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◗◗ Haberi 10. Sayfada

CHP Genel Ba�kan� Kemal
K�l�çdaro�lu, hafta sonu

Kad�köy Ba�dat Caddesi’nde
seçim rüzgârlar� estirdi.

Caddeye ç�kan vatanda�lar,
otobüsün önünü s�k s�k

keserek, K�l�çdaro�lu ile el
s�k��mak için izdiham

olu�turdular.

Kılıçdaroğlu
Kadıköy’de

◗◗ Haberi 8. Sayfada

Avustralya'da ba�lay�p tüm dünyada yüz binleri bulan
hayran kitlesine ula�an Planking (yüzüstü uzanmak)

etkinli�i Türkiye’de de ba�lad�. Dünyadakinin aksine
‘tehlikeye meydan okumak’ de�il de hayata dair mesajlar�n�
iletmek için Planking yapan gençler, Kad�köy Bo�as�ndan

Süreyya Operas�'na, Bar�� Manço’dan Kad�köy
vapuruna birçok noktada mesajlar�n� ‘yüzüstü

yatarak’ verdiler. Planking'i Türkiye'de
uygulayan ‘Planking - Bu Bir Duru�’

isimli grubun üyeleri, “Yapt���m�z
etkinlikle sadece bir duru�

sergiliyoruz. Biz buraday�z ve her
�eyin fark�nday�z” diyorlar.

Planking - Bu Bir Duru�
Grubu, 4 Haziran Cumartesi

günü saat 12.00’de Kadıköy
Balonu’nun arkasında alanda

tarihi-kültürel çevrenin
korunmasını vurgulamak için

kitlesel olarak Planking yapıp,
Haydarpa�a Garı’nı i�aretleyen bir

figür olu�turacaklar. Etkinli�e genç-
ya�lı herkes davetli.

B�R BOSTANCI KLAS���
DÖRTLER ET LOKANTASI

45 YILDIR S�ZLERLE...
Adres: Ba�dat Caddesi Bostanc�
Kasaplar Çar��s� no.6 BOSTANCI
Tel.0216 366 34  98 / 366 04 23
www.dortleretlokantasi.com

Kadıköy’den PLANKiNG
manzaraları...

Kadıköy’den PLANKiNG
manzaraları...

Kadıköy’den PLANKiNG
manzaraları...

Kadıköy’den PLANKiNG
manzaraları...

Kadıköy’den PLANKiNG
manzaraları...

Kadıköy’den PLANKiNG
manzaraları...

Kadıköy ile Rusya’nın
Stavropol Belediyeleri arasında

“Sa�lıkta E�itsizliklerin
Azaltılması Çalı�tayı”

Kadıköy’de gerçekle�tirildi.
Rus misafirler, Kadıköy

Belediyesi'nin birimlerini de
ziyaret etti. ● Haberi 12’de

KADIKÖY Kent Konseyi Çocuk
Meclisi Genel Kurulu’nda

kentin çevre sorunları tartı�ıldı.
Toplantıda Kadıköy Belediyesi

Çevre Koruma ve Kontrol
Müdürlü�ü yetkilileri de

çocuklara çevre çalı�maları
hakkında bilgi verdi.
● Haberi Sayfa 10’da

Kadıköylü çocuklar toplandı

KADIKÖY Belediyesi ile amatör denizciler el ele
verdi, dünyayı dola�an ilk amatör denizcimiz olma

unvanını kazanan Sadun Boro ve onun izinden
giden tüm amatör denizcilerimizi ölümsüzle�tirecek

bir anıtı Kadıköy’e kazandırdı. Anlamı çok büyük
olan “Sadun-Oda Boro Amatör Denizciler Anıtı”

törenle açıldı. ● Haberi 14’te

Amatör denizcilerimizin isimleri
KADIKÖY’DE YAŞAYACAK

İki toplum sağlık için buluştu
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◗◗ Haberi 11. Sayfada

Sanatç� Onur Ak�n, 25 y�la yak�n müzik
hayat�nda 300'e a�k�n besteye imza att�.

Ünlü �airlerin �iirlerini besteleyerek, dillere
dolanan yüzlerce �ark� yapt�. Kendini ‘ozanlar
gelene�inin kentte ya�ayan son halkalar�ndan

biriyim’' diye tan�mlayan Ak�n, daha iyi bir
dünyan�n pe�inde oldu�unu ve bunun için de

hayata müzikle müdahale etti�ini söylüyor.
Ayn� zamanda bir Ko�uyolu sakini olan Onur

Ak�n, “�stanbul'un ya�anabilecek nadir
yerlerinden olan Ko�uyolu, adeta kurtar�lm��

bir bölge...” diyor.

ONUR
AKIN

◗◗ Haberi 14. Sayfada

5 Haziran Dünya
Çevre Günü’,

Kadıköy Belediyesi
Çevre Koruma ve

Kontrol  Müdürlü�ü
tarafından çe�itli

etkinliklerle kutlandı.
Çevre Günü, tiyatro,

drama, ve halka
oyunları

gösterilerinin de
içinde oldu�u bir

dizi etkinlik ile adeta
�enlik havasında

geçti.

Kadıköy’de renkli ÇEVRE ŞENLiĞi

“Kentli bir
ozan�m”

“Kentli bir
ozan�m”

“Kentli bir
ozan�m”

“Kentli bir
ozan�m”

“Kentli bir
ozan�m”

“Kentli bir
ozan�m”
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(1925'li y�l lar dan de vam...)

RI ZA ve AB DUL LAH KA LAN Kar de� ler 1924 y� l�n da
Üs küp' ün Gos ti var Ka sa ba s�'ndan göç men ola rak gel mi� -
ler, 1926' da o za man lar pek göz de olan Ku� di li Si ne ma

ve Ti yat ro su'nun ya n�n da mu hal le bi ci dük ka n� aç m�� lar d�. 1935
y� l� na ka dar bu ra da ça l�� t�k tan son ra i� le ri ni Al t� yol' a nak let ti ler
ve "Ne fis" isim li pas ta, süt lü ve un lu tat l� lar sa tan ge ni� bir ti ca -
ret ha ne i� let me ye ba� la d� lar. R�za ve Abdullah kar de� ler vü cut ça
ya p� l� in san lar d�. Yük sek ses le ve Ru me li ak sa n� ile ko nu �ur lar,
bi ri ka sa da du rur, di �e ri dük kân da ça l� �an i� çi ve gar son la r�, ma -
sa lar da otu ran mü� te ri le ri de vam l� ta kip eder di. As l�n da kar de�
de �il, ak ra ba idi. Fa kat "R�za  ve Abdullah Kar de� ler" di ye an� l�r -
lar d�. Ay d�n l�k ve fe rah olan tat l� c� dük kân� Ka d� köy' de çok tu -
tul mu�, iyi i� yap m�� t�r. Al t� yol a� z� is tim lak edi lin ce ye ka dar, bu
pas ta ne ba �a r� ile ça l��t�.

■ SU NA MA �A ZA SI
Akif ve Afif isim li iki kar de �in i� let ti �i "Su na Ma �a za -

s�" özel lik le ço rap sa tar d�. Nay lon ço rap la r�n pi ya sa ya ç�k t� -
�� s� ra lar çok tu tul ma la r� na ra� men ip lik le ri s�k s�k ve yol
yol ka çar d�. Su na Ma �a za s� bir ço rap çek me ma ki ne si ge tir -
mi�, ba �� na oturt tu �u Rum k� z� na ço rap ta mi ri yap t� r�r d�.
Y�l lar ca Akif ça l�� t�; son ra kü çük kar de �i Afif Gensoy dev -
ral d�, ka pa n�n ca ya ka dar o yü rüt tü.

■ ÜÇ KAR DE� LER TER Z� HA NE S�
Su na ma �a za s�'n�n ya n� na "Üç Kar de� ler Ter zi ha ne si"

aç�l d�. �eref-Ahmet-Sabri  isim li kar de� le rin ter zi ha ne si ba� -
lan g�ç ta pek par lak gö rün dü ise de Ba ha ri ye Cad de si'nde ki

er me ni ter zi Jorj’un mü� te ri le ri çok da ha faz -
la idi. Üç Kar de� ler'e ar ka ar ka ya ölüm ler gel -
di ve ter zi ha ne do �al ola rak ka pan d�.

■ �K�Z LER MA �A ZA SI
Ke �am ve Kur gan' �n i� let ti �i �kiz ler Ma -

�a za s� ka d�n ça ma �� r� sa tar d�. Da ha son ra
Alber Ünal ay n� dük kâ n� tut tu ve Ünal Ma �a -
za s� ad� n� ver di.

■ MAR SEL MA �A ZA SI
Ma �a za n�n sa hi bi olan Baruh Bedyan

uzun boy lu, ç�p lak ba� l�, iri ya p� l�, iki ta ra f� na
sal la na rak yü rü yen, dur du �u yer de du ra ma -
yan bir adam d�. Hem �ap ka hem kor se sa tar d�.
Ya n�n da ça l�� t�r d� �� k� z�n� s�k s�k azar lar d�.
Her ha lin den s� k�n t� l� bir in san ol du �u bel li
olan Baruh Bedyan esa sen dük kâ n�n da pek az bu lu nur du.
Al man bir ka d�n la be ra ber ya �� yor, fa kat ev li li �e ya na� m� -
yor du. Ka d� köy'de ki dük ka n� b� ra k�p Ni �an ta ��'nda bir i� ye -
ri aç t�; kal bin den ra hat s�z ol ma s� na ra� men ku mar oy nar ve
ol duk ça pa ra kay be der di. Baruh Bedyan, genç de ne cek bir
ya� ta öl dü.

■ AY SEL MA �A ZA SI
Be bek e� ya s� sa tan ma �a za y�, Melahat-

Saim Durukan çif ti i� le tir di.
■ MER KEZ EC ZA NE S�
Ay sel ma �a za s�'n�n ya n�n da Ka d� köy'ün en

gü ve ni lir ec za ne le rin den bi ri olan Mer kez Ec -
za ne si'ni Kevork Devletyan i� le tir di. Bir Türk
ha n�m la ev len dik ten son ra Kemal Devleto�lu
ad� n� al m�� t�. Ak �a m üst le ri ec za ne nin içi dok -
tor lar lar, edip ler, �a ir ler ve po li ti ka c� lar la do lar,
ka p� n�n önün de ise Ka d� köy' ün genç le ri ayak ta
dost luk eder ler di.

■ AYAK KA BI CI MA TE O
Ka d�n ayak ka b� c� hu su sun da çok ün yap -

m�� t�. Dük kâ n�, Bes te kâr Dil ha yat So ka ��'n�n
için de idi. Gü nün bi rin de Ame ri ka'ya gi dip, yer le� ti.

Mateo’nun dük kâ n�n dan son ra Rum Ki li se si' nin ce na ze
ara ba s� n�n dur du �u bir yer var d�. Bu ra ya ka dar dük kân lar
Rum Ki li se si'nin  idi. Cad de yi ge ni� let me pro je ya p�l m��, fa -
kat Be le di ye is tim lak be del le ri ni te min ede me mi� ti. Dük -
kân la r�n ara s�n da ki ara zi yi Aslan Ek�io�lu ile Zaban

Elbekyan sa t�n al�p ön de ki dük kân la r�n is tim lak be del le ri ni
ki li se ye öde dik ten son ra, 1970 Ocak ay�n da dük kân lar y� k� -
l�p yol ge ni� le til di. Böy le ce ar ka par se li da ha ön ce sa t�n al -
m�� i�ada m� n�n yap t�r d� �� dük kân lar la Al t� yol'dan Dil ha yat
So ka ��'na ka dar olan k� s�m bu günki �ek li ni al d�.

■ A�A BEY LE R�N KO NA �I ve
AL TIN DA K� DÜK KÂN LAR

Ana  cad de, K�r ta si ye ci So ka �� ve Dil ha yat So ka �� ara -
s�n da ki ka lan dört dö nüm lük ara zi de A�abey Ai le si'nin üç
kat l�, gri renk li bir ah �ap ko na �� var d�. Dil ha yat So ka �� ta ra -
f�n dan kö� kün bü yük ha ma m� uzun y�l lar "A�a bey Ha ma -
m�" is miy le an�l m��, A�ot ad�n da bir Er me ni ta ra f�n dan ki ra -
la na rak, Ka d� köy hal k� na hiz met ver mi� ti. A�ot ay n� za man -
da Ka la m�� De niz ban yo su nu da i� le tir di. A�a bey Agâh Bey
ge rek ser ve ti ge rek ka ba da y� ka rak te ri, ge rek se ba ba s� n�n sa -
ra ya men sup olu �u ne de niy le Ka d� köy'de ün yap m�� bir Çer -
kez di. 

Kö� kün ar ka ta ra f�n da at la r�, ah�r la r�, ara ba la r� ve u�ak -
la r� için ya p�l m�� bi na lar var d�. O dö nem le ri bil me yen ler
için Ka d� kö y’ün en i� lek ve en ka la ba l�k ye rin de vak tiy le
böy le bir ko na ��n var l� �� n� ha yal bi le et mek güç tür. Ko nak -
ta A�a bey Agâh Bey, hem �i re si Seniye Ha n�m'la be ra ber
otu rur du. Agâh Bey çok gü zel bir ka d�n olan e�i ni bir se bep -
le vu ra rak öl dür mü�, bu olay Ka d� köy' de uzun müd det ko -
nu �ul mu� tu. Enver isim li o� lu nu Ga la ta sa ray Li se si’n de
okut tu. A�a bey ai le si nin Ka d� köy'de on se kiz dük kâ n� var d�.
Bun lar dan dört ta ne si ko na ��n al t�n da ve Sö �üt lüçe� me Cad -
de si yö nün de s� ra lan m�� t�.

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
Echomar Göztepe H.: 565 40 65

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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NEF�S PASTANES�

SO RU: Sa y�n �ük ran Ha n�m, son ç�k t� -
��m yurt d� �� se ya ha tin de ne re dey se tu run
top lam üc re ti ka dar eks tra tur üc re ti ta lep
et ti ler. Tur �ir ket le ri, bir tu ra git me den ön ce
fi yat be lir li yor lar. An cak tur es nasnda o ka -
dar çok eks tra olu yor ki, en ba� ta be lir le nen
fi yatn çok üs tü ne çkm� olu yo ruz tur so -
nun da. Bu du rum tü ke ti ci nin al datlmas de -
�il mi dir? Tur �ir ket le ri özel lik le yurt d� ��n da
her ye re ekts tra tur dü zen le me yi al�� kan l�k
ha li ne ge tir di ler. Ne ya pa bi li riz bu ko nu da?

CE VAP: De �er li tü ke ti ci ler,
Yaz ay lar yak la�yor ve he pi miz ta til

için ne re le re git sek dü �ün ce siy le ta til plan -
larna ba� ladk bi le. Ül ke miz de tu rizm ve tu -
rizm ci lik ge li� tik çe ye ni tur �ir ket le ri, ye ni ge -
zi ler, ye ni plan lar gün de me gel di. 2003
ylnda ki ka nun de �i �ik li �i ile de 4077 sayl
Tü ke ti ci nin Ko run mas Hakknda Ka -
nun'una “Pa ket Tur” söz le� me le ri de alnd.
Ka nu nun 6 C mad de sin de; “Pa ket tur söz le� me le ri;
ula�trma, ko nak la ma ve bun la ra yardmc saylma yan di -
�er tu ris tik hiz met le rin en az iki si nin bir lik te, her �e yin da -
hil ol du �u fi yat la satlan ve ya sat� ta ah hü dü yaplan ve
hiz me ti 24 sa at ten uzun bir sü re yi kap sa yan ve ya ge ce lik
ko nak la may içe ren ve bir nüs hasnn tü ke ti ci ye ve ril me si
zo run lu, ön ce den dü zen len mi� yazl söz le� me ler dir"de -
nil mek te dir. “Pa ket Tur Söz le� me le ri Uy gu la ma Usul ve
Esas lar Hakknda Yö net me lik”te de söz le� me de:

1-Ta raf larn isim, un van, açk ad res, te le fon ve var sa
di �er eri �im bil gi le ri,

2-Ha re ket, dö nü� ta ri hi ve sa at le ri ile ke sin ti ler da hil
pa ket tu run sü re si, 

3-Pa ket Tur srasnda ki du rak la ma yer le ri ve na kil
ba� lantlar da hil tu run gü zer gâh, ula�m araç larnn cin si,
ko nak la ma ye ri ve snf, bun larn sü re le ri, ye mek ö�ün
says, var sa reh ber ve üc re ti ile pa ket tu ra da hil di �er hiz -
met le re ili� kin bil gi ler,

4-Pa ket tur ön ce si ve son ras fe sih ko �ul lar,
5- eya hat acen te si nin ku su ru ve ya söz le� me ye

ksmen ve ya ta ma men uy ma mas ha lin de öde ye ce �i taz -
mi nat ile öden mi� olan pa rann ia de si ne ili� kin br ta ah hüt -
na me,

6-Pa ket tur'un ver gi ler da hil TL. fi yat ve öde me �ek -
li,

7-Va de ye gö re fa iz ile bir lik te öde ne -
cek TL. ola rak top lam sat� fi yat,

8-Fa iz mik tar, fai zin he sap land�
yllk oran  ve söz le� me de be lir ti len fa iz
orannn yüz de 30 faz lasn geç me mek
üze re ge cik me fai zi oran,

9-Pe �i nat tu tar,
10-Öde me plan,
11-Borç lu nun te mer rü de dü� me si nin

hu ku ki so nuç lar
yer alr de nil mek te dir. Yö net me li �in

6. Mad de sin de;
“Söz le� me de ön gö rü len fi yat ve ko -

�ul lar de �i� ti ri le mez. An cak li man ve ha va -
alanna  ini� ver gi le ri gi bi harç, ver gi ve üc -
ret ler ile dö viz kur larndan kay nak la nan fi -
yat de �i �ik lik le ri ne bu hü küm uy gu lan maz.
Bu ne den ler le fi yat art� yapla cak sa se -
ya hat acen te si der hal tü ke ti ci ye bu nu bil -
di rir. Bu du rum da tü ke ti ci her han gi bir taz -

mi nat öde me den söz le� me den dön me hakkn kul lanr ya
da de �i �ik lik le ri ve fi yat üze rin de ki et ki si ni açkça be lir ti len
“ek söz le� me”yi ka bul eder. Tü ke ti ci söz le� me den dön -
dü �ü tak dir de; se ya hat acen te si ken di si ne e� de �er de
ba� ka bir pa ket sun mas ha lin de is ter se bu nu ka bul eder
ya da 10 gün için de pa rasn ge ri alr. Yi ne yö net me li �in 7.
mad de sin de de:

"tü ke ti ci pa ket tu ra de vam et me si nin müm kün ol ma -
mas ha lin de ha re ket gü nün den 7 gün ön ce se ya hat
acen te si ne ni ye ti ni bil di re rek (yazl bil dir me sin de fay da
vardr) hakkn 3. bir ki �i ye dev re de bi lir” de nil mek te dir.

Yö net me lik ge re �i TÜ KE T� C� YE TA NI TIM BRO �Ü -
RÜ VE R�L ME S� de zo run lu dur. Bu bro �ür de:

1-Ver gi ler da hil fi yat ve öde me ko �ul lar
2-Gi di le cek yer ve ula�m bil gi le ri 
3-Kalna cak ye rin özel lik le ri
4-Ye mek ve ge zi plan
5-Pa ket tur prog ram
6-Ulus la ra ras se ya hat ler de pa sa port ve vi ze ko �ul -

lar
7- Se ya hat acen te si nin  pa ket tu ra katla cak tü ke ti ci

saysnn ye ter li ol mad� du rum lar da pa ket tu run ip ta li ni
tü ke ti ci ye bil di re ce �i en son ta rih gös te ri lir. 

Gö rül dü �ü gi bi ge rek söz le� me de, ge rek se söz le� -
me yaplma dan ön ce tü ke ti ci nin bil gi len me si için ve ri le cek
tantm bro �ü rün de as lo lan TÜ KE T� C� N�N B�L G� LEN D� -
R�L ME S� D�R. An cak baz se ya hat acen te le ri ka nu na ve
yö net me li �e uy ma ya rak bu bil gi le ri ye ter li dü zey de ver me -
mek te, tü ke ti ci le ri ye te rin ce bil gi len dir me dik le ri gi bi ba zen
ip tal le ri ve de �i �ik lik le ri bil dir me mek te dir ler. Her za man
söy le di �i miz gi bi bi linç li ol mak, hak larmz bil mek ve kul -
lan mak çok önem li dir. �a yet bir pa ket tur söz le� me si ya -
pa cak sanz ön ce lik le ya sann arad� ko �ul lar ta�yp
ta�mad�n ara�trmak zo run dasnz. Söz le� me yi im za la -
ma dan ön ce mut la ka tantm bro �ü rü is te me li ve git mek
is te di �i niz ye ri ve si ze ta ah hüt edi len le ri gör me niz, an la -
manz ve se ya hat acen te si ne te yit et tir me niz önem li dir.
Uy gu la ma da se ya hat �ir ket le ri tü ke ti ci le re son de re ce ca -
zip tur lar sun mak ta, an cak tu run son gü nü ve ya gi di len
yer de eks tra bir çok tur ya pa rak tu run fi yatn iki ye kat la -
mak tadrlar. Ba�nza böy le na ho� olay larn  gel me me si
için ön ce den han gi hiz met le rin tu ra da hil ol du �u nu mut la -
ka bil me niz ge rek mek te dir. Bu ko nu da se ya hat �ir ke tin -
den ta lep te bu lun mal ve ge rek tantm bro �ü rün de, ge -
rek se söz le� me de yer al mas ge re ken tüm �art rlarn ye ri -
ne ge ti ril me si ni is te me li si niz. Bu nu yap madklar tak dir de
hem �l Sa na yi Ti ca ret Mü dür lü �ü ne, hem de TÜR SAB'a �i -
ka yet ede bi lir, ayrca se ya hat te aypl hiz met ve ril me si du -
ru mun da da Tü ke ti ci So run lar Ha kem He yet le ri ne �i ka yet
ede bi lir si niz.

De �er li tü ke ti ci ler  ya say mut la ka bil me li ve ya sal
hak larmz kul lan malyz. Der ne �i miz her za man ge rek
dan�manlk ver mek, ge rek se �i kâ yet le ri ni zi çö züm le mek
üze re siz le rin em rin de dir. Bi ze ula�nz ve hem hak larnz
ö� re nip, hem de �i kâyet le ri ni zi ile ti niz. �n ter net si te mi zi
(www.tu ko der.org.tr) zi ya ret edi niz. Unut mayn ki biz ler
siz le rin des te �iy le var ola cak ve siz le re hiz me te de vam
ede bi le ce �iz. Ayrca der ne �i mi ze üye ol mak üze re de zi -
ya ret et me ni zi bek li yo ruz. He pi miz bi li yo ruz ki ör güt lü mü -
ca de le ile hak larmz el de edip, kul la na bi lir ve se si mi zi du -
yu ra bi li riz. �im di den gü zel ve so run suz ta til ler ve se ya hat -
ler di li yo ruz. Sayglarmla.

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

Dr. Müfid Ekdal

Kad�n Hareketi gericili�i
S�DDETLE REDDEDER

Basından edindi�imiz bilgilere göre
�stanbul’daki kimi belediyelerde aile

danı�manı olarak çalı�tı�ını ifade eden
bir kadın görevli, erkeklerin çok

e�lili�ine olanak veren yasal
düzenlemelerin yapılmasının yararlı
olaca�ı dü�üncesini dile getirmi�.

Kadın ya da erkek olsun, kadının insan
haklarının bilincinde olan ve kadın erkek
e�itli�inin bir insan hakkı oldu�u anlayı�ı
ta�ıyan bireylerin �iddetle kar�ı çıkaca�ı
ve elinin tersi ile itece�i bu ilginç fikir, ne

yazık ki basın kanalı ile “önemli bir
önermeye” dönü�mü�

bulunuyor. Muhtemelen
basın, erkek çok e�lili�ini,
“kadınların namusunu ve

hayatını korumak”gibi
sözde ahlaki bir gerekçe ile

sunan bu ki�inin “kadın”
olmasının da yarattı�ı

“albeni” ile fla� bir haber
pe�ine dü�mü� bulunuyor.

Bir kadın derne�i olarak biz,
bu a�amada

dü�üncelerimizi açıklama
gere�i duyuyoruz: Öncelikle

�unu belirtmeliyiz ki tek
e�lilik, hukuk sistemimize,

�er’i hukuktan köklü bir kopu�un
simgesi ve bir devrim yasası olan 1926

Medeni Yasası ile girmi�tir. Kadın-erkek
hepimizi tebaa ve kul olmaktan birey-

yurtta� olmaya ta�ıyan bu yasa, özellikle
kadınları ikincillikten ve mülk

sayılmaktan kurtarmı� olan bir yasadır.
Medeni nikâh ve aile birli�inin tek

e�lilik olarak yürütülmesi, bu yasa
içindeki en önemli kazanımlar

arasındadır. Aksini istemek, çok
hukuklulu�un hortlatılmasından ba�ka

bir �ey de�ildir. Gericidir ve
parçalayıcıdır. Bugün, bir aile

danı�manının, öncelikle aile birli�ini
savunması gerekirken, aileyi, aile

olmaktan çıkaracak bir öneri ile yola
çıkı�ı ve bunu ısrarlı biçimde savunması,

ayrıca bu savunuyu kurumsal kimlikle
yapması, hem temsil etti�i kurumların
hem de kamu görevlisi olarak ta�ıdı�ı

sıfatla kendisinin görevini
kötüye kullanmasından

ba�ka bir anlam
ta�ımamaktadır. Bu öneri,

gerili�in ve karanlı�ın
i�aretidir. Bu açıklamayı,

dü�ünce özgürlü�ü içinde
masum görmek mümkün

de�ildir. Çünkü özgürlükler,
geri olanı de�il, ileri olanı
ifade etmek içindir. Ba�ka

bir deyi�le ortaça�ı ve
karanlık olanı de�il, ileri ve
aydınlık olanı ifade etmek

için özgürlükler vardır.
Uluslararası sözle�melerde

bu durum, “özgürlü�ü ortadan kaldırıcı -
hakların özüne dokunucu özgürlük

olamayaca�ı” biçiminde ifade
edilmektedir. Aile danı�manı tarafından
sunulan gerekçe ise kadın hareketinin
ısrarla savundu�u ”e�it hak” istemi ile

çeli�mektedir. Gericili�in ve erkek
egemen bakı� açısının ürünü

olan “namus ya da ahlak
adına koruma ve kollama
mantı�ı” kadın hareketinin

�iddetle reddetti�i mantıktır.
Önceki TCY’nda yer alan,

özellikle vücut bütünlü�ümüz
yerine genel ahlak ve adap

için kadın bedenini
korudu�unu iddia eden yasa
maddelerinin de�i�tirilmesi
mücadelesi ve son olarak

Anayasa’nın 10. maddesine
getirilmek istenen “korunacak

birey” statüsüne kar�ı çıkı�,
e�itlik iste�imizdeki

kararlılı�ın göstergeleridir.
Kaldı ki Anayasa’nın 41.

maddesi de aile içinde kadın-
erkek e�itli�ini güvence altına
almı�tır. Evlilik birli�i de e�itler

arası bir birliktir. Toplumsal
ahlak, evlilik kurumunu, kar�ı
cinsten iki insanın sadakati

üzerine in�a eder. Gerçek ve
kabul gören ahlak da sadakat

duygusudur.
Derne�imiz bu önerinin
kadınların elinin tersi ile
reddedecekleri bir öneri

oldu�una tam olarak
inanmaktadır.

Son dönemde gündemi me�gul eden “çok e�lilik” tartı�masıyla
ilgili Cumhuriyet Kadınları Derne�i Genel Ba�kanı �enal

Sarıhan’ın 25.05.2011 tarihinde yaptı�ı basın açıklamasını önemi
gere�i Gazete Kadıköy okurlarının ilgisine sunuyoruz.

KADIKOY-2:Layout 1  6/2/11  1:21 PM  Page 1



HER y�l düzenlenen Avrupa Günü ve
Comenius Haftas� kutlamalar�, Suadiye Hac�
Mustafa Tarman Lisesi konferans salonunda
gerçekle�ti. Programa Devlet Bakan� ve Ba�

Müzakereci Egemen Ba���, Kad�köy
Kaymakam� Hasan Karahan, �lçe Milli E�itim

Müdürü Fer�at Ayar ve Kad�köylü e�itim
yöneticileri kat�ld�. Haz�rl�k ve sunumunu Ar-

Ge Birim üyesi Gülay Erta�'�n
gerçekle�tirdi�i programda Kad�köy

Kaymakam� Hasan Karahan aç�l��
konu�mas�n� yapt�. AB çal��malar�ndan

sorumlu �ube Müdürü Fahri

Cürebal, Kad�köy �lçe Milli E�itim
Müdürlü�ü’nün 2004-2011 y�llar�na ait AB
Projeler çal��malar� hakk�nda ayr�nt�l� bilgi
verdi.  Türkiye’nin Avrupa Birli�ine tam
üyeli�i yolunda yap�lan çal��malardan ve bu
çal��malar�n ülkemiz için öneminden
bahseden Devlet Bakan� ve Ba� Müzakereci
Egemen Ba��� da, 2023 y�l�ndan önce
AB’ye tam üyeli�in gerçekle�mesinin
beklendi�ini, bu ve daha sonraki süreçte
Türk gençli�ine ve bugünün ö�rencilerine
büyük görev dü�tü�ünü belirtti. Bilginin en
önemli de�er oldu�unu belirten Ba���,

Atatürk’ün veciz
sözüne de�inerek
Avrupa ülkelerinin
medeniyet
seviyesine
ula�man�n yeterli
olmad���n�, bu
günün gençlerinin
bunun ötesine
ula�mak için çok
çal��malar�n�n
gerekti�ini belirtti.

● Seyhan KALKAN VAY�Ç

Geç ti �i miz haf ta Kü tah ya’n�n Si -
mav �l çe si’nde ya �a nan 5.9 bü yük lü -
�ün de ki dep re min ar d�n dan göz ler ye -
ni den �s tan bul’a çev ril di. Ya �a na bi le -
cek olan dep re me dik kat çek mek ama -
c�y la bir çok pa nel ve kon fe rans dü zen -
len di. Ka d� köy’de dep rem ko nu lu et -
kin lik le rin mer kez le rin den bi riy di.
Türk Mü hen dis ve Mi mar Oda la r� Bir -
li �i (TMMOB) Zi ra at Mü hen dis le ri
Oda s� �s tan bul �u be Ba� kan l��, 23 Ma -
y�s Pa zar te si gü nü sa at 14.00’te Ka d� -
köy Be le di ye Ba� kan l� �� Bri fing Sa lo -
nu’nda dü zen le di �i pa nel de, ka t� l� �m -
c� lar la “�s tan bul’un ye ni pro je le ri ve
dep rem” ko nu su nu ele al�r ken, Si vil
Or ga ni ze Semt ler (S.O.S) �s tan bul Çev re Gö nül le ri
Plat for mu ise, Ba r�� Man ço Kül tür Mer ke zi’nde 25
Ma y�s Çar �am ba gü nü 13.00 ile 16.00 sa at le ri ara s�n da
‘Dep rem Pro je si II’ ko nu lu pay la ��m top lan t� s� dü zen -
le di. Sa int-Jo seph Li se si’nde de 26 Ma y�s Per �em be
gü nü 18.00 ile 21.00 sa at le ri ara s�n da  ‘Dep re me Fran -
s�z Kal ma mak �çin Sa int-Jo seph’e ba� l� �� al t�n da dep -
rem ko nu su ay r�n t� l� ola rak ma sa ya ya t� r�l d�.

■ ‘BUR SA OVA SI’NDA
YA MUL MA VAR’

‘�s tan bul’un ye ni pro je le ri ve dep -
rem’  ko nu lu pa ne le ka t� lan TMMOB
Je ofi zik Mü hen dis le ri Oda s� �s tan bul
�u be si Yö ne tim Ku ru lu Ba� ka n�  Yrd.
Doç. Dr. O�uz Gün do� du ise, Mar ma -
ra’da fay la r�n yer de �i� tir me di �i nin al t� -

n� çiz di, “Bur sa Ova s�’nda bir ya mul ma var. Ya mul ma
dep rem den ön ce gö rü len son �ey dir. Ya mul ma dan
son ra dep rem ge lir. Bun la r� ko nu �u yo ruz ama so nuç
de �i� mi yor. Ja pon lar afet yö ne ti min de çok iyi ler. Ama
biz ler afet yö ne ti mi ni ama tör ki �i le re b� rak t�k. Tat bi -
kat lar da bi le ço cuk lar bir bi ri ni ezi yor. Bir çok �ey yan -
l�� gi di yor. Fa kat bir �ey le ri dü zelt mek ge re ki yor” di ye
ko nu� tu.

■ ‘S.O.S �LE �LE T� �� ME GE Ç�N’
‘Dep rem Pro je si II’ ko nu lu pay la ��m top lan t� s�n da

ko nu �an Dep rem Pro je Ko or di na tö rü S.O.S Çev re Gö -
nül lü le ri Plat for mu Ku ru cu su ve Ge nel Ba� ka n� Türk -
sen Ba �er Ka fa o� lu ise, ‘Dep rem Ön ce si Ya sal Yü -
küm lü lük ler Pro je si’nin hal k�n afet ler den ko run ma s�
ama c� do� rul tu sun da ha z�r la nan bir pro je ol du �u na de -
�in di, “Bu pro je ka mu ve si vil top lum ku ru lu� la r� el ele
ve re rek ve hal k�n des te �i ile ge li �e cek tarz da ha z�r lan -

m�� t�r. Ma hal le ler afet ler de da ha di renç li ha le ge le cek -
tir. Pro je ge ni� bir ime ce an la y� �� üze ri ne ku rul mu� tur”
de di. Ge nel Ba� kan Türk sen Ba �er Ka fa o� lu, pro je
kap sa m�n da �s tan bul ve Ya lo va ol mak üze re iki il de
ça l�� ma yü rüt tük le ri ni vur gu la y�p, söz le ri ne �u �e kil de
de vam et ti: “Yurt ta� la r� bil gi len di ri yo ruz. Ör güt le nin
di yo ruz. Ken di ni zin, ço cu �u nu zun, kom �u nu zun k� sa -
ca s� çev re niz de ki ki �i le rin za rar gör me si ni en aza in -
dir mek is ti yor sa n�z S.O.S ile ile ti �i me ge çin di yo ruz.”

