
� 5- 11 N�SAN 2013 � Y›l: 14 � Say›: 682 � 20 Kr.

İlanlarınız için
Gazete Kadıköy

nolu telefon numaralarından
ulaşabilirsiniz.

0 216 348 70 60
0 532 726 73 01 

Kadıköy Belediyesi
Gönüllüleri, Kadıköylü

sivil toplum kurulu�ları,
dernek ve siyasi parti

temsilcilerinin de bulundu�u
seçkin bir davetli grubuyla

Kadıköy Belediyesi Süreyya
Operası’nda biraraya gelen

Belediye Ba�kanı Av. Selami
Öztürk, ba�arısında, ‘Sessiz

kahramanlar’ olarak
nitelendirdi�i Kadıköylülerin

büyük rolü oldu�unu
belirterek, ‘Benim �ansım
Kadıköylüler. Çünkü onlar
sorguluyorlar. Ba�arımın

sırrı bu’ dedi.

�� Haberi 12. Sayfada

iÇKiYE YASAK DEĞiL DÜZENLEME

‘Sessiz kahramanlarımızla kazanıyoruz’

�� Haberi 3. Sayfada

Kad�köylü gökyüzü kahraman�
Vecihi Hürku� için haz�rlanan

an�t, Kad�köylüler’le bulu�mak için
gün say�yor... K�z�ltoprak’ta in�a

edilen Vecihi Hürku� an�t� önümüzde
günlerde aç�lacak.

Kadıköy, Hürkuş’u bekliyor!Kadıköy, Hürkuş’u bekliyor!Kadıköy, Hürkuş’u bekliyor!Kadıköy, Hürkuş’u bekliyor!Kadıköy, Hürkuş’u bekliyor!Kadıköy, Hürkuş’u bekliyor!
Asl� AYHAN

� Yazısı 6’da

�nal AYDINO�LU
� Yazısı 10’da

Murat KATO�LU
� Yazısı 8’de

Yakla��k 1960’lara
kadar uskumru
harc�alem bir

bal�kt�. Orta tabaka
hatta dar gelirli

�stanbullu için bal�k
deyince al���lm��

olanlar, uskumru ve
palamuttu. 

Çal��an insanlar
için ‘pazartesi’

haftan�n
en depresif
günü kabul
edilir ama
bu hafta

‘1 Nisan’la
gülerek ba�lad�. 

USKUMRU

İÇTEKİ BOŞLUK

Mizahtan geçer
miyiz kalır mıyız?

Oyun güzel bir
�eydir. Ya�ama
canl�l�k, ne�e ve
heyecan katar.

Özellikle
çocuklar�n

geli�imi için oyun
vazgeçilmez bir
gereksinimdir. 

Ö
Z

E
T

 L
E

Pet-shoplarda hayvan satış yasağı başladı
ÖRNEK bir karara imza
atarak pet-shoplarda

uygunsuz �artlarda kedi-
köpek satı�ını meclis

kararıyla 1 Nisan 2013’ten
itibaren yasaklayan
Kadıköy Belediyesi,
denetimlere ba�ladı. 

� Haberi 5’te

MiZAH tiyatrosunun duayenlerinden Nejat
Uygur’un tiyatrocu o�ulları Süheyl ve

Behzat Uygur, 40 yıllık sahne ya�amlarının
ardından nihayet kendi sahnelerine

kavu�manın sevincini ya�ıyorlar. �kili,
Kozyata�ı’nda bulunan Özel Atacan
Koleji’nin 300 ki�ilik gösteri salonunu

kiralayarak ‘Süheyl&Behzat Uygur
Tiyatrosu’ adıyla faaliyete geçirdi.  � 7’de

GEÇT���M�Z ay yitirdi�imiz
6. Cumhurba�kanımız Fahri Korutürk’ün
e�i Emel Korutürk, bulundu�u her ortamı

kucaklayan, hayat veren çok yönlü bir
hanımefendiydi. Cumhurba�kanlı�ı
döneminden sonra ya�amını do�up
büyüdü�ü Moda’da sürdüren Emel

Korutürk, aynı zamanda ba�arılı
bir ressamdı. � Haberi 11’de

Emel Korutürk ‘Tiyatrosuz yaşam olur mu?’MODA’DAN ÇANKAYA’YA
ÖLÇÜSÜZ ZARAFETiN ADI:

SÜHEYL&BEHZAT
UYGUR:

�� Haberi 8. Sayfada

�stanbul’da gece hayat�n�n en renkli ya�and��� bölgelerden
biri olan Kad�köy’de Barlar Soka�� olarak bilinen Kadife

Sokak’tan yükselen ‘içki �ikâyetleri’ üzerine harekete geçen
Kad�köy Belediyesi, ilçedeki 3 mahallede içki satan büfelerin

çal��ma saatlerini 24.00’dan 22.00’a çekti. Amaç; sokak
sakinlerinin rahats�z olmas�n� önlemek... “Huzurumuzun

üstünde tepiniyorlar” diyen Kadife Sokak ve Çevresine Huzur
Platformu ise içkili mekânlar�n yine Kad�köy’ün içinde, ula��m�

kolay, gayrimeskun yerlere ta��nmas�n� öneriyor.   

Kadıköy’de içki yasağı yok!Kadıköy’de içki yasağı yok!Kadıköy’de içki yasağı yok!Kadıköy’de içki yasağı yok!Kadıköy’de içki yasağı yok!Kadıköy’de içki yasağı yok!
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KA DI KÖY’DEN
● M� ZAH HAF TA SI 
� Türk Mi za hı ve Ka ri ka tü rü üze ri ne Söy le �i ler
Mi zah Haf ta s� et kin lik le ri kap sa m�n da; Ka ri ka tür -
cü ler Der ne �i ve Ba r�� Man ço Kül tür Mer ke zi i� -
bir li �iy le “Türk mi za h� ve ka ri ka tü rü üze ri ne söy -
le �i ler” ba� l� ��y la iki gün bo yun ca söy le �i ler ger -
çek le� ti ri le cek. 6 Ni san Cu mar te si 15.30’da
BMKM’nin ko nuk la r� ka ri ka tü rist Ra �it Ya ka -
l� ve Kür �at Co� gun; 7 Ni san Pa zar gü nü
15.30’da ba� la ya cak söy le �i nin ko nuk la r� ise
Me tin Üs tün da� ve Mu hit tin Kö ro� lu ola cak.

� Mi zah Ser gi si
Mi zah Haf ta s� Et kin lik le ri çer çe ve sin de Türk mi -
za h� n�n ev ren sel yan s� ma la r�n dan ulus la ra ra s� ka -
ri ka tür ya r�� ma la r�n da ödül lü Nas red din Ho ca’n�n
fi gür le ri nin yer al d� �� seç ki yi Ka ri ka tür cü ler Der -
ne �i, 1-9 Ni san ta rih le ri ara s�n da Ba r�� Man ço
Kül tür Mer ke zi’nde iz le yi ciy le bu lu� tu ru yor. 

● T� YAT RO 
� Asi Ku�
Ali Poy ra zo� lu, Asi Ku�’ta Bi zet’nin ün lü ope ra s�
Car men’in bir ucun dan gi rip öbür ucun dan ç� k� -
yor. Ope ra, ti yat ro, ba le ve gül dü rü nün birara da
ol du �u “Asi Ku�”, 6 Ni san Cu mar te si 20.30’da
Koz ya ta �� Kül tür Mer ke zi, 7 Ni san Pa zar sa at
16.00’da Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi’nde iz le -
ne bi lir. 
� �ki Be kâr
“�ki Be kâr” ad l� oyun, ko me di de ka le mi ni bir çok
ba �a r� l� oyun la is pat la m�� bir ya zar olan Sam

Bob rick im za l� bir yal n�z l�k ve a�k ko me di si. Sa -
man l� ��n sey ran ol ma s� için iki gö nül bir ol ma ya
ça l� ��r ken, a� la r� n� iki ters bir düz üzer le ri ne ören
ka der, on la r� ol ma d�k yer ler de ola ma ya cak za -
man lar da kar �� la� t� r�r. En iyi a�k la r�n kav gay la
ba� la d� �� te ori si ni des tek ler ce si ne hiç ge çi ne -
me yen ama te sa düf le rin pe� le ri ni b� rak ma d� ��
bu iki a��k, ba ka l�m ne ka dar yal n�z l� �a di re ne -
cek ler? Ye liz �ar ve Ar da Esen’in oy na d� �� “�ki
Be kâr”, 7 Ni san Pa zar sa at 18.00’de Koz ya ta ��
Kül tür Mer ke zi’nde iz le ne bi lir.
� De li Dum rul
Can guz lar’dan ek sik ol ma yan zor ba l� �� na ra� -
men hak s�z l�k lar la sa va� t� �� n� id di a eden Dum rul,
kar �� s� na ç� kan Az ra il’e ka fa tu tu yor. Ca n� n� teh li -
ke de bu lun ca dü� tü �ü ben cil lik ku yu sun dan,
Elif’e duy du �u sev gi ve De de Kor kut’a olan say -
g� s� ile kur tu lu yor. Ar t�k bam ba� ka bi ri olan Dum -
rul, “Bin y�l da sür se sa va ��m, De de Kor kut’un
ça �� ger çek le� me li” di ye rek de �i �i mi ni göz ler
önü ne se ri yor. Gün gör Dil men’in yaz d� �� oyun, 7
Ni san Pa zar sa at 19.00’da Ka d� köy Be le di ye si
Ha lis Kurt ça Kül tür Mer ke zi’nde gö rü le bi lir. 
� Yok Böy le Bir Kız
He pi miz â��k olu yor ar d�n dan da a��k ol du �u -
muz ki �i yi var gü cü müz le de �i� tir me ye ça l� �� yo -
ruz. Pe ki ya ger çek ten de �i� ti re bil sey dik. Tat min
olur muy duk? Bu so ru nun ce va b� n� ara yan “Yok
Böy le Bir K�z”, 8 Ni san Pa zar te si 20.30’da Cad -
de bos tan Kül tür Mer ke zi’nde. 
� Ya tak Oda sı Di ya log la rı
Se na rist Bi rol Gü ven’in al t� y�l ön ce ç� kan ve ay -
n� ad l� ki ta b�n dan sah ne ye uyar la nan oyun, ev -
li çift le rin mo no ton la� m�� özel ha yat di ya log la r� -

n� ele al� yor. �li� ki ler de ki ko mik hal le ri mi zi, giz -
li ka fa içi ses le ri mi zi ve Ya tak Oda s� Di ya log la r� -
n�, ak� c�, ke yif li ve ko mik, bi raz da yol gös te ri ci
bir oyun la göz ler önü ne se ri yor. Le vent Ül gen ve
Se def Av c�’n�n ba� rol le ri pay la� t� �� oyun, 9 Ni -
san Sa l� 20.30’da Koz ya ta �� Kül tür Mer ke zi’nde
iz le ne bi lir. 
� Nak �ı dil Sul tan
Os man l�’dan gü nü mü ze uza nan bir ay d�n lan ma
hi kâ ye si. Dans, ���k ve mü zi �in iç içe gir di �i, 11
ka d�n oyun cu nun rol al d� �� oyun, “ye ni le� me” ça -
l�� ma la r� n�n ba� la d� �� bir dö nem de Os man l� Sa ra -
y�’nda ya �a m�� Av ru pa kö ken li bir ka d� n�n, kö le -
lik ten sul tan l� �a yük se li� se rü ve ni ni an la t� yor.
“Nak �� dil Sul tan”, 12 Ni san Cu ma 20.30’da Cad -
de bos tan Kül tür Mer ke zi’nde sah ne le ne cek. 

● KON SER
� Mo zart Sen fo ni si
�s tan bul Dev let Sen fo ni Or kes tra s� (�D SO) Ni san
ay� n�n ilk kon se ri ni �ef Rao ul Grü ne is ve So list
�dil Bi ret ile bir lik te 5 Ni san Cu ma gü nü sa at
20.00’de Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi’nde ger -
çek le� ti re cek. Kla sik mü zik key fi ni do ya s� ya ya -
�a ca �� n�z bu kon ser de W. A. Mo zart’�n 24 No’lu
Pi ya no Kon çer to su ile yi ne Mo zart’�n 40 No’lu
Sen fo ni si ses len di ri le cek.
� Gol den Horn Brass Kon se ri
Ül ke mi zin ön de ge len sa nat ç� la r�n dan olu �an
Tür ki ye’nin en uzun so luk lu ba k�r ne fes li be� li si
Gol den Horn Brass kla sik, jazz, pop, Ana do lu
ez gi le rin den olu �an ge ni� re per tu va r�y la
CKM’ye ko nuk olu yor. Kon ser 11 Ni san Per -
�em be gü nü sa at 20.00’de ba� la ya cak. 
� Hay ko Cep kin
Hay ko Cep kin, “A� k�n Iz d� ra b� n�” ad l� son al bü -
mü nün kon ser le rin den bi ri ni Ka d� köy Sah ne’de
ve re cek. Kon ser 13 Ni san Cu mar te si ge ce si
ger çek le �e cek.

● OPE RA 
� Kö tü lü �ün Dön gü sü
Geç ti �i miz se zon bü yük ba �a r� el de eden, Ben -
ja min Brit ten’�n Kö tü lü �ün Dön gü sü ad l� mo dern
ope ra s� bu se zon son kez 6 Ni san Cu mar te si
gü nü sa at 16.00’da Ka d� köy Be le di ye si Sü rey ya
Ope ra Sah ne si’nde sa nat se ver ler le bu lu �u yor.
�lk kez 1954 y� l�n da Ve ne dik’te Te at ro La Fe ni -
ce’de sah ne le nen ese rin ko nu su ope ra sa na t� -
n�n ge le nek sel te ma la r� n�n d� �� na ç� k�p gün sel
so run lar dan olan ço cuk la ra yö ne lik �id det ve ta -
ciz ko nu la r� n� i� li yor. IDOB, yal n�z ca ül ke miz de
de �il, tüm dün ya da so nuç la r� ba k� m�n dan son
de re ce bü yük ya ra lar açan “ço cuk is tis ma r�”na
bu ope ray la dik kat çe ki yor.
� Bir �ö len dir Ope ra: Mac beth
�im �ek ve gök gü rül tü le ri ara s�n da, ‘Üç Ca d�’ bir
son ra ki bu lu� ma la r� n�n Mac beth’le ol ma s� na ka -
rar ve rir ler. Bir son ra ki sah ne de, ya ra l� bir as ker,
�s koç Kra l� Dun can’a, Mac beth (Gla mis Ba ro nu)

ve Ban qu o’nun ayak -
la nan Mac do nald ta -
ra f�n dan yü rü tü len
Nor veç ve �r lan da
güç le ri ni boz gu na
u� rat t�k la r� n� bil di rir.
Wil li am Sha kes pe -
are’in en k� sa s� ol ma -
s� n�n ya n�n da en
önem li tra je di le rin den
bi ri olan Mach beth
böy le ba� lar. Çiz gi
ro ma na da hi uyar lan -
m�� olan bu eser,
Ver di ta ra f�n dan da
ope ra la� t� r�l m�� t�r.
Tüm dün ya da ki hem
pro fes yo nel hem de

ama tör ti yat ro lar ta ra f�n dan s�k ça sah ne ye ko -
nu lan bu ün lü ese rin ope ra s� n�, Sha kes pe are
oyun la r� sah ne le yen de �er li bir ti yat ro yö net me -
nin den, I��l Ka sa po� lu’ndan din le ye ce �iz. Üc -
ret siz et kin lik, 8 Ni san Pa zar te si 18.00’de Ka d� -
köy Be le di ye si Sü rey ya Ope ra s�’nda. 

● BA LE 
� Ro me o ve Ju li et
�ki soy lu ai le ara s�n da ki bit mek bil me yen nef ret
ve dü� man l� ��n göl ge sin de ye �e ren bü yük bir
a� k�n an la t�l d� �� Ro me o ve Ju li et’i, Cem Er te kin
ko re og ra fi si Hec tor Ber li oz’un mü zi �i ile sah ne -
ye ta �� d�. Ça� da� Ba le Top lu lu �u’nun sah ne ye
koy du �u “Ro me o ve Ju li et”, 5 Ni san Cu ma ak -
�a m� 20.00’de Kozzy AVM Koz ya ta �� Kül tür
Mer ke zi’nde, 9 Ni san Sa l� 20.30’da Cad de bos -
tan Kül tür Mer ke zi’nde iz le ne bi lir. 

● SÖY LE �� 
� Tan Sa� türk ile Söy le �i ve �m za
Ba le sa na t� n� Tür ki ye’de ge ni� kit le le re sev di ren
Tan Sa� türk, ço cuk la ra ba le yi ta n�t t� �� hem e�i -
tim ha yat la r� na hem de ki �i sel ge li �im le ri ne kat -
k� sa� la ma y� amaç la d� �� Ba le Stüd yo su ve kla -
sik eser le re ye ni den ha yat ver di �i Ada Ba le
Gös te ri sin de F�n d�k k� ran ve Uyu yan Gü zel ki tap -
la r�y la, ba le üze ri ne ger çek le �e cek soh be te ço -
cuk lar ve tüm sa nat se ver le ri bek li yor. 6 Ni san
Cu mar te si 15.30’da Koz ya ta �� Kül tür Mer ke -
zi’nde. 
� Su nay Akın ile Söy le �i ve �m za
Ulu sal ka nal lar da bir çok kül tür sa nat prog ra m� ha -
z�r la yan ve bel ge sel ler su nan Su nay Ak�n y�l lar d�r
dün ya n�n dört bir ya n�n dan top la d� �� oyun cak lar la

kur du �u �s tan bul Oyun cak Mü ze si’nin öy kü sü nü
an lat mak hem de ha ya ta ve �ii re da ir an� la r� n� pay -
la� mak için Ka d� köy lü ler’ le bu lu �u yor. Su nay Ak�n
söy le �i ve im za et kin li �i, 7 Ni san Pa zar sa at
14.00’te Koz ya ta �� Kül tür Mer ke zi’nde. 
� Kent sel Dö nü �üm Ya sa sı Ne yi Dö nü� tü re cek?
Prof. Dr. Ha luk Eyi do �an, Prof. Dr. �c lâl Din çer,
ve Yard. Doç. Dr. Öz ge Ak soy lu’nun ko nu� ma c�
ol du �u kent sel dö nü �ü mün �s tan bul’da ki uy gu -
la ma ör nek le ri, kent sel dö nü �üm sü re si nin ana -
li zi, kent sel dö nü �ü mün hu kuk sal bo yut la r� ko -
nu la r� n�n ko nu �u la ca �� prog ra ma da vet li si niz.
Pa nel, 6 Ni san Cu mar te si 14.00’te Koz ya ta ��
Kül tür Mer ke zi’nde. 
� Bi lim Kur gu Kü tüp ha ne si Per �em be Söy le -
�i le ri
Ad� n� bir uçak ka za s�n da ya �a m� n� yi ti ren bi lim
in sa n� Öz gen Ber kol Do �an’dan alan Ka d� -
köy’ün ilk Bi lim Kur gu Kü tüp ha ne si’nde Ni san
ay� bo yun ca her Per �em be söy le �i ler ola cak.
Per �em be söy le �i le ri nin bu haf ta ki ko nu �u: Ül kü
Ta mer. “Ya �a mak Ha t�r la mak t�r” ad l� söy le �i, 11
Ni san Per �em be sa at 19.00’da. 0216 349 38 59

● ATÖL YE
� Ki tap Oku ma Gün le ri
Koz ya ta �� Kül tür Mer ke zi’nde ya zar Fat ma Bur -
çak’�n e� li �in de her haf ta Çar �am ba gün le ri Türk
ve Dün ya Ede bi ya t�n dan fark l� ki tap la r�n oku na -
rak ki tap se ver ler le bu lu� ma la r�n dü zen le ne ce �i
ki tap oku ma gün le ri ne da vet li si niz. Sa at
14.00’te ba� la ya cak et kin lik te tar t� �� la cak ki tap -
lar �un lar: 

03, 10 Ni san: Üç Yir mi Dört Sa at - Pe ri de Ce lal
17, 24 Ni san: Se mer kant - Amin Ma alo uf

● ET K�N L�K 
� Ulus la ra ra sı Yas tık Sa va �ı Gü nü
Ar ka da� la r� n� top la, ço lu �u ço cu �u kap, ta k� m� -
n� kur, sa va� ç� kos tü mü nü giy ve 6 Ni san’da tüm
dün ya ile ay n� za man da sen de Cad de bos tan
Sa hi li’ni ha va lan d�r mak için Yas t�k Sa va ��’na ka -
t�l! 2010’dan be ri �s tan bul aya �� Cad de bos tan
Sa hi li’nde ger çek le �en Yas t�k Sa va �� bu y�l 6 Ni -
san’da yi ne Cad de bos tan Sa hi li’nde ola cak. Et -
kin li k, 17.30’da Ra g�p Pa �a Kö� kü önün de ki ye -
�il lik ler de ba� la ya cak. Gi der ken yas t� �� n� z� al ma -
y� unut ma y�n! yas tik sa va si@gma il.com

● SER G�
� �n san Ve…
�F SAK 178. Pro je Gru bu, ha ya t�n mer ke zi ne in -
sa n� ko yu yor ve et ra f�n da ki ler le bir lik te fo to� raf -
la d� �� in sa n� “�n san ve…” ser gi siy le sa nat se ver -
ler le bu lu� tu ru yor. Ser gi 8-18 Ni san ta rih le ri ara -
s�n da Koz ya ta �� Kül tür Mer ke zi’nde gö rü le bi lir. 
� �nanç…
Üç se ma vi di ni içe ren “�nanç” kar ma ser gi si;
inan c�n in san ha ya t� na olan bir le� ti ri ci, kay na� t� -
r� c�, ya p� c� et ki si ni, kül tü rel ve top lum sal iz dü -
�üm le ri ni, ev ren sel li �i ni ve en gin ho� gö rü sü nü
gös ter me ama c�y la üre til mi� fo to� raf lar dan olu -
�u yor. �F SAK 173. Pro je Gru bu’nun “inanç” ko -
nu lu fo to� raf ser gi si ni 8-18 Ni san ta rih le ri ara -
s�n da Koz ya ta �� Kül tür Mer ke zi’nde gö re bi lir si -
niz. 
� Din çer Öz çe lik Ki �i sel Ya� lı Bo ya Re sim
Res sam Din çer Öz çe lik’in ya� l�bo ya tab lo la r�n -
dan olu �an ki �i sel re sim ser gi si,10-21 Ni san ta -
rih le ri ara s�n da Ba r�� Man ço Kül tür Mer ke zi’nde
gö rü le bi lir. 
� Muh sin Kut “Ça tı lar” Ser gi si
Muh sin Kut’un “Ça t� lar” ba� l�k l� Ka pa l� çar ��’y�
an la tan ser gi si 6 Ni san Cu mar te si sa at 17.00’de
K� z�l top rak Sa nat Ga le ri si’nde aç� l� yor. Ser gi, 4
Ma y�s’a ka dar gö rü le bi lir. 0216 418 38 06
� Fer zan Re sim Ser gi si
Fer zan Genç Çu ha da ro� lu’nun re sim ser gi si 30
Mart - 25 Ni san ta rih le ri ara s�n da Tol ga Eti Sa -
na te vi’nde gö rü le bi lir. 0216 368 26 79
� Me sut Eren Re sim Ser gi si 
Me sut Eren Re sim Ser gi si, 30 Mart - 12 Ni san
ta rih le ri ara s�n da Dü� Yol cu su Sa nat Du ra ��’nda
gö rü le bi lir. 0216 386 99 03

KA DI KÖY DI �IN DA
● SER G� 
� Zi hin sel En gel li Ço cuk la ra Des tek Ser gi si
To mur cuk Vak f� Re sim E�it men le ri Gün su Sa ra -
ço� lu “�ki Ruh tan Bi ri: �a man �z le ri” ko lek si yo -
nu nu, Es ra �en tu na ise “Mü hür lü Dü� ler” ko lek -

si yo nu nu 12-17 Ni san 2013 ta ri hin de Prof. Dr.
Tür kan Say lan Kül tür Mer ke zi’nde “Bir Par ça
Sa nat / A Pie ce Of Art” ad l� ser gi de sa nat se ver -
le rin be �e ni si ne su nu yor lar. Yak la ��k 30 ese rin
yer al d� �� ser gi; 12 Ni san 2013 Cu ma gü nü sa at
19.30’da bir tö ren le aç� la cak. Ak ri lik, ya� l� bo ya
ve ka r� ��k tek nik kul la n� la rak ha z�r lan m�� re sim le -
rin yer al d� �� ser gi yi, 17 Ni san Per �em be gü nü -
ne dek Mal te pe’de ki Prof. Dr. Tür kan Say lan
Kül tür Mer ke zi’nde iz le mek müm kün.
Ser gi kap sa m�n da sa nat ç� la r�n eser le ri nin yer al -
d� �� ser gi ka ta log la r� n�n sa t� ��n dan el de edi len
ge lir, To mur cuk Vak f�’na ba ��� la na cak.
0216 589 36 00
� Ay la Ya kı cı “Ses siz li �in Ses le ni �i”
Res sam Ay la Ya k� c�’n�n “Ses siz li �in Ses le ni �i”
ad l� re sim ser gi si 9 - 20 Ni san ta rih le ri ara s�n da
Te� vi ki ye Ga le ri Kent’te gö rü le bi lir. 
0212 225 67 15

● ET K�N L�K
� Da ya nı� ma Ge ce si
Si vas �m ran l� �l çe si Tok lu cak Kö yü Sos yal Yar -
d�m la� ma Kal k�n d�r ma ve Kül tür Der ne �i, 6 Ni -
san Cu mar te si ak �a m� ge le nek sel dost luk ve
da ya n�� ma ge ce si dü zen li yor. Mal te pe Sa lon
Kar de len’de sa at 19.00’da ba� la ya cak et kin lik te
Mus ta fa Özars lan, Bur han To pal, Di lek-Ka mil
Ya vuz ve Ek rem Y�l d� r�m sah ne ala cak. Ay r�n t� -
l� bil gi için: 0542 896 86 64

KADIKOYKADIKOYKADIKOYKADIKOYKADIKOYKADIKOY
● Haz›rlayan: Semra ÇELEB�

5 - 11 N�SAN 2013

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.

