc�, söyle�ide din hakkk�nda
yanl�� bilinen konular� ve uygulamalar� ayd�nlatt�,

sorular� yan�tlad�. Gönüllülerin bir di�er etkinli�i ise
Marmara Üniversitesi T�p Fakültesi’nden Doç. Dr.
Ne�e Tuncer’in ya�l�l�kta Demans, Parkinson ve

Alzheimer hastal�klar� hakk�nda bilgi verip, sorular�
yan�tlad��� toplant�yd�. Geçti�imiz hafta düzenlenen

her üç etkinli�e de mahalle sakinlerininin ilgisi
büyüktü.

Merdivenköy’de Kad�nlar Günü etkinli�i

Suadiye Gönüllüleri’nin çocuk semineri

8 Mart Dünya Emekçi Kad�nlar Günü nedeniyle
Kad�köy Belediyesi Merdivenköy Gönüllüleri, Halis

Kurtça Kültür Merkezi’nde biraraya geldiler.
Moderatörlü�ünü Gülten Taner’in yapt��� etkinlik,
Merdivenköy Gönüllü Ba�kan� Eser Kömürcü’nün

aç�l�� konu�mas�yla ba�lad�. Etkinli�in konu�u DSP
eski milletvekilerinden Yücel Erdener’di. Erdener,

konu�mac� olarak kat�ld��� etkinlikte, Türkiye’de kad�n
olman�n zorluklar�ndan bahsetti.  

KADIKÖY Belediyesi Erenköy Gönüllüleri, 8 Mart Dünya
Emekçi Kad�nlar Günü nedeniyle çe�itli etkinlikler düzenledi.

Gönüllüler, Kad�köy Belediye Ba�kan� Av. Selami Öztürk,
Meclis üyeleri, Gönüllü Merkezi Yönetim Kurulu üyeleri ve kalabal�k
bir gönüllü grubuyla birlikte Ba�dat Caddesi’ndeki Özsüt Atölye’de

sabah kahvalt�s�nda bulu�tular. Gönüllü Ba�kan� Handan
Benice’nin kad�nlar gününe ait aç�l�� konu�mas�n�n ard�ndan

Kad�köy Belediye Ba�kan� Selami Öztürk de bir
konu�ma yapt�. Günün hat�ras� olarak tüm

han�mlara k�rm�z� gül da��t�ld�. Kesilen pastan�n
ard�ndan tek tek masalar� dola�an Belediye

Ba�kan� Öztürk han�mlar�n sorunlar�, önerileri ve
ele�tirilerini cevapland�rd�.

EROL MÜTERC�MLER KONUK OLDU
8 Mart Dünya Emekçi Kad�nlar Günü’nde

Erenköy Gönüllüleri’nin di�er etkinli�ine gazeteci-
yazar Dr. Erol Mütercimler konuk oldu. Kad�köy

Belediyesi Erenköy Gönüllü Evi’nin davetlisi olarak
Kozyata�� Kültür Merkezi’nde Kad�köylüler’le

bulu�an gazeteci-yazar Erol Mütercimler,
“Cumhuriyet ve Kad�n” konulu bir seminer verdi.

Havan�n so�uk ve karl� olmas�na ra�men
seminere büyük kat�l�m gösteren mahalle sakinleri,
kad�nlar�m�z�n geçmi�te ve gelecekteki konumuyla

ilgili sorunlar�n�, Dr. Mütercimler’den dinlediler. 

● Merve KEÇEC�O�LU / Bü�ra UYGUN

18 Mart Çanakkale Zaferi ve �ehitleri
Anma Günü'nün 96. y�ldönümü dolay�s�yla
Kad�köy'de çe�itli etkinlikler düzenlendi. 18

Mart Cuma günü Kad�köy Halk E�itim
Merkezi’inde  Çanakkale �ehitlerini anma

töreni yap�ld�. Törende, Kad�köy Kaz�m
��men Anadolu Lisesi ö�rencileri Çanakkale

sava��yla ilgili
gösteriler

yap�p,
Çanakkale
sava��n�
anlatt�lar. Törene; Kad�köy

Kaymakam� Hasan Karahan,
Kad�köy �lçe Milli E�itim Müdürü

Fer�at Ayar, Kad�köy �lçe Milli
E�itim �ube Müdürü Hasan

Demir,  tiyatro sanatç�s� Ahmet
Gülhan ile ö�retmen ve ö�renciler

kat�ld�. Emekli Subay E�leri

Derne�i de Kad�köy Belediyesi Brifing Salonu'nda bir toplant�
düzenledi. Anma gününe konuk konu�mac� olarak Emekli

Kurmay Hava Albay� Zübeyir Batur kat�ld�. Osmanl� tarihi ve
çökü�ü, 1. Dünya Sava��, Türk Ordusu ve Çanakkale

Zaferi'nden bahseden Batur, “Bundan 96 sene evvel bugün
dünya tarihini de�i�tiren bir olay oldu o da Çanakkale

Zaferi'ydi... Çanakkale �övalye sava��d�r. Çünkü sava�ta dünya
devletlerine kar�� silahlar�; onur, yürek ve azimdir” dedi.  

Çanakkale �ehitleri an�ld�

De �er li tü ke ti ci ler
Bu haf ta so ru ala ma d�k. Ben

de siz le re Tü ke ti ci nin Ko run ma s�
Hak k�n da Ka nun” hak k�n da bi raz
bil gi ver mek is te dim. Bi li yor su nuz
1995 y� l�n da ya y�n la n�p, 2003 y� l�n -
da da ye ni den ta dil edi len ve ye ni
ek le me ler ya p� lan 4822 sa y� l� Ya -
say la De �i �ik 4077 Sa y� l� "Tü ke ti ci -
nin Ko run ma s� Hak k�n da Ka nun" ile
biz ler ko run ma ya ça l� ��l mak ta y�z.
Ka nun tü ke ti ci yi �öy le ta n�m la m��:
“Bir mal ve ya hiz me ti ti ca ri ve mes -
le ki ol ma yan amaç lar la sa t�n alan,
edi nen ve kul la nan ger çek ve tü zel
ki �i.”

Bu ta n�m la ma dan yo la ç�k t� �� -
m�z da top lu mun ta ma m� i�i nin ve
mes le �i nin d� ��n da tü ke ti ci dir. Do -
la y� s�y la ka nu nun kap sa ma ala n�
tüm top lum dur. Ya ni Tü ke ti ci Hu -
ku ku as l�n da “hal k�n hu ku ku”dur.
Ka nu nun 4. mad de si “ay�p l� mal” ta n� m�y la ba� -
lar ve der ki: “Am ba la j�n da, eti ke tin de, ta n�t ma
ve kul la n�m k� la vu zun da ya da rek lam ve ila n�n -
da yer alan ve ya sa t� c� ta ra f�n dan bil di ri len ve ya
stan dar d�n da ve ya tek nik dü zen le me sin de tes -
pit edi len ni te lik ve ni te li �i et ki le yen ni ce li �i ne ay -
k� r� olan ya da tah sis ve ya kul la n�m ama c� ba k� -
m�n dan de �e ri ni ve ya tü ke ti ci nin on dan bek le di -
�i fay da la r� azal tan ve ya or ta dan kal d� ran mad -
di, hu ku ki ve ya eko no mik ek sik lik ler içe ren mal -
lar, ‘ay�p l� mal’ ola rak ka bul  edi lir. Tü ke ti ci ma l�n
tes lim ta ri hin den iti ba ren 30 gün içe ri sin de ay� b�
sa t� c� ya bil dir mek le yü küm lü dür. Tü ke ti ci bu du -
rum da:

● Be del ia de si ni de içe ren söz le� me den
dön me (ya ni pa ra n�n ia de si) ve ya 

● Ma l�n ay�p s�z mis liy le de �i� ti ril me si ve ya 
● Ay�p ora n�n da be del in di ri mi ve ya 
● Üc ret siz ona r�m 

is te me hak la r� na  sa hip tir.” 
De mek ki sa t�n al d� �� m�z bir

mal da sa de ce ar� za ve ya de fo ç�k -
ma s� de �il, ta n� t�m ve ya kul lan ma
k� la vu zun da be lir ti len ni te lik le ri ta -
�� ma ma s� ve ya o mal dan bek le di -
�i miz fay da y� el de ede me ye ce �i -
mi zin or ta ya ç�k ma s� ve ya rek lam
ve ilan la r�n da be lir ti len özel lik le ri nin
ol ma ma s� du ru mun da da o mal
ka nu nen ay�pl� ka bul edil mek te dir.
Bu ra dan da tü ke ti ci le rin sa t�n al -
d�k la r� mal la r�n özel lik le ri ni in ce le -
me le ri, ger çek ten sa t�n al mak is te -
dik le ri mal olup ol ma d� �� n� kon trol
et me le ri, bi linç li se çim yap ma la r�
ve ma l�n ay�p l� ol ma s� ha lin de de
30 gün için de mut la ka sa t� c� ya bil -
dir me le ri ge rek mek te dir. 30 gün
unu tul ma ma s� ge re ken bir sü re dir,
zi ra bu sü re de bil di rim ya p�l ma m�� -
sa ka nu nen hak kay b� na u� ra n�l -

mak ta d�r. 
Ay r� ca ay n� mad de de; sa t�n al� nan mal da 2

y�l için de (ki bu ya sal ga ran ti sü re si dir) ay�p ç�k -
ma s� du ru mun da da ay� b�n ç�k t� �� ta rih ten iti ba -
ren 30 gün için de sa t� c� ya bil di rim ya p�l ma s� ge -
rek mek te dir. Ay�p tan sa de ce sa t� c� de �il ima lat -
ç�-üret i ci, ba yi, acen te, it ha lat ç� ve dis tri bü tör de
mü te sel si len so rum lu dur. Bu ne den le tü ke ti ci ler
sa t� c� y� bu la ma d�k la r�  du rum da (ül ke miz de s�k -
l�k la sa t� c� n�n dük kâ n� ka pa t�p ad re si nin de tes pit
edi le me di �i bi lin mek te dir) ima lat ç� ya, üre ti ci ye,
(ga ran ti bel ge le rin de mut la ka ima lat ç� ve ya üre -
ti ci nin ka �e si ol ma l� d�r) ba yi ye, acen te ye ve ya
dis tri bü tö re ba� vu ra bi lir ler.  Gö rül dü �ü gi bi ka -
nun so rum lu luk a�� n� çok ge ni� tut mu�, tü ke ti ci -

ye ba� vu ra bi le ce �i se çe nek ler sun mu� tur. 
Ke za ay�p l� ma l�n ba� ka bir ma la za rar ver -

me si ya da ölüm ve ya ya ra lan ma la ra se bep ol -
ma s� ha lin de sa de ce ima lat ç� ve ya üre ti ci den
taz mi nat ta lep edi le bi lir. 

Ka nu nun 4/A mad de sin de de “Ay�p l� hiz -
met” ta n�m lan mak ta d�r. Ay�p l� hiz me tte de ay n�
ay�p l� mal da ol du �u gi bi hiz me tin ek sik lik ta �� -
ma s� ya da tü ke ti ci nin hiz met ten bek le di �i fay -
da n�n azal ma s� ya da or ta dan kalk ma s�n dan söz
edil mek te dir. Ay�p l� hiz met söz ko nu su ol du �un -
da tü ke ti ci, be del ia de si ni de içe ren söz le� me -
den dön me ve ya hiz me tin ye ni den gö rül me si
ve ya ay�p ora n�n da hiz met ten in di rim ta lep ede -
bi lir.

De �er li tü ke ti ci le ri miz bir kaç haf ta ka nu nu
an la ta rak siz le rin da ha faz la ay d�n lan ma n� z�
sa� la ma y� dü �ü nü yo rum. Zi ra tü ke ti ci le ri miz al -
d�k la r� mal lar da de fo ve ya ar� za ç�k ma s� ha lin de
ay�p l� ol du �u nu dü �ü nü yor lar, oy sa ka nun da
ay�p kav ra m� çok ge ni�. Bi linç li dav ra na bil mek
ve al d� �� m�z mal ve ya hiz met le ri ye te rin ce de -
�er len di re bil mek için ya sa y� bil me miz �art t�r. Bu
an lam da siz le rin fay da la na bil me si ve ö� ren me si
ba k� m�n dan bi raz ya sa dan bah se de lim is ti yo -
rum.

Her ke se ay�p s�z mal ve hiz met ler sa t�n ala -
ca �� m�z, da ha az ver gi, da ha az fa tu ra öde ye ce -
�i miz, kre di kart la r� m� z� so run suz kul la na ca �� -
m�z, i� siz ve sos yal gü ven ce siz kal ma ya ca �� m�z ,
k� sa ca s� tü ke ti ci hak ve öz gür lük le ri nin ta n�n d� ��,
ih lal edil me di �i ve tü ke ti ci le ri mi zin ra hat için de
ya �a d�k la r� gün ler di li yo rum. Bu gün ler ha yal de -
�il, ye ter ki hep bir lik te, bi linç li ve du yar l� dav ra -
na l�m, se si mi zi ç� ka ra l�m, hü kü met ten is te ye lim,
is tek le ri miz den vaz geç me ye lim, y�l ma ya l�m,
kork ma ya l�m.

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

DUYURU
KADIKÖY �LÇE SEÇ�M KURULU  

BA�KANLI�INDAN B�LD�R�LM��T�R.

MUHTARLIK BÖLGES� ASKI
L�STELER�, �LG�L� MUHTARLIKLARDA
18/03/2011 GÜNÜ ASKIYA ÇIKARILIP

31/03/2011 GÜNÜ SAAT:17:00’ DE
ASKIDAN �ND�R�LECEKT�R.

ASKI SÜREC�NCE ASKI
L�STELER�NDE �S�MLER�N�

BULUMAYAN, K�ML�K VEYA ADRES
B�LG�LER�NDE DE����KL�K

BULUNAN VATANDA�LARIMIZIN
HERHANG� B�R HAK KAYBINA

UGRAMAMALARI �Ç�N ASKI SÜREC�
�Ç�NDE KADIKÖY �LÇE NÜFUS
MÜDÜRLÜ�ÜNE MÜRACAAT

ETMELER� �LANEN DUYURULUR.

Kad�nlar Günü kutland�
Erenköy Gönüllüleri’nin Kadınlar Günü
etkinliklerinde renkli görüntüler vardı.

● Seyhan KALKAN VAY�Ç

Ka d� köy Be le di ye si Dum lu p� nar Sa� l�k Po lik li -
ni �i, Göz te pe Sa na yi Si te si ça l� �an la r� na yö -
ne lik “�� Ka za la r�n da �lkyar d�m” pro je si ni

ba� lat t�. 14 Mart’ta ba� la t� lan pro je kap sa m�n da �u
ana ka dar 60 ki �i ye e�i tim ve ril di. Pro je ko or di na tö rü
Ka d� köy Be le di ye si Dum lu p� nar Sa� l�k Po lik li -
ni �i So rum lu He ki mi Dr. De niz Er bu�, ilk de fa
böy le bir pro je ba� lat t�k la r� n� söy le di, “Sa� l�k
Po li k lini �i miz sa na yi böl ge si nin için de. Bu

yüzden sü rek li ola rak i� ka za la r�n dan kay nak l�
ola rak ya n�k lar ve ke sik ler ge li yor. Bu pro je

kap sa m�n da sa na yi böl ge sin de ça l� �an la ra, ka za
ge çir dik le ri za man ilk an da ne ya pa cak la r� n�

an la t� yo ruz. E�i tim le ri, etüt mer ke zin de pa zar -
te si gün le ri ve ri yo ruz. E�i tim le ri, ha z�r la d� �� -

m�z slaty lar la des tek li yo ruz. E�i tim kap sa m�n -
da ilkyar d�m ki tap ç� �� da �� t� yo ruz. Pro je, ilk

ola rak 100 ki �i yi kap s� yor. 4-5 haf ta da ha sü re -

cek. �s te ni len he de fe ula ��r sa se mi ner sü -
re si uza t� la cak” di ye ko nu� tu. 

■ �LKYAR DIM ÇAN TA SI
GE R� DÖ NÜ �ÜM LÜ

Ka d� köy Be le di ye si  Sa� l�k �� -
le ri Mü dür lü �ü ile or tak la �a ola rak
pro je kap sa m�n da ilk yar d�m çan ta s� -
n�n için de ki le rin ha z�r lan d� �� n� ifa de

eden Dum lu p� nar Sa� l�k Po lik li ni �i So -
rum lu He ki mi Dr. De niz Er bu�, “�lk -
yar d�m çan ta s� ise Ka d� köy Be le di -
ye si Çev re Mü dür lü �ü ta ra f�n dan
ge ri dö nü �üm lü ola rak ha z�r lan d�.
Ama c� m�z; pro je ye ev ha n�m la r� n� �n

ya �a d� �� ev ka za la r� n� da ka ta rak ge -
li� tir mek ve yay g�n la� t�r mak” de di.  

Kadıköy Belediyesi Dumlupınar Sa�lık Polinikli�i,
sanayi bölgesinde çalı�anlara yönelik ‘�� Kazalarında

�lkyardım’ projesi ba�latarak, bir ilke imza attı.  

‘İş Kazalarında İlkyardım’
PROJESi BA�LATILDI
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Bu y�l 47.’si nin kut la na ca �� “Kü tüp ha ne Haf ta s�”,
“�s tan bul Kü tüp ha ne le ri ni Ke� fe din” slo ga n� ile
28 Mar t–3 Ni san ta rih le ri ara s�n da kut la na cak.

Haf ta, 27 Mart Pa zar gü nü sa at 15.00’te “�s tan bul Kü -
tüp ha ne le ri Yü rü yor” ba� l� �� al t�n da ger çek le �e cek olan
�s tik lal yü rü yü �ü ile ba� l� ya cak. Tü nel Mey da n�’ndan
ba� la ya cak yü rü yü�, Tak sim Ata türk An� t�’na çe lenk
ko nul ma s� ile son bu la cak. Va tan da� la r�n kü tüp ha ne le ri
ya k�n dan ta n� ma la r� ve kü tüp ha ne ler den da ha çok ya rar -
lan ma la r� n� te� vik et mek ama c�y la dü zen le nen Kü tüp -
ha ne Haf ta s�’n�n aç� l� ��, 28 Mart Pa zar te si gü nü Ka dir
Has Üni ver si te si D Blok Bü yük Sa lon’da ya p� la cak.
Kü tüp ha ne Haf ta s� çer çe ve sin de, kü tüp ha ne ve kü tüp -
ha ne ci lik ko nu la r� n� ele alan kon fe rans lar, pa nel ler ve
se mi ner ler ger çek le� ti ri le cek. 

■ ‘GE CE LE Y�N KÜ TÜP HA NE KEY F�’
“Ge ce le yin Kü tüp ha ne” ad� al t�n da 28 Mart-3

Ni san ta rih le ri ara s�n da ba z� kü tüp ha ne ler de çe �it li
ak �am ve ge ce et kin lik le ri ger çek le� ti ri le cek. Et kin -
lik le rin ger çek le �e ce �i kü tüp ha ne ler ile ka pa n�� sa -
at le ri �u �e kil de:

● Ata türk Ki tap l� ��: 22.00
● Ba k�r köy R� fat Il gaz �l çe Halk Kü tüp ha ne si:

22.00
● Be yo� lu Be le di ye si Tu ra bi ba ba Kü tüp ha ne si:

22.00 
● Ka d� köy Muh tar Öz ka ya �l çe Halk Kü tüp ha -

ne si: 20.00 
● Üs kü dar �em si pa �a �l çe Halk Kü tüp ha ne si:

22.00 

● Fa tih �l çe Halk Kü tüp ha ne si: 22.00”
■ ‘KÜ TÜP HA NE HAF TA SI’NIN

KA DI KÖY PLA NI’
“Kü tüp ha ne Haf ta s�” çer çe ve sin de Ka d� köy’de

�u et kin lik ler ger çek le �e cek: “28 Mart Pa zar te si gü -

nü sa at 13.30’da Nu ri C�n g�l l� o� lu Li se si’nde Mar -
ma ra Üni ver si te si Bil gi ve Bel ge Yö ne ti mi Bö lü -
mü’nden Doç. Dr. Be rat Bir Bay rak tar’�n ko nu� ma -
c� ol du �u “Bil gi Ça �� ve Kü tüp ha ne le rin Öne mi”
kon fe ran s� ger çek le �e cek. 29 Mart Sa l� gü nü sa at

10.30’da Mar ma ra Üni ver si te si Dr. �b ra him Üzüm -
cü Kon fe rans Sa lo nu’nda Hü se yin Türk men’in ka t� -
la ca �� “Def ter-i Kü tüb de ne-Ka ta lo �u” kon fe ran s�
ya p� la cak. 29 Mart Sa l� gü nü sa at 11.00’de Nu ri
C�n g�l l� o� lu Li se si’nde Ya zar Mu ci ze Özü nal’�n yer
ala ca �� “Ca hit Arf  100 Ya ��n da” söy le �i si dü zen le -
ne cek. 30 Mart Çar �am ba gü nü sa at 14.00’te Mar -
ma ra Üni ver si te si Dr. �b ra him Üzüm cü Kon fe rans
Sa lo nu’nda, Mar ma ra Üni ver si te si’nden Dr. Sol maz
Sel çuk’un yer  ala ca �� “Kay bet ti �i miz Kül tür ve Ta -
bi at Var l�k la r� Tur na lar: Tur na Kat la ma Uy gu la ma -
s�” kon fe ran s� ger çek le �e cek. 31 Mart Per �em be gü -
nü sa at 14.00’te TRT �s tan bul Te le viz yo nun’dan
Ser vet So mun cu o� lu’nun ka t� la ca �� “Si bir ya’dan
Ana do lu’ya Ta� ta ki Türk ler” kon fe ran s�, Mar ma ra
Üni ver si te si Dr. �b ra him Üzüm cü Kon fe rans Sa lo -
nu’nda ola cak. 1 Ni san Cu ma gü nü sa at 13.30’da
Ni lü fer Sa ros’un yer ala ca �� “Kü tüp ha ne ci lik mi
De di niz?” söy le �i si, Mar ma ra Üni ver si te si Dr. �b ra -
him Üzüm cü Kon fe rans Sa lo nu’nda dü zen le ne cek.
1 Ni san Cu ma gü nü sa at 14.00’te Mar ma ra Üni ver -
si te si ile �s tan bul Üni ver si te si Bil gi ve Bel ge Yö ne -
ti mi Bö lü mü ö� ren ci le ri ara s�n da ya p� la cak olan bil -
gi ya r�� ma s�, Mar ma ra Üni ver si te si Dr. �b ra him
Üzüm cü Kon fe rans Sa lo nu’nda ger çek le �e cek. Nu -
ri C�n g�l l� o� lu Li se si’nde 28 Mart Pa zar te si gü nü sa -
at 11.30’da aç� l� �� ya p� la cak olan“Çiz gi nin Di liy le
Ki tap ve Kü tüp ha ne Ka ri ka tür le ri: Ha ba bam S� n� f�
ve R� fat Il gaz Fo to� raf la r�” ser gi si, 3 Ni san’a ka dar
ge zi le bi le cek.

525 MART  - 31 MART 2011HABER

BAHARIN yüzünü göstermeye ba�lad��� günlerde
okullarda  kültür-sanat etkinlikleri de yava� yava�

ba�lad�. Bunlardan biri de gelenekselle�en
�stanbul Kad�köy Lisesi Kültür ve Sanat etkinlikleri

oldu. Bu y�l on be�incisi gerçekle�tirilen kültür
sanat etkinliklerinin aç�l���n� okul müdürü Ahmet
Figankaplan yapt�. �lk etkinlik Hakan Kumuk'un
foto�raf gösterisi oldu. Konferans salonunda

birçok ö�rencinin be�eniyle izledi�i bu etkinli�in
ard�ndan Bas�n Yay�n Kulübü, Resim Foto�raf
Kulübü ve Kültür Edebiyat Kulübü i�birli�i ile

gerçekle�en kitap �enli�ine çok say�da Kad�köylü
yazar, �air,

müzisyen ve
ressam kat�ld�.

Etkinlik
kapsam�nda

yazarlar
kitaplar�n�
imzalar ve

ö�rencilerle
söyle�irken

�stanbul Kad�köy
Lisesi ö�rencileri Levent Kaleo�lu, O�uz Onat,
Alara �leri, Kaan Genç, Koray Selek ve Boran

�im�ek müzik �öleni sundu. Ayr�ca Mehmet Ali
Begde�'in haz�rlad��� �stanbul foto�raflar�

gösterisi de ilgiyle izlendi. Etkinli�e; Okan Baba,
Tanju Akerman, Tekin Gönenç, Yalç�n Akçay,

Ezgi Ertem,E mine Eretem, Elçi Bey, Anais Martin,
Tanseli Polikar, Servet Çolak, �nci Ayd�n, Asl�
Durak, Melahat Babal�k, Ali Karasöz, Nurullah

Can, Hikmet Kurter, Ahmet Oker, Fügen
K�v�lc�mer, Mustafa Y�lmaz, Sevim Yazar, Sibel

Güne�do�du, Esin Üçüncüo�lu, Gülten K�r�c� ve
�nci Ponat'�n da aralar�nda bulundu�u Kad�köylü

edebiyatç� ve yazarlar kat�ld�.

