
''Biberi bal eyledik, özgürlü�ümüzü ve gelece�imizi fethetmek
için meydanları iktidara dar eyledik'' diyen onbinlerce

çapulcu,  makarna de�il özgürlük için, kendi
iradeleriyle Kadıköy'ü doldurdu. Ak�amüstü ba�layıp

geceyarısına dek 7 saat süren 1. Geleneksel
Gazdan Adam Festivali'nde, içinden isyan

geçen �arkılar söylendi, özgürlük ve direni�
konu�maları yapıldı. Sanatla, müzikle,
�iirle direnenlerin festivalinden çıkan

sonuç ise o me�hur slogan; ''Bu daha
ba�langıç mücadeleye devam!

Asl� AYHAN

� Yaz�s� 8’de

‘Türk Filmi’ne
Saygı

�nal AYDINO�LU

� Yaz�s� 10’da

VEREREK
ÖZGÜRLEŞiNiZ

Murat KATO�LU

� Yaz�s� 6’da

HALiÇ’iN TARiHSEL
TERSANELERiNE VEDA

FENERBAHÇE’YE MARiNA TARTIŞMASI;''KIYILAR HALKA KAPATILMASIN''

�� Haberi 8. Sayfada
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İlanlarınız için
Gazete Kadıköy

nolu telefon numaralarından
ulaşabilirsiniz.

0 216 542 50 00
/ 1288 

�� Haberi 14. Sayfada

Yo�urtçu Park�'ndaki  ''Çapulcu
Pazar�''nda paran�n geçmedi�i bir

al��veri� düzeni kuruldu. Takas
yap�lan pazarda, isteyen ba��� yapt�,

isteyen ihtiyac� olan� ald�. ''Kullanmad���n�
getir, ihtiyac�n olanla de�i�'' slogan�
ta��yan pazar, her hafta kurulacak.
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E KADIKÖY Belediyesi Süreyya

Operası’nın bu yıl ilkini
gerçekle�tirdi�i Ulusal Piyano
Yarı�ması sonuçlandı.  Final

gecesinde tam bir müzik ziyafeti
ya�atan finalist gençlerden 1994
do�umlu Orçun Yıldıran birinci
olurken, ikincili�i Ecem Alnıaçık
ve Atakan Oyal payla�tı. � 6’da

Kadıköy Belediyesi’nin
sosyal tesisleri olan

Khalkedon’larda
(Fenerbahçe - Kalamı�)
Ramazan keyfini uygun

fiyatlarla
ya�ayabilirsiniz.

� 12’de

ACIBADEM’DEKi tarihi 
su terazisinin rölöve,

restitüsyon ve
restorasyon çalı�maları

sürüyor. Yapının
Khalkedon dönemine ait
olabilece�i ifade ediliyor.

� Haberi Sayfa 4’te

Ramazan’�n keyfi Khalkedon’larda ç�kar...Kadıköy Belediyesi’nden tarihe hizmet 90 kuşağı piyanoda da çok başarılı!

Kalamı� yat limanının yanındaki TCDD Dinlenme Tesisleri’nin bulundu�u alanın özelle�tirme kapsamına
alındı�ı ve marinaya dönü�türülece�i haberleri Kadıköy'de tartı�ma yarattı. Halk plajı olarak kullanılan alanda

marina yapılması durumunda sahilin halka kapanması söz konusu. Projeye kar�ı çıkan Ba�kan Öztürk, yeni
marinanın Fenerbahçe koyunu öldürece�ini söyledi.

Bu alışverişte
para geçmez!

Kadıköy yeni bir marinayı
KALDIRIR MI?
Kadıköy yeni bir marinayı
KALDIRIR MI?
Kadıköy yeni bir marinayı
KALDIRIR MI?
Kadıköy yeni bir marinayı
KALDIRIR MI?
Kadıköy yeni bir marinayı
KALDIRIR MI?
Kadıköy yeni bir marinayı
KALDIRIR MI?

Gaza direnenler gaz festivalinde buluştu!

�� Haberi 11. Sayfada

“Fenerbahçe �stanbul’un en de�erli kıyısıdır” diyen Kadıköylü emekli Mimar Arif Atılgan,
kentin en de�erli yerleri toplumun ço�unlu�unun kullanımına de�il az sayıda insanın

kullanımına açılma giri�imini ele�tiriyor. Deniz Temiz Derne�i/TURMEPA Genel Müdürü
Ak�it Özkural, �stanbul’un yeni bir marinaya ihtiyacı olup olmadı�ının tartı�ılmasını öneriyor.
Kadıköylüler de 20 Temmuz Cumartesi saat 19.00’da Fenerbahçe Parkı’nda eylem yapacak.
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● Gökçe UYGUN

CHP �stanbul Milletvekili Kadir Gökmen
Ö�üt, 18 Haziran gecesi son seferini yapan
Haydarpa�a Gar�’ndaki son seferi TBMM

gündemine ta��d�. 
2012 y� l� n�n Ocak ay�n da Hay dar pa �a Ga r�’n-

dan son �e hir le ra ra s� tren se fe ri ya p�l d� �� n� ha t�r -
la tan Ö�üt, Hay dar pa �a’n�n ban li yö tren se fe ri ne
son kez ev sa hip li �i ya pa rak Dö nü �üm pro je si
kap sa m�n da tren se fer le ri ne ka pa t�l d� �� n� söy le di.

“AKP’nin Yük sek H�z l� Tren Pro je si ba ha ne siy -
le ran ta aç ma ya ha z�r lan d� �� Hay dar pa �a için bu -
gü ne ka dar ol du �u gi bi di ren me ye de vam
ede ce �iz”di yen CHP’li Ö�üt, Hay dar pa �a ve çev -
re si nin �s tan bul Bü yük �e hir Be le di ye si’nin da y-
at ma c� imar pla n� na kur ban edi le me ye cek ka dar
önem li ol du �u nu vur gu la d�. Ta ri hi Hay-
 dar pa �a Ga r�’n�n gar, kül -
tü rel te sis, ko nak la ma
ala n� ola rak dü zen len -
me si ni ön gö ren pla n�n
bi ri le ri ni zen gin et me -
nin ve top lu mun ha f� za -
s� n� yok et me
ta sa r� s�n dan ba� ka bir
�ey ol ma d� �� n� di le ge ti -
ren Ö�üt ay r� ca �s tan bul -
lu la r�n bu pla na kar ��
ol du �u nu söy le di. Ö�üt, “Par ti mi zin tüm üye le ri -
nin iti ra z� na ra� men ka bul edi len bu pla na sa de -
ce Ka d� köy lü ler de �il ay n� Ge zi Par k�’nda ol du �u
gi bi tüm �s tan bul lu lar kar �� d�r. Bu hat t� kul la nan
yurt ta� la r� m� za ula ��m al ter na ti fi bir an ön ce gös-
 te ril me li dir” di ye ko nu� tu. 

� �M ZA KAM PAN YA SI BA� LA DI 
Ta ri hi Hay dar pa �a Ga r�’n�n Mar ma ray kap sa -

m�n da ray lar ye ni le ne ce �i için 2 y�l tren le re ka p-
a t�l ma s� na yö ne lik tep ki ler sü rü yor. Hay dar pa �a
-Ada pa za r� ara s�n da ça l� �an Ada pa za r� eks pres
tren le ri nin YHT ve Mar ma ray yol ça l�� ma la r� n�n
ta mam lan ma s�n dan son ra tek rar se fe re ko nul ma -
s� ama c�y la im za kam pan ya s� ya p� l� yor.
www.chan ge.org.tr’de ki kam pan ya met nin de,

“Sa kar ya  ve �z mit gi bi kent le rin �s tan bul ile de -
mir yo lu ba� lan t� s� ke sil me me li dir. Bu de mir yo lu
gü zer ga h� ve bu tren ler �s tan bul’da ika met eden
Ko ca eli Üni ver si te si He re ke Mes lek Yük sek
Oku lu ve Sa kar ya Üni ver si te sin de oku yan ö� ren -

ci le rin en gü ven li ve ucuz ula ��m
im ka n� sa� la ya cak t�r.

Hay dar pa �a Ada pa za r� ara -
s� de mir yo lu ba� lan t� s� ko pa -
r�l ma ma l�.” de ni li yor.
Ba� ba kan l�k’� mu ha tap alan
kam pan ya ya im za atan lar
yurt ta� lar, “Hay dar pa �a Ga -
r� bir li mi ted �ir ke ti nin de �il,
he pi mi zin dir. Hay dar pa �a

bir tren ga r� d�r ve öy le kal ma l� d�r,ça l�� -
ma ya de vam et me li dir. 

Tren le ri mi zi ge ri is ti yo ruz” di yor.
� HAY DAR PA �A’DA 2 YIL TREN YOK

Av ru pa ya ka s�n da ki Hal ka l� ile As ya ya ka -
s�n da ki Geb ze’yi de mir yo lu ile ba� la ya cak olan
Mar ma ray kap sa m�n da Pen dik-Sö �üt lü çe� me
Ban li yö Hat la r� n�n ve �s tas yon la r� n�n �yi le� ti ril -
me si Pro je si için in �a at ça l�� ma la r� ba� la ya cak.
Bu ne den le Ana do lu ya ka s� n�n en önem li hat la -
r�n dan olan Hay dar pa �a-Pen dik ban li yö hat t�n da -
ki se fer le re 19 Ha zi ran Çar �am ba gü nü iti ba r�y la
bu hat ta ki se fer le re 24 ay sü rey le ara ve ri li yor.
Hat ta, 176 ban li yö se fe ri her gün  75 bin yol cu yu
ta �� yor du. Hay dar pa �a, �s tan bul-An ka ra ara s�n -
da ki Yük sek H�z l� Tren Pro je si ne de niy le ya p� la -
cak ça l�� ma lar kap sa m�n da 31 Ocak 2012’de
ana hat tren le ri ne ka pa t�l m�� t�.
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Altıyol Bahariye Süleyman
Paşa Sokak-No: 21 KADIKÖY

REZERVASYON.0216 550 40 41

40 YILLIK TECRÜBEM�ZLE….
YEN� ADRES�M�ZDE…

TÜM MÜ�TER�LER�M�Z�N
H�ZMET�NDEY�Z…

MEHMET EKİCİ

HAYDARPA�A Gar�’nda park halinde
bekleyen ve kullan�lmayan vagonlardan bir

tanesi alev alev yand�. Olay 30 Temmuz
gecesi, sabaha kar�� saat 05.00 s�ralar�nda
meydana geldi. Gar giri�inde bekletilen ve

kullan�lmayan yolcu vagonlar�ndan bir tanesi
sabaha kar�� alev ald�. �hbar üzerine olay yer-
ine çok say�da itfaiye ekibi sevk edildi. Hay-
darpa�a Gar�’na gelen itfaiye ekipleri, yang�n�

di�er vagonlara s�çramadan kontrol alt�na
ald�. Yang�n�n ç�kt��� kullan�lmayan yolcu
vagonunda büyük maddi hasar meydana

geldi. Polis ekipleri yang�n� madde ba��ml�s�
ki�ilerin ç�kard���n� dü�ünüyor. Olayla ilgili

soru�turma ba�lat�ld�.

GARDA VAGON YANDI

Trenler Meclis gündemindeTrenler Meclis gündemindeTrenler Meclis gündemindeTrenler Meclis gündemindeTrenler Meclis gündemindeTrenler Meclis gündeminde
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GÜNÜB�RL�K TURLAR 

KONAKLAMALI TURLAR
� 13-14 TEMMUZ CMT-PAZAR / ��NEADA-KIYIKÖY (YÜZME TURU) 
� 13-14 TEMMUZ CMT-PAZAR / SAFRANBOLU-AMASRA TURU
� 20-21 TEMMUZ  CMT-PAZAR / ESK��EH�R-ODUNPAZARI

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

Tursab A 5096  www.tatilkeyfiburada.com
Ba�dat Cad No: 517 - Bostancı 

SEZON TURLARIMIZA  KAYIT �Ç�N ACELE ED�N�Z !!!
� Erken kayıt ve yeni üyelik sistemi avantajlarını sorunuz 

YAZ’A 
MERHABA
TURLARIMIZ …

� 14  TEMMUZ PAZAR / TAR�H� �ZN�K GÖLÜ TURU
� 20 TEMMUZ CUMARTES� / ��LE-A�VA (YÜZME TURU )
� 21 TEMMUZ PAZAR / ED�RNE CAM�LER TURU
� 27 TEMMUZ CUMARTES� POLENEZKÖY-R�VA PLAJI  
� 02 A�USTOS CUMA / BURSA VE CAM�LER TURU

�
s tan bul’da bu lu nan ba z� okul la r�n 2013-
2014 e�it mi y� l�n da fark l� bö lüm le ri nin ka-
 pa t�l ma ka ra r� na ve li le rin is ya n� sü rü yor.