Kötülü�ün
Döngüsü

Ulus la ra ra sı Yas tık Sa va �ı Gü nü
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● Mus ta fa SÜR ME L�

Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Av.
Se la mi Öz türk, ara la r�n da Ka d� -
köy lü si vil top lum ku ru lu� la r�,

der nek ve si ya si par ti tem sil ci le ri ile
Ka d� köy Be le di ye si Gö nül lü le ri’nin de
bu lun du �u seç kin bir da vet li gru buy la
Ka d� köy Be le di ye si Sü rey ya Ope ra -
s�’nda, 29 Mart Cu ma ak �a m� bi ra ra ya
gel di. Yak la ��k iki sa at bo yun ca sah ne -
de ka lan ve Ka d� köy’de yap t� �� ça l�� -
ma lar hak k�n da ka t� l�m c� la ra bil gi ve -
ren Av. Se la mi Öz türk, Ka d� köy’den
do �up, dün ya ya ör nek olan pro je ler ol -
du �u nu ve bun lar la gu rur duy du �u nu
söy le di.

Ko nu� ma s� n�n ba ��n da Ka d� köy’ün
ta ri hi hak k�n da k� sa bir su num ya pan
Öz türk, Ka d� köy’de ki yö ne ti ci lik ya �a -
m� bo yun ca yap t�k la r� n� ve son dö nem -
de ger çek le� tir dik le ri pro je le ri si ne viz -
yon e� li �in de bi rer bi rer an lat t�. 

Sa� l�k tan, çev re ye, sos yal, kül tü rel
ve ik ti sa di pro je ler den kent ve �e hir ci li -
�e ka dar pek çok alan da Ka d� köy’ün
pro je le ri hak k�n da ka t� l�m c� la ra de tay l�
bil gi ler ve ren Öz türk, Ka d� köy’de ki yö -
ne ti ci lik ya �a m� sü re sin ce si vil top lum
ku rum ve ku ru lu� la r�n dan ve Ka d� köy
Be le di ye si Gö nül lü le ri bün ye sin de ço -
�un lu �u ka d�n lar dan olu �an bir çok Ka -
d� köy lü’den des tek gör dü �ü nü de be lir -
te rek, “Ses siz Kah ra man lar” ola rak ni -
te len dir di �i ba z� isim le re de te �ek kür
pla ket le ri ni he di ye et ti. 

� YÜZ LER CE SES S�Z KA DIN
KAH RA MAN LA BA �AR DIK
Ba� kan Öz türk, ilk kez be le di ye

ba� ka n� se çil di �in de Ka d� köy’ün, 44
ki lo met re ka re ala na sa hip 28 ma hal le li
bir kent ol du �u nu vur gu la d�. Prof. Dr.
Nec la Pur ile dö ne min Be le di ye Ba� kan
Yar d�m c� s� �n ci Be� p� nar’�n kat k� la r�y la
1994’te Ai le Da n�� ma Mer ke zi Pro je -
si’ni ba� lat t�k la r� n� söy le yen Ba� kan
Öz türk, Ka d� köy için e�i tim den sa� l� -
�a, ço cuk ba k� m�n dan top lum sal ya �a -
ma da ir ak la ge le bi le cek pek çok ko nu -
da pro je üret me ye ba� la d�k la r� n� an lat t�.
Bu ça l�� ma la r�n, yüz ler ce ses siz
ka d�n kah ra man sa -
ye sin de ba �a -
r� ya ula� -

t� �� n� ifa de eden Öz türk,  o kah ra man -
lar dan bi ri ola rak ni te len dir di �i ve “Ka -
d� köy’ün Gö nül Ab la”s� ola rak ifa de et -
ti �i Gö nül Er san’a da te �ek kür pla ke ti ni
ve çi çe �i ni he di ye et ti. Bu ça l�� ma la ra
omuz ve ren bir kah ra ma n� da unut ma -
yan ve Dr. Ra na Be �e’nin gö nül lü ça l�� -
ma la r�n dan bah se den Öz türk, Dr. Ra na
Be �e’nin pla ke ti ni de mec lis üye si Gü -
lay Ku ri�’e tak dim et ti. Ay r� ca Prof.Dr.
Kork maz Al tu�’a da pla ket ve ril di.

� BA �A RI NIN M� MA RI 
KA DI KÖY LÜ LER

Yüz ler ce e�i tim ku ru mu, 23 has ta -
ne si, 5 üni ver si te si, 67 ser gi sa lo nu, 147
si ne ma sa lo nu, ta ma m� Ka d� köy Be le -
di ye si ta ra f�n dan des tek le nen 39 ti yat ro
sa lo nu, yi ne Ka d� köy Be le di ye si’ne ait
5 bü yük kül tür mer ke zi, her ma hal le de
ku ru lan gö nül lü ev le ri, Sü rey ya Ope ra -
s� ve yüz de 40’� genç olan 500 bin nü -
fu suy la Ka d� köy’ün ca zi be mer ke zi ol -
du �u nu ve pek çok özel li �iy le dün ya
öl çe �in de bir kent pro fi li çiz di �i ni ifa de
eden Öz türk, Ka d� köy’de CHP’nin 5.
s� ra dan 1. s� ra ya yük sel me si ve bu gün
ge li nen gu rur tab lo su nun olu� ma s�n da,
Ka d� köy Be le di ye si ile bir lik te Ka d� -
köy’ün ge li� me si için ça l� �an Ka d� köy -
lü le rin bü yük eme �i nin ol du �u nu vur -
gu la d�. 

Be le di ye Ba� ka n� ola rak Ka d� -
köy’de gö rev al d� �� dö nem ler de sos yal
de mok rat oy la r�n gi de rek art t� �� n�, se -
çim so nuç la r�n dan der le di �i so mut ör -
nek ler le aç�k la yan Öz türk, 2009 se çim -
le rin den de hep be ra ber ça l� �a rak bü yük
bir za fer le ç�k t�k la r� n� söy le di. 

� KA DI KÖY’ÜN B�R AYA �I 
AV RU PA’DA

�s tan bul Üni ver si te si’nde ya p� lan
bir ara� t�r may la “En ya �a n� l�r kent” se -
çi len Ka d� köy’ün, dün ya da e�i ol ma yan
Ço cuk A��z ve Di� Sa� l� �� Mer ke zi ile
dün ya n�n en iyi ci haz la r�y la do na t�l m��
olan Ka d�n Me me Sa� l� �� Mer ke zi’ne
sa hip ol du �u nu ve ka d�n sa� l� �� n�n ko -
run ma s� na yö ne lik ça l�� ma la r� do la y� -
s�y la Mer kez ile gu rur duy du �u nu ifa de
eden Öz türk, genç, ya� l�, ço cuk, er kek,
ka d�n, en gel li yurt ta� la r�n tü mü nün Ka -

d� köy’de mut lu ve
bek len ti le ri ne

uy gun ya -

�a ya bil me le ri için ça ba sarf et tik le ri ni
vur gu la ya rak ko nu� ma la r� n� so mut pro -
je ler le des tek le di. Ka d� köy’ün Kre uz -
berg, Pe tah-Tik va, Agi os-Ren tis ile
Kar de� Be le di ye ol du �u nu, Ka d� köy
Be le di ye si’nin ise Av ru pa ile ili� ki le ri -
ni ge li� tir me gay re tin de olup, s� k� ili� ki -
ler kur du �u nu be lir ten Öz türk, ye �il bi -
na, en gel siz ya �am, Ta sa r�m Atöl ye si,
gri su ve bir çok bu tik be le di ye ci lik hiz -
me tiy le Ka d� köy’ün ör nek bir sos yal
be le di ye ol du �u nu ifa de et ti. 
� GÖN LÜ MÜZ DE ANA DO LU’DA

“Ana do lu’ya Yar d�m” kam pan ya la -
r� çer çe ve sin de 11 y�l dan bu ya na Ana -
do lu’da ih ti yaç du yu lan okul la ra, köy -
le re yar d�m ula� t�r d�k la r� n�, Ana do lu’da
bir s� k�n t� ol sa Ka d� köy’de yü rek le rin de
his set tik le ri ni söy le yen Öz türk, 11 y�l -
da 160 bin ko li ye ya k�n yar d� m� Ana do -
lu’ya ula� t�r d�k la r� n� da be lirt ti. 

Ko nu� ma s� n�n so nun da ül ke ge ne -

lin de ya �a nan söy lem ve ge li� me le re
de �i nen ve bun lar dan kay g� duy du �u nu
ifa de eden Öz türk, ulu sal bay ram la r�
unut tur ma ya cak la r� n� be lir te rek, “Park -
lar, mey dan lar da ve ta bii ki Ata’n�n hu -
zu run da bay ram la r� m� z� kut la ya ca ��z”
de di.

Güç lük le rin hep be ra ber a�� la ca �� n�,
bir lik te olun du �u sü re ce her tür lü kö tü -
lü �ün üs te sin den ge li ne ce �i ni söy le yen
Öz türk, “Ya �� m�z, ba �� m�z ne olur sa ol -
sun kork ma ya ca ��z, sin me ye ce �iz, in -
zi va ya çe kil me ye ce �iz, var gü cü müz le
ay d�n l� �a ko �a ca ��z. Ka d� köy Be le di -
ye si bu an la y�� la ça l� �� yor, mü ca de le
edi yor” de di. Ba� kan Se la mi Öz türk’ün
ayakta alk��lanan ko nu� ma s� n�n ar d�n -
dan dans gös te ri si ba� la d�. Dans gös te -
ri si nin bi ti miy le kok tey le ge çil di. Ba� -
kan Se la mi Öz türk e�i Sev gi Öz türk’le
bir lik te kok teyl de tüm ko nuk la r�y la tek
tek il gi le ne rek soh bet et ti. 
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Bilgi için: 0532 522 13 28

TECRÜBEL� �ngilizce Ö�retmeninden lise ve üniversite
ö�rencilerine UYGUN ÜCRETL� özel ders verilir.

iNGiLiZCE DERS VERiLiR

Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri, Kadıköylü sivil toplum
kurulu�ları, dernek ve siyasi parti temsilcilerinin de

bulundu�u seçkin bir davetli grubuyla Kadıköy Belediyesi
Süreyya Operası’nda biraraya gelen Belediye Ba�kanı Av.
Selami Öztürk, ba�arısında, ‘Sessiz Kahramanlar’ olarak

nitelendirdi�i Kadıköylülerin büyük rolü oldu�unu belirterek,
‘Benim �ansım Kadıköylüler. Çünkü onlar sorguluyorlar.

Ba�arımın sırrı bu’ dedi.

İSTATİSTİKLERLE BAZI ÇALIŞMALAR
• 2007’den bugüne 501 bin 869 çocuk, a�ız ve di� tedavisi gördü.
• 2009’dan bugüne 577 engelliye Türkiye çapında tedavi hizmeti
sunuldu.
• 2008’den beri 45 bin 573 çocuk, Çocuk Sa�lı�ı ve Hastalıkları
Poliklini�i’nde tedavi oldu. 
• 2011’den beri 6 bin 325 çocuk ve aile, çe�itli hizmetlerden faydalandı.
• 2011’den beri 25 bin 701 kadın, Mamografi ve Kadın Sa�lı�ı
Merkezi’nden yararlandı.

ÖDÜLLERLE KADIKÖY
• Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarının
Özendirme Yarı�ması-6 Çe�me Restorasyonu Te�ekkür 
Belgesi-2007
• 23. Uluslararası Çocuk Di� Hekimli�i Kongresi-Atina-Parlak Gülü�ler,
Parlak Gelecekler Ödülü-Çocuk A�ız ve Di� Sa�lı�ı Poliklini�i-2011
• Türk Tabipler Birli�i Nusret Fi�ek Halk Sa�lı�ı 
Ödülü-Çocuklarımızın Gülü�üne Sa�lık Projesi-2011
• Marmara Belediyeler Birli�i Altın Karınca Belediyecilik 
Ödülleri-Engellerin Farkındayım Projesi Mansiyon Ödülü-2012
• E-Belediye ve En �yi Web Sitesi Birincilik Ödülü-2012
• E-Belediye’ye Dönü�üm Büyük Ödülü-2006
• E-Kent E-�ehir �kincilik Ödülü-2010 ve 
• En Be�enilen Belediye-2012, En Ba�arılı Metropol �lçe Belediye
Ba�kanı-2013
• En Ya�anılır �lçe-2012.

‘Sessiz kahramanlarımızla kazanıyoruz’‘Sessiz kahramanlarımızla kazanıyoruz’‘Sessiz kahramanlarımızla kazanıyoruz’‘Sessiz kahramanlarımızla kazanıyoruz’‘Sessiz kahramanlarımızla kazanıyoruz’‘Sessiz kahramanlarımızla kazanıyoruz’‘Sessiz kahramanlarımızla kazanıyoruz’

Konuklarını tek tek kapıda
kar�ılayan Ba�kan Öztürk, Ata�ehir
Belediye Ba�kan Yardımcısı Sadık
Kayhan ve Kadıköy Belediyesi’nin
eski ba�kanı Cengiz Özyalçın’la

sohbet etti.

Ba�kan Öztürk, Kadıköy Belediyesi
Eski Ba�kanı Özyalçın’a plaket verdi.

Ba�kan Öztürk,“Ka dı köy’ün Gö nül Ab la”sı ola rak ifa de et ti �i 
Gö nül Er san’a da te �ek kür pla ke ti ni ve çi çe �i ni he di ye et ti. 
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Ra sim pa �a Ma hal le Evi’nde, 18 Mart Pa -
zar te si gü nü 12.30-13.30 sa at le ri ara s�n -
da, gö nül lü üye ler ta ra f�n dan  ha z�r la nan

“18 Mart Ça nak ka le Za fe ri” et kin li �i kap sa -
m�n da “K� na l� Ha san” adl� oyun sah ne len di. 

�e hit ler için ya z�l m�� “K� na l� Ha san” ad l�
oyun, “Ele dim Ele dim” tür kü süy le ba� la d�. Ta -
ma m� Gö nül lü Evi üye le rin den olu �an oyun cu -
lar, ama tör ol ma la r� na kar ��n ba �a r� l� bir per for -
mans ser gi le di ler. 60 gö nül lü üye ve ma hal le
sa ki ni nin ka t�l d� ��, yö net men li �i ni �s tan bul
Üni ver si te si ö� ren ci le rin den Ali Ufuk Ey gül’ün
üst len di �i ama tör ti yat ro gös te ri si, Ça nak ka le
Za fe ri nin an la t�l d� �� bir su num la de vam et ti.
Ar d�n dan Gö nül lü Evi’nin üye le rin den Se ma
Öz de mir “Ça nak ka le Ge çil mez” isim li �ii riy le
se yir ci le re duy gu lu an lar ya �at t�. 

Oyu nun ar d�n dan tüm oyun cu lar sah ne de
yer le ri ni ala rak, ko nuk la r�n da ka t� l� m�y la “Ça -
nak ka le �çin de “, “Alay Mar ��”,”Ge li bo lu Mar -
��” ve “Ho� Ge li� ler Ola” mar� la r� n� co� kuy la
ses len dir di ler. 

Et kin li �i Ata türk çü Dü �ün ce Der ne �i Yö ne -
tim Ku ru lu üye le rin den bir grup da izledi. 18

Mart Pa zar te si gü nü dü zen le nen et kin li �e ka t� -
lan gö nül lü ler ve di �er mi sa fir ler be �e ni le ri ni
ifa de et ti ler ve eme �i ge çen Ali Ufuk Ey gül ile
ti yat ro da rol alan la ra te �ek kür et ti ler.

� BE YAZ PER DE F�LM GÜN LE R�
Ra sim pa �a Ma hal le Evi’nde her ay�n ilk

Per �em be gü nü dü zen le nen “Be yaz Per de Film
Gös te ri le ri”ne, bu ay 18 Mart Ça nak ka le Za fe ri
ne de niy le, gö nül lü ler ta ra f�n dan, Tur gut Özak -
man’�n “Di ri li�” ki ta b�n dan uyar la n�p, Ye �im
Sez gin ta ra f�n dan yö ne ti len “Ça nak ka le 1915”
fil mi se çil di. 

Türk le rin i� gal kuv vet le ri ne di re ni �i ni, kah -
ra man l�k la r� n�, Bü yük Ön der Mus ta fa Ke mal’in
bir as ker ve bir ko mu tan ola rak bü yük ba �a r� s� -
n� an la tan film iz le nir ken duy gu lu an lar ya �an -
d�. �z le yi ci ler ta ra f�n dan bu tür dö nem film le ri -
nin da ha s�k gös te ril me si is ten di. Film ara s�n da
ge le nek ha li ne ge len pat la m�� m� s�r ve me� ru bat
da ik ram edil di. 

Film so nun da film ile il gi li duy gu ve dü �ün -
ce le ri ni pay la �an iz le yi ci ler,  bu fil mi iz le me le -
ri ne ve si le olan la ra,  fil mi te min eden gö nül lü
Me li ha Ka ra ca’ya ve bu im ka n� ken di le ri ne

sa� la yan Ka d� köy Be le di ye si  Ba� ka n� Av. Se -
la mi Öz türk’e te �ek kür et ti ler.

� KA RA CA AH MET  CE ME V�’N� 
Z� YA RET ET T� LER  

Ra sim pa �a Gö nül lü le ri, 10 Mart Pa zar gü -
nü, bir gö nül lü nün, ve fat eden ya k� n� n� an mak
ve ac� s� n� pay la� mak ama c�y la, 20 ki �i lik bir
grup ola rak, Ka ra ca ah met Ce me vi’nde dü zen le -
nen 52. gün tö re ni ne ka t�l d� lar.

Ale vi ler ta ra f�n dan, etin ke mik ten ac� du ya -
rak ay r�l d� �� na ina n� lan 52. Gün’de; ve fat eden
ki �i nin, ya k�n la r� n�n ve da ha ön ce ve fat et mi�
ak ra ba la r� n�n bu ac� y� duy ma ma s� için Kur’an-�
Ke rim ve Gül beng ler’in okun ma s� n�n ya n� s� ra
ve fat eden ki �i için ye mek ve ri li yor. 

Ka ra ca ah met Ce me vi De de si ile bir lik te
Türk çe du ala ra ve yi ne Türk çe oku nan
Kur’an’a hep be ra ber e� lik eden gö nül lü ler, ilk
de fa bir Ce me vi tö re ni ne ka t�l d�k la r� n� be lir te -
rek, dost luk ve kar de� lik duy gu la r� için de Ce -
me vi’nden ay r�l d� lar. 

� GÖ NÜL LÜ LE R�N TSM KO RO SU
KON SE R�

Ra sim pa �a Ma hal le Evi Gö nül lü le ri’nden

olu �an Türk Sa nat Mü zi �i Ko ro su’nun 4. Kon -
se ri, 8 Mart Dün ya Emek çi Ka d�n lar Gü nü için
dü zen len di. 

Üç bö lüm den olu �an kon se rin ilk bö lü mü,
Se mih Ata er gin’in �ef li �i ni yap t� �� Türk Sa nat
Mü zi �i Ko ro su ve so list le ri nin, Türk ka d�n bes -
te kâr la r�n eser le rin den olu �an 12 bes te yi ses len -
dir me si ile son lan d�. Kon se rin ikin ci bö lü mün -
de C� van Ar gö nül, Esin Seç kin, Fa to� Ko çars -
lan, Guf ran Ta�, Ha ri ka Mur te za Ak yüz, �l kim
Ka ra ca, Ley la Di rik can, �ey da Se vinç li De mir -
ci, Ze ki ye Kul da� ve P� nar Kök sal ken di bes te -
le ri ni ses len di re rek ge ce yi unu tul maz k�l d� lar.
Kon se rin üçün cü bö lü mün de ise ko nuk sa nat ç�
Çi� dem Yar k�n sah ne al d�.

12 Mart Sa l� gü nü dü zen le nen kon se ri din -
le mek için 7’den 70’e ma hal le sa kin le ri �S TEK
Vak f� Kon fe rans Sa lo nu’nda yer le ri ni al m�� t�.
Kon se ri Ka d� köy Be le di ye si Gö nül lü E�i tim
Mer ke zi Yö ne tim Ku ru lu Üye si Gül çin Er gun
ile e�i de iz le di. 

Din le yi ci le rin ko ro nun ve di �er sa nat ç� la r�n
per for man s�n� keyifle izledi�i konserin su nu cu -
lu �u nu Ta ner Ta mer yap t�. 
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KADIKÖY BELEDİYESİ
GÖNÜLLÜLERİ

HAFTALIK ETK�NL�K PROGRAMI
Ba�vuru Tel: 0216 346 57 57 / 5 - 14 N�SAN 2013 

KONFERANS, SEM‹NER, SÖYLE�‹ ve PANEL

ANTERNAT�F ENERJ�
KAYNAKLARI

Uzm. Ö�retim Görevlisi N.
Simay Bodur

Tarih: 05.04.2013 / 14.00
Yer: Ac�badem Gön. Evi
Düzenleyen: Ac�badem

Gönüllüleri
KUANTUM TEKN�KLER�
NLP Uzman� Serpil Ciritçi
Tarih: 05.04.2013 / 14.00
Yer: Erenköy Gönüllü Evi

Düzenleyen: Erenköy
Gönüllüleri

FENG SHUE
Ara�t�rmac� E�itmen Tülay

Kahyao�lu
Tarih: 05.04.2013 / 14.00
Yer: Osmana�a Gön. Evi
Düzenleyen: Osmana�a

Gönüllüleri
�LKYARDIM E��T�M�

E�itim Hem�iresi Duygu
Sever Öztürk

Tarih: 05.04.2013 / 14.00
Yer: Rasimpa�a Gön. Evi
Düzenleyen: Rasimpa�a

Gönüllüleri Central Hospital
��birli�i �le

DÜNYA HUKUKÇULAR
GUNU KUTLAMASI

Av. Lütfü Ural, Akile Vardar
Tarih: 06.04.2013 / 09.30

Yer: Özgürlük Park� Fua Cafe
Düzenleyen: Feneryolu

Gönüllüleri
FENERBAHÇE

GÖNÜLLÜLER� VE
KADIKÖY GENÇL�K
MERKEZ� TEMEL
FOTO�RAFÇILIK

KURS�YERLER�N�N
KARMA FOTO�RAF

SERG�S�
Tarih: 06-12 Nisan 2013

Ba�lang�ç Tarihi: 06.03.2013
/ 17.00

Yer: Kad�köy �ehremaneti
Sanat Galerisi

Düzenleyen: Fenerbahçe
Mah. Gönüllüleri, Kad�köy
Belediyesi Gençlik Merkezi

��birli�i �le
SUNAY AKIN �LE SÖYLE��

VE �MZA
�air, Yazar, Gazeteci,
Ara�t�rmac�, Tiyatro

Oyuncusu Sunay Ak�n
Tarih: 07.03.2013 / 14.00

Yer: Kozyata�� Kültür
Merkezi Konferans Salonu

Düzenleyen: Erenköy
Gönüllüleri

�MAJ YÖNET�M�  
Uzman Psikolog P�nar Kopar

Tarih: 08.04.2013 / 14.00
Yer: Zühtüpa�a Gön. Evi
Düzenleyen: Zühtüpa�a

Gönüllüleri
POPÜLER MÜZ�KLER

TOPLULU�U KONSER�
�ef Alper Özeren

Tarih: 08.04.2013 / 20.00
Yer: Kozyata�� Kültür

Merkezi
Düzenleyen: Müzik

Gönüllüleri
RAH�M KANSER�

Uzm. Dr. Mete Bostanc�
Tarih: 09.04.2013 / 14.00

Yer: Bostanc� Gön.Evi
Düzenleyen: Bostanc�

Gönüllüleri
ÇEVRE �LE �LG�L�
B�LG�LEND�RME

Kad�köy Belediyesi Çevre
Mühendisleri

Suzan Bodur, Merve
Kulbakan

Tarih: 09.04.2013 / 14.00
Yer: Göztepe Gönüllü Evi

Düzenleyen: Göztepe
Gönüllüleri

YATA�A ABA�LI
ALZHE�MER EVDE
BAKIMI, OLU�AN

SORUNLAR VE ÇÖZÜM
ÖNER�LER�

Dr. Hafize Do�an
Tarih: 09.04.2013 / 14.00
Yer: Halis Kurtça Kültür

Merkezi
Düzenleyen: Merdivenköy

Gönüllüleri, Alzheimer
Derne�i ��birli�i �le

KIRIKLAR ÜZER�NE
Ortopedi Uzm. Dr. Abdullah

Zafer Da�
Tarih: 09.04.2013 / 14.00

Yer: Sahray�cedid 23 Nisan
Park� Gönüllü Evi

Düzenleyen: Sahray�cedid
Gönüllüleri

MEME KANSER�NDE
ERKEN TANI

Uzm. Dr. Hikmet Karagüllü
Tarih: 09.04.2013 / 14.00
Yer: Caddebostan Kültür

Merkezi B Salonu
Düzenleyen: Zühtüpa�a

Gönüllüleri
KADIKÖY BELED�YES�

2012 BESTE YARI�MASI
B�R�NC�S� CEM ADALI VE

�K�NC� GÜLN�HAL
KALKAN'NIN

BESTELER�NDEN OLU�AN
KONSER

Tarih: 09.04.2013 / 20.00
Yer: Kad�köy Evlendirme

Dairesi
Düzenleyen: Müzik

Gönüllüleri
F�KRET KARAHAN SEVG�

TÜRK SANAT MÜZ���
KOROSU KONSER�

�ef Tevhid Acar
Tarih: 09.04.2013 / 20.00
Yer: Ac�badem �stek Vakf�

Konser Salonu
Düzenleyen: Müzik

Gönüllüleri
HAR�KA MUS�K�

TOPLULU�U TÜRK
SANAT MÜZ��� KONSER
�ef Harika Murteza Akyüz
Tarih: 09.04.2013 / 20.00
Yer: Bar�� Manço Kültür