F 491854, H 080944, H 220716 nolu Kad�köy Belediyesi
tahsilat makbuzlar�m� kaybettim. Hükümsüzdür. 

Aslan KARABIYIK
Nüfus cüzdan�m� kaybettim. Hükümsüzdür.

Erdal TEKDEM�R

KAYIP 

İstanbul kütüphanelerini keşfediyor

EN AZ L�SE MEZUNU, OF�S PROGRAMLARINA
HAK�M, ÖN MUHASEBE B�LG�S� OLAN

SEKRETER
ALINACAKTIR.                           

�ZOMER �ZOLASYON MERKEZ�
�stasyon Cad. Çemenzar Sok. Hasanbey Apt. 22/1

Göztepe, 34730 �STANBUL
Tel.: (0216) 566 90 04 (4hat)-566 56 85-566 17 63

Fax: (0216) 566 22 63
web adresi: www.izomer.com.tr 

e-mail: info@izomer.com.tr

AYDIN Do �an Vak f� ta ra f�n dan her y�l dü zen -
le nen,  'Ay d�n Do �an Ulus la ra ra s� Ka ri ka tür Ya -
r�� ma s�'na ka t� lan eser ler Ka d� köy Be le di ye si
Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi Sa nat Ga le ri si’nde
ser gi le ni yor.  Ser gi nin aç� l� �� na Ay d�n Do �an Vak -
f� Yü rüt me Ku ru lu Ba� ka n� Can dan Fet va c�, Ay -
d�n Do �an Vak f� Ge nel Mü dür Yar d�m c� s� Gün -
düz Alp man, Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi
Öz türk, CHP �s tan bul Mil let ve ki li Mus ta fa Öz yü -
rek'in ya n� s� ra çok sa y� da va tan da� ka t�l d�. Ulus -
la ra ra s� öne me sa hip Ay d�n Do �an Vak f� Ka ri ka -
tür Ya r�� ma s�'na ka t� lan eser le rin Ka d� köy’de ser -
gi len me si ne ev sa hip li �i yap mak tan mut lu luk
duy du �u nu kay de den Ka d� köy Be le di ye Ba� ka -
n� Se la mi Öz türk, Ka d� köy lü le rin geç mi� y�l lar da

ser gi ye bü yük il gi gös ter di �i ni bu y�l  da bir bi rin -
den de �er li ka ri ka tür le rin ay n� il gi yi gö re ce �i ni
be lirt ti. Ser gi de ki eser le ri tek tek in ce le yen Ba� -
kan Öz türk'e Ay d�n Do �an Vak f� Yü rüt me Ku ru lu
Ba� ka n� Can dan Fet va c�,  "XXVI I. Ay d�n Do �an
Ulus la ra ra s� Ka ri ka tür Ya r�� ma s� Al bü mü"nü he -
di ye et ti. 

136 ESER SER G� LE N� YOR 
XXVI I. Ay d�n Do �an Ulus la ra ra s� Ka ri ka tür

Ya r�� ma s�’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 li �e, Rus sa nat ç� Ser -
ge i Boby lev’i ikin ci li �e ve yi ne Tür ki ye’den Kür -
�at Za man’� üçün cü lü �e de �er gör dü.  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 (Ro man ya) Ba �a r� Ödü lü’ne de �er
gö rül 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 7300
ka ri ka tü rist, yak la ��k 60 bin ka ri ka tür ile ka t�l d�.
Bu y�l ki ser best ko nu lu ya r�� ma ya ise 73 ül ke den
865 sa nat ç� ka t�l d�, 2 bin 559 eser ku rul ta ra f�n -
dan de �er len di ril di. Ser gi, 6 Ni san Çar �am ba gü -
nü ne dek aç�k ka la cak.

Ana do lu ya kasnn en önem li fo to� raf or -
ga ni zas yo nu olan Kadköy Fo to� raf
Gün le ri’nin bu yl 4’ün cü sü dü zen le ne -

cek. Se la mi çe� me Öz gür lük Park’nda 9-10-11
Ey lül ta rih le ri arasnda ger çek le� ti ri le cek olan
4. Kadköy Fo to� raf Gün le ri, yer li, ya banc,
ama tör ve pro fes yo nel tüm fo to� rafçlarn
katlmna açk. 

Fo to ame le Fo to� raf Gru bu, Kadköy Be le -
di ye si ve Bos tanc Halk E�i tim Mer ke zi i� bir -
li �i ile her yl dü zen le nen et kin li �e bu yl yurt
d�ndan da katlmlarn ol mas bek le ni yor.
Kü ra tör lü �ü nü sa nat ta rih çi U�ur Ka ra kad’nn
yapt� et kin li �in ge nel ko or di na tör lü �ü nü fo -
to� rafç Ay �e Kü çük kurt, tek nik yö net men li �i -
ni ise fo to� rafç Se na Çen ko� lu yapyor. Pro -
fes yo nel ve ama tör le rin ayn per de de bu lu �a -
rak say dam gös te ri ler yapt� Kadköy
Fo to� raf Gün le ri’nin bu yl ama tör bö lü -
mü ne Fo to ame le üye le ri nin d�ndan da
ama tör fo to� rafç ka bul ede cek le ri ni be -
lir ten Ge nel Ko or di na tör Ay �e Kü çük -
kurt �un lar söy le di: “Bu yl Kadköy Fo -
to� raf Gün le ri’ne yurt d�ndan da
katlmlar bek li yo ruz. Ayrca 2 ama tör
fo to� rafç ar ka da�mz ‘Ko nuk Ama tör’
bö lüm di ye bir bö lüm açtk, ora ya ala -
ca�z. Farkl sür priz ler de hazrlyo ruz.
Ta bi bu et kin li �i mi ze spon sor des te �i is -
ti yo ruz. Fo to� raf sa natna gö nül ver mi�
her ke si et kin li �i mi ze des tek ver me ye
bek li yo ruz. 4. Kadköy Fo to� raf Gün le ri
için ama tör ba� vu ru lar 30 Ni san ta ri hin de
so na ere cek. Bu ta ri he ka dar hem bi zim

ö� ren ci le ri miz hem de ö� ren ci le ri miz d�ndan
katla cak ama tör fo to� rafçlar hazrladklar
say dam gös te ri le ri ni PK, 85 Bos tanc �s tan bul
ad re si ne, ba� vu ru for mu nu dol du rup, �art lar
ye ri ne ge ti re rek gön de re cek ler. 30 Ni san ta ri -
hin den son ra ge len ba� vu ru lar ka bul edil me ye -
cek. Katlmak is te yen tüm fo to� rafçlar ba� vu -
ru for mu ve di �er açkla ma lar için www.fo to -
ame le.com ad re si ni zi ya ret ede bi lir ler. Pro fes -
yo nel ba� vu ru lar ise 30 Mays ta ri hin de so na
ere cek. Bu yl 6’s bi zim ö� ren ci miz, 2’si ko -
nuk ol mak üze re 8 ama tör fo to� rafç say dam
gös te ri ya pa cak. Ama tör bö lüm için ba� vu ru da

bu lu nan her fo to� rafçnn gös te ri si Fo to ame le
yö ne ti mi ta rafndan sey re di le rek için den seç -
me ler yapla cak. Se çil me yen gös te ri le rin
CD’le ri et kin lik sü re sin ce sa hip le ri ne ia de edi -
le cek. Alnma yan CD’ler im ha edi le cek. Te ma
ola rak ‘Ka re Ka re Tür ki ye’yi seç tik. Ül ke mi -
zin bi lin me yen ya da az bi li nen gü zel lik le ri ni
göz ler önü ne ser me yi amaçlyo ruz.”

Kü çük kurt ay r� ca Fa ce bo ok’ta ku ru lan Fo -
to ame le, Ata �e hir Fo to� raf Top lu lu �u ya da
Ka d� köy Fo to� raf Gün le ri grup la r� na üye ola -
rak hem et kin lik hak k�n da hem de di �er fo to� -
raf et kin lik le ri hak k�n da bil gi al� na bi le ce �i ni

de söz le ri ne ek le di. Fo to ame le Fo to� raf Gru -
bu’nun 2007 y� l�n da ku ru la rak 2008 y� l�n da
ak tif ola rak ça l�� ma la ra ba� la d� �� n� be lir ten
Ay�e Kü çük kurt, “Önü müz de ki dö nem de 3
bü yük ser gi miz var. Bi ri Bos tan c� Halk E�i tim
Mer ke zi Fo to� raf ç� l�k s� n� f� n�n y�l so nu ser gi si,
bi ri Ka d� köy Be le di ye si Su adi ye Gö nül lü
Evi’nde yü rüt tü �ü müz atöl ye ça l�� ma s� n�n ser -
gi si, bir di �e ri ise Fo to ame le ge nel ser gi si. Ay -
r� ca yak la �an ge nel se çim ler için de ‘Seç me nin
Gö zün den Se çim Ser gi Pro je si’ ad�y la bir pro -
je ha z�r la d�k. De tay l� bil gi yi Fa ce bo ok’tan Fo -
to ame le gru bu na üye ola rak ala bi lir ler” di ye
ko nu� tu. 

Kü çük kurt, amaç la r� n�n Ka d� köy Fo to� raf
Gün le ri’ni ulus larara s� plat for ma ta �� mak ol -
du �u nu da söz le ri ne ek le di.

MÜZ�K ve sanat çevrelerinin yak�ndan tan�d���
�lter Burak Kalay, 26 Mart Cumartesi günü Kartal

Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde Türk Sanat
Müzi�i Konseri verecek.. Saat 20.00’de

ba�layacak “ücretsiz” konserde, geçmi�ten
günümüze Türk Sanat Müzi�i’nin en güzel

eserlerini seslendirecek olan Kalay, kullanmakta
oldu�u enstümanlarla da bir gösteri sunacak.. Bir

virtüöz derecesinde ud, keman, viyolonsel,
tambur çalabilen Kalay’� kamuoyu daha çok sivil
toplum kurulu�lar�na yapt��� katk�larla tan�yor…

“Yetenek Sizsiniz” program�nda sahne alan
Büyük�ehir Belediyesi’nin “Engeliler Mehteran”

tak�m�n� da çal��t�ran Kalay, ayr�ca Anadolu
yakas�ndaki birçok sivil toplum kurulu�lar�n�n

üyelerine de toplu musiki dersi veriyor..

Foto�raflar:
Canan DANI�

Kadıköy
Lisesi’nde
K�TAP �ENL���

Ödüllü karikatürler Kadıköy’de

Kadköy Fotoğraf Günleri’ne son başvuru 30 Nisan…

Aydın Do�an
Uluslararası Karikatür
Yarı�ması'na yurt içi

ve yurt dı�ından
katılan onlarca eser, 6

Nisan'a dek
Kadıköy'de görülebilir.

‘�stanbul Kütüphanelerini Ke�fedin’ sloganı ile kutlanan
‘Kütüphane Haftası’nda çe�itli etkinlikler düzenlenecek.

Bu yıl dördüncüsü gerçekle�tirilecek olan Kadıköy Foto�raf Günleri’ne
katılmak isteyenlerin 30 Nisan tarihine kadar ba�vurmaları gerekiyor.

Kalay’ın
konseri
Cumartesi
günü
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● Muzaffer Ayhan KARA

Ba ba s� Irak l�, an ne si Ame ri ka l� olan He at her
Raf fo’nun ka le me al d� �� ve Irak’ta i� gal le
bir lik te ya �a nan lar üze rin den kur gu la nan,

Arif Ak ka ya’n�n yö net ti �i oyun, i� gal edi len
top rak lar da kül tü rün, ha ya t�n, be de nin, ru hun
zor la ele ge çi ril me si kar �� s�n da ka d�n la r�n ya �a -
d� �� ç�k maz la r� ve ölüm-ka l�m sa va ��n da ki do -
kuz ka d� n� an la t� yor. Ar zu nun On da Do ku -
zu’nun ba� l� ca rol le ri Hik met
Kör mük çü, Ha si be Eren,
Ben su Or hu nöz, Ci han Kur ta -
ran’�n. Çe vi ri Fü sun Gü ner sel,
da ra ma tur ji Ha ti ce Yurt du ru,
sah ne ta sa r� m� Gam ze Ku�, kos -
tüm ta sa r� m� Ni hal Kap lan g�,
���k ta sa r� m� Ke mal Yi �it can,
efekt Me tin Ta� k� ran, ha re ket dü -
ze ni Han dan Er giy di ren, vi de o ta -
sa r� m� Cem Ulu-Arif Ak ka ya im -
za s� n� ta �� yor. 

Yö net men, oyu nu “sa va� is te -
me di �i” için gün de me al d� �� n� söy -
lü yor; “Biz ken di mi zi sor gu la d�k,
�im di s� ra siz de” di yor. “Oyu nu mu zu
sa va� lar da ölen in san la ra ad� yor, sa -
va� s�z bir dün ya di li yo ruz.”

■ IRAK LI KA DIN LAR DAN
KUR GU LA NAN KA RAK TER LER

Do kuz fark l� ka d�n, do kuz fark l� ha -
yat... Hep si sa va� ma� du ru, mü ca de le ci.
Her bi ri ken di ki �i li �i ne uy gun bir mü ca -
de le ve ri yor. Ar zu nun On da Do ku zu, sa -
va �a kar �� ha ya t� sa vu nan, çok yön lü, ala -
bil di �i ne yo �un, çok yön lü bir eser den yo la ç� kan bir oyun.

Ese ri ka le me alan da bir ka d�n ve ABD’de ye ti� -
mi�, Kör fez Sa va ��’na ka dar ken di ni Ame ri ka l�
say m�� ba ba s� Irak l� ol sa da. Irak l� ya n� n� sa va�
s� ra s�n da fark ede rek Irak’a gi dip gel me ye ba� la -
m��, pek çok Irak l� ka d�n la gö rü �e rek tam on bir
y�l ara� t�r ma yap m��. Eser, böy le ç�k m�� or ta ya,
o yüz den çok yo �un.

Ya zar, oyu nu için �öy le di yor:
“Ame ri ka l� bir se yir ci nin ‘O Be de vi
ka d�n t�p k� tey zem’ de me si ni çok is te -
rim. Ama ay n� za man da Ame ri ka l� se -
yir ci le rin oyun dan ç� kar ken bi raz zi -
hin ka r� ��k l� �� ya �a ma s� n� da... ‘Ha,
an la d�m’ de mek ye ri ne Irak hal k� n�n
ruh du ru mu nu an la ma n�n zor lu �u nu
dü �ün me si ni is te rim. Ko lay m�
Ame ri kan des te �iy le Sad dam yö -
ne ti min de 30 y�l ya �a mak, �ran ile
sa va� ta 1,5 mil yon ka y�p ver mek,
13 y�l yap t� r�m s� k�n t� s� çek mek
ve Ame ri kan ate� gü cü al t�n da
iki sa va ��n ma� du ru ol mak...”

Ar zu nun On da Do ku zu’nda
oyun cu lar yük sek bir per for -
mans ser gi li yor lar, ken di le rin -
den çok �ey ka t� yor lar oyu na.
Vi de o ve efekt ler le yo �un la -
�an oyun da kos tüm ve sah ne
ta sa r�m la r� da at mos fe re kat -
k� da bu lu nu yor. Ese rin-ya -
za r�n “Sad dam m�, em per -

ya lizm mi?” iki le mi ne dü� me si
d� ��n da ak l� ma hiç bir �ey ta k�l ma d� oyun dan.

Ga la s� Ka d� köy Hal dun Ta ner Sah ne si’nde ya p� lan Ar zu nun
On da Do ku zu, 23–27 Mart ta rih le ri ara s�n da Kâ ��t ha ne Sa da -
bad Sah ne si’nde. �yi se yir ler.

● Semra ÇELEB�

�
s ma il Hak k� De mir ci o� lu’nu y�l lar ön ce Er kan O�ur ile
bir lik te yap t� �� al büm ler den ta n� d�k. O tok se siy le tür kü le -
re kat t� �� fark l� yo rumuyla bu top rak lar da ya �a yan ço �u in -

sa n�n gö nül te li ne do kun ma y� ba �ar d�. O�ur, De mir ci o� lu  ile
bir lik te bir çok al bü me im za atar ken, ken di al büm le riy le de
mü zik dün ya s� na iz b� rak ma ya de vam ediyor.

�. Hak k� De mir ci o� lu sa de ce al büm yap m� yor, din le yi ci -
le riy le de çok s�k ol ma sa bi le ver di �i kon ser ler le bi ra ra ya ge -
li yor. Bu kon ser ler den bi ri de “Te lin Di li Ol sa” ad l� �i -
ir li kon ser. Evet bu sa de ce De mir ci o� lu’nun ba� la -
ma ça l�p tür kü söy le di �i bir kon ser de �il, ken di -
ne “Kap tan” ola rak ses le nil me si ni ter cih eden
Sab ri Ej der Öziç’in �i ir ler oku du �u bir et -
kin lik. 

“Bir der di olan in san lar la bu lu� mak”
ve po pü ler kül tür da yat ma s� na inat “ya -
l�n” bir dil tut tur mak için bu pro je ye im -
za atan Kap tan ve �. Hak k� De mir ci o� lu
ile 29 Mart Sa l� gü nü sa at 20.00’de Ka -
d� köy Be le di ye si Ba r�� Man ço Kül tür
Mer ke zi’nde ve re cek le ri �i ir li kon ser ön -
ce si bu lu� tuk, kü çük bir söy le �i ger çek -
le� tir dik. 

● Ken di ni ze ne den Kap tan de nil me si -
ni is ti yor su nuz?

Sab ri Ej der Öziç (Kap tan): Be nim Ada -
na’da bir rad yo prog ra m�m var d�. Ad�, Kap -
tan’�n Se yir Def te ri idi. Tam 8 se ne,“Kap tan ile
olan bir lik te li �i niz ba� la d�” di ye di ye, ad�m Kap tan ola -
rak kal d�.

● Te lin Di li Ol sa pro je si na s�l ba� la d�? Na s�l ka rar ver -
di niz?

�.Hak k� De mir ci o� lu: Biz Kap tan ile y�l lar ön ce ta n�� -
t�k. Rad yo da �i ir ler okur du. Ba na da bir kay d� n� ver mi� ti. Biz
o dö nem Ada na, Ha tay, �s ken de run, An tep çev re sin de �i ir ve
tür kü yü bu lu� tu ran bir di zi et kin li �e im za at� yor duk za ten. O
za man Ni hat Beh ram ve Okan Mu rat Öz türk de bi zim ley di.
Bu et kin lik ler di zi si bi tin ce Kap tan ile bir lik te bir �ey ler ya -
pa bi lir mi yiz di ye dü �ün dük ve Te lin Di li Ol sa pro je si ne böy -
le ba� la d�k. Ba� ta ka val ça lan bir ar ka da �� m�z Si nan Cem de
var d� da ha son ra ay r�l d�. Böy le ce ben ve Kap tan, bir lik te bu
et kin li �i de vam et ti ri yo ruz.

■ ‘B� Z�M B�R DER D� M�Z VAR’
Kap tan: Bu prog ram ta ma men do �aç la ma üze ri ne. �s -

ma il a�a be yin re per tu va r� çok zen gin ve de rin lik li. Öz le di �i -

miz Ru hi Su ta d� n� bi ze ya �a t� yor her se fe rin de. Ben de O tür -
kü le ri ni söy ler ken içim den ge çen �i ir le ri oku yo rum. Ola bil di -
�in ce ya l�n, s� cak bir prog ram sun ma ya ça l� �� yo ruz. Çün kü
bi zim bir der di miz var ve bi zim gi bi dü �ü nen in san lar la bi ra -
ra ya ge li yo ruz.

● Ken di �i ir le ri ni zi mi oku yor su nuz?
Kap tan: Ha y�r. Ben 21. yüzy�l ça� da� Türk �a ir le ri nin,

top lum sal du yar l�k l� �i ir le ri ni oku yo rum, bun la r� ter cih edi -
yo rum. Ama çok ha z�r l�k l� yap m� yo rum bu nu. Tür kü le re, at -
mos fe re, o an da ki his le ri me gö re oku yo rum. 

● Ez ber le di �i niz �i ir ler mi bun lar?
Kap tan: �i ir le ri, ki tap lar dan, an to lo ji ler den can -

l� ola rak oku yo rum. Ez be rin duy gu la r� öl dür dü �ü -
nü dü �ü nü yo rum. �yi bir �ii rin ez be re oku na bil -

me si için te at ral dü ze ne �e ih ti yaç ol du �u nu
dü �ü nü yo rum. An cak bi zim prog ra m� m�z da
te at ral ö�e ler yok. Ta ma men ya l�n bir pay -
la ��m bu.

● Siz de do �aç la ma m� ça l� yor su -
nuz? Yok sa eli niz de bir lis te olu yor mu?

�.Hak k� De mir ci o� lu: Her za man ay -
n� ol mu yor ta bi. Ka fam da bir re per tu var
olu yor ama her gös te ri de bir kaç ta ne ye ni
tür kü ek li yo rum. Ama ge nel bir çiz gim var

ta bi. Ana do lu’nun çe �it li yö re le rin den tür -
kü le ri söy lü yo rum. 

● Fark l� dil ler de de söy lü yor mu su nuz?
Ke� ke söy le ye bil sey dim. Fark l� dil le ri b� -

ra k�n, do� du �um top rak la ra ait olan Laz ca di lin -
de bi le söy le ye mi yo rum. Bü tün tür kü le ri Türk çe

söy lü yo rum.
■ ‘�NAN DI �I MIZ �E Y� YA PI YO RUZ’

● Pe ki, Te lin Di li Ol sa et kin li �i nin si zin için an la m� ne -
dir? Ne den tür küy le �ii ri bi ra ra ya ge ti rip böy le bir gös te ri
dü zen le me ge re �i duy du nuz?

�.Hak k� De mir ci o� lu: �nan d� �� m�z bir �e yi, bu tür kü
olur, �i ir olur; ay n� der di olan in san lar la pay la� ma ih ti ya c� di -
ye bi li rim. 

Kap tan: Ola bil di �in ce po pü ler bir da yat ma ile kar �� kar -
�� ya y�z. Biz böy le ya �a yan in san lar de �i liz. Sa de ya �� yo ruz,
sa de lik ten ya na ta v�r al� yo ruz. Yap t� �� m�z i� te de in san la r�n
der di ol du �u nu bi li yo ruz. Bir di ze ile o der de bel ki bir ç� k��
yo lu, Nâ z�m Hik met’ten, Ha san Hü se yin’den oku du �um bir
di ze der man ola cak t�r. Dü� mü �e, y�l g� na bir di renç ola cak t�r.
�u an ya �a d� �� m�z or tam kor ku film le ri ni arat m� yor. Bu kor -
ku or ta m�n da bir umut ola bi lir sek di ye ç�k t�k yo la. Umu du
her da im di ri tut mak için.

alan da, sa nat ese ri de in sa no� lu nun ma ri fet -
le rin den dir. �ki si de, ‘ger çek’ de �il dir. �s ter se -
niz sa nat� bi raz kol la yal�m ve “ya lan in san�n
uy dur mas�, sa nat ise yak��t�rmas�d�r” de yi ve -

re lim. Ama bak may�n; iki si de ayn� kap�ya ç�kar.
Ya lans�z ha yat ol ma ya ca�� gi bi, sa nats�z ya �a -

mak da ola naks�zd�r. On lar ne yap�p edip bir yer -
den s�z�p ha ya ta kat�l�rlar. Ya lan�n da sa nat fa ali yet -
le ri nin de ke yif ve ri ci, zevk len di ri ci et ki le ri ol du �u
gi bi, üzü cü so nuç lar� da vard�r. Do� ru su iki si de ya -
rat�c�l�k is ter. Ka ba ya lan bir ya na; za ra fet le, in ce lik -
le dü zen len mi� ya lan denk lem le ri ni ya ba na at ma -
mal�d�r. Sa nat’a ge lin ce, es te tik kayg�lar ve ku ral lar
ona ya la na gö re bir ayr�cal�k ve rir ama ne olur sa ol -
sun sa nat da so nuç iti ba riy le bir sah te ci lik tir. Bir
ke re do �a da yok tur. Ya ni do �al de �il dir; ya payd�r.
Bu nun için Os car Wil de, sa nat için “ken di sin den
bah se dil mez ise yok tur” der. �n san lar�n sa na ta ve
ya la na ih ti yaç lar� da yads�na maz. Os car Wil de’�n
An dre Gi de’le olan ko nu� mas�nda ona, “Du dak -
lar�n�z� be �en mi yo rum. Öm rün de bir de fac�k ol sun
ya lan söy le me mi� in san�n du dak lar� gi bi düz ve an -
lams�z. Du dak lar�n�z�n an tik bir Yu nan mas ke sin -
de ki du dak lar gi bi k�vr�ml� ve gü zel ol mas� için si ze
ya lan söy le me si ni ö� re te ce �im” der. De mek is te -
di �i, sa nat ese ri nin gö rü nen ger çe �i, her ke sin gör -
dü �ü nü ifa de den iba ret bir i� ol mad���d�r. �u öy kü -
yü an lat�r: “… Bü tün gün çal���p yo ru lan köy lü ler,
ak �am lar� kö yün ma salc�s� çev re sin de top lan�p,
zevk le onun an latt�klar�n� din ler mi�, hay di an lat bu -
gün ge zip to zar ken ne ler gör dün di ye so rar larm��.
Ma salc�; an lat�rm��: ‘Or man da bir k�r tanr�s� gör -
düm, flüt çal�p or man pe ri le ri ni dans et ti ri yor du’.
Köy lü ler da ha da ha an lat der ler mi�, o da de vam
eder mi�: de niz k�y�s�na var�nca dal ga lar�n ke -
nar�nda otu ran üç de nizk�z� gör düm, ye �il saç lar�n�
alt�n ta rak la tar�yor lard�…’ Köy lü ler onu ma sal söy -
le di �i için se ver ler mi�… Ma salc� yi ne bir gün, her
gün kü gi bi ge zin ti ye ç�km��. De niz ke nar�ndan ge -
çer ken üç de niz k�z� dal ga la ra otur mu� ve ye �il
saç lar�n� alt�n ta rak la tar�yor lar.. Or ma na ge lin ce
de, or man pe ri le ri ni flüt ça la rak oy na tan K�r
Tanr�s�’n� gör mü�. Ak �am kö ye dö nün ce et raf�n�
çe vi ren köy lü ler on dan yi ne gör dük le ri ni an lat -
mas�n� is te mi� ler. Ma salc� ise ‘bu gün hiç bir �ey
gör me dim! de mi�.”