Sa tış ve da ğıtım
nok ta la rı mız

Kad›köylüler’den ald›�› güçle yola
ç›kan, do�ru ve objektif habercilikle k›sa

sürede Kad›köy’ün gazetesi haline
gelen “Gazete Kad›köy” kamu

kurumlar›, çok say›da i�yeri, lokanta,
hastane ve kültür merkezinde de
yüzlerce noktada  okuyucular›yla
bulu�uyor. “Gazete Kad›köy”ü

bulabilece�iniz yer ve sat›� noktalar›;
BELED�YE STANDLARI:

Belediye Emekli Poliklini�i Süreyya
Operas› Gönüllü Merkezi Bar›�
Manço Kültür Merkezi, Kad›köy
Gençlik Merkezi Cafera�a Spor

Salonu, Halis Kurtça Kültür Merkezi,
Caddebostan Kültür Merkezi, Kad›köy
Belediyesi Dr. Rana Be�e Poliklini�i,

CHP ‹lçe Örgütü, Kriton Curi Park›,
Zübeyde 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
Merkezleri ile Ba�kanl›k Protokol,

muhtarl›klar, Kad›köy Kaymakaml›�›,
Bostanc› Halk E�itim Merkezi,

Marmara 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
Karakolu, Kad›köy Halk E�itim

Merkezi, Bostanc› Karakolu, Ruh ve
Sinir Hastal›klar› Hastanesi Erenköy,
Marmara Üniversitesi, Ac›badem,

Feneryolu, Erenköy , Bostanc› , Moda
,  Ko�uyolu, Kad›köy, Kriton Curi,

Merdivenköy, 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,
Suadiye Gönüllüleri, Ko�uyolu

D›�bank Sitesi

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 Hs t: 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 Hs t.: 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
■ Dörtler Et&Kebap:      0216 366 34 98

0216 366 04 23
■ Fahrettin Kerim Gökay Vakf�

Ruh Sa�l��� Merkezi:  0216 411 45 98
■ Türkiye Sakatlar Derne�i Anadolu

Yakas� �ubesi:           0216 336 11 32
■ Puzzle Galeri:             0216 345 55 03
■ Tarihçi Kitabevi: 0216 418 68 86
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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

Ana do lu Ya ka s�'n�n ilk met ro su
olan  Ka d� köy-Kar tal  Met ro
hat t�n da test sü rü �ü ya p� la cak.

22 ki lo met re uzun lu �a sa hip Ka d� -
köy-Kar tal Met ro su’nda 16 is tas yon
bu lu nu yor. Kar tal’dan Pen dik Kay -
nar ca’ya ka dar uza t� lan hat t�n in �a -
at�n da, gün de 150 metreyi bulan tü nel
ka z�l d�. �u an da 15 is tas yon da elek -
tro me ka nik ve in ce i� ler ba� la d�.
Koz ya ta ��-Kar tal ara s�n da ray dö �en me si
ta mam lan d�. Gün de 250 m. ray mon ta j� ya -
p�l d�. Hat t�n top lam ray uzun lu �u 48 bin
572 met re yi bu la cak. Ka d� köy-Kar tal met -
ro sun da kul la n� la cak olan va gon lar Ka d� -
köy mey da n�n da va tan da� lar ta ra f�n dan
ge zi li yor.  Ana do lu ya ka s� n�n ilk ve en
uzun met ro sun da kul la n� la cak olan va gon -
lar ser gi len dik ten son ra ray la ra in di ri le cek.
Hat için te min edi len va gon sa y� s�, hat t�n
Kay nar ca’ya uza t�l ma s� se be biy le 120’den
144’e ç� ka r�l d�. Ocak ay�n da ba� la yan sev -
ki yat sü re cin de bu gü ne ka dar 16 va gon sa -

ha ya gel di.  Tüm araç lar, sü rü cü süz
kul la n�m öze li �i ne uy gun. Tüm va -
gon lar da �s�t ma, so �ut ma ve ha va -
lan d�r ma mev cut. Yol cu gü ven li �i
için araç içi ve d� �� ka pa l� dev re ka -
me ra sis te mi ile iz le ne cek.  Ara c�n
d� ��n da han gi yö ne git ti �i ni gös te ren
di ji tal gös ter ge ler ola cak.

■ 7 AY SON RA H�Z MET TE!
Met ro hat t� n�n em ni yet, araç-hat,

en teg ras yon test sü re ci nin ba� la ma s�y la 31
Ara l�k 2011’de  yol cu  ta �� ya bi le ce �i be lir ti li -
yor. Ka d� köy-Kar tal ara s� n� 15 da ki ka ya in di -
re cek olan 21.7 ki lo met re lik hat ta gün de 1
mil yon yol cu nun se ya hat et me si ön gö rü lü yor.
16 du ra ��n yer al d� �� met ro nun Ana do lu Ya -
ka s�’n�n tra fik yü kü nün yüz de 80’ini ta �� yan
D-100 Ka ra yo lu’nda ki yo �un lu �u azalt ma s�
he def le ni yor.  Mar ma ray Pro je si’ne en teg re
ola cak Ka d� köy-Kar tal Kar tal Met ro su, Kar -
tal’dan Mas lak, Ba� c� lar, Ye ni ka p� ve Ata -
türk Ha va li ma n�’na ray l� sis tem le ke sin ti siz
ula ��m im ka n� sa� la ya cak.

Mar t� l� va gon lar Ka d� köy’de

Deprem geliyorum diyor ama...

27 yıldır muhtarlık görevi yapan
Sahrayıcedit Mahallesi Muhtarı

�adan Batok, 67 ya�ında
hayatını kaybetti. Batok'un

cenazesi, Sahrayıcedit Arapkirli
Cami’nde 26 Mayıs Per�embe
günü ö�le namazına müteakip

kılınan cenaze namazanın
ardından Adana'da topra�a

verildi. Cenaze törenine
Batok’un ailesi ve dostlarının
yanı sıra Kadıköy Belediye

Ba�kanı Selami Öztürk, ba�kan
yardımcıları ve Kadıköylü
muhtarlar katıldı. Gazete
Kadıköy olarak Batok'a

Allah'tan rahmet, yakınlarına
ba�sa�lı�ı ve sabır dileriz.

Sahrayıcedit
Muhtarı

Batok’a veda

Kütahya’nın Simav �lçesi’nde
ya�anan deprem,

�stanbullular’ın ‘yüreklerini
a�zına’ getirdi. Deprem,

toplantılar yapılarak masaya
yatırıldı. Kadıköy de toplantıların

yo�un olarak ya�andı�ı
merkezler arasında yer aldı.

Avrupa Günü kutlamaları

2 mil yar TL’lik
hat t�n özel lik le ri

Top lam Gü zer gâh Uzun lu �u: 21.663 m
Top lam Tek Hat Tü nel Bo yu: 43.326 m 
Ba� lan tı ve Mer di ven Tü nel le ri
Da hil Top lam Tü nel Bo yu: 53.135m 
�s tas yon Sa yı sı: 16

�stasyonlar:
Kadıköy, �brahima�a, Acıbadem, Ünalan,
Göztepe, Yenisahra, Kozyata�ı, Bostancı,
Küçükyalı, Altayçe�me, Maltepe, Gülsuyu,

Cevizli, Hastane, So�anlık, Kartal
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KADIKÖY BELEDİYESİ
GÖNÜLLÜLERİ

HAFTALIK ETK�NL�K PROGRAMI
Ba�vuru Tel.: 0216 - 346 57 57 3 HAZ�RAN–12 HAZ�RAN 2011

KONFERANS, SEM‹NER, SÖYLE�‹ ve PANEL

HIRSIZLIK
VAKALARININ

ÖNLENMES� �Ç�N
ALINAB�LECEK

TEDB�RLER-ÇOCUK
GÜVENL���

Konu�mac�: Polis
Memuru Malik

B�ÇMEN
Tarih: 9 Haziran 2011

Per�embe
Saat: 13.30

Yer: Fatma �adiye
Toptani Ö�retmen Evi

Düzenleyen:
Zühtüpa�a Gönüllü Evi
● SOSYAL ETK�NL�K

FA�ZE DARCAN
RES�M SERG�S�
Tarih: 1-5 Haziran
2011 ÇAR�AMBA-

PAZAR
Saat: 13.00

Yer: Halis Kurtça
Kültür Merkezi
Düzenleyen:
Merdivenköy
Gönüllüleri

TEMEL FOTO�RAF
B�LG�S�

Ö�RENC�LER� 
FOTO�RAF SERG�S�
Tarih: 3 Haziran 2011

Cuma
Saat: 17.00

Yer: Bar�� Manço
Kültür Merkezi
Düzenleyen:

Göztepe Gönüllüleri
AYTEN PEL�T
Ö�RENC�LER� 

TEZH�P M�NYATÜR
SERG�S�

Tarih: 4 Haziran 2011
Cumartesi
Saat: 13.00

Yer: Kad�köy
Belediyesi Ba�kanl�k

Giri�i
Düzenleyen: Göztepe

Gönüllüleri
BESTE TÜRK

MÜZ��� KOROSU
KONSER�

Koro �efi: Kemal
KÜLAH

Tarih: 6 Haziran 2011
Pazartesi

Saat: 20.00
Yer: Kad�köy

Evlendirme Dairesi
Düzenleyen: Müzik

Gönüllüleri
N�HAVENT

BAYANLAR TÜRK
MÜZ���

KOROSU KONSER�
Koro �efi: Recep
Alper ÇEV�REL

Tarih: 7 Haziran 2011
Sal�

Saat: 20.00
Yer: Kad�köy

Evlendirme Dairesi
Düzenleyen: Müzik

Gönüllüleri
FERAH FEZA
KLAS�K TÜRK

MUSIK�S�
TOPLULU�U

KONSER�
Koro �efi: Çi�dem

YARKIN
Tarih: 8 Haziran 2011

Çar�amba
Saat: 20.00

Yer: Kad�köy
Belediyesi Evlendirme

Dairesi
Düzenleyen: Müzik

Gönüllüleri
OSMANA�A

GÖNÜLLÜLER�
TÜRK MÜZ���

KONSER�
Koro �efi:

Semra ÇITIR
Tarih: 9 Haziran 2011

Per�embe
Saat: 20.00

Yer: Kad�köy
Evlendirme Dairesi
Düzenleyen: Müzik

Gönüllüleri
G�TAR VE P�YANO

D�NLET�S�
Tarih: 11 Haziran 2011

Cumartesi
Saat: 13.30

Yer: Halis Kurtça
Kültür Merkezi
Düzenleyen:
Merdivenköy
Gönüllüleri
● GEZ�

MARMAR�S GEZ�S�
Tarih: 2 Haziran 2011

Per�embe
Hareket Yeri: 23 Nisan

Park�-Sahray�cedid
Hareket Saati: 23.30

Düzenleyen:
Sahray�cedid
Gönüllüleri

ERENKÖY Gönüllü Evi, 21 Nisan'da
ya�am�n� yitiren engelli genç Turgut Bora’n�n
annesi Ayla Bora'y�, yönetim kurulu karar�yla
“Y�l�n Annesi” seçti.Kad�köy Belediye Meclisi
üyelerinden Nurhan Kutman, Ay�en Gürer ile

Ba�kan Handan Benice’nin de haz�r
bulundu�u 14 May�s'ta gerçekle�tirilen

törende, Bora’ya bir plaket verildi. 

OLUMLU DÜ�ÜN SA�LIKLI KAL
Yazar Nuran Medo�lu, Erenköy Gönüllüleri

Kültür Sanat Komitesi’nin konu�u oldu.
Medo�lu, gönüllü evinde ''Olumlu

Dü�ünmenin �nsan Sa�l���na Etkisi'' konulu
bir söyle�i yapt�. Takdimi yapan komite

ba�kan� N.Zafer Aybar,  yazar�n “Jakaranda”
adl� kitab�ndan sa�l��a kavu�ma arzusu ve
yenilenme ile ilgili bir bölüm okudu.  �lgiyle

izlenen söyle�ide, meclis üyesi Ay�en Gürer,
Ba�kan Handan Benice, gönüllüler ve semt

sakinleri haz�r bulundu.

Y�l�n annesi Ayla Bora

KADIKÖY Belediyesi Gönüllü E�itim ve
Dan��ma Merkezi çal��malar�n� sürdürüyor. 

Engelli Komisyonu Üyeleri Nurhan Kutman ile
Ay�en Gürer, Kad�köy Belediyesi Gönüllü

Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Haluk
Okumu�’un sa�lam�� oldu�u 19 adet

ayakkab�y�, 25 Mart Çar�amba günü ��itme
Engelliler Derne�i’ne hediye ettiler. Komisyon

üyeleri bundan sonras� için de gerekli
deste�in devam edece�ini ifade ettiler.

��itme engellilere
DESTEK

Merdivenköy
Gönüllüleri, yo�un

bir haftayı daha
geride bıraktı. 

Türkiye Alzheimer
Derne�i ile Kadıköy

Belediyesi
Merdivenköy

Gönüllüleri’nin
Klinik Uzman

Psikolog Kamil
Ertekin ile 3 yıldan

beri ortakla�a
yürüttü�ü, her ayın

4. salı günü
düzenlenen hasta

yakınlarına yönelik
destekleyici ve

bilgilendirici grup
çalı�ması, 24 Mayıs Salı

günü Halis Kurtça Kültür
Merkezi’nde yapıldı.

Grup çalı�masının amacı,
hasta yakınlarında

meydana gelen tükenmi�lik
ve ruhsal çöküntü

durumuyla ba� etmek için
psikolojik destek vermek.
Bu programlar gelecek yıl

da devam edecek.
GÖNÜLLÜLER�N
SERG�S�
Merdivenköy
Gönüllüleri’nin El
Sanatları Kursu yıl
sonu sergisi,
Kadıköy Belediyesi
Halis Kurtça Kültür
Merkezi’nde açıldı.
Kadıköy Halk E�itim
Merkezi Ö�retmeni
Nurdan
Kunduracıo�lu
tarafından e�itim
verilen kursiyerlerin
el i�lerinden
örneklerin
sunuldu�u sergiyi,

Halis Kurtça Kültür Merkezi
Sorumlusu �rep Korkmaz,
Gönüllü Ba�kanı Eser
Kömürcü, e�itmen Nurdan
Kundaracıo�lu ve
gönüllüler birlikte açtı.
Ba�arılı örneklerin
sunuldu�u sergi, 17-24
Mayıs tarihleri arasında 4
gün devam etti. 

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

�
l çe de fa ali yet gös te ren
Ka d� köy Be le di ye si Kri -
ton Cu ri Gö nül lü le ri, yo -

�un bir haf ta ge çir di. Ka d� -
köy Be le di ye si Kri ton Cu ri
Gö nül lü le ri’nin, 19 Ma y�s
Ata türk’ü An ma Genç lik
ve Spor Bay ra m� ne de niy le
geç ti �i miz haf ta dü zen le di -
�i 3. Yaz Spor �en li �i Ödül
tö re ni ya p�l d�. 

Bran� la ra gö re ödül ka -
za nan lar �un lar:

● Yü rü yü� Ya r�� ma s�
Er kek ler: 1-En gin Güç lü, 2-Ha san Yet kin, 3-
Ra ma zan �n ce o� lu.

● Yü rü yü� Ya r�� ma s� Ba yan lar: 1-Re na te
Öme ro �ul la r�, 2-Me re te Çak mak, 3-Se ma hat
Ku rul

● Dart Tur nu uva s� Er kek ler: 1-Ah met
Hay taç, 2-M. Ali Ç� nar, 3-Hay dar Ka ra bu lut

●Dart Tur nu va s� Ba yan lar: Me li ha Bü tü -
ner, 2-Fat ma Tan del, 3-Fat ma Eyü bo� lu
■ GÖNÜLLÜLER SAHNEYE ÇIKTI

Kri ton Cu ri Par k� Gö nül lü le ri’nin bir di -
�er et kin li �i de Ti yat ro Ko mi te si’nin di. 

Gö nül lü ler, Ba nu Er gin’in yaz d� �� “Ha ya -
ta Da ir Bi iii �i ler” ad l� oyu nu sah ne le di ler. 6

Ma y�s Cu ma gü nü Ka d� köy Be le di ye si Cad -
de bos tan Kül tür Mer ke zi'nde sah ne le nen
oyun, iç le rin de ilk kez ti yat ro oyu nun da rol
alan bir çok oyun cu ol ma s� na kar ��n be �e niy -
le iz len di. 

Kri ton Cu ri Par k� Gö nül lü le ri ile Bo �a zi -
çi Üni ver si te si Kri ton Cu ri Vak f� ara s�n da ki
i� bir li �i ile bir de kon ser dü zen len di. �ef Ca -
ner Ba k�r yö ne ti min de ki Kri ton Cu ri Par k�
Gö nül lü le ri Türk Sa nat Mü zi �i Ko ro su, 11
Ma y�s gü nü Bo �a zi çi Üni ver si te si’nde bir
kon ser ver di. Kri ton Cu ri Par k� Gö nül lü Evi,
9 Ma y�s ta ri hin de de An ne ler Gü nü Kut la ma -
s�’na ev sa hip li �i yap t�.

Alzheimer hasta yak�nlar�na moral

Ka d� köy Be le di ye si Gö nül lü ko ro la r� n�n kon -
ser le ri de vam edi yor. Geç ti �i miz haf ta Su -
adi ye, Bos tan c� ve Kri ton Cu ri Gö nül lü le -

ri’nin kon ser le ri var d�.
�ef Ser taç Te ze ren yö ne ti min de ki Ka d� köy

Be le di ye si Su adi ye Gö nül lü le ri Türk Sa nat Mü -
zi �i Ko ro su’nun 16 Ma y�s Pa zar te si ak �a m� Ka -
d� köy Ev len dir me Da ire si Sa lo nu’nda ver di �i
kon ser, bü yük il gi gör dü. 

Ka d� köy Be le di ye si Su adi ye Gö nül lü Evi
et kin lik le rin den olan, çe �it li ya� ve mes lek
grup la r�n dan ki �i le rin olu� tur du �u gö nül lü ko -
ro su, pro fes yo nel yö net men le ri, ken di dal la r�n -
da us ta la� m�� dev sa nat ç� kad ro su ve bü yük bir
özen le ha z�r lan m�� re per tu va r�
ile Ka d� köy sa nat se ver le re ke yif -
li bir ge ce ya �at t�. 

Kla sik ke men çe sa nat ç� s�
Ser taç Te ze ren’in �ef li �in de,
1300’lü y�l lar da ya �a m�� ve tam
an la m�y la Türk mü zi �i nin üs ta d�
ola rak bi li nen Ab dül ka dir Me ra -
gi’nin eser le riy le ba� la yan kon -
ser, za man için de uzun bir yol cu -
luk ya pa rak, de �er li bes te kâr
Saa det tin Kay nak’�n kar c� �ar
ma ka m�n da ki “Ka ra Bu lut la r�
Kal d�r Ara dan” ad l� ese ri ile ne -
�e li bir bi çim de son lan d�. Kon se rin ko nuk sa -
nat ç� s� TRT’nin kad ro lu ses sa nat ç� s� Tu� çe Pa -
la’yd�. De ne yi mi, yay d� �� olum lu ener ji si, bil lur
se si ve fi zi �i ile din le yen le ri bü yü le yen sa nat ç�,
oku du �u ni ha vend ma ka m�n da ki 7 �ar k� s� ile
ge ce ye ay r� bir renk kat t�.

Kon ser so nun da ko ro yu din le yen ka la ba l�k,
gö nül lü ko ro ele man la r� n� ayak ta al k�� la d�. 

■ BOS TAN CI GÖ NÜL LÜ LE R�’N�N
KON SE R�

Ka d� köy Be le di ye si Bos tan c� Gö nül lü le ri de
Türk Halk Mü zi �i Ko ru su, 27 Ni san Çar �am ba
ak �a m� Ka d� köy Ev len dir me Sa lo nu’nda unu -

tul maz bir kon ser ver di. �ef Nu ret tin Ka ra ku�
yö ne ti min de ki ko ro nun re per tu va r�n da hem
yur dun dört bir ya n�n dan se çil mi� tür kü ler hem

de oyun lar var d�. Azer bay can dans la r� na da yer
ve ri len ko ro nun re per tu va r�n da, Ro man show
gi bi gör sel �ö len ler de var d�. Kon ser de ko nu� ma
yapan Ka d� köy Be le di ye si Mec lis üye si Ay �en
Gü rel kül tü rün öne mi ni vur gu la d� ve halk mü zi -
�i ko ro la r� n�n sa y� s� n�n art ma s� di le �in de bu lun -
du. Bos tan c� Gö nül lü le ri Ba� ka n� Vil dan Efe ise
“Bir Ne fes Ana do lu” ad�y la su nu lan kon se rin
tek rar la na ca �� n� be lirt ti. Kon se ri, Ba nu Ka ra ku�
sun du. 
■ KR� TON CU R� GÖ NÜL LÜ LE R�’N�N

DE KON SE R� VAR DI
Kri ton Cu ri Gö nül lü le ri Türk

Halk Mü zi �i Ko ro su, geç ti �i miz
haf ta Ka d� köy Ev len dir me Sa lo -
nu’nda ver di �i kon ser de, re per tu -
va r� n� n� dans lar la da süs le di. 

Azer bay can’dan Ko so va’ya,
Ko so va’dan KKTC’ye ka dar bir -
çok ül ke den tür kü ler se çen ko ro,
Tür ki ye’den de tür kü ler ses len -
dir di. Ko ro �ef li �i ni Nu ret tin Ka -
ra ku�’un yap t� �� kon se ri, Ba nu

Ka ra ku� sun du. Ge ce de ko nu �an Gö nül lü Ba� -
ka n� Nur ten Ya �a yan, gö nül lü lü �e ve kül tü rün
öne mi ne vur gu yap t�.    

Gönüllülerin konserleri sürüyorGönüllülerin konserleri sürüyorGönüllülerin konserleri sürüyorGönüllülerin konserleri sürüyorGönüllülerin konserleri sürüyorGönüllülerin konserleri sürüyor

Kriton Curi’de yoğun günlerKriton Curi’de yoğun günlerKriton Curi’de yoğun günlerKriton Curi’de yoğun günlerKriton Curi’de yoğun günlerKriton Curi’de yoğun günler KADIKÖY Belediyesi Ko�uyolu
Gönüllüleri’nin etkinlikleri sürüyor.

Gönüllülerin geçti�imiz Cuma ak�am�,
Caddebostan Kültür Merkezi’nde gitar

konseri verdi. Gönüllü Evi’nde bir y�l süren
e�itimlere kat�lan her ya�taki kursiyerin

kat�ld��� konser, aileler taraf�ndan büyük ilgi
gördü. Birçok dinleyici konseri ayakta

izlemek zorunda kald�. Kad�köy Halk E�itim
Merkezi i�birli�iyle düzenlenen y�l sonu

sergisi ise, 24-26 May�s tarihleri aras�nda
aç�ld�. �ki gün aç�k kalan sergide, yakla��k 50

resim yer ald�. Serginin aç�l�� kokteyline,
Kad�köy Halk E�itim Merkezi Müdürü Nuri

Ba�, Resim ö�retmeni Belgin Atalay ve
kursiyerler de kat�ld�. 

Ko�uyolu Gönüllüleri’nden
SERG� VE KONSER

Kadıköy’de gönüllü grupların koro konserleri ard
arda düzenleniyor. Suadiye, Bostancı ve Kriton

Curi Gönüllüleri’nin konserlerine de ilgi büyüktü. 

SAHRAYICED�D Gönüllüleri, her y�l
yapt�klar� Türk müzi�i konserini bu y�l da
düzenlediler. Kad�köy Evlendirme
Dairesi'nde 5 May�s günü gerçekle�tirilen
konserde, �ef Ahmet Güçlüer
yönetimindeki koro, Ye�ilçam müzikleri ve
Türk Pop Müzi�i eserlerini yorumlad�.
Sahray�cedid Gönüllüleri'nin Anneler Günü
kutlamas� da Sahray�cedid’te gönüllülerin
olu�turdu�u kalabal�k bir kitleyle
gerçekle�tirildi. 6 May�s günü 23 Nisan
Park�'nda gerçekle�tirilen kutlamada
konu�an Ba�kan Beyhan Ünlü, “Her gün
Anneler Günü, annelerimiz her �eyin, en
güzeline ve de en iyisine lay�k” dedi.

Sahray�cedid Gönüllüleri ayn� günün
ak�am� ayn� yerde ate� yak�p H�drellez'i de
kutlad�. Sahray�cedid Gönüllü Evi
taraf�ndan sene ba��nda aç�lan yemek
kursunun kokteyli ise 17 May�s günü 23
Nisan Park�'nda gerçekle�tirildi. Yemek
hocas� Mücella Ünal’�n ve kursiyerlerinin

haz�rlam�� oldu�u kokteyle, �nal
Ayd�no�lu, Gönüllü E�itim ve
Dan��ma Merkezi Yönetim
Kurulu üyeleri Haluk Okumu�,
Nurhan Kutman, Gülçin Ergun,
Ay�en Gürer ve tüm gönüllü
ba�kanlar kat�ld�. Gönüllü Evi
Ba�kan� Beyhan Ünlü, “Mücella
hoca ile gurur duyuyoruz.
Kendisi umar�z gelecek
senelerde de bizimle çal��may�
kabul eder” dedi.

Sahrayıcedid’te çeşitli etkinlikler
Sahrayıcedid Gönüllüleri,

geçti�imiz günlerde konser verdi,
kutlamalar yaptı.
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● Semra ÇELEB�

Tür ki ye ede bi ya t�n da önem li bir ye ri olan, ka d�n
ede bi ya t� n�n ön cü le rin den Ay la Kut lu, bu y�l il ki
dü zen le nen Ka d�n Ya zar lar Sem poz yu mu’nun ko -

nu suy du. Ye ni Yüz y�l Üni ver si te si ve Ada lar Be le di ye -
si’nin bir lik te dü zen le di �i 1. Ka d�n Ya zar lar Sem poz yu -

mu , “Ay la Kut lu Ede bi -
ya t�” te ma s�y la 25-26 Ma -
y�s gün le rin de Bü yü ka da
Ana do lu Ku lü bü’nde ger -
çek le� ti.

Ada lar Be le di ye si’nin
ev sa hip li �in de ya p� lan
sem poz yu mun aç� l�� prog -
ra m� na, Ye ni Yüz y�l Üni -
ver si te si Rek tö rü Prof.Dr.
Aki le Gür soy, Fen-Ede bi yat
Fa kül te si De ka n� Prof. Dr.
Gün se li Sön mez �� çi ve Ada -
lar Be le di ye Ba� ka n� Dr.
Mus ta fa Far sa ko� lu ko nu� ma c� ola rak ka t�l d� lar. 

Ba� kan Far sa ko� lu, ko nu� ma s�n da;
“Ay la Kut lu Ede bi ya t� ile ba� la yan 1.
Ka d�n Ya zar lar Sem poz yu mu’nun, Ada -
lar’da ger çek le� me si ve böy le de �er li bir
et kin lik te siz le re hi tap et mek bi zim için
ol duk ça an lam l� ve onur ve ri ci dir. He pi -
ni zin bil di �i gi bi, Ada lar de di �i miz de
ak l� m� za kül tür, sa nat, ede bi yat ge li yor.
Geç mi� ten gü nü mü ze bak t� �� m�z da; çok
k�y met li �a ir, ya zar, bi lim in sa n�, res sam
ve po li ti ka c� la r� m� z�n bu ra da ya �a d� �� n�
gö rü yo ruz. Bü yü ka da’m�z dan Re �at Nu -
ri Gün te kin, Nu rul lah Ataç, Me lih Cev -
det An day, Ata ol Beh ra mo� lu, Hey be li -
ada’dan Hü se yin Rah mi Gür p� nar, Ah met Ra sim,
Bur ga za da’ya geç ti �i miz de; Sa it Fa ik Aba s� ya n�k,
K� na l� ada’dan Fa z�l Ah met gi bi k�y met li ede bi yat ç� -
la r� m�z dan on lar ca s� n� sa ya bi li riz. Biz ler, ye rel yö ne -
tim ola rak Ada lar’�n ede bi yat la, sa nat la, dost luk ve

ba r�� la an�l ma s� n� is ti yo ruz. Ay la Kut -
lu Türk ede bi ya t� ve ka d�n ede bi ya t�
aç� s�n dan çok önem li bir ya zar d�r.
Ken di si ni hem bir oku ru ola rak hem
de sem poz yu ma kat k� s�n dan do la y�
kut lu yor ve te �ek kür edi yo rum.” de di.  

Bil gi Ya y� ne vi’nin de kat k� la r�y la,
Bü yü ka da Ana do lu Ku lü bü’nde ger -
çek le �en sem poz yum da, Ay la Kut lu
Ede bi ya t�; Ka d�n Söy lem le ri, Me kân,

Ta sa r�m, Dil, Sa nat Ta ri hi, Ma sal lar, Türk Si ne ma -
s�’nda Ede bi yat Uyar la ma la r� ve Sos yo-Po li tik Uy -
gun luk, Za man, Fe oda lizm �m ge le ri ve Fe oda lizm
Ele� ti ri si, Do �a �m ge le ri, Göç Ol gu su gi bi de �i �ik
aç� lar dan in ce len di.
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� Katalonya'ya Selam
� George Orwell (Eric Blair)
� Çeviren: Jülide Ergüder
� BGST Yayınları / Anı-Anlatı Dizisi

"Sahtekârl���n evrensel düzeyde

egemen oldu�u dönemlerde, gerçe�i
söylemek devrimci bir eylemdir."
� George Orwell-

George Orwell'in 1938 y�l�nda
yay�mlanan kitab� Katalonya'ya Selam,
Orwell'in bir milis olarak kat�ld���
�spanya �ç Sava��'ndaki deneyimlerini
konu al�r. Orwell'in birinci elden
tan�kl���na dayanan bu
kitap, fa�izme kar��
yürütülen sava�a ���k
tutman�n yan� s�ra
�spanya'da ba�layan
toplumsal devrimi,
cumhuriyetçiler
cephesinde anar�istler
ile komünistler
aras�ndaki çat��malar�
önyarg�lardan uzak bir
yakla��mla
yans�tmaktad�r. Ne var
ki yay�mland���
dönemde aç�k ve
çarp�c� içeri�i sebebiyle
uzunca bir dönem
gözlerden uzak
tutulmu�, gereken ilgiyi
görmemi�tir. Yazar�n en
ünlü kitaplar�ndan 1984
ve Hayvan Çiftli�i'nin
olgusal arka plan�n�
merak edenler için
Katalonya'ya Selam
muhakkak okunmas�
gereken bir kitapt�r. 

"Katalonya'ya Selam

bence George Orwell'in en önemli
eseridir. �spanya �ç Sava��'na dair
pek çok �ey biliyor olmama ra�men,
bu kitap benim için oldukça
ayd�nlat�c� oldu... Orwell dürüst bir
adamd�. Kendisini, ideolojik denetim
sistemlerinden kurtarmaya çal��m��
ve bunda ba�ar�l� olmu�tur; i�te tam
da bu sebeple gayet s�ra d��� ve
takdire �ayan bir insand�r."

-Noam Chomsky-
� 50 Soruda Ya�amın Tarihi
� Deniz �ahin
� Bilim ve Gelecek Kitaplı�ı

Bilim ve Gelecek Kitapl��� "50
Soruda" dizisinin
yedinci kitab� olan 50
Soruda Ya�am�n
Tarihi'nde, �TÜ
Moleküler Biyoloji ve
Genetik Bölümü
Ara�t�rma Görevlisi
Deniz �ahin,
canl�l�kla ilgili temel
bilgileri vermenin yan�
s�ra, evrenin tarihini
canl�l�k ba�lam�nda
yeniden kuruyor. 

Yazar�n, canl�l�kla
ilgili oldukça geni� bir
bilimsel ba�lamda
ilerlerken geçti�i kimi
sorular �öyle:

Ya�am�n
organizasyonu nas�ld�r?
Arsenik seven
bakteriler: Ya�am�n
biyokimyas�n�n tan�m�
de�i�iyor mu? Hücrenin
yap�s� nas�ld�r, hücrede
bilgi ak��� nas�l olur?
Canl�lar nas�l
çe�itlenmi�tir? Evrim

kuram� ile ilgili yanl�� bilinen noktalar
nelerdir? Evrende ya�am nerelerde
ortaya ç�kabilir? Dünya d���nda ya�am
var m�d�r? Evren nas�l ortaya ç�km��t�r?
Dünya ne zaman ve nas�l olu�tu?
Dünya'da ya�am ne zaman ve nerede
ba�lad�? Ya�am için gerekli öncü
moleküller nelerdir? Ya�am�n ortaya
ç�k���n�n, laboratuar �artlar�nda deney
yap�labilmi� midir? Kendini ço�altabilen
ilk molekül / sistem hangisidir? �lk hücre
zar� nas�l olu�tu? E�eyli üreme nas�l
ortaya ç�kt�? Memeliler nas�l ortaya
ç�kt�? Dinozorlar yok oldu mu? �nsan�n
evrimindeki temel a�amalar nelerdir?
Dünya üzerinde canl�l�k hiç yok olu�un
e�i�ine geldi mi? Bugün kitlesel bir yok
olu�un e�i�inde miyiz?

