
Türkiye'nin en ya�anabilir ilçesi seçilen Kad�köy'ün
yerel yönetimi, 28. ya��n� kutluyor. 2 bin 500'ü a�k�n

personeli ile Kad�köylü’ye daha iyi
hizmet vermek için projeler

üreten Kad�köy Belediyesi'nin
yeni hedefi ise Avrupa'da

bir kültür-sanat kenti
olarak an�lmak... Ba�kan

Öztürk, ‘Kad�köy her
geçen gün çehresini

de�i�tiren ve
Kad�köylülere yak��an bir

ilçe olma konumunda...’ diyor.

� 13 - 19 N�SAN 2012 � Y›l: 12 � Say›: 632 � 20 Kr.

Asl� AYHAN
� Yazısı 10’da

Her �ey kendi
içinizdedir.
�sterseniz
olumlu bir

ya�am kurar
cennette gibi

ya�ars�n�z,
isterseniz

cehennemde...

�nal AYDINO�LU
� Yazısı 8’de

Murat KATO�LU
� Yazısı 6’da

BELDE
OCAKBAŞI

Tel.: 0216 - 338 39 09

40 YILLIK
TECRÜBEM�ZLE...

Zengin Et, Balık ve Meze çe�itlerimizle...
Anadolu Yakas�n�n en iddial� 
LEZZET NOKTASIYIZ...

Lig TV ve D-Smart yay�n�m�z vard�r. 
Bahariye Serasker Cad. No: 104 Kad�köy

www.belderestaurant.com

KENT
CERRAHİSİ

Kad�köylüler
ve ‘Kad�köy

Çar��s�’
öyle

görünüyor ki,
yeni

sosyal
ili�kilerle

kar��la�acakt�r.

OLUMLU YAŞAM

�� Haberi 11. Sayfada

�stanbul eski ve
köklü bir

�ehirdir, fakat
ironik biçimde

herkesin
an�lar�n�,

gençli�ini,
çocuklu�unu
siler süpürür. 

Kemik çerçeveli yuvarlak gözlükleri,
sakal�, samimi gülü�ü ve elinde gitar�yla;

naif bir roman� anlat�r gibi söyledi �ark�lar�n�
y�llard�r Bülent Ortaçgil. Her dönemin

müzisyeni olan usta, bu y�l müzikte 40. y�l�n�
kutluyor. Hiç eskimeyen �ark�lar�n� bir kez de
Kad�köylüler için söyleyen Ortaçgil’le 40 y�ll�k

serüvenini konu�tuk. 

KADIKÖY ÇARŞISI
HAZIRLIKLI OLMALI

ELEKTR�K i�çili�inden sinemaya geçen
Metin Avdaç, çok sevdi�i Sabahattin Ali’nin

41 yıllık ömrünün izini sürdü ve do�du�u
kentten öldürüldü�ü ormana kadar ya�adı�ı

yerleri, bir sözüyle dokundu�u insanları
beyazperdeye ta�ıdı. Ustanın ölüm

yıldönümü olan 2 Nisan’da galası yapılan
‘Sabah Yıldızı’, özgürlük yolunda hayatını

kaybedenlere adandı. � Haberi Sayfa 6’da

YERYÜZÜ Derne�i,
�stanbul'da bahçesi

olup da sebze-meyve
üretmek isteyen �ehirli
çiftçilere yol gösteriyor.

Kent Bahçeleri
projesine ba�vurular
Mayıs'a dek sürecek.
� Haberi Sayfa 14’te

“Sabah Yıldızı” beyazperdede parlıyor

Ö
Z
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 L
E DÜNYADA 2008 yılından

bugüne, nisan ayının
ilk cumartesi günü

gerçekle�tirilen
Uluslararası Yastık

Sava�ı Günü
(International Pillow Fight

Day), �stanbul'da da
yapıldı. � 14’te

Kentli bahçıvanlar işbaşındaCaddebostan’da yastık savaşı

Notalarla sözcüklerin
40 y�ll�k dans�

BÜLENT ORTAÇGiLBÜLENT ORTAÇGiLBÜLENT ORTAÇGiLBÜLENT ORTAÇGiLBÜLENT ORTAÇGiLBÜLENT ORTAÇGiL

Kadıköy’de gerçekle�en maçta dostluk
kazandı. Aile ve Sosyal Politikalar �l

Müdürlü�üne ba�lı yurtlarında kalan çocuk
ve gençlerle emniyet mensuplarının yaptı�ı

maçın galibi dostluk oldu. Her yıl geleneksel
ilkö�retim okulları arasında yapılan futbol
turnuvası bu yıl Aile ve Sosyal Politikalar �l

Müdürlü�üne ba�lı çocuk yeti�tirme ve
çocuk gençlik merkezlerinin olu�turdu�u

takımlar arasında organize edildi.  

�� Haberi 10. Sayfada

Bu maçın galibi DOSTLUK
�� Haberi 8. Sayfada
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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 53-55-57
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 ‹�. 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
Kozyata�ı Kültür Merkezi (KKM)  :

658 00 14
Kozyata�ı Kültür Merkezi KKM Gi�e : 

658 00 15

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
GÖ NÜL LÜ MER KEZLERİ

Gönüllü E�itim Dan. Mrk. 346 57 57
Göztepe Gön. Evi: 346 87 87
Hasanpa�a Gön. Evi: 326 12 80
Rasimpa�a Gön. Evi: 414 67 15
Fikirtepe Gön. Evi: 551 04 07
Kriton Curi Parkı 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
Acıbadem Gön. Evi: 325 78 38
Bostancı Gön. Evi: 361 30 88
Sahrayıcedid 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: 346 57 57
Tiyatro Gönüllüleri: 346 57 57
Zühtüpa�a Gönüllü Evi: 346 57 57

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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KA DI KÖY’DEN
● T� YAT RO
� Üs tü Kal sın
Ce mal Sü re ya’n�n �i ir le rin den ve ba z� düz ya z�
me tin le rin den olu �an, mü zi �in �i ir le re e� lik et -
ti �i bir gös te ri olan “Üs tü Kal s�n”da Ha kan
Ger çek ve Til be Sa ran oy nu yor. Sim ge ler ve
ça� r� ��m lar la dü zen len mi� sah ne at mos fe rin -
de sa nat ç� la r� m�z �ai rin bü yü le yi ci �i ir le ri ne ha -
yat ve ri yor. “Üs tü Kal s�n”, 13 Ni san Cu ma
20.30’da Ka d� köy Be le di ye si Cad de bos tan
Kül tür Mer ke zi’nde iz le ne bi lir. 

� Dü �ün
Ai le ya di gâ r� bir kö�k te bir dü �ün ha z�r l� �� ve o
dü �ün te la �� n�n ce re yan et ti �i bir mut fak…
Ge lin, ge li nin an ne si, an ne an ne si, en ya k�n ar -
ka da ��; da ma d�n an ne si, da ma d�n ab la s�, evin
emek tar yar d�m c� s� ve dü �ün ge ce si için ayar -
lan m�� bir yar d�m c� k�z… Her kes dü �ün için
hum ma l� bir ha z�r l�k için de... Til be Sa ran’�n yö -
net ti �i oyun da Gü ler Ok tan, Zer rin Sü mer,
�eb nem Sön mez gi bi us ta oyun cu lar rol al� -
yor. “Dü �ün”, 13 Ni san Cu ma 20.30’da Koz -
ya ta �� Kül tür Mer ke zi’nde iz le ne bi lir. 
� Se nin le Ev le nir mi yim?
Se vil Uyar ve Bar ba ros Uzu nö ner’in rol al d� ��
oyun da Hay dar Dü men “Ben de va r�m” di yor.
Oyun da iki li ye se si ile Prof. Dr. Hay dar Dü men
de e� lik edi yor. Özel bes te len mi� mi za hi �ar k� -
lar ve tür kü ler ile bes le nen ho� bir ko me di. Ro -
man ha va s�, Ka ra de niz tür kü sü, Ara besk, An -
ka ra ha va s�, Rap, Pop, Türk Sa nat Mü zi �i
eser le ri oyu nun bö lüm le ri ara s�n da ça l� na rak
iz le yen le rin ne �e si ne ne �e ka t� yor. Oyun, 13
Ni san Cu ma 20.30’da Ka d� köy Be le di ye si Ha -
lis Kurt ça Kül tür Mer ke zi’nde iz le ne bi lir. 
� Ko ca Si nan
Dün ya ya hük me den bir pa di �a h�n, Ka nu ni
Sul tan Sü ley man’�n, Mi mar Si nan’dan bir is te -
�i var d�r; yüz y�l lar bo yun ca onun ad� n� ölüm -
süz le� ti re cek bir ca mi! Mi mar Si nan’�n ise, tüm
ya �a m� n� ada d� �� bir tek dü �ü var d�r: Etek le rin -
de do� du �u Er ci yes Da �� gi bi, Tan r� sal gü zel -
li �in dal ga dal ga gök le re yük se li �i ni gös te ren
bir ma bet yap mak! Ko ca Si nan oyu nu bu bü -
yük ma be din, Sü ley ma ni ye’nin; do �u� öy kü sü
ek se nin de, sa nat ile ik ti da r�n yüz y�l lar bo yu
tar t� �� lan ve tar t� �� la cak olan san c� l� ili� ki si ni de
ti yat ro nun bü yü lü mer ce �in den an la t� yor. “Ko -
ca Si nan”, 14 Ni san Cu mar te si sa at 20.30’da
Ka d� köy Be le di ye si CKM’de. 
� Por ta kal Çi çe �i Su yu
Ev li çift ler Da vid ve Cathy Lar son ile Brad ve
Beth Yo ung qu ist, ço cuk la r� ile bir lik te nis pe ten
hu zur lu bir ka sa ba olan Min ne so ta, Pi ne
City’de ya �a mak ta d�r lar. Da vid ve Beth, pla to -
nik bir a� k� y�l lar ca mu ha fa za et tik ten son ra,
fe la ket le so nuç la na cak bir ili� ki ye ad�m atar lar.
Her iki ev li li �in de yo �un ve ac� l� bir sü reç te
çö zü lü �ü nü iz le ye ce �iz. Oyun, 15 Ni san Pa zar
18.30’da Ba r�� Man ço Kül tür Mer ke zi’nde gö -
rü le bi lir. 
� Sa va� tan Ba rı� tan
Bir grup ay d�n-sa nat ç�, te le viz yon için bir di zi
ha z�r lar. Ha z�r la d�k la r� bö lüm le ri han gi ka na la
gö tür se ler il gi gör mez, da ha s� d�� la n�r. Çün kü
di zi ler ha lin de ya y�n lan ma s� is te nen ko nu nun
içe ri �i ve ele al� n�� bi çi mi in san la r� (med ya y�)
ra hat s�z eder. Bu prog ra m�n ha z�r lan ma s�n da
ba �� çe ken iki ki �i, su nu cu ve mü zis yen bir an -
lam da du ru mu pro tes to et mek ve yap t�k la r� n�
bir yol la kit le ye du yur mak için ti yat ro yu seç me
zo run lu lu �un da ka l�r lar. Za fer Di per’e gi ta r�y la
Ha luk Çe tin e� lik edi yor. “Sa va� tan Ba r�� tan”,
15 Ni san Pa zar 15.30’da ve 20 Ni san Cu ma
20.30’da Ka d� köy Be le di ye si Ba r�� Man ço
Kül tür Mer ke zi’nde. 
� Ev li lik te Ufak Te fek Ci na yet ler
Ti yat ro �n san Kül tür Mer ke zi’nin sah ne ye koy -
du �u oyun, top lum sal bir ya �a m�n ka ç� n�l maz
ça t�� ma la r�n dan bi ri olan ev li lik ku ru mu nun
aç maz la r� n�, çe li� ki le ri ni ve al�� kan l�k la r� n� an la -
t�r ken a� k�, sev gi yi, sa da ka ti ve ba� l� l� �� da
sor gu lu yor. Eric-Em ma nu el Schmitt’in yaz d� ��

oyu nu Nu ray �nal yö ne ti yor. “Ev li lik te Ufak Te -
fek Ci na yet ler”, 16 Ni san Pa zar te si 20.30’da
Ka d� köy Be le di ye si Ba r�� Man ço Kül tür Mer -
ke zi’nde.  
� Mo li ere Efen di
Ti yat ro Bo �a zi çi ta ra f�n dan, Mo li ere üze rin de
ya p� lan ara� t�r ma la ra da ya na rak olu� tu ru lan
oyun, her ya� tan ti yat ro se yir ci si nin iz le ye bi le -
ce �i bir oyun ola rak ta sar lan d�. Oyun da, Mo -
lière’in ha ya t�n dan ke sit le rin ya n� s� ra ilk gün kü
de �e rin den bir �ey kay bet me yen bü yük oyun -
la r�n dan-Cim ri, Ki bar l�k Bu da la s� ve Has ta l�k
Has ta s�’ndan-sah ne ler de ser gi le ni yor. Bu bü -
yük ti yat ro us ta s�, oyun la r� n�n sa hip ol du �u
pa na y�r can l� l� �� için de an la t� l� yor. Mo li ere
Efen di, 17 Ni san Sa l� sa at 20.30’da Ka d� köy
Be le di ye si Ba r�� Man ço Kül tür Mer ke zi’nde.  
� Dü dük lü de Kıy ma lı Bam ya
Ko ca n� z� i�e gön der di niz, kol tu �u nu za yer le� -
ti niz, bir sa at on iki da ki ka bo yun ca tüm ga ze -
te yi oku du nuz, kah ve ni zi içi yor su nuz, kom �u -
nuz la de di ko du ya p� yor su nuz der ken; ka p� n�z
ça l� yor ve evi ni ze geç mi� ten bek len me dik bir
ko nuk ge li yor. “�s te di �i her �e yi her ke sin yü zü -
ne pat ta dak söy le ye cek ka dar ya� l�” olan bu
ko nuk evi ni zin tüm ta� la r� n� sars ma ya ba� l� yor.
Al ter na tif Sa nat Oyun cu la r�’n�n sah ne ye koy -
du �u “Dü dük lü de K�y ma l� Bam ya”, 19 Ni san
Per �em be ve 23 Ni san Pa zar te si 20.30’da Ka -
d� köy Be le di ye si Ba r�� Man ço Kül tür Mer ke -
zi’nde iz le ne bi lir.   
� Tat lı Çar �am ba
Zen gin bir i� ada m� olan John Cle ves, Do rothy
ile uzun sü re dir ev li dir. An cak John’un sa de ce
Çar �am ba la r� gö rü� tü �ü El len ad�n da bir de
sev gi li si var d�r. 
Bu iki fark l� ka d�n ara s�n da gi dip ge len John’un
ha ya t�, ye ni sek re te ri nin i�e al�n ma s�y la bir lik te
ka r�� ma ya ba� lar. Or tak l�k prob le mi olan
Cass’�n da i�in içi ne gir me siy le olay lar iyi ce
ka r� ��r. Du ru Ti yat ro’nun sah ne le di �i ve Em re
K� nay’�n yö net ti �i oyun da Si bel Tur na göl, Sa it
Ge nay, Bur cu Ka ra ve Cem Ya n�l maz rol le ri
pay la �� yor. “Tat l� Çar �am ba”, 16 Ni san Pa zar -
te si 20.30’da Ka d� köy Be le di ye si Koz ya ta ��
Kül tür Mer ke zi’nde. 

� Ba� Be la sı
Ufak te fek prob lem le ri d� ��n da mut lu bir ev li lik -
le ri olan Jü li de ve Ra uf çif ti nin ha ya t� na, bir
gün bo zu lan ara ba s� ile Hu li si dü �er. Evet,
dü� mek tam da Hu li si’yi ta n�m la yan bir ey lem -
dir. Ha yat üni ver si te sin de dok to ra s� n� ka d�n lar
üze rin de yap m�� olan Hu lu si, gü zel, ze ki ama
mut suz bir ka d�n olan Jü li de ve yü re �in de ki
tüm gü zel lik le ri ke li me le re dö ke me yen Ra -
uf’un ya �a d� �� en tri ka do lu bir haf ta so nu nu
kah ka ha ile sey re de ce �iz. Ti yat ro Esen’in sah -
ne le di �i “Ba� Be la s�”, 18 Ni san Çar �am ba
20.30’da Ka d� köy Be le di ye si Koz ya ta �� Kül tür
Mer ke zi’nde iz le ne bi lir. 
� Van Gogh
Van Gogh sah ne de! Sev mek ve ça l�� mak üze -
ri ne ku ru lu bir ya �am hi kâ ye si. Van Gogh’un
res me ba� la y� ��n dan in ti ha r� na ka dar ge çen
sü re ye atöl ye sin de ya k�n dan ta n�k ola cak s� n�z.
Ha kan Ger çek’in yö net ti �i ve ona d� �� oyun, 20
Ni san Cu ma 20.30’da Ka d� köy Be le di ye si
Koz ya ta �� Kül tür Mer ke zi’nde.
� Ba sit Bir Ev Ka za sı
As l�n da Son gül, he pi miz ka dar ce sur, ama he -
pi miz ka dar ür kek. A�k s�z bir ha ya t� ya �an m��
say ma yan Son gül, sav rul du �u Bre zil ya di zi le -
rin den, bi zi yaz ma ya ça l�� t� �� ro ma n�n k� y� la r�n -
da do la� t� r�p, ka ra mi zah bir kah ka ha tu fa n� na
gö tü rü yor. Gü nay Ka ra ca o� lu’nun oy na d� ��
“Ba sit Bir Ev Ka za s�”, 16 Ni san Pa zar te si
20.30’da Ka d� köy Be le di ye si Cad de bos tan
Kül tür Mer ke zi’nde. 
� Asu de Ha nım Me no poz da
Me no poz da olan Asu de Ha n� m�n iç dün ya s�n -
da ki s� k�n t� la r� n�n gü nü müz dün ya s� n�n me se -
le le ri ile öz le �e rek tra ji ko mik bir ola y� ka ri ka tü -
rist le rin gö züy le in te rak tif bi çim de se yir ci ye
ak ta r� yor. A. Es ra Ül ger’in oy na d� �� oyu nun

mü zik le ri ni Fa ruk To lay ya p� yor. Oyun, 16 Ni -
san Pa zar te si 20.30’da Ka d� köy Be le di ye si
Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi’nde iz le ne bi lir. 

● �� �R
� Ka dı köy’de �i ir ve Genç �a ir ler
Ka d� köy’ün �i ir(li) ta ri hi çok es ki le re da ya n�r.
Biz bu nu ge çen yüz y� l�n ba ��n dan ba� lat sak
bi le, gü nü mü ze ka dar, çok zen gin bir bi ri kim
arz eder. Nâ z�m Hik met, Da� lar ca, Ce mal Sü -
re ya, da ha bir çok us ta bu il çe de ya �a d�. �s tan -
bul’un göz de il çe si nin genç �a ir le ri, us ta la r� n�n
izin de yü rü me ye de vam edi yor lar. Genç �a ir -
le rin, us ta la r�n �i ir le ri ni pay la �a ca �� et kin lik 14
Ni san Cu mar te si 16.00’da Ka d� köy Be le di ye si
Ba r�� Man ço Kül tür Mer ke zi’nde. 

● KON SER
� Ha yal Ban do su/Renk ler
2003'te Ma vi nin Yan k� s� ola rak yol cu lu �u na
ba� la d� ve ilk mey ve le ri ni “A�k Söy le tir” ad�y la
2009'da ver di. Stüd yo de ne yi mi nin ar d�n dan
“Ha yal Ban do su” ad�y la Tür ki ye ge ne lin de bir -
çok yer de kon ser ler ve rip çe �it li ti yat ro la r�n
oyun mü zik le ri ne im za atan gru bun bu se fer ki
du ra �� ise “Renk ler”. An� la r�n yan k� la r� n� renk -
le re dö nü� tü ren, yol cu luk la r� �ar k� lar la an lam -
lan d� ran Ha yal Ban do su'nun renk ler le ku cak -
la �an ha yal le ri ne siz le ri de or tak et mek için 14
Ni san ak �a m�, Ka d� köy Gi tar Ca fe'ye bek le ni -
yor su nuz. 0216 348 60 55
� Ha yal… �n san… A�k
Ke man sa nat ç� s� Öz can Ulu can ile pi ya no sa -
nat ç� s� Öz gür Ay d�n 16 Ni san Pa zar te si
20.00’de Ka d� köy Be le di ye si Sü rey ya Ope ra -
s�’nda bir kon ser ve re cek. Yurt içi ve yurt d� -
��n da kon ser ler ve ren sa nat ç� lar, be ra ber mü -
zik yap mak tan ve mü zi �i her kes le pay la� mak -
tan bü yük mut lu luk duy duk la r� n� be lir ti yor lar.
Mü zi �in, ya ra t� c� tüm sa nat lar gi bi in san l� ��n
bu gü ne ka dar ula� t� �� tüm er dem le ri bir le� tir -
di �i dü �ün ce si ni pay la �an iki li, kon ser le rin de
sa nat ta ri hi nin �a he ser le ri ara s�n da olan üç
ese ri din le yi ci le re su na cak lar.
0216 346 15 31
� Mi mar Si nan G.S.Ü 
Genç Or kes tra Kon se ri
Mi mar Si nan Üni ver si te si Gü zel Sa nat lar Fa -
kül te si’nin Genç Or kes tra Kon se ri, üc ret siz
ola rak 19 Ni san Per �em be 20.00’de Ka d� köy
Be le di ye si Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi’nde
din le ne bi lir. 
� �l han �e �en
Mü zi �e adan m�� 40 y�l, gö nül ler de taht kur -
mu� bir isim ve bir bi rin den de �er li al büm ler...
Türk po pu nun “Am ca” la kap l� üs ta d� �l han �e -
�en, 21 Ni san Cu mar te si ge ce si Koz ya ta ��
Kül tür Mer ke zi’nde ve re ce �i unu tul maz bir
kon ser le, se ven le riy le bu lu �u yor. Kon se rin
ba� la ma saa ti 20.00.

● SÖY LE ��
� Se vil Ata soy ile Söy le �i ve �m za
Dün ya ca ün lü ad li t�p uz ma n� ve kri mi no log
Prof. Dr. Se vil Ata soy, a��r l�k l� ola rak cin sel
zevk amaç l� ci na yet le ri ve sek sü el se ri ka til le ri
ele al d� �� “Ku sur suz Ci na yet Yok tur”da, sa -
dist le rin ve ma zo �ist le rin kan l� se rü ven le ri ni
ak ta r� yor, “zev ki ne ölüm” dos ya la r� n� ara l� yor.
As la bu lun mak is te me ye ce �i niz ev ler de ya �a -
nan lar, gün ler ce sü ren i� ken ce ler, yan l�� l�k la
19 y�l ce za evin de ka lan ma sum lar, yan l�� de -
�er len di ri len de lil ler, Ata soy’un in ce lik li an la t� -
m�y la kar �� n�z da. Söy le �i ve im za gü nü 14 Ni -
san Cu mar te si sa at 15.00’te Ka d� köy
CKM’de. 
� Ah met Ümit ile Söy le �i ve �m za
Ah met Ümit ye ni ro ma n� “Sul ta n� Öl dür mek”i
an la t� yor. Ye ni ro ma n�n da gü nü müz de i� le nen
bir ci na yet ten yo la ç� ka rak Fa tih Sul tan Meh -
med dö ne mi ne ge ri lim yük lü bir yol cu luk ya -
pan ya zar, ta rih le in san ara s�n da ki ili� ki yi
ölüm süz bir a�k üze rin den an la t� yor. Ba�  ka -
rak te ri nin Ka d� köy lü bir pro fe sör ol du �u ro -
man ay n� za man da il çe nin ta ri hi hak k�n da da
en te re san bil gi ler ve ri yor. Söy le �i ve im za gü -
nü 21 Ni san Cu mar te si sa at 15.00’te Ka d� köy
CKM’de. 

● SER G�
� “Be� �n san Bir Du yu” Fo to� raf Ser gi si 

Gör me en gel li 5 fo to� raf ç� n�n gö zün den gün -
de lik ya �a m�n de tay la r� n�n an la t�l d� �� “Be� �n -
san Bir Du yu” ko nu lu fo to� raf ser gi si, 14 Ni -
san Cu mar te si gü nü Ka d� köy Fo to� raf Mer ke -
zi’nin ev sa hip li �in de sa nat se ver ler le bu lu �u -
yor. Üs kü dar Le o Ku lü bü ta ra f�n dan ve Al t�
Nok ta Kör ler Vak f� ile Ka d� köy Fo to� raf Mer -
ke zi spon sor lu �un da ger çek le� ti ri le cek olan
fo to� raf ser gi sin de; �s tan bul, Ga zi an tep ve Di -
yar ba k�r’da ya �a yan gör me en gel li 5 fo to� raf -
ç� n�n, top lam otuz ese ri yer al� yor. Ka t� l�m c� lar
eser le rin de yan s�t t� �� gün de lik ya �am dan ka -
re ler le, ser gi ye ge len le re da ha ön ce gö re me -
dik le ri bir dün ya gös ter me yi plan l� yor lar. “Be�
�n san Bir Du yu “ Fo to� raf Ser gi si, 14-18 Ni san
2012 ta rih le rin de ge zi le bi li nir.
0216 405 22 62
� “Sah ne de” Fo to� raf Ser gi si
Se da Aç� ko� lu’nun sa nat ç� la r�n sah ne fo to� -
raf la r�n dan olu �an ser gi si “Sah ne de”, 14 Ni -
san Cu mar te si 18.00’de �s tan bul Ha t� ra s� Fo -
to� raf Mer ke zi’nde aç� l� yor. 
www.is tan bul ha ti ra si.org
� Ren ka henk Re sim Ser gi si
Sa nat ç� Mi ne E� ri bel, sa na t�n te mel il ke le rin -
den olan göz lem ve bu göz le mi fo to� ra fik al -
ma gü cü ile gör sel ha le ge ti ren, ko nu la r� n� do -
�a dan alan, pey zaj a��r l�k l� ça l�� ma la r� n� sa nat -
se ver ler le pay la �� yor. Ser gi, 13-20 Ni san ta rih -
le ri ara s�n da Ka d� köy Be le di ye si Cad de bos tan
Kül tür Mer ke zi’nde gö rü le bi lir.
� Bir sel Bo sut Gür büz Re sim Ser gi si
1964 y� l�n da �DG SA Yük sek Re sim Bö lü mü
Ce mal Tol lu Atöl ye si'nden me zun olan Bir sel
Bo sut Gür büz, 41. ki �i sel ser gi si ni “Ma vi Ka re -
ler” se ri si nin de va m� ile K� z�l top rak Sa nat Ga -
le ri si'nde aç� yor. Ser gi, 7-30 Ni san ta rih le ri
ara s�n da gö rü le bi lir. 0216 418 38 06
� 3 Sa nat çı, 3 Ba kı�, 3 Bo yut
Ak�n Y�l d� r�m, John Adel man ve Gül bün Sü er -
den’in ta k�, hey kel ve re sim le rin den olu �an
ser gi si 7-27 Ni san ta rih le ri ara s�n da Eren köy
Mut lu Sa nat Oda s�’nda gö rü le bi lir. 
0216 355 35 87

� Ya vuz Yıl maz Fo to� raf Ser gi si 
Fo to� raf sa nat ç� s� Ya vuz Y�l maz, ilk ki �i sel
ser gi si ni Ka d� köy He ra'da aç� yor. Sa nat ç� n�n
“Seyr-i Me sel” ad l� ser gi sin de çe �it li ti yat ro
sah ne le rin den çe kil mi� ka re ler yer al� yor. Ser -
gi, 8 Ni san-8 Ha zi ran ta rih le ri ara s�n da ta kip
edi le bi lir. 0216 346 04 13
� M. Za hit Bü yü ki� le yen Re sim Ser gi si
M. Za hit Bü yü ki� le yen Re sim Ser gi si, 20 Ni -
san’a ka dar Cad de bos tan Dü� Yol cu su Sa nat
Du ra ��’nda gö rü le bi lir. 0216 386 99 03
� Ö� ren ci Se ra mik Ser gi si
Mar ma ra Üni ver si te si Gü zel Sa nat lar Fa kül te -
si Se ra mik-Cam Bö lü mü ö� ren ci le ri nin se ra -
mik ser gi si 19- 26 Ni san ta rih le ri ara s�n da Ka -
d� köy Be le di ye si Ha lis Kurt ça Kül tür Mer ke -
zi’nde gö rü le bi lir. Ser gi nin aç� l� ��, 21 Ni san Cu -
mar te si sa at 17.00’de ya p� la cak. 
� “Yan sı la ma lar” Se ra mik ve 
Su lu bo ya Ser gi si
Ürün Sa nat Ga le ri si’nde 7-27 Ni san ta rih le ri
ara s�n da Ümit Min dek’in “Yan s� ma lar”
isim li se ra mik ve su lu bo ya ser gi si iz le ne bi lir. 
0216 363 12 80
� Dal gın Su lar / Mo ody Wa ters
Sos yal so rum lu luk pro je si için omuz omu za
ver mi� bir grup sa nat ç� As falt Art Gal lery’de 29
Mart -25 Ni san ta rih le ri ara s�n da iz le yi ci ye su -

nu la cak ”Dal g�n Su lar” ser gi sin de birara ya ge -
li yor. Ser gi nin or tak te ma s�, �s tan bul’un geç -
mi� kar �� s�n da ki unut kan l� �� ve/ve ya geç mi �iy -
le bir lik te ya �a ma gay re ti... 
0216 418 08 06
� Ay han Gök ça dır 
“Tren ler Anı lar dan Ge çer”
Res sam Ay han Gök ça d�r’�n “Tren ler An� lar dan
Ge çer” ad l� ki �i sel re sim ser gi si, 24 Mart-24
Ni san ta rih le ri ara s�n da K� z�l top rak’ta ki Ütop ya
Plat form Sa nat Ga le ri si’nde gö rü le bi lir. 
0216 414 11 87
� Na suh Pep re le Cam da ki Dü� ler
Sa nat ç� n�n cam sa na t�n dan ör nek ler sun du �u
ser gi si, 10-18 Ni san ta rih le ri ara s�n da Ka d� köy
Be le di ye si Ba r�� Man ço Kül tür Mer ke zi’nde
gö rü le bi lir. 