�n san lar�n ma sa la, ya ni ya la na, ya ni ya rat�c�l��a
ço cuk luk lar�ndan ba� la ya rak al��t�klar�n� bi li yo ruz.
Bir es te tik kayg� ol ma sa bi le in sa no� lu, ha yal le rin
ale mi ni kü çük lü �ün den iti ba ren arar ve ya �ar. Yük -
sek, ya rat�c� sa nat, akl�n mant���n en gin du var -
lar�na, çe lik ka fes le ri ne t�rman�p, on lar� a�an bir he -
ye can�, du yarl��� özel bir dil le ve form la yans�tan,
de rin/iç sel ger çek li �i an lat ma i�i de �il mi dir? �ki bin
be� yüz se ne ön ce Pla ton (Ef la tun) “ço �u nes ne ler
gö rü lür kav ran maz; ide alar sa kav ran�r gö rül mez”
de me mi� mi dir? �� te sa nat da bir bak�ma bu gö -
rün me yen fa kat in san lar�n iç le rin de du yup ya -
�ad�klar�n�, dü� le dik le ri ni ve hiç bir za man ifa de
ede me dik le ri ni, kes kin ve bast�r�lm�� is tek le ri ni ve
duy gu lar�n�; öz gün bir ifa de bi çi miy le dil len dir mek,
tas vir et mek de �il mi dir? Öz gür lük or tam�na, ce sa -
re te ve de en ön ce sa mi mi ye te muh taçt�r. Sa mi mi
ol ma yan sa nat ça bas� ya van kal�r, eser le �e mez;
onun için de bir sü re yan�lt�c� ola rak or tal�kta ge zin -
se bi le za ma na da ya na maz ve unu tu lur gi der.

Ya lan ba zen bi rey sel de �il, top lum sal da olur.
Hat ta top lum sal, ya ni ko lek tif ya lan la ra s�k s�k rast -
lan�r. Böy le ko lek tif ya lan lar� ço �u za man si ya set,
he ge mo nik güç ler üre tir ve ya yar; in san lar� ol mad�k
�ey le re inan mak ve ya kat lan mak zo run da b�rak�r.
K�sa cas� ya lan çe �it li bi çim ler de sos yal ya �am�n
renk li ve et kin bir ens trü man�d�r. Bü yük ro manc�
Bal zac bo� ye re “tö re ler mil let le rin ri yas�d�r” de me -
mi� tir.

Bir ün lü dü �ü nür “… gü zel (es te tik gü ze li kas -
te di yor) ha yat�n lük sü de �il, çe kir de �i ve da ya -
na��d�r” di yor. Ama An dre Gi de’in de di �i gi bi “es -
te tik an lam da ki gü zel; ya ni sa nat hiç bir za man do -
�al bir ürün de �il dir. O an cak yap ma bir ça ba ile el -
de edi lir. Sa nat la ta bi at yer yü zün de re ka bet ha lin -
de dir. Evet, sa nat ta bi at� ku cak lar ve onu kol lar�
aras�nda s�kar. Ama de ne bi lir ki, -hasm�m� ku cak -
lad�m, ama bo� mak için-“. Sa nat her za man ye ni -
lik ve öz gün lük de mek tir. Bu nun için de hep uç la -
ra yol cu luk et mek, in san�n öz lem le ri ni, dü� le ri ni sa -
nat ger çek li �iy le dil len dir mek, k�sa cas� ol ma yan�
ol dur mak ve ka bul et tir mek tir.

Re sim sa nat�n�n unu tul maz da hi si ve sim ge si
Pi cas so sa nat�n özü nü, ru hu nu her �e yi ni
dam�t�lm�� bir ifa dey le çarp�c� bi çim de aç�klar: “…
sa nat, do� ru luk alan�na ait bir �ey de �il dir. Do� ru -
yu fark et me mi zi sa� la yan bir ya land�r sa nat. Ya -
lan lar�n do� ru lu �u na ba� ka lar�n� ik na ede cek yo lu
bul mal�d�r… �im di ye ka dar do �al bir sa nat ese ri
gö ren var m�, bil mek is te rim”.

Dik kat edi lir se kit le ler, top lum ha yat�nda ge le -
cek le ri için ken di le ri ne ger çek du rum lar�n� tas vir
eden ve ya ele� ti ren si ya si ha re ket le re de �il; ge nel -
lik le çok �ey va ad eden le re yö ne lir ler, oy ve rir ler.
Hat ta ta ma men inan ma sa lar bi le ele� ti ren ve zor -
luk lar� tes pit eden le re kar��, va ad eden le ri ter cih
eder ler. El bet bu du rum, mil let le rin ge li� me ka te -
go ri le ri ne gö re orant�l� �e kil de de �i �ir. Ama, in san -
lar�n ha yal le ri ni di le ge ti ren, öz lem le ri ni ok �a yan
söy lem, ger çek ol ma sa bi le çe ki ci dir. Ma sal dan
ho� lan ma yan ço cuk ol ma ya ca�� gi bi, ye ti� kin le rin
de ma sa la her za man dü� kün ol duk lar�n� kork ma -
dan söy le ye bi li riz. Yok sa in san lar si ne ma la ra, te le -
viz yon di zi le ri ne, ro man la ra, ti yat ro la ra ko �ar lar
m�yd�; ora da ken di le ri ne su nu lan hül ya la ra, ol -
mad�k fe la ket li sah ne le re ve ya ter si he ye can ve ri ci
gü zel lik le re, zen gin lik le re, ele ge çi re me ye cek le ri
ya �am la ra dal�p gi der ler miy di?

Yaz�y�, Or han Ve li’nin ba ba �a ir Pa ul Var la -
ine’den çe vir di �i, �i ir sa nat�n� tan�mla yan �ii rin den
bir al�nt�yla ba� la yal�m…

“Hep mu si ki, bi raz da ha mu si ki;
Ha va la nan bir �ey ol malı mısra
De li bir gö nül den kalkıp git me li
Ba� ka gök le re, ba� ka sev da la ra
Da�ılıp tu zu sa bah rüz gârına
Mısra ların alsın ba�ını git sin
Ke kik na ne ko ka rak tan dört ya na
Üst ta rafı ede bi yat bu i�in.”
�n san ların gön lü hep bu üst ta ra fa kayıp git mez mi?

Murat  KATOĞLU

Y

Yalan’a ve
Sanat’a Övgü
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�smail Hakkı Demircio�lu ve Sabri Ejder Öziç nam-ı di�er Kaptan ‘Telin Dili
Olsa’ adlı �iirli konser etkinli�iyle 29 Mart’ta Kadıköy Belediyesi Barı�

Manço Kültür Merkezi’ne konuk oluyor. Demircio�lu ve Öziç, bu etkinli�i
‘umudu her daim diri tutmak için’ düzenlediklerini söylüyorlar.

● Tolga KARAGÖZ

Bugüne kadar Gönlü Güvercinli Kad�n
(1997), A�k Konu�ur Bütün Dilleri (2002),
Gizdü�ümler (2005) ve Babam�n B�y�klar�

Yoktu (2008) gibi kitaplar� bulunan
Kad�köylü �air Tekin Gönenç’in son
kitab�, ayr� bir özellik ta��yor. Karanfil

Sesleri’nde bulunan ilk �iir, Ay�e Kulin
taraf�ndan kullan�lm��. Ayn� zamanda
üniversiteye giri� s�nav�nda kullan�lan

�iirler de kitapta mevcut, MEB lise
ders kitaplar�nda da

Gönenç’in �iirleri
bulunmakta. Bugüne
kadar ç�kan 5 kitab�n�n
3’ü �iir 2’si öykü olan

�airin 6. kitab� da yolda. 
Gönenç, bir önceki

kitab�nda bulunan eserin
ba�l��� ile bir sonraki
kitab�na isim koyuyor.

�iirde uzun uzun yap�lan
biçim içerik kavgalar�na ve

keskin s�n�rlara taraf
olmayan �air, hayat�n

kendisinden beslendi�ini ve
bütün ak�mlar� takip ederek,

hepsinden pay ç�kard���n�
belirtiyor. Sadece �iirde genç

kalmak gayesinde olan Gönenç,
kitab�nda hiçbir �iirin tarihini belirtmiyor.
Ona göre ya�lanan �iir, etkisini kaybedip

yok olacakt�r. “Bu gün �lhan Berk’in,
Cemal Süreya’n�n �iirlerinin dipdiri ayakta
oldu�unu görüyoruz. �airin ya��yla �iirinin
ya�� ayn� ilerlemez” diyen Gönenç, ayn�
zamanda �iirini olu�tururken geçmi�teki
ba��n kopar�lmadan, modern ak�mlar�n

özümsenmesi gerekti�ini söylüyor.
‘OKUR OLMADAN YAZAR

OLUNMUYOR’
Kitaplar aras�nda geçen çocuklu�un

ard�ndan, �stanbul Üniversitesi Eczac�l�k
Fakültesi’ne gelen Gönenç, �iirle bu

y�llarda tan���yor. �lk �iirlerini Ya�ar Nabi
Nay�r’�n ba��nda bulundu�u Varl�k

dergisinde yay�nlayan �air, yurt d���nda da
edebiyat topluluklar�yla beraber çal���yor.
Özellikle Pen Uluslararas� Yazarlar Birli�i
ile hemen hemen tüm dünyay� dola�an

Gönenç, �iirinde bu sayede bamba�ka bir

bak�� yakalad���n� belirtiyor. Yurda
döndü�ünde döneminin edebiyat

çevreleriyle beraber çal��an Gönenç,
birçok ödül ald�. Hatta Cemal Süreya,
Tekin Gönenç için �unlar� söylemi�ti:
“�kinci Yeni’nin imgeci �iirini yal�n bir
planda i�liyor. Onu yeni ayr�nt�larla

zenginle�tiriyor.” 
Gönenç, “Yazar�n dile hâkim olmas�,

ça��na hâkim olmas� için iyi bir okur
olmas� gerekmektedir. Okur
olmadan yazar olunmuyor”
diyerek okuman�n öneminin

alt�n� çiziyor.
GENÇ YAZARLAR

ACELEC� OLMASINLAR
Genç �air ve yazarlara

tavsiyelerde bulunan
Gönenç, sürekli üretmenin,

çok okuman�n, merakl�
olman�n ve özellikle de
aceleci olmaman�n alt�n�

çiziyor. Edebiyat
dergilerinin, edebiyat�n

mutfa�� oldu�unu
belirten �air, gençleri
buralarda görmekten

mutlu oldu�unu
söylüyor. “Gençler fanzin

ç�kart�yorlar, bu çok güzel, gençlerin
böyle u�ra�lar�n� desteklemek gerekli,

gerçekten de yetenekli isimler yeti�iyor”
diyen Gönenç gelecek ad�na Türk

Edebiyat� için ümitli konu�uyor. Bugün,
Yazarlar Sendikas� ve Pen Uluslararas�

Yazarlar Birli�i ile etkinlikler yürüten
Gönenç, her türlü platformda gençlerle
birlikte olmaktan ve onlarla kar��l�kl� bilgi

al��veri�inde bulunmaktan mutluluk
duydu�unu belirtiyor.

Kadıköylü �air Tekin Gönenç’in son
kitabı Karanfil Sesleri çıktı. Sivas’ın

küçük bir ilçesinde ba�layıp,
�stanbul’a kadar uzanan bir

ya�amın en son verdi�i meyve
Karanfil Sesleri. Gönenç’in do�um

gününde yani 8 Mart’ta, Varlık
Yayınları’ndan çıkan Karanfil

Sesleri okurlarını bekliyor.

Te kin Gö nenç’ten
Ka ran fil

Ses le ri

Önce bıyık aralarına gizledi
Yarım kalan gülü�ünü

Sonra sararmı� bir gülü
Özenle çıkarıp kitap sayfalarından

Yakasına taktı
Do�rusu delikanlı adamdı
Ba�ka türlü a�layamazdı

ADAM

Tekin GÖNENÇ

Umudu diri tutmak için
TELiN DiLi OLSA…
Umudu diri tutmak için
TELiN DiLi OLSA…
Umudu diri tutmak için
TELiN DiLi OLSA…
Umudu diri tutmak için
TELiN DiLi OLSA…
Umudu diri tutmak için
TELiN DiLi OLSA…
Umudu diri tutmak için
TELiN DiLi OLSA…

Arzunun Onda Dokuzu
Galası, Kadıköy
Haldun Taner
Sahnesi’nde

yapılan Arzunun
Onda Dokuzu
(Dokuz Kadın),
sava� kar�ıtı

bir oyun.

�smail Hakkı
Demircio�lu

Kaptan
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KA DI KÖY’DEN
� KONFERANS
� Dü�ünce Tarihi Boyunca Müzik /
Müzikte Yetene�in Geli�tirilmesi
Müzik yazar� Ahmet Say'�n “Dü�ünce
Tarihi Boyunca Müzik ve Müzikte
Yetene�in Geli�tirilmesi” konular�n�
i�leyece�i konferans, 30 Mart
Çar�amba saat 18.00'de Kad�köy
Belediyesi Süreyya Operas�'nda
gerçekle�ecek. Konferansa kat�l�m
ücretsiz. Ahmet Say söyle�isinde iki
konuyu ele alacak: Birinci konu, “Tarih
boyunca felsefenin müzik sanat�na
etkileri” ba�l��� alt�nda i�lenecek.
Felsefenin do�u�u ile insanl�kta müzik
yapma bilincinin ba�lamas�n� M.Ö.
4000 y�l öncesinden itibaren
günümüze de�in ya�anm�� felsefe
okullar� ve müzikteki ça� stilleri
ko�utunda özetleyecek olan Say, �u
dönemlere a��rl�k verecek: Antik
Yunan felsefesi ve müzik; Ortaça�
karanl���nda ayd�nl�k aray��� ve kilise
müzi�i; Rönesans ve çokseslilik ili�kisi;
17. yüzy�l felsefesi ve Barok müzi�in
temel kazanmas�; 18. yüzy�l�n
ortalar�ndan ba�layarak ayd�nlanma
felsefesi ve müzikte Klasizm; Frans�z
Devrimi'nin hüsranla sonuçlanmas�
üzerine dü�üncede bireyselcili�e
dönü�ün sanattaki yans�mas� olarak
Romantizm; “E�itlik” ilkesinin uluslar için
de geçerlilik kazanmas� sonucunda,
sanatta ulusal ak�mlar; Felsefe ve
sanatta, 19. yüzy�l sonunda ba�layan
modern ak�mlardan günümüze uzanan
çizgi. �kinci konu, müzikte yetene�in
geli�tirilmesine ayr�l�yor. Özellikle
çocuklar� müzik dersleri alan veliler için
ilke ve yöntemlerin tart���lmas�na yer
verilecek. www.sureyyaoperasi.org

� T�YATRO
� Engelsizsevda.com
“Bir engeliniz yoksa bu oyuna gelin,
engeliniz varsa mutlaka gelin. Hayat�n her
alan�nda zaman zaman çe�itli engellerle
kar��la�an sizler, ömür boyu bir tak�m
engellerle ya�amak zorunda olanlar�n
önündeki engelleri kald�rmak istemez
misiniz? Gelin birlikte yani biz sahnede
siz seyir yerinde iken sorunun de�il
çözümün bir parças� olmak için haz�r
bulunal�m.” Ankara Komedi

Tiyatrosu’nun ça�r�s�n� yapt���
“Engelsizsevda.com” oyunu engellilerin
sahnede oyunculuklar�n� gösterdikleri bir
oyun. Ücretsiz olarak sahnelenen oyunu
Turgay Y�ld�z yazd� ve yönetti.
Engelsizsevda.com, 28 Mart Pazartesi
günü saat 15.00 ve 20.30’da Kad�köy
Belediyesi Kozyata�� Kültür Merkezi’nde.
www.kkm.gen.tr
� Dumanaltı A�klar
Ülkemizin ünlü gazeteci ve kö�e
yazarlar�ndan Selahattin Duman’�n kö�e
yaz�lar�ndan derlenerek Gökhan Erarslan
ve Ferhat Ergün’ün oyunla�t�rd���
“Dumanalt� A�klar”, Hüseyin Avni
Danyal’�n tek ki�ilik oyunu. Oyun, Türk
kad�n� portresini her yönüyle ortaya
koyup mizahi bir dille anlatmas�yla dikkat
çekiyor. O güne dek evlenme yolunda üç
kez son anda direkten dönen bir adam�n
dördüncü kez evlenmeye niyetlendi�i
gecede di�er müstakbel adaylar�
hat�rlamas�yla ba�lar. Sahnede Hüseyin
Avni Danyal’a piyanosuyla Deniz Aras
Sipahi e�lik ediyor. Dumanalt� A�klar, 26
Mart Cumartesi günü saat 20.30’da
Kad�köy Belediyesi Kozyata�� Kültür
Merkezi’nde. www.kkm.gen.tr
� Kız Kurusu Gül Hanım
K�z Kurusu Gül Han�m, tüm ya�am� â��k
oldu�u adam� beklemekle geçen, bu
kara yazg�s�na ba� kald�ramayan genç bir
k�z�n hüzün dolu öyküsü. Güney
Saraço�lu’nun yönetti�i oyunun ���k ve
ses rejisini Süreyya Karaduman yap�yor.
K�z Kurusu Gül Han�m, 28 Mart Pazartesi
günü saat 20.00’de Bar�� Manço Kültür
Merkezi’nde izleyiciyle ücretsiz
bulu�acak. www.bmkm.gen.tr
� Sunay Akın Söz Gösterisi
Y�llard�r modern bir meddah tavr�yla
sahnede sevenleriyle bulu�an Sunay
Ak�n, anlatt�klar�yla geçmi�ten günümüze
köprüler kuruyor. Bu yeni gösterisiyle
izleyenleri kendi içlerine unutulmaz bir
yolculu�a davet ediyor, kâ��t gemilerden
emekli kaptan. Gerçek de�erlerimizin
hisse senetleri de�il hissi senetler
oldu�unu bir kez daha anlatacak söz
cambaz�… Sunay Ak�n’�n tek ki�ilik
gösterisi 29 Mart Sal� günü saat 20.30’da
Kad�köy Belediyesi Caddebostan Kültür
Merkezi’nde. www.ckm.gen.tr
� Ba�ka Kapıya

Ali Erdo�an’�n yeni oyunu “Ba�ka
Kap�ya” bu hafta Halis Kurtça Kültür
Merkezi’nde sahneleniyor. 30 Mart
Çar�amba günü saat 20.30’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
� Vanya Dayı
Tiyatro Stüdyosu, 20. y�l�n� Anton
Çehov’un ünlü eseri “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�”, 30 Mart
Çar�amba günü saat 20.30’da Kad�köy
Belediyesi Kozyata�� Kültür Merkezi’nde
izleyiciyle bulu�acak. www.kkm.gen.tr
� Kaç Baba Kaç
Marmara Üniversitesi Marmara
Oyuncular� Toplulu�u, Ray Cooney’in
“Kaç Baba Kaç” oyununu Kad�köy
Belediyesi Bar�� Manço Kültür
Merkezi’nde sahneliyor. 30 Mart Sal�
günü saat 20.30’da izleyiciyle bulu�acak
oyunda Hakan Akpolat, Tiber Mente�e,
Bora Aksu, Hatice Bozkurt, Rüveyda
Özdemir, �smail Koca, Akif Y�lmaz, Yener
�ahin ve Özge Arslan rol al�yor. 
www.bmkm.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 31 Mart Per�embe günü
saat 20.30’da Caddebostan Kültür
Merkezi’nde görülebilir.

www.ckm.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 25 Mart Cuma ak�am�
saat 20.30’da Bar�� Manço Kültür
Merkezi’nde izleyebilirsiniz. Oyun ayr�ca
Dünya Tiyatrolar Günü nedeniyle 27 Mart
Pazar saat 15.30’da ücretsiz
sahnelenecek.  www.bmkm.gen.tr

� A�k Grevi
Tiyatro Merdiven’in sahneye koydu�u
“A�k Grevi”, Anadolu’da geçiyor.
Kad�nlar, kocalar�n�n iktidar, rant ve
di�er kavgalar�ndan b�km��, bu i�e bir
çare arar. Kad�nlar�n hayata
bak���ndaki bar��ç� tutum oyunda
erkeklere bir oyun kurarak bunu
anlatmak istemeleriyle devam eder.
Kad�nlar oyun içinde oyun kurarak

onlara eskiden olan bir hikâyeyi anlat�r ve
devam�nda A�k Grevi ilan ederler. Kad�n
erkek çat��mas�n� keyifli bir oyunla
sahneye koyan Tiyatro Merdiven’i
izlemek istiyorsan�z 25 Mart Cuma ve 31
Mart Per�embe günü saat 20.30’da
Kad�köy Belediyesi Halis Kurtça Kültür
Merkezi’ndeki oyunu kaç�rmay�n!
www.hkkm.gen.tr

� KONSER
� �irin Pancaro�lu “A�k ve
Romantizm” Konseri
Arp sanatç�s� �irin Pancaro�lu Kad�köy
Belediyesi Süreyya Operas�’nda verece�i
“Arp ve Romantizm” ba�l�kl� solo
resitalinde Rönesans’tan günümüze
romantizmin izini ta��yan renkli bir
programla dinleyicileriyle bulu�uyor.
Klasik müzi�e oldu�u kadar
geleneksel müzi�e duydu�u
ilgiyi de program�na ta��yan
sanatç�, �rlanda ezgilerinden,
�spanya'ya, Arp Sanat�
Derne�i'nin “�stanbul’un Ses
Telleri” albümü için sipari�
etti�i Bar�� Perker imzal� “Yedi
Resimle �stanbul” ba�l�kl� yeni
yap�t�ndan tangolara uzanan,
kültürler ve zamanlar aras�
romantik bir yolculu�a davet
ediyor. 
Konser 28 Mart Pazartesi
günü saat 20.00’de Kad�köy
Belediyesi Süreyya
Operas�’nda.
www.sureyyaoperasi.org
� Cem Karaca, senfonik
orkestra ile anılacak
Anadolu Rock müzi�inin
efsane �ark�c�s� Cem Karaca,
66. do�um günü nedeniyle 2
Nisan Cumartesi gecesi
gerçekle�ecek konserle
an�lacak. Konserde
Karaca’n�n �ark�lar�n� ayn�
zamanda Varta ve
Remington’un genel müdürü
olan Devrim Altanay
seslendirecek. Konserde
Altanay’�n “Cemniyet” adl�
grubunun yan� s�ra Turhan Yükseler
yönetiminde 40 ki�ilik senfonik orkestra
da sahne alacak. Cem Karaca’y� anma
etkinli�i saat 20:00’de Kad�köy Halk
E�itim Merkezi’nde gerçekle�ecek. 
� Livane’de Grup Marsis konseri
Kad�köy’ün popüler mekânlar�ndan
Livane’de konserler serisi devam ediyor.
LivaneI’de 25 Mart Cuma ak�am� saat
21.30’dan itibaren Grup Marsis sahne

alacak. Korhan Özy�ld�z ile Ceyhun Demir
taraf�ndan kurulan, ad�n� Kaçkar
Da�lar�’n�n 7. büyük zirvesi olan
Marsis’den alan grup, Türkçe, Lazca ve
Gürcüce �ark�lar� ba�ar�yla seslendiriyor. 
Tel: 0216 414 40 96

� BALE
� Tozlu Hayaller
Ça�da� Bale Toplulu�u, 39. y�l�nda Cem
Ertekin’in yeni eseri “Tozlu Hayaller”
balesini, izleyici ile bulu�turuyor. �stanbul
Devlet Balesi solist dansç�lar�n�n da yer
ald��� sanatç� kadrosu ve C.Monteverdi
müzikleri e�li�inde CKM sahnesinde.
Tozlu Hayaller Bale Gösterisi 26 Mart
Cumartesi günü saat 20.30’da ba�l�yor. 
www.ckm.gen.tr