KÖ�ES�K�TAP
Hazırlayan: Ula� YILMAZ

ulas1980@gmail.com

GAZET�M�Z�N gönüllü muhabirlerinden Selcan
Mercankaya ya�am�n�; Özel Atacan E�itim Kurumlar�
Kurucusu ve Genel Müdürü Yusuf Tavukçuo�lu’nun
tiyatro, sinema ve dizi filmlerinden tan�d���m�z o�lu

Gürkan Tavukçuo�lu ile birle�tirdi. Çiftin nikâh� 7 May�s
Cumartesi günü Kad�köy Belediyesi Nikâh Salonu’nda

yakla��k bin ki�inin kat�ld��� törenle k�y�ld�. Selcan’�n
�ahitli�ini i�adam� Galip Karata�, Gürkan’�n �ahitli�ini

ise Kad�köy �lçe Milli E�itim Müdürü Fer�at Ayar
üstlendi. Çiftin, Kad�köy’ün ünlü bir mekân�nda

gerçekle�en dü�ünü ise muhte�emdi. Nikâha oldu�u
gibi dü�üne de i�, sanat ve e�itim dünyas�ndan ünlü
isimler kat�ld�. Tavukçuo�lu soyad�n� alan Selcan’�n

mutlulu�u görülmeye de�erdi. Biz de Gazete Kad�köy
olarak genç çifte mutluluklar diliyoruz.

KAYIP 
Ahmet Lütfü Bingöl’e ait �stiklal Madalyas� Berat�n�

kaybettim. Hükümsüzdür.
A.Necdet B�NGÖL

Kapan��� 2005 y�l�nda yap�lan Sercan Tekstil firmas�na ait
evraklar�m� kaybettim. Hükümsüzdür.

Akif AV�AR
Nüfus cüzdan�m� kaybettim. Hükümsüzdür.

Esra G�DERO�LU
Kasda� A.�'ye ait a�a��da seri no.lar�n�n belirtildi�i,

030601-030701-030801-030901-54001-55000 seri nolu
14 adet Otopark fi�i kaybolmu�tur. Hükümsüzdür.

KASDA� A.�. 

MUTLULUKLAR
Selcan ve Gürkan…

SUAD�YE’DEK� Mustafa Mihriban Boysan
�lkö�retim Okulu ö�rencileri hünerlerini sergiledi. Aç�l���n�

Okul Müdürü Müslim Y�ld�z'�n yapt��� sergide, okulun
6.,7. ve 8. s�n�f ö�rencilerinin Teknoloji ve Tasar�m

dersinde yapt�klar� projeler sergilendi. Ö�retmen At�lgan
Gökmen'in rehberli�indeki sergi 16-17 May�s tarihlerinde

okul bahçesinde aç�k kald�. Sene sonu etkinlikleri
kapsam�ndaki sergi, büyük ilgiyle kar��land�.

Öğrencilerden
tasarımlar

● Bü�ra DURGUN

KADIKÖY Belediyesi Muhtar Özkaya Halk
Kütüphanesi'nin düzenledi�i ''Aç�k Hava

Kütüphanesi'' etkinlikleri sona erdi. 24-27 May�s
tarihleri aras�nda  Selamiçe�me Özgürlük Park�'nda
gerçekle�tirilen etkinliklerde, ressam Birsel Bosut

Gürbüz, çocuklarla kitaplar�n ve renklerin dünyas�nda
bulu�tu. Çocuk kitaplar� yazar� Ceren Ak�ll�o�lu'nun
söyle�i ve imza günü yapt��� etkinlikler kapsam�nda,

kütüphaneci-drama e�itmeni Çi�dem Odaba��
çocuklar için drama çal��mas� gerçekle�tirdi. Elma ve

Tudem yay�nlar�n�n destekçisi oldu�u etkinliklerde,
çocuk yazarlar� Nur �çözü ve Toprak I��k ile söyle�i ve

imza günleri yap�ld�. Muhtar Özkaya Kütüphanesi
Sorumlusu Jale Kaymaz, ''�nsanlara okuma

al��kanl���n� kazand�rmak amac�yla insanlar�n sadece
dört duvar aras�nda de�il imkan olan her yerde kitap

okuyabilece�ini göstermek için bu etkinliklerini
düzenledik'' dedi.

Adalar Belediyesi ve Yeni Yüzyıl
Üniversitesi ortaklı�ında yapılan,

1. Kadın Yazarlar
Sempozyumu’nda, Ayla Kutlu
Edebiyatı; sunulan 30 bildiri ile

de�i�ik açılardan incelendi.

Kadıköy Maarif’te haziran coşkusu
Ka d� köy Maa rif ca mi as� n�n ge le nek sel “Ta -

la� Bö re �i Gü nü”, 4 Ha zi ran 2011 Cu mar -
te si gü nü, 14: 00 -19: 30 sa at le ri ara s�n da,

me zun lar der ne �i Ka d� köy Maa rif Ko le ji ve Ana -
do lu Li se si Me zun lar Der ne �i (KA L�D) or ga ni -
zas yo nun da ger çek le� ti ri le cek. Et kin lik te, me zu -
ni yet le ri nin 25. y� l� n� kut la yan 1986 me zun la r� n�n
“25.Gü mü� Y�l Ser ti fi ka” ve son bir y�l için de
ken di ala n�n da önem li ba �a r� la ra im za at m�� me -

zun la ra ve ri len “Kris tal Mar t�” ödül tö ren le ri dü -
zen le ne cek. KA L�D Yö ne tim Ku ru lu Ba� ka n�
Ak gün A. Yar d�m c�, ''1950'li y�l lar dan bu gü ne
oku lu muz da gö rev alan 300’e ya k�n de �er li ö� ret -
me nin ka t� l� m� n� te yit et ti �i miz bu Ta la� Bö re �i
Gü nü'nde; dö nem ko ri dor la r�n da es ki gün le ri mi zi,
ho ca la r� m�z ve Maa rif li ar ka da� la r� m�z ile yad
ede ce �iz. Ders sü re si bo yun ca s� n�f lar da, ko ri dor -
lar da dö nem ar ka da� la r� m� z� top lu ola rak gö re bi -
le cek, ö� ret men le ri miz le soh bet edip me zun ol -
duk tan son ra de �e ri ni da ha iyi an la d� �� m�z o ko ri -
dor lar da y�l lar ön ce ki he ye ca n� tek rar ya �a ya ca -
��z'' de di.

■ KR�S TAL MAR TI ÖDÜL LE R�
2001 y� l�n dan bu ya na,  son bir y�l için de

ken di alan la r�n da bel li bir ba �a r� ya im za ata rak
isim le ri ni du yur mu�; bir bi lim ve ya sa nat ese -
ri ver mi� me zun lar ara s�n dan se çi len ki �i le re

ve ri len Kris tal Mar t� Ödül le ri’ne bu se ne; teo -
rik ve de ney sel par ça c�k fi zi �i ne kat k� la r�n dan
do la y� bi lim in sa n� Prof. Dr. Me tin Ar�k, ül ke -
mi zin seç kin ope ra sa nat ç� la r�n dan bi ri si ol ma -
s� ve e�it men lik, ile ti �im da n�� man l� ��, oyun
ya zar l� ��, yö net men lik ve oyun cu luk gi bi fark -
l� alan lar da da var ol ma s�n dan do la y� ope ra sa -
nat ç� s� Müj gan Öz çay, Ulu sal Kalp Sa� l� ��
Po li ti ka s�’n�n olu� tu rul ma s� için gös ter di �i ça -
ba lar dan do la y� kalp ve da mar cer ra h� Prof.
Dr. Cem Al han,  �le ri tek no lo ji içe ren, ni te lik -
li bir ürün ge li� tir me si ve dün ya da sa� l�k sek -
tö rün de stent ko nu sun da bi li nen bir mar ka
üret me sin den do la y� Dr. Cem Boz kurt ve 54.
Ulus la ra ra s� Avu kat lar Bir li �i'nin �s tan bul'da
ya p�l ma s� n� sa� la ma s� ve kon gre ye ba� kan l�k
yap ma s�n dan do la y� Av. Dr. Ha kan Ön cel la -
y�k gö rül dü.

Türkiye Edebiyatı’nda 1990’larda
yerini alan kadın edebiyatının

öncülerinden Ayla Kutlu,
yapıtlarında, öznel psikolojik

olayları anlatırken Türk
toplumundaki tarihsel ve

toplumsal geli�meleri aktardı.
Türk edebiyatının önemli

ödüllerini kazanan Ayla
Kutlu’nun bazı yapıtları

senaryola�tırıldı ve filme alındı. Ayla
Kutlu, yazarlı�a 35 ya�ında iken ba�ladı.

�lk öykü ve yazıları Özgür �nsan dergisinde
Aygen Berel adıyla yayımlandı. �lk romanı

Kaçı�’ı 1977’de tamamladı. 1985 yılında Bir
Göçmen Ku�tu O adlı romanıyla Madaralı

Roman Ödülü’nü kazanan Ayla Kutlu, 1990
yılında Sen de Gitme Triyandafilis adlı yapıtıyla

Sait Faik Hikâye Ödülü’nü aldı. Bu öykü
senaryola�tırıldı, yazara En �yi Senaryo dalında
Altın Koza ödülünü getirdi. Daha sonra Sen de
Gitme adıyla film yapıldı, 1996’da Altın Portakal

ve Altın Koza Film �enliklerinde
toplam 14 ödül toplayarak büyük

bir ba�arı kazandı. Ho�çakal
Umut ve Solgun Sarı Bir Gül
yazarın filme çekilen di�er
yapıtlarındandır.
Ayla Kutlu, 1990’larda çocuk
kitaplarına yöneldi ve yirmiye

yakın çocuk kitabı yazdı. Aynı
dönemde, kadın sorunlarına

e�ilen yapıtlar verdi. Kadın
sorunlarını açıkça ortaya koyan

yapıtlarından Kadın Destanı adlı manzumesini
klasik destan yapısı ve ko�uk biçiminde
kaleme aldı. Bu yapıt, Gılgamı� Destanı’na bir
göndermeydi; Kutlu, Kadın Destanı’nda kadının
mitolojik (Söylencebilim) ça�lardaki öyküsünü
bugünkü öyküsüne ba�lamı�tı. 1995 yılında
yazdı�ı ‘Mekruh Kadınlar Mezarlı�ı’ Yunus
Nadi Roman Arma�anına de�er bulundu.
Ayla Kutlu, ya�amını Ankara’da profesyo nel
ya zar ola rak sür dü rü yor.

KA DIN EDE Bi YA TI NIN ÖN CÜ SÜ: AY LA KUT LU

Fo to� raf lar:
Can su ÇA �IR TE K�N
Mer ve KE ÇE C� O� LU

1. Kadın Yazarlar Sempozyumu’nda
AYLA KUTLU KONUŞULDU
1. Kadın Yazarlar Sempozyumu’nda
AYLA KUTLU KONUŞULDU
1. Kadın Yazarlar Sempozyumu’nda
AYLA KUTLU KONUŞULDU
1. Kadın Yazarlar Sempozyumu’nda
AYLA KUTLU KONUŞULDU
1. Kadın Yazarlar Sempozyumu’nda
AYLA KUTLU KONUŞULDU
1. Kadın Yazarlar Sempozyumu’nda
AYLA KUTLU KONUŞULDU

Açıkhavada
kitap okudular
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● Semra ÇELEB�

Ha zi ran… Ya z�n ha ber ci si, gü ne �in
sev gi li si, top ra ��n be re ke ti, ge ce le -
ri ‘ley lak ve to mur cuk ko kan’, ay -

la r�n bel ki de en gü ze li… Ama bu top rak -
lar da ya �a yan lar için ay n� �ey söy le ne bi lir
mi bil mi yo rum. Bi zim için Ha zi ran’�n ilk
gün le ri de mek, bi zi biz ya pan üç bü yük �a -
ir ve ya za r� m� z�n ar d� ar d� na top ra �a dü� -
tük le ri gün ler de mek… Ha zi ran de mek,
yü re �i hep hal k� için at m��, on lar için yaz -
m��, ha pis ler yat m��, i� ken ce ler gör mü�,
sür gü ne gön de ril mi� üç bü yük in sa n� an -
mak de mek… 3 Ha zi ran 1963’te Na z�m
Hik met, 2 Ha zi ran 1970’te Or han Ke mal
ve 2 Ha zi ran 1991’de Ah met Arif’i kay -
bet tik. 

Bu ül ke nin ba� ka bir yü rek i� çi si
Ha san Hü se yin Kork maz gil, ara la r�n da
7 y�l ol sa da, ay n� gün ler de ölen Na z�m
Hik met ve Or han Ke mal’in ar d�n dan
�öy le an lat m�� t� için de ki yan g� n�: “3
Ha zi ran 1963. Du yu yo rum ki Nâ z�m
Hik met öl mü�. Bir sa nat ç� için, böy le
bir ha be ri so �uk kan l� l�k la kar �� la mak
ola nak s�z! ‘Ha va ley lak/ve to mur cuk
ko ku yor/uy anam anam/ha zi ran da öl -
mek zor’ di ze le ri dö kü lü yor du dak la -
r�m dan. (...) 2 Ha zi ran 1970... Du yu yo -
rum ki Or han Ke mal öl mü�. Yi ne ay n�
di ze ler, yi ne ken di li �in den...”
■ ‘GÜ ZEL YÜZ LÜ �A �R’ NA ZIM

20 Ka s�m 1901’de Se la nik’te do -
�an Nâ z�m, bir dün ya �a iri dir an cak biz
Ka d� köy lü ler’in yü re �in de ay r� bir ye ri
var d�r. Y�l lar son ra va tan da� l� �a ge ri
al�n d� ��n da nü fu sa ka y�t l� ol du �u yer
ha ne si ne Ka d� köy Fe ner yo lu ya z� lan,
Ba ha ri ye, Sü rey ya Ope ra s� de yin ce ak -
la ba ba s� ge len, �i ir le rin de Ka d� köy'e
bir se lam çak ma y� ih mal et me yen bü -
yük us ta ay n� za man da Ka d� köy lü bir

�a ir dir. Ama bun dan çok da ha önem li si
dur du rak bil mez ener ji siy le y�l ma dan
halk için ça l�� m�� ve bu yol da ömür tü -
ket mi� bir ay d�n d�r. Da ha Kur tu lu� Sa -
va �� y�l la r�n da Ana do lu’ya geç er ve sö -
mü rü ye kar �� halk la bir lik te mü ca de le
eder. Nâ z�m’�n 1921’de Rus ya’ya git -
me si ve ko mü nizm le ora da ta n�� t�k tan
son ra Tür ki ye dön me siy le bir lik te ya -
y�m lan ma ya ba� la nan �i ir ve ya z� la r�
dai ma so ru� tur ma l�k ol ur ve y�l lar ca

ha pis yatar. Ha pis tey ken bi le hal k� için
yü re �i çar par. Bu nu usul usul �i ir le ri ne
dam la t�r fa kat Nâ z�m’�n �ii ri öm rü bo -
yun ca ya sak l� d�r. Onun �ii ri an cak
1965’te öz gür lü �ü ne ka vu�ur. Ya ni öl -
dük ten an cak 2 y�l son ra… 1950’de bir
af ya sa s�y la ha pis ten ç� kan Nâ z�m, as -
ke re al� na ca �� ve öl dü rü le ce �i du yum -
la r� üze ri ne yurt  d� �� na ka çar ve Tür ki -
ye va tan da� l� ��n dan ç� ka r� l�r. Bun dan
son ra �i iri ne bir gur bet lik ve va tan has -
re ti yer le �ir. Ni te kim 3 Ha zi ran 1963’te
sür gün de be de ni top ra �a dü �er. Ar d�n -
dan Pab lo Ne ru da “Ni çin öl dün Nâ -
z�m?/Ne ya pa r�z �im di biz/�ar k� la r�n -
dan yok sun?” di ye hay k� ra cak t�r.

■ �� Ç� N�N EME �� OR HAN
KE MAL’�N RO MAN LA RIN DA

Us ta n�n yü re �i uzak ta top ra ��n al -
t�n da ü�ür ken Ana do lu’da bir ba� ka ay -
d�n Or han Ke mal, 2 Ha zi ran 1970’te
dü �er top ra �a. Ada na’da 15 Ey lül
1914’te do �an ya zar, ha ya t� n�n bü yük
bir bö lü mü nü yok sul luk için de ge çir di

ve eser le rin de i� çi le ri, ha mal la r�, çift çi -
le ri tam bir ger çek lik le yan s�t t�. Dü zen -
li bir e�i tim ola na �� ol ma ma s� na ra� -
men onun yaz d�k la r� tec rü be le ri dir,
onun a�i na ol du �u du rum lar d�r.
1938’de Ni� de’de as ker li �i ni ya par ken
“Mak sim Gor ki ve Nâ z�m Hik met oku -
mak”, “Ya ban c� re jim ler le hin de pro -
pa gan da” suç la ma s�y la be� y�l ha pis ce -
za s� na çarp t� r� l�r. 1940’ta Bur sa Ce za -
evi’nde Nâ z�m’la ta n� ��r ve onun top -
lum cu gö rü� le rin den et ki le nir. Ki za ten
onu öy kü ve ro man yaz ma ya te� vik
eden de Nâ z�m’d�r. Bir dö nem ha mal -
l�k, ame le lik gi bi i� ler de ya pan Or han
Ke mal, 1950’de ai le siy le �s tan bul’a
yer le �ir. Ge çi mi ni ka le miy le ka zan ma -
ya ba� la yan ya zar, 1958’de “Kar de�
Pa y�” ad l� öy kü süy le Sa it Fa ik Hi kâ ye
Ar ma �a n�’n� al�r. Yi ne 1969’da Türk
Dil Ku ru mu ödü lü nü ve Sa ik Fa ik Hi -
kâ ye Ar ma �a n�’n� “Ön ce Ek mek” ad l�
ki ta b�y la al�r. Or han Ke mal, Bul gar
Ya zar lar Bir li �i’nin ça� r� s� üze ri ne git -
ti �i Sof ya’da, te da vi gör mek te ol du �u
has ta ne de ha ya t� n� kay be der.
■ NA MUS �� Ç� S� AH MET AR�F

Bu iki bü yük ay d�n dan y�l lar son ra
mert li �i ve sa mi mi ye ti yü rek ok �a yan
Ah med Arif dü �e cek tir top ra �a. Yi ne
bir Ha zi ran gü nü... Yi ne ley lak ve to -
mur cuk ko ku la r� ara s�n da. Bu bü yük
ozan 21 Ni san 1927’de Di yar ba k�r’da
do �ar. Ba ba s� Si ve rek’e ta yin ol duk tan
son ra bu ra da il kö� re ti me ba� lar. Si ve -
rek onun için ha ya t� an la ma ya ba� la d� -
�� bir yer dir ki bu ra da ö� re nir a�i re ti,
top lum sal ili� ki le ri. Yi ne Kürt çe’nin
Kur manç ca ve Za za ca leh çe le ri ni Si ve -
rek’te, Arap ça’y� Har ran’da ö� re nir.
An ka ra Dil ve Ta rih Co� raf ya Fa kül te -
si Fel se fe bö lü mün de ö� ren ciy ken iki
de fa tu tuk la n�r. Ha pis gün le ri i� ken ce
ve aç l�k için de ge çer. Öy le ki bu bü yük
ozan ç�l d�r ma nok ta s� na ge lir. Bu y�l -
lar da ki ezi yet le ri ne ra� men o “da� la r� -
na ba har ge len mem le ke ti ni” dü �ü nür
ya da ran za di bin de ol ma ya cak dü� le re
da lar. Ba zen de Çu ku ro va’da d�r onun
yü re �i, Ci ba li’de, �r gat i� çi le ri ara s�n da.
Sö mü rü len ac� l� hal k� n�n en di �e sin de -

dir. Ah med Arif de 2 Ha zi ran 1991’de
ha ya ta göz le ri ni yu mar.

Ha yat la r�n da sür gü nün, mah pus la -
r�n ve i� ken ce le rin hiç ek sik ol ma d� ��
üç yü rek... Nâ z�m sür gün lük yur dun da,
Or han yok sul luk için de, Ah med ses siz -
ce bir Ha zi ran gü nü ara m�z dan ay r� l� -
yor lar. Ve biz her y�l Ha zi ran ay� n�, içi -
miz de bir bu ruk luk la kar �� l� yo ruz…

Kay nak: �b ra him Genç / Ra di kal
Ga ze te si

e�er li oku yu cu! Bu ya z� ‘saç ma la ma hak k�’ Ka nu nu bu -
lun du �u var sa y� la rak ya z�l m�� t�r. Lüt fen ba ��� la ya rak oku -
yun. 19. yüz y� l�n mo der nist dev let adam la r�n dan ün lü Ah -
met Ve fik Pa �a, bü yük ko med ya mü el li fi Mo li eré’in eser -
le ri ni Fran s�z ca’dan çe vir mek le kal ma y�p, on la r� ül ke nin

gö re nek ve ge le nek le ri ne; da ha do� ru su ya �am kül tü rü ne uyar -
la ya rak, ade ta yer li eser ler ha lin de sah ne len me si ni ger çek le� tir -
mi� ti. Çe �it li na z�r l�k lar, Bur sa Vi la ye ti Va li li �i, Pa ris Bü yü kel çi li �i
de ya pan A.V. Pa �a, Bur sa’da bir ti yat ro kur mu� tu. Pa �a, k� sa bir
sü re ya �a yan I. Me� ru ti yet Mec li si’nde ba� kan l�k gö re vi ni de yü -
rüt mü� tü. Adap tas yon ya ni uyar la ma, bir kav ram ola rak Ah met
Ve fik Pa �a’n�n Mo li eré adap tas yon la r�y la en te lek tü el söz cük dar -
c� ��n da ye ri ni al m�� t�r. Aziz mil le ti miz esas iti ba riy le deh �et li bir
adap tas yon ve tak lit be ce ri si ne sa hip tir. �h ti mal ki, Pa �a da mil -
le ti nin bu ye te ne �i nin tem sil ci le rin den di.

Her ney se; adap tas yon ka bi li ye ti ne sos yal ha ya t�n her ala -
n�n da ki uy gu la ma la r� na, her an her gün ta n�k ol mu yor mu yuz?
Mil le ti mi zin mad di uy gar l� ��n ye ni lik le ri ne, ge tir di �i ola nak la ra
kar �� do yum suz lu �u nu, me ra k� n�, ha ya t� na ka t� ver me sin de ki ça -
buk lu �u tak dir et me mek müm kün de �il dir. Me se la �e hir ha ya t� -
n�n müt hi� ens trü man la r�n dan olan ‘dol mu�’ ve özel lik le de ‘mi -
ni büs’ün ör güt len me si, sis tem le� ti ril me si, sos yal çev re nin ya p� s� -
na gö re de �i �ik for mat lar da ima la t�, hat ta sa na yi le� me si ba� l� ba -
�� na bir halk ya ra t� c� l� �� (!) sim ge si de �il mi dir? Ne ti ce iti ba riy le bir
‘do lap’ olan buz do la b� n�n Türk top lum ha ya t� na gi rin ce, otur ma
oda la r�n da boy gös ter me si ve ku ru sun dan ya �� na bü tün g� da
mad de le ri nin do la b� ha lin de kul la n�l ma s� bir ba� ka adap tas yon
ör ne �i dir. Ya ra t� c� hal k� m�z ayak ka b� kul la n� m� na ge çi� te de ba� -
s�z ‘mo ka sen’ de nen tü rü sü rat le be nim se mi�, ar ka s� n� ba s� l�r ha -
le ge ti re rek çok yön lü kul la n� m� ger çek le� tir me mi� mi dir? Pi ya sa -
ya sü rü len her tür lü ye ni ay g� t� gö zü nü k�rp ma dan be nim se yen bir
top lu mun üye le ri yiz… Pa ra pi ya sa s�n da ken di mil lî pa ra s�y la be -
ra ber ya ban c� pa ra la r� da bir lik te kul la nan, hat ta on la ra da ha çok
sev gi du yan, de �i �im ci ve ge li �im ci ru ha sa hip in san la r� m� z�n ya -
�am di na miz mi ni gör me di �i miz sek tör yok tur. Söz ge li mi ko nut
edin me de ki, me kân de �i� tir me de ki gö zü nü bu dak tan esir ge me -
yen tu tum; öl çek ve tem po ha t�r lan ma l� d�r. Bel ki de ge ne tik ola -
rak sü zü lüp ge len gö çe be ge le ne �i, bu di na miz mi bes le yen kay -
nak ola bi lir. So nuç ta dört yüz bin li ra l�k, dört çe ker li ara ba s� na
tüp gaz tak t� ran yi �it le rin ül ke si yiz. Gi yim ku �am da ki adap tas -
yon, mak yaj ise ba� l� ba �� na bir ara� t�r ma ko nu su dur. Fa kat top -
lu mu muz ba zen de bir den bi re ge le nek le ri ne sa r� l� ve rir. Ki ra l�k
smo kin(g) ve be yaz ge lin lik li, dans l� ni kâh tö re niy le ye tin me yip;
din sel ri tü eli de bu na ek le di �i bi li nir…  Za man za man co �a rak
dört ha n�m la ev len me ge re �i de or ta ya sü rü lür… Son za man lar -
da bu for mü lün ma ga zin dün ya s�n da s�k s�k yer al� ��, h�z la de �i -
�i me u� ra y�p mo dern le �en; dün ya ya aç� lan (!), de mok ra si ve in -
san hak la r� na, inanç öz gür lü �ü ne ak l� ka yan, il mi, fen ni ve si ya si
yet kin li �e (!) eri �en kim se ler ce di le ge ti ril di �i ni de gö rüp iz li yo ruz.
Eh, dü �ün ce öz gür lü �ü ve de mok ra si yi de hal k� m�z adap te et me
hak k� na sa hip de �il mi dir? Za ten bu de mok ra si çok �e ye ka dir -
dir. Hal k� m�z için de mok ra si nin ve rim le ri say mak la tü ken mez. Ah
bir de ku ral lar ve di sip lin ol ma sa! Bu da apay r� bir ya z� ko nu su -
dur. 

�u dört ha n�m me se le si sa y� sal ba k� m�n dan da be nim ka fa -
m� ka r�� t� r� yor. Bi rin ci si Türk çe’miz de ve halk kül tü rü müz de “Al -
lah’�n hak k� üç tür” di ye bir de yi� var d�r. Ma dem ki ‘dü �ün ce öz -
gür lü �ü’ ve ‘bil gi edin me hak k�’ mo dern ha ya t�n icap la r�n dan d�r;
o hal de ni çin üç de �il de dört (?) di ye so ra bi li riz. Sa k�n bu na icap
de �il icat di ye ta� koy ma y�n! Ne var ki üç de ol sa bu arit me tik ve
de mog ra fik bil gi ve �art lar la ba� da� maz. Ko nu yu man t� ki imi� gi -
bi ka bul et mi� sa y�l ma n�z bir ya na, arit me tik en gel ler se be biy le
pra ti �i de yok tur. Oy sa ki i�in püf nok ta s� ge le nek, inanç, ter cih
me se le si de �il. �� te bu ‘dört le me’ i�in de ki ikin ci ola nak s�z l� �a ge -
li yo ruz.. E�er top lum da ki ai le le rin dört te bi ri, dört le me li olur sa ka -
d�n nü fu su nun er kek nü fu su nun yüz de yir mi be �i nis pe tin de; ya -
r� s� dört le me olur sa ka d�n la r�n er kek le rin iki ka t� ora n�n da, yüz de
yet mi� be �i olur ise ka d�n nü fu su nun er kek le rin üç ka t� ol ma s� ge -
rek mez mi? Ta ma m� n� hiç dü �ün me ye lim. Bu ka dar ör nek le me
ile ye ti ne lim. Pe ki bu ka bu le na s�l top lum sal ça re bu lu na cak? �lk
ak la ge len it ha lat re ji mi dir. Bu na s�l ola cak? Ulus lar ara s� ilan lar
ve re rek du yu ru lar ya p� la bi lir… �� do �al sey ri ne b� ra k� la bi lir. Her -
kes özel it ha lat ya par. Dâ hi li ilan lar da ser best olur. An cak, de -
mok ra si ve dü �ün ce öz gür lü �ü, ay n� za man da in san ve ka d�n
hak la r� na ba� l� ol du �u mu za gö re ba� ka so run lar da ç� ka bi lir. Her
alan da adap tas yon üs ta d� olan in san la r� m�z, bu alan da da ye ni lik
ve de �i �im id di ala r�n da bu lu na bi lir ler. Adap tas yo na de �il ya ra t� -
c� l� �a ba� vu rur lar. Es ki den mev cut ol ma yan ye ni kav ram ve hak -
la ra uy gun ola rak, ba z� ön cü ve cen gâ ver ka d�n lar ‘ada let-kar -
de� lik-E��T L�K’ il ke le ri ge re �in ce, ka d�n la r�n da ay n� �art lar da ai -
le olu� tu ra bi le cek le ri ni ve bir den çok e� ile ai le ku ra bi le cek le ri ni
id di a ede bi lir ler. Üs te lik ka d�n nü fu su nun, er kek nü fu sun dan faz -
la ol du �u bi lin di �i ne gö re, bu ko nu da Da n�� tay, Yar g� tay, Ana ya -
sa Mah ke me si’ne gi de rek so nuç al ma ya kal k� �a bi lir ler. Av ru pa
�n san Hak la r� Mah ke me si’ne bi le gi de bi lir ler. Bu du rum da sev gi -
li ge le nek le ri miz di renç gös te re bi lir. Ama de �i �im di ye ç�r p� nan,
“de �i� me yen kay be der” il ke si ne ba� l� di na mik ve ener jik si ya se -
ti miz ne ya n�t ve re cek tir? Aca ba re fe ran dum mu yap ma l� d�r? Ma -
ama fih ge li �en ve de �i �en top lu mu muz, bir ba� ka de mok ra tik ve
öz gür lük çü, bi rey ci ve hak ç� se çe ne �i de ge li� ti re bi lir: Söz ge li mi,
“Dev let bu i� ten eli ni çek sin, ser best pi ya sa ve li be ra lizm esas ol -
du �u na gö re bu i� le re dev let ka r�� ma s�n; ka d�n ve ya er kek is te -
yen is te di �i ka dar kim sey le ai le kur sun; mo der ni te ve bi rey hak -
la r� n�n ge re �i bu dur” de yip nok ta y� ko ya bi lir si niz. Gö rül dü �ü gi bi
i� ka r� ��k… Es ki kö ye ye ni adet ler ge tir me nin ge re �i var m�? Ge -
li� mi� dün ya ile ara m�z da bin tür lü dert var ken, bir de bu nu ç� kar -
t�p uy gar l�k d� �� i� le re gi ri �i yor lar de dirt me nin âle mi yok. Siz siz
olun 1926 Me de ni Ka nu nu’na �n gi liz si ci miy le sa r� l�n.  Ka d�n la r� da
er kek le ri de hu zur suz et me nin fay da s� yok. Uzak do �u dün ya s� -
n�n ta rih sel bü yük Çin li ‘fey le zof’u Kon füç yus üs ta d�n bir ö�ü dü -
nü nak le de lim: Bil ge Kon füç yus pi lav pi �i re me di �i ve k�y ma y� in -
ce k� ya ma d� �� ge rek çe siy le ka r� s�n dan bo �an m��. (�kin ci e� al ma -
ya te ves sül et me mi� de mek tir.) Ye ni den ev len me ye kal k�n ca, ye -
me �e me rak l� bir ha n� m� e� al m��, “çün kü” de mi� “ka de ri miz tan -
r� la r�n de �il ye me �i mi zi pi �i ren ka d�n la r�n elin de dir”. Hiç ku� ku
duy ma y�n ço cuk la r�n ka de ri de esa s�n da ka d�n la r�n elin de dir. 

HER �EY B�R YA NA AR�T ME T�K B�L ME L�!
Ge le nek ler iyi dir ho� tur ama pra ti �i ço �u za man yok tur. Ge -

çen gün �u Kars’ta ki me� hur bit me mi� hey ke lin y� k� m� s� ra s�n da
hey ke lin ba� k�s m� ko pa r� l�n ca i� çi ler den bi ri “Al la hu ek ber” di ye
se da lan m��… Ge le nek i� te, ne yap s�n? Ho� kar �� la ma l�… AN -
CAK; öl çü di ye de bir �ey yok mu dur? Ma te ma ti �i geç tik, hiç de -
�il se arit me ti �e inan ma l�.

Murat  KATOĞLU
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“…ne anlar acılardan güzel haziran / ne anlar güzel
bahar!” diyecek kadar �airi isyan ettiren aydır

Haziran… Çünkü yürekleri halk için çarpan üç büyük
yazar, bu ayda dü�tüler topra�a: Nazım Hikmet, Orhan

Kemal ve Ahmet Arif…

Türk sanat müzi�ine yeni eserler kazandırmak,
bestecileri yeni eserler üretmeye te�vik etmek

amacı ile geleneksel olarak düzenlenen yarı�maya
bu yıl da be� yüze yakın beste katıldı. Jüride Türk

Sanat Müzi�inin tanınmı� sanatçıları ve bestecileri;
Alâeddin Pakyüz, Mahmut O�ul, Sadun

Aksüt, Göknil Bi�ak Özdemir, Adnan Çoban,
Zeynettin Mara�, Serap Mutlu Akbulut yer

aldılar. Ön jüri tarafından on eser yarı finale
bırakıldı. Halka açık olarak düzenlenen final
konserinde, jüri üyeleri birbirinden güzel 10
eser arasından ilk üç dereceyi belirlemekte

güçlük çektiler. Gecede eser sahiplerinin
kimisi eserlerini kendileri yorumladılar. Bir

kısım beste ise; Gürsel Mercanlı, Sezen Cin,
Erdem Özgen ve Meral Bu�daycı gibi

tanınmı� ses sanatçıları tarafından
seslendirildiler. Ses sanatçılarına te�ekkür

çiçeklerini konsere katılan Türk Sanat
Müzi�i’nin usta sesi Ya�ar Özel verdi. �lk üç

dereceye giren eserler ve sahipleri Jüri Ba�kanı
Sadun Aksüt ve Nesibe Müsevito�lu tarafından
açıklanırken heyecan son noktaya ula�tı.
Yarı�maya �stanbul’dan katılan, bestesi Bülent
Nuran’a ait, güftesi Hanife Uzun’un olan ve Gürsel

Mercanlı tarafından yorumlanan “Ömrümün
Baharı Sende mi Kaldı” isimli hicaz eser
1.inci oldu. �kincili�i �zmir’den yarı�maya
katılan Engin Çır’ın sözleri de kendisine ait
olan ve Erdem Özgen tarafından yorumlanan
“Gözlerine baktım, erdim o ak�am” isimli
hicaz eseri aldı. Üçüncülü�ü de Samsun’dan
yarı�maya katılan, sözleri Sadık Atay’a ait
“Seni ilk gördü�üm günden beri” isimli
nihavent eseri kazandı. Tüm finalistlere ve
jüri üyelerine plaketleri ile ilk üç dereceye
giren eser sahiplerine para ödülleri Kadıköy
Belediyesi adına Nesibe Müsevito�lu
tarafından verildi. Gece dereceye giren üç
eserin tekrar yorumlanması ile sona erdi.