Merkezi
Düzenleyen: Müzik

Gönüllüleri
FARK YARATARAK

BA�ARILI OLMAK, DAHA
MUTLU OLMAK

�air Erol Güngör, Saliha
Gülenler

Tarih: 10.04.2013 / 14.00
Yer: Fenerbahçe Gön. Evi
Düzenleyen: Fenerbahçe

Gönüllüleri
DEBATE DER�N

B�L�NÇALTI TEM�ZL�K
Ki�isel Geli�im Uzman� Ufuk

Önen
Tarih: 10.04.2013 / 14.00
Yer: Erenköy Gönüllü Evi

Düzenleyen: Erenköy
Gönüllüleri

ÇEVRE �LE �LG�L�
B�LG�LEND�RME  

Kad�köy Belediyesi Çevre
Mühendisleri: Suzan Bodur,

Merve Kulbakan
Tarih: 10.04.2013 / 14.00
Yer: Ko�uyolu Gön.Evi
Düzenleyen: Ko�uyolu

Gönüllüleri
SABA TÜRK SANAT
MÜZ��� KOROSU

KONSER�
�ef Muharrem Y�ld�r�m

Tarih: 10.04.2013 / 20.00
Yer: Kad�köy Evlendirme

Dairesi
Düzenleyen: Müzik

Gönüllüleri
FARKINDALI�INIZI

ARTTIRARAK �L��K�N�ZE
KOÇLUK ED�N

Ya�am Koçu Süleyman Akay
Tarih: 11.04.2013 / 14.00

Yer: Caddebostan Gön. Evi
Düzenleyen: Caddebostan

Gönüllüleri
S�NEMA KU�A�I

“BEYNELM�LEL” F�LM
GÖSTER�M� 

 Tarih:11.04.2013 / 13.00
Yer: Rasimpa�a Gön. Evi
Düzenleyen: Rasimpa�a

Gönüllüleri
ÖFKE KONTROLÜ

Uzm. Psk. Fatih Dane
Tarih: 11.04.2013 / 14.00
Yer: Caddebostan Kültür

Merkezi B Salonu
Düzenleyen: Merdivenköy

Gönüllüleri
A�LE VE ÇOCUK

�L��K�LER�
Uzm. Psk. Bedi Ayd�n

Tarih: 11.04.2013 / 14.00
Yer: Sahray�cedid 23 Nisan

Park� Gönüllü Evi
Düzenleyen: Sahray�cedid

Gönüllü Evi
UNUTKANLIK 

 Uzm. Dr. Mehmet Emin
Çak�r

Tarih: 12.04.2013 Saat: ??
Yer: Osmana�a Gön. Evi
Düzenleyen: Osmana�a

Gönüllüleri
CEREBRAL PALS�

Prof. Dr. Memet Özek
Tarih: 12.04.2013 / 15.30

Yer: Kozyata�� Kültür
Merkezi Konferans Salonu

Düzenleyen: Gönüllü Merkezi
RES�M VE EL SANATLARI

SERG�S�
Tarih: 13-19 Nisan

Ba�lang�ç Tarihi: 13.04.2013
Saat: 14.00

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

Düzenleyen: Ac�badem
Gönüllüleri,

Kad�köy Halk E�itim Merkezi
��birli�i �le

RES�M SERG�S�
Tarih: 13-19 Nisan / 14.00

Yer: Halis Kutça Kültür
Merkezi Sergi Salonu
Düzenleyen: Kad�köy

Belediyesi Gönüllü Merkezi,
Kad�köy Halk E�itim Merkezi

��birli�i �le

BU SAYFA KADIKÖY BELEDiYESi GÖNÜLLÜLERi TARAFINDAN HAZIRLANMAKTADIR.

Os ma na �a Gö nül lü Evi’nde 13 Mart 2013
Çar �am ba gü nü, be yin cer ra h� Dr. Aj lan
Çer çi ve Dr. Atil la K�r çel li’nin  kat k� la r�y -

la bir se mi ner  dü zen len di.
Be yin ka na ma la r� ve ne den le rin ko nu sun da

aç�k la ma l� bil gi ler ve ren dok tor lar, tan si yon, ko -
les terol ve �e ker has ta l�k la r� so nu cun da mey da na
ge len be yin ka na ma la r� ile  son ra s� fel ce ka dar gi -
den has ta l�k lar dan ko run ma n�n  yol la r� n� de tay l�
ola rak an lat t� lar.

Be yin içi ka na ma la r�n da mar yu ma �� so run la -
r� n�n mey da na  gel me si ne ve ya� l� l�k ne de niy le
ya� la nan da mar la r� m� z�n  bir ta k�m ak sak l�k lar
mey da na ge tir me si ne ne den ol du �u nu vur gu la -
yan Dr. Çer çi ile K�r çel li, “Be yin ka na ma la r�, ba -
z�  ki �i ler de ön ce den sin yal ler ver me si ne kar ��n,
ba zen de   felç ola rak gö rü nür. Bu tür ra hat s�z l�k -
la r� ön le mek için  sa� l�k l� bes len mek ve spor yap -
mak bü yük fay da sa� l� yor” de di ler.

Ko nuk la r�n il giy le iz le di �i pro� ram, Gö nül lü
Evi Ba� ka n�  �ük ran Gül gen’in ka t� l�m c� dok tor -
la ra çi çek ver me si ve ko nuk la ra çay ik ra m�y la so -
na er di.

� KA DIN LAR GÜ NÜ KUT LAN DI
Os ma na �a Gö nül lü Evi’de, Dün ya Ka d�n lar

Gü nü kut lan d�. Gö nül lü Evi Ba� ka n� �ük ran Gül -
gen’in aç� l�� ko nu� ma s� ve ka t� l�m c� la r� kut la ma -
s�n dan son ra, ko nu� ma c� lar, ko nu yu üç ana ba� l�k
al t�n da an lat t� lar. Ko nu� ma c� avu kat Ata man Al -
tan ka d� n�n sos yal gü ven lik te ye ri ni, ö� ret men
Gül süm Tar han e�i ti min bu sü re ce kat k� s� n�n
öne mi ni, Os ma na �a Gö nül lü Evi Ba� kan Yar -
d�m c� s� Hül ya Ara ba c� da  ka d�n la r�n si ya se te ka -
t� l� m� ko nu sun da kar �� la� t�k la r� zor luk la r� ör nek -
ler le an lat t�. Ko nu lar, ko nuk lar ta ra f�n dan il giy le
iz le nir ken prog ram so ru-ce vap ola rak  de vam et -
ti. Sü re ce na s�l kat k� ya pa cak la r� n� di le ge ti ren
ka d�n lar, 8 Mart’�n ül ke mi ze ya rar l� kat k� lar ya -
pa ca �� na inan d�k la r� n� söy le di ler. Ko nu� ma la r�n
ar d�n dan Gö nül lü Evi’nin �k bal Kay nar, Er tan
Ara ba c� ve Ru til Bil gi ner’den olu �an �m ge Mü -
zik Gru bu, Pe ri han Ayar’�n udu e� li �in de bir mü -
zik din le ti si sun du. Ay r� ca ko nuk lar ara s�n da bu -
lu nan, Türk Sa nat Mü zi �i ne gö nül ver mi� Na zi re
Dev rim, Se nar Ay d�n ve Hik met Sö zer, ud la r� ve
�ar k� la r� ile gü ne renk kat t� lar.

GÖNÜLLÜLERİN
Tıp Bayramı kutlaması
Ka d� köy Be le di ye si Gö nül lü Mer ke zi ta ra f�n -

dan dü zen le nen 14 Mart T�p Bay ra m� kok -
tey li, Ka d� köy’de ki sa� l�k ku rum la r�n dan ge -

len emek li dok tor lar ve gö nül lü le rin ka t� l� m� ile Zü -
bey de Ha n�m Kok teyl Sa lo nu ’n da ya p�l d�.

Ge ce ye; Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Av. Se la mi
Öz türk, Ka d� köy Be le di ye Mec li si 1. Ba� kan Ve ki li
Nü vit �ah l� o� lu, Özel Ka lem Mü dür Kad ri ye Ka sa -
po� lu, Ka d� köy Be le di ye Mec lis Üye le ri ile Gö nül lü
Mer ke zi Yö ne tim Ku ru lu Üye le ri ka t�l d� lar. 

Aç� l�� ko nu� ma s� n� Gö nül lü Kon sey Yü rüt -
me Ku ru lu Üye si Gül sün I��k yap t�. Ko nu� ma -
s�n da  dok tor la ra ses len I��k,  “�n san la r�n umu du -
su nuz. De de Kor kut’un ‘en te mel ha zi ne sa� l�k -
t�r’ öz de yi �in den yo la ç� k�l d� ��n da, sa� l�k l� bi -
rey le ri top lum -
da ya �a ta bil -
me nin bi linç li,
bil gi li, emek çi
dok tor la r� m�z la
ola ca �� bi lin -
mek te dir. On -
lar ac� la r� m� za
çö züm, umut -
suz lu �u mu za
umut olur lar.
Sa� l�k l� ya �a -
m� m� z�n ha z�r -
la y� c� s� sev gi li
dok tor la r� m�z d�r. Umut el çi le ri miz,  siz ler le ve
mes le �i niz le onur du yu yo ruz. siz ler gü ven ilir
Türk he kim le ri si niz. Ulu Ön der Ata türk de  ‘Be -
ni Türk he kim le ri ne ema net edi niz’ de mi� tir. Ka -
d� köy Be le di ye si Gö nül lü le ri ola rak 11. si ni kut -
la d� �� m�z  T�p bay ra m� n�n kut lu ol ma s� n� di li yor,
siz le re gö nül lü le ri miz  ad� na sa� l�k, ba �a r� ve
esen lik ler di li yo rum” de di. 

Ge ce ye  gi tar ile e� lik eden  Mus ta fa Gök ka -
t� l�m c� la ra mü zik do lu ke yif li  bir ge ce ya �at t�.
Ge ce nin so nun da Gül sün I��k, Mus ta fa Gök’e te -
�ek kür bel ge si ver di. Kok teyl, dok tor la r�n ve Gö -
nül lü le rin e� len ce siy le de vam et ti.

� NÜK LE ER TIP VE GU ATR SE M� NE R�
Ka d� köy Be le di ye si Gö nül lü Mer ke zi ta ra -

f�n dan Koz ya ta �� Kül tür Mer ke zi Kon fe rans Sa -
lo nu’nda 13 Mart Çar �am ba gü nü ger çek le� ti ri -
len  “Gu atr ve Nük le er T�p” ko nu lu  se mi ner de

aç� l�� ko nu� ma s� n� Gö nül lü Kon sey Yü rüt me
Ku ru lu Üye si Gül sün I��k yap t�. Ko nu� ma c� Doç
Dr. Tunç Öne� ka t� l�m c� la ra “Nük le er T�p ve
Gu atr” ko nu la r�n da de tay l� bil gi ler ver di. Cen tral
Hos pi tal i� bir li �i ile dü zen le nenn se mi ner so nun -
da Gül sün I��k, Dr. Öne�’e te �ek kür pla ke ti, Nec -
la Tez can l� da çi çek ver di. Ka t� l�m c� lar  bu tarz
bil gi len di ri ci kon fe rans la r�n sü rek li ya p�l ma s� n�
te men ni ede rek, te �ek kür et ti ler.

� MS ‘MUL T�PL SKLE ROZ’ TA NI SI
Ka d� köy Be le di ye si Gö nül lü Mer ke zi ta ra -

f�n dan dü zen le nen “MS “Mul tipl Skle roz” se mi -
ne ri ne ko nu� ma c� ola rak ka t� lan Dr. Meh met
Emin Ça k�r, ka t� l�m c� la ra bu has ta l� ��n ta n� s�, te -
da vi si ve al� na cak ön lem ler ile il gi li bil gi ler ver -

di. Ka t� l�m c� lar -
dan MS has ta s�
olan lar Dr Meh -
met Emin Ça -
k�r’dan de tay l�
bil gi ler al d� lar.
Cen tral Hos pi -
tal i� bir li �i ile
ger çek le �en bu
se mi ner so nun -
da Dr. Meh met
Emin Ça k�r’a
te �ek kür bel ge -
si, Gö nül lü

Mer ke zi Gö nül lü Kon se yi Yü rüt me Ku ru lu Üye -
si Gül sün I��k ta ra f�n dan ve ril di. 

� ÇA NAK KA LE DE N�Z ZA FE R� VE
�E H�T LE R� AN MA

Ka d� köy Be le di ye si Gö nül lü le ri, 18 Mart
2013 ta ri hin de Ça nak ka le’ye git ti. �e hit le ri an -
ma ve ta ri he al t�n harf ler le ya z� lan kah ra man l�k
des ta n� olan 18 Mart Ça nak ka le De niz Za fe ri’nin
98. y�l dö nü mü kap sa m�n da Ça nak ka le’ye gi den
gö nül lü ler, �e hit ler Abi de si’ni, 57. Alay, Yah ya
Ça vu�, Sed dül ba hir, Al ç� te pe ve Conk Ba y� -
r�’nda olan  �e hit lik le ri tek tek zi ya ret et ti. Cum -
hu ri ye ti mi zi ku ran Bü yük Ön de ri miz Ata türk’ün
aziz ha t� ra s� önün de say g�y la e�i len gö nül lü ler,
va tan top rak la r� n�n kur ta r�l ma s�n da can la r� n� fe -
da eden �e hit le ri mi zi rah met le ve min net le, ga zi -
le ri mi zi de �ük ran la an d� lar.

Türk Sa nat Mü zi �i mi zin gü zel, do ku nak l� �ar -
k� la r� na can ver mek, tüm mü zik se ver ler le da -
ha ya k�n dan pay la� mak üze re �b ra him �i rin

ta ra f�n dan ku ru lan ko ro, 3 ay gi bi k� sa bir sü re de
kon se re ha z�r lan d�. 

1. bö lüm de Hüz zam eser ler; 2. bö -
lüm de ise Kür di li hi caz kâr ve Mu hay yer -
kür dî ma ka m�n da eser ler ses len di ri lir ken,
�b ra him �i rin de 4 eseri yo rum la d�.

Er can Di ri kan’�n sun du �u ve so �uk
ha va ya ra� men çok sa y� da mü zik se ve rin
iz le di �i kon se re; �a ir ve bes te kâr Sâ mi

De rin tu na, bes te ci-söz ya za r� Tur han Ta �an, mü -
zis yen Ni hâl Ar da, �a ir ve bes te kâr Er can Ak bay,
söz ya za r� Fat ma Onur, bir çok mü zik der ne �i yö -
ne ti ci si ve Mü zik Gö nül lü le ri Ba� ka n� �ük ran
Eröz de ka t�l d�.

Ko ro nun ye ni kon ser ha z�r l�k la r� Gö nül lü ler
Mer ke zi’nde de vam eder ken, ko ro ya ka t�l mak
is te yen ler için ka y�t lar da sü rü yor. 

OSMANAĞA GÖNÜLLÜ
Evi’nde sağlık semineri

Fenerbahçe Gönüllü Evi’nde 
NLP Sohbetleri

FENERBAHÇE Mahallesi Gönüllü Evi’nde
27 Mart Çar�amba günü düzenlenen

etkinli�in konu�u, NLP uzmanı ve
e�itmen Cengiz

Eren’di. 
Cengiz Eren’in
verdi�i bilgiler,

kalabalık bir
katılımcı grubu

tarafından
izlendi. Steve

Jobs’un detaylı
ya�am öyküsünü

anlatan Eren,
ki�inin kendi

kararlarını
vermesinin büyük önemi oldu�unu, bunun

hayatını yönetmesinin kolayla�tıraca�ı
net �ekilde gösterdi ve “Kadıköy

Belediyesi ile Fenerbahçe Mahallesi
Gönüllüleri’ne, bana böyle bir fırsat

verdi�iniz ve dinlemeye geldi�iniz için
te�ekkür ederim” dedi.

Gönüllü Evi Ba�kanı Saim �ki� de Cengiz
Eren’in yakla�ık
5 yıldır gönüllü
evinde konuyla
ilgili olarak bilgi

verdi�ini
söyleyerek, “Bu
bilgi aktarımları
sayesinde çok
sayıda üyemiz,

hayatı daha
aktif ya�ar hale
geldi, kendisine

te�ekkür
ediyoruz” diye konu�tu. 

NLP uzmanı Cengiz Eren, aynı zamanda
“NLP �çerik Sizi Dü�ünmek” ile “NLP

Okunmu� Yazılar” kitaplarının da yazarı
ve e�itmeni.

Çanakkale zaferi için oynadılar

İbrahim Şirin’in korosu ilk konserini verdi
�brahim �irin’in �efli�ini yaptı�ı
koro, ilk konserinde izleyenleri

sanat müzi�ine doyurdu.

KADIKOY-4:Layout 1  4/4/13  10:19 AM  Page 1



Pet-shop lar da ke di-kö pek ve tav �an
gi bi hay van lar�n sat���n� ya sak la ma
ka rar� alan Kad�köy Be le di ye si, ya -

sa�� uy gu la ma ya ba� lad�. 1 Ni san’da ba� -
la yan ya sak kap sam�nda pet-shop lar da de -
ne tim ler de ba� lad�. Ekip ler, sat�� ya pan
dük kân lar da ki ke di ve kö pek le re el koy du.

Kad�köy Be le di ye si, 3 Aral�k 2012
ta ri hin de ald��� ka rar la önem li bir ad�m
atm��, 1 Ni san 2013 ta ri hin den iti ba ren
Kad�köy s�n�rlar�nda ki pet-shop lar da
ka fes için de sa�l�ks�z ko �ul lar da ke di-
kö pek ve tav �an lar�n sat���n�n ya sak la -
na ca��n� du yur mu� tu. Ka rar�n yü rür lü -
�e gir me siy le ekip ler de ne tim le re ba� -
lad�. Kad�köy’de bu lu nan 78 pet-shop’a
de ne tim ekip le ri gi de rek, tes pit ler de bu -
lun du. Yap�lan de ne tim ler de, ya sa �a
bü yük oran da uyul du �u, da ha ön ce uy -
gun suz ko �ul lar da ke di-kö pek satt�klar�
be lir le nen 14 pets hop’dan 4 ta ne si nin
ise sat��a de vam et ti �i be lir len di. Ekip ler,

Ac�ba dem’de bu lu nan bir pet-
shop da ki ke di ve kö pe �e el ko ya -
rak, bar�na �a ald�lar.

Can l� hay van la r�n pet-shop lar -
da gün ler ce hat ta haf ta lar ca vit rin -
ler de bek le til di �i ni, bir çok do �al
ih ti ya c� n�n kar �� lan ma d� �� n�, hay -
van la r�n ba k�m s�z l�k ve il gi siz lik -
ten öl dü �ü nü kay de den, Ka d� köy
Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz türk,
Tür ki ye’de bu alan da ilk ad� m� Ka -
d� köy Be le di ye si’nin at t� �� n� be lirt -
ti. Ya sa ��n 1 Ni san iti ba riy le ba� la -
d� �� n� ve ge ri ad�m at ma ya cak la r� -
n� kay de den Öz türk, �un la r� söy le -
di: “Pet-shop lar da hay van lar sa� -
l�k s�z ko �ul lar da sa t� l� yor du. Yurt
d� ��n dan ya sal ol ma yan yol lar la
ge ti ri len has ta l�k l� hay van la r�n a��
tak vim le ri ta mam lan m� yor, ba z�
yav ru lar er ken za man da süt ten ke -
si le rek an ne le rin den ay r� l� yor, pet-
shop lar ge ce ka pan d� �� için hay -
van lar bü tün ge ce yal n�z b� ra k� l�p
aç l� �a terk edi li yor du.  Bu ra lar da
sa t�l ma yan ya da sa t�l d�k tan son ra
has ta la nan bir çok hay van so ka �a
terk edi li yor du. Tüm bun la r�n ya -
n�n da bir can l� n�n vit rin de ha re ket -
siz, sa� l�k s�z ko �ul da bek le til me si
da hi vic dan la r� s�z la t� yor. Bu ko -
nu da ilk ad� m� biz at t�k. Mec lis ka -

ra r� ç� kart t�k ve 1 Ni san’da uy gu la ma ya
ba� la d�k. Yap t� �� m�z de ne tim ler de pet-
shop sa hip le ri nin bü yük oran da ya sa �a
uy du �u nu sa t�� tan vaz geç ti �i ni gör dük.
De ne tim le ri miz de vam edi yor. Ya sa �a
uy ma yan la ra ön ce pa ra ce za s� ve re ce �iz,
de vam eder ler se ruh sat la r� n� ip tal ede ce -
�iz. Bu ko nu da çok ka rar l� y�z. Be le di ye -
mi zin ba r� na ��n da ço �u cins olan a�� la r�
ta mam lan m��, cip le ri ta k� l� bir çok kö pek
var. Va tan da� lar is ter ler se bun la r� üc ret siz
ola rak sa hip le ne bi lir ler. Bu ko nu da her -
kes ten des tek bek li yo ruz.”

� KA DI KÖY’DE 
HAY VAN �T LA FI YOK

Öte yan dan Ka d� köy’de pet-shop lar da
1 Ni san 2013 ta ri hi iti ba r�y le can l� hay van
sa t� �� n�n ya sak lan ma s�y la bir lik te Ka d� -
köy Be le di ye si’ne kar �� sos yal med ya da
yo �un ola rak “so kak hay van la r� n�n it laf
edil di �i”ne da ir id di alar gün de me gel di. 

Bu id di ala r� ya lan la yan Ka d� köy Be -
le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz türk, “1 Ni -
san’da pet-shop lar da ke di-kö pek sa t�� ya -
sa �� ba� la d�. Ay n� gün Ka d� köy Be le di ye -
si’ne ka ra la ma ba� la d�. Bi ri le ri in ter net te
ve sos yal med ya da, hay van se ver kis ve si
al t�n da ya lan ha ber üre tip, du yum ad� al -
t�n da ya y�n l� yor. Bi zim gö re vi miz hay -
van la r� sa� l�k l� ya �at mak t�r. 20 y�l d�r Ka -
d� köy’de bir tek hay va n�n it laf edil di �i ne
ta n� l�k eden var sa gel sin ler bir lik te ce za
uy gu la ya l�m. Bu id di alar as�l s�z d�r” de di. 

OKAN Üni ver si te si, sos yal so rum lu luk an -
lay��� çer çe ve sin de il ki ni 16 Aral�k 2010 ta -
ri hin de or ga ni ze et ti �i “Ye rel Yö ne tim An -
lay���nda Ye ni Yak la��mlar” sem poz yu mu -

nun ikin ci si ni 11 Ni san Per �em be gü nü
dü zen li yor. Sem poz yum da, ye rel yö ne tim
alan�nda ye ni yak la��mlar farkl� di na mik le ri
ile ele ala rak tart��ma ya aç� l� yor. Sem poz -
yum Dü zen le me Ku ru lu Ba� ka n� Prof. Dr.
Ali Kah ri man, “Bu sem poz yum da yer alan
“Kent sel Dö nü �üm”, gün cel mev zu at bo -
yu tu ile ye ni bir içe rik ka zan d�, ade ta ye ni
bir kent plan la ma an lay��� ha li ne ge ti ril di.
11 Ni san 2013 Per �em be gü nü dü zen le -
ne cek sem poz yum da, ye rin de yö ne tim,

kat�l�mc�l�k, sos yal be le di ye ci lik ve kent sel
dö nü �üm ko nu lar� ile bir lik te, ula��m ve alt
yap� so run lar�, çev re so run lar�, kent es te ti �i

gi bi ye rel yö ne tim le rin u� ra� alan�nda ki
tek nik ko nu la ra yer ve ri le cek” de di. Okan
Üni ver si te si Mes lek Yük se ko ku lu Mü dü rü
Prof. Dr. Kah ri man, ye rel yö ne tim le rin bir -

bi rin den farkl� alan lar da ki uz man lar�n
çal��ma lar�n� ge rek ti ren çe �it li ko nu -

lar�ndan, or tak bir sem poz yum bil dir ge si -
nin haz�rlan mas�n�n, ye rel se çim le re

haz�rla nan ye rel yö ne ti ci le re farkl� fi kir ler
ve re bi le ce �i ni de söz le ri ne ek le di.  11 Ni -

san 2013 Per �em be gü nü 09.00-16.00 sa -
at le ri ara s�n da  Okan Üni ver si te si Tuz la

Kam pü sü Mev la na Kon fe rans Sa lo nu’nda
dü zen le ne cek sem poz yu ma ka t� l�m üc ret -
siz. Se mi ne rin, aç�l�� ko nu� ma la r� n�, �s tan -

bul Bü yük �e hir Be le di ye Ba� ka n� Ka dir
Top ba�, �s tan bul Va li si Hü se yin Av ni Mut lu
ve �çi� le ri Ba ka n� Mu am mer Gü ler ya pa -
cak. Sem poz yum da, ara la r�n da Prof. Dr.