� GÖSTER�
� The Great Clarınet Circus
�stanbul Klarnet Derne�i–Klarnet Korosu
farkl� bir gösteriyle kar��m�zda! Ho�land���
k�z�n ilgisini çekmek isteyen müstahdem
Kerem ile orkestra �efi aras�ndaki
inan�lmas� güç mücadele s�ras�nda
olaylar t�rmanacak ve sihir ba�layacak.
Görsel efektler, dans ve virtüozite içeren
performans�n sergilendi�i, ne�eli, ilgi
çekici ve müzikal bir komedi “The Great
Clarnet Circus”. Bu ilginç ve keyifli
gösteriyi kaç�rmak istemiyorsan�z 30
Mart Çar�amba günü saat 20.30’da
Caddebostan Kültür Merkezi’nde olun!
www.ckm.gen.tr
� Pantomim Gösterisi
�stanbul Üniversitesi Devlet
Konservatuvar� bünyesinde Vecihi
Ofluo�lu taraf�ndan kurulan “Pantomim
Sanat Dal�” bölümü ö�rencileri
Kad�köy’de bir pantomim gösterisi
düzenliyorlar. Pantomim Gösterisi 31
Mart Per�embe günü saat 15.00 ve
20.00’de Kad�köy Belediyesi Bar��
Manço Kültür Merkezi’nde. 
www.bmkm.gen.tr

� SÖYLE��
� Hakan Bayrakçı �le
Tarih Sohbetleri 1
CKM Performans Sanatlar� Yönetmenli�i
yepyeni bir projeyle daha izleyicisini
bulu�turuyor... Mart, Nisan, May�s
aylar�nda farkl� konular�n ele al�naca��;

Tarihçi Hakan Bayrakç�’n�n bilgisi ile
tarihin dehlizlerinde renkli bir yolculu�a
haz�r m�s�n�z? “Muhte�em Yüzy�l” dizisi
ile Türkiye’nin gündemine oturan Kanuni
Sultan Süleyman hakk�nda
bilinmeyenlerin konu olaca�� ilk sohbette
Hakan Bayrakç�, piyano ile Klasik Türk
Müzi�inden örnekler sunuyor; “Cengiz
Han”�n hayat�n� anlatt���, “Çad�rlar”
kitab�n� imzal�yor. Caddebostan Kültür
Merkezi’nde 26 Mart Cumartesi günü
saat 13.00’teki etkinlik ücretsiz.
www.ckm.gen.tr
� Sunay Akın ile “�stanbul’un �ifreleri”
Da Vinci’nin �ifreleri büyük ilgi toplad�.
Peki ya ya�ad���n�z kent �stanbul’un
�ifrelerini biliyor musunuz? �stanbul’un iki
yakas�n� su üstünde yürüyerek geçen
kimdir? Selimiye K��las�’n�n kuleleri

neden k�y�ya paralel de�ildir? K�z
Kulesi’ne uzun y�llar neden hiç kimse
korkudan giremedi? �stanbul’la ilgili daha
nice bilinmeyen s�r Sunay Ak�n’�n tad�na
doyulmayan anlat�m� ile aç��a ç�k�yor.
ECE Türkiye Proje Yönetimi A.�.
taraf�ndan yönetilen CarrefourSA
Maltepe Park Al��veri� Merkezi 23 Mart
Çar�amba günü 19:30 – 21:30 saatleri
aras�nda Sunay Ak�n’� a��rl�yor. Bu

gösteriyi ücretsiz olarak izlemek
için Maltepe Park’a konuk olun ve
siz de �stanbul’un �ifrelerini çözün.
www.maltepeparkavm.com
� Enver Aysever ile Söyle�i ve
�mza
Yunus Nadi Roman Ödüllü
gazeteci-yazar Enver Aysever’le,
edebiyat ile ya�am ili�kisi üzerine
bir söyle�i. Enver Aysever
televizyon ekranlar�ndan sordu�u
“ayk�r� sorular�” büyüteç tuttu�u
“ayr�nt�lar�” okurlar� ile payla��yor.
Kad�köy Belediyesi Sanat
Kütüphanesi taraf�ndan
düzenlenen söyle�i ve imza
etkinli�i 26 Mart Cumartesi günü
saat 15.00’te Caddebostan Kültür
Merkezi’nde. www.ckm.gen.tr
� Demet Taner “Haldun Taner”
Söyle�isi
Türk Tiyatrosu’nun duayeni Haldun
Taner’in e�i Demet Taner, 27 Mart
Dünya Tiyatro Günü’nde e�ini
anlat�yor. Tarihçi Kitabevi’nin
düzenledi�i söyle�i 27 Mart Pazar
günü saat 15.00’te ba�l�yor.
www.tarihcikitabevi.com

� Mustafa Mutlu ile “Çevre ve Biz”
Söyle�isi
Ça�da� Ya�am� Destekleme Derne�i
Kad�köy �ubesi Çevre Komisyonu,
gazeteci-yazar Mustafa Mutlu ile bir
söyle�i gerçekle�tiriyor. Kad�köy
Belediyesi Bar�� Manço Kültür
Merkezi’ndeki söyle�i 25 Mart Cuma
günü saat 14.00’te ba�l�yor.
www.bmkm.gen.tr
� Demokrasi ve Toplum
Birgün Gazetesi ve Haber3 yazar� Ertan
Do�an, Kad�köy Belediyesi Muhtar
Özkaya Halk Kütüphanesi’nde
“Demokrasi ve Toplum”
konulu bir söyle�i
düzenliyor. Do�an,
söyle�isinden sonra
okurlar� için kitaplar�n�
imzalayacak.
“Demokrasi ve Toplum”
söyle�isi, 25 Mart Cuma
günü saat 14.00’te
ba�l�yor. 

� 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 27
Mart Pazar günü Nam�k Kemal’in
“Cezmi” ve 29 Mart Sal� günü Ahmet
Hamdi Tanp�nar’�n “Huzur” isimli kitaplar�
incelenecek. www.ckm.gen.tr

� SERG�
� “Arkada�ım Ihlamur A�acı” Sergisi
Kad�köy’de ya�ayan Aykut Be�en ve e�i
Nebahat Öztürk Be�en’in “Arkada��m
Ihlamur A�ac�” isimli sergisi, 1 Nisan
Cuma günü Caddebostan Kültür Merkezi
Zemin Kat’ta aç�l�yor. Sergide Aykut
Be�en’in �hlamur a�ac�ndan
�ekillendirerek seramik hamuruyla
giydirilmi� çe�itli insan figürleriyle
Nebahat Öztürk Be�en’in ya�l�boya
resimleri yer al�yor. Sergi 20 Nisan’a
kadar görülebilir. www.ckm.gen.tr
� XXVII. Aydın Do�an Uluslararası

Karikatür Yarı�ması Sergisi
Ayd�n Do�an Vakf� taraf�ndan her y�l
düzenlenen, serbest konulu XXVII. Ayd�n
Do�an Uluslararas� Karikatür
Yar��mas�na düzenlendi�i y�llar içinde
136 ülkeden 7300 karikatürist yakla��k
60.000 karikatür ile kat�ld�. Bu y�l birincili�i
Ahmet Öztürklevent’in ald��� yar��mada
dereceye giren ve sergilenmeye lay�k
görülen eserlerin bulundu�u sergi 17
Mart–6 Nisan 2011 tarihleri aras�nda
CKM Sanat Galerisinde izlenilebilir.
www.ckm.gen.tr
� Belma Akda� & Harika Ören
“Renklerin Yolu” Resim Sergisi
Görsel sanatç�lar, Harika Ören ve Belma
Akda� 2011 y�l�n�n ilk ki�isel sergisini
Kad�köy Belediyesi Ba�kanl�k Binas�
Fuayesi’nde aç�yorlar. 26 Mart Cumartesi
saat 16.00’da aç�lacak olan sergi 1
Nisan’a kadar görülebilir.
� �llüstrasyon ve Resim Sergisi
Tolga Eti Sanat Evi, 26 Mart-30 Nisan
2011 tarihleri aras�nda Boyal�ku�
�llüstratörler Grubu’nun “Küçüklere ve
Büyüklere Masallar”  ad� alt�nda kar���k
tekniklerle haz�rlam�� olduklar� özgün
çal��malar� sanatseverlerle bulu�turuyor.
www.tolgaetigaleri.com
� Gül Hiçdurmaz
“Algıdan Yansımalar II”
Gül Hiçdurmaz’�n farkl� sanat
disiplinlerinin deneyimleriyle, kendi
ya�am alanlar�nda olu�an izlenimleriyle,
insan ö�esinin de�erleri, ya�anm��l�klar�n
haf�zada b�rakt��� etkilerle,
kompozisyonlar�nda, figür kullan�mlar�n�

a��r� soyutlamalarla sembolik formalara
dönü�türdü�ü eserleri 19 Mart-3 Nisan
tarihleri aras�nda Caddebostan Kültür
Merkezi’nde izlenebilir.
www.ckm.gen.tr
� Asuman Düzgün Ki�isel Resim
Sergisi
Asuman Düzgün Ki�isel Resim
Sergisi, 25 Mart Cuma günü Kad�köy
Belediyesi Bar�� Manço Kültür
Merkezi’nde aç�l�yor. Sergi 31 Mart’a
kadar görülebilir.
www.bmkm.gen.tr
� �enay Lüle Yol Öyküleri Resim
Sergisi 
�enay Lüle’nin yol öykülerini anlatt���
resim sergisi 30 Mart’a kadar Kad�köy
Belediyesi Halis Kurtça Kültür
Merkezi’nde görülebilir.
www.hkkm.gen.tr
� “Deneysel Giysi Tasarımı”
Ö�renci Çalı�maları
Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler
Meslek Yüksekokulu Moda Tasar�m
Program� 1. s�n�f ö�rencilerinin
“Deneysel Giysi Tasar�m�” dersi
kapsam�nda; biçim, renk, malzeme,

yap�, i�lev ili�kilerini
kurarak geleneksel
kal�p haz�rlama ve
diki� tekniklerine
ba�l� kalmadan,
farkl� doku ve
kuma�lar� kullanarak,
katlama tekni�i ile
haz�rlad�klar�
“Deneysel Giysi
Tasar�m” çal��malar�
20–27 Mart 2011
tarihleri aras�nda
CKM 3. kat fuaye
salonunda
izlenebilir.
www.ckm.gen.tr
� 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
� 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

� ÇOCUK
� Aslan Kral Sirkte
Sar�yer Sanat Tiyatrosu, çocuklar için
Aslan Kral Sirkte oyununu sahneliyor. 26

Mart Cumartesi günü saat 13.00’te
Kad�köy Belediyesi Bar�� Manço Kültür
Merkezi’nde çocuklarla bulu�acak olan
oyun orman� terk edip sirke giden Aslan
Kral’�n o�lu Dodo’nun maceralar�n�
anlat�yor. www.bmkm.gen.tr

KA DI KÖY DI�INDAN
� �FMC’de Selim �leri �mza Günü ve
söyle�isi
�ktisat Fakültesi Mezunlar� Cemiyeti’nin
(�FMC) “Cumartesi Söyle�ileri”nin bu
haftaki konu�u, ba�ar�l� yazar Selim �leri.
“Yazarl�k Maceram Türkiye’de Yazar
Olmak” ba�l�kl� bir söyle�i
gerçekle�tirecek olan �leri, ayn� zamanda
kitaplar�n� da imzalayacak. Selim �leri, 26
Mart Cumartesi günü saat 16.00’dan
itibaren �stiklal Caddesi Ayhan I��k Sokak
No: 6 numaradaki �FMC lokalinde
sevenleriyle bulu�acak.
Tel: 0212 252 61 30

� Sanatçılar AKM için yürüyor
Kültür Sanat-Sen (Kültür ve Sanat
Emekçileri Sendikas�), Atatürk Kültür
Merkezi’ne (AKM) sahip ç�kmak için 27
Mart Pazar günü bir yürüyü� düzenliyor.
“27 Mart günlerden Pazar, sen yoksan
bir eksi�iz” slogan�yla düzenlenecek
yürüyü�, Muammer Karaca Tiyatrosu’nun
önünden saat 11.00’de ba�lay�p, saat
12.00’de AKM önünde devam edecek.
Kültür-Sanat Sen, tüm sanatseverleri
yürüyü�e bekliyor.
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● Haz›rlayan: Semra ÇELEB‹
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yay›nlanmas›n› istiyorsan›z gazetekadikoy@gmail.com’dan bize ula�tırabilirsiniz.
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● Semra ÇELEB�

De ni ze inen dik yo ku� la r�, kâ gir ve ah �ap bi na la r�, Ka -
d� köy’ün ilk apart man la r� ol ma un va n� na sa hip Ya -
hu di va tan da� la r�n yap t�r d� �� ge ni� cep he li ve oy ma -

l� yük sek bi na la r�, ki li se le ri, si ne gog la r�, ca mi le ri, sü per mar -
ket le re kar �� var ol ma sa va �� ve ren kü çük es na f�y la tam
bir ma hal le kül tü rü nün ya �a t�l d� �� yer dir Yel de �ir me ni.
Hay dar pa �a Li ma n�’ndan Ha san pa �a’ya, R�h t�m dan
Mo da’ya ka dar uza nan ge ni� bir alan da bu lu nan bu böl -
ge, Ka d� köy’ün en mer ke zi yer le rin den bi ri ol ma s� na
ra� men, bir ke nar da unu tul ma s� n�n be de li ola rak bir ta -
raf tan ye ni ya p� lan yük sek bi na lar la ad�m ad�m de �i �ir -
ken bir ta raf tan da ka de ri nin de �i� me si ni bek le di bu gü -
ne ka dar. Ve so nun da Yel de �ir me ni’nin gü nü mü ze ka -
dar ge len ta ri hi do ku su ve ken di ne öz gü ma hal le kim li -
�i nin ko run ma s� ve ya �a t�l ma s� için Ka d� köy Be le di ye si
ile ÇE KÜL Vak f� or tak l� �� ile A�us tos 2010’da “Yel de -
�ir me ni/Ra sim pa �a Ma hal le Can lan d�r ma Pro je si”ne
ba� lan d�.

Yel de �ir me ni’ni için de ya �a yan in san lar la bir lik te
ele alan Ma hal le Can lan d�r ma Pro je si; sos yal, eko no mik
ve fi zi ki an lam da da ha sa� l�k l� ve ya �a na bi lir bir kent
par ça s� ya rat ma y� amaç l� yor. Her a�a ma s�n da, Yel de �ir -
me ni’nin so run la r� n� ve ih ti yaç la r� n� en iyi göz lem le yen
ma hal le hal k� ile bir lik te yü rü tü le cek olan pro je, sür dü -
rü le bi lir bir can lan ma y� he def li yor.

Yel de �ir me ni’nin alt ya p� s� n�n ye ni len me si, ta ri hi
eser le rin ko run ma s� ve i� lev len di ril me si, ka mu sal alan -
lar ya ra t�l ma s�, cep he dü zen le me le ri nin ya p�l ma s� gi bi
fi zi ki pro je le rin ya n� s� ra; ma hal le hal k� n�n ma hal le için
so rum lu luk ala ca �� ma hal le ör güt len me si nin ku rul ma s�,
es naf bir li �i nin olu� tu rul ma s�, et kin lik ve atöl ye ça l�� -
ma la r� ya p�l ma s� gi bi sos yal pro je ler can lan d�r ma kap -
sa m�n da ha ya ta ge çi ri li yor.

■ �LK �� MA HAL LE EV�
SON RA KA RA KOL HA NE CAD DE S�

He men he men her so ka ��n da Ta bi at ve Kül tür Var -
l�k la r�’na ka y�t l� ta ri hi bi na ve ya eser bu lu nan Yel de �ir -
me ni, bu ne den le ay n� za man da bir sit ala n�. Ya ni bu ra -
lar da ya p� la cak en ufak bir ça l�� ma için bi le An�t lar Ku -

ru lu’ndan onay ve izin al mak ge -
re ki yor. An cak Ka d� köy Be le di -
ye si sit ala n� için de ol ma yan ba z�
so kak lar da alt ya p� ça l�� ma la r� n�
bi tir di bi le. Bu kap sam da ça l�� -
ma la r� n� yü rü ten Ka d� köy Be le -
di ye si Fen �� le ri Mü dür lü �ü,
Yurt ta�, Ce lal Muh tar, Ye �i lay
So kak la r� n� ta ma men ye ni ler ken,
Uzun ha f�z ve Du ate pe So ka -
��’nda ki ça l�� ma lar de vam edi -
yor. Pro je kap sa m�n da ger çek le� -
ti ri len bir di �er önem li ad�m da
Ra sim pa �a Ma hal le evi’nin aç�l -
m�� ol ma s�. Uzun ha f�z So kak’�n
kö �e sin de bu lu nan ta ri hi bir bi na -
y� ki ra la y�p res to re eden Ka d� köy
Be le di ye si, için de Ço cuk Ko ru -
yu cu Ruh Sa� l� �� Mer ke zi, Ce -
mal Sü re ya Ço cuk E�i tim Mer -
ke zi, Ra sim pa �a Gö nül lü le ri Ofi -
si ve Yel de �ir me ni Pro je Ofi -
si’nin yer al d� �� bi na y� ma hal le li -
nin hiz me ti ne aç t�. Ra sim pa �a
Hiz met Bi rim le ri için de yer alan
pro je ofi sin de ki gö rev li ler, ma -

hal le li nin pro jey le il gi li tüm so ru la r� n� ya n�t l� yor. Pro je -
nin bun dan son ra ki ad� m� ise Yel de �ir me ni’nin çar �� s�
ola rak bi li nen Ka ra kol ha ne Cad de si’nin ye ni len me si. 

■ ‘HAL KI ÇA LI� TAY LAR LA
B�L G� LEN D� RE CE ��Z’

Ka d� köy Be le di ye si Plan ve Pro je Mü dür Yar d�m c� -
s� �u le Say dam, Yel de �ir me ni/Ra sim pa �a Can lan d�r ma
Pro je si ile il gi li ola rak �u bil gi le ri ve ri yor: 

“Yel de �ir me ni Pro je si bir çok alt pro je ile yü rü tü lü -
yor. Hep si bir s� ra y� ta kip et mek du ru mun da. Ör ne �in
�s ke le So kak’� ‘kül tür ak s�’ ola rak ye ni le mek ve ya ya -
la� t�r mak is ti yo ruz. Ka ra kol ha ne Cad de si’ne tüm alt  ya -
p� s� n�n ye ni le ne rek bi na la r�n cep he le ri nin bo yan ma s�y la
ye ni bir çeh re ka zan d�r ma pro je miz var. An cak tüm bu
pro je ler al� na cak ona ya ba� l�. Ba z� cad de le rin ya ya la� t� -
r�l ma s� için �s tan bul Bü yük �e hir Be le di ye si Ula ��m Ko -
or di nas yon Mü dür lü �ü’nden onay ala ca ��z. Ta ri hi bi na -
lar için ise An�t lar Ku ru lu’ndan pro je ona y� al ma m�z ge -
re ki yor. Bun lar bi zi çok en gel le me se de bir sü reç ge rek -
ti ren i� ler. Yi ne bi na iç le rin de ki bah çe le ri Be le di ye ola -
rak dü zen le me pro je miz ise ma hal le hal k� n�n iz niy le
ola cak. Ka ra kol ha ne Cad de si ilk ba� la ya cak pro je miz.
Fen �� le ri Mü dür lü �ü müz iha le i� lem le ri nin ar d�n dan 2-
3 ay içe ri sin de alt ya p� ça l�� ma la r� na ba� la ya cak. Bu -
nun la e� za man l� ola rak cep he le rin iyi le� ti ril me si ne ba� -
la na cak. Mars hall Bo ya da tüm cep he le rin bo yan ma s�
için spon sor ol du. Bun la r� bir bil di rim le de �il ça l�� tay lar
ara c� l� ��y la hal ka an la ta ca ��z. Res to ras yon ge rek ti ren
özel mül ki yet ler için se mülk sa hip le ri ni Be le di ye ola rak
�l Özel �da re si’nin fon la r� na yön len di ri yo ruz. Ta bi bun -
lar k� sa sü re de ola cak i� ler de �il. Ya sal sü reç ler ve ta n� -
t�m fa ali yet le ri uzun ca bir sü reç ala bi lir an cak be le di ye
ola rak ön ce li �i miz bu pro je. H�z la bu i�e gi ri� tik ve a�a -
ma a�a ma bu pro je yi ta mam la ya ca ��z.”

■ ‘YEL DE ��R ME N�’N�N PO Z�S YO NU
10 YIL �Ç�N DE ÇOK DE �� �E CEK’

Kap sam l� bir pro je olan “Yel de �ir me -
ni/Ra sim pa �a Ma hal le si Can lan d�r ma Pro je -
si”, uzun bir sü reç te ta mam la na cak ol sa da,
bu lun du �u yer aç� s�n dan önem li bir po zis yon -
da yer alan sem tin ko run ma s� için bü yük önem
ta �� yor. ÇE KÜL Vak f� tem sil ci si Alp Ulu soy da
bu du ru ma dik kat çe ki yor: 

“�u an da Yel de �ir me ni, Ka d� köy’ün en mer ke zi
yer le rin den bi ri ol ma s� na ra� men ç�k maz so kak gi bi.

Bi raz ke nar da kal m�� bir yer. Ama önü müz de ki 10
y�l için de po zis yo nu çok de �i �e cek bir yer as l�n da.
Bu ra da bü yük kent sel pro je ler söz ko nu su; Mar -
ma ray Pro je si, Ana do lu Ray Pro je si, Hay dar pa -
�a Pro je si, Üs kü dar’a ba� la na cak olan R�h t�m
Pro je si. Bü tün bun lar bi ra ra ya gel di �i za man

Yel de �ir me ni’nin kent için de ki po zis yo nu çok
de �i �e cek. Çok h�z l� bir �e kil de de �i �i me u� ra ya -

cak. An cak bu de �i �i min hal ka ve ma hal le ye za rar ve -
re cek �e kil de ol ma s� teh li ke si var. Bu nun için 10 y�l ön -
ce sin den ya ni bu gün den bel li ka rar lar al�n ma l� ki ora s�
sos yal ve eko no mik ola rak ken di ayak la r� üs tün de du ra -
bi len, ken di kim li �i ni ko ru yan bir yer ol sun. Biz ÇE -
KÜL Vak f� ola rak da ha ön ce de bu tür pro je le re im za at -
t�k. Geçmi�te Ka d� köy Be le di ye si ile bir lik te Ta ri hi Çar -
��’da bir pro je yap m�� t�k. Bi zim için önem li olan çar ��
ve ma hal le ili� ki si. “Çar �� Ko ru ma Pro je si”nin de va m�
ola rak ÇE KÜL’ün Yel de �ir me ni Pro je si’nde yer al ma -
s�, çar �� ve ma hal le ili� ki si ni ku ra bil mek için önemli. Li -
man, çar �� ve ma hal le üç ge ni ni ko ru mak ve bu ko ru ma
pro je si ni �s tan bul’a uy gu la mak he de fin de yiz.”

“Yel de �ir me ni / Ra sim pa �a Ma hal le si Can lan d�r ma
Pro je si” ile il gi li ay r�n t� l� bil gi al mak için; 

Ra sim pa �a Ma hal le Evi:
Ka ra kol ha ne Cad. No:39 Ra sim pa �a / Ka d� köy       

Tel.: (0216) 414 67 15
Ka d� köy Be le di ye si Plan Pro je Müd. 

Ha san pa �a Mah. Fah ret tin Ke rim Gö kay Cad. No: 2
Ka d� köy

Tel.: (0216) 542 50 00 Dâ hi li: 1491-1449

8 25 MART  - 31 MART 2011

‹nal AY DI NO⁄ LU

üzel bir ge le nek tir; kar �� la �an in san lar bir bir le ri ne
“Na s�l s� n�z?” di ye so rar lar. Yi ne ge le nek sel ola rak,
“�ü kür ler ol sun, iyi yim” ce va b� ve ri lir. Bu k� sa so ru
ce vap bel ki de iki in sa n�n ya pa bi le ce �i en gü zel ko -

nu� ma lar dan bi ri dir. Bir ta raf il gi gös te rip ha t�r so rar, di �er
ta raf ise �ü kür duy gu su için de iyi li �i ni ifa de eder. Bu ge le -
nek sel ve gü zel ko nu� ma �ek li nin her gün bi raz da ha unu -
tul du �u nu, ye ri ne �i ka yet le rin, kar ma �a ve yok luk ifa de le ri -
nin, ümit siz li �in, al�n gan l� ��n, olum suz lu �un ege men ol du -
�u nu gö rü yo ruz. “�ü kür ler ol sun” ye ri ne, “Yu var la n�p gi di -
yo ruz”, “�da re edi yo ruz”, “�öy le, böy le”, “Bu dün ya ha li
için de iyi ol mak ola s� m�?”, “�yi di ye lim, iyi ola l�m”, “Ko� tu -
ru yo rum”, “Mü ca de le edi yo rum”, “Ha yat kav ga s� n� sür dü -
rü yo rum” gi bi ya n�t lar da ha çok kul la n� l�r ol du.