● ÇO CUK LAR
� Oy na ya Oy na ya Ge lin Ço cuk lar Re sim
Ser gi si
“Ço cuk gö züy le Ata’ya, do �a ya, çev re ye na -
s�l ba k� yo ruz, ne ler gö rü yo ruz?” te ma l� re sim
ser gi si 15-30 Ni san 2012 ta rih le ri ara s�n da
CKM Per for mans bir ka t�n da ge zi le bi lir. 23 Ni -
san Pa zar te si 16.00’dan iti ba ren Ka d� köy Be -
le di ye si Ço cuk Sa nat Mer ke zi ö� ren ci le ri nin
kon se ri ve sür priz gös te ri le ri de iz le ne bi lir.
� Kül ke di si Ha ri ka lar Di ya rın da
Sa r� yer Sa nat Ti yat ro su, 23 Ni san Ço cuk
Bay ra m� ne de niy le 22 Ni san’da Ka d� köy Halk
E�i tim Mer ke zi’nde oy na ya cak la r� “Kül ke di si
Ha ri ka lar Di ya r�n da” ad l� oyun la r� n� in di rim li
sah ne le ye cek ler.  �lk 100 bi let 5 TL, ikin ci 100
bi let 10 TL ve üçün cü 100 bi let 15 TL’dan sa -
t� la cak. 
� Gök ku �a �ı nın Al tın da
Dost luk en gü zel �ey mi� tek olan bö lü� mek -
mi� bir lik te a� la mak bir lik te gül mek mi�. Gök -
ku �a �� kum pan ya s�n da her ge ce be ra ber
gös te ri ye ç� kan Ba le rin Na rin, Pal ya ço Pa ço,
Si hir baz Mad ra baz, Mü zis yen Cho pin bir bir -
le ri ni k�s kan mak ta, kum pan ya n�n en çok al k��
alan sa nat ç� s� ol mak is te mek te dir ler. “Gök ku -
�a �� n�n Al t�n da”, 14-15 Ni san ve 21-22 Ni san
haf ta son la r� sa at 13.00’te Ka d� köy Be le di ye si
Ha lis Kurt ça Kül tür Mer ke zi’nde. 
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Bir performans�n diyaloglar, replikler, arka
plan, kamera, yan etki ba�l�klar�, oyuncular�n
karakterleri, bu karakterlerin anl�k hisleri ve
kullan�lacak müzi�e kadar detayland�r�l�p
yaz�ld��� metine senaryo denebilir mi? Bir
ek�isözlük yazar�ndan ba�ka bir tan�m ise

�öyle; “Baz� kültürlerde günah keçisi
anlam�na gelir.”

Belki de ya�anm��lar�n ve hayallerin
aktar�m�na arac� olan senaristlerin,

insano�lunun farklara ve bilindiklere olan
tutkusuna kar�� yol ald��� zor bir yolculuk

senaryo, sadece yazar�n içinde harmanlanan
konunun kitleyle bulu�mas�nda farklar,

al��kanl�klar, bilindikler, duyulduklar,
görüldükler aras�ndaki bir mücadele 

belki de…

Bir senaryoyu ortaya koymak, yazma
kabiliyetinin ötesinde bir çaba asl�nda,

senarist bu çabay� öyle harmanl�yor ki, i�te
yukar�daki birçok ba�l��� içine dahil ederek
tasarl�yor. Bu tasar�mda bir performans�n

yolunu aç�yor… 
Birço�umuz izledi�imiz bir sanat�n yarat�l��
sürecindeki bu e�siz arka plan çal��mas�n�
biliriz ancak, bize olan etkisi, performans�

gördü�ümüz andan ibarettir. O an�
ya�ad�ktan sonra da etkisiyle bir ba�ka insan

olur ç�kar�z. Gelece�e Dönü� serisini
izleyenler, Y�ld�z Sava�lar�’n�n uzun y�llard�r

takipçisi olanlar, Love Story ile sars�l�p
hayat�nda a�k� böyle yönlendirenler veya
günümüzde oldu�u gibi aile ya�amlar�n�

dizilerde arayanlar, kar��la�t�ranlar, o
dizilerdeki karakterlere benzemeye çal��anlar

ve tarih içerikli dizileri gerçekli�i ile
sorgulayanlar. Hepimiz bu tasar�m�n sosyal
etkisini ta��yoruz…Oldukça de�erli bir çaba

olan senaristlik, her meslekte ve u�ra�ta
oldu�u gibi önce kendi yapt���n i�e özen ve
içtenlikle ba�l�l�k sürecinden geçiyor. Bu ba�

ne kadar gerçekse, izleyen de o kadar
kendini konunun içinde buluyor ve bu

tasar�mdan etkileniyor.
Amerika Birle�ik Devletleri’nde 25 y�l önce
kurulmu� olan Senaristler A�� Scriptwriters

Network adl� sivil giri�im, senaryo kavram�n�n
senaristlerce alg�lanmas� ve bu sürecin

a�amalar�n� destekleyici bir dizi çal��may�
yürütüyor. Scriptwriters Network sivil toplum
kurulu�u, çal��malar� için e�itsel, kâr amac�

gütmeyen,  gönüllülük esas� ile i�leyen,
yazarlar için yazarlar taraf�ndan olu�turulan ve

sektörün profesyonellerinin çal��man�n
ba��nda oldu�u bir yap�. Bu a� üyelerine;

e�itsel programlar sunuyor, i� kolunun
gerçekleri hakk�nda fark�ndal�k yaratarak

geli�im sa�l�yor, eri�im ve f�rsatlar�n
geli�tirilmesinde uyumland�rma çal��mas�
yürütüyor, senaryo yazarl��� konusunda

kaliteli çal��malara ve gerçek etkilere odakl�
katk�larda bulunuyor. Bir film yap�mc�s�,
senarist, film yazar� ya da al���lagelmi�

yay�nlar konusunda uzman bir yazarsan�z,
burada al���lmad�k yönleri geli�tiren ba�l�klarla

kariyerinizi geli�tirebiliyor ve
de�erlendirebiliyorsunuz.

Scriptwriters Network’de 7 ana ba�l�kta
programlara kat�lma imkan�n�z var, bunlar;
1-Hollywood  Sosyal Yardım Programı

(HOP): Bu programla yazarlar prodüksiyon
�irketlerine, ajanslara ve yöneticilere ula��m

imkan�na kavu�uyorlar.
2- Televizyon Sosyal Yardım Programı

(TOP): Bu program ke�fedilmemi� televizyon
yazarlar�n� destekliyor. Yazarlar�n sanatlar�n�
geli�tirmeyi amaçl�yor. Yazarlar böylelikle
sunumlar�n�, yaz�l� anla�malar�n� ve i�lerini

geli�tiriyorlar.
3- Gençlik Bursu: Bu program içinde

detayl� bilgileri sitedeki ilgili ki�i ile
görü�ebiliyorsunuz.

4- Sahnede Okuma Serileri:
Bu program yazara tiyatro sahnesinde
farkl� ki�ilerce metinlerinin performans

olarak okunmas�na ve uzmanlarca
gözlemlenmesine f�rsat veriyor. 

5- Triad E� Yazım Grubu: Senaryo
yazarl��� bir proses zinciri oldu�undan, bu
grupta çal��man�z�n her a�amas�nda geri

bildirim alaca��n�z olanaklar� buluyorsunuz.
6- Yazarlar Grubu:

“Yaln�z ba��na senaristen daha zor durumda
olan yoktur.” Bu sebeple yazarlar grubu çok

basit ve etkili geli�im yöntemidir.
7- Geli�mi� Tasarımlı Senaryo Yarı�ması:

Bu yar��ma farkl� senaristleri ke�fetme,
onurland�rma ve farkl� yakla��mlar�, ekletik

noktalar� ve benzersiz yetenekleri
ödüllendirme çal��mas�.

Senaristler a�� bir sektörel geli�im imkan� ve
bunu sürdürülebilir k�lma yolunda ad�mlar�
olan bir çal��ma. Bir Hintli dostumuz �öyle
demi�ti, her �ey dü�ünceyle ba�lar sonra

eyleme dönü�ür. 
Bugün hem dü�ünceyi, hem dü�ündü�ünü
ortaya koymay� hem de ortaya koydu�unu
gerçekle�tirmeyi amaçlayanlar�n durumunu
göz önüne getirerek ad�m atmaya, �srarla
ad�m atmaya devam etme zaman�, siz de
senaryonun senaryosunu yazabilirsiniz…

www.scriptwritersnetwork.org

SENARYO’NUN
SENARYOSU…

Ser can DUY GAN
ser can@ia ma fact.org

SOSYAL
TASARIM
GÜNCESİ

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

Ajandas›’nda yay›nlanmas›n› istiyorsan›z
gazetekadikoy@gmail.com’dan bize ula�tırabilirsiniz.

● Haz›rlayan: Semra ÇELEB�

Ba�arılı senarist Meral Okay’ı
geçti�imiz günlerde yitirdik.

Mo li ere Efen di

Ko ca Si nan

Ha yal Ban do su/Renk ler
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Ka d� köy il çe Em ni yet Mü dü rü Ha kan
Boy dak, Türk Po lis Te� ki la t�’n�n
ku ru lu �u nun 167. y� l� do la y� s�y la

Ga ze te Ka d� köy’e yap t� �� aç�k la ma da; mut -
lu ve hu zur lu ge le cek için gö rev ba ��n da ol -
duk la r� n� vurgulad� ve her ke sin ken di le ri ne
gü ven me si ni is te di. 

Boy dak aç�k la ma s�n da �u gö rü� le re yer
ver di: “167. y� l� m�z, Po lis Te� ki la t� m� za ha -
y�r l� u�ur lu ol sun. 3 y�l d�r Ka d� köy’de gö -
rev ya p� yo rum. Bu sü re de me sai ar ka da� la -
r�m ve ben, hal k� m� z�n hu zu ru ve mut lu lu -
�u için eli miz den ge len tüm gay ret ve ça -
bay la ça l� �� yo ruz. Bu nun se me re si ni al d� �� -
m� z� dü �ü nü yo rum. Hal k� m�z bu ko nu da bi -
ze çok des tek ve ri yor. Ka d� köy hal k� çok
du yar l�. Si vil top lum ku ru lu� la r� da öy le.
167. y�l do la y� s�y la hal k� m� za ve siz Ga ze te
Ka d� köy’e de çok te �ek kür edi yo rum. Ay r� -
ca aziz va ta n� m�z için can la r� n� fe da et mi�
�e hit le ri mi zi de si zin ve si le niz le rah met le
an mak is ti yo rum. Her ke sin bi ze gü ven me -
si ni, mut lu ve hu zur lu ya r�n lar için eli miz -
den ge len gay re ti gös te re ce �i mi zi tüm Ga -
ze te Ka d� köy okur la r� na be lirt mek is te rim.” 

PO L�S LE RE ‘HA YAT VE 
MO T� VAS YON’ E�� T� M�
Ka d� köy Em ni yet Mü dür lü �ü, Po lis

Te� ki la t�’n�n 167. ya �� n� çe �it li et kin lik ler le
kut lu yor. Bu et kin lik ler den bi ri de “Ha yat

ve Mo ti vas yon” e�i tim le ri… 
Dav ra n�� bi lim ci, ha yat ko çu Ha kan

Boz kurt’un ver di �i ve ken di si nin “Ha ya t�n
sil gi si yok” di ye ad lan d�r d� �� e�i tim, 6 Ni -
san Cu ma gü nü Koz ya ta �� ByO tell’de ger -
çek le� ti. 

Ka d� köy Em ni yet Mü dü rü Ha kan Boy -

dak ve çok sa y� da po li sin ka t�l d� �� mo ti vas -
yon e�i ti min de, dav ra n�� bi lim ci Ha kan
Boz kurt, po lis le re ken di le ri ni de �er li gör -
me le ri ko nu sun da tav si ye ler de bu lun du.
Ak�l c� ze kâ ka dar duy gu sal ze kâ n�n da
önem li ol du �u nu söy le yen Boz kurt, “Ak�l -
c� ze kây la okul dan me zun olur su nuz ama
duy gu sal ze kây la ha yat tan me zun olur su -
nuz” de di. 

�le ti �im kur ma y� bil me nin bü tün ka p� la -
r� aça bi le cek bir anah tar ol du �u nu söy le yen
Ha kan Boz kurt,  “�n san la r�n bi ze na s�l dav -
ran ma s� ge rek ti �i ni an cak dav ra n�� la r� m�z la
ö� re ti riz. Ön yar g� de �il son yar g� çok
önem li” di ye ko nu� tu.  

E�i ti min so nun da Ha kan Boz kurt’a te -
�ek kür eden Ka d� köy Em ni yet Mü dü rü
Boy dak da e�i tim le rin 3 gün dür de vam et ti -
�i ni ve çok fay da l� geç ti �i ni be lirt ti. Boy -
dak, izin gün le rin de bu e�i ti me ka t�l ma y�
ter cih eden ça l�� ma ar ka da� la r� na da te �ek -
kür et ti. Gü nün so nun da top lu fo to� raf çe -
kil di. 

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, 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
� 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
� 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
� Gre en Park Otel: 0216 573 30 30
� Ir mak Okul la r›: 0216 411 39 23
� 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
� 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
� Re Cafe:                    0216 339 57 67
� Park Kalam›� Cafe:     0216 346 10 89
� �apka Tur:             0216 410 00 51
� 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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ULA�TIRMA Bakanl��� taraf�ndan �stanbul’a
yap�lan Marmaray Demiryolu Projesi’nde

kullan�lacak vagonlar�n ilk 5 tanesi TIR’larla
�stanbul’a getirildi. 

Yap�m� tamamlanan vagonlar gemiyle
Güney Kore’den Kocaeli Derince Liman�’na

gönderildi. Derince Liman�’ndan TIR’lara
yüklenen 5 vagon, karayoluyla Haydarpa�a

Tren Gar�’na getirildi.  Marmaray'da
kullan�lacak toplam 180 vagon

Haydarpa�a'ya gelecek ve projenin
tamamlanmas� planlanan 29 Ekim 2013

tarihine kadar burada bekletilecek.
Adapazar�'nda bulunan TÜVASA�

tesislerinde Güney Koreli Eurotem firmas� ile

ortak olarak üretilen vagonlar�n her biri 200
yolcu kapasiteli. Vagonlarda yolcu bölmesi,
dört giri� kap�s� ve bir adet engelli yolcular

için tuvalet sistemi bulunuyor. 
Vagonlar�n bir k�sm�n�

montajl� halde direkt olarak
Güney Kore'den

getirilirken, bir k�sm�n�n
montaj� ise Adapazar�'nda

yap�l�yor. Gelen 5 yeni
vagonla birlikte

Haydarpa�a Gar�ndaki
Marmaray vagonlar�n�n

say�s� da 60'a ula�t�. 
Adapazar�'ndaki hatlar�n

yenilenmesinden dolay� elektrik ak�m�n�n
verilmemesi nedeniyle vagonlar�n, burada
yap�lmayan test sürü�leri için Haydarpa�a

Gar�'na getirildi�i bildirildi.

2 kıta arasında yolcu ta�ıyacak
olan ve Güney Kore'den

Türkiye’ye getirilen 5 yeni
vagon, �stanbul’a ula�tı.

Emniyet Teşkilatı
167 YAŞINDA

Boydak’tan Ba�kan Öztürk’e ziyaret…
POL�S te�kilat�n�n kurulu�unun 167. y�ldönümü nedeniyle, Kad�köy �lçe Emniyet Müdürü

Hakan Boydak, Kad�köy Belediye Ba�kan� Selami Öztürk’ü  makam�nda ziyaret etti.
Kad�köy’de Toplum Destekli Halkla �li�kiler görevi  yapan polis memurlar� Ümran

Koyuncuo�lu ile Mustafa Ali Ayd�n da e�lik etti. Kad�köy Belediyesi ve Polis Te�kilat�’n�n
kurulu� gününün 10 Nisan tarihine denk gelmesinin büyük bir tesadüf oldu�unu kaydeden

Öztürk, Kad�köy’de Emniyet Müdürlü�ü’nün ve Belediyenin çok uyumlu çal��t���n�
vurgulad�. Polisin ba�ar�l� çal��malar� oldu�unu ve Kad�köy’de suç olay�n�n azald���na da
dikkat çeken Öztürk, “Kad�köy cazibe merkezi. Bu nedenle sadece gezmeye e�lenmeye
gelenler yan�nda, h�rs�zl�k ars�zl�k yapmaya gelenler de oluyor. Emniyet Müdürlü�ümüzün

i�i bu nedenle zor. Ancak onlar bu zor i�in üstesinden ba�ar�yla geliyorlar” dedi. 

Netten elektrik faturası
�STANBUL Anadolu Yakas� Elektrik Da��t�m
A�. (AYEDA�), internet üzerinden kredi
kart� ile tahsilât uygulamas�n� ba�latt�.
Bu yeni uygulama ile birlikte aboneler,
www.ayedas.gov.tr adresinden,
elektrik fatura bedellerini kredi kart� ile
tek çekim ya da taksit yaparak
ödeyebilecekler. Türkiye’de ilk kez 13 Mart
2012 tarihi itibariyle Ayeda� taraf�ndan hayata geçirilen ‘Kredi kart� ile
internet üzerinden elektrik faturas� tahsilât�’ uygulamas�ndan �imdilik
sadece Ziraat Bankas� kredi kart� sahibi aboneler yararlanabiliyor.
Di�er bankalardan kredi kart� sahibi abonelerinde bu uygulamadan
yararlanabilmesi için tüm bankalar ile görü�meler sürüyor. 

Kadıköy �lçe Emniyet
Müdürlü�ü, Emniyet
Te�kilatının 167. yılını

çe�itli etkinliklerle kutladı.

GÜNÜB�RL�K TURLAR 

KONAKLAMALI TURLAR

� 5 MAYIS CMT HOCAPA�A SEMA GÖSTER�S�
(AK�AM/YEMEKL� )     
� 6 MAYIS PZR YÜRÜYEN KÖ�K-MUDANYA-TR�LYE 
� 13 MAYIS PZR SAKARYA-�ER�F�YE KÖYÜ
� 27 MAYIS PZR FENER-BALAT-P�ER LOT� 

� 20-23 N�SAN CUMA-P.T.S. EGE’DE SAKLI CENNETLER  
(23 N�SAN’A ÖZEL HEM GÖL HEM DEN�Z KONAKLAMALI)
� 28-29 N�SAN CMT-PZR SERHAD �EHR� ED�RNE
� 12-13 MAYIS CMT-PZR GÖYNÜK- TARAKLI -
MUDURNU- BEYPAZARI  
� 14-20 MAYIS PZT-PZR BA�TAN SONA GAP( BUT�K,
EKONOM�K)  

SEZON TOUR
Tel: 0216 372 35 77/78  Fax: 0216 410 06 14 

Tursab A 5096  www.tatilkeyfiburada.com

� 10 Ki�i ve  üzeri gruplara özel geziler düzenlenir.
� Okul gezileri için özel fiyatlarımızı sorunuz.  

BAHARA MERHABA
TURLARIMIZ 

Marmaray’ın ilk vagonları geldi

Ya�am ko çu Ha kan
Boz kurt’a plaketini
Kadıköy Emniyet
Müdür’ü Hakan
Boydak verdi.
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Bos tan c� Gö nül lü le ri, yo �un bir haf ta y� da ha
ge ri de b� rak t�. Gö nül lü le rin ilk et kin li �i
çev re ile il gi liy di. Bos tan c� Gö nül lü le ri

Do �a ve Çev re Ko mi te si’nin “Ge le cek he pi mi -
zin, çö pe at ma y�n ge ri ka za n�n” slo ga n� ile 20
Mart Sa l� gü nü 14.00-16.00 sa at le ri ara s�n da dü -
zen le di �i se mi ne rin ko nu� ma c� la r�; Ka d� köy Be -
le di ye si At�k Ko oar di nas yon Mer ke zi
ça l� �an la r�n dan Mer ve Ku �u ba kan,
Pe ri han Gi ray ve Can su Te kin’di. Ko -
nu� ma c� lar, Gö nül lü Evi’ne ge len ko -
nuk la ra, çev re miz de ki at�k lar ile il gi li
bil gi le ri slayt e� li �in de ver di ler. Ko -
nuk la ra Ka d� köy Be le di ye si’ne ait ki -
tap ç�k lar, der gi ler ve bez tor ba la r� da
da �� t�l d�.

� BA KI ME V�’N�
Z� YA RET ET T� LER

Bos tan c� Gö nül lü Evi �kin ci Ba -
har Ko mi te si üye le ri, zi hin sel ve be -
den sel en gel li le rin bu lun du �u Ç� nar

Ba k� me vi’ni 19 Mart Pa zar te si gü nü zi ya -
ret et ti. Ken di im kan la r�y la te min et tik le ri
yar d�m la r� da ba k� me vi sa kin le ri ne tes lim
eden Gö nül lü ler, soh bet et ti ler ve zi ya re -
tin en k� sa sü re de tek rar la na ca �� sö zü nü
ver di ler. 

� YAR DIM LA RI
TES L�M ET T� LER

21 Mart Çar �am ba gü nü de Bos tan c�
Gö nül lü Evi Sos yal Yar d�m la� ma Ko mi -
te si üye le ri, Ka d�n Ko nuk Evi’ne git ti ler.
Ko mi te üye le ri yan la r�n da ge tir dik le ri
yar d�m la r� da yet ki li le re tes lim et ti ler.
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KADIKÖY BELEDİYESİ
GÖNÜLLÜLERİ

HAFTALIK ETK�NL�K PROGRAMI
Ba�vuru Tel: 0216 - 346 57 57 / 13 - 22 N�SAN 2012 

KONFERANS, SEM‹NER, SÖYLE�‹ ve PANEL

2012 ESTET�K
TRENDLER�

Bela Güzellik Merkezi
Güzellik Uzman� Hülya

ÇOLAKO�LU KIRKAYA
Tarih: 13.04.2012 Cuma

Saat: 14.00
Yer: Erenköy Gönüllü Evi

Düzenleyen: Erenköy
Gönüllü Evi

TÜRKÜ D�NLET�S�
Türk Halk Müzi�i

Sanatç�s� Ali GÜRLÜ
Tarih: 14.04.2012

Cumartesi
Saat: 14.00

Yer: Osmana�a
Gönüllü Evi

Düzenleyen: Osmana�a
Gönüllüleri

KISA F�LM GÖSTER�M�
VE YÖNETMENLE

SOHBET
Tarih: 14.04.2012

Cumartesi
Saat: 20.00

Yer: Ko�uyolu
Mahalle Evi

Düzenleyen: Ko�uyolu
Mahalle Evi Gönüllüleri
�STANBUL KÜLTÜR

GEZ�S�
(Eyüp, Piyer Loti,

Feshane)
Tarih: 15.04.2012 Pazar

Saat: 09.00
Bulu�ma Yeri:

Hasanpa�a Gönüllü Evi
Düzenleyen: Hasanpa�a

Gönüllüleri
KANSER ve BESLENME

Prof. Dr. Erhan TOPUZ
Yer: Moda Deniz Kulübü

Saat: 14.00
Tarih: 16 Nisan 2012
Düzenleyen: Moda

Gönüllüleri
POZ�T�F DÜ�ÜNCE �LE

DE����M DÖNÜ�ÜM
Ya�am Koçu Ufuk

TU�UTLU
Ya�am Koçu Ay�e

OKUTAN
Tarih: 15.04.2012 Pazar

Saat: 14.00
Yer: Fenerbahçe Mah.

Gönüllü  Evi
Düzenleyen: Fenerbahçe

Mah. Gönüllüleri
GÖNÜLLÜLÜK B�L�NC�

VE GÖNÜLLÜKTE
K���SEL

GEL���M�N ÖNEM�
Davran�� Bilimleri Uzman�

Yeditepe Üniversitesi
Ö�retim Üyesi Hacer

MERTLER
Tarih: 16.04.2012

Pazartesi Saat: 14.00
Yer: Kozyata�� Kültür
Merkezi Konferans

Salonu
Düzenleyen: Merdivenköy

Gönüllüleri
AHMET HA��M'DEN

���RLER
Edebiyat Ö�retmeni

Ece OLPAK
Tarih: 17.04.2012 Sal�

Saat: 14.00
Yer: Ac�badem

Gönüllü Evi
Düzenleyen: Ac�badem

Gönüllüleri
KORUMAK �Ç�N ÖNCE

TANIMAK GEREK�R
Prof. Dr. Tamer

DODURKA
Tarih: 17.04.2012 Sal�

Saat : 14.00
Yer: Caddebostan Kültür

Merkezi B Salonu
Düzenleyen: Bostanc�

Gönüllüleri
KÜLTÜREL �KL�M

DE����KL���
Prof. Dr. Mahmut

Celal BARLA
Tarih: 17.04.2012 Sal�

Saat: 14.00
Yer: Caddebostan Kültür

Merkezi A Salonu
Düzenleyen: Erenköy

Gönüllüleri
�MPLANT, LAM�NE D��
VE D�� HASTALIKLARI
 Di� Hekimi  Mürüvvet

LEBLEB�C�O�LU
Tarih: 17.04.2012 Sal�

Saat: 14.00
Yer: Kriton Curi Park�

Gönüllü Evi
Düzenleyen: Kriton Curi

Park� Gönüllüleri
KO�UYOLU

VAL�DEBA� EMEKL�
O�RETMENLER

HUZUREV� Z�YARET�
Tarih: 17.04.2012 Sal�

Saat: 14.30
Yer: Ko�uyolu Valideba�

Emekli Ö�retmenler
Huzurevi Ziyareti

Düzenleyen: Moda
Gönüllüleri

�SVEÇ W�F MÜZ�K
OKULU KONSER�

Tarih: 17. 04.2012 Sal�
Saat: 20.00

Yer: Kad�köy Evlendirme
Dairesi

Düzenyenlen:
Müzik Gönüllüleri
OSMANLILARDA

“ASIL EFEND�LER”

Yazar Osman ÖNDE�
Tarih: 18.04.2012

Çar�amba
Saat: 14.00

Yer: Fenerbahçe Mah.
Gönüllü Evi

Düzenleyen: Fenerbahçe
Mah. Gönüllüleri

A�LE �Ç� �LET���M
Nepal Fahri Ba�konsolsu

�leti�im Prof. Günseli
Mahkoç

Tarih: 18.04.2012
Çar�amba

Saat : 14.00
Yer: Kriton Curi Park�

Gönüllü Evi
Düzenleyen: Kriton

CuriPark� Gönüllüleri
SUZ�D�L TÜRK SANAT

MÜZ��� KOROSU
KONSER�

�ef Hayri PEK�EN
Tarih: 18.04.2012

Çar�amba
Saat: 20.00

Yer: Kad�köy Evlendirme
Dairesi

Düzenleyen: Müzik
Gönüllüleri

YEN� B�LG�LERLE YEN�
BESLENME

Dr. Nilgün ERÖZTÜRK
Tarih: 19.04.2012

Per�embe
Saat: 14.00

Yer: Caddebostan Kültür
Merkezi B Salonu

Düzenleyen:
Caddebostan Gönüllüleri

MEVLANA VE
FELSEFES�

Mevlana E�itim Kültür
Derne�i Ba�kan�

Abdülhamit Çakmut
Tarih: 19.04.2012

Per�embe
Saat: 14.00

Yer: Fenerbahçe  Mah.
Gönüllü Evi

Düzenleyen: Fenerbahçe
mah. Gönüllüleri
�STANBUL'UN

JEOARKEOLOJ�K
DURUMU

Prof. Dr. Nam�k YALÇIN
Tarih: 19.04.2012

Per�embe Saat: 14.00
Yer: Kad�köy Belediyesi

Brifing Salonu
Düzenleyen: Göztepe

Gönüllüleri
EV HAYVANLARININ

BAKIMI, HASTALIKLARI
VE BESLENMES�
Veteriner Hekim

Süleyman ERC�N
Tarih: 20.04.2012 Cuma

Saat: 14.00
Yer: Kriton Curi Park�

Gönüllü Evi
Düzenleyen: Kriton Curi

Park� Gönüllüleri
23 N�SAN ULUSAL

EGEMENL�K VE
ÇOCUK BAYRAMI

Nevzat Ayazbey �.Ö.O -
�ener Birsöz �.Ö.O

Kat�l�mlar�yla
Tarih: 20.04.2012 Cuma

Saat: 14.00
Yer: Sahray�cedit Gönüllü

Evi 23 Nisan Park�
Düzenleyen: Sahray�cedit

Gönüllü Evi
ATATÜRK'ÜN

ÖZDEY��LER�, ÜLKÜ
ADATEPE �LE

CANLI SOHBET
Ülkü ADATEPE

Tarih: 20 .04.2012 Cuma
Saat: 19.30

Yer: Caddebostan Kültür
Merkezi A Salonu

Düzenleyen: Gönüllü
E�itim Ve Dan��ma

Merkezi
Proje Koord. Leyla

ÇEL�KEZEN
EBEVEYN TUZAKLARI 2
E�itmen SELEN NAMUR
Tarih: 20.04.2012 Cuma

Saat: 14.00
Yer: Erenköy Gönüllü Evi

Düzenleyen: Erenköy
Gönüllüleri

ÇOCUK BALOSU
Tarih: 21.04.2012

Cumartesi Saat: 12:00
Yer: Göztepe Gönüllü Evi

Düzenleyen: Göztepe
Gönüllüleri

YA�AMDAN DETAYLAR
FOTO�RAF SERG�S�

Sergi Süresi: 21-30 Nisan
2012 Aras�

Yer: Kozyata�� Kültür
Merkezi B Sergi Salonu
Düzenleyen: Göztepe

Gönüllüleri Temel
Foto�raf Bilgisi

Ö�rencileri
ACIBADEM

GÖNÜLLÜLER� RES�M
VE EL SANATLARI YIL

SONU SERG�S�
Sergi Süresi: 14-21 Nisan

Tarihleri Aras�
Ba�lang�ç Tarih:

14.04.2012 Cumartesi
Saat: 14.00

Yer: Kad�köy Belediyesi
Ba�kanl�k Fuayesi

Düzenleyen: Ac�badem
Gönüllüleri

Çevre ve sosyal faaliyetlere
a�ırlık veren Bostancı

Gönüllüleri, atıkların geri
kazanımıyla ilgili seminer

düzenlediler, Bakımevi ve Kadın
Konuk Evi’ni ziyaret ettiler.

Geç ti �i miz ay, Fe ner yo lu Gö nül lü le ri için do lu
do lu geç ti. Gö nül lü le rin ilk et kin li �i, do �a ve
çev re du yar l� l� �� se mi ne riy di. Fe ner yo lu Gö nül -

lü le ri Do �a ve Çev re Ko mi te Gö nül lü le ri ta ra f�n dan pe -
ri yo dik ola rak ya p� lan do �a ve çev re du yar l� l� �� n� ar t� r� -
c� bi linç len dir me ça l�� ma la r� n�n so nun cu su 17 Mart Cu -
mar te si gü nü ya p�l d�. Ko mi te üye le ri, fark l� bir grup
apart man yö ne ti ci si ve gö rev li le ri ile bi ra ra ya gel di ler.
Ba� kan� Nihal Ekmekçio�lu’nun aç� l�� ko nu� ma s�n dan
ar d�n dan at�k lar, dep re me ha z�r l�k, ilk yar d�m, hay van
ba k� m� ve bah çe gü zel le� tir me ko nu la r�n da uy gu la ma -
ya yö ne lik bil gi len di ri ci ve yön len di ri ci aç�k la ma lar
yap�ld�. �k ram ve çay ser vi si s� ra s�n da so ru lar ce vap lan -
d� r�l d�, öne ri ler al�n d�. an la t� lan lar la il gi li bro �ür le rin da -
�� t� m� n�n ar d�n dan ka t� l�m c� la ra Ka d� köy reh be ri he di -
ye edil di.

