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Tarihe tan�kl�k eden okul...

ÇERNOB�L nükleer felaketinin
25. yılında nükleer kar�ıtları
Kadıköy Meydanı’nda bir
araya geldi. Binlerce ki�i,

nükleer santrallerden
vazgeçmeyen hükümet

yetkililerini Fuki�ima Nükleer
Santrali’nde çay içmeye davet

etti. ● Haberi 3’te

KADIKÖY Belediyesi
Veteriner ve Zabıta

Müdürlü�ü ekiplerinin
gerçekle�tirdi�i

operasyonda kötü
ko�ullarda bırakılmı�

hayvanlar ele
geçirildi.

● Haberi Sayfa 12’de

İzinsiz hayvan satanlara suçüstü
EKOLOJ�K Üreticiler
Derne�i ile Kadıköy
Belediyesi Feneryolu
Gönüllüleri’nin birlikte

düzenledi�i ‘Tohum Ekim
�öleni 3’, Kadıköy

Belediyesi Organik Halk
Pazarı’nda gerçekle�ti.

● Haberi Sayfa 14’te

‘Tohum bizden, hasat sizden’Kadıköy’de nükleere karşı eylem
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◗◗ Haberi 11. Sayfada

◗◗ Haberi 5. Sayfada

Türkiye’nin en köklü e�itim
kurumlar�ndan Erenköy K�z Lisesi, bu y�l

100. ya��n� doldurdu. Alan�nda öncü binlerce
kad�n yeti�tiren, ba�ar�lara imza atan okulun
yeni ya�� tiyatro gösterileri, yar��malar, sportif
faaliyetler, konserler ve paneller ile kutlan�yor. 

Semt alı�veri�
merkezi

temasıyla kurulan
Kozzy, 1 yılda

Kadıköy’ün çekim
noktalarından biri

oldu.  Türkiye’nin en
iyi AVM’si seçilen

Kozzy’nin gözü �imdi
de Avrupa

birincili�inde...

Daha yeşil Kadıköy içinDaha yeşil Kadıköy içinDaha yeşil Kadıköy içinDaha yeşil Kadıköy içinDaha yeşil Kadıköy içinDaha yeşil Kadıköy için

Erenköy Kız Lisesi
100 YAŞINDA

Erenköy Kız Lisesi
100 YAŞINDA

Erenköy Kız Lisesi
100 YAŞINDA

Erenköy Kız Lisesi
100 YAŞINDA

Erenköy Kız Lisesi
100 YAŞINDA

Erenköy Kız Lisesi
100 YAŞINDA

◗◗ Haberi 6. Sayfada

Amerika’da ya�ayan ve
‘Keman�n Genç Divas�’ olarak

an�lan Burcu Göker, “Kad�köy’ün yeri
benim için apayr�d�r. Do�up

büyüdü�üm yer olmas�n�n yan� s�ra,
ailemin orada olmas�, kalbimde

Kad�köy’ün yerini ula��lmaz k�l�yor.”
diyor. Göker, 10 May�s’ta Kad�köy

Belediyesi Caddebostan Kültür
Merkezi’nde, 21 May�s’ta da Kad�köy

Belediyesi Halis Kurtça Kültür
Merkezi’nde konserler verecek.

Kemanın Genç Divası:

‘BURCU 
GÖKER’

Mahallenin al��veri�
merkezi KOZZY

◗◗ Haberi 8. Sayfada

Kad�köy Belediyesi bahar� yeni
park aç�l��lar� ve güllerle

kar��lad�. Geli�en ko�ullara göre
yenilenen Ç�nar ve Zübeyde Han�m
parklar� ile yeni Eylül Park� hizmete
girdi. “Kahve gibi aç�l�� da bahane.

Amac�m halk�m� görmek, konu�mak,
dertle�mek” diyen Kad�köy Belediye

Ba�kan� Selami Öztürk, aç�l��lar�n
ard�ndan halka gül da��tt�. 

ÜÇ YENi PARKÜÇ YENi PARKÜÇ YENi PARKÜÇ YENi PARKÜÇ YENi PARKÜÇ YENi PARK
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1931–1932 y�llar�nda Moda Caddesi’nde
berber Kozmo’nun dükkân�n�n önünde bir
Rum ayakkab� boyac�s� belirdi. Orta

boylu, az konu�an, devaml� i�i ile me�gul olan
boyac�n�n ad� �lya idi. En eski, en çamurlu
ayakkab�lar� bile önce sabunlu su ile y�kar,
temizler, kurutur, sonra itina ile boyard�.
�lya’n�n bu titizli�i k�sa zamanda öyle bir isim
yapt� ki, ayakkab�s�n� boyatmak isteyenler
kuyruk olmaya ba�lad�lar. Art�k kimse ona
“�lya” demiyor, “Merakl�” diye hitap ediyordu.
O y�llarda Avrupa ve Amerikan boyalar�
piyasada pek az bulunur, fakat Merakl� daima
nuget boya kullan�rd�. Memleket d���na gidip
gelenler sadece boya �smarlar, onun bu
merak�n� bilen Kad�köylüler, Avrupa dönü�ü
hediye olarak boya getirirlerdi. Bir kutu
yabanc� boyay� görünce çocuk gibi sevinir,
mutluluk duyard�. Do�rusu ya, Merakl�’n�n
elinden ç�km�� bir ayakkab� yenisinden daha
gösteri�li durur, insan kendi ayakkab�s�n�
tan�yamazd�. Merakl� bir �öhret olmu�, art�k
Moda Caddesi’nde, berber Kozmo’nun
dükkân� önünde, yaz, k��, s�cak, so�uk

demeden süren sokak çal��mas�na
bir son vermek zaman� gelmi�ti.
Berberin kar��s�ndaki dükkâna
geçti. Y�llarca ayn� �evk ve arzuyla
ayakkab�lar� y�kad�, temizledi,
boyad�. Merakl� boyac� ya�lan�nca
çocuklar�na bu mesle�i
sürdürmelerini vasiyet etti. �lya
öldükten sonra o�lu Miçeli birkaç
y�l daha baba sanat�n� yürüttü ise de
Merakl�’n�n merak� o�luna
geçmemi�ti. Sonra dükkân� kapad�,
pek çok Rum gibi o da
Yunanistan’a gitti. Hem de en yak�n
kom�ular�na haber bile vermeden...

Merakl� boyac�n�n dükkân�n� manifaturac�
Dikran Balyan, onu da M�g�rd�ç Türkmen’in
manifaturac� dükkân� takip ederdi. M�g�rd�ç

Türkmen halen Sö�ütlüçe�eme
Caddesi’ndeki Türkmen Ma�azas�’n�
i�letenlerin babas� olurdu. Bu
dükkândan sonra eskici Aleko
Kafto�lu’nun dükkân� gelirdi. Buras�
Ne�’e Soka��’n�n kö�esidir. Soka��n
içinde Nezih ve Ahmet’in buzdolab�
tamirhaneleri vard�. Ne�’e
Soka��’ndan itibaren tekrar Moda
Caddesi’ni takip edince ilk dükkân
olarak Alâeddin Bey’in eczanesi
gelirdi. Alâeddin Önal Bey eczaneyi
sonradan eczac� Güner Giz’e
devretmi�ti. Bir müddet sonra O da

eczaneyi tasfiye etti. Eczaneden sonraki dükkân
Mihal ve Vasil’in açt�klar� Nur Pastanesi idi.
Sonra bunun yerine Pasifik Pastanesi aç�ld�.
Pastaneden sonra Mavridis ve kar�s�n�n i�letti�i

manav dükkân� gelir, onu da Kiryako ve Naz�m
Arzuman’�n odun deposu takip ederdi. Tütüncü
Tagi R�za’n�n küçük dükkân�ndan sonra gene
Moda Caddesi’ni dik durumda Kan�� Soka��
yer al�r. Bu sokaktan sonra Hüseyin’in kahvesi
gelirdi. Kahvenin yan�nda Bulgar Apostol bir
sütçü dükkân� açm��, fakat sonra Koço ve
Nikola Natof ad�ndaki o�ullar� ticarethaneyi
büyüterek “Milka” ismiyle, Kad�köy’ün en
aranan �arküteri ve içki dükkân� yapt�lar.
Milka’n�n biti�i�inde kundura tamircisi Anastas
Pirpiri, onun yan�nda da tellal Naci’nin bürosu
bulunurdu. Bu s�ralama ile Moda
Caddesi’ndeki esnaf tamamlanm�� oluyor.
Binalardan ancak birkaç� günümüze kadar
gelebilmi�tir. Dükkânlar y�k�lm��, yerine
apartmanlar yap�lm��, yeni ticarethaneler,
bankalar aç�larak Moda Caddesi’nin görünü�ü
inan�lmaz bir �ekilde de�i�mi�tir. Rumlar�n
ço�u Yunanistan’a gitti. Cadde esnaf�n�n bir
k�sm� ya�lanarak ticareti b�rakt�. Pek ço�u da
bu dünyadan ayr�ld�. Yeni isimler, yeni
insanlar, Moda Caddesi’nde yeni bir ya�am
sürdürmeye ba�lad�.

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. : 542 44 44
SSK.Eren köy Ruh ve Si nir 
Has ta l›k la r› Has.: 360 91 63
SSK Göz te pe Has.: 566 40 00
Zey nep Ka mil H. : 391 06 80
F.S. Meh met A. Has ta ne si: 578 30 00
Eren köy Fi zik Tedavi ve
Rehabilitasyon Merkezi: 368 01 68
Özel Fe ri han La çin H.: 449 20 81
Flo ren ce Nigh tin ga le H.: 450 03 03
�a fak Has ta ne si: 565 44 44

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

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

KADIKÖY BELEDİYESİ
GÖNÜL LÜ MER KEZ LE Rİ-

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

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

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

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

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

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

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

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

0216 337 95 25
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Dr. Müfid Ekdal

MERAKLI

SO RU: Sa y�n Av.
�ük ran Ero� lu yi ne si -
ze bir ko nu yu da n�� -
mak is te dim. Da ha ön -
ce den böy le bir uy gu -
la ma yok tu, ye ni bir
sis tem mi ge ti ril di aca -
ba, ge çen ler de ya k� -
n�m, her semt te olan
fa tu ra öde me nok ta la -
r�n dan bi ri ne elek trik
fa tu ra s� öde me si için
git mi�, bun dan son ra,
her ya t� ran dan 1 TL ya -
t�r ma üc re ti al� yor lar -
m��. Da ha ön ce ban -
ka lar cep fa tu ra ya t�r -
ma lar da ya p� yor du. Bu
böy le de vam ede cek sa n� r�m. Aye -
da�’�n ken di öde me nok ta la r�n da
bu uy gu la ma yap ma s� ya sal m�
ö� ren mek is ti yo rum. Say g� lar…

Nur sel De mi ray dın

Sa y�n tü ke ti ci miz
Öde me nok ta la r� ya sal bir dü -

zen le me ile de �il yet ki len dir me ile
söz le� me ya p� la rak aç�l mak ta d�r.
Bu söz le� me yi öde me nok ta s� hiz -
met sa� la y� c� la r� ( �g da�, Te le kom,
Be da� vb. )  ile ya p� yor ve ara c� hiz -
met bi ri mi ola rak ça l� �� yor lar . Do -
la y� s�y la yap t� �� söz le� me yi her iki
ta raf ken di leh le ri ne dü zen le ye bil -
mek te. Bu ne den le tü ke ti ci ler ön -
ce lik le öde me nok ta s� na bu be de li
han gi ge rek çey le al d�k la r� n� sor ma -
l� ve bel ge is te me li, ora dan sa� l�k l�
bir ce vap ala maz sa il gi li ku rum dan
bil gi edin me ya sa s� çer çe ve sin de
bil gi ve ril me si ni ta lep et me li dir.
Özel lik le de bu öde me ler den pa ra
al�n ma ya de vam edil me si ha lin de
öde me nok ta la r� n� kul lan ma ya ca -
�� n� da be lirt mek te fay da var. 

Tü ke ti ci ken di so ru nuy la il gi -
len me di �in de hiz met ve ren ler her

yo lu de ne yip, her hiz -
met ten pa ra al ma y� ter -
cih edi yor lar. Bu nun
için lüt fen ya sal hak la r� -
m� z� kul la na l�m, mut la ka
ara� t� ra l�m ve hak s�z bir
i� lem var ise bu ko nu da
iti raz ede lim. 

Say g� la r�m la.

SO RU: �ük ran Ha -
n�m si ze in ter net kul la -
n� m�y la il gi li ya �a d� ��m
bir so ru nu ak tar mak is -
ti yo rum. Te le kom kul la -
n� c� s� y�m. �n ter net hiz -
me ti al d� ��m Te le kom, 2
ay in ter net fa tu ra s� n�

öde me yin ce ne ti he men ke si yor.
Üs te lik hiç bir bil di rim de bu lun ma -
dan! Ay r� ca ke si len in ter ne tin aç�l -
ma s� için 15 li ra da ce za ke si yor.
Aca ba bu uy gu la ma ya sal m� d�r?
Yas al de �il se biz tü ke ti ci ler bu ko -
nu da ne ya pa bi li riz?

Te �ek kür ler 
Ni met �en lik

De �er li tü ke ti ci miz
Biz ler bir hiz met ve ya mal sa t�n

al�r ken ma ale sef söz le� me le ri oku -
ma dan, alel ace le ve içe rik le ri ni bil -
me den im za l� yo ruz. Tü ke ti ci nin
Ko run ma s� Hak k�n da Ka nun’da
dü zen le nen ME SA FE L� SÖZ LE� -
ME LER ile il gi li hü küm ler de;

1- Tü ke ti ci nin sa t�n al ma y�
yap t� �� or tam da söz le� me yi mut la -
ka gör me si ve oku ma s� n�n ge rek ti -
�i

2- Söz le� me de tüm hak ve yü -
küm lü lük le rin an la �� l�r ve oku nak l�

bi çim de (12 pun to ola rak) yer al� -
yor ol ma s�

3- Tü ke ti ci nin mal ve ya hiz me -
ti sa t�n al d� �� or tam da gör dü �ü
söz le� me ye onay ver me den söz -
le� me nin im za lan m�� ve ka bul edil -
mi� sa y�l ma ya ca ��

4-Mal tes lim edi lir ken ve ya hiz -
met ve ril me ye ba� lan d� ��n da söz -
le� me nin bir ör ne �i nin tü ke ti ci ye
gön de ril me si ge rek ti �i hu sus la r�
be lir til mi� tir. Ay r� ca tü ke ti ci le rin 10
gün için de “hiç bir ge rek çe gös ter -
me den” söz le� me den CAY MA
HAK KI var d�r. 

Yap t� �� n�z söz le� me de Te le -
kom’un 2 ay öde me ya p�l ma ma s�
ha lin de in ter ne ti “hiç bir ih tar ve ih -
ba ra ge rek kal ma dan” ke se ce �i
hük mü var sa bu söz le� me in ter net
or ta m�n da ta ra f� n�z dan onay lan m��
ol du �un dan ya pa ca �� n�z bir i� lem
yok tur. An cak söz le� me de bu iba -
re yok sa iti raz ede bi lir ve in ter net
ke sil me den ön ce ih tar ya p�l ma s�
ge rek ti �i ni bil di re bi lir si niz. Bu nun
için Te le kom Ge nel Mü dür lü �ü’ne
pos ta ne den ia de li- ta ah hüt lü gön -
de re ce �i niz di lek çe ile ba� vur ma -
n�z ye ter li dir.

Sev gi li tü ke ti ci ler, söz le� me
ya par ken oku ma m�z son de re ce
önem li. An cak bu tak dir de söz le� -
me nin bi ze yük le di �i hak ve ve ci -
be le ri ö� re ne bi lir ve kul la na bi li riz.
Yi ne bu sa ye de söz le� me de tek
yan l�, hak s�z �art lar var sa tes pit
ede rek iti raz edip, hü küm süz ha le
ge ti re bi li riz. Bu nun için dir ki de -
vam l� ola rak im za la d� �� m�z tüm
bel ge le ri, söz le� me le ri, mak buz la r�
oku ma l� y�z di yo ruz.

TÜKETİCİNİN
DOSTU

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

gazetekadikoy@gmail.com adresine iletebilirsiniz.
Tü ko der Tel.: 0.216. 349 85 10

TÜKODER GENEL BAŞKANI

Av. �ükran
ERO�LU

Haz›rlayan: Buket TURAN
KADIKÖY MECMUASI

HÜRR�YET GAZETES� (N�SAN 1967)

M�LL�YET GAZETES� (N�SAN 1973)
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Devrimci ��çi Sendikaları
Konfederasyonu (D�SK), Kamu

Emekçileri Sendikaları
Konfederasyonu (KESK), Türk

Mühendis ve Mimar Odaları Birli�i
(TMMOB) ve Türk Tabipleri

Birli�i(TTB) 1 Mayıs hazırlıklarını
�i�li’deki D�SK Genel Merkezi’nde

düzenledi�i bir basın
açıklamasıyla kamuoyuyla

payla�tı. Toplantıda
konfederasyonlar adına ortak bir

açıklama yapan D�SK Genel
Sekreteri Tayfun Görgün, 1 Mayıs

2011 kutlamalarının, i�sizlik ve
yoksullu�un kalıcıla�tı�ı, krizin

olumsuz etkisinin, resmi
rakamlarda bile gizlenmeyecek bir

düzeye ula�tı�ı, siyasal iktidarın

referandum sonrası toplumsal
muhalefete kar�ı giderek artan

baskı ve �iddetinin ku�atmasında
gerçekle�ti�ini söyledi.  Gazeteci
Ahmet �ık’ın basılmamı� kitabına
yönelik operasyona, TBMM’den
çıkartılan tezkereye ve dünyanın

sürüklendi�i ekolojik krize de

de�inen Görgün; Ergenekon
operasyonlarıyla ilgili olarak,

“Derin devlet ili�kileri içerisinde
bir egemenlik çatı�masına

dönü�mü�tür.” ifadelerini kullandı.
■ “1 MAYIS 1977

KATL�AMI ANISINA”
Görgün “1 Mayıs 1977

katliamında kaybedilenlerin
anısına, Taksim meydanını 1

Mayıs alanı yaparak i�çi sınıfına,
birlik, mücadele ve dayanı�ma

günü olarak yeniden
kazandırmamızda, bizimle birlikte
kararlı bir mücadele veren, sınıf

dostlarımızla, devrimcilerle,
demokratlarla, sosyalistlerle,

yurtseverlerle yeniden yan yana,
omuz omuza olaca�ız. 1 milyon
emekçinin 1 Mayıs’ta Taksim’de

olmasını hedefledik. Bu ses
Türkiye’nin aydınlık gelece�inin
sesi olacaktır. Bu ses i�sizli�e,

açlı�a, yoksullu�a en güçlü cevap
olacaktır. Bu ses e�itli�in

özgürlü�ün barı�ın sesi olacaktır.
Bu ses ülkemizde ve Ortado�u’da

emperyalist saldırganlı�a kar�ı
haykırı� olacaktır.” diyerek bitirdi.

25 y�l ön ce ya �a nan Çer no bil nük le er
ka za s� n�n y�l dö nü mün de, nük le er
kar ��t la r� so kak la ra ç�k t�. Çer no bil’in

et ki le ri nin ara dan ge çen y�l la ra ra� men
sür dü �ü ne i�a ret eden çev re ci ler, Ja pon -
ya’da ya �a nan nük le er s� z�n t� ile dün ya n�n
ye ni den bü yük bir teh li ke ile kar �� kar �� ya
gel di �i ni be lirt ti ler. Tür ki ye’de, ko �ul suz
ola rak nük le er den vaz ge çil me si ni is te di -
ler. 120’yi a� k�n ku rum, ku ru lu�, mes lek
ör gü tü ve sen di ka n�n bir ara ya ge le rek
olu� tur du �u Nük le er Kar �� t� Plat form,
Ka d� köy Mey da n�’nda “Nük le er san tral -
le re ve ya �a m� yok eden ener ji le re ha y�r”
slo ga n� ile mi ting dü zen le di.

Fark l� il ler den ge len ler le bir lik te sa y� -
la r� 3 bi ni a�an çev re ci ler Te pe Na ui tu lus
önün de top la na rak yü rü yü �e geç ti. Yü rü -
yü� s� ra s�n da “Nük le er s� z�n t� var!” anon -
su ya p� l�r ken, anon su du yan yüz ler ce ki �i
ay n� an da ol du �u ye re y� ��l d�. Çok sa y� da
ço cuk ve genç, mi ting ala n� na, yüz le rin de

eri mi� in san mas ke le ri ve mo rar m�� yüz
mak yaj la r� ile ka t�l d�.

Mi tin ge Ka ra de niz li le rin ka t� l� m� yo -
�un ol du. Ay r� ca, �z mir, Mer sin, Si nop,
An tal ya, Bur sa, Ko ca eli, An ka ra’da fa ali -
yet yü rü ten Nük le er Kar �� t� Plat form üye -
le ri de mi tin ge ka t�l d�.

■ ‘TÜP ÇÜ BA� BA KAN
�S TE M� YO RUZ’

Yü rü yü� s� ra s�n da ta �� nan pan kart lar -
da ve at� lan slo gan lar da nük le er san tral le -
rin ya p� m�n da �s rar eden hü kü met yet ki li -
le ri ele� ti ril di. Ele� ti ri le rin he de fin de
Ener ji Ba ka n� Ta ner Y�l d�z ve Ba� ba kan
Re cep Tay yip Er do �an var d�. Çev re ci ler
s�k s�k, “Hal k� na Fran s�z kal ma, nük le er
san tral yap ma”, “Pat la yan tüp de �il hal -
k�n is ya n�”, “Tüp çü Ba� ba kan is te mi yo -
ruz” slo gan la r� n� at t�.
■ ‘BUY RUN FU K� �� MA’DA DA

ÇAY �Ç�N’
Mi tin gin su nu mu nu ti yat ro sa nat ç� la r�

Gül sen Tun cer ile Or han Ay d�n yap t�.
Tun cer ve Ay d�n, Çer no bil fa ci as� n�n ar -
d�n dan çay içen dö ne min Sa na yi Ba ka n�
Ca hit Aral’� ve yi ne dö ne min dar be ci
Cum hur ba� ka n� Ke nan Ev ren’in “Bi raz
rad yas yon ke mik le re iyi ge lir” söz le ri ni
ha t�r lat t� lar. Bu gü nün hü kü met yet ki li le ri -
nin de nük le er teh li ke ler kar �� s�n da ben -
zer yak la ��m lar ser gi le di �i ni söy le di ler ve
“Bu gün nük le er san tral le ri sa vu nan la r�
Fu ki �i ma’n�n al t�n da çay iç me ye da vet
edi yo ruz. Buy run Fu ki �i ma’ya ora da da

çay için” de di ler.
Nük le er Kar �� t� Plat form ad� na aç�k la -

ma ya pan Elek trik Mü hen dis le ri Oda s�
Yö ne tim Ku ru lu Ba� ka n� Cen giz Göl ta�,
hü kü me te ses len di, “Bu gü nü mü ze ve ge -
le cek ku �ak la ra ka ra bir mi ras b� rak ma -
mak için önü müz de tek bir se çe nek var.
He men bu sev da dan vaz ge çin. Ak ku yu ve
Si nop için yap t� �� n�z tüm an la� ma la r� ve
yü rüt tü �ü nüz iki li gö rü� me le ri ip tal edin”
de di.

■ ‘AN LA MA YA NA NÜK LE ER
SAN TRAL TÜP GAZ’

EMO Ba� ka n� ay r� ca, 12 Ha zi ran ge -
nel se çim le rin de, nük le eri sa vu nan par ti -
le re oy ver me ye cek le ri ni aç�k la d�. Göl ta�,
“An la ya na siv ri si nek saz, an la ma ya na
nük le er san tral tüp gaz” de di.

Mi ting de KESK Ge nel Ba� ka n� Dön -
dü Ta ka Ç� nar, TMMOB Ge nel Ba� ka n�
Meh met So �an c�, D�SK Ge nel Sek re te ri
Tay fun Gör gün ve TTB Mer kez Kon sey
Üye si Hü se yin De mir di zen de ko nu� ma
yap t�. Sen di ka ve oda ba� kan la r� çev re ci -
le rin ta lep le ri ile emek çi le rin ta lep le ri nin
bir le� ti ril me si ge rek ti �i ni di le ge tir di.

Mi ting, Grup Mar sis, Me tin Kah ra -
man, Lu xus, Te ne ke Tram pet, Su la r�n
U�ul tu su, Ey lül As k�n, Grup Rit mat’�n
kon ser le ri ile son bul du.

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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Hacettepe
mezunu
tecrübeli  

�NG�L�ZCE
Ö�RETMEN�NDEN

�lkö�retim,
Lise, Kolej ve

Üniversite
ö�rencilerine

UYGUN
ÜCRETLE 
�ngilizce

dersi verilir.

�NG�L�ZCE 
ÖZEL 
DERS

Kadıköy’de nükleere karşı eylem
Çernobil nükleer felaketinin 25. yılında nükleer kar�ıtları

Kadıköy Meydanı’nda bir araya geldi. Binlerce ki�i, nükleer
santrallerden vazgeçmeyen hükümet yetkililerini Fuki�ima

Nükleer Santrali’nde çay içmeye davet etti.

DER�N’e gidesim var...
SEÇ�P giyesim var...
G�Y�P gezesim var...

Çernobil’in

25. yılında 

Fo to� raf lar: ET HA

Ba har Sos yal Hiz met Mer ke zi aç�l d�
F�K�RTEPE, Dumlup�nar,

Merdivenköy ve E�itim mahallerinde
ya�ayan i�siz gençlerin, kad�nlar�n,

ya�l�lar�n ve engelli ki�ilerin
faydalanaca�� Bahar Sosyal Hizmet

Merkezi aç�ld�. Aç�l�� törenine
Kad�köy Kaymakam� Hasan Karahan,

ilçe kurum müdürleri, muhtarlar,
Lions Kulubü Derne�i ba�kanlar� ile

kursiyerler kat�ld�. Ba�bakanl�k Sosyal
Yard�mla�ma ve Dayan��ma Genel
Müdürlü�ü Yerel Giri�imler  Projesi

kapsam�nda Kad�köy Kaymakaml���
Sosyal Yard�mla�ma ve Dayan��ma

Vakf�, Bostanc� �lçe Halk E�itim
Müdürlü�ü ve Bahar Lions Kulubü
i�birli�i ile hizmete giren Bahar
Sosyal Hizmet Merkezi'nde bölge
halk�n�n istihdama yönelik e�itim
faaliyetleri düzenlenecek. K�rsal
bölgelerden göç yolu ile beldeye
yerle�en nüfusun kent hayat�na
uyumunu ve beldenin  e�itim ve gelir
seviyesini yükseltecek olan
faaliyetlerin yürütülece�i merkez ayn�
zamanda  belde halk�n�n biraya
gelebilece�i ve sosyal bir ortam
olarak da hizmet verecek.

�STANBUL Büyük�ehir Belediyesi’nin
“�stanbul halk� otobüsünün rengini
seçiyor” kampanyas� sonuçland�.

www.istanbulotobusrenginiseciyor.co
m adresinden yakla��k 172 bin oyun

kullan�ld��� anket sonucunda yeni
otobüslerin rengi “erguvan” olarak
belirlendi. Lacivert, turuncu ve sar�

rengi seçeneklerinin bulundu�u
ankette, erguvan rengi, tüm oylar�n

yüzde 34,54’ünü ald�. �BB’nin i�tiraki
olan �stanbul Otobüs ��letmeleri

A.�’nin sefere koyaca�� erguvan rengi
damal� otobüslerin ilk 100 tanesi

May�s’ta hizmete girecek. Haziran
sonuna kadar 172 araç sefere

ba�layacak. Daha sonraki süreçte de
500’lük gruplar halinde otobüslerin
devam� gelecek. Otokar’�n üretti�i

araçlar�n çevreci, ya�l� ve
engellilerinin kullan�m�na uygun ve
yak�t tasarruflu olaca�� belirtiliyor.

Ye ni oto büs ler
er gu van ren gi

Emek çi ler 1 Ma y�s’ta
Tak sim’de bu lu �u yor

D�SK, KESK, TMMOB ve TTB,
ortak açıklamayla, 1 Mayıs ��çi

Bayramını Taksim Meydanı’nda bir
milyon ki�iyle kutlamayı

amaçladıklarını açıkladılar. 

KADIKOY-3:Layout 1  4/28/11  12:50 PM  Page 1



Fe ner bah çe Ma hal le si Gö nül lü Evi’nin geç ti �i -
miz haf ta ilk ko nu �u Ne pal Fah ri Kon so lo su
ve �le ti �im uzman� Prof. Gün se li Mal koç’tu.

Mal koç’un ver di �i “Ai le �çi �le ti �im” se mi ne ri ne
ka t� l�m c� la r�n il gi si yo �un ol du. Mal koç, se mi ner de
iyi bir ile ti �im için her �ey den ön ce bi rey le rin ken -
di le ri nin dik ka te al�n d�k la r� n�, de �er li ve ye ter li gö -
rün dük le ri ni, ol duk la r� gi bi ka bul gö rüp yar g� lan -
ma dan se vil dik le ri ni his set me le ri nin ge rek li ol du -
�u nu vur gu la d�. �le ti �im de ko nu� mak tan çok din le -
me nin önem li ol du �u nu be lir ten Mal koç ‘et kin din -
le me’ ko nu sun da bil gi ver di. Gün se li Mal koç ile ti -
�im de ‘ben’ di li nin na s�l kul la n�laca �� n� aç�k lar ken
top lu mu muz da yay g�n ola rak kul la n� lan ‘sen’ di li -
nin as l�n da kar �� ya aç�k bir sal d� r� ni te li �i ta �� d� �� n�,
kar �� m�z da ki nin ken di si ni sa vun ma s� na yol aça rak
ile ti �i mi ç�k ma za sok tu �u nu ör nek ler le an lat t�. 