Ve li ler da ha ön ce Fe ner bah çe'de ki Nu ret tin
Tek san �l kö� re tim Oku lu ö� ren ci le ri nin çev -
re okul la ra gön de ri le rek, bi na n�n or ta oku la
dö nü� tü rü le cek ol ma s� n� pro tes to et mi� ti. Bu
kez de Eren köy'de ki Mus ta fa Ay k�n �l kö� re -
tim Oku lu'nda ey lem var d�. Or ta okul olan
oku lun il ko ku la dö nü� tü rül me si ni pro tes to
eden ve li ler, yap t�k la r� ba s�n aç�k la ma s�n da, 

“Eren köy �lk ve Or ta oku lu 3200 met re -
ka re alan da 40 s� n�f tan olu �u yor. Mus ta fa Ay -
k�n �lk ve Or ta oku lu ise 2700 met re ka re de 20
s� n�f tan olu �u yor. Bu ör ne �e ba ka rak ö� ren -
ci sa y� la r� bi zim iki ka t� m�z olan ve çok az

bah çe olan bu okul ay nen ka l� yor sa MUS TA -
FA AY KIN �LK VE OR TA OKU LU da ay n�
kal ma l�” de di. Mus ta fa Ay k�n il ko kul olun ca
ka y�t la r�n Me la hat �e fi za de Or ta oku lu'na
al�n d� �� n� ö� re nen ve li ler, �un la r� söy le di:
“�art la r� k� yas la d� �� m�z za man Mus ta fa Ay -
k�n böy le kal ma l� ve ya  OR TA OKUL  ol ma -
l�. Çün kü �l çe Mil li E�i tim bah çe
bü yük lü �ü ne ve ö� ren ci sa y� s� na gö re be lir -
le dik le ri ni aç�k la m�� lar d�. Çev re miz de ki
okul la ra bak t� �� m�z za man okul la r�n mü dür -
le ri ne gö re isim al d�k la r� n� sap ta d�k. Ya ni
mü dür �l ko kul mü dü rü ise o okul il ko kul, or-
 ta okul mü dü rü ise o okul or ta okul ol du �u ger -
çe �i bir rast lan t� ola maz. Bu du rum dan
ra hat s�z ol du �u muz için hu kuk sal mü ca de le -

mi zi ba� la t� yo ruz.”
� VE K�L ÖNER GE VER M�� T�
CHP �s tan bul Mil let ve ki li Ka dir Gök-

 men Ö�üt, �s tan bul’da bu lu nan bir çok oku-
 lun 2013-2014 e�i tim-ö� re tim y� l�n da
ka de me siz ola rak de �i �i me u� ra ya rak fark -
l� bö lüm le ri nin ka pa t� la ca �� ha ber le ri ni ve
ve li le rin duy du �u ra hat s�z l� ��, hem Mec lis
Ge nel Ku ru lu’nda hem de ver di �i so ru ön-

er ge sin de di le ge tir mi� ti. CHP’li Ö�üt,
“Söz ko nu su okul la r�n ka de me siz ola rak
dö nü� tü rül me si ha lin de il gi li �u be ler de
e�i tim gö ren ö� ren ci le rin ak� be ti ne ola-
 cak t�r? Ve li le rin iti ra z� na ra� men dö nü -
�üm de �s rar edi le cek mi dir; bu ay n�
za man da sis te min ya rat t� �� s� k�n t� la r�n ço -
cuk la ra fa tu ra edil di �i an la m� na gel mez
mi?” di ye sor mu� tu.

1996 yılında Ataköy’de kurdu�u
Ataköy E�itim Merkezi’nde çocuk
e�itimi üzerine çalı�an ve CHP’nin

eski �stanbul belediye
ba�kanlarından Aytekin Kotil’in
ye�eni olan Aylin Kotil, ilginç bir

eyleme ba�ladı. �stanbul - Ankara
arasındaki 450 km’lik yolu yaya
yürüyerek Ankara’ya ula�mayı

hedefleyen Aylin Kotil, bu eylemi
seçim barajının kaldırılması için

yapıyor. Haydarpa�a’dan yola çıkan
Kotil, deneyimlerini bir yandan

Twitter’dan payla�ıyor. Kotil’i araçla
takip eden 5 ki�ilik bir ekip
bulunuyor. Kotil, Ankara’ya
ula�tı�ında TBMM’de grup

ba�kanvekilliklerine vermek üzere
bir manifesto hazırladı. Kotil’in
Ankara’ya 22 günde ula�ması

bekleniyor. Aylin Kotil’e Twitter’dan
da destek mesajları geliyor. Kotil’in

Twitter hesabı:
https://twitter.com/aylin_kotil

Aylin Kotil, seçim barajı için Ankara’ya yürüyor

VELiLERDEN YiNE OKUL iSYANI

Aylin Kotil,
seçim barajını

protesto etmek
için 8 Temmuz

Pazartesi
sabahı

�stanbul’dan
Ankara’ya
do�ru yola

çıktı. Kotil’in
450 km’lik yolu

22 günde
tamamlaması

bekleniyor.

Eren köy Halk Eği tim, Bul ga ris tan’day dı
Eren köy Zih ni pa �a Halk

E�i ti mi Mer ke zi pro je eki -
bi, yü rüt mek te ol du �u

Eu.Em.Net” isim li AB pro je si -
nin,  Bul ga ris tan’�n Bur gas �eh -
rin de ya p� lan ikin ci top lan t� s� na
ka t�l d�.

Mes le ki e�i tim de ka li te nin
sür dü rü le bil me si için i� ve ren le ri
be ce ri tah mi ni sü re ci ne da hil et-
 me yi amaç la yan Brük sel mer ke-
z li Leo nar do da Vin ci pro je si nin
ikin ci top lan t� s� için 19-20 Ha zi -
ran 2013 ta rih le ri ara s�n da Bur gas'ta ger -
çek le� ti ril di. Top lan t� ya 9 ül ke den
ara s�n da mes le ki e�i tim ku rum la r�, i� ve -
ren ler ce mi yet le ri ve oda la r� bu lu nan top -
lam 13 or tak ku rum, Bur gas be le di ye si
yet ki li le ri, böl ge de ki tu rizm ve ko nak la -
ma sek tö rü tem sil ci le ri ka t�l d�. Eren köy
Zih ni pa �a Halk E�i ti mi Mer ke zi'nin de
yap t� �� yay g�n la� t�r ma ça l�� ma la r� na ili� -
kin bir su num yap t� �� top lan t� da pro je nin

iler le yi �i de �er len di ri le rek
ya p� lan ve ya p� la cak ça l�� -
ma la ra ili� kin gö rü� me ler
ger çek le� ti ril di. 

Pro je için ha z�r la nan
http://fu tu res kills.eu web
si te si nin ta n� t� m� ya p�l d�. Üç
y�l sü re cek olan pro je nin bir
son ra ki top lan t� s� Ara l�k
2013’te H�r va tis tan’�n ba� -
ken ti Zag reb’de ger çek le� ti -
ri le cek.
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BU SAYFA KADIKÖY BELEDiYESi GÖNÜLLÜLERi TARAFINDAN HAZIRLANMAKTADIR.

HABER

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

SAH�PLENMEK, DOSTLUKLARIN 
KURULMASINI �STEYEN ACIBADEML�LER�

ARAMIZA KATILMAYA

Bilgi için Ac�badem Gönüllü Evi’ne 
çay içmeye davet ediyoruz.

�LET���M: 0216 325 78 38
Adres: Ata Sok.No:14/1 Ac�badem

www.kadikoybelediyesigonulluleri.com

DAVET EDiYORUZ

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

SAH�PLENMEK, DOSTLUKLARIN KURULMASINI
�STEYEN HASANPA�ALILARI 

ARAMIZA  KATILMAYA

Bilgi için Hasanpa�a Gönüllü Evi’ne 
çay içmeye davet ediyoruz.
�LET���M: 0216 326 12 80

Adres: SARAYARDI CAD:NO:41/1-2
Hasapanpa�a

www.kadikoybelediyesigonulluleri.com

DAVET EDiYORUZ

ACIBADEM’DEN
EVLiLiK

HABERLERi

SUADiYE Gönüllüleri, Münevver �efik
Fergan �lk Ö�retim Okulu 100

ö�rencisi için Yaz okulu E�itime Katk�
Bahar Kermesi düzenledi.18 May�s'ta

Fenerbahçe Park� giri�inde aç�k
havada büyük bir kat�l�mc� kitlesi ve
gönüllülerle gerçekle�tirilen kermes,
verimli ve keyifli geçti. Ziyaretçilerin

müzik gösterileri e�li�inde co�up
danslar etti�i kermes, görselli�i ile de
hayranl�k uyand�rd�. Etkinli�e Kad�köy

Belediyesi Meclis Üyeleri ve Gönüllü
Merkezi Yönetim Kurulu Üyeleri
Ay�en Gürer ile Nurhan Kutman

Kat�ld�lar. Suadiye Gönüllü Ba�kan�
Say�n Ümit A�an etkinli�in
geleneksel hale geldi�ini,

önümüzdeki y�llarda amaçlar�n�n
daha fazla çocu�a ula�mak

oldu�unu söyleyerek etkinli�e
kat�l�mlardan dolay� herkese

te�ekkür ederek sözlerine son verdi.

SUADiYE’DE KERMES

● Mustafa SÜRMEL�

Ka d� köy’de ta ri hi ya p� la r�n ona r� -
m�, ba k� m� ko nu la r�n da üze ri ne
dü �en gö re vi ye ri ne ge ti ren Ka -

d� köy Be le di ye si’nden ta ri he bir hiz met
da ha. Ka d� köy Be le di ye si �im di de bin -
ler ce y�l l�k ta ri hi su te ra zi si ni res to re
edi yor. Bu ko nu da Ka d� köy Be le di ye si
Fen �� le ri uz man ve gö rev li le ri bir sü re -
dir ça l�� ma ya p� yor. 

Ka d� köy Ac� ba dem’de ki ta ri hi su te -

ra zi si nin rö lö ve, res ti tüs yon ve
res to ras yon ça l�� ma la r� sü rü yor.
Yak la ��k 4x5 met re bo yu tun da
dört gen �ek lin de ve yak la ��k 12
met re yük sek li �in de ki ta ri hi ya -
p� n�n kü fe ki ta� ve tu� la ile örül -
mü� y�� ma al ma ��k du var dan in -
�a edil di �i ni ve bi li nen an tik
Khal ke don dö ne min den kal m��
ola bi le ce �i tah min edi li yor. Bi -
zan ti on an tik ken tin den de es ki
ol du �u tah min edi len Khal ke -
don’un gü nü müz de Kur ba �a l� -
de re ola rak bi li nen böl ge de ku -

rul du �u be lir ti lir ken, Fe ni ke di lin de
“Ye ni Kent” an la m� na gel di �i ifa de edi -
li yor. Su te ra zi si nin de bu dö nem de ya -
p�l d� �� tah min edi li yor. An tik ça� da Ka -
y�� da ��n dan Ka d� köy’e ge len su yol la r�
ko nu sun da bir ara� t�r ma n�n bu lun ma d� -
�� da kay de di lir ken, sa de ce ken te ge len
su yol la r� n�n Al t� yol dan ken te gir di �i
be lir ti li yor. 