� Ö� REN C� LER
‘GÖ NÜL LÜ’ OL MA YI Ö� REN D�

K�r lan g�ç Ana oku lu ö� ren ci le ri, 9 Mart Cu ma
ve 21 Mart Çar �am ba gün le ri Fe ner yo lu Gö nül lü
Evi’ni zi ya re te gel di. Ö� ret men Eb ru Öz do �an e� li -
�in de gö nül lü evi’ne ge len ö� ren ci ler, okul la r�n da
“gö nül lü lük” ko nu su nu i� le dik le ri ni ve bu ne den le
ce vap lan d� r�l ma s� n� is te dik le ri so ru la r� ol du �u nu
söy le di ler. Fe ner yo lu yö ne ti min den amaç, gö rev ve
so rum lu luk lar, he def kit le, ça l�� ma �ek li, fa ali yet
ala n�, or ga ni zas yon ya p� s�, du yu ru ka na l� gi bi ko -
nu lar hak k�n da de tayl� bil gi al d� lar. Fe ner yo lu Gö -
nül lü fa ali yet le ri ne ka t�l ma y� is te dik le ri ni de ifa de
eden ö� ren ci le re gü nün an� s� na Ka d� köy ki ta b� ve
reh be ri he di ye edil di. Gö nül lü ler ta ra f�n dan a��r la -

nan ö� ren ci ler, Öz gür lük Par k�’n� gez mek
üze re ay r� l�r ken okul la r�n da dü zen le ne cek
olan 23 Ni san Ulu sal Ege men lik ve Ço cuk
Bay ra m� kut la ma la r� na, gö nül lü le ri da vet
et me yi de unut ma d� lar.

� TSM KON SE R�
6 Mart Sa l� ak �a m� Ka d� köy Be le di ye si

Ev len dir me Da ire si’nde, Fe ner yo lu Gö nül -
lü le ri TSM ko ro su, �ef Gök nil Bi �ak Öz de -
mir yö ne ti min de bir kon ser ver di. Kon se rin
su nu cu su De niz Can dan Uzu n’ du. Fe ner yo -
lu Gö nül lü Ba� ka n� Ni hal Ek mek çi o� lu -
’nun aç� l�� ko nu� ma s� ile ba� la yan kon ser de ko ro
�e fi, ko ro ve ko rist ler ta ra f�n dan  ses len di ri len eser -
ler, ara la r�n da ko ro �ef le ri ve bes te kâr la r�n da bu -

lun du �u din le yi ci le re unu tul maz bir ge ce ya �at t�.
Ya� l� lar Haf ta s� ol ma s� ne de niy le kon se re bir grup
Se mi ha �a kir Hu zu re vi sa ki ni nin da vet edil me si ve

a��r lan ma s� kon se re ay r� bir an lam kat t�.
� KA DIN LAR  VE YA� LI LAR GÜ NÜ

KUT LA MA SI
Fe ner yo lu Gö nül lü le ri’nin bir di �er et kin li �i

de 13 Mart Sa l� gü nü Mo da Spor Ku lü bü’nde dü -
zen le nen ka d�n lar ve ya� l� lar gü nü kut la ma s�y d�.   

Ka d� köy Be le di ye si Mec lis ve Gö nül lü E�i -
tim ve Da n�� ma Mer ke zi Yö ne tim Ku ru lu üye si
Nur han Kut man da da vet li ler ara s�n day d�. Se mi -
ha �a kir Hu zu re vin den bir grup ya� l� n�n da vet
edil me si ve a��r lan ma s� gü nün ay r� bir özel li �iy -
di. Et kin li �in so nun da ko nu �an Fe ner yo lu Gö nül -

lü Ba� ka n� Nihal Ekmekçio�lu, Mart ay�n da ki di �er
önem li gün le ri de ha t�r la t�p, ka d�n lar ve ya� l� lar gü -
nü nü kut la d�. 

Yo�un bir çalı�ma dönemi
geçiren Feneryolu Gönüllüleri,

do�a ve çevre semineri düzenledi,
ö�rencilere ‘gönüllü olmayı

ö�retti, konser verdi, kadınlar ve
ya�lılar günü kutlaması yaptı. 

Feneryolu’nda çevre semineriFeneryolu’nda çevre semineriFeneryolu’nda çevre semineriFeneryolu’nda çevre semineriFeneryolu’nda çevre semineriFeneryolu’nda çevre semineri

OSMANA�A Gönüllüleri’nin organizasyonuyla
Dr. Nusret  Kaya taraf�ndan Gönüllü Evi’nde
“Ruh bilimi ve psikoloji” konulu bir söyle�i

gerçekle�tirildi. Osmana�a Gönüllü Ba�kan�
�ükran Gülgen’nin aç�l�� konu�mas�ndan sonra

Dr. Nusret Kaya kat�l�mc�lar�n�n sorular�n�
cevaplayarak konu hakk�nda detayl� bilgi verdi.
Söyle�i sonunda Dr. Nusret Kaya’ya te�ekkür

belgesi �ükran Gülgen taraf�ndan verildi. 

Moda’da ‘Kadınlar Günü’ kutlaması
MODA Gönüllüleri, 8 Mart
Kadınlar Günü’nü, Gönüllü
Evi’nde özel bir etkinlikle

kutladı. Gönüllüler, Kadınlar
Günü’nde kendilerine

adanmı� bu güzel günü
sandıktan çıkardıkları
anılarını birbirlerine

aktararak özgürle�menin
payla�maktan geçti�ini
ortaya koydular. Belki

anıların hepsi
gülümsetmedi, bazen
içlerini burktu, gözya�ı

döktürdü ama her gönüllü
�u duyguları çok iyi ifade
etti: “Acılar e�er bir daha

tekrarlanmasına izin
vermezsek bizleri dirençli

kılar ve bunun tek yolu
dayanı�ma içerisinde

olmaktır. Biz gönüllüler bu
nedenle biraradayız ve

hayatı payla�arak,
dayanı�arak kendimizi ve
çevremizi aydınlatıyoruz.
Nasıl mı yapıyoruz? �yi
günümüzü de ve kötü

günümüzü de payla�arak.
Nasıl mı geçiyor günlerimiz;
tanımadık yerlerde ya�ayan
çocuklara oyuncak, giysi,

ilaç göndererek, engellilerin
yardımına ko�arak,

depremde Van’a yardım
yollayarak, sa�lık, sosyal ve

kültürel konularda
konferanslar düzenleyerek.

Nasıl mı e�leniyoruz?
Koroda �arkı söyleyerek,

tiyatroda oynayarak,
resim yaparak, kültürel

geziler ve yemekler
düzenleyerek. Sevgili

dostlar, i�in özü; sevinci,
sevgiyi, mutlulu�u, sanatı,
gönüllü hizmet olanaklarını

ve sosyal ya�amın
güzelliklerini hiç uza�a

gitmeden kendi
mahallemizde buluyor,

geli�tiriyor ve payla�arak
ya�ıyoruz. Hadi gelin

birlikte olalım.”

Osmanağa’da ‘ruh
bilimi’ söyleşisi

SAHRAYICED�D Gönüllüleri, 19 Mart Pazartesi
günü ba�kanlar� Nurhan Karal Serdar ile birlikte

Edirnekap�’daki �ehit Aileleri Kültür Ve Dayan��ma
Derne�i Genel Merkezi’ni ziyaret ettiler. Onlar�n

sorunlar�n� dinleyerek, el ele gönül gönüle
olduklar�n� gösterdiler. Yapt�klar� maddi ve manevi

payla��mla destek olmaya çal��t�lar.

Sahrayıcedid Gönüllüleri’nin
ANLAMLI ZiYARETi

Tiyatro Gönüllüleri,
‘Meraki’yi oynadı
T�YATRO Gönüllüleri, Ahmet Vefik Pa�a’n�n

“Meraki” adl� oyununu 12 Mart Pazartesi ak�am�
Bar�� Manço Kültür Merkezi’nde sahnelendi.

Bar�� Manço tiyatro salonunu dolduran seyirciler
taraf�ndan büyük be�eni ile ile izlenen oyunu,

Tiyatro Gönüllüleri Ba�kan� ve Yönetmen Gülin
Ek�i yönetti. Oyunda görev alan gönüllü oyuncu

ve müzisyenler de �unlar: Meraki: Baydur
Savucu, Hayfa: Yasemin Turak, Selma: Dilek

Özyi�it, Celma: Asl� Entunç, �madi: Ferhat
Uzala, Liyneti: Mustafa Ekrem Atalay, Tam�z
Liyneti: Mustafa Beytüt, Suat: Atilla Ertekin,
Hokneti: Mustafa Kemal Atalay, S�tk�: Serpil

Do�an, Zühreti: Hale Küçüktüfekçi. Atilla
Ertekin’in müzik ve bestesini yapt��� oyunda

canl� müzik kullan�ld�. Oyunun müziklerini; ud’da
Bülent Eryi�it, bendir’de Sabiha Küçüktüfekçi,
zilli tef’de Lale Küçüktüfekçi çal�p seslendirdi.

I����n� Sefai Hanedar, rejisini Abdurrahman
Y�ld�r�m, dekorunu da Muharrem Demir,

Mustafa Beytüt ile Selçuk Erdo�an’�n yapt���
oyunun kostümleri ise grup çal��mas�.

� MÜZ�KL� KOMED�
Ahmet Vefik Pa�a’n�n Moliere’nin “Hastal�k

Hastas�” adl� oyunundan uyarlad��� “Meraki”,
hastal�k ve ölüm ku�kusu ile çevresindekilerin ve

kendi ya�am�n� kabusa çeviren bir insan�n
dü�tü�ü gülünç durumlar� sergilerken,

hekimlerin kazanç kap�s� olarak gördükleri
Meraki’nin kendini hasta hissetmesi için

ellerinden gelen tüm çabalar�n gösterildi�i
müzikli, e�lenceli bir komedi.

Bostancı’da önemli etkinlikBostancı’da önemli etkinlikBostancı’da önemli etkinlikBostancı’da önemli etkinlikBostancı’da önemli etkinlikBostancı’da önemli etkinlik

KADIKOY-4:Layout 1  4/12/12  10:22 AM  Page 1



KADIKÖY'ÜN faal okullar�ndan
Cenap �ahabettin �lkö�retim

Okulu'nda, geçti�imiz günlerde
çe�itli etkinlikler vard�. Okuldaki

etkinlikler kapsam�nda �ubat
ay�n�n son günü Marmara

Üniversitesi Atatürk E�itim
Fakültesi Müzik E�itimi Ana Bilim

Dal� Ö�retim Üyesi Yard. Doç.
Dr. Tülin Malkoç ve 4 ö�rencisi
a��rland�. Ö�rencilere "Ergenlik
Dönemi" adl� bir seminer veren

Malkoç, ö�rencilere ergende ses
de�i�imi, ses bozuklu�una sebep olan etkenler, bu dönemde yap�lan
müzik e�itimi çal��malar� ve sesin geli�imi ve korunmas�na ait bilgiler

anlatt�. Malkoç, ayr�ca sesin fiziksel özelliklerine ait bilgiler

vererek ö�rencilerle aktif bir
çal��ma yapt�. Cenap �ahabettin
�lkö�retim Okulu Kütüphane
Gönüllüleri de ayda 2 kez
düzenledi�i kültürel aktivitelere
bir yenisini ekledi. Sanat�n
de�i�ik dallar�nda emek vermi�,
Türkçe ustas� sanatç� Toron
Karacao�lu ö�rencilerle bir araya
geldi.  Yönetmenlik, oyunculuk,
dublaj sanatç�l��� gibi birçok
dalda çal��m�� olan Karacao�lu,
gençlere tiyatro ve tiyatro a�k�n�

anlatt�, an�lar�n� payla�t�.  Tiyatronun hayat içindeki yolunu ve o yolu
izlemek isteyen gençlerin neler yapmas� gerekti�ini  aktaran
Karacao�lu, �iirlerinden bölümler de okudu.

● Nusret KARACA

ÇO�UNLU�U Kadıköy’de
oturan yazar, �air ve

ressamlar �stanbul Kadıköy
Lisesi’nde ö�rencilerle

bulu�tu. Geleneksel 16. Kültür
Sanat Etkinliklerinin bahar

dönemi görkemli bir açılı�la
yapıldı. �stanbul Kadıköy

Lisesi etkinliklerinde foto�raf,
resim, karikatür sergileri de

yer aldı. Sema Ünde�er
karikatürleriyle, Nusret Karaca Haliç foto�raflarıyla, lise

ö�rencileri resimleriyle etkinlikte yer alırken �stanbul
Kadıköy Lisesi ö�rencileri bir müzik dinletisi sundu.

�stanbul foto�rafları ve okul etkinlikleri tanıtım slaytı da 

etkinliklere görsel bir katkı
sa�ladı. Ayrıca etkinli�e
ö�retmenleri rehberli�inde
Kadıköy Kız Teknik Lisesi
ö�rencileri de ilgi gösterdi. Okul
Müdürü Ahmet Figankaplan’ın
açılı� konu�masını yaptı�ı
etkinlikte sunuculu�u, okulun
edebiyat ö�retmenlerinden
Bilge Bordanacı üstlendi. Konuk
yazarların �iirlerinin yer aldı�ı bu
ö�renci-yazar bulu�ması
yazarların imzaları ile sona

ererken Kütüphanecilik Kulübü ba�kanı Aydan Kartaltepe,
okul kütüphanesine 11. sınıfların katkısıyla çok sayıda
kitap kazandırdıklarını, bu kitapların bir bölümünün
yazarların okula arma�anı oldu�unu belirtti.
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FIRAT CAM
Alüminyum ve Plastik Do�rama - Çerçeve

1976’dan beri H�ZMET�N�ZDE
PANJUR  TAM�R�…

� Cam 
� Ayna
� Alüminyum do�rama
� Plastik do�rama 
� Panjur+Tamirat
� Motorlu panjur   
� Fotoselli Cam Kapı 
� Stor sineklik  
� Du�a kabin
� Küpe�te
� Katlanır cam 
� Cam balkon sistemleri
� Ya�lıboya Tablo

� Tual üstüne baskı
� Plastik çerçeve
� Ah�ap çerçeve
� Varak ayna
� Varak tamiratı
� Tual
� Fırça
� Ya�lıboya ve 

Akrelik Boya
� Tual

Tel: 0216 386 82 88 GSM: 0531 929 84 94
Adres: Kantarcı Rıza Sk.Beyazkö�k Apt. No. 17 Dükkan no. 2

ERENKÖY \ KADIKÖY ( Divan pastanesi soka�ı)

RESSAMLARA % 20 
�ND�R�M UYGULANIR…

SUR�YEL� MUSTAFA
HOCADAN RES�M

DERS� KAYITLARIMIZ
BA�LAMI�TIR.

AYNA E��T�M VE PS�KOLOJ�K
DANI�MA MERKEZ�

ÇOCUK - ERGEN -
YET��K�N Ç�FTLER �Ç�N

� Akademik sorunlar, 
dikkat eksikli�i,
� Çocuklarda korku ve kayg�lar, 
yas süreci,
� Evlili�e haz�rl�k süreci, ili�ki ve
evlilik sorunlar�,
� Bo�anma süreci, 
� Ki�isel geli�im,
� Kanserin tedavi sürecinde hastaya
ve aileye psikolojik destek.

Ayrıntılı bilgi ve kayıt için;
Tel.: 0216 385 30 10 GSM: 0536 731 91 97

�nönü Cad. Aydo�an �� Mrk. No. 12 
K.7 D.20 Sahrayıcedid Kadıköy

e-mail.aynapd@aynapd.com
www.aynapd.com

Bu hafta iki kitap ve iki yazar
konu�umuz var, kitapları ve
kendileri hakkında bilgileri yine
kendi kalemlerinden sunuyoruz;

� Ebediyen A�k  
� Orhan Demir
� Sokak Kitapları

Ebediyen A�k; biten bir
a�k�n ard�ndan hayata
tutunmaya çal��t���m
zamanlarda yaz�ld�. Üç
senelik bir birliktelik ve
ard�ndan ayr�l�kla gelen bir
kitap. �çinde kurgu
bar�nd�rmayan, yaz�lan
her �eyin gerçek
oldu�u, fakat yer yer
kapal� bir anlat�ma sahip. �lk
iki sayfas� düz yaz�, sonras�
k�rk iki �iirle bitiyor.
Yazar için kendi:
“Orhan Demir; 1991 y�l�n�n so�uk bir
ocak gecesinde do�dum.
Küçüklükten beri spora ilgi duydum,
öyle çok arkada��m olmad�, sanki
do�du�um ilk günden beri yaln�zl�k
ruhuma yap��m��t�. Mahallede
saklambaç, ortada s�çan vs. oynamak
varken, ben evde ya resim çiziyordum
ya arabalar�m ile oynuyordum. Ço�u
vakit de gazetelerin ba�l�klar�n�
okumaya çal���yordum, annem bir
hayli ilgiliydi bu konuda. Okula
gitmeden önce okumay� sökmem de

bu sayede gerçekle�ti. �lkokulu
Bahariye �lkö�retim Okulu’nda
tamamlad�m, o vakitler
Haydarpa�a Demirspor
Kulübünde oynuyordum, bir

yandan da ilk �iirlerimi yazmaya
ba�lam��t�m. Bu istek birden uyand�
bende, hep bir hedefim vard�; iyi bir

futbolcu olmak. �iir, kap�m�
çalmadan girdi

içeri adeta ama
gün geçtikçe
yaz� yetene�imin,
sporculuktan
daha etkili
oldu�unu
görüyordum. Liseyi
Kad�köy Lisesi'nde
okuyup 2010 y�l�nda
mezun oldum.
‘A�k’la tan��t���m
y�llar da, lise 2
zamanlar�yd�. O vakit,

çe�itli seminerlere
kat�l�p, �iirlerimi

dinleyicilerle payla�mamda Nusret
Karaca'n�n etkisi çok büyük, ayn�
zamanda tarih ö�retmenim, hep
arkamda durup, beni her etkinli�e
ça��rd�, yaz� yetene�imin dinç
olmas�nda ve ilerlemesinde katk�lar�n�
yad�rgayamam. �imdi hedefim
meslek olarak iyi bir antrenör olmak,
bunun yan�nda da yazarl�k. �imdi de
bir roman yazmaya ba�lad�m.”
� Bir Ka�ık Mutluluk

� Ay�e Gaffaro�lu
Kapadokya'da “öykü evi” ad�n�

verdi�im kayadan oyma bir butik
otelim var. Öncesinde yazd���m
öyküleri mistik ortam�n�n verdi�i

ilhamla müthi� kad�n öyküleri anlatan
bir romanda toplad�m. 
Roman kahraman� nehir, soyad�n�
otelin bulundu�u köyden al�r (Aravan).
Dü�üncelerinden dolay� i�ten
at�lmas�yla ba�layan maceras�, açt���
lokantadaki insanlar ve yemekler
aras�ndaki öykülerle sürer. �ki çocuklu
yaln�z ya�ayan bir kad�n�n duygular�,
bürokrasi ve toplum dayatmalar�yla
mücadelesini anlat�r.

Yazar için kendi:
“1960 Nev�ehir’de do�du. Anadolu
Üniversitesi ��letme Fakültesi
mezunu. Uzun süre bankac�l�k yapt�.
Çal��mad��� zamanlar�nda U�ur
Mumcu Ara�t�rmac� Gazetecilik
Vakf�’n�n, Yarat�c� Yazma ve
Senaryocular Derne�i’nin Senaryo
Yazma kurslar�na kat�larak öykü ve
senaryo çal��malar� yapt�. Emekli
olduktan sonra Ankara’da Ka��k
lokantas�n� çal��t�rd�. 2005 y�l�ndan
beri Ürgüp’ün Ayval� Köyü’nde ÖYKÜ
EV� ad�n� verdi�i butik otelini i�letiyor.
Y�llard�r biriktirdi�i kitaplarla köy
çocuklar�na bir kütüphane açt�.
‘Kad�n�m Diyenlere’ öyküsü Bütün
Dünya dergisinde, di�er öyküleri
Sokak Yazarlar� kitaplar�nda
yay�mland�. TRT FM ve Güllük
Radyo’da öyküleri okundu. Demiryol
Meslek Okulu Mezunlar Derne�i’nin
düzenledi�i 2010 y�l� Behiç Erkin
Öykü yar��mas�nda GEL�NC�K öyküsü
ikincilik ödülü ald�.”

KÖ�ES�K�TAP
Hazırlayan: Ula� YILMAZ

ulas1980@gmail.com

Tüm A� ç� lar Fe de ras yo nu (TAF) ile
“World As so ci ati on of Che efs So ci eti es
(WACS)-Dün ya �ef ler Bir li �i” des te -

�iy le dü zen le nen “10. Ulus la ra s� Gas tro no -
mi Fes ti va li” Tü yap Fu ar ve Kon gre
Mer ke zi’nde ya p�l d�.

Ka d� köy'de, e�i ti le bi lir zi hin sel
en gel li genç le re e�i tim ve ren �öh -
ret Kur �u no� lu �l kö� re tim Oku lu
ve �� Oku lu Yi ye cek �çe cek Hiz -
met le ri bö lü mün de gar son ve a� ç�
yar d�m c� l� �� e�i ti mi alan 6 ö� ren -
ci de fes ti val kap sa m�n da dü zen -
le nen ya r�� ma da zi hin sel en gel li -
ler da l�n da ya r�� t�.

Zi hin sel en gel li ya r�� ma c� lar y�l
içe ri sin de ö� ret men le ri nin gö zet men -

li �in de ya r�� ma ya ha z�r lan d� -
lar. Mü dür le ri Mel tem Emi -
ra li o� lu ve ö� ret men le ri Tu� -
çe Bak ka lo� lu’nun des tek le ri
ile ya r�� ma ya ka t� lan ö� ren ci -
ler, ö� ret men ler ta ra f�n dan be -

lir le nen me nü yü, ya r�m sa at
içe ri sin de tat l� ve kah ve de içe -

re cek �e kil de ha z�r la d� lar. 6 ö� -

ren ci, dün ya n�n bir çok ye rin den ge len a� ç� -
lar ara s�n da bi rin ci se çi le rek, 6 al t�n ma dal -
ya sa hi bi ol du lar. Okul Mü dü rü Mel tem
Emi ra li o� lu, en gel li bi rey le rin top lum için -
de ça l� �a bi le ce �i ni gös ter dik le ri ni vur gu la -
ya rak, “Top lum içe ri sin de en gel li ler da ha
ko lay i� bu la bi lir ken zi hin sel en gel li ler da ha
ge ri plan da ka l� yor lar. Bu du ru mu ter si ne
çe vir mek ge rek” de di.

Engelli aşçıların başarısı

Kadıköylü yazarlar öğrencilerle buluştu

Ka dı köy �öh ret Kur �u no� lu
Oku lu'nun en gel li a� çı la rı,

gas tro no mi fes ti va lin de al tın
ma dal ya ka zan dı.

Toron Karacaoğlu Kadıköylü öğrencilerle
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Kar gART’�n, 12. Kar ga �a ser gi si, “sa nat ç� n�n ken -
di di li ni in �a s�” ko nu su nu sor gu la ya cak. Ser gi nin kav -
ram sal çer çe ve si, Karl Marx’�n “Lou is Bo na par te’�n
On se ki zin ci Bru ma ire’i” ya z� s�n da ki bir pa rag raf tan
olu �u yor. “Dil” ko nu su nun ele al�n d� �� ser gi ye reh ber -
lik eden Marx’�n söz le ri �öy le: “�n san lar ken di ta rih le -
ri ni ken di le ri ya par lar, ama ken di is tek le ri ne gö re, ken -
di seç tik le ri ko �ul lar al t�n da yap maz lar bu nu, do� ru dan
do� ru ya da ha ön ce den var olan ve geç mi� ten ka lan ko -

�ul lar için de ya par lar. Bü -
tün geç mi� ku �ak la r�n ge le -
ne �i, ya �a yan la r�n be yin le ri
üze ri ne bir ka ra ba san gi bi
bü tün a��r l� ��y la çö ker.
Ken di le ri ni ve çev re le rin -
de ki �ey le ri dö nü �ü me u� -
ra ta rak yep ye ni bir �ey ya -

rat ma u� ra �� için de gö rün dük le ri za man da bi le, tam o
dev rim bu na l� m� dö nem le rin de, geç mi �in ruh la r�n dan
ken di le ri ne yar d�m arar lar, ta rih te ki ye ni sah ne yi o es -
ki say g� de �er k� l�k ta ve ba� ka s� n�n a� z�y la or ta ya koy -
mak için geç mi �in ad la r� n�, slo gan la r� n�, k� l�k la r� n� al�r -
lar?… Bu nun gi bi, ye ni bir dil ö� ren me ye ba� la yan bir
ki �i de, bu di li hep ken di ana di li ne çe vi rir du rur, an cak
es ki di li ni an�m sa ma dan bu ye ni di li kul lan ma y� ba �ar -
d� �� ve ye ni di li kul la n�r ken ken di di li ni unut tu �u za -
man ye ni di lin ru hu nu çö züm le mi� olur ve ken di si ni bu
dil le ra hat l�k la ifa de ede bi lir.” 

Kar gART’tan sa nat ç� la ra ya p� lan ça� r� da “12. Kar -
ga �a ser gi si için yu ka r� da al�n t� la d� �� m�z Marx’�n söz -
le ri iz le �i mi zi olu� tu ra cak. Ye ni bir “-izm”in ol ma d� ��
bu de vir de, sa nat ç� n�n geç mi �in tüm bi ri ki miy le / bi ri -
ki mi ne ra� men, ken di di li ni in �a ede bil me si iki le mi ni
sor gu la yan i� le ri ser gi le me yi amaç l� yo ruz” de ni yor. 

Ser gi ye son ba� vu ru ta ri hi 30 Ni san 2012. Ba� vu -
ru lar, in fo@kar gart.org ad re sin den ka bul edi le cek. 
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ad� köy lü ler ve ‘Ka d� köy Çar �� s�’ öy le gö rü -
nü yor ki, ye ni sos yal ili� ki ler le kar �� la �a cak -
t�r. Yak la ��k bir-bir bu çuk y�l d�r, �eh rin Ru -
me li ya ka s�n da gör me ye al� ��k ol du �u muz

ya ban c� gez gin ler; yer le �ik söz cük le ‘tu rist ler’ ar t�k
Ka d� köy’e de yel ken aç ma ya ba� la d�. Ba t� l� in sa n�n
yer yü zün de olup bi ten le re, co� raf ya ya, in san l� ��n
geç mi �i ne ve ge le ce �i ne ili� kin ke� fet me, ö� ren -
me ar zu su ve me ra k� n�n bir so nu cu el bet ge zip-
gör me fa ali ye ti dir. El le rin de reh ber ki tap lar, �e hir
ha ri ta ve plan la r� ile Be ya z�t’�, Sul ta nah met’i, Edir -
ne ka p�’y�, Sü ley ma ni ye’yi, Be yo� lu ve Ga la ta’y�
ka r�� ka r�� do la ��p key fi ni ç� kar tan Av ru pa l� ge zi ci -
ler, so nun da Ka d� köy’ün de ko ku su nu al d� lar.
Özel lik le Ka ra köy ve Emi nö nü va pur la r�n da, git gi -
de ar tan bir yo �un luk la her mil let ten ge zi ci nin Ka -
d� köy yol cu su ol du �u aç�k ça gö rü lü yor. Bu in san -
lar Ka d� köy’de ne re ye yo �un la �� yor lar? Dik kat
edil me si ge re ken bu dur.

Ka d� köy di ye an d� �� m�z böl ge nin, bir bi rin den
fark l� ka rak ter de semt ler den olu� tu �u nu bi li yo ruz.
Bun la r�n ba ��n da, her hal de tu rist le rin de as�l il gi si ni
çe ken yer el bet te ‘Ka d� köy Çar �� s�’ ge lir. �im di he -
men “ama Ba� dat Cad de si du rur ken Çar ��’ya ne
olu yor?” de me yin. Ba� dat Cad de si fe rah l� ��y la,
renk li, ���k l�, gös te ri� li ha liy le �s tan bul’un pres tij li bir
ma hal le si dir ama; Çar ��’n�n cüm bü �ü, otan tik ya p� -
s�, se si ve ko ku su bam ba� ka d�r. Ba� dat Cad de si
hiç ku� ku suz Pa ris’in, Ber lin’in ün lü al�� ve ri�-pi ya sa
bul var la r� n�n em sa li bir ev ren sel stan dar d�n ör ne �i -
dir. Ne var ki ya ban c� tu rist için na s�l Sul ta nah met,
Ni �an ta �� ve Be bek’ten çok da ha çe ki ci ge li yor sa,
Ka d� köy Çar �� s� da on lar için Ba� dat Cad de si’nden
da ha il ginç tir. Üs te lik he men ya n� ba ��n da Mü hür -
dar ve Mo da Bur nu, Çar ��’n�n in sa n� al�p gö tü ren
çok yön lü hen gâ me si ne bir kaç ad�m da ek lem le nen
bir hu zur man za ra s� su nu yor sa, gez gin için ku� ku -
suz ön ce lik li gö rü le cek yer Çar ��’d�r.

Ka d� köy Çar �� s�, R�h t�m’la Ba ha ri ye Cad de si
ara s�n da ge le nek sel pe ra ken de ci es na f�n so kak so -
kak olu� tur du �u bir kent sel do ku dur. Ba na so rar -
sa n�z ko run ma s� ge rek li bir kül tür yö re si dir. Bir ya n�
Mü hür dar ve Mo da’ya da ya nan Çar ��’n�n, di �er ya -
n� Al t� yol’a ç� kan tram vay yo lu dur der sek ek sik olur.
Çün kü Ka d� köy Çar ��’s�, t�p k� or ta za man lar dan
ba� la ya rak ya k�n ta rih le re ka dar ge len ‘lon ca’ çar -
�� la r� n�n ça� da� bir ör ne �i ola rak, Ha li ta �a ta ra f�n da
da Sö �üt lü çe� me Cad de si üst s� n�r ol mak üze re
de vam eder. Tu rist le rin da ha çok ‘vol ta at t�k la r�’ yer
Ca fe ra �a ta ra f� d�r. Yi ne ba na so rar sa n�z Ka d� köy
Çar �� s�’n�n, �s tan bul’da bu tür de ki en �a ta fat l� çar ��
do ku su ol du �u nu çe kin me den id di a ede bi li rim. Bu -
ray la ya r� �a bi le cek tek ra kip Ta ri hi Ya r� ma da’n�n
ün lü Emi nö nü Çar �� s�’d�r. An cak Emi nö nü Çar �� s�,
an�t sal M� s�r Çar �� s� da da hil, esas ola rak al�� ve ri�
ye ri dir. Ak �am 6-7 de din mi ha yat du rur. Ka d� -
köy’de ise ge ce nin geç sa at le ri ne ka dar can l� ka lan
ye me iç me me kân la r�y la da ya �a yan bir or ga niz -
may la kar �� la �� r�z. Ay r� ca Ka d� köy çiz gi sel, ya ni tek
ek sen de de �il; dört yö ne ya y� lan bir çok ke si �en so -
kak tan mey da na ge len ge ni� bir ala n� kap sar. Bu
ala na sa y� s�z aç� dan ve so kak a� z�n dan gi re bi lir si -
niz. Kum ka p� Ha li’ni say maz sa n�z, en gös te ri� li ba -
l�k ç� dük kân la r� bu ra da d�r. Ma nav la r�n tez gâh la r�,
‘ens ta las yon’ de ni len ba z� gör sel ser gi ler le bü yük
sa nat ç� di ye ün le nen res sam la ra ta� ç� kar ta cak gü -
zel lik te ve iç ten lik te dü zen le me ler le çar �� y� par la t�r.
Çar �� n�n çe �it li yi ye cek tür le ri pa zar la yan �ar kü te ri -
le ri de ens ta las yon cu luk ta ma nav lar dan ge ri kal -
maz lar. Res sam la ra rah met oku tur lar! Gi yim-ku -
�am, be yaz e� ya dan elek tro ni �e, züc ca ci ye den ec -
za ne ye, ber ber den kah ve ha ne ye, çay c� ya bal c� ya,
f� r� na ka dar ak l� n� za ge len ha ya t�n bü tün ih ti yaç la r�
yüz ler ce es naf ta ra f�n dan kar �� la n�r.