Ü
ni ver si te �en lik le rin den son ra li se li le rin dü zen le di �i
fes ti val ler de kül tür sa nat dün ya s� na dam ga s� n� vur -
ma ya ba� la d�. Üni ver si te le rin gün ler ce sü ren bü yük

fes ti val le riy le ya r� �an, bir çok ün lü sa nat ç� y� genç ler le bu -
lu� tu ran li se fes ti val le ri ne il gi ise hay li bü yük!

■ SHAN TEL, KAL FEST’TE
Ka d� köy Ana do lu Li se si'nin “Tür ki ye'nin en bü yük li -

se fes ti va li” un va n� na sa hip olan et kin li �i KAL fest, bu y�l
6–11 Ha zi ran 2011 ta rih le ri ara s�n da li se li, üni ver si te li
genç le ri ve genç his se den her ke si bu lu� tu ra cak. Haf ta içi
soh bet, se mi ner, gös te ri ve mü zik din le ti le ri nin ger çek le -
�e ce �i fes ti va lin fi na li ise �im di den sa b�r s�z l�k la bek len -
me ye ba� la d�. 11 Ha zi ran Cu mar te si gü nü okul bah çe sin -
de dü zen le ne cek ka pa n�� et kin li �in de Maz har Fu at Öz kan,
Shan tel & Bu co v� na Club Or kes tar, Ogün San l� soy ve
Kung Fu sah ne ala cak. Kon ser le rin ya n� s� ra �i� me oyun
park la r� n�n, özel gös te ri le rin, ya r�� ma la r�n ve bir çok stand
ak ti vi te si nin yer ala ca �� KAL fest'11, fes ti va lin ka pa n�� gü -
nü olan 11 Ha zi ran’da 5 bin ka t� l�m c� y� a��r la ma y� he def -
li yor. KR�S P�, �s tan bul Bil gi Üni ver si te si, MTV Tür ki ye
ve Fi nal Der gi si Ders ha ne si spon sor lu �un da ger çek le �e -
cek or ga ni zas yo na “me zun la r�n oku la ba kan yü zü” KA -
LEV de ope ras yon des te �i veriyor. “Li se Fes ti va li” ta n� -
m� na ye ni bir bo yut ka zan d�r ma y� he def le yen Ö� ren ci
Mec li si, bü tün Ka d� köy Maa rif ca mi as� n� ve tüm mü zik se -
ver le ri 11 Ha zi ran’da KAL fest’te
bu lu� ma ya ça �� r� yor. Ka p� dan 40
TL fi yat la sa t� lan bi let ler, bi le -
tix’ten 35 TL’ye edi ni le bi lir.

■ HAY DAR PA �A’DA
�LK KEZ B�R FES T� VAL

�lk kez bir Kül tür ve Sa nat
Fes ti va li dü zen le ye cek olan Hay -
dar pa �a Li se si de ol duk ça id di al�
bir prog ram la ge li yor. 7–10 Ha zi -
ran gün le rin de okul bi na s�n da ger -
çek le� ti ri le cek olan fes ti val, Ki tap

Fua r� ile ba� l� yor. Ti yat ro gös te ri le ri, film gös te rim le ri,
mü zik din le ti le ri ve bah çe oyun la r�y la zen gin le� ti ri len
prog ra m�n ikin ci gü nün de ise “Zir ve yi Pay la �an lar” ödül
tö re ni ya p� la cak. Hay dar pa �a Li se si ö� ren ci le ri ara s�n da
ya p� lan an ket te en çok oy alan ün lü isim le re ödül le ri ve ri -

le cek. Tö re ne, okul me zu nu ün lü -
ler Ka dir �na n�r, Su nay Ak�n, �z -
zet Gü nay, Gök sel Ar soy ve Er -
kin Ko ray da onur ko nu �u ola rak
ka t� la cak. Fes ti va lin son gü nü
olan 10 Ha zi ran Cu ma gü nü ise,
Hay dar pa �a Li se si ö� ren ci le ri nin
“zir ve de ki grup” ola rak seç ti �i
Du man, bir kon ser ve re cek. Kon -
ser bi let le ri ni bi le tix’ten 25, ka p� -
dan 30 TL fi yat la edi ne bi lir si niz.

www.bi le tix.com

“Ne anlar acılardan güzel Haziran?”

Nâzım Hikmet’i
Anma Gecesi
KADIKÖY Belediyesi, bu y�l da

Nâz�m Hikmet’i unutmuyor ve Bar��
Manço Kültür Merkezi’nde bir anma
gecesi düzenliyor. Ustan�n tam ölüm

y�l dönümü olan 3 Haziran’da
gerçekle�ecek etkinlik saat 20.30’da

Cuma Bolat’�n sunumuyla
ba�layacak. “Çocuklar

Öldürülmesin” adl� k�sa film
gösteriminin ard�ndan Orhan

Karaveli, bir konu�ma yapacak.
Bizim Tiyatro ve Zafer Diper’in �iir-
drama gösterisi sonras�nda Haluk
Çetin ve Muzaffer Özdemir müzik

dinletisi sunacaklar. Etkinlik �.Ü
Devlet Konservatuvar� ö�rencilerinin

“Jokont ile S�-YA-YU” isimli
pantomim gösterisiyle sona erecek.

“Nâz�m Gecesi”ne
tüm Kad�köylüler davetli. 

Kadıköy’ün seçimi: “Ömrümün Baharı Sende mi Kaldı?”
Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen 11. Kadıköy
Türk Sanat Müzi�i Beste (�arkı) Yarı�ması, 25 Mayıs
ak�amı, Kadıköy Evlendirme Salonu’nda düzenlenen

final konseri ile sona erdi.

Kad�köy Anadolu Lisesi'nin “Türkiye'nin en büyük
lise festivali” unvan�na sahip etkinli�i KALfest, bu

y�l 6–11 Haziran günleri aras�nda liseli ve
üniversiteli gençler ile kendini genç hissedenleri
bulu�turacak. Haydarpa�a Anadolu Lisesi de bu

y�l ilk kez Kültür ve Sanat Festivali düzenliyor.

“HORON Karadeniz'in ritmi, tulum ve kemençe
Karadeniz'in sesidir. Horon; sevdalar�n ba�lad���, dertlerin

hayk�r�ld��� yerdir. Dili, inanc�, kökeni ve rengi ne olursa
olsun insanlar�n el ele tutu�tu�u ve hiç bir kar��l�k

beklemeden yan yana geldi�i bir ibadet gibidir. Horon
a�kt�r, özgürlüktür, kar�� duru�tur... Horon eylemdir, Horon

direnmektir! Ya�amlar�m�z ve isyanlar�m�z karde�tir...
Munzur'dan Akdeniz'e, Hasankeyf'ten F�rt�na'ya bütün
nehirler, bu ya�am hepimizindir.” Karadeniz �syandad�r

Platformu, daha güzel bir dünya isteyen herkesi 5 Haziran
Pazar günü saat 16.00’de Selamiçe�me Özgürlük Park�’nda
horon tepmeye ça��r�yor. Bu y�l ikincisi düzenlenecek olan
"Karadeniz �syan ve Dayan��ma Konseri"nde Marsis, Bajar,

Luxus, Ay�enur Kolivar, Aydo�an Topal, Bayar �ahin ve
�syan Korosu �ark�lar�n� horon ve halaylar e�li�inde

söyleyecek. Davetiyeler,  Kad�köy Livane Pub (216 414 40
96) ve 3 Deniz Kitabevi (216 550 21 81)’nden edinilebilir.

www.karadenizisyandadir.org

Daha güzel bir dünya için
HAYD� HORONA!
Daha güzel bir dünya için
HAYD� HORONA!
Daha güzel bir dünya için
HAYD� HORONA!
Daha güzel bir dünya için
HAYD� HORONA!
Daha güzel bir dünya için
HAYD� HORONA!
Daha güzel bir dünya için
HAYD� HORONA!

Liseliler, festivallerle coşacak!
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ortaya ç�kan, kurgunun gerisinde ressam�n
ki�isel tan�kl��� resmin inand�r�c�l���n�
omuzlar...” diyor.  Sergi, 10 Haziran’a dek
görülebilir.
www.kiziltopraksanatgalerisi.net
� Dilek Demirci Resim Sergisi
Dilek Demirci “Çocuklar, A�açlar ve
Burgaz Adas�” resimleriyle Ürün Sanat
Galerisi’nde. Sergi, 9 Haziran’a dek Ürün
Sanat Galerisi’nde izlenebilecek.
www.urunart.com
� Aziz Akpınar Atölyesi
Resim Sergisi
Aziz Akp�nar Atölyesi ö�rencilerinin özgün
çal��malar�n� içeren karma resim
sergisinde resim sanat�n�n temel plastik ve
estetik unsurlar�n�n etüt edildi�i eserler

sergileniyor. Sergi 4–14 Haziran tarihleri
aras�nda Kad�köy Belediyesi Kozyata��
Kültür Merkezi’nde görülebilir.
www.kkm.gen.tr

� FOTO�RAF
GÖSTER�S�
� Ahmet Hadroviç -
‘Açık Hava Hayatları’
Ahmet Hadroviç, 7 Haziran Sal� ak�am�
PhotoWorld Foto�raf Merkezi’nin konu�u
olacak. Hadroviç’in sokaktaki hayat�
foto�raflad��� “Aç�k Hava Hayatlar�” 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 – 0216 418 01 74

� ÇOCUK
� Bahar �enli�i Tiyatro Gösterisi
“Dostlar�m�z her y�l kutlad�klar� bahar
�enli�i için haz�rl�k yaparken Ulu Ç�nar,
�enli�i ba�latacak olan bahar çark�n�
çal��t�rma görevini Çeri’ye verdi�ini ilan
eder. Çeri çark� çal��t�racak sihirli cümleyi

bulabilecek midir? Peki dostlar� Minti, Tiko
ve Fiko’nun ba��na neler gelecektir?”
Tiyatro Lir’in sahneye koydu�u “Bahar
�enli�i” 4 ve18 Haziran tarihlerinde 11.00
ve 13.00’te çocuklarla bulu�acak. Biletler
15 TL’den sat��a sunuluyor.
www.kkm.gen.tr
� Çocuklar için Foto�raf Yaz Okulu
PhotoWorld Foto�raf Merkezi’nde
psikolog e�li�inde ya� gruplar�na göre
özel haz�rlanan foto�raf e�itim
programlar�yla çocuklar ve gençler
dünyaya farkl� bir gözle bak�yor. 3 hafta
sürecek Foto�raf Yaz Okulu, hafta içi
Pazartesi, Çar�amba ve Cuma günleri
gerçekle�ecek. Program sonunda
ö�rencilerin çal��malar� PhotoWorld
Foto�raf Merkezi’nde sergilenecek.
Program kapsam�nda ö�renciler temel
foto�raf bilgilerini ö�renerek, uygulama
çekimleriyle birlikte bir yandan d��
dünyaya tan�kl�k ederken, di�er yandan
aileler, çocuklar�n�n iç dünyas�na yolculuk
yapacaklar. Çocuklar için Foto�raf Yaz
Okulu’nda 7-11 Ya� grubu için haz�rlanan
derslerde ö�renciler foto�raf makinesini
olu�turan parçalar, ���k, hareket, do�ru
kompozisyon, do�ay� ke�fetme ve yak�n
çekim ile Picasa program�n� kullanmay�
ö�renecekler. 12- 16 ya� grubu e�itim
içeri�i ise Dijital Foto�rafç�l�k,  Makine ve
Lensler, Pozlama, Enstantane ve
Diyafram, Foto�raf Çekiminde I��k,
Foto�raf Makinesinin özel fonksiyonlar�,
Do�ru Kompozisyon ve Çekim Teknikleri
konular�ndan olu�uyor. E�itimler 2
uygulama gezisiyle destekleniyor. 
www.photoworldfotografmerkezi.com

� KURS
� Hızlandırılmı� Gitar Programı
K�z�ltoprak’ta faaliyetlerini sürdüren Pipa
Sanat Evi’nde H�zland�r�lm�� Gitar
Program� ba�l�yor. 1.kur, 20 Haziran-13
Temmuz; 2.kur 18 Temmuz-10 A�ustos
tarihleri aras�nda yap�lacak. 1 ayda gitar
çalmay� ve repertuar ö�retmeyi
hedefleyen Pipa’da ayl�k kurs
ücreti 300 TL. Tel.: 0216 330 90 34

KA DI KÖY DI�INDAN
� GEZ�
� �stanbul’a Sadakat Gezisi 
�stanbul’da bir süredir kentin do�al,
tarihsel, sosyal ve ekonomik anlamda
yeniden �ekillenmesine sebep olan bir dizi
karar al�nmakta ve uygulanmakta. �stanbul
S.O.S. i�te bu tedirgin edici geli�melerin
en az�ndan bir kaç�na dikkatinizi
çekebilmek için Atlas Dergisi ve Atlas
Ke�if Kulübü i�birli�iyle geçen y�l�n Ekim
ay�nda �stanbul’a Sadakat Gezilerini

ba�latt�. 5 Haziran 2011 Pazar günü
dördüncüsü gerçekle�ecek �stanbul’a
Sadakat Gezisi’nde, �stanbul’u �stanbul
yapan semtler, yerle�im alanlar�, �stanbul
S.O.S. gönüllüsü profesyonel rehberler ve
bu alanlarda restorasyon çal��malar�
yapm�� mimarlar e�li�inde gezilecek,
semtlerin tarihi, mimari ve sosyal özellikleri
payla��lacak, buralarda uygulanmak
istenen projeler de�erlendirilecek.
�stanbul’a Sadakat Gezginleri, 5 Haziran
Pazar, saat 11.00′den itibaren, Tarlaba��,
Süleymaniye, Zeyrek ve Fener-Balat
semtlerini biraz daha yak�ndan tan�ma
f�rsat� bulacaklar. Ücretsiz yap�lacak bu
gezilere kat�l�m için istanbulasadakat
@gmail.com adresine bir e-posta
gönderilmesi yeterli. 
http://istanbulsos.wordpress.com

� BELGESEL
� DOCUMENTARIST 2011
DOCUMENTARIST �stanbul Belgesel
Günleri, 31 May�s - 5 Haziran 2011
tarihleri aras�nda belgeselseverlerle 4’üncü
kez bulu�uyor. Festivalin bu seneki
program�nda dünyan�n önemli
festivallerinden seçilmi� 80’den fazla film
yer al�yor. DOCUMENTARIST’in bu y�lki
program�; Tüketti�imiz Dünya, �nsan
Manzaralar�: Portreler, Uluslararas�
Panaroma, Post-Komünizm Dönemi,
Focus Romanya, Arap Dünyas�ndan,
Antropoloji-Belgesel, Müzik Filmleri
temalar� alt�nda yer alan ve geni� bir
yelpazeye uzanan filmleriyle dikkat
çekiyor. Türk belgeselcilerin filmleri S�YAD
Seçkisi ve Türkiye Panaroma ba�l�klar�
alt�nda DOCUMENTARIST kapsam�nda
izleyiciyle bulu�acak. 5 Haziran’a kadar
devam edecek festivale dünyan�n dört bir
kö�esinden yönetmen, yap�mc�, festival
temsilcisi, proje sahipleri ve e�itmenlerden
olu�an 40’a yak�n yabanc� konuk
kat�lacak. Gösterim ve etkinlikler, Akbank
Sanat, Frans�z Kültür Merkezi, Pera
Müzesi, Cezayir Salonu, Sismanoglio
Megaro ve Frans�z Anadolu Ara�t�rmalar�
Enstitüsü’nde (IFEA) yer alacak.  Atölye,
sinema dersi ve di�er yan etkinlikler
ücretsiz olup festival biletleri, MyBilet
üzerinden 4 TL’ye al�nabilir.
http://www.documentarist.org

� KONSER
� Geleneksel Yılsonu Konseri
�stanbul Avni Akyol Güzel Sanatlar ve Spor
Lisesi Müzik Bölümü’nün düzenledi�i
Geleneksel Y�lsonu Konseri, 6 Haziran
Pazartesi günü saat 20.00’de �� Sanat Kültür
Merkezi’nde! Müzik Bölümü ö�rencilerinin y�l
boyunca ö�rendiklerini sergileyece�i
konsere tüm müzikseverler davetli.

KA DI KÖYDEN
� FEST�VAL
� Flamenko’nun devleri
Kadıköy’de bulu�uyor!
Pera Güzel Sanatlar’�n 4 y�ld�r düzenli
olarak gerçekle�tirdi�i Flamenko
Festivali’nin bu y�lki aç�l��� Kad�köy’de
yap�lacak. Kad�köy Halk E�itim
Merkezi’nde 9 Haziran Per�embe günü
saat 20.30’da muhte�em bir gösteriyle
aç�lacak olan Festival’de David Perez,
Sergio Gomez, Juan Murube, Vanessa
Montero gibi Flamenko’nun devleri yer
alacak. Festival, 13 Haziran Pazartesi
saat 20.30’da Cemal Re�it Rey Konser
Salonu’nda gerçekle�ecek gösteriyle
kapanacak. Festival süresince;
workshop, �spanyol mutfa��
degüstasyonu, defile, aksesuar tan�t�m�
ve gösteri gibi etkinlikler
gerçekle�tirilecek. Aç�l�� ve kapan��
gecesinin d���nda kalan tüm etkinlikler
Kad�köy ve Taksim’deki Pera
Salonlar�’nda gerçekle�tirilecek.
www.perafestival.org
� 39. �stanbul Müzik Festivali
�stanbul Kültür Sanat Vakf� taraf�ndan
düzenlenen �stanbul Müzik Festivali, 39.
y�l�nda müzikseverleri dopdolu bir
programla kar��l�yor. Temas� “Uzaklara
Yolculuklar” olan festivalin
mekânlar�ndan biri de Kad�köy Belediyesi
Süreyya Operas�. Festival sponsorlu�unu
2006 y�l�ndan beri Borusan Holding’in
üstlendi�i �stanbul Müzik Festivali, bu y�l
4–29 Haziran tarihleri aras�nda
gerçekle�tiriliyor. Üç dünya ve alt� Türkiye
prömiyerine ev sahipli�i yapacak �stanbul
Müzik Festivali, aralar�nda Gidon Kremer,
Yuri Bashmet, Patricia Petibon, Hilary
Hahn, Renée Fleming, Christoph
Eschenbach gibi y�ld�z isimler ve klasik
müzi�in en önemli orkestralar�ndan
Schleswig-Holstein Festival
Orkestras�’n�n da dâhil oldu�u 600’ü
a�k�n yerli ve yabanc� sanatç�y�
�stanbul’da a��rlayacak.
www.sureyyaoperasi.org
� Mini Müzik Festivali
Bant Dergisi, Kad�köy’deki Arkaoda’da
“To The City” adl� mini bir müzik festivali
düzenliyor. 3-5 Haziran günleri aras�nda
gerçekle�ecek festivalin program�nda,
Büyük Ev Ablukada, Julianna Barwick,
Prince Rama, Six Organs of Admittance,
Moon Duo ve Manner gibi müzik gruplar�
bulunuyor.

� ANMA
� Nâzım Gecesi
Nâz�m Hikmet, ölümünün 48.y�l�nda
Kad�köy Belediyesi Bar�� Manço Kültür
Merkezi’nce haz�rlanan etkinlikle
Kad�köy’de an�l�yor. Etkinlik, ustan�n ölüm
y�ldönümü olan 3 Haziran Cuma günü
saat 20.00’de ba�layacak. Konu�malar,
�iir ve müzik dinletilerinin yer alaca��
etkinli�e çe�itli dallardan sanatç�lar
kat�l�yor. Ücretsiz etkinli�e tüm Nâz�m
Hikmet ve �iir severler davetli!
www.bmkm.gen.tr

� T�YATRO
� Vanya Dayı
Sahneledi�i 15 oyunu, 49 ödülle
de�erlendirilen ve sürekli olarak
ülkemizde önceden sahnelenmemi�
oyunlar� izleyiciyle bulu�turan Tiyatro
Stüdyosu, 20. y�l�nda ilk kez bir yak�n
klasik oyunu Anton Çehov’un bir yap�t�n�,
yazar�n 150. do�um y�ldönümünde
sahneliyor. Vanya Day�, 3 Haziran Cuma
günü, Kad�köy Belediyesi’nin
Kad�köylülere bir arma�an� olarak

ücretsiz sahnelenecek. Oyun 20.30’da
ba�l�yor. Davetiyelerinizi ay�rtmay�
unutmay�n! www.kkm.gen.tr
� 8 Kadın
Anadolu Yakas� Lionlar� Tiyatro Aslanlar
Grubu, “8 Kad�n” adl� oyunu Kad�köy
Belediyesi Kozyata�� Kültür Merkezi’nde
sahneliyor. Ücretsiz olarak izleyiciyle
bulu�acak olan oyunu Gülce U�urlu
yönetiyor. “8 Kad�n” oyununu 7 Haziran
Sal� günü saat 20.30’da Kozyata�� Kültür
Merkezi Gönül Ülkü Gazanfer Özcan
sahnesinde izleyebilirsiniz.
www.kkm.gen.tr
� Kuyruklu Yıldız Altında �zdivaç
�ehir Tiyatrolar�’n�n ödüllü oyuncular�,
ayn� zamanda Ko�uyolu sakini olan
Binnur ve Tar�k �erbetçio�lu çiftinin
çal��t�rd��� Ko�uyolu Mahalle Evi Tiyatro
Gönüllüleri 34718, son oyunlar� “Kuyruklu
Y�ld�z Alt�nda �zdivaç”� Kad�köylülerle
bulu�turuyor. Ko�uyolu’nda ya�ayan ve
amatör olarak tiyatroyla ilgilenen ki�ilerin
kurdu�u Tiyatro 34718, bir y�ll�k eme�in
sonunda Hüseyin Rahmi Gürp�nar’�n çok
sevilen eserini sahneye ta��yor.1910
y�l�nda dünyaya bir kuyruklu y�ld�z
çarpaca�� haberi yay�l�r. Oyun bu haberin
�stanbul’un kenar mahallelerinde yaratt���
etkiyi esprili bir dille anlat�yor. “Kuyruklu
Y�ld�z Alt�nda �zdivaç”, 8 Haziran
Çar�amba günü saat 20.30’da Kad�köy
Belediyesi Kozyata�� Kültür Merkezi’nde
ücretsiz olarak izlenebilir.
www.kkm.gen.tr
� Ye�ilçam’dan Sahneye
‘�çimizdeki Sızı’
Moda Sanat Tiyatrosu, klasik Ye�ilçam
melodram�n� sinema perdesinden tiyatro
sahnesine ta��yor… Tavan aras�nda
bulunan günlükle ortak olunan bir a�k
hikâyesi… “�çimizdeki S�z�”, 4 Haziran
Cumartesi günü saat 16.00’da Kad�köy
Belediyesi Bar�� Manço Kültür
Merkezi’nde görülebilir.
www.bmkm.gen.tr

� KONSER
� Uzaklar ve Yakınlar
39. �stanbul Müzik Festivali kapsam�nda
7 Haziran Sal� günü saat 20.00’de
Kad�köy Belediyesi Süreyya Operas�’nda
“Uzaklar ve Yak�nlar” isimli bir konser
düzenleniyor. Uzaklar ve Yak�nlar
projesinde �irin Pancaro�lu biri eski, ikisi
yeni, farkl� yollarda birlikte çal��t��� üç
müzisyen dostunu yan�na alarak
uzaklardan ve yak�nlardan, çok farkl�
zamanlara ait müziklerin kesi�melerine,
kimi zaman hep berabermi�çesine
varolu�lar�na, kimi zaman ise
çarp��malar�na tan�kl�k ediyor. Arp�n
çevresine benzer ama farkl� kültürlere ait
iki çalg�y�, �stanbul kemençesini ve de
“bat�n�n” keman�n� konumlayarak, antik
yol arkada�� perküsyonun rehberli�inde
as�rlar ve denizler geçiyor...
www.sureyyaoperasi.org
� Opera Lyrics
Farkl� zaman ve yerlerde ald�klar� müzik
e�itimleriyle duymak ve söylemek
istedikleri melodileri bir araya getiren
Opera Lyrics, 2009 Haziran ay�nda
temellerini att�. Opera deyince ilk akla
gelen uzun soluklu eserlerin içindeki
keyifli yumu�ak t�n�lar� ortaya ç�karan
müzikal ve operetlerle harmanlayan
Opera Lyrics, her dilden, her türden
müzi�i, sanatseverlerin be�enisine
sunuyor. Bu konseri kaç�rmak
istemiyorsan�z 11 Haziran Cuma günü
saat 20.00’de Kad�köy Belediyesi Bar��
Manço Kültür Merkezi’nde olun.
www.bmkm.gen.tr

� SÖYLE��
� Prof. Dr. Türkkaya Ataöv
Söyle�isi
Prof. Dr. Türkkaya Ataöv,
“Federasyon, Ba�kanl�k, Yar�
Ba�kanl�k” konulu söyle�iyle
Tarihçi Kitabevi’ne konuk
oluyor. 4 Haziran Cumartesi
gerçekle�ecek söyle�i saat
15.00’te ba�l�yor.
www.tarihcikitabevi.com
� Can Ataklı ile Kahvaltılı
Söyle�i
Cunhuriyet Kad�nlar� Derne�i
�stanbul Merkez �ubesi,
gazeteci Can Atakl� ile

“Seçime Do�ru” konulu bir kahvalt�l�
söyle�i düzenliyor. Söyle�i 4 Haziran
Cumartesi günü saat 10.30’da
Kad�köy’deki Be�ikta� Vapur �skelesi’nin
üst kat�nda bulunan Deniz Y�ld�z�
Restaurant’ta gerçekle�tirilecek.
Tel.: 0535 583 60 99

� SEM�NER
� “Tarihte Gezintiler” Semineri
Tarihçi Kitabevi’nde sanat tarihi atölye
çal��malar� kapsam�nda “Tarihte
Gezintiler” Semineri 7 Haziran Sal� günü
Ekin Akal�n ile ba�l�yor. Paris IV
Sorbonne Üniversitesi Sanat Tarihi
Bölümü mezunu olan Ekin Akal�n, tatil
seçimini bilinçli yapmay� sa�lamak için

Türkiye’nin farkl� bölgelerindeki ve tarihin
farkl� dönemlerine ait ta��n�r ve ta��namaz
kültürel mal varl�klar� üzerinden Dünya
Sanat Tarihini anlat�yor.
www.tarihcikitabevi.com
� Aydınlık Oda Seminerleri 
Kad�köy Foto�raf Merkezi’nde 5 hafta
sürecek olan Dijital Karanl�k Oda
Seminerleri tecrübeli e�itmen Ahmet
Özyaz� taraf�ndan veriliyor. Seminerlere
kat�lmak için dizüstü bilgisayar�n�z olmas�
gerekiyor. 8 Haziran saat 10.00–13.00
saatleri aras�nda gerçekle�tirilecek olan
seminerler 6 Temmuz tarihinde sona
erecek. Kay�t ve bilgi için 0216 405 22 62
numaral� telefonla irtibata geçebilirsiniz.

� SERG�
� “Egobalon” Sergisi
�leti�im içindeki sanat�n gücüne inanan
ve bu fark�ndal�kla biraraya gelen çe�itli
disiplinlerdeki sanatç�lardan olu�an 216
Dü�ünce ve Üretim Alan�, Sistem Ar�zas�
ve Bellek Defterleri ana ba�l��� alt�nda
gerçekle�tirdi�i sergilerden sonra
Egobalon ile yine ar�zalardan birine
çengel at�yor. 216; kendini te�hir etme
sevdas�, feyk kimlikler, sahici-sahte
durumlar, be� dakikada sunuma haz�r
ikonlar, en haval� tüketim nesnesi olarak
sanat, sanatç� egosu, popüler kültür
bezemeleri, polemik membalar� ve daha
niceleri için i�neyi kendine çuvald�z� da
“Egobalon”a bat�r�yor. Kad�köy
Belediyesi Caddebostan Kültür
Merkezi’ndeki sergi 19 Haziran’a kadar
görülebilir. www.ckm.gen.tr
� Koleksiyon Sergisi
Selamiçe�me’deki Tolga Eti SanatEvi
Koleksiyonu’nda yer alan Mevlut Aky�ld�z,
Muzaffer Akyol, �adan Bezeyi�, Tufan
Da��stanl�, Bayram Gümü�, Sait Günel,
Abit Güner, Ramu� �pek, Gencay
Kasapç�, Mehmet Koyuno�lu, Muhsin
Kut, Fikret Otyam ve Demet Yersel’e ait
resim, seramik, cam alt� eserler
sergileniyor. Sergi, 30 Haziran’a dek aç�k
kalacak. www.tolgaetigaleri.com
� Karma Takı Sergisi
Tak� tasar�mc�s� Afitap Tufan, Moda’daki
atölyesinde geçti�imiz sezon içinde
tak�severlerle yap�lan dersler sonucu
olu�an tak�lar� sergiliyor. L’ea Silver Tak�
Tasar�m Kolonisi Y�ld�zlar “Yaza
Merhaba” sergisi, 4-11 Haziran tarihleri
aras�nda ziyaret edilebilir. 
Tel.: 0216 414 12 18 
� Ressam Ercan’dan 30.Sergi
Ressam Cansen Ercan, 30. ki�isel
sergisini K�z�ltoprak Sanat Galerisi’nde
aç�yor. Ercan, 35 eserinin yer ald���
sergisiyle ilgili, “�nsan� resim yapmaya
iten nedenler, yani önce ressam�n
kendisiyle girdi�i hesapla�ma ve
yüzle�me iste�i, sonra bu yüzle�meden
do�anlar� biriktirme dürtüsü ve nihayet
biriktirdiklerini gözler önüne serme, bir
anlamda izlenme iste�i; yaratma
güdüsünü ayakta tutar. Ortaya konan
sanatç�n�n kendi içinde ç�kt��� yolculukta
valizine koyduklar�d�r... Öznel olan�n
nesnel olanla çat��mas�n�n sonucunda
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● Ula� YILMAZ

Fa ce bo ok ve Yo utu be gi bi sos yal pay la ��m
si te le rin de k� sa sü re de bin ler ce uy gu la y� -
c� s� olu �an Plan king mo da s�, Tür ki ye'yi

de sar d�. Tür ki ye'li Plan king çi ler, yurt d� ��n da
ç�� gi bi bü yü yen, il ginç bir e� len ce ola rak gö -
rü len et kin li �i, Tür ki ye'de di �er ül ke ler de ki nin
ak si ne ha ya ta da ir me saj la r� n� ilet mek için kul -
la n� yor. �eh rin fark l� yer le rin de yü zü ko yun ya -
ta rak fo to� raf çe ken ve bu fo to� raf la r� in ter net
or ta m�n da pay la �an genç le rin sa y� s� her ge çen
gün ar t� yor. Fa ce bo ok’ta ku ru lan “Plan king -Bu
bir du ru�” gru bu na ka t� lan lar sa de ce e� len mi -
yor, ay n� za man da gü ven li plan king yap ma n�n
yön tem le ri ni öne ri yor lar. Her haf ta sos yal pay -
la ��m a�� üze rin den haf ta n�n en ya ra t� c� plan -
kin gi ni, en gü zel me sa j� n� be lir le yen genç ler,
üze rin den fo to� raf la r� n� ve me saj la r� n� pay la �� -
yor ve amaç la r� n�n teh li ke li du rum lar ya rat mak
de �il, e� le ne rek çe �it li ko nu lar da is te dik le ri
me saj la r� ilet mek, ha yat kar �� olan du ru� la r� n�
ifa de et mek ol du �u nu söy lü yor lar. Di �er ül ke -
ler de ya p� la n�n ak si ne Tür ki ye'de, gü ven li Plan -
king ya p�l ma s� ko nu sun da Fa ce bo ok grup la r�n -
dan de vam l� du yu ru yap t�k la r� n� ifa de eden
''Plan king-Bu Bir Du ru�'' isim li gru bun üye le ri,
''Gru bun ku rul ma s�y la ha ya ta da ir söz söy le -
mek is te yen, bir çok gen cin ka t� l� m� ol du. Fa ce -
bo ok'ta fo to� raf ve vi de o pay la �a rak ha ya ta kar -
�� du ru �u olan, cid di ya da ko mik bir me saj içe -
ren, teh li ke li ol ma yan ya ra t� c� du ru� la r� m� z�,
Plan king ile ser gi li yo ruz'' di ye ko nu �u yor lar. 

■ MAN ÇO'YA SAY GI DU RU �U,
SÜ REY YA OPE RA SI'NI Z� YA RET

Amaç la r� n�n teh li ke li du rum lar ya rat -
mak ol ma d� �� n�n al t� n� çi zen grup üye le ri,
söz le ri ni �öy le sür dü rü yor: ''Biz e� le ne rek
çe �it li ko nu la ra in san la ra me saj la r� m� z� ilet -
mek is ti yo ruz. Yap t� �� m�z ey lem le rin ki mi -
le ri ül ke miz de ki s� nav sis tem le ri ni ha t�r la t� -
yor, ki mi si �s tan bul Bo �a z�'na ya p�l ma s�
plan la nan 3'ün cü köp rü yü ve eko lo jik den -
ge yi, bir di �e ri do �al afet le ri, ki mi le ri de
sür dü rü le bi lir ener ji ve ya �a ma dik kat çe ki -
yor. AKM'nin ka pa l� kal ma s� na �s tan bul'un
tek ope ra s� olan Sü rey ya Ope ra s� önün de
Plan king ya pa rak dik kat çe ki yo ruz. 'Plan -
king Say g� Du ru �u' ad� ver di �i miz et kin lik -
le, Ba r�� Man ço ve Mi mar Si nan gi bi �eh rin
se vi len le ri ne ve üs tad la ra say g� m� z� su nu yo -
ruz.'' Plan king- Bu Bir Du ru� gru bu üye le ri
ey lem le ri ni yap t�k la r� me kân la r� se çer ken
de dik kat ede rek ya ra t� c� ol ma ya ça l�� t�k la r� -
n� kay de de rek, �un la r� söy lü yor: ''Ka d� köy
Al t� yol'da ki Bo �a Hey ke li'nden va pur la ra,
Sul ta nah met Mey da n�'ndan Ar ke olo ji Mü -
ze si'ne, be le di ye oto büs le rin den Tak sim
Mey da n�'na �eh rin fark l� bir çok nok ta s�n da
Plan king ya pan genç le ri gö re bi li yor su nuz.
Genç le ri çe �it li yer ler de yü zü ko yun ya tar -
ken gö ren ler ise hem �a �� r� yor hem de bu
ç�l g�n l� �a bir an lam ver me ye ça l� �� yor.'' 