Fe ner bah çe Gö nül lü Evi’nin 15 Ni san’da ki
ko nu �u ise Doç Dr. Ha luk Berk men idi. “Ka -
dim Sim ge le rin Harf le re Dö nü �ü mü” ba� l�k l�
söy le �i sin de Berk men �un la r� an lat t�: “Sim ge ler
top lum la r�n kül tü rün den tü re ye rek �ek le dö nü -
�en or tak dü �ün ce ürün le ri dir. Ka dim kül tür le -
rin sim ge le rin de aç�k-se çik bir �e kil de be lir gin
ol ma yan im ge ler, kav ram lar ve kut sal inanç lar
bu lu nu yor. Sim ge le ri yo rum la ya bil mek için ka -
dim kül tür le ri ön yar g� s�z an la ma ya ça l�� mak ve
o dö ne min in sa n� gi bi dü �ün me yi ba �ar mak ge -
re kir.” Su num, gü nü müz den yak la ��k 30,000 y�l
ön ce top lum la r�n ana er kil ol duk la r� na da ir gör -

sel ka n�t lar la ba� la d�. Ar d�n dan, ka dim kül tür -
ler de ar t� i�a re ti nin ‘in sa n�’ ve da ire nin ‘ruh sal
bü tün lü �ü’ ifa de et ti �i yö nün de çe �it li ör nek ler
gö rün tü len di. As ya kö ken li sim ge le rin dün ya -
n�n de �i �ik böl ge le ri ne na s�l ya y�l d�k la r� n� iz le -
mek, çö züm len me mi� Ön-Fi ni ke harf le ri ile Or -
hon ki ta be le rin de ki harf le rin ben zer yön le ri ni
gör mek, ya z� n�n Me zo po tam ya’dan ön ce As -
ya’n�n kut sal sim ge le rin den ba� la d� �� gö rü �ü nü
uyan d�r d�.

Kut sal sim ge le rin za man için de, ön ce he ce
i�a ret le ri ne ve son ra la r� harf le re dö nü� tük le ri ni
gör mek, kül tür ta ri hi aç� s�n dan ay d�n la t� c� ol du.
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KADIKÖY BELEDİYESİ
GÖNÜLLÜLERİ

HAFTALIK ETK�NL�K PROGRAMI
Ba�vuru Tel.: 0216 - 346 57 57     29 N�SAN – 8 MAYIS 2011

KONFERANS, SEM‹NER, SÖYLE�‹ ve PANEL

T�MSAL KARABEK�R
BABASI KAZIM
KARABEK�R’�
ANLATIYOR

Konu�mac�: E�itimci
Timsal KARABEK�R
Tarih: 29 Nisan 2011

Cuma
Saat: 13.00

Yer:Kaz�m Karabekir
�lkö�retim Okulu

Düzenleyen:
Merdivenköy
Gönüllüleri

TOPLUM DESTEKL�
POL�SL�K

(Kad�köy �lçe Emniyet
Müdürlü�ü

H�rs�zl�k Olaylar� �le �lgili
Bilgilendirme)

Tarih: 29 Nisan 2011
Cuma

Saat:14.00
Yer: Fenerbahçe Mah.

Gönüllü Evi
Düzenleyen:

Fenerbahçe Mah.
Gönüllüleri

ATIK B�LG�LEND�RME
TOPLANTISI

(Kad�köy Belediyesi
At�k Koordinasyon

Merkezi)
Tarih: 29 Nisan 2011

Cuma
Saat: 14.00

Yer: Erenköy Gönüllü
Evi

Düzenleyen: Erenköy
Gönüllüleri

A�LE �Ç� �LET���M 
Konu�mac�: Nepal
Fahri Konsolosu,

�leti�im Prof. Günseli
MALKOÇ

Tarih: 4 May�s 2011
Çar�amba
Saat: 14.00

Yer: Fenerbahçe
Mah.Gönüllü Evi

Düzenleyen:
Fenerbahçe Mah.

Gönüllüleri
● SA�LIK

GIDA INTOLERANSI
VE D�YETLER�

Konu�mac�:Uzman
Diyetisyen K.Tülin ALP
Tarih: 06 May�s 2011

Cuma
Saat: 14.00

Yer: Suadiye Gönüllü
Evi

Düzenleyen:Suadiye
Gönüllüleri

KAN BA�I�I
B�LG�LEND�RME

SEM�NER�
Tarih: 13 May�s 2011

Cuma
Saat: 14.00

Yer: Sahray�cedid
Gönüllü Evi
Düzenleyen:

Sahray�cedid Gönüllü
Evi

● SOSYAL ETK�NL�K
HIDIRELLEZ
KUTLAMASI

Tarih: 06 May�s 2011
Cuma

Saat: 19.30
Yer: 23 Nisan Park�

Düzenleyen:
Sahray�cedid
Gönüllüleri

E��T�ME DESTEK
AMAÇLI BAHAR

�ENL���
Tarih: 8 May�s 2011

Pazar
Saat: 10.00

Yer: Fenerbahçe True
Blue Kar��s� Etkinlik

Alan�)
Düzenleyen: Suadiye

Gönüllüleri
“SAVA� OYUNLARI”

T�YATRO OYUNU
Tarih: 9 May�s 2011

Pazartesi
Saat: 20.00

Yer: Bar�� Manço
Kültür Merkezi

Düzenleyen: Tiyatro
Gönüllüleri

TÜRK SANAT MÜZ���
KONSER�

Koro �efi: Bülent
YÜKSEL

Tarih: 9 May�s 2011
Pazartesi

Saat: 20.00
Yer: Kad�köy

Evlendirme Dairesi
Düzenleyen: Moda

Gönüllüleri
ANNELER GÜNÜ

KAHVALTI ETK�NL���
Tarih: 9 May�s 2011

Pazartesi
Saat: 09.30

Yer: Jimmy Joker
Düzenleyen:
Merdivenköy
Gönüllüleri

TÜRK HALK MÜZ���
KONSER�

( Bu Co�rafyan�n
Ezgileri 1)

Koro �efi: Nurettin
KARAKU�

Tarih: 10 May�s 2011
Sal�

Saat: 20.30
Yer: Kad�köy

Evlendirme Dairesi
Düzenleyen: Kriton Curi

Park� Gönüllüleri
S�YAS� M�ZAHIN 600
YILI A�AN ENGELL�

KO�USU
(Siyasi Mizah�m�z�

Anlatan Karikatürler
Hakk�nda Söyle�i )

Tarih: 11 May�s 2011
Çar�amba
Saat: 14.00

Yer: Fenerbahçe Mah.
Gönüllü Evi
Düzenleyen:

Fenerbahçe Mah.
Gönüllüleri

TÜRK MÜZ���
KONSER�

Koro �efi: Göknil Bi�ak
ÖZDEM�R

Tarih: 11 May�s 2011
Çar�amba
Saat: 20.00

Yer: Kad�köy
Evlendirme Dairesi

Düzenleyen: Feneryolu
Gönüllüleri

TÜRK SANAT MÜZ���
KONSER�

Koro �efi: Caner BAKIR
Tarih: 12 May�s 2011

Per�embe
Saat: 20.00

Yer: Kad�köy
Evlendirme Dairesi

Düzenleyen:
Fenerbahçe Mah.

Gönüllüleri
● KERMES

GELENEKSEL BAHAR
�ENL��� VE ANNELER

GÜNÜ
Tarih: 07 May�s 2011

Per�embe
Saat: 09.00

Yer: Ko�uyolu Park�
Düzenleyen: Ko�uyolu

Gönüllüleri
● GEZ�

CUMAKIZLIK - BURSA
TAR�H� DOKU GEZ�S�
Tarih: 06 May�s 2011

Cuma
Hareket Saati: 07.30

Hareket Yeri:
Caddebostan Gönüllü

Evi
Düzenleyen:

Caddebostan
Gönüllüleri

GÜNÜRB�RL�K
SAPANCA GEZ�S�

Tarih: 12 May�s 2011
Per�embe

Hareket Yeri: 23 Nisan
Park�

Hareket Saati: 09.00
Düzenleyen:
Sahray�cedid
Gönüllüleri

BOSTANCI Gönüllüleri Halkla �li�kiler Komitesi,
Feneryolu Gönüllüleri’nin önerisi üzerine yüzde 70
engelli olan Fikret Alt�nöz’e akülü sandalye temin
etti. �skemlenin temini için sponsor olan Bostanc�

Gönüllüsü Sema – Ahmet Esen Yolaç çiftine,
Kad�köy Belediye Ba�kan� Selami Öztürk’ün

te�ekkür plaketini Bostanc� Gönüllü Evi Ba�kan�
Vildan Efe takdim etti. Törene, Feneryolu Muhtar�

�brahim Akta�, Feneryolu Gönüllüleri Ba�kan
Yard�mc�s� Nihal Ekmekçio�lu, Belediye Meclis

Üyesi  Nurhan Kutman kat�ld�.

Bostanc�’da akülü
sandalye ba����

MERD�VENKÖY ve Göztepe Gönüllüleri birlikte
bahara merhaba dediler. Kozyata��'ndaki Kad�köy

Belediye  Meclisi konferans salonunda 12 Nisan sal�
günü gerçekle�en etkinli�in aç�l���n� Merdivenköy

Gönüllü Ba�kan� Eser Kömürcü ve Göztepe Gönüllü
Ba�kan�  Nihal Co�kun yapt�lar. Etkinlik, Göztepe

Gönüllüleri Çevre ve Kentlilik Komite Ba�kan� Simay
Bodur’un haz�rlay�p sundu�u Deniz K�z� Eftelya’n�n

Kad�köylü �ark�s� e�li�inde Cumhuriyet Dönemi
Kad�köylü portrelerinin  yer ald��� multivizyon

gösterisi ile devam etti. Türkiye Yazarlar Sendikas�
Kad�köy �ubesi’nden �air – yazar Nurullah Can’�n

Kad�köy ya�am�ndan  kesitlerin sunuldu�u konu�ma
bölümünün ard�ndan, Hüsnü Atmaca’n�n saz�

e�li�inde Gül�ah Ar�k’�n solo performans� ile devam
etti. Program Kad�köy’ün dünden bugüne yap�la�ma
a�amas�n� �iirsel bir anlat�mla görsel hale getirildi�i

“Geçmi�in �zleri” isimli multivizyon gösterisi ile
sürdü. Program�n sonunda kat�l�mc�lara te�ekkür
belgeleri mahalle gönüllü ba�kanlar� taraf�ndan
sunuldu. Göztepe Gönüllüleri Çevre ve Kentlilik

Bilinci Komitesi, 2 senedir devam ettirdi�i
''etkinliklere kat�lan konuklara  çiçek yerine

TEMA’dan a�aç fidan� sertifikas� verme'' adetini bu
etkinlikte de gerçekle�tirdi.

Baharda Kad�köy...

MERD�VENKÖY Gönüllüleri . Tüketici haklar�na
yönelik bir panel düzenledi. TÜB�DER (Tüketici

Bilincini Geli�tirme Derne�i) Ba�kan� Fuat Engin,
14 Nisan Per�embe günü Halis  Kurtça Kültür

Merkezi'nde bir konu�ma yapt�. Engin, ''Ya�ad���m�z
sorunlara kar�� �ikayet etmek yerine çözüm üretmek
gerek. Bu da tek ba��na de�il örgütlü mücadele ile

gerçekle�ir'' dedi.  Aç�l�� konu�mas�n� E�itim Komite
Ba�kan� Nesrin Karacakaya’n�n yapt��� program�n

sonunda Gönüllü Ba�kan� Eser Kömürcü
konu�mac�ya te�ekkür çiçe�i takdim etti.

Haklar�m�z� biliyor muyuz?

Fenerbahçe’de ‘iLETi�iM’
ve ‘HARFLER’ konu�uldu

Fenerbahçe Mahallesi Gönüllü
Evi’nin geçti�imiz hafta iki önemli
konu�u vardı. �leti�im profesörü
Günseli Malkoç “Aile �çi �leti�im”
semineri verirken Doç. Dr. Haluk

Berkmen “Kadim Simgelerin
Harflere Dönü�ümü”nü anlattı.

KADIKÖY Belediyesi Müzik
Gönüllüleri ev sahipli�inde, 18

Nisan Pazartesi ak�am�
Caddebostan Kültür Merkezi’nde
gerçekle�tirilen “An�lar ve Müzik”

program�n�n 53.sü y�llar�n tan�nm��
tambur sanatç�s� Sadun Aksüt ile

gerçekle�ti. Aksüt’ü gecede,
ö�rencileri ve yak�nlar� da yaln�z

b�rakmad�lar. Üniversite
korosunda yeti�tirdi�i ö�rencileri,

konsere sazlar� ve yorumlar� ile
kat�l�rken, Aksüt de tambur
çalarak sürpriz yapt�. An�lar

bölümünde; sanat y�llar�ndan, yurt içi ve yurt d��� turneleri ile özel
ya�am�ndan unutamad��� hat�ralara yer veren Aksüt, en ilginç

an�s�n� Köln Katedrali’nde
ya�ad���n� söyledi ve bu katedralde
namaz k�lan ilk Müslüman
oldu�una vurgu yapt�. E�i,
çocuklar� ve torunlar�n�n
bestelerinde kendisine ilham
kayna�� oldu�unu söyleyen Aksüt,
Türk Müzi�i korolar�n�n
çoklu�undan da yak�nd�.
Gecede sanatç�n�n eserlerinden
olu�an bir konser verildi. Konser
sonunda Kad�köy Belediyesi
Gönüllü E�itim ve Dan��ma
Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi

Nesibe Müsevito�lu sanatç�ya gecenin an�s�na, Belediye Ba�kan�
ad�na bir te�ekkür plaketi sundu.

Kadıköy Belediyesi Suadiye
Gönüllüleri Sa�lık Komitesi

tarafından Caddebostan Kültür
Merkezinde her ay düzenlenen

sa�lık konferanslarından biri
daha 19 Nisan Salı günü
gerçekle�tirildi. MÜTFV

Academic Hospital’in
doktorlarından Marmara
Üniversitesi Tıp Fakültesi

Nöroloji anabilim dalı ö�retim
üyesi Prof.Dr. Dilek �nce Günal

ça�ımızın hastalıklarından
“Parkinson” hakkında etkin bir

söyle�i gerçekle�tirerek katılımcıları bilgilendirdi.
Katılımın yo�un oldu�u söyle�i soruların cevaplandırılması ve

te�ekkür konu�ması ile sona erdi.
�LER� YA�LARDA GÖRÜLEN
J�NEKOLOJ�K SORUNLAR
Kadıköy Belediyesi Fikirtepe
Gönüllüleri ise 21 Nisan Per�embe
günü “�leri Ya�larda Görülen
Jinekolojik Sorunlar” konulu bir
seminer düzenledi. Kadıköy
Belediyesi Dr. Rana Be�e Sa�lık
Poliklini�i doktorlarından Erdinç
Köksal’ın katıldı�ı seminer,
Kadıköylülerin yo�un katılımıyla
Fikirtepe Gönüllü Evi’nde
gerçekle�tirildi. Fikirtepe

Gönüllüleri, geçti�imiz hafta da bula�ıcı hastalıklar ve hijyen
konulu bir seminer düzenlemi�ti.

Sa�l�k konferanslar�na yo�un ilgi

ERENKÖY Gönüllü Evi, Kızılay Kan Merkezi ile
ortakla�a olarak 22 Nisan 2011 tarihinde kan ba�ı�ı

kampanyası düzenledi. “Kan acil de�il, sürekli
ihtiyaçtır” sloganı ile duyarlı halkımızı düzenli

aralıklarla ba�ı� yapmaya te�vik eden bu
kampanyaya Erenköylüler de yo�un ilgi gösterdi.

Kan ba�ı�ı sırasında Gönüllü Merkezi’nden Nurhan
Kutman, Ay�en Gürer ve Kurucu Ba�kanYasemin

Ba�öz de hazır bulundular.

Gönüllülerden kan bağışı

KADIKÖY Emniyet Amirli�i Kadıköy Çocuk Bürosu ve Toplum
Destekli Polis Hamit �brahimiye Otistik Çocuklar Okulu ve

Merdivenköy Gönüllüleri i�birli�i ile S.S.K.Göztepe  E�itim ve
Ara�tırma Hastanesi’nde yatan omurilik felçli ve kanserli
çocuklara bayram ziyareti yapıldı. Gönüllüler ve polisler

çocuklara çe�itli hediyeler verirken Mc Donalds’ da yiyecek
da�ıttı. Hastane personeli ve çocukların ailelerinin de çocuklar

kadar iyi vakit geçirdi�i etkinlikte Merdivenköy Gönüllü
Ba�kanı Eser Kömürcü, ba�ta Çocuk �ube Müdürü olmak

üzere eme�i geçen herkese �ükranlarını sundu.

23 Nisan’da hasta çocuklara ziyaret

Göztepe Gönüllüleri’nden s�nav kayg�s� konferans�
KADIKÖY Belediyesi Göztepe Gönüllüleri
taraf�ndan 15 Nisan Cuma günü Kad�köy
Belediyesi 19 May�s Kültür Merkezi’nde

Psikolog �lke Erda�’�n haz�rlay�p sundu�u “S�nav
E�itimi Kayg�s�” isimli konferans yap�ld�.
Konferansta �lke Erda�; s�nav stresinin,

s�navlardan kaynaklanan karma��k fizyolojik ve
psikolojik bir durum oldu�unu, her çocukta ve
her anne babada kayg� yaratt���n� belirtti. Erda�

konferansta �unlar� söyledi: “Sizin de
çocu�unuz s�nav s�ras�nda a��r� heyecanlanarak

bildi�i sorular� unutuyorsa veya yanl��
yap�yorsa, s�nav s�ras�nda midesi bulan�yor,

kar�n bölgesinde rahats�zl�k hissediyorsa, elleri
terliyor, ba� a�r�s� çekiyorsa ve s�navdan önce
gözüne uyku girmiyorsa, en kötüsü de s�nav
zamanlar� ailece kâbusunuz olmu�sa, geç

olmadan s�navlarla dolu bu hayata çocu�umuzu
birlikte haz�rlayal�m”. Göztepe Gönüllüleri’nin

etkinli�i izleyicilerden büyük ilgi gördü.

Sadun Aksüt, “An�lar ve Müzik”in konu�u oldu

T.C.
KADIKÖY BELED�YE BA�KANLI�I

Yazı ��leri Müdürlü�ü Meclis Bürosu �efli�i

Say�: M.34.3.KAD.0.10-301-03/1559169
26/04/2011
Konu: Meclis Gündemi

T.C.KADIKÖY �LÇES� BELED�YE BA�KANLI�INDAN
Kad�köy Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi, 3.

Toplant� Y�l�nda yapaca�� May�s Ay� Toplant�lar� 02 May�s
2011 Pazartesi - 06 May�s 2011 Cuma tarihleri aras�nda

yap�lacakt�r.
May�s Ay� Toplant�lar�n�n ilk birle�imi 02 May�s 2011

Pazartesi günü, saat 16.30’da Kad�köy Belediyesi Meclis
Binas�, Meclis Salonunda yap�laca��ndan Say�n Meclis

Üyelerinin toplant�ya te�riflerini rica ederim. 
Av. Selami ÖZTÜRK

Belediye Ba�kanı
GÜNDEM:
1. Mali Hizmetler Müdürlü�ünün, 2010 Y�l� Kesin

Hesab� ile ilgili teklifi.
2. Fen ��leri Müdürlü�ünün, Adalar

Belediyesi’ninmalzeme talebi ile ilgili teklifi. 
3. Plan ve Proje Müdürlü�ünün, Rasimpa�a

Mah.Yelde�irmeni Sit Alan� içersinde kalan alan ile
ilgili haz�rlanan  Sokak �yile�tirme ve Çevre Düzenleme
Projesine ili�kin teklifi.

Kadıköy Belediye Ba�kanlı�ı Yazı ��leri Müdürlü�ü
Meclis Bürosu �efli�i

Meclis Binası  Buket Sokak-Kozyata�ı
34742 �stanbul TR t: +90 216 658 00 12 (Dahili 118)

E-posta: meclis@kadikoy-bld.gov.tr
Elektronik A�: www. kadikoy.bel.tr

KADIKÖY’E  H�ZMET ARZULARINI
GERÇEKLE�T�RMEK,

MAHALLELER�N� SAH�PLENMEK,

DOSTLUKLARIN KURULMASINI �STEYEN

KADIKÖYLÜLER�

KADIKÖY BELED�YES�

GÖNÜLLÜLER�N�N

ARASINA  KATILMAYA

DAVET ED�YORUZ.
Bilgi için Gönüllü E�itim ve Dan��ma Merkezi’ne çay

içmeye davet ediyoruz.
�LET���M: 216 346 57 57 / 541 95 73 / 541 95 74

E-MA�L:GonulluMerkezi@kadikoy.bel.tr

Kadıköy Belediyesi Suadiye Gönüllüleri ve Fikirtepe
Gönüllüleri’nin düzenledi�i sa�lık konferanslarına

Kadıköylüler yo�un ilgi gösteriyor.
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● Gökçe UYGUN

Ka d� köy Be le di ye si ta ra f�n dan yap-i� let-
dev ret mo de liy le Rö ne sans Gay ri men -
kul Ya t� r�m A.�'ye yap t� r� lan Kozzy

Al�� ve ri� ve Kül tür Mer ke zi, ilk ya �� n� do lu do -
lu et kin lik ler le kut la d�. 24 Ni san Pa zar gü nü
Kozzy'ye ge len zi ya ret çi ler, 1.y�l dö nü mü et kin -
lik le ri nin ta d� n� ç� kar d� lar. Ye ti� kin ler y�l dö nü -
mü ne özel dü zen le nen kam pan ya lar ile in di rim -
li al�� ve ri� yap ma im ka n� bu lur ken, mi nik ler de
yüz bo ya ma gi bi et kin lik ler sa ye sin de gö nül le -
rin ce e� len di ler. Kut la ma et kin lik le ri
kap sa m�n da zi ya ret çi le re si ne ma
bi let le ri he di ye edil di, gün
bo yun ca Me di cal Park ile
üc ret siz göz ta ra ma s� ya -
p�l d�, ti yat ro ve film
gös te rim le rin de de in di -
rim ler uy gu lan d�. Et kin -
lik le rin do ruk nok ta s� n�
ise Ti yat ro Fua ye Ala -
n�’nda ger çek le� ti ri -
len tö ren
olu� tur -
d u .

Kozzy yö ne ti ci ler hep bir lik te
1.y�l pas ta s� n� kes ti ler. Da ha son -
ra da Tri o mü zik din le ti si ger çek -
le� ti ril di.

■ AY DA 250 B�N
Z� YA RET Ç�

Kozzy'in 1. y� l� n� Ga ze te
Ka d� köy'e de �er len di ren AVM
Mü dü rü Nu ret tin Kum ba sar,
''Tür ki ye'nin ilk semt AVM'si
olan Kozzy, aç�l ma dan ön ce
çok de rin bir plan la ma sü re ci

ya p�l m�� t�.  Ki ra la na bi lir ala -
n�n s� n�r l� ol ma s�,

gö rü nür lü �ün az ol ma s� gi bi
de za van taj lar göz önü ne

al� na rak, hem mü� te ri
gi ri� sa y� s�n da  hem de
ci ro lar da ba z� tah min -
ler yap t�k. Bu tah min -
le rin ger çe �e dö nü �üm -

le ri ni dik kat li bir bi çim -
de iz le dik. 1. y�l dö nü mü -

müz de �u nu söy le ye bi li rim
ki; mü� te ri sa da ka ti ve he -

def kit le yi bu ra y� çe ke -
bil me aç� la r�n dan

bek len ti le rin çok
üs tü ne ç�k t�k.
Kozzy ba �a r� l� gi -
di yor'' de di.
K u m  b a  s a r ,
Kozzy'i ay l�k or -
ta la ma 200 bin-

250 bin ki �i nin zi -
ya ret et ti �i ni, bu ra -

ka m�n 1 y�l sü re sin ce
her ay dü ze li ola rak art -

t� �� n� be lir te rek, y�l l�k zi -
ya ret çi sa y� s� n�n da muh te me -

len 3 mil yo nun üze rin e ç� ka ca �� n�

söy le di. 57 ma �a za, 11 stand,
9 si ne ma ve 1 ti yat ro sa lo nu
ile hiz met ve ren Kozzy'de,
''ki ra la na bi le cek san ti met re
ka re bo� yer kal ma d� �� na''
dik kat çe ken Kum ba sar,
''Bek le me  lis te miz bi le do lu.
Bu gü ne dek sa de ce 1 ki ra c� -
m�z de �i� ti. Nor mal de
AVM'ler de 1 y�l da ki ra c� sir -
ku las yo nu yüz de 10 ci va r� d�r.
Biz de ki bu du rum ki ra c�
mem nu ni ye ti nin yük sek ol -
du �u nun bir ka n� t�'' di ye ko -

nu� tu.
■ AV RU PA'NIN EN �Y� S�

OL MA YA ADAY
Nu ret tin Kum ba sar, her gün 20-40 ara -

s�n da zi ya ret çi ile an ket yap t�k la r� n�, bu an -
ket ler den ç� kan so nuç la ra gö re semt avm'si
olan Kozzy'in sa d�k mü� te ri ora n� n�n ol duk -
ça yük sek se vi ye de ol du �u nu ifa de et ti. He -
def kit le nin ön ce lik le Koz ya ta �� ol mak üze -

re Ka d� köy ve çev re si ol du �u nu vur gu la yan
Kum ba sar, ''An ket le re gö re sa d�k zi ya ret çi
he def böl ge miz de olu� tu ra bil mi �iz. Hat ta
bir çok mü� te ri miz ar t�k bi zim için ta n� d�k
si ma lar ol ma ya ba� la d�. Uzak tan ge len ler de
var. De mek ki  Kozzy'in yük se len bir y�l d�z
ola rak gö rül me si, �s tan bul'un uzak �e hir le -
rin de ki in san la r�n da il gi si ni çe ki yor'' yo ru -
mu nu yap t�. Kozzy'in, Al�� ve ri� Mer kez le ri
ve Pe ra ken de ci ler Der ne �i'nin dü zen le di �i
ya r�� ma da 50 bin met re ka re den kü çük
AVM'ler ka te go ri sin de Tür ki ye'nin en iyi
AVM'si se çil di �i ni an�m sa tan Kum ba sar,
''Av ru pa ça p�n da ki ya r�� ma da da fi na le kal -
d�k. Hat ta 12 Ni san'da jü ri he ye ti gel di.
Olum suz bir nok ta ya te mas et me di ler. So -

nuç 15 Ha zi ran'da aç�k la na cak. 1.
ola ca �� m� za ina n� yo ruz. Bun -
dan son ra he de fi miz de dün -
ya bi rin ci si ol mak'' de di. 
■ KOZZY ÇO CUK

KU LÜ BÜ
KU RU LU YOR
Kozzy AVM Mü -

dü rü Nu ret tin Kum ba -
sar, bun dan son ra ki dö -
ne me ili� kin de �un la r�
an lat t�: ''He def le ri mi zi
ya ka la d�k ça da ha ile ri he -
def ler ko yu yo ruz. Ya k�n za -
man da Kozzy Ço cuk Ku lü bü'nü
aça ca ��z. Biz za ten mü� te ri le ri mi zin
ço cuk la r� na yö ne lik et kin lik ler
dü zen li yo ruz. Ama bun la r�
ar t�k bi raz da ha yay g�n
ve dü zen li bir ha le ge -
tir mek is ti yo ruz. Ço -
cuk lar, bir ku lüp ru -
hu için de et kin lik -
le ri miz den fay da -
la na cak lar. Ay r� ca
yap t� �� m�z an ket -
le rin ve ri le rin den
yo la ç� ka rak,
Kozzy'in  ta n� t� m� n�
bi raz da ha ak tif ve h�z -
l� �e kil de yap ma ya yö ne -
lik ted bir le ri al� yo ruz. Da ha
çok in san la da ha et kin bir ile ti -
�im ku ra ca ��z.''

529 N�SAN - 5 MAYIS 2011HABER

KAYIP 
Marmara Üniversitesi ö�renci kimlik kart�m� kaybettim.

Hükümsüzdür. Gamze Erva EKMEN

Ye�il kart�m� kaybettim. Hükümsüzdür. �evin EGEN

�ZN�K’TE SAH�B�NDEN SATILIK Ç�FTL�K ARAZ�LER� &
DO�A, KÖY, ORMAN MANZARALI & MÜSTAK�L

TAPULU & �STANBUL’A 2 SAAT & YALOVA’DAN 1 SAAT
3.323 m2           18.000 TL.
2.956 m2           16.000 TL.
2.327 m2           13.000 TL.
1.860 m2           12.000 TL.