Yi ne �s tan bul’un bel li ba� l� sa haf ve k�r ta si ye ci -
le ri ile an ti ka c� la r� da Ka d� köy çar �� s� n� seç kin le� ti -
ren ku ru lu� lar d�r. Çok sa y� da sa haf ve an ti ka dük -
kâ n� bu gün, yer li me rak l� la r�n u� rak ye ri dir. Ya r�n ise
ye ni gez gin ka fi le le ri nin il gi odak la r� ol ma ya aday -
d�r. Öz gün lo kan ta la r�, ke bap ç� la r�y la c� v�l c� v�l çar -
�� n�n, ne Be yo� lu Ba l�k Pa za r� ne de As ma l� mes -
cit’ten ge ri ka l�r ye ri yok tur. Hem es na f�n hem de
bu ra ya can ve ren mü� te ri le rin “Ka d� köy kül tü rü” di -
ye bi le ce �i miz özel lik li sos yal çev re yi olu� tur duk la r� -
n� da vur gu la mak ge re kir. Bu da ba� l� ba �� na bir ay -
r� ca l�k t�r.

�im di tu rist le re, gez gin ya ban c� la ra dö ne lim…
On lar bu ra ya k� sa ca be lirt me ye ça l�� t� �� m�z öz gün
kent do ku su ve ha ya t� na ka t�l ma ya; onun key fi ni ç� -
kart ma ya ge li yor lar. Ün lü mar ka la r�n vit rin le ri ni gör -
me ye, bur ger ci ve piz za c� la ra de �il… On la r�n âlâ s�
ken di mem le ket le rin de de var. Çar �� n�n bu gün kü
ru hu, do ku su on la r� çe ken as lî de �er ler dir. Bu nu
Ka d� köy lü ler’in dai ma göz önün de bu lun dur ma s�
ge re kir. Tu rist sa y� s� n�n gi de rek art ma s� na pa ra lel
�e kil de bur ger ci, piz za c�, de ri kon fek si yo nu ve çan -
ta c� la r�n da art ma s� ya rar de �il za rar ge ti rir. Ka d� köy
Çar �� s� bu ha liy le gez gin le ri çek mek te dir. Ka pa l�
Çar ��’n�n ba �� na ge len le rin Ka d� köy’de de or ta ya
ç�k ma s� ka dar ta lih siz ve an lam s�z bir de �i �im ola -
maz. Ka pa l� çar �� ve Sul ta nah met bu nu dün ya ca
önem li an�t sal ya p� la r� sa ye sin de to le re et mi� ler dir.
Ka d� köy’ün bu lük sü yok tur.

De �i �ik iba det ha ne le ri, ori ji nal lo kan ta la r�, s� -
cak yüz lü es na f�, ne arar san bu lu nan çe �it li lik ve
zen gin lik te ki dük kân la r�, ula ��m ko lay l� ��, ti yat ro la r�
ve ope ra s�, Mo da Çay Bah çe si, ca fe-bar ve mey -
ha ne le ri, kah ve ha ne le riy le Ka d� köy, Av ru pa l� gez -
gin ler ce ke� fe dil di. Her ge çen gün ya ban c� la r�n so -
kak la r� da ha çok dol du ra ca ��n dan ku� ku duy ma -
y�n… An cak ye ni zi ya ret çi le re ho� gö rün mek, sö -
züm ona on la r�n kül tü rü ne uy gun i� ler, me kân lar
olu� tur mak gay re tin den de ti tiz lik le uzak dur mak
ge rek… �n san lar bu ra la ra bil dik le ri, za ten ya �a d�k -
la r� or ta m� ara ma ya de �il, ye ni ha yat tarz la r� n�, de -
�i �ik me kân la r�, ya �a m�n fark l� lez zet le ri ni gör mek
ve tat mak için ge li yor lar. O hal de tak lit çi de �il, ina -
d� na ya ra t� c� ol mak ge rek. Ne or yan ta liz me, ne ok -
si den ta liz me ge rek yok. Ken di ne ait ola n� ge li� tir -
mek en do� ru su de �il mi dir? Za ten Ka d� köy Çar �� -
s� da ken di ken di ni ya rat t� �� için il ginç tir. Çar �� es -
na f� n�n hiç unut ma ma s� ge re ken il ke, Ba t� l� in san
zih ni ye ti nin bir ma l�n ka li te si ka dar, me kân ve çev -
re es te ti �i ne ver di �i önem dir. Ka d� köy Çar �� s� tu rist
ak� n� n�, ka rak te ri ni ko ru ya rak ve öz gün �e kil de ge -
li� ti re rek kar �� la ma l�.

Murat  KATOĞLU
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● Semra ÇELEB�

Yö net men li �i ni Me tin Av daç’�n yap -
t� ��, Sa ba hat tin Ali’nin ha ya t� n�
ko nu alan ‘Sa bah Y�l d� z�’

bel ge se li nin ga la s�, us ta n�n ölüm
y�l dö nü mü olan 2 Ni san’da Ce -
mal Re �it Rey Kon ser Sa lo -
nu’nda ya p�l d�. K� z� Fi liz Ali,
çe vir men ar ka da �� Erol Gü ney
ve ara� t�r ma c� ya zar H�f z� To -
puz gi bi Sa ba hat tin Ali’yi ya -
k�n dan ta n� yan ko nuk la r�n ya -
n� s� ra Ali’nin �i ir le ri ni bes te -
le yen sa nat ç� lar Sa d�k Gür büz,
Ke rem Gü ney, Gül ten Ka ya ve
Zül fü Li va ne li ge ce ye ka t� lan
isim ler ara s�n day d�. Ku yu cak Be -
le di ye Ba� ka n� Ali Ul vi Ako� lu ve
Sa ba hat tin Ali’nin do� du �u Bul ga -
ris tan’�n Ar di no �eh ri nin Be le di ye Ba� -
ka n� Res mi Mu rat da ga la da yer alan di �er
isim ler di. Film gös te ri mi ba� la ma dan ön ce I��k
Ye ner su ve Rut kay Aziz, Sa ba hat tin Ali’nin �i ir,

öy kü ve ya z� la r�n dan bö lüm ler
oku du. Sa ba hat tin Ali dost la r� ve
se ven le ri Ce mal Re �it Rey Kon -
ser Sa lo nu’nu t�k l�m t�k l�m dol -
dur du. 

Uzun sü re si ne ra� men hiç
s�k ma dan, ya za r�n ha ya t� n�n de -
rin lik le ri ne gö tü ren “Sa bah Y�l -
d� z�”n�, öz gür lük yo lun da ya �a -
m� n� yi ti ren le re ada yan Me tin Av -
daç ile fil min gös te ri mi ön ce si bir
rö por taj yap t�k. Ken di si bir i� çi olan ve
emek li ol duk tan son ra si ne ma ya ad�m atan
Av daç, bü yük zor luk lar la ve mad di s� k�n t� lar la
çek ti �i fil min son ba har da gös te ri me gi re bil me si
için des tek bek li yor. 
� �� çi s� n� f�n dan ge len bir si ne ma c� s� n�z de �il
mi?

Evet, Tür ki ye Elek trik Ku ru mu’ndan
2009’da emek li ol dum. As l�n da si zin de söy le di -
�i niz gi bi bir i� çi yim, i� çi s� n� f�n dan ge li yo rum.
Sa nat a� k� a��r ba s�n ca emek li ol ma ya ka rar ver -
dim. Sa ba hat tin Ali, be �in ci bel ge sel fil mim. On -
dan ön ce “To rak ç� lar” ile f�n d�k i� çi le ri nin hi kâ -
ye si ni an la tan bir bel ge se lim var. �F SAK’�n 50.
y�l fil mi ni çek tim ve en son mem le ke tim Bat -

man’da pet rol ra fi ne ri siy le ya �a nan de �i �i mi an -
lat t� ��m “Ka ra Al t�n dan Al t�n Mik ro fo na” bel ge -

se li ni yap t�m. 1 Ni san, Y�l maz Gü ney’in do -
�um gü nü. Ben Y�l maz Gü ney sa ye sin de

si ne ma ya ad�m at t�m. 1970’le rin ba -
��n da Bat man’da Y�l maz Gü ney’in

film le ri ni iz le mek için okul dan ka -
çar d�k. Ya ni bu gün si ne ma ya p� -
yor sam suç lu o gü zel in san d�r.
Yi ne Y�l maz Gü ney’le Pa ris’te
ay n� yer de ya tan Ah met Ka ya da
çok gü zel bir in san d�r. Sa ba hat -
tin Ali’nin “Geç mi yor Gün ler”
�ii rin den Ah met Ka ya’n�n bes te -
le di �i �ar k� y� da “Sa bah Y�l d� z�”
bel ge se li miz de kul lan d�k. 

� Da ha ön ce de Sa ba hat tin
Ali’yi an la tan bel ge sel ler ya p�l d�

ama Sa bah Y�l d� z� en kap sam l� s�
sa n� r�m. Na s�l ka rar ver di niz bu bel -

ge se li yap ma ya?
2010 y� l� n�n Ma y�s ay�n da bir yol cu luk

s� ra s�n da bu bel ge se li yap ma ya ka rar ver dim ve
k� sa bir sü re son ra da ça l�� ma la r� na ba� la d�m. 3

T e m  m u z
2010’da K�rk -
la  re l i ’nde ki
Sa ba hat tin Ali
G ü n  l e  r i ’ n d e
Sa ba hat tin Ali
an�t-büs tü nün aç� l� -
��y la çe kim le re ba� la m��

ol duk. Bir bu çuk y�l de vam et tik.
En son 2011’de Bul ga ris tan’�n Ar di no

ka sa ba s�n da ya ni Sa ba hat tin Ali’nin
do� du �u ka sa ba ya git tik ve ora da çe kim -

le ri ta mam la d�k. Sa ba hat tin Ali, ba ba s� n�n gö -
re vi ge re �i o za man Os man l� top rak la r� için de
bu lu nan Ar di no’da dün ya ya gel mi�. 
� Ba� ka ne re ler de çe kim ler yap t� n�z? Sa ba hat -
tin Ali’nin ha ya t�n da Al man ya da önem li bir
yer tu tu yor…

Ke sin lik le öy le. Al man ya’da Ber lin’de de çe -
kim ler yap t�k el bet te. 1928-1930 y�l la r� ara s�n da
e�i tim al d� �� ka sa ba ya git tik, oku lu nu bul duk.
�kin ci dün ya sa va ��n da y� k�l ma d� �� n� gör dük.
Çok se vin dik. Oku lu nu, kal d� �� oda y� çek tik. 
� Kürk Man to lu Ma don na’n�n izin den git ti niz
mi?

Ta bii ki. Bel ge sel de Kürk Man to lu Ma don -

na’dan bah set me sey dik çok ek sik ka l�r d�.
�z le ri ni ara d�k ve evet bul duk. Ro -
man da bir ma �a za dan bah se der
Sa ba hat tin Ali, onu çek tik. Yi ne
ro man da Ma ri a Pu der’le ya ni
Ma don na’yla s�k s�k git ti �i
Na ti onal Gal lery’yi çek tik.
Ka nal da ge ce yü rü yü �ü nü
an la tan bir sah ne yi de ek le -
dik. Pots dam’da otur du �u
evi nin bu lun du �u so ka �� bul -

duk. So ka ��n is mi
�kin ci Dün ya Sa va -

��’ndan son ra de -
�i� mi� ti, bul mak zor

ol du. Otur du �u evi de
çek mek is ter dik ama ol -
ma d�. Ev ler den ba z� la r�
y� k�l m�� t�, so kak çok de -
�i� mi� ti. 
� Tür ki ye’de ne re ler de

çe kim yap t� n�z?
�s tan bul ba� ta ol mak üze -

re he men he men Sa ba hat tin
Ali’nin bu lun du �u tüm �e hir ler de çe -

kim ler yap t�k. K�rk la re li’nde ce se di nin bu lun -
du �u or man, K�rk la re li Ce za evi, Ay d�n Ce za evi,
Kon ya Ce za evi, Si nop Ce za evi, Pa �a ka p� s� Ce -
za evi, Yoz gat’ta ve Kon ya’da ö� ret men lik yap t� -
�� okul lar var bel ge sel de. Kon ya’da çok sev di �i
ö� ren ci si Mus ta fa Tan r� kul’u bul duk ama ma ale -
sef çe kim den son ra kay bet tik Mus ta fa am ca y�.
Ya ni Sa ba hat tin Ali’nin Tür ki ye’de ve yurt d� -
��n da ya �a m� n� sür dür dü �ü her yer ve ha ya t�n da -
ki tüm ki �i ler var bu film de. �s ter dim ki Sa ba hat -
tin Ali’nin bir film gö rün tü sü ya da ses kay d� n�
bu la y�m. Ma ale sef bu la ma d�m. 
� Hiç yok mu böy le bir ka y�t?

Yok ma ale sef. K� z� Fi liz Ali’yle de ko nu� tuk,
böy le bir kay da rast la ma d�k. Ki Sa ba hat tin Ali
ay n� za man da bir fo to� raf sa nat ç� s�. Ken di si ni,
ai le si ni, dost la r� n�, çev re si ni fo to� raf la m�� ve gü -
nü mü ze b� rak m��. Ne mut lu ki Nâ z�m Hik met’in

gö rün tü ve ses le ri bi ze kal m��. 
� Bel ge sel için ol duk ça uzun

sü re si var; 115 da ki ka. Ne -
re dey se 2 sa at lik bir bel ge -

sel, ne den bu ka dar uzun
tut tu nuz? 

Çün kü an la t�l ma s�
ge re ken çok �ey var d�.
Kur gu su 6 ay sür dü.
Tho mas Bal ken hol kur -

gu la d� fil mi mi zi. Ken di si -
ni, Öz can Al per’in Son ba -

har fil mi ni ve �ki Dil Bir Ba -
vul’u iz le yen ler bi lir ler. Çok iyi

bir kur gu cu dur.  Be nim de 5 fil -
mim den 4’ünü kur gu la yan bi ri dir ve be nim

çok ya k�n dos tum dur. 
� Fil mi ne re ler de iz le ye bi le ce �iz?

Sa bah Y�l d� z�’n�n ikin ci ga la s� n� Sa ba hat tin
Ali’nin do� du �u kent olan Ar di no’da yap ma y�
dü �ü nü yo ruz. Da ha ge ni� bir kit ley le bu lu� ma s�
için ise des te �e ih ti ya c� m�z var. Des tek ala bi lir -
sek son ba har da viz yo na sok mak is ti yo ruz. 

beyaz perdede parlıyor
“SABAH YILDIZI” 

Elektrik i�çili�inden sinemaya geçen Metin Avdaç, çok sevdi�i Sabahattin Ali’nin 41 yıllık ömrünün izini sürdü ve do�du�u kentten öldürüldü�ü
ormana kadar ya�adı�ı yerleri, bir sözüyle dokundu�u insanları beyazperdeye ta�ıdı. Ustanın ölüm yıldönümü olan  2 Nisan’da galası yapılan

‘Sabah Yıldızı’, özgürlük yolunda hayatını kaybedenlere adandı. Film, 11 Mayıs Cuma günü de CKM’de Kadıköylüler’le bulu�acak. 

Kargaşa 12 için çağrı

Kara tren temalı
RESİM SERGİSİ 

Kadıköy’ün
alternatif sanat

mekânı KargART,
12. Karga�a Sergisi

için çalı�malara
ba�ladı. Bu yılki
serginin konusu

“Dil(emma)”.

● Gül SÖKMEN
Kad�köylü ressam Ayhan Gökçad�r, 17.

ki�isel sergisini K�z�ltoprak Ütopya Sanat
Galerisi’nde açt�.. Gökçad�r son

sergisinin temas�n�, kara trenler üzerine
kurdu. Kad�köy’de büyüyen, evlendikten

sonra Ankara’da ya�ayan Ayhan
Gökçad�r için Haydarpa�a ve trenler çok

�ey ifade ediyordu. Çok uzun y�llar
Haydarpa�a’dan trene binip Ankara’ya,
Ankara’dan trene binip Haydarpa�a’ya

inmenin hazz�n� ya�ayan Gökçad�r,
�imdilerde trenle hiçbir yere

gidememenin hüznünü ya��yor... 
Henüz Haydarpa�a hatt�n�n resmen iptal

edildi�i aç�klanmadan önce ba�lad���
“tren” temal� çal��malar�, sergilendi�i
gün sanki bir hüzün gibi duruyordu

galerinin duvarlar�nda..
Karl� da�lar aras�nda tren, bozk�rda

giden tren, tren pencereleri….
Trenle seyahat edenlerin hiç

unutamad��� manzaralar, sergiyi
gezenleri de çok duyguland�rd�..

K�z�ltoprak Rü�tiye Sokak’ta bulunan 

Ütopya Sanat Galerisi’ndeki bu nostalji
sergisini (Pazar günleri hariç)
24 Nisan’a kadar gezebilirsiniz. 
Ayhan Gökçad�r, bu 17. ki�isel sergisinin
aç�ld��� günlerde, Selanik Belediyesi’nin
düzenledi�i bir karma sergiye de kat�ld�. 
AYHAN GÖKÇADIR K�MD�R?
1958-60 y�l�nda Güzel Sanatlar
Akademisi Cemal Tollu atölyesinde
e�itime ba�layan Ayhan Gökçad�r,
1970-1980 seneleri aras�nda süreli
olarak Ankara’da ressam Lütfü Günay
resim atölyesinde resim e�itimine
devam etti.1985-90 y�llar� aras�nda
Ankara’da Orhan Çetinkaya ile resim
çal��t�. Ankara Sanat Dergisi
yar��mas�nda mansiyon alan
Gökçad�r’�n “ana” adl� yap�t� da
�ngiltere’de �� Bankas� koleksiyon
sergisinde sergilendi. 
Ankara Kad�n Ressamlar Derne�i ve
�stanbul Ressamlar Derne�i üyesi
olan Gökçad�r, kendi atölyesi ve
Ütopya Sanat Atölyesi’de
çal��malar�na devam ediyor.

‘Sabah Y�ld�z�’ belgeseli Sabahattin Ali’nin
Bulgaristan s�n�r�nda kitap okurken s�rt�ndan

vurularak öldürüldü�ü yerden ba�l�yor.
Sabahattin Ali’nin Ardino, Edremit, Almanya,

Ayd�n, Konya ve Ankara’da ya�ad��� günlerden
tan�klarla ve bu tan�klar�n yak�nlar�n�n

duyduklar�yla belgesel zenginle�tirilmi�.
Konya’da Almanca ö�retmenli�i yapt���
ö�rencilerinin anlatt�klar� izlemeye de�er.

Ö�rencileri Sabahattin Ali’den “Bize
Almanca’dan önce insanl��� ö�retti” sözleriyle

bahsediyorlar. E�i Aliye Han�m’dan önce
gönlünü kapt�rd��� Ay�e S�tk�’yla

mektupla�malar� farkl� bir Sabahattin Ali’yi
tan�mam�za yard�mc� oluyor. Muzip, çapk�n bir

Sabahattin Ali var bu sefer kar��m�zda.

‘BİZE ALMANCA’DAN ÖNCE
İNSANLIĞI ÖĞRETTİ’

Yönetmen
Metin
Avdaç
gecede
duygulu

anlar
ya�adı.

Avdaç Almanya’da Kürk Mantolu
Madonna’nın da izini sürdü. 

I�ık Yenersu ve
Rutkay Aziz

gecede Ali’nin
�iirlerini okudu.
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● Muzaffer Ayhan KARA

Tür ki ye’de eko no mik kri zin ta van yap -
t� �� sü reç te, 1999’da özel bir ti yat ro
ku ru yor su nuz… Hem de ti yat ro ad� na

ka ra lar ba� la nan, özel ti yat ro la r�n pe� pe �e
per de in dir di �i bir dö nem de… Son ra,
2002’de in �a at� n� da üst le ne rek ken di or ta -
m� n� z� ya ra t�p bir gü zel sa lon olu� tu ru yor su -
nuz, ora s� n� ade ta bir kül tür mer ke zi, bir ti -
yat ro va ha s� ha li ne ge ti ri yor su nuz… Bir ba -
k� yor su nuz, üze rin den tam on y�l geç mi�…
Ka d� köy’ün bam ba� ka özel lik le ri olan bir
sem tin de, Mo da’da Ha luk Bil gi ner ve Zu hal
Ol cay’�n kur du �u oyun atöl ye si’nde söz edi -
yo ruz. 

oyun atöl ye si, 1999’da ku rul du �un da
�s tan bul’un muh te lif sah ne le rin de “Ay r� -
l��” ve “Do lu Dü �ün Bo� Ko nu�” ad l�
oyun la r� oy na d�. 4 Ni san 2002’de ise Mo -
da’da hiz me te aç t� �� ti yat ro sun da “Er mi� -
ler Ya da Gü nah kar lar” ile “per de” de di.
Da ha son ra, Bil gi ner ve Ol cay’�n yol la r�
ay r�l d� ama oyun atöl ye si, us ta oyun cu
Ha luk Bil gi ner’le bu gü ne ka dar gel di.
2002-2012; di le ko lay, zor bir sü reç te bir
kül tür-sa nat ku ru mu dev let ten yar d�m al -
ma dan ken di ola nak la r�y la ayak ta kal mak
bir ya na, ku rum sal la� t�. 

� MO DA’YLA
BÜ TÜN LE� T�

oyun atöl ye si, �s tan bul’dan
da öte, Tür ki ye’nin ti yat ro su;
an cak, çok fark l� bir ya p� ve
özel lik ler de ki Ka d� köy-Mo da
ile bü tün le �en, sem tin ha ya t� na
zi ya de siy le renk ka tan bir kim -
li �i de var. Bir ya r� ma da da ku -
ru lu, es ki tip semt özel li �i ni ko -
ru yan, ekal li yet le ri ba r�n d� ran,
ye ni ya p� la� ma ala n� ol ma d� ��
için he men her ke sin az çok ta -
n��, ar ka da� ol du �u, kom �u luk
de �er le ri nin ya �a d� �� ve kül tü rel bi ri ki -
mi nin yük sek ol du �u bir semt Mo da…
Çok sa y� da dip lo mat, ö� re tim üye si, kül -
tür, sa nat ve bi li min sa n�; ga ze te ci, ya zar,
oyun cu nun mes ken tut tu �u bir yer. Mo -
da l� pek çok si ma ti yat ro nun gi ri �in de ki
An tre Ca fe’de va kit ge çi rir, ar ka da� la r�y -
la bu lu �ur. Gü nün de �i �ik sa at le rin de
fark l� i� lev ler ye ri ne ge ti ren bu me kân,
be nim de ki tap la r� m� yaz d� ��m me kân lar -
dan bi ri si dir. Ade ta evi mi zin otur ma oda -
s� gi bi dir, o ka dar ra hat ede riz. Bir çok
Mo da l�, oyun atöl ye si’nin oyun la r� n� iz -
ler; es naf tan da iz le yen var d�r, çev re de ki
bü rok rat lar dan da. 

oyun atöl ye si’nin sah ne si ba� ka ti yat -
ro la ra, kon ser le re, dans gös te ri le ri ne de
aç�k… Ama tör top lu luk lar, çev re de ki li se
ve üni ver si te ti yat ro la r� da oyun la r� n� ser -
gi le me �an s� bu lu yor Mo da’da ki
sah ne de. Bu yüz den oyun atöl ye si,
gü nü mü ze öz gü bir tür “Hal ke vi”
gi bi ge li yor ba na. 

� B�L G� NER,
GENÇ LE RE GÜ VE N� YOR

Ge nel Sa nat Yö net me ni ola rak
ti yat ro ya dam ga s� n� vu ran Ha luk
Bil gi ner’in “i�im, ay n� za man da
ho bim, dün ya n�n en mut lu in sa n� -
y�m” di ye rek bak t� �� ti yat ro se rü -
ve ni, ya �a m� n�n tam da or ta ye rin -
de du ru yor. Ça l�� ma ar ka da� la r�
ise y�l lar d�r ay n� si ma lar. Bu ra da ki
is tik rar, ku rum la� ma ya da o oran -
da yan s� yor. Bil gi ner, ti yat ro su nu
genç oyun cu la ra aç� yor, on la ra gü -
ve ni yor. Bil gi ner’in de rol al ma d� -
��, star s�z per de açan; “Az ra il’in

G ö z  -
ya� la r�”,

“ O t e l  l o ” ,
“H�r ç�n K�z” ve

dör dün cü se zon dur iz -
le yi ciy le bu lu �an “Tes tos te ron”
genç bir ekip le ol sa da gi �e so ru -
nu ya �a ma yan oyun lar. Gi �e de -
mi� ken, oyun atöl ye si, ken di gi -
�e sin de ken di bi le ti ni sa t� yor,
hat ta in ter net ten bi let sa t� �� n� da
ken di si ya p� yor. O ka dar da
‘ama tör’ ya n� n� ko ru yor. Ti yat -
ro ya ge len ler, sah ne de g�p tay la
iz le dik le ri genç oyun cu la r�n yer
gös ter di �i ni gö rün ce �a �a ka l� yor.
Bil gi ner’in ti yat ro sun da bir üni -
ver si te nin ders prog ra m� çer çe -
ve sin de bir y�l da “ile ri oyun cu -
luk” ders le ri ver di �i ni ha t�r la ta -
l�m. 

� YÖ NET ME N�N BA KI �I
Ke mal Ay do �an, ço cuk oyun la r� n�

say maz sak ilk ola rak ti yat ro nun be �in ci
oyu nu olan “Az ra il’in Göz ya� la r�” ile yö -
net men lik yap t�. O gün bu gün dür de I��l
Ka sa po� lu’nun yö net ti �i “Cim ri” d� ��n -
da ki tüm oyun lar da yö net men ola rak Ay -
do �an’�n im za s� var. On y�l do lar ken,
unu tul maz oyun la r�n yö net me ni Ay do -
�an’a b� ra ka l�m sö zü:  

“Oyun atöl ye si ‘ni te lik li oyun’ üret -
mek do� rul tu sun da ge rek li ko �ul la r� ya -
rat mak için ça ba sarf edi yor. Ku rul du -
�un dan be ri bu ça ba s�y la ti yat ro or ta m�n -
da ‘lo ko mo tif’ ol ma i� le vi ni ye ri ne ge tir -
me ye ça l� �� yor. Oyun re per tu va r�n dan,
genç ti yat ro cu la ra alan aç�p on la r�n ya ra -
t� c� l� �� n� de �er len dir me ye, ti yat ro sa lo nu
aç mak tan, ti yat ro sa lo nu nu kül tür mer ke -
zi an la y� ��y la ‘ka mu’ ya ra r� na i� let me ye,
ko nuk et ti �i ti yat ro ve mü zik top lu luk la -
r� na gös ter di �i yak la ��m la ‘lo ko mo tif lik’
i� le vi ni ye ri ne ge ti ri yor. Tür ki ye ti yat ro
or ta m� n�n ke mik le� me ye yüz tut mu�
‘al�� kan l�k la r�n dan’ bir an ön ce s�y r� l�p
‘ya �a yan’, ‘in san ca’ bir ti yat ro or ta m� na
ge çil me si nin vak ti gel di de ge çi yor. Bu
ke mik le� me yi a� mak için oyun atöl ye si
ti yat ro fa ali ye ti ni sür dü rü yor.” 

� ON YI LIN ÖDÜ LÜ:
ULUS LA RA RA SI SAH NE

S�k l�k la Sha kes pe are oy na yan, bel li
bir çiz gi yi “ti yat ro” ad� na �s rar la sür dü ren
oyun atöl ye si’nin sa nat tav r� kar �� l�k s�z

kal ma d�. Ha luk Bil gi ner’in kap tan l� ��n -
da ki ti yat ro, �n gil te re’de ki en önem li ti -
yat ro ku ru lu �u Sha kes pe are Glo be’s ta ra -
f�n dan da fark edil di. Glo be’s ge nel sa nat
yö net me ni, oyun atöl ye si’nde ki Sha kes -
pe are oyun la r� n�n ka set le ri ni iz le di ve ge -
lip bu ra da ki sah ne de de oyun la r� n� ye rin -
de gör dü. So nun da, “Sha kes pe are Glo -
be’s 2012 In ter na ti onal Sha kes pe are Fes -
ti val” oyun atöl ye si ni da vet et ti ve ekip
“An to ni us ile Kle opat ra” oyu nuy la 26-27
Ma y�s’ta Lon dra’da Tür ki ye’yi tem sil
ede cek. Ma y� s�n son haf ta s� na ka dar Mo -
da’da ki ken di sah ne sin de An to ni us ile
Kle opat ra’y� ser gi le ye cek oyun atöl ye si,
son ra ver eli ni Lon dra… On y� l� n� dol du -
rur ken her hal de bü yük ödül le ri de ora da
ser gi le ye cek le ri iki oyun ola cak. Dün ya,
zo ru ba �a ran la r�n d�r. Ne mut lu on la ra.
Ni ce on y�l la ra… 

13 - 19 N�SAN 2012HABER 7

Usta oyuncu Haluk Bilginer’in, artık Moda’yla bütünle�mi� sahnesi oyun atölyesi,
on yılı geride bıraktı. Gazeteci-yazar Muzaffer Ayhan Kara, oyun atölyesi’nin on

yıllık serüvenini, Gazete Kadıköy için kaleme aldı.

Moda’da on yılı deviren serüven:Moda’da on yılı deviren serüven:Moda’da on yılı deviren serüven:Moda’da on yılı deviren serüven:Moda’da on yılı deviren serüven:Moda’da on yılı deviren serüven:
OYUN ATÖLYESiOYUN ATÖLYESiOYUN ATÖLYESiOYUN ATÖLYESiOYUN ATÖLYESiOYUN ATÖLYESi

Yönetmen Kemal Aydo�an
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● Gök çe UY GUN

110 Ni san 1984 y� l�n da ku ru lan Ka d� köy
Be le di ye si, 28. ya �� n� kut lu yor. Ka d� köy’ü
ve Ka d� köy Be le di ye si’ni ko nu� tu �u muz

Ba� kan Se la mi Öz türk, sö ze “Ka d� köy Be le di -
ye si’ni ço cu �um gi bi gö rü yo rum de sem çok
ben cil lik ya p�� ol mam” di ye ba� l� yor. Hak s�z da
sa y�l maz zi ra Öz türk, 28 y�l l�k sü re cin ta ma -
m�n da yer al m��. Ön ce be le di ye mec lis üye si,
da ha son ra ba� kan yar d�m c� s� ola rak. 1994’ten
be ri de Ka d� köy’ün bu gün kü ça� da� du ru mu na
gel me sin de en önem li kat k� y� yap m�� ve yap -
ma ya de vam edi yor.  