■ HAL KIN �L G� S�
B�R TÜR K� YE GER ÇE ��...

Genç ler bu du ru� la r� ser gi ler ken Plan -
king ekip le ri nin e� len ce si ba zen re sim çek -
me yi b� rak ma la r� na ne den olu yor. Öy le ki
ya� l� bir tey ze nin Plan king ya pan lar dan bi ri -
ne “Öl dün mü ev la d�m!” de me si, bir ba� ka -
s� n�n du ru �u gör dük ten son ra “Bu yap t� �� n�z
Plan king mi? Yok sa be ni mi kan d� r� yor su -
nuz!” di ye yüz le ri ne bak ma s�, eki bin po zis -
yon al ma dan ön ce �e kil den �ek le gi rer ken ki
ge ri plan hal le ri, so kak hay van la r� na dik kat
çe ker ken, bir kö pe �in Plan king ya pan ki �i ye
ba ca �� n� kal d� ra rak i�e me si, eki bi bu i�i ya -
par ken çok e� len di ri yor. En çok kar �� lan sa
ya ban c� lar la, Türk le rin so ru la r�n da ki fark l� -
l�k, ya ban c� lar h�z la bu i�in key fi ni ç� kart -
ma ya ba kar ken, Türk ler bir bi ri ar d� na se ri
so ru lar so ru yor lar, hat ta ba z� so ru la r�n ce -
vap lan ma s� müm kün ola m� yor. “Siz mi ya -
p� yor su nuz!” gi bi...

■ ÇIL GIN LIK MI?
KEN D� N� �FA DE TAR ZI MI?

Biz de Bo �a zi çi Üni ver si te si ve Ye di te -
pe Üni ver si te si Fen Ede bi yat Fa kül te si Ö� -
re tim Gö rev li si Tol ga Se çil mi�'e genç le rin
son mo da s� Plan king'i sor duk;

● Genç ler ne den bu tarz ye ni dav ra n��
ve ey lem tarz la r� ge li� ti ri yor lar? Bun da
sos yal med ya n�n et ki si ne dir? 

Plan king pa sif an cak ay k� r� ve il gi çe ki -
ci bir ey lem yön te mi. Ay k� r� bir vü cut po zis -
yo nu nu araç ola rak kul la n� yor. Gün lük ha -
ya t� m�z da hiç bir za man me se la din le nir ken,
ya tar ken, uyur ken, se ya hat eder ken içi ne
gir di �i miz bir vü cut po zis yo nu de �il. Do �al
ola rak top lum için de bu po zis yo nu al d� �� -
n�z da ya ni plan king yap t� �� n�z du rum da, bu
ha re ke ti niz or tam da ki tüm in san la r�n il gi si ni
çekiyor. Son gün ler de kar �� la� t� �� m�z plan -
king de bu glo bal kül tü rün için de ki alt kül -
tür le rin bir dav ra n�� ve ken di ni ifa de edi� �e -
kil le rin den bi ri si. Sos yal med ya glo bal kül -
tür ve an la y� ��n ya y�l ma s� na ve alt kül tür le -
rin bir ara ya gel me si ne, ya y�l ma s� na, ge li� -
me si ne, bir bir le rin den et ki len me si ne ve dö -
nü �ü mü ne ze min olu� tur uyor. Sos yal med ya

bu tip alt kül tür le rin bes le ne bi le ce �i ve ha -
ber le �e bi le ce �i ide al bir or tam. Glo bal kül -
tür ve alt kül tür ler in ter net ve bu na ba� l� en -
ter net or tam la r� ve por tal la r� sa ye sin de h�z la
ya y�l mak ta ve in san la r� ka t� la bi le ce �i, or ga -
ni ze ola bi le ce �i, da hil ola bi le ce �i, ey lem
ya pa bi le ce �i ve ya kar �� du ra bi le ce �i bir çok
fark l� kül tür ve alt kül tür le ta n�� t�r mak ta.
As l�n da �u an ya �a d�k la r� m�z bü yük bir dö -
nü �ü mün ilk ad�m la r�. Çok h�z l� ge li �e ce �i -
ne hep bir lik te �a hit ola ca ��z.

● Bu aç� dan ba k�n ca Dün ya'da ki ve
Tür ki ye'de ki plan king ç�l g�n l� �� n� na s�l de -
�er len di ri yor su nuz? Ara s�n da ki fark ne -
dir?

Tür ki ye sos yal ile ti �im al g� s� n�n çok yo -
�un ol du �u bir ül ke. 80'ler de ya �a m�� ol du -
�u muz tel siz ç�l g�n l� �� as l�n da unut ma m�z
ge re ken bir sos yal med ya de ne yi miy di. Bu -
gün ço cuk la r� n�n Fa ce bo ok'ta sos yal le� me -
si ne k� zan ay n� an ne ba ba lar 80'ler de Tür ki -
ye'de Red Kit, �e ker K�z Candy, Ba zu ka
tak ma isim le riy le tel siz or ta m�n da ar ka da�
ol du, sos yal ile ti �i me geç ti hat ta ev len di.
80ler de ev ler de ve ara ba lar da tel si ze rast la -
mak çok ola �an d� hat ta bir sü re ev le rin ol -
maz sa ol maz ile ti �im ci ha z� ha li ne gel di.
Tür ki ye'de bu tip ol gu la r�n h�z la ya y�l ma s� -

n�n ve il gi gör me si nin en bü yük ne de ni bu -
na du yu lan aç l�k. Tür ki ye'de y�l lar d�r bas t� -
r�l m�� ve ya k�n ta ri hi miz de de fa lar ca sek te -
ye u� ra m�� olan si vil top lum ör güt len me si
bu aç l� ��n en bü yük ne den le rin den. �n sa n�n
te mel ih ti yaç la r�n dan bi ri olan ken di ni bir
gru ba ait his set me ih ti ya c� n�n y�l lar d�r ül ke -
miz de su ni ola rak kar �� lan d� �� n� gö rü yo ruz.
Son gün ler de plan king gi bi dik kat çe ki ci ey -
lem le rin �art lar ne olur sa ol sun çok da ha ce -
sur ca ya p�l d� �� na �a hit ol mak ta y�z.  

● Bu ger çek ten ç�l g�n l�k m� yok sa
genç li �in ken di ni ifa de edi� tar z� m�?

As l�n da her iki si de. Bir çe �it ala ��m di -
ye bi li riz. Bi ri ni di �e rin den ay�rt et ti �i niz de
plan king an lam s�z la ��r. Bu gün Tür ki ye'de
plan king ya pan genç le re bak t� �� m�z da bi ze
bir �ey ler i�a ret edi yor lar. Ka pa nan Sü rey ya
si ne ma s� n� bi ze i�a ret edi yor lar, AKM'nin
önün de plan king ya pa rak AKM'nin ne den
ka pa l� ol du �u nu sor gu lu yor lar, an lam s�z ca
ya y� lan be ton la� ma y�, de ni zin kir len me si ne
dik kat çe ki yor lar. Sa de ce ç�l g�n l�k di ye me -
yiz ama ay n� za man da da ç�l g�n bir ey lem.
Plan king hem çiz gi üs tü hem de çiz gi al t� al -
g� ya hi tap edi yor. Ay k� r� bir vü cut po zis yo -
nu her al g� se vi ye sin de ki in san ta ra f�n dan

al g� la n� yor, dik kat çe ki yor. Yol da ki oku ma
yaz ma bil me yen, yük sek e�i tim li, mu ha fa -
za kar ve ya ka l�p la r�n d� ��n da ya �a yan her ke -
sin il gi si ni çe ki yor. Plan king'in di li yok, ev -
ren sel. Be den sel bir du ru� bo zuk lu �u nu ve
ay k� r� l� �� n� dik kat çek mek için kul la n� yor -
su nuz. Ay n� ey le mi co� ra fi ve kül tü rel ola -
rak ne re de yap t� �� n� z�n bir öne mi de yok.
Af ri ka'da ve ya Gü ney Ame ri ka'da ay n� tep -
kiy le ve il giy le kar �� la �� yor su nuz. �n san lar

�a �� r� yor ve il gi le ri ni si ze yön len di ri yor lar.
● Sos yal Med ya ara c� l� ��y la or ta ya ç� -

kan bu tarz et kin lik lerin Tür ki ye'de de ya -
y�l ma ola na �� var m� d�r?

Ke sin lik le var.  �n san lar ken di le ri ni
ken di le ri ne uy gun olan bir top lu lu �a ait ol -
ma ve bu top lu luk için de iti bar gör me ih ti -
ya c� için de. Sos yal med ya bu nu en mas raf -
s�z ve en h�z l� ger çek le� ti re bi le ce �i niz glo -
bal bir or tam. Sos yal med ya için de s� n�r l� bir
�ab lon da ken di mi zi ifa de edi yo ruz. Ka p� da
si ze kim se sta tü nü zü sor mu yor is te di �i niz
gi bi eli ni zi ko lu nu zu sal la ya rak sos yal med -
ya ya gi re rek sos yal or tam da ken di ni zi ifa de
ede bi li yor su nuz. Sos yal med ya y� bir ba� lan -
g�ç ola rak ka bul ede bi li riz ve za man için de
sos yal med ya n�n da dö nü� tü �ü ne �a hit ola -
ca ��z an cak glo bal ola rak ele al d� �� m�z da
Tür ki ye'de ki sos yal med ya al g� s� bir ih ti ya -
ca kar �� l�k ge li yor ve sos yal med ya ya Tür ki -
ye'den gös te ri len il gi nin en bü yük ne de ni bu
ih ti ya c� kar �� l� yor ol ma s�. Glo bal ak ti vi te,
ha re ket ve alt kül tür le rin Tür ki ye'de ki grup -
la r� et ki le me si ve bu grup la r�n da Tür ki -
ye'de ki ak�m lar dan et ki len me si ka ç� n�l maz.
Ben bu et kin lik ve ha re ket le rin h�z la na rak
ya y� la ca �� n� dü �ü nü yo rum.
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‹nal AY DI NO⁄ LU

ut lu lu �un en önem li ko �ul la r�n dan bi ri ba �a r� -
d�r. Ba �a r�, in sa n� güç lü ya par, mo ti ve eder,
he ye can l�, se vinç li ve mo ral li tu tar. Ba �a r� s�z l�k
ise in sa n�n üs tü ne ka bus gi bi çö ker. Top lum

ba �a r� l� in sa n� al k�� lar, hep ya n�n da ol mak, bir lik te i�
yap mak is ter. Oy sa ki ba �a r� s�z in san dan her kes ka -
çar. "Ben den ne is te ye cek, ba na ne za rar ve re cek?"
di ye kor kar lar. Bir in sa n�n mut lu lu �u için ba �a r� çok
önem li dir. Ama ba �a r� s�z l�k da dün ya n�n so nu de �il -
dir. Ya �a nan ba z� ba �a r� s�z l�k lar fe la ket le rin ön le yi ci -
si, ye ni gü zel lik le rin ba� lan g� c� da ola bi lir. Ye ter ki
hu zur için de kar �� lan s�n ve so nu cun dan iyi lik bek -
len sin.

Ya �a m�m bo yun ca kar �� la� t� ��m bir kaç önem li
ba �a r� s�z l�k ol du. Bü yük bir fe la ket gi bi gör düm. De -
rin bir üzün tü ye ka p�l d�m. K� sa bir sü re son ra fe la ket
gi bi gör dü �üm �ey le rin fe la ket ol ma d� �� n� his set tim.
He men ar ka s�n dan da bu so nu cun ya ra r� ma ol du -
�u nu gö rüp, "�yi ki bu ye nil giy le kar �� la� m� ��m" de -
dim. Be ni, ilk ba k�� ta ba �a r� s�z l�k m�� gi bi gö rü nen
so nuç lar la kar �� la� t�r d� �� için Al lah'a �ük ret tim. 

Bun dan y�l lar ön ce ai le ce bir olay la kar �� la� t�k.
Kü çük o� lum Ame ri ka'da mas ter yap mak için ba� -
vur du �u, çok ar zu et ti �i ve gir mek için çok ha z�r l�k
yap t� �� bir oku la ka bul edil me di. Hem o, hem biz
çok üzül dük. Son ra an ne si, "Üzül me o� lum de mek
ki çok ar zu et me mi� sin ya da se nin için ha y�r l� de �il -
mi�; ye ni ara y�� la ra gir, ha y�r l� s� n� di le" de di. O da
ye ni ara y�� lar için de çok fark l� bir dal ve okul seç ti.
�im di çok mut lu, se vinç li, hu zur lu... Bü yük bir mut -
lu luk için de oku du, çok ça l�� t� ve çok ba �a r� l� ol du.
Da ha son ra dü �ün düm. De mek ki Al lah k�s me ti ni ve
ge le ce �i ni o mes lek ten ko par mak is te mi�. E�er o
mes le �i sür dür sey di i� ge re �i çok stres li bir ya �a m�
ola cak t�. Hal bu ki ye ni seç ti �i i� ne re dey se hu zur ve
mut lu luk il mi; al ter na tif t�p dok to ru ol du. 

Ben he men he men her sa bah Sa hil'de yü rür -
düm. Bir lik te yü rü dü �üm çok gü zel ar ka da� la r�m
var d�. Yü rü yü� bi ti min de Fet hi De mir can Ho ca m�z
bi ze k� sa bir din len me jim nas ti �i yap t� r�r ve ev le re
dö ner dik. Her yü rü yü �ü müz bir �en lik gi biy di. Yüz -
ler ce in san la se lam la ��r, çok gü zel in san lar la ta n� ��r -
d�k. Bir sa bah es ki Ve fa l� fut bol cu Sa va� Ma lo� lu ile
kar �� la� t�k. Fet hi Ho ca, "Sa va� çok ba �a r� l� bir fut -
bol cuy du. O yü re �iy le oy nar d�" de di. Fut bo lun ün lü
bir an tre nö rü fut bol da ba �a r� için ayak tan çok yü -
rek ten söz edi yor du. Sa y�n Fet hi De mir can'�n bu sö -
zü be ni çok et ki le di. Ba �a r� ve yü rek ili� ki si üze ri ne
dü �ün me ye ba� la d�m. 

● Bir i� için or ta ya yü re �i koy mak; içi niz de ki ya -
ra t� c� gü cün or ta ya ç�k ma s� n� sa� lar.

● Sa hip ol du �u nuz ye te nek le ri en ve rim li bi çim -
de i�e yan s� t�r.

● Al lah in sa na her �e yin üs te sin den ge le bi le cek
gü cü ver mi� tir. ��i yü re �i niz le yap t� �� n�z za man Al -
lah'�n gü cü ile si zin gü cü nüz bir le �ir.

● ��i yü re �i niz le dü �ü nür se niz umut ka p� la r� n�z
aç�k olur.

● Umut et me yi ö� re ni niz. �yi yi bek ler se niz iyi yi,
kö tü ih ti mal le ri dü �ü nür se niz kö tü yü el de eder si niz.

● Ba �a r� için ba� ka la r�n dan hiç bir �ey bek le me -
yi niz. Üze ri ni ze dü �en gö rev le ri ya p� n�z, son ra yü re -
�i ni zi aç� n�z ve tüm ben li �i niz le du a edip Al lah'tan
bek le yi niz.

Al lah her is te di �i ni zi ve rir. Ye ter ki siz ne is te di -
�i ni zi iyi bi li niz. �s tek le ri ni zi iyi sap ta y� n�z. �s te di �i niz
iyi bir �ey mi, ba� ka in san la ra za ra r� var m�? �yi ka -
rar ve ri niz. �s te di �i niz ba �a r� ger çek le �ir se siz onu
kal d� ra bi le cek mi si niz? Sa k�n ba �a r� al t�n da ezi len
kim se ler den ol ma y� n�z. �s tek le ri ni zin ger çek le� me si
siz de bir de �i �im ge rek ti ri yor sa, bu de �i �i mi de h�z -
la ger çek le� ti ri niz. 

Yü re �i ni zi aç�p ken di niz ve ba� ka in san lar için iyi
�ey ler ha yal edi niz. Çün kü “ha ya li ol ma ya n�n ha ki -
ka ti ol maz”. Ba �a r� y� en gel le yen bir çok güç lük, si zin
dü �ün ce niz de ya rat t� �� n�z �ey ler dir. Zih ni ni zi ber rak -
la� t� r�p iyi ye odak la n� n�z. Yü re �i niz de kor ku ve en di -
�e yi ya �at ma y� n�z. ��i ni zi ce sa ret le ya p� n�z. Ör ne �in
bir elek trik mü hen di si her an, "Be ni ne za man elek -
trik çar pa cak" di ye kor ku ve en di �e için de olur sa i�i -
ni ba �a r� ile ya pa bi lir mi?

Bey ni ni zi inanç, yü re �i ni zi gü ven duy gu suy la
dol du ru nuz. Al lah'a ina n� n�z, ken di ni ze ve çev re niz -
de ki in san la ra gü ve ni niz. Kö tü yü yü re �i niz den si li -
niz. �yi �ey ler dü �ü nüp iyi �ey ler is te yi niz. �yi yi bek -
le yi niz. Mut la ka iyi yi ve ba �a r� y� bu lur su nuz.
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SAAT KULELER�N�N ALTINDA, ORTA BAHÇEDE
NEF�S P�LAVIN YANI SIRA GELENEKSEL

TULUMBA TATLIMIZI Y�YECE��Z.

HAYDARPA�A L�SEL�LER
BU YIL P�LAV TÖREN�

TAR�H� ESK� B�NAMIZDA
(Marmara Üniversitesi)

Dernek tel.: 0216 330 46 94

HAYDARPA�ALILARIN
P�LAV GÜNÜ

T.C.
KADIKÖY BELED�YE BA�KANLI�I

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

Say�: M.34.3.KAD.0.10-301-03/1572071
27 /05/2011
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�� Haziran Ay� Toplant�lar�
06 Haziran 2011 Pazartesi - 10 Haziran 2011 Cuma tarihleri aras�nda yap�lacakt�r.

Haziran Ay� Toplant�lar�n�n ilk birle�imi 06 Haziran 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. Özel Kalem Müdürlü�ünün, Görev ve Çal��ma Yönetmeli�i ile ilgili teklifi.
2. Ula��m Hizmetleri Müdürlü�ünün, Fen ��leri Müdürlü�ünün kullan�m� için zorunluluk olan 1 adet ta��y�c� dorsenin

imal edilerek sat�n alma yolu ile temin edilmesi ile ilgili teklifi.
3. �mar ve �ehircilik Müdürlü�ünün, �stanbul Bo�az� Karayolu Tüp Geçi�i Projesi Naz�m ve Uygulama �mar Plan�

ile ilgili teklifi. 
4. Fen ��leri Müdürlü�ünün, Bal�kesir �li, Burhaniye �lçesi, Pelitköy Belediye Ba�kanl���n�n talebi üzerine

kanalizasyon in�aat� esnas�nda bozulan yollar�n onar�m� için görevlendirilen Belediyemize ait 34 CKV 05 plakal�
damperli kamyon ve �oförünün görev süresinin 2 ay daha uzat�lmas� ile ilgili teklifi. 

5. Plan ve Proje Müdürlü�ünün, Avrupa Birli�i’ne üyelik sürecinde, Belediyeler ile AB’li taraflar aras�ndaki siyasi,
ekonomik, sosyal diyalo�un tesis edilmesi ve güçlendirilmesi do�rultusunda faaliyet göstermek amac�yla kurulacak
derne�e Kad�köy Belediyesinin üye olmas� ve Belediye Ba�kan� Av. Selami ÖZTÜRK’ün kurucu olarak
yetkilendirilmesi ile ilgili teklifi. 

6. Plan ve Proje Müdürlü�ünün, Rasimpa�a Mahallesi, 49 pafta, 181 ada, 16 parselde yer alan ve mülkiyeti �ah�sa
ait olan tescilli yap�n�n Ta��nmaz Kültür Varl�klar�n�n Korunmas�na Yönelik Katk� Pay�na Dair Yönetmelik kapsam�nda
fondan yararlanmak üzere, tek yap� ölçe�inde projelerinin yap�labilmesi ile ilgili teklifi. 

7. Tarife ve Ekonomi Komisyonunun, sahiplendirilecek hayvanlara ücretsiz mikroçip tak�lmas� ve düzenlenen
men�e-i �ahadetnamelerinden ev ve süs hayvanlar� için hayvan ba��na, hayvansal mahsuller için belge ba��na 20 TL.
ücret al�nmas� ile ilgili 13.05.2011 gün ve 2011/6 say�l� raporu. 

8. Plan ve Bütçe Komisyonunun, 2012 Y�l� Yat�r�m Program� ile ilgili 23.05.2011 gün ve 2011/5 say�l� raporu.

Avustralya'da ba�layıp
tüm dünyada yüz binleri
bulan hayran kitlesine

ula�an Planking (yüzüstü
uzanmak) etkinli�i

Türkiye’de de ba�ladı.
Hayata dair mesajlarını
iletmek için Planking

yapan gençler, Kadıköy
Bo�asından Süreyya

Operası'na, Barı�
Manço’dan Kadıköy

vapuruna birçok noktada
mesajlarını yüzüstü

yatarak verdiler. Sosyal
payla�ım a�larında çı�
gibi büyüyen Planking'i
Türkiye'de uygulayan

''Planking - Bu Bir Duru�''
isimli grubun üyeleri,
''Yaptı�ımız etkinlikle

sadece bir duru�
sergiliyoruz. Biz

buradayız ve her �eyin
farkındayız diyoruz''

diyorlar.

Kadıköy’den 
PLANKiNG
manzaraları...

Kadıköy’den 
PLANKiNG
manzaraları...

Kadıköy’den 
PLANKiNG
manzaraları...

Kadıköy’den 
PLANKiNG
manzaraları...

Kadıköy’den 
PLANKiNG
manzaraları...

Kadıköy’den 
PLANKiNG
manzaraları...

�NTERNET sitelerinde
plankingin nas�l yap�lmas�

gerekti�ini anlatan Planking-Bu Bir
Duru� grubu üyeleri, bu

standartlara uymayan foto�raflar�
eliyorlar. Sitelerinde ve

Facebook’taki gruplar�nda,
�ngilizcedeki plank (kalas)

kelimesinden türeyen ve insanlar�n
kalas gibi çe�itli yerlere yüzüstü

uzanarak çektirdikleri foto�raflarda
aranan özellikler tüm ayr�nt�lar� ile

anlat�l�yor. Site üzerinden en
yarat�c� planking ve en yarat�c�
mesaj yar��mas� yapan gençler
güvenli�in ise ön planda olmas�

gerekti�ini belirtiyorlar.

PLANKİNG’İN DE
KURALLARI VAR
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Merhaba Sevgili  "Lezzete  Yolculuk"
takipçileri.... Bu hafta hep birlikte

Bostanc� Küçükyal� sahiline
gidiyoruz... Kar��m�zda Prens Adalar�

en davetkar halleriyle s�ralanm��,
"bize de bekliyoruz" diyorlar sanki...

Söz, çok yak�nda Adalarda
olaca��z... Ve güne�le oyna�arak,

p�r�lt�lar�nla bize göz k�rpan  masmavi
Marmara.... Evet �imdi, yemye�il
kocaman bir bahçesiyle hemen

dikkati çeken bir villaya gidiyoruz..
CUNDALI AYVALIK BALIKÇISI ....
Bu villa y�llard�r kimlere ev sahipli�i
yapmad� ki... Kimler geldi.. kimler

geçti... Her zaman be�enilen, konum
olarak önemli bir noktada olan bu

villay� �imdilerde i�inin duayeni olan
Hüseyin Erdo�mu�, Cundal� Ayval�k

Bal�kç�s� olarak yeniden hizmete
açm�� bulunuyor...Hüseyin

Erdo�mu�, Cunda mutfa��n�,
�stanbullulara ilk tan��t�ran ki�idir..

Y�llar evvel Bostanc�'da açt���
restoran�nda, Girit mezeleriyle titizli�i
ve i�ine olan özeniyle hemen dikkati

çekmi�, k�sa sürede vazgeçilmez
mekânlardan biri olmay� ba�arm��t�..

Akraba ortakl���ndan ayr�l�p �imdi
sahildeki bu e�siz manzaral� iki katl�
villada ayn� titizlikle yine binbir çe�it

Girit, Cunda mezeleriyle ve yine
binbir çe�it deniz ürünleriyle

muhte�em lezzetler sunmaya devam
ediyor... Y�llar önce Cunda

adas�ndaki restorant�n�n müdavimleri
olan i�adamlar�; özellikle de sanatç�
Kayahan'�n �srar�yla i�ini �stanbul'a

ta��yan Hüseyin Hey, M�s�rl� bir baba

ile Giritli bir annenin çocu�u olarak
dünyaya gelmi�... Annesinin de

etkisiyle Girit mutfa�� üstünde adeta
ihtisas yapm��, ara�t�rmac�

ki�ili�inden dolay� hâlâ yeni lezzetler
pe�inde olan i�inin a����

bir insan...
Cundal�'n�n tüm

Zeytin,
zeytinya��,

peynir
çe�itleri, otlar

bal�k ürünlerinin hepsi Ayval�k’tan
geliyor. 75 çe�it zeytinya�l� meze ve
deniz ürünü, bir o kadar da ara s�cak

Cundal�’n�n mutfa��nda her an
bulunabiliyor. Girit mutfa��n�n temel
ta�lar� ot ve deniz ürünleri Cunda

Restaurant’�n vazgeçilmezleri.
OTLARIN DAYANILMAZ

ÇEK�C�L���...
Ha�lama olarak �s�rgan otu, cibes,

radika, isnifa, turpotu, zoha,
�evketi bostan, akk�z,
deniz börülcesi en çok

tercih edilen ot
mezeleridir.
SALATALAR

D�YARI....
Papules salatas�,

kuzu kula��,
asfaraja, kazaya��,

çi� enginar salatas�
ve kabak çiçe�i

dolmas� Cundal�’n�n
spesiyallerini olu�turuyor.

Ara s�caklarda da iddial� olan
Cundal�’da merzana �zgara, kalamar

yumurtas�, �zgara bal�k köftesi,
kekikli tereya�l� ahtapot, ka��tta

mezgit, fener kavurma, patl�canl� rum
böre�i, lezzetine doyamayaca��n�z
ara s�caklar. Barbunyadan Sargosa
Karagözden Sinaride, Dil bal���ndan
Fener bal���na kadar ne kadar bal�k
çe�itleri varsa hepsi taptaze olarak
en leziz �ekilde sunuluyor. Hüseyin

Usta haftada bir iki kez Ayval��a
bizzat kendisi gidip seçiyor bal�klar�

ve otlar�.. "��ime elimi de�dirmezsem
içim rahat etmiyor... Annemden

ö�rendiklerimi aynen uygulayarak bu
yeri hak etti�imi dü�ünüyorum"

diyor.. Bence de öyle.. Mutfa��ndan,
�efinden, hizmet veren herkes

öylesine titizlikle seçilmi� ki... Tabii
bu durum her �eye yans�yor.. �çim

rahat... Hijyeninden otopark�na,
peçetesinden tuz çe�idine kadar her

�eyinden emin oldu�um, herkese
rahatl�kla tavsiye edece�im yerlerin

ba��nda geliyor CUNDALI..
CUNDALI'da sabah kahvalt� hizmeti

de bulunuyor.. Pazar günleri ise
Brunch'da yok yok.... Bahçeye

yay�l�p binbir çe�it Ege çe�nilerinin
bulundu�u kahvalt�n�n keyfini

ç�kar�rken  bir taraftan da
gazetelerinizi okuyorsunuz...

Çocuklar�n�zla da rahat
edebilece�iniz geni� bir bahçeye
sahip olan CUNDALI'n�n iki ayr�

kapal� salonu ve üst katta geni� bir
balkon salonu da hizmette... 

Rahat ve huzurlu vakit
geçirilebilecek �ehre yak�n bir yer...

Deniz otobüslerine de çok yak�n
olan Cundal�’da ula��m ve park

sorunu da ya�anm�yor... Fiyatlar da
öyle can yakm�yor... Haydi....

Ustas�ndan bal�k yemenin, Girit
mezeleriyle mest olman�n zevkini

ç�karal�m... Ne dersiniz. 
Lezzetle ve sa�l�kla kal�n�z.....

Cundalı Ayvalık Balıkçısı 
Adres: Turgut Özal Bulvası No.15

MALTEPE
Tel.: 0216 417 92 42-417 48 69
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Esma Bayraktar

Lezzete

Yolculuk

Sinemalarda gösterime yaz
ba�lang�c� sebebiyle çe�itli ülke
sinemalar�ndan filmler gösterime
giriyor. Bu filmler ve bu filmlerle
birlikte tan�yaca��m�z ki�iler
hakk�nda yorumlarla bu haftay�
de�erlendirelim.

Frans�z, �talyan, �spanyol,
Norveç ve Kore yap�m� filmlere
k�saca de�inelim.
● �EYTANI GÖRDÜM
� Yönetmen: Kim ji-woon
� Oyuncular: Lee Byeong-Heon,
Min-sik Choi

Gerek dizileriyle gerekse
filmleriyle art�k dünyada pek çok
takipçisi bulunan bir sinema Kore
sinemas�. Kaliteyi son 10 y�lda
baya�� yükselten bu sinema
kendine has tarz filmleri ile Çin ve
Japon filmlerinden de ayr�lm��
durumda. Romantik komedi ve
gerilim filmleri en çok ra�bet gören
türleri. Her y�l pek çok say�da
önemli filmi piyasaya sunuyor olan
Güney Kore sinemas� takip
edilmesi gereken bir sinema.
Gerilim ve romantik filmleri pahal�
bütçeli Amerikan filmlerinden kat
be kat iyi.

En önemli yönetmenlerinden biri
de Kim ji-woon. “Karanl�k s�rlar’
filmi ülkemizde de gösterime girmi�
‘Ac� Tatl� Hayat’ filmiyle de tüm
çevrelerden tam puan alan

yönetmen “�eytan� Gördüm”
filmiyle sinemalar�m�za bir kez daha
konuk oluyor. Uzun süresine
ra�men ba�tan sona kadar gerilimi
s�cak tutmay� ba�aran film ba�rol
oyuncusu ‘Oldboy’ filminin intikam
mele�i Min-sik Choi’nin varl���yla
dört dörtlük hale geliyor. Kendini
gerilim filmi diye tan�tan yüzlerce
filmin ötesine geçmi�, ufak tefek
sorunlar�na ra�men kalitesinden
ödün vermeyen sinemada
izlenebilecek bir yap�m. Zira
sinema da izlenebilecek çok fazla
filmle kar��la�am�yoruz. Filmin
konusuna gelince: Zevk için
öldüren bir psikopatla bir gizli ajan
aras�ndaki kedi-fare oyununu
izleyen bir intikam filmi...

�eytani zekâs�yla deh�etengiz
cinayetler i�leyen, kurbanlar�
aras�nda çocuklar bile bulunan seri
katil Kyung-chul'u polis bir türlü
yakalayamaz. Ancak, emekli bir
polisin k�z� öldürüldü�ünde, k�z�n
ni�anl�s�, gizli ajan Dae-hoon, katili
kendi bulup cezaland�rmaya karar
verir. �ntikam� kanl� olacakt�r, bir
canavara dönü�se bile.
Yönetmenle ve bir büyük
oyuncuyla tan��mayanlara f�rsat.
�zleyin
● GÖNÜL AVCISI
� Yönetmen: Pascal Chaumeil
� Oyuncular: Romain Duris,
Vanessa Paradis

Pek çok türde�ine fark atan bir
film daha ba��ndan itibaren
izleyiciyi avucunun içine alan,
Frans�z tarz� komedi ö�eleri
bar�nd�ran ve evrensel romantik
duygular� d��a vuran s�cak bir fil.
‘Gönül Avc�s�’. K�z arkada��n�z ve
e�inizle izleyip e�lenebilece�iniz
filmlerden olan bu Frans�z
komedisi ilgiyi fazlas�yla hak
ediyor. Özellikle tan�mayanlar�
mutlaka takip etmesi gereken
Romain Duris filmin en büyük
art�s�. Komedi, dram, gerilim ve
ba��ms�z filmlerinde aran�lan bir
oyuncusu olan Duris dünya
çap�nda tan�nan dört dörtlük bir
oyuncu. Tony Gatlif filmleri ve
Jacques Audiard imzal� ba�yap�t
‘De battre mon coeur s'est arrêté’
mutlaka görülmeli.
� Filmin konusu: Alex ve k�z
karde�i ve e�i mutsuz olan çiftlerin
ili�kilerini bozan bir �irket
yaratm��lard�r. Zengin bir çiçekçi
adam kendilerini k�z�n�n
evlenmesine engel olmalar� için
kiralar. Sorun Alex'in bunu sadece
10 gün içinde yapmas�
gerekmektedir. Çünkü görevi çok
karma��k çift kesinlikle birbirlerine
mükemmel ve â��k gibi görünür.
● ZOR HEDEF
� Yönetmen: Fred Cavaye
� Oyuncular: Gilles
Lellouche,Roschdy Zem,Gérard
Lanvin, Elena Anaya

Fazla süslü olmayan gerilimi
son ana kadar koruyan ve
ülkemizde ne yaz�k ki böyle gerilim
yap�lmad���ndan izlenmeyi hak
eden bir yap�m ‘Zor Hedef’.
Yönetmenin bir önceki yap�m�
‘Pour Elle’ filminin ‘Next Three
Days’ ad� alt�nda Amerikan
versiyonunun çekildi�ini
hat�rlatal�m. Bu filmi izleyip
be�enmeseniz bile ‘pour Elle’
filmini mutlaka izleyin.
� Filmin Konusu: Samuel ve
Nadia için hayat güzel sürüyordur.
�lk bebeklerinin do�mas�na çok az
kalm��t�r. Sa�l�k görevlisi belgesini
almak için çal��an Samuel'in hayat�
bir gün tamamen de�i�ir... 