Bir ar ka da ��m var d�r; her gün ga ze te le rin üçün cü say -
fa la r� n� okur. Tür ki ye’nin han gi ilin de bir ci na yet ve ya vah �et
ol mu� sa ez be re bi lir. Ne za man kar �� la� sa n�z dün ya n�n kö -
tü lü �ün den, deh �et ten, vah �et ten ve kar ma �a dan söz
eder. Ay n� ga ze te le ri o den li de tay l� ol ma sa bi le ben de oku -
yo rum, te le viz yon la r� ben de iz li yo rum ama dün ya y� onun
gör dü �ü ka dar kar ma �a için de gör mü yo rum. Her top lum -
da her tür has ta bu lun du �u gi bi ruh has ta la r� da bu lu na bi -
lir. Has ta in san la r�n ger çek le� tir di �i bi rey sel olay lar tüm
top lu ma mal edi lip kö tüm ser ol ma mak ge re kir di ye dü �ü -
nü yo rum. Ay r� ca ya p� lan is ta tis tik le re gö re med ya da iz le ni -
lir li �i en çok ar t� ran �ey deh �et ve kor ku do lu ha ber ler mi�.
Bu nu bi raz da med ya n�n ti raj ve rey ting ça ba s� na ba� la mak
ge re kir.

Deh �e te, vah �e te, kar ma �a ya ka p� la rak mut lu lu �u bu -
la bil mek ola s� de �il dir. Mut lu lu �un yo lu �ük ret mek ten ge -
çer. �ü kür, yok lu �u, dar l� ��, umut suz lu �u or ta dan kal d� r�r,
üzün tü ve ke de ri uzak la� t� r�r, ac� la r� azal t�r, bol lu �u, be re ke -
ti �i fa y�, hu zu ru ve se vin ci ar t� r�r. Y�l lar dan be ri ade tim dir,
her gü ne �ü kür le ba� la r�m. Gön lüm, zih nim, ru hum ay d�n -
la n�r. Be re ke tim ar tar, i� le rim ko lay la ��r, gün le rim gü zel le �ir.
Her ge ce yat ma dan ev vel ya �a d� ��m gü zel, be re ket li ve hu -
zur lu gün için Al lah’a �ük re de rim. �ü kür, gün için de is te me -
den de ol sa üze ri me bu la� m��, zih ni me ta k�l m��, gön lü mü
ra hat s�z et mi� olan �ey le rin hep si ni te miz ler, bu te miz lik
için de ra hat ve de rin uyu rum. 

Her kes ten ay r� bir dün ya da ya �a m� yo rum. Her ke si hu -
zur suz eden her �ey le ben de kar �� la �� yo rum. Her ke sin ya -
�a d� �� ac� la r�n, her ke sin ya ka lan d� �� ve ya ya ka la na ca ��
has ta l�k la r�n hiç bi rin den mu af de �i lim. Her ke sin kar �� la� t� ��
hak s�z l�k, ada let siz lik ve yol suz luk la ra ben de mu ha tap olu -
yo rum. Çev rem de ki in san la r�n hiç bi rin den fark l� ve ay r� ca -
l�k l� de �i lim. Ben de ev den ç�k t� ��m an da bir kar ma �a n�n içi -
ne gi ri yo rum. Fa kat kar ma �a y� içi me sok mu yo rum. Kar ma -
�a içim de ol maz sa, d� �a r� da olan la r� d� �a r� da b� rak mak ve
içer de hu zu ru bul mak ko lay olu yor. �ük ret ti �im de çev re mi
sa ran kö tü lük le re odak lan mam so na eri yor. Ho� gö rüm ar -
t� yor. �çim de ki fe rah l�k, ay d�n l�k dik ka ti mi iyi ve gü zel �ey le -
re yo �un la� t� r� yor. 

Ne �e niz, mut lu lu �u nuz, hu zu ru nuz, se vin ci niz yal n�z ca
ne le re dik kat et ti �i ni ze ba� l� d�r. Ne le re dik kat et ti �i niz ise
tü müy le si ze ba� l� d�r. Dö nüp çev re ni ze ba k� n�z. Et ra f� n�z ne
den li gü zel in san lar la do lu. Oyun lar ya pan, gü lü cük ler atan,
gü zel ler gü ze li be be ler, f�r t� na gi bi ko �an, her ye rin den ze ka
f�� k� ran, ele avu ca s�� ma yan, dün ya n�n ge le ce �i ne bu gün -
den sa hip ç� kan ço cuk lar, prens ler ka dar ya k� ��k l�, ak tif, et -
kin, her ye ni li �e aç�k de li kan l� lar, pren ses ler ka dar za rif, gü -
zel, ter bi ye li genç k�z lar… Ye ti� kin ler ise za ten her an kar -
�� la� t� �� m�z, her �e yi mi zi pay la� t� �� m�z dost la r� m�z, ar ka da� -
la r� m�z ve ya dost, ar ka da� aday la r� m�z. Su, top rak, a�aç,
de niz, seb ze, mey ve, ha va, do �a, her �ey, her �ey o ka dar
gü zel, öy le si ne zen gin ve be re ket li ki…

Be be le ri, ço cuk la r�, genç le ri se vi yo rum. He le ye ti� kin le -
re hay ran l�k du yu yo rum. On la ra ya k�n ol mak, ar ka da� l�k la -
r� n� pay la� mak için can at� yo rum. Sa hip ol du �um hiç bir �e -
yin yal n�z ca ba na ait ol ma d� �� na, on la r� ba� ka in san lar la
pay la� mam ge rek ti �i ne ina n� yo rum. Ver mek, sev mek, pay -
la� mak ve hiz met et mek ten da ha bü yük mut lu luk ta n� m� yo -
rum. Dün ya da ki bol lu �a, be re ke te hay ran l�k du yu yo rum.
Be re ke te yo �un la� t�k ça ya �a m� m�n da ha be re ket li ol du �u -
nu gö rü yo rum. 

Zan net me yi niz ki dün ya ya kar �� so rum suz, du yar s�z,
yal n�z ca ken di key fi ne odak la na rak ya �a yan bir in sa n�m.
Dün ya da olan her olay da so rum lu lu �um ve pa y�m bu lun -
du �u nun bi lin ci için de yim. An cak dün ya y� ha fif let mek için
olum suz ener ji yay ma ma ya, olay la ra olum lu bak ma ya ça ba
sar fe di yo rum. Al lah’�n bü yük lü �ü nü, yü ce li �i ni, �ük re de rek,
her an içim de his se di yo rum. Deh �et ve ri ci �ey ler üze rin de
de �il, muh te �em �ey ler üze rin de yo �un la� ma ya ça l� �� yo -
rum. Ola �a nüs tü duy gu lar ve ola �a nüs tü bol luk, be re ket
için de, ola �a nüs tü bir dün ya da ya �� yo rum. �ük re di yo rum,
�ük re di yo rum, �ük re di yo rum…
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Kadriye KASAPOĞLU
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RASiMPA�A MAHALLESi CANLANDIRMA PROJESi BA�LIYOR

YELDEGiRMENi CANLANIYOR!YELDEGiRMENi CANLANIYOR!YELDEGiRMENi CANLANIYOR!YELDEGiRMENi CANLANIYOR!YELDEGiRMENi CANLANIYOR!YELDEGiRMENi CANLANIYOR!
Kadıköy’ün en eski ve tarihi bölgesi
Yelde�irmeni, di�er adıyla
Rasimpa�a Mahallesi, alt yapı ve
üst yapı çalı�malarıyla
yenileniyor. Kadıköy
Belediyesi ve ÇEKÜL
Vakfı’nın ortaklı�ıyla
ba�latılan “Yelde�irmeni /
Rasimpa�a Mahalle
Canlandırma Projesi”
ile mahallenin
günümüze kadar
gelen tarihi dokusu
ve kendine özgü
mahalle kimli�inin
korunması,
ya�atılması
hedefleniyor.

KADIKÖY Belediye
Ba�kan� Selami Öztürk,

“Yelde�irmeni/Rasimpa�a
Mahallesi Canland�rma

Projesi”nin bugüne kadar
bölgede yap�lm�� en büyük
proje oldu�unu söylüyor:

“Yelde�irmeni Canland�rma
Projesi, Kad�köylülerin
bugüne kadar yapm��

oldu�u projelerin en büyü�ü
ve en komplikesi olacak.

Çünkü Kad�köy’ün en tarihi
bölgesi ve 300’e yak�n ta�
evi ve hemen hemen her
soka��nda, caddesinde

Tabiat ve Kültür Varl�klar�’na
kay�tl� eski eseri bulunan bir mahalle. Bu bölge
alt yap�s�yla, kald�r�mlar�yla, binalar�yla, Tabiat
ve Kültür Varl�klar�’na kay�tl� olan eski eserlerle

birlikte yenilenecek. Yakla��k
3,5 y�la yak�n bir zamand�r

ÇEKÜL Vakf� ile
çal��malar�m�z devam ediyor.
Önümüzdeki 3 y�ll�k bir süreç

içerisinde Yelde�irmeni
bölgesi hem alt yap�s� hem
de üst yap�s�yla tamamen

yenilenmi� olacak. �talya’n�n
Siena kenti vard�r;

kald�r�mlar� olmayan,
duvardan duvara ta� yollar�
olan tarihi bir kenttir. Ben
Yelde�irmeni’ni Siena’ya

benzetiyorum. Yelde�irmeni
de Kad�köy’ün tarihi bölgesi.
Sonuçta Yelde�irmeni hem

gerçek kimli�ine kavu�mu� olacak hem de
Kad�köy’ün d��ar�dan turist çeken, en çok

gezilen ve görülen mahallesi haline gelecek.”

SELAMİ ÖZTÜRK: ‘BUGÜNE KADAR
YAPTIĞIMIZ EN BÜYÜK PROJE’

Yel de �ir me ni Pro je si 11 alt pro je den olu �u yor. �� te
bu pro je ler: 
● 1. Alt ya pı Re ha bi li tas yo nu:

Yel de �ir me ni’nin fi zik sel es ki me ye ma ruz kal m�� so -
kak ve cad de le ri nin, ma hal le nin ta ri hi kim li �i ne de say g�
gös te ri le rek ye ni len me si ni amaç la yan pro je ile so kak la r�n
dö �e me ta� la r� n�n ve alt ya p� la r� n�n ye ni len me si, kal d� r�m -
la r�n ve ge ni� çek me me sa fe li par sel le rin uy gu lan ma s�,
kent sel do ku ya uy gun ay d�n lat ma ele man la r� ve so kak
mo bil ya la r� n�n yer le� ti ril me si he def le ni yor. Sit ala n� d� ��n -
da ka lan so kak lar da ye ni le me ça l�� ma s� sü rer ken sit ala -
n� için de ki so kak lar he nüz pro je a�a ma s�n da. 
● 2. Ay rı lık Çe� me si ve Na maz gâ hı Res to ras yo nu:

Ka d� köy’ün en es ki eser le rin den olan ve gü nü müz -
de Mar ma ray met ro hat t� ça l�� ma s�n dan do la y� yok ol ma
teh li ke sin de ki Ay r� l�k Çe� -
me si’nin, Mar ma ray pro je si
de göz önün de bu lu na rak
ko run ma s� he def le ni yor.
Met ro pro je si ta mam lan d�k -
tan son ra çe� me ve na maz -
gâ h� n�n res to ras yo nu na
ba� la na cak. 
● 3. Cep he Re ha bi li tas -
yo nu:

Yel de �ir me ni sit ala n�
içe ri sin de ka lan alan da bi -
na la r�n kent sel ta sa r�m il ke -
le ri do� rul tu sun da ele al� na -
rak ye ni len me si, �e hir ci lik,
mi mar l�k ve kent es te ti �i
aç� s�n dan gü zel bir gö rü nü -
me ka vu� ma s� için; cep he
ye ni le me si, ilan-rek lam ta -
be la la r� ve ta n� t�m pa no la r� -
n�n bel li stan dart lar da uy gu -
lan ma s� ve her bi na ya uy -
gun renk kod la ma s� ve ri le -
rek bi na la r�n ay k� r� cep he
uy gu la ma la r�n dan kur ta r�l -
ma s� pro je nin kap sa m� n�
olu� tu ru yor. Bu amaç la il ke
ka rar la r� al�n d�, Mars hall Bo -
ya ile pro to kol im za lan d� ve res to ras yon bil gi len dir me
prog ra m� ba� la d�.
● 4. �s ke le So kak Kül tür Ak sı:

�s ke le So kak ya ya la� t� r� l�r ken, Ke mal Ata türk Li se si
için de bu lu nan Fran s�z Ki li se si res to re edi le rek kül tür
mer ke zi ya p� la cak, La dik li Ah met A�a Çe� me si ve Ah -
met Ha �im evi res to re edi le rek ka mu la� t� r� la cak, Ra sim -
pa �a Ca mi i’nin kar �� s�n da ki bo� ala na ise ma hal le par k�
ola rak ye ni den i� lev ka zan d� r� la cak.
● 5. Ka ra kol ha ne Cad de si Can lan dır ma Ak sı:

Bu pro je ile Ka ra kol ha ne Cad de si’nin alt ya p� s� n�n
kent sel ko ru ma il ke le ri gö ze ti le rek ye ni len me si, aks üze -
rin de ki oto park ve tra fik ak�� sis te ma ti �i nin dü zen len me -
si, cad de üze rin de es naf ör güt len me si ve da ya n�� ma s� -
n�n te� vik edil me si, Ha lita�a Cad de si ile ba� lan t� s� n�n
tek rar ele al�n ma s�, cad de üze rin de cep he dü zen le me le -
ri ya p�l ma s� he def le ni yor. Pro je �u an iha le a�a ma s�n da
ve in �a at yaz ay la r�n da ba� la ya cak. 
● 6. Kül tür Evi:

Ke mal Ata türk Li se si’nin ya n�n da bu lu nan ve gü nü -
müz de i� le vi ni ta ma m�y la yi tir mi� olan, Es Eg li si a Du Ro -
sa ire Fran s�z Ki li se si’nin ma hal li öl çek te bir kül tür evi ola -
rak Yel de �ir me ni’ne ka zan d� r�l ma s� he def le nen pro je,
a��r fi zik sel y�p ran ma için de ki an�t sal bi na y� ko ru ma y�
amaç l� yor. Ka d� köy Be le di ye si ki li se yi sa t�n al d�, res to ras -
yon pro je si nin çi zil me si için iha le edil di.
● 7. La dik li Ah me ta �a Çe� me si ve Na maz gâhı Res -
to ras yo nu:

R�h t�m Caddesi ve �s ke le so ka ��n ke si� ti �i kö �e de
bu lu nan, 1793 y� l�n da II I. Se lim’in Çu ha da A�a s� La dik li
Ah met ta ra f�n dan yap t� r�l m�� olan çe� me ve et ra f�n da ki
na maz gâ h�n res to re edil me si ile ala n�n �s ke le So kak, R�h -
t�m ak s� ve Hay dar pa �a ara s�n da ki sü rek li li �i sa� la ya cak
�e kil de ta n�m l� ha le ge ti ril me si he def le ni yor. He nüz pro je
a�a ma s�n da.
● 8. Ma hal le Par kı:

�s ke le so ka �� n�n so nun da, Ra sim pa �a Ca mi i kar �� -
s�n da bu lu nan at�l alan Ma hal le Par k� ola rak dü zen le ne -
cek. Uy gu la ma için Ra sim pa �a Ca mi i res to ras yo nu nun
bit me si bek le ni yor.
● 9. Mey dan Dü zen le me le ri:

Bu pro jey le Ha lita�a Cad de si-Ka ra kol ha ne Cad de si
ke si �i min de tra fik ak� �� dü zen le ne cek ve Ka ra kol ha ne
Cad de si nin ya ya ba� lan t� s� n� güç len di re cek bir mey dan
ta sar la na cak.

Ka ra kol ha ne Caddesi üze rin de ara odak nok ta la r�
ya ra t�l ma s� için �z zet tin ve �s ke le So kak üze rin de ki 4
mey dan da ma hal le içi kent me kân la r� olu� tu ru la cak. 
● 10. Nüz het Efen di Ak sın da Ye �il Alan Dü zen le me si:

Bu pro jey le Sö �üt lü çe� me Cad de si ve Nüz het Efen -
di So ka ��n ça k�� t� �� nok ta da, Os mana�a Ca mi inin kar �� -
s�n da ka lan ye �il ala n�n dü zen len me si ve ta ri hi çar �� ile
kent sel ba� lan t� olu� tu rul ma s� he def le ni yor. He nüz pro je
a�a ma s�n da. 
● 11. Ye �il Av lu lar:

Yel de �ir me ni’nde ki mev cut ye �il alan la r�n bü yük bö -
lü mü, par sel le rin or ta s�n da plan la ma dan do �an bo� luk -
lar da ve iç av lu lar da bu lu nu yor. Pro je, bu ye �il alan la r�n
ada için de bu lu nan bi na lar ta ra f�n dan kul la n� la cak or tak
me kân la ra dö nü� tü rül me si, bu sa ye de ya �a yan lar için
ya r� ka mu sal bah çe ler olu� tu ru la rak, sos yal pay la �� ma
ola nak sa� la yan, ma hal le kim li �iy le ör tü �en me kân lar
ya ra t�l ma s� n� he def li yor. Bu kap sam da, mül ki ye ti bö lün -
mü� du rum da olan ve gi ri� le ri ze min kat lar da olan iç
bah çe ler, be le di ye nin im kan la r� da hi lin de dü zen le ne cek,
kent mo bil ya s�, to hum ve fi dan sa� la na cak. �u an da pi -
lot alan da ya p� la cak dü zen le me için uz la� ma top lan t� la r�
ya p� l� yor.

11 ALT PROJE VAR

Fransız Kilisesi

Ahmet Ha�im Evi

Karakolhane Caddesi

Ayrılık Çe�mesi

Osmangazi
�lkokulu
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Ünlü �air “�stanbulu
sevmezse gönül, a�k� ne anlar"

derken, o srada belki de bu
sokaktan geçiyordur...

Evet sevgili Gazete Kadköy
okuyucular bu hafta biraz

nostalji ya�ayal�m istedim…
Sizlerle bu hafta Kadköyümüzün
en mutena ve sakin semtlerinden
Moda’ya gidiyoruz. Moda’da bir
cadde.. Fazla geni� say�lmayan

�stanbul’un en eski
caddelerinden biri...Caddeden

a�a�� do�ru inerken denizi,
Topkap� Saray�’n� ve Ayasofya’y�
görüyorsunuz... O srada ç�n ç�n
tramvay sesiyle irkilip hemen yol
kenar�na geçiyorsunuz. Tramvay

yükünü alm� Kad�köy ring
seferini yapyor.. Cadde

kenarlar�ndaki eski binalar
merakla incelerken bir yer

dikkatimi çekiyor.. Yine eski ama
çok bak�ml� bir bina, soka�a

açlan kocaman bir demir kap,
�öyle bir bahçeye bak�yorum ve bir vahayla

kar��la��yorum. Gözlerimi alam�yorum çevremdeki
özen ve güzellikten.. Kocaman bir avlu… Harika

bir dekor, titiz bir usta eli de�di�i hemen belli
oluyor.. Mekânn kapal� bölümüne girmek için iki

adam boyu büyüklü�ünde, Uzakdo�u’nun egzotik
havas�yla sizi seyreden iki heykele selam vermek

gerekiyor herhalde diye dü�ünüyorsunuz ve
kö�kün içine süzülüyorum.. Evet... Buras� Sakl�

Kö�k... 1909 y�l�nda Osmanl�’daki Romanya Sefiri
Miltiadi Patos tarafndan k�z� Mari Mesko için

yapt�r�lm��,1937 y�l�nda soka�a da ad�n� vermi�
olan ünlü karikatürist Cemil Cem taraf�ndan sat�n

al�nm��. May�s 2006 y�l�nda Eskidji'nin Sanat
departman� taraf�ndan restore edilmi� ve 2010

y�l�ndan beri de sayg�n ki�ili�iyle Dikran Masis ve
önemli markalar�n üst düzey yöneticili�ini ba�ar�yla

yürütmü� olan Hamdi
Co�kuner zevkli ki�iliklerini
mekâna yanstarak Sakl�

Kö�k’ü keyifle lezzetin birle�ti�i
bir mekân olarak hizmete

sokmu�lar. �ki katl� binan�n alt
ve üst katlar�nda ayr� ayr�

gruplar�n rahatça oturabilece�i
6 ayr� salon mevcut. Bu

salonlar 8 ila 30 ki�ilik gruplara
hizmet verebiliyor. Ayr�ca üst

katta orta salonda
piyanosuyla mucizeler yaratan
yllar�n usta müzisyeni Güven
Ayd�n sizleri çook uzaklara

sürükleyip nostalji rüzgâr�yla
yüzünüze tatl tebessümler

konduruyor. Her gün
19.00’dan itibaren tatl�

na�melerle keyfin doruklar�nda
yemek yiyorsunuz.

KADIKÖY’ÜN EL�T YÜZÜ
Kö�kün tüm salonlar�

orjinalliklerini koruyor. Kö�kün
içine girdi�inizde harika bir

salon sizi kar��lyor.. Çift taraftan ç�k�lan k�rm�z�
hal�larla kaplanm� çok ��k bir merdivenle üst kata

ç�k�l�yor. Sanki 100 y�l öncesine gidiyorsunuz
hemen hemen hiçbir �ey de�i�tirilmemi�,

perdelerden masa örtülerine kadar her �ey ilk
sahiplerine ait gibi hissediyorsunuz. 

Orjinal ya�l�boya tablolar, birbirinden estetik
objeler, yemek yedi�iniz masa, örtüler ve servis

takmlar� hepsi, kendinizi çok özel hissedece�iniz
etkileyici saatler ya�at�yor size... 

Sakl Kö�k sabah 10.00’da aç�l�yor, zengin ve
zevkli bir sabah kahvalt�s�.. Hele �imdi bahar
aylarnda o muhte�em avlusunda ku� sesleri
e�li�inde bir sabah kahvalt�s� ömre bedel...

Kendinizi �ehrin içinde de�il bamba�ka yerlerde
hissedece�iniz bu bahçe muhte�em... 
Saat 24.00’e kadar servise devam edilen

mekânda, Ermeni mutfa�nn en güzel örneklerinin
yan�nda özel peynirle haz�rlanm� “Sakl� Kö�k

böre�i”ni de bulabiliyorsunuz. Veya içine peynir
konulmu� kalamar ya da �zgara ahtapot

taba�.....Ya da Meksika kökenli "Kesediye"; özel
yufka içinde jülyen �eklinde do�ranm� bonfile,
�zgara domates, biber,özel sos e�li�inde ka�ar

katk�l� bir lezzet yuma�. Mantarl� ve biberli
bonfileler de son derece lezzetli... Mutfakta Bolu-

Mengen'li a�ç�ba�� Hüseyin Özbay olduktan
sonra.... A�ç�ba� Türkiye çap�nda çok ünlü bir
usta...Eh durum böyle olunca da.... bize bu i�in

keyfini çkarmak kal�yor.. 
Ayr�ca Dikran Masis Bey’in rafine zevkiyle

olu�turdu�u Ferman, mönüde Türk ve Ermeni
mutfaklarnn kar���m�ndan olu�an bir lezzet

f�rt�nas�... Gerçekten tad�lmas� gereken bir lezzet…
Böyle elit bir mekân� hem orjinalli�ini koruyup hem

de günümüze uyarlay�p hizmet vermek çok da
kolay olmasa gerek.. Çok özen gerektiren bir
durum.. Bu durumu Hamdi Bey’le payla�rken

"Evet tabii özen ve bilgi birikimi çok önemli, ancak
burada Dikran Bey’in rafine zevkini de

unutmamak gerekir" diye anlat�yor. Sakl
Kö�k’te Çar�amba günleri 15.00 -18.00

saatleri aras� matine düzenleniyor.. Zengin
çe�itli mönü ve müzik 35 TL. Kahvalt

27,5 TL. Kendinizi kont ya da kontes gibi
hissedece�iniz bir yerde harika dakikalar
ya�amak herkesin hakk� diye konulmu�
fiyatlar herhalde... Ayrca Hamdi Bey’in
“trompet” sürprizlerine de haz�rl�kl� gidin

derim. Evet �ehrin içinde, de�i�ik
atmosferiyle, elit konumuyla, kendinizi

evinizde hissettiren s�cak konukseverli�iyle
Sakl� Kö�k, mutlaka gidilmesi gereken bir mekân

derim.. Hepinize lezzetli bir hayat diliyorum..
Sevgiyle kal�n�z..