Ko rel Göy men, Prof. Dr. Ru �en Ke le�, Ka -
d� köy Be le di ye Ba� ka n� Av. Se la mi Öz türk,
Mal te pe Be le di ye Ba� kan� Prof. Dr. Mus -
ta fa Zen gin, Üs kü dar Be le di ye Ba� kan�
Mus ta fa Ka ra ile �i� li Be le di ye Ba� kan�

Mus ta fa Sa r� gül’ün de ol du �u ye rel yö ne ti -
ci ler, si ya set çi ler ve aka de mis yen ler, ko nu

hak k�n da ki gö rü� le ri ni an la ta cak lar. 
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Sancaktepe’de satılık dubleks daire 175.00 TL. -187.00 TL. 

Ara kat kabadan anahtar teslim 142.00 TL.

TOROS EMLAK OF�S�

Okan Üniversitesi’nde
‘YEREL YÖNET�M’

sempozyumu

Kad�köy Belediyesi’nden ald���m 
256561 no’lu geçici teminat makbuzumu

kaybettim. Hükümsüzdür.
Beykonak �n�.Taah.San.Tic.Ltd.�ti.
Kimli�imi kaybettim. Hükümsüzdür. 

Ahmet Can SA�LAM
Erenköy Vergi Dairesinden alm�� oldu�um 

13275 ve 13277 no’lu makbuzlar� kaybettim.
Hükümsüzdür.
Davut YEGANE

KAYIP iLANI

FERD� BULUTLU
0537 780 32 46

ÖZAY BULUTLU
0543 633 43 80

Pet-shoplarda hayvan satış yasağı başladı
Örnek bir karara imza atarak pet-shoplarda uygunsuz
şartlarda kedi-köpek satışını meclis kararıyla 1 Nisan

2013’ten itibaren yasaklayan Kadıköy Belediyesi,
denetimlere başladı. 

KADIKOY-5:Layout 1  4/4/13  10:20 AM  Page 1



6 5 - 11 N�SAN 2013 SANATKÜLTÜR

● Sem ra ÇE LE B�

Ço cuk ken te le viz yon ca m� na ya p� ��p a� z� m�z
aç�k ma ce ra la r� n� iz le di �i miz en po pü ler
kah ra man d� Red Kit. At� Dül dül’le bir lik te

çöl ler den ge çip gel di �i ka sa ba lar da ki �e rif ler le
an la ��r, suç lu la r� k� sa za man da or ta ya ç� ka r�r d�.
Üs te lik bu nu kö pe �i Rin Tin Tin’in saf l�k la r�,
Ca la m ity Ja ne, Billy Kid, Yar g�ç Roy Be an, Jes -
se Ja mes, Ak ba ba, Pos ta ara ba s� sü rü cü sü Hank
ve Ce na ze Le va z� mat ç�'s� n�n ko mik olay la r�y la
bir lik te e� len ce nin do ruk la r�n da ya �a t�r d�. En
aman s�z dü� man la r�y sa ta bii ki suç dün ya s� n�n
unu tul maz kar de� -
le ri Dal ton’lar d�.
An ne le ri nin sö zün -
den ç�k ma yan bu
“az� l�” suç lu lar ne
ya par lar sa yap s�n -
lar en so nun da çiz -
gi li k� ya fet le ri ve
ayak la r�n da pran -
ga la r�y la ha pis ha -
ne yi boy lar lar d�.
Her bö lü mün so -
nun da ada let ye ri ni
bu lur, kah ra ma n� -
m�z Red Kit, gö nül
ra hat l� ��y la o unu -
tul maz co untry �ar -
k� s� e� li �in de ye ni ma ce ra la ra yol al�r d�. 

Öz gün ad� Lucky Lu ke olan Red Kit, Bel çi -
ka l� ka ri ka tü rist Ma uri ce De Be ve re ta ra f�n dan
1923-2001 y�l la r� ara s�n da çi zi len bir çiz gi ro -
man as l�n da. Mor ris'in ölü mün den son ra ba z�
ma ce ra la r� Fran s�z Achdé ta ra f�n dan çi zi len Red
Kit, te le viz yon lar da çiz gi film ola rak ya y�n lan -
ma ya ba� la d�k tan son ra dün ya ço cuk la r� n�n vaz -
ge çil mez kah ra ma n� ol du. 

� LUCKY LU KE NA SIL 
RED K�T OL DU?

Lucky Lu ke’a, Tür ki ye'de Red Kit is mi nin
ve ril me si nin hi kâ ye si ni ise isim ba ba s� ka lig raf
Fer di Sa y�� man �öy le an la t� yor: “Bi zim ta n� ��k l� -

�� m�z 1954-56 y�l la r� na rast lar. O za man Lucky
Lu ke'un ma ce ra la r� Fran s�z Spi ro u der gi sin de ç� -
k� yor du. Bu ra da da ya y�n la ma ya ka rar ve rin ce,

Türk çe ne isim ko -
ya l�m, di ye dü �ün -
me ye ba� la d�k. Bir
ar ka da ��n ç� kar -
mak is te di �i Red
Ri der (K� z�l Sü rü -
cü) di ye bir der gi
var d�. Ben de Bil
Kit di ye ba� ka bir
der gi nin kop ya s� n�
ya p� yor dum. Red
k�s m� n� Red Ri -
der'dan Kit k�s m� -
n� da Bil Kit'ten
al d�k, Red Kit ol -
du.”

1920’ ler  den
gü nü mü ze uza nan bu çiz gi ro man yüz y� la va ran
geç mi �iy le ar t�k bir ef sa ne ol ma du ru mun da. Hal
böy le olun ca tüm dün ya n�n ta n� d� �� Red Kit,
ara� t�r ma la ra, ser gi le re ko nu olu yor. Geç ti �i miz
y�l ilk kez çiz gi ro man ara� t�r ma c� s� Di di er Pa so -
mo nik’in kü ra tör lü �ün de Ya p� Kre di Kül tür
Mer ke zi ta ra f�n dan ha z�r la nan “Red Kit �s tan -
bul’da” ser gi si, Vah �i Ba t�’n�n en yal n�z kov bo -
yu nu �s tik lal Cad de si’nde a��r la m�� t�. Red Kit bu
se fer de “Red Kit Ka d� köy’de” ser gi siy le Ana do -
lu ya ka s�n da ki se ver le riy le bu lu �u yor

� SER G� SA LO NU KA SA BA YA DÖ -
NÜ� TÜ RÜ LÜ YOR

Tür ki ye’de bir çiz gi ro man kah ra ma n� üs tü ne

ya p� lan en der ser gi ler den bi ri ol ma özel li �i ni ta -
�� yan “Red Kit Ka d� köy’de” ser gi sin de, ser gi nin
ya p� la ca �� Ka d� köy Be le di ye si Cad de bos tan
Kül tür Mer ke zi Sa nat Ga le ri si (CKM), kü çük bir
Red Kit ka sa ba s� na dö nü� tü rül dü. Bu sa lon da ev -
ler, pos ta ara ba la r� ve ün lü çiz gi ro man ka rak ter -
le ri Red Kit, Dül dül, Dal ton lar, Rin tin tin, Billy
the Kid, Ca la mity Ja ne ve di �er le ri bu lu nu yor.
Ay r� ca ori ji nal çi zim ler, ka rak ter le rin olu �um sü -
reç le ri, çiz gi ro man en düs tri si nin ge li �i mi, Red
Kit ev re ni nin per de ar ka s�, Red Kit’e öz gü dün -
ya gö rü �ü ve kor san çi zim li al büm ka pak la r�n dan
�z zet Gü nay-Sad ri Al� ��k’l� si ne ma afi� le ri ne dek
Red Kit’in Tür ki ye ma ce ra s� bu ser gi de iz le yi -
ciy le bu lu �u yor. Ser gi nin afi� ve pa no sun da kul -
la n� lan �s tan bul si lü et li Red Kit çi zi mi de, Mor -
ris’in izin de Red Kit’in ma ce ra la r� n� de vam et ti -
ren Achdé ta ra f�n dan özel ola rak çi zil di. 

Bu unu tul maz ser gi yi ka ç�r mak is te mi yor sa -
n�z 9-30 Ni san ta rih le ri ara s�n da Cad de bos tan
Kül tür Mer ke zi’ne u� ra ma y� unut ma y�n!

Ka d� köy Be le di ye si Çev re Ko ru ma ve
Kon trol Mü dür lü �ü, Ha zi ran ay� n�n ilk
haf ta s� ger çek le� ti ri len “Çev re Haf ta s�”

et kin lik le ri kap sa m�n da bir fo to� raf ya r�� ma s�
dü zen li yor. “Kad ra j�m dan Ka d� köy” ad� n� ta �� -
yan fo to� raf ya r�� ma s� na il kö� re tim okul la r� -
n�n 5.-6.-7. ve 8. s� n�f ö� ren ci le ri ka t� la bi le cek.
Ya r�� ma ya ba� vu ru lar 6 Ma y�s 2013 Pa zar te si
gü nü so na ere cek. 

Ya r�� ma n�n ama c� �art na me de �öy le aç�k -
la n� yor: “Ka d� köy, ta ri hi ya p� la r� ve e� siz co� -
raf ya s� ile in sa ni ge le nek le ri nin ya �a t�l d� ��
renk li sos yo-kül tü rel ya p� s� n�n ya n� s� ra ya �a -

na bi lir en iyi çev re ko �ul la r� na sa hip olan il çe -
ler den bi ri dir. Bu ya r�� ma ile Ka d� köy il çe sin -
de bu lu nan il kö� re tim okul la r� n�n 5-6-7-8. S� -
n�f ö� ren ci le ri nin gö zün den Ka d� köy’de ya �a -
ma y� ay r� ca l�k l� k� lan do �a sev gi si nin, te miz
çev re de ya �a m�n ay r� ca l�k la r� n�n vur gu lan d� ��,
çev re ye du yar l� l� ��n ön pla na ç�k t� �� ka re le rin
fo to� raf sa na t�y la bü tün le� me si amaç lan mak -
ta d�r.”

Ka t� l�m c� la r�n �art la ra uy gun fo to� raf la r� n�
6 Ma y�s’a ka dar Ka d� köy Be le di ye si çev re Ko -
ru ma ve Kül tür Mü dür lü �ü’ne tes li me et me si
ge re ki yor. Ya r�� ma da de re ce ye gi ren ka t� l�m -
c� lar 6 Ha zi ran 2013 ta ri hin de Be le di ye’nin
Çev re Haf ta s� Et kin lik le ri kap sa m�n da Koz ya -
ta �� Kül tür Mer ke zi’nde ger çek le �e cek bir tö -
ren le ödül le ri ni ala cak ve de re ce ye gi ren fo -
to� raf lar bu ra da ser gi le ne cek. Ay r� ca ilk üçe
gi ren le ri özel ödül ler bek li yor. Fo to� ra f� bi rin -
ci se çi len ya r�� ma c� “pro fes yo nel fo to� raf ma -
ki ne si”, ikin ci se çi len ya r�� ma c� “I-pad”, üçün -
cü olan ya r�� ma c�y sa “bi sik let” ka za na cak. Se -
çi ci Ku ru lu’nda Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n�
Se la mi Öz türk, sa nat ç� Erol Ev gin, fo to� raf sa -
nat ç� s� Er sin Alok gi bi isim le rin bu lun du �u
ya r�� may la il gi li ay r�n t� l� bil gi ye Ka d� köy il çe -
sin de bu lu nan il kö� re tim okul la r�n dan ve ya
Ka d� köy Be le di ye si Çev re Ko ru ma ve Kon trol
Mü dür lü �ü’nden eri �e bi lir si niz: 

www.ka di koy.bel.tr /0216 542 50 00
(1647 – 1649 – 1658)

“SANAT da ya�am gibi bir
yolculuk asl�nda. Ona

merhaba dedi�imiz andan
ba�layarak yaratt���m�z

gizemli, duygu yüklü yeni
dünyada edindi�imiz
birikim ba�lam�nda

evrilmek, yolculuk temelini
olu�turuyor. Objelerin

renkleriyle, biçimleriyle,
formlar�yla oynayarak her
parças�n� diledi�im gibi
göstermenin, özgür ve

özgün olman�n mutlulu�unu
ya��yorum.

…F�rçam�n bazen ana eli
gibi yumu�ak, kimi zaman

da ta� gibi sert
dokunu�lar�yla tüm

duygular�m paletimden
s�çray�p tuvale yans�yor; imgeselli�in

tutsakl���ndan kurtuluyor ve merhaba diyor,
özgürlü�e. Özgürlü�e Merhaba!” 

Bu sözlerin sahibi ressam Evrim Yurteri, ilk
ki�isel sergisini açacak olman�n heyecan�n�

ya��yor. Yurteri’nin “Özgürlü�e Merhaba” ad�n�

verdi�i sergi, 13-18 Nisan 2013 tarihleri
aras�nda Kad�köy Belediyesi Caddebostan

Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle bulu�acak.
Sergi, 13 Nisan Cumartesi günü saat 17.00’de
Kad�köy Belediye Ba�kan� Selami Öztürk’ün de

kat�laca�� bir kokteylle aç�lacak.  Yorumla

yarat�c�l���n örtü�mesi, sanat�n ba�at
tan�mlar�ndan biri olarak genel kabul

görüyor. Bu anlay��� benimseyen
Evrim Yurteri, 1963’te Bal�kesir-

Gönen’de do�du. �lk ve ortaö�renimi
sürecinde sanata ve özellikle resme

olan ilgisi ve yetene�iyle dikkat çeken
Yurteri, Uluda� Üniversitesi Güzel

Sanatlar Fakültesi Resim-��
Ö�retmenli�i Bölümü Faik Agayev

Atölyesi’nde e�itim gördü. Yeti�tirdi�i
6-12 ya� grubundaki ö�rencileri,

uluslararas� resim yar��malar�nda Türkiye ad�na
iki gümü� madalya ve üç mansiyon ald�. Ülke

çap�nda alt� birincilik elde etti. Bursa ili
içerisinde on iki kere birincilik, üç kez de

ikincilik kazand�. 

Gölgesinden hızlı silah çeken
kovboy Red Kit, sadık beyaz atı
Düldül ve sevimli köpe�i Rin Tin
Tin’i de alıp Kadıköy’e geliyor! 9-

30 Nisan günleri arasında Kadıköy
Belediyesi Caddebostan Kültür
Merkezi’nde Red Kit kasabası

kuruluyor. 

Kadıköy’ün yeni ilçesi:
RED KİT KASABASI

HAYDARPAŞA
ressamını yitirdi

Arkeolojiye olan
tutkusuyla bilinen,

�zmirli ressam Erkem
Senan ya�amını yitirdi.

1958 Kar�ıyaka
do�umlu olan Senan,
MSÜ Resim Bölümü
mezunuydu. Sanat

ya�amına �stanbul'da
devam eden,

Kadıköy’de de sergiler
açan Senan, �ubat
ayında Haydarpa�a
Garı’nda açılan “Bir

Kentin Belle�i
Haydarpa�a”

sergisine, bu eseriyle
katılmı�tı.....

Kadıköylü 2 
kardeşin sergisi

● Bü� ra TAN RI TA NIR

LEY LA Men te �e o� lu ve Nec la U�ur’un ilk ki �i -
sel ser gi si, 23 Mart’ta Ka d� köy Be le di ye si Fua -
ye Sa lo nun da Ka d� köy lü ler’le bu lu� tu. Yap t� ��

re sim ler de su lu bo ya ve gu aj tek ni �i  kul la na rak
fi gü ra tif ko nu lar i� le yen ve 10 se ne dir re sim

ça l�� ma la r� na de vam eden Ley la Men te �e o� lu,
ser gi ye gös te ri len il gi den mem nun ol duk la r� n�

be lirt ti. �S MEK bün ye sin de aç� lan kurs la ra ka t� -
la rak 2 se ne dir patchwork (k�rk ya ma) ça l�� ma -
la r� n� sür dü ren Nec la U�ur ise “Ku ma� par ça -
la r� be nim için bir f�r ça va zi fe si gö rü yor ve bu
par ça la r� de ko ra tif te ma lar üze rin de i� li yo rum.
Nes ne le ri sti li ze ede rek kom po zis yon yap ma -
ya, renk uyu mu na, ar mo ni ya ka la ma ya özen
gös te ri yo rum. PatchWork be nim ya �am bi çi -

mim” de di. �lk ki �i sel ser gi le ri ne im za atan kar -
de� le rin re sim ve k�rk ya ma eser le ri ne; 

gu gur2510@hot ma il.com ve ya 
ley la ment se og lu@gma il.com ad res le rin den

ula �� la bi lir. 

Sizin kadraj�n�zdaki Kad�köy hangisi? 
Kadıköy Belediyesi’nin, Çevre
Haftası etkinlikleri kapsamında

düzenledi�i ‘Kadrajımdan
Kadıköy’ foto�raf yarı�masına

ba�vurular ba�ladı. 

Evrim Yurteri’nin resimleriyle ‘Özgürlüğe Merhaba’
Ressam Evrim Yurteri’nin ilk

ki�isel sergisi ‘Özgürlü�e
Merhaba’, 13 Nisan

Cumartesi günü
Caddebostan Kültür
Merkezi’nde açılıyor.

a l� �an in san lar için ‘pa zar te si’ haf ta -
n�n en dep re sif gü nü ka bul edi lir ama
bu haf ta ‘1 Ni san’la gü le rek ba� la d�.
Gül mek iyi de, e�ek �a ka s� na denk
gel me ye yim di ye ar ka n� kol la ya rak

gü nü at lat ma ya ça l�� mak fe na olu yor y� l�n bu
gü nün de... Si zi bil mem ama çok �ü kür ben
bu se ne de 1 Ni san’� ka za s�z be la s�z at lat -
t�m. �s ter �a ka de yin is ter la ti fe, nük te, i� ne,
ta�, hi civ, alay, mat rak, dal ga ya da g�r g�r;
bu �e yin or ta s� yok ne ya z�k ki. �yi si ta d�n dan
yen mez, kö tü sü hiç çe kil mez. Zi ra mi zah id -
di a is ter. Ya hep ya hiç gi bi bir �ey dir.

‘�yi mi zah’ in sa n� cez be der. Bu se bep le
ol sa ge rek; �a ka c� la ra 1 Ni san yet me mi� �a -
ka gü nü nü mi zah haf ta s� ola rak uzat m�� lar.
Me rak l� la r�n dan sa n�z, Ni san 1 geç se de et -
kin lik le ri ni ka ç�r ma d� n�z ya ni! Mi zah Haf ta s�
et kin lik le ri çer çe ve sin de “Ulus la ra ra s� Çi -
zer ler den Nas red din Ho ca Fi gür le ri Ka ri ka -
tür Ser gi si”ni 1-9 Ni san ta rih le ri ara s�n da
Ba r�� Man ço Kül tür Mer ke zi’nde zi ya ret
ede bi lir si niz. Ay r� ca, Ka ri ka tür cü ler Der ne �i
ve BMKM i� bir li �iy le dü zen le nen “Türk Mi -
za h� ve Ka ri ka tü rü Üze ri ne Söy le �i ler” kap -
sa m�n da, 6 Ni san 15:30’da Ka ri ka tü rist Ra -
�it Ya ka l� ve Kür �at Co� gun, 7 Ni san
15:30'da Ka ri ka tü rist Me tin Üs tün da� ve
Mu hit tin Kö ro� lu Ka d� köy lü ler le ola cak.

Mi zah ne dir, ne de �il dir? Ede bi yat de �il -
dir me se la. Sa nat da de �il dir. Çün kü bü yük
ço �un lu �u ev ren sel de �il, ye rel dir. Bir tür
de �il dir za ten. Ama sa nat ve ede bi ya t�n da
ba� vur du �u bir bi çim dir. �a ka, es pri, mi -
zah, ka ra mi zah, gül dü rü, hi civ, iro ni, ka ri ka -
tür bir bir le rin den çok fark l� d�r el bet; an cak
bu ra da hep si nin bir or ta la ma s� n� al�p yü zey -
sel ola rak mi za ha ge nel bir ba k�� ata l�m. Ya -
z�, çi zi, gös te ri, an la t� gi bi �e kil den �e ki le
bü rü ne bi lir. Mi zah eser le ri sa de ce �a ka,
gül dür me mak sa d�y la söy le nip, ya z� l�p, çi zil -
di �i gi bi bel li fi kir le ri ifa de et mek için de or -
ta ya ko nu la bi lir. Ele� ti rel bir an la t�m bi çi mi -
dir. As l�n da al g� la y�� bi çi mi dir. Bir de an la t� -
la n�n et ki li bir al t� n� çiz me �ek li dir. �ki ama c�
var d�r, sal d�r ma ve sa vun ma. Ba z� in san la
sa at ler ce ko nu �ur, gül mek ten yer le re ya tar,
son ra da as l�n da sor du �u nuz hiç bir so ru ya
bir ce vap ala ma d� �� n� z� far k e der si niz. Bu -
nun tam ter si ni dü �ü ne lim, gül dür dü �ü nüz
in sa n�n kal kan la r� n� in dir mi� olur su nuz. Bu -
nu en ak tif kul la nan, rek lam film le ri dir. Rek -
lam c� lar mi za h� bir pa zar la ma ara c� ola rak
s�k s�k kul la n�r lar. Ta bi i do� ru nok ta dan at��
yap mak önem li ama ço �un luk la ba �a r� l� bir
il gi çek me yön te mi dir. Ba �a r� s�z ol ma s� ge -
nel lik le rek la m�n ürü nün önü ne geç me siy le
ilin ti li dir.

Mi zah ül ke miz de se vi len bir bi çim dir.
Me se la ge nel bir de yi� olan “çok gül dü rük -
lü” s�k ça kul la n� l�r ki, bu o i�i öv me nin, ‘çok
gü zel’ de me nin bir çe �i di dir. Es pri li in san
her kül tür de il gi top lar, ze ki ol du �u dü �ü nü -
lür. Ze kâ y� için de ba r�n d� ran bir ye te nek ol -
du �u da ku� ku gö tür mez. An cak mi za h�
yap mak ka dar, an la mak da ze kâ is ter. Mi -
zah an la y� �� mil let ten mil le te, kül tür den kül -
tü re de �i �ir. (Me se la bi zim es pri an la y� �� -
m�z da kü für ve bel den a�a �� söy lem ler/ha -
re ket ler a��r l�k l� d�r.) Çün kü mi zah top lu ma
ba k�� aç� s� d�r. Or ta ya ç� k� �� da an cak in san -
la r�n top lu ca ya �a ma ya ba� la ma s�y la ger -
çek le� mi� tir. Ay n� top lu mun için de bi le e�i -
tim se vi ye si ve ya �am ko �ul la r� n�n ben zer li -
�i ve ya fark l� l� �� do� rul tu sun da mi zah an la -
y� �� de �i� ken lik gös te rir. Kent le� mey le bir -
lik te da ha so yut ve do lay l� bir özel lik ka za -
n�r. Bir top lu mun ele� ti ri kal d� ra bil me ka pa -
si te si ve ho� gö rü sü de mi za h�n ge li� me si
için bü yük önem ta ��r.

Mi zah se vi ye si ve mi za ha gös te ri len
ho� gö rü top lu mun kül tür se vi ye si nin, ge li� -
mi� li �i nin, in sa n�n ken diy le ba r� ��k l� �� n�n bi -
re bir gös ter ge si dir. Öze le� ti ri ya pa ma yan,
ele� ti ri yi kal d� ra ma yan ge li� me mi� tir ve ge -
li �e mez de. Av ru pa Bir li �i bi ze sü rek li eko -
no mi den, de mok ra si den, bil mem ne den
not lar ve rip du ru yor ya, hay di biz de bir öz -
de �er len dir me ya pa l�m. Siz ce biz Türk ler
mi zah üze rin den kaç pu an al� r�z? Ge çer mi -
yiz ka l�r m� y�z?

As l ı  AY HAN

Ç

MIZAHTAN GEÇER
MIYIZ KALIR

MIYIZ?
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● Röportaj ve Foto�raflar:
Semra ÇELEB�

� Her ti yat ro cu nun ha ya li dir ken di ti yat ro
sah ne si ne ka vu� mak… Çok zor ol du �u için de
ge nel de bir ha yal ola rak ka l�r. Siz de bu ra da bir
ha ya li mi ger çek le� tir di niz?

Beh zat Uy gur: Bi zim y�l lar dan be ri yer le �ik
ti yat ro dü ze ni ne geç me ar zu muz var. Uy gun bir
me kân bu la ma d�k. Bu y�l Koz ya ta �� Kül tür Mer -
ke zi’nde oyun la r� m� z� oy nar ken Ata can Sa nat
Mer ke zi’nin yet ki li si Gür kan Bey’le kar �� la� t�k
ve bi ze böy le bir sa lon la r� ol du �u nu söy le di. Pro -
va la r� m� z� ya pa ca �� m�z bir sah ne ar� yor duk. Ge -
lip bak t�k ve 300 ki �i lik çok gü zel bir ti yat ro sa -
lo nu ol du �u nu gör dük. 