715 m2             9.000 TL.
�HT�YAÇTAN  DOLAYI 

�NANILMAZ  UYGUN F�YATLAR….
TEL. 0216 700 22 43
CEP. 0532 400 82 85

ADRES: Halita�a Cad. Vahap Bey sok. No: 15  Kat: 4
Ayazo�lu ��han� / KADIKÖY

BU FIRSAT
KAÇMAZ

� Daedalus ve Telos  Yayınları
Ga ze te Ka d� köy’ün si ne ma say fa s� n�

ha z�r la yan Der sim Özel be nim ku ze nim dir.
Ço cuk lu �u muz bir lik te geç ti,  bi zim ai le
hep ten ö� ret men ol du �u için ha ya t� m� z�n
bü yük ço �un lu �u okul loj man la r�n da geç ti,
okul bah çe le rin de top oy na m�� l� �� m�z az
de �il dir. O ma te ma tik çi ol ma y� seç ti (Dok -
tor bi ra der ile ge li� tir di �i çok az ki �i ta ra f�n -
dan bi li nen Mer di ven Ku ra m�’n�n iyi bir uy -
gu la y� c� s� d�r)  ben ise ön ce fi zik son ra anar -
�ik fa ali yet ler, ar d�n dan çe vi ri bi lim ve fel se -
fe ile il gi len dim, vel ha s�l ha yat ta ara d� �� m� z�
pek bul duk di ye me yiz, ara mak ta y�z. Der -

sim, iyi bir ki tap
oku ru iyi bir si ne -
ma ar �i vi ne sa hip
il gi li bir ka rak te re
sa hip tir. Ara da
bir iyi es pi ri ler
ya par, ye mek
yap ma y� se ver,
kah val t� la r� özel -
dir. Ha yat ta soh -
bet edi le si bir kaç
in san dan bi ri dir.
�ki miz de uzun
sü re dir Ka d� -
köy’de ya �� yor ve

ha ya t� m� z� bu ra ya bi rik ti ri yo ruz. Ge çen haf -
ta ki soh be ti miz de çe vi ri ede bi ya t� ile il gi li
soh bet eder ken Te los Ya y�n la r�’n�n çe �it li
dil ler den Türk çe ye çe vir di �i ki tap lar dan ko -
nu aç�l d�. Ben de si zin le pay la� mak is te -
dim. Ba z� la r� n� be nim de oku du �um bu ya -
y� ne vi nin mer kez de ol ma yan ama lez zet li
ede bi yat ürün le ri ni na s�l bu lup çe vir di �i ve
bi ze na s�l ula� t�r d� �� tak di re �a yan bir sü -
reç. Bu haf ta bu ya y� ne vin den ba z� ki tap la r�
öne ri yo ruz. Uma r�m di �er le ri ne de ula� ma
�an s� n�z olur. �yi oku ma lar. Ha bu ara da,
siz bu sa t�r la r� okur ken biz yi ne muh te me -
len Ka d� köy so kak la r�n da ha yat tan ede bi -
yat tan ve ben zer �ey ler den ko nu �u yor ola -
ca ��z. Si zi de bek le riz.
� Ar zu lar Ken ti �s tan bul
� Cor ne li a Gol na
� Çe vi ri. Bi lal
Çöl ge çen
� Te los Ya yın la rı

2000 y�l bo yun ca
im pa ra tor luk la ra ba� -
kent lik yap m�� �s tan -
bul'un öte ki ad� d�r "ar -
zu lar ken ti". Cor ne li a
Gol na, a��r sar s�n t� lar
ge çi ren ve y� k�l mak
üze re olan bir im pa ra -
tor lu �un, Os man l�'n�n
ba� ken ti �s tan bul'u an -
la t� yor bu ki ta b�n dan.
Tan zi mat'� ya �a m��
olan bu kent, 1908'le rin
Mü� ru ti yet'ini ya �a -
mak ta d�r. Pe ra, �m pa -

ra tor lu �un ya �a d� �� s� k�n t� lar dan ba ��m s�z
bir ada gi bi dir. Av ru pa l� lar, Le van ten ler,
Türk ler, Rum lar, Er me ni ler, Pa ris ha va s� n�
ya �a mak ta d�r lar bu ra da. Ai le si ile bir lik te
Pe ra'ya ge len The odo ra için Do �u'nun bu
bü yü le yi ci ken ti umul ma d�k sür priz ler le do -
lu dur.
� Me de ia - Ses ler
� Chris ti na Wolf
� Çe vi ren: Tur gay Ku rul tay
� Te los Ya yın la rı

Chris ta Wolf, Ar go not �a son'a Al t�n
Post'u ele ge çir me si ne yar d�m eden ve
onun la Ko rint hos'a ka çan Kolk his kra l� n�n
k� z� Me de ia'n�n ef sa ne si ni ye ni den ya z� yor.
Bil di �i ni oku yan, "za man lar ara s� na s� k�� -
m��" , iki dün ya ara s�n da kal m�� s� ra d� �� bir
ka d� n�n por tre si. Hem bu ra da, hem ora da
ya ban c�. Ge çer li li �in den bir �ey yi tir me mi�
bir ka dim tu tu mun, bir gü nah ke çi si bul ma
ide olo ji si nin na s�l i� le di �i ni an la tan - ve
oto bi yog ra fik gön der me ler de

içe ren - dü �ün dü rü -
cü bir eser.
� Te nes Bur nu Ni -
�an lı la rı
� Ve nüs Kho ury
Gha ta
� Çe vi ri: Fa ik Bay -
sal
� Te los Ya yın la rı

Ocak 1802. 'Le
Ba nel' ad l� bir Fran -
s�z sa va� ge mi si Ce -
za yir k� y� la r�n da, Te -
nes ad l� ba l�k ç� kö yü -
nün aç�k la r�n da ba -
tar. De niz ci le rin ço �u
bo �u lur ya da da� -
dan inen Ba ni Hav -
va lar ka bi le si ta ra f�n -

dan öl dü rü lür.
Yal n�z ca be� ka -
d�n ha yat ta ka l�r. 

Fran sa'n�n
unut tu �u, Ba ni
Hav va lar'�n el ko -
yup en cö mert
er kek le re sat t� ��
be� ka d�n: Ce za -
yir Da y� s�'n� ba� -
tan ç� kar tan ve
da ha son ra �s -
tan bul'da pa di -
�ah ha re mi ne gi -
ren kü çük ça ma -
��r c� k�z Lau za,
Ce za yir top rak la -
r�n da ilk Fran s�z ö� ret men olan Mar kiz He -
le ne de Co ur tav ray, Rif'li bir top rak sa hi bi -
nin ikin ci e�i olan Ma ri e ve on iki ya ��n da
Ksar Emi ri'nin o� luy la ev len di ri len Eli se. 

Ama bu ka d�n lar
ara s�n da yaz g� s� en
par lak olan, 'Yem ma
B'net' ad�y la an� lan
�i fa da �� t� c� ve köy
ih ti yar he ye ti üye si
Ra hi be Je an ne'd�r.
Ba ni Hav va lar, ona,
ölü mün den son ra
gü nü müz de de kut -
sal yer ola rak ka bul
edi len bir tür be yap -
t� r�r lar. Ve nus Kho -
ury-Gha ta, ger çek
olay lar dan esin len di -
�i bu ya p� t�n da, an la -
t� c� ye te ne �i ni ka n�t -
la yan göz ka ma� t� r� c�
ro man tip le ri ya rat -
m�� t�r.

KÖ�ES�K�TAP
Hazırlayan: Ula� YILMAZ

Mahallenin al��veri� merkezi KozzyMahallenin al��veri� merkezi KozzyMahallenin al��veri� merkezi KozzyMahallenin al��veri� merkezi KozzyMahallenin al��veri� merkezi KozzyMahallenin al��veri� merkezi Kozzy
Semt alı�veri� merkezi temasıyla kurulan Kozzy, 1 yılda Kadıköy’ün çekim noktalarından
biri oldu. Türkiye’nin en iyi AVM’si seçilen Kozzy’nin gözü �imdi de Avrupa birincili�inde...

HALK S�GORTA A.�.’nden
Hasanpa�a Sarayard� sok. Cemhan

Do�an �� Merkezi No: 100 D: 1
KADIKÖY / �STANBUL adresinde

mukim �LKE 2001 S�GORTA
ARACILIK H�ZMETLER� LDT.�T�.

�irketimizin sözle�me akdine ve prim
tahsiline yetkili acenteli�ine tayin
edilmi�tir. Acente kaza, yang�n,

nakliyat sigorta bran�lar�nda poliçe
tanzim ve tahsiline yetkili olup, di�er

bran�lar ve mühendislik sigortalar�nda
teklif almaya, �irketçe düzenlenen tüm

sigorta poliçelerinin prim tahsiline
yetkilidir. Yasa gere�i duyurulur.

DUYURU
“YA�ANTIMIZA G�REN B�TK�LERLE TEDAV�” KONULU
SEM�NER�M�Z CUMA GÜNLER� 10.30-12.30 SAATLER�

ARASINDA YAPILACAKTIR.
BA�VURULAR �Ç�N

F�K�RTEPE E��T�M VE SOSYAL DESTEK MERKEZ� E��T�M BÜROSU
TELEFON: 0216 545 93 50

Kozzy'nin 1. ya�ı pasta kesimi
ve kokteyl ile kutlandı.

Kozzy AVM Mü dü rü
Nu ret tin Kum ba sar
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● Seyhan KALKAN VAY�Ç

Hü zün lü se si ile in sa na fark l� duy gu lar ya �a t�p,
kar ma ��k ruh hal le ri ne bü rün dü ren ke man,
mü zik ele� tir men le rin ce ‘Ke ma n�n Genç Di -

va s�’ ola rak ad lan d� r� lan Bur cu Gö ker’in elin de ade -
ta ‘dev le �i yor’. De ni zin h�r ç�n ve din gin, rüz ga r�n
u�ul tu se si ni du yup, gü ne �in �s� tan yü zü nü his se dip,
ya� mu run in ce in ce o içi ni ze i� le yen so �uk ha va s� n�
s� cak çay bu �u suy la da ��t mak is ti yor sa n�z, Bur cu
Gö ker’in kon ser le ri ne da vet li si niz. ‘Ke ma n�n Genç
Di va s�’ ola rak ta n�m la nan Bur cu Gö ker ile ke man la
olan güç lü ba �� n�, Flo ri da Sta te Uni ver sity’i tem si len
2 Ma y�s’ta New York Car ne gi e Hall’de ve re ce �i
kon se ri, Tür ki ye tur ne si kap sa m�n da Ka d� köy’de ki
kon ser le ri ni ve Ka d� köy’e olan sev gi si ni ko nu� -
tuk.

Ke man a olan sev gi niz ne za man ba� la d�,
ara n�z da ki bu güç lü ba� na s�l ku rul du?

Ke man la 8 ya ��n da ta n�� t�m. 4 ya ��n day ken
Be et ho ven’un 9. Sen fo ni si’ni hiç no ta bil gi si ol -
ma dan pi ya no da çal ma ya ba� la d� ��m da mü zi �e
olan ye te ne �im de or ta ya ç�k m�� ol du. Kon ser va tu -
ar s� nav la r�n da par mak ya p�m dan do la y� ve ke -
ma n�n se si be ni her za man çok et ki le di �i için
bu ens tür ma na yö nel dim. Da ha son ra ki y�l lar -
da ke man la bir bi ri mi ze bü yük bir tut ku ile
ba� lan d�k. Özel lik le 14 ya ��n da Pa ris’e ke -
man egi ti mi ne de vam et mek için git ti �im de
en ya k�n ar ka da ��m ke man ol du. Bu nu iz le yen
y�l lar da da Pa ris’ten Ame ri ka’ya, Ame ri ka’dan
Ka na da’ya ve son ra tek rar Ame ri ka’ya dön dü �üm de,
ül ke ler ve ya �a m�m de �i� se de ke ma n�m ya �a m�m da
hep ilk s� ra y� al d�. Söy le ye me di �im duy gu la r� no ta -
lar la ifa de et mem de bir araç ol du. Dün ya n�n ne re si ne
gi der sem gi de yim ya n�m da ke ma n�m ol duk tan son ra
her yer de ya �a bi le ce �i mi, her dil den her �rk tan in san -
la ile ti �im ku ra bi le ce �i mi an la m�� bu lu nu yo rum.  

Ele� tir men ler ce ‘Ke ma n�n Genç Di va s�’ ola rak
ta n�m la n� yor su nuz. Bu ta n� m� na s�l de �er len di ri -
yor su nuz?

Uni ver sity of Cal gary’de 2009 Mart ay�n da me -
zu ni yet re si ta lim de üni ver si te rek tö rü müz, pro fe sör -
le ri miz ve de kan la r� m�z kon ser sa lo nun da be ni din -

ler ken bü yü len dik le ri ni ve tar t�� ma s�z “Ke ma n�n Ye -
ni Di va si” ol du �u mu söy le di ler.  Bu nu o ka dar �s rar -
la vur gu la d� lar ki Üni ver si te için de bir den un va n�m
“Ke ma n�n Ye ni Di va si” ola rak ya y�l d�. Bu ta n�m; ke -
ma n�n se si ni bir in san se si gi bi kul lan d� ��m için gel -
di. Ke ma n�m la ve yap m�� ol du �um mü zik ile ay r� bir
dün ya n�n ka p� s� n� ara la d�m. Duy gu la r� m�, ya �a d�k la -
r� m� ve  gör dük le ri mi ke ma n�m la ve mü zi �im le di le
ge tir di �im için söy le ne me yen söz cük le ri ke man la
söy le di �im için ho ca la r�m ve ele� tir men ler bu sö zü
ba na uy gun gör dü ler. Bu ta n� ma la y�k ol ma ya ça l� �� -
yo rum.  

Dün ya n�n pres tij li kon ser sa lo nu olan New
York Car ne gi e Hall’de kon ser ve re cek se niz. Bu du -
rum si zi he ye can la d� r� yor mu?

Car ne gi e Hall’de kon ser ver mek için se çil mek
ve Tchai kovsky, Mah ler, Rach ma ni noff, Tos ca ni ni
ve Ma ri a Cal las gi bi ta ri he is mi ni yaz d�r m�� ki �i le rin
kon ser ver mis ol du �u sa lon da kon ser ver mek ta bii ki
çok bü yük bir ay r� ca l�k. Ay r� ca, Car ne gi e Hall’de bir
Türk ola rak, Türk bes te ci le ri miz den Ad nan Say -
gun’un  “Ho ron” ad l� ese ri ni Ame ri ka l� din le ye ci le re
sun mak he ye can lan d� r� c� ve gu rur ve ri ci bir olay. Fa -
kat do� du �um �e hir olan �s tan bul’da, do� du �um yer
olan Ka d� köy’de kon ser ver mek ay r� bir he ye can...
Ül ke mi çok se vi yo rum ve sü rek li ola rak çe sit li ül ke -
ler de kon ser ler ve ren bir kla sik mü zik çi ola rak dün -
ya n�n ne re sin de olur sam ola y�m Türk kim li �i mi
özel lik le vur gu lu yo rum. 

Tür ki ye tur ne si nin aç� l� �� Ka d� köy’de ya p� -
l�acak. Ka d� köy’ün siz de ki ye ri ne dir?

Ka d� köy’ün ye ri be nim için apay r� d�r. Do�up
büyüdü�üm  yer ol ma s� n�n ya n� s� ra, ai le min ora da
ol ma s�, kal bim de Ka d�köy’ün ye ri ni ula ��l maz k� l� -
yor. Do� du�um ve bü yü dü�üm yer de, kon ser ver -
mek be ni çok da ha faz la he ye can lan d� r� yor. Her
sene, ma y�s ay� n� ip le çe ki yo rum. Çün kü ic ra et mi�
ol du �um mü zi �i do� mu� ol du �um top rak lar da çal -
mak bam ba� ka bir duy gu. 10 Ma y�s’ta Ka d� köy Be -
le di ye si Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi’n de, 21 Ma -
y�s’ta da  Ka d� köy Be le di ye si Ha lis Kurt ça Kül tür
Mer ke zi’nde kon ser ve re ce �im için çok mut lu yum. 

Kla sik mü zik te Tür ki ye’nin ye ri siz ce ne re de?
Kla sik mü zik, Tür ki ye’de Cum hu ri yet dö ne min -

den son ra da ha faz la yer le�me ye ba� la yan ye ni bir
dal. Tür ki ye’de sa de ce bel li bir ke si min din le ye ce �i
mü zik tü rü ola rak ad lan d� r�l ma ma s� ve in san la r�n
kla sik mü zi �e kor ku ile yak la� ma ma s� için kla sik
mü zik e�i ti mi nin kü çük ya� ta ba� la ma s� ge rek ti �i ni
dü �ü nü yo rum. Yo rum cu la r�n da par ça se çim le rin de
bel ki da ha gün cel ya da ta n� d�k ve ku la �a ho� ge len
par ça la r� se çe rek da ha ce sur ol ma la r� ge rek ti �i ne ina -
n� yo rum. 

Ay r� ca Tür ki ye’de kla sik mü zi �i sa de ce kon ser
sa lon la r� na b� rak ma y�p da ha ge ni� me kan la ra açar sak
Tür ki ye’de kla sik mü zi �e olan il gi de ar ta cak t�r.

ünü müz Tür ki ye’sin de hiç de �il se bel li mer kez -
ler de ger çek le �en yük sek sa nat et kin lik le ri nin ço -
�u, bu ül ke nin sos yal ha ya t�n da an cak yet mi�
sek sen y�l d�r yer al d�. Hat ta de ne bi lir ki, yal n�z iz -

le yi ci ler, oku yu cu lar de �il, sa nat ç� lar, ede bi yat ç� lar bi le
bir çok sa nat tü rü, tek ni �i ve for muy la on do ku zun cu
yüz y�l son la r�n dan iti ba ren ta n�� t� lar ve as�l yir min ci yüz -
y� l�n ilk çey re �in den iti ba ren üret ti ler, ic ra et ti ler.

Tür ki ye, �e hir ha ya t� n�n de �er le ri ni yay g�n ola rak
Cum hu ri yet y�l la r�n da ya �a ma ya ba� la d�. Söz ge li mi,
spor ve spor gös te ri le ri, ya r�� ma la r�; der gi, ki tap ve kü -
tüp ha ne, ti yat ro tem sil le ri, sa nat et kin lik le ri nin des tek -
len me si gi bi halk kül tü rüy le il gi li ça l�� ma lar ül ke co� raf -
ya s� n� kap sa yan bir ka mu hiz me ti ola rak ilk de fa ye ni si -
ya sal re jim le, can la na bil di �i ka dar, can lan d�.

Unu tul ma ma l� ki, 1920’ler Tür ki ye’si on-on iki mil -
yon luk k�r sal ve ‘sa r�’ bir ül key di. Yok sul ve yok sun. Yal -
n�z ca �s tan bul ve �z mir k� s�t l�, s� n�r l� bir �e hir sel ya �am bi -
çi mi ne sa hip ti. Bur sa, Sam sun, Edir ne gi bi es ki mer -
kez ler ge le nek sel ka sa ba ha ya t�n dan çok ile ri de �il di. 

Cum hu ri yet ku ru cu la r� n�n kut sal kav ra m� ‘uy gar l�k’
idi. Cum hu ri yet se rü ve ni ‘uy gar l�k la dans’t�r der sek yan -
l�� ol maz. Ku ru cu ira de ye gö re “uy gar l�k ve ge li �ip iler -
le me �e hir le rin ürü nü dür. Bir mil le tin bil gi bi ri ki mi, sa nat,
ti ca ret kay na �� �e hir ler dir… Köy le rin da �� n�k ve kü çük
ol ma s� ora ya uy gar l� ��n gir me me si için en bü yük se -
bep tir.. An cak bü yük �e hir ve yer le� me ler de mil li ir fan
(bil gi, kül tür) ve uy gar l�k olu �a bi lir. �e hir ne ka dar bü yük
olur sa, uy gar l� ��n ger çek le� me si o ka dar ge ni� olur”. 

Cum hu ri ye tin ku ru cu la r�, uy gar l� ��n ‘in san ak l� n�n
mil li ve ev ren sel öl çek te or tak ka bul ve kul la n� m� ve sür -
dü rü le bi lir li �i olan dü �ün sel –fi zik sel- es te tik bir sen tez’
ol du �u nu gör mü� ve be nim se mi� tir. Üre tim ve ya ra t� c� -
l�k dev rin sa bit fik ri gi biy di. Üre tim, ya ra t� c� l� ve el bet sa -
na yi le� me, �e hir ya �am ve kül tü rü nün po ta s�n da müm -
kün dü.

Bü yük dev rim ci ve dü �ü nür; us ta ya zar Troç ki, “…
du rum ne ka dar ac� ve çap ra ��k olur sa, ça� da� ta rih o
ka dar il ginç olur. Pey zaj (man za ra) sa na t� çöl de do �a -
maz d�” der. Dos do� ru dur. �n sa no� lu nun ile ri at� l�m la r�
dai ma kar ma ��k, çal kan t� l�, ge ri lim li ve ça t�� ma l� sos yal
or tam lar dan ya ni �e hir ya �a m�n dan f�� k�r m�� t�r. K�r sal,
sta tik, ge le nek sel or tam da yük sek kül tür eser le ri do �a -
maz, dra ma tik ifa de ge li �e mez. Bi lim de sa nat ve ede -
bi yat da, dü �ün ce ha ya t� da �eh rin di na mik or ta m� na
muh taç t�r. Eko no mik güç le rin mer kez ler de top lan ma s�
gi bi, bu zi hin sel ve ya ra t� c� fa ali yet ler de bü yük yer le� -
me ler de top la n�r. �e hir; sa na t�, �ii ri, ede bi ya t�, bi lim sel
et kin lik le ri ade ta bir m�k na t�s gi bi çe ker. �n sa no� lu na ta -
rih bo yun ca ham le yap t� ran, her tür lü ge li� me yi sa� la -
yan bu lu� lar, ey lem ler, si ya sal ha re ket ler mut la ka �e hir -
ler den tü re mi� tir. Ge le nek ler, tö re ler dai ma �e hir ler de
de �i �ik li �e ve ço �u za man boz gu na u� ra m�� lar d�r. 

20. yüz y�l Tür ki ye’si bu yö rün ge de kur gu lan d�. Sa -
na yi le� me, eko no mik dü zen le me ler, e�i tim, kül tür ve
sa nat ku rum la r�, spor, sa� l�k, ba y�n d�r l�k; k� sa ca s� in san
ve top lum ya �a m� na da ir bü tün ka mu hiz met le ri ve ya -
t� r�m la r� ‘bü tün sel ci kal k�n ma fel se fe si’ne da ya l� ola rak
bir lik için de ele al�n m�� t�r.

20. yüz y� l�n ilk ya r� s�, dün ya için de, Tür ki ye için de
kâ bus lu y�l lar d�r. Da ha yüz y� l�n ilk çey re �in de yer yü zü o
gü ne ka dar gör dü �ü en bü yük ve kan l� sa va� la r� ya �a -
d�. Z�rh l� sa va� araç la r�, kim ya sal bom ba lar ve uçak lar
yer yü zü ser vet le ri nin pay la �� m� için ilk de fa kul la n�l d�.
Der ken 1929’da ün lü dün ya eko no mik buh ra n� gel di,
dün ya dal ga lan d�, sos yal çö kün tü le re u� ra d�. Tür ki ye
ise, 1. sa va� tan son ra da üç y�l sa va� t�. Yer yü zü nün ge -
li� mi� ül ke le ri nin ya �a d� �� eko no mik buh ra n�n y�p ra t� c�
or ta m�n da �a ��r t� c� �e kil de e�i tim de, sa na yi de, �e hir le� -
me yo lun da cid di ham le ler yap t�. Da ha ye ni ne fes le nir -
ken deh �e ten giz �kin ci Dün ya Har bi, yer kü re yi ka vur -
ma ya ba� la d�. �l ginç olan, bü tün ola nak s�z l�k la ra ra� -
men, �e hir ya �am ve kül tü rü nün kör to pal da ol sa yö -
ne ti ci kad ro ta ra f�n dan vaz ge çil mek si zin des tek len me -
si dir. 

Tür ki ye; ilk cid di üni ver si te ku rum la� ma s� na, ye ni
bi lim üre ti mi ça ba la r� na, ge nel te mel ö� re tim se fer ber li -
�i ne, sa na yi ya t� r�m la r� na ve as�l dik kat çe ki ci bir yön -
tem ola rak ‘plan l� kal k�n ma’ stra te ji si ne o y�l lar da geç ti.
‘Sa r�’ Tür ki ye’den, ‘can lan d� r�l m��’ Tür ki ye’ye git gi de
�e hir le �en ‘Va tan’a do� ru iler le di. Ba� ta An ka ra, Ana -
do lu �e hir le ri ba y�n d�r l�k ve imar i� le riy le ta n�� t�… Mü zik
ve sah ne sa nat la r�, gü zel sa nat lar kent sel ha ya t�n sim -
ge le ri ola rak ku rum sal la� t�. Dev let, es te tik dün ya n�n sa -
nat la r� n� ve ede bi ya t�, ya z�m ve bi lim sel fa ali yet le ri ge li� -
tir mek ve can lan d�r mak için sü rek li ya t� r�m lar ve har ca -
ma lar dan ge ri kal ma d�. Sa na t�, gü ze li, ha ya t�n lük sü de -
�il çe kir de �i sa yan; ha ya t�n her ge çen gün da ha faz la
in san için zevk li ha le ge tir me po li ti ka s� gö ze til di. Ha ya t�
zen gin le� tir mek ve çe �it len dir mek… Sa nat ve bi lim, hiç
ku� ku suz �e hir sos yal ya p� s� n�n te mel bir un su ru dur. Bi -
re yin yük se li �i nin, öz gür le� me si nin can su yu dur. Tür ki -
ye’de bü tün sa nat lar ve bi lim ler, �e hir le� me sü re ci nin
ve bu do� rul tu da ki po li ti ka la r�n so nu cu, ayak la r� n�n
üze rin de dur ma ya ba� la d�. Sa nat ya ra t� c� l� ��, ger çek li �e
ve el bet dra ma tik ifa de ye, es te tik dil kul la n� m� na ula� t�.
Ek sik lik le ri ne kar ��n dün ya ya aç�l d�. K� sa ca s�, �e hir le� -
me den bes len di; �e hir ha ya t� n�n te mel un sur la r�n dan bi -
ri ol du.

Aca ba 20. yüz y�l Tür ki ye’sin de, Cum hu ri yet dev rim -
le ri nin bü yük de �er ta �� yan so nu cu ‘�e hir kül tü rü ne ge -
çi�’tir de sek abar t� m� olur? Bu ra da ki ‘ge çi�’ söz cü �ü -
ne nok ta koy ma l� ama kü çüm se me me li… O söz cük
çok �ey kap sa mak ta d�r, ha yat tar z� n� ça� r�� t� r�r. �e hir de
ya �a ma n�n �e hir li ol ma ya yet me di �i ni de bil me li. Uy -
gar la� ma sü re ci an cak ger çek �e hir le� me bi lin ci ve ku -
rum la� ma n�n olu� ma s�y la ta mam la na cak t�r. Yol uzun -
dur.

Murat  KATOĞLU
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Amerika’da ya�ayan ve ‘Kemanın
Genç Divası’ olarak anılan Burcu
Göker, “Kadıköy’ün yeri benim

için apayrıdır. Do�up büyüdü�üm
yer olmasının yanı sıra, ailemin

orada olması, kalbimde
Kadiköy’ün yerini ula�ılmaz

kılıyor.” diyor. Göker,
10 Mayıs’ta Kadıköy Belediyesi

Caddebostan Kültür Merkezi’nde,
21 Mayıs’ta da Kadıköy Belediyesi
Halis Kurtça Kültür Merkezi’nde

konserler verecek.

Keman�n Genç Divas�:

K�sa Film Yar��mas� ba�lad�

● Seyhan KALKAN VAY�Ç

ULUSLARARASI Li ons Der nek le ri 118-
Y Yö ne tim Çev re si �s tan bul Ana do lu Ya -
ka s� Fe de ras yo nu ta ra f�n dan dü zen le -
nen, Mal te pe Be le di ye si’nin ana spon so -
ru ol du �u Li ons Ulus la ra ra s� K� sa Film
Ya r�� ma s�’n�n jü ri üye le ri, 14 Ni san Per -
�em be gü nü Ra ma da Pla za’da dü zen le -
nen top lan t� ile ba s� na ta n� t�l d�. Jü ri üye le rin -
den Müj dat Ge zen ile A� k�n Sa �� ro� lu’nun yer
al d� �� top lan t� ya, Ulus la ra ra s� Li ons Der nek le ri
118- Y Yö ne tim Çev re si �s tan bul Ana do lu Ya -

ka s� Fe de ras yo nu Ba� -
ka n� R�d van Eyü bo� lu,
Ba� kan Yar d�m c� s� Le -
man Ta� k�n, Li ons
Ulus la ra ra s� K� sa Film
Ya r�� ma s� Ko mi te si
Ba� ka n� Ne za hat En gin
ile der nek üye le ri ka t�l -
d�. Kül tür ve sa nat ad� -
na ya p� lan bü tün et kin -
lik le re kat k� sun mak tan
mut lu luk duy du �u nu
be lir ten si ne ma ve ti -
yat ro sa nat ç� s� Müj dat
Ge zen, “Si zin ca mi an� -
z�n sa na ta olan kat k� s�
çok faz la. Ya r�� ma lar
ve son ra s�n da ve ri len

ödül ler genç le ri da ha faz la üret me ye te� vik
edi yor. O yüz den bu tür fa ali yet le re des tek
ver mek ge re ki yor. Sa nat in sa n� ona r�r ve gü -
zel le� ti rir” di ye ko nu� tu. Gö rün tü Yö net me ni

A� k�n Sa �� ro� lu da, “Bu ya r�� ma lar ile genç
in san la ra ye ni ka p� lar aç mak çok an lam l�. Bu -
na ze min ha z�r la yan bu ya r�� ma da jü ri üye si
ol du �um için mut lu yum” de di. Genç sa nat ç� -
lar ara s�n da esin pay la �� m� na ola nak sa� la -
mak ama c�y la Li ons Ulus la ra ra s� K� sa Film Ya -
r�� ma s�’n� dü zen le dik le ri nin al t� n� çi zen Ulus la -
ra ra s� Li ons Der nek le ri 118-Y Yö ne tim Çev re -
si �s tan bul Ana do lu Ya ka s� Fe de ras yo nu Ba� -
ka n� R�d van Eyü bo� lu, “Si ne ma dün ya s�n da
ye ni ve ya ra t� c� fi kir le rin olu �u mu na des tek ve -
rip, genç le rin ya ra t� c� l�k la r� n� ser gi le ye bil me
ola na �� ver mek için bu ya r�� ma y� dü zen le dik”
de di. Ya r�� ma ba� vu ru la r� n� ocak ay�n da al -
ma ya ba� la d�k la r� n� be lir ten Li ons Ulus la ra ra s�
K� sa Film Ya r�� ma s� Ko mi te si Ba� ka n� Ne za -
hat En gin ise “Ba� vu ru lar 1 Ni san’da so na er -
di. Al man ya’dan 6, Bul ga ris tan’dan 5, Tür ki -
ye’den ise 23 ta ne film var. Ya r�� ma üç ka te -
go ri de ola cak. Ya r�� ma’n�n ga la s� 14 Ma y�s’ta
Mal te pe Tür kan Say lan Kül tür Mer ke zi’nde
ya p� la cak.” de di.

‘Lions Uluslararası Kısa Film
Yarı�ması’ nın jüri üyeleri,
14 Nisan Per�embe günü

Ramada Plaza’da
düzenlenen toplantı ile

basına tanıtıldı.

Vartolu çocuklara
‘ELDEN ELE’ desteği

SOSYAL sorumluluk projesi kapsam�nda Mu�’un
Varto �lçesi’nin bir köyüne anaokulu açmak

amac�yla gerçekle�tirilen “‘ELDEN ELE’ Varto’nun
köylerinden çocuk foto�raflar�” sergisi, 21 Nisan

Per�embe günü  Kad�köy Belediyesi
Caddebostan Kültür Merkezi’nde aç�ld�. 30

Nisan’a kadar aç�k olacak serginin aç�l���na kat�lan
Fenerbahçeli futbolcu Lugano da formas�n�
imzalayarak bu etkinli�e katk�da bulundu.

BOSTANCI Halk E�itim Merkezi Dijital
Foto�rafç�l�k kursu yaz dönemi kay�tlar� ba�lad�.

Nisan sonuna kadar sürecek olan kay�tlarda
s�n�rl� say�da ö�renci kabul edilecek. May�s

ay�nda ba�layacak olan kurs hafta içi ak�amlar�
Bostanc� Halk E�itim Merkezi merkez binas�nda
gerçekle�tirilecek. Bostanc� Halk E�itim Merkezi

ö�rencilerinin y�lsonu sergisinde yeni dönem
kay�tlar�n ba�lad���n� duyuran kurum müdürü

Lokman Y�lmaz, foto�rafç�l�k kursuna
ö�rencilerin yo�un ilgi gösterdi�ini söylerek
“Kursumuz her dönem büyük ilgili görüyor.

Foto�rafç�l��� bir tutku haline getiren, uzun süreli
bir e�itim isteyen herkesi kursumuza bekliyoruz”
dedi. Bostanc� Halk E�itim Merkezi foto�rafç�l�k
kursu ö�rencileri temel e�itimin yan�s�ra sergiler,

slayt gösterileri, söyle�iler gibi etkinliklerle
fotografik bak�� aç�lar�n� geli�tiriyorlar. Ayr�ca
Kad�köy Foto�raf Günleri amatör bölümüne

kat�lma �ans� yakal�yorlar.