Öztürk, Ka d� köy Be le di ye si’nin
ku rul du �u 80’li y�l lar dan,
2000’li y�l la ra ge li �i ni, bir be -
be �in do �u mu, yü rü me si,
oku la git me si, e�i ti mi ni ta -
mam la ma s� ve ni ha ye tin -
de ev li lik ça �� na eri� me si -
ne ben ze ti yor. “Ka d� köy
Be le di ye si, ilk ku rul du -
�un da hiç bir �e yi ol ma -
yan bir ku rum du.
Fi zi ki ola rak
hiç bir bi na s�
yok tu, per so -
ne li yok tu.
T�p k� ye ni
do �an ço cu -
�un yü rü ye -
me me si, ma -
ma yi ye me me -
si, a� la mak tan
öte ye git me yen du ru -
mu gi bi...” di yen Öz türk
son ra ki sü re ci �öy le ak ta r� -
yor: “Za man için de ken di
yer le ri ni yap ma ya ba� la d�.
84-89 ara s� be le di ye le rin
ye ni ye ni ken di si ne kad ro
te min et ti �i za man lar d�. Bi -
zim de bi rim le ri miz Üs kü -
dar’dan Kü çük bak kal köy’e, Yo -
�urt çu Par k�’ndan Ha san pa �a’ya ka dar
bir çok yer de da �� n�k hal dey di. Ki ra l�k bi na lar da
ku ru lu �u mu zu ta mam la ma ya ça l�� t�k. 1994’e
ka dar olan za man ise da ha çok to par la ma
dö ne mi miz di. Ha san pa �a’da ki mer kez
bi na m�z ya p�l d�. O dö nem de ye ni ye -
ni be le di ye ol du �u mu zu his set me -
ye ve top lum la ir ti bat kur ma ya
ba� la d�k. Ço cu �un aya �a kalk ma
dö ne mi di ye bi li riz bu na.”

� ‘KA DI KÖY LÜ’NÜN NE 
�S TE D� �� N� B� L� YO RUZ’

Se la mi Öz türk, 1994 y� l�n da
be le di ye ba� ka n� se çil di �in de Ka -
d� köy Be le di ye si, bir ço cuk gi bi
bü yü yor du, top lum la ku cak la� ma -
ya ba� la m�� t�. Son ra ki sü reç el bet te
da ha h�z l� iler le di. 

Öz türk’ün ifa de siy le iyi bir kad ro ku -
rul du ve bü tün ru tin hiz met ler en iyi
�e kil de ve ril me ye ba� lan d�. Öz -
türk’e gö re Ka d� köy Be le di ye -
si’nin en bü yük ba �a r� s� Ka d� -
köy lü’nün ne is te di �i ni bil mek
ve halk la be ra ber he de fe yü -
rü mek ti...

Öz türk, 1994-2012 ara -
s�n da ki 18 y�l l�k dö ne mi,
“Ka d� köy’ün, Tür ki ye’de en
iyi be le di ye ol ma n�n s� na v� -
n�n ve ril di �i sü reç” ola rak ni -
te len di ri li yor. Bu sü reç te Ev -
len dir me Da ire si’nden kül tür
mer kez le ri ne, ço cuk yu va la r� na
dek pek çok ye ni bi na in �a edil di.
Ken tin ye �i li nin ko run ma s�, kent li nin
du yar l� l� �� n�n üst se vi ye ye ta ��n ma -
s�, çev re so run la r�y la il gi li
önem li me sa fe ler kat edil di.
Öz türk, “Bun la r� yan ya na
koy du �u nuz da Ka d� köy
Be le di ye si, 18 y�l l�k za ma -
n� çok iyi de �er len dir mi�
bir yö ne tim ola rak or ta da
gö zü kü yor. Ru tin be le di ye -
ci lik hiz met le rin den öte cid -
di bir �e kil de ço cuk la ra, ya� l� -
la ra, ka d�n la ra, en gel li le re yö ne -
lik pro je ler ya p�l d�” di  ye anlat�yor. 

� B� REY SEL DE ��L
TOP LUM SAL ÇÖ ZÜM LER...

“Hiç bir be le di ye de ol ma yan, hiç bir ku rum
ta ra f�n dan de nen me mi� ama top lu mun ih ti ya c�
olan so run la ra biz çö züm ler ge tir dik” ifa de si ni
kul la nan Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz -

türk, bu nu bir ör nek le �öy le aç�k l� -
yor: “Kim bi ze bir so run ilet tiy -

se o so ru nu sa de ce bi rey sel
de �il top lum sal so run

ola rak de �er len di rip
çöz me man t� �� n� uy gu -
lu yo ruz. Ör ne �in bir
en gel li va tan da �� m�z
bi ze ba� vu rup, en gel li

ram pa s� ol ma d� ��
için evi ne gi re me di -
�in den ya k�n d�. Biz
de ye ni in �a edi len

tüm ya p� la ra en gel li
gi ri �i yap ma y� �art ko� -

tuk.”
Son se çim ler de yüz de 70

olan oy ora n� n�n yüz de 80’le re
ula� t� �� n� söy le yen Öz türk, “Bu da �u nu gös te ri -

yor. Biz, Ka d� köy hal k�y la çok ba r� ��k bir
yö ne ti miz. So kak ta, çar �� da,  sos yal

med ya da in san lar bi zi, ver di �i miz
hiz met ler den do la y� tak dir le
kar �� l� yor” aç�k la ma s� n�
ya p� yor.

Ba� kan Öz türk’e
gö re bu sü reç te ya -
�a nan s� k�n t� lar
da yok de �il. Ör -
ne �in mu ha le fet
par ti si ne men -

sup bir ye rel yö -
ne tim ol ma s� se -

be biy le Ka d� köy
Be le di ye si, ge rek bü -

yük �e hir be le di ye sin -
den ge rek se de il gi li

ba kan l�k lar dan ye -
ter li hiz me ti ala -

m� yor. An cak
Öz türk bu nu da
hiç bir za man bir
kav ga me se le si ya da
top lum da bir ma� dur
gös ter me ara c� ola rak kul -
lan ma ma ya gay ret et ti �i ni
söy lü yor. Hat ta tam ter si ne,

bu hiz met le rin ve ril me mi�
ol ma s� n�n ya rat t� �� hak s�z l� ��

da ha faz la mü ca de le ede rek, o
alan da ki hiz met ek sik li �i ni ta -

mam la ma ya ça l�� t� �� n� vur gu lu yor.
Öz türk, Ka d� köy lü’nün bu ko nu -

da ki ol gun lu �un dan da mem -
nun; “Ör ne �in, bü yük �e hi -

rin so rum lu lu �un da olan
ba z� ana cad de ler de ki
hiz met ek sik li �i mi zi
bi ze çok yük len me den
di le ge ti ri yor lar. Bu da
yurt ta� la olan iyi ile ti -

�i mi mi zin bir so nu cu.”
Ka d� köy’ün bu dö nem de

için de en bü yük so run la r� -
n�n dep re me kar �� bi na la r�n

ye ni len me si ve ula ��m ko nu la r� ol du �u nu an la -
tan Se la mi Öz türk, “Bu ko nu lar bü yük �e hir
belediyesi ve hü kü me tin çöz me si ge re ken me -
se le ler. Do la y� s�y la il çe be le di ye ba� ka n� ola rak,
‘Ka d� köy Be le di ye si �u nu da yap ma l�y d�  ama
ya pa ma d�’ de di �im bir ko nu yok, içim de uk de
olan bir olay yok’’

� AV RU PA’NIN KÜL TÜR 
KEN T� KA DI KÖY

Ba� kan Öz türk böy le de me si ne kar ��n he def
bü yüt me ye de de vam edi yor; “Be le di ye ba� kan -
l� �� n� sü rek li yap ma n�n avan taj la r� da var. Sü -
rek li ola rak he def bü yü te bi li yor su nuz. Biz ler o
avan ta j� da ya �� yo ruz. He def Ka d� köy’ü, Av ru -
pa’da kül tü rü ve sa na t�y la an� lan bir kent ha li ne
ge tir mek... Ka d� köy’ü, �s tan bul’dan s� y� ra rak,
Av ru pa’n�n en ön de ge len il çe ler den bi ri ha li ne
ge tir me yi he def li yo ruz. Bu nun için bu gün ler de

sa nat ç� lar la, gü zel sa nat lar fa kül te le rin den ö� re -
tim üye le riy le top lan t� lar ya p� yo ruz. Önü müz -

de ki gün ler de e�er bu  top lan t� lar so -
nuç ve rir se, 1-1.5 y�l l�k bir za -

man için de Ka d� köy’ün
muh te lif yer le rin de, Tür -

ki ye’nin önem li sa nat -
ç� la r� na ait se ra mik ler,
hey kel ler, so kak re -
sim le ri  gö re bi le ce -
�iz. Bun lar, kül tür-
sa nat fa ali yet le ri -
nin bir aya �� ola -
cak.”

� KA DIKÖY’
ÜN ÇEH RE S�
DE �� �� YOR
Ka d� köy Be le -

di ye Ba� ka n� Se la mi
Öz türk, son söz ola -

rak da, be le di ye le rin
te mel hiz me ti nin in san -

la r� mut lu et mek ol du �u -
nu dik kat çe ke rek, �un la r�

ifa de edi yor;
“�u bi na y�, �u par k� yap t�m de -

mek ye ri ne ‘bu ken tin in san la r� bu ra da mut lu
ya �� yor’ di ye bil mek da ha do� ru. Ye rel yö ne tim -
le rin bir gö re vi de o il çe de ki di �er ku rum la r�
bir lik te ça l�� ma ya te� vik et mek tir. Biz Ka d� -
köy’de em ni yet, mil li e�i tim, kay ma kam l�k,
sa� l�k bi rim le ri...  Bu ku rum lar la ko or di ne li ça -
l� �� yo ruz. Ka d� köy, Tür ki ye’nin en ya �a na bi lir
il çe si se çil diy se, za ten be le di ye bu ra da di �er ku -
rum lar la bir lik te önem li öl çü de gö re vi ni ye ri ne
ge tir mi� de mek tir. Ka d� köy, her ge çen gün çeh -
re si ni de �i� ti ren ve Ka d� köy lü le re ya k� �an bir il -
çe ol ma ko nu mun da...”

� 28. YI LA KON SER L� KUT LA MA
Ka d� köy Be le di ye si, ye ni ya �� n� Cad de bos -

tan Kül tür Mer ke zi'nde dü zen le nen bir ge cey le
kut la d�. Be le di ye ça l� �an la r� ba� ta ol mak üze re,
Ka d� köy lü le rin, gö nül lü grup la r�n, Ka d� köy'ün
ön de ge len si ma la r� n�n ka t�l d� �� ge ce de, kok tey -

lin ar d�n dan, “Ça� da� Be le di ye ci lik te 28 y�l”
ad l� vi de onun gös te ri mi ya p�l d�. Ge ce de duy gu -
sal ol du �u ka dar ka rar l� da bir ko nu� ma ya pan
Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz türk, söz -
le ri ne, “Biz bir ai le yiz, 28 y�l d�r siz ler le bir lik te
ol mak tan mut lu luk du yu yo rum”' di ye ba� la d�.
Ön ce ki be le di ye ba� kan la r� Os man H�z lan ve
Cen giz Öz yal ç�n'a �ük ran la r� n�n su nan Öz türk,
ar t�k ara m�z da ol ma yan Mec lis Üye le ri ve be le -
di ye ça l� �an la r� n� da an d�. Öz türk, “Ka d� köy Be -
le di ye si kad ro su ola rak fi kir ve he def bir lik te li -
�i miz var. Sa de ce Ka d� köy'ü de �il ül ke mi zi
ça� da� nok ta ya ta �� mak is ti yo ruz. Ka d� köy, in -
san pro fi li aç� s�n dan Tür ki ye'yi Av ru pa'ya ta �� -
ya cak dü zey de” de di. An cak bu sü reç te çe �it li
zor luk la ra, bas k� la ra gö �üs ger mek zo run da ol -
duk la r� n� vur gu la yan Öz türk, “�z le ni yo ruz, din -
le ni yo ruz, bas k� ve teh dit al t�n da y�z. Ama hiç bir
�ey den kork mu yo ruz ve ta viz ver mi yo ruz. Bas -
k� lar ve gö zal t� lar bi zi kor kut ma d� ve kor kut ma -
ya cak. �n ce ba ��r sa �� m� za dek in ce li yor lar bi zi.
En ufak bir �ey de bi zi ipe çe ke cek le ri nin bi lin -
cin de yiz. Da ha çok mü fet ti� gel sin! Çün kü biz
bu sa ye de da ha dik kat li ça l� �� yo ruz, da ha ba �a -
r� l� olu yo ruz. Da ha çok mü fet ti� gön de rin, da ha
çok bas k�n ya p�n!” di ye ko nu� tu. “�çe ri de ya -
tan lar var, Mus ta fa Bal bay lar var...” di yen Öz -
türk, söz le ri ni �öy le ta mam la d�: “Hal k�n ka fa -
s�n da bu ko nu da en ufak bir so ru i�a re ti ol ma s�
bi le bi zi ya ra lar. Bir gün bi zi de içe ri al�r lar sa
bi lin ki bu si ya si dir. Be le di ye per so ne li nin en
ufak bir yol suz lu �u yok, ola maz. Ba zen ben de
b� ra k�p git mek, evim de to run la r�m la da ha çok
va kit ge çir mek is ti yo rum. Ama bu hak s�z l�k la r�
gör dük çe, ya p� lan la r� içi me sin di re me di �im için
mü ca de le ye de vam edi yo rum ve evim de to rum -
la r�m la da ha faz la va kit ge çir mi yo rum.”

� �AR KI LAR ME RAL OKAY'A
Ge ce nin fi na li ni ise tür kü cü Ya vuz Bin göl

yap t�. Se na rist/oyun cu Me ral Okay'�n ölü mü ne -
de niy le çok sar s� lan Bin göl, tür kü le ri ni Okay
için ses len dir di. 

Ka ra Tren, ve Sa r� Ge lin ba� ta ol mak üze re
tür kü le re e� lik eden Ka d� köy Be le di ye si per so -
ne li, “'Ni ce 28 y�l la ra”' di ye rek ge ce yi son lan -
d�r d�.
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k�am sof ra la r� n� hay ran l�k la iz le di �im bir ai le
var d�r. Ço cuk la r� n� ev len dir dik le ri için ev de iki
ki �i tek ba� la r� na sof ra kur mak ye ri ne haf ta n�n
bir çok gün le rin de sev dik le ri bir lo kan ta da bu lu -

�ur, sev dik le ri bir or tam da, ba� ba �a ye mek yer ler.
Bir bir le ri ne olan ba� l� l�k la r� n�, ba k�� ma la r� n�, y�l lar sü -
ren ev li lik le ri ne ra� men ha la ya �a yan a�k la r� n� her
kar �� la� mam da hay ran l�k la iz le rim. Ge nel lik le be ye -
fen di er ken ge lir ve ha n� me fen diy le lo kan ta da bu lu -
�ur lar. Her bu lu� ma la r� san ki ilk ran de vu la r�n da bu lu -
�an genç â��k la r� an�m sa t�r. Ha n� me fen di her ak �am
ba k�m l� ve mak yaj l� d�r, be ye fen di ise mis ler gi bi ko -
kar. Çün kü i� dö nü �ü spor ya par, du� al�r ve mut la ka
e�i nin sev di �i par fü mü kul la n�r. Uzak tan iz ler ken, “Al -
lah mut lu luk la r� n� boz ma s�n” di ye dua lar ede rim.
Kum ru la ra ben zer ler; tek por si yon al d�k la r� ye mek le ri
sev giy le pay la ��r bir bir le ri ne ik ram eder ler. Ge çir dik -
le ri gü nü ko nu �ur, gü lü �ür, kok la ��r lar…

�ki gün ön ce ha n� me fen diy le lo kan ta n�n bah çe -
sin de kar �� la� t�m. Bi raz ge cik mi� ol ma n�n he ye ca n�
için de ko �ar ad�m ge li yor du ama yü zün de bir ger gin -
lik var d�. Ne de ni ni sor dum. “Kar �� la� t� ��m bir ar ka da�
olum suz �ey ler söy le di” de di. Üzül düm; e�er bu hal -
de onu he ye can la bek le yen e�i nin ya n� na gi der se ge -
ce le ri ger gin ba� la ya bi lir di ye en di �e duy dum. He -
men i�e el koy dum. “Kar �� la� t� ��n her olum suz in san
ve ya duy du �un her tu tar s�z de di ko du se nin bir ge ce -
ni zi yan eder se olum suz in san la ra müt hi� bir prim
ver mi� olur sun. On lar ken di iç le rin de ki zeh ri sa na en -
jek te edip ra hat la mak is ter ler. Sen o zeh re ta k� l�r san
ken di le ri ni he def le ri ne ula� m�� sa yar lar, ta k�l maz san,
sen de he def tut tu ra ma d�k la r� için faz la de ne me yap -
maz lar” de dim. Duy du �u olum suz luk la r�, “Ka fam dan
na s�l ata r�m” di ye te red düt et ti �i ni his se din ce, “�im -
di se ni ar zu ve he ye can la bek le yen e�i ni dü �ün, onun
mis ko ku su nu du yum sa ve bu ho� luk için de gü lüm -
se” de dim. Gü lüm se di, bi raz da ha çok gü lüm se me -
si ni is te dim, uy du. “�im di bir lik te bir kah ka ha ata l�m”
de dim. Se si mi zi lo kan ta n�n bah çe sin de ki ler de duy -
du. Dö nüp bak t� lar, kah ka ha m�z on la r� da gü lüm set -
ti. Ün lü bir ya za r�n, “Gül dü �ün de gü zel le� me yen hiç -
bir yüz gör me dim” de di �i ni an�m sa d�m. Bak t�m, za -
ten gü zel olan ha n� me fen di de bu söz do� rul tu sun da
gü ler ken da ha gü zel ol mu� tu. O gü zel li �i bir kaç sa ni -
ye iz le dim. “Ha di, �im di ko ca n�n ya n� na gi de bi lir sin”
de dim. 

Olum suz in san lar, kar �� la� t�k la r� her in sa na, gir -
dik le ri her top lu lu �a olum suz luk la r� n� ya yar lar. Ken di
iç le rin de bes le dik le ri kin den, k�s kanç l�k tan, ha sis lik -
ten, öf ke den et ra fa s�ç ra t�r lar. �ç le rin de sü rek li bir sa -
va� var d�r. Olum suz ele� ti ri ler ya par lar. Ne ken di ya -
�am la r�n dan ne ba� ka la r�n dan zevk al ma y�, ho� nut
ol ma y� bil mez ler. Ba� ka la r� n� be �en mez, ken di le ri ni
be �en dik le ri ni zan ne der ler ama en bü yük kö tü lü �ü
de ken di le ri ne ya par lar. Kor ku, en di �e, te red düt için -
de ya �ar lar. Ken di le ri ne inanç la r�, öz gü ven le ri çok az -
d�r. Tat min ol ma s� n� bil mez ler. Ne ye sa hip olur lar sa
ol sun lar aç l�k için de ya �ar, aç göz lü olur lar. Ç� kar duy -
gu su on la r� kalp le rin den ve �ü kür duy gu sun dan
uzak la� t� r�r, ak l�n he sap la r�y la u� ra� t� r�r. Oy sa ki mut -
lu lu �a yal n�z ca ak�l ile de �il, ak�l la kal bin uyum lu i� bir -
li �i için de �ük re de rek ula �� l�r.

Gü zel ya �am, olum lu ya �am d�r. Olay la ra olum lu
ba kan, in san la ra olum lu dav ra nan, so run la ra olum lu
çö züm ler ara yan in san lar bel ki her �e yi çö ze mez ler
ama en az�n dan ken di ya �am la r� n� çok ko lay la� t� r�r lar.
Se vi len ve ara nan in san lar olur lar. �ç le rin de ki hu zur,
sü kû net ve din gin lik ile olum suz luk la r� h�z la olum lu ya
çe vir me ye te ne �i ne sa hip tir ler. Hiç bir i� te ilk ha re ket -
le ri mu ha le fet ol maz. “Hak l� s�n ama bir de �u ola s� l�k -
la ra ba ka l�m” di ye ba� lar, sü kû net için de ola s� l�k la r�
de �er len di rir, ger çek le re ve do� ru la ra ula� ma ya ça l� -
��r lar. Olum lu ya �am in san la r�n ge nel duy gu du ru mu -
nu et ki ler. Sos yal, i� ve ai le ili� ki le ri ne uyum ve ba �a -
r� ge ti rir. Olum lu in san lar, olum lu i� ler le u� ra ��r lar.
Olum lu bir lik te lik ler ku rar lar. Bu lun duk la r� or ta ma ne -
�e, co� ku ve se vinç ka tar lar. Gül me, e� le ne bil me ve
olum lu duy gu la r� n� ifa de ede bil me ye te nek le ri var d�r.
Ken di iç le rin de ki ba r�� ve hu zu ru çev re le ri ne de yan -
s� t�r lar. Yap t�k la r� i� ten zevk al�r, da ha iyi si ni yap mak,
in san la ra da ha iyi �ey ler sun mak için ça l� ��r lar. �ç le rin -
de ki zen gin lik ile ken di ya �am la r� n� ve çev re le ri ni de
zen gin le� ti rir ler. Bir ki tap tan an�m s� yo rum: Ya zar,
“Yer yü zün de ben den gel me yen ne haz, ne mut lu luk,
ne se vinç var d�r.” di yor du. Evet, her �ey ken di içi niz -
de dir. �s ter se niz olum lu bir ya �am ku rar cen net te gi -
bi ya �ar s� n�z, is ter se niz ce hen nem de…  

A

HABER

Ka d� köy Be le di ye si ve Ka d� köy lü ler ad� na 
Sa hi bi Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n�
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Şule ÖZÇELİK
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So rum lu Ya z� �� le ri Mü dü rü
Ulaş YILMAZ
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Mehmet GÜRDİL
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Haf ta lık sü re li ye rel ga ze te

YA YIN KU RU LU

Kadriye KASAPOĞLU
Arife ÇALLIOĞLU - Burcu BİTLİS

ÖN CE SEV Gİ �

OLUMLU YA�AM Kadıköy’ün hedefi Kadıköy’ün hedefi Kadıköy’ün hedefi Kadıköy’ün hedefi Kadıköy’ün hedefi Kadıköy’ün hedefi 

AVRUPA...
Türkiye'nin en ya�anabilir
ilçesi seçilen Kadıköy'ün
yerel yönetimi, 28. ya�ını

kutluyor. 2 bin 500'ü a�kın
personeli ile Kadıköylü’ye

daha iyi hizmet vermek
için projeler üreten

Kadıköy Belediyesi'nin
yeni hedefi ise Avrupa'da

bir kültür-sanat kenti
olarak anılmak...

Ba�kan Öztürk, ‘Kadıköy
her geçen gün çehresini

de�i�tiren ve
Kadıköylülere yakı�an bir
ilçe olma konumunda...’

diyor.

KADIKÖY Belediyesi, Kad�köy'de ya�ayan
özellikle ya�l�lara, kad�nlara, engellilere ve
çocuklara yönelik sosyal projeleriyle öne

ç�k�yor. Ücretsiz olan bu projelerden baz�lar�n�
�öyle özetlemek mümkün; 

Kad�köylü çocuklara sanat e�itimi sunan
Çocuk Sanat Merkezi, çocuklar�n di�

tedavilerini ücretsiz yapan Çocuk A��z ve Di�
Sa�l��� Poliklini�i, Kad�köylü ö�rencilere e�itim

deste�i veren Çocuk Etüt Merkezleri,
Kad�köylü miniklerin ruhsal aç�dan sa�l�kl�

yeti�meleri için kurulan Çocuk Koruyucu Ruh
Sa�l��� Merkezi, Kad�köylü kad�nlara sa�l�k

hizmeti veren Zehra-Mustafa Yüksel
Mamografi ve Kad�n Sa�l��� Merkezi, engelli

yurtta�lara çe�itli hizmetler sunan Engelli
Dan��ma ve Dayan��ma Merkezi...

DEZAVANTAJLI
KESİMLERE ÖZEL HİZMET

Foto�raflar: Sinem TEZER

Yavuz Bingöl,
�arkılarını Meral

Okay için
seslendirdi.
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Viz yonKa d� köy

“Gün gelir ba�kalar�n�n ac�lar� yetmez
olur insanlara; i�te o andan sonra
sadece gösteridir bekledikleri”
Kameraya Gülümse-Giri�
�nsanlar�n daha rahat yönlendirilmesi
için televizyonun kullan�lmas� ve
televizyonda Reality Show’lar�n
giderek daha �iddet içerece�i
öngörüsü “Açl�k Oyunlar�” serisinden
önce de hem beyazperde de hem de
edebiyatta kar��m�za ç�km��t�. Bunlar�n
en ak�lda kal�c�lar�n� vurgulamak
gerekiyor. Benim özellikle ”Açl�k
Oyunlar�”nda vurgulamak istedi�im
durum için TV ve ula�aca�� son s�n�rlar
hakk�nda “Açl�k Oyunlar�” öncüllerinin
ne yapt���na bakmak gerekiyor. Olay�n
ironik k�sm� da bence bu tür teknoloji,
toplum ve  TV ele�tirisini bir �ngiliz TV
dizisi olan “Black Mirror”un en iyi
�ekilde yapmas�. Bulursan�z
kaç�rmay�n. 
� KO�AN ADAM
RUNN�NG MAN
Stephen King’in kitab�ndan
uyarlanan 1987 tarihli
Arnold Schwarzenegger’in
ba�rolünde oynad��� 2017
y�l�nda geçen filmde enerji
kaynaklar� tükenmi� ve
dünyada açl�k ba�lam��t�r.
Hükümet olas� grevleri ve
muhalifleri durdurmak için
TV'yi kullanmaktad�r. �nsanlar
her gece “The Running Man” adl� bir
�ov program�n� izleyerek
uyu�turulmaktad�r.
Masum insanlar�
öldürmeyi reddetti�i için
tutuklanan Ben Richards
hapishaneden kaçt���nda
Amber adl� genç bir
bayan taraf�ndan ele
verilir. Richards'�n
fizi�inden etkilenen TV
yap�mc�lar� onu �ova
ç�karmaya karar verirler.
Ben ya�amak istiyorsa
pe�indeki kovalay�c�lar�
atlatmak zorundad�r. TV
ba��ndaki milyonlarca seyirci ise �ehvetle
onun ölmesini beklemektedir.  “Açl�k
Oyunlar�”n�n arka kapa��nda
Stephen King’in kitaba
methiyeler düzme sebebi daha
anla��l�r herhalde.
� BATTLE ROYALE
ÖLÜM OYUNU
Koushun Takami ‘nin ayn� adl�
eserinden uyarlana filmde
yak�n gelecekte Japonya'da,
hükümet gençlerin neden oldu�u
�iddet eylemlerinin önüne
geçememektedir. Ö�retmenler, aileler
k�sacas� tüm toplum gençli�in yaratt��� korku
bulutuna teslim olmu�tur. Japon
hükümeti olaylar�n k�z��mas�n�n
ard�ndan “Battle Royale” denilen
kanunlar� kabul etmi�tir. “Battle
Royale” kanunlar�na göre her y�l
ülke içinden rastgele bir lise s�n�f�
seçilir ve bu s�n�f�n ö�rencileri yerini
yine hükümetten kimsenin bilmedi�i
bir adaya götürülürler. Bu seneki
“Battle Royale” için Nobu'nun s�n�f�
seçilir. Nobu ve arkada�lar�
hükümet taraf�ndan "Battle Royale"
adas�na kaç�r�l�rlar. Kurallar basittir,
Nobu ve 41 arkada��ndan sadece
bir ki�i adadan canl� ayr�labilecektir.
Hükümet gençlerin her birine, içinde
farkl� silahlar ve yeterli yiyecek
bulunan bir çanta verir. Gençler,
adadan canl� ç�kabilmek için 3 gün
içinde birbirlerini öldürmek
zorundad�rlar.
� KAMERAYA GÜLÜMSE   
Sinemaya uyarlanmam�� kitapta
yepyeni bir reality show ba�l�yor
ekranda. Kat�l�mc�lar�n tamam� bu show’a kendi
istekleri d���nda seçilerek al�n�yorlar. Show’un geçti�i
mekân bir ölüm kamp� dekorunda. Zorunlu oyuncular,
yani mahkûmlar, gardiyanlar� taraf�ndan ve kameralar
önünde hakaretlere maruz kalacak, a�a��lanacak,
i�kence görecek, sonuna kadar e�lendireceklerdir
izleyiciyi! Elenme ise, yine izleyenlerin oylar�yla ölüme
gönderilmek olacakt�r. Böyle bir son, d��ar�da
tart��malar� alevlendirir. Kim daha suçludur;
prodüktörler mi, kamp bekçileri mi, seyirciler mi yoksa
yetkililer mi? Tüm televizyon ça��n�n en büyük ba�ar�s�
olan bu a�a��lay�c�y� gösteriye son vermek için
ordunun müdahalesi gerekecektir belki de. (Yazar:
Amelie Nothomb)
� BLACK M�RROR- BÖLÜM I.
Bölümün ana kahraman� Michael Callow isimli bir
ba�bakan. �ngiltere kraliçesinin k�zlar�ndan biri olan
Prenses Susannah'n�n kaç�r�lmas� ile ba�l�yor tüm
macera. Prenses'i kaç�ranlar, ba�bakandan canl�
yay�nda televizyonda öyle bir �ey yapmas�n� istiyorlar
ki olmaz olsun. Dizinin 5. dakikas�nda �ok teklife

burada yer vermeyece�im. Teknoloji
sayesinde tüm dünyaya mal olan bu
olayla (twitter, youtube, tv kanallar�na da
dokundurmayla) ba�bakan ki�isel ve
politik bir ç�kmaza sürükleniyor.
Hükümetin, halk�n, ba�bakan�n ve
ailesinin bu durumla ba�a ç�k���n�,
ya�anan gerilimi izliyorsunuz bir ç�rp�da.
Finali sessiz ama etkili.
� AÇLIK OYUNLARI
Yukar�daki film ve kitaplarla benzerlikleri
ve farkl�l�klar�n�n oldu�unu kabul etmek
gerekiyor. Benzerlikleri konular�ndan
rahatça anla��l�yor zaten bu yüzden
kitab�n� da okumu� biri olarak hem kitap
hem de filmin farkl�l�klar�n� vurgulamak
gereklili�i içinde ortaya kar���k bir �eyler
ayarlayal�m. Kitab�n merkezinde yer alan
1-Fakir M�nt�ka’dan seçilen çocuklar�n
televizyonda canl� olarak birbirini
avlamalar�.

2-Bu durumu TV izlemeyerek
sonland�rabilecek fakir ‘M�nt�ka’

ya�ayanlar� (kitab�n en önemli
yerlerinden biri olmas�na
ra�men hem kitapta hem
de film de bu durum k�sa
geçilmi�).
3-Üzücü bir �ekilde TV
izlememeyi seçmemeleri.  

4- Bu duruma ilerideki
bölümlerde devrimci ruhla

isyan eden gençlik. 
Harry Potter ve Alacakaranl�k

serilerinden sonra onlar kadar
fantastik ö�eler içermeyen
hatta TV ele�tirisinin yan�nda
bir üçleme olarak yaz�lan
“Açl�k Oyunlar�” kitaplar�n�n
devrimci bir ruh içinde
olmas� yüzünden bu kadar
popüler olmas� �a��rt�c� biraz
fakat pazarlama stratejileri
her �eyi alt üst ediyor bu bir
gerçek. Yeni nesil
gençlerden özellikle 12-18
ya� aras�n�n bu tür heyecanl�
üçlemeler ve be�lemeler
aramas� bu tür filmlerin
ileride daha da ç�kaca��n�n

bir göstergesi. “Açl�k Oyunlar�”
serisinin okurlar�n�n korsandan

uzak olup sürüler halinde
dola�mas� kitab�, filmi dergi

vs. h�zl� tüketmesi, büyük bir
pazar olu�turuyor. Filmin
Amerika k�tas�ndaki 3
haftal�k has�lat�n�n 300
milyon dolar olmas� ne

kadar büyük bir pazar
oldu�unu aç�kça gösteriyor.