Bir bu ra da yer le �ik bir ti yat ro dü ze ni ne geç -
mek is te di �i mi zi söy le dik. On la r�n da çok ho �u -
na git ti.  “Sü heyl&Beh zat Uy gur Ti yat ro su ola -
rak si zin le ça l�� mak is te riz” de di ler ve çok k� sa
bir za man için de sah ne yi ki ra la y�p an la� ma m� z�
yap t�k. 

Sü heyl Uy gur: Ta bi pro va lar s� ra s�n da bi ze
sah ne si ni açan Ata can Sa nat Mer ke zi’ne ay r� ca
te �ek kür et mek ge rek. Yi ne sah ne miz yok ken bi -
ze des tek olan Müj dat Ge zen’e, Mah �er-i Cüm -
bü�’e çok te �ek kür edi yo ruz. Bu na kar �� l�k pro va
için sah ne si ni is te di �i miz bir çok pro fes yo nel ti -

yat ro, ce vap bi le ver me di. Bu da çok üzü cü ger -
çek ten.

� Bu sah ne de sa de ce siz mi ola cak s� n�z?
Yok sa ba� ka grup la ra da aç�k ola cak m�?

Beh zat Uy gur: Ba� ka grup la ra aç�k ola cak.
Sa de ce ti yat ro da de �il, kon ser le re söy le �i le re de
aç�k ola cak. As l�n da bir kül tür mer ke zi gi bi dü �ü -
nü yo ruz. Önü müz de ki se zon da her gün bir et kin -
lik yap ma y� dü �ü nü yo ruz. 

� Us ta ti yat ro cu Ne jat Uy gur’un o�ul la r� ve

uzun y�l lar d�r sah ne de olan ti yat -
ro cu lar ola rak bu gü ne ka -
dar ken di sah ne ni ze ka -
vu �a ma ma n� z� na s�l
de �er len di ri yor su -
nuz? 

Beh zat Uy gur:
Bu bi zim ay� b� m�z
de �il. Ba k�n dev -
let ten bah set mi yo -
rum. Bu ül ke nin i�a -
dam la r�, ser ma ye sa hip -
le ri kül tü re sa na ta ye ter li
des te �i ver mi yor lar. 

Sü heyl Uy gur: AVM’le re se kiz ta -
ne si ne ma sa lo nu ya p� yor lar, bir ta ne de 300 ki �i -
lik ti yat ro sa lo nu ya p�n ne olur? 

Beh zat Uy gur: Biz iki AVM’de ti yat ro sa lo -
nu ya p�l ma s� n� sa� la d�k. Ce va hir Al�� ve ri� Mer -
ke zi’nde ki böy le ol du. Ben ce bir ka nun ç�k ma l�
bü tün AVM’le rin için de bir ti yat ro ol ma s� zo run -
lu lu �u ge ti ril me li. Re zi danslar ya p� yor lar “Ya -
�am Mer ke zi” di yor lar ad� na ama içi ne bir ta ne
ti yat ro sa lo nu yap m� yor lar. Ti yat ro suz “ya �am”
olur mu?

� ‘HE DE F� M�Z NE JAT UY GUR
KÜL TÜR MER KE Z�’

� Ta ma men si ze ait bir “ya �am ala n�”n�z
ya ni ti yat ro sa lo nu nuz ola cak m�?

Beh zat Uy gur: Biz uzun y�l lar ar sa ara d�k,
sa lon ara d�k, bir dü �ün sa lo nu nu dö nü� tür mek is -
te dik ama ba �a r� l� ola ma d�k ma ale sef. S� f�r dan

bir yer yap ma ya da gü cü müz yok aç�k ça s�. Ama
hâ lâ uy gun bir yer ara y� �� m�z sü rü yor. Ken di mi -
ze ait bir ti yat ro muz ol sun is ti yo ruz. Bu nun için
de ye rel yö ne tim ler le gö rü �ü yo ruz. 

As l�n da he de fi miz “Ne jat Uy gur Kül tür Mer -
ke zi”ni kur mak. Bu ba� l� ba �� na bir mi zah mer -
ke zi ola cak. Bu ra da dün ya n�n her ye rin den mi zah
gös te ri le ri nin ol ma s� n� is ti yo ruz. Mi zah la il gi li
sa de ce oyun lar de �il, ser gi ler, atöl ye ça l�� ma la r�
gi bi bir çok et kin lik ya p� la cak. �n �al lah bu nu da
ger çek le� ti rir sek he def le ri mi zi ger çek le� tir mi�
ola ca ��z. 

� Bu ti yat ro sah ne si he def le ri ni zin ilk ad� m�
di ye bi lir mi yiz?

Beh zat Uy gur: Evet bu sa de ce bir ad�m. Pro -
fes yo nel an lam da ti yat ro nun ilk 40 y� l� zor dur
der ler. Biz ba bay la bir lik te ilk 40 y� l� at lat t�k. 

� Be bek lik ten be ri sah ne de mi si niz?
Sü heyl Uy gur: Ta bi ca n�m

için de yiz. An nem bi ze ha mi -
ley ken de sah ne dey mi �iz.

Ama de vam eden Beh -
zat ve ben ol duk. Di -
�er kar de� le ri miz ti -
yat ro yu ter cih et me -
di ler. Hep ge ri plan -
da ol ma y� is te di ler. 

� Siz hiç de ay -
r�l ma d� n�z de �il mi?

Sü heyl Uy gur: Mes -
lek te hiç ay r�l ma d�k. Hep �u

ör ne �i ve ri yo rum; ba ba m�n part -
ne ri var d� Bah ri Be yat-Al lah rah met ey -

le sin-ba bam la y�l lar ca Ne jat Uy gur Ti yat ro -
su’nda bir lik te ça l�� t� lar. An nem ve tey zem de
öy le… Bi zim ç� k�� nok ta m�z da buy du. Çün kü ti -
yat ro zor i� tir, me �ak kat li i� tir, pes et me ye çok
me yil li bir mes lek tir. Bu ti yat ro yu ku rar ken Beh -
zat’la bir bi ri mi ze söz ver dik, “Bu i� te so nu na ka -
dar be ra be riz” di ye… Ama te le viz yon da fark l� i� -
ler ya pa bi li riz ta bi. 

Beh zat Uy gur: Bu ra da bir re per tu ar ti yat ro su
olu� tu rur sak e�er, yi ne Sü heyl&Beh zat Uy gur
Ti yat ro su al t�n da, tek ki �i lik oyun lar ç� ka ra bi li -
riz. Oyun da bi ri mi zin ol du �u di �e ri mi zin ol ma -
d� �� i� ler ç� ka ra bi li riz. Ço cuk ve genç lik ti yat ro -
su na da a��r l�k ver mek is ti yo ruz. 

� Bu sah ne bi raz te sa dü fi kar �� n� za ç�k m��
ama yi ne de sor mak is te rim; Ka d� köy’ün si zin
için özel bir an la m� var m�?

Sü heyl Uy gur: Ol maz m�?! Ba bam y�l lar ca
Ka d� köy Si ne ma s�’nda oy na d�. Yaz ay la r�n da
Ka d� köy Si ne ma s�’nda ka pa l� gi �e oy nar d� ba -
bam. Ka d� köy’ün biz de ki ye ri ba� ka d�r. 

Beh zat Uy gur: Ka d� köy’ün iyi bir ti yat ro se -
yir ci si var d�r. Za ten ar t�k ti yat ro de nin ce ak la Ka -
d� köy gel me ye ba� la d�. Ta bi biz sa de ce Ka d� -
köy’de oy na ma ya ca ��z oyun la r� m� z�, her yer de
özel lik le Ana do lu’da oy na ma ya de vam ede ce �iz.
An cak Ka d� köy ti yat ro nun mer ke zi ola cak gi bi
gö rü nü yor. Bu nun da ola bil me si için ya ni ye ni ti -
yat ro sa lon la r� n�n aç� la bil me si için ye rel yö ne -
tim le rin, i�a dam la r� n�n des te �i ne ih ti ya c� m�z var.
Ka d� köy Be le di ye si’nden ta n� t�m için ma ne vi
des tek is ti yo ruz. Be le di ye’nin Ti yat ro Fes ti va li
za ten mü kem mel bir i�, biz de bu fes ti val de yer
al� yo ruz. Ka d� köy Be le di ye si bir de bi ze ta n� t�m
için des tek ve rir se çok mut lu ola ca ��z. 
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YAŞAM OLUR MU?’
Mizah tiyatrosunun duayenlerinden Nejat Uygur’un tiyatrocu o�ulları Süheyl ve Behzat Uygur,

40 yıllık sahne ya�amlarının ardından nihayet kendi sahnelerine kavu�manın sevincini ya�ıyorlar.
�kili, Kozyata�ı’nda bulunan Özel Atacan Koleji’nin 300 ki�ilik gösteri salonunu kiralayarak
‘Süheyl&Behzat Uygur Tiyatrosu’ adıyla faaliyete geçirdi. ‘Hassta Etme Adamı!’ adlı sa�lık

sistemini hicveden oyunlarıyla izleyiciyle bulu�an Süheyl ve Behzat Uygur ile oyun öncesi, yeni
mekânlarında bulu�tuk, tiyatro ve ya�am üzerine bir sohbete koyulduk…

� Sa�lık sistemindeki sorunlar
gerçekten çok can alıcı. Siz nasıl
çıkardınız “Hasssta Etme Adamı”

oyununuzu?
Behzat Uygur: Sa�l�k sistemindeki

geli�meleri, yenilikleri hicveden, skeçlerden
olu�an bir komedi. Asl�nda doktorlara

yönelik �iddetten yola ç�kt�k. Tam bir kara
mizah. Tabi ki babamla birlikte alt� y�l

hastanelerde olmam�z, gözlemlerimiz de
çok etkili oldu bu oyunda. Akel Bonfil

yazd� ve yönetti, 20 ya��nda gencecik bir
insan. Biz genç insanlar�n önünün aç�lmas�

gerekti�ini dü�ünüyoruz. 
� Peki hep mizah mı yapacaksınız?
Süheyl Uygur: Evet. Çünkü insanlar�
ekranlardan, tiyatro oyunlar�ndan öyle
al��t�rd�k. Tabi çe�itlilik meselesine de
dikkat ediyoruz ama aslen insanlar�n

gülmeye ihtiyac� var ve biz bunca sorun
aras�nda s�k���p kalm�� bu insanlar� zor da
olsa güldürmeye e�lendirmeye çal���yoruz. 

www.uygurgosteri.com

“HASSTA ETME
ADAMI!”

KADIKOY-7:Layout 1  4/4/13  10:22 AM  Page 1



8 5 - 11 N�SAN 2013 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�

Av. Selami ÖZTÜRK

Ya z� �� le ri Yö net me ni
Şule ÖZÇELİK

Ha ber Mer ke zi
Gökçe UYGUN - Semra ÇELEBİ 

Mustafa SÜRMELİ - Sinem TEZER 

So rum lu Ya z� �� le ri Mü dü rü
Ulaş YILMAZ

Grafik - �nternet Editörü
Yasemin ÖZGÜNEŞ

Gör sel Yö net men
Mehmet GÜRDİL

Reklam Koordinatörü
Esma BAYRAKTAR

Bas k�: �h las Ga ze te ci lik A.� 29 Ekim Cd. No:23
Ye ni bos na-�S TAN BUL    Tel: 0212 - 454 30 00

Ga ze te miz de ya y�n la nan okur mek tup la r�n da 
ya sal so rum lu luk ya z� sa hi bi ne ait tir.

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

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

Ad res: Hasanpa�a Mah.
Fahrettin Kerim Gökay Cad.

No: 2 Kad�köy Belediyesi
4. kat B blok 

Haf ta lık sü re li ye rel ga ze te

YA YIN KU RU LU

Kadriye KASAPOĞLU
Arife ÇALLIOĞLU - Burcu BİTLİS

ak la ��k 1960’la ra ka dar us kum ru har c� alem bir
ba l�k t�. Or ta ta ba ka hat ta dar ge lir li �s tan bul lu
için ba l�k de yin ce al� ��l m�� olan lar, us kum ru ve
pa la mut tu. �s ter se niz is tav rit ve ham si yi de ek -

le ye bi lir si niz. Son ra us kum ru usul usul kay bol du. He -
men hiç gö rün me di �i y�l lar bi le ol mu� tur. Ama ar t�k
us kum ru, ön ce ki za man la r�n �s tan bul bes len me kül tü -
rün de ki ye ri ni çok tan kay bet mi� tir. Za ten bu gün kü �s -
tan bul hal k� n�n böy le bir �ey den ha be ri bi le yok tur.
Hat ta ba l�k ç� lar bi le bil mez. �im di ler de us kum ru ya �e -
kil ba k� m�n dan son de re ce ben ze yen ‘Kol yoz’u bi le
us kum ru di ye pa zar l� yor lar ve alan lar da �i kâ yet çi ol -
mu yor. Us kum ru yu ta n� yan sa y� l� hem �eh ri za ten al -
maz. Kol yoz fü ze ye ben zer. Us kum ru ya gö re or ta k�s -
m� �i� kin; ya ni tom bul ca d�r. S�r t�n da ki pa ra lel �e rit ler
ye �il ve ma vim trak me ne vi� li olup, be yaz ca ka r�n k�s -
m�n da sa r�m s� pa r�l t� l� le ke ler bu lu nur. Yüz geç le ri de
k�s men sa r�m t� rak t�r. Us kum ru ise da ha renk siz dir ve
sa r�m s� le ke ler yok tur. Göv de si de fü ze den çok de ni -
zal t� tor pi li ne ya k�n d�r. Or ta s� çok �i� kin de �il dir. Ama
as�l fark yer ken fark edi lir. Kol yoz, hiç bir lez ze ti ol ma -
yan, tat s�z tuz suz bir de niz mah su lü dür. Bu� la ma s� na
ur fa te re ya �� n� ve ya Kü çük ku yu’nun na di de s�z ma
zey tin ya �� n� da bo ca et se niz; bin bir tür lü lez zet ve ri ci
de ek le se niz na fi le dir. Ba l�k de �il koy du �u nuz ak se su -
ar�n ta d� n� al m�� olur su nuz. Her iki ba l� ��n boy la r� 22-
24 cm. ka dar ol ma l� d�r. 

Us kum ru nun mak bul ola n� Mar ma ra ve Bo �az’da,
Ka s�m ile �u bat ara s�n da ç� kan lar d�r. Ger çek bir us -
kum ru nun bu ay lar da ba� ta �z ga ra s�; ka ��t ke ba b�, pi -
la ki si, yah ni si, bu� la ma s� ne fis tir. Son ra ya �� n� ya va�
ya va� kay bet me ye ba� lar. De mek ki k� zart ma s� n� ter -
cih et mek ge re kir. 

Us kum ru kül tü rü nün tam ola rak unu tu lup kay bo -
lan fev ka la de bir lez ze ti ise “us kum ru dol ma s�”d�r.
�ma la t� in ce lik ve ti tiz lik ge rek ti ren en fes bir yi ye cek tir.
Dol ma y� yap mak için us kum ru nun na rin de ri si nin için -
den k�l ç� �� n� ve et le ri ni ç� kar mak sa b�r ve us ta l�k is ter.
Dol ma ya p� la cak ba l� ��n me se la bir gün ka dar so �uk -
ça yer de bek le til me si ge re kir. Çok ta ze sin den ol maz.
Son ra iki el ara s�n da ha fif çe bas t� r�p yu var la na rak i�e
ba� la n�r. �çi ya ka ta ra f�n dan bo �al t� la rak de ri si bo� bir
tu lum ha li ne ge ti ri lir. Son ra k�l ç�k la r�n dan ay�k la nan et -
le ri kav rul mu� so �an ve ka ra bi ber, de re otu, f�s t�k,
üzüm le bir lik te zey tin ya ��y la kav ru lur. Bo �al t�l m�� tu lu -
mun içi ne özen le dol du ru lur. K� zart ma fas l� na ge çi lir.
Ha z�r lan m�� ba l�k dol ma la r� ilk ön ce una, son ra yu mur -
ta sa r� s� na, en son ga le ta unu na ba t� r� la rak k� zar t� l�r.
So �uk ola rak ye nir. Us kum ru yu bu lur sa n�z dol ma s� n�
yap ma y� be ce re me ye bi lir si niz. Bu mah ru mi ye tin te -
sel li si ni us kum ru köf te siy le bi raz ol sun gi de re bi lir si niz.
Bu har da ha� la n�p k�l ç�k la r� ay�k la nan us kum ru, t�p k� �z -
ga ra köf te ha z�r lar gi bi so �an, yu mur ta, ba yat ek mek
içi, f�s t�k ve üzüm le yo� ru lup un ve yu mur ta ya bu la ya -
rak k� zar t� l�r. Hem s� cak hem de so �uk tü ke ti le bi lir. 

Us kum ru yaz ay la r�n da Ka ra de niz’e yol al�r. Bo �az
ba l�k ç� la r� ve ai le le ri ne ye ni bir i� ç� kar. Us kum ru la r�n
iç le ri te miz le nip y� ka n�r. Aç�k ha va da ip le re di zi le rek
ku ru tu lur. Ru me li Ka va ��, çi roz de nen bu en fes ba l�k
ku ru su nun ba� l� ca ima lat ye riy di. Geç mi� ola. Ate� te
ütü len dik ten son ra, dö vü lüp sir ke de bek le ti len ve de -
re otu ile ser vis edi len çi roz mey ha ne sof ra la r� n�n de -
mir ba� la r�n dan d�. Çi roz de nin ce bü yük �a ir Or han Ve -
li’nin Char les Cros’dan çe vir di �i ün lü �ii ri ha t�r la y�p,
ya z� y� onun la ba� la ya l�m.

Ç� ROZ NA ME
Be yaz ko ca man bir du var-çıp lak mı çıp lak
Üze rin de bir mer di ven-yük sek mi yük sek
Du var di bin de bir Ç� ROZ-ku ru mu ku ru
Bir he rif gel di el le ri-kir li mi kir li
Tut mu� bir çe kiç bir çi vi-siv ri mi siv ri
Bir bü yük yu mak da si cim-zor lu mu zor lu
Çık tı mer di ve ne der ken-yük sek mi yük sek
Mıh la dı siv ri çi vi yi-tak tak da tak tak
Du va rın ta te pe si ne-çıp lak mı çıp lak
At tı çe ki ci elin den-dü� al la hım dü�
Tak tı çi vi ye si ci mi-uzun mu uzun
As tı ucu na çi ro zu-ku ru mu ku ru
�n di mer di ven den tek rar-tı kır da tı kır
Sır tın da çe kiç mer di ven-a�ır mı a�ır
Çek ti git ti ba� ka ye re-uzak mı uzak
O gün bu gün dür çi roz cuk-ku ru mu ku ru
Mez kûr si ci min ucun da-uzun mu uzun
Na zik çe sal la nır du rur-du rur mu du rur
Ben bu hi kâ ye yi düz düm-ba sit mi ba sit
Ku dur sun ba zı adam lar-cid di mi cid di
Ve gül sün di ye ço cuk lar-kü çük mü kü çük

Murat  KATOĞLU

Y

USKUMRU
iÇKiYE YASAK DE�iL DÜZENLEME

“Huzurumuzun üstünde tepiniyorlar” diyen Kadife Sokak ve
Çevresine Huzur Platformu ise içkili mekânların yine Kadıköy’ün
içinde, ula�ımı kolay, gayrimeskun yerlere ta�ınmasını öneriyor.  

● Gökçe UYGUN

E� len ce me kân la r� ile ko nut alan la r� n�n iç
içe ol du �u kent le rin te mel so run dur “öz -
gür lük ler” me se le si... Al kol al ma ve e� len -

me öz gür lü �ü ile evin de su kű net için de ya �a ma
öz gür lü �ü hep kar �� kar �� ya ge lir. Uzun bir sü re -
dir Ka d� köy’de de ben zer bir du rum ya �a n� yor.
Ka d� köy lü genç ler, Çar ��, Mo da ile Ba ha ri ye’nin
ke si� ti �i nok ta da bu lu nan ve “Bar lar So ka ��”
ola rak bi li nen Ka di fe So kak’ta ge ce sa at ler de bu -
lu �a rak, iç ki içip e� le ni yor lar. Ki mi za man so -
kak ta ki me kân la r�n pa ha l� l� ��n dan ki mi za man 
da sa de ce zevk ten so kak ta içen genç ler den ba z� -
la r� al kol du va r� n� a� t� ��n da ise or ta ya na ho� gö -
rün tü ler ç� k� yor, ma hal le li yi ca n�n dan bez di ren
olay lar ya �a n� yor. 

� MA HAL LE L� RA HAT SIZ...
�l çe nin her tür lü so ru nun dan so rum lu olan ve

çöz mek le yü küm lü olan Ka d� köy Be le di ye si ise
bu du rum dan a�� r� de re ce de ra hat s�z olan ma hal -
le sa kin le ri nin �i kâ yet le ri nin art ma s� üze ri ne, du -
ru ma mü da ha le ede rek bir ka rar al d�. Ka d� köy
Kay ma kam l� �� ile gö rü� al�� ve ri �in de bu lu nan
Be le di ye, 28 �u bat 2013 ta ri hin de, kay ma kam -
l�k la ko or di ne li ola rak bir ka rar al d�. Bu na gö re;
Ca fe ra �a Ma hal le si’nde Dr. Esat I��k Cad de si,
Sa k�z Gü lü, Dr. �h san Ün lü er, Ha c� �ük rü, Mi ra -
lay Na z�m, Ara y� c� ba ��, Da ma c�, Sa k�z ve Ha lis
Efen di so kak lar da bu lu nan te kel, bü fe ve ku ru ye -
mi� çi le rin ça l�� ma sa at le ri, ön ce den 06.00-24.00
idi. An cak ike mat gâ h�n yo �un ol du �u Ca fe ra �a,
Os ma na �a ve Ra sim pa �a ma hal le le rin de �i kâ yet -
ler ço �al ma ya ba� la y�n ca, bu böl ge ler de bu lu nan
ve al kol lü içe cek sa tan mar ket, bak kal, bü fe, te -
kel ve ku ru ye mi� ba yi le ri nin (R�h t�m böl ge si ha -

riç) 08.00’de aç� l�p 22.00’de ka pan ma s� na ka rar
ve ril di.

� KAL DI RI MA MA SA SI NI RI!
Bun dan k� sa bir sü re ön ce ya p� lan bir ba� ka

dü zen le me ile de Ka di fe So kak’ta kal d� r�m la ra
ma sa at�l ma s� na izin ve ril me me ye ba� lan d�. Ka -
d� köy’de bir çok cad de ve so kak ta, ka p� ön le ri ve
ya ya alan la r� bel li s� n�r lar da hi lin de, ma sa at� la -
rak kul la n�l ma s� na kar ��n, Ka di fe So kak’ta kal d� -
r�m ge ni� li �i ba z� yer ler de tek ma sa at� m� na da hi
uy gun de �il. Ka d� köy Be le di ye si, “�im di ye ka -
dar, uy gun yer ler de, bel li oran da izin ve ri len ma -
sa iz ni nin su is ti mal edil me si, ya ya la r�n araç yo -
lu nu kul lan mak zo run da kal ma s� üze ri ne, ‘Kent
ya �a m�n da; ön ce li �i miz olan ço cuk lar, ka d�n lar,
en gel li ler ve ya� l� lar la bir lik te ya ya la r� da ko ru -
mak zo run da y�z’ di ye rek, bu so kak ta kal d� r�m la -
ra ma sa ko nul ma s� na izin ver mi yor. 

� YA SAK DE ��L SI NIR LA MA...
An cak bu dü zen le me, ka rar dan et ki le nen 50

ba yi sa hi bi ve ba z� Ka d� köy lü -
ler ta ra f�n dan “Ka d� köy’de iç ki
ya sa ��” ola rak al g� lan d�. Hat ta
Ba� ba kan Er do �an bi le “Bu gün
bir �ey duy dum. Ka d� köy'de
CHP Be le di ye si bel li bir sa at ten
son ra al kol sa t� �� ya da al kol lü
yer le rin ka pa t�l ma s� ko nu sun da
ya sak koy mu�. Bu nu Ak Par ti
yap say d� k� ya met ko par d�. Ya p� -
lan i� yan l�� t�r de mi yo rum, ben ce
do� ru” de di. Ka ra ra kar �� ç� kan
Te kel bü fe i� let me ci le ri ise im za
top lu yor. �n ter net te, www.chan ge.org’da im za
kam pan ya s� ba� la t�l d�. Kam pan ya ile “Ka d� köy
Ka di fe So kak ve çev re sin de 22:00’dan son ra i� -
let me ler sa t�� yap ma ya de vam et sin” is te ni yor.