Sakl Kö�k:
Adres: Cafera�a Mah. Cem Sok. No: 6 /

MODA
Tel.: 0216 418 26 23
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● N�COLAS CAGE 

En iyi oyuncu kimdir sorusuna verilen
cevaplar çe�itli olabilir. Siz de birini
söyleyebilirsiniz. Ama pek çok ki�inin
yetene�ine burun k�v�rd���, yerden yere
vurdu�u Nicolas Cage, söyledi�iniz
ki�iden daha fazla ba�yap�t ya da
ba�yap�t düzeyinde film üretmi�tir büyük
ihtimalle. Yak�n zamanda yine aksiyon
dolu ama içi bo� sürüyle filmiyle
kar��m�za ç�kacak olan Cage son
zamanlarda niteliksiz pek çok film çevirse
de geçmi�te yapt��� filmler, kariyeri ve
sinema tarihi için fazlas�yla yeter.
A�a��daki filmleri izleyenler biraz

dü�ününce hak vereceklerdir.
�zlemeyenler ise bu filmlerden edinip
izlerse memnun olacaklar�na inan�yorum.
��te izlenilesi liste:
● S�YAM BALI�I/RUMBLE FISH 
� Yönetmen: Francis Ford Coppola

Zaman�n� kasaban�n bilardo
salonunda geçiren i�siz güçsüz Rusty
James, y�llard�r Kaliforniya'da bir nevi
sürgün hayat� ya�ayan a�abeyi
Motorcycle Boy'un dönmesini
beklemektedir. Çete sava�lar�n�n
karizmatik Motorcycle, Rusty için hep bir
rol modeli olagelmi�tir. Motorcycle
gerçekten de döner ama i�ler Rusty için
daha iyiye gitmez. Çünkü hem gençler
aras�nda çete sava�lar�n�n dönemi
kapanmaktad�r yava� yava� hem de
dünya iki karde�in birlikte büyüdü�ü
dünya de�ildir. Hem d��arda, hem de
kendi içlerinde! Motorcycle bunu
biliyordur ama ya Rusty?
● BIRDY
� Yönetmen: Alan Parker

Matthew Modine ve Nicolas Cage'in
ba�rollerinde oynad��� bu film, 1985'te
Cannes'da Jüri Özel Ödülü'ne lay�k
görüldü. �ki Vietnam gazisinin ilk gençlik
y�llar�nda ba�layan ve sava� yaralar�n�
sarmalar�n� olanakl� k�lan az bulunur
dostluklar�n� anlatt��� için de bütün
dünyada takdirle kar��land�. Biri ruhsal,
di�eri fiziksel yaralar alarak Vietnam'� terk
eden gencecik iki insan�n öyküsü,
izleyenleri sava� denen �ey üzerine
dü�ündürecek nitelikte. Ancak TRT'nin
külyutmaz sansür kurulunun, zaman�nda
filmdeki 'gizli e�cinsel' temalar� de�ifre
etti�ini ve bunun bir tart��ma yaratt���n�
kimilerimiz hat�rlayacakt�r. Ülkemiz
sinema ele�tirisinin gördü�ü en anlams�z
tart��malardan birine maruz kalan bu
filmin, yeniden ve hak etti�i gibi izlenip
de�erlendirilmesi gerektmekte...
● RAISING AR�ZONA 
� Yönetmen: Coen BROTHERS

Coen biraderlerin 1987 tarihli ikinci
filmi. Çocu�u olmayan-bir polis ve bir
h�rs�zdan olu�an-evli bir çiftin, be�iz
çocuklar� olan bir zenginin çocuklar�ndan
birini çalmaya çal��mas� üzerine kurulu
absürd bir film. Holly Hunter ve John
Goodman her zaman yapt�klar� gibi
efsanevi oynam��lar. E�er uzun süredir
adamak�ll� komedi izlemedim diyorsan�z
kaç�rmay�n.
● VAH�� DUYGULAR/
WILD AT HEART
� Yönetmen: David Lynch

Lula'n�n (Laura Dern) psikopat
annesi k�z�n�n Sailor (Nicolas Cage) ile
olmas�na katlanam�yor. Bu yüzden
Sailor'�n hapse girmesine neden oluyor.
Sailor hapisten �artl� tahliye edilince

California'ya geliyor ve Lula'y�
al�p kaç�yor. Bunun üzerine
Lula'n�n annesi Sailor'�
öldürmesi için bir kiral�k katil
tutuyor. Lula ve Sailor yol
boyunca birçok tehlikeyle
yüzle�iyorlar ve bu tehlikelerle
ba�ederlerken birbirlerine daha
s�k� ba�lan�yorlar. Bir gece bir
trafik kazas�nda ölmek üzere
olan genç bir kad�n�n yapt���
kötü kehanetler birçok �eyi
de�i�tirecektir.
● ELVEDA LAS VEGAS/
LEAVING LAS VEGAS
� Yönetmen: Mike Figgis

Alkol sorunlar� yüzünden
her �eyini kaybetmi� olan
Hollywood senaristi Ben
Sanderson (Cage) ölümüne
içmek için Las Vegas'a gelir.
Burada tesadüfen tan��aca��
hayat kad�n� Sera (Shue) ile
a�ka dönü�en ili�kisi ise art�k
hayata farkl� bir aç�dan
bakmas�na sebep olacakt�r.
Cage Oscar�n� bu filmle ald�. 
● YA�AMIN KIYISINDA/
BRINGING OUT THE DEAD
� Yönetmen: Martin Scorsese

Gecenin geç saatlerinde
New York caddelerinde bir
ambulans sirenlerini çala çala
ilerlemektedir. Gece
vardiyas�ndaki ambulans
görevlileri için ölülerle ya da
ölmek üzere olan insanlarla
yüzyüze olacaklar� yeni bir gece daha
ba�lam��t�r. Sabaha kadar görev ba��nda
olan bu görevliler, en az New York
caddelerinden toplad�klar� ölmü� ya da
ölümün e�i�ine gelmi� insan bedenleri
kadar f�rt�naya tutulmu�, ya�amlar�
normal seyrinden ç�km�� insanlard�r.
● YILAN GÖZLER / SNAKE EYES
� Yönetmen: Brian De Palma

Mesle�inde lekelenmi� bir polis
dedektifi olan Rick Santoro, bir a��rsiklet
maç�n� izlemek üzere eski bir arkada��
Kevin Dunne ile bulu�ur. Geçmi�te

denizci olan Dunne art�k Savunma
Bakanl���'nda çal��an yüksek rütbeli bir
bürokratt�r ve bakan da bu önemli maç�
izleyenler aras�ndad�r. Fakat bakan�n maç
s�ras�ndaki bir suikast sonucu ölmesi,
bütün salonu birbirine katar. Bir anda,
salonda bulunan ondörtbin ki�i bu
cinayetin hem tan��� hem de san���
oluverir. Rick, bu olay� çözerse sahip
olabilece�i ünün etkisi ile hemen olaylar�n
içine dalarken Kevin'in tek dü�üncesi,
kariyerini kurtarmak olacakt�r.
● YÜZYÜZE / FACE / OFF

� Yönetmen: John Woo
FBI ajan� Sean Archer, sadist bir

terörist olan Castor Troy'un Los
Angeles'ta saklad��� biyolojik silah�n
pe�ine dü�er. Archer, o�lunun
ölümünden sorumlu tuttu�u Troy'u ele
geçirir ve onun yüzünü alarak terör
çetesinin içine girmeyi planlar. Ancak
öldü�ünü sand��� Troy komadan
ç�karak Archer'�n laboratuvarda
b�rakt��� yüzü ameliyatla kendine
takt�r�r. Archer, teröristlerin aras�nda
kal�rken, Troy da Archer'�n ailesinin
içine s�zar.

● TERSYÜZ / ADAPTAT�ON
� Yönetmen: Spike JONZE

Öykünün merkezinde yer alan
karakter bizzat senaryoyu yazan Charlie
Kaufman. Susan Orlean’�n “The Orchid
Thief” kitab�n� senaryola�t�rmaya
çal��maktad�r. Ba��ndaki orkide belas�
yetmiyormu� gibi, bir de konvansiyonel
bir gerilim senaryosu yazmaya çal��an
ikiz karde�iyle u�ra�maktad�r…
● ÜÇKA�ITÇILAR/
MATCHSTICK MEN
� Yönetmen: Ridley Scott

Roy (Nicolas Cage) ve Frank (Sam
Rockwell) çok büyük paran�n pe�inde
ko�an soygunculard�r. Art�k onlar�n bir
orta�� vard�r. Roy’un hiç ortal�kta
görülmeyen k�z� (Alison Lohman) da üç
ka��tç�l��� ö�renmeye çok isteklidir.
Ridley Scott'un yönetti�i bu komedi
filminde olaylar hiç de beklenmedik
�ekilde geli�ecektir. E�lenmek ve
sürprizlerle kar��la�mak için
Üçka��tç�lar'dan daha güzel film
bulamazs�n�z...
● SAVA� TANRISI / LORD OF WAR
� Yönetmen: Andrew Niccol

�ans sayesinde Yuri Orlov en büyük
yetene�ini ke�feder: Yasad��� silah
ticareti. Çeki temiz ç�kan herkese mal
verirken bir yandan da karde�inin
yard�m�yla silah i�indeki en büyük
vurgununu gerçekle�tirir. Bugüne kadar
istedi�i her �eye ula�mas�n� sa�layan
h�zl� zekâs� ve becerisi, �srarla pe�ine
dü�en Interpol ajan�ndan da (Ethan
Hawke) kurtulmas�na yard�mc� olur.

Ancak cesaretinin zirvesindeyken
mü�terilerinin sa�layabilece�inden daha
fazlas�n� talep edebilece�inin fark�na var�r
ve zamanla korumaya çal��t��� insanlar
üzerinde ölümcül bir sorumluluk haline
gelir.
● FIRTINALI HAYATLAR/
THE WEATHER MAN
� Yönetmen: Gore Verbinsky

Chicago’nun yerel televizyonlar�ndan
birinde hava durumu sunucusu olan
David Spritz (Cage), Chicago’lular
aç�s�ndan ‘olmazsa olmaz’ bir ki�iliktir. O
sadece güne�i, ya�muru, karla kar���k
ya�muru ve kar ya����n� tahmin eden bir
adam de�il, adeta yürüyen bir ‘hedeftir’.
Chicago halk� David’e sevgiyle nefret
aras�nda gidip gelen özel bir ilgi
duymaktad�r. Onu ekrandan tan�yan pek
çok insan, gördükleri yerde üzerine
me�rubat, bira, hamburger gibi �eyler
f�rlatmaktan kendilerini alamamaktad�rlar.
David’in tek iste�i ise birazc�k sayg�d�r.
Özellikle Nobel ödüllü yazar babas�
Robert Spritz’in (Caine) takdirini,
be�enisini kazanmay� istemektedir. Onun
gözlerinin içine bakacak cesareti bile

kalmam��t�r. Ondan bir parça sayg�
görmek için her �eyini vermeye haz�r olan
David, eski kar�s�n�n gönlünü ve sevgisini
yeniden kazanmaya çal���rken bir yandan
da çocuklar� için kayg�lanmaktad�r. Ne
zaman ortaya ç�kaca��n� tahmin etmeye
çal��t��� kas�rga ve tufanlar�n yaratt���
y�k�m gibi kendi ya�am� da, büyük bir
felakete sürüklenmektedir.
● BAD LIEUTENANT:
PORT OF CALL NEW ORLEANS
� Yönetmen: Werner Herzog

Werner Herzog'un yönetti�i filmin
ba�rollerinde Nicolas Cage, Val Kilmer ve
Eva Mendes var. Uyu�turucu kullanan,
kumar oynayan, kad�nlar� hor gören
Terence McDonagh tam bir yozla�m��
polis örne�idir. Senegalli be� göçmen
öldürüldü�ünde, cinayetleri ayd�nlatma
görevi Terence'e verilir.

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

S�rad��� bir mekân: Sakl�   
Kö�kSakl�   
Kö�kSakl�   
Kö�kSakl�   
Kö�kSakl�   
Kö�kSakl�   
Kö�k
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�
s tan bul Ta bip Oda s�’n�n 2011 Prof. Dr. Nus ret
Fi �ek Halk Sa� l� �� Hiz met Ödü lü’nü ka za nan
Ka d� köy  Be le di ye si’nin  Tür ki ye’de bir ör ne �i

da ha ol ma yan Ço cuk A��z ve Di� Sa� l� �� Po lik li ni -
�i, 19 Mart Cu mar te si gü nü dü zen le nen  tö ren de
ödü lü ne ka vu� tu. 

�s tan bul Üni ver si te si Cer rah pa �a T�p Fa kül te si
Ce m’i De mi ro� lu Odi tor yu mu’nda ki ödül tö re nin -
de ko nu �an Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz -
türk, pro je nin ba �a r�y la sür dü �ü nü söy le ye rek,
“Pro je ile ço cuk la r� m� z�n di� sa� l� �� n�n ko run ma s� -
n� ödül say m�� t�k, ama bi ri le ri nin özel lik le sa� l�k
ko nu sun da oto ri te olan Ta bip Oda s�’n�n bi zi fark et -
me si de en gü zel ödül ol du” de di.

�s tan bul Ta bip Oda s�’n�n her y�l 14 Mart T�p
Haf ta s� kap sa m�n da ver di �i ödül le rin da �� t�m tö re -
ni 19 Mart Cu mar te si gü nü Cer rah pa �a T�p Fa kül -
te si’nde ya p�l d�.  Ka d� köy’de ki il kö� re tim okul la -
r�n da oku yan tüm ço cuk la r�n a��z ve di� sa� l� �� n�n
ko run ma s� ve te da vi si için uy gu la nan “Ço cuk la r� -
m� z�n Gü lü �ü ne Sa� l�k” pro je siy le, bu y�l Halk Sa� -
l� �� da l�n da en bü yük ödül olan Prof. Dr. Nus ret Fi -
�ek  Halk Sa� l� �� Hiz met Ödü lü’nü ka za nan Ka d� -
köy Be le di ye si,  tö re ne Di� Po lik li ni �i dok tor, hem -
�i re ve ça l� �an la r�n dan olu �an 50 ki �i lik bir  ekip le
ka t�l d�. Ödü lü, �s tan bul Ta bip Oda s� Ba� ka n� Prof.
Dr. Ta ner Gö ren’in elin den alan Ka d� köy Be le di ye
Ba� ka n� Se la mi Öz türk, �un la r� söy le di:

“Pro je nin te mel ama c� Ka d� köy de bu lu nan bü -
tün ilk ve ö� re tim okul la r�n da oku yan ço cuk la r� m� -
z�n di� ta ra ma la r� n�n ya n�n da te da vi le ri nin de ya p� -
la rak, 15-16 ya� la r� na gel dik le rin de a��z la r�n da hiç -
bir sa� l�k prob le mi nin ol ma ma s�y d�. Pro je ye ba� la -
d�k tan son ra sa de ce ta ra ma-te da vi de �il, hij yen e�i -
ti mi, en gel li ço cuk la r�n ve ye ti� kin le rin di� ame li -
yat la r� n�n öne mi ni fark edip bir de bu ko nu da ad�m

at t�k. Kur du �u muz ame li yat ha ne ile sa de ce Ka d� -
köy den de �il, Tür ki ye’nin dört bir ya n�n dan ge len,
ba� ka has ta ne ler den ay lar son ra s� na gün al d�k la r�
hal de biz de k� sa sü re de üc ret siz ame li ya ta al� na rak
sa� l�k la r� na ka vu �an en gel li le re de hiz met ver me ye
ba� la d�k. Bu gü ne ka dar bi zi kim se fark et mi yor sa -
n� yor duk. Ço cuk la r� m� z�n di� sa� l� �� n� ödül sa y� -
yor duk, ama Ta bip Oda s�’n�n bu önem li ödü lüy le
ödül len di ril dik. Çok mut lu yuz, bi zi bu ödü le la y�k
gö ren jü ri ye ve kat k� ve ren her ke se te �ek kür edi yo -
rum.”

Ba� kan Öz türk, sah ne ye ödü lün ger çek sa hip le -

ri ol duk la r� için Po lik li nik So rum lu He ki mi Bur cu
Ku ru ve Sa� l�k Mü dü rü Zey nep Süz me ile bir lik te
al mak is te di �i ni be lir te rek, sah ne ye Ku ru ve Süz -
me’yi ça �� ra rak, ba s� na bir lik te poz ver di.  Öz -
türk’ün bu jes ti sa lon da bu lu nan lar ta ra f�n dan al k�� -
lar la kar �� lan d�.  Tö ren so nun da  Ka d� köy Be le di ye -
si Ço cuk A��z ve Di� Sa� l� �� Po lik lin �i eki bi bir lik -
te top lu fo to� raf çek tir di ler. �s tan bul Ta bib Oda -
s�’n�n Prof. Dr. Nus ret Fi �ek Halk Sa� l� �� Hiz met
Ödü lü,  Tür ki ye de sa de ce halk sa� l� �� n�n ko run ma -
s�, yay g�n la� t� r�l ma s� ko nu la r�n da önem li hiz met ler
ve ren ki �i ve ku ru lu� la ra ve ri li yor.

Kadıköy Belediyesi, ilçedeki
çocukların a�ız ve di� sa�lı�ının

korunması ve tedavisi için
‘Çocuklarımızın Gülü�üne Sa�lık’

projesiyle, bu yıl Halk Sa�lı�ı
dalında en büyük ödül olan Prof.

Dr. Nusret Fi�ek  Halk Sa�lı�ı
Hizmet Ödülü’nü kazandı. 

● Seyhan KALKAN VAY�Ç

GAZETEC�-yazar Nihat Genç, 19 Mart
Cumartesi günü 13.00 ile 17.00 saatleri aras�nda
Kad�köy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi
Sanat Kütüphanesi’nde düzenlenen söyle�i ile

imza günü etkinli�i çerçevesinde okurlar�yla
biraraya geldi. Kad�köylüler’in yo�un ilgi

gösterdi�i etkinlikte, gazeteci-yazar Nihat Genç,
uzun zamand�r ülke gündemini me�gul eden

Ergenekon Davas� ba�ta olmak üzere, hükümeti
ve hükümetin uygulad��� politikalar� ele�tirdi.

Ergenekon ad� alt�nda usulsüzlüklerin yap�ld���na
dikkat çeken Nihat Genç, gazete ve televizyon

haberlerinde ülkede hiçbir �ey olmam�� gibi
bilgiler verildi�ini belirtti, “Sanki hiçbir �ey

olmam��. �çerde yatan askerler ve gazeteciler
görmezden geliniyor. Sabah�n dördünde

Cumhuriyet ayd�nlar�n�n evine giriliyor. Bunlar�n
derdi ba�ka” dedi. 

‘TUTUNACAK DALIMIZ KALMADI’
“Bu topra��n tifosuna, veremine kar�� sava�m��,
son y�llar�n� da k�z çocuklar�n�n e�itimine adam��
Türkan Saylan’�n evine girdiniz. Bunu kar��l�ks�z

b�rakmayaca��z. Hesab�n� soraca��z. Bu
boynumuzun borcudur” diyen gazeteci Nihat

Genç, sözlerine �u �ekilde devam etti:
“Bir ülke; ya�, pirinç, mercimek, nohut, bu�day

demektir. Hepsi uçtu gitti. �srail tohumu
alacaks�n�z. �srail tohum vermezse ekim
yapamazs�n�z. Köylerde oturan ki�i yok.

Madenlerimizi, derelerimizi ve topra��m�z�
köylüler yönetmiyor. Yaylar�m�zda ne ot kald� ne

de toplayan. �ne�imiz kalmad�. Tutunacak
dal�m�z art�k yok.” Halk�n tembelle�tirildi�inin ve

kölele�tirildi�inin alt�n� çizen Nihat Genç, 12
Haziran’da her �eyin de�i�ece�ini söyledi,

“Anadolu’da kuru de�nek çok önemlidir. Halk�n
umudu ve  tutunacak dald�r. Anadolu’nun bir

kuru de�ne�i var. Halk o de�ne�i sallayacak. O
de�nek de Kemal K�l�çdaro�lu’dur. Kemal Bey

‘aile sigortas�’ dedi, ‘bedelli askerlik’ dedi, k�z�lca
k�yameti kopard�lar. Onlar yap�nca oluyor da

Kemal Bey yap�nca m� olmuyor” diye konu�tu. 
‘TOPRA�IMIZI, SUYUMUZU SATMAYIN’

Konu�mas�n�n genelinde Anadolu’da anlat�lan
birçok hikâyeyi günümüze uyarlayarak anlat�p

hükümete göndermeler yapan Nihat Genç,
“Evinizden bir sandalye vermezsiniz ama

Karadeniz’in yaylalar�n� ve Toroslar’�n orman�n�
pe�ke� çekiyorsunuz. Derenin suyunu

kald�r�yorsunuz. Bir annenin rahmini al�r gibi
derenin suyunu al�yorsunuz. Topraktan ve sudan

anlamayan bir anlay�� var. Biz bu topraklar�
de�erlendiremedik. Kasaba kasaba geziyorum.

Bu topraklarda yar�m kalm�� bir Sakarya bir
Çanakkale var. Bunu tamamlayaca��z” dedi. 

Söyle�inin sonunda ise Genç, son kitab� “Opus
61 Nihat Genç” ile birlikte di�er kitaplar�n� da

okurlar� için imzalad�.      

10 25 MART  - 31 MART 2011 HA BER

ah ne ler: Top lum la r�n Ay na la r� d�r”. Ge nel an la -
m�y la sa nat, in sa n�n ay na s� d�r ama ti yat ro nun
top lum la ili� ki si ba k� m�n dan di �er sa nat dal la -
r�n dan bi raz da ha fark l� ol du �u nu söy le ye bi li riz.

Çün kü ti yat ro nun var ola bil me si için ge rek li olan üç te -
mel aya ��n iki si me tin ve oyun cuy sa, üçün cü sü se yir ci -
dir. Bel ki bu yüz den top lu ma en ya k�n sa nat da l� d�r. Bir
ül ke nin ti yat ro su, top lu mun dan ay r� dü �ü nü le mez, on -
dan ay r� var ola maz.

UNES CO ve dün ya n�n ön de ge len ti yat ro cu la r�
1948 y� l�n da Dün ya Ti yat ro Ens ti tü sü’nü (ITI) ku rar.
1961’de, o dö ne min ITI ba� ka n� olan Ar vi Ki vi ma a'n�n
öne ri siy le Dün ya Ti yat ro Gü nü’nün kut lan ma s� na ka rar
ve ri lir. 1962 y� l�n dan iti ba ren, Pa ris'te ki Ulus lar Ti yat -
ro'nun aç� l�� gü nü olan 27 Mart, Dün ya Ti yat ro lar Gü nü
ola rak kut lan ma ya ba� la n�r. Her y�l Dün ya Ti yat ro lar
Gü nü'nde hem ulus la ra ra s�, hem de her ül ke nin ken di
bün ye sin de bil di ri ler ya y�n la n�r.

27 Mart, bu y�l da gel di çat t�. Dün ya Ti yat ro lar Gü -
nü bil di ri le ri ya y�n lan d�. Ulus la ra ra s� bir bil di ri yaz ma s�
için UNES CO sö zü, her y�l ay r� bir ül ke den ti yat ro cu ya
b� ra k� yor. Bu y�l ki bil di ri Ugan da l� bir ti yat ro cu olan Jes -
si ca A. Ka ah wa’ya ait. Ka ah wa’n�n bil di ri si ade ta ev ren -
sel ba r�� ve halk lar ara s� dost luk me sa j� ni te li �in de. Ti -
yat ro nun bir le� ti ri ci li �in den bah se di yor. Ya ra la r� na s�l
sa r�p iyi le� tir di �i ni an la t� yor. Ugan da’n�n na s�l bir ül ke
ol du �u nu ha t�r la ya l�m: Çok s�k as ke ri dar be le rin ya �an -
d� ��, bel li bir si ya si ya p� s� ol ma yan ka r� ��k bir ül ke; hal k�
çok çe �it li et nik ve di ni un sur lar dan birara ya ge li yor, H� -
ris ti yan lar ve Müs lü man lar ara s�n da ik ti dar sa va �� var;
AIDS’le il gi li de cid di prob lem ler ya �� yor lar… 

Ge le lim Tür ki ye’ye... Tür ki ye Ti yat ro lar Bir li �i dö -
nem söz cü sü Or çun Ma sat ç� bil di ri sin de ya sak lar dan,
bas k� lar dan, sah ne y� k�m la r�n dan bah se di yor. Tür ki ye’yi
an lat ma ma ge rek yok, ya �a nan la r� he pi miz bi li yo ruz.
Ma sat ç�’n�n söz le rin den bir bö lü mü nü ay nen ak ta r� yo -
rum: “Ya �a d�k la r� m�z za man için de iler le mek ye ri ne ya
ol du �u gi bi du ru yor ya da ge ri li yor. Öy le bir ça ��n içi ne
gir dik ki her kav ram bir bi ri nin içi ne gi ri yor, her an lam
yük le di �in söz cü �ün te me li ka z� l� yor. Ege men ler tür lü
oyun lar la bi zi ger çek li �i miz den ko par ta rak, var ol ma -
yan bir dün ya n�n tam or ta s� na b� ra k� yor.”  Türk ti yat ro -
cu lar ne ya z�k ki mes le ki kay g� lar dan ön ce, mes lek le ri -
ni ic ra et me kay g� la r� ya �� yor lar.

Tar t�� ma lar bit mi yor. Bit me sin de za ten, ‘tar t�� ma’
bir çe �it ya �am be lir ti si dir. Ama biz ye ni sah ne ler aç�l d�
aç�l ma d� ve ya y� k�l d� y� k�l ma d�, Türk ör fü nü bo zar m�
boz maz m�, ti yat ro lar ya �a ya bi le cek mi tar t�� ma la r� ya -
par ken dün ya n�n ge li� mi� ül ke le ri ne ler tar t� �� yor? Ti yat -
ro lar dün ya n�n her ye rin de, si ne ma ve te le viz yon kar �� -
s�n da ya �am sa va �� ve ri yor lar ama ay n� za man da ye ni
ti yat ro dil le ri ar� yor lar. Be de ni, üs lû bu, ak�m la r�, di sip lin -
le rin en teg ras yo nu nu tar t� �� yor lar. Türk ti yat ro cu la r�n
böy le bir der di ol ma d� �� n� kim se söy le ye mez; ne var ki
ener ji le ri ni çok tan a��l ma s� ge re ken ba� ka me se le ler,
ya sak lar, y� k�m lar, bas k� lar ça l� yor, tü ke ti yor.