De po lu Su Te ra zi si Ha lit A�a cad de -
sin den Ac� ba dem’e gi der ken yo lun sa�
ta ra f�n da ya p� blok la r� ara s�n da s� k�� m��
ve ayak ta ka la bil mi�. Ya p� n�n üs tün de
ke mer li bir ya p� için de 10-12 m3 hac -
min de de po su ol du �u gö rül mek te. 

Y�l lar ca ba k�m s�z ka lan ve cid di �e -
kil de y�p ra nan ya p� için Ka d� köy Be le -
di ye si ta ri hi kay nak lar ve ara� t�r ma lar
do� rul tu sun da cid di bir ye ni le me ça l�� -
ma s� ba� lat t�.

Kad�köy Belediyesi’nden
TARiHE HiZMET

Ka dı köy Acı ba dem’de ki ta ri hi su te ra zi si nin rö lö ve, res ti tüs yon ve res to ras yon
ça lı� ma la rı sü rü yor. Ya pı nın Khal ke don dö ne mi ne ait ola bi le ce �i ifa de edi li yor.

Acıbadem Gönüllü Evi Ba�kan
Yardımcısı Ay�egül Ba�el'in o�lu
�lyas Ok ile Pelin Ok hayatlarını

birle�tirdi. Bir ba�ka evlilik haberi ise
Gönüllü evinin sekreterli�ini yapan

Ayla Ça�al, Recep Postal ile hayatını
birle�tirdi. Dü�ünlere çok sayıda
gönüllü katıldı. Çiftlere Kadıköy

Belediyesi Gönüllü Merkezi Yönetim
Kurulu Ve Gönüllüleri olarak

mutluluklar diliyoruz.
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KAYIP
iLANI

Üze rin de “Her yer Tak sim her yer di re ni�”
ya zan ti �ört ler, a�aç la r� ve di re ni �i sim ge le -
yen çan ta lar, üze ri ne ko ca bir kül li ya t�n ya -

z� la ca �� n� müj de le yen ön cü ki tap la r�n ve der gi le -
rin ar d�n dan �im di de Ge zi Par k� di re ni �i ka pak l�
def ter ler ç�k t�. 

Ka d� köy’de bir giy si ma �a za s� n�n gi ri �in de
rast la d� �� m�z bu def ter le rin üze rin de 1,5 ay d�r ül -
ke gün de mi nin ilk s� ra s�n da yer alan Tak sim di re -
ni �i nin sim ge le ri yer al� yor; de niz göz lük lü ve
mas ke li bir ço cuk, k�r m� z� l� ka d�n, to ma, to ma ya

kar �� du ran si yah l� ka d�n, du ran adam… Ba� ka bir
ta ne si nin üze rin de ise gaz mas ke li bir ka d�n fo to� -
ra f� n�n ya n�n da Türk çe ve �n gi liz ce �u ifa de ler yer
al� yor: “Öpe mez sin. Fark l� l�k la ra say g� duy maz -
san kim se yi se ve mez sin. Kim se yi se ve mez sen
ba� ka s� na do ku na maz s�n. Yal n�z ka l�r s�n. Yal n�z
ka l�r san, yal n�z ölür sün…”

Her han gi bir ku ru mun im za s� n�n yer al ma d� ��
kü çük def ter le rin ne re de ve kim ta ra f�n dan ba s�l d� -
�� da bi lin mi yor. �im di lik Ka d� köy’de ki bir kaç es -
naf ta rast la ma n�z müm kün. Fi ya t� 5 TL.

Gezi direni�inin
defterleri de ç�kt�!

AC�L 
ELEMAN ARANIYOR...

DÜRÜST VE ÇALI�KAN..
B�LG�SAYARDA SER�

YAZAB�LEN BAYAN ELEMAN
ARANIYOR... (yarım gün)

----Müracaat----

0216 428 90 06
0536 668 35 36 

YAPI KRED� S�GORTA A.�. taraf�ndan
acenteli�imize tevdi edilen ve a�a��da 

numaralar� belirtilen prim tahsilat makbuzlar�
bulunamad���ndan; bu prim tahsilat
makbuzlar�n�n hükümsüz oldu�unu,

Acenteli�imizi ve Sigorta �irketini ilzam
etmeyece�ini ilanen duyururuz.

ÇA�DA� YA�AM S�GORTA. ARA. H�Z. LTD.�T�.

Prim Tahsilat Makbuzları 
4893551 numaradan 4893600 numaraya
4986901 numaradan 4986950 numaraya
2561101 numaradan 2561150 numaraya
2840401 numaradan 2840450 numaraya
3288851 numaradan 3288900 numaraya
4324251 numaradan 4324300 numaraya

�150 tl. 30y 753 seri no. 10/05/2013 tarih �450 tl.30y747 10/05/2013 
� 66 tl. 30y 746 10/05/2013 Kad�köy Belediyesine ödedi�im yukar�da dökümü

bulunan Nikah harc� makbuzlar�m kaybolmu�tur. Hükümsüzdür.. 
Barı� Özdemir
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MiLLi E�itim Bakanl���’n�n “Okullar Hayat
Olsun” Projesi kapsam�nda Kad�köy �lçe
Milli E�itim Müdürlü�ü, Kad�köy Lisesi,

GaK Organizasyon ve Mia Organizasyon
taraf�ndan düzenlenen

Geleneksel Moda
Festivali’nin resmi aç�l��� 29
Haziran günü Kad�köy �lçe
Milli E�itim Müdürü Fer�at

Ayar’�n kat�l�m�yla
gerçekle�tirildi.

Okul Müdürü Ahmet Figan
Kaplan, Organizasyon

yetkilileri Gökhan
Karaduman, Meriç Sar�,

Ressamlar Pervin Özen, Nermin
Kam��o�lu ve Semahat Çin’in yan� s�ra

çok say�da Modal�’n�n da haz�r bulundu�u
aç�l��ta, �lçe Milli E�itim Müdürü Fer�at

Ayar ve Yard�mc�s� Fahri Cürebal’a

ressamlar�n proje için iz dü�tükleri ya�l�
boya tablolar hediye edildi. 14 Eylül’e dek
devam edecek organizasyonda, Festival

alan�n� ziyaret eden �stanbullular, 3 ay
boyunca El Sanatlar�ndan,
Antikaya, Sahaftan, Resim

Galerisine geni� bir yelpazede
ve uygun bütçe ile al�� veri�

yapma imkan� bulurken,
sanatseverler ise 3 ay

boyunca sevdikleri yazarlar�n
imza günlerine kat�labilecek. 

Her Pazar 17.00/20.00 saatleri
aras�nda �air Mustafa Dilki
yönetiminde �iir Dinletileri,

Cumartesi Geceleri 21.30’da Kad�köy
Foto�raf Merkezi yönetiminde Foto�raf

Gösterileri, Sal�, Per�embe ve Pazar
geceleri K�sa Film Gösterileri ve Yazl�k

Sinema aktiviteleri ve Cuma, Cumartesi,

Pazar günleri Özgür Günay & Co.Band’�n
verece� jazz, bulues, rock içerikli mini

konserler ile sanata doyarken , çocuklar
ise �i�me oyun parklar�nda gün boyu

e�lenebilecek.

“Okullar Hayat Olsun- Moda Festivali”nin
güncel etkinlik program� ile ilgili detayl�

bilgileri festival için aç�lan resmi facebook
sayfas�ndan ö�renebilirsiniz:

www.facebook.com/modafestivali

● Semra ÇELEB�

Ka d� köy Be le di ye si, Tür ki ye’de ilk kez
bir ye rel yö ne tim ta ra f�n dan dü zen le -
nen Ulu sal Pi ya no Ya r�� ma s�’na im -

za at t�. Ge le nek sel le� me si he def le nen
ya r�� ma n�n yü rü tü cü lü �ü nü Ka d� köy Be le di -
ye si Sü rey ya Ope ra s� Ge nel Sa nat Yö net me -
ni Mu rat Ka to� lu ve eki bi yap t�. Bü tün y� la
ya y� lan yo �un bir ça l�� ma n�n so nu cun da ya -
r�� ma, ru hu din len di ren muh te �em bir fi nal
ge ce siy le son bul du. Tüm yurt tan on lar ca
ba� vu ru nun ol du �u Pi ya no Ya r�� ma s�’nda 27
Ha zi ran’da ki ön ele me yi ge çen 12 pi -
ya nist ten üçü fi na le kal d�. Fi nal ge ce si
5 Tem muz Cu ma ak �a m� Ka d� köy Be -
le di ye si Sü rey ya Ope ra s�’nda ya p�l d�.
Çe ki len ku ray la çal ma s� ra la r� be lir le -
nen üç fi na list ten ön ce Ata kan Oyal,
ar d�n dan Ecem Al n� aç�k ve en son da
Or çun Y�l d� ran, Mo zart’�n K.488 La
Ma jör 23. Pi ya no Kon çer to su’nu ses -
len dir di ler. Fi na list le re ün lü or kes tra
�e fi, ay n� za man da se çi ci ku rul üye si
Gü rer Ay kal’�n yö ne ti min de ki �s tan bul
Sin fo ni et ta Oda Or kes tra s� e� lik et ti.
Ay n� ese ri üç fark l� yo rum la din le me
�an s� ya ka la yan iz le yi ci ler ise fi nal ge -
ce sin de fark l� bir de ne yim ya �a m�� ol du. 

Her biri yak la ��k 25 da ki ka sü ren pi ya no
kon çer to la r� n�n ar d�n dan iz le yi ci ler sa lon dan
ç� ka r�l d� ve se çi ci ku rul ya r�� ma n�n bi rin ci si,
ikin ci si ve üçün cü sü nü be lir le mek üze re gö -
rü� le ri ni pay la� t�.  

Ara n�n ar d�n dan iz le yi ci ler tek rar sa lo na
al� na rak so nuç lar aç�k lan d�. Se çi ci ku ru lun
ka ra r� n� Gü rer Ay kal aç�k la d�. Ay kal, jü ri nin
çok önem li ve gü zel bir ka ra ra im za at t� �� n�

be lir te rek bu y�l ki ya r�� ma n�n üçün cü sü nün
ol ma d� �� n�, ikin ci li �i Ecem Al n� aç�k ve Ata -
kan Oyal ara s�n da pay la� t�r d� �� n� du yur du.
Pi ya no Ya r�� ma s�’n�n bi rin ci si ise Or çun Y�l -
d� ran ol du.  

� ÖZ TÜRK: “BU P� YA NO 
SÜ REY YA’YA ÇOK YA KI� TI”

Ya r�� ma y� ka za nan la ra pla ket le ri ni sun-
 mak üze re sah ne ye da vet edi len Ka d� köy Be -
le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz türk, ya r�� ma n�n
spon sor la r� Fa zi oli ve Ku �u Mü zik’e te �ek -

kür ede rek ba� la d� �� ko nu� ma s�n da �un la r�
söy le di: “Ta bii en bü yük te �ek kür sev gi li jü -
ri üye le ri mi ze. On lar ya n� m�z da ol ma say d�
bu ya r�� ma y� la y� ��y la ger çek le� ti re mez dik.
Or çun’u din le me f�r sa t� bul dum. Ger çek ten
çok iyi bir per for mans t�. Tüm ar ka da� la r� m�

yü rek ten kut lu yo rum.”
Üç ba �a r� l� ya r�� ma c� y� kut la ya -

rak çi çek ve pla ket le ri ni ve ren Ba� -
kan Öz türk da ha son ra Mu rat
Ka to� lu’na ses le ne rek “Bu pi ya no
bu ra ya çok ya k�� t�. Bu ra da kal sa ne
gü zel olur de �il mi?” di ye so run ca
Fa zi oli ve Ku �u Mü zik yö ne ti ci le -
ri gü lüm se ye rek bu öne ri yi de �er -
len di re cek le ri ni be lirt ti ler. Ba� kan
Se la mi Öz türk ay r� ca Sü rey ya Op-
e ra s� Ge nel Sa nat Yö net me ni ve ga -
ze te miz kö �e ya za r� Mu rat
Ka ta o� lu’nu sah ne ye da vet ede rek

“Mu rat bey Sü rey ya Ope ra s�’n�n tek rar ope -
ra ola rak aç�l ma s� tek li fi ni ge tir di �i za man
‘Siz var sa n�z ben de va r�m’ de dim. Kon tra -
t�n dan in �aa t� na her a�a ma s�n da bu lun du ve
y�l lar d�r da bu gü zel ope ra y� ba �a r�y la yö ne -
ti yor. En bü yük al k� �� hak edi yor.” de di. Ba� -
kan Öz türk’ün söz le ri bü yük al k�� la
kar �� lan d�.