� BA� KAN ÖZ TÜRK: ‘�S TE YEN
�S TE D� �� YER DE �ÇE B� L�R’

Hem Ba� ba kan’a ya n�t ve ren hem de Ka d� -

köy lü le re aç�k la ma ya pan Ka d� köy Be le di ye
Ba� ka n� Se la mi Öz türk, “Ka d� köy’de iç ki ya sa ��
söz ko nu su de �il. �s te yen is te di �i yer de içe bi lir.
Biz bu uy gu la ma y� ko nut do ku nul maz l� �� n� ko -
ru mak için yap t�k” de di. Öz türk, özel lik le Dr. �h -
san Ün lü er So kak’tan bü yük �i kâ yet ler gel di �i ni
vur gu la ya rak, �un la r� an lat t�: “O ma hal le de otur -
du �u nu zu dü �ü nün. Ak �am geç sa at le re kadar in -
san lar so kak lar da, si zin evi ni zin gi ri �i ne otu rup
iç ki içi yor, gü rül tü ya p� yor, sa bah bir uya n� yor -
su nuz ba k� yor su nuz ki ka p� n� z�n önün de hiç ta n� -
ma d� �� n�z 2-3 ki �i ya t� yor. Bu öz gür lük de �il. Si -
zin öz gür lü �ü nüz ba� ka s� n�n öz gür lü �ü nün ba� -
la d� �� yer de bi ter. Bun lar ka bul edi le bi lir �ey ler
de �il. Bu olay la r�n böl ge de ki te kel ba yi ler de sa -

t� lan iç ki ler den kay nak lan d� �� -
n� tes pit et ti �i miz için te kel ba -
yi le ri nin ka pan ma sa ati ni
02.00’dan 22.00’a çek tik.

Ka di fe So kak'a ge lin ce,
bu ra da kal d� r�m la ra ko nu lan
ma sa-san dal ye ler va tan da �a
yü rü ye cek yol b� rak m� yor.
Ço cu �u nun pu se ti ni iten an -
ne, en gel li va tan da�, ço cuk -
lar kal d� r� m� kul la na m� yor,
yo la in mek zo run da ka l� yor.
Böy le bir �ey ka bul edi le -

mez. Ka di fe So kak’ta za ten kal d� r�m lar 1
met re. Bi zim ön ce li �i miz be le di ye ola rak, o böl -
ge de ya �a yan lar. Bu yüz den ge ri ad�m at ma ya ca -
��z. Ka d� köy’de en gel li le rin ula �a ma ya ca �� hiç -
bir yer kal ma ya cak.”

� KA DI KÖY ÖZ GÜR DÜR...
“Ku yum cu lar sa at.19.00’da ka pa t�l mak ta d�r.

Bu ra dan ha re ket le ‘Al t�n kul la n� m� ve ya sa t� ��

ya sak lan d�’ de ni le me ye ce �i gi bi bi zim ka ra r� m� -
za da ‘iç ki ya sa ��’ de ni le mez” di ye ör nek ve ren
Ba� kan Öz türk, “Al d� �� m�z ka ra r�n ar ka s� na s� �� -
na rak bu nun ‘iç ki ya sa ��’ ol du �u nu söy le yen le -
rin fark l� amaç la r� ol du �u nu bi li yo ruz. Ka d� -
köy’de ki dü zen le me nin, Tür ki ye’nin ba z� böl ge -
le rin de ça� d� �� ka fay la uy gu la nan ya sak ve k� s�t -
lama larla il gi si yok tur. Ka d� köy, öz gür lük le rin
do ya do ya ya �an d� �� bir böl ge dir ve öy le de ka -
la cak t�r. Bun dan da bü yük mut lu luk duy mak ta -
y�z” di ye ko nu� tu. 

� ‘BAR LAR SO KA �I DE ��L
KA D� FE SO KAK’

Ka d� köy Be le di ye si’nin bar lar ve te kel bü fe -
le riy le il gi li son dü zen le me le ri ne de niy le ba s�n da
ç� kan çe �it li ha ber ler üze ri ne ma hal le sa kin le ri
Ga ze te Ka d� köy’e ade ta iç le ri ni dök tü ler. Ka d� -
köy’ün es ki kök lü mu te na l� �� n� kay bet me si ni is -
te me dik le ri ni be lir ten semt sa kin le ri, bu so run -
lar la da ha ilk gün den mü ca de le ye ba� la m�� lar.
So run lar la ba� lan g�ç ta te kil ola rak mü ca de le et -
me ye ça l� �an Ka di fe, Ha lis Efen di, Dr. �h san Ün -
lü er ve Ha c� �ük rü so kak la r� sa kin le ri, 2002’de
birara ya ge le rek Ka di fe So ka �a Hu zur Plat for -
mu’nu kur mu� ve ak tif mü ca de le ye gi ri� mi� ler.
Son bir kaç y�l d�r ya �a nan ge li� me ler le kap sa ma
ala n� n� da ge ni� le ten ve Esat I��k, Ara y� c� ba ��,
Dal ga, Res sam �e ref Ak dik, Mi ra lay Na z�m gi bi
çev re so kak la r� da içe ren in si ya tif “Ka di fe So kak
ve Çev re si ne Hu zur Plat for mu” ad�y la ye ni den
ak tif le� mi�. “So kak la r� m� z� fü tur suz ca is tis mar
eden ve gi de rek yay g�n la �an so kak içi ci li �i yü -
zün den çok zor gün ler ge çi ri yo ruz” di yen ma hal -
le sa kin le ri, özet le �un la r� an lat t� lar:

“36 bi na n�n yer al d� ��, yak la ��k 200 metrelik
Ka di fe So kak’ta 30’a ya k�n iç ki li yer var. So kak
bu yü kü kal d� ra m� yor. Da ha ön ce de so run lar ya -
�� yor duk. Y�l lar ca bar la r�n ya rat t� �� gü rül tü ve
çev re kir li li �i so run la r�y la u� ra� t�k. Ama özel lik -
le si ga ra ya sa ��n dan son ra du rum ‘va him’ hal al -
d�. Sa de ce Ka di fe So kak de �il, tüm çev re cad de
ve so kak lar sa bah la ra ka dar iç ki li gü ruh lar ta ra -
f�n dan i� gal edi li yor.  

De lik siz bir uy ku uyu mak bi ze ha ram ol du.
Biz ler iç ki ye ve ya bar la ra kar �� in san lar de �i liz,
ama 40 y�l l�k so ka �� m� z�n böy le i� ga li ne kar �� -
y�z. Ko ca bir sem tin hal k� olarak ade ta ce za lan -
d� r� l� yo ruz. Bir �ey söy ler sek ala ya, teh di de ma -
ruz ka l� yo ruz. Bi ze bu ra dan ta �� n�n di yor lar. �n -
saf! Ki min so ka ��n dan ki me git di yor su nuz? Ka -
d� köy Be le di ye si’ne, ya p� lan son dü zen le me için
te �ek kür edi yo ruz. An cak ar t�k ni ha i, ke sin ve
ger çek bir çö züm is ti yo ruz. Bu çö züm, bar la ra
yo �un ko nut ala n� d� ��n da bir yer gös te ril me sin -
den ge çi yor. Böy le ce hem bi zim çek ti �i miz �s t� -
rap lar son bu la cak, hem de bar lar ra hat ça ti ca ri
fa ali yet le ri ne de vam ede bi le cek.”

Kadıköy’de içki yasağı yok!
�stanbul’da gece hayatının en renkli ya�andı�ı bölgelerden biri olan

Kadıköy’de Barlar Soka�ı olarak bilinen Kadife Sokak’tan yükselen ‘içki
�ikâyetleri’ üzerine harekete geçen Kadıköy Belediyesi, ilçedeki

3 mahallede içki satan büfelerin çalı�ma saatlerini 24.00’dan 22.00’a çekti.
Amaç; sokak sakinlerinin rahatsız olmasını önlemek...

Tekellere içki ruhsatını Kadıköy
Belediyesi de�il Kadıköy
Kaymakamlı�ı vermi�ti...

KADiFE Sokak’la kesi�en Dr. �hsan Ünlüer
Sokak, Temmuz 2011’de kanl� bir sald�r�yla
sars�lm��t�. Sokakta içki içen bir gruba, “Bir
daha burada içki içmeyeceksiniz” diyerek
sald�r� olmu�tu. Ard�ndan sosyal payla��m

sitelerindeki “Kad�köy’de b�çaklanan
arkada�lar�m�zla dayan��mak için

bulu�uyoruz!” ça�r�s�yla bulu�an yakla��k
200 ki�i, sald�r�y� protesto etmi�ti. 

BARLAR SOKAĞI'NDA
‘BARBAR SALDIRI’

OLMUŞTU

Bölgede birçok apartmanın giri�ine, gece olu�an i�gallere kar�ı önlem
amacıyla demir kapılar yapılmı�. Mahalleli, eski bir Kadife Sokak sakini olan,
de�erli yazar merhum Melih Cevdet Anday’ın barların verdi�i rahatsızlıklar

yüzünden evini bırakıp ta�ınmak zorunda kalmı� oldu�unu söylüyor. 
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Us ta ak tör �z zet Gü nay, bu haf ta so nu
�s tan bul Kla sik Oto mo bil ci ler Der -
ne �i’nin (�KOD) ko nu �u ol du ve

ken di si ne ya p� lan sür priz le “K� r�k Plak” fil -
min de Ye �il çam si ne ma s� na ad�m at ma s� n�
sa� la yan rol ar ka da �� 1955 mo del Pon ti ac
mar ka araç la 54 y�l son ra tek rar bi ra ra ya
gel di. 

Us ta oyun cu, ay n� za man da der ne �in
Ka d� köy’de ki mer ke zi nin bün ye sin de bu lu -
nan, Türk si ne ma s� na emek ver mi� sa nat ç� -
la r�n fo to blok la r�n dan ve pi kap, gra mo fon,
si ne ma afi� le ri, es ki rad yo gi bi çe �it li ak se -
su var lar la de ko re edil mi�
Ye �il çam Ca fe’de,
kla sik oto mo bil ve
Ye �il çam se ver ler le
bu lu� tu. �z zet Gü -
nay, an ti ka ko lek si -
yon cu lu �u ko nu sun -
da de ne yim le ri ni ak -
tar d� ve kla sik oto mo -
bil ko lek si yon cu lu �u
ko nu sun da bil gi al d�.
Söy le �i nin ar d�n dan yö -
net men li �i ni Ömer Lüt fi
Akad’�n yap t� ��, ba� rol -
le ri ni �z zet Gü nay ve
Tür kan �o ray’�n pay la� t�k la r�,1968 ya p� m� “Ve -
si ka l� Ya rim” ad l� film ken di si ve �s tan bul Kla sik
Oto mo bil ci ler Der ne �i üye le ri ta ra f�n dan bir lik te
iz len di.
� KÜ ÇÜK B�R ROL LE ME� HUR OL DU

Hal dun Dor men ti yat ro sun da oyun cu luk ve
sah ne amir li �i ya par ken Ke mal Film’ den al d� ��
tek lif le Ye �il çam si ne ma s� na
ayak ba san �z zet Gü nay, 1959
y� l�n da Os man Se den’in ya -
p�m c� l� �� n� ve yö net men li �i ni
yap t� �� Ze ki Mü ren ile Bel gin
Do ruk’un ba� rol ler de oy na d� ��
“K� r�k Plak” fil min de Ze ki
Mü ren’in �o fö rü ro lü nü üst len -
mi� ti. Ro lü o ka dar k� say d� ki,
ken di oyu nu nu gö re bil mek için
bir kaç kez fil mi si ne ma da iz le -

mek zo run da kal -
m�� t�. An cak bu kü -
çük rol de ki ba �a r� -
s�, onu y�l lar ca
Türk si ne ma s� n�n
jön le rin den bi ri
ol ma ya ta �� ya cak
ve 100’ün üze -
rin de Ye �il çam
fil mi ne im za
at ma s� n� sa� la -

ya cak t�.
�s tan bul Kla sik Oto mo bil ci ler Der ne -

�i’ne ko nuk olan �z zet Gü nay, bu bu lu� ma n�n
ken di si için bü yük bir renk ol du �u nu kay det ti ve
söz le ri ne �u �e kil de de vam et ti. 

“Ye �il çam si ne ma s� na ad�m at t� ��m ilk film
olan, 1959 y� l� ya p� m� ‘K� r�k Plak’ ad l� ya p�t be -
nim için fark l� bir önem ta ��r. Ze ki Mü ren gi bi
se si ne çok az rast la n�r bir so list le bir lik te oy na -
mak be nim için bü yük bir �ans ol du. Ro lü mün
çok k� sa ol ma s� na ra� men, yö net men Os man Se -

den’in çok ti tiz dav ran d� �� n� ve ba na des tek ol -
du �u nu ha t�r l� yo rum. Hat ta fil mi da ha son ra si -
ne ma da iz le me ye git ti �im de, ken di mi gör mek
için bir kaç kez ay n� fil mi iz le di �i mi söy le ye bi li -
rim. �s tan bul Kla sik Oto mo bil ci ler Der ne �i’nin,
Ze ki Mü ren’in �o fö rü ola rak kul lan d� ��m 1955
mo del Pon ti ac mar ka ara c� bu la rak, be nim le bu -
lu� tur ma s� bü yük bir jest. Be ni o gün le re, 54 y�l
ön ce sin de ki an� la r� ma gö tür dü ler. Bu yüz den
ken di le ri ne min net ta r�m. Bu ara da �KOD üye le -
ri nin bir dö ne me dam ga s� n� vur mu� bu an ti ka
araç la ra ver dik le ri de �e ri ve ge le cek ne sil le re ta -
�� ma gay ret le ri ni gör düm ve ken di le ri ni bir an ti -
ka ko lek si yo ne ri ola rak da ay r� ca kut la mak is te -
rim. Bu ho bi yi ya �a yan tüm ar ka da� lar la pa ra lel
dü �ün ce de yiz. Geç mi� de �er le ri mi ze ola bil di -
�in ce sa hip ç�k ma l� ve ko ru ma l� y�z.”

�s tan bul Kla sik Oto mo bil ci ler Der ne �i Ba� -
ka n� Ser kan Okay ise �u de �er -
len dir me yi yap t�. “Ye �il çam si -
ne ma s� kla sik oto mo bil sev gi mi -
zin da ya nak nok ta la r�n dan bi ri -
dir. Ço �u mu zun ço cuk lu �u bu
araç la r�n çev re sin de geç mi� tir.
Es te tik le riy le, kon for la r�y la, ni -
ke laj yük lü ak se suv ar la r�y la gü -
nü müz araç la r�n dan çok fark l� -
d�r lar kla sik oto mo bil ler. �s tan -
bul Kla sik Oto mo bil ci ler Der ne -
�i ola rak bu araç la r� gü nü müz

ko �ul la r�n da ya �a t�p ge le ce �e ta �� mak mis yo nuy -
la ha re ket edi yo ruz. Bu ara da Ye �il çam si ne ma -
s� n� da her f�r sat ta gün dem de tut mak, emek ve -
ren le ri ne her f�r sat ta say g� la r� m� z� ifa de et mek
ad� na bu gün Sa y�n �z zet Gü nay’a bir jest ya p�p,
Ze ki Mü ren’in �o för lü �ü nü yap t� �� ilk fil min de
kul lan d� �� 1955 mo del Pon ti ac mar ka araç la ken -
di si ni bu lu� tur mak is te dik. He pi mi zin an� la r�n da
çok özel bir ye ri ola cak bu gü nü �z zet Bey’le bir -
lik te pay la� t� �� m�z için çok mut lu yuz”
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Türk Anneler Derne�i Kadıköy �ubesi’nin 25.
ola�an genel kurulu, 13 Mart Çar�amba günü

yapıldı. Genel kurulda derne�in 3 yıllık faaliyetleri,
gider ve gelir listeleri okunduktan sonra yönetim ile
denetim kurulları ibra edildi. 48 ki�inin oy kullandı�ı

seçimde daha sonra yeni yönetim ve denetim
kurulu seçimi yapıldı. Türk Anneler Derne�i,

40 üniversite ö�rencisine burs, 10 yardıma muhtaç
aileye gıda, kitap, ilaç, giysi ve ayakkabı ve nakdi
yardımlarda bulunuyor. Derne�in Kadıköy �ubesi

ayrıca, huzurevlerini ziyaret ediyor, burslu
ö�renciler ve gönüllü annelerin kayna�ması için

kahvaltı ve yemekli toplantılar düzenliyor...

‘Serbest’ fotoğraflar
ARANIYOR!

SANAL al��veri� sitesi Bitenekadar.com,
foto�raf payla��m� ve üretimini te�vik etmek

amac�yla ödüllü bir foto�raf yar��mas�
düzenliyor. Bu y�l ilki gerçekle�tirilecek olan

“Serbest Konulu Foto�raf” yar��mas�na isteyen
herkes tek bir foto�raf� ile kat�labilecek.

Ba�vurular 22 Nisan’a kadar yapabilecek.
Oylamalar�n 2 etap �eklinde yap�laca��

yar��mada, 1. etap oylamalar, 19 Mart’ta
ba�layacak ve 30 Nisan’da sona erecek. En

çok oy al�p, 2. etaba kalan 30 foto�raf�n
oylamas� ise, 1 May�s’ta ba�lay�p, 14 May�s’ta
son bulacak. 2. etap sonunda dereceye giren,
ilk 20 foto�raf kat�l�mc�lar�n�n ödüllendirilece�i

yar��ma sonuçlar� ise, 16 May�s’ta
“http://www.facebook.com/ bitenekadar”
adresinde ilan edilecek. Yar��mada birinci

seçilen foto�raf�n sahibine; Apple iPhone 5,
ikinciye Apple IPad Mini Tablet, üçüncüye

Toshiba Transmemory 64 GB USB, özel kat�l�m
ödülü olarak ise, dördüncü ve yirminci aras�
herkese Toshiba Transmemory 16 GB USB

hediye edilecek. Yar��ma kurallar� ile ilgili
detayl� bilgi

www.bitenekadar.com/yardim/detay/17/171
adresinden al�nabilir.

Izzet Günay’a ‘Kırık plak’ sürprizi

Türk Anneler Derneği’nin genel kurulu vardıTürk Anneler Derneği’nin genel kurulu vardıTürk Anneler Derneği’nin genel kurulu vardıTürk Anneler Derneği’nin genel kurulu vardıTürk Anneler Derneği’nin genel kurulu vardıTürk Anneler Derneği’nin genel kurulu vardı

�lk fil min de Ze ki Mü ren’in �o för lü �ü nü yap tı �ı araç la 54 yıl son ra
Kadıköy’de kar �ı la �an �z zet Gü nay, ken di si ne bu sür pri zi ha zır la -

yan �s tan bul Kla sik Oto mo bil ci ler Der ne �i’ne te �ek kür et ti. 
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Ka d� köy Be le di ye si’nin dü zen le di -
�i Ba ha ri ye’de ki Sa nat kar lar So -
ka ��’n�n (Ali Sua vi So kak) sa kin -

le ri, bu gün ler de Ma y�s ay� so nun da dü -
zen len me yi plan la d�k la r� Ba har Fes ti va li
için ha z�r l�k la r� n� sür dü rü yor. 

Ka d� köy Sa nat kar lar So ka �� sa -
kin le rin den ve ay n� za man da so kak
için olu� tu ru lan yö ne tim ku ru lu nun
ba� ka n� olan res sam �s ma il K� l�nç,
so kak ta ken di eser le ri ni üre tip, ken di
eser le ri ni sat t�k la r� n� be lir te rek, “Bu
so kak ta fa ali yet gös te ren 30 sa nat kâr
ola rak yap t� �� m�z i� ler le ayak ta dur -
ma ya ça l� �� yo ruz” di yor.  

So kak ta ki sa nat kâr la r�n ka ri ka tür,
cam, çi ni, re sim gi bi eser ler  üret ti �i ni
vur gu la yan K� l�nç, so ka �� can lan d�r -
mak ve ara l�k s�z üre ten sa nat kâr la r�
ta n�t mak ama c�y la bir ba har �en li �i
dü zen le mek için ça l�� ma la r� n�n sür dü -
�ü nü de söz le ri ne ek li yor. Bu amaç la
ilk ola rak Ma y�s ay� so nun da ya da
Ha zi ran ay� ba ��n da bir fes ti val
gerçekle�tirmek is te dik le ri ni söy le yen
K� l�nç, “Ba har Fes ti va li’ni, Ali Süa vi
So kak ile Ni hal So kak’ta dü zen le me -
yi plan l� yo ruz. Bu nun için Sa y�n Be le -
di ye Ba� ka n� m�z Se la mi Öz türk’le gö -
rü �e ce �iz” de di. 

10 5 - 11 N�SAN 2013 HA BER

‹nal AY DI NO⁄ LU

yun gü zel bir �ey dir. Ya �a ma can l� l�k,
ne �e ve he ye can ka tar. Özel lik le ço cuk -
la r�n ge li �i mi için oyun vaz ge çil mez bir
ge rek si nim dir. Ke yif ve ri ci mad de ler, bir

bö lü mü sa� l� �a za rar l� ol mak la be ra ber, ka -
ra r�n da kul la n� l�r lar sa isim le ri gi bi ha ya t�n
key fi ni ar t� r�r lar. Gün de bir fin can kah ve, bir -
kaç bar dak çay, bel ki bir ka deh k�r m� z� �a rap,
hem sa� l�k, hem lez zet kay na �� olur. Cin sel -
lik in san nes li nin de va m� için �art t�r, hem de
ha ya t�n en bü yük lez zet ve zevk kay na �� d�r.
�ki fark l� in san cin si nin, ka d�n ile er ke �in, sev -
gi ve say g� için de bir bir le ri ne en ya k�n olu �u
ve bir lik te yü ce li �i dir.

Oyun, ke yif ve ri ci mad de ler, cin sel lik, pa -
ra, güç gi bi gü zel �ey le rin tü mü ken di öz ni -
te lik le ri ve ya rar l� yan la r�y la ya �an d�k ça, var -
l�k la r� ha ya ta an lam ve se vinç ka tar. Bu ko -
num dan ç� k�p ba ��m l� l�k ha li ne gel dik le ri za -
man, zevk, se vinç, lez zet ve an lam kay na ��
ol mak ye ri ne ya �a m� ka rart ma ya ba� lar, zev -
ki esa re te dön dü rür ler.

Ge çen haf ta bir dok tor ar ka da �� m� zi ya ret
ama c�y la bir ba ��m l� l�k te da vi mer ke zi ne git -
mi� tim. Uzak tan iz le di �im man za ra ya hiç bir
yü re �in da ya na bil me si ola s� de �il di. Çok var -
l�k l� ai le ler de ye ti� mi�, man ken ler ka dar gü zel
genç k�z lar, tah sil li ve ar tist ler ka dar ya k� ��k l�
de li kan l� lar, çok bü yük var l�k la r� yö net mi�
i�a dam la r� ve bir za man la r�n çok gör kem li
ya �a yan ha n� me fen di le ri et ra fa bo� göz ler le
ba k� yor ve ha pis ha ne ör ne �i ki lit li ka p� lar ar -
d�n da ba ��m l� l�k te da vi si gö rü yor lar d�. 

Ha ya t� yal n�z ca dün ya ya �a m� ola rak gör -
dü �ü nüz, tüm ka rar la r� n� z� dün ya ya gö re ver -
di �i niz, tek de �er ola rak dün ya var l�k la r� n� ka -
bul et ti �i niz ve ken di ni zi dün ya sal ya �a ma
gö re bi çim le di �i niz za man, bo� luk la ra dü� -
me me ola na �� n�z yok tur. “�n sa na da yan ma
ölür, du va ra da yan ma y� k� l�r” der ler. �n san lar
yal n�z ca dün ya ya ve dün ya sal �ey le re odak -
la n�r lar sa, Al lah’�n var l� ��n dan ve ver di �i ruh -
sal zen gin lik ten uzak la �� yor lar. Al lah’tan
uzak la� t�k ça iç le rin de ki bo� luk bü yü yor.
Bo� luk tan kur tu lu� için ki mi le ri ma ka ma, ki -
mi le ri pa ra ya, ki mi le ri �öh re te, ki mi le ri sos yal
ve si ya sal gü ce odak la n� yor lar. Ha yat ama c�
ola rak bun la r� gö rür se niz ha ya t� n�z zor la ��r;
kav ga lar, mü ca de le ler ve f�r t� na lar hu zu run
ye ri ni al�r. O za man, ce hen nem aza b� n� gör -
mek için hiç öbür dün ya y� bek le me ye ge rek
yok tur. Bu dün ya da aza b�n her tür lü sü nü çe -
ker si niz. Her gün ay r� bir kav ga da ay r� bir
yum ruk yer, her gün ay r� bir bo� lu �a dü �er si -
niz. 

Ba ��m l� l�k lar iç te ki bo� lu �u dol dur ma yo -
lu dur. Ha ya t� n�n ama c� n� be lir le ye me yen ler,
ya �a m�n an la m� n� bu la ma yan lar, ya �a ma se -
vin ci ne ula �a ma yan lar, yol la r� na Al lah’a
inanç ve ba� l� l�k için de ç�k ma yan lar, her gün
ay r� bir çu ku ra dü �er ve kur tul mak için her
gün ay r� bir y� la na sa r� l�r lar. 

Ha yat ta yap t� �� m�z her yan l��, söy le di �i -
miz her ya lan, ba� ka in san la ra ve do �a ya
ver di �i miz her za rar, yol aç t� �� m�z her hak s�z -
l�k, her hu kuk suz luk, in san l�k il ke le ri ne uy gun
ol ma yan her dav ra n� �� m�z ya �am bi çi mi mi zi
et ki ler. Biz in san kim li �i ile ev re nin en �e ref li
var l� �� ola rak ya ra t� l� r�z. Bi zim özü müz, ya lan -
c�, do lan c�, stok çu, vur gun cu de �il, in san d�r.
�n san bu dün ya da Al lah’�n ete ke mi �e bü rü -
nen yan s� ma s� d�r. Hiç bir in san, hak s�z l�k, hu -
kuk suz luk, ha sis lik, kin dar l�k, ya lan c� l�k üze ri -
ne hu zur lu bir ya �am ku ra maz. Ya lan la r� m�z,
yan l�� la r� m�z or ta ya ç�k ma sa, ba� ka la r� ta ra -
f�n dan gö rül me se bi le içi miz de aç t� �� ya ra la -
r�, bo� luk la r� biz his se de riz.  