Bostancı Halk Eğitim Merkezi
fotoğrafçılık kurs kayıtları başladı

Miniklerin ilk sergi heyecanı
KADIKÖY’DEK� Perihan Aktürk Anaokulu’nda okuyan
anas�n�f� ö�rencileri geçti�imiz günlerde kendi yapt�klar�
birbirinden renkli binlerce el i�ini sergilediler. Aç�l���n�,

Kad�köy Belediye Ba�kan� Selami Öztürk ve Kad�köy �lçe
Milli E�itim Müdürü Fer�at Ayar’�n yapt��� sergide

anas�n�f� ö�rencileri yapt�klar� i�leri sergilediler ve folklor
gösterisi yapt�lar. 4 ve 5 ya� gruplar� ve okul öncesi

e�itimi alan minikler, bu sergi için 7 ay çal��t�lar. Veliler
de çocuklar�n�n gözlem yeteneklerinin çok geli�ti�ini,

yarat�c� olduklar�n� ve çok küçük ya�ta güzel i�ler
ç�kartm�� olmalar�n�n kendilerini memnun etti�ini belirtti.

Sergiyi büyük bir keyifle gezen Ba�kan Öztürk,
çocuklarla bol bol foto�raf çektirdi.

‘BURCU GÖKER’
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edinen Deniz Gezmi�'i, ölümünün
39.y�l�nda düzenleyece�i etkinlikle anacak.
Etkinlik, 6 May�s saat 20.00'de Kad�köy
Belediyesi Bar�� Manço Kültür
Merkezi'nde yap�lacak. 
www.bmkm.gen.tr

� FEST�VAL
� “2. Kısa Oyunlar Festivali” Ba�lıyor…
�stanbul Büyük�ehir Belediyesi �ehir
Tiyatrolar�’n�n “2. K�sa Oyunlar Festivali”
ba�l�yor. Festival kapsam�nda 3 May�s Sal�
19.30'da Kad�köy Sanat Tiyatrosu'nda
kurallar�n olmad���, hatta metnin bile
olmad��� k�sa oyunlar sahnelenecek.
Ücretsiz olan festivale katılım için
Kadıköy Sanat Tiyatrosu:
0 216 541 93 63/64 – 0 535 681 03 94
� Kuklalar Kadıköy'de
Uluslararas� �stanbul Kukla Festivali 4
May�s'ta ba�l�yor. Etkinli�in Kad�köy
aya��nda ise Kozyata�� Kültür Merkezi'ne
gelecek olan Norveçli kukla oynat�c�lar�,
gösterilerinde jazz ve kuklay� birle�tirecek.
Gösteride, kuklalar, Jazz’�n çekici t�n�s�nda
canl� müzi�in yaratt��� enerjiyle hareket
edecek, yunun sonunda herkesi
�a��rtacak kadar büyük, güçlü ve cesur ve
iyi yürekli bir sürpriz kukla olacak. Gösteri
9 May�s saat:11.00'de gerçekle�tirilecek.
www.kkm.gen.tr

� SERG�
� Ahmet �ık’ın Objektifinden “Ben
Tanı�ım” Foto�raf Sergisi
Gazeteci, foto�rafç� Ahmet ��k’�n
objektifinden “Ben Tan���m” foto�raf
sergisi bu hafta Kad�köy’de! Sergi, 3–8
May�s tarihleri aras�nda Kad�köy Naz�m
Hikmet Kültür Merkezi'nde olacak.
� “Al Gözüm Seyreyle” Ya�ar Kemal
Foto�rafları Sergisi
Usta yazar Ya�ar Kemal’in ya�am�na
tan�kl�k etmi� foto�raflar “Al Gözüm
Seyreyle” ad�yla CKM’de sergilenmeye
devam ediyor. Belgeselci, gazeteci ve
yazar Güne� Karabuda’n�n objektifinden
50 y�ll�k bir dostlu�un izlerine tan�k
olabilece�imiz sergide, Ya�ar Kemal’in
�stanbul, Paris, Adana gibi farkl� �ehirlerde,
kimi zaman tek, kimi zaman Abidin Dino,
Sabahattin Eyübo�lu, Cengiz Aytmatov
gibi sanatç�larla çekilmi� foto�raflar�n�
görmek mümkün. Sergi 15 May�s’a kadar
CKM’de görülebilecek. www.ckm.gen.tr
� “Arkada�ım Ihlamur A�acı” Sergisi
Kad�köy’de ya�ayan Aykut Be�en ve e�i
Nebahat Öztürk Be�en’in 1 Nisan’da
Caddebostan Kültür Merkezi Zemin Kat’ta
aç�lan “Arkada��m Ihlamur A�ac�” isimli
sergisi yo�un ilgi nedeniyle 30 Nisan’a
kadar uzat�ld�. Sergide Aykut Be�en’in

�hlamur a�ac�ndan �ekillendirerek seramik
hamuruyla giydirilmi� çe�itli figürleriyle
Nebahat Öztürk Be�en’in ya�l�boya
resimleri yer al�yor. Sergi 30 Nisan’a kadar
görülebilir. www.ckm.gen.tr
� "Çizgi'de 40 Yıl" sergisi
Çizgi roman sanatç�s� Ersin Burak bas�nda
yay�nlanm�� çizgi romanlar�n� "Çizgi'de 40
Y�l" sergisinde bir araya getiriyor. 6
May�s'ta aç�lacak olan sergi, 11 May�s'a
dek Kad�köy Belediyesi Kozyata�� kültür
Merkezi'nde izlenebilir.
Tel: (216) 658 00 14
� Dilek I�ıksel'den ''Görsel �iirler''
sergisi
K�z�ltoprak Sanat Galerisi 9 Nisan - 4
May�s 2011 tarihleri aras�nda Dilek

I��ksel'in "Görsel �iirler" ad�n� verdi�i
resim sergisini izleyicisine sunacak.
I��ksel'in resimlerinin temas� natürmortlar,
Kalam��-Fenerbahçe peyzajlar�, deniz ve
deniz dibi, bal�klar, denizk�zlar� iken sanat
hayat�n�n 30. y�l�nda gerçekle�tirdi�i "Tarihi
Yar�mada" adl� sergisinden bu yana
zengin kültürel geçmi�iyle �stanbul’dur.
Sergi, Pazar ve Pazartesi günleri d���nda
her gün 12. 00–19 00 saatleri aras�nda
izlenebilir. Tel.: 0216 418 38 06
� Ö�rencilerden mezuniyet sergisi
Marmara Üniversitesi Atatürk E�itim
Fakültesi Güzel Sanatlar E�itimi Bölümü
Resim-i� E�itimi Anabilim Dal� 4. s�n�f
ö�rencileri 2011 y�l� mezuniyet sergisi açt�.
Göztepe Kampüsü’ndeki sergi
31 May�s'a dek görülebilir. 
� Güzel Sanatlar Liseleri Do�u�
Üniversitesi’nde bulu�uyor!
Çanakkale, Edirne, K�rklareli, �stanbul,
�zmir ve Kocaeli’deki Güzel Sanatlar
Liseleri ö�rencilerinin ürünleri Do�u�

Üniversitesi Sanat Galerisi’nde
sergilenecek. Kad�köy Hasanpa�a’da
bulunan üniversitenin sergi salonunda 5
May�s Per�embe günü saat 16.30’da
aç�lacak olan sergi 27 May�s’a kadar
görülebilir.
� Mardinli Kadınlardan El Sanatları
Sergisi
Mardin Çok Amaçl� Toplum Merkezi
(ÇATOM) ve Kad�köy Belediyesi i�birli�iyle
düzenlenen Mardinli kad�nlar�n el sanatlar�
sergisi 1 May�s'a dek Bahariye Caddesi
üzerinde Süreyya Operas�’n�n biti�i�indeki
alanda görülebilecek. 
Ayrıntılı bilgi için: 0216 542 50 00-1485
� “Fas, Ahlan Wa Sahlan” Foto�raf
Sergisi
Zeynep Orhan Targaç, Marake�, Atlas
Da�lar� ve Sahara’ya yapt��� yolculuklar
s�ras�nda çekti�i foto�raflar� Kad�köylülerle
bulu�turuyor. “Seyahat foto�raf� olarak
gözükseler de, bu karelerle dünyan�n bu
uzak kö�esinden öyküler anlatmaya
çal��t�m.” diyen Targaç’�n “Ahlan Wa
Sahlan” Foto�raf Sergisi 30 Nisan'a dek
Kad�köy Belediyesi Caddebostan Kültür
Merkezi’nde görülebilir. www.ckm.gen.tr
� “Elden Ele” Varto’nun Köylerinden
Çocuk Foto�rafları Sergisi
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayram� nedeniyle Caddebostan Kültür
Merkezi’nde farkl� bir sergiye evsahipli�i
yap�yor. Milli E�itim Bakanl���’n�n
önerisiyle Varto’ya anaokulu açmak için
gezi düzenleyen bir grubun bu gezi
boyunca çekti�i foto�raflar ve video
çekimlerinden olu�an sergi, 30 Nisan'a
dek CKM Performansbir kat�nda
izlenilebilir. www.ckm.gen.tr
� “Hayallere Uçmak” Resim Sergisi
Elvan Kolçak Öksüm Resim Atölyesi
Çocuk Ressamlar Grubunun  “Hayallere
Uçmak” konulu resim sergisi 22 May�s'a
dek Sabiha Gökçen Havaliman�- Giden
Kat�, �ç Hatlar Sergi Alan�nda gezilebilir. 
� Toz Pembe Çocuk Resimleri Sergisi
Toz Pembe Çocuk Resimleri Sergisi, 30
Nisan'a dek Kad�köy Belediyesi Halis
Kurtça Kültür Merkezi’nde görülebilir.
www.hkkm.gen.tr
� Mesut Eren Ki�isel Gravür Sergisi
Mesut Eren’in ki�isel gravür sergisi 5
May�s'a dek Dü� Yolcusu Sanat
Dura��’nda görülebilir.
www.dusyolcususanatduragi.com
� Celalettin Tando�du Resim Sergisi
Celalettin Tando�du Resim Sergisi, 3
May�s'a dek Do�u� Üniversitesi Sanat
Galerisi’nde görülebilir.
� �llüstrasyon ve Resim Sergisi
Tolga Eti Sanat Evi, 30 Nisan'a dek
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
� Çekmecelerimden Yüzler Dizeler
Merve Doruk'un ki�isel resim sergisi
May�s'ta aç�l�yor. Doruk, ''Namlunun
ucunda gibi ya�amal� insan hayat�n�, her
gününü par�lt�l�, janjanl�, zaman�n hoyrat
y�k�m�na kar�� korumal� insan an�lar�n�,
çocuklu�unu, ilk gençli�ini, a�klar�n�...''
diyor. Kozyata�� Kültür Merkezi'ndeki
sergi, 6 May�s'a dek gezilebilir.
www.kkm.gen.tr
� Kadın ve erkek çizerlerin gözü ile
“kadın”
Kad�köy Belediyesi Caddebostan Kültür
Merkezi Görsel Sanatlar Yönetmenli�i’nce
organize edilen sergide, töre/namus
cinayetleri, toplumsal/kültürel bask�,
e�itimde, çal��ma hayat�nda e�itsizlik ve
aile içi �iddet gibi konular ele al�n�yor.
Sergi metninde, ''Kad�n sorunlar� dünyan�n
her yerinde önemli konu, ancak ülkemizin
gitti�i yön bak�m�ndan “kad�na bak���n”
önemini gündemde tutmak için
çizgilerimizle buraday�z. Çizgili Muhabbet
Grubu ve daha birçok çizer dostlar.''
deniliyor. 3 May�s Sal� günü aç�lacak sergi,
12 May�s'a dek ziyaret edilebilecek. 
www.ckm.gen.tr

� FOTO�RAF GÖSTER�S�
� Yüz Yıl Önce Yüz Yıl Sonra �stanbul
Nadir Ede, 3 May�s Sal� ak�am�
PhotoWorld Foto�raf Merkezi'nin konu�u
olacak. Ede’nin, 19. yüzy�l sonu, yirminci
yüzy�l ba��nda çekilmi� �stanbul
foto�raflar� ve ayn� yerlerden ve aç�dan
çekilmi� yenilerinin ard� ard�na sunuldu�u
“Yüz Y�l Önce Yüz Y�l Sonra �stanbul” adl�
foto�raf gösterisi ve ard�ndan yapaca��
keyifli söyle�iye tüm foto�rafseverler
davetli. Etkinli�in ba�lama saati 19.30.
Tel: 0216 418 19 76 –418 01 74

www.photoworldfotografmerkezi.com

� ÇOCUK
� Küçük Balık Bambam
Tiyatro Mie'nin oyununda sevimli yard�m
sever minik Bambam’�n okul ça�� gelmi�tir
ve bir deniz okuluna ba�lar. Bu okulda
Pasl�, Aks�r�k ve dev istiridye ile arkada�
olur. Okulda insanlar�n denize att�klar�
at�klarla, büyük bal�klarla kar��la��r, çevre
kirlili�inin zararlar�n� ö�renirler. Hiçbir �eyin
tek ba��na çözülemeyece�ini, sevgi ve
birliktelikle her �eyin üstesinden
gelinece�ini, ba�ar�ya ula��laca��n�,
ya�ad�klar� bir dolu maceradan sonra
ö�renirler. Art�k denize aç�lma zamanlar�
gelmi�tir. Oyun 30 Nisan saat 11.00'de
Kozyta�� Kültür Merkezi'nde!
www.kkm.gen.tr

� Gösteri Zamanı
�mece Tiyatro'nun, ''Ailece �zlenmeli,
Birlikte E�lenmeli'' diyerek haz�rlad���
oyunda ''Evimizi bir sirk olarak
dü�ünseydik, neler olurdu?'' sorusuna
yan�t aran�yor. Oyun, 2 May�s saat
20.30'da Kozyata�� Kültür Merkezi'nde.
www.kkm.gen.tr
� Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler
Dünyaca ünlü bu muhte�em masal �imdi
Tiyatro Alk�� fark�yla uyarland�.
Çocu�unuza defalarca okudu�unuz bu
masal� yak�ndan görmek istemez misiniz?
Güzeller güzeli Pamuk Prenses’i, sevimli
yedi cüceleri,  yak���kl� prensi, kötü kalpli
cad�y� ve tabi ki �a��rt�c� sihirli
aynay�…Çocuklar�n�z�n psikolojisine göre
uyarlanm�� bu oyun, sizleri hem e�lenceye
hem de masallar�n gizemli dünyas�na
ça��r�yor. Oyun, 1 May�s saat 12.00'de
Kozyata�� Kültür Merkezi'nde.
www.kkm.gen.tr

� �ehir Tiyatroları 27. Çocuk �enli�i
�ehir Tiyatrolar� Çocuk Tiyatrosu, 23–30
Nisan 2011 tarihleri aras�nda
gerçekle�tirece�i “27. Çocuk �enli�i”yle
tüm çocuklar� “oyun”a ça��r�yor. “Çocuk
�enli�i” bu y�l, “Benimle Oynar m�s�n?”
temas�yla, �stanbul’un çe�itli
bölgelerindeki sahnelerinde çocuklar�;
oyun gösterimleri, atölyeler ve çe�itli
etkinliklerle bulu�turuyor. Kâ��thane
Sadabad, Kâ��thane Küçük Kemal Çocuk
Tiyatrosu, Gaziosmanpa�a Ferih Egemen
Çocuk Tiyatrosu, Fatih Re�at Nuri,
Ümraniye ve Üsküdar Kerem Y�lmazer
Sahneleri’nde 10.00, 11.00, 13.00 ve
15.00 saatlerinde gerçekle�tirilecek oyun
gösterimlerinin yan� s�ra, �enlik
kapsam�nda gerçekle�tirilen tüm etkinlikler
ücretsiz. www.ibst.gov.tr

KA DI KÖY DI�INDAN
Komedide yeni yüzler aranıyor!
12–15 May�s 2011 tarihleri aras�nda ilk kez
gerçekle�ecek Uluslararas� Mizah
Festivali; “Komedide Yeni Yüzler” amatör
“stand-up” yar��mas�nda yeni yetenekleri
ar�yor! Ön elemesi 5 May�s 2011,
Per�embe günü Beyo�lu Haymatlos
Bar’da gerçekle�ecek bu e�lenceli
yar��maya kendine güvenen herkes
davetli! www.mizahfest.org

KA DI KÖY’DEN
� T�YATRO
� “Erkekçe” bir kapı�ma…
Oyun Atölyesi, Andrzej Saramonow�cz'in
yazd��� Testosteron oyununu
sergilemeye devam ediyor. Kemal
Aydo�an'�n yönetti�i Metin Co�kun, Onur
Ünsal, Emre Karayel, Mert F�rat, Timur
Acar, �nan Ula� Torun ve Tuna K�rl�'n�n rol
ald��� oyunda,  7 erke�in cinselli�e,
kad�na, do�aya “erkekçe'' bak��lar�
anlat�l�yor. Oyunu 30 Nisan Cumartesi
20.30'da, 1 May�s Pazar günü de
16.00'da izleyebilirsiniz. 
www.oyunatolyesi.com
Gi�e Tel: 0216 345 39 39
� Cam
Al���lmad�k kurgusuyla tiyatro severlere
�a��rt�c� bir deneyim sunan “Cam”;
kocas�ndan bo�anmak üzere olan bir
resim ö�retmeninin atölyesinde geçiyor.
Levent Kazak'�n yazd��� oyunda Dolunay
Soysert, Mete Horozo�lu, Deniz Çak�r,
Bülent Alk�� ve Selen Uçer rol al�yor.
Oyun, 29 Nisan saat 20.30'da Kad�köy
Belediyesi Kozyata�� Kültür Merkezi'nde
ve 2 May�s Pazartesi saat 20.30'da
Kad�köy Belediyesi Caddebostan Kültür
Merkezi'nde. www.ckm.gen.tr
www.kkm.gen.tr
� Toros Canavarı
�BB �ehir Tiyatrolar�’n�n yeni oyunu
“Toros Canavar�”… Türk mizah�n�n ve
ulusal tiyatromuzun usta ismi Aziz
Nesin’in yazd��� Tar�k �erbetçio�lu’nun
yönetti�i oyunda kurumlar� yozla�m��,
de�erleri altüst olmu� toplum içinde,
ya�ad��� ko�ullara kar�� ç�kamayan
çaresiz insanlar�n ac�, alayl� halleri, Aziz
Nesin’in ta�lama üslubuyla sahneye
ta��n�yor. Aziz Nesin’in deyimiyle “izah�
olmayan �eylerin mizah�n�n yap�ld���”
oyunda; Nuri Sayaner isimli mülayim bir
memur emeklisi, ailesiyle birlikte
monoton bir hayat sürmektedir. Aile bir
taraftan geçim s�k�nt�s�yla di�er taraftan
onlar� apartmandan atmak isteyen ev
sahibiyle u�ra�maktad�r. Tahliye davas�n�
kazanan Sayaner ailesinin sevinci çok
uzun sürmez. 20–30 Nisan tarihleri
aras�nda Kad�köy Haldun Taner
Sahnesi’nde oynanacak oyunda �evket
Av�ar, Binnur �erbetçio�lu, Gökhan
E�ilmezba�, Ceylan Çete, Naci

Ta�dö�en, �skender Ba�c�lar, Murat
Bavli, Rahmi Elhan, �brahim �irin, Tar�k
�erbetçio�lu, Funda Köseo�lu, Berna O.
Demirer, Abdullah Topal, Tu�çe Aç�kgöz
rol al�yor.  
Tel: 0216 349 04 63
� Suç Orta�ı
Janet Taylor, kocas� Derek'i sevgilisi
Jon'la birlikte öldürmeyi planlamaktad�r.
Jon, ayn� zamanda Derek'in i� orta��d�r
ve Melinda'yla evlidir. Planlad�klar�
cinayetin provas�n� yaparlarken
ummad�klar� bir sürprizle kar��la��rlar.
Peki, gerçekten bir cinayet i�lemeyi mi
planlamaktad�rlar? Ve gerçekten suç
ortakl��� m� yapmaktad�rlar? Birbirlerine
güvenmekte hakl�lar m�? Ya da bu ki�iler
gerçek mi? Duru Tiyatro’nun yeni oyunu
Suç Orta��’nda �dil F�rat, Sava� Özdemir,
I��k Yönt ve Bay X rolleri payla��yor. Suç
Orta��, 30 Nisan Cumartesi 20:45'te
Moda’daki Duru Tiyatro’da izlenebilir.
www.durutiyatro.com

� Gece O Kadar Kirliydi Ki
�kisi De Kayboldu
Tiyatro Bayku�'un ''yoksunluk, yoksulluk
ihtiyaç, kavga'' temalar�n� ta��yan oyunu,
''Yoksulluk suç de�ildir ve
yoksulla�t�r�lm�� insanlar�n birbirlerini
yoketmesi için daima bir sebep bulunur''
diyor. Oyunu 5 May�s Per�embe ak�am�
20.30’da Kad�köy Belediyesi
Caddebostan Kültür Merkezi'nde
izleyebilirsiniz. www.ckm.gen.tr
� Ayı�ı�ı Tarifesi
Tiyatro Ti'nin oyunu, gerçek a�k�n
pe�indeki bir kad�n�n hikayesini anlat�yor.
Ildikó Von Kürthy'in yazd��� oyunda
�enay Gürler, Deniz Arcak, Faik Ergin ve
Okan Bayülgen rol al�yor. Oyunu 2 May�s
ak�am� saat 20.30'da Kad�köy Belediyesi
Bar�� Manço Kültür Merkezi'nde
izleyebilirsiniz. www.bmkm.gen.tr
� Kom�u Köyün Delisi
Üstün Dökmen'in yazd��� ve yönetti�i

oyunu  Toyota Tiyatrosu sahneye
koyuyor. Oyunun tan�t�m�nda
''Yar�n sevinçle uyan�n! Sevinmek
için uyanmak yeterlidir. Yar�n,
sevinçle uyan�n; yürek dolusu
görün kendinizi aynalarda. ‘Gel
benim deliba��m’ deyin, ‘dola�al�m
seninle köyde!’ve elinden tutup
delinizi, dola�t�r�n gönlünüzce. O
zaman daha ak�ll� olursunuz''
deniliyor. Oyun,  3 May�s saat:
20.30'da Kad�köy Belediyesi Bar��
Manço Kültür Merkezi'nde olacak.
www.bmkm.gen.tr
� Ku� Kafesi
Al�n�p-sat�lmak bir “e�ya” gibi. Ya
da “ölmeyi” dilemek ya�am�yor
gibi… Hangi kad�n ikisi aras�nda
bir seçim yapmay� ister? �rfan
Yalç�n’�n “Genelevde Yas” adl�
roman�ndan esinlenerek dramaturg
Do�an Korkmaz’�n oyunla�t�rd���
“Ku� Kafesi” adl� oyun; genelevde
çal��an kad�nlar�n trajik hikâyelerini
anlat�yor. Ve Tiyatro’nun
sahneledi�i oyun 4 May�s saat
20.30’da Bar�� Manço Kültür
Merkezi’nde izlenebilir.
www.bmkm.gen.tr
� Kim Bu Adam
Tiyatro Dialog'un oyununda, Bay

ve Bayan Belier dairelerinde yemek
yerken telefon çalar oysa ki telefona
abone de�ildirler. Arayan Bay Schmitt’i
sormaktad�r. Peki kimdir bu Bay
Schmitt? Oyun 30 Nisan 20.30'da
Kozyta�� Kültür Merkezi Gönül Ülkü -
Gazanfer Özcan Sahnesi'nde.
www.kkm.gen.tr
� Ba�ka Kapıya
Ali Erdo�an’�n oyununda,  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. Oyunu, 5 May�s
saat 20.30'da Kozyta�� Kültür
Merkezi'nde oynanacak. 
www.kkm.gen.tr

� KONSER

� “Erduran-Rudin-Sarıca” Konseri
Kad�köy Belediyesi Süreyya Operas�
May�s Konserlerine “Erduran-Rudin-
Sar�ca” konseriyle ba�l�yor. 2 May�s
Pazartesi ak�am� 20.00'deki konserde
Ayla Erduran (keman), Alexander Rudin
(viyolonsel) ve Ay�egül Sar�ca (piyano)

güzel bir müzik ziyafeti
verecekler. 
www.sureyyaoperasi.org
� Avukatlardan konser
�stanbul Barosu TSM Korosu
''Bahar Konseri'' verecek.
�ef Caner Bak�r
yönetimindeki konser, 3
May�s Sal� günü
saat.20.00'de Kad�köy
Belediyesi Caddebostan
Kültür Merkezi'nde
gerçekle�tirilecek.
www.ckm.gen.tr
� Erçetin'den Anneler
Günü konseri
Candan Erçetin, en güzel
�ark�lar�n� Anneler Günü için
söyleyecek. Konser Bostanc�
Gösteri Merkezi'nde 8 May�s
Pazar günü 16.00'da
gerçekle�ecek. 
www.bgmonline.net
� �iirler �arkı Söyler
Yunus Emre’den, Pir Sultan
Abdal’a, Naz�m Hikmet’ten
Necip Faz�l’a, Ümit
Ya�ar’dan Bülent
Ecevit’e...�airler yazd�; Timur
Selçuk’tan, Zülfü Livaneli’ne,
Ali Kocatepe’den,  A��k
Veysel’den Hümeyra’ya...
Besteciler müzikledi... Konuk
tiyatro sanatç�m�z �iirleri, Ali-

Aysun Kocatepe Rapsodi Orkestras�
e�li�inde �ark�lar� seslendiriyor...Konser 5
May�s Per�embe ak�am� saat 20.00'de
Kad�köy Belediyesi Caddebostan Kültür
Merkezi'nde gerçekle�tirilecek.
www.ckm.gen.tr
� Bahar Konseri
1967 y�l�ndan beri faaliyet gösteren
Kad�köy Mus�ki Derne�i’nin genç
sanatç�s� Nusret Y�lmaz yönetiminde
verilecek olan konserde, kürdilihicazkar
fasl� ile beraber solo �ark�lar
seslendirilecek. Konser 3 May�s 20.30'da
Kozyata�� Kültür Merkezi'nde. 
www.kkm.gen.tr

� SÖYLE��
� Banu Avar Kadıköy'de
Gazeteci, belgeselci Banu Avar, Tarihçi
Kiatpevi'nin geleneksel söyle�i günleri
kapsam�nda Moda'ya geliyor. ''Dünya
düzeni ve ayd�nlar'' konulu söyle�i 30
Nisan Cumartesi günü saat 15.00’de
Tarihçi Kitabevi’nde düzenlenecek. 
Tel: 0216 418 68 86 
� 28–29 Nisan 1960 Gençlik
Hareketleri
68liler Birli�i Vakf� Ba�kanlar�ndan
Gökalp Eren, Nisan 1960 Gençlik
Hareketlerinin 51. y�ldönümünde,
olaylar�n tarihsel neden ve sonuçlar�n�
güncelleyerek saydam gösterisi e�li�inde
bir söyle�i gerçekle�tirecek. CUMOK
�stanbul taraf�ndan düzenlenen söyle�i 29
Nisan Cuma günü saat 19.00’da Kad�köy
Belediyesi Caddebostan Kültür
Merkezi’nde. Kat�l�m ücretsiz.
www.ckm.gen.tr

� SEM�NER
� Hegel’in “Tüze Felsefesi”
Noesis Felsefe Atölyesi'nce düzenlenen
seminerde, Aziz Yard�ml� Nesnel Tinin
temel Hak, Ahlak ve Törellik
kavramlar�n�n çözümlemesini ele alacak.
Seminer, 5 May�s Per�embe ak�am�
19.30'da Kad�köy Belediyesi
Caddebostan Kültür Merkezi'nde
gerçekle�tirilecek. www.ckm.gen.tr

� DANS
� Dünya Dans Günü
29 Nisan Cuma ak�am� “Dünya Dans
Günü” Tango Encuentro ekibi ile birlikte
�stanbul Optimum Outlet’de dans ederek
kutlanacak. Saat 20:00'de ba�layacak
olan tango dans gösterileri 22:00’ye
kadar devam edecek. Ayr�ca Küba’l�
müzisyenler taraf�ndan latin müzik
dinletileri sunulacak. 

� TOPLANTI
� Deniz Gezmi� anılıyor
CHP Kad�köy Gençlik Kollar�, “tam
ba��ms�zl�k” ülküsünü kendisine �iar
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● Haz›rlayan: Gökçe UYGUN

Kad›köy’de gerçekle�tirilen etkinliklerinizin
Gazete Kad›köy Kültür Sanat Ajandas›’nda

yay›nlanmas›n› istiyorsan›z
gazetekadikoy@gmail.com’dan

bize ula�tırabilirsiniz.

Arkada�ım
Ihlamur A�acı

Küçük Balık Bambam

Fas sergisi

Görsel �iirler

Deniz Gezmi�
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● Nusret KARACA
Gazeteci yazar Mine Sö�üt , mezun oldu�u

�stanbul Kad�köy Lisesi (Kad�köy K�z
Lisesi)’inde ö�rencilerle bulu�tu. Edebiyat

ö�retmeni Tolga Çetinkaya’n�n konu�u olarak
mezun oldu�u okula gelmekten büyük mutluluk

duydu�unu belirten Mine Sö�üt konferans
salonunu dolduran ö�rencileri adeta geçmi�ten

gelece�e bir yolculu�a ç�kard�. Gazetecilik,
edebiyat, sanat üzerine birikimlerini gençlerle

payla�an Sö�üt, Moda’daki bu köklü kurumdan
de�i�ik duygular ve ilerde yine gülümseyerek

hat�rlayaca�� an�larla ayr�ld�.