Nadia, Samuel'e sald�ran
adamlar taraf�ndan kaç�r�l�r. Samuel
kendine geldi�inde telefonu
çalmaktad�r. Polis gözetiminde
hastanede yatan adam� oradan
ç�karmak için sadece üç saati
vard�r. Samuel'in kaderi, polisin
h�rs�zl�k suçundan pe�inde oldu�u
Sartet'e ba�l�d�r. E�er kar�s�n� bir
daha görmek istiyorsa çok h�zl�
davranmak zorundad�r...
● GÖRDÜ�ÜM EN GÜZEL
KADIN
� Yönetmen: Paolo Virzì

Kocas�ndan �iddet gördü�ü için
iki çocu�uyla birlikte evini terk
eden güzelli�i dillere destan Anna,
1970'lerin �talya's�nda oyuncu
olmak için bir maceran�n içine

girer. 40 y�ll�k bir zaman�
kaplayan film, Anna ve iki
çocu�unun y�llar içinde de�i�en
hayatlar�n�, �talya’n�n de�i�en
yüzünü de sergileyerek ortaya
koyuyor.

2011 y�l�nda �talya'n�n Oscar
adayl��� için seçti�i ve �talya'da
2010 y�l�n�n en çok
izlenenlerinden biri olan, s�cak bir
film.
● DEVLER�N GÜNAHI
� Yönetmen: Roland Joffé

Londra’l� gazeteci Robert
Torres (Dougray Scott) 1982
y�l�nda �spanya’y� ziyaret
etti�inde Katolik bir grup olan
Opus Dei’ye ait bir kitap
hakk�nda ara�t�rma yapmaktad�r.
Robert ara�t�rmas�n�n bilgilerini
ald��� babas� Manolo Torres
(Wes Bentley) ile konu�urken
ac�l� bir hikâyenin kahramanlar�
ile tan���r. Manolo’yu Opus
Dei’ye ba�layan kaynak grubun
kurucusu Josemaría Escrivá
(Charlie Cox)’d�r. Hikâye yirminci
yüzy�l�n ba�lar�nda iki çocukluk
arkada�� olan Manolo and
Josemaría’n�n hayatlar�n�n yollar�n�n
ayr�lmas� ile ba�lam��t�r.
Josemaría’n�n sevgi dolu ailesi
trajik bir �ekilde ölünce kilise
taraf�ndan yeti�tirilir ve vizyon
sahibi genç bir papaz olur. Manolo
ise so�uk karakterli zengin bir
endüstri devinin o�ludur.
�spanya’n�n iç sava� ile ikiye
bölündü�ü günlerde Manolo
Nasyonalistler ile birlik olur ve
Cumhuriyetçilerin içine bir ajan
olarak s�zar. Ajanl�k yapt��� bu iki
tarafl� hayat�nda genç ve güzel bir
Macar olan �ldiko’ya (Olga
Kurylenko) duydu�u derin a�k ve
k�skançl�k her �eyi daha da
karma��k hale getirecektir. �ldiko
ise cumhuriyetçilerin cesur lideri
Oriol (Rodrigo Santoro) ile a�k
ya�amaktad�r. Bu s�rada Madrid’de
bir yerlerde genç rahip Josemaria
bir grup katolk idealist genci
biraraya getirmi�tir. Cumhuriyetçi
çeteler kiliseleri ate�e verip,
sokaklarda rahipleri
vurmaktalard�... Zor günlerdi ve
yollar� kesi�ecekti....

● TROLL AVI
� Yönetmen:   Andre Ovredal

Norveç'in Kuzey ormanlar�nda
izinsiz olarak ay�lar� avlayan bir
avc�dan �üphelenen üniversiteli bir
grup, film projesi olarak bu
konunun üstüne gitmek ister. Avc�
onlar�, kendinden uzak tutmak
isteyince grup da bir ak�am gizlice
avc�n�n pe�ine dü�er ve asl�nda
pe�inde olduklar� �eyin bir ay�
olmad���n� fark ederler; dev bir Troll
ile kar�� kar��yad�rlar...

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
dersim92@hotmail.com

CUNDALI AYVALIK BALIKÇISI
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● Mustafa SÜRMEL�

Ka d� köy Kent Kon se yi Ço cuk
Mec li si Ge nel Ku ru lu’nu ger -
çek le� tir di. 26 Ma y�s Per �em be

gü nü Ka d� köy Be le di ye si Koz ya ta ��
Kül tür Mer ke zi Mec lis Sa lo nu’nda
yap�lan ge nel ku rul top lan t� s�, say g� du -
ru �u ve �s tik lal Mar �� m� z�n okun ma s�y la
ba� la d�. Ge nel ku rul bil gi len dir me ko -
nu� ma s� n�n ar d�n dan top lan t� n�n ko nu �u
Ka d� köy Be le di ye si Çev re Ko ru ma ve
Kon trol Mü dü rü �u le Sü mer, be le di ye
ola rak yap t�k la r� ça l�� ma lar la il gi li ço cuk

mec li si üye le ri ne bil gi ver di. Ö� ret men
ve ve li le rin de din le me bö lü mün den
mec lis top lan t� s� n� iz le di �i ge nel ku rul da
yü rüt me ku ru lu ye dek üye le ri nin se çi mi,
ça l�� ma grup la r� n�n be lir len me si, son ra ki
top lan t� n�n be lir len me si ko nu la r�n da gö -
rü� me ler ya p�l d�. Ka d� köy Be le di ye si
Çev re Ko ru ma ve Kon trol Mü dü rü �u le
Sü mer, “Okul ve Ya �a d� �� m�z Çev re de
De mok ra si” te ma l� ko nu� ma s�n da ço -
cuk la ra at�k yö ne ti mi ve Ka d� köy Be le -
di ye si Çev re Ko ru ma ve Kon trol Mü -
dür lü �ü’nün yü rüt tü �ü “Plas tik Tor ba
Kam pan ya s�” ile il gi li bil gi ver di. Ço -

cuk la r� k�r ma ya rak, mec lis top lan t� s� na
ka t� lan ve Ka d� köy’de çev re ile il gi li ya -
p� lan ça l�� ma la r� an la tan Çev re Mü dü rü
Sü mer, ken tin de ev le ri miz gi bi te miz ve
ya �a n� l�r ol ma s� için var güç le riy le ça l�� -
t�k la r� n� ifa de et ti. 

Çev re ile il gi li bir de film gös te ri -
mi nin su nul du �u top lan t� da, Ka d� köy
Be le di ye si Çev re Ko ru ma ve Kon trol
Mü dür lü �ü Çev re Mü hen di si Can su

Te kin, Çev re E�i ti mi ve At�k Yö ne ti -
mi içe rik li yak la ��k 25 da ki ka l�k bir
su num ger çek le� tir di. Da ha ön ce de
okul lar da s�k s�k su num ger çek le� ti -
ren Te kin, bu de fa Ço cuk Mec li si ça -
t� s� al t�n da da çev re ve at�k yö ne ti mi
ko nu sun da su num yap m�� ol du. 

Top lan t� n�n ar d�n dan ço cuk la ra
bez tor ba ve çev re ile il gi li bro �ür ler
da �� t�l d�.
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8 Ni san’da Ka d� köy Be le di ye si Sü rey ya Ope -
ra s�’nda ba� la yan 2011 �s tan bul Liszt Pi ya no
Haf ta la r� geç ti �i miz pa zar te si Ç� ra �an Sa ra -
y�’nda pi ya nist Em re Eli var’la, Ma car mez zo -

sop ra no Ju dith Rajk’�n ver di �i kon ser le so na er di.
Tür ki ye’de pek din le me ye al� ��k ol ma d� �� m�z bir mü -
zik for mu olan bir bi rin den gü zel ‘li ed’le rin ya n� s� ra,
Eli var kon ser de Liszt’in Sul tan Ab dül me cit için bes te -
le di �i Me ci di ye Mar ��’n� da ses len dir di. Kon se rin ba -
��n da Liszt’in Al dül me cit dö ne min de ki �s tan bul zi ya -
re tiy le il gi li mü zi ko log Em re Ara c� k� sa ve öz bir ko -
nu� ma yap t�. Bu ara da her yer de bir mu am ma ola rak
Liszt’in han gi sa ray da kon ser ver di �i ko nu sun da da
biz le ri ay d�n lat m�� ol du. Liszt ne söy le nil di �i gi bi Dol -
ma bah çe sa ra y�n da, ne de bu gün kü Ç� ra �an sa ra y�n -
da kon ser ver mi�. ��in as l�, Ç� ra �an sa ra y� ilk ola rak �u
an da Dol ma bah çe Sa ra y�’n�n bu lun du �u ye re in �a
edil mi�, i� te Liszt’in kon ser ver di �i sa ray Dol ma bah -
çe’de es ki den var olan ama son ra dan y� k� la rak ye ri ne
bu gün kü Dol ma bah çe Sa ra y�’n�n in �a edil di �i ilk Ç� ra -
�an Sa ra y� imi�. 

Be �ik ta� Ç� ra �an Sa ra y�’ndan Sul ta nah met’te ki
Aya �ri ni’ye; ya ni Liszt Fes ti va li’inin ka pa n� ��n dan �s -
tan bul Mü zik Fes ti va li’nin aç� l� �� na ge li yo ruz. Gö rü yor -
su nuz ki �s tan bul fes ti val siz kal m� yor, bi ri bi ter ken da -
ha haf ta geç me den öbü rü ba� l� yor! 4 Ha zi ran Cu mar -
te si gü nü ba� la ya cak olan �s tan bul Mü zik Fes ti va li’nin
Aç� l�� Kon se ri bu se ne de yi ne Aya �ri ni’de. Kom po zi -
tör Mu am mer Sun’a 2000 y� l�n da �z mir Bü yük �e hir
Be le di ye si’nce �s mar la nan ‘�z mir Rap so di si’nin de
ses len di ri le ce �i, Sasc ha Go et zel yö ne ti min de ki
�KSV’nin sü rek li or kes tra s� Bo ru san Fi lar mo ni ta ra f�n -
dan ic ra edi le cek olan Aç� l�� Kon se ri’nden he men ön -
ce; Sun’a bu y� l�n ‘Onur Ödü lü’ ve ri le cek. Dün ya ca
ün lü ke man c� Gi don Kre mer’in gru bu Kre me ra ta Bal -
ti ca ile 10 Ha zi ran’da yi ne Aya �ri ni’de ve re ce �i kon -
ser de de, Kre mer’e ‘Ya �am Bo yu Ba �a r� Ödü lü’ tak -
dim edi le cek.

�s tan bul Mü zik Fes ti va li bu y�l, dün ya da ki bir çok
ör ne �i gi bi, bü tün fes ti va le ya y� lan bir te may la kar �� -
m� za ç� k� yor. 39. �s tan bul Mü zik Fes ti va li’nin te ma s�,
‘Uzak la ra Yol cu luk lar’. Fes ti va lin di rek tö rü Ye �im Gü -
rer Oy mak, bu y�l ki te ma y�, re per tu var ta ra ma s� so nu -
cu kur gu la d�k la r� n� söy lü yor. Fes ti va le ka t� la cak sa -
nat ç� ve top lu luk lar dan, bir ta k�m pro je ler ve be lir le -
dik le ri ba z� eser le ri kon ser prog ram la r� na dâ hil et me -
le ri ni is te mi� ler.  Oy mak sa nat ç� la r�n te ma do� rul tu -
sun da, fes ti val kap sa m�n da ki kon ser re per tu var la r�
için “Bu eser le rin ba z� la r� ait ol duk la r� kül tür le rin ye rel
mo tif le ri ni ta ��r ken, ki mi le ri bes te ci le rin git tik le ri ül ke
ve �e hir ler le il gi li edin dik le ri iz le nim le ri, ki mi le ri ise git -
me dik le ri an cak ha yal le rin de can lan d�r d�k la r� uzak di -
yar la r� an la t� yor” di yor.

Ma dem fes ti val de ki ye ni lik ler den yo la ç�k t�k, fes ti -
val me kân la r� na bu y�l ye ni le ri nin de ek len di �i ni söy le -
me den geç me ye lim. �s tan bul Mü zik Fes ti va li’nin ye ni
me kân la r�; San tral �s tan bul’da ki Ener ji Mü ze si, Ga la ta
Mev le vi ha ne si, �s tan bul Üni ver si te si Rek tör lük Bi na s�
ve �s tan bul Mo dern. Ka d� köy Be le di ye si Sü rey ya
Ope ra s� yi ne �s tan bul Mü zik Fes ti va li’nin Ana do lu ya -
ka s�n da ki tek me kâ n� ve 7, 14, 20 ve 22 Ha zi ran ta rih -
le rin de ki kon ser le ri ne ev sa hip li �i ya p� yor. 

Bu y�l ki fes ti va lin öne ç� kan bir ba� ka özel li �i de,
Türk çok ses li kla sik mü zik bes te ci le ri nin önem li bir is -
mi olan ve ile ri bir mü zik di liy le seç kin le �en �l han Us -
man ba� ile ödül lü genç bes te ci Tur gut Pö �ün’e, Fes -
ti val ta ra f�n dan eser si pa ri� edi lip bu bes te le rin dün ya
prö mi yer le ri nin prog ram dâ hi lin de ger çek le� ti ri le cek
ol ma s�. Us man ba�’�n ‘Kon çer to’su, Cem Man sur �ef -
li �in de ki Ak bank Oda Or kes tra s� ve pi ya nist Step hen
Ko va ce vich’in yo ru muy la 16 Ha zi ran’da Aya �ri ni’de
ilk kez din le yi ciy le bu lu �a cak. Pö �ün’ün ‘Mü zik ler I’
ad l� ese ri nin prö mi ye ri ise 17 Ha zi ran’da, He zar fen
En semb le ta ra f�n dan San tral �s tan bul’da ses len di ri le -
cek. 

Bü tün kon ser le ri bu ra da say mak müm kün de �il
ama �s tan bul lu lar’� mü zik le do lu bir Ha zi ran ay� bek li -
yor…

As l ı  AY HAN
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İstanbul’da
Festivaller Bitmiyor!

�� KANUNU KAPSAMINDA ENGELL� HAKLARI
1.) 4857 say�l� �� Kanunu'na göre çal��t�rma zorunlulu�u

��verenler, elli veya daha fazla i�çi çal��t�rd�klar� özel sektör
i�yerlerinde yüzde üç engelli, kamu i�yerlerinde ise yüzde dört
engelli i�çiyi meslek, beden ve ruhi durumlar�na uygun i�lerde

çal��t�rmakla yükümlüdürler.
2.) Engelli ��çileri Özel ve Kamu Sektörüne ��KUR’ un Arac�l���;

a) Kamu ve özel sektör i�verenleri, çal��t�rmakla yükümlü
olduklar� özürlü

ve eski hükümlü i�çileri Kurum arac�l���yla sa�lar.
b) Kurum arac�l��� olmadan özürlü istihdam eden özel sektör

i�vereni, özürlünün i�e      ba�lama tarihinden itibaren bu
durumu en geç onbe� i� günü içinde kuruma bildirmesi ve

tescil ettirmesi zorunludur. Kurum taraf�ndan tescili yap�lmayan
i�çi özürlü statüsünde de�erlendirilmez.

c) ��yerinin i�çisi iken özürlü duruma dü�enlere öncelik tan�n�r.
3.) Özel ve Kamu i�yerleri 50 i�çiyi a�arsa;

Be� i� günü içinde Kurumdan özürlü i�çi iste�inde bulunacakt�r.
4.) ��verenlerin özürlü i�e alma yöntemi;

Özel sektör i�vereni, özürlü aç���n� yükümlülü�ün do�du�u
andan itibaren otuz gün içinde kar��lamak zorundad�r. Kurum,

özel sektör i�vereninin özürlü talep tarihinden itibaren en geç on
gün içinde, ba�vuranlardan nitelikleri uygun özürlüleri

durumlar�n� ve niteliklerini belirten belgelerle birlikte i�verene
gönderir. ��veren özürlü aç���n�, en geç on be� gün içinde,

kurum taraf�ndan gönderilenler ya da ��-Kur �� arayanlara kay�tl�
di�er özürlü i� arayanlar� bizzat seçerek veya kendi imkânlar�yla

temin edece�i özürlüler aras�ndan kar��lar, i�e al�nanlar� ve
al�nmayanlar�, al�nmay�� nedenlerini de belirterek Kuruma

bildirir.
5.)Özürlü-Engelli ayr�mc�l��� olmaz

��e al�nmada; i� seçiminden, ba�vuru formlar�, seçim süreci,
teknik de�erlendirme, önerilen çal��ma süreleri ve �artlar�na
kadar olan a�amalar�n hiçbirinde özürlüler aleyhine ayr�mc�

uygulamalarda bulunulamaz.
Çal��an özürlü aleyhine sonuç do�uracak �ekilde, di�er

ki�ilerden farkl� muamelede bulunulamaz.
Ayr�mc�l�k veya farkl� muamele gösteren kamu kurum ve

kurulu�lar� ile i�verenler için 26/9/2004 tarihli ve 5237 say�l� Türk
Ceza Kanununun 122. maddesi hükümleri uygulan�r.

6.) ��yerlerinde Engelli Çal��anlar �çin Düzenleme Yapma
Zorunlulu�u;

��verenler, i�yerlerini özürlülerin çal��malar�n� kolayla�t�racak ve
i�in özürlü çal��ana uygunlu�unu sa�layacak �ekilde

haz�rlamak, sa�l�klar� için gerekli tedbirleri almak, mesleklerinde
veya mesleklerine yak�n i�lerde çal��t�rmak, i�leriyle ilgili bilgi ve

yeteneklerini geli�tirmek, çal��malar� için gerekli araç ve
gereçleri sa�lamak zorundad�rlar. Çal��ma sürelerinin ba�lang�ç
ve biti� saatleri i� kanunlar�nda belirtilen sürelerden az olmamak

ko�uluyla, özürlünün durumuna göre belirlenebilir.   
7.) Engelli ��çiler Baz� �� Kollar�nda Çal��t�r�lamaz;

Yer alt� ve su alt� i�lerinde özürlü i�çi çal��t�r�lamaz.
Sa�l�k kurulu raporunda çal��t�r�lamayacaklar�

belirtilen i�lerde çal��t�r�lamaz.
8) ��KUR’A kay�t usulü;

��KUR, internet sayfas�nda i� arayanlara üye olarak
veya �ahsen ��KUR ünitelerine ba�vurarak

kaydolmalar� zorunludur.
Zorunlu Olarak Engellileri �stihdam etmeyen

��verenlere �dari Para Cezas
Çal��t�r�lmayan her özürlü ve çal��t�r�lmayan her ay için 1.552 TL.

�� Arayan Kaydı Geçerlilik Süresi
�� arayanlar�n kay�tlar�n�n geçerlilik süresi, bir y�ldan az olmamak

kayd�yla ��KUR taraf�ndan belirlenir.
Bu süre içinde ��KUR taraf�ndan i�e yerle�tirilenler ve i�

aramaktan vazgeçti�ini beyan edenler ile kay�t esnas�nda beyan
edilen ileti�im bilgileri ile kendisine ula��lamayanlar, mevcut

kay�tlar�n� güncelleyene kadar i� arayan olarak de�erlendirilmez.
�� Arayan Olarak Kaydolmak �çin

14 ya��n� doldurmu� olmak,
T.C. kimlik numaras�

Özürlüler için "Sa�l�k Kurulu Raporu"na, öncelik hakk�na sahip
olanlar için de bu durumlar�n� kan�tlay�c� belgeye sahip olmak.

Özelle�tirme ve Özürlüler
Ayr�ca 4046 say�l� Özelle�tirme Kanunu sonucu i� akitleri

feshedilen kamu i�çileri emekliliklerini hak edinceye kadar geçici
personel olarak di�er kamu kurumlar�na atanmaktad�rlar.

Atanma i�lemleri gerçekle�inceye kadar en fazla 8 ay olarak i�
kayb� tazminat� ödenmektedir. Bu tazminat özürlü i�çilere di�er
i�çilere verilen tazminat�n iki kat� olarak ödenmektedir. Özürlü

i�sizin bu haktan yararlanmak amac�yla t�pk� i�sizlik ödene�i gibi
özelle�tirme kapsam�ndaki kurulu�tan i� akdinin feshedildi�i

tarihten itibaren bir ay içinde Türkiye �� Kurumu'na ba�vurmas�
gerekmektedir, i� kayb� tazminat� al�nan süreler sigortal�l�k

hizmetine de say�lmaktad�r, i� kayb� tazminat� ödenmesi ve
sa�lanabilecek di�er hizmetlere ili�kin i�lemler Türkiye ��

Kurumu Genel Müdürlü�ü taraf�ndan yürütülür.
Daha detaylı bilgi almak için a�a�ıda ileti�im bilgileri verilen

kurumlara ula�abilirsiniz.
��KUR �stanbul �l Müdürlü�ü

Adres: Hac� Mimi Mahallesi, Lüleciler Caddesi no:4 Beyo�lu/�st.
Tel.: (0212) 249 29 87-249 29 88-249 29 89

Fax:  (0212)  249 08 61 
��KUR �stanbul �l Müdürü: Muammer ÇO�KUN         

E-posta: �stanbul@iskur.gov.tr
● ��kur Personeli e-posta adresleri ad.soyad@iskur.gov.tr

biçimindedir.
��KUR Kad�köy �ube Müdürlü�ü

(Ba�l� �lçeler: Kad�köy, Üsküdar, Beykoz, Adalar)
Adres: Fahrettin Kerim Gökay Caddesi no:7 Kad�köy/�stanbul

Tel.:  (0216) 418 34 55 - 418 34 57
�ube Müdürü: Zeynep KIRATLI              
E-posta: kadikoy@iskur.gov.tr

● ��KUR ile ilgili; soru, öneri, ihbar, �ikayet, ba�vuru ve
taleplerinizi Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Merkezi

ALO 170’i 7 gün 24 saat arayabilirsiniz.

EN GEL S�Z BU LU� MA NOK TA SI
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Göztepe �hsan Kur�uno�lu’da Bilim �enli�i

Dr. Kadir Öğüt seçim
bürosunu Kadıköy’de açtı

Emre Kongar’dan hayat dersleri...

Kadıköy Çocuk
Meclisi’nde

gündem kentin
çevre sorunlarıydı.

AKT�F siyaset karar� alarak CHP �stanbul Birinci
Bölge’den milletvekili aday� olan Kad�köylülerin yak�ndan

tan�d���, �stanbul Di� Hekimler Odas� eski Ba�kan� Dr.
Kadir Gökmen Ö�üt, seçim bürosunu da Kad�köy de açt�.

Bir dönem CHP Kad�köy �lçe Ba�kan� olarak da görev
yapan Ö�üt’ün Hasanpa�a’daki Seçim �rtibat Bürosu’nun
aç�l���na hem siyasetciler, hem de Kad�köylüler yo�un ilgi
gösterdi. Seçim çal��malar�na gece-gündüz devam eden

Ö�üt’ün Seçim �rtibat Bürosu aç�l���na, CHP Genel
Ba�kan Yard�mc�s� ve Birinci Bölge Milletvekili aday�

Gürsel Tekin, eski Bakan Mehmet Mo�oltay, Kad�köy
Belediye Ba�kan� Selami Öztürk, CHP  �l Genel Meclis

üyesi Güven Aydo�mu�, 1. Bölge Milletvekili Aday� �hsan
Özkes, CHP Kad�köy  �lçe Ba�kan� Türer Ercan,

Kad�köy’ün sevilen simalar�ndan Dr. Rana Be�e ile CHP’li

kad�nlar, gençler ve  çok say�da Kad�köylü kat�ld�.
Kad�köy’ün kendisi için farkl� bir anlam� oldu�unu
kaydeden Ö�üt, seçim bürosunu da özellikle Kad�köy’de
açmak istedi�ini ancak seçim çal��malar�n� Birinci
Bölgenin tamam�nda yapt���n� kaydetti. Kad�köy �lçe
Örgütü ile çok uyumlu bir çal��ma ortaya koyduklar�n�
kaydeden Ö�üt �unlar� söyledi: “Seçim bürosunun
aç�l���na bütün eski ve yeni örgüt arkada�lar�m�n kat�lmas�
beni çok mutlu etti. Çal��malar�m�zda örgütün inan�lmaz
katk�s� var. Vatanda��n da ilgisi büyük. Çok umutluyuz.
Sadece Kad�köy’de de�il, di�er ilçelerde de çok olumlu
tepkiler al�yoruz. Esnaf ziyaretlerimiz, ev ziyaretlerimiz çok
iyi geçiyor. Dernekleri ziyaret ediyoruz. Bütün gün
vatanda�la iç içe gece saat 24.00’e kadar çal���yoruz. Bu
ilginin sand��a yans�yaca��na da inan�yorum.”

Ka d� köy Be le di ye si Sa nat Kü tüp ha ne si'nin dü zen le di �i
ge le nek sel Ka d� köy bu lu� ma la r� n�n son ko nu �u ga ze -
te ci-ya zar Em re Kon gar'd�. 28 Ma y�s Cu mar te si gü nü

Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi'nde ya p� lan söy le �i ye, sa lon ka -
pa si te si nin çok üs tün de bir ka t� l�m olun ca, da ha bü yük bir sa -
lo na ge çil di. Kon gar, ''Tüm maz lum la ra… Bir gün ik ti da ra
gel dik le rin de zu lüm yap ma ma la r� di le �iy le!'' it ha f�y la ba� la -
yan son ki ta b� "�çim de ki Za lim"den bah se de rek, zul mün ö� -
re ni len bir kav ram ol du �u nu söy le di. Kon gar, ''Bu ne den le
her maz lum, zul mü ö� re nir. �k ti da ra ge lin ce de ö� ren di �i bi -
çim de zu lüm uy gu lar. Bu ise zul mün ya �a ma s� na ve ge li� me -
si ne yol açar'' de di.

■ “'DE MOK RA T�K LE� ME
DE ��L OTO R� TER LE� ME!”

Tür ki ye’nin ge le ce �i ne  da ir kö tüm ser ol du �u nu be -
lir ten Kon gar, ''Sa de ce si ya sal par ti le rin bir bir le ri ne ili� -
kin söy lem le rin den do la y� de �il, özel lik le mev cut hak ve
hu kuk ih lal le ri nin at t� �� nef ret to hum la r� yü zün den ve
hâ lâ ba z� po li ti ka c� lar ta ra f�n dan bel li grup la r�n d�� lan -
ma s� ve suç lan ma s� aç� s�n dan!'' yo ru mu nu yap t�.Kon gar,
Tür ki ye'nin de mok ra tik le� me si ko nu sun da ise ''Bü yük
bir üzün tüy le be lirt me li yim ki �u an da ki si ya sal ge li� me -

ler  de mok ra tik le� me den da ha çok, oto ri ter le� me yö nün -
de gö rü nü yor'' ifa de si ni kul lan d�. Kon gar, se çim sü re ci ne
ili� kin de ''Po li ti ka c� la r�n, ya ni li der le rin in san hak la r� ve
de mok ra si ba k� m�n dan top lum dan da ha iler de ol ma la r�
ge rek li ki, onu ge li� tir sin ler. �k ti dar da he nüz böy le bir
ya p� gö re mi yo rum. Mu ha le fet te bel ki da ha çok var ama
on lar da yö ne ti mi et ki le ye cek yer de de �il ler'' di ye ko nu� -
tu. Söy le �i so nun da se yir ci le ri d� �a r� ya b� rak ma ya rak,
Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz türk'ü sah ne ye da -
vet et ti. Öz türk'ten öv gü do lu söz ler le bah se den Kon gar,
''Ka d� köy'ün ba �a r� l�, ça� da� ve yü za k� ba� ka n�" de di.

GÖZTEPE �hsan Kur�uno�lu Anadolu Lisesi ö�rencileri, 24-25-
26 May�s günleri düzenlenen Bilim �enli�i’nde, sene içerisinde

ö�rendikleri bilgileri uygulamaya koydular. Fizik, kimya ve
biyoloji derslerinde olu�turulan çal��malar velilerce ilgiyle

kar��land�. Hücre modeli, kuluçka makinesi, çizgi üzerinde
yürüyen robot, periyodik cetvel çe�itleri, projektörünü kendin
yap, ak�ll� ev, depreme dayan�kl� evler… gibi adlarla tan�t�ma
ç�kan 80 proje, Göztepe �hsan Kur�uno�lu Anadolu Lisesi

müdür ve ö�retmenlerinin gurur kayna�� oldu.

CHP Genel Ba�kan� Kemal K�l�çdaro�lu, hafta sonu Kad�köy
Ba�dat Caddesi’nde seçim rüzgârlar� estirdi. 29 May�s Pazar günü

CHP Seçim Otobüsü ile Ba�dat Caddesi’ne gelen Kemal
K�l�çdaro�lu’na Kad�köylüler yo�un ilgi gösterdi. Caddeye ç�kan
vatanda�lar, otobüsün önünü s�k s�k keserek, K�l�çdaro�lu ile el

s�k��mak için izdiham olu�turdular. Evlerinin ve i�yerlerinin balkon
ve pencerelerine ç�kan Kad�köylüler ise K�l�çdaro�lu’na sevgi

gösterisinde bulundular. Ba�dat Caddesi’ndeki turunu partisinin
Maltepe ve Bursa’daki mitinglerine yeti�mek için k�sa tutmak

zorunda kalan K�l�çdaro�lu, Kad�köylülerin sevgi gösterileriyle moral
depolad�. K�l�çdaro�lu’nun seçim otobüsünde, Kad�köy Belediye
Ba�kan� Selami Öztürk ile milletvekili adaylar� CHP Genel Ba�kan

Yard�mc�s� Gürsel Tekin, Kadir Ö�üt, Akif Hamzaçebi de
Kad�köylüleri selamlad�.

Kılıçdaroğlu Kadıköy’de

Foto�raf: Akif GÜZTOKLUSU

Söyle�i için Kadıköy'e gelen usta gazeteci-yazar Emre
Kongar, siyasetten zalimli�e, empati kurmaktan

demokratikle�meye pek çok konuda yorumlarını payla�tı. 
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● Röportaj: Gökçe UYGUN

Bes te ci ve �ar k� c� Onur Ak�n bu gün ler de tat l�
bir te la� için de. Zi ra mü zik ha ya t�n da ki 12.
al bü mü Ey lül ay�n da ç� ka cak. ''Be nim var l�k

se be bim mü zik ve üre tim. Bey nim sü rek li ara ma
tu �un da; me lo di ar� yor'' di yen Ak�n ile Ka d� köy'de
bu lu� tuk, hem ye ni al bü mü nü hem de mü zi �e ve
ya �a ma ba k� �� n� ko nu� tuk. 

● Bit lis/Ah lat'l� s� n�z. En son ne
za man git ti niz ora ya? Aç�k ça s� do� -
du �u nuz top rak lar la ba �� n�z ha la
var m�, bes te le ri niz de ora lar dan da
bes le ni yor mu su nuz di ye me rak edi -
yo rum...

Ora ya git ti �im de otel de ka l� yo -
rum. Me mur kö ken li bir ai le ol du �u -
muz için her ke sin ta yi ni ç�k m��, bir -
yer le re git mi�, kim se kal ma m��. Ben
Bit lis'ten 3 ay l�k ken ay r�l m� ��m, hiç
ora da ya �a ma d�m ama in san do� du �u
ye re ben zer der ler. Yü re �im fark l�
at� yor ora da. �s tan bul'da ya �a sam da
ora n�n kül tü rü nü ai lem ak tar d� ba na.

● Ba ba n� z�n ta yi ni ne de niy le �s -
tan bul'a gel di niz ve üni ver si te ye dek
hep Pa �a bah çe'dey di niz. Ve mü zik le il gi len di -
niz. Hak k� n�z da ki bir ya z� da “bes te le ri ni Bey -
koz'un e� siz gü zel li �in de ya par...” di yor du.
Bu lun du �u nuz me kâ n�n, sem tin ya ra t� c� l� �� -
n� za et ki si ne dir?

Bes te ya par ken in sa n�n ruh ha li ni et ki le yen
�ey ler var. Ruh ha li na s�l sa o an öy le �ar k� lar ç� -
k� yor. Ha ya ta na s�l ba k� yor sa n�z onu yan s� t� -
yor su nuz. Or tam ve çev re, bir bes te nin or ta ya

ç�k ma s�n da ki bi le �en ler. Her yer de her ko �ul da
bes te ya p� la bi lir. O me lo di nin,  il ham pe ri si nin
ne za man ve ne re de ge le ce �i bel li de �il. 

● Semt ler den bah set mi� ken, ne za man -
dan be ri Ko �u yo lu'nda ya �� yor su nuz? Ni ye
bu ra y� seç ti niz?

�s tan bul'da mü zik ten ka zan d� ��m pa ray la
al d� ��m ilk ev Bah çe li ev ler'dey di. Uzun sü re
ora day d�m. Ama son ra ya �a mak için Ana do lu
ya ka s� n� seç tim. Aç�k ça s� Ko �u yo lu'nu ke� fet -
mem te sa dü fen ol du, hiç bil mi yor dum bu ra y�.
2000 y� l�n da hu zu re vi ne zi ya re te gel mi� tik sa -
nat ç� lar ola rak. Ba y�l d�m bu ra la ra, a�aç l� yol la -
ra... Not al d�m ka fam da; hep Ko �u yo lu'nda bir
ev ha yal et tim. Sa t� l�k bir yer ta kip et tim hep.
Ama çok faz la sa t� l�k yok tu, epey ara d�m bu la -
ma d�m. So nun da Ko�u yo lu'ndan umu du ke sip
Ulus'ta bir eve al� c� ol mu� tum. Tam evi al ma ya
Ulus'a gi der ken, Ko �u yo lu'nda ki em lak ç� dan
te le fon gel di; ev ç�k t� di ye. K�s met mi� de mek
ki. Ge ce gel dim, ka ran l�k ta hiç bir  �e yi ne bak -
ma dan al d�m evi. Çok mut lu yum bu ra da ya �a -
mak tan. Her ye ri ni çok se viyoruz.
■ KO �U YO LU KUR TA RIL MI� BÖL GE

● Bu ra n�n ne si cez bet ti si zi?
Ko �u yo lu kur ta r�l m�� böl ge... �s tan bul'da

ne fes al� na bi len, ya �a na bi le cek na dir yer -
ler den. Ger çi bu ra da da so run yok de �il.
Ko �u yo lu, �ir ket le rin i� ga li al t�n da. Ça l� -
�an lar ve mi sa fir le ri ni araç la r� cid di bir
park so ru nu ya ra t� yor. Bu �ir ket le� me ye
bir dur de mek ko ta koy mak gerek. O ma -
hal le kül tü rü yok edil me me li. Bu ra s� ko -
run ma s� ge re ken, çok özel bir semt. 