Yok luk la im ti han çok ko lay d�r. Al lah, in -
san la r�n bu dün ya da ki s� na v� n� zor la� t�r mak
ve ge li �i mi ni h�z lan d�r mak için bü yük ser vet,
�öh ret, güç ve re bi lir. Biz bun la ra da ya na rak
ego mu zu bü yü tür, hak s�z l�k la r� ar t� r�r sak ya -
ra la r� m�z da ha de rin le �ir, ha ya t� m� z�n an lam -
s�z l� �� da ha be lir gin le �ir, içi miz de ki bo� luk
da ha bü yür. Çün kü biz in sa n�z; dün ya sal de -
�er le re da la rak, in san do �a s� na ay k� r� bi çim -
de yap t� �� m�z her i� bi lin ci mi zi et ki ler, en bü -
yük za ra r� bi ze ve rir. Suç lu luk duy gu su na,
kor ku la ra, ev ham la ra ka p� l� r�z. Kay bet me
kor ku su bi zi ha sis le� ti rir, ile ri geç me h�r s� k�s -
kanç la� t� r�r, kav ga ve mü ca de le ler ki ni mi zi
ar t� r�r. Bun la r�n hiç bi ri si in san do �a s� na uy -
gun duy gu lar ol ma d� �� için, içi miz de çö kün -
tü, ha ra bi yet ve bü yük bo� luk lar olu� tu rur.

Zih nin de ki ka zan ma h�r s� n�, gü nün ya r� s� -
n� ku mar ma sa la r�n da ge çi re rek ka pat ma ya
ça l� �an ku mar baz lar; ek sik le ri ni, ya lan la r� n�,
ku sur la r� n� unu tup s� za bil mek için �i �e ler de -
vi ren al ko lik ler; ev de sev gi bit ti �i, kav ga gü -
rül tü evi ce hen ne me dön dür dü �ü hal de bir -
bir le ri ne olan ba ��m l� l�k la r� ne de niy le ko pa -
ma yan er kek ler, ka d�n lar; par ça lan m�� ai le le -
rin ya rat t� �� bü yük ac� ile sev gi aç l� �� n� ti ner le
ka pat ma ya ça l� �an ço cuk lar; bir tür lü doy -
mak bil me yen aç göz le ri ni pa ray la do yur ma -
ya ça l� �an za val l� lar; ken di ken di le riy le ba�
ba �a kal mak tan kork tuk la r� için, iç le rin de do -
�an bo� luk la r� ba ��m l� l�k la ra s� �� na rak dol -
dur ma ya ça l� ��r lar. Bir gün ya n� l�p, “Sen ba -
��m l� s�n ar ka da�, te da vi yo lu ara” de se niz en
bü yük tep ki yi si ze gös te rir ve öf key le pat lar -
lar.

Ruh sal zen gin li �e ula� ma dan, sa� l�k l� bir
iç ba r�� olu� tur ma dan, ken di ni ze ve çev re ye
kar �� dü rüst ol ma dan, so rum lu luk la r� n� z� bil -
me den, ta n� ma dan ve Al lah’a ula� mak için
O’nun yo lu na gir me den içi niz de ki bo� luk la r�
ka pa ta maz s� n�z. 

O

ÖN CE SEV Gİ �
�ÇTEK�

BO�LUK ● Gül SÖK MEN

Show TV ha ber mü dü rü, ün lü ha ber spi ke ri
Ali K�r ca, 30 Mart Cu mar te si gü nü Cad -
de bos tan Kül tür Mer ke zi’nde Ka d� köy lü -

ler’le bu lu� tu. So �uk ha va la r�n ar d�n dan gü zel
bir gün ya �a n� yor ken �s tan bul’da, se ven le ri Ali
K�r ca’y� gü zel bir gü ne ter cih et mi� ti…

K�r ca, bir sa at lik söy le �i sin de, di �er ko nuk la -
r�n ak si ne, si ya se te, ha ber le re, gün cel ko nu la ra
hiç gir me di, si ya set mey da n� ye ri ne duy gu lar la,
an� lar la örül mü� bir duy gu mey da n� ya rat t�. 

“Va kit siz �ar k� lar” ad l� ki ta b�n dan yo la ç� ka -
rak, ko nu� ma s� na ba� la yan K�r ca, ha ya t� n�n ak� -
�� n�, ha ya t�n da ki kav �ak la r� ve bu kav �ak lar da ki
in san la r� an lat t�.. 

“Ya nan is kar pin le rin hi kâ ye si” ile ba� la d�
soh be ti ne Ali K�r ca. Can Dün dar’�n çek ti �i klip
e� li �in de, so ba ya sak la d� �� bay ram l�k is kar pin le -
ri ile bir lik te kül olan ve yi tip gi den ha yal le rin
ha ya t� n�n ilk dö nüm nok ta s� ol du �u nu an la tan
ko nu� ma s� na K�r ca, “Bu be nim ha ya t�m da ki bi -
rin ci ders ti, Ha yal le rin ate� ler le ya n�p git me si,
yi ti ril mi� dü� ler di o dü� ler, ama en saf dü� ler”
de di... Ha ya t� n�n ikin ci kav �ak nok ta s�n da, ikin ci
der si ni de an ne sin den al d� �� n� be lir te rek, o ola y�
da �öy le an lat t� Ali K�r ca; “14 ya ��m da Har bi ye -
li ol mak için Ak �e hir’den yo la ç� kar ken, tren de
sah te bir gü lüm se mey le be ni u�ur la ma ya ge len -
le re el sal lar ken içim a� l� yor du, bu nu bir tek an -
nem fark et ti, tren kalk mak üze rey ken, ‘is te mi -

yor san he men in, yü re �i nin se si ni din le ka la ba -
l�k la r� de �il’ de di. Ben de o gün bu gün dür ka la -
ba l�k la r�n ne de di �i ni de �il ken di yü re �i min se si -
ni din le dim.”  

Üçün cü der si ni de bir ar ka ka -
pak ya z� s�n dan al d� �� n� be lir ten
K�r ca, “Sür gün y�l la r�n da ar ka da -
��m Ay han, bir �s veç �i le bin de ça l� -
�� yor du, in ti har et ti. Öy le de di ler..
On dan ka lan ki tap la r� gön der di ler,
a�a be yi bir gün �n gi liz ce söz lü �ü nün
ar ka ka pa ��n a, ‘bu ra da kir li i� ler dö -
nü yor, her kes pe �im de bir gün be -
ni öl dü re cek ler’ di ye yaz m��...
Ar ka ka paktaki ya z�, ba na
üçün cü ders ol du. O gün den
beri, bi zim önü mü ze ko nan
ger çek le rin ger çe �i ni ara r�m”
di ye ko nu� tu. 

De ni zi gör me den de niz ci,
te le viz yo nu ol ma dan te le viz yon cu ol ma se rü ven -
le ri ni de kâh duy gu sal kåh mi za hi ola rak an la tan
K�r ca, Ak �e hir li ol du �u nu be lir te rek,”Biz Nas -
ret tin Ho ca’n�n hem �e ri le ri yiz, onun fel se fe sin -
den de çok �ey ö� ren dim. ‘Si ya set Mey da n� da
Nas ret tin Ho ca’n�n ün lü ‘sen de hak l� s�n’ f�k ra -
s�n dan yo la ç� ka rak ha z�r lan d�. Her kes, ka t� la l�m
ka t�l ma ya l�m, ken di ne gö re hak l� d�r. ‘Her fik ri
din le mek zo run da y�z’ ger çe �i ile do� du Si ya set
Mey da n�” de di.

Prog ra m� na çok önem ver di �i ni vur gu la yan
K�r ca, ko nu� ma s� n�n son bö lü mün de as ke ri okul -
da eni ne bo yu na ö� ren di �i Dum lu p� nar ka za s� n�
an lat t�. 4 Ni san’�n Dum lu p� nar De niz Al t�n ge -
mi si nin ba t� �� n�n 60. y� l� ol ma s� ne de niy le böy le
bir fi nal yap t� �� n� vur gu lu yan K�r ca, “Ti ta nik

film le ri, di zi le ri çev ri lir ken biz ken di Dum lu p� -
nar’�m� z� nu tuk git ti” de di. 

Söy le �i, K�r ca’n�n Dum lu p� nar için çek ti �i
bir klip e� li �in de, “Bir ate� ver ci ga ra m� ya ka -
y�m” tür kü sü nü söy lemesiyle bit ti. Söy le �i den
son ra Ali K�r ca “Va kit siz �ar k� lar” ki ta b� n� hay -
ran la r� için im za la d�, im za s� ra s�n da da bol bol
soh bet et ti.

Vakitsiz şarkılarla Ali Kırca

Ünlü haber spikeri, usta
gazeteci Ali Kırca, geçti�imiz

hafta sonu CKM’de
Kadıköylüler’le biraraya

geldi. Kırca, Kadıköylüler’le
bulu�masında, güncel

konulara hiç girmedi, sıcak
bir sohbet e�li�inde ya�amını

payla�tı.  
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● Muzaffer Ayhan KARA

Mo da’da ba� la yan ve Çan ka ya’da ki ye di
y� l�n ar d�n dan Mo da’da sü ren, Mo -
da’da nok ta la nan bir ha yat… “Nok ta la -

nan” der ken, ona nok ta ko yu la ma ya ca �� n� bi li -
yo rum; Hak k’a yü rü dük ten son ra, can s�z be de -
ni ni top ra �a ver dik ten son ra da ha ya t� m� z�n çok
renk li ve dop do lu bir par ça s� ola rak sa de ce ai le -
siy le de �il, emi nim ki ait ol du �u ulus la ya �a ya -
cak. 

� ÇOK YÖN LÜ B�R HA NI ME FEN D�
Mo da’dan Çan ka ya’ya öl çü süz bir za ra fe tin,

bu lun du �u her or ta m� ku cak la yan, ha yat ve ren
çok yön lü bir ha n� me fen di nin ad� d�r Emel Ko ru -
türk. “First Lady” kav ra m� n�n içi ni tas ta mam
dol du ran, 1973-1980 y�l la r� ara s�n da sos yal ki �i -
li �iy le, ede bi ya ta ve sa na ta ya k�n l� ��y la, Fran -
s�z ca ve �n gi liz ce bil gi siy le ku ra bil di �i ili� ki ler -
le; do na n�m l�, bi ri kim li ve ka riz ma tik ki �i li �iy le
Çan ka ya’y� hal ka açan bir ev sa hi be siy di. Ge rek
yurt  d� ��n dan ge len ko nuk la ra ge rek se yurt d� ��
ge zi le rin de ki zi ya ret et ti �i kim se ler de viz yo ner
ki �i li �iy le iz b� ra k�r d�. 

Seç kin kim li �i ne kar ��n bir o ka dar da al çak
gö nül lüydü. Se ve cen, ho� soh bet ya n�y la ge rek
Kö�k’te ki yö ne ti ci ve ça l� �an lar la ge rek se ak ra -
ba la r�, ya k�n la r�, sos yal ha ya t� için de ki kim se -
ler le çok s� cak t� ili� ki le ri… Cum hur ba� ka n�
olan e�i Fah ri Ko ru türk’e bü yük say g� du yar d�,
ai le si ne çok dü� kün dü ve ço cuk la r� na, to run la r� -
na hat ta ak ra ba la r� na olan �ef ka ti öl çü süz dü. Bu
yön den �ans l�y d�; Mo da’da bir as�r d�r sü ren bir
ha ya t� ta �� yor du san ki… �ki o� lu Os man Ko ru -
türk ile Sa lah Ko ru türk ve e�i Zer gün Ko ru türk
dip lo mat ola rak ça l� ��r ken dö nüp do la ��p Mo -
da’ya, onun ya n� na ge li yor du. Os man Ko ru -
türk’ün e�i Su zan Ha n�m da ta bi i… K� z� Ay �e
Ar z�k ve da ma d� Ah met Ar z�k ile Mo da’da iç
içey di ler. Dört de to ru nu var d� ya� ça bir bi ri ne
ya k�n olan; Os man Bey’in o� lu Sel çuk, Sa lah
Bey’in ço cuk la r� Meh met ve Ay �e, Ay �e Ha -
n�m’�n o� lu �e rif. Hep si de ba ba an ne le ri ne ve
an ne an ne le ri ne çok dü� kün dü. Ha yat ta ka lan
son kar de �i Say nur Aral’� da pek çok se ver di,
ara la r�n da ki iki ya� far ka kar ��n ikiz gi biy di ler,
çok da iyi an la ��r lar d�. 

Emel Ko ru türk hay van la r� da çok se ver di.
Ca no, ha ya t� n�n son on y� l�n da ki can yol da� la -
r�n dan d�. Si yah-be yaz renk ler de ki bu ke diy le
ile ti �im le ri bam ba� kay d�. �ki si de bir bi ri ne tut -
ku luy du. Ca no, �im di ol duk ça üz gün, pe ri �an…
Ha n� me fen di’si ni kay bet ti �i ilk bir iki gün sak -
lan d� ev de. (Ba ba s� n� kay bet ti �in de ye �e nim de
ben zer bir tep ki ver mi� ti, hiç unut mu yo rum)
Hu zur suz, s� k�n t� l�… Ka p� di bin de bek li yor gi -
dip, ç� k�p gel me si ni umu yor bel ki de… 

� C�M COZ APART MA NI
Mo da’da, ev len me den ön ce ki ai le so ya d� n�

ta �� yan Cim coz Apart ma n�’n�n en üst ka t�n da ki
fe rah bal kon lu da ire sin de ki ge ni�
sa lon, ade ta bir sa nat mü ze si gi -
bi dir. Bi li nen Türk res sam la r� -
n�n eser le ri ve da ha pek çok ob -
je den ken di ni ala maz in san
ora da. Ai le den ka lan k�y met li
an ti ka par ça lar, kon sol lar,
�am dan lar, oy ma l� ça l�� ma
ma sa s�; Fik ret Mu al la, �e -
ker Ah met Pa �a, �b ra him
Çal l�, Bed ri Rah mi im za l�
re sim ler; çer çe ve ler de ki
an� lar ve kü tüp ha ne…
Ken di si nin “bal kon da

ga ze te oku yan adam” res mi de ora da d�r. O re -
sim de be tim le di �i, ba ba s� Sa lah Cim coz’dur. 

� RES SAM EMEL KO RU TÜRK
Emel Ko ru türk, re sim ça l�� ma la r� na Not re

Da me De Si on son ra s�n da li se ö� re ni mi sür dür -
mek için git ti �i Lo zan’da ba� lar. 1933’te Cum -
hu ri yet’in 10. y� l� do la y� s�y la dü zen le nen ser gi -
ye ka t� l�r ve yap t� �� ça l�� ma Ata türk’ün de dik -
ka ti ni çe ker. Li se ö� re ni mi ni ta mam la y�p yur da
dön dü �ün de �s tan bul Gü zel Sa nat lar Aka de mi -
si’ne ba� lar. Re sim bö lü mü nü �b ra him Çal l�
Atöl ye si’nde ça l� �a rak 1936’da bi ti rir. “Ga zi’ye
�ük ran” ad l� tab lo su ha len An ka ra Re sim Hey -
kel Mü ze si’nde dir. Bü tün bun la ra, yap t� �� sa y� -
s�z tab lo ya ve Kül tür ve Tu rizm Ba ka n�’n�n bi le
ha ya t� n� kay bet ti �in de ar ka s�n dan Tür ki ye’nin
ye ti� tir di �i önem li res sam lar dan bi ri ol du �u na
dik kat çe ke rek, “Emel Ko ru türk hiç ku� ku suz
Tür ki ye’de sa na t�n ge li �i mi ve ko run ma s� ad� na
fev ka la de önem li kat k� lar da bu lun mu� k�y met li
bir sa nat in sa n�y d�” di ye me saj ya y�n la ma s� na

kar ��n, yi ne de al çak gö nül lü lük le ad� n�n
önü ne “res sam” s� fa t� ko nul -
ma s� na tep ki gös te rir di. Oy sa,

ken di si ne dö nük al g�, ne ka dar
bas t�r sa da ça� da� ön cü Türk

res mi nin önem li isim le rin den
ol du �u yö nün de dir. Nu ri �yem,

Av ni Ar ba� gi bi Türk res mi nin
önem li isim le ri de Aka de mi’den

ar ka da �� d�r. Ni te kim, ka mu oyu ilk
kez Cum hu ri yet ga ze te sin den ö� -

ren di ve fa t� n� ve ha ber ga ze te nin kül tür say fa -
s�n da “6. Cum hur ba� ka n� Fah ri Ko ru türk’ün E�i
Res sam Emel Ko ru türk Ya �a m� n� Yi tir di” ba� l� -
��y la ya y�n lan d�. 
� MO DA’DAN ÇAN KA YA KÖ� KÜ’NE

Emel Ko ru türk, Çan ka ya Kö� kü’ndey ken de
sa na ta ve kül tü re kol ka nat ge rer. 6. Cum hur ba� -
ka n� m�z Fah ri S. Ko ru türk’le bir lik te An ka ra
Dev let Re sim ve Hey kel Mü ze si’nin ku rul ma s� -
n� sa� lar. Hat ta, ba ba s� Sa lah Cim coz’un öte den
be ri des tek le di �i, ya �a d�k la r� Mo da’da ki kö�k te
bir oda s� n� ça l�� ma s� için ken di si ne tah sis et ti �i
Türk res mi nin bü yük is mi Fik ret Mu al la’n�n çok
sa y� da res mi ni de mü ze ye ka zan d� r�r. (Bu ara da,
Fik ret Mu al la’n�n Fran sa’da ki me za r� n� da Tür -
ki ye’ye nak let tir mi�, dö ne min
ba� ba ka n� Ece vit’e ri ca ede -
rek gü zel bir an�t me zar ya -
p�l ma s� n� da sa� la m�� t�. Gi -
dip Ka ra ca ah met’te biz zat
gör dü �üm o me zar ha ki ka -
ten de çok es te tik) Da ha s�,
1970’ler de An ka ra ve �s -
tan bul’da özel sa nat ga le -
ri le ri nin aç�l ma s� n� da te� -
vik ve hi ma ye eder.
Kö�k te ken di si ne ar ma -
�an edi len ve sa lon la r�
dol du ran çok sa y� da res -
mi de Kö�k en van te ri ne
ge çi rir ve ora da b� ra k�r.
Hat ta, Kö�k te ya �a d�k la r� sü re ce
kul lan d�k la r� an ti ka e� ya la r�; ha l�, avi ze, kol tuk,
ma sa-san dal ye le ri de ken di si ge ti rir. 

� B�R ASIR MO DA’DA
6. Cum hur ba� ka n� m�z Fah ri S. Ko ru türk’ün

Çan ka ya Kö� kü’nde 1980 Ni sa n�’nda bi ten gö -
re vin den son ra, Ko ru türk çif ti ye ni den Mo -
da’da ki Cim coz Apart ma n�’na dö ner ler. Ev len -
dik ten son ra yer le� tik le ri ve uzun y�l lar bir lik te
ya �a d�k la r� bu ad res te ya �a ma ya ba� lar lar. Do� -
du �u 1915 y� l�n da sa de ce bir kaç evin yer al d� ��
Mo da, bir as�r bo yun ca de �i �im ler ge çir se de
vaz ge çil mez bir yer olur Emel Ko ru türk için...
Sa k�z a�aç la r�, ya za do� ru �h la mur la r�n ko ku su,
o de niz, o ufuk ve ku� la r�n c� v�l t� s�, mar t� la r�n
ç�� l�k la r�…  

Her kes gi bi ya �ar d� Ha n� me fen di Mo da’da.
Halk tan bi riy di. Çar ��-pa zar do la ��r, her ke sin

git ti �i lo kan ta ya gi der, ku afö rü ne ç� kar, va pu ra
bi ner, kom �u la r�y la, kar �� la� t� �� es naf la soh bet
eder di. Fe ner bah çe’yi tu tar ve fut bo la da il gi du -
yar d�. Fe ner bah çe’nin ka zan d� �� maç la r�n mut -
lu lu �u nu pay la� t� ��, te le fon la� t� �� ar ka da� la r� da
var d�. Ya ban c� ba s�n dan da ya rar la na rak ak tü el
ge li� me le ri de iz le mek ten ge ri kal maz d�. 

� ÇO CUK BAH ÇE S�N DE K� BÜST
Emel Ko ru türk, so ya d� n� Ata türk’ün ver di �i

Cum hur ba� ka n� m�z Ko ru türk’e, fev ka la de say g�
du yar d�. Za ten iki si de ge rek ai le de ge rek se ya -
k�n çev re le rin de ba� l� l� ��n, za ra fe tin, iç ten li �in,
say g�n l� ��n tim sa liy di. Fah ri Ko ru türk, he nüz
kur may yar bay iken or tak dost la r� de ni zal t� c�
Ne ca ti Bey ara c� l� ��y la iz di vaç tek lif et mi�, k� sa
sü re de 1944’te ev len mi� ler di. 1987’de ya �a m� n�
yi ti ren Cum hur ba� ka n� m�z la 43 y� l� a� k�n bir lik -
te bir ha yat tan son ra da onun de �er li an� la r�, ço -
cuk la r� ve to run la r�y la ya �a d� Ha n� me fen di. Ne
ki, dai ma “Fah ri Bey”i öz le ye rek. 

Y�l lar ön ce ken di si ni Cim coz Apart ma -
n�’nda zi ya ret ede rek 6. Cum hur ba� ka n� m� z�
Mo da Ço cuk Par k� için de ki büs tü nün önün de
an ma is te �i mi ze ön ce, yi ne her za man ki gi bi al -
çak gö nül lük le s� cak bak ma d�. Hem na s�l ol sa
An ka ra’da Dev let Tö re ni ya p� l� yor du. Fa kat,
onun mü te va z� yak la �� m� n� bil di �im den Mo da l� -
la r�n da si vil bir tö ren le her y�l an ma is te �i ko -
nu sun da �s rar l� ol dum ve zar zor da ol sa r� za s� n�
al d�m. �lk y�l ken di si de ka t� la rak tö re ni onur lan -
d�r d�. Son ra la r� ya� l� l�k zor luk la r� ve sa� l�k s� -
k�n t� la r�n dan do la y� bal kon dan iz le di. Tö ren ler -
den bi rin den son ra Kö�k te ba s�n mü �a vi ri ola rak
gö rev ya pan Ali Ba ran sel, yi ne tö ren le re kat k� s�
olan ga ze te ci a�a be yi miz Me lih A��k ve Ka d� -
köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz türk’le bir lik te
ken di si ni zi ya ret et tik. Böy le lik le, Ba� kan Öz -
türk’ü Ha n� me fen di’yle ta n�� t�r m�� ol dum. �u
no tu da dü� me li yim tö ren ler le il gi li; Mo da l� lar,
Ka d� köy lü si vil top lum ku ru lu� la r�, Ka d� köy’ün
ida re ci le ri ve ye rel yö ne ti ci le ri, okul la r� m� z�n
ya n�n da Kö�k’te gö rev ya pan bir çok as ker ya da
si vil önem li kim se tö ren le re ko nu� ma c� ola rak
ya da ka t� l�m c� ola rak gel mi� tir. Mu ha f�z Alay
Ko mu ta n�n dan Özel Ka lem Mü dü rü ne, Ba s�n
Mü �a vi rin den Ge nel Sek re ter lik si ma la r� na ka -
dar… Ola y�n gü zel ta ra f�, kim se ye özel bir da -
ve ti ye git mez, te le fon aç�l maz; her kes ken di li -
�in den ç� kar ge lir. 

� HU ZUR LU VE Ç� ÇEK L�
B�R BAH ÇE DE AR TIK

Ve o me �um ta rih; 11 Mart 2013… Emel
Ko ru türk’ü Cim coz Apart ma n�’ndan has ta ne ye
gön der di �i miz ve he men ar ka s�n dan kay bet ti �i -
mi zin ha be ri ni al d� �� m�z ö� len vak ti… K� z� Ay -
�e Ar z�k ve da ma d� Ah met Ar z�k ya n�n day d�
son ne fe si ni ver di �in de. Ay n� gün, Cum hur ba� -
ka n� Gül, �s veç’e git mi� ti res mi bir zi ya ret için.

Emel Ko ru türk’ün Stock holm Bü yü -
kel çi si olan ge li ni Zer -

gün Ko ru türk
ve ona e� lik
eden kom �u
ül ke Fin lan di -
ya’n�n ba� ken ti
Hel sin ki’de ki
Bü yü kel çi o� lu
Sa lah Ko ru türk
de Cum hur ba� -
ka n� na te mas la -
r�n da e� lik eder -
ken ac� ha be ri al d� -
lar. CHP �s tan bul
Mil let ve ki li olan
Os man Ko ru türk de

An ka ra’da al d� ac� ha be ri. 
Te� vi ki ye’de ki ce na ze tö re ni… CHP Ge nel

Ba� ka n� Ke mal K� l�ç da ro� lu ve her ka de me den
CHP’li ler, De niz Kuv vet le ri men sup la r�, dip lo -
mat lar, ak ra ba la r� ve dost la r�, Ka d� köy Be le di ye
Ba� ka n� Se la mi Öz türk, Mo da’dan kom �u la r�, 6.
Cum hur ba� ka n� m�z Ko ru türk’ün Ke mah l� hem -
�e ri le ri, Kö�k’ten si ma lar Emel Ko ru türk’ü son
yol cu lu �u na u�ur la mak ve Ko ru türk Ai le si’nin
ac� s� n� pay la� mak için Te� vi ki ye Ca mi i’nin av -
lu sun day d�.  