Ti yat ro oyu nu nun de �il ti yat ro sah ne si nin, söy le min
de �il ‘za rar s�z’ söz cük le rin pe �i ne dü �en Türk ti yat ro -
cu la ra “Ti yat ro bi re yin var olan ima j� n� de �i� ti rir; bi re ye
ve do la y� s�y la top lu ma se çe nek ler dün ya s� n�n ka p� la r� n�
ara lar. Böy le lik le kor ku ve ku� ku nun pen çe sin de ki in -
san ru hu nun sin si ce içi ne i� ler. Be lir siz bir ge le ce �i en -
gel le di �i gi bi gün de lik ger çek le re de an lam ve re bi lir. Ki -
�i le rin ko num la r� na da ir po li tik çe ki� me le ri ni ol duk ça
ba sit bir bi çim de gün de mi ne ala bi lir. Çün kü ti yat ro bir -
le� ti ri ci dir.”  di ye f� s�l d� yor dün ya n�n bir ucun dan Jes si -
ca A. Ka ah wa. Ki mi le rin ce teh li ke arz et me si de bu bir -
le� ti ri ci lik yü zün den de �il mi? Her �e ye ra� men dün ya
kü çük, sa nat ev ren sel… 

As l ı  AY HAN

S

Ayna ayna
söyle bana…

2022 SA YI LI KA NU NU
2022 Sa yı lı Ka nun Ge re �i

1.) En gel li Va tan da� la r� m� za SGK Prim siz Öde me ler Dai re
Ba� kan l� ��n ca Ay l�k Ba� la ma Esas la r�;

a) Ba� ka s� n�n yar d� m� ol mak s� z�n ha ya t� n� de vam et ti re -
me ye cek �e kil de özür lü ol duk la r� n� tam te �ek kül lü has ta -
ne ler den ala cak la r� sa� l�k ku ru lu ra po ru ile ka n�t la yan, 18
ya �� n� dol du ran ve ka nu nen bak mak la mü kel lef kim se si
bu lun ma yan özür lü ler den; her ne ad al t�n da olur sa ol sun
her tür lü ge lir le ri top la m� n�n ay l�k or ta la ma s� na gö re 100
TL. tu tar dan da ha az ge li ri olan la ra, bu Ka nu nu na gö re
be lir le ne cek ay l�k tu ta r� n�n yüz de 300'ü tu ta r�n da (ay l�k

300-üç ay l�k 900 li ra) öde me ya p� l�r. (Yüz de 70 ve üze rin -
de özür lü olan lar için uy gu la n�r.)

b) 18 ya �� n� dol du ran, ka nu nen bak mak la mü kel lef kim -
se si ol ma yan ve her han gi bir i�e yer le� ti ri le me mi� olan

özür lü ler den; her ne ad al t�n da olur sa ol sun her tür lü ge -
lir le ri top la m� n�n ay l�k or ta la ma s� na gö re 100 TL. tu tar dan
da ha az ge li ri olan la ra, bu Ka nu nun mad de si ne gö re be -
lir le ne cek ay l�k tu ta r� n�n yüz de 200'ü tu ta r�n da (ay l�k 200-
üç ay l�k 600 li ra) öde me ya p� l�r. (Yüz de 40-yüz de 69 ora -

n�n da özür lü olan lar için uy gu la n�r.)
c) Her ne ad al t�n da olur sa ol sun her tür lü ge lir le ri top la -
m� n�n ay l�k or ta la ma s� na gö re 100 TL. tu tar dan da ha az
ge li ri ol du �u hal de, ka nu nen bak mak la yü küm lü ol du �u
18 ya �� n� ta mam la ma m�� özür lü ya k� n� bu lu nan la ra, ba -

k�m ili� ki si fii len ger çek le� mek kay d�y la bu Ka nu nun
mad de si ne gö re be lir le ne cek ay l�k tu ta r� n�n yüz de 200'ü
tu ta r�n da (ay l�k 200-üç ay l�k 600 li ra) öde me ya p� l�r. (18

ya ��n dan kü çük Özür lü ye ba kan ki �i ye ve ri li yor) Yüz de 40
ora n�n dan az olan lar özür lü-en gel li sa y�l m� yor. Yüz de

40'�n al t�n da olan özür lü le rin ba� vu ru la r� dik ka te al�n maz
ve ba� vu ru la r� na ce vap ve ril mez.

Ay l�k la r�n Ar t� r�l ma s� ve ya Azal t�l ma s�;
Özür lü sa� l�k ku ru lu ra po run da be lir ti len özür lü lük ora n� na
ba� l� ola rak ay l�k tu ta r�n da de �i �ik lik ya p�l ma s� ge re ken le -

rin ay l�k la r�;
a) Özür lü lük ora n� n�n art ma s� ha lin de, özür lü sa� l�k ku ru lu
ra po ru nun Ku rum ka y�t la r� na geç ti �i ta ri hi ta kip eden ay -

ba ��n dan iti ba ren ar t� r� l�r.
b) Özür lü lük ora n� n�n azal ma s� ha lin de, özür lü sa� l�k ra -

po ru ta ri hi ni ta kip eden dö nem ba ��n dan özür lü lük ora n� -
n�n art ma s� ha lin de, özür lü sa� l�k ku ru lu ra po ru nun ku rum
ka y�t la r� na geç ti �i ta ri hi ta kip eden dö nem ay ba ��n dan iti -

ba ren art t� r� l�r.
c) Özür lü lük ora n� n�n azal ma s� ha lin de, özür lü sa� l�k ku -
ru lu ra por ta ri hi ni ta kip eden dö nem ba ��n dan iti ba ren

azal t� l�r. 
Ay lık la rın Ke sil me si ve ya Fark la rın Ke sil me si

Sos yal gü ven lik ku rum la r�n dan her ne ad al t�n da olur sa
ol sun; bir ge lir ve ya ay l�k hak k�n dan ya rar lan ma yan, na fa -

ka ba� lan ma m�� ve ya ba� lan ma s� müm kün ol ma yan,
mah ke me ka ra r�y la ve ya do� ru dan bir mev zu at ge re �i

ba� lan m�� her han gi de vam l� bir ge li re sa hip bu lun ma yan
ve her ne ad al t�n da olur sa ol sun her tür lü ge lir le ri top la -
m� n�n ay l�k or ta la ma s� na gö re 2022 sa y� l� Ka nu nun 1 in ci
mad de sin de be lir ti len gös ter ge ra ka m� n�n me mur ay l�k

kat sa y� s� ile çar p� m� so nu cu bu lu na cak tu tar dan (100 li ra -
dan) da ha az ge li ri ol du �u hal de, ka nu nen bak mak la yü -

küm lü ol du �u ve fii len ba k� m� n� ger çek le� tir di �i 18 ya �� n�
ta mam la ma m�� özür lü ya k� n� olan la r�n;

a) Ölü mü, 
b) Fe ra ga ti,

c) Türk va tan da� l� ��n dan ç� ka r�l ma s�, Türk va tan da� l� �� n�
mu ha fa za eden ler ha riç ya ban c� mem le ket uy ru �u na gir -

me si,
ç) Muh taç l� �� n�n kalk ma s�,

d) Özür lü lük ora n� n�n yüzde 40'�n al t� na dü� me si,
e) 18 ya��n� tamamlamas�.

EN GEL S�Z BU LU� MA NOK TA SI

Nihat Genç
‘�Ç�N� DÖKTÜ’

Gazeteci ve Yazar Nihat
Genç, 19 Mart
Cumartesi günü
Caddebostan
Kültür Merkezi’nde
gerçekle�tirilen
etkinlikte, adeta
okurlarına içini döktü.

İstanbul Tabip Odası’nın halk sağlığı
ödülü Kadıköy Belediyesi’nin

Ba�vuru Yapılacak Merkezlerin �leti�im Bilgileri: 

Vakıflar Genel Müdürlü�ü
Adres: Milli Müdafa Cad. No : 20 K�z�lay / ANKARA 

Tel.: 0 (312) 415 50 00 (10-Hat)
e-Posta: vgmmaster@vgm.gov.tr

�stanbul Vakıflar Genel Müdürlü�ü
Adres: Gümü�suyu Mah. �nönü Cad. No:2 Beyo�lu/�stanbul 

Tel.: 0(212) 251 88 10 (5-Hat)
e-Posta: istanbul@vgm.gov.tr 

SGK Primsiz Ödemeler Daire Ba�kanlı�ı
Genel Müdürü: Yadigar GÖKALP
Tel.: (0312) 207 80 38-207 80 39

(0312) 458 10 36-37-38-39-40
E-posta: ygokalp@sgk.gov.tr

B�ZE ULA�IN
Engelsiz �� ve �stihdam Merkezi

E�itim Mah. Kasap �smail Sok. Sad�ko�lu Plaza 5 No:49
Kad�köy - �stanbul /Turkey

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

DEVAMI HAFTAYA

CEMAL Süreya Kültür Sanat Derne�i  ve Kar
Dergisi birlikteli�i ile  haz�rlanan Dünya �iir

Günü ve Ömer Nida’y� Anma Etkinli�i,
Kad�köy Belediyesi Bar�� Manço Kültür

Merkezi’nde yap�ld�. Çok say�da izleyici ve
sanatç�n�n kat�l�m�yla gerçekle�en etkinli�in

sunumunu Niyazi Ya�ar yapt�. Dernek
Ba�kan� Ahmet Saraço�lu aç�l��

konu�mas�nda, “�l içinden ve il d���ndan
etkinliklerimize olan ilginin giderek

yo�unla�mas�, bizi daha geni� ve i�levsel bir
sanatsal örgütlenmenin e�i�ine getirmi�tir.
Yaz�n dünyas�n�n her alanda belirleyici ve

sürükleyici güç olmas� gerekir. Bu güç
birli�ine; zaman yitirmeden biraraya gelerek,
bütünle�erek ula�mam�z gerekir” dedi. Dört

saate yak�n süren etkilikte; Güngör Gençay,
Mü�ir Kaya Canpolat, Hasan Hüseyin Yalvaç
ve Osman Bozkurt, Ömer Nida’y� anlatt�lar.
Tekin Gönenç, Asl� Durak, Nur Saka, �kbal
Kaynar, Engin Turgut, Alptekin Cebe, Emine
Erba�, Esin Üçüncüo�lu, Melahat Babal�k,
Gülderen Canyurt, Sevim Yazar, Kadir
�ncesu,Tanseli Polikar, Gülce Ba�er, Nuray
Gökaksamaz, Koray Demirk�l�ç ve Arzu
Karada� �iirlerini sundular. Dinleti Bölümünde
Refik Köksal ve Musa Kurt birlikte çal�p
söylediler. Finalde  Muzaffer Özdemir �iirleri
ve Ba�lama’s�yla etkinli�e renk katan
sanatç�lard�. Etkinlik öncesi Kad�köy’de
�iirlerin da��tan sanatç�lar, Kad�köylülerin �iir
Gününe ilgilerini çekmeyi ba�ard�lar. 

Dün ya �i ir Gü nü kut lan d�‘Hiç bir yer’ Ga ma Gal lery’de siz le ri bek li yor
Sema Kocame�e’nin “Hiçbiryer” isimli ilk ki�isel
resim sergisi, Gama Gallery’de yapılan açılı� ile

sanatseverlerle bulu�tu.  19 Mart Cumartesi günü
açılı�ı yapılan sergi, 2 Nisan

Cumartesi gününe kadar
gezilebilecek. Çe�itli karma

sergilere katılan aynı zamanda
grafik tasarımcı olarak çalı�an

sanatçı Sema Kocame�e,
resimlerin ço�u zaman

rastlantısal olarak kurgulandı�ını
söyledi, ilk ki�isel resim

sergisinin de nasıl ortaya çıktı�ını
anlatıp, “Renklerin en olmadık yerde tuvale

yansımasıyla kentin grisi çözülür ve kar�ımızdaki
kompozisyon renk de�i�imleriyle yüzeylerin

belirsizle�ti�i, insan figürlerinin de bu yüzeylerle
kayna�tı�ı “Hiçbiryer” olarak kar�ımıza çıkar” dedi. 

Sema
Kocame�e’nin

‘Hiçbiryer’ isimli
resim sergisi, 2

Nisan Cumartesi
gününe kadar

Gama Gallery’de
sanatseverleri

bekliyor. 

Foto�raftakiler soldan sa�a Sa�lık Müdürü Dr.
Zeynep Süzme, Ba�kan Selami Öztürk, Poliklinik

Sorumlusu Dt. Burcu Kuru ve Prof. Dr. Taner Gören.
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● Murat HAM�TO�LU

Eskiden saate ve zamana bak�� aç�s� daha
fark l�y d�. O za man lar saa tin bo zul ma s�
bü yük bir so run du, çün kü ye ni si ni al -

mak ma li yet li ol du �u için in san lar bu nun ye -
ri ne sa at le ri ni ta mir et me yi ter cih edi yor lar d�.
Böy le bir du rum da ya p� la cak ilk �ey sa at us ta -
la r� na git mek ti. Gü nü müz de tek no lo ji nin ve
sa na yi nin ge li� me siy le sa atte se ri üre ti me ge -
çile rek hem ma li yet le r ucuz la d� hem de
saatlerin sa y� la r� ve mo del le ri art t�. Oy sa es ki
dö nem de sa at ler s� n�r l� ve de �er li ol duk la r�n -
dan sa at sa hi bi ol mak ade ta bir pres tij gös ter -
ge siy di. 

Sa at, bir çok ki �i için za ma n� gös te rir ya da
onu ta �� mak bir zevk tir. Ama Esat Us ta için
her �ey den ön ce mes lek ve bo� va kit le ri ni ge -
çir di �i bir ho biydi. Sa at sek tö rü nün dua yen le -
rin den, bu gün ar t�k ya ��t la r� he men he men
kal ma yan Türk sa at çi li �i nin as�r l�k us ta la r�n -
dan bi ri Esat Su cu gil'den bah se di yo ruz.
1920’den be ri bu mes lek le u� ra �an Esat Us ta
, ya �� n�n iler le me si ve göz le ri nin es ki si gi bi
gör me me si ne de niy le mes le �e ara ver mi�. �u
an Göz te pe’de otu ran ve bir as�r d�r Ka d� köy -
lü olan Esat Us ta, pro fes yo nel ola rak sa at ta -
mir ci li �i yap ma sa da ha len evi nin bir oda s� n�
bu i� için ta mir ha ne ola rak ay�r m�� ve
ufak te fek ta mir le ri ho bi ola rak yap�yor,
on la r� te miz li yor. Su cu gil, il ko kul ça� -
la r�n da za ma n�n en iyi us ta s� olan Ya -
hu di  Bre ge Us ta’ dan e�i tim al m��. O
dö nem ler hem oku la gi dip hem de
bo� za man la r� nda us ta n�n ya n�n -
da e�i tim al m�� ve mes le �e ilk
ad� m� n� bu ra da at m��. Bre ge,
Esat Us ta ’ya ilk za man lar ev -
de ta mir edip tek rar ge tir -
me si için birta k�m sa at ler
ver mi�. Su cu gil de bu sa -
at le ri ga yet iyi bir �e kil de
ta mir edip  iyi i� ç� ka r�n -
ca, Bre ge ken di si ne da ha
an ti ka de �e ri ta �� yan sa at -
ler ver mi� ve Sucugil’in bü -
yük bir özen le yap t� �� i� çi lik -
ten da ha çok fay da lan ma ya ba� -
la m��.

■ HEM MÜ Z�K
HEM SA AT TUT KU NU

Ay n� za man da mü zi �e
de il gi si olan Esat Su cu gil,
�s tan bul Dev let Kon ser va -
tu var�'nda ke man ders le ri
ala rak ken di ni bu alan da
da ge li� tir mi�. Ke man
e�i ti mi ni ba �a r�y la ta -
mam la y�p bö lü mü bi tir -

dik ten son ra eni� te si nin tav si ye si
üze ri ne genç ya� ta PTT Te le ko mü ni -

kas yon Böl ge Eks per li �i'nde i�e ba� la -
m��. Ça l�� t� �� ku rum da çev re sin de ki ler

ta ra f�n dan iyi bir sa at us ta s� ol du �u bi lin di �i
için ar ka da� la r�n�n an ti ka sa at lerini al�p ta -

mir et mi� hep. Bu ra da 40 se ne hiz met
ve ren Esat Us ta, �tal ya’ya gi dip i�iy le
ilgili e�i tim al m��. Bu s� ra da bir k� z�
ve bir o� lu dün ya ya ge len Es ta Us ta,
o� lu Ser met Bey’e de mü zik ve sa at
e�i ti mi ver mi�. 

■ P� YA SA DA OL MA YAN
PAR ÇA LA RI KEN D� ÜRE T� YOR

O dö nem de sa at fab ri ka la r� n�n

bir k�s m� ka pan m�� ve bo zu lan sa at le rin ye dek
par ça la r� n� bul ma s� k�n t� s� ya �a m��. Ma ha ret li
ve i�i ni özen le ya pan Esat Us ta, bu la ma d� ��
par ça la r� da ken di yap ma ya ba� la m��. 60 ya -
��n da ça l�� t� �� ku rum dan emek li olan us ta n�n
sa at sev da s� a��r bas m�� ve ev de ki atöl ye si ne
s�� ma d� �� için Os mana�a Ca mi’ nin kar �� s�n da
bir han da ufak bir atöl ye aç�p an ti ka sa at le ri
ta mir et me ye de vam et mi�. 15 se ne bu dük -
kân da ça l�� m�� ve bu lun duk la r� ha n�n ye ni le -

me ça l�� ma la r� ba� la d� �� için ora dan
Ba ha ri ye Ki li se si’nin ya n� ndaki
dükkâna ta ��n m��. Bu ra da dört se ne ça -
l�� t�k tan son ra dük kân sa hi bi nin dük -
kâ n� dev ral mak is te me si üze ri ne bu ra -
dan da ç�k mak zorunda kalm��. Bu ra s�
Esat Us ta’n�n ça l�� t� �� son i� ye ri
olmu�. Esat Usta, da ha son ra atöl ye si -
ni ilk za man lar da ol du �u gi bi yi ne evi -
ne ta �� ya rak evi nin bir oda s� n� bu i�e
ay�r m��. 

■ GE L� �EN TEK NO LO J� YE
D� REN M�� VE

AS LA PES ET ME M��
Ar t�k sa de ce ho bi ola rak bu i� le u� -

ra �an Esat Us ta, bu gün 100 ya ��n da.
Bu ne den le gör me bo zuk lu �u çe ken
Esat Us ta, o�lu Ser met Be y’e i�in in ce -
lik le ri ni ta rif ede rek eve gelen saatleri
ta mir etmesi için yar d�m c� olu yor. 

Esat Us ta, genç le re ide al le ri nin pe -
�in den ko� ma la r� n� ve sev di �i i� ler den
hiç kop ma ma la r� ge rek ti �i ni ö�üt lü -
yor...

Tek no lo ji de ya �a nan ge li� me ler le
her gün ye ni le nen ve ge li �en bi lim; in -
san la r�n ha yat la r� n� da ha ko lay la� t� r�r -
ken ay n� za man da birta k�m de �er le ri

de unut tu ru yor. �n san la r�n ter cih le ri her
ge çen gün de �i� iyor ve bu dö nü �üm
ba z� mes lek le ri teh dit edi yor. An -
cak Esat Su cu gil ve onun gi bi
us ta lar hâ lâ geç mi �in bu
gü zel mes lek le ri ni
ayak ta tut mak
için di re ni -
yor lar...

YA�AM 25 MART - 31 MART 2011

Ka d� köy’ün
as�r l�k
sa at pro fe sö rü 

Ka d� köy’ün
as�r l�k
sa at pro fe sö rü 

Ka d� köy’ün
as�r l�k
sa at pro fe sö rü 

Ka d� köy’ün
as�r l�k
sa at pro fe sö rü 

Ka d� köy’ün
as�r l�k
sa at pro fe sö rü 

Ka d� köy’ün
as�r l�k
sa at pro fe sö rü 

100 ya�ındaki Esat Sucugil, Kadıköy’ün en eski saat tamircilerinden.
Saat tutkusu çocuk ya�larda ba�layan ve kendisine ‘saat profesörü’

denilen Esat usta, dijital saatlerin revaçta oldu�u günümüzde
geçmi�in bu güzel mesle�ini halen inatla sürdürüyor...

11

Oğlu, ‘saat
profesörü’nü

anlatıyor
Esat Usta’nın o�lu Sermet Sucugil,

babasının saat tutkusuna dair
anılarını �öyle anlatıyor:

“Kendimi bildim bileli babam
saatlerle ha�ir ne�irdir. Gelen bir
saatin arızasını saati dinleyerek

anında sorunun nereden
kaynaklandı�ını anlayabiliyordu.

Üretimi duran antika saatlerin yedek
parçalarını kendi yapar, orijinal

parçası gibi i�levi gayet iyi parçalar
hazırlardı. Hiç unutmuyorum eski 25
kuru�ları i�leyerek onları inceltir ve

belli bir forma sokarak çark yapardı.
Çevresindeki arkada�ları babama bu
özelli�inden dolayı 'saat profesörü'

derlerdi. Hâlâ bu i�i hobi olarak
sürdürüyor. Ben de kendisine destek

oluyorum.”

Esat ustanın,
ilk maa�ıyla

14 liraya
aldı�ı saat...
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KÖ PEK LER DE ya �a m� teh dit eden ve hat ta er -
ken ya� ta ölü me ne den ola bi len bir du rum olan obe -
zi te kö pek le rin yüz de 30-40’�n da gö rü le bi len bir du -
rum dur. Yan l�� bes le me, ha re ket ye ter siz li �i, hor mo -
nel ve ge ne tik ne den ler, ya� l� l�k ve yan l�� ilaç uy gu la -
ma la r� gi bi ne den ler le or ta ya ç� kan obe zi te ek lem ve
ke mik has ta l�k la r�, kalp yet mez li �i ve bü yü me si ile �e -
ker has ta l� �� gi bi ya �a m� teh dit ede bi le cek has ta l�k la -
r� da be ra be rin de ge tir mek te dir. Bir çok kö pek sa hi bi
obe zi te yi pek önem se me di �i gi bi far k� na bi le an cak
ve te ri ner he kim uya r� s� ile var mak ta d�r. Irk la ra gö re ki -
lo fark l� l�k la r� ne de niy le kö pek ler de obe zi te de �er len -
dir me si da ha çok fi zik sel gö rü nü me gö re ya p�l mak ta -
d�r. Kö pe �i ni zin obez olup ol ma d� �� n� a�a �� da ve re -
ce �im res mi de �er len di re rek ve ve te ri ner he ki mi ni ze
da n� �a rak ka rar ve re bi lir si niz.  

Ba z� kö pek ler sa de ce ac�k t�k la r�n da ye mek yer -
ken di �er ba z� kö pek ler özel lik le de top lu luk ha lin de
ya �a yan kö pek ler k�s kanç l�k ve kö tü al�� kan l�k lar ne -
de niy le sü rek li bir ye mek ye me is te �i gös te rir. Dü zen -
siz sa at ler de ve bi linç siz ce bes le me obe zi te yi ba� la -
t�r. Bu tip bir bes len me ye ra� men sa de ce id rar ve
d�� k� yap mak için gez di ri len, ye ter siz yü rü yü� ve eg -
zer siz ya pan hay van lar ener ji le ri ni har ca ya ma ya ca -
��n dan gi de rek obe zi te olu� ma ya ba� lar. Bü tün bun -
la r�n ya n�n da ge rek k� s�r la� t� r�l m�� ge rek se k� s�r la� t� r�l -
ma m�� kö pek ler de ös tro jen ve tes tes te ron sal g� s�n -
da ki ani de �i �ik lik ler ki lo al� m� -
n� te tik ler. K� s�r la� t� r�l m�� kö -
pek ler de hor mo nel ne den ler le
ak ti vi te azal ma s�, ha re ket siz li -
�e ve do �al ola rak obe zi te ye
alt ya p� ha z�r la ya cak t�r. Irk lar
ara s�n da da obe zi te ye e�i lim
fark l� l�k gös ter mek te dir.

Dach shund, Be ag le, Coc -
ker, Col li e, Lab ra dor ve Gol -
den Ret ri ver �r k� kö pek ler
obe zi te ye di �er le ri ne oran la
da ha yat k�n �rk lar d�r. Bun lar -
dan ba� ka kö pek ler de obe zi -
te ge nel ola rak 2-12 ya� la r�
ara s�n da ken di ni gös ter me ye ba� lar. Bi linç siz ve kon -
trol süz ola rak kor ti kos te ro id kul la n� m� da obe zi te ye
yol açan di �er bir ne den dir. Hypot ro idism, Cus hing
Sen dro mu, pi tui tary bez bo zuk luk la r� ve pan kre as
kan se ri gi bi has ta l�k la r�n var l� ��n da da se kon der ola -
rak obe zi te gö rül mek te dir.  