Ün lü pi ya nist Ay �e gül Sa r� ca’n�n ba� kan-
 l� �� n� yap t� �� fi nal jü ri sin de bu lu nan  �dil Bi -
ret, Bur çin Bü ke, To ros Can, Mu hid din

Dür rü o� lu, Em re Eli var, �ris �en tür ker ve Ju -
dit Ulu� genç pi ya nist le ri kut lar ken Gü rer
Ay kal her bi ri ni al�n la r�n dan öpe rek ba �a r� -
la r� n� teb rik et ti.
� GENÇ VE BA �A RI LI P� YA N�ST LER

Ka d� köy Be le di ye si’nin dü zen le di �i ilk
Ulu sal Pi ya no Ya r�� ma s�’n�n bi rin ci si ola rak
ta ri he ge çen Or çun Y�l d� ran 1994 Ba l� ke sir,
ikin ci li �i pay la �an genç ler den Ecem Al n� aç�k
1991 Bur sa, Ata kan Oyal ise 1994 Mer sin
do �um lu. Or çun Y�l d� ran, mü zik e�i ti mi ne
�s tan bul Üni ver si te si Dev let Kon ser va tu va -
r�’nda ba� la m��, �im di Avus tur ya’da Uni ver -
si tat Mo zar te um Salz burg’da de vam edi yor.
Ecem Al n� aç�k Ulu da� Üni ver si te si, Ata kan
Oyal An ka ra Üni ver si te si Dev let Kon ser va -
tu va r�’nda e�i tim gö rü yor. 

Ulu sal Pi ya no Ya r�� ma s�’nda ilk üçe gi -
ren le re pa ra ödü lü ve ri li yor. Bi rin ci lik ödü -
lü nün 5 bin TL, ikin ci lik ödü lü nün 3 bin 500
TL, üçün cü lük ödü lü nün ise 2 bin 500 TL ol -
du �u ya r�� ma da  fi na le ka lan lar 2013-2014
Ka d� köy Be le di ye si Sü rey ya Ope ra s� Oda
Mü zi �i Kon ser le ri da hi lin de re si tal ver me
im ka n� na sa hip ola cak. 

Fa zi oli ve Ku �u Mü zik’in de ya r�� ma y� ka -
za nan la ra özel ödül le ri var: Fa zi oli ka y�t stüd -
yo sun da CD kay d�, Fa zi oli pi ya no sa hi bi Pab lo
Fa zi oli ta ra f�n dan, ha z�r lan m�� /im za lan m��
ser ti fi ka, Sa ci le/ �tal ya Fa zi oli Con cert Hall
Kon se ri ve 1.500 TL pa ra ödü lü. 
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ev gi li Tür ki ye; çok kat l� ko nut la ra, gök de -
len le re, al�� ve ri� mer kez le ri ne, ko ca man
otel le re hay ran ka l�p öze nen çok sa y� da
yurt ta �a çok k� sa za man da sa hip ol du.

Türk le rin in �a at ç� ru hu yüz y�l lar bo yu epey ce
uy ku da kal m�� t�. �e hir ler de ko nut ya p� la r� n�n
tam ola rak na s�l ol du �u na da ir do� ru su pek bir
�ey bi lin mi yor. Ba� ta �s tan bul ol mak üze re, Os -
man l� dev ri nin bel li ba� l� �e hir le rin de ya p� de -
nin ce gö ze çar pan ve bel lek ler de yer tu tan lar
yal n�z ca dev let ya p� la r� d�r... Ya ni ca mi ler, sul -
tan la r�n ve ya dev let ile ri ge len le ri nin yap t�r d� ��
kül li ye ler, çar �� ve han lar, ima ret ha ne ler, ha -
mam lar, suy la il gi li te sis ler, köp rü ler ve ben zer -
le ri dir. Hat ta yak la ��k 1850'le re ka dar Os man l�
Sul tan la r� n�n ya �a d�k la r�, �im di mü ze ola rak zi -
ya re te aç�k Top ka p� Sa ra y� da sü rek li ek len ti ler -
le ya p� la gel mi�, son de re ce mü te va z� kü çük bir
"ma hal le" de �il mi dir?

�ba det ha ne, ti ca ret ha ne ve kül li ye le rin d� -
��n da bü yük ya p� in �a et me sev da s� �s tan bul'da
19. yüz y�l son la r� na do� ru ba� la ma d� m�? Ön ce
Dol ma bah çe, Bey ler be yi, Y�l d�z gi bi sa ray lar
�eh rin mi ma ri çeh re si ne ye ni öl çek ler ge tir di.
Son ra t�p k� sa ray lar gi bi il ha m� n� Ba t� dün ya s�n -
dan alan bi na lar ya va� ya va� sö kün et ti, Be -
yo� lu ku rul du.

El bet bu ge li� me ler, ya ni Av ru pa tar z� ta� bi -
na lar k�s men �z mir'de de gö rül dü. Ama ge nel -
le� tir mek ola nak s�z. Va tan da� la r�n çok bü yük
bö lü mü nün hem �s tan bul hem de di �er yer ler -
de yi ne es ki tarz kü çük ba r� nak lar da ya �a ma y�
sür dür dük le ri ni bi li yo ruz.

Ko nut, Tür ki ye'de ve ta bi i bü yük �e hir ler de
hep ye ter siz ve ay r� ca dü �ük ni te lik li in �a at öl -
çüt le riy le ola gel mi�. K� sa ca s� yurt ta� la r�n ve el -
bet eli pa ra tu tan la r�n ko nut ve in �a at öz le mi
son suz ola cak t�r. Za ten bir çok eko no mist in �a -
at sek tö rü ne "eko no mi nin mo to ru" de mi yor
mu? Gün geç tik çe bu mo to run bey gir gü cü nün
yük sel di �i ne ta n�k olu yo ruz. Yer gök in �a at...
�mar pla n�, plan l� ge li� me, çev re, ta rih sel çev re,
es te tik kay g�, üs lup so ru nu, do �a var l�k la r� ve
su la r�n ko run ma s� gi bi kav ram ve söy lem ler bü -
yük öl çü de laf ta kal ma s� için dir. Bü yük �e hir le -
rin su hav za la r� na bi le te ca vüz edi le bil di �i ni iti -
raf et me li yiz.

�n �a at a� k�, bel ki Tür ki ye'de in san la r�n en
bü yük tut ku su dur. Hat ta bu tut ku oto mo bil tut -
ku sun dan bi le ön ce ge lir dü �ün ce sin de yim.

Bu ka dar mü� te ri si olan sek tör, is ter is te -
mez "ka zanç i� ta h�"n� da kö rük ler. Ar t�k ül ke de
y�l lar d�r gi de rek ar tan bir "top rak"; �e hir li di liy le
söy le ye lim, "ar sa" bor sa s� var d�r. Bu bor sa,
"Men kul K�y met ler Bor sa s�"n� de fa lar ca kat lar.
En k�y met li bor sa d�r. Bor sa n�n ba� l� ca lo ko mo -
tif le ri de el bet in �a at ç� lar, ya t� r�m c� lar ve yö ne ti -
ci ler dir. Ar t�k gün de lik �e hir de di ko du la r� na yer -
le� mi� ba� l� ca kav ram lar dan bi ri de "rant ç� l�k"
de �il mi dir? Rant ç� l� ��n te mel me ka niz ma s�, ha -
zi ne ve be le di ye ara zi ve mülk le ri nin çe �it li yön -
tem ler le el de �i� tir me si; özel ki �i le re dev re dil -
me si dir. He men pe �in den de deh �et li imar hak -
la r� ta n�n ma s� ge lir. �s tan bul'da sü rek li imar de -
�i �ik lik le ri, mev zi i plan ka rar la r� ar t�k "rant trans -
fer le ri"nin al� �� la gel mi� usul le ri dir.

Ta ri hî Ya r� ma da ve sul tan ca mi le riy le Aya -
sof ya'n�n te pe sin den gö rü nen Zey tin bur nu Ku -
le le ri, Zin cir li ku yu'da ki �ETT ara zi si ne ku ru lan
"dev ah ta pot", Be �ik ta� Bar ba ros Hay ret tin �s -
ke le si'ni hal k�n hiz me tin den çe kip alan otel,
Me te oro lo ji te sis le ri ni uçu rup ye ri ne Ba� dat
Cad de si'ne em sa li gö rül me mi� ku le ler di ken
zih ni yet bu nun ti pik ör nek le ri dir.

�im di rant ç� ka fa müt hi� bir ham le da ha
yap t�. Ha liç de di �i miz en der do �a ha ri ka s�n da
as�r lar d�r ka mu hiz me ti gö ren ta rih sel ter sa ne le -
rin ol du �u ye re yi ne otel, al�� ve ri� ye ri yap t� ra -
cak. E�i em sa li zor bu lu na cak ta rih sel ge mi ci -
lik/de niz ci lik te sis le ri "imar ve in �a" a� k� n�n,
esa s� na ba kar sa n�z mad di ç� kar la r�n kur ba n�
ola cak t�r. Ay r� ca yüz y�l lar bo yun ca o yö re de
olu� mu� �eh rin mi ma ri do ku su ve öl çe �i; fi zik -
sel oran t� lar hiç ku� ku du yul ma s�n ki tah rip ola -
cak t�r. Yö re ka rak te riy le ve i� le viy le ba� da� ma -
ya cak bir "rant" te si si da ha �s tan bul'un son de -
re ce ay r� ca l�k l� bir ye ri ni yok ede cek tir.

�s tan bul'a de �er ila ve et mek, de rin ve in cel -
mi� bir kül tür is ter. Es te tik bi linç is ter. Gün de lik
dil de "gör gü" de di �i miz bi ri ki mi; ama ev ren sel
öl çüt ler de ki �e hir li gör gü sü nü zo run lu k� lar. Ka -
bak ç� Mus ta fa Os man l�'s� n� de �il; II. Mah mut,
Ab dül me cit zih ni ye ti nin de �er le ri ne sa hip ol -
ma y� ge rek ti rir.

Murat  KATOĞLU

S

HAL�Ç’�N TAR�HSEL
TERSANELER�NE VEDA

90 kuşağı piyanoda da
ÇOK BAŞARILI!
90 kuşağı piyanoda da
ÇOK BAŞARILI!
90 kuşağı piyanoda da
ÇOK BAŞARILI!
90 kuşağı piyanoda da
ÇOK BAŞARILI!
90 kuşağı piyanoda da
ÇOK BAŞARILI!
90 kuşağı piyanoda da
ÇOK BAŞARILI!

GELENEKSEL MODA FESTiVALi BAŞLADI
“Okullar Hayat Olsun” projesi kapsamında düzenlenen

Geleneksel Moda Festivali 14 Eylül’e kadar sürecek.