Ha n� me fen di’nin an ne-ba ba s�, ai le bü yük le ri
ve kar de� le ri, ya k�n ak ra ba la r� Sah ra y� ce did
Me zar l� ��’nda ki Ai le Kab ris ta n�’nda ya t� yor du.
6. Cum hur ba� ka n� m�z Fah ri S. Ko ru türk, y�l lar

ön ce Zin cir li ku yu Me zar l� ��’nda hak va ki ol du -
�un da ha z�r ol ma s� için me zar ye ri al m��, an cak
ken di si ve fat et ti �in de ç� kan ya say la ilk ola rak
Dev let Me zar l� ��’na def ne di lin ce de al d� �� yer
bo� kal m�� t�. Böy le ce, Ko ru türk Ai le si, bu ra ya
ilk ön ce Emel Ko ru türk’ün def ne dil me si ni ka -
rar la� t�r d�. Ha n� me fen di’yi, böy le ce son yol cu -
lu �u son ra s�n da çi çek li ve hu zur lu bir bah çe ye
ema net et tik. 

� ONU ÇOK ARA YA CA �IZ,
ÖZ LE YE CE ��Z

Onu kay bet mek le içim de do �an bo� lu �u an -
lat mak zor, bu nun an la �� la bil me si için onu ta n� -
mak ge re kir di. Onu kay bet mek, be nim için bir
ai le bü yü �ü mü kay bet mek gi bi ol du. Cum hu ri -
ye te ve de mok ra si ye a��k, ça� da� la� ma se rü ve -
ni mi zi be nim se yen her ke sin ör nek ala bi le ce �i
bir ki �i li �i yi tir dik. Sa de ce 6. Cum hur ba� ka n� -
m� z�n e�i ni, Türk res mi nin ön cü bir si ma s� n� de -
�il…  

Mo da m�? Mo da, ta ri hin den bir yap rak dü -
�ür me di sa de ce; bir dö nem ka pan d� bel ki de…
Sa lah Cim coz’la ba� la yan ve Emel Ko ru türk’le
ka pa nan bir dö nem… Ko ca bir as�r… Kim bi lir,
bel ki bir as�r ge çer, ba� ka dö nem ler ka pa n�r ve
aç� l�r Mo da’da… An cak, Emel Ko ru türk dil den
di le an la t� l�r, ya �ar… Onun öl çü süz za ra fe ti sa -
l� n�r Mo da’da. 

O yüz den, sa de ce Ko ru türk Ai le si’ne ve ya -
k�n la r� na, se ven le ri ne de �il, Mo da l� la ra da ba� -
sa� l� �� di li yo rum. Ha t� ra la r�y la, se ve cen li �iy le,
gü ler yü züy le eli ni her öp tü �üm de içi me son suz
bir hu zur ve mut lu luk ve ren ifa de siy le onu öz le -
ye ce �im, ara ya ca ��m.

Gü le gü le Ha n� me fen di, gü le gü le… Çi çek li
ve hu zur lu o bah çe de gün ge lip de bu lu �a na ka -
dar içi miz de b� rak t� �� n�z bo� luk la bi raz da ha ya -
van la �an ha ya t� m� za an lam kat m�� t� n�z.

YA �AM 5 - 11 N�SAN 2013

Moda’dan Çankaya’ya ölçüsüz zarafetin adı: 
11

Geçti�imiz ay yitirdi�imiz
6. Cumhurba�kanımız
Fahri Korutürk’ün e�i

Emel Korutürk, bulundu�u
her ortamı kucaklayan,

hayat veren çok yönlü bir
hanımefendiydi.

Cumhurba�kanlı�ı
döneminden sonra ya�amını
do�up büyüdü�ü Moda’da

sürdüren Emel Korutürk, aynı
zamanda ba�arılı bir ressamdı. 

I. Mahmut dönemi sadrazamlarından
Serdar-ı Ekrem �ehit Topal Osman Pa�a
ahfadından Bosna Hersek Umumi Valisi
Yeni�ehirli Vezir �brahim Pa�a’nın torunu
olan Salah Cimcoz ile Paris Sefir-i Kebiri

Moralı Esseyit Ali Efendi ahfadından
Bahriye Nazırı Kaptan-ı Derya Mü�ir Moralı

�brahim Pa�a’nın torunu olan Hasene
Cimcoz’un dördüncü çocu�u olarak 1915

A�ustosu’nda dünyaya geldi. Fatma
Bar�al, �brahim Cimcoz, Bülent Cimcoz’un
karde�i, Saynur Aral’ın da ablasıdır. Babası

gazeteci-yazar Salah Cimcoz, �ttihat
Terakki yöneticisi olarak Meclis-i

Mebusan’da iki dönem, TBMM’de de
Atatürk zamanında üç dönem

milletvekilli�i ve aynı zamanda CHP MYK
Üyeli�i yapmı�tır. Moda’daki ilkö�renimi

sonrasında Notre Dam de Sion’da
ba�ladı�ı liseyi Lozan’da tamamlamı� ve
yurda dönerek �stanbul’da açılan Güzel
Sanatlar Akademisi’ne girmi�, �brahim

Çallı Atölyesi’nden 1936’da mezun olmu�;
ça�da� öncü Türk resminin isimlerinden
birisi olarak eserler vermi�tir. 1944’te Dz.
Kur. Yrb. Fahri S. Korutürk ile evlenmi� ve
sırasıyla o�ulları Osman ve Salah ile kızı

Ay�e dünyaya gelmi�tir. Mehmet, Zeynep,
Selçuk ve �erif adlarında dört de torunu

olan Emel Korutürk, e�i Fahri S.
Korutürk’ün 6. Cumhurba�kanı

seçilmesiyle 1973-1980 Nisanı arasında
yedi yıl süreyle Çankaya’da

unutulmayacak bir ev sahibeli�i yaparak
Çankaya’yı sanata, kültüre ve halka açmı�;
kordiplomatikle kurdu�u ili�kiler ve sosyal
ki�ili�iyle Kö�kün çehresini de�i�tirmi�tir.
Emel Korutürk, yakla�ık bir asırlık hayatını

geçirdi�i Moda’da, arkasında bir asır
geçse unutulmayacak bir anılar demedi

bırakarak 11 Mart 2013’te Hakk’ın
rahmetine kavu�mu�tur. 

EMEL
KORUTÜRK

K�MD�R? 

EMEL KORUTÜRK
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KADIKÖY, HÜRKUŞ’U BEKLİYOR!

Hiç hayat kurtardınız mı?

● Mus ta fa SÜR ME L�

Türk K� z� la y� kan ba �� �� kam pan ya la r� na de vam
edi yor. Ya �a m�n sür dü rü le bil me si için ha ya ti
öne me sa hip olan kan, ola s� ka za lar da ve her tür

cer ra hi ope ras yon lar da ilk ara nan lar ara s�n da. 
Di �er ta raf tan kan ba �� �� n�n top lum da ih ti yaç du -

yu lan se vi ye ye ula �a ma ma s� K� z� la y�, kan ba �� �� n�
art t�r ma ya yö ne lik ye ni ara y�� la ra iti yor. Top lu mun
bu ko nu da ki du yar l� l� �� n� ge li� tir mek için ye ni ye ni
yön tem le re ba� vu ru lu yor. Bun la r�n ba ��n da da, ku -
rum sal kim lik ta �� yan ku rum ve ku ru lu� lar ile i� bir li -
�i ne gi di lip,  kan ba �� �� kam pan ya la r� dü zen le ni yor.
Bu kam pan ya la r�n en önem li le rin den bi ri de Ka d� köy
Be le di ye si ile Türk K� z� lay’� Ka d� köy �u be si ara s�n da

ger çek le� ti ri li yor. 
K� z� lay Ka d� köy �u be si, kan ba �� �� kam pan ya s�

çer çe ve sin de geç ti �i miz gün ler de Ka d� köy Be le di ye si
ça l� �an la r� na da kan ba �� �� ile il gi li bro �ür ve an ket
da �� t�p, alt ya p� ça l�� ma la r� n� ta mam la d�.. 

“Bir bi ri mi ze ih ti ya c� m�z var!”, “En son ne za man
kan ver di niz? Ne za man ha yat kur tar d� n�z? ‘Hay di’
in sa n� m�z için kan ver me ye…” so ru ve ça� r� la r� n�n
bu lun du �u bro �ür de, Türk K� z� lay’� ile Ka d� köy Be le -
di ye si lo go la r� da bu lu nu yor.

Ka t�l mak is te yen le rin ad ve so yad la r� ile bir lik te
bu kam pan ya ya ka t� l�p ka t�l ma ya ca �� na da ir bil gi le ri -
ne  ba� vu ru lan an ket te, ka n�n acil de �il, sü rek li bir ih -
ti yaç ol du �u da vur gu la n�p, in san lar bi linç len di ri le rek
sü rek li kan ba ��� ç� s� ol ma ya da vet edi li yor.

Kan ba�ı�ı yapmakla bir insanı ya�ama
ba�lıyorsunuz. Kızılay Kadıköy �ubesi

ba�ı�ların artması amacıyla
çalı�malarına hız verdi.

● Gökçe UYGUN

KADIKÖYLÜ gökyüzü kahraman� Vecihi Hürku� için haz�rlanan an�t,
Kad�köylüler’le bulu�mak için gün say�yor... K�z�ltoprak’taki yerine konulan an�t�n

çevre düzenlemesi sürüyor. Hürku�’un 1930’da Kad�köy’de imal etti�i ilk Türk sivil
uça�� VEC�H� XIV figürünün yer ald��� bu anlaml� havac�l�k an�t�n�n yak�n zamanda

aç�lmas� hedefleniyor. An�t projesinin sahibi, heykeltra� Ersal Yavi, “�nsanlar
Hürku�'u pek tan�m�yor, özellikle gençler. Bu an�ta bakt�klar� zaman onu

ö�renecekler” diyor. Tayyareci Vecihi Hürku� Müzesi Derne�i (TVHMD) Yönetim
Kurulu Ba�kan� Av. Bahad�r Gürer de, “Göklerin a����, Türkiye sevdal�s� bir

Kad�köylü” olarak tarif etti�i Hürku� için yap�lmakta olan an�t�n Kad�köy’e çok
yak��aca��n� söylüyor.
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Ka dı köy Dos tel ler ��it me En gel li ler ö� ren ci le ri ma sa te ni si, bas ket bol ve
at le tizm de �s tan bul ça pın da de re ce ya pa rak Ka dı köy’ün gu ru ru ol du lar.

● Tunahan YURDAKUL

Ka d� köy’de okul la r� m� z�n ba �a r� s� bit mi -
yor. Bu y�l ol duk ça ba �a r� l� bir dö nem
ge çi ren okul ta k�m la r� m�z bi rer bi rer �s -

tan bul de re ce si el de edi yor. Bu okul la r� m�z dan
bi ri de Ka d� köy Dos tel ler ��it me En gel li ler
Oku lu, �s tan bul ça p�n da dü zen le nen bas ket bol
�am pi yo na s�n da bi rin ci, at le tizm de bi rin ci,
ma sa te ni sin de üçün cü ola rak Ka d� köy’ün gu -
ru ru ol du. En gel li ö� ren ci le riin e�i tim ve ö� re -
tim gör dü �ü oku lu n �im di ki he de fi ise Tür ki ye
ça p�n da 3-7 Ha zi ran 2013 ta rih le ri ara s�n da ya -
p� la cak olan ya r�� ma lar da en iyi de re ce yi el de
edip Ka d� köy’ün ad� n� bir kez da ha Tür ki ye’ye
du yur mak. 

� KA DI KÖY �AM P� YON LA RI
BA� RI NA BAS TI

�s tan bul ça p�n da ki ya r�� ma lar dan ba �a r�y la
dö nen Ka d� köy Dos tel ler ��it me En gel li ler
Oku lu ö� ren ci le ri mut lu luk la r� n� bir kez de
Ka d� köy Kay ma ka m� Bi rol Ku ru bal ve Ka d� -
köy �l çe Mil li E�i tim Mü dü rü Fer �at Ayar ile
pay la� t� lar. Okul Mü dür Yar d�m c� s� Meh met
Cü neyt An c�n ile bir lik te Ka d� köy Kay ma ka m�
Bi rol Ku ru bal ve Ka d� köy �l çe Mil li E�i tim
Mü dü rü Fer �at Ayar’� zi ya ret eden ma sa te ni -

si, at le tizm ve bas ket bol ta k� m� ö� ren ci le ri,
Ka d� köy lü yö ne ti ci ler den he di ye le ri ni de al d� -
lar. 

� EN GEL LE R� M�Z BA �A RI MI ZA,
MUT LU LU �U MU ZA EN GEL DE ��L

Ö� ren ci le rin ba �a r� la r�y la gu rur ve mut lu -
luk ya �a d�k la r� n� söy le yen Kay ma kam Bi rol
Ku ru bal, “Ta bi ki her kes dün ya ya ge lir ken
ken di ter ci hi ni ya pa m� yor, do �a ca �� m�z yer,
do �a ca �� m�z ül ke, an ne mi zi, ba ba m� z� ter cih
ede mi yo ruz. Bu nun ya n�n da sa� l�k l� ol ma y�
ve ya en gel li ola rak dün ya ya gel me yi de ter cih
ede mi yo ruz.  Ha yat ta bi zi kar �� la yan sür priz ler
de var. Sa� l�k l� ol sak bi le za man la de �i �ik se -
bep ler den do la y� en ge li ola bi li yo ruz.  Bu fi zik -
sel ve ya zi hin sel en gel li lik de ola bi li yor. An -
cak en gel li lik bi zim ha yat ta ba �a r� l� ol ma m� za,
mut lu ol ma m� za en gel de �il. As l�n da en bü yük
en gel bi zim zi hin le ri miz de. Biz zi hin le ri miz -
de ki k� s�t la y� c� en gel le ri a�a bi lir sek hem sa� -
l�k l� in san la r�n hem de en gel li le rin da ha mut lu
ola ca �� na ina n� yo rum” dedi. En gel li le re ac� -
mak yerine f�r sat ver mek gerekti�ini
vurgulayan Kaymakam Kurubal, sözlerini
�öyle sürdürdü:  Ka bi li yet le ri nin on la r� ba �a r� -
ya gö tü re ce �i ni fark et me miz, bu far k�n da l� �a
uy gun dav ran ma m�z ve bu nu da ba� ka la r� na

an lat ma m�z ge re ki yor.  Bu an lam da dev le tin
üze rin de bü yük gö rev ler dü �ü yor.  En gel li le ri -
mi zi ge le ce �e ha z�r la mak zo run day�z. Bu ço -
cuk la r� m�z çe �it li spor tif ak ti vi te ler içe ri sin de
yer al m�� lar, ba �a r� l� da ol mu� lar ve bun dan
mut lu luk du yu yor lar. Biz de bu mut lu lu �u
pay la� mak, duy gu la r� na or tak ol mak üze re bu -
ra da y�z on la r� des tek li yo ruz.  On la r� se vi yo ruz
ger çek ten on la r�n göz le rin de ki ���l t� biz le ri de
mut lu edi yor ve �u nu gö rü yo ruz: Ba �a r� l� ol -
duk ça öz gü ven le ri de ar t� yor, ge le ce �e da ha
umut la ba k� yor lar ve sos yal le �i yor lar.” 

5 - 11 N�SAN 2013
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TÜRK�YE Milli Olimpiyat Komitesi’nin ola�an
genel kurulu, 16 Mart 2013 Cumartesi günü
Olimpiyatevi’nde yap�ld�. 212 üyenin kat�ld���

genel kurulda TMOK’u dört y�l süreyle yönetecek
kurullar belirlendi. IOC Üyesi Prof. Dr. U�ur

Erdener yönetim kurulu ba�kanl���na yeniden
seçilirken, yönetimde yer alan isimlerin görev

da��l�m� �öyle olu�tu:
� Prof. Dr. U�ur Erdener: Ba�kan

� Türker Arslan: I. Ba�kan
Yard�mc�s�

� Hasan Arat: II. Ba�kan
Yard�mc�s�

� Ne�e Gündo�an: Genel
Sekreter

� Nihat Usta: Genel Sekreter
Yard�mc�s�

� Oktar Tertemiz: Sayman
Üye

� Sezai Ba�ba�ı: Üye
� Ekmel Totrakan: Üye

� Alpay Cin: Üye
� Sema Kasapo�lu: Üye
� �. Gürsel �en: Üye

� C. Levent Karata�: Üye
� Perviz Aran: Üye

� Aysel Pehlivan: Üye
� Mustafa Keten: Üye

TMOK’un denetleme kurulunda, Mustafa Cengiz
Ayd�n, Abdülkadir �lbeyli, Cengiz Gümü�; Sicil

Kurulu’nda �adan Ak�n �ra, Selahattin Y�ld�z, Oral
Y�lmaz, Hüdaverdi Talay, Necati Çeteci; Konsey’de

Kahraman Bapçum, Turhan Göker, Ali Ergenç,
�lyas Tunao�lu, �lhan Hattato�lu, Ömer Lütfi
Gültekin, Harun Sevinç; Yüksek Dan��ma ve
Disiplin Kurulu’nda da Mehmet �hsan Yalç�n,

Ümit Kesim, �efik Sivrikaya, Ömer Naci
Bayaml�o�lu, Lale Orta, Kaz�m Gedik, Vural

Akarçay, Saim Feridun Güray, Ayd�n Yolaç yer ald�.

TMOK yeniden
‘Erdener’ dedi

Ka d� köy Genç lik Spor Ku lü bü Tür ki ye
Dep las man l� Ba yan lar Böl ge sel Li gi L
Gu ru bu’nda ra ki bi 1907 Ka nar ya’y� 3-1

yen di �i ma ç�n so nun da �am pi yon ol du.
�lk se te Zey nep, Be nil, I��n su, Ecem, Çi� -

dem, As l� al t� s�y la ba� la yan Ka d� köy, ba� tan
so na set te hâ kim ta raf ol du. Be nil’in bu set te
çok et ki li ve sa y� olan ser vis le ri, bu se te dam -
ga s� n� vur du. Li be ro Duy gu’nun ge tir di �i gü -
zel man �et ler, pa sör Zey nep’in ak�l l� pas la r�
ve I��n su’nun et ki li hü cum la r�y la se ti 25-17 KGSK ka zan -
d� ve 1-0 öne geç ti.

�kin ci set te Ka d� köy ay n� oyun dü ze ni ni tut tu ra rak,
tec rü be si ni de ön pla na ala rak ba� la d� ve se ti 25-20 ka za -
na rak 2-0 öne geç ti. Ra ki bi nin 3. li ge ter fi maç la r� fi nal le -
ri ne git me he de fi ne son ve ren KGSK, ma ç�n 3. se tin de du -

rak la y�n ca, 1907 Ka nar ya ra ki bi nin bu dur -
gun lu �un dan ya rar la na rak se ti 25-13 gi bi
aç�k fark la ka zan d�. Ma ç�n 4. ve son se ti ne
An tre nör Can Ça vu �o� lu bu set te ra ki bi nin
et ki li hü cum oyun cu la r� na yük sek blok lu bir
al t� di ze rek ba� la d�. Pa sör çap ra z� As l�’y� 4
nu ma ra ya, or ta oyun cu �ey ma’y� pa sör çap -
ra z� na al d�. Bu se ti bu di zi� le kon trol al t�n da
tut ma y� ba �a r�p 25-21 alan KGSK, ma ç� 3-1
ka za n�p �am pi yon ol du. Ka d� köy bu so nuç la

gu ru bun da 1 ma� lu bi yet ala rak sa de ce 6 set ve rip, top lam
22 pu an ka za na rak k� r�l ma s� güç bir re ko ra da im za at t�.
Lig de grup ta 2. olan Hay dar pa �a ile bir lik te gru bu �am pi -
yon ta mam la yan Ka d� köy, 13- 16 Ni san 2013 ta rih le ri ara -
s�n da ye ri ni fe de ras yo nun be lir le ye ce �i 3. li ge yük sel me
g ru bu fi nal le ri ne git me ye hak ka zan d�.

DROGBA VE SNEiJDER DE LiSTEDE
DÜNYANIN en büyük futbol sitesi Goal.com, toplam ki�isel servet bazında

dünyanın en zengin 50 futbolcusunu gösteren “Goal En Zenginler 2013” listesini
açıkladı. Listenin ilk sırasında 200 milyon Euro’luk serveti ile David Beckham yer
alıyor. Messi’nin ikinci, Ronaldo’nun üçüncü sırada bulundu�u Goal En Zenginler
2013’te, 30 milyon Euro’ya yakla�an servetleri ile Galatasaray’ın yıldızları Drogba
ve Sneijder de bulunuyor. Bir dönem Süper Lig’de forma giyen Ribery ve Anelka

da listedeki di�er isimler olarak dikkat çekiyor.

Engel tanımadılar ŞAMPiYON oldularEngel tanımadılar ŞAMPiYON oldularEngel tanımadılar ŞAMPiYON oldularEngel tanımadılar ŞAMPiYON oldularEngel tanımadılar ŞAMPiYON oldularEngel tanımadılar ŞAMPiYON oldular

Kadıköy Gençlik
Spor Kulübü

Türkiye
Deplasmanlı

Bayanlar
Bölgesel Ligi
L Gurubu’nda

�ampiyon oldu.

İşte KADIKÖY işte ŞAMPiYON

Taçsporluların tenis şöleni
ÜYELER aras�ndaki dostlu�u ve ba�l�l��� artt�rmak,

kayna�may� sa�lamak amac�yla düzenlenen Taçspor
Üyeleraras� Tenis Turnuvas�, renkli görüntülerle haf�zalarda

kald�. Sonucun de�il, beraberli�in önemli oldu�unun
vurguland��� turnuvaya Taçspor Kulübü’nün tüm üyeleri

kat�ld�. Kazanan�n tüm kat�l�mc�lar oldu�u Taçspor
Üyeleraras� Tenis Turnuvas�’nda sembolik olarak ödül de

vermek gerekiyordu ve dereceye girenlere ödüllerini
Türkiye’de tenisin geli�mesi için önemli çaba sarf eden

Taçspor Kulübü Ba�kan� Mahmut Naibi verdi. Taçspor
Üyeleraras� Tenis Turnuvas�’nda dereceye girenler �öyle:

� Tek Bayanlar �ampiyonu:  . . . . . . . . . . . . .Eser Aydoslu
� Tek Bayanlar Finalisti:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tijen Özer
� 45+ Tek Erkekler �ampiyonu:  . . . . . . . . . .Bülent Ergan
� 45+ Tek Erkekler Finalisti:  . . . . . . . . . . . . . . .Halil Demir
� 45- Tek Erkekler �ampiyonu:  . . . . . . . . .M.A kif Özenler
� 45+ Tek Erkekler Finalisti:  . . . . . . . . . . . . . .Burak Çomu

2020 Olimpiyatları için hazırlık
�HLAS Koleji, Türkiye Okçuluk

Federasyonu taraf�ndan
düzenlenen Zafer Kupas� Marmara
Bölgesi Okçuluk �ampiyonas�’na

ev sahipli�i yapt�. �hlas Koleji
Beylikdüzü Kampüsü Spor

Salonu’nda yap�lan turnuvaya;
Kocaeli, Çanakkale, Bursa ve

�stanbul’dan toplam 7 spor kulübü
kat�ld�. Klasik ve makaral� olmak
üzere iki kategoride düzenlenen
turnuvaya toplam 106 sporcu

kat�l�rken k�z ve erkek tak�mlar�n
mücadelesi, 9-10, 11-12 ve 13-14
ya� gruplar�nda gün boyu devam

etti. Büyük bir heyecan ve
çeki�meye sahne olan turnuvan�n

sonunda dereceye girenlere
ödülleri federasyon yetkilileri ve
�hlas Koleji yetkilileri taraf�ndan
verildi. �ampiyonun ard�ndan

konu�an Okçuluk Federasyonu
Teknik Kurul üyesi ve ayn�

zamanda �hlas Koleji Okçuluk
Kulübü Antrenörü Metin Gazoz,

“Türkiye'de ilk defa gerçekle�tirilen
bölge yar��mas�nda 2020

Olimpiyatlar�nda yüzümüzü
güldürecek okçular�n yeti�mesinde

bu tür faaliyetlerin önemi büyük.
Bu tür faaliyetlerin artarak

Türkiye'de okçuluk sporunun
geli�mesine katk�da bulunaca��

kesindir” dedi.

Anadolu Hayat
Emeklilik A.�. Anadolu

Hayat Emeklilik
Anonim �irketi ile

�stanbul ve Havalisi
Acentesi Haluk Çongar

/ Akademik Sigorta
Arac�l�k Hizmetleri

aras�ndaki acentelik
sözle�mesi 19/03/2013
tarihi ile feshedilmi�tir.
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Ad res: Hasanpa�a Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad.
No: 2 Kad�köy Belediyesi 4. kat B blok

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

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

� 29 MART - 4 N�SAN 2013

İş Bankası Konut Sitesi Sokak No: 1/ B
Acıbadem Kadıköy
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