● Ga ze te ci lik me zu nu su nuz. Ne den
mes le �i ni zi yap ma d� n�z?

�l ko kul da al d�m sa z� eli me bir da ha da
hiç b� rak ma d�m. Ha ya t� m�n her a�a ma s�n -
da mü zik var d�. Ga ze te ci lik da ha son ra ge -
len bir �ey di. Hem Ba s�n Ya y�n
Yüksekokulu’nu ka zan m�� t�m hem de kon -
ser va tu var hak k�m var d�. Mü zik ho cam,
“Za ten mü zik ya p� yor sun, ga ze te ci lik oku,
bir mes le �in da ha ol sun” de yin ce �s tan bul
Üni ver si te si Ba s�n Ya y�n Yük se ko ku lu'na
gir dim. �yi ki de gir mi �im. Sa de ce kon ser -
va tu var da oku say d�m ha ya t�n bü tün renk -
le ri ni ta n� ya ma ya cak t�m. Çün kü kon ser va -
tu var lar da di �er okul lar gi bi po li tik bir or -
tam yok tu. Be nim oku lum ise ilk po li ti ze

olan üni ver si te ler den bi riy di.
Ben o po li tik or tam da ya �a -
d�m, mü zik yap t�m. E�er
kon ser va tu var da oku say d�m
mut la ka ar t� la r� ola cak t�.
Ama  �u an ki emek ten, öz -
gür lük ten, e�it lik ten ya na ba -
kan Onur Ak�n'� ya ra tan Ba s�n
Ya y�n Yüksekokulu’dur. Kon ser -
va tu va ra git sem sa de ce ''mü zis -
yen'' ola cak t�m. Bu  ka dar po li tik
du yar l� l� �� olan bir sa nat ç� ol ma -
ya bi lir dim. 

● Üni ver si te za ma n�n da
kur du �u nuz Grup Ba ran ile 2
al büm yap t� n�z. Grup la yol la r� -
n� z� ay� ran �ey ney di? �im di dö -
nüp bak t� �� n�z da mü zik yol cu lu -

�u nu za tek ba �� n� za de vam et mi� ol mak tan
mem nun mu su nuz?

Gru bu muz da ��l m�� t�. Her grup da ��l mak
için ku ru lu yor za ten. Grup Ba ran da öy le ol du.
Be nim için grup bir ide al di. Ger çek le� tir dim
bu nu ama is te di �im gi bi git me di. Za ten ö� ren ci
gru buy duk, pro fos yo nel an lam da yo la ç�k ma -
m�� t�k. Ha ya ta sol dan ba kan bir genç ler top lu -
lu �uy duk. Za man la üret emez ha le gel mi� tik.
Çün kü grup de nin ce ben san d�m ki her kes bir
�ey ler ya pa cak. Öy le ol ma d�. Her �ey be nim üs -
tüm dey di. Ben de tek üre ten ola rak so run lar ne -

de niy le bes te ya pa maz ha le gel mi� tim. S� f�r dan
kur du �um grup tan ay r�l d�m ve s� f�r dan ken di mi
ya rat t�m.  

■ VAR LIK SE BE B�M MÜ Z�K...
● Mü zik ya �a m� n� za bak t� �� m�z da gö rü -

yo ruz ki hep 1.5-2 y�l aray la al büm yap m�� s� -
n�z. Bu üret me ener ji si nin kay na �� ne dir?

Be nim var l�k se be bim mü zik ve üre tim.
Tür ki ye'nin en gü zel se si ya da ba� la ma c� s� ol -
du �u mu id di a et mi yo rum. Ken di ku �a ��m la k� -
yas la y�n ca, en özel ya n�m üret ken li �im. Sa de ce
yo rum cu ol sam bel ki bu ba �a r� y� sa� la ya maz -
d�m. Bey nim sü rek li ara ma tu �un da; me lo di,
ez gi ar� yor. Ka set bi ter bit mez, hat ta stüd yo da
ka y�t lar sü rer ken, ben bir son ra ki al bü mün �ar -
k� la r� n� olu� tur ma ya ba� la r�m. ��i me çok cid di
ba k� yo rum, ti ti zim, ça l�� kan bir ada m�m. “�s tik -
rar s�z is tih sal is tik bal ge tir mez” der ler. Mut la ka
iyi bir ge le cek için is tik rar l� bir �e kil de üret mek
ge rek. O is tik rar da var ben de. Me se la ge ce ha -
ya t�m çok yok tur. Ra k� bi le iç sem ze bil ol ma s�n
di ye sa nat ç� lar la, �a ir ler le bir lik te olu rum ki bir
üre tim ç�k s�n ora dan. Her da ki kam üre tim le do -
lu. Ar kam da ne bir med ya gru bu ne de pa ra l�
pat ron lar var d�. Be ni bu nok ta ya ta �� yan yü re -
�im, din le yi ci le rim le kur du �um o sa mi mi, do -
�al ili� ki ve üret ti �im �ar k� lar... Bun lar ol ma zsa
bu sev gi yi ya ka la ya maz d�m. Gü zel de �er le rin
pe �in de ko� tum, üret tim, üret tim, üret tim...

● En son al bü mü nüz 2009'da ç� kan Mor
Bir Hü zün... �im di 2011'de yiz. Geç mi� is ta tis -
tik le re gö re ye ni bir al büm yap ma za ma n� n�z -
da s� n�z. Var m� al büm ça l�� ma n�z?

Evet var. Ey lül'de ç� ka cak. 
● Po li tik bir al büm mü ge li yor pe ki?
Evet öy le. Ama sa de ce po li ti ka de �il a�k da

var için de. Me se la Gay ba na Ge ce ler de po li tik
bir �ar k� d�r ama sev da da var d�r. Y�l lar d�r 'Bir
ya n�m da sev dam bir ya n�m da kav gam' di yo rum
ya; i� te öy le bir al büm. 

● Hak k� n�z da “Ba� lar da h�r ç�n �ar k� lar
söy ler ken �ar k� la r� a�k �ar k� la r� na do� ru yön
de �i� tir di” di ye bir tes pit var. Ka t� l�r m� s� n�z
bu na?

Yön de �i� tir mek de mek do� ru ol maz. Ha -
yat ta ya �a d�k la r�m bes te le ri mi et ki le di. Bes te ci,
ri ya kâr l�k yap maz. Ne ya �� yor sam onu ç� ka r� -
r�m me lo dik ola rak. Me se la 80 son ra s�n da ki an -
ti de mok ra tik or tam da iken ne his set ti isem onu
bes te le dim. Da ha son ra ki y�l lar da ki bes te le rim
de yi ne his le ri mi yan s�t t�. Ben hep sa mi mi ol -
dum. Po li tik ola rak bu lun mam ge re ken bir yer -
de bu lun ma d� ��m ol ma d�, ol mam ge re ken her
yer de var d�m. Hiç bir 1 Ma y�s, Onur Ak�n's�z
ol ma d� me se la.  

● A�k ve dev rim içi çe ol ma l� di yor su nuz
de �il mi?

Ke sin lik le! Geç mi� te sol kit le için de kü -
çüm se nir di a�k. O y�l lar da ki dev rim ci ler, en bü -
yük dev rim ci li �in a�k ol du �u nu ve ha ya ta ver -
di �in tüm mü ca de le le re tut ku ve a�k la ba� lan -
ma dan ka za n�l ma ya ca �� n� es geç mi� ti.  Ama bir
bak t�m ki as l�n da dev rim ci le rin evin de sü rek li
mar� çal m� yor! De mek ki in san la r�n duy gu sal
�ark �la ra da ih ti yaç la r� var. “Se vi yo rum Se ni”
�ark�s�n� yap t� ��m da,  dev rim ci bir oza n�n böy -
le hay k�r ma s� tep ki top la m�� t�. Ama söz ler Nâ -
z�m Hik met'e ait. Ele� ti ren ler Nâ z�m'dan da ha
m� bü yük dev rim ci?! 

■ �A �R LER YAZ SIN,
ONUR AKIN BES TE LE S�N...

● Sa nat ha ya t� n�z da bir “�i ir bes te le me
ge le ne �i var” di ye bi li riz. Hem �ii re hem de
mü zi �e tut kun su nuz. Bes te le ye ce �i niz �i ir le ri
na s�l se çi yor su nuz? O �i ir le rin �a ir le ri ile ili� -
ki niz ne dir?

Özel bir yön te mim yok. Çok �i ir oku rum.
�i ir bes te ci si ola rak bi lin di �im için de çok �i ir
ge lir ba na. Hat ta Nu ret tin Renç ber ba na '�i ir le -
rin Efen di si' di ye ta k� l�r. �i ir bes te le mek çok
zor bi r �ey, bü yük  so rum lu luk. �ai rin duy gu la -
r� n� iyi an la mak, �ii ri iyi çöz mek la z�m. �ii rin

duy gu su nu ta kip edip ona do� ru me lo di yi ye -
dir mek la z�m. Ya �a yan bir �ai rin �i iri ni bes te le -
mi� sem, ne ya par eder o �ai re din le ti rim �ar k� -
y�, r� za s� n� al� r�m. 

● Ken di �i ir le ri niz de var m�?
�i ir oku mak tan �i ir yaz ma ya za man bu la -

ma d�m. Çok �i ir var, bun la r� bes te le ye cek ki �i -
le re ih ti yaç  var. �� bö lü mü nü do� ru yap mak ge -
rek. Ben �ii ri çok se ven, cid di emek ve ren bir
bes te ci yim. �a ir ler yaz s�n, Onur Ak�n bes te le -
sin....

● Onur Ak�n de ni lin ce ak la ge len, Ge ce yi
Sa na Yaz d�m, Gay ba na Ge ce ler, Se vi yo rum
Se ni... gi bi ba z� kla sik �ar k� lar var. El bet te ki
si zin as�l din le yi ci kit le niz tüm �ar k� la r� n� z� se -
vi yor dur an cak hep bu �ar k� lar la an�l mak si ze
ne his set ti ri yor? 

Bir �a ir in sa n�n bey ni ne 3 di ze kat m�� sa o
�a ir gö re vi ni yap m�� de mek tir. Be nim de 3 bes -
te mi m� r�l da n� yor sa in san lar gö re vi mi yap m� -
��m d�r. Be nim böy le on lar ca �ar k�m var, her -
yer de bin ler ce ki �i hep bir a��z dan söy lü yor. Ya
Onur Ak�n de ni lin ce ak la hiç �ar k� gel me sey -
di?! O za man kö tü olur du de �il mi? (gü lü yor)

● Mü zi �i niz hak k�n da ''öz gün, pro test,
ça� da� halk mü zi �i'' ta n�m la ma la r� var. Si zin
ta n� m� n�z ne dir?

Kent tür kü le ri bun lar. Ozan lar ge le ne �i nin
kent te ya �a yan son hal ka la r�n dan bi ri yim. �çin -
de bu lun du �u muz ça �a ta n�k l�k eden eser ler b� -
ra k� yo rum.

● Sa nat ve si ya set ili� ki si na s�l ol ma l� siz -
ce?

Sa nat ve si ya set... �ki si de da ha gü zel bir
dün ya için ya p� l� yor. Bun la r� bir bi rin den ay�r -
ma mak ge rek. Ben de bu nun ör ne �i yim, as la si -
ya set ten ko puk ya �a ma d�m. Sa nat ç� öz gür dür,
sa nat öz gür lük is te yen bir alan d�r. Sa nat ç� si ya -
set için sa na t� n� kul lan d� ra bi lir ama ip ler sa nat -
ç� n�n  elin de dir. Sa nat ç� n�n si ya se te mü da ha le
et me si ge re ki yor sa eder, ge re ki yor sa si ya si par -
ça lar da ya par. 

YA�AM 3 - 9 HAZ�RAN 201111

Sanatçı Onur Akın,
25 yıla yakın müzik

hayatında 300'e a�kın
besteye imza attı. Ünlü

�airlerin �iirlerini
besteleyerek, dillere

dolanan yüzlerce �arkı
yaptı. Kendini “ozanlar

gelene�inin kentte
ya�ayan son

halkalarından biriyim”
diye tanımlayan Akın,
daha iyi bir dünyanın
pe�inde oldu�unu ve
bunun için de hayata

müzikle müdahale etti�ini
söylüyor.  Aynı zamanda
bir Ko�uyolu sakini olan
Onur Akın, “�stanbul'un

ya�anabilecek nadir
yerlerinden olan
Ko�uyolu, adeta

kurtarılmı� bir bölge...”
diyor. 

“Kentli bir ozan�m”“Kentli bir ozan�m”“Kentli bir ozan�m”“Kentli bir ozan�m”“Kentli bir ozan�m”“Kentli bir ozan�m”

Foto�raflar:
Sinem TEZER
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Bu haf ta okur lar ta ra f�n dan ol duk ça çok so ru so ru lan
ve ma ale sef ku lak tan dol ma yan l�� bil gi ler ile de �er len di ri -
len bir ko nu olan ba �� ��k l�k sis te mi hak k�n da bil gi ver mek is -
ti yo rum. Ba �� ��k l�k sis te mi can l� lar da vü cu dun gö zet le me
ve sa vun ma sis te mi dir. Vü cut içe ri gi ren ya ban c� ve za rar -
l� mad de le rin (bak te ri, man tar, vi rüs, ya ban c� ci sim ler, po len
vs.) sa hip ol duk la r� özel pro te in le re kar �� özel hüc re ler üret -
mek ko �u lu ile on la r� yok et me yi he def ler. Ba �� ��k l�k sis te mi
do �al (in na te) ve ka za n�l m�� (adap ti ve) ol mak üze re iki ye
ay r� l�r. Bü tün or ga niz ma lar do �al bir ba �� ��k l�k sis te mi ne sa -
hip tir. Do �al ba �� ��k l�k sis te mi vü cut sa vun ma s� n�n ilk k�s -
m� n� olu� tu rur. De ri do �al bir sa vun ma ba ri ye ri dir ve ba �� -
��k l�k sis te mi nin önem li bir par ça s� d�r. Ay n� �e kil de mi de
için de ki asit s� v� s�, so lu num sis te min de ki sal g� ve sü mük sü
ya p�, tü kü rük için de ki kim ya sal lar da ilk sa vun ma ba ri ye ri ni
olu� tu rur. Spe si fik ol ma yan bu sa vun ma sis te mi bü tün ya -
ban c� et ken le ri ay r�m yap mak s� z�n d� �a r� da tu tar. Ya ban c�
et ken ler vü cu da gir dik le rin de mak ro faj ve mo no sit de ni len
özel hüc re ler ta ra f�n da ye ni le rek (fa go si toz) yok edil me ye
ça l� �� l�r. Ba sit çe söy le mek ge re kir se vü cu du önün de hen -
dek ler ve on la r�n için de tim sah lar
bu lu nan bir ka le gi bi dü �ü nür sek
bu ra da ka le nin du var la r� de ri, mi -
de asi di, so lu num sis te mi sal g� la -
r� n�, tim sah lar ise mak ro faj la r�
tem sil eder. Edi nil mi� ba �� ��k l�k
sis te mi ise bi raz da ha fark l� olup
ön ce ver di �im ör nek te ki ka le yi
sa vu nan ok çu lar, sü va ri ler, el le -
rin de k� l�ç bu lu nan as ker le ri tem -
sil eder. Bu özel as ker ler de her
bi ri özel bir sa vun ma sis te mi ve
ara c� ile ka le yi ko rur lar. Bu özel
as ker ler ka t�l d�k la r� ön ce ki sa va� -
lar da edin dik le ri tec rü be le ri kul la -
n�r (has ta l� ��n ön ce den ge çi ril me si, a�� la ma) ve özel tak tik -
ler ge li� ti re bi lir ler. Vü cu da za rar l� bir et ken gir di �in de ilk ola -
rak do �al ba �� ��k l�k sis te mi (ka le du var la r� ve tim sah lar) et -
ke ni yok et me ye ça l� �a cak t�r. Do �al ba �� ��k l�k sis te mi nin et -
ki siz ve ye ter siz ol du �u du rum lar da adap ti ve ya ni edin sel
ba �� ��k l�k sis te mi dev re ye gi re cek tir (sü va ri ler, ok çu lar, pi -
ya de ler). Edin sel ba �� ��k l�k sis te mi nin dev re ye gir di �i an
has ta l� ��n olu� tu �u an d�r. Hem ka le du var la r� ve tim sah lar
hem de ok çu ve sü va ri ler ba �a r� s�z olur sa o za man da ka le
ele ge çi ri le cek ya ni ölüm �e kil le ne cek tir. Ba sit ola rak im -
mun sis tem vü cu dun or du su dur. Ba �� ��k l�k sis te mi hüc re -
le ri ilk ola rak ke mik ili �in de olu �ur lar an cak fark l� yer ler de
ol gun la ��r lar. Hüc re le ri ya k�n dan in ce ler sek mak ro faj lar ve
mo no sit ler ke mik ili �in de ki ol gun la� ma sü re ci ni ta mam la -
d�k tan son ra vü cu da ya y� l�r lar. Mo no sit ler kan do la �� m� na,
mak ro faj lar da do ku iç le ri ne ve bo� luk la r� na ge çe rek sa vun -
ma i� le mi ni sa� lar lar. Bun lar dan ba� ka gra nu lo sit de ni len
hüc re ler de fa go si toz yo lu ile do �al ba �� ��k l� �a kat k� sa� lar -
lar. Bun lar dan ba� ka Len fo sit de ni len hüc re ler (ok çu lar, sü -
va ri ler) var d�r ve ya �am sik lus la r� hay van la r�n ki ne ben zer.
Ke mik ili �in de üre ti len bu hüc re ler Ti müs ad� ve ri len bez de
ol gun la ��r lar ve T Len fo sit ad� n� al�r lar. Ba z� la r� ise ke mik ili -
�in de ve ka ra ci �er de ol gun la �a rak B Len fo sit ad� n� al�r lar.
Len fo sit ler lenf no dül le ri ve da lak ta sa vun ma ya ha z�r bir �e -
kil de bi ri ke rek bek ler ler ge rek li ol du �un da il gi li sa vun ma
alan la r� na gön de ri lir ler. Sa vun ma sis te mi ni ta n� d�k tan son ra
�im di dü� ma n� k� sa ca ör nek le ye yim. Dü� man an ti jen dir.
An ti jen bak te ri, vi rüs ve man tar la r�n mo le kü ler ya p� ta� la r� -
d�r. An ti jen ler de �i �ik bo yut ve �e kil ler de ola bil di �i gi bi, ay -
n� has ta l�k et ke ni fark l� tip bir den faz la an ti jen de içe re bi lir.
Len fo sit ler bu an ti jen le ri ta n� mak için e�i ti le bi lir (a�� la ma) ya
da da ha ön ce sa va ��p ye ne rek on la r� ta n�r lar (has ta l� �� at lat -
ma). Len fo sit ler an ti jen le ri ta �� d�k la r� re sep tör le ri ta n� ya rak
al g� lar lar. Re sep tör ve an ti jen ler anah tar ki lit ben ze ri bir ya -
p� ya sa hip tir ler. Edin sel (adap ti ve) ba �� ��k l�k ak tif ve pa sif
ol mak üze re iki ye ay r� l�r. Ak tif ba �� ��k l�k can l� n�n ken di ba �� -
��k l�k sis te mi nin et ken le re gös ter di �i sa vun ma �ek li dir. Ör -
ne �in bir has ta l�k et ke ni ile kar �� la� ma ve onu ye ne rek vü -
cu da za rar ver me si ni en gel le me. Pa sif ba �� ��k l�k ise ba� ka
bir can l� n�n vü cu dun da olu� mu� an ti kor la r�n ( e�i tim li T ve B
len fo sit le rin) di �er bir can l� ya ve ri le rek (an ne sü tün de ki an -
ti kor lar, an ti se rum lar, ke mik ili �i nak li)  has ta l� ��n olu �u mu -
nu en gel le me si dir. Ak tif ya ni ka za n�l m�� ba �� ��k l�k ha yat bo -
yu et ke ne kar �� bir ba �� ��k l�k sa� lar sa da pa sif ba �� ��k l�k ge -
çi ci olup an l�k ola rak sa vun ma sa� lar ve as ker ler bi tin ce ye -
ni as ker e�i til mez ve yi ne d� �a r� dan al ma ya ih ti yaç du yar.
Sa vun ma sis te mi vü cu du ko ru mak için var ol sa lar da e�i -
tim le rin de olan bir ak sa ma, yan l�� ta n� ma ya da a�� r� sa vun -
ma ey le mi has ta l�k la ra ve hat ta ölü me se bep ola cak t�r. Zi ra
vü cu dun ken di hüc re le ri de an ti jen ler ta ��r. Len fo sit ler bu
an ti jen le ri dost ka bul et mek için e�i ti lir ler ve bu e�i tim de
olu �a cak bir ek sik vü cu dun sa vun ma sis te mi nin ken di hüc -
re le ri ne sal d�r ma s� na ne den ola cak t�r ki bu has ta l�k ha -
li au to im mun (oto im mun) has ta l�k lar ola rak bi lin mek te dir.
Bu nun d� ��n da Hyper sen si ti vi te (a�� r� du yar l� l�k) de ni len im -
mun ya n�t ta has ta l�k ve ölü me ne den ol mak ta d�r. Hyper -
sen si ti vi te de ni len du rum sa vun ma sis te mi nin an ti jen le re
kar �� gös te re ce �i ag re sif sa vun ma so nu cun da olu �an kim -
ya sal ya da hüc re sel at�k la r�n do ku la ra za rar ver me si ha li dir.
Hyper sen si ti vi te de ni len a�� r� du yar l� l�k du ru mu edin sel ola -
bil di �i ge ne tik ola rak an ne ba ba dan da al� na bi lir. Bir son ra -
ki ya z�m da im mun sis tem na s�l kuv vet len di ri lir ya da mev -
cut du ru mu na s�l ko ru nur, im mun sis te me ili� kin has ta l�k lar
ne ler dir on la ra de �i ne ce �im. Sa� l�k l� gün ler di le rim. 

DOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZ
İMMUN SİSTEM (BAĞIŞIKLIK

SİSTEMİ) NEDİR? NASIL ÇALIŞIR?

EV CİLEV CİLEV CİLEV CİLEV CİLEV CİL

● Mustafa SÜRMEL�

Ka d� köy ile Rus ya’n�n Stav ro pol Be le di ye -
le ri ara s�n da “Sa� l�k ta E�it siz lik le rin
Azal t�l ma s� Ça l�� ta y�” Ka d� köy’de ger -

çek le� ti ril di. 26 Ma y�s Per �em be gü nü Koz ya ta -
�� Kül tür Mer ke zi Kon fe rans Sa lo nu’nda dü zen -
le nen ça l�� ta ya Ka d� köy’den ve Stav ro pol’dan
be le di ye yet ki li le ri ve uz man lar ka t�l d�. Ka d� köy
Be le di ye Ba� ka n� Av. Se la mi Öz türk ile Be le di -
ye Ba� kan Yar d�m c� s� Mus ta fa De mir can’�n da
ka t�l d� �� ça l�� ta y�n aç� l�� ko nu� ma s� n� Ka d� köy
Be le di ye si Plan ve Pro je Mü dü rü �u le Onur
yap t�. Onur, ko nu� ma s�n da iki be le di ye ara s�n da
ger çek le� ti ri len ça l�� tay ile il gi li din le yi ci le re
bil gi ver di. Ka d� köy ile il gi li ola rak “Sa� l�k ta
E�it siz lik le rin Azal t�l ma s�” ko nu sun da ya p� lan
ça l�� ma la r� ve dü �ün ce le ri ni de din le yi ci le re ak -
ta ran Onur da ha son ra sö zü, “Sa� l�k ta E�it lik”
ko nu lu su nu mu nu yap ma s� için An na Rit sa ta -
kis’e ver di. 

Gün bo yu de vam eden “Sa� l�k ta E�it siz lik le -
rin Azal t�l ma s� Ça l�� ta y�”nda ev sa hi bi be le di ye
ba� ka n� ola rak k� sa bir ko nu� ma ya pan Ka d� köy
Be le di ye Ba� ka n� Av. Se la mi Öz türk, ça l�� ta ya
ufak bir kat k� ver mek için söz al d� �� n� be lir te rek
“Ka d� köy 21 ma hal le den olu �u yor ve 6 ma hal le
sos yo-eko no mik yön den ye ter siz. �l çe miz de in -
san sa� l� �� na özel önem ve ri yo ruz. �n san lar ne -
den se sa� l�k la r� hak k�n da bil gi sa hi bi ol mu yor.
Bu amaç la ko ru yu cu he kim lik ça l�� ma s� ba� lat -
t�k. Mer ke zi hü kü me tin ver me di �i sa� l�k hiz me -
ti ni ver me ye ba� la d�k. Ka d�n sa� l� �� ko nu sun da
ça l�� ma la r� m� z� ge ni� le tip, önü müz de ki sü reç te
me me kan se ri mer ke zi ni aça ca ��z. Ka d�n la r� m� -
z�n sa� l� �� n� ka y�t al t� na ala rak, dü zen li kon trol -
le ri ni sa� la ya ca ��z ki has ta ol ma dan on la ra hiz -
met gö tür mü� ola l�m” de di.

Stav ro pol Be le di ye si’nin de bir su num ger -
çek le� tir di �i ça l�� tay da; Ka d� köy Be le di ye si
Sa� l�k ta E�it siz lik le rin Be lir len me si An ket Ça -
l�� ma s� n�n da su nu mu ya p�l d�. 

Aytaç Sedat KAVAL
(Veteriner Hekim
Cerrahi Uzmanı)
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Ka dı köy Be le di ye si ulus lar ara sı dü zey de ger çek le� ti ri len “Sa� lık ta
E�it siz lik le rin Azal tıl ma sı Ça lı� ta yı”na ev sa hip li �i yap tı

Rus misafirler, 
Kadıköy Belediyesi

Çocuk A�ız ve Di� Sa�lı�ı
Poliklini�i’ni be�endi...

HER y�l�n 31 May�s günü, Dünya Sa�l�k Örgütü taraf�ndan "31
May�s Dünya Sigaras�z Günü" olarak kutlan�yor. Bu günde, sigaran�n

zararlar�na ili�kin bildiriler yay�nlan�yor, kullan�c�lar�n sigaray�
b�rakmas� için çal��malar yap�l�yor. Tütünle mücadelede sanatç�lar

da bo� durmuyor. Kad�köylü anti tütün çizeri-e�itmen Kamil Yavuz,
“Biz karikatür çizerleri mizah yoluyla mesaj olarak bu konuda
çiziyoruz” dedi. Bu seneki karikatürlü mesaj�n “Ayn� havuzda

ya��yoruz ancak siz tütün tüttürenler, ortak havuza i�iyorsunuz”
oldu�unu vurgulayan Yavuz, “Ben de her sene bir karikatürdeki
konuyla sigaran�n zararlar�na dikkat çekiyorum” diye konu�tu.

Sigaraya karşı karikatürlü mücadele

Karikatürist
Yavuz'un 31

Mayıs mesajı...

‘Bir taneden bir şey olmaz’ demeyin!
Si ga ra sa de ce fi zik sel de �il, ruh sal et ki si

ve sos yal yö nüy le de ba ��m l� l�k ya ra t� -
yor. Si ga ra ya ba� lar ken ya da si ga ra y�

b� rak t�k tan son ra dü �ün ce siz ce ku ru lan  “Bir
ta ne den bir �ey ol maz” cüm le si as l�n da hiç de
ma sum de �il  ve si zi cid di has ta l�k la ra vi ze ve -
re cek si ga ra ba ��m l� l� �� ile yüz yü ze ge ti re bi -
lir. Me mo ri al Ata �e hir Has ta ne si Gö �üs Has -
ta l�k la r� Bö lü mü’nden Uz. Dr. �l kay Kes ki nel,
si ga ra ba ��m l� l� �� ve et ki le ri hak k�n da �u bil -
gi le ri ver di:

■ S� GA RA NIN VER D� �� SAH TE
�Y� L�K H�S S� NE KAN MA YIN

Ni ko tin, bey ni miz de hüc re ler ara s� ile ti �i -
mi sa� la yan mad de ler den bi ri olan “ase til ko -
lin”e ya p� ca ben zer. Ne fes yo luy la al� nan ni -
ko tin, ön ce lik le ak ci �er ler ve kan do la �� m� na
ge çer. 7 sa ni ye ka dar k� sa bir sü re için de, al� -
nan ni ko ti nin dört te bir lik k�s m�, bey ne ula ��r
ve “do pa min” ad� ve ri len mut lu luk his si ve ren
bir kim ya sa l�n sa l�n ma s� na ne den olur. Do pa -
min, ero in ve ko ka in ba ��m l� l� ��n da da rol oy -
na mak ta d�r. Si ga ra içil di �in de his se di len sah -
te iyi lik his si ni bu mad de sa� la mak ta d�r. Böy -
le ce, vü cut gi de rek da ha çok ni ko tin is te me ye
ba� lar ve k� sa sü re de ba ��m l� l�k ge li �ir. Ni ko -
tin al�n ma d� ��n da, vü cut ni ko ti ni “öz ler” ve
uy ku so run la r�, hu zur suz luk, si nir li lik, kon -
san tras yon güç lü �ü, ka b�z l�k gi bi yok sun luk
be lir ti le ri ge li �ir.

■ N� KO T�N  TAN S� YO NU AR TI RIR
Ni ko tin, al�n d�k tan he men son ra kalp at��

h� z� ar tar ve tan si yon yük se lir. Si ga ra du ma -
n�n da bu lu nan kar bonmo nok sit, kan da ki al yu -
var la r�n ok si jen ta �� ma ka bi li ye ti ni bo zar.
Böy le ce do ku ve or gan la ra ye te rin ce ok si jen
ta �� na maz. Si ga ra, ay n� za man da atar da mar 
lar da da da ral ma ya par. Ni ko tin, tü tün bit ki si -
nin bö cek ler den ko run mak için ya rar lan d� ��
bir mad de dir. Yüz y�l lar ca bö cek ila c� ola rak
kul la n�l m�� t�r. Her ne ka dar si ga ra n�n için de ki
bin ler ce di �er za rar l� mad de ile k� yas lan d� ��n -

da “ma sum” gö rün se de, saf la� t� r�l m�� ni ko ti -
nin tek bir dam la s� n� bi le di li ni zin üze ri ne
dam la t�r sa n�z, ölüm cül ola bi lir. Si ga ra, sa de ce
kalp ve ak ci �er le re de �il, vü cut ta ki tüm do ku
ve or gan la ra za rar ve rir. Si ga ra da ki za rar l�
mad de ler kan do la �� m� na ka r�� t� ��n dan kan
do la �� m� n�n ol du �u her ye re, ya ni vü cu dun
tüm hüc re le ri ne ya y� l�r. Bu nun so nu cun da her
or gan da fark l� has ta l�k la r�n ge li �i mi te tik le ne -
bi lir. Es ki den si ga ra ile ili� ki si ol du �u bi lin -
me yen pek çok has ta l� ��n or ta ya ç�k ma s�n da
si ga ra n�n ro lü ol du �u ar t�k bi lin mek te dir.

■ S� GA RA YI BI RA KIN,
NE FE S� N�Z RA HAT LA SIN

Si ga ra y� b� ra k�r ken, özel lik le ilk gün ler de
zor lan ma n�z do �al d�r. An cak, bu nun ge çi ci
bir sü re ol du �u nu, si ga ra s�z ge çir di �i niz her
gün ile bir lik te s� k�n t� la r� n� z�n aza la ca �� n�,
ken di ni zi da ha iyi his se de ce �i ni zi, ne fe si ni zin
ra hat la ya ca �� n�, efor ka pa si te ni zin gi de rek ar -
ta ca �� n� unut ma y�n. Si ga ra y� b� ra k�r b� rak -
maz, sa� l� �� n�z la il gi li olum lu ge li� me ler or ta -
ya ç�k ma ya ba� la ya cak t�r. 

En yay g�n sa� l�k za rar l� s� ola rak ka bul
edi le bi le cek si ga ra dan kur tul mak için hiç bir

za man geç de �il dir. Si ga ra y� b� rak mak is te -
yen ki �i, da ha ön ce den b� rak ma y� de ne yip de
b� ra ka ma d�y sa, bu mo ti vas yon k� r� c� ol ma ma -
l� d�r. Si ga ra y� b� rak m�� olan la r�n bir k�s m�,
bu nu 3-4 de fa da ba �ar m�� olan ki �i ler den olu -
�ur. 