KADIKÖY Belediyesi yaz konserlerine
bu y�l yeni bir halka ekleyerek, aç�k havada
caz konserlerini ba�lat�yor. Dünyaca ünlü

caz sanatç�lar�n�n kat�laca�� konserler
Kalam�� Park�, Fenerbahçe Park� ve

Özgürlük Park�’nda �stanbullulara keyifli
saatler ya�atacak. Kad�köy'de s�cak yaz

ak�amlar�nda “serin caz rüzgarlar�”
estirecek konserlerin ilki 6 Temmuz

Cumartesi ak�am� Türkiye’nin ilk kad�n caz
piyanisti ünvan�n� ta��yan tan�nm�� sanatç�
Nilüfer Verdi ile

ba�lad�.
Özellikle ABD
ve Kanada'da
tan�nan ünlü

sanatç� Nilüfer
Verdi’nin
konserine

Kad�köylülerin
ilgisi yo�undu.
Nilüfer Verdi

Trio ve Ferhat
Öz’ün vokalist olarak sahne ald��� konser
Fenerbahçe Park�’nda gerçekle�tirildi. Caz

dünyas�n�n sevilen kad�n vokalisti Dilek
Sert Erdo�an ve Genco Ar� Quartet ise,
13 Temmuz Cumartesi gecesi Özgürlük

Park�’nda sahne alacak. Tiyatrodaki ününü
Caz Müzi�ine ta��yan ve bu alanda da

ad�ndan söz ettiren Taylan Erler ise
�stanbul Jazz Band ile 20 Temmuz’da
Kalam�� Park�’nda, 3 A�ustos gecesi

Fenerbahçe Park�’nda, 10 A�ustos’ta ise
Özgürlük Park�’nda caz severlerle

bulu�acak.  Taylan Erler �stanbul Jazz
Band, Blues, Raptime, Dixiland, New

Orleans ve sevilen caz parçalar�n�

seslendirecek. Caz Konserlerinin
sonuncusu ise 17 A�ustos Cumartesi

gecesi Ay�e Tütüncü Quartet ile Kalam��
Park�’nda gerçekle�tirilecek. Saat 21.30’da
ba�layacak olan konserlere giri�in ücretsiz

oldu�unu hat�rlatal�m! Her mahallede
amatör olarak olu�turulan Kad�köy

Belediyesi gönüllülerinin olu�turdu�u Türk
Sanat Müzi�i Koro konserleri de 13 ayr�
konser ile yaz gecelerini ferahlatacak.
Tan�nm�� �eflerin çal��t�rd��� korolar,

Türk Sanat
Müzi�inin tüm
makamlar�nda
sevilen �ark�lar�

seslendirecekler.
5 Temmuz

Cuma ak�am�
Fenerbahçe
Park�’nda
ba�layan

konserler di�er
parklara da

yay�larak 4 A�ustos’ta son bulacak.
Kad�köylülerin hafta sonlar�n� ise 15 ki�ilik
Yayl� Saz Toplulu�u’nun sunaca�� Klasik

Müzik Konserleri renklendirecek.
Fenerbahçe, Özgürlük ve Kalam��

Parklar�ndaki konserler 14 Temmuz’da
ba�layacak. Kad�köy Belediyesi 12,19,26
Temmuz tarihlerinde Özgürlük Park�’nda
nostalji konserlerine ev sahipli�i yapacak.

1980’li y�llar�n Aile Gazinosu gelene�ini
Kad�köy’de yeniden ya�atacak

konserlerde Ne�e Karaböcek, Seyyal
Taner, Selçuk Ural, Ersan Erdura, Nur

Yolda�, Bilgen Bengü ve Semiha Yank�
unutulmayan �ark�lar�n� seslendirecekler.

● Semra ÇELEB�
RESSAMLAR,

heykelt�ra�lar, foto�rafç�lar,
�airler, edebiyatç�lar… Birçok
sanatç� Gezi Park� direni�ine
destek vermek ve direni�in

sanat�yla kendilerini ifade etmek
için 7 ve 8 Temmuz günlerinde

eserleriyle soka�a ç�kt�.  “Bask� ve
yasaklara hay�r! Üreterek

direnece�iz” diyen sanatç�lar bu
eylemi üçüncü kez gerçekle�tirdi.
Sanatç�lar “Gezi Park� direni�ine
destek ve bask�lara, yasaklara

hay�r demek için özgürlüklerimizi
istiyoruz, sanat�n eylemi devam

ediyor. 7-8 Temmuz 2013
günlerinde özgürce üretebilmek,
payla�mak, dü�ünmek istiyorsak

bask�ya ve yasaklara HAYIR
demek istiyorsak sanat�n

eylemine kat�lal�m.
Atölyelerimizde, mekânlar�n�zda,

sokaklarda, parklarda, sanat
ürünlerimizle; resimlerimiz,
heykellerimiz, �ark�lar�m�z,

danslar�m�z, yaz�lar�m�z, �iirlerimiz,
filmlerimiz, enstalâsyonlar�m�z, performanslar�m�z, video

filmlerimiz, tiyatro oyunlar�m�z, foto�raflar�m�z ile özgürlük
istencimizi dillendirelim hayat�n içinde var edelim.”

ça�r�s�yla ürünlerini direni� için ortaya koydu. Kardelen
Fincanc�, 6 Temmuz Cumartesi günü saat 12.00’den
Pazar günü 19.00’a kadar Taksim Meydan�’nda bir

performans gerçekle�tirdi.
Yine Cumartesi günü Kar��

Sanat Galerisi’nde bir
karma sergi aç�ld�, Handan
Kaynakgöz teatral bir �iir

okuma performans�
gerçekle�tirdi. 7 Temmuz
Pazar günü ise Kad�köy
KargART’ta bir karma
serginin aç�l��� oldu,

Kaynakgöz bu serginin
aç�l���nda da �iir okuma performans�n� sundu. Ayn� gün

Kad�köy’den kat�lan di�er sanat atölyeleri de ziyaret
edildi. Kad�köy’den KargART’�n yan� s�ra Atölye Ç�k�zgah
(Saadet Sorgunlu), Hatice Nalbant Atölyesi, Berk (resim),

Adalet Binnur (resim), Reyhan Ogan Tezer (resim),
�ebnem Muslu (enstalasyon), Zy Adabeyi/evvel.org,

Hafize Elibollar Ortaç (resim), Nur Ataibi�, Füsun Saydam
(resim), Orçun Can Yücel, (foto�raf), I��k Sungurlar

(resim), Canan K�l�çkeser Atölyesi (resim-heykel sergisi),
Ebru C�ng�r (foto�raf), Mehmet Y�lmaz (grafik), Burcu

Themor (resim), Handan Kaynakgöz (teatral �iir okuma)
ve Murat Berköz (resim) eserleriyle kat�ld�lar.

Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nın bu yıl ilkini gerçekle�tirdi�i
Ulusal Piyano Yarı�ması sonuçlandı.  Final gecesinde tam bir müzik

ziyafeti ya�atan finalist gençlerden 1994 do�umlu Orçun Yıldıran
birinci olurken, ikincili�i Ecem Alnıaçık ve Atakan Oyal payla�tı. 

Fo to� raf lar:
Gür büz EN G�N

Sanatçılar özgürlükleri için
ESERLERiYLE SES VERDi

“Özgürlüklerimizi
istiyoruz” diyerek
harekete geçen
sanatçılar, “7-8

Temmuz Sanatın
Eylemi”

etkinliklerini
gerçekle�tirdi.

Eylem
alanlarından biri
de Kadıköy’deki

KargART’tı,
Kadıköy’ün sanat

atölyeleri de
eyleme katılanlar

arasındaydı.

Kad�köy parklar�nda
MÜZiK DOLU GECELER

CAZ KONSERLER� PROGRAMI:
13 Temmuz Cumartesi Saat:

21.30 Özgürlük Parkı 
Dilek Sert Erdo�an-Genco Arı Quartet

20 Temmuz Cumartesi
Saat: 21.30 Kalamı� Parkı

Taylan Erler �stanbul Jazz Band
03 A�ustos Cumartesi

Saat: 21.30 Fenerbahçe Parkı
Taylan Erler �stanbul Jazz Band

10 A�ustos Cumartesi
Saat: 21.30 Özgürlük Parkı

Taylan Erler �stanbul Jazz Band
17 A�ustos Cumartesi Saat: 21.30 Kalamı� Parkı

Ay�e Tütüncü Quartet
TÜRK SANAT MÜZ���

YAZ KONSERLER� PROGRAMI
12 Temmuz 21.30 Fenerbahçe Parkı

Na�me TSM Korosu
13 Temmuz 21.30 Ko�uyolu Mahalle Evi

Beste TSM Korosu
14 Temmuz 21.30 Özgürlük Parkı

Kriton Curi Parkı TSM Korosu
19 Temmuz 21.30 Fenerbahçe Parkı

Khalkedon TSM Korosu
20 Temmuz 21.30 Ko�uyolu Mahalle Evi

Sahrayıcedit Gönüllüleri TSM Korosu
21 Temmuz 21.30 Özgürlük Parkı

Gül-i Naz TSM Korosu
26 Temmuz 21.30 Fenerbahçe Parkı

Ya�ar Özel TSM Korosu
27 Temmuz 21.30 Ko�uyolu Mahalle Evi

Ko�uyolu Mahalle Evi THM Korosu
28 Temmuz 21.30 Özgürlük Parkı Vuslat ve

Bostancı Gönüllüleri TSM Koroları
04 A�ustos 21.30 Özgürlük Parkı

Hepgül Musiki Toplulu�u
KLAS�K MÜZ�K KONSERLER� PROGRAMI

14 Temmuz 21.30 Fenerbahçe Parkı
27 Temmuz 21.30 Özgürlük Parkı
28 Temmuz 21.30 Kalamı� Parkı
03 A�ustos 21.30 Özgürlük Parkı
24 A�ustos 21.30 Kalamı� Parkı

31 A�ustos 21.30 Fenerbahçe Parkı
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● Ha ber ve Fo to� raf lar:
 Gam ze YIL DI RIM/ Duy gu ÇE L�K

Ge zi Par k� di re ni �in de her ke sin söy le -
ye cek bir sö zü, or ta ya ko ya cak bir
tep ki si, bir gö rü �ü var d�. On lar da

söy le mek is te dik le ri ni sa nat la r�y la K�r m� z�
Ha zi ran ser gi siy le an lat t� lar.

Bu ser gi hak k�n da da ha iyi bil gi sa hi bi
ol mak için Ürün Sa nat Ga le ri si’nin sa hi bi
Gü nay  Pe sen’i zi ya ret et tik.

Gü nay Pe sen’in ön cü lü �üy le ku ru lan
Ürün Sa nat Ga le ri si, 1995 y� l�n da Eren -
köy’de aç�l d�k tan son ra, 10 y� l�n ar d�n da
Cad de bos tan’da bu lun duk la r� ad re se ta ��n -
m��. 8,5 y�l d�r Cad de bos tan’da bir çok ser gi -
ye ev sa hip li �i ya pan Ürün Sa nat
Ga le ri si’nin sa hi bi
Gü nay Ha n�m’a bir
ga le ri aç ma ya na s�l
ka rar ver di �i ni so ru -
yo ruz. Ya n� t� ge cik -
mi yor: “Ken dim
kur dum, kim se den
yar d�m ve ya des tek al-
 ma d�m. Ken di emek le -
rim le bir �ey ler

ba �a ra rak bu gün le re gel di bu ga le ri…”
Ko nu h�z la 29 Ha zi ran-30 A�us tos ta r-

ih le ri ara s�n da sa nat se ver ler le bu lu �a cak
olan “K�r m� z� Ha zi ran” ser gi si ne ge li yor.
Ge zi Par k� di re ni �i nin bu ser gi ye et ki si ni
�öy le an la t� yor Pe sen:  “Ta bi ki he pi miz gi -
bi sa nat ç� lar da bu ko nu da has sas… Ge zi
Par k� olay la r� bu ser gi yi aç ma m�z da ba� l� ca
ne den. Ge zi Par k� di re ni �in den il ham alan
sa nat ç� la r� m�z la bir lik te 10 gün gi bi k� sa bir
za man di li min de üre tim le ri mi zi yap t�k. Ge -
zi Par k� di re ni �i ne des tek ol mak için bu ser -
gi yi aç t�k.”
� “SA NAT ÇI LA RIN YÜ ZÜ HEP AY-

 DIN LI �A DÖ NÜK TÜR”
28 Ma y�s’ta Ge zi Par -

k�’nda ki a�aç la r�n ke sil -
me si ni ön le mek için
ba� la yan ey lem ler tüm
Tür ki ye’de bas k� ya kar -
�� di re ni �in ön cü sü ol -
du. “Ya ra t� c� di re ni�”in
en gü zel ör nek le ri ni
ya �a d� �� m�z bu sü reç -
te sa nat ç� lar da ürün-
 le riy le bu di re ni �e
des tek ver me ye de -

vam edi yor. Gü nay Pe sen bu di re ni -

�e ne den des tek ver di �i ni �u söz ler le an la t� -
yor: “Biz sa nat ç� lar hiç bir za man ge ri ci fi -
kir le ri des tek le yip bun la ra hiz met et me yiz.
Me se la �u nu ör nek gös te re bi li rim, �ran’da
Hu mey ni ik ti da ra gel di �in de ilk
yap t� �� i� sa na t�
yok et me ye ça l� ��p
ga le ri le ri ka pat mak
ol du. Bu yüz den ga-
 le ri ler ve sa nat ç� la r�n
yüz le ri hep ay d�n l� �a
dö nük tür. Bu se bep le
de Ge zi Par k� di re ni �i -
ne des tek ve ri yo ruz.”