● Mustafa SÜRMEL�

Ka d� köy renk li ve co� ku lu bir haf -
ta so nu nu ge ri de b� rak t�. Ka d� -
köy’ün çe �it li semt le rin de ger -

çek le� ti ri len park aç� l�� la r� na hal k�n bü -
yük il gi gös ter di �i göz len di. Aç� l�� la r�n
ar d�n dan Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Av.
Se la mi Öz türk, hal ka ba ha r�n ge li �i ni
sim ge le yen gül ler da ��t t�. Üç fark l� semt -
te ki par k�n aç� l� �� na ka t� lan ve ko nu� ma -
lar ya pan Ba� kan Öz türk, “Kah ve ba ha -

ne de nir ya, aç� l�� ba ha ne. Ama c�m siz
de �er li yurt ta� la r� m� gör mek, ko nu� mak,
bi raz dert le� mek” de di. 
■ YE ��L ALAN YA PA CAK YER

BUL MAK ZOR!
24 Ni san Cu mar te si gü nü “Ba ha r�

Gül ler le Kar �� l� yo ruz” te ma l� et kin -
lik te ye ni le nen üç par k�n aç� l� ��; mü -
zik, dans ve ani mas yon et kin lik le ri nin
ye ral d� �� zen gin prog ram lar la ger çek -
le� ti ril di. Ön ce Koz ya ta �� Hü se yin
Aya no� lu So kak’ta bu lu nan “Zü bey -
de Ha n�m Par k�”, ar d�n dan Göz te pe
Dr. Er kin Cad de si’nde ki “Ç� nar Par -
k�”, son ola rak da Mer di ven köy Ni san
So kak’ta bu lu nan “Ey lül Par k�”n�n
aç� l�� la r� ger çek le� ti ril di. Yo �un
prog ra m� na ra� men Ka d� köy’de ger -
çek le� ti ri le cek aç� l�� la r�n ken di si için
çok önem li ol du �u nu ifa de eden Ba� -
kan Öz türk, aç� l�� la ra hal k�n yo �un
ka t� l�m gös ter me si nin ken di si ni mut lu
et ti �i ni be lirt ti. “Hem �e ri le rim” di ye
hi tap et ti �i Ka d� köy lü le ri se lam la ya -
rak ko nu� ma s� na ba� la yan Ba� kan
Öz türk, ge li �en tek no lo ji ve ya �am
ko �ul la r� n�n, bi li nen kla sik park an la -
y� �� n� da ra fa kal d�r d� �� n� söy le di.
Dok tor la r�n tav si ye le ri, ya� l�, genç,
ço cuk gi bi ya� grup la r� n�n bek len ti le -
ri ne gö re park la r�n ye ni den ele al�n -
ma s� ge rek ti �i ni ve Ka d� köy’de de
ye ni le nen park lar da bu nu ger çek le� -

tir dik le ri ni söy le yen Öz türk, “Ya� l� la -
r� m� z�, genç le ri mi zi, ço cuk la r� m� z� ve
dok tor la r�n yü rü yü� ya p�l ma s� yö nün -
de ki tav si ye le ri ni de göz önü ne ala rak
dü zen le me yap ma ge rek li li �i var. Ay -
r� ca ye �il alan la r�n da ço �al t�l ma s�,
ko run ma s� ih ti ya c� da son de re ce
önem li. Bu na Be le di ye ola rak önem
ve ri yo ruz. Hal k�n kul la na ca �� ye �il
alan la r� yap mak bi zim için zor de �il.
Zor olan böy le alan la r� bul mak ve bu -
ra la r� ye �il alan yap mak. Alan la r� m�z
pek yok. Olan la r� da ola bil di �in ce de -
�er len dir me ye ça l� �� yo ruz. Bu park la -
r� m�z da ye ni le dik le ri miz ve tek rar
hiz me te aç t�k la r� m�z” de di.

■ KA DI KÖY, TÜR K� YE’YE
AÇI LAN B�R

BE LE D� YE YE SA H�P
Ka d� köy’de ki in san pro fi li nin sa -

hip ol du �u ar t� la ra de �i nen ve Tür ki -
ye’nin bu in san pro fi li ne ih ti ya c� ol -
du �u nu ifa de eden Ba� kan Öz türk,
Ka d� köy d� ��n dan Ka d� köy’e
ge len le rin ge rek in san pro -
fi li ne ge rek se kent do ku -
su na hay ran kal d� �� n�
söy le di. Ken di si nin
de Ka d� köy lü le re
hay ran bir yö ne ti ci
ol du �u nu vur gu la -
yan Öz türk, Ka d� -
köy lü le rin 8 y�l -
dan bu ya na Ka -
d� köy Be le di ye si
ö n  c ü  l ü  � ü n  d e
“ A n a  d o  l u ’ y a
Yar d�m Kam -
pan ya s�” çer çe -
ve sin de Tür ki -
ye’nin dört bir
ya n� na yar d�m eli
uzat t� �� n� söy le di.
Ana do lu’da ayak -
ka b� bu la ma yan ço -
cuk la ra ayak ka b�,
k�� l�k gi ye ce �i ol ma -
yan la ra gi ye cek ve da -
ha bir çok �e yi Aras Kar -
go’nun kar �� l�k s�z hiz me -
tiy le ula� t�r d�k la r� n�, do la y� -
s�y la Ka d� köy lü ler ola rak Ana do -
lu’yu iyi bil dik le ri ni be lir ten Öz türk,
“Yar d�m se ver le ri miz ve ri yor, gö nül lü

ka d�n la r� m�z pa ket li yor, gön de ri yor.
Bi zim için ba sit gi bi gö rü nen bu ça l�� -
ma lar ora lar da tö ren ler le da �� t� l� yor.
Ço cuk la r�n el ya z� la r�y la ka le me al d� -
�� ve göz ya� la r� m� z� tu ta ma d� �� m�z
mek tup lar al� yo ruz. Do la y� s�y la Ka -
d� köy Be le di ye si ve Ka d� köy lü ler

yur dun her kö �e si ne yar d�m et me yi
gö rev say d� �� gi bi Tür ki -

ye’nin bir ye rin de bir ac�
ya �an d� ��n da onu yü re -

�in de his se di yor. Du -
yar l� l� �� n� za, de mok -
ra si ye, in san hak la r� -
na, Ata türk il ke ve
dev rim le ri ne ba� l� -
l� �� n� za hay ra n�m.
Bu ko nu da ki be -
yin bir lik te li li �i -
miz den müt hi�
güç al� yo rum.
Park la r� m�z ha -
y�r l� ol sun” di ye
ko nu� tu. 

Zü bey de Ha -
n�m Par k�, Ç� nar
Par k�, Ey lül Par -
k�’nda ger çek le� ti -
ri len ye ni le me ça -

l�� ma la r� kap sa m�n -
da ço cuk oyun alan -

la r�, otur ma alan la r�,
yü rü yü� ve ko �u par -

kur la r�, alet li spor alan la -
r�, ak ti vi te ve ya� grup la r� -

na gö re ge rek li ze min dü zen -
le me le ri ya p�l d�. Ay r� ca mev sim -

lik çi çek len dir me ve ye �il len dir me
ça l�� ma la r� da ya p�l d�.
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‹nal AY DI NO⁄ LU

kim ay�n dan be ri “Ka d�n Er kek Dün ya s�” ko nu -
lu bir ders ve ri yo rum. Ga ze te Ka d� köy’de de
za man za man ka d�n er kek ili� ki le ri üze ri ne ya -
z� lar ya z� yo rum. Bu ce sa re tim ne de niy le oku -
yu cu la r�m be ni ko nu ile il gi li uz man zan ne di yor

ve so ru lar so ru yor lar.  Özel lik le kon fe rans la r�m dan
son ra ve ya ka t�l d� ��m sos yal et kin lik ler de so ru lar da -
ha da yo �un la �� yor.

CKM’de bir et kin lik ten ç�k m��, D&R’da ki tap ba k� -
yor dum. Genç bir Ba yan, “�nal Bey bi raz ko nu �a bi lir
mi yiz?”de di. Ya z� la r� m� sü rek li oku du �un dan, çok be -
�e ne rek iz le di �in den söz et ti. Gü zel ve çok ba k�m l� bir
ba yan d� ama mak ya j� bo zul mu� tu, göz le ri de k�p k�r -
m� z� idi. Çok a� la m� �a ben zi yor du. Aya küs tü an lat -
ma ya ba� la d�. E�iy le bir lik te si ne ma ya gel mi� ler. Ken -
di si bir fil mi, e�i di �er bir fil mi gör mek is te mi�. Genç
ba yan bi raz �s rar l� olun ca onun seç ti �i fil me bi let al -
m�� lar. Fil min ara l� ��n da e�i aç m�� a� z� n� yum mu� gö -
zü nü; seç ti �i film ne de niy le çok a��r ele� ti ri ler yap m��.
�kin ci bö lü mü iz le me den kav ga ede rek si ne ma dan
ay r�l m�� lar. Ko ri dor lar da kav ga la r� bi raz da ha �id det -
len mi�, e�i öf key le genç ba ya n� yal n�z b� ra k�p git mi�.
“Tu va le te gir dim, ya r�m sa at a� la d�m” de di. An lat -
mak, içi ni dök mek, ta raf s�z bir in san dan gö rü� ve güç
al mak is ter gi bi bir ha li var d�. D&R’da bir ke na ra çe kil -
mi� tik ama yi ne de et raf ka la ba l�k t�. Genç ba yan ko -
nu dan ko nu ya ge çi yor du. “15 da ki ka da ha za ma n�m
var, is ter se niz si ze bir çay ik ram ede bi li rim” de dim.
E�iy le ar t�k hiç bir �e yi ko nu �a bi le cek du rum la r� n�n
kal ma d� �� n�, ili� ki le ri nin kav ga ya, çe ki� me ye dö nü� tü -
�ü nü, her se fe rin de e�i nin o gün ol du �u gi bi or ta m�
öf key le terk et ti �i ni, gün ler ce küs kal d�k la r� n�, kor ku
ve en di �e için de ya �a d� �� n� an lat t�. Ai le le ri nin zo ruy la
bir te ra pis te git mi� ler. Te ra pist, “Her iki niz de iyi in -
san s� n�z ama ili� ki niz bo zuk. Ya iyi ili� ki için de ol ma -
y�, ya ni bir bi ri niz le her so ru nu aç�k, do� ru, net bi çim -
de ko nu� ma y� ve din le me yi ö� ren me niz ve ya bir bi ri -
ni ze da ha faz la za rar ver me den bo �an ma n�z ge re kir”
de mi�. 

Ev le nen bir çok genç ve iyi in san ay n� du rum da lar.
Aç�k l�k ve net lik için de ev li lik bir li �i ni olu� tur ma y�, sür -
dür me yi ve ko ru ma y� be ce re mi yor lar. Ev li lik ko lay �ey
de �il dir. Ça t�� ma lar s�k la� t�k ça en ba sit so run lar bi le
bü yü tü lür. Çö züm ara y�� la r� ye ri ne sert tep ki ler le tar -
t�� ma y� bas t�r ma, ka pat ma ve mey da n� terk et me gi bi
dav ra n�� lar dev re ye gi rer. Ta raf lar dan bi ri ve ya iki si
bir den ya da ha faz la h�r ç�n la� ma ya yel te nir ve ya içi ne
ka pa n�p or tam dan ka ça rak ken di le ri ni ko ru ma ya al�r -
lar. Çö zü me ula� t�r ma yan bu tip ara y�� lar çe �it li �e kil -
ler de or ta ya ç� kar. Her �ek li ile ti �im bo zuk lu �u nu bi -
raz da ha ar t� r�r. Kay g�, k�r g�n l�k ve ger gin lik ler ço �a l�r.
Ta raf la r�n bir bi ri ne olan gü ve ni ve an la y� �� aza l�r. Ger -
gin lik ve ça t�� ma lar ili� ki de ki say g� un su ru nu her olay -
dan son ra bi raz da ha azal t�r. Say g� n�n azal ma s� sev -
gi siz li �i ge ti rir. Bu ba tak l�k gi bi bir �ey dir. Ç�r p�n d�k ça
çe ker, gö tü rür in sa n�. So nuç e� le rin bir bir le ri ne ya -
ban c� la� ma s� d�r. Ya ban c� la� ma in san la r� öy le uzak -
la� t� r�r ki, bir bir le riy le ko nu� ma la r� ge re ken �ey le ri yal -
n�z ca ya z� la r�n dan ta n� d�k la r�, ilk kez kar �� la� t�k la r� bir
in san la pay la� ma ya, ona s� ��n ma ya, on da te sel li bul -
ma ya umut ba� lar ha le ge ti rir. 

Ev li lik te e� ler ara s�n da ki ya ban c� la� ma n�n fark l�
gö rü nü� �e kil le ri var d�r. �l la ki kav ga gü rül tü ve çe ki� -
mey le or ta ya ç�k ma s� �art de �il dir. Ses siz lik ve so �uk
sa va� çok da ha kö tü dür. �li� ki ye umut suz luk ve tü -
ken mi� lik duy gu su nu yer le� ti rir. E� ler ay n� ev de ya �ar
ama bir bir le ri ni terk eder ler, bir bir le ri ni yok sa yar lar.
Ev li lik le ri an la m� n� yi ti rir, bir yük gi bi ta ��n ma ya ba� lar.
Mut lu luk bi ter. “Ko nu kom �u bir �ey de me sin, ço cuk -
lar pe ri �an ol ma s�n” di ye ev li lik sür dü rül me ye ça l� �� l�r. 

Ev li li �in mut lu luk için de sü re bil me si için e� ler ara -
s�n da duy gu sal, ruh sal, zi hin sel, fi zik sel ve cin sel
uyum ol ma s� ge re kir. Kav ga lar tar t�� ma lar, çe ki� me ler
ara s�n da zi hin sel bir lik te lik ku ru la maz. Ma ne vi de �er -
ler den ve iç dün ya m�z dan uzak la ��p her �e yi miz le bu
dün ya ya odak lan d�k ça e� ler ara s�n da ruh sal bü tün lü -
�e ula �� la maz. Duy gu sal uyum, in ce lik, has sa si yet ve
de rin bir il gi is ter. Fi zik sel ya k�n l� ��n ve öz le min ya �a -
ya bil me si için e� le rin bir bir le ri ne ve ken di le ri ne özen
gös ter me le ri ge re kir. Te miz lik, ba k�m, tra�, mak yaj gi -
bi �ey ler fi zik sel ya k�n l� �a alt ya p� olu� tu rur. Ok �a mak,
sa r�l mak, do kun mak fi zik sel bir li �e ula� t� r�r. Ev li li �in
en lez zet li mey ve si cin sel lik tir. �l giy le, bil giy le ve sev -
giy le pay la ��l ma l� ve cin sel lik ya �an ma l� d�r.

Ev li lik in san la ra ve ril mi� önem li bir f�r sat t�r. F�r sa t�
ver di �i miz ka rar ve söz le ken di miz ya ra t� r�z. Fa kat bil -
gi siz lik, ace mi lik, kap ris ler, komp leks ler ve çe ki� me -
ler le f�r sa t� sol du rur, ver di �i miz sö zü tu ta maz olu ruz.
Ev li lik te mut lu luk, mut lu luk is te yen ve bek le yen za y�f
in san la r�n de �il, mut lu lu �u nu ken di ya ra ta bi len güç lü
in san la r�n i�i dir.
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Kadıköy Belediyesi baharı
yeni park açılı�ları ve güllerle
kar�ıladı. Geli�en ko�ullara

göre yenilenen Çınar ve
Zübeyde Hanım parkları ile

yeni Eylül Parkı hizmete girdi.
“Kahve gibi açılı� da bahane.

Amacım halkımı görmek,
konu�mak, dertle�mek” diyen

Kadıköy Belediye Ba�kanı
Selami Öztürk, açılı�ların

ardından halka gül da�ıttı.

Yazar Mine Sö�üt Kad�köy’deydi

P�nar Sa�’dan yeni albüm
Türk halk müzi�i sanatçısı Pınar

Sa�’ın yeni albümü “Mavi Bir
Dü�”ün tanıtımı Kadıköy’deki

Nazım Hikmet Kültür
Merkezi’nde düzenlenen

geceyle gerçekle�tirildi. Pınar
Sa�, “�nsanların dü�üncesinden
dolayı cezaevinde olması büyük

bir ayıptır. Mavi Bir Dü�’ü
cezaevlerinde olan, aynı gö�ün,

aynı mavinin, aynı umudun
altında olan tüm siyasi

tutuklulara, özgürlü�e kanat 

çırpanlara adadım. Özgürlük
hepimizin umududur” dedi.
Konu�manın ardından Pınar
Sa�’a, cezaevinde bulunan
tutuklu ve hükümlülerin
yaptı�ı el yapımı maket
Galata Kulesi hediye edildi.
Gecede, Pınar Sa�’ın
dostları ve arkada�ları,
üzerinde güvercinler
bulunan ve “Türkülerin
Pınarı” yazan pastayı Sa� ile
birlikte kesti.

Foto�raflar:
Ula� YILMAZ
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“Kad�köy’de ya�amak ayr�cal�kt�r.” Herkes
taraf�ndan kabul görmü�, herkesin diline
yerle�mi� olan bu deyimi bir kez daha

ya�ayarak gördüm... Kad�köy
Belediyesi’nin Kad�köylülere kazand�rm��

oldu�u son derece modern, aç�ld���
semte büyük bir dinamizm kazand�ran,

ayn� zamanda çok sempatik bir al��veri�
merkezinden, Kozzy'den bahsediyorum...

Hemen yan�nda Belediye Meclisimize
yak���r bir Meclis binam�z�n da

bulundu�u, bu modern al��veri�
merkezinde tüm önemli markalar�n

�ubelerini görebilirsiniz. Sinemalar�n�n son
derece rahat koltuklar�nda sezon filmlerini

büyük bir keyifle izleyebilir, zevkli
al��veri�ler yapabilirsiniz. Tiyatro
salonunda unutulmaz oyunlar ve

konserler de cabas�… Böylesine Avrupai
bir al��veri� merkezine kavu�an

Kad�köylülerin mutlu yüzlerini gördüm
Kozzy’de gezerken.

B�R KOVBOY KASABASINDA MIYIM?
Yorgunlu�umu ç�karmak için bir yer

ararken ili�ti gözüm bu inan�lmaz mekâna... OLDIES... Bir
kahve molas� vermek üzere girdi�imde gözlerime

inanamad�m... Önce kocaman bir “zeytin a�ac�” çarpt�
gözüme… Öyle böyle de�il ama… Devasa bir zeytin

a�ac�... Öylesine ba�ar�yla oturtulmu� ki salonun ortas�na,
yapraklar�n� elledim sahici mi diye... Etraf�ma bak�nd�m,

Hollywood film stüdyolar�ndan birinde gibi hissettim
kendimi... Dekor müthi�...

Öyle bir yer ki Oldies, ister rahat, geni�, deri koltuklara
gömülerek �arap keyfi yap�n; isterseniz zeytin a�ac�n�n

gölgesinde dinlenerek yeme�inizin keyfine var�n,
isterseniz terasa ç�k�p aç�k havada çay�n�z� yudumlay�n...
Erkek k�yafetler sat�lan çok özel bir butik tad�nda… Süper
k�yafetler… Kemerden tutun, tak�m elbiseye kadar her �ey

sat�l�yor... Duvarlarda eski filmlerin afi�leri... Eski Türk
filmlerinin unutulmaz isimlerinin resimleri… Antika

e�yalar... Çok de�i�ik objeler... 50’lerin 60’lar�n unutulmaz
melodileri kulaklar�n�zda...  �nan�lmaz bir keyifle etraf�

seyrederken, Dünya ve Türk
mutfa��n�n en özel lezzetlerini de
tatman�z mümkün bu mekânda…

Eski bir usta gurmeden el alan
�ef Mehmet �anl�; klasik Türk,
Parisien, Milanese kahvalt�dan

tutun, �talyan mutfa��n�n pizza ve
makarna çe�itlerinden, buharda
pi�mi� �spanakl� levrek kaserola
kadar çok zengin bir mönüyü

zevkinize sunuyor. Özellikle paz�
dolmas�… Damak tad�n�za en

uygun �ekliyle haz�rlanan mönü,
baharatl� soslarla lezzet �ölenine
dönü�üyor. Bu çok özel mekân�n

genç i�letmecisi Bahar Il�cakla
konu�uyoruz. "Mekân�m�z�n

geni� bir teras� da mevcuttur.
Terasta eski yazl�k sinema

zevkini ya�at�yoruz. 50, 60 ve
70’li y�llar�n unutulmaz filmlerini
konuklar�m�zla bulu�turuyoruz.
Film izlerken özenle seçilmi�

markalar�n kavlar�ndan sunulan
�arap keyfini de kaç�rmamak gerekir diye

dü�ünüyorum...” Güzel dü�ünülmü�,
al��veri�inizi yapt�ktan sonra, yorgunluk atmak

için ya da güzel bir film seyredip ard�ndan
keyifli, kaliteli bir yemek istedi�inizde Oldies

tart���lmaz tek yer diyebilirim rahatl�kla...
Kendinizi çok özel hissedebilece�iniz,

ya�ad���n�z her andan zevk alabilece�iniz bir
butik restoran. Ayr�ca, çar�amba, per�embe,

cuma ve cumartesi ak�amlar� Napoliten
müzi�in en güzel örnekleriyle kendinizi Akdeniz

k�y�lar�nda bir yerlerde, �l�k rüzgârlarda
saçlar�n�z�n savruldu�unu hissedeceksiniz…
Evet sevgili okurlar, tam al��veri� zaman�... Tam Oldies

zaman�... Keyifli al��veri�ler, keyifli lezzetler sizi bekliyor...
Kozzy ‘de burnunuzun dibinde... Afiyet olsun, mutlu

haftalar...
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Esma Bayraktar
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Yolculuk

● DA HA �Y� B�R DÜN YA DA
EN �Y� YA BAN CI F�LM OS CAR ÖDÜ LÜ 
CHAR LES BRON SON VE D� �ER LE R�

Si ne ma ola l� be ri in ti kam ate �i ni hep
olim pi yat me �a le si mi sa li ta �� yan lar ol mu� -
tur. Ki mi za man ele� ti rel ya ni en az�n dan
in ti ka m� ele� ti ren, ki mi za man kö rük le yen
ve so nun da kö tü ada m�n (ya da ka d� n�n)
öl me siy le ra hat la n� lan ve s� ra dan iz le yi ci ye
bir ne vi ka tar sis ya �a ta rak ce bi ni dol du ran
pek çok eser be yaz per de de me �a le yi ta -
�� m�� t�r. Üs te lik in ti kam ve in ti kam h�r s� n�
ele� tir di �i ni ve ki �i sel ce za lan d�r ma n�n kar -
�� s�n da du ru yor mu� gi bi gö rü nüp fil min ve
alt me tin le rin de ve ya so nun da in ti ka m�n iç -
sel le� ti ril me si ni sa� la yan film le rin sa y� s�
az�m sa na cak gi bi de �il. Bun lar için de si ne -
ma ta ri hi ne geç mi� önem li ya p�t lar da bu -
lun mak ta. �n ti kam si ne ma s� bir alt tür ad�
ola rak geç me se de po li si ye, ma ce ra, bi lim
kur gu, sa va� ve pek çok si ne ma tü rü ne
yar d�m c� ola rak var l� �� n� sür dü re gel mi� tir
in ti kam. Son y�l lar da bir tür ha li ne bi le gel -
di �i ni ve ken di tü rü nün ke mik le� mi� ya p� -
ta� la r� n� sar san film ler üre til me ye ba� lan d� -
�� n� be lirt mek ge re kir. 

Ta bi ki ke sin de �er len dir me yi iz le dik -
ten son ra ya pa rak te ra zi nin han gi ke fe sin -
de ol du �u na siz ka rar ve re cek si niz. Yal n�z
te ra zi nin di �er ke fe sin dey mi� gi bi ya pan
ve in ti kam kö tü dür la f� n� film için de tek rar -
la y�p so nun da ce za me ka niz ma s� n� yi ne in -

ti kam la çö zen film le re dik kat. �im di ak l� ma
ge len önem li gör dü �üm bir ka ç� n� pay la �a -
y�m.

En ba� ta in ti kam film le riy le ünü ne ün
kat m��, film le rin de ai le si ne ya p� lan sal d� r� -
la r� si la h�y la ve ya eli ne ge çen her tür lü
ölüm cül mal ze mey le sal d�r gan la r� öl -
dür mek su re tiy le se yir ci le rin al k� �� n�(!)
ka zan m�� ‘Char les Bron son’. ‘Ölüm
Em ri‘,‘Ölüm Em ri 2‘,‘Ölüm Em ri
3‘,‘Ölüm Em ri 4‘, ‘Ölüm Em ri 5 ‘ (�a ka
gi bi), bu nun d� ��n da ‘Mes sen ger of De -
ath’, ’act of ven ge an ce’, ‘Murphy’s
Law’ da ha bit me di, ‘The Evil That Men
Do’, ’10 to mid night’  bu film le rin ba� -

l� ca la r�. Bu film le rin ge ne li -
nin ko nu su ka r� s� na ya p� lan
sal d� r� y� sal d�r gan la r�, her bi rin -
de fark l� yön tem le ta bi, öl dü re -
rek ce za lan d�r mak. Ya ra t� c� l�k
had saf ha da an la ya ca �� n�z.
Her ne ka dar in ti kam la si ne ma
ta ri hi ne ge çen bu ada m�n en iyi
fil mi bel ki de gel mi� geç mi� en
iyi wes tern fil mi olan ‘Bir Za -
man lar Ba t� da-On ce Upon a
Ti me in the West’ fil mi dir. De -
min ki film ler den pek far k� ol -
ma yan ve yi ne in ti kam mer kez -
li film tüy le ri di ken di ken eden
mü zik le ri (En ni o Mor ri co ne),
ge rek ka me ra aç� la r� ve yö ne ti -
miy le tü re ge tir di �i ye ni lik çi ta -
v�r la ara la r�n dan s�y r� l� yor. Yi ne
de ka rar si zin.

‘Bir Za man lar Ba t� da’ d� ��n -
da yi ne mer ke zin de in ti kam
olan ve si ne ma ta ri hi için
önem li olan film ler de az de �il.
�n ti ka ma odak lan ma y�p tür ler
için de ge zi nen, tü rün ya p� s� n�
boz ma y�p an la t�m bi çim le ri de -
ne yen, gör sel lik ve tür ka r� �� -
m�y la ara la r�n dan s�y r� lan bir ka -
ç�n dan da bah se de lim.  En sa -
nat sa l� bü yük ih ti mal le

Krzysztof Ki es lows ki üç le me si nin
‘Üç renk: BE YAZ’ fil mi dir her hal -
de. Sa nat ne dir so ru su nun si ne -
ma sal ya n�t la r�n dan d�r dik kat edi -
niz. 

Bu nun d� ��n da da ba� ya p�t lar
mev cut ta bi Da vid Finc her’in
‘Se7en- Ye di’ fil mi po li si ye nin,
ad�y la da in ti kam ko kan Ja mes
McTe igu e  im za l� ‘V for ven det ta’
çiz gi ro man uyar la ma la r� n�n, Rid -
ley Scott’�n ‘glad ya tör’ ü ta ri hi
film le rin, Alex Pro yas’�n ‘The
Crow’  sti li ze ka ra fil min, No lan’�n
‘Me men to-Ak�l Def te ri ’ fil mi ise
ken di tü rü nün bi rer ba� ya p� t�
olup ta ri hi de �i� ti ren film ler den
ol mu� tur. Bun lar d� ��n da Ta ran ti -
no’nun ‘Kill B�ll 1 ve 2 ‘si ni de
unut ma mak ge re kir. De di �im gi bi

bu film le rin için de in ti kam ba r�n d�r d� �� n� ve
Je ni fer Lo pez’in ‘Eno ugh-Ye ter’ fil min de ki
gi bi in ti ka m� mer ke ze al�p sa na za rar ve re -
ne sen da ha çok za rar ver ve ai le içi �id de -
ti da ha faz la �id det le çöz gi bi ko mik me saj

ver me di �i ni be lirt mek ge re kir. Ama ko nu
için de in ti kam var sa bir �e kil de su çun ce -
za s� olu yor fa kat si ne ma da ge nel de bu ce -
za çok a��r olu yor.  Pek çok film de ufak te -
fek de ol sa in ti kam lar mev cut. Mel Gib -
son’un ‘Ce sur Yü rek’ i bir ulu sun öz gür lük
mü ca de le si ni an lat sa da ka r� s� n� öl dü re ni
bu lup öl dür dü �ü sah ne unu tu la cak gi bi
de �il. Alt me tin ler de sü rek li ve ri len Ame ri -
kan film le ri mer kez le rin den bi ri olan ‘ai le ye
do kun ma’ su çu ce za s�z kal m� yor ta bi ki.
Bron son ve Sea gal sti li ölüm. A His tory of
Vio len ce, Harry Brown,Re vanc he, Un for gi -
ven es ge çil me me si ge re ken ler den.

Bu tür film ler ta bi î ki yal n�z ca Ame ri -
ka’da ya p�l m� yor.  Tü rün son za man lar da ki
en önem li ya p� t� bel ki de Chan-wo ok Park
im za l� ‘old boy- �h ti yar De li kan l�’ fil mi dir.
Tü rün da ha ön ce pek yap ma d� �� in ti ka m�

ele� ti ri Chan-wo ok Park’�n in ti kam üç le -
me si nin di �er iki fil min den(Mr. Ven ge an ce
ve Lady Ven ge an ce) da ha an la �� l�r ve on
iki den vu ru yor. �z ler se niz pi� man ol maz s� -
n�z. Uzak do �u nun son dö nem ba� ya p�t la -
r�n dan. Bu film le ri iz le yip tat alan lar 2009
ko re ya p� m� Kim Hye ong-Jo on’un yö net ti -
�i No Mercy-Yong se one un Eup da fil mi ni
de de ne sin ler.

Film çe ker ken dik kat edi len hu sus lar -
dan m� d�r bi lin mez ama ev ren sel lik ve da -
ha ön ce söy len mi� le re ye ni bir �ey ek le -
me nin si ne ma c� la r�n ka n�n da ol ma s� ge -
rek ti �i ni dü �ü nü yo rum ve ne ya z�k ki bi zim
ül ke si ne ma m�z da ço �u za man gör mez -
den ge li nen bir du rum dur bu ve bü yük ih -
ti mal le bu sen drom uzun sü re da ha de vam
ede cek. Ev ren sel lik, ye ni lik ve öz gün lük.
Bi ze uzak sa n� r�m. 

Bu se ne nin Os car ödül le rin de ya ban c�
film ödü lü bu in ti kam mer kez li ya p�t lar dan
bi ri ne git ti. ‘Da ha �yi Bir Dün ya da’ Ai le e�i -
ti mi ve ya p� s�, ço cuk e�i ti mi, e�it siz lik ve
ta bi î ki �N T� KAM gi bi bir kaç cid di ko nu da
da söy le di �i �ey ler olan film bu çok kat -

man l� ya p� s�y la ve an la t� m�y la öv gü yü hak
edi yor. Fil min ko nu su na ge lin ce:

UY GAR LIK YOL CU LU �U,
ÖN CE A� LE DEN BA� LAR

An ton Da ni mar ka'n�n cen net gi bi bir
�eh rin de otu ran ve Af ri ka göç men kam p�n -
da ki i�i ne tren le gi den bir dok tor dur. Bu iki
son de re ce fark l� dün ya o ve ai le si ni, in ti -
kam la ba ��� la ma ara s�n da zor se çim le re
iten an la� maz l�k lar la kar �� kar �� ya b� ra k�r. 