Ba�ar� k�stas� paraysa film ve
kitap serisi oldukça ba�ar�l�

diyebiliriz. “Açl�k Oyunlar�”n�n devrimci
bir temelde oldu�unu söyledik ama onu

okuyan kesimin ilgilendi�i durum
TV ele�tirisi ve devrimci ruh de�il
de yeniyetmelerin �iddet ve a�k
trafi�i olunca kitap belki de
hedefinden çok farkl� yerlerde
bulunuyor art�k. Aç�kça söylemek
gerekirse kitab�n ald��� olumlu
yaz�lar�n ve önemli gazete ve
dergilerdeki olumlu ele�tirilerin bile
inand�r�c� olmad���n� söylemem
gerekiyor. Film için ayr�ca kitab�n
ba�ar�l� bir kitap uyarlamas�
oldu�unu söylemek mümkün.
Kitapta çok fazla ayr�nt�s�yla
zihinlerde canlanmayan M�nt�ka
12 ve Capitol ve ya�ayanlar�
ba�ar�l� �ekilde aktar�lm��.
Filmdeki Capitol halk�n�n a��r�l�klar�
ve itici halleri oldukça güzel
verilmi� ve Capitol dünyas�n�
yaratabilmi�. Fakat kitaptan
kaynakl� s�n�rl� Capitol
karakterlerinin ço�u karton
olmaktan öteye gidemiyor. Bu

zorunlu seçim filmi fena baltal�yor. Katniss rolünde
gelece�in en büyük y�ld�zlar�ndan olacak Jennifer
Lawrence mükemmel bir seçim. Abart� görsel efektlere
kaçmadan ve fazla �iddet içermeyen film bu haliyle
elde etti�i has�latla bu alanda bir anlamda yenilik
yap�yor bunu kabul etmek gerek. Ama ne yaparsa
yaps�n açl�k, sefalet, s�n�fsal ayr�m gibi konular�na
yakla��m� samimi mi? Hay�r. Yönetmen Gary Ross ,
Ya�am�n Renkleri (Pleasantville) ile yaratt��� evreni
arat�yor.
� SONUÇ
Kitab�n� okumadan da izlenebilecek film içerdi�i o
kadar ele�tirel TV, toplum ve sistem ele�tirisi yapma
f�rsat�n� kendi iste�iyle ‘Teenage’ a�k� taraf�na çekerek
tercihini yapm��. Açl�k pek umurlar�nda de�il gibi
geldi�inden kitab�n devam bölümlerindeki özgürlük
isteyen ve bu u�urda sava�an halk ve gençler de
serinin di�er filmlerinde umurlar�nda olmaz gibi geliyor.
Buna itiraz�m�z yok adamlar�n paraya ihtiyac� var! Belki
de “Dünyadaki as�l sorun açl�k de�il DOYMAMAZLIK”
olsa gerek.

● 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

Kadıköy Hasanpa�a’da �ehrin
ortasında, fakat �ehirle hiç alakası

olmayan bir konumda ardıç
a�açlarının huzurlu gölgesinde 

170 yıllık bir konaktayız… 
Beyaz Konak... 

Sevgili Gazete Kad�köy okuyucular�...
Sizlerle her hafta de�i�ik yerlere

gidiyoruz. Arada bir �lçemizin d���na da
ç�k�yoruz... Hele bundan sonra, bahar�n

gelmesiyle birlikte, do�an�n kendini, ye�il
ye�il, çiçek çiçek sergiledi�i yerlere de
uzanaca��z... Ruhumuzu besleyecek,

kafam�z� dinlendirece�iz. �lçemize yak�n
mesafede  olan, toplu ta��ma araçlar�yla

bile gidebilece�imiz yerler... Neden
olmas�n... Hepimizin ihtiyac� olan �eyler

bunlar... Ama bu hafta �lçemizin
göbe�inde Hasanpa�a’day�z…

�ehrin ortas�nda, fakat �ehirle hiç
alakas� olmayan bir konumda ard�ç

a�açlar�n�n huzurlu gölgesinde 170 y�ll�k
bir konaktay�z… Beyaz Konak... 

Bunca y�ld�r zamana kar��
direnen bu �irin

kona��, asl�na
sad�k kalarak
düzenleyip,
restoran
olarak

hizmete
açm��lar...

Bence çok iyi
yapm��lar..
Çünkü üzülerek

izliyoruz ki konaklar teker teker
çürümeye terk ediliyor. Fakat Beyaz

Konak, yeni dekorasyonuyla, yenilenen
bahçesiyle adeta zaman� durdurmu�,

huzurlu, sakin, keyifli bir ortam sunuyor.
Sevdiklerinizle keyifli sohbetler

e�li�inde, dünya mutfa��n�n en seçkin
mönülerini de tadabilece�iniz bir

mekân... Sahiplerini sormad�m bile.
��letmecisi Arzu Han�m’la tan���p bu

halini konu�tuk sadece...
Butik hizmet anlay���yla hizmet veren

mekân, haftan�n her günü 09.00-24.00
aras�nda aç�k durumda. Bahçede ku�

sesleri aras�nda sabah kahvalt�s�
muhte�em olur diye

dü�ünüyorum. Evet... Çok
zengin çe�itli kahvalt�
veriliyormu� zaten…

Ne hayatlar geçmi�tir bu
konakta. Eskiden

önünden geçen bu derede
bal�k tutulur, sandal sefalar�

yap�l�rm��. Ama maalesef �u
anda böyle bir �ey yapmak mümkün
de�il. ��letmeci Arzu Han�m bir
yandan güzel lezzetli
yiyecekleri ikram

ederken bir yandan
da sohbet

ediyoruz. “Çok
emek verdik biz

buraya. Aylar
sürdü

çal��malar�m�z.
Gelenler mutlu

olarak dönüyorsa i�te

bizim kazanc�m�z bu olur” diyor ve
ekliyor; “Dünya mutfa��n� Türk

mutfa��yla harmanlad�k, güzel bir tarz
ç�kt� ortaya. En önemlisi her �eyimiz
günlük yap�l�yor. Al��veri�imizi günlük
yap�yoruz. Dondurulmu� hiçbir �ey

kullanm�yoruz.”
Üst kat 80 ki�ilik bir salon olarak hizmet

veriyor. Alt kat  60 ki�ilik. Çünkü alt
salonda çok ��k bir bar da mevcut.

Cuma-cumartesi ak�amlar� üst salonda
Kona�a uygun fas�l yap�l�yor.

Konsevatuvar mezunu sanatç�lar ud ve
keman e�li�inde gelenlerin kulaklar�na

da hitap ediyor. Evet… Kona�� gezmeye
devam ediyoruz... Yan bahçesini çok
�irin cafe bar tarz� düzenlemi�ler. Bir

kö�ede beyazperde... Eski Türk flimleri
gösteriliyor. Sanatsal gösteriler yap�l�yor
zaman zaman. Sanat sergilerine de bu
kö�ede yer veriliyor. Ön bahçe, yazl�k

restoran ve cafe hizmeti veriyor.
Kona��n her yeri birbirinden keyifli.

�nan�lmaz bir huzur hissettim. �ehrin
göbe�inde bu kadar sessiz bir yer

dü�ünemezdim. Ba�ka bir
zamandaym���m gibi... Arzu Han�m

kona�� gezdirirken devam ediyor: “Grup
yemekleri, do�um günleri, �irket
toplant�lar� alabiliyoruz. Bu gibi

uygulamalarda kaliteden hiç ödün
vermeden grup indirimi uygulamam�z

var. Ö�rencilere yüzde 15 indirim
uyguluyoruz. Merakl�s�na kahve fal�
bakan bir eleman�m�z bulunuyor.
Velhas�l herkesi mutlu etmek için

buraday�z.” 
Her türlü toplu ta��ma

güzergâh�na yak�n, ama
�ehrin d���ndaym�� gibi

birkaç keyifli saat
geçirmek istiyorsan�z
vakit kaybetmeden
hemen ke�fe ç�k�n

diyorum…
Sa�l�cakla ve

lezzetle kal�n…
www.beyazkonak.com

AÇLIK OYUNLARI

Esma Bayraktar

Lezzete

Yolculuk

HAYDi…170 YILLIK KONAĞA GiDiYORUZ…
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stan bul es ki ve kök lü bir �e hir dir, fa kat iro -
nik bi çim de her ke sin an� la r� n�, genç li �i ni,
ço cuk lu �u nu si ler sü pü rür. An ne an ne min
genç li �i nin �s tan bul’un dan an ne me; an -

nem den ba na �eh rin fi zi kî çeh re si de fa lar ca de -
�i� mi� tir. Ken di kök lü lü �ü ne inat, kök le ri sö ker
gö tü rür. Be nim ço cuk lu �um la bu gün ara s�n da bi -
le ta n�n ma ya cak ha le ge len bir çok semt var. Sa -
de ce ye ni ya p� lan semt le ri kastet mi yo rum, en es -
ki mer kez ler bi le (kent sel ta sa r�m de me ye di lim
var m� yor) ne re dey se cer ra hi bir ope ras yon ge çir -
mi� ce si ne dö nü �ü yor. ‘Kent cer ra hi si’nin ço �u
za man bir ‘es te tik’ cer ra h�n elin den ç�k ma d� �� da
a�i kâr!

Tür ki ye’de ku rum lar aç� s�n dan da du rum pek
fark l� de �il. Be nim on be� se ne ön ce me zun ol du -
�um li se, bu gün ‘re zi dans’(!) ol du. Ha di be nim ki
onun la s� n�r l�; li se den ba� ka bir ar ka da �� m�n üni ver -
si te de oku du �u bö lüm de ka pa t�l d�. Ya ni on se ne
son ra CV’si ne ba kan bi ri, bü tün e�i tim ha ya t� n�n
‘çak ma’ ol du �u ka n� s� na va ra bi lir. Ya �a ya �a, geç -
mi �in si lin sin apart man ol sun, si te ol sun, al�� ve ri�
mer ke zi ol sun!

AKM’nin ta di lat ge rek çe siy le tem sil le re ka pa t�l -
ma s�n dan bu ya na sü re ge len ona r�m m� ya p� la cak
yok sa ye ni den mi in �a edi le cek tar t�� ma la r�; bil di �i -
miz gi bi Tak sim Mey da n�’n�n ye ni den dü zen len me -
si ne ka dar ge ni� le mi� ti. Der ken ara da bir ko nu Ge zi
Par k�’na da u� ra ma ya ba� la d�. �im di yi ne Ge zi Par -
k�’na Top çu K�� la s�’n�n ye ni den in �a edil me si gün -
dem de.

K� sa ca özet le mek ge re kir se Tak sim K�� la s� ya da
Ha lil Pa �a Top çu K�� la s� ola rak da an� lan bu ya p�,
1780-1940 y�l la r� ara s�n da gü nü müz de Tak sim Ge zi
Par k� dur du �u yer de bu lu nan ya p� d�r. 1940 y� l�n da
�s tan bul Va li si ve Be le di ye ba� ka n� s� fa t�y la Lüt fi K�r -
dar'�n is te �i ve Av ru pa l� �e hir plan la ma c� la r�n dan
Hen ri Prost'un tav si ye si üze ri ne y� k�l m�� t�r. Ay n� ara -
zi, park ol ma dan ön ce, bir dö nem de stad yum ola -
rak kul la n�l m�� t�r. Ni ye y� k�l m�� t�r, y� k�l ma s� do� ru
muy du gi bi so ru la r�n bu gün bir fay da s� yok; olan ol -
mu�. Ama ni ye ye ni den in �a edil mek is te ni yor, di ye
so ra bi li riz me se la. Ya da y� k� lan bir bi na y� ye ni den in -
�a ede rek ay n� de �er ye ri ne ko yu la bi lir mi zan ne di li -
yor? Or ta ya ga rip ‘kitch’ bir gö rün tü ç�k maz m�? �� -
te, ben zer bir man t�k la �s tik lal Cad de si’nde ki es ki
Sa ray �� ha n� ve si ne ma s� n�n ye ri ne ya p� lan al�� ve ri�
mer ke zi. Ol du ama; ol du mu? Mi mar l�k gös te ri� de -
�il dir. Do �al bir ge li �i mi var d�r, ‘do �al dil ça� la r�’ var -
d�r. Ya ni ya p�l d� �� dö nem le, in �a eden top lum la bi re
bir ili� ki li dir ve/ve ya ol ma l� d�r. K�s mi y� k�l ma lar res to -
re edi le bi lir bel ki ama y� k�p, ye ri ne çim dö �e yip üs tü -
ne de a�aç dik ti niz mi, onun ar t�k ge ri dö nü �ü yok -
tur. Geç mi� ol sun! Gi de ni ye ri ne koy mak ne za man
müm kün ol mu� ki?

Za man za man ge len ‘ye ni lik’ fur ya la r�y la, za man
za man da söz de ‘ko ru ma’ ama c�y la ka de ri ne terk
ede rek yok et ti �i miz mi ma ri ya p� la r�n çe te le si ni tu ta -
bi len ol du �u nu san m� yo rum. ‘Ne re ye ka dar ye ni lik,
ne re den son ra s� tah rip tir?’ o da ay r� bir tar t�� ma ko -
nu su. Mut lak olan, mi ma ri nin bir ken tin ha ya ti un su -
ru ol ma s� d�r. He le de �s tan bul gi bi ta ri hi bir ken tin
kim li �i ne ve ha f� za s� na vu ru lan dar be ler, ta am mü -
den ci na ye te te �eb büs sa y� l�r. Bel ki bir gün, bun la r�n
he sa b� n� so ran sav c� lar da ç� kar! An cak ne ya z�k ki
kay bo lan de �er ve an�t la r� ge ri ge tir mek müm kün
de �il. Bu gü nün ko �ul la r�n da, bu gü nün ta sa r�m an la -
y� ��y la ve gü nü müz �s tan bul’un da ye ni an�t sal ya p� -
la r�n ta sar la n�p in �a edil me si ise müm kün. Geç mi �in
te la fi si ol ma sa da, geç mi� ten gü nü mü ze ula �a bi len
mi ra s� en az�n dan bun dan son ra ko rur ken; gi den le -
rin bel ki de tek te sel li si, son ra ki ne sil le re b� ra k� la bi le -
cek ye ni mi ma ri sim ge ler in �a et mek de �il mi dir?

As l ı  AY HAN

İ

KENT CERRAHİSİ

Günümüzde internet kullan�m�, okul öncesi
ya�lara indi. �nternetin çocu�un

e�itimindeki önemi tart���lmaz hale geldi.
�nternetin renkli, e�lenceli dünyas� çocuklar

için çok çekici olmaktad�r. Çocuklar�n
ö�renme kolayl�klar� nedeniyle, interneti

çok çabuk ke�fetmektedirler.  Ancak
internet üzerinde çocuklar� bekleyen çok

fazla tehlikeler vard�r. 
Çocuklar�n internetin do�uraca��

olumsuzluklardan koruman�n ve onlar�
do�ru yönlendirmenin yolu, internet

kullan�m� konusunda bilinçlenmek ve bu
konuda kendimizi geli�tirmekten geçiyor.  

Çocuklar�m�zla sürekli diyalog halinde
olmal�y�z. Onlar�n sanal dünyadaki
edindikleri arkada�lar� hakk�nda
konu�mal�y�z. Özellikle ergenlik

dönemindeki çocuklar�n ya�ad��� ailevi,
özel ya�am s�k�nt�lar�, okul gerginliklerini
bilen sanal dünya ki�ileri bunlara özel ilgi

ile yakla��p ele geçirmeye çal���yorlar.
Hatta ailelerine sormad�klar� sorular� sanal

dünyadaki ki�ilerden ö�renerek, sanal
dünyadaki ki�ilere hayranl�k besliyorlar.

Çocuklarla sanal dünyadaki ki�ilerle gerçek
ya�amda bulu�mamalar� konusunda

anla�mak gerekir.   
ÇOCUKLAR VE INTERNET: 

YA�LAR VE DÖNEMLER
� 2-4 ya� grubu: Ba�langıç dönemi

Bu dönemde, internet etkinlikleri genelde

ebeveynlerle birlikte
gerçekle�tirilir. 

Ebeveynler,
çocuklar�n�

kucaklar�na al�p aile
foto�raflar�na
bakabilir, web

kameras� kullanarak
akrabalar�yla

görü�ebilir veya
çocuklara yönelik
e�lence ve e�itim
sitelerini ziyaret

edebilir.
� 5-6 ya� grubu: 

Kendi ba�larına yapma dönemi
Çocuklar 5 ya��nda internet’i kendi
ba�lar�na ke�fetmek isteyeceklerdir. 
Bu dönemle birlikte, ebeveynlerin

çocuklar�na Internet'te güvenli �ekilde
gezinme yollar�n� göstermesi önemlidir. 

Güvenli oldu�u bilinen, e�itim yada
e�lence içerikli web sitelerinin ziyaret

edilmeleri sa�lanmal�d�r. 
� 7-8 ya� grubu: �lginin arttı�ı dönem
Bu ya� grubundaki çocuklar�n normal

davran�� biçiminin bir parças� yasaklanan
davran��lar� sergileme e�ilimidir. 

Bu ya� grubundaki bir çocuk, internet
ortam�nda ebeveynlerinin izin vermedi�i
sitelere girebilir veya sohbet odalar�nda

konu�abilir. 
MSN Messenger veya benzeri yaz�l�mlar�n

internet etkinlik raporlar�, özellikle bu
dönemde kullan��l� olabilir. 

Çocuklar ebeveynlerinin onlar� izledi�ini
fark etmeyecektir, ancak gönderilen rapor

nerelere gittiklerini gösterir. 
� 9-12 ya� grubu: 

�nternet ortamını bilme dönemi
Ergenlik dönemi öncesindeki çocuklar her

�eyi bilmek ister ve Web'in bu konuda
kendilerine ne kadar yard�mc� olaca��n�n

fark�ndad�r. 
Internet'in sunduklar�n� görmeye

çal��malar� normaldir. 
Kabul edilemez oldu�u dü�ünülen
konularda (örne�in, cinsellikle ilgili

uygunsuz içerik veya bomba yap�m�n�
anlatan metinler), ebeveynler taraf�ndan
filtreleme yaz�l�mlar� yada MSN Ebeveyn
Denetimleri’ni kullanarak bu tür içeri�i

engelleyebilir. 
� 13-17 ya� grubu: 

Teknik bilginin arttı�ı dönem
�nternet ortam�ndaki güvenlik konusunda

gençlere yard�mc� olmak
oldukça zordur.

Çünkü, genelde Internet
yaz�l�mlar� hakk�nda

ebeveynlerinden daha fazla
bilgiye sahiptirler. 

Ebeveynlerin internet etkinlik
raporlar�n� s�k s�k

incelenmesi gerekir. 
Ebeveynler, çocuklar�n
onlar�n ad�yla oturum

açamamas� için parolalar�n�n
güvenli�ini sa�lamal�d�r.

Levent Karada� 
(Türkiye Bili�im Derne�i
�stanbul �ubesi Ba�kanı) 

ANNE-BABA KONTROLÜ
ELDEN BIRAKMAYINIZ! 

Kadıköy Belediye Meclis üyesi
avukat �rem Toprakkaya, Do�u�
Üniversitesi’nde bir konferans

verdi. Üniversite’nin Güzel
Sanatlar Fakültesi tarafından

davet edilen Toprakkaya,
Kadıköy Belediyesi'nin sanatsal

faaliyetleri ve kültür-sanat
merkezlerinin tanıtımına ili�kin bir

de sunum yaptı. 
Do�u� Üniversitesi’nin rektörlük
binasının bulundu�u Acıbaden

Kampüsünde 4 Nisan Çar�amba
günü 13.30-15.00 saatleri

arasında gerçekle�en
konferansta, Kadıköy

Belediyesi'nin sanata katkıları
hakkında bilgi veren �rem

Toprakkaya, belediyenin kültür-
sanat merkezlerinin çalı�malarını

da video gösterisi ile tanıttı.
Ba�ta Süreyya Operası,

Caddebostan Kültür Merkezi,
Kozyata�ı Kültür Merkezi, 19
Mayıs Kültür Merkezi, Halis

Kurtça Kültür Merkezi ile Barı�
Manço Kültür Merkezi olmak

üzere bütün merkezlerin sanatın
hizmetinde oldu�una de�inen

�rem Toprakkaya, “Belediyemiz
son olarak Kadıköy’ün çe�itli

meydanlarına Kadıköy’e eme�i
geçen isimlerin heykellerini
yaptırma kararı almı�tır. Bu

konuda Do�u� Üniversitesi ba�ta
olmak üzere tüm

üniversitelerimizin sanat ve
tasarım fakültelerinden i�birli�i

bekliyoruz” dedi.
�STASYONLAR SANAT 

MERKEZ� OLACAK
Sergi salonları, Barı� Manço

Müzesi, çocuklara çe�itli sanat
dallarında ücretsiz e�itim veren
Çocuk Sanat Merkezleri, Tiyatro
Festivalleri, Sokakta Doya Doya
Sanat Etkinlikleri gibi pek çok

etkinli�e Kadıköy Belediyesi’nin
ev sahipli�i yaptı�ına de�inen
�rem Toprakkaya, tarihi özellik

ta�ıyan tren istasyonlarının müze
veya kültür sanat merkezlerine
dönü�türülmesi için de bir proje

hazırladıklarını belirtti.

● Mus ta fa SÜR ME L�

Yel de �ir me ni Ço cuk ve
Genç lik Mer ke zi (ÇO -
GEM) Fut bol Tur nu -

va s� so nuç lan d�. Ka d� -
köy’de bir ge le nek ha li ne
ge len dost luk tur nu va s�
sa ha içi ve d� ��n da ya �a -
nan lar la çok ko nu �ul du. 

Em ni yet Te� ki la t�’n�n
ku ru lu �u nun 167. y�l dö nü mü
et kin lik le ri kap sa m�n da  Ka d� -
köy �l çe Em ni yet Mü dür lü �ü ta ra -
f�n dan or ga ni ze edi len, Ka d� -
köy’de ger çek le� ti ri len ge le nek sel
fut bol tur nu va s� n�n ödül tö re ni de
ün lü ko nuk la r�n ka t� l� m�y la da ha
da renk len di. Tur nu va n�n �am pi -
yo nu olan Hal ka l� Ye ti� tir me
Yur du ta k� m�y la Ka d� köy �l çe
Em ni yet Mü dür lü �ü Fut bol
Ta k� m� tö ren ön ce si bir gös -
te ri ma ç� yap t�. Ye �il sa ha lar -
dan spor yo rum cu lu �u na
ad�m at t�k tan son ra bu
özelli�iyle de be �e ni len R�d van
Dil men’in ya n� s� ra Ar ka So kak -
lar ile Akas ya Du ra �� di zi le ri nin
oyun cu la r� n�n ka t� l� m�y la renk le nen ödül tö re ni,

ya� mur lu ve so �uk bir ha va ol ma s� na ra� men sa -
mi mi bir ha va da ger çek le� ti. 

� KA DI KÖY’ÜN MÜL K� 
AM�R LE R� ORA DAY -

DI
Ka d� köy Kay ma -

ka m� Ha san Ka ra han,
Ka d� köy Be le di ye
Ba� kan Yar d�m c� s�
Sü rey ya En sa ri ile �l -

çe Mil li E�i tim Mü dü -
rü Fer �at Ayar’�n da ka t� -

la rak de re ce ye gi ren ta k�m -
la ra ödül le ri ni ver di �i tö ren -
de bir ko nu� ma ya pan Ka d� -
köy �l çe Em ni yet Mü dü rü
Ha kan Boy dak, “167. ku ru -
lu� y�l dö nü mü et kin lik le ri
çer çe ve sin de Ai le ve Sos yal

Po li ti ka lar �l Mü dür lü �ü ne
ba� l� ye ti� tir me yurt la r� ile
Ço cuk ve Genç lik Mer -
kez le ri nin ka t� l� m�y la bu
y�l ha l� sa ha tur nu va s� n�n

üçün cü sü nü dü zen le dik.
Ama c� m�z;  yurt lar da ka lan

ço cuk lar la be ra ber on la r�n
mut lu lu �u nu pay la� mak t�. Et -
kin li �i mi zi, ço cuk la r� m� z� ve

genç le ri mi zi 10 Ni san Po lis Haf ta s� dolay�s�yla

ya n� m�z da gör mek ve on lar la ol mak ad� na dü -
zen le dik. Tür ki ye’nin çok se vi len di zi oyun cu la -
r� da bu ra da. Bu ra ya ge lip, bi zim le be ra ber ol -
duk la r�, ço cuk la r� m� z�n ve biz le rin mut lu lu �u nu
pay la� t�k la r� için tüm ka t� l�m c� la ra te �ek kür ede -
rim. Ulu Ön der Mus ta fa Ke mal Ata türk ve si lah
ar ka da� la r� n�n, va ta n� m�z u� ru na can ve ren �e hit -
le ri mi zin aziz ha t� ra la r� n� rah met le an� yo rum.
Emek li men sup la r� m� za ve ha len gö rev ba ��n da
olan men sup la r� m� za da sa� l�k, mut lu luk ve ba -
�a r� di li yo rum” de di.

Oyun cu Öz gür Ozan ise yap t� �� ko nu� ma da,
rol al d�k la r� “Ar ka So kak lar” ad l� di zi do la y� s�y -
la po lis lik mes le �i ni ya k�n dan ta n� ma f�r sa t� bul -
duk la r� n� ve em ni yet ca mi as� ta ra f�n dan mes lek -
ten bi ri ola rak ka bul edil dik le ri ni be lir te rek,
“161. y� l�n dan be ri Türk Po lis Te� ki la t�’n�n et -
kin lik le ri ne ka t� l� yo rum. Ne re dey se bu te� ki la t�n
için de yim di ye bi li rim. Oyun cu luk ge re �i her ro -
lü oy nu yo ruz. Po lis lik mes le �i ni de can lan d� r� -

yo ruz. Gu rur ve ri yor bu rol bi ze. Po lis ar ka da� -
lar la kar �� la� t� �� m�z da ‘Siz de bi zim mes lek ten si -
niz’ di yor lar. On lar m� ak tör, biz mi po li siz ka r�� -
m�� du rum da” di ye ko nu� tu.

Tur nu va n�n bi rin ci si olan Hal ka l� Ye ti� tir me
Yur du ö� ren ci le ri ne ku pa y�, Ka d� köy Kay ma ka -
m� Ha san Ka ra han ver di. “Ar ka So kak lar” ve
“Akasya Dura��” di zi lerinin oyun cu la r� ile se vi -
len fut bol cu R�d van Dil men de de re ce alan ta -
k�m la ra ödül le ri ni ver di ler. Da ha son ra R�d van
Dil men ve di zi oyun cu la r� ,ço cuk ve genç le rin
fo to� raf çek tir me tek lif le ri ni k�r ma ya rak, bir lik te
bol bol fo to� raf çek tir di. 

Yel de �ir me ni Ço cuk ve Genç lik Mü dü rü Ke -
nan Ars lan ise ko nu� ma s�n da, Em ni yet Mü dür lü -
�ü ile or tak la �a dü zen le nen tur nu va da cen til men -
ce mü ca de le eden genç le re te �ek kür et ti ve tur nu -
va bi rin ci si Hal ka l� Ye ti� tir me Yur du ö� ren ci le -
ri ni teb rik et ti. 

Tö ren, kok teyl ile so na er di.

Belediye’nin sanatsal
faaliyetlerini anlattı...

Bu maçın galibi DOSTLUKBu maçın galibi DOSTLUKBu maçın galibi DOSTLUKBu maçın galibi DOSTLUKBu maçın galibi DOSTLUKBu maçın galibi DOSTLUK
Kadıköy’de gerçekle�en maçta dostluk kazandı. Aile ve Sosyal Politikalar

�l Müdürlü�üne ba�lı yurtlarında kalan çocuk ve gençlerle emniyet
mensuplarının yaptı�ı maçın galibi dostluk oldu. Her yıl geleneksel

ilkö�retim okulları arasında yapılan futbol turnuvası, bu yıl Aile ve Sosyal
Politikalar �l Müdürlü�üne ba�lı çocuk yeti�tirme ve çocuk gençlik

merkezlerinin olu�turdu�u takımlar arasında organize edildi.  

● Sinem TEZER
Subay E�leri ve Yakınları Derne�i

Çevre Komisyonu, “çevre ve do�al
kaynaklar” konulu bir panel düzenledi. 
Kadıköy Belediyesi Brifing Salonu'nda
gerçekle�en panele konu�macı olarak
ziraat yüksek mühendisi, SOS �stanbul

Çevre Gönüllüleri Platformu Genel
Ba�kan Yardımcısı ve 21. Dönem �stanbul

Milletvekili Yücel Erdener katıldı. Do�al
kaynaklar hakkında detaylı bilgi veren

Erdener, konu�masında özellikle dünyada
ya�anan su sorununa dikkat çekti.

Erdener, son 50 yılda Türkiye’nin sulak
alanlarının, 3 tane Van gölü

büyüklü�ündeki kısmının kurutma,
doldurma ve su sistemlerine yanlı�

müdahalelerle ekolojik ve ekonomik
özelliklerini kaybettiklerini belirterek,

“Su hiçbir �ekilde yerine hiçbir �ey ikame
edilme özelli�i ta�ımayan sınırlı bir

kaynaktır. Farklı sektörlerde su
rekabetleri kaynaklar üzerindeki baskıyı
artırdı�ından artan nüfusla ters orantılı
olarak azalıyor. Bölgeler arası su talebi

uzun mesafelere ta�ınma i�lemi, biyolojik
çe�itlili�in felaketi oluyor. Sosyal

faaliyetlerin getirileri götürdü�ünden çok
fazla” dedi. Yoksullu�a çare bulmak ve
artan nüfusu beslemek için gereken su

talebinde hızlı çözümü için 1900'lü yılların
ikinci barajlar, bentler kanallar in�a

edildi�ini anımsatan Yücel Erdener �öyle
devam etti: “Ülkemizde geleneksel

mühendislik yakla�ımlarının
bende meslek hayatımın

ba�langıcından bu yana hep
havza ölçe�inde uygulamaya
çalı�tım. Ülkemde bu gerçek
hiç yadsınmamalı ,sosyal ve

çevresel etkiler su havzalarının
membaından mansabına do�ru
çok dikkatli uygulanmalı. �klim
de�i�iklikleri mevsimlik yıllık

ya�ı�lar ve tekerrürler bu
de�i�ikliklere ba�lı olarak

riskleri de yanında getiriyor. 
Su yönetiminde stratejik de�i�iklikler
havzalararası  su transferi projeleri
uygulanırken getirece�i riskler göz
önünde alınmalı. Çünkü her külfetin

mutlaka bir nimeti oldu�u unutulmamalı.
Bir bardak suyu artırmak mümkün

de�il ama korumak �art...
Bu da ancak e�itimle olur.”

Subay e�lerinden çevre paneli

Do�u� Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi’ndeki konferansta Kadıköy

Belediyesi’nin sanatsal faaliyetlerini anlatan
Belediye Meclis Üyesi Toprakkaya, kültür

etkinlikleri hakkında bilgi verdi. 