Ge zi Par k� olay la r� -
n�n en dik kat çe ken ya n�
il ginç slo gan lar, par ka
ça d�r ve ya kü tüp ha ne
aç�l ma s� de �il di. As�l dik -
kat le ri çe ken her ke sin bir ara da or tak bir tep-
 ki yi ve re bil me siy di. Gü nay Pe sen’i de
“K�r m� z� Ha zi ran” ad l� ser gi sin de sa nat ç�
dost la r� yal n�z b� rak ma d�. Gü nay Ha n�m, sa -
nat ç� dost la r�y la y�l lar d�r i� bir li �i içe ri sin de
ol du �u nu ve bu ser gi için de 10 gün dür bir-
 lik te yo �un bir �e kil de ça l�� t�k la r� n� be lirt ti.
“Hep si be nim ya k�n dost la r�m. 18,5 y�l olu -
yor ben bu i�e ba� la ya l�, da ha ön ce de ga le -
ri yö ne ti ci li �i yap ma gi bi de ne yim le ri mi de
sa yar sak 20 y�l d�r bu i�in için de yim” di yen
Pe sen, “Amaç in san lar la pay la� mak. Sa nat -

se ver le re hem gör sel ola rak hem duy gu ola -
rak bir �ey ler ve rip uyan d�r ma gö re vi miz
var. Za ten sa nat ç� de mek duy gu la r� n� ve dü -

�ün ce le ri ni, iç dün ya la r� -
n�, in san lar la pay la �an,
on la ra gös te ren dir” di ye
aç�k l� yor duy gu la r� n�.
� KE D� �S M�N DEN
GA LE R� �S M� NE…

Gü nay Pe sen’in di -
re ni� es na s�n da ya ra t� -
c� ürün ler ve ren
genç le re ve e�it men -
le re de bir kaç öne ri si
var: “E�i tim ci le ri -
mi zin sa nat se ver

genç le ri mi zi ve bu i�i
yap mak is te yen le ri yön len di rip
ye ti� tir me si ge re ki yor. Hem ül ke -
ye hem de top lu ma fay da l� sa nat -
ç� lar ol ma la r� n� ve sa nat la
il gi len me le ri ni tav si ye ede rim. Bir
de bol bol ga le ri ve ser gi gez sin ler,
sa nat e�i ti mi ni gör sel ola rak ne ka -
dar çok al�r lar sa o ka dar çok ö� re nip
bil gi sa hi bi olup ken di le ri ni ge li� ti rir -
ler.” 

Da ha ön ce sa de ce “ke di le ri” ko nu
alan eser ler den olu �an ser gi ler de açan
Ürün Sa nat Ga le ri si’nin ad� n�n hi ka ye -
si ni sor du �u muz da ise Gü nay Pe sen’in

ce va b� �a ��rt m� yor: 
“Ürün ke di min is mi. Hay van lar la il gi li

pro je ler ya p�p re sim ler ser gi le di �i miz için
ga le ri mi ze ke di min ad� n� koy ma ya ka rar
ver dim.”

� “SA NAT TAN ÇOK D� RE N�� 
ÖN PLAN DA”

K�r m� z� Ha zi ran ser gi sin de eser le ri bu-
 lu nan �ey da Gür soy Ço ban ve Çi ler Be len
de ser giy le il gi li �un la r� söy lü yor: “As l�n da
bu ra da sa nat de �il de Ge zi Par k� ve di re ni �i
ön plan da da ha çok. Bu ser gi de sa nat ç� ola -
rak ge ri ci ka d�n la ra kar �� ‘du ran ka d�n’ hey -
kel bib lo la r� yap t�m. Genç ler çok gü zel bir

di re ni� gös ter di, ta -
bi hal k� m�z da. Ge -
zi ru hu de di �i miz
�ey bi zi çok et ki le -
di ve eser le ri mi ze
yan s� d�. �im di bu
ser gi de bir ara ya
g e  t i r  d i  � i  m i z
ü r ü n  l e  r i  m i  z i
gör me ye bek li -
yo ruz her ke si.”  

K � r  m �  z �
Ha zi ran Ser-
 gi si 30 A�us-
 tos’a ka dar

Ürün Sa nat Ga le ri si’nde
gö rü le bi lir. 
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Gezi’nin “KIRMIZI HAZiRAN” etkisi!

Ürün Sanat Galerisi, Taksim Gezi Parkı direnişiyle tarihe geçen 2013
Haziran’ını sanat ürünleriyle ölümsüzleştirdi. 29 Haziran’da açılan 

“Kırmızı Haziran” adlı karma sergide, direnişle bütünleşen ağaçlar, 
insanlar, kuşlar, kediler, köpekler ve tabii ki penguenler var!

Günay Pesen
�eyda
Gürsoy
Çoban

Çiler Belen

KADIKO?Y-7:Layout 2  7/11/13  10:37 AM  Page 1



● Ha ber Mer ke zi 

Tür ki ye’nin ta ri hi do ku su ve geç mi �iy le
en ün lü sa hil le ri ara s�n da yer alan Fe ner -
bah çe sa hi li ma ri nay la gün dem de... Ka -

la m��’ta za ten bir ma ri na ya sa hip olan
Fe ner bah çe sem ti ne ye ni bir ma ri na n�n ya p�l -
ma s� tar t�� ma ya rat t�. Ma ri na n�n, TCDD Fe ner-
 bah çe Te sis le ri’nin bu lun du �u ko ya ya p� la ca ��
ge len bil gi ler ara s�n da. Ta pu su Dev let De mir
Yol la r�’na ait olan ara zi nin özel le� tir me kap sa -
m� na al�n d� ��, ma ri na yap mak için imar pla n�
ça l�� ma la r� na ba� lan d� �� be lir ti li yor. Son ra s�n -
da ise ara zi nin iha le ye ç� kar t�l ma s� gün dem de.
20 bin met re ka re lik ara zi nin ha len halk pla j� ve
TCDD lo ka li ola rak kul la n�l d� �� ve pa ha bi çi -
le me di �i be lir ti li yor. 
� “KI YI HAL KA KA PA TIL MA MA LI”

Mi mar lar ve çev re der nek le ri ko nu yu Ga -
ze te Ka d� köy’e de �er len dir di ler. Ka d� köy lü
emek li Mi mar Arif At�l gan, Fe ner bah çe Bur-
 nu nun sol ta ra f�n da Fe ner bah çe Pla j�, TCDD
kam p� ve As ke ri Kam p�n bu lun du �u nu ve bu
üç un su run Ka d� köy’ün geç mi �in de önem li yer
tut tu �u nu an�m sa ta rak, “Ma ri na lar da ha çok
bü yük tek ne le rin ba� lan d� �� te sis ler dir. Bü yük
tek ne le rin sa hip le ri ise üst dü zey eko no mik du-
 ru mu olan ki �i ler dir. Do la y� s�y la ma ri na la r�n
ken tin d� ��n da sa kin k� y� la ra ya p�l ma s� da ha
do� ru dur.  Zi ra bu ki �i ler uzak bir k� y� da bu lu -

nan ma ri na lar da ki tek ne le ri ne özel araç la r�y la
ra hat l�k la gi de bi lir ler” de di.  Son y�l lar da kent
içer si ne ma ri na lar te sis edil me si ge le ne �i olu�-
 tu rul ma s� n� ele� ti ren At�l gan, “ Bu du rum da
hem k� y� lar hal k�n kul la n� m� d� �� na ç�k mak ta
hem de ken tin en de �er li yer le ri az sa y� da ki ki -
�i le re hiz met et mek te dir. Bu ra lar da, ken tin içi
ol du �u için tek ne mal ze me si sa ta cak bir kaç
dük kân ye ri ne AVM ve e� len ce fonk si yon la r�
ta �� yan dük kân lar aç� l� yor. Do la y� s�y la ken tin
en de �er li yer le ri top lu mun ço �un lu �u nun kul-
 la n� m� na de �il az sa y� da in sa n�n kul la n� m� na

aç�l m�� olu yor” ele� ti ri si ni yap t�.   At�l gan, �u
gö rü� le ri di le ge tir di;

“Ken tin için de bu an lam da te sis ya p� la cak -
sa da ha çok bu ra da ya �a yan or ta hal li in san la -
r�n kü çük tek ne le ri için ki ra s� dü �ük ba r� nak lar
yap mak da ha an lam l� d�r. Fe ner bah çe �s tan -
bul’un en de �er li k� y� s� d�r. Bu sa hil ler ise hal -
ka aç�l sa, es ki si gi bi hal k�n kul la n� m� için
ay r�l sa sos yal dev let çok da ha ka mu ya ra r� içe -
ren bir hiz met yap m�� olur. 22 Ey lül 1872 ta ri -
hin de Hay dar pa �a’dan �z mit’e ilk de mir yo lu
dö �e nir ken Fe ner yo lu �s tas yo nun dan Fe ner -
bah çe’ye bir hat dö �en mi�, bu ra dan hal k�n ya -
rar la na bil me si dü �ü nül mü� tü. Ay r� ca 1936
y� l�n da Fe ner bah çe’ye tren le ge len Ata türk’e
bu ra ya ken di si için bir kö�k ya p�l ma s� öne ril -
mi�, bu na kar �� l�k Ata türk ‘Bu ra s� bir in san için
çok tur, halk is ti fa de et sin’ de mi� tir. K�s sa dan
his se ç� ka ra l�m. 77 y�l ön ce Ata türk’ün hal ka
ka pat ma d� �� bu k� y� y� biz bu gün hal ka ka pat -
ma ya l�m.” 

� “�H T� YAÇ VAR MI ?
TAR TI �IL MA LI”

De niz le rin te miz li �iy le ve ko run ma s�y la il-
 gi li ça l�� ma la r�y la ta n� nan De niz Te miz Der ne -
�i/TUR ME PA Ge nel Mü dü rü Ak �it Öz ku ral
da der nek ola rak ma ri na la r�n de niz ci lik te ki
öne mi ni göz ar d� et me mek te ve et ki li bir çev re
yö ne tim sis te mi uy gu lan d� �� tak tir de ma ri na la -
r�n de ni ze olan kir le ti ci et ki si nin aza la ca �� gö -
rü �ün de ol duk la r� n� söy le di. Ak �it Öz ku ral,
“An cak, hal k�n eri �i mi ne aç�k olan k� y� alan la -
r� n�n gi de rek azal d� �� �s tan bul’umuz da, TCDD
din len me te sis le ri nin ma ri na ya dö nü� tü rül me -
si ni do� ru bul ma mak ta y�z. Hal k�n de ni ze eri �i -
mi ni k� s�t la ma n�n, in san la r�n de ni ze olan
sa hip len me duy gu su nu kö rel te ce �i gö rü �ün de -
yiz. De niz kir li li �i ile mü ca de le ça l�� ma la r� -
m�z da, va tan da� la r� m� z�n bir ço �u nun de niz
kül tü rün den uzak ve de niz le ba r� ��k ol ma d� ��

so nu cu na var mak ta y�z.” de di. Öz ku ral, �s tan -
bul’da bil dik le ri ka da r�y la ha li ha z�r da bu lu nan
6 özel ma ri na ya ek �S PARK’�n da ma ri na pla -
n� bu lun du �u nu söz le ri ne ek le di. Öz ku ral, hal -
k�n kul la n� m�n da olan bir te si sin ma ri na ya
dö nü� tü rül me si dü �ü nül me den ön ce, �s tan -
bul’un ye ni bir ma ri na ya ih ti ya c� olup ol ma d� -
�� n�n tar t� ��l ma s� ge rek ti �i ni de ifa de et ti.