Si ga ra y� b� ra k�r ken, Gö �üs has ta l�k la r�
uz man la r�n ca yü rü tü len si ga ra po lik li nik le rin -
den yar d�m ala bi lir si niz. Bu po lik li nik ler de,
ön ce si ga ra ba ��m l� l� �� n�z ti pi ve de re ce si de -
�er len di ri lir. Da ha son ra ge re �i ne gö re kan,
ak ci �er fil mi, so lu num tes ti gi bi tet kik le ri niz
is te ne bi lir. Dok to ru nuz si ze uy gun bir ilaç
ba� la ya cak ve si zi kon tro le ça �� ra cak t�r.
■ S� GA RA YI UNUT TU RA CAK AK T� -

V� TE LE RE YÖ NE L�N
Si ze öne ri le cek te da vi ye ek ola rak si ga ra

b� rak ma sü re cin de bol su iç me niz, ken di ni zi
me� gul ede cek fark l� ak ti vi te le re ya da ho bi le -
re yö nel me niz, spor yap ma n�z, si ze si ga ra y�
ha t�r la ta cak fak tör ler den uzak dur ma n�z ya -
rar l� ola cak t�r. Ör ne �in, çay, kah ve ya da al kol
si ze ya n�n da si ga ra içir ti yor sa, bu dö nem de
bun la ra ara ver me niz ya da azalt ma n�z, si ga ra
is te �i ni zi azal ta bi lir. Si ga ra n�n eli ni zin al t�n da
ol ma ma s� da, oto ma tik ola rak si ga ra yak ma
dav ra n� �� n� en gel le ye bi lir. S�k l�k la gö rü� tü �ü -
nüz dost la r� n� z�, ya k�n la r� n� z� ve i� ar ka da� la -
r� n� si ga ra y� b� rak ma ya özen dir mek, hem si ze
des tek ol ma la r� aç� s�n dan iyi olur, hem de
sev dik le ri ni ze ve re bi le ce �i niz en an lam l� he -
di ye ola cak t�r.

Si ga ra y� b� rak t�k tan son ra, bir sü re bo -
yun ca bal gam mik ta r� n�z ar ta bi lir. “Si ga ra y�
b� rak t�m, da ha kö tü ol dum” de mek ye ri ne,
bu nun as l�n da bir iyi le� me be lir ti si ol du �u nu
bi lin. Si ga ra, so lu num yol la r�n da bu lu nan ve
so lu num yol la r� n�n te miz len me si ne yar d�m c�
olan tit rek tüy le ri ha rap eder. Si ga ra n�n et ki si
or ta dan kal k�n ca, bu sa vun ma me ka niz ma s�
tek rar ça l�� ma ya ba� lar. Bu ne den le bir mik tar
bal gam ar t� �� gö rü le bi lir.
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Ulus la ra ra s� Okul Spor la r� Fe de ras yo nu
Dün ya Te nis Tur nu va s�’nda ya r� fi nal -
de Avus tral ya Te nis Ta k� m�’n� yen dik -

ten son ra fi nal ma ç� n� Chi na Ta ipei Te nis Ta -
k� m� ile oy na ma ba �a r� s� ser gi le yen k�z la r� m�z
�am pi yon lu �u elin den ka ç� -
ra rak ikin ci li �i ka zan d�. 27
Mart-3 Ni san 2011 ta rih le ri
ara s�n da Mil li E�i tim Ba -
kan l� �� ile Genç lik ve Spor
Ge nel Mü dür lü �ü’nün dü -
zen le di �i Genç ler Tür ki ye
Te nis �am pi yo na s�’nda
Tür ki ye �am pi yo nu �s tek
Ke mal Ata türk Okul la r�
Genç K�z Te nis Ta k� m�, 16-
20 Ma y�s 2011 ta rih le rin de
Fran sa'da ger çek le �en Ulus -
la ra ra s� Okul Spor la r� Fe de -
ras yo nu Dün ya Te nis �am -
pi yo na s�’nda da Dün ya ikin -
ci li �i el de et ti. �am pi yo na da
çok ba �a r� l� bir mü ca de le

ser gi le yen Genç K�z Te nis Ta k� m� m�z, güç lü
ra kip le ri ni bi rer bi rer yen me si ni bil di. Avus -
tral ya Te nis Ta k� m� ile oy na d� �� ya r� fi nal ma -
ç� n� da ka za na rak bü yük bir ba �a r� ser gi le di.
Fi na le yük se len ta k� m� m�z Chi na Ta ipei ye ne -

me se de el de et ti �i ba �a r�y la ta ri he geç ti. Genç
K�z Te nis Ta k� m�  ka zan d��� Dün ya ikin ci li �i -
ni 19 Ma y�s Ata türk’ü An ma, Genç lik ve Spor
Bay ra m� ne de niy le Türk genç li �i ne ar ma �an
et ti �i ni aç�k la d�. �s tek Ke mal Ata türk Okul la -

r�’ndan ya p� lan aç�k la ma da,
“Dün ya Te nis Tur nu va -
s�’nda Tür ki ye’yi tem sil
eden ö� ren ci le ri miz Ba �ak
Eray d�n, Se da Aran te kin,
Mi na Say g�, Fü sun De mir
ve Ya� mur Bay dar ile gu rur
du yu yo ruz” de nil di. Genç
K�z Te nis Ta k� m� 21 Ma y�s
Cu mar te si gü nü Fran sa’dan
�s tan bul’a dön dü. Sa at
22.10’da Ata türk Ha va ala -
n�’na inen Genç K�z Te nis
Ta k� m�’n�, �s tek Ke mal
Ata türk Okul la r� ö� ren ci le -
ri, ve li le ri ve yö ne ti ci le ri al -
k�� lar ve te za hü rat lar la kar -
�� la d�.
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“8. Uluslararası �stanbul Bowling Open Turnuvası”nda
yarı�an sporcularımız sıfır çekerken, 68.000 Euro toplam
para ödüllü yarı�mada bütün ödüller yabancı sporculara

gitti. Sporcularımızın ba�arısızlı�ı hüsrana neden
olurken, ödülleri kapan yabancı sporcuların keyfine ise

diyecek yoktu. Time Out Bowling Center ve �stanbul
Bowling Spor Kulübü tarafından organize edilen “8.

Uluslararası �stanbul Bowling Open Turnuvası”nın
�ampiyonu Rob Thurlby oldu. Bowlingin Formula 1’i 

kabul edilen turnuva, Dünya Bowling Birli�i (WTBA)
tarafından onaylanan ve Avrupa Onpin Feredasyonu
(ETBF) tarafından Avrupa’da düzenlenen 20 turnuvanın
8.aya�ı olma özelli�ini ta�ıyan �stanbul Bowling Open
2011 turnuvasına 29 ülkeden 200 bowling sporcusunun
katıldı. Turnuva bayanlar �ampiyonu Lisanne
Breeschoten oldu. �lk 48’e giren Türk sporcular; Mehmet
Kaya, Ebru Özo�luuntur, Habib Do�an, Gülhan Aksular
ve Bülent Ate�o�lu ise ilk 18 finalinde elendiler.

BOWLiNGTE SIFIR ÇEKTiK

23 ülkeden, 88 sporcunun
kat�ld��� Dünya Sualt� Foto�raf

�ampiyonas�’nda Türkiye’yi temsil
eden Orhan Aytür, toplamda ald���

101 puanla dünya sualt� foto�raf
�ampiyonu oldu. Kerim Sabuncuo�lu

da “Modelsiz Geni� Aç�”
kategorisinde gümü� madalya
kazand�. 13. CMAS

Dünya Sualt� Foto�raf
�ampiyonas�, 26-31
May�s 2011 tarihleri

aras�nda, Türkiye Sualt�
Sporlar� Federasyonu’nun

(TSSF) ev sahipli�inde,
ülkemizin dünyaca

tan�nm�� tatil
beldelerinden Bodrum’da

gerçekle�tirildi. 23 ülkeden,
88 sporcunun kat�ld��� �ampiyonada

ülkemizi temsil eden Orhan Aytür,
“Dünya �ampiyonu” olurken

Kerim Sabuncuo�lu da “Modelsiz
Geni� Aç�” kategorisinde

“Gümü� Madalya” alarak Türk
sporcular�n�n bu alandaki

ba�ar�lar�n�n kan�t� oldular. 
�ampiyona Kategorileri ve Dereceler: 
Balık:
1. Silvia Boccato / �talya 
2. Lill Haugen / Norveç 
3. Orhan Aytür / Türkiye 
Yakın Çekim:
1. Rok Kovacic / Slovenya 

2. Daan Delbare /
Belçika 
3. Arthur Josia Telle
Thiemann / �spanya 
Temal� Yak�n Çekim: 
1. Arthur Josia Telle
Thiemann / �spanya 
2. Jean-Pierre Nicolini /
Fransa 
3. Orhan Aytür / Türkiye 

Modelsiz Geni� Açı:
1. David Barrio Colongues / �spanya 
2. Kerim Sabuncuo�lu / Türkiye 
3. Kwanghwi Kim / Güney Kore 
Modelli Geni� Aç�: 
1. Orhan Aytür / Türkiye 
2. Jonna Bergström / �sveç 
3. Danijel Frka / H�rvatistan

�stek Kemal Atatürk Okulları Genç Kız Tenis Takımı, Türkiye �ampiyonlu�unun ardından Fransa’da
katıldı�ı Uluslararası Okul Sporları Federasyonu Dünya Tenis Turnuvası’nda Dünya ikincili�i kazandı.

K�zlar�m�z dünya ikincisi olduK�zlar�m�z dünya ikincisi olduK�zlar�m�z dünya ikincisi olduK�zlar�m�z dünya ikincisi olduK�zlar�m�z dünya ikincisi olduK�zlar�m�z dünya ikincisi oldu

Mar ma ra Üni ver si te si spor cu la r� çe �it li spor
bran� la r�n da el de et ti �i ba �a r� lar la ad�n dan söz
et tir me ye de vam edi yor. Son ola rak 2-5 Ma y�s

2011 ta rih le ri ara s�n da Ma lat ya �nö nü Üni ver si te sin de
dü zen le nen” Üni ver si te ler ara s� Ma sa Te ni si �am pi yo na -
s�”nda Mar ma ra Üni ver si te si Er kek ler Ma sa Te ni si Ta k� -
m� 55 ta k�m ara s�n da bi rin ci olur ken, yi ne Mar ma ra Üni -
ver si te si Ba yan lar Ma sa Te ni si Ta k� m� da 33 ta k�m ara -
s�n da 9. ola rak ilk 10 s� ra ya yer le� me yi ba �ar d�.

Fer di mü sa ba ka lar da er kek ta k� m� n�n güç lü ra ke ti
Gen cay Men ge birinci ol du. Fer di mü sa ba ka lar da Er kek
ta k� m�n da Gen cay Men ge birinci,  Pen fei J� ang ikinci ve
Ha san Do �an üçüncü ol du. 

Ba yan ta k� m� da ise Zey nep A�aç l� yol be�inci ol du.

Orhan Aytür, dünyanın
en iyi sualtı foto�rafçısı

seçildi.

Hazırlayan
Mustafa SÜRMELİ

2010 Türkiye Fair
Play ödülleri

sahiplerini buldu
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin
‘2010 Türkiye Fair Play Ödülleri’ 24

Mayis 2011 Salı ak�amı Olimpiyatevi’nde
düzenlenen törenle sahiplerine verildi.
‘Sportif Davranı�’, ‘Sportif Kariyer’ ve
‘Sportif Tanıtım’ dallarında toplam 9

ödülün da�ıtıldı�ı gecede, Türkiye Milli
Olimpiyat Komitesi’nde 25 yılını

doldurdan genel kurul üyeleri Özcan
Özyemi�çi, Fahri �kiler, Ali Gümü�,

�engün Kaplano�lu, Ali Azmi Kazaz, Can
Sayar ve Erdo�an Teziç’e ‘Gümü� Rozet’

takıldı. Törende ayrıca, bir süre önce
kaybetti�imiz Türkiye Milli Olimpiyat

Komitesi eski ba�kanlarından, Onursal
Ba�kan ve Türk Spor Vakfı Ba�kanı

merhum Jerfi Fıratlı anısına ihdas edilen
özel ödül, Görme Engelliler Spor

Federasyonu Goalball Milli Takımı’na
verildi. Goalball Erkek Milli Takımı 1-10
Nisan 2011 tarihleri arasında Antalya’da
düzenlenen Görme Engelliler IV. IBSA

Dünya Oyunları’nda dünya ikincisi olarak
Londra Paralimpik Oyunları’na katılma
hakkı kazanmı�tı. Bu sonuçla Türkiye

tarihinde ilk kez takım sporlarında
Paralimpik Oyunları’na i�tirak edecek. 

Bilfen Yeni�ehir �lkö�retim
Okulu Yıldız Erkek
Basketbol Takımı,

�anlıurfa’dan Türkiye
üçüncülü�ü ile döndü. Murat

Bilgin Antrenörlü�ünde
2010-2011 Ö�retim yılı
�stanbul �l Birincili�i Turnuvası’nda

�stanbul üçüncüsü olarak �stanbul’u
Türkiye �ampiyonası Yarı Finalleri’nde
temsil etmeye hak kazanan Bilfen’in

Yıldız Basketbol Takımı, Türkiye

�ampiyonası’ndan da
alnının akıyla çıkmasını bildi.

Çorum ilinde yapılan yarı
finallerde �ampiyon olarak

Türkiye �ampiyonası
Finallerine katılmaya hak
kazanan Bilfen Yeni�ehir

�lkö�retim Okulu Yıldız Erkek Basketbol
Takımı, �anlıurfa’da düzenlenen

Türkiye �ampiyonası finallerinde ise
Türkiye üçüncüsü olarak önemli bir

ba�arıya imza attı.

Bilfenli yıldızlar
önce �stanbul sonra
Türkiye üçüncüsü

olarak büyük ba�arı
sergiledi.

Ka d� köy Be le di ye si Fut bol Tur nu va s�
mut lu ba� la d� mut lu bit ti. 2 Ma y�s Pa zar -
te si gü nü ba� la yan ve çe ki� me li maç la ra

sah ne olan tur nu va da ku pa y� KAS DA� eki bi
kal d�r d�. Ka d� köy Be le di ye si’ne ba� l� tüm mü -
dür lük ler ve ba� l� bi rim le rin 7 as, 3 ye dek oyun -
cu dan olu �an ta k�m lar la ka t�l d� �� tur nu va da
maç lar Ka d� köy Be le di ye si Ka la m�� Genç lik
Mer ke zi (KGM) ha l� sa ha la r�n da oy na nan d�.

�lk tur lig usu lü, ikin ci tur ise çap raz e� -
le� me ile ele mi nas yon sis te mi, grup maç la r� -
n�n tek dev re li lig usu lü üze rin den oy nan d� ��
ve ilk dört ara s� na ka lan ta k�m la r�n bir
üst tu ra ç� ka bil di �i tur nu va da; KAS -
DA� eki bi �am pi yon luk ku pa s� n� Ka -
d� köy Be le di ye Ba� kan Yar d�m c� s�
Hu lu si Özo cak’�n elin den al d�.

■ �S TA T�S T�K LER �ÖY LE
KGM Spor Ko or di na tö rü Cem Çe -

tin da� tur nu va n�n is ta tis ti �i ni Ga ze te
Ka d� köy okur la r� için ti tiz bir ça l�� -
may la ha z�r la d�. �� te Cem Çe tin da�’�n
ka le min den KGM Fut bol Tur nu va s� is -
ta tis tik le ri:

● Tur nu va da top lam 33 maç ya p�l -
d�.

● Tur nu va da at� lan top lam gol:
290

● Top lam Kart: 57 sa r� - 5 K�r m� z�
● En az gol yi yen ta k�m: Ma li Hiz met ler

(8 gol)
● En faz la gol atan ta k�m: KAS DA� (59

gol)
● En cen til men ta k�m: KAS DA� (7

maç ta 2 sa r� kart)
● En faz la kart gö ren ta k�m: Çev re Ko -

ru ma Mü dür lü �ü (8 sa r�, 2k�r m� z�)
● Gol Kra l�: An�l Su ner (KAS DA�-20

Gol)
● En az gol yi yen ka le ci: Ay han Ta bak

(Ma li Hizm.-8 Gol)
● En Cen til men Ta k�m se çi len KAS -

DA� ödü lü nü; Mec lis Üye si Ha kan �i �ik ve
Gö nül lü Mer ke zi Yö ne tim Ku ru lu Üye si Ha -

luk Oku mu�’tan al d�.
● Gol Kra l� olan An�l Su ner(KAS DA�)

ödü lü nü Çev re ve Ko ru ma Mü dü rü A. �u le
Sü mer ver di.

● Tur nu va da 2. olan Çev re Ko ru ma Mü -
dür lü �ü’nün ku pa s� n� KAS DA� Ge nel Mü -
dü rü Re cep Ör ten ver di.

● Fi nal Ma ç�: KAS DA�-Çev re Ko ru -
ma Mü dür lü �ü: 11-2

Fi na le ge lir ken, KAS DA�; çey rek fi nal -
de �n san Kay nak la r� n� 14-0, Ya r� Fi nal de ise
Ma li Hiz met ler’i 3-2 ye ne rek fi na le ç�k t�.

Fi na le ge lir ken; Çev re Ko ru ma Mü -
dür lü �ü, Çey rek Fi nal de Özel Ka lem
Mü dür lü �ü’nü 6-1, Ya r� Fi nal de ise Za -
b� ta Mü dür lü �ü’nü 3-2 ye ne rek fi na le
yük sel di.

Maç Bi ti min de;
Ka d� köy Be le di ye Ba� kan Yar d�m c� -

s� Hu lu si Özo cak, TTI Am bu lans Sa� l�k
Hiz met le ri Yön Ku ru lu Ba� ka n� Hü se yin
Kah ya’ya tur nu va sü re sin ce ver dik le ri
hiz met ler den do la y� te �ek kür pla ke ti he -
di ye et ti.

Ma ç�n Ha ke mi Sn. Meh met Oral ise
tur nu va bo yun ca ser gi le di �i ba �a r� l� per -
for man s� do la y� s�y la pla ket le ödül len di -
ril di.

Orhan Aytür Dünya
Şampiyonu

Masa Tenisi’nde
Marmara �ampiyon
Marmara Üniversitesi Bayan ve Erkek Masa
Tenisi Takımları �ampiyonaya damga vurdu.

Bilfenli gençler Türkiye üçüncüsü

Kadıköy Belediyesi Kalamı� Gençlik Merkezi (KGM)
3. Futbol Turnuvası’nda �ampiyon KASDA�.

KGM KUPASI OMUZLARDA
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● Mustafa SÜRMEL�

Ka d� köy ta ri hi gün le rin den bi ri ni da ha
ya �a d� geç ti �i miz gün ler de. Öy le böy -
le de �il, dün ya de niz ci lik ta ri hi ne ad� n�

yaz d�r m�� en der ki �i ler var d� Tür ki ye’nin, �s -
tan bul’un göz be be �i Ka d� köy’de. Ha va su lu
sep ken ya� mur lu ol sa da ze min bir an�t aç� l� ��
için ide al ol ma sa da! yüz ler de gü lü cük ler, ve -
fa do lu ba k�� lar var d�. 60’l� y�l lar da pu su la s�,
e�i, da ha son ra mü ret te ba ta ka t� la cak Mi ço ve
De niz ile ok ya nus dal ga la r� na mey dan oku ya -
rak dün ya y� do la� m��, sa de ce ama tör de niz ci -
le rin de �il; Tür ki ye’nin gu ru ru ol mu�, 21. yüz -
y�l Bar ba ros’u Sa dun Bo ro ve sev gi li e�i Oda
Bo ro, Ka d� köy’dey di. 

Ken di yap t�r d� �� tek ne si K�s met ile
dün ya n�n çev re si ni do la �an ilk Türk De niz -
ci si Sa dun Bo ro’nun hey ke li, Ka d� köy Ka -
la m��’a di kil di. Ka d� köy Be le di ye si, Sa dun
Bo ro, se ya ha tin de ya n�n da bu lu nan e�i Oda
Bo ro ve Ka nar ya Ada la r�’ndan yan la r� na
al d�k la r� ke di le ri Mi ço’yu Ama tör De niz ci -
ler An� t� ile Ka d� köy’de ölüm süz le� tir di.

Sa nat ç� Er sal Ya vi ve ar ka da� la r� n�n
yap t� �� Sa dun-Oda Bo ro Ama tör De niz ci -
ler An� t�’n�n Ka la m�� Ma ri na’da ki aç� l��
tö re ni ne, Sa dun Bo ro, e�i Oda, K� z� De niz
ile An�t Pro je eki bin de bu lu nan ga ze te ci
Tur gay No yan, Ne ca ti Zin cir k� ran, Mus ta -
fa Ak soy, an� t� ya pan sa nat ç� Er sal Ya vi,
hey kel t� ra� lar Ali Yal d�r, Der ya Er soy, Za -
fer Da� de vi ren ile Ek rem Uzu no� lu, Ka d� -
köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz türk ve
de niz ci li �e gö nül ve ren ama tör de niz ci ler
ile Ka d� köy lü ler ka t�l d�.

■ BO RO, M� LA D
GER ÇEK LE� T�R M�� T�

Tür ki ye’de ken di te �eb büs ve tek ne si
ile yel ken le dün ya se ya ha ti ya pan Türk de -
niz ci le rin de röl yef le ri nin bu lun du �u an� t�n
aç� l�� tö re nin de, Sa dun Bo ro’nun
se ya ha ti bo yun ca ka ra bö lü mü -
nü or ga ni ze edip yö ne ten,
ge nel ya y�n yö net me ni ol -
du �u Hür ri yet Ga ze te -
si’nde yol cu lu �u bir ba s�n
kam pan ya s� ola rak ba �a -
r�y la yü rü ten Bo ro çif ti nin
ya k�n dos tu Ne ca ti Zin cir -
k� ran da bir konu�ma yapt�.
Bo ro’nun e�iy le ger çek le� tir -
di �i dün ya se ya ha ti nin Türk
de niz ci li �i için bir mi lat ol du �u nu
belirten Zincirk�ran, “Sa dun Bo ro’nun
dün ya se ya ha ti bir ba� lan g�ç ol du. O za -
man Tür ki ye’de bu gün kü gi bi ne te le viz -
yon, ne bil gi sa yar ne uy du ko lay l�k la r� var -
d�. Sa dun Bo ro sa de ce man ye tik bir pu su la
ile yo la ç�k t�. Bu se ya ha tin ta n� t�m spon so -
ru Hür ri yet ga ze te siy di. Biz Sa dun Bo -
ro’nun gön der di �i gör sel ler le ha ber yap t�k
ve o za man lar Hür ri yet ga ze te si nin oku yu -
cu la r� ta ra f�n dan bü yük me rak la iz len di. 2
y�l 9 ay ve 3 haf ta son ra yur da dö nül dü �ün -
de K�s met ve Bo ro lar muh te �em bir tö ren
ve ka la ba l�k la kar �� lan d�” de di. Ak tif Ga -
ze te ci lik ya �a m� n� Sa bah Ga ze te si’nde ki

“Ama tör ve De niz” kö �e siy le sür dü ren,
Na vi ga ad l� yel ken, tek ne ve de niz kül tü rü
der gi si nin ku ru cu su ve ya za r� ama tör de -
niz ci Tur gay No yan ise “ 50 y� la va ran de -
niz ci li �im var. Biz ama tör de niz ci li �i bir
ahi lik gi bi ö� ren dik. Us ta ya say g�, sev gi
gös ter mek… Ama us ta dan da esir ge me den
sun du �u en gin de ne yim le ri ni ö� ren mek,
on dan fe yz al mak. Sa dun Bo ro ger çek bir
us ta d�r. Dün ya tu ru yap mak la kal ma m��
ba� ka la r� na bi ri kim le ri ni an lat mak için ça -
ba la y�p dur mu� tur” di ye ko nu� tu. Sa dun-
Oda Bo ro ve Ama tör De niz ci ler An� t�’n�n
pro je so rum lu su Er sal Ya vi de “Sa dun Bo -
ro sa de ce de niz ci de �il ay n� za man da do �a
a�� �� bir in san” dedi.

■ BA� KAN ÖZ TÜRK:
‘ONUR DU YU YO RUM’

Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz -
türk ise konu�mas�na Sa dun Bo ro’nun
Türk de niz ci li �i nin sim ge si ol mu� bir ki �i
ve Kad�köylü oldu�unu  söyleyerek
ba�lad�. Öztürk, sözlerini �öyle sürdürdü:
“Sadun Boro, bu ra da ye ti� mi�, bu sa hil le -
rin ço cu �u…Cad de bos tan’dan yo la ç�k -

m��, o za ma n�n k�t im kân la r�y la
dün ya y� do la ��p yi ne Cad de -

bos tan’a gel mi�. Sa de ce
gez gin de de �il de ne yim -
le ri ni ba� ka la r� na an la -
tan, ak ta ran, ma ka le ler,
ki tap lar ya zan bir de -
niz ci. Çev re için sa va�
ve ren, yol gös te ren bir

ön der. Türk De niz ci li �i -
nin önem li sim ge si olan

hey ke lin Ka d� köy Ka la -
m��’ta ol ma s�, be ni bu ken tin Be -

le di ye Ba� ka n� ola rak çok onur lan d� r� yor.
Es ki den de niz tam hey ke lin bu lun du �u ye -
re ka dar ge lir di. O ba k�m dan bu gün bir
yer de bu hey kel de niz ke na r�n da ve de ni ze
dön mü� du rum da.  Bu hey kel sadece Sa -
dun-Oda Bo ro çif ti nin de �il, ay n� za man da
de niz ci ar ka da� la r� n�n ve fa s� n�, sev gi si ni
ve de ni ze olan a�k la r� n� da yan s� t� yor. Bu
hey kel ör ne �i ilk gel di �in de müt hi� de re -
ce de he ye can lan d�m. Bu hey kel ay n� za -
man da çok çev re ci bir hey kel en gü zel ta -
ra f� tü müy le de niz ci ler ta ra f�n dan kar �� la -
nan ve her �e yi ile on lar ta ra f�n dan ya p� lan
bir hey kel”.

● Seyhan KALKAN VAY�Ç

Ka d� köy Be le di ye si Çev re Ko ru ma
ve Kon trol Mü dür lü �ü, “5 Ha zi ran
Dün ya Çev re Gü nü”nü dü zen le di -

�i bir di zi et kin lik le kut lad�. Et kin lik le rin
il ki 30 Ma y�s Pa zar te si gü nü 09.30 ile
12.00 sa at le ri ara s�n da Kozzy Al�� ve ri�
Mer ke zi’nde yer alan Gö nül Ül kü Ga zan -
fer Öz can Sah ne si'nde ger çek le� ti. Et kin -
lik, Ka d� �köy Be le di ye si Çev re Ko ru ma ve
Kon trol Mü dü rü �u le Sü mer’in aç� l�� ko -
nu� ma s� ile ba� la d�. Çev re Ko ru ma ve
Kon trol Mü dü rü �u le Sü mer, ‘Çev re Gü -
nü’nün öne mi ne dik kat çe kip, ge le ce �in
ço cuk la r�n elin de ol du �u nu be lirt ti. Et kin -
lik te, FYM Özel Ti yat ro Gru bu ta ra f�n dan
il kö� re tim oku lu ö� ren ci le ri nin çev re bi -
lin ci an la y� �� n�n ge li� ti ril me si ve at�k lar
ko nu sun da bil gi sa hi bi ol ma la r� n�n sa� lan -
ma s� ama c�y la, Çev re Ko ru ma ve Am ba laj
At�k la r� De �er len dir me Vak f�’n�n (ÇEV -
KO) des te �i ile ''Çev re ci Ke di Çev ki'' ad l�
ti yat ro oy nu sah ne len di. Oyu nun ar d�n dan,
Ezi ci Bi oe lek trik’ten Çev re Mü hen di si
Yek ta Av c� ta ra f�n dan çev re bi lin ci ni ge -
li� tir me ye yö ne lik tüm at�k lar la il gi li bil gi -
len dir me su nu mu ya p�l d�. Yek ta Av c� su -
nu mun da, çev re kir li li ��i ne ve ne den le ri ne,
çev re kir li li �i ni ön le mek için ge ri dö nü �ü -
mün öne mi ne, ge ri ka za n� la bi li nir at�k la ra,
bu at�k la r�n ne ler ol du �u na ve top la nan
at�k ya� la r�n ne re ler de kul la n� la bi le ce �i ne
de �in di. Et kin li �in so nun da, “Çev re ci At�k
Ku tu su” ya r�� ma s�n da de re ce ye gi ren ö� -
ren ci le re, 12 adet ka le min, ge ri dö nü �üm lü

ka lem ku tu su ve def te rin bu lun du �u he di -
ye pa ke ti ve ri lir ken, ö� ret men le re ise te -
�ek kür bel ge si ve ril di. 
■ ‘�K L�M ÇA DI RI KA DI KÖY’DE’

‘5 Ha zi ran Dün ya Çev re Gü nü’, et -

kin lik le ri çer ce ve sin de dü zen le nen bir
di �er et kin lik ise, 30 Ma y�s ile 3 Ha zi ran
ta rih le ri ara s�n da �k lim De �i �ik lik le ri
Ça d� r� ile T� r�’nda ger çek le� ti. Ka d� köy
Be le di ye si Oto par k�’nda yer alan E�i tim

Ça d� r�’nda 09.00 ile 17.00 sa at le ri ara -
s�n da Böl ge sel Çev re Mer ke zi (REC
Tür ki ye) ve Ay gaz or tak l� ��n da yü rü tü -
len ‘Ya r�n Ha va Na s�l Ola cak?’ pro je si
kap sa m�n da tüm si vil top lum ku ru lu� la -
r� ve gö nül lü grup la r� n�n da da vet li ol du -
�u et kin lik te, ö� ren ci le re ik lim de �i �ik -
lik le ri nin ne den le ri ve so nuç la r� an la t�l -
d�. Ay r� ca kul la n� lan si hir li kü re de ik lim
de �i �ik lik le ri nin so nuç la r� n� gö re rek ve
do ku na rak ö� re nil di �i e�i tim ça l�� ma -
s�n da, pla ne tar yum dü ze ne �i ku ru la rak
‘Ev ren de ki Va ha’ ad�n da ki üç bo yut lu
film de dün ya n�n ne ka dar özel bir ge ze -
gen ol du �u iz le til di.  

Ka d� köy Be le di ye si'nin Çev re Gü nü
kap sa m�n da ki bir di �er et kin li �i ise1
Ha zi ran Çar �am ba gü nü 2. Yo �urt çu
Par k� Çev re Fes ti va li ile de vam et ti. Fes -
ti val, 09.30'da Bo �a Hey ke li önün den
Yo �urt çu Par k�’na ya p� lan yü rü yü� le
ba� la d�. Festival alan�n� ziyaret eden
Kad�köy Belediye Ba�kan� Selami
Öztürk, haz�rlanan etkinlikleri izledi,
çocuklarla foto�raf çektirdi. Ba�kan
Öztürk, “Çevre bilinci çocuklara küçük
ya�ta kazand�r�lmal�. Bu noktada
ailelere ve ö�retmenlere büyük görev
dü�üyor” dedi. Bosch Çev re Ço cuk Ti -
yat ro su’nun “La Fon ten Or man Mah ke -
me sin de” isim li oyu nu nu sah ne le di �i et -
kin lik te, Ni hat I��k �l kö� re tim Oku lu
Ko ro Gru bu ve Mo da �l kö� re tim Oku lu
Dra ma Gru bu da sah ne al d�.  Göz te pe
Gö nül lü le ri Ço cuk Sa nat Atöl ye si'nin
dans ve mü zik li gös te ri si nin yer al d� ��
Fes ti val, Jong lör lük gös te ri si ve �h san
Sun gu �l kö� re tim Oku lu Halk Oyun la r�
Top lu lu �u'nun gös te ri siy le renk len di. 

‘5 Haziran Dünya Çevre Günü’, Kadıköy Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol
Müdürlü�ü tarafından çe�itli etkinliklerle kutlandı. Çevre Günü, tiyatro, drama, ve halka
oyunları gösterilerinin de içinde oldu�u bir dizi etkinlik ile adeta �enlik havasında geçti.

Amatör denizcilerimizin
isimleri Kadıköy’de
yaşayacak

Kadıköy’ün balıkçıları hatırlandı
Kadıköylüler eski Kadıköy’ü unutmuyor.
Ki�ileriyle, mekânlarıyla, olaylarıyla eski
Kadıköy, zaman zaman düzenlenen çe�itli
etkinliklerle hatırlanıyor. Bunlardan birtanesi
de geçti�imiz hafta Caddebostanlılar
tarafından düzenlenen “5. Caddebostan
Balıkçıları ve Sandalcıları Anma Günü”ydü.
Kadıköy Belediyesi’nin katkılarıyla Zeynep
Leman Kalıpcı tarafından hazırlanan anlamlı

günde eski Kadıköy,
Caddebostan sahili ve
sahilin semt tarihine
adını yazdırmı�,
balıkçıları, sandalcıları
ve �ahsiyetleri anıldı.
Kendisi de eski bir
Kadıköylü olan Zeynep
Leman Kalıpcı, yaptı�ı
konu�mada, çocukluk
ve gençlik yıllarından
hatırladı�ı balıkçıları,
sandalcıları ve semtin
�ahsiyetlerini tek tek
anlattı. Eski bir
Caddebostanlı olarak
Sadun Boro’nun e�i
Oda Boro’nun da
katılarak renklendirdi�i
ve balık-ekmeklerin

yendi�i etkinlikte Oda Boro eski
Caddebostan sahillerini ve
�ahsiyetlerini özlemle andıklarını
söyledi. Caddebostanlı Faik
Tükenmez ise halen plaj
yolunda do�du�u evde
ya�adı�ını belirterek, tanıdı�ı
bir uzak yol kaptanının
Caddebostan ile ilgili olarak
söyledi�i, “Dünyanın hiçbir
denizinde karanın görüntüsü
Caddebostan’ın açıktan
görüntüsü kadar güzel de�il”

sözünü hatırlattı. Kö�kleri ve
ye�illikleriyle, e�lence

mekânlarıyla Caddebostan’ı
anlatan Tükenmez, mekanların
ve orkestraların da çok kaliteli
oldu�unu vurguladı. Dededen
Kadıköylü oldu�unu söyleyen
�ükran Arıkkan ise balık
tutup yedikleri sahilden
kayıkla açıldıklarını, kayık
küreklerinin olu�turdu�u

nasırların hâlâ elinde hatıra
olarak kaldı�ını payla�tı. 
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Kadıköy Belediyesi ile amatör
denizciler el ele verdi, dünyayı

dola�an ilk amatör
denizcimiz olma unvanını

kazanan Sadun Boro ve
onun izinden giden tüm

amatör denizcilerimizi
ölümsüzle�tirecek bir

anıtı Kadıköy’e
kazandırdı. Anlamı

çok büyük olan
“Sadun-Oda Boro
Amatör Denizciler

Anıtı” törenle açıldı.
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