Obe zi te bir has ta l�k ola rak ka bul edil di �in den ana
ne de ni ara� t� r�l ma l� ve ona yö ne lik te da vi ya p�l ma l� d�r.
Ör ne �in hor mo nel kö ken li bir obe zi te de tek ba �� na
kö pe �i ni zi aç b� ra ka rak ya da eg zer siz yap t� ra rak
obe zi te si ni or ta dan kal d� ra maz s� n�z. Bu ne den le ön -
ce lik le ve te ri ner he ki mi ni ze ba� vu ra rak kö pe �i ni zi he -
ki mi ni zin uy gun gö re ce �i �e kil de de tay l� bir kan mu -
aye ne sin den ge çir me li si niz. Yi ne he ki mi ni zin öne re -
ce �i bir di yet kul la na rak kö pe �i ni zin ye ter li eg zer siz
yap ma s� n� sa� la ma l� s� n�z. Son y�l lar da kö pek ler de in -
san lar da ki ne ben zer obe zi te kon tro lü için na tu rel içe -
rik li be sin ek mad de le ri kul la n�l mak ta ve ba �a r� -
l� so nuç lar al�n mak ta d�r. Fu cus Ve si cu lo sus ya da di -
�er ad�y la Es mer Su yo su nu �n gil te re �laç Kon trol Bi ri -
mi ta ra f�n dan res mi ola rak obe zi te te da vi sin de et ki -
li ola rak ka bul edil mi� bir do �al ürün dür. Fu cus Ve si -
cu lo sus me ta bo liz ma y� h�z lan d� r�p ener ji se vi ye si ni
yük sel te rek ve vü cu dun ka lo ri yak ma ye te ne �i ni ar t� -
rark et ki si ni gös te rir. Ya p� s�n da A, B, C, D vi ta min le ri
ve po tas yum, çin ko, mag nez yum ve de mir gi bi mi ne -
ral le ri bu lun dur du �un dan di �er ya rar l� et ki le ri de bu -
lun mak ta d�r. Bu yo su nun ve te ri ner he kim lik ala n�n da
kul la n� la rak ba �a r� l� so nuç lar ver di �i bil di ril mek te dir.
Kö pe �i niz obe zi te so ru nu ya �� yor sa ya da bun dan
�üp he le ni yor sa n�z ve te ri ner he ki mi ni ze da n� ��n, zi ra
obe zi te bir has ta l� ��n be lir ti si ola bi le ce �i gi bi biz zat
obe zi te nin ken di si de ya �a m� teh dit ede cek bir çok
has ta l� �a ne den ola bil mek te dir. Ba� ka bir ko nu ile
ye ni den gö rü� mek üze re sa� l�k l� gün ler di li yo rum.

EV CİLEV CİLEV CİLEV CİLEV CİLEV CİL
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KÖPEKLERDE
OBEZİTE
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Caddebostan Sahil Kulübü’nün
düzenledi�i aylık toplantıya,

Dünya Ya�lılar haftası
kapsamında KASEV Ba�kanı

Kamil Çetin Oraler konuk oldu.
Lions Caddebostan Sahil Kulübü

Ba�kanı Ln. Esma Soyaltınlı
aylık toplantıya davet ettikleri

KASEV Ba�kanı Kamil Çetin
Oraler’den KASEV’in çalı�maları
hakkında bilgi aldıklarını söyledi.
Soyaltınlı, Lions olarak kurumu
ziyaret edip, eksiklerin tespitini
yaparak katkıda bulunacaklarını

da sözlerine ekleyerek,
kulübünün bayra�ını

imzalayarak Oraler’e verdi. 

CHP Kadıköy �lçe
Komisyonu, 14 Mart Tıp

Bayramı nedeniyle Dr. Rana
Be�e'yi evinde ziyaret

ederek, �ahsında tüm sa�lık
emekçilerinin bayramını
kutladı. CHP ekibi, ayrıca
Kadıköy'deki Mahalle Aile
Sa�lık Merkezleri'ni ziyaret

edip, sa�lık çalı�anlarına �lçe
Ba�kanı Türer Ercan’ın çiçek

ve mesajını ilettiler.

Aytaç Sedat KAVAL
(Veteriner Hekim
Cerrahi Uzmanı)

● Mustafa SÜRMEL�

Ulu sal Ö� ren ci Kon se yi ta ra f�n dan YÖK
ve Sa� l�k Ba kan l� ��'n�n des te �iy le ger -
çek le� ti ri len “Du man s�z Kam püs” Pro je si

Mar ma ra Üni ver si te si’nde ba� la d�. 17 Mart 2010
ta ri hin de Hay dar pa �a Kam pü sü Re �at Kay nar
Kon fe rans Sa lo nu’nda dü zen le nen ga la prog ra -
m�y la ba� la yan “Du man s�z Kam püs” pro je si; ya -
sak la ma yo luy la de �il, ik na ve te� vik yön te miy -

le si ga ra y� b� rak t�r ma y� he def li yor.
Mar ma ra Üni ver si te si Rek tö rü Prof. Dr. M.

Za fer Gül’ün ev sa hip li �in de Mar ma ra Üni ver si -
te si Ö� ren ci Kon se yi ta ra f�n dan dü zen le nen
“Du man s�z Kam püs Mar ma ra Üni ver si te si Ga la -
s�”na, Üs kü dar Kay ma ka m� Sü ley man Er do �an
ka t� la rak onur ver di. Say g� du ru �u ve �s tik lal
Mar �� m� z�n okun ma s�y la ba� la yan ga la prog ra -
m�n da; Mar ma ra Üni ver si te si Ö� ren ci Kon se yi

Ba� ka n� Ni hat Bu� ra A�a o� lu, ka ri ka tü rist
Ka mil Ya vuz’un ka ri ka tür le ri e� li �in de Du -
man s�z Kam püs Pro je si hak k�n da
bil gi ver di. 

Ö� ren ci le rin in san sa� l� ��
için ba� lat t�k la r� Du man s�z
Kam püs Pro je si’ni çok be -
�en di �i ni ve ö� ren ci le rin
böy le bir kam pan ya y� ba� -
lat ma s� n�n ken di si ni mut lu et ti �i ni söy le yen Üs kü dar Kay -

ma ka m� Sü ley man Er do �an ise
ko nu� ma s�n da ö� ren ci le re des te �e

ha z�r ol du �u nu vur gu la d� ve Mar ma ra
Üni ver si te si Ö� ren ci Kon se yi yö ne ti min -

de ki ö� ren ci le ri tek tek teb rik et ti. 
Mar ma ra Üni ver si te si Rek tö rü Prof. Dr. M.

Za fer Gül ise yap t� �� ko nu� ma da ö� ren ci le rin si -
ga ra gi bi sa� l�k için za rar l� bir mad de ye kar ��
ba� lat t�k la r� kam pan ya y� so nu na ka dar des tek le -
ye ce �i ni söy le ye rek, Mar ma ra Üni ver si te si Ö� -
ren ci Kon se yi’ni teb rik et ti.  

Prog ram za man za man renk li bö lüm le re de
sah ne ol du. Bun lar dan bi ri de ül ke miz de yük se -
kö� re nim gö ren Mo �o lis tan l� mi sa fir sa nat ç�
Ugan çu ya Tsogt sa ik han’�n mi ni kon se riy di.
Tsogt sa ik han ses len dir di �i “Mem le ke tim” ve
“Ha yat Bay ram Ol sa” ad l� �ar k� lar la ayak ta al -
k�� lan d�. 

Si ga ra y� b� rak t�r ma uz ma n� Em re Üs tü nu -
çar’�n, si ga ray la il gi li bi lin me yen le ri içe ren ko -
nu� ma s� ise il giy le din len di. Si ga ra ne de niy le
kay bet ti �i miz de �er li �ah si yet le rin ye ral d� �� si -
ne viz yon gös te ri si ise hü zün le iz len di. Si ga ra n�n
za rar la r�y la il gi li kam püs rö por taj la r�n da ise ö� -
ren ci le rin ver di �i çar p� c� ce vap lar dik kat çe ki -
ciy di. Prog ra m�n son bö lü mün de ise Rek tör Prof.
Dr. Za fer Gül ile Üs kü dar Kay ma ka m� Sü ley -
man Er do �an si ga ra kul lan ma ma ya da ir bi rer
söz le� me im za la ya rak ör nek bir dav ra n�� ser gi le -
di ler. 

Du man sız Kam püs pro je si
MAR MA RA’DA BAŞ LA DI

T�p Bayram� kutlu olsun

Lionlar�n ‘Ya�l�lar Haftas�’ etkinlikleri

Dumansız Kampüs Projesi Marmara Üniversitesi’nde düzenlenen gala
ile ba�ladı. Kampanya çerçevesinde sigaranın zararları anlatılırken,

sigaranın ikna ve te�vik yoluyla bıraktırılması hedefleniyor.

Uyku Bozuklukları
Konferansı

Kadıköy Belediyesi Moda Gönüllü
Evi’nde Uzman Dr. Hülya Soylu,
uyku bozuklukları konusunda

gönüllüleri bilgilendirdi. Modalıların
yo�un ilgi gösterdi�i seminerde

konu�an Dr. Soylu, uyuma güçlü�ü
çekenlere çözüm önerilerinde

bulundu. 

4. Murat’ta sigarayı
protesto etti.
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Ata�ehir ilçesi genelinde basketbolu
sevdirmek, sporcular arası dostlu�u

ilerletmek ve gelecek sezonun takımlarının
olu�masını sa�lamak maksadıyla “Ata�ehir

Basketbolu Seviyor” turnuvası düzenlendi. 17
Mart Per�embe günü Taçspor’un malzeme

da�ıtım töreniyle ba�layan turnuva programı
ertesi gün düzenlenen resmi açılı�

programıyla devam etti. Turnuvaya;
Caddebostan Spor Kulübü, Darülaceze Spor
Kulübü, Halil Ataman �.Ö.O, Mustafa Kemal
Anadolu Lisesi, Ö.Adıgüzel �.Ö.O, SHÇEK Spor
Kulübü, Soyak F.B., Taçspor, TEB Ata�ehir
�.Ö.O., TEB Ata�ehir Lisesi, Yahya Kemal
Beyatlı �.Ö.O., Yahya Kemal �.Ö.O. takımları
olmak üzere toplam 14 takım katıldı.                          

KADIKÖY Gençlik
Spor Kulübü A Bayan
Voleybol Tak�m 2010-

2011 sezonunda Türkiye
Voleybol

Federasyonu’nun
düzenledi�i Deplasmanl�

Bölgesel Ligi’ne
yükselmeyi ba�ararak

Kad�köy’ün ad�n� Türkiye’ye duyuran spor
kulüpleri aras�na girdi. �lk kez kat�ld���

Deplasmanl� Bölgesel Ligi’nde ilk devre
maçlar�nda lige al��makta güçlük çekse de 2.

yar�da sergiledi�i üstün performansla filede rakip
tan�mad���n� gösterdi ve yapt��� son maçlarda

Samanyolu ve Maltepe Yal� Spor tak�mlar�n� 3-0
gibi net skorlarla yenerek ligde kolay lokma

olmad���n� gösterdi. Tak�m�n voleyboy sporuna
Türkiye’de 32 y�l�n� veren deneyimli antrenörü

Can Çavu�o�lu yapt��� aç�klamada; 2011-2012
sezonu haz�rl�klar�na 21 Mart 2011 Pazartesi

gününden itibaren ba�lad�klar�n�, zorlu
geçece�ini tahmin ettikleri yeni sezonda tak�ma
takviye yapmak için transferler yap�labilece�ini

belirterek, “Amac�m�z; 2012-2013 sezonunda 3.
Türkiye Deplasmanl� Voleybol Ligi’nde

rakiplerine bask�l� oyunuyla korku salan bir ekip
olarak mücadele etmektir” dedi.

ATA�EHiR’DE BASKETBOL HEYECANI VARDI

Kad�köy Gençlik’in
bayan voleybolcular�

güçlü bir ekip

�LAN
TA�INMAZ MAL SATILACAKTIR

KADIKÖY BELED�YE BA�KANLI�INDAN
A�a��da belirtilen Belediyemiz mülkü ta��nmazlar�n 2886 say�l� Devlet �hale Kanunun 36.mad.gere�ince kapal� teklif usulü Belediye Encümeninde ihale edilecektir. 

���N ADI: ALANI: �MAR DURUMU: MUAMMEN BEDEL: GEÇ�C� TEM�NAT: �HALE GÜNÜ DOSYA SATI� BEDEL�:
VE SAAT�: 

Küçükbakkalköy Mah.
235 pafta, 1971 ada 1 parsel 7276,00 m2  18.01.1994'tt'li 1/1000 ölçekli 13.096.800,00.-TL 392.904,00.-TL 05/04/2011 550,00.-TL

Küçükbakkalköy revizyon uygulama imar plan�nda 14:00
H:avan proje,Kaks:avan proje,TAKS:avan paroje,
ayr�k nizam sa�l�k tesisleri alan�nda kalmaktad�r.

Satı�a girebilmek için isteklilerde �u  �artlar aranır:
a) Kanuni �kametgah� (Muhtardan)
b) Nüfus sureti (Muhtardan)
c) Geçici teminat makbuzu ( % 3) (muhammen bedelin)
d) Dosya bedeli tahsilat makbuzu
�stekli bir �irket oldu�u taktirde:
1-�dare merkezinin bulundu�u yer mahkemesinden veya siciline kay�tl� bulundu�u Ticaret Odas�ndan veya sair resmi bir makamdan �irketinsicile kay�tl� ve halen faaliyette oldu�una dair bu sat���n ilan� tarihinden sonra
al�nm�� bir belgeye haiz olmas�.    
2-�irketin sirkülerinin veya �irket ad�na tekliflerde bulunacak kimselerin bu �irketin vekil oldu�unu gösterir noterden tasdikli vekaletname göstermeli.
f) Yabanc� tab'an�n  on seneden beri türkiyede mukim ve ticaret sicillerinde kay�tl� bulunmas�.
g) Yabanc� �irketin b,c f�kralar�nda yaz�l� �artlar�n her ikisinede haiz bulunmas� (Türkiyede �ubesi olmayan �irketlerin belgesi Türkiye Cumhuriyeti Konsoloslar�nca tasdik edilmi� bulunacakt�r.)  
h- Yukardaki c ve d maddelinde belirtilen teminatlar�n verilmesi.
Bu satı�a ait ihale dosyaları ihale gününden bir gün öncesine kadar mesai saatleri içinde yukarıda belirtilen bedel kar�ılı�ı  Kadıköy Belediyesi Emlak ve �stimlak  Müdürlü�ünden temin edilebilir. �steklilerin
teklif zarflarını ihale saatine kadar Kadıköy Belediyesi Yazı ��leri Müdürlü�ü Encümen �efli�ine vermeleri gerekir.

�LAN
TA�INMAZ MAL SATILACAKTIR

KADIKÖY BELED�YE BA�KANLI�INDAN
A�a��da belirtilen Belediyemiz mülkü ta��nmazlar�n 2886 say�l� Devlet �hale Kanunun 36.mad.gere�ince kapal� teklif usulü Belediye Encümeninde ihale edilecektir. 

���N ADI: ALANI: �MAR DURUMU: MUAMMEN BEDEL: GEÇ�C� TEM�NAT: �HALE GÜNÜ DOSYA SATI� BEDEL�:
VE SAAT�: 

Küçükbakkalköy Mah.
235 pafta, 1992 ada, 1 parsel 5019,00 m² 18.01.1994'tt'li 1/1000 ölçekli 7.528.500,00-TL 225.855,00-TL 05/04/2011 550,00.-TL

Küçükbakkalköy revizyon uygulama imar plan�nda 14:10
H:avan proje,Kaks:avan proje,TAKS:avan paroje,
ayr�k nizam sa�l�k tesisleri alan�nda kalmaktad�r.

Satı�a girebilmek için isteklilerde �u  �artlar aranır:
a) Kanuni �kametgah� (Muhtardan)
b) Nüfus sureti (Muhtardan)
c) Geçici teminat makbuzu ( % 3) (muhammen bedelin)
d) Dosya bedeli tahsilat makbuzu
�stekli bir �irket oldu�u taktirde:
1-�dare merkezinin bulundu�u yer mahkemesinden veya siciline kay�tl� bulundu�u Ticaret Odas�ndan veya sair resmi bir makamdan �irketinsicile kay�tl� ve halen faaliyette oldu�una dair bu sat���n ilan� tarihinden sonra
al�nm�� bir belgeye haiz olmas�.    
2-�irketin sirkülerinin veya �irket ad�na tekliflerde bulunacak kimselerin bu �irketin vekil oldu�unu gösterir noterden tasdikli vekaletname göstermeli.
f) Yabanc� tab'an�n  on seneden beri türkiyede mukim ve ticaret sicillerinde kay�tl� bulunmas�.
g) Yabanc� �irketin b,c f�kralar�nda yaz�l� �artlar�n her ikisinede haiz bulunmas� (Türkiyede �ubesi olmayan �irketlerin belgesi Türkiye Cumhuriyeti Konsoloslar�nca tasdik edilmi� bulunacakt�r.)  
h- Yukardaki c ve d maddelinde belirtilen teminatlar�n verilmesi.
Bu satı�a ait ihale dosyaları ihale gününden bir gün öncesine kadar mesai saatleri içinde yukarıda belirtilen bedel kar�ılı�ı  Kadıköy Belediyesi Emlak ve �stimlak  Müdürlü�ünden temin edilebilir. �steklilerin
teklif zarflarını ihale saatine kadar Kadıköy Belediyesi Yazı ��leri Müdürlü�ü Encümen �efli�ine vermeleri gerekir.

● Mustafa SÜRMEL�

Ka d� köy �l çe Em ni yet Mü dür lü �ü, Em ni yet
Mü dü rü Ha kan Boy dak yö ne ti min de ger çek -
le� tir di �i ör nek pro je ve ça l�� ma lar la ad�n dan

söz et ti ri yor. Bu ça l�� ma lar dan bi ri de �l çe Em ni yet
Mü dür lü �ü Ço cuk Bü ro Amir li �i ta ra f�n dan ger çek -
le� ti ri len “�l kö� re tim Okul la r� Ara s� Ge le nek sel Fut -
bol Tur nu va s�”. 

Bi lin di �i üze re tur nu va n�n il ki geç ti �i miz y�l
Ka d� köy Be le di ye si Ka la m�� Genç lik Mer ke -
zi’nde dü zen len mi� ti. Özet le po lis-ço cuk ara s�n -
da ki ile ti �im ve ya k�n la� ma n�n sa� lan ma s� ve ge -
li� ti ril me si için ger çek le� ti ri len “�l kö� re tim

Okul la r� Ara s� Fut bol Tur nu va s�” Ka d� köy’de ki
okul lar dan, ai le ler den en önem li si de ço cuk lar -
dan yo �un il gi gö rün ce tur nu va n�n bu y�l da dü -
zen len me si ve ge le nek sel ha le ge ti ril me si ka rar -
la� t� r�l d�. 

■ PO L�S-ÇO CUK EL ELE
GÜ VEN L� GE LE CE �E

Ka d� köy �l çe Em ni yet Mü dü rü Ha kan Boy -
dak’�n özel önem ver di �i pro je le rin ba ��n da gel -
di �i be lir ti len pro je sa ye sin de özet le, il ko kul ço -
cuk la r� n�n po lis le ya k�n la� ma s� ve so ka ��n teh li -
ke le ri ne kar �� po li sin, onun ya n�n da ol du �u nu
bil me si amaç la n� yor. Ka d� köy �l çe Em ni yet Mü -
dür lü �ü’nün tüm ça l� �an la r� n�n öz ve riy le des tek

ver di �i nin özel lik le vur gu lan ma s� ge re ken pro je,
bu y�l “Ka d� köy �l çe Em ni yet Mü dür lü �ü Ço cuk
Bü ro Amir li �i �l kö� re tim Okul la r� Ara s� 2. Ge le -
nek sel Fut bol Tur nu va s�” ad�y la 21 Mart Pa zar -
te si gü nü 10:00’da ya p� lan maç lar la ba� la d�. Ka -
d� köy Be le di ye si Ka la m�� Genç lik Mer ke zi ha l�
sa ha la r�n da dü zen le nen tur nu va 8 Ni san Cu ma
gü nü ne ka dar de vam ede cek. 43 oku lun i� ti rak
et ti �i tur nu va da; Sos yal Hiz met ler Mü dür lü �ü

Yelde �ir me ni Ye ti� tir me Yur -
du’nda ka lan ço cuk la r� n olu� tur du -
�u ta k�m ile  Dos tel ler ��it me En -
gel li ler Oku lu ta k� m� da yer al� yor.
21 Mart Pa zar te si gü nü ba� la yan
tur nu va kap sa m�n da Per �em be gü -
nü ne ka dar gün de or ta la ma 6 maç
ya p�l d�. �l ko kul ço cuk la r� n�n cen -
til men ce ge çen maç la r� bü yük ler
için de et ki le yi ci bir ör nek ol du.
Ço cuk ses le ri ve gü lü� le riy le he ye -
can la ge çen maç la r�n so nun da Yu -
nus Ti mi ve Top lum Des tek li Po lis
bi ri mi ne ba� l� po lis a�a bey le ri kü -
çük fut bol cu la ra mey ve su yu ve çi -
ko la ta ik ram et ti ler. Tur nu va n�n
dü zen len me sin de gay ret gös te ren

kah ra man lar dan bi ri olan �l çe Em ni yet Mü dür lü -
�ü Ço cuk Bü ro Amir li �in den ko mi ser yar d�m c� -
s� Ümit Ak bu lut mad de ba ��m l� s� ço cuk la r� da
sa ha da gör me nin öz le mi için de ol duk la r� n�, on la -
r� da top lu ma ka zan d�r mak için ça ba sarf et tik le -
ri ni be lir te rek, “�l çe Em ni yet Mü dü rü müz Ha kan
Boy dak’tan al d� �� m�z des tek le ço cuk la r� m� z�n
gü ven li ve sa� l�k l� ya r�n la ra ula� ma s� için tüm
ca mi a ola rak �evk le hiz met edi yo ruz” de di. 

Ge çen y�l ulu sal med ya n�n da il gi gös ter di �i
tur nu va so nun da �am pi yon olan ta k� ma ku pa s�
10 Ni san Po lis Bay ra m�’nda Türk Po lis Te� ki la -
t�’n�n 166. ku ru lu� y�l dö nü mü et kin lik le ri kap sa -
m�n da ve ri le cek.

A Bayan
Voleybol Takımı
Bölgesel Lige

yükselen
Kadıköy Gençlik

Spor Kulübü
ilçemizin adını

gururla tanıtıyor.

‘Emniyet içinde skor için de�il, dostluk için futbol’ sloganıyla devam eden
futbol turnuvasında minik kramponlar halı sahada marifetlerini sergiliyor.

Ku pa Po lis Bay ra mı’nda
SA Hi Bi Ni BU LA CAK

GAZETE Kad�köy spor
servisi olarak geçti�imiz

hafta örnek bir olaya
tan�kl�k ettik. �stanbul 1.

Amatör Ligi 13. Grup’ta 40
puanla �ampiyon olup,

Süper Amatör Lig’e ç�kma
ba�ar�s� gösteren
Kad�köy’ün gururu

Bostanc�spor, elde etti�i
�ampiyonlu�u düzenlenen
yemekle kutlad�. Bostanc�

Spor Kulübü Ba�kan� Ramazan Oral ve ailesi, spor
kulübünün tüm yöneticileri ve aileleri, futbolcular ve

Bostanc�spor’a gönül verenlerin kat�ld��� yemek
gecenin geç saatlerine kadar sürdü. Bostanc�spor

camias�n�n sergiledi�i örnek kayna�ma renkli
görüntülerle haf�zalarda kald�. 

�NANMAK VE BA�ARMAK…
Yemek gecenin ilerleyen

saatlerinde yerini vur patlas�n çal
oynas�n e�lenceye b�rakt�. Hareketli

müzikler ba�lad���nda ise baz�
davetliler yöneticilere esprili bir

�ekilde, “Futbolcular sahada oynad�
�imdi oynama s�ras� yöneticilerde”
diyerek yöneticileri sahneye davet
ettiler. Ba�kan Ramazan Oral ve

yöneticiler de bu iste�i geri çevirmedi ve sahnede
hünerlerini sergiledi.  Futbolcular da sahnede hep

birlikte Bostanc�spor mar��n� seslendirdiler. Tam bir
aile ortam�nda gerçekle�en yemekte Bostanc�spor
camias�n�n birbirine kenetlenmi� hali dikkat çekti.
Daha sonra kürsüye ç�kan Bostanc�spor Kulübü

Ba�kan� Ramazan Oral, futbolcular�na bu mutlulu�u
kendilerine ya�att�klar� için te�ekkür etti. Kendilerinin

de Bostanc� semtinde kulüp ile semt sakinleri
aras�nda bir kayna�ma ortam� sa�lamaya çal��t�klar�n�

söyleyen Ba�kan Ramazan Oral, semt sakinlerinin
deste�iyle daha ba�ar�l� günlerin gelece�ini belirtti.

Kad�köy’ün isminin duyurulmas�nda Bostanc�spor’un
önemli bir misyon üstlendi�ini de belirten Ramazan
Oral, tüm Kad�köylülerden Bostanc�spor’a destek

vermelerini istedi.

Bostancıspor, 1.
Amatör Küme

�ampiyonlu�unu
düzenlenen

yemekle kutladı.
Camiadaki aile

ortamı
görülmeye
de�erdi.

Bostanc�spor ailesi
yemekte bulu�tu
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