� “MA R� NA YA PI LIR SA 
FE NER BAH ÇE KO YU ÖLÜR”

Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz türk
de marina yap�lmas� fik ri ne s� cak bak m� yor.
Ba� kan Öz türk’un bu ko nu da ki gö rü �ü �öy le:
“Bu ra s� ma ri na ya uy gun de �il, ma ri na ya p� l�r -
sa da va aça r�z. Böl ge de za ten bir ma ri na var.
Dal yan’da ki bu koy, kü çük ol ma s� ne de niy le
ma ri na ya p� m� na uy gun de �il. Ka d� köy’ün en
gü zel koy la r� na za ten ma ri na ya p�l d�. Fe ner -
bah çe-Ka la m�� ma ri na s� bu nun bir ör ne �i dir.
Ma ri na ya p�l mak is te nen TCDD ara zi si hal ka
aç�k bir plaj, is te yen ler bu ra dan de ni ze gi re bi -
li yor. Bu alan hal ka ait ol ma l�. Bu ra da ki ya �a -
m�n yok edil mek is ten me si çok yan l��”

Ka d� köy Be le di ye si ve Ka d� köy lü ler ad� na 
Sa hi bi Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n�
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ürk si ne ma ta ri hi 1914’te çe ki len bir
bel ge sel le ba� lar. �lk si ne ma fil mi -
nin ya p� m� 1931’i bu lur; ki ‘�s tan bul
So kak la r�n da’ ad l� bu film bir Türk-

Yu nan-M� s�r or tak ya p� m� d�r. 1940’l� y�l lar -
da se ne de bir kaç film çe kil me ye ba� la n�r.
50’ler de bir y�l da çe ki len film sa y� s� 81’e
ka dar ç� kar ve 60 ih ti la liy le bir an da s� f� ra
iner. Bil di �im ka da r�y la bu dö nem den gü -
nü mü ze çok az film ula �a bil mi� tir.

1962’de Türk si ne ma s� ye ni den de par
al�r ve Me tin Erk san’�n me� hur ‘Ac� Ha yat’
fil miy le ba� la yan y� l�n so nun da çe ki len film
sa y� s� 131’i bu lur. Böy le ce (be nim de yi -
mim le) Türk si ne ma s� n�n ‘Türk fil mi’ dö ne -
mi ba� la m�� olur. Türk si ne ma ta ri hi
1914’ten ba� la y�p gü nü mü ze ka dar ini� ç� -
k�� la r�y la, fark l� dö nem le riy le ele al� na bi lir.
An cak 60’l� y�l lar da si yah be yaz film ler le
ba� la y�p, renk li film dö ne mi ne ge çi len ve
film le rin sa y� s� n�n y�l da 300’le re ka dar ç�k t� -
�� Türk si ne ma en düs tri si nin en ha re ket li
dö ne mi olan 70’ler, Türk si ne ma s� n�n al t�n
ça �� d�r de ne bi lir. ‘Al t�n’ ve ‘Türk fil mi’ di ye -
rek ne yi kast et ti �i mi aç ma l� y�m...

‘Al t�n’ ta bi ri ni ka li ta tif bir an lam da kul -
lan m� yor, en çok üre ti lip tü ke til di �i dö nem
ol ma s� n� kast edi yo rum. ‘Türk fil mi’yle ise...
So kak tan 19-90 ya� ara l� ��n da her han gi bir
‘T.C.’ va tan da �� n� çe vi rip ‘Türk fil mi’ di ye
sor sa n�z ak l� na ilk ge len 60-70’le rin film le ri
ola cak t�r. Özel lik le 70’ler de bel li 2-3 �e ma
dön dü rü lüp dön dü rü lüp yüz ler ce film de
kul la n�l d� �� için si ze bu �e ma la r� hiç tek le -
me den an la ta bi le cek ler dir. Bu ma na da 60
ve 70’ler de ki Türk film le ri ne ‘kla sik dö nem’
der sek yan l�� ol maz her hal de...

Ye �il çam si ne ma s� 70’le rin son la r�n da
ya va� ya va� ba� la yan ero tik ve ara besk
film fur ya s� na 80’ler de esir dü �er. Ye ni den
can lan la s� ve bu gün kü si ne ma an la y� �� n�n
do �u �u 90’la r� bek le ye cek tir. Be ni bu ya z� -
da il gi len di ren dö nem 70’’le rin so nun da
ka pa n�r. Ba na so rar sa n�z 90’lar da tek tük
ba� la yan ye ni dö nem Türk si ne ma s� na ka -
dar yer li film en düs tri si nin en iyi ör nek le ri ni
ver di �i y�l lar 50’le rin son la r�-60’la r�n ba� la -
r� d�r. An cak de di �im gi bi ne ya z�k ki bu dö -
ne min film le ri nin bir ço �u kay bo lup git mi� -
tir.

Özel lik le me lod ram üze ri ne dö nen ‘Türk
Fil mi’ ko me di, kor ku, ak si yon, bi lim kur gu,
fan tas tik gi bi tür ler de de ör nek ler ver mi� tir.
��in as l� özel lik le 70’li y�l la ra komp le ‘fan -
tas tik’ der sek çok da ha yan l�� ol maz her -
hal de! Bu gün si ne ma ol ma sa da te le viz yon
di zi le ri nin ço �u san ki yi ne 70’ler de ki ‘fan -
tas tik’ (ger çek ler den ko puk) Türk film le ri ni
ça� r�� t� r� yor ba na! Yüz ler ce film de kul la n�l -
m�� olan me lod ram �e ma la r� toz lu raf lar dan
al� n�p �s� t� la rak tek rar tek rar önü mü ze ko -
yul mak ta... 

Tür ola rak ‘fan tas tik’ çe ki len Türk film le -
ri dün ba� la yan, bu gün ve ya r�n da de vam
ede cek olan bir et kin lik le �s tan bul Mo -
dern’de ‘Türk fil mi se ver’le ri bek li yor. Fan -
tas tik si ne ma dan seç ki ler, üç film lik bir
seç ki ola rak iz le yi ci ile bu lu �a cak. �s tan bul
Mo dern’in bah çe sin de ki aç�k ha va si ne ma -
s�n da ger çek le� ti ri le cek olan et kin lik te,
1971 y� l�n da Türk si ne ma s� na uyar la nan
Za gor Ka ra Be la, Sad ri Al� ��k’�n "Red Kit"i
oy na d� �� ve ko nu �an at� Dül dül ile yol la ra
dü� tü �ü At� n� Se ven Kov boy ve Me tin Erk -
san im za l�, Türk kor ku si ne ma s� n�n ilk ör -
nek le rin den olan �ey tan film le ri nin gös te ri -
mi ya p� la cak. Özell kle Me tin Erk san’�n si -
ne ma ta ri hi miz de ay r� ca l�k l�/özel bir ye ri ol -
du �u nu söy le me den geç me ye lim. Gös te -
rim ler ak �am 21.30’da... Duy duk duy ma d�k
de me yin!

As l ı  AY HAN

T

‘Türk Filmi’ne
Saygı

GAZETEM�ZDE tam da geçen y�l bu za-
manlarda yapt���m�z haberde, 1999 y�l�nda

Rus - Çeçen sava��ndan kaçarak Türkiye’ye
s���nan ve 13 y�l boyunca mülteci statüsüne
al�nmayan Çeçenlerin, yerle�tir-

ildikleri Fener-
bahçe’deki TCDD
kamp�ndan bir süre
önce ç�kart�ld���n�

yazm��t�k.  TCDD �s-
tanbul 1. Bölge Müdür

Vekili Nihat Aslan,
uzun süredir Çeçen

“misafirleri” bu kamp-
tan ç�kartmak istedik-

lerini belirterek,
Fenerbahçe E�itim ve
Dinlenme Tesisleri’nin

amac�na uygun kullan�l-

mas� gerekti�ini söylemi�ti. Aslan, Çeçen
mültecilerin ard�ndan kamp�n düzenlenerek
personele aç�laca��n� ifade etmi�ti. Kamp

alan�n�n Özelle�tirme �daresi Ba�kanl���’nda
oldu�unu ve burada
kalan Çeçenler ne-

deniyle sat���n�n yap�la-
mad���n� hat�rlatt���m�z
Aslan, “TCDD, bu alan�
Ö�B’den geri alm��t�r.

Sat�lmas� kesinlikle söz
konusu de�ildir.

Fenerbahçe E�itim ve
Dinlenme Tesisi,

yeniden düzenlenip
personelimizin ve

halk�m�z�n hizmetine
sunulacakt�r.” cev-

ab�n� vermi�ti.

M�MAR AR�F ATILGAN, 2011’de yay�n-
lanan “Mimarlara Mektuplar�m” kitab�nda

çe�itli ba�l�klar alt�nda Kad�köy’e de�inirken,
haberimizin konusu olan bölge ile ilgili de

2009 y�l�nda bir yaz� kaleme alm��. “Fener-
bahçe TCDD Kamp�” ba�l�kl� yaz�s�nda At�l-

gan, 19. yüzy�l�n ortalar�ndan itibaren
Fenerbahçe Burnu ve etraf�n�n mesire yeri
olarak kullan�lmaya

ba�land���n�, alan�n
burun k�sm�n�n 

kayal�k olmas� ne-
deniyle kumsal olan

sol k�sm�n�n halk
taraf�ndan daha çok

tercih edildi�ini
ifade ediyor. Çok
tercih edildi�i için

de 22 Eylül 1872’de
Haydarpa�a-�zmit

tren yolu hatt�
yap�l�rken, bugünkü Feneryolu �stasyon’un-
dan Fenerbahçe’ye de tek hatl�k bir demiry-

olu dö�enmesinin de ihmal edilmedi�ini
belirtmi�. Bu hat 1,4 kilometrelik mesafeyi
halk�n trenle katetmesine olanak sa�lam��.

1. Dünya Sava��’nda askeri amaçl� kullan�lan
hat 1934 y�l�ndan sonra Fenerbahçe’deki
cephaneli�e malzeme ta��nmas� için kul-
lan�l�rken, 6 Eylül 1917’deki patlama olay�

nedeniyle Haydarpa�a Gar� kullan�lamaz du-
ruma geldi�inde Fenerbahçe’deki iskele

uzun süre Anadolu’ya askeri malzeme
sevkiyat�nda kullan�lm��. 1928’de yaz ay-
lar�nda tatilcilere hizmet için tren seferleri
tekrar düzenlenmi� ama verimli oluna-

mam��. 
At�lgan kitab�nda önemli bir anekdot daha

aktar�yor: “…1936 y�l�nda ise Atatürk bu hat
ile Fenerbahçe’ye gelmi�, burada kendisine

bir kö�k yap�lmas�
dü�üncesi aç�ld���nda
ise ‘Buras� bir insan
için çoktur, halk isti-
fade etsin’ demi� ve
kendisine kö�k yap�l-

mas�n� iste-
memi�tir…” 

1970’te Feneryolu-
Fenerbahçe hatt�
sökülmü�. Fener-

bahçe �stasyonu’nun
bulundu�u deniz

k�y�s�ndaki plaj 1957’de TCDD personeli ve
aileleri için yazl�k dinlenme kamp� olarak
hizmet vermeye ba�lam��. Kitab�nda böl-

genin tüm Kad�köylülerin unutulmaz
an�lar�na tan�kl�k etti�ine de�inen At�lgan,

2008 y�l�nda alan�n Özelle�tirme �daresi’ne
devredildi�ini belirtirken, 2009 y�l�nda Kültür

ve Tabiat Varl�klar�n� Koruma Kurulu’nun
Fenerbahçe Burnu’nu k�y�dan 50 metre

aç�ktaki denizi de kapsayacak �ekilde sit
alan� ilan etti�ini de vurgulam��. 