Kadıköy Belediyesi Brifing
Salonu'nda Subay E�leri

ve Yakınları Derne�i
Çevre Komisyonu

tarafından düzenlenen
‘çevre’ konulu panelde
do�al kaynakları nasıl

tahrip etti�imiz anlatıldı. 

Kadıköy Belediyesi Ba�kan
Yardımcısı Süreyya Ensari de

turnuvayı izledi.

Rıdvan’a sevgi seli vardı.
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● Sem ra ÇE LE B�

Bü lent Or taç gil, Nâ z�m Hik met Kül tür
Mer ke zi’nin or ga ni zas yo nuy la geç ti -
�i miz gün ler de Ka d� köy Halk E�i tim

Mer ke zi’nde bir kon ser ver di. Her y�l mut la ka
Ka d� köy’de bir kon ser ve ren us ta n�n bu se fer ki
din le ti si nin bir özel li �i var d� çün kü Bü lent Or -
taç gil bu y�l mü zik te 40. y� l� n� kut lu yor. Mü zis -
yen dost la r� n�n e� li �in de 40 y� l�n �ar k� la r� n� söy -
le yen Or taç gil’i ku lis te zi ya ret edip li se y�l la r� na
ka dar bir yol cu luk yap t�k. Siz de bu ke yif li soh -
be te ta n�k ol mak is ti yor sa n�z bu yu run söy le �i mi -
ze…
� As l�n da Ka d� köy lü le rin ga ze te si ola rak en
çok me rak et ti �i miz Ka d� köy’de ya �a d� �� n�z y�l -
lar… Mü zik le ta n�� ma n�z Ka d� köy Maa rif Ko -
le ji’nde ol du de �il mi?

Ka d� köy Maa rif Ko le ji’ne 1960 y� l�n da gir -
dim, 1968 y� l�n da da me zun ol dum. Ta bi o za -
man ki Ka d� köy’le bu za man ki Ka d� köy le k� yas -
la mak bi le tu haf ge li yor.
� Na s�l d� o za man Ka d� köy?

O za man Ka d� köy Ba� dat Cad de si, Eren köy
gi bi yer ler ço �un luk la yaz l�k yer ler di. Ya z�n a�� -
r� do lu, k� ��n ise yaz l� �a ge len le rin kar �� ta ra fa
�i� li, Ni �an ta ��, Be yo� lu gi bi yer le re git ti �i do la -
y� s�y la k�� ay la r�n da da bir hay li ten ha yer ler di.
Göz te pe’de ki Eren köy’de ki kö�k le rin ya �a d� ��
za man lar d�. E�er ha f� zam be ni ya n�lt m� yor sa �s -
tan bul’un nü fu su 1 bu çuk mil yon du. �u an da
17 mil yon ve be nim ha la ad� n� bi le duy ma d� -
��m, hiç gör me di �im ve gör me yi de dü �ün me -
di �im bir sü rü ma hal le ye sa hip. 
� Si zin ai le cek Ka d� köy’ü ter cih et me se be -
bi niz ney di? Özel bir se be bi var m�y d�? 

O y�l lar da Ka d� köy’de otur mu yor duk, Çar �� -
ka p�’da otu ru yor duk. Ben, Ka d� köy Maa rif Ko -
le ji’nde ya t� l� ola rak oku yor dum. Za ten gün düz -
lü olan yok tu, her kes ya t� l�y d�. Li se y�l la r�n da
ise gün düz le ola rak sür dür düm oku ma y�.
Her kes gi bi va pu ra bi ner dim, Ka d� köy’den
Mo da’ya yü rür düm. Ka ra köy’den Çar �� ka -
p�’ya tram vay 25 ku ru� tu, ba zen pa ram ol maz -
d�, or da da yü rür düm.
� SE RÜ VEN “DAM LA LAR”LA BA� LA DI
� Li se de mü zi �e yö nel me ni zin bir hi kâ ye si var
m�?

Öz le bir hi kâ ye si yok. Ka d� köy Maa rif Ko le -
ji’nde çok sa y� da ya ban c� ö� ret men var d�. Ba r��
gö nül lü sü ad� al t�n da genç Ame ri ka l� ya da Ang -
lo sak son kö ken li genç ho ca la r� m�z var d�. Mü zi -
�in de da ha po pü ler ol du �u, her ke sin mü zik din -
le me ye ba� la d� ��, dün ya da mü zik ad� na bir �ey -
le rin de �i� ti �i, ye ni ye ni ya ra t�m la r�n ya �an d� ��
bir dö nem di. Ho ca la r� m�z dan ö� ren dik le ri miz
sa ye sin de dün yay la ile ti �i mi miz her kes ten faz -
lay d�. Dün ya da ne ya p� l� yor sa biz de onu ya p� -
yor duk. Böy le ce gi tar çal ma ya ba� la d�m. He pi -
mi zin Be att les’a hay ran ol du �u, on la r�n �ar k� la -
r� n� çal ma ya ve söy le me ye ça l�� t� �� za man lar d�.
� Maz har Alan son da si zin le ay n� dö nem Ka d� -
köy Maa rif te’ydi de �il mi?

Maz har sa n� r�m 1-2 y�l Maa rif’te oku du. An -
ka ra’dan gel mi� ti. Hiç ay n� s� n�f ta ol ma d�k. Mü -
zik grup la r� m�z da ay r�y d�.
� Ney di si zin gru bu nu zun ad�?

Bi zim li se gru bu mu zun ad� Dam la lar’d�
ama Maz har’la r�n ki ni ha t�r la m� yo rum. 
� Dam la lar’la ya r�� ma la ra ka t�l d� n�z m�?

Mil li yet Ga ze te si’nin Li se le ra ra s� Mü zik
Ya r�� ma s�’na ka t�l d�k, fi na le kal d�k ama ka -
za na ma d�k. Son ra Dam la lar gru bu mo di fi ye ol -
du. Okul d� ��n dan ka t� l�m lar ol du. Ben Dam la -
lar’da hem �ar k� söy lü yor dum hem de da vul ça -
l� yor dum. Da vu lum yok tu, da vul çal ma y� da bil -
mi yor dum. Ta ma men tak lit ede rek çal ma ya ça l� -
�� yor dum. Son ra ya va� ya va� ar ka da� la r�m -
dan gi tar çal ma y� ö� ren me ye ba� la d�m. Ken -
di ken di me ge li� tir dim da ha son ra. 
� 68 Genç lik Ha re ke ti’nin et ki si var m�y d� o
dö nem Ka d� köy Maa rif’te?

Biz ya ban c� bir okul da oku du �u muz için 68
ha re ke ti nin et ki si de var d� ama bu na pa ra lel ola -
rak va ro lu� çu ha re ke tin de cid di bir et ki si var d�.
Ben ken di ad� ma tüm va ro lu� çu ede bi ya t� oku -
mu� bi ri si yim me se la. Ka d� köy Ko le ji’nde ki
a�a bey le ri min ya da or ta m�n gü zel ve ca zip bul -
du �u ve oku ma m�z için bi ze em po ze et ti �i ki tap -
lar d� bun lar. Çok kes kin po li tik ha re ket ler yok tu,
ben den son ra ba� la d�. Ben ve bi zim ar ka da� la r� -
m�z dan 68 ha re ke ti nin po li tik çiz gi sin de li der
olan kim se yok. Da ha son ra üni ver si te y�l la r�n -
dan var. Bir de Ka d� köy Ko le ji uzun sü re ya t� l�
ol du �u için in san lar bir bi ri ni et ki le di ler ve da ha
çok sa na ta spo ra me sai har ca d�k. 
� Si zin dö nem den ç� kan ba� ka sa nat ç� lar var
m�?

Mü zis yen yok ama çok sa y� da ti yat ro cu var.
Meh met Bir ki ye, Ta r�k Gü ner sel, Sab ri Özay -
d�n… bi zim okul dan ç�k t� lar. Li se li lik ten ko nu -
�ur ken �u nu unut ma y� n�z: Li se li ken din den bü -
yük le ri ta n�r ama kü çük le ri ta n� maz! (gü lü yor).
Do la y� s�y la ben den kü çük sa nat ç� la r� pek ta n� m� -
yo rum. 

� ‘SÖZ LE R�M DE ÇOK K� TAP 
OKU MA MIN ET K� S� VAR’

� Bi raz �ar k� söz le ri niz den bah se de lim. O dö -
nem de oku du �u nuz ki tap lar, din le di �i niz �ar k� -
la r�n et ki si var m� bu gün kü �ar k� söz le ri niz de?

Ke sin lik le var. De min bah set ti �im kül tü rel
or tam, ta ze be yin ler… Cid di ki tap kur du yum
ben. Oku mak bi ze ö� re til di, gü zel bir �ey ol du �u
ö� re til di. O al�� kan l� �� el de et tim bir ke re. Ar t�k
çok oku ya m� yo rum ama yaz ay la r�n da Boz bu -
run’da ola bil di �in ce oku rum. Eli min al t�n da her
an bir ki tap var d�r. 
� Söz le ri niz ge nel de in sa n�n psi ko lo ji siy le, ruh -
sal du ru muy la il gi li. Top lum sal olay lar et ki ler
mi mü zi �i ni zi?

Et ki li yor ta bi. Ben ken di mi bil dim bi le li, ya -
ni en az 25 y�l d�r ak �am ha ber le ri ni iz le rim,
gün lük ga ze te oku rum. Do la y� s�y la, hiç söz et -
mek ten ho� lan ma d� ��m ve in san la r�n be ni hiç
et ki le me di �i ni dü �ün dü �ü gün lük olay lar dan
ha ber da r�m. Ama bun la r� ken di �ar k� la r�m da

kul lan mam ya da öy le bir kul la n� r�m ki kim se
kul lan d� �� m� an la maz. 
� Si zi özel lik le üni ver si te genç li �i nin çok sev -
me sin de, na if ama ay n� za man da ba� kal d� ran
söz le ri ni zin et ki si ol du �u nu dü �ü nü yo rum…

Do� ru dur. Bir de ben in sa n�n za af la r� n�
kul lan ma y� bi len bi ri yim. Ör ne �in ken di za -

af la r� m�, ya �a d�k la r� m� �ar k� la r�m da kul lan -
d�m. Ken di ya �a d�k la r�m dan ders ler ç� ka r�p

bun la r�n ge nel ola rak ya �an d� �� n� dü �ü nüp �ar -
k� la r� ma yan s�t t�m. Öy le olun ca in san lar her han -
gi bir �ar k�m da ki sa t�r ara la r�n da mut la ka ken di -
le ri ne da ir �ey ler ya ka l� yor lar. Be nim de bun la r�
söy le ye bil me be ce rim sa de ce ken dim le u� ra� -
mam dan ge li yor. Çok ki tap oku mak, ken di ni
ana liz et mek, bu tür �ey le rin po li ti ka dan da ha
zen gin �ey ler ol du �u nu kav r� yor ol mak, be ni in -
san lar la bu lu� tur du. �n san lar sa n� yor lar ki, dün -
ya da ne ler olup bit ti �in den ha be ri ol ma yan, hiç -
bir �ey le il gi len me yen, umu run da da ol ma yan,
hat ta ha fif ke �i� ha ya t� ya �a d� �� m� sa n� yor lar
ama öy le de �il…

� ‘DE �� �� R�M KOR KU SUY LA 
MÜ Z�K TEN PA RA KA ZAN MA DIM’

� Mü zik te 40 y� l� ge ri de b� rak t� n�z. 1974 y� l�n da
ç� kart t� �� n�z ilk al bü mü nüz den be ri Bü lent Or -
taç gil çiz gi si ni ay n� �e kil de sür dür mek te zor lan -
d� �� n�z za man lar ol du mu?

Tür ki ye’de iyi e�i tim al m�� bir kaç mil yon in -
san dan bi ri yim ben. �yi e�i tim al m��, bir kaç ya -
ban c� dil bi len, yurt d� �� na gi dip gel mi�… vs. En
uzun e�i tim ler den bir ta ne si ni al d�m ve aç�k ça s�
eko no mik zor luk lar kar �� s�n da e�il me mek için,
de �i �i rim kor ku suy la mü zik le ida me et tir me -
dim ya �a m� m�. Kim ya mü hen dis li �i ya p�p,
öy le bir ma a� la ya �a y�p mü zi �i mi hiç bu i� -
le re bu la� t�r mak is te me dim. O za man mü zik -

le ya �a mak müm kün de �il di ama gi de rek Tür ki -
ye’de de �i� ti. Ha yat bek len ti le rim hiç bir za man
çok yük sek ol ma d�. O yüz den ar t�k mü zik le eko -
no mik an lam da da ya �a ya bi li yo rum. Tür ki -
ye’de ki te lif hak la r� n�n ço �al ma s�

ne de niy le bel li bir ra hat l� �a
da eri� tim. �im di sa de ce

mü zik le il gi le ni yo rum.
� Ba� ka bir ül ke de mü -

zis yen ol say d�m na s�l
olur du di ye dü �ün dü nüz

mü hiç?
Nor veç’te bir y�l ya �a -

d�m. As ker lik ten son ra
git tim. �n gi liz ce �ar k� lar
söy lü yor dum ya ni mü zis yen
ola rak ya �a d�m. Ama çok zor -
du. Ben ora ya git ti �im de 28 ya ��m -
day d�m. 28 ya�, ba� ka bir ül ke nin in sa n�
ol mak için geç bir ya�. 17 ya ��n da git sey dim bel -
ki ola bi lir di ama 28 ya� ta ar t�k her ta ra f�
ken di ül ke siy le ke mik le� mi�, al�� -
kan l�k la r�, dün ya ya ba k� ��, co� -
raf ya s�, ta ri hi kül tü rüy le ar t�k
ol mu� bir in san olu yor su nuz.
Ba� ka bir ül ke nin in sa n� ola -
maz s� n�z. Ya ban c� ol ma
duy gu su nu hiç sev me dim.
Mec bur sa n�z, sür gün se niz
ya pa cak bir �ey yok tur ama
ben mec bur ol ma d� ��m bir du -
rum da ya ban c� bir ül ke de ya �a -
mak tan hiç ho� lan ma d�m. Me se la
ba bam dok tor ol du �u için ben 9 ya -
��n day ken Ame ri ka’ya git tik. Ora da ya �a ma ya
de vam et sey dik muh te me len Ame ri ka l� olur -
dum ama 28 ya ��n da ol mu yor.

� Mü zik le ta n�� t� �� n�z y�l lar da ör nek al d� �� -
n�z sa nat ç� lar ya da grup lar var m�y d�?

Be nim için Be at les çok önem liy di. 
� Tür ki ye’den?

Tür ki ye’den pek yok tu. Pek Türk çe söz lü
pop mü zi �i söy le yen de yok tu di ye bi li rim. �lk
böy le �ar k� lar söy le yen 1960’la r�n ba ��n da Al -
pay’d�r. O da ba� ta �s pan yol ca söy lü yor du son ra
Türk çe’ye geç ti. Hat ta ilk kez Türk çe �ar k� lar
söy le di �in de dün ya dev ri mi olu yor san d�k (gü lü -
yor). Ben de ön ce �n gi liz ce �ar k� lar söy le dim
son ra ken di di lim de söy le me ye ba� la d�m. O za -
man da bi ri ne özen mek ten çok ken di mi bul ma ya
ça l�� t�m. 

� ‘DÜN YA YI AL GI LA MA
B� Ç� M�M DE ��� ME D�’

� 40 y� la bak t� �� m�z da tar z� n� z� da pek de �i� tir -
me di niz…

Evet, tar z�m pek de �i� me di. Ken di mi ge li� -
tir dim, mü zi kal an lam da da da ha ge ni� bir yer de

ifa de et me ye ça l�� t�m ama dün ya y� al g� la ma bi -
çi mi mi de �i� tir me dim. O de �i� me di �i için mü zi -
�im de za man za man fark l� form lar de ne sem de
özün de de �i� me di. Ay n� cad de de ay n� yö ne do� -
ru gi di yo rum. 
� �ar k� la r� n�z la bir çok in sa na do kun du �u nu zu
ama özel lik le de üni ver si te genç li �i ne. Ya ni
1970’le rin genç li �i ne de 2010’la r�n genç li �i ne
de ula �a bil me nin s�r r� ne dir?

Bi rin ci si ol du �un gi bi ol mak. �kin ci si cid di
bir alt ya p� ya sa hip ol mak. Mo da ve gel git ler le

in sa n� oya la ma de �il de, za man ve me kân
d� ��n da da ha az de �i �en özel lik le ri -

ne ses le ne bil mek. Cid di ve sa mi -
mi ol ma ya ba� l� yo rum.

Ben bir �e kil de ken di is -
te di �i �e yi ça la rak ve bun da
�s rar ede rek Tür ki ye’de al -
büm yap m�� ve bun da �s rar
et mi� en der in san lar dan bi -
ri yim. Ben ne den ho� la n� -

yor sam onu yap t�m ve bun da
hep sa mi miy dim. 1969’da ya -

z�l m�� bir �ar k� hâ lâ in san la ra
hi tap edi yor sa ka l� c� bir ö�e yi ya -

ka la m� ��m de mek tir.
� Hâ lâ üre ti yor su nuz de �il mi?

Ar t�k da ha faz la dü �ü ne rek, da ha faz la oto -
san sür uy gu la ya rak, da ha zor be �e ne rek,

da ha yaz d� �� n� be �en me yip el li ke re
tek rar tek rar ya za rak… Me se la “Sen”

al bü mü böy le ol du. On dan son ra da
ye ni bir �ey yap ma d�m. Bir he ye -
can bek li yo rum, o ne za man ge lir
bi le mem. Bir �ar k� yaz mak için
dün ya y� yo �ur ma y� is te mek ge rek.
�s te �i niz azal d� �� za man ya za maz -

s� n�z, hiç bir �ey ya pa maz s� n�z. �n san
ya� lan d�k ça dün ya y� ka bul len me ye

do� ru gi der. Ben de o hal de yim ta bi ki.
O yüz den ken dim le çe li� ki ye dü� mek ya da

sa mi mi yet siz ol mak is te mi yo rum.
� ‘KA DI KÖY LÜ LÜK D� YE 

B�R �EY VAR’
� Ka d� köy’de her y�l bir kon ser ve ri yor su nuz.
Se vi yor mu su nuz Ka d� köy’ü?

El bet te. �s tan bul’da Ka d� köy lü lük di ye bir
�ey ol du �u nu dü �ü nü yo rum. Bu �z mir’de ki Kar -
�� ya ka l� l�k gi bi bir �ey. Es ki y�l lar dan be ri Ka d� -
köy lü bi ri yim. Li se y�l la r�n da ya �a ma d�m Ka d� -
köy’de ama 1978-1990 ara s� Ka d� köy’de otur -
dum. Hat ta Çe kir dek Sa na te vi’nde Fik ret K� z� -
lok’la bir lik te çok gü zel ça l�� ma la r� m�z ol du. Ça -
tal çe� me’de ki o sa na te vin den Er kan O�ur, Jak
Esim gi bi bir çok sa nat ç� ç�k t�. 

Kar �� ta raf tan ho� lan mam aç�k ça s�. Ka d� -
köy’ün a�aç l�k l� yer le ri ni çok se ve rim, in san la r�
da ha me de ni dir. Kar �� ta ra f�n in san la r� da ha en -
te lek tü el ola bi lir ama Ka d� köy’ün in san la r� da ha
düz gün dür. Ka d� köy lü ol ma y� se ve rim.
� Ka d� köy üze ri ne bir �ar k� yaz ma y� dü �ü nü yor
mu su nuz?

(Gü lü yor) As l�n da bir �ar k�m var; Ey lül Ak -
�a m�. Çok da se vi lir.
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Kemik çerçeveli yuvarlak gözlükleri, sakalı, samimi gülü�ü ve elinde
gitarıyla; naif bir romanı anlatır gibi söyledi �arkılarını yıllardır Bülent
Ortaçgil. Her dönemin müzisyeni olan usta, bu yıl müzikte 40. yılını

kutluyor. Hiç eskimeyen �arkılarını bir kez de Kadıköylüler için
söyleyen Ortaçgil’le 40 yıllık serüvenini konu�tuk. 

Notalarla sözcüklerin 40 y�ll�k dans�:
BÜLENT ORTAÇG�LBÜLENT ORTAÇG�LBÜLENT ORTAÇG�LBÜLENT ORTAÇG�LBÜLENT ORTAÇG�LBÜLENT ORTAÇG�LBÜLENT ORTAÇG�LBÜLENT ORTAÇG�L
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Ka d� köy Be le di ye si, “Ka d� köy’de an ne
ba ba ol mak ay r� ca l�k t�r!” de dir ten bir
pro je ye im za at t�. 

Ka d� köy Be le di ye si Ço cuk Ko ru yu cu Ruh
Sa� l� �� Mer ke zi, “Mut lu Ai le, Mut lu Ço cuk
Mut lu Okul” slo ga n�y la ana oku lu pro je si ha -
z�r la d�. 29 Mart'ta ba� la nan bu pro jey le he def;
Ka d� köy'de ki ana okul la r�n da ki ço cuk la r�n
ruh sal ve zi hin sel ge li �im le ri ni ta ra ma test le -
riy le be lir le mek, ih ti yaç du yan ço cuk la r� mer -
kez de de �er len dir mek ve on la ra da n�� man l�k
yap mak.

�lk a�a ma da Ni san, Ma y�s, Ha zi ran dö ne -
mi için 6 pi lot okul se çil di. Bu okul lar dan il -
ki olan Koz ya ta �� �l kö� re tim Oku lu’nda
an ne-ba ba la r� bi linç len dir me ye yö ne lik
bir se mi ner ya p�l d�. Ebe veyn le re, ana oku -
lu dö ne min de ki ço cuk la r�n ruh sal ge li �im
özel lik le ri, bu dö nem de s�k kar �� la �� lan
so run lar ve so run la r�n çö züm öne ri le ri ve -
ril di. Pro je ge le cek e�i tim-ö� re tim y� l�n da
da de vam ede cek ve il çe de ki bü tün okul la ra
ula ��l ma s� plan la n� yor. 

9 YA �A DEK �N TER NET YA SAK!
Okul lar da ki bu se mi ner ler de uz man lar, ço -

cuk la r�n er ken ya� lar da ek ran la ve di �er ile ti -
�im araç la r�y la kar �� la� ma la r� ko nu� ma ge cik -
me si, dik kat ek sik li �i ve hat ta otis tik be lir ti le -

re yol aça bi le ce �i ne dik kat çe ke rek, �u ko nu -
lar da ai le le ri uya r� yor: 
• Sa� l�k l� bir ruh sal ve zi hin sel ge li �im için 3-
6-9-12’ye dik kat!
• 3 ya ��n dan ön ce ço cuk lar hiç bir ek ran la kar -
�� la� t� r�l ma ma l�! (TV, bil gi sa yar, oyun kon so -
lu, cep te le fo nu vb.)
• 6 ya ��n dan ön ce ço cu �un ken di ne ait bil gi sa -
ya r�, te le fo nu, oyun kon so lu vb. ol ma ma l�!
• 9 ya ��n dan ön ce ken di ba �� na in ter ne te gir -
me me li! (Ai le de ne ti min de ve k� s�t l� sü rey le
gi re bi lir)
• 12 ya ��n da ise ken di ba �� na fil tre li in ter net
kul la na bi lir!

A� LE DE SOS YAL LE� ME L�
Uz man la r�n ai le le re öne ri le ri de �öy le:

•  Ço cu �un sos ya li zas yo nu ar t�r mak için ön ce -
lik le an ne-ba ba lar sos yal le� me li/ya k�n ili� ki
ve me� gu li yet le ri ni art t�r ma l�.
•  Ço cu �un aç�k alan lar da ki (park, bah çe, de -
niz k� y� s�, ye �il alan lar da) fa ali yet le ri ço �al t�l -
ma l�.
•  Ço cuk lar, il gi ve be ce ri le ri ne yö ne lik sa nat -
sal /spor tif /en tel lek tü el fa ali yet ler den bir ya
da en faz la iki ak ti vi te ye yön len di ril me li.
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ENGELL�LER�N VERGI �ND�R�M� HAKLARI

Özürlülü�e Ba�lı Gelir Vergisi �ndiriminden
Kimler Yararlanabilmektedir?

Özürlü hizmet erbab� ile bakmakla yükümlü
oldu�u özürlü ki�i bulunan hizmet erbab�,

Özürlü serbest meslek erbab� ile bakmakla
yükümlü oldu�u özürlü ki�i bulunan serbest

meslek erbab�,Basit usulde
vergilendirilenlerden, tüccar ve ücretli

durumuna girmeksizin, imalat, tamirat ve
küçük sanat i�leri ile u�ra�an, (ilk madde ve

yard�mc� malzeme mü�teriye ait olarak faaliyet
gösteren terzi, tamirci, marangoz gibi)

özürlüler yararlanmaktad�rlar.
Kamu Sektöründe ve Özel Sektörde

Çalı�an Özürlülerin Gelir Vergisi
�ndiriminden Yararlanabilmeleri �çin

Yapacakları ��lemler Nelerdir?
Gelir vergisi indiriminden yararlanmak isteyen

özürlü hizmet erbab�, nüfus ka��d�n�n örne�i
ve çal��t��� i�yerinden alaca�� hizmet erbab�

oldu�unu gösterir belge ile birlikte illerde
Defterdarl�k Gelir Müdürlü�üne, ba��ms�z

Vergi Dairesi bulunan ilçelerde Vergi Dairesi
Müdürlü�üne, di�er ilçelerde Mal

Müdürlü�üne bir dilekçe ile ba�vuracakt�r.
Gelir Vergisi �ndiriminden Yararlanmak

�steyenlerin Hangi Belgeleri Hazırlamaları
Gerekmektedir?

Gelir Vergisi indiriminden yararlanmak
isteyenlerin dilekçe ekinde bulunduracaklar�

belgeler �unlard�r:
Özürlü hizmet erbab� için: 

a)Çal��t��� i�yerinden alaca�� hizmet erbab�
oldu�unu gösterir belge, 

b)Nüfus cüzdan� örne�i ve üç adet foto�raf.
Hizmet erbab�n�n bakmakla yükümlü oldu�u

özürlü ki�iler için: 
a)Ücretlinin çal��t��� i�yerinden alaca�� hizmet

erbab� oldu�unu gösterir belge, 
b)Özürlü ki�ilerin nüfus cüzdan� örne�i ve üç

adet foto�raf 
c)Özürlü ki�iye bakmakla yükümlü oldu�unu

gösteren belge.
Özürlü serbest meslek erbab� için: 

a)Vergi kimlik numaras�n� gösteren belge, 
b)Nüfus cüzdan� örne�i ve üç adet foto�raf.
Serbest meslek erbab�n�n bakmakla yükümlü

oldu�u özürlü ki�iler için: 
a) Serbest meslek erbab�n�n vergi kimlik

numaras�n� gösteren belge, 
b) Özürlü ki�ilerin nüfus cüzdan� örne�i ve üç

adet foto�raf, 
c ) Özürlü ki�iye bakmakla yükümlü oldu�unu

gösteren belge.
Gelir Vergisi indiriminden yaralanma hakk�na
sahip basit usulde vergilendirilen özürlüler

için: 
a) Vergi kimlik numaras�n� gösteren belge, 

b) Nüfus cüzdan� örne�i ve üç adet foto�raf. 
Özürlünün Sahip Oldu�u Konutta Vergi

Muafiyeti Var mıdır?
5378 Say�l� Özürlüler Kanunu'nun 22'inci
maddesi buna ili�kin düzenlemeyi içerir. 

Madde 22.- 29.7.1970 tarihli ve 1319 say�l�
Emlak Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin

ikinci f�kras�nda yer alan "gazilerin,"

ibaresinden sonra gelmek üzere "özürlülerin,"
ibaresi eklenmi�tir. 

Buna göre; 200 metrekareden küçük tek
konutuolan özürlüler emlak vergisinden

muaft�r.
�LG�L� KURUM �LET���M B�LG�LER�

�STANBUL VERG� DA�RES� BA�KANLI�I
Adres: Ankara C. Valilik Kar��s� Ca�alo�lu /

Eminönü – �STANBUL
Tel(Santral): 402 44 00  

Direk Tel: 0(212) 526 69 06-10  Fax: 526 69
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KADIKÖY VERG� DA�RES�
Adres    :Halita�a C.No:31 KADIKÖY

Telefon  :0216 338 41 38
Santral  :0216 414 53 75
Faks      :0216 345 74 57

KADIKÖY MAL MÜDÜRLÜ�Ü 
Adres: Mürver Çiçe�i Sok. No:2/B Kad�köy 

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

Fax: (0216) 349 05 78
B�ZE ULA�IN

ENGELSIZ �� VE �ST�HDAM MERKEZ�
E�itim Mah. Kasap �smail Sok. Sad�ko�lu
Plaza 5 No:49 Kad�köy - �stanbul /Turkey
Tel: 0 216 338 2414 Fax: 0 216 338 88 84

Devam Edecek...

DOKTORUNUZ
YAZIYOR

PRP �n gi liz ce “Pla te let Rich Plas ma” ifa de si nin
ba� harf le rin den tü re til mi� olup, trom bo sit ten zen -
gin plaz ma an la m� na ge lir. PRP te da vi si özel lik le
son bir kaç y�l da gi de rek ar tan bir �e kil de çe �it -
li has ta l�k la r�n te da vi sin de kul la n�l ma ya ba� lan m��
ye ni bir yön tem. Ba� lan g�ç ta da ha çok koz me tik
ve an ti-aging amaç l� kul la n�l m�� ol sa da son dö -
nem ler de özel lik le kas is ke let sis te mi has ta l�k la r�n -
da s�k ça kul la n�l ma ya ba� lan d�. Bu yön tem de ilaç
has ta n�n  ken di ka n�n dan ha z�r la n� yor. Ya ni do �al
bir te da vi yön te mi dir.
PRP te da vi si bir tür semp tom bas k� la ma te da vi si
ol ma y�p di rek ola rak has ta l� �� te da vi et me ye yö -
ne lik bir te da vi dir. 
� PRP na sıl el de edi lir?:
Has ta dan da mar yo lu ile  yak la ��k 10-20 cc ka dar
kan bu i� için özel ola rak ha z�r lan m�� p�h t� la� ma
ön le yi ci ilaç ih ti va eden tüp le re al� n�r. Al� nan kan

tüp ile özel san tri füj
i� le min den ge çi ri lir.
Bu i� lem yak la ��k
10 da ki ka sü rer.
San tri füj i� le min den
son ra ka n�n trom -
bo sit d� ��n da ki hüc -
re le ri tü pün di bi ne
çö ker. Üze rin de
trom bo sit ten zen gin
sa r� renk li bir plaz -
ma s� v� s� ka l�r. Bu
üst te ka lan s� v� n�n
dip k�s m�n da trom -
bo sit le rin da ha da
yo �un ol du �u yak -
la ��k 2 cc.lik bir bö -
lüm var d�r. Özel sis -

tem sa ye sin de her mi li met re kü pün de yak la ��k 1
mil yon trom bo sit hüc re si olan plaz ma en jek si yo -
nun uy gu la na ca �� en jek tö re çe ki lir. Son ola rak en -
jek si yon ya p�l ma dan ön ce bu plaz ma ya trom bo -
sit le ri ak ti ve ede cek ilaç (kal si yum klo rür) ek le nir.
PRP ar t�k ha z�r d�r ve bu a�a ma dan son ra bek le til -
me den uy gun tek nik le is te ni len böl ge ye uy gu la n�r.
� PRP vü cut ta na sıl et ki eder?:
Trom bo sit te mel de ka n�n p�h t� la� ma y� sa� la yan
ele ma n� olup içe ri sin de bü yü me fak tö rü (Growth
Fac tor)  ve ba z� do �al  ko ru yu cu mad de ler içe rir.
PRP yön te mi ile trom bo sit ten zen gin plaz ma el de
edi lir ve ek le nen ilaç la trom bo sit ler ak ti ve edi lir.
Böy le ce trom bo sit le rin içer dik le ri bü yü me fak tör -
le ri nin aç� �a ç�k ma s� sa� la n�r. Trom bo sit ten zen -
gin le� ti ril mi� plaz ma s� v� s� do �al bir ilaç gi bi et ki
gös te rir. Ya ra lan ma n�n ve ze de len me nin ol du �u
ten don, k� k�r dak gi bi ya p� la r�n hüc re le ri ni uya ra rak
o böl ge de ki iyi le� me yi h�z lan d� r�r lar. PRP’nin özel -
lik le diz ki reç len me le rin de gö rü len  k� k�r dak ze de -
len me le ri ve a��n ma la r� üze ri ne iyi le� ti ri ci et ki si
gös te ril mi� tir. Bu gi bi du rum lar da PRP ya va� or -
ta ya ç� kan ama ka l� c� te da vi sa� la ya bil mek te dir.