�ki o�ul la r� olan An ton ve ka r� s� Ma ri an -
ne, ay r� ya �� yor lar ve bo �an ma ola s� l� �� ko -
nu sun da çe ki �i yor lar. Bü yük o�ul la r� on
ya ��n da ki Eli as, okul da ser se ri ler ce ra hat -
s�z edi li yor. Bu du rum, ba ba s� Cla us'la
Lon dra'dan ta �� nan ye ni ço cuk Chris ti -
an'�n onu ko ru ma s�y la son bu lu yor. Chris -
ti an’�n an ne si kan se re kar �� sa va �� n� kay -
bet mi� ve Chris ti an onun ölü mün den faz -
la s�y la üz gün... 

Eli as ve Chris ti an k� sa za man da s� k�
ba� lar ku ru yor lar. Ama Chris ti an Eli as'� tra -
jik so nuç la r� olan bir in ti kam ola y� na ka r�� -
t� r�n ca dost luk la r� test edi li yor ve ha yat lar
teh li ke ye at� l� yor. So nuç ta in sa ni duy gu la -
r�n, ac� la r�n ve em pa ti nin kar ma ��k l� ��y la
ba �a ç�k ma la r� na yar d�m et mek ai le le ri ne
dü �ü yor...

Fil min yö net me ni Su zan ne Bi er da ha

ön ce ki ba �a r� la r�n dan do la y� Holl ywo od’a
trans fer olup Hal le Berry ve Be ni ci o Del
To ro’nun oy na d� �� 2007 ya p� m� ‘Things

We Lost in the Fi re -Yan g�n da Kay bet -
ti �i miz �ey ler’ fil mi ni yö net mi� ve Da ni -
mar ka’da yö net ti �i Brot hers-Kar de� ler
fil mi Holl ywo od’da Na ta li e Port man,
Ja ke Gyllen ha al ve To bey Ma gu ire’�n
ba� rol le rin de oy na d� �� ha liy le ye ni den
çev ri lip dün ya ya su nul mu� tur. Bü yük
oyun cu Mads Mik kel sen’le de film le ri
olan Bi er’i ta ki be al�n de rim.

Ai le ve e�i ti min öne mi ni de vur gu -
la yan film,  ay n� dal da Os car’a aday

olan Yu na nis tan’�n en iyi film Os car ada y�
olup be� film den bi ri olan ve bel ki de ge -
çen se ne nin en iyi fil mi bi le sa y� la bi le cek
Dog to oth fil mi nin bi raz ge ri sin de kal sa da
söy le ye cek söz le ri olan sa� lam bir film
kar �� m�z da ki. 

Gör sel li �in ve mü zik le rin faz la öne ç�k -
ma y�p an la t� lan la ra odak la nan film bu nu
ba �a r�y la ya p� yor. Ço cuk oyun cu la r�n ba� -
ta ol mak üze re oyun cu luk la r� n�n üst se vi -
ye de ol ma s�, fil mi bey nel mi lel ha le ge ti ri yor
de sek ye ri dir. Yi ti ri len �ey ler üze ri ne et ki le -
yi ci an la r� da ha ön ce ki film le rin de de bul -
du �u muz Bi er bu nun se yir ci ye si ra ye tin de
de us ta l� �� n� gös te ri yor. Wil li am Johnk Ni -

el sen özel lik le Cris ti an ro lün de ha ri ka lar
ya ra t� yor. Fil min ak�l da ka l� c� ö�e le rin den
bi ri ol du �u nu ve oyun cu ola rak da ge le cek
va at et ti �i ni söy le ye bi li riz.  Hz. �sa ö� re ti si
‘Sa na to kat ata na öte ki ya na �� n� çe vir.’
Film de çok et ki li.  

An la t�m ö�e si ola rak da fil min en ak�l -
da ka l� c� sah ne le ri nin bu ö� re ti do� rul tu -
sun da ol du �u nu be lirt mek ge rek. Be yaz
ada m�n si yah lar di ya r�n da on la ra me de ni -
yet gö tür me si çok Ame ri kan va ri gö rün me -
se bi le hi kâ ye yi des tek le me si aç� s�n dan iyi
fa kat be nim çok ho �u ma gi den bir du rum
de �il aç�k ça s�. Ken di aç�m dan film den
olum lu bir ka na at le ay r�l d� �� m� söy le mem
ge re kir. Film da ha ön ce ya p�l m�� için de in -
ti kam ö�e le ri ba r�n d� ran film ler den be nim
için bir ad�m ön de di ye bi li rim. Bu sor gu la -
ma ve için de ki bir kaç çe �it in ti kam ö�e si(?)
ve bu nun har ma n� ga yet ba �a r� l�, bu nu ka -
bul et mek ge re kir. Bir kaç çe �it in ti ka ma
ör nek ola rak da ço cu �un an ne si nin ölü -
mün den do la y� ba ba s� n� suç la ma s� ve ona
kar �� dav ra n�� la r�n da ki tu tar s�z l� �� ve re bi li -
riz. Al d� �� Os car ha t� r� na m� yok sa ka li te li
bir film iz le mek için mi bu fil me gi der si niz o
si ze kal m�� ama �u an da gös te rim de ki bir -
kaç ka li te li film den bi ri olan bu fil mi iz le yin
de rim.

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

Kozzy’de nostaljik bir mekan: Oldies Cafe

Adres: 
Kadıköy

Belediyesi
Kozyata�ı Kültür

Merkezi Kozzy AVM �çi
Baytur Konutları Yanı

Tel.:
0216 658 00 51
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● Mustafa SÜRMEL�

Ka d� köy Çar �� �en li �i 23-29 Ni san 2011 ta -
rih le ri ara s�n da dü zen len di. Haf ta so nu, Ki -
li se Mey da n�’nda dü zen le nen pan to mim

gös te ri le ri ve pal ya ço oyun la r�y la ço cuk lar do ya -
s� ya e� le nir ken �en li �in res mi aç� l� �� 25 Ni san Pa -
zar te si gü nü Ka d� köy �eh re ma ne ti bi na s�n da ger -
çek le� ti ril di.

Ka d� köy Ta ri hi Çar �� s� Kül tür ve Da ya n�� ma
Der ne �i Ba� ka n� Ali Geç gel’in aç�� ko nu� ma s�y la
ba� la yan tö ren de Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Av.
Se la mi Öz türk, 4–5 y�l ön ce es naf la bir lik te be le -
di ye ola rak ba� lat t�k la r� ça l�� ma n�n mey ve le ri ni
ver di �i ni, Ta ri hi Ka d� köy Çar �� s�’n�n do ku su nun
ko run ma s� için önem li yol kat edil di �i ni söy le di.
Ko nu� ma s�n da Ta ri hi Ka d� köy Çar �� s�’n�n ya k�n

ta ri hi ni nos tal jik bir �e kil de be tim le yen Ba� kan Öz -
türk, gü nü müz de ya �a nan ge li� me ve de �i �im le rin
olum lu ve olum suz yön le riy le Ta ri hi Çar ��’ya yan -
s� d� �� n� ifa de ede rek, “Çar �� geç mi� te de gü nü müz -
de de önem li bir u� rak ye ri. Za man la çar �� önem li
öl çü de de �er yi tir me ye ba� la m�� t�. 4-5 y�l ön ce Ka -
d� köy Be le di ye si ola rak es naf la bir ara ya gel dik ve
olum suz gi di �e en gel ol mak için ça l�� ma la ra ba� la -
d�k. Bi na lar ona r�l d�, alt ya p� dü zen len di, böl ge nin
ca zip ha le gel me si için ge re ken ler ya p�l d�” de di.
■ ES K� SA LI PA ZA RI AVM OL MA YA CAK

Kent için de bü yük al�� ve ri� mer kez le ri nin aç�l -
ma s� Çar ��’ya olum suz yan s�r ken, di �er ta raf tan
mo dern ray l� sis te min gel me si nin böl ge ye kat k� la r� -
n�n ola ca �� n� be lir ten Öz türk önem li bir aç�k la ma da
bu lu na rak, “Her kes bil sin eski Sa l� Pa za r� alan� hiç -
bir za man al�� ve ri� mer ke zi ol ma ya cak” di ye ko nu� -
tu. Çar ��’n�n dü ze ni için Kay ma kam l�k, Be le di ye ve
Em ni yet ol mak üze re tüm ye rel yö ne ti ci ler ola rak
el le rin den ge len ça ba y� sar fet tik le ri ni be lir ten Öz -
türk, es na fa da ses le ne rek, “Ta ri hi Çar ��’n�n
kök lü bir geç mi �i var. Es na f�y la Ka d� köy’ün
ta ri hin de önem li bir ye ri var. An cak es na -
f� m�z da ku ral la ra ria yet et me li. Es naf
Çar ��’ya sa hip ç�k ma l�. Mü� te ri ye iyi
dav ran ma l�. Te miz ve say g� l� ol ma -
l�. Ku ral la ra uy ma l�. Es naf böy le
olu nur. Ye ni ge len es naf lar da Ka -
d� köy Çar �� s�’nda t�p k� es ki es naf -
lar gi bi ku ral la ra uy ma l�. Çar �� es -
na f� ör nek ol ma l�. Bu nu is te me
hak k� m�z var” �ek lin de ko nu� tu.

Ka d� köy Kay ma ka m� Ha san Ka -
ra han ise yap t� �� ko nu� ma da; Ka d� köy
Ta ri hi Çar �� s�’n�n dü ze ni, sa� l� ��, gü ve -
ni, da ha iyi �art la ra ka vu� ma s� için ge re -
ken ney se yap t�k la r� n� ve yap ma ya de vam
ede cek le ri ni söy le di. 

Ar d�n dan �eh re ma ne ti bi na s�n dan ç� k� la rak
top lu hal de bir Çar �� tu ru ya p�l d�. Fa z�l

Bey’in Türk Kah ve si’ne u� ra ya rak bi -
rer kah ve içen yö ne ti ci le re, es naf ve

va tan da� lar ya k�n il gi gös ter di.
Çar �� tu ru s� ra s�n da Ka d� köy

Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz -
türk, Ka d� köy Kay ma ka m�
Ha san Ka ra han, Ka d� köy �l çe
Em ni yet Mü dü rü Ha kan
Boy dak es naf ve va tan da� lar -
la aya küs tü soh bet et ti ler ve

iyi di lek ler de bu lun du lar. Fes -
ti val kap sa m�n da Ta ri hi Çar ��

Mey da n�’nda da kü çük bir tö ren
dü zen len di. Ma vi be yaz ba lon la r�n

uçu rul du �u tö ren de ani ma tör le rin
yap t� �� gös te ri ler le ço cuk lar do ya s� ya e� -

len di.
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oma te sin DNA’s� de �i� ti”, “pa ta te sin GDO
(ge ne tik ya p� s� de �i� ti ril mi� ürün) ol du �u or ta -
ya ç�k t�” der ken; in san lar bun la r� ye di di ye mi
ar t�k ne den dir bil mi yo rum, er kek ler ka d�n la� t�,

ka d�n lar er kek le� ti ve so nun da pe ri ma sal la r� n�n da
DNA’s� bo zul du. Ya ni in san la r�n, özel lik le de ka d�n la -
r�n en saf di lek le ri ni bir bu çuk iki sa at li �i ne de ol sa
ger çek k� lan ro man tik ko me di le rin…

Be nim de bu haf ta ger çek ha yat tan ko pa s�m gel -
di, ken di mi ro man tik ko me di le re ver dim. Üçü nü üst
üs te sey re din ce, ro man tik ko me di le rin de ‘GDO’ ol -
du �un da ka rar k�l d�m. Film le ri çok k� sa da ol sa özet -
ler sem bel ki ne de mek is te di �i mi da ha iyi an la ta bi li -
rim. “A�k Sar ho �u”nda, kar �� ko nul maz bir ca zi be ye
sa hip olan gün lük ili� ki le rin ada m� Ja mi e, Mag gi e’nin
kim se ye ba� lan mak is te me yen ‘öz gür’ ru hu kar �� s�n -
da ön ce ra hat bir ili� ki ya �ar ken son ra ona â��k olur.
“Ba� lan mak Yok”ta, bir adam ve k�z, ‘özel lik le k� z�n
is te �i üze ri ne’, ili� ki le ri ni sa de ce fi zik sel ola rak yü rüt -
me yi de ner (sex buddy) an cak so nun da a� ka ya ka la -
n�r lar. “Barry Mon day”dey se, tek ge ce lik ili� ki le rin
ada m� Barry bir ka za so nu cu tes tis le ri ni kay be der.
Te sa düf bu ki, bir lik te ol du �u nu bi le ha t�r la ma d� �� bir
k� z� ha mi le b� rak t� �� or ta ya ç� kar. K� z�n Barry’den pek
de bir ta le bi yok tur. On la r�n a�k la r� da Barry’nin sa hip
ola bi le ce �i tek ço cu �un bu k� z�n kar n�n da ki ol ma s�y -
la ba� lar.

Pe ri ma sal la r� böy ley se, ger çek ha yat ta ümi di ta -
ma men kes mek la z�m! Es ki den bu tür film ler de
(muh te me len he def kit le nin bü yük ço �un lu �u ka d�n -
lar ol du �un dan) da ha zi ya de ‘ide al er kek’ olur du; ze -
ki, ya k� ��k l�, ki bar, ka d� n�n pe �in den ko �an, onu sa -
hip le nen, sa d�k… �im di gö rü nen o ki bu film ler er -
kek le re da ha çok hi tap et me ye ba� la m�� çün kü ar t�k
ço �u ‘ide al ka d�n’ üze rin den dö nü yor; e� len ce li, ko -
mik, gü zel, ra hat, cid di ili� ki ler den he le he le ev li lik ten
bu cak bu cak ka çan…. Bu film ler bi le er kek le rin ka -
d�n la� t� �� na, ka d�n la r�n er kek le� ti �i ne ger çek bi rer ka -
n�t sa y�l maz lar m�?

Oy sa ki 2000’ler, 80’li ve 90’l� y�l la r�n bi lim kur gu -
la r�n da hiç de böy le ha yal edil mi yor du. Ben o film ler -
de sey ret tik le rim den al d� ��m fik re is ti na den, mo le kü -
ler trans por tas yon sa� la na cak, geç mi �e ve ge le ce �e
gi dip ge le ce �iz, ���n lan ma sa� la na bil di �in den tra fik
der di kal ma ya cak ama duy gu sal ola rak a�k lar saf l� �� -
n� ko ru ya cak di ye bek li yor dum. Gel gör ki son nok ta -
da her ke sin bir cep te le fo nu var, evet, ama ���n bu lu -
na ma d� �� gi bi a�k lar da hiç ol du �u yer de kal ma d�!

Pe ri ma sal la r�n dan bah set mi� ken, bu gün �n gil te -
re tah t� n�n ikin ci va ri si Prens Wil li am ile ‘ye ni Dia na’
Ka te Midd le ton, ma sal lar da ki gi bi bir dü �ün le mu rat -
la r� na eri yor, dün ya evi ne gi ri yor lar. Gal ler pren si ve
pren se si nin ev len dik le ri ki li se olan West mins ter Ab -
bey, da ha dü �ün ha be ri ç� kar ç�k maz zi ya ret çi le ri ni
iki ye kat la m��. Ra kam lar la ma sal: 620 mil yon ster lin
dü �ün ma li ye ti, 1,1 mil yon tu rist, 2,5 mil yar te le viz -
yon iz le yi ci si. Rek lam lar la dü �ün: 620 mil yon ster lin
(1,5 mil yar) har ca na cak dü �ü nün, �n gil te re eko no mi -
si ne ge ti ri si 2 mil yar ster lin; ya ni 5 mil yar Türk Li ra s�... 

Tak dir eder si niz ki kat k� dü �ün le s� n�r l� kal ma ya -
cak. �n gil te re tu riz mi nin res mi ajan s� ‘Vi sit Bri ta in’ bu
ev li li �in ve ye ni pren se sin tu rist sa y� s� n� ar t�r ma s� n�
bek le dik le ri ne ila ve ten, çif tin ima j�y la 100 mil yon ster -
lin lik bir ta n� t�m kam pan ya s� ba� la ta cak la r� n� du yur -
mu�. Ka te’in fo to� raf la r�, Ka te’in giy dik le ri, ka te’in
yar d�m kam pan ya la r� der ken bu ta n� t�m la r�n so nu
gel mez. Ya ni �n gi liz ler Dia na’dan son ra ta ze bir ‘ma -
sal kah ra ma n�’, di �er bir de yi �iy le ye ni bir ‘film star’
bul du de sek ye ri dir.

As l ı  AY HAN

D

Peri Masallarının
DNA’sı değişti

En gel li le rin Ver gi �n di ri mi Hak la rı
Özür lü lü �e Ba� lı Ge lir Ver gi si �n di ri min den Kim ler

Ya rar la na bil mek te dir?
Özür lü hiz met er ba b� ile bak mak la yü küm lü ol du �u

özür lü ki �i bu lu nan hiz met er ba b�, Özür lü ser best mes lek
er ba b� ile bak mak la yü küm lü ol du �u özür lü ki �i bu lu nan
ser best mes lek er ba b�, Ba sit usul de ver gi len di ri len ler den,
tüc car ve üc ret li du ru mu na gir mek si zin, ima lat, ta mi rat ve
kü çük sa nat i� le ri ile u� ra �an, (ilk mad de ve yar d�m c� mal -
ze me mü� te ri ye ait ola rak fa ali yet gös te ren ter zi, ta mir ci,
ma ran goz gi bi) özür lü ler ya rar lan mak ta d�r lar.

Ka mu Sek tö rün de ve Özel Sek tör de Ça lı �an
Özür lü le rin Ge lir Ver gi si �n di ri min den Ya rar la na bil me -
le ri �çin Ya pa cak la rı �� lem ler Ne ler dir?

Ge lir ver gi si in di ri min den ya rar lan mak is te yen özür lü
hiz met er ba b�, nü fus ka �� d� n�n ör ne �i ve ça l�� t� �� i� ye rin -
den ala ca �� hiz met er ba b� ol du �u nu gös te rir bel ge ile bir -
lik te il ler de Def ter dar l�k Ge lir Mü dür lü �ü ne, ba ��m s�z Ver gi
Da ire si bu lu nan il çe ler de Ver gi Da ire si Mü dür lü �ü ne, di �er
il çe ler de Mal Mü dür lü �ü ne bir di lek çe ile ba� vu ra cak t�r

Ge lir Ver gi si �n di ri min den Ya rar lan mak �s te yen le -
rin Han gi Bel ge le ri Ha zır la ma la rı Ge rek mek te dir?

Ge lir Ver gi si in di ri min den ya rar lan mak is te yen le rin di -
lek çe ekin de bu lun du ra cak la r� bel ge ler �un lar d�r:

Özür lü hiz met er ba bı için: 
a) Ça l�� t� �� i� ye rin den ala ca �� hiz met er ba b� ol du �u nu

gös te rir bel ge, 
b) Nü fus cüz da n� ör ne �i ve üç adet fo to� raf.
Hiz met er ba b� n�n bak mak la yü küm lü ol du �u özür lü

ki �i ler için: 
a) Üc ret li nin ça l�� t� �� i� ye rin den ala ca �� hiz met er ba b�

ol du �u nu gös te rir bel ge, 
b) Özür lü ki �i le rin nü fus cüz da n� ör ne �i ve üç adet fo -

to� raf 
c) Özür lü ki �i ye bak mak la yü küm lü ol du �u nu gös te -

ren bel ge.
Özür lü ser best mes lek er ba bı için: 
a) Ver gi kim lik nu ma ra s� n� gös te ren bel ge, 
b) Nü fus cüz da n� ör ne �i ve üç adet fo to� raf.
Ser best mes lek er ba b� n�n bak mak la yü küm lü ol du �u

özür lü ki �i ler için: 
a) Ser best mes lek er ba b� n�n ver gi kim lik nu ma ra s� n�

gös te ren bel ge, 
b) Özür lü ki �i le rin nü fus cüz da n� ör ne �i ve üç adet fo -

to� raf, 
c) Özür lü ki �i ye bak mak la yü küm lü ol du �u nu gös te -

ren bel ge.
Ge lir Ver gi si in di ri min den ya ra lan ma hak k� na sa hip

ba sit usul de ver gi len di ri len özür lü ler için: 
a) Ver gi kim lik nu ma ra s� n� gös te ren bel ge, 
b) Nü fus cüz da n� ör ne �i ve üç adet fo to� raf. 
Özür lü nün Sa hip Ol du �u Ko nut ta Ver gi Mu afi ye ti

Var mı dır?
5378 Sa y� l� Özür lü ler Ka nu nu'nun 22'in ci mad de si

bu na ili� kin dü zen le me yi içe rir. 
Mad de 22.- 29.7.1970 ta rih li ve 1319 sa y� l� Em lak

Ver gi si Ka nu nu nun 8 in ci mad de si nin ikin ci f�k -
ra s�n da yer alan "ga zi le rin," iba re sin den son ra
gel mek üze re "özür lü le rin," iba re si ek len mi� tir. 

Bu na gö re; 200 met re ka re den kü çük tek
ko nu tu olan özür lü ler em lak ver gi sin den mu af -
t�r.
Ma lûl Ve Özür lü ler Ta ra fın dan Güm rük Ver -
gi sin den Mua fen �t hal Edi le cek Ba� ka E� ya
Var Mı dır?

Özür lü le rin e�i ti mi, ça l�� ma s� ve ya fi zik sel, ruh sal ve
sos yal ge li �im le ri ne yö ne lik ola rak özel su ret le imal edil -
mi� olup, ma lûl ve özür lü le rin ken di kul la n�m la r� için ge tir -
dik le ri ve ya on la ra yar d�m sa� lan ma s� ama c� na yö ne lik
ola rak ka mu ya ra r� na fa ali yet te bu lu nan der nek ler ile Sa� -
l�k Ba kan l� ��n ca yet ki ve ril mi� ku rum ve ku ru lu� lar ca it hal
edi len ve Ka rar na me de sa y� lan e� ya lar güm rük ver gi le rin -
den mu af t�r.

Bu e� ya lar:  Gör me yen ler ve k�s men gö ren ler için
e�it sel, bi lim sel ve ya kül tü rel ge li �im le ri ne yö ne lik ol mak
üze re özel su ret te imal edil mi� mat bu ya y�n lar, ka bart ma
bas k� lar ve ka ��t la r�, bra il le ka �� d�, be yaz bas ton lar, ya z� ve
ke li me i� lem ma ki ne le ri, ko nu �an ki tap lar, ka set ça lar lar,
bü yü tü cü te le viz yon ek ran la r�, elek tro nik yer sap ta y� c� ve
en gel de dek tö rü, sa at ler ve di �er par ça lar vb.

Or to pe dik ci haz lar (mo tor lu ve ya mo tor suz kol tuk lar,
bi sik let, mo to sik let, kol tuk de� nek le ri, pro tez or gan lar vb.)
��it me özür lü le rin i�it me si ni ko lay la� t�r ma ya mah sus ci -
haz lar.Vü cut ku sur ve ya nok san l� �� n� gi der mek ama c�y la
üst te ve ya el de ta �� nan ve ya vü cu dun içi ne yer le� ti ri len di -
�er ci haz lar. E� len ce mer kez le ri için özel oyun ekip man -
la r� gi bi e� ya lar d�r.

Özel ola rak ma lûl ve özür lü le rin kul la n� m� na mah sus
olan ve e� ya ile bir lik te ge ti ri len par ça, ye dek par ça ve
stan dart ak se su ar la ra ve ya bu e� ya n�n ba k�m, kon trol,
ayar la ma ya da ta mi ri için ge rek li olan alet ler de mu afi yet
kap sa m�n da d�r. Söz ko nu su par ça, ye dek par ça ve ak se -
su ar lar ile sa ir alet le rin e� ya n�n it ha lin den son ra ge ti ril me -
si ha lin de mu afi ye tin uy gu lan ma s� için bun la r�n mua fen it -
hal edi len e� ya ile il gi li ol duk la r� n�n tev sik edil me si ge re kir.

Bu e� ya la r�n mua fen it ha li ne ili� kin ta lep ler, do� ru dan
e� ya n�n ge ti ril di �i Güm rük �da re si ne ya p� l�r. Güm rük �da -
re si'nce e� ya n�n Ka rar na me kap sa m�n da ve ka rar na me de
sa y� lan e� ya ol ma s� ha lin de it ha li ne izin ve ri lir.

�L G� L� KU RUM �LE T� ��M B�L G� LE R�
�S TAN BUL VER G� DA �RE S� BA� KAN LI �I

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

Tel. (San tral): 402 44 00  
Di rek Tel: 0(212) 526 69 06-10  Fax: 526 69 13

KA DI KÖY VER G� DA �RE S�
Ad res: Ha li ta �a C. No: 31 KA DI KÖY

Te le fon: 0216 338 41 38
San tral: 0216 414 53 75
Faks: 0216 345 74 57

Ka dı köy Mal Mü dür lü �ü 
Ad res: Mür ver Çi çe �i Sok. No: 2/B Ka d� köy 

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

Fax: (0216) 349 05 78
B� ZE ULA �IN

En gel siz �� ve �s tih dam Mer ke zi
E�i tim Mah. Ka sap �s ma il Sok. Sa d� ko� lu Pla za 5 No: 49

Ka d� köy - �s tan bul /Tur key
Tel:  0 216 338 2414
Fax: 0 216 338 8884

EN GEL S�Z BU LU� MA NOK TA SI

● Sinem TEZER

Ka d� köy Be le di ye si, 23 Ni san Ulu sal Ege men lik
ve Ço cuk Bay ra m� ’n�, dev ma sal kah ra man la -
r�y la, fark l� ve renk li bir �en lik le kut la d�. 2007

y� l�n dan bu ya na Ka d� köy lü ço cuk lar, 23 Ni san Ulu sal
Ege men lik ve Ço cuk Bay ra m�’n� “Ge le nek sel 23 Ni san
�en lik le ri” kap sa m�n da 2 gün bo yun ca kut lu yor. �en -
lik te, Ka d� köy Be le di ye si Ço cuk Sa nat Mer ke zi ö� ren -
ci le ri, dans et ti ler, folk lor oy na d� lar ve tür kü ler söy le di -
ler. �en li �e ka t� lan Ka d� köy lü ler, Ço cuk Sa nat Mer ke zi
ö� ren ci le ri ne e� lik et ti. Se la mi çe� me Öz gür lük Par k�’n -
da ger çek le �en 23 Ni san �en li �i’nde ba ha r�n gel me siy -
le hem par k�n gü zel li �i, ye �il li �i ve çi çek le ri hem de ço -
cuk la r�n park alan la r�n da c� v�l c� v�l ko �up oy na ma la r�
dik kat çek ti. �en lik te ço cuk la ra çi ko la ta lar, �e ker ler da -
�� t�l d�. Ço cuk lar için bo ya ma ma sa la r�, oyun park la r�
ku rul du, sat ranç tur nu va la r� dü zen len di. Ço cuk lar
23–24 Ni san ta rih le rin de Öz gür lük Par k�’na ge le rek do -
ya s� ya e� len me nin ta d� n� ya �a d� lar.

■ 1 GÜN LÜK BE LE D� YE BA� KA NI
23 Ni san Ulu sal Ege men lik ve Ço cuk Bay ra m�

ne de niy le Le man Ka ya �l kö� re tim Oku lu ö� ren ci si

Vey sel Ba r�� O�uz, Ka d� köy Be le di ye Ba� kan l� ��
kol tu �u na otur du. Okul Mü dü rü Yü cel Y�l d� r�m

ve Be den E�i ti mi Ö� ret me ni Ni lay Ba rut ile
oku la ge len ö� ren ci ler Eda Yü cel, Es ma nur
Boz, Mu ham met Ke mal Ka ya ve Vey sel
O�uz Ka ya, Ka d� köy Be le di ye si Ba� kan
Ve ki li Mus ta fa De mir can’�, Ka d� köy Be le -
di ye Ba� kan Yar d�m c� s� Hu li si Özo cak’� ve
Ka d� köy Be le di ye Ba� kan Yar d�m c� s� Sü -
rey ya En sa ri’yi Ba� kan l�k ma ka m�n da zi ya -

ret et ti ler. Be le di ye Ba� kan l� �� kol tu �u na ise
Vey sel Ba r�� O�uz otur du. Ba� kan l�k ma ka -

m�n da ilk ta li ma t� n� Park ve Bah çe ler Mü dü rü

Gü le ser Or han’a ve ren kü çük Be le di ye Ba� ka n�
O�uz, mü dür lük ça l� �an la r�n dan Ka d� köy’ü da ha
faz la ye �il len dir me le ri ni is te di. Da ha son ra Ba� kan -
l�k ma ka m�n da top lu fo to� raf çe kil di.

■ ATA TÜRK BÜS TÜ NE
ÇE LENK KO NUL DU

23 Ni san Ulu sal Ege men lik ve Ço cuk Bay ra m�
res mi tö re ni Ka d� köy �s ke le Mey da n� Ata türk An� -
t� önün de sa at 09.30’da ger çek le� ti. Tö re ne Ka d� -
köy pro to ko lü, si vil top lum ku ru lu� la r� ve Ka d� köy -
lü ler ka t�l d� lar. �s ke le Mey da n�’nda kut la nan tö ren -
de, çe lenk su nu mu, say g� du ru �u ve �s tik lal Mar -
��’n�n ar d�n dan �i ir ler okun du. Ka d� köy’de ki okul -
la r�n gös te ri le ri, Fe ner bah çe �ük rü Sa ra ço� lu Sta -
d�n da ger çek le� ti. Ka d� köy lü ço cuk lar stat ta ger -
çek le �en tö ren de �i ir ler oku yup hal ko yun la r� ve
dans gös te ri le ri sun du lar.

Kadıköy’de 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı çe�itli

etkinliklerle kutlandı. Kadıköy
Belediyesi, 23 Nisan’ı Özgürlük
Parkı’nda kutlarken Fenerbahçe

Stadı’nda resmi tören vardı.  

Kad�köy’de 23 Nisan co�kusuKad�köy’de 23 Nisan co�kusuKad�köy’de 23 Nisan co�kusuKad�köy’de 23 Nisan co�kusuKad�köy’de 23 Nisan co�kusuKad�köy’de 23 Nisan co�kusu

Fo to� raf lar: Ula� YIL MAZ

ÇARŞI’DA FESTiVAL VARDI

Duydunuz mu Kadıköy Çar�ı �enli�i’nin ilki
23-29 Nisan 2011 tarihleri arasında gerçekle�tirildi.
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● Derleyen: Gökçe UYGUN

Cum hu ri yet ku rul ma dan ön ce, ka -
d�n la r�n ay d�n lan ma s� na ���k tu tan
bir kaç okul dan bi ri olan Eren köy

K�z Li se si (EKL), 100. ya �� n� kut lu yor.
Biz de bu ve si le ile bu önem li oku lu siz -
le re da ha ya k�n dan ta n� ta l�m is te dik...

EKL, Me� ru ti yet'in ila n�n dan 3 se ne
son ra, 1911’de Ka ba sa kal'da Ne mi za de
Zih ni Bey'in ko na ��n da ku rul mu�. Er te -
si y�l ge nel s� nav la r�n yak la� t� �� bir za -
man da mek tep bi na s� n�n Ka ba sa kal
yan g� n�n da yan ma s� üze ri ne s� nav lar
Sul tan Ah met Rü� ti ye bi na s� olan Ta� -
mek tep'te ya p�l m��. 1911'de K�z Nu mu -
ne Mek te bi ola rak aç� lan okul, 1916'dan
iti ba ren Eren köy K�z Li se si ola rak e�i ti -
me de vam et mi�. Eren köy, Çam l� ca ve
Kan dil li'nin bi rer k�z li se si ne dö nü� me -
sin den son ra, Eren köy Mek tep Bi na s�
son sa hi bi olan Ma be yin ci Fa ik Bey'den
7500 al t� na sa t�n al� na rak Maa rif'e ve ril -
mi�. Ya tak ha ne bi na s� olan Top çu Rei si
Ha c� Hü se yin Pa �a Kö� kü de Maa rif
Ve kil li �i ta ra f�n dan son sa hi bi 5. Mu -
rat'�n k�z la r�n dan Ha ti ce Sul tan'dan sa t�n
al�n m��. Böy le ce oku lun ya t� l� k�s m� ge -
ni� le til mi�. An cak 1945 y� l� n�n 22 �u bat
ge ce si bi na n�n yan ma s� üze ri ne çok da -
�� n�k bir alan için de ö� re ti me de vam
eden li se, 1954-55 y� l�n da �im di ki bi na -
s�n da ö� re ni me ba� la m��. 1977'de oku la
bir bi na da ha ek len mi�.  An cak 1990
Ey lü lün de oku lun çok ge ni� bir ala n�
kap sa yan bah çe sin de yer alan ya t� l� bö -
lüm bi na s� Ana do lu Gü zel Sa nat lar Li -
se si ola rak e�i ti me aç�l d� �� için,

1990’dan be ri oku la ya t� l� ö� ren ci al�n -
m� yor. 

■ ''AY NA YA BAK MAK TAN
DER SE GEÇ KA LIR DIK''

Eren köy K�z Li se si Bi ti ren ler Der -
ne �i Ba� ka n� Me ral Ur cun, 1937 y� l�n da
me zun ol du �u oku lu nu ve ö� ren ci lik za -
man la r� n� o gün le ri �öy le an la t� yor;
''Haf ta son la r� her kes Göz te pe �s tas yo -
nu’ndan yo la ç� ka rak fark l� semt le re gi -
der di. �s tas yo na gö rü cü ler ge lir di. An -
ne ler-ba ba lar bi zim li se nin k�z la r� n�
o�ul la r� na be �e nir di. �z ci ola rak me ra -
sim le re gi der ken okul dan d� �a r� ad� m� -
m� z� at t� �� m�z an da er kek ler den üze ri -
mi ze mek tup lar ya �ar d�. Ama al ma m�z
ya sak t� o mek tup la r�.'' Oku lun müt hi�
bir de ko ras yo nu ol du �u na dik kat çe ken
Ur cun, ''Avi ze ler, ah �ap bü yük ay na -
lar... Tüm k�z lar ay na lar la çev ri li du var -
lar da hep ken di le ri ne ba kar d�. Ba zen bu
yüz den der se bi le geç kal d� �� m�z olur -
du. O es ki bi na yan d�. Ye ri ne ye ni si ya -
p�l d�. Ama o y�l lar dan kal ma bir ay na
okul da ha t� ra ola rak yer al� yor'' di yor.
Ur cun, oku lun öne mi ne de �u söz ler le
dik kat çe ki yor; ''Es ki ko nak tan ye ni e�i -
tim ku rum la r� na ge çi� te bir ta rih ya z�l d�.
Kim bi lir kaç umut dol u yü rek ka nat lan -

d� Eren köy K�z Li -
se si s� ra la r�n da ya -
�a ma... Ki mi le ri iyi
bir an ne, ki mi le ri
sa nat ç�, ki mi le ri
dok tor, ha kim, sav c�,
ö� ret men ola rak hiz -
met et ti ler Eren köy
K�z Li se si'nden al d�k -
la r� feyz ile va tan la r� -
na...''

■ ÖN CÜ
KA DIN LAR YE T�� T�

Hiz met ver di �i 100
y�l da, ala n�n da ön cü bir
çok ba �a r� l� ka d� n�n ye -
ti� me si ne kat k� su nan
Eren köy K�z Li se si'nin
me zun la r�n dan ba z� la r�
�öy le:  Tür ki ye'nin ilk
ka d�n ec za c� s� Bel k�s
Der man, Tür ki ye'nin ve
dün ya n�n ilk ka d�n Yar g� -
tay üye si Me la hat Rua -
can, Tür ki ye'nin ilk ka d�n
rad yo lo �u Dr. Saa det Gö -
ren, Tür ki ye'nin ilk ka d�n

em ni yet mü fet ti �i Ne ba hat Kunt, Tür ki -
ye'nin ilk ka d�n as tro nom ve de ka n�
Prof. Dr. Nüz het Gök do �an, Tür ki ye'nin
ilk ka d�n an tro po lo ji pro fe sö rü Prof. Dr.
Se mi ha Tu na kan...Bu isim ler d� ��n da
gü nü müz ün lü le rin den oyun cu lar Ha le
Soy ga zi, Be tül,  Ar�m, Gü ner Öz kul,
Ben nu Y�l d� r�m lar, ses sa nat ç� s� Ay ten

Alp man, ar ke olog Mu hib be Dar ga, �ar -
k� c� Gül ben Er gen'in de ara la r�n da bu -
lun du �u pek çok isim EKL me zu nu.
EKL'nin me zun la r� ka dar e�i tim ci le ri de
ün lüy dü. �a ir ve ya zar Ha li de Nus ret
Zor lu tu na, ya zar Re �at Nu ri Gün te kin,
Tür ki ye'nin ilk Müs lü man ka d�n oyun -
cu su Be di a Mu vah hit on lar dan sa de ce
bir ka ç�y d�. 
■ ÜN LÜ ME ZUN LA RIN ANI LA RI

Oku lun ün lü me zun la r�n dan oyun cu
De met Ak ba�, okul gün le rin den ak l�n da

ka lan la r� �öy le an la t� yor; ''Eren köy K�z
Li se si’sin de bas ket bol ve vo ley bol oy -
nar ken, ti yat ro ko lu ba� ka n� iken ha t�r l� -
yo rum ken di mi. Di sip lin liy dim, de vam -
l� l�k ko nu sun da par mak la gös te ril dim.
Ama te �ek kür, if ti har fa lan al maz d�m.
Ö� ret men le ri min çok tak li di ni ya par -
d�m. �n gi liz ce, kim ya ve ede bi yat ö� ret -
men le ri min ken di le ri ne de tak lit le ri ni
ya p�p on lar dan al k�� al m�� l� ��m var.''
1982 EKL me zu nu olan mo da c� Di lek
Ha nif de Eren köy K�z Li se si'nin bir ekol
ol du �un vur gu la ya rak, ''E�i tim ve ö� re -
tim ka li te si ve kök lü ya p� s� ai le min be ni
bu oku la yön len dir me si ni sa� la d�. Hâ lâ
sü ren dost luk la r� m�n te me li ni bu y�l lar -
da at t�m'' di yor.

YA�AM 29 N�SAN - 5 MAYIS 2011

Erenköy K�z Lisesi
100 YASINDA
Erenköy K�z Lisesi
100 YASINDA
Erenköy K�z Lisesi
100 YASINDA
Erenköy K�z Lisesi
100 YASINDA
Erenköy K�z Lisesi
100 YASINDA
Erenköy K�z Lisesi
100 YASINDA

Tarihe tan�kl�k eden okul...
11

Türkiye'nin en köklü e�itim kurumlarından Erenköy Kız Lisesi, bu yıl 100.ya�ını doldurdu.
Alanında öncü binlerce kadın yeti�tiren, ba�arılara imza atan okulun yeni ya�ı tiyatro

gösterileri, yarı�malar, sportif faaliyetler, konserler ve paneller ile kutlanıyor.

Yaprak Dökümü ve Çalıku�u
gibi ünlü romanların yazarı

Re�at Nuri Güntekin,
1920’lerde Erenköy Kız

Lisesi’nde edebiyat dersi
veriyordu. Güntekin 1927

yılında Erenköy Kız
Lisesi’nden yeni mezun olan
ö�rencisi Hadiye Hanım ile

evlendi. Güntekin’in
Çalıku�u'nu bu lisede
yazmaya ba�ladı�ını

belirtiyor. Hatta Güntekin'in
ö�rencisi Hadiye Hanım’a
‘kınalı yapıncak’ diye hitap

etti�i de söyleniyor.

“K� na l�
ya p�n cak” da 
EKL me zu nu

Eren köy K�z Li se si Mar ��Eren köy K�z Li se si Mar ��Eren köy K�z Li se si Mar ��Eren köy K�z Li se si Mar ��Eren köy K�z Li se si Mar ��Eren köy K�z Li se si Mar ��
Ha ki kat Gü ne �i miz, Öz gür lük reh be ri miz
e�it li �i se ve riz, üs tün lik eme li miz
Mem le ke tin ümi di genç fi dan lar bah çe si
Var lı �ın la bin ya �a Eren köy Kız Li se si

★★★
Fa tih'in nes lin de niz Ata türk'ün izin de yiz

Bil gi bi ze ı�ık tır, biz ona per va ne yiz
�s tan bul'un in ci si genç fi dan lar bah çe si

Var lı �ın la bin ya �a Eren köy Kız Li se si

Rıdvan Pa�a Kö�kü’ndeki okul �talyan �atolarını andırırdı.
Duvarları boy aynaları ile, salonları heykellerle, tavanları

avizelerle süslüydü. Yukarıdaki bina 1943’te yandı.

EKL'de ki çi çe �i bur nun da ö� ret men
ka dın lar... (1957-58 ö� re tim yı lı)

1970'li yılların sonuna
do�ru Erenköy Kız

Lisesi’nde bir kı� günü...

EKL’nin ün lü me zun la r�

1930 ta rih li
Eren köy

Kız Li se si
fo to� raf ı

Kadıköy Altıyol
Erenköy Kız Lisesi

Tören Yürüyü�ü (1950)

EKL'nin gü nü müz de ki
gö rü nü mü...

Sene
2009

1980'li
yıl lar dan

bir ka re...

EKL'nin önem li me zun la rı...

EKL’nin der gi si...

Demet Akba�

Dilek
Hanif

Ayten
Alpman

Hale Soygazi Bennu Yıldırımlar
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29 N�SAN - 5 MAYIS 2011 SA�LIK

Mer ha ba, ke di ve kö pek ler de ge nel ola rak ze hir len me
olay la r� n� an la mak her za man müm kün ol ma mak ta d�r. Çün -
kü dün ya m�z da bi li nen et ki li ze hir le rin d� ��n da bir çok mad de
vü cu da gir di �in de de �i �ik de re ce ler de ze hir et ki si gös te re -
bil mek te dir. Ze hir len me ler de, ze hir len me nin kay na �� ve ze -
hir tü rü nün be lir len me si, has ta ya t�b bi mü da ha le ve iyi le� tir -
me aç� s�n dan ol duk ça önem li dir. Gü nü müz de in san lar da ol -
du �u gi bi hay van lar da da g� da kö ken li ze hir len me ler di �er -
le ri ne gö re da ha ön pla na ç�k mak ta d�r. Ge rek bo zul mu� g� -
da la r�n ge rek se de ze hir li mad de le rin g� da la ra bu la� ma s� ve
bun la r�n ye ni le rek, içi le rek vü cu da al�n ma s� so nu cun da akut
ve ya kro nik sin di rim yo lu ze hir len me le ri or ta ya ç�k mak ta d�r.
Ze hir li mad de ler sin di ri lip ka na ka r�� t�k ça vü cut ta ki ya �am sal
öne me sa hip do ku ve or gan la r�n gö rev le ri ni ak sat ma ya ve ya
ta ma men boz ma ya ba� la mak ta d�r. 

Sa hip ol du �u nuz hay va n�n tür, �rk, ya�, ki lo gi bi du rum -
la r� n� göz önü ne ala rak bes len me özel lik le ri hak k�n da as ga ri
bil gi le re sa hip ol ma l� s� n�z. Bi linç -
siz ce,  biz le rin tü ket ti �i ba z� g� da -
lar hay van la ra ve ril di �in de çok
cid di prob lem le re yol aça bil mek -
te dir. Bun lar dan bi ri si de çi ko la ta -
d�r. Çi ko la ta ze hir len me le ri ne ço -
�un luk la ke di ve kö pek ler de rast -
la n�l mak ta d�r. Çi ko la ta n�n esas
mad de si ka ka odur.  Bu mad de
mer ke zi si nir sis te mi ni (bey ni) ak -
ti ve eden  the ob ro min ve ka fe in
içer mek te dir. Ke di ve kö pek le re
çok mik tar da çi ko la ta içe ren g� da -
lar ve ril di �in de, the ob ro min mad -
de si vü cut ta id rar sök tü rü cü et ki -
ye yol aç mak ta, iç or gan la r�n ya p� s�n da yer alan düz kas la r�
gev �et mek te ve mer ke zi si nir sis te mi ni olum suz yön de et ki -
le mek te dir. Çi ko la ta da bu lu nan the ob ro min, ke di ve kö pek -
le rin böb rek fonk si yon la r� n� boz mak ta ve diü rez (id ra r�n ço -
�al ma s�) de ni len du rum or ta ya ç�k mak ta, düz kas lar da ki
gev �e me ha li ise en çok id rar ke se sin de ken di ni gös ter mek -
te dir. Ka fe inin ise kalp rit mi ni h�z lan d�r d� �� ve ta �i kar di ye yol
aç t� �� bi lin mek te dir. Faz la mik tar da çi ko la ta n�n ye di ril me sin -
den son ra has ta da kli nik bul gu lar he men gö rül me ye bi lir.
Akut du rum lar da be lir ti le rin ilk 8 sa at için de ba� la d� ��, has -
ta n�n du ru mu nun h�z la kö tü ye git ti �i, 24 sa at için de de kalp
yet mez li �in den öl dü �ü göz len mek te dir. Çi ko la ta ve ri len ke -
di-kö pek ler de kus ma, is hal, su sa ma, s�k id rar yap ma, si nir -
sel prob lem ler (yü rü me de güç lük, ka s�l ma lar, kas çe kil me le -
ri, tit re me ler, k�s mi ve ya ge nel felç tab lo su), bi linç kay b�, ta -
�i kar di gi bi be lir ti ler dik ka ti çek mek te, ba zen de ze hir len me
�o ku ve ko ma so nu cu has ta n�n öl dü �ü gö rül mek te dir. Ölen
hay van la r�n otop si le rin de sin di rim ka na l� n�n (mi de ve
ba��rsak mu ko za la r� n�n) k� za r�k ve kan l� ol du �u tes pit edil -
mek te dir. Bir çok sin di rim yo lu ze hir len me sin de ol du �u gi bi
çi ko la ta ze hir len me le rin de de has ta ya bol te miz iç me su yu
içi ril me li, kus tu rul ma ya ça l� ��l ma l�, ke sin lik le süt ve ril me me li
ve va kit ge çi ril me den der hal ve te ri ner he ki me gö tü rül me li dir.
“Ne ya pa y�m, ben ne ye sem is ti yor, da ya na ma y�p ve ri yo -
rum” de me ye de vam edi yor sa n�z yu kar da an la t� lan la r� lüt fen
bir kez da ha oku yu nuz. Ho� ça ka l�n…

DOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZ
KEDİ-KÖPEKLERDE
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● Mustafa SÜRMEL�

Ka d� köy Ha s�r c� ba ��’nda bir apart -
man da ire sin de izin siz ve ruh sat -
s�z �e kil de hay van yeti�tirilip sa -

t�l d� �� yö nün de ki �i kâ yet ve ih ba r� de -
�er len di ren Ka d� köy Be le di ye si Za b� ta
ve Ve te ri ner Mü dür lü �ü’ne ba� l� ekip -
ler, yap t�k la r� de ne tim de gör dük le ri ne
ina na ma d�. Apart man da ire sin de 7 adet
kö pek, 8 adet mu hab bet ku �u, 10 adet
so kak ke di si, 6 adet tav �an, 6 adet gi ne -
pig (gi ne do mu zu), 7 adet hams ter, 7
adet gon za les ile 5 kap lum ba �a n�n son
de re ce kö tü ko �ul lar da bu lun du �u tes pit
edil di. Tu ta nak tu tan ekip ler; 5199 Sa y� -
l� Hay van la r� Ko ru ma Ka nu nu kap sa -
m�n da i� lem ya pa rak, ba k�m s�z ko �ul lar -
da ki hay van la r� te da vi le ri ya p�l mak üze -
re Ka d� köy Be le di ye si Ge çi ci Hay van
Ba k�m Mer ke zi’ne gö tür dü. Mer kez de
ve te ri ner he kim ler ta ra f�n dan ya p� lan
mu aye ne ler de hay van la r�n ol duk ça aç ve

ba k�m s�z ol du �u, ay r� ca kö pek ler de is -
hal ve bir k�s m�n da da uyuz �üp he li
semp tom lar tes pit edil di.  

Ka d� köy Be le di ye si Ve te ri ner �� le ri
Mü dü rü Ali �h san Me te yap t� �� aç�k la -
ma da, 5199 Sa y� l� Hay van la r� Ko ru ma
Ka nu nu kap sa m�n da ken di le ri ne ve ri len
yet ki yi kul la na rak, son de re ce kö tü ko -
�ul lar da ol du �u nu tes pit et ti �i hay van la -
r� ala rak, Ka d� köy Be le di ye si Ge çi ci
Hay van Ba k�m Mer ke zi’nde te da vi et -
tik le ri ni söy le di. Ba z� hay van la r�n te da -

vi le ri nin sür dü �ü nü be lir te rek, hay van -
la r�n ele ge çi ril di �i olay ma hal li ni de
halk sa� l� �� n� teh dit et me me si ama c�y la
de zen fek te et tik le ri ni be lir ten Mü dür Ali
�h san Me te, “�i ka yet ve ih bar ge lin ce
ekip le ri mi zi böl ge ye gön der dik. Söz ko -
nu su yer de izin siz ve ruh sat s�z �e kil de
hay van yeti�tirilip sa t�l d� �� n� tes pit et tik
ve ge rek li ya sal i� lem le ri uy gu la d�k. Bu
hay van la r� m�z �im di mer ke zi miz de 4 ve -
te ri ner he ki mi mi zin gö ze ti min de nor mal
sa� l�k ko �ul la r� na ka vu� mu� ol du. Bu gi -
bi �i ka yet ve ih bar la r� cid di ye al�p, de -
�er len di ri yo ruz” de di.

Kadıköy Belediyesi Veteriner ve Zabıta Müdürlü�ü
ekiplerinin gerçekle�tirdi�i operasyonda kötü ko�ullarda

bırakılmı� hayvanlar ele geçirildi.

İzinsiz hayvan satanlara suçüstü

Ali �hsan METE
Veteriner Hekim

ihsan.mete@kadikoy.bel.tr

K�M KORKAR YA�LANMAKTAN?
Ya�lanma, kimine göre kâbus, kimine

göre olgunluk, kimine göre
“katlan�lmas� gereken zorunlu

gerçek”, kimine göre ise hayat�n
normal bir süreci...

De�i�meyen ve kesin olan, insanlarda
ya�lanman�n kaç�n�lmaz bir gerçek

oldu�u...
T�pk� evler gibi, otomobiller gibi,

çiçekler gibi, do�adaki her �ey gibi...
Do�an�n bu “de�i�im” kural�na ayak

uydurmak ya da direnmek...
Do�aya direnmek yerine, Aborjinler

gibi, “do�an�n bir parças� olarak,
onunla uyum içinde ya�amak” ve

ayn� dü�ünce ile “ya�lanmayla
bar��mak ve her ya��n güzelliklerini

ayr� ayr� ya�amak”...
San�r�m do�ru ve geçerli felsefe bu
olmal�: “�nsan�n her ya�ta bedeniyle

bar���k olmas� ve her ya�ta ya�amdan
zevk almas�”...

��te, bu noktada, ürolojik organlar,
insan bedeninde ya�lanman�n veya
“ya� alman�n” en önemli fonksiyonel
bulgular�n�n ortaya ç�kt��� bölgelerden

biridir. 
Bu de�i�iklikleri erkek ve kad�nda ayr�

ayr� ele almak do�ru olur.
● ERKEK SA�LI�I

BEN�M PROSTATIM �Y�D�R!
Prostat, ya�land�kça de�i�ime
u�rayan bir organd�r.
Mesanenin ç�k�m noktas�nda,

genç eri�kin ya�larda bir ceviz �ekli
ve büyüklü�ünde, yakla��k 18–20
gram a��rl���nda bir organd�r ve

üretra ad� verilen idrar yolu,
mesaneden ç�kar ç�kmaz, prostat�n

içinden geçerek yoluna devam eder. 
50 ya�� geçince erkeklerin yakla��k %

70-80’inde prostatta bir de�i�im
ba�lamaktad�r. Bu de�i�im, prostat�n

merkezinde, idrar yolunun
çevresinde, “adenom” ad� verilen bir

fazlal���n olu�mas� �eklindedir.
Olu�an bu “adenom” büyüdükçe

prostat içindeki idrar yolu s�k��maya
ba�lar ve mesanede biriken idrar�n
d��ar� bo�alt�lmas� gittikçe güçle�ir.

Böylece “prostat �ikâyetleri” diye de
adland�r�lan yak�nmalar olu�maya

ba�lar. S�k idrara gitme, idrar� zor
ba�latma, idrar süresinin uzamas� ve

kalibresinin incelmesi, gece idrara
kalkma, tam bo�alamama hissi,
bazen tuvalete yeti�emeyip idrar
kaç�rma gibi yak�nmalar bunlar�n

ba�l�calar�d�r.
Bu a�amada pek çok hasta

basit tedavilerle rahatlat�labilir. Ama
maalesef pek çok hastan�n

yapt��� gibi, kontrollerden ve
doktordan kaç��

neticesinde, hem hastal�k
daha ileri evrelere gider,
hem de hasta bu süre

zarf�nda “bir hiç u�runa”
ya�am konforunu k�s�tlam��

olur. Prostat�n düzenli
kontrolü yap�l�p, “do�ru tan�
konmas�n�” takiben, a��zdan

uygulanacak ve yan etki
profili çok dü�ük ilaçlarla bu
hastalar�n büyük ço�unlu�u
daha konforlu, daha mutlu

bir ya�am sürebilir.
Cerrahi ve giri�imsel
uygulamalar, ciddi

yak�nmalar� olmas�na kar��n
ilaç tedavilerinden yan�t
al�namayan hastalara
uygulanmaktad�r. Bu

tedaviler de oldukça geni�
bir yelpaze olu�turmaktad�r.
Hipertermi-termoterapi ad�

verilen “yüksek �s�larla” veya
TUNA ad� verilen

mikrodalga ile prostat�n
küçültülmesi uygulamalar�,
green light ve di�er laser
yöntemleriyle prostat�n bir

bölümünün yak�larak
buharla�t�r�lmas�, Transüretral

Rezeksiyon (TUR) ile prostat içindeki
(ya�lanmayla birlikte büyümü� olan)
adenom dokusunun  küçük parçalar
halinde ç�kart�lmas� ve aç�k cerrahi ile

prostat adenomunun tamamen
ç�kart�lmas� belli ba�l� yöntemlerdir.
Bu yöntemlerin birbirine göre çe�itli

kullan�m alanlar� tan�mlanm�� olmakla
birlikte, günümüzde tüm dünyada en

kabul gören, en iyi bilinen ve

denenmi� olan, bu nedenle Üroloji
camias�nda “alt�n standart” olarak

kabul edilen tedavi biçimi TUR’dur.
Zaman zaman kar��la��labilen “reklam

amaçl�” kötülemelere kar��n, do�ru
cihaz ve do�ru cerrah taraf�ndan

yap�ld���nda, TUR s�ras�nda kullan�lan
plazma ak�m� gibi yüksek teknoloji

ürünü enerjilerle, greenlight laser’dan

daha etkin, güvenli ve mükemmel
sonuçlar al�nabilmektedir. Hastalar 1–

2 gün sonra taburcu edilmekte,
birkaç gün içinde i�ine

ba�layabilmekte, 15–20 gün sonra da
her türlü aktivitesine geri

dönebilmektedir.
Yan etkiler? 

Tabii ki her türlü t�bbi tedavide
oldu�u gibi, cerrahi tedavilerde de

istenmeyen baz� etkiler olabilir.
Ancak, bu noktada hastalar�n ço�u

zaman yanl�� yönlendirilebildi�ini, bir
yöntem kötülenip di�eri yüceltilerek

bir tür ticari reklam amac�
güdüldü�ünü üzülerek görmekteyim.

Bunlardan en s�k gündeme gelen
cinsel fonksiyonlar üzerine yap�lan

iddialard�r. Bu yöntemler, do�rudan
cinsel fonksiyonlar� etkilemez, ancak

dolayl� olarak baz� de�i�iklikler
gözlenebilir, bunlara da k�sa

sürede uyum
sa�lanabilmektedir.
● KADIN SA�LI�I

BEN�M MESANEM �Y�D�R!
Kad�nlarda ya�lanma ve

y�pranmaya en duyarl� ürolojik
organ mesanedir.

“Ya�lanma” ile t�pta
kastedilen biyolojik

ya�lanmad�r. �nsan bedeni
18-20 ya�a kadar büyüme ve
geli�me dönemini tamamlar.

20-25 ya�tan itibaren
ya�lanma ba�lar. ��te bu
yüzden 30 ya��ndaki bir

sporcuya “ya�l�” denebilir.
Kad�nlarda gebelik süreçleri

ve do�umlar, özellikle gebelik
say�lar� artt�kça, bedenin

taban�n� olu�turan kaslarda
bozulmalara, güçsüzlüklere

yol açar. �lerleyen ya��n
getirdi�i y�pranma da üzerine
eklendi�inde, orta ya�� geçkin
kad�nlar�n %40’�nda görülen

idrar kaç�rma sorunlar�n�n
altyap�s� tamamlanm�� olur.
Menopoz sonras� dönemde
olu�an estrojen eksikli�inin

kad�n üreme ve idrar
yollar�nda olu�turdu�u “esneklik
kayb�” da olaya kat�ld���nda hem

idrar� bekletmede-depolamada, hem
de özellikle aks�r�p-öksürürken

tutmada güçlükler görülmeye ba�lar.
Asl�nda, maalesef %90’� t�bbi veya

cerrahi yöntemlerle kolayca
düzeltilebilecek bu sorunlar için,
hastalar�n ancak %10’u doktora

ba�vurmaktad�r.
Sürekli idrar pediyle ya�amak, zaman
zaman idrar kokusu nedeniyle sosyal

ya�ant�da “toplu” ortamlardan uzak
kalmak, ev d���ndaki ya�ant�y�
k�s�tlamak, spor ve bedensel

aktiviteleri yapamamak gibi pek çok
k�s�tlamalar, zaten hormonal aç�dan

olu�an de�i�ikliklere al��ma
gayretindeki bu ya� grubunda ya�am�

daha da güçle�tirmektedir.
Asl�nda bu hastalar�m�zda öncelikle

çok iyi bir de�erlendirme ve gereken
tetkikleri takiben, do�ru tan�ya

ula�mak önemlidir. Konuda deneyimli
bir hekim ve merkez, bu konuda

hastaya tan�y� k�sa sürede koyabilir.
Ard�ndan, hasta-hekim uyumu ve

hastan�n tedaviye uyumu gelir.
Davran��sal tedaviler pek çok

hastada olumlu sonuçlar verir, ancak
“cerrahi” ad�yla an�lan tedavilerin de

büyük ço�unlu�u çok minik-
milimetrik kesilerle yap�lan vaginal-

veya-laparoskopik uygulamalar olup,
hastalar ayn� gün veya bir gün sonra
taburcu edilmekte,  yine birkaç gün

içinde normal ya�ant�lar�na
dönebilmektedir.

Sonuç olarak, tedavisi mümkün ve
kolay olan hastal�klar�n tan� ve

tedavisi çe�itli korku ve kayg�lar
nedeniyle hastalar taraf�ndan
ertelenmekte, bu durumda da

ertelenen her y�l, hastan�n
ya�am�ndan çal�nm�� “kötü kaliteli”

bir ya�am olarak eksilip gitmektedir.
Hekimli�in temel görevi yaln�zca

hastalar� ölümcül hastal�klardan veya
a�r�dan kurtarmak de�il, güncel
t�bb�n elverdi�i ölçüde, hastalara

sosyal ve psikolojik olarak sa�l�kl� ve
konforlu bir ya�am sunabilmek

olmal�d�r.
Bu dü�üncelerle, tüm okuyuculara

mutlu-huzurlu-keyifli ve sa�l�kl� günler
dilerim.

Doç. Dr. Re�it TOKUÇ
Kadıköy Florence Nightingale

Hastanesi
Üroloji Bölümü 

�leti�im: 0 216 450 03 03 - 
6225 / 6226 / 6226

www.florence.com.tr
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Fenerbahçe tarihine damga vuran isimler arasında yer alan
ve gerek kulübüne gerekse spora hizmetleriyle bilinen Güven

Sazak vefat etti. Sazak’ın vefatı Fenerbahçe Kulübü’nün
resmi internet sitesinin açılı� sayfasından siyah beyaz

foto�rafıyla duyuruldu. 1935 yılında Ankara'da do�an Sazak,
1958 yılında Fenerbahçe kongre üyesi oldu. 12 yıl süreyle

Sosyal Tesisler yöneticili�i yaptı. 1993-94'te Fenerbahçe'de
ba�kanlık görevini yürüttü. Fenerbahçe futbol takımı Güven
Sazak döneminde 1993-94 sezonunda bir puan farkla ikinci

oldu. Sazak döneminde Fenerbahçe futbol takımı 1993
yılında Trabzonspor'u uzatmada 1-0 yenerek Ba�bakanlık
Kupası'nı kazandı. Sazak, 20 Nisan 1994'te ba�kanlık
görevini sa�lık sorunları nedeniyle bıraktı. Kulübün
sitesinden yapılan açıklamada, vefat eden Fenerbahçe Spor
Kulübü eski ba�kanlarından Güven Sazak için 28 Nisan
Per�embe günü Fenerbahçe Derea�zı Lefter
Küçükandonyadis Tesisleri’nde  bir tören düzenlendi.
Sazak'ın cenazesi Karacaahmet mezarlı�ında defnedildi.