DEVAM EDECEK...

KALP has ta l�k la r� n�n en bü yük so nu cu kalp
yet mez li �i dir. Kal bi içe ren tüm has ta l�k ve
anor mal lik ler kalp yet mez li �i ne ne den ola bi lir.
Ge nel ola rak kalp yet mez li �i sa� ta raf ve sol
ta ra fa ili� kin ol mak üze re  iki form da in ce le nir.
Kal bin sa� ta raf yet mez li �in de sa� kalp ka n�
ye te rin ce pom pa la ya maz. Bu yet mez lik ne de -
niy le vü cu dun ana or gan la r�n da ki ve pe ri fe rin -
de ki kan ge ri ye kal be tam ola rak dö ne me ye -
ce �in den il gi li k� s�m lar da göl le ne rek ka l�r. So -
nuç ola rak ka r�n için de, ba cak lar da ve ka ra ci -
�er çev re sin de ka n�n s� v� k�s m� n�n  bi rik me si -
ne (ödem ve asi tes) ne den olur. Sol ta raf yet -
mez lik le rin de ak ci �er ler den ka n�n kal be ge ri
dö nü �ün de prob lem olur ve so nuç ola rak yi ne
ka n�n s� v� k�s m� gö �üs bo� lu �u (hydrot ho raks)
ile ak ci �er için de ve çev re -
sin de bi ri kir (ak ci �er öde -
mi). Bu iki yet mez lik ve
yet mez lik le re ba� l� du rum -
lar bi ra da gö rü le bi lir. Kö -
pek ler de kalp has ta l�k la r�
ve kalp yet mez lik le rin de
gö rü len bul gu la r� s� ra lar -
sak; 
• Ge nel dü� kün lük ha li.
• Er ken yo rul ma.
• Dep res yon.
• �� tah ve ki lo kay b�.
• Ök sü rük (ge nel de sol ta -
raf yet mez lik le rin de).
• Güç ve zor so lu num (ge nel de sol ta ra fa yet -
mez lik le rin de).
• Ba cak lar da ödem ve ka r�n için de s� v� bi ri ki -
mi (ge nel de sa� ta raf yet mez lik le rin de).
• Za y�f na b�z. 
• Yük sek tan si yon.
• Kalp at�m sa y� s� n�n art ma s�. 
• Si ya no sis (Mo rar ma), (ok si jen ye ter siz li �i
ne de niy le mu ko za la r�n ma vi renk al ma s�).

�le ri du rum lar da bun la ra ek ola rak ana or -
gan la r�n (ka ra ci �er, ba ��r sak) kan lan ma s�n da
ya �a na bi le cek ak sa ma lar ne de niy le kus ma,
is hal, ka b�z l�k gi bi du rum lar da gö rü le bi lir. Te -
da vi edil me yen kalp has ta l�k la r�n da ya kalp ri -
tim bo zuk lu �u (arit mi) ve kalp kri zi so nu cu ya
da do lay l� ola rak ak ci �er öde mi ve ana or gan -
la r�n et ki len me si ne ba� l� ölüm �e kil len mek te -
dir. Yu ka r� da be lirt ti �im kli nik bul gu la r�n bir ya
da bir ka ç� n� gör dü �ü nüz de mut la ka de tay l�
mu aye ne ve tet kik ler için Ve te ri ner He kim’ini -
ze ba� vu ru nuz. Ye ni bir ko nu ile tek rar gö rü� -
mek üze re sa� l�k l� gün ler di le rim. 
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KÖPEKLERDE
KALP HASTALIKLARI 

EV CİLEV CİLEV CİLEV CİLEV CİLEV CİL

YA�AMSA�LIK

DiZ KiREÇLENMESiNDE 
YENi UMUT: PRP TEDAViSi

Doç. Dr.Cengiz Bahadır 

Dum lu p� nar Sa� l�k Po lik li ni �i'nde; Ka -
d� köy Be le di ye si Ço cuk Ko ru yu cu Ruh
Sa� l� �� Mer ke zi'nin se mi ner prog ra m�

kap sa m�n da ki se mi ner le rin ikin ci si 2 Ni san
gü nü psi ko log Ser pil Tan ki  ta ra f�n dan ger çek -
le� ti ril di. 

“Ço cuk lar da Uyum ve Dav ra n�� Bo zuk -
luk la r�” ko nu lu se mi ne re böl ge hal k�n dan
50'ye ya k�n ki �i ka t�l d�. Ser pil Tan ki, dav ra n��
bo zuk luk la r� n�n;ço cu �un iç ça t�� ma la r� n� dav -
ra n�� la r� na ak tar ma s� so nu cu or ta ya ç�k t� �� na
ve çev re ye uyu mu nun bo zul du �u na dik kat
çek ti. Tan ki, dav ra n�� bo zuk luk la r� n�n ne den -
le ri ni �öy le s� ra la d�:
• Dik kat çek mek (Ye ter li za man ay r�l ma d� ��n da).
• Ebe veyn le re kar �� güç ka zan mak (Özel lik le
sev gi gör me yen ço cuk, a�� r� oto ri ter tu tu ma
kar �� in ti kam al ma is te �i, öf ke).
• Ye ter siz lik (A�� r� ko ru yu cu luk so nu cu gü -
ven siz lik).

Par mak em me, t�r nak ye me, inat ç� l�k, sal -
d�r gan l�k, ya lan söy le me, klep to ma ni (çal ma),
mas tür bas yon (ken di ken di ni tat min et me)
�ek lin de ge li �e bi len dav ra n�� bo zuk luk la r� n�

ön le mek için ebe veyn le re na s�l dav ran ma la r�
ge rek ti �i ni ör nek ler le an la tan Tan ki, se mi ner
so nun da ka t� l�m c� lar dan ge len so ru la r� da ya -
n�t la d�.

ÇOCU�UNUZ UYUMSUZ MU?

Kadıköy Belediyesi'nin
çocuklara yönelik yeni projesi
ile anaokullarındaki miniklerin

ruhsal açıdan sa�lıklı
yeti�mesi sa�lanıyor.

EN GEL S�Z BU LU� MA NOK TA SI

Mutlu aile mutlu çocuk!

Aytaç Sedat KAVAL
(Veteriner Hekim
Cerrahi Uzmanı)

CADDEBOSTAN GÖNÜLLÜLERİ’NİN SAĞLIK SEMİNERİ
CADDEBOSTAN Gönüllüleri’nin

“Hipertansiyon ve Böbrek
Hastal�klar�” konulu semineri,

CKM Kat 3 B salonunda 15 Mart
Per�embe günü 130 ki�ilik bir

kat�l�mla gerçekle�tirildi.
Aç�l���, Nefroloji bilimdal�ndan
Prof. Dr. Gülçin Kantarc� yapt�
ve dinleyicileri böbrek ve tuz

dengesizli�i hakk�nda bilgi verdi.
Ard�ndan  Prof. Dr. Ayça Vitrinel,

çocukta yüksek tansiyonu anlatt�. Yard.
Doç. Dr. Zehra Eren de, “yüksek tansiyon

hakk�nda do�ru san�lan yanl��lar�m�z
nelerdir ve neler yapmal�, neler

yapmamal�y�z�” bize anlatt�.
Böbrek hastalar�nda kardiyak sorunlar�n�
Prof. Dr. Muzaffer De�ertekin örnekleriyle
anlat�rken, böbrek yetmezli�i ve tansiyon

hastalar�n�n uymas� gereken diyetler
hakk�nda da Dyt. Derya Dinçer Ak�n

bilgi verdi. Son olarak yazar Faz�l
Bülent Kocamemi, kendi ya�ad���

böbrek yetmezli�i ve tansiyon
sorunlar�n� hasta gözüyle samimi bir

üslupla anlatt�. Seminerde; hasta
bak���yla yüksek tansiyon, hasta

bak���yla kronik böbrek yetmezli�i,
yüksek tansiyon hakk�nda do�ru

san�lan yanl��lar�m�z, tansiyonda su
ve tuz dengesi,  böbrek yetmezli�i, yüksek
tansiyon hastalar�nda kardiyak sorunlar ve

beyin felci konular�nda kat�l�mc�lar
bilgilendirildi.

Çocuk Şenliği başlıyor

ADIGÜZEL �lkö�retim Okulu’nda okuyan ö�renciler 23
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram�’n� bu sene
farkl� bir biçimde kutlayacak. Modern dünyan�n ihtiyac�

olan özgüveni geli�mi�, kat�l�mc� bireyler yeti�tiren
Ad�güzel �lkö�retim Okulu ö�rencileri ald�klar� karar ile 23
Nisan’da daha ye�il bir Türkiye için ele ele vermek üzere
harekete geçti. Yap�lacak etkinlikte tüm gelir ülkemizin

önemli çevre sorunlar�ndan erozyonla mücadeleye destek
olmak için TEMA Vakf�’na aktar�l�rken, e�lenceli aktiviteler

ile sosyal sorumluluk bilinci yükseltilecek. 
Ad�güzel �lkö�retim Okulu ö�rencilerinin organize edece�i
�enlik 23 Nisan günü Bat� Ata�ehir Garden Park’ta 10.00-

14.00 aras�nda gerçekle�ecek.  Geliri TEMA Vakf�na
aktar�lacak olan Ad�güzel �lkö�retim Okulu 5. Geleneksel
23 Nisan Çocuk �enli�i’ne tüm çocuklar ve çocuklu�unu

ya�amak isteyen herkes davetli.

Adıgüzel �lkö�retim Okulu
ö�rencileri, 23 Nisan’da daha ye�il

bir dünya için el ele veriyor. 
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Ka d� köy Göz te pe Vo ley bol Ku lü bü Bü yük
Er kek ler ka te go ri sin de �s tan bul �am pi -
yon lu �u Ana do lu Ya ka s� grup maç la r� n�

8’de 8 ya pa rak ve ra kip le ri ne 8 maç ta sa de ce 3 set
ve re rek na ma� lup ta mam la ya rak önem li bir ba �a -
r� n�n al t� na im za s� n� at t�. El de et ti �i bu ba �a r�y la

Göz te pe Vo ley bol
Ku lü bü Bü yük Er -
kek ler ta k� m� 3.
Lig’e yük sel me gru -
bun da ye ri ni al d�.

Ana do lu Ya ka -
s� Gru bu’nu Göz -
te pe eki bi,  Av ru pa
Ya ka s� Gru bu’nu
Ata �e hir eki bi ve
Play-off’lar da ise
�s tan bul VK. �le
Bü yük de re ta k�m -
la r� 4’lü Fi nal Gru -
bu’nda mü ca de le et me ye hak ka zan d�.

Kar �� la� ma lar so nun da ilk 3’e gi re cek ta -
k�m lar 3. Lig’de mü ca de le ye hak ka zan m��
ola cak lar. 

� KA DI KÖY’ÜN
GÜ Z� DE B�R

KU LÜ BÜ
Ka d� köy’ün spor

ya �a m� na önem li kat k� -
la r� bu lu nan gü zi de ku -
lüp le rin den Göz te pe
Vo ley bol Ku lü bü’nden
ya p� lan aç�k la ma da; ta -
k� m�n yük sek bir oran la
3. Lig’de mü ca de le
ede ce �i ifa de edi lir ken,
böy le bir im kâ na ka vu -
�an ekip le rin spon so ra

cid di �e kil de ih ti yaç duy du �u be lir til di. 
Göz te pe Vo ley bol Ku lü bü Ge nel kap tan l� -

�� n� ca mi an�n sev di �i isim ler den Mü fit Er do�
yü rü tü yor.

TFF Ka d�n lar Pro fes yo nel Fut bol Li gi Play-
off maç la r�n da Ata�e hir Be le di yes por Ka -
d�n Fut bol Ta k� m�, 3. haf ta da ra ki bi Ga zi

Üniv. K� z�l ca ha mam’� go le bo� du. Haf ta so nu oy -
na nan maç ta Ga zi Üniv. K� z�l ca ha mam kar �� s�n da
dep las man da oy na ma s� na ra� men et ki li bir fut bol
ser gi le yen ka d�n kram pon lar, ra ki bi ni 7-0 gibi
fark l� bir skor la ma� lup ede rek, �am pi yon lu �un
bu y�l da en güç lü ada y� ol duk la r� n� gös ter di ler. 

Ke nan Öz gen, �sa Yaz, Ser dar Os man Akar su
ha kem üç lü sü nün yö net ti �i ve göz lem ci li �i ni Bü -
lent Gü nen’in üst len di �i maç tan ga li bi yet le ay r� -
lan Ate �e hir Be le di yes por Ka d�n Fut bol Ta k� m,�
üçün cü haf ta y� da pu an la ka pa ta rak pu an� n� 9’a
yük selt ti. 

TFF Ka d�n lar Pro fes yo nel Fut bol Li gi Play-
off 3. haf ta maç la r�n da di�er maç sonuçlar� �öyle:

Trab zon �d ma no ca �� 1-1 Ko nak Bel.
Lü le bur gaz 39 1-1 Kdz. Ere� lis por

SA�LIKLI ya�amı ve sporu
desteklemek amacı ile

geleneksel olarak gerçekle�tirilen
bahar yürüyü�ü bu yıl Nisan 2012

Pazar günü Çatalca-Yalıköy
gezisi ile gerçekle�tirilecek.
Küçükçekmece gölüne akan

Sazlıdere kıyısında olan
Yarımburgaz’daki en eski insan
izlerinin tarihi M.Ö. 400.000’lere
kadar uzandı�ı kaynaklarda belirtiliyor. Haydarpa�a Lisesi Spor

Kulübü ve Haydarpa�a Lisesi Okul Aile Birli�i tarafından

düzenlenen 26. Bahar Yürüyü�ü
programı �öyle: 

09.30: Okul bahçesinden yola çıkı�
11.00: Çatalca-Yalıköy’e 10 kilometre

kala yürüyü�e ba�lama 
13.00: Yalıköy’de ö�le yeme�i 

14.30: Yarımburgaz Ma�aralarına gezi
ve çevreyi tanıma 
17.00 Çay ikramı 

17.30: Dönü� için yola çıkı�
� Kayıt için müracaat, Azize Erdugan’a yapılabilecek: 

0216 330 46 94

13 - 19 N�SAN 2012   

S
P
O
RHa zır la yan

Mus ta fa SÜR ME Lİ

www.gazetekadikoy.com.tr

SPOR Toto Süper Lig'de 34 maçlık bölümün
tamamlanmasının ardından, lig �ampiyonunu

belirleyecek Spor Toto Süper Final �ampiyonluk
Grubu'nun fikstürü çekildi. Ataköy’deki

Olimpiyatevi'nde gerçekle�tirilen kura çekiminde
Süper Final e�le�meleri �öyle gerçekle�ti: 1. Hafta

14/15 Nisan 2012: Fenerbahçe-Trabzonspor 
Be�ikta�-Galatasaray, 2. Hafta 21/22 Nisan 2012:

Galatasaray-Fenerbahçe, Trabzonspor–Be�ikta�,
3. Hafta 28/29 Nisan 2012: Trabzonspor-
Galatasaray, Fenerbahçe-Be�ikta�, 4. Hafta
2/3 Mayıs 2012: Galatasaray-Trabzonspor,
Be�ikta�-Fenerbahçe, 5. Hafta 5/6 Mayıs 2012:
Trabzonspor-Fenerbahçe, Galatasaray-Be�ikta�,
6. Hafta 12/13 Mayıs 2012: Fenerbahçe-
Galatasaray, Be�ikta�-Trabzonspor 

Ka y�t la r� 2 Ni san-30 Ni san ta rih le ri ara s�n -
da ya p� la cak olan Ka d� köy Be le di ye si
Genç lik Mer ke zi (KGM) 4. Fut bol Tur -

nu va s�’n�n ka t� l�m �art la r� be lir len di. 
Ka d� köy Be le di ye si’ne ba� l� tüm mü dür lük -

ler ve ba� l� bi rim ler ara s�n da ya p� la cak tur nu va -
n�n ba� lan g�ç ta ri hi 7 Ma y�s 2012 Pa zar te si. Mü -
ra ca at,  mü dür lük ler ta ra f�n dan KGM’ye ya p� la -
cak. Oyun cu lis te le ri, per so nel kim lik fo to ko pi si
ve nü fus cüz da n� fo to ko pi le ri nin, son ka y�t ta ri hi
olan 30 Ni san me sai bi ti mi ne ka dar KGM’ye tes -
lim edil me si ge re ki yor. 

Tur nu va maç la r� KGM ha l� sa ha la r�n da ya p� -
la cak. Maç sa at le ri per so ne lin ç� k�� sa at le ri ne
gö re ayar la na cak. Tur nu va da ki maç ku ra la r�, 3
Ma y�s Per �em be gü nü ta k�m kap tan la r� ne za re -
tin de sa at 12:30’da KGM’de çe ki le cek.

Maç lar, ilk tur lig usu lü, ikin ci tur ise çap raz
e� le� me ile ele mi nas yon sis te mi ne gö re oy na na -
cak. Fiks tür için ku ra çe ki mi ya p� l�r ken se ri ba ��

uy gu la ma s� ya p� la cak. Se ri ba �� uy gu la ma s� son
3 se ne yi kap sa ya cak. Ka d� köy Be le di ye si mü -

dür lük le ri ne ba� l� hiz met ve ren fir ma per so ne li
ça l�� t� �� ve ya hiz met et ti �i bi rim ta k�m la r� na dâ -

hil edi le bi le cek. Ta k�m olu� tu ra ma yan bi rim ve -
ya mü dür lük ler, bir le �e rek tek ta k�m ha lin de tur -
nu va ya ka t� la bi le cek ler, an cak ay n� mü dür lük
ve ya ba� l� bi rim ler ikin ci bir ta k�m ad� al t�n da
tur nu va da mü ra ca at ede me ye cek. Be le di ye per -
so ne li ve be le di ye’ye ba� l� bi rim ler de ça l� �an
per so nel ha ri cin de ve ya ay n� fir ma n�n be le di ye
d� ��n da hiz met ve ren bö lüm le rin de ça l� �an per so -
ne li oy na tan ta k�m lar dis ka li fi ye edi le cek. Ta -
k�m lar 7 as, 5 ye dek oyun cu dan olu �a bi le cek.
Grup maç la r� tek dev re li lig usu lü üze rin den
17.00 -17.30-18.00-18.30 sa at le rin de oy na na cak.
Fiks tür, ku ra çe ki min den son ra olu� tu ru la cak. 

Ta k�m lar esa me lis te le rin de mak si mum 5 ye -
dek oyun cu bu lun du ra bi le cek ve  maç ba �� na en
faz la üç (3) oyun cu de �i� tir me hak k� na sa hip
ola cak lar. 

Maç lar 25’er da ki ka l�k 2 dev re ha lin de oy na -
na cak. Ele me maç la r�n da nor mal sü re be ra be re
bi ter se se ri pe nal t� at�� la r� na ge çi le cek.

� Ki�iye postür (duru�) analizi yap�lmal�d�r. 
� Mutlaka bir uzman e�li�inde yap�lmal�d�r. 

� E�er Aletli Pilates yap�lacaksa, mutlaka Mat
üzerinde yap�lacak birkaç egzersizle

(powerhouse) un nas�l kullan�laca�� ve nefes
ö�renilmelidir. 

P�LATES'�N FAYDALARI: 
� Duru� bozukluklar�n�,
omurgan�n çe�itli yanl��

aç�larda e�rilmesini
(Skolyoz, Lordoz ve Kifos)

önler. 
� Günlük hayatta

kullanmad���n�z güçsüz
kaslar�n�z� çal��t�rarak

omurgan�z� güçlendirir.  
� Böylece, zamanla
duru�unuz düzelir,

beraberinde kendinize
güveniniz güçlenir. 

� Duru� bozukluklar�ndan

dolay� meydana gelen s�rt ve bel a�r�lar�n�n
azalmas�na veya tamamen ortadan

kalkmas�na yard�mc� olur.  
� Konsantrasyon, odaklanma zorlu�unun

azalmas�na ve zamanla ortadan kalkmas�na
yard�mc� olur.  

� Bedensel olarak daral�rs�n�z.  
� Nefesinizi do�ru �ekilde kullanmay�

ö�renirsiniz. 
� Pozitif olman�z� sa�lar.

PİLATESLE
GELEN
SAĞLIK

PİLATESLE
GELEN
SAĞLIK

PİLATESLE
GELEN
SAĞLIK

PİLATESLE
GELEN
SAĞLIK

PİLATESLE
GELEN
SAĞLIK

PİLATESLE
GELEN
SAĞLIK

PİLATESLE
GELEN
SAĞLIK

PİLATESLE
GELEN
SAĞLIK

FUTBOLDA SÜPER LİG KURALARI ÇEKİLDİ

4. KGM Futbol Turnuvası başlıyor
Kadıköy Belediyesi 4. KGM Futbol Turnuvası’na katılmak isteyenlerin

30 Nisan tarihine kadar belgelerini teslim etmesi gerekiyor. 

PiLATES’E BAŞLARKEN
DiKKAT EDiLMESi

GEREKEN UNSURLAR:

�STANBUL Caddebostan sahilinde yap�lacak
Triatlon Avrupa Kupas� �ampiyonas� için

Türkiye’ye gelen ETU Ba�kan� Philip
Schadler, �stanbul’a ve Caddebostan yar��
parkuruna hayran kald�. Schadler, bir spor

ba�kenti haline gelen �stanbul’a 2020
Olimpiyatlar�'n�n da çok yak��aca��n�

belirterek; iki k�taya köprü, bu güzel �ehre üç
halka daha ekleyerek olimpiyat halkalar�n�n

tamamlanmas� için elinden gelen gayreti
gösterece�ini ifade etti. Caddebostan yar��

parkuruna hayran kald���n� belirten Schadler,
29 Haziran’da yakla��k 40 ülkeden yüzlerce
sporcunun i�tirak edece�i bu uluslararas�

yar��ta �stanbullulara muhte�em bir
müsabaka sunacaklar�n� söyledi.

Caddebostan’a
HAYRAN KALDI

Kadıköy
Belediyesi’nin

Gençlik
Merkezi Pilates

E�itmeni
Nurcan Bengin,
bu hafta pilates

ile ilgili
bilinmesi

gereken birkaç
noktayı
sıraladı...

26. BAHAR YÜRÜYÜ�Ü…

Alk��lar GÖZTEPE’ye
Kadıköy Göztepe Voleybol Kulübü

Büyük Erkekler takımı grup maçlarını
nama�lup tamamladı. Bu sonuçla

ekip, 3. Lige Yükselme Grubu’ndaki
yerini aldı. 

Feneryolu satranç
tak�m�n�n ba�ar�s�
FENERYOLU Gönüllü Evi’nde

Feneryolu Gönüllüsü Ali N.
Bürümcekci taraf�ndan 2011
Eylül ay�ndan itibaren verilen

satranç derslerine kat�lan
çocuklar, Türkiye Satranç

Federasyonu taraf�ndan
düzenlenen �stanbul
Çocuk Ligi satranç

turnuvalar�na
kat�lmaya
ba�lad�lar. 
Ye�ilbahar
�lkö�retim

Okulu’ndan
Hasan Can

Dizdar, Tu�çe N.
K�l�ç, Kerem Ulukan,
Erdem S. Veli, Okay

Sa� ve Mustafa
Mihriban Boysan �lkö�retim
Okulu’ndan Taha Arg�t’dan

olu�an Feneryolu Gönüllü Evi
Satranç Tak�m�; 3-4-10-11 Mart

2012 tarihlerinde Ümraniye
Atakent Do�a Koleji’nde

düzenlenen �stanbul Çocuk Ligi

Mavi Grup Turnuvas�’na kat�ld�.
Bir galibiyet, üç beraberlik ve iki
yenilgi ile Feneryolu Gönüllü Evi

Satranç Tak�m� turnuvay�,
14. olarak tamamlad�.  
Ayr�ca 24-25 Mart 2012

tarihlerinde 270
oyuncunun kat�l�m� ile

düzenlenen
Ata�ehir Do�a

Koleji
Turnuvas�’na
Taha Arg�t 3.
s�n�flar, Berk

Böke ile Zeynep
Gök 2. s�n�flar,

Nilsu N. Tuna ise
1. s�n�flarda i�tirak
etti. Turnuvalarda

ö�retmen, çocuklar ve
velilerin heyecan� ile mutluluklar�

yüzlerinden okunuyordu.
Feneryolu Gönüllüleri yönetimi
taraf�ndan turnuvalara kat�lan
çocuklara seviyelerine göre
satranç ile ilgili kitap hediye

edildi.

�stanbul
Çocuk Ligi
Mavi Grup

Turnuvası’na katılan
Feneryolu Gönüllü Evi

Satranç Takımı, bir
galibiyet, üç beraberlik

ve iki yenilgi ile
turnuvayı, 14. olarak

tamamladı.

Ataşehir Belediye kızları fark attı
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● Gökçe UYGUN

Yer yü zü Der ne �i, ge çen y�l ba� -
lat t� �� Kent Bah çe le ri pro je si -
nin bu y�l 2. si ni dü zen li yor.

Apart man ya da ofis le ri nin bah çe sin -
de/te ra s�n da seb ze-mey ve ye ti� tir mek
is te yen �s tan bul lu lar, pro je ye ka t� la rak
hem üc ret siz da n�� man l�k hem de fi de
ala bi li yor lar.

Pro je kap sa m�n da ön ce ay n�
semt te otu ran bah çe ci ler le ön ce ta -
n�� ma top lan t� la r� dü zen le ni yor.
Bu top lan t� lar da
k i m  l e  r i n
ek ip -b iç  -
me yi bil di -
�i, kim le rin
yar d� ma ih ti -
yaç duy du �u
be lir le ni yor.
Ay r� ca bah çe -
ci le rin top rak
bü yük lü �ü ne
gö re ih ti yaç
duy duk la r� fi de
sa y� s� he sap la n� -
yor.  Ma y�s ay� -
n�n or ta s�n dan
ba� la ya rak, te min
edi len ve üc ret siz
da �� t� lan fi de le rin eki mi ne ba� la n� -
yor. Ekim son ra s� ya p� la cak top lan -
t� lar da, de ne yim ler pay la �� l� yor, or -
ta ya ç� ka bi le cek so run lar  çö zü lü -
yor. Tem muz ay�y la bir lik te ar t�k
ha sat za ma n� ge li yor. 

Pro je ye ka t� lan bah çe ci ler,
bizzat ken dilerinin üret tik le ri seb -
ze-mey ve le rin ta d� na bak ma f�r sa t�
ya ka l� yor.

� KA DI KÖY'DEN
ÇOK BAH ÇE C� VAR

Yer yü zü Der ne �i Ba s�n Söz cü -
sü Cey da Say g� ner Fa lay, kent bah -
çe le ri pro je si ne ge çen y�l 180 ki �i -
nin ka t�l d� �� n�, bun lar dan 50 ki �i nin
Ka d� köy'den ol du �u nu be lir te rek,
“Ge çen se ne pro je tah mi ni miz den
faz la il gi çek ti. Ka t� l�m c� la r�n ço �u
ürün el de et ti. Ba� lan g�ç ça l�� ma la -
r� ol du �u için az ürün el de eden ler

de ça l�� ma dan
mem nun kal d� lar.
Gü zel bir ekip
olu� tur duk, hep
be ra ber ça l�� t�k ve
he pi miz mem nu -
nuz” de di. Ge çen
y�l ba� la yan
b a h  ç e  c i  l e  r i n
pek ço �u nun
hâ lâ de vam et -
ti �i ni an la tan
Fa lay, “Kent
bah çe le ri ya -
ra ta rak  �e hir
i ç e  r i  s i n  d e
bi na la r�n ve

araç la r�n ara -
s�n da s� k� �a rak ya �ar ken

unut tu �u muz tat ve do ku la r� ye ni -
den ha t�r la t� yo ruz. Ken di seb ze mi zi
ya �a d� �� m�z alan da ye ti� tir mek kul -
lan d� �� m�z ener ji mik ta r� n� azalt t� ��
için kü re sel �s�n ma y� dur dur ma ya
da kat k� sa� l� yor” di ye ko nu �tu. 

Kent Bah çe le ri Yaz Dö ne mi'ne
ka t�l mak için ba� vur mak ye ter li.
Ba� vu ru lar Ma y�s ay� na ka dar de -
vam ede cek. ile ti sim@yer yu zu -
der ne gi.org/0216 388 11 73

Ad res: Hasanpa�a Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad.
No: 2 Kad�köy Belediyesi 4. kat B blok

Tel: (0216) 348 70 60 - 336 61 33
Faks: (0216) 345 82 02    

E-posta: gazetekadikoy@gmail.com
Web:www.gazetekadikoy.com.tr

� 13 - 19 N�SAN 2012

DÜNYADA 2008 yılından bugüne, nisan ayının ilk cumartesi günü yapılan Uluslararası Yastık Sava�ı
Günü (International Pillow Fight Day), �stanbul'da da gerçekle�tirildi. Yastık sava�çıları,

7 Nisan Cumartesi 17.30'da Caddebostan Sahili'nde (Ragıp Pa�a Kö�kü, deniz tarafındaki ye�illikler)
bulu�tu. Etkinli�i organize eden Erdem Dilbaz'ın yönlendirmesiyle ba�layan bu e�lenceli sava�ta, her

ya�, cinsiyet ve sosyal gruptan insan birlikte e�lenebilmenin tadını doyasıya çıkardı. 

Bu da yast�k sava��!
Foto�raflar: Gökçe UYGUN

Kentli bahçıvanlar işbaşındaKentli bahçıvanlar işbaşındaKentli bahçıvanlar işbaşındaKentli bahçıvanlar işbaşındaKentli bahçıvanlar işbaşındaKentli bahçıvanlar işbaşında
�stanbul’da tar�m yapmak ister misiniz?

Yeryüzü Derne�i, �stanbul'da bahçesi olup
da sebze-meyve üretmek isteyen �ehirli
çiftçilere yol gösteriyor. Kent Bahçeleri

projesine ba�vurular Mayıs'a dek sürecek.
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