Fenerbahçe’nin efsane ba�kanlar�ndan Güven Sazak vefat etti

Efsane futbolcu Tanju
Çolak ö�rencilerle

bulu�masında, “Önümdeki
engelleri çok çalı�arak

a�tım. Kendinize iyi bakar,
azim eder, i�inizi sever ve
çok çalı�ırsanız önünüzde

hiçbir engel duramaz.
Attı�ım gollerle ba�arı

merdivenlerini tırmandım
ve Avrupa gol kralı oldum”

diye ö�üt verdi.

3 dalda fair play ödülleri verildi

● Mustafa SÜRMEL�

Av ru pa gol kra l� Tan ju Ço lak li se li ö� -
ren ci ler le bir ara ya gel di.
Ço lak, fut bol ka ri ye ri ve spor gün de -

miy le il gi li çar p� c� aç�k la ma lar da bu lun du.
Türk fut bol ta ri hi ne ad� n� al t�n harf ler le yaz -
d� ran ef sa ne fut bol cu Tan ju Ço lak, ö� ren ci -
ler le yap t� �� soh bet te Ga la ta sa ray’�n to par -
lan ma s� n�n güç ol du �u nu söy le di.

■ ÇO LAK: “EN GEL LE R�
ÇOK ÇA LI �A RAK A� TIM”

Ye te ne �i, fut bo la hay ran l� �� ve çev re -
si nin bas k� s� ne de niy le fut bo la ba� la d� �� -
n� söy le yen Tan ju Ço lak, “Önüm de ki en -
gel le ri çok ça l� �a rak a� t�m. Ken di ni ze iyi
ba kar, azim eder, i�i ni zi se ver ve çok ça -
l� ��r sa n�z önü nüz de hiç bir en gel du ra maz.
At t� ��m gol ler le ba �a r� mer di ven le ri ni t�r -
man d�m ve Av ru pa gol kra l� ol dum. Üni -
ver si te ve fut bol ara s�n da bir ter cih yap -
mak zo run da kal d�m ve fut bo lu ter cih et -

tim. Üni ver si te öz le mi de kal bim de dir
ama dün ya ya bir da ha gel sem yi ne fut -
bol cu olur dum.” de di.

■ FUT BO LU MUZ YIP RA TI LI YOR
Gü nü müz de maç lar da ya �a nan ha -

kem ha ta la r� na dik kat çe ken Tan ju Ço lak,
“Ha ta lar olu yor, ola cak t�r ama biz de ha ta
çok abar t� l� yor. Av ru pa’da da böy le ha ta -
lar olu yor an cak biz de ki ka dar abar t�l m� -
yor. Ha kem ha ta la r� biz de spor prog ram -
la r� n�n gün de mi ne otu ru yor. Oy na nan
fut bol ve ye te nek ge ri de ka l� yor. Bu
durum top lu mu n kül tür se vi ye sin den mi
bil mi yo rum ama il la ki bu ha ta la r�n tar t� -
��l ma s� n� is ti yo ruz. Çok ele� ti ri de fut bo -
lu mu zu y�p ra t� yor” de di.
■ GA LA TA SA RAY �K� YIL DA HA

TO PAR LA NA MAZ
Türk fut bo lu nun ef sa ne is mi Tan ju

Ço lak, Ga la ta sa ray’�n Spor To to Sü per
Lig’de ki kö tü gi di �a t� hak k�n da ise “Ga -
la ta sa ray’da yö ne tim ve fut bol cu se çi mi
yan l�� ya p� lan d�. Bu da ta k� m� kö tü et ki -
le di. Ga la ta sa ray bu se ne ve ge le cek se ne
to par la na maz. Çün kü çok y�p ra t�l d�. Ta -

k�m özel li �i kay bol du. �ki se ne da ha Ga -
la ta sa ray’dan bir �ey bek le mi yo rum.
Bun dan son ra ta k� m�n ba �� na ge le cek tek -
nik adam, hem Ga la ta sa ray’�, hem Türk
fut bo lu nu hem de li gin ya p� s� n� iyi bi lir -
se, ta k�m ken di ne ge le bi lir” de di. Ço lak,
ken di si ne Ga la ta sa ray’dan tek nik di rek -
tör lük tek li fi ge lir se, ka bul et me ye ce �i ni
çün kü bü yük ta k�m yö net me nin zor bir
ic ra at ol du �u nu ve bu gö rev için ken di si -
ni ye ter li bul ma d� �� n� di le ge tir di. 

“Za ma n�n da at t� ��m gol ler le in san la r�
so ka �a dök tüm, se vinç ten a� lat t�m.
Spor cu ola rak du ru �um dan ve ba �a r�m -
dan do la y� ba na aç�l ma ya cak ka p� yok tur.
Her ke sim den in sa n�n be nim ya n�n da ol -
du �u nu, be ni ta n� d� �� n� bi li yo rum. Ba na
gös te ri len sev gi, iç ten lik, s� cak l�k hiç bit -
me di” di yen Ço lak, “Mil let ve ki li ola y�m
di ye bir yo la ç�k ma d�m. Ben za ten her kes
ta ra f�n dan sev gi gö ren, ta n� nan bi ri yim.”
di ye söz le ri ni nok ta la d�.

YENi SEZONA FIRTINA GiBi GiRECEK

● Mustafa SÜRMEL�
Teniste Marmara Üniversitesi

damgas�. Bayanlar ve erkekler süper
liglerinde iki tak�m� da �ampiyonluk elde
eden Marmara Üniversitesi ula��lmas�
zor bir ba�ar�ya imza att�. 

28 Mart–3 Nisan 2011 tarihlerinde
Antalya’da düzenlenen Üniversiteler
aras� Türkiye Süper Lig Tenis
�ampiyonas�’nda Marmara Üniversitesi,
hem bayanlar hem de erkeklerde
namaglûp olarak �ampiyon oldu.  Bu
ba�ar�s�yla Marmara Üniversitesi bayan
ve erkek tenis tak�mlar�, Üniversiteler

aras� Türkiye Süper Lig Tenis
�ampiyonas�’n� art arda 2 defa lider
olarak tamamlama ba�ar�s�n� gösterdi.

��TE YEN�LMEZ KADRO
Marmara Üniversitesi Tenis erkek ve

bayan tak�m� �u isimlerden olu�uyor:
Süper Lig �ampiyonu Bayanlar;
Dilek Göncü, Seval Kele�, Seven

Oral, Deniz Ata�,  Antrenör Ö�r. Gör. Dr.
Hasan Ercan.

Süper Lig �ampiyonu Erkekler;
Ergün Zorlu, �lhan Mutlu, Arda

Saran, Uras Gürbüz, Sinan Göncü,
Antrenör Yrd. Doç. Dr. �rfan Gülmez.

Bu se zon Böl ge sel ba yan lar vo -
ley bol li gi ne ilk kez ka t�l ma s� na
ra� men özel lik le 2. dev re ba �a -

r� l� maç lar ç� ka ran Ka d� köy Genç lik
Spor Ku lü bü A ba yan ta k� m� 2011-
2012 se zo nu ha z�r l�k la r� na �im di den
ba� la d�.

2011–2012 se zo nun da Ko ne
Asan sör le ri nin des te �i ni ala cak olan
ta k� m�n an tre nö rü ve ay n� za man da
Ka d� köy Genç lik Spor Ku lü bü Vo -
ley bol ta k�m la r� ba� an tre nö rü Can
Ça vu �o� lu ye ni se zon ha z�r l�k la r�y la
il gi li ola rak Ga ze te Ka d� köy’e yap t� -
�� aç�k la ma da, “Ta k� m� m�z yo �un
ve çe ki� me li ge çen bir se zo nu ge ri ne
b� rak t�. Gu ru bu muz da ye ne me di �i -
miz tek ta k�m olan Net Vo ley bol’un

3. li ge ç�k t� �� n� dü �ü ne cek olur sa n�z
li gi mi zin zor lu �u or ta ya ç�k mak ta -
d�r. Ta k� m�m �u an da ge çi� dö ne mi
an tren man la r� n� sür dür mek te. Önü -
müz de ki se zon 3. li ge ç�k mak ba� l� -
ca he de fi miz ola cak t�r. Bu an tren -
man la r� m�z da 2011- 2012 se zo nun -
da ta k� m� m�z da bir lik te ola ca �� m�z
spor cu kar de� le ri mi zi de  ta k� m� m� -
za al�� t�r mak ta y�z” de di.

Ku lüp Ba� ka n� �l ker Ha be �o� lu
ise “Ko ne Asan sör le ri nin ku lü bü -
mü zün vo ley bol �u be si ne yap t� ��
des tek için on la ra te �ek kür ede rim
böy le bü yük fir ma la r�n Türk vo ley -
bo lu na des tek ol ma s�, Türk vo ley bo -
lu nu da ha da ile ri ye gö tü re cek tir”
�ek lin de ko nu� tu.

● Mustafa SÜRMEL�

Tür ki ye Mil li Olim pi yat Ko mi te si’nin
(TMOK) “2010 Tür ki ye Fa ir Play
Ödül le ri”ni ka za nan lar bel li ol du.

“Spor tif Dav ra n��”, “Spor tif Ka ri yer” ve
“Spor tif Ta n� t�m” dal la r�n da ve ri len ödül ler
19 Ni san 2011 Sa l� gü nü Olim pi ya te vi’nde
dü zen le nen ba s�n top lan t� s� ile du yu rul du.

TMOK Yö ne tim Ku ru lu Üye le ri; Ok -
tar Ter te miz, Bi lal Por sun ve Mu rat Öz -
bay’�n ka t� l� m�y la ger çek le �en ba s�n top -
lan t� s�n da, Yö ne tim Ku ru lu Üye si ve Fa ir
Play Ko mis yo nu Ba� ka n� Mu rat Öz bay
ka za nan la r� ge rek çe le riy le aç�k la d�.

TMOK 2010 Tür ki ye Fa ir Play Ödül
Tö re ni, Ma y�s ay�n da Olim pi ya te vi’nde
ya p� la cak.

■ SPOR T�F DAV RA NI� BÜ YÜK
ÖDÜ LÜ GOB LIN-ALA TUR CA’NIN

Ay d�n Yur dum, Ali Do �a ner, Ad nan
Yur dum, Cü neyt Uy gur, Do �an Ün sal,
Bu� ra Ha di mo� lu, Em re Do� ru yol, Bo ra
Öz do �an, Eray Kü çük, Ka an ��’ten olu -
�an Yel ken Eki bi �s tan bul’dan se çil di.

29 Ekim-1 Ka s�m 2010 ta rih le ri ara -
s�n da As ya –Pa si fik böl ge si nin en önem li
yat ya r�� la r�n dan bi ri olan “Chi na Cup In -
ter na ti onal Re gat ta”da 30 tek ne ara s�n da
üçün cü ol du lar. An cak, ekip ken di le ri ni
ke sin bir ikin ci lik, bel ki de bi rin ci lik ten
eden dü rüst bir dav ra n�� ta bu lun du. Start
es na s�n da dört tek ne ha ta l� ç� k�� son ra s�
ge rek li ce za dö nü �ü nü yap ma d�k la r� be -
lir ti le rek dis ka li fi ye edil mi� ti. S� ra la ma
d� �� ka lan bu dört tek ne den üçü pro tes to
ko mi te si ne iti raz da bu lu na rak ha ta l� ç� k��
son ra s� ce za dö nü� le ri ni yap t�k la r� n�, bu -

nu is pat la ya bil me le ri aç� s�n dan söz ko nu -
su dö nü� le ri ni gö ren GOB LIN-ALA -
TUR CA eki bi nin �a hit li �i ni ta lep et ti ler.
Pro tes to ko mi te si nin aç t� �� du ru� ma ya
ka t� lan skip per Ay d�n Yur dum ekip ar ka -
da� la r�y la yap t� �� de �er len dir me son ra s�
ver di �i ifa dey le ken di le ri ni ikin ci lik hat ta
bi rin ci lik ten et me pa ha s� na en ya k�n ra -
kip le ri olan bu üç tek ne nin ya r�� ta kal ma -
s� n� sa� la m�� t�r.

■ SPOR T�F KA R� YER BÜ YÜK
ÖDÜ LÜ DA VUT PA �A L� SE S�’N�N

�s tan bul’un Fa tih il çe sin de 1985 y� -
l�n dan be ri e�i tim ver mek te olan Da vut -
pa �a Li se si bir spor sa lo nu ol ma dan ulu -
sal ve ulus la ra ra s� dü zey de ba �a r� la ra im -

za at t�. Oku lun vo ley bol ta k� m� son üç
y�l d�r üst üs te Tür ki ye �am pi yon lu �u nu
ka za n�r ken ge çen y�l Çin Halk Cum hu ri -
ye ti’nde dü zen le nen 2010 Dün ya Okul lar
Vo ley bol �am pi yo na s�’nda üçün cü ol du.
Oku lun ö� ren ci le ri ay r� ca kick boks ve
ka ra te de Tür ki ye ikin ci li �i ni ka za n�r ken,
er kek fut bol ta k� m� da Tür ki ye dör dün cü -
lü �ü nü el de et ti.

■ SPOR T�F TA NI TIM ÖDÜ LÜ
BAS KET BOL M�L L� TA KI MI’NIN

Ül ke miz de dü zen le nen 2010 Bas ket -
bol Dün ya �am pi yo na s�’nda dün ya ikin -
ci si ola rak ulus ça öz le mi ni çek ti �i miz,
ha ya li ni kur du �u muz, gör mek ve ya �a -
mak is te di �i miz muh te �em bir ba �a r� y�
el de eden her bi ri al t�n 12 Dev Adam, on -
la r�n ce sur ve azim li ho ca la r� ile çok ba -
�a r� l� de �er li Bas ket bol Fe de ras yo nu yö -
ne ti mi nin spo ru sev dir me ve ül ke ta k� m� -
na kat k� la r�n dan do la y� ödüllendirildi.

7- 8 May�s 2011 tarihleri aras�nda
Göztepe Özgürlük Park�’nda

düzenlenecek olan 1. Kone Kad�köy
Gençlik Mini Voleybol Festivali’ne

kay�tlar son h�z�yla devam ediyor. �u
ana kadar festival sekretaryas�na
Kad�köy Gençlik Spor Kulübü’nün

(KGSK) yan� s�ra Galatasaray, Irmak
Okullar�,  Net Voleybol, Suadiye H.T.L.
Lisesi, Alt�nyurt, Trakya Spor Kulübü,
Re�at Nuri Güntekin �ÖO. Serpicio�lu
�ÖO.,Eyübo�lu Koleji, �ehit Er Ersin
�ÖO. tak�mlar� ba�vuruda bulundu.

Çe�itli etkinliklerin yap�laca��
festivalde dans gösterileri ve �ovlarla

kat�l�mc�lar ho� saatler geçirecek.
KGSK Ba�kan� �lker Habe�o�lu 1.

Kone Kad�köy Gençlik Mini Voleybol
Festivali ile ilgili yapt��� aç�klamada, “
Bu y�l 1.’ncisini gerçekle�tirece�imiz

mini voleybol festivali, sporun
dostlu�u, karde�li�i peki�tirdi�i

gerçe�ini Kad�köylülere gösterecek.
Voleybolu seven çocuklar�m�za

müsabaka heyecan� tatt�racak bir
organizasyon planlad�k” dedi.

Ye nil mez ra ket ler
�AMP�YON OLDU

Kenti voleybol festivali
CO�KUSU SARDI

Ba yan lar ve er kek ler de na ma� lûp sü per lig �am pi yo nu olan
Mar ma ra Üni ver si te si te nis te ula �ıl ma sı zor bir ba �a rı el de et ti.

Kone Kadıköy Gençlik Mini Voleybol Festivaline ünlü
kulüp ve okullar katılıyor.
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Kadıköy Gençlik A Bayan Voleybol
Takımı yeni sezon hazırlıklarına ba�ladı.

2010 Türkiye Fair Play
ödüllerini kazananlar

açıklandı. 

Tür ki ye Mil li Olim pi yat Ko mi te si’nde bay rak de ği şi mi
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi
(TMOK) Yönetim Kurulu’nun 12

Nisan 2011tarihinde gerçekle�tirdi�i
toplantıda, sa�lık sorunları
nedeniyle görevine devam

edemeyece�ini belirten Togay
Bayatlı’nın yerine ba�kanlı�a

Prof.Dr.U�ur Erdener getirildi. 2003
yılından bu yana ba�kanlık yapan

Togay Bayatlı, “Sa�lı�ım bu önemli
görevi daha fazla sürdürmeme
olanak vermiyor. Büyük özveri

gerektiren makamımı bırakma kararı
aldım” açıklamasında bulundu.

Bayatlı’nın görevinden ayrılmasının
ardından, TMOK Yönetim Kurulu
oybirli�i ile Türkiye’nin IOC üyesi,
Dünya Okçuluk Federasyonları

Birli�i (FITA) Ba�kanı ve Hacettepe

Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.U�ur
Erdener’i ba�kanlı�a seçti TMOK

Yönetim Kurulu, ba�kanlık
görevinden ayrılan Togay Bayatlı ile
komitenin eski ba�kanlarından ve

halen Türk Spor Vakfı Ba�kanı olan
Jerfi Fıratlı’yı oybirli�i ile onursal

ba�kanlı�a getirdi. Yönetim ayrıca,
Prof.Dr. U�ur Erdener’den bo�alan

TMOK 1.Ba�kan Yardımcılı�ı
görevine Av.Türker Arslan’ı, 2.

Ba�kan Yardımcılı�ına ise Hasan
Arat’ı seçti.

■ AKADEM�SYEN VE SPORCU
Hacettepe Üniversitesi Tıp

Fakültesi’ndeki yüksek ö�reniminin
ardından ihtisasını Hacettepe
Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz
Hastalıkları Anabilim Dalı’nda

tamamlayan U�ur Erdener, hekimlik
ve ö�retim üyeli�i görevlerini
Hacettepe Üniversitesi Tıp

Fakültesi’nde sürdürdü. 1996 yılında
doçent, 2001’de profesör oldu. 25

Aralık 2007’de Hacettepe
Üniversitesi’ne rektör olarak atandı.
7 A�ustos 2008 tarihinde Beijing’de
yapılan IOC Genel Kurulu’nda IOC
üyeli�ine seçildi. Okçuluk Avrupa

Birli�i’nin be� yıl süre ile
ba�kanlı�ını yapan U�ur Erdener,

2005 yılında 139 ülkenin üye oldu�u,
merkezi Lozan’da bulunan

Uluslararası Okçuluk Federasyonu
(FITA) Ba�kanlı�ına seçildi ve bir

Olimpik spor dalının dünya
ba�kanlı�ına getirilen ilk ve tek Türk

spor adamı olarak tarihe geçti.
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BAHAR yava� yava� yüzünü gösteriyor
nihayet... Havalar�n �s�nmas�yla birlikte
�stanbullular da deniz
kenarlar�na, kentin
park ve bahçelerine
ak�n etmeye
ba�lad�lar. Bu
konuda en �ansl�
ilçelerden biri olan

Kad�köy’de de neredeyse tüm ye�il alanlar
birbirinden güzel laleler ile bezeli bugünlerde.
Adeta dü�üne giden genç k�zlar, güzel kad�nlar
gibi süslenen parklarda vakit geçirmeye
doyam�yor Kad�köylüler... Çocuklar, çiçekler
içindeki parklarda gönüllerince oynarken,
yeti�kinler de kimi zaman spor yaparak, kimi

zaman bir bankta sakince oturarak bu
güzelli�in tad�n� ç�kar�yorlar. Fenerbahçe ve

Özgürlük Park�’ndan çekilen bu görüntüler de
Kad�köylülerin güzel bahar günlerinde Kad�köy

parklar�n�n keyfini nas�l ç�kard�klar�na dair manzaralar...

Kad�köy Belediyesi Geçici Hayvan Bak�mevi
Kad�köy Hayvan Dostlar� Platformu

Tel.: 0216 - 415 67 61

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

◗ 29 N�SAN - 5 MAYIS 2011

● Seyhan KALKAN VAY�Ç

Eko lo jik Üre ti ci ler Der ne �i ile
Ka d� köy Be le di ye si Fe ner yo lu
Gö nül lü le ri’nin ‘To hum biz den,

ha sat siz den’ slo ga n� ile or tak la �a dü -
zen le dik le ri ‘To hum Ekim �ö le ni 3’,
Ka d� köy Be le di ye si Or ga nik Halk Pa -
za r�’nda ger çek le� ti. 20 Ni san Çar �am -
ba gü nü sa at 12.00’de dü zen le nen �ö -
len de, va tan da� la ra to hum lar ve to hum -
la ra na s�l bak ma la r� ge rek ti �i hak k�n da
bil gi ve ril di. Eko lo jik Üre ti ci ler Der ne -
�i Ba� ka n� Le vent Gür sel Alev, ye rel
to hum la r�n yok ol ma ma s� ad� na bu tür
et kin lik le ri or ga ni ze et tik le ri ni be lirt ti,
“Ama c� m�z ye rel to hum la r�n kay bol -
ma s� n� ön le mek. Et kin li �e ge len ki �i -

ler le bir lik te to hum eki yo ruz. To hum la -
r� na s�l su la ma la r� ve na s�l bak ma la r�
ge rek ti �i ni an la t� yo ruz. �lk ola rak bu y�l
yap t� �� m�z ‘To hum Ekim �ö le ni’ni ge -
le nek sel ha le ge ti rip, yay g�n la� t�r mak
is ti yo ruz” di ye ko nu� tu. 
■ ‘GENÇ LER VE ÇO CUK LAR

TOP RAK LA TA NI� MA LI’
Ka d� köy Be le di ye si Fe ner yo lu

Gö nül lü le ri’nden Fat ma De mir ci de
ye rel to hu mu ko ru ma al t� na al mak
ad� na ya p� lan et kin lik le rin önem li
ol du �u na i�a ret edip, söz le ri ne �u
bil gi le ri ek le di: 

“Or ga nik ta r� m� te� vik ek mek ve
do �a y� ko ru mak için bu na ben zer et -
kin lik le rin ço �al ma s� ge re ki yor.
Genç le rin ve ço cuk la r�n top rak ile
ta n�� ma la r� n� sa� la y�p, ken di seb ze
ve mey ve le ri ni ye ti� tir me le ri ni is ti -
yo ruz. Ay r� ca bu na ben zer et kin lik -
ler ile or ga nik pa za ra olan il gi de art -
m�� ola cak.” 
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HASAT SiZDEN’
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Ekolojik Üreticiler Derne�i ile Kadıköy Belediyesi
Feneryolu Gönüllüleri’nin birlikte düzenledi�i
‘Tohum Ekim �öleni 3’, Kadıköy Belediyesi

Organik Halk Pazarı’nda gerçekle�ti. 

● Foto�raflar:
Sinem TEZER

GELENEKSELLE�ME yolunda
ilerleyen Uluslararas� ��çi Filmleri

Festivali, bu y�l alt�nc� kez
izleyicileriyle bulu�acak. 1–8 May�s

tarihleri aras�nda �stanbul, Ankara ve
�zmir’de e� zamanl� olarak

gerçekle�tirilecek festival daha
sonra geçen y�llarda oldu�u gibi

kent kent süren ve bütün y�la yay�lan
uzun bir yolculu�a ç�kacak. 

Temel amaçlar� Türkiye ve dünyadan
emekçilerin ya�amlar�n� ve mücadele

deneyimlerini izleyicilerle
bulu�turmak ve ülkemizde i�çi filmi
üretimini özendirmek olan festival,

Sine-Sen (D�SK), Dev Sa�l�k-��
(D�SK), Birle�ik Metal-�� (D�SK),

Hava-�� (TÜRK-��), Petrol-�� (TÜRK-

��), Tez Koop-�� (TÜRK-��), Ses
(KESK), Türk Tabipleri Birli�i,

Halkevleri ve Sendika.Org
taraf�ndan düzenleniyor. Yerli

ve yabanc� 50 filmin
program�nda bulundu�u

festival, bu y�l ‘Topra��m�z,
Havam�z, Suyumuz için DO�AL

OLARAK D�REN��’ temas�yla
gerçekle�tiriliyor. 

Festivalin ana aç�l�� etkinli�i 2
May�s Pazartesi günü saat

17.00’de Beyo�lu’ndaki
yürüyü�le ba�layacak.

Direni�teki i�çilerin ve çevre
hakk� mücadelesi verenlerin de
kat�laca�� yürüyü� kapsam�nda
önce Emek Sinemas� önünde

durularak ‘Emek Bizim-�stanbul
Bizim’ diyen bir bas�n

aç�klamas� okunacak. Daha
sonra devam edecek yürüyü�,
Taksim tramvay dura��nda son

bulacak. Yürüyü�ten k�sa bir süre
sonra, saat 19.30’da ise �TÜ Maçka

Kampüsü Mustafa Kemal (G)
Amfisi’nde aç�l�� gecesi ba�layacak.
Oyuncu F�rat Tan��’�n sunaca��, Laz

Marks’�n skeçleriyle kat�laca��
gecede

Bandista bir
konser verecek. Gecede HES’lerin

Anadolu’da yaratt��� çevresel,
kültürel ve sosyo-ekonomik y�k�m�
anlatan Erkal Tülek imzal� ‘Sudaki
Suretler’ belgeseli gösterilecek. 

DEPARD�EU’DEN GENCEBAY’A,
HES’LERDEN KENTSEL

DÖNÜ�ÜME
Do�an�n talan� ve buna kar��

direni�lerle ilgili filmlere özel yer
ay�ran bu y�lki festivalde Türkiye’den
ve dünyan�n dört bir yan�ndan, yeni

ve klasikle�mi�, belgesel ve
kurmaca eserlerin bulundu�u 50 film
gösterilecek. Gerard Depardieu’nün
rol ald���, Emile Zola’n�n eserinden
uyarlama madenci filmi ‘Germinal’,
�talyan yeni gerçekçili�inin ustas�

Vittorio de Sica’n�n imzas�n� ta��yan
‘Bisiklet H�rs�zlar�’, Kürt yönetmen

Bahman Ghobadi’den ‘�ran Kedileri’,
kapitalizmin daha fazla kãr

güdüsünü sorgulayan ve fikir babas�
Hayao Miyazaki olan animasyon
‘Pompoko’ programdaki uzun

metrajl� yabanc� filmler aras�nda
göze çarp�yor. Çernobil facias�n� ele
alan Maryan DeLeo imzal� Oscar’l�
film ‘Çernobil’in Kalbi’, Arjantin’de
bir kasabada siyanürlü alt�na kar��
verilen mücadeleyi anlatan kolektif

yap�m ‘Andalgala’, Almanya’da
do�an, çal��an Türkiyeli göçmenlerin
sorunlar�yla ilgili ‘Dönü�ü Olmayan

Yolculuk-Son Durak Frankfurt
Havaalan�’ (Güçlü Yaman) ve ‘Yedek
Memleket’ Martina Priessner göze

çarpan yabanc� belgesellerden. 
�erif Gören’in yönetti�i ve Orhan
Gencebay’�n ba�rolde yer ald���

‘Derdim Dünyadan Büyük’, Y�lmaz
Güney’in en önemli yap�tlar�ndan

‘Arkada�’, Metin Erksan’�n elinden
Necati Cumal�’n�n eserinin efsanevi
beyazperde uyarlamas� ‘Susuz Yaz’,
son zamanlar�n en fazla konu�ulan

filmlerinden Sedat Y�lmaz’dan
‘Press’ ve Seren Yüce’den

‘Ço�unluk’ yerli uzun metrajl� eserler
aras�nda. Yerli belgeseller aras�nda

ise Fatin Kanat’�n Halepçe katliam�n�
anlatt��� eseri ‘Halepçe-Son Umut’,

�mre Azem’in neo-liberal
kentle�menin �stanbul’daki

foto�raf�n� çekti�i ‘Ekümenpolis’,
HES’lerle ilgili ‘Sudaki Suretler’
(Erkal Tülek) ve ‘Bir Avuç Cesur

�nsan’ (Rüya Arzu Köksal), Sabite
Kaya’n�n seks i�çileriyle ilgili filmi

‘Bedensiz Ruhlar’, Turgut
Yasalar’dan ‘1 May�s �lk Dile�imiz’,
Tunç Erenku�’tan ‘O�lunuz Erdal’�n

da aralar�nda bulundu�u 20’den
fazla film yer al�yor. Birçok yerli

belgesel ilk gösterimini festivalde
yapacak. 

F�LMLER�N B�R DURA�I DA
KADIKÖY

Festival kapsam�nda gösterimler
�stanbul’da Beyo�lu Pera Sinemas�,

�stanbul Frans�z Kültür Merkezi,
Mezopotamya Kültür Merkezi,

�stanbul Halkevi Sinema Salonu,
Kolektif Kültür Merkezi, Kad�köy
Kaz�m Koyuncu Kültür Merkezi,
�stanbul Tabip Odas� Kad�köy
�ubesi Salonu’nda yap�lacak.

Ankara ve �zmir’de de e� zamanl�
gösterimler olacak. Bu gösterimlerin

d���nda birçok mahallede ve
i�yerlerinde de özel gösterimler

düzenlenecek. Tüm gösterimler her
y�l oldu�u gibi bu y�l da ücretsiz

olacak. Festival kapsam�nda her y�l
oldu�u gibi bu y�l da çe�itli foto�raf

etkinlikleri gerçekle�tirilecek.
Onlarca foto�rafç�n�n eserinin yer

ald��� ‘1 May�s 2011’ sergisi 2 May�s
ak�am� �TÜ Maçka Kampüsü

Mustafa Kemal (G) Amfisi, 3–8
May�s tarihleri aras�ndaysa Evrensel

Sanat Merkezi’nde izleyicilerle
bulu�acak. Evren Aldo�an’�n ‘F�nd�k

��çileri’ sergisi 1-6 May�s tarihleri
aras�nda �FSAK Sergi Salonu’nda

olacak. Festival kapsam�nda tutuklu
gazetecilerle ilgili etkinlikler de
düzenlenecek. Farkl� kentlerde
sinema atölyelerinin kurulaca��

festival s�ras�nda bu y�l da kapsaml�
bir festival gazetesi yay�nlanacak.

Festivalle ilgili tüm bilgilere,
görsellere ve tan�t�m videolar�na
iff.org.tr adresinden ula�mak

mümkün. 

F�LMLER DO�A �Ç�N D�REN��TE
1–8 Mayıs tarihleri
arasında �stanbul,
Ankara ve �zmir’de
e� zamanlı olarak

gerçekle�tirilecek 6.
Uluslararası ��çi

Filmleri Festivali, bu
yıl do�anın yıkımına

dikkat çekiyor ve
do�a için

direnenlere selam
çakıyor.

�ran
Kedileri

Germinal

Kızıl Kuyruk
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