HALKIN PLAJA GİTMESİ İÇİN TREN HATTI BİLE YAPILDI

Kalamı� yat limanının yanındaki TCDD Dinlenme
Tesisleri’nin bulundu�u alanın özelle�tirme

kapsamına alındı�ı ve marinaya dönü�türülece�i
haberleri Kadıköy’de tartı�ma yarattı. Halk plajı

olarak kullanılan alanda marina yapılması
durumunda sahilin halka kapanması söz konusu.

Projeye kar�ı çıkan Ba�kan Öztürk, yeni marinanın
Fenerbahçe koyunu öldürece�ini söyledi.

“Fenerbahçe �stanbul’un en de�erli kıyısıdır” diyen Kadıköylü
emekli Mimar Arif Atılgan, kentin en de�erli yerleri toplumun

ço�unlu�unun kullanımına de�il az sayıda insanın kullanımına
açılma giri�imini ele�tiriyor. Deniz Temiz Derne�i/TURMEPA
Genel Müdürü Ak�it Özkural, �stanbul’un yeni bir marinaya

ihtiyacı olup olmadı�ının tartı�ılmasını öneriyor. Kadıköylüler de
20 Temmuz Cumartesi saat 19.00’da Fenerbahçe Parkı’nda

eylem yapacak.

De niz Te miz Der ne �i /
TUR ME PA Ge nel Mü dü rü

Ak �it Öz ku ral 

KADIKÖY YENi BiR
MARiNAYI KALDIRIR MI?

ÇEÇENLER GÖNDERiLMiŞTi, HALKA AÇILACAKTI...
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Ediz Hun… Y�l la r�n es ki te me di �i yü züy -
le Ye �il ça m�n ya k� ��k l� de li kan l� s�... Ço -
�un luk la duy gu yük lü film le rin

pren si… Ay n� za man da bir e�i tim ci...
Çev re bi lin ci ni top lu ma yay ma u� -
ra �� ve ren bir idea list...

�s tan bul  Mo da’da ki Ka d� -
köy Li se si’ne bel li ara l�k lar la
iki kez ko nu �u muz ol mu� tu.
Ö� ren ci le rim le söy le� mi�,
on la ra ade ta “çev re ve sa -
nat” do lu özel bir gün ar ma -
�an et mi� ti.

Her za man ki gi bi ki bar,
cen til men bir �s tan bul be ye -
fen di si ni ö� ren ci le rim le bu-
 lu� tur ma n�n key fi ni
ya �at m�� t� ba na.

�im di Ka d� köy’de ara m�z da

ya �a yan bu us ta sa nat ç�y la yap t� ��m söy le �i yi
siz ler le pay la� mak is ti yo rum....
� Ön ce “Sa nat ha ya t�n yan s� ma s� d�r, ya -

�an t� n�n yü re �i dir” sö zü nü aça l�m. Ne
der si niz bu söz için? Ve si ne ma bu -

nun ne re sin de?
Çok an lam l� bir öz de yi�.

Scho pen ha uer’in de di �i gi bi;
“Sa nat ha ya t�n çö lün de ba� r�
ya nan lar için bir va ha’d�r”. Ev -
ren sel bo yut ta din, dil ve �rk
gö zet mez. Sev gi ve ba r� ��n
sim ge si dir.
�  Si yah be yaz Ye �il çam gün-
 le ri ve bu gün kü si ne ma m�z...
Sa nat ç� la r� m�z… Fark ne dir? 

Fark her ko nu da ol du �u gi bi
“De �i �im”dir. Dün ya’ya in san lar

do �ar, ya �ar ve gi der ler. Ka l� c�
olan eser ler dir. Be nim za ma n�m dan

bu gü ne bir elin par mak la r� ka dar az in -
san kal d�. Ye ni ne sil ile bir lik te si ne ma da

de �i �ik li �e u� ra d�.
�  Sa nat ç� lar an� la r� n� ve bi ri kim le ri ni ge le -
cek ku �ak la ra ak tar mak için ki tap la� t� r� yor.
Siz de “Ya �at ki Ya �a ya s�n” ad l� ki ta b� n�z da
bu nu mu amaç la d� n�z?

Be nim ki ta b�m sa nat la il gi li de �il. Ben do -
�al de �er le rin ko run ma s� na yö ne lik, zi hin le ri -
miz de olu �an çe �it li so ru la ra ya n�t ve ren bir
ki tap ha z�r la d�m. Her ke sin ra hat l�k la oku ya bi -
le ce �i, oku yu cu ya bi lim sel ko nu la r� an la �� la -
bi lir bir dil le ak ta ran bir ki tap, “Ya �at ki
Ya �a ya s�n”.
�  E�i tim ku rum la r� na ko nuk olu yor su nuz.
E�i tim ku rum la r� m� z�n sa nat sal et kin lik le re
il gi si ni na s�l bu lu yor su nuz?

Çe �it li e�i tim ku rum la r� be ni da vet edi yor.
Vak tim ol du �u müd det çe sev gi li ö� ren ci ler le
bi ra ra ya ge li yo rum. Ge rek si ne ma ve sa nat ko -
nu la r�n da, ge rek se çev re nin ko run ma s� hak -
k�n da kon fe rans lar ve ri yo rum. �l gi her ge çen
gün ar t� yor, pek ta bii bun da de �er li e�it men -
le ri mi zin kat k� la r� çok bü yük.
�  Çev re ça l�� ma la r� n� z� ço �u kim se ya k�n -
dan iz li yor. Ba na gö re çok önem li ve ge rek li.
Bu ça l�� ma la r�n ge ri dö nü� le ri na s�l olu yor?

Çok müs pet bir ge li� me için de ol du �u mu -
zu mem nu ni yet le ifa de ede bi li rim. Bir çok
yön den ge li �im sü re cin de olan ül ke miz de, hal -
k� m�z çev re ko nu sun da her ge çen gün da ha
du yar l� olu yor. Bun da ya z� l� ve gör sel ba s� n� -
m� z�n da kat k� la r� çok bü yük.
�  Ka d� köy’de ki kül tü rel, sa nat sal et kin lik -
ler, il çe de ya y�m la nan kül tür-sa nat der gi le ri
ve ga ze te le ri hak k�n da dü �ün ce le ri ni zi ö� re -
ne bi lir mi yiz?

Ka d� köy  her yö nüy le ül ke mi zin gu rur

kay na �� olan il çe le rin den bi ri. Do� du �um Ci-
 han gir sem tin den bu ra ya se kiz y�l ön ce ta ��n -
d�k. Mem nu nuz. Sa de ce �s tan bul’un her
ye rin de ol du �u gi bi bu il çe nin de ye �il alan la -
r� n�n aza l� yor ol ma s� en di �e si ni ta �� mak ta -
y�m.
�  Yi ne si ne ma… Kaç film ol du? Di zi ler?

On lar da iz b� rak m�� t� be yaz cam da. Di zi -
ler le il gi len mi yo rum.130 film ol du sa n� r�m.
Ama ar t�k o dö nem so na er di. Si ne ma �im di
fark l� kul var lar da de vam ede bil me ça ba s� için -
de, sa� l�k ol sun. Dö nem de �i� ti. �im di ler de o
film le ri çe ki yor ol sak, bek le nen ha s� la t� ve be -
�e ni yi gö re me yiz gi bi ge li yor ba na.
�  Uma r�m si zi yi ne ö� ren ci le rim le bu lu� tu -
ra bi li rim. Ne der si niz?

Bu y�l bi raz zor gö zü kü yor. Bel ki ge le cek
dö nem de ger çek le� ti re bi li riz. Si ze ve sev gi li
ö� ren ci le ri mi ze sa� l�k, mut lu luk ve ba �a r� di -
lek le ri mi su nu yo rum. 

12 - 18 TEMMUZ 2013YA�AM 9
ED�Z HUN �LE S�NEMA, ÇEVRE VE E��T�M ÜZER�NE

‘Sanat, sevgi ve barışın simgesidir’
Ye�ilçam’ın unutulmaz oyuncularından, aynı zamanda e�itimci

kimli�i ile öne çıkan Ediz Hun, �stanbul Kadıköy Lisesi ö�rencilerine
konuk oldu. Okulun ö�retmenlerinden Nusret Karaca da Ediz

Hun’la yaptı�ı söyle�iyi Gazete Kadıköy okurları için yazdı. 
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Ka d� köy Be le di -
ye si’nin her y�l
ge le nek sel ola -

rak dü zen le di �i Ço -
cuk Ti yat ro Fes ti va li
24 Ha zi ran – 5 Tem-
 muz ta rih le ri ara s�n da
ger çek le� ti. Bu
y�l 12.si dü zen le nen
fes ti val de Öz gür lük
Par k� An fi Ti yat ro su’nda bu-
 lu �an ço cuk lar için 12 gün
bo yun ca 12 özel ti yat ro nun
ha z�r la d� �� oyun lar üc ret -
siz sah ne len di. 

Ço cuk la r� ti yat ro ile
ta n�� t�r ma ve ti yat ro yu sev -
dir me ama c�y la dü zen le nen
fes ti val, ço cuk la ra iyi al�� kan l�k -
lar ka zan d�r ma n�n da ara c� olu yor.
Ti yat ro oyun cu su ve Ka d� köy Be le di ye si ça l� -
�a n� Bü lent Ça k� rer ta ra f�n dan e� len ce li su num -
lar la renk le nen Ço cuk Ti yat ro Fes ti va li’nde her
ak �am oyun ön ce si fark l� et kin lik ler de ya p� l� yor.
Ço cuk la r�n “Bü lent Abi’si”, her ak �am An fi Ti y-
at ro’yu dol du ran on lar ca ço cu �un cips ve çe rez gi -
bi sa� l� �a za rar l� yi ye cek le ri tü ket ti �i ni gö rün ce, 4
Tem muz Per �em be ak �a m� ço cuk la r�n çe rez ye ri -

ne mey ve ge tir me le ri ni is -
te di. Er te si ak �am Bü lent

a�a bey le ri nin ça� r� s� n�
din le yen ço cuk lar el le -
rin de çe �it çe �it mey -
ve ler le yer le ri ni al d�.

Ço cuk lar la mey ve ye -
me nin bü yü me ye et ki siy -

le il gi li soh bet ler ya pan
Bü lent Ça k� rer ço cuk la ra, Ka d� -

köy Be le di ye si Çev re Ko ru ma Mü dür lü -
�ü’nün ya y�m la d� �� “Kü çük Ye sil Ad�m lar” ad l�
ki ta b� he di ye et ti. Da ha son ra ço cuk lar ke yif le, ren-
 ga renk kos tüm ler den ve e� len ce li dans lar dan olu -
�an “Oz Ül ke si” oyu nu nu iz le di. 

Ka d� köy Be le di ye si Ço cuk Ti yat ro Fes ti va li 5
Tem muz Cu ma ak �a m� “Pren ses Ku ra bi ye” ad l�
oyun la so na er di.

12 - 18 TEMMUZ 2013 HA BER

ÖN CE SEV Gİ �
VEREREK ÖZGÜRLE��N�Z

10

‹nal AY DI NO⁄ LU

ir or ma na ve ya de niz ke na r� bir par ka
gi di niz, de rin bir ne fes al� n�z. Ok si jen
do lu ne fis ha va y� ci �er le ri ni zin bü tün
zer re cik le ri ne ka dar dol du ru nuz. Onun

ver di �i co� ku yu, zev ki ve zen gin li �i do ya s� ya
his se di niz. “Bu ne ka dar gü zel �ey, bir par ça s� -
n� da hi kim se ye ver mem, hep si be nim ol sun”
de yi niz. O ne fis ha va n�n hep si ni hiç ver me den
içi niz de tu tu nuz. Ne ka dar tu ta bi lir si niz? Bel ki
bir da ki ka, bel ki bi ra da ha faz la… Tut mak için
di re nir se niz ölür sü nüz. Çün kü Al lah biz le ri al -
mak ve ver mek üze re ya rat m�� t�r. Al d� �� m�z ne -
fe si ver di �i miz za man bir son ra ki ni da ha bü yük
bir zevk le al� r�z. Al d� �� m�z ve ver di �i miz her ne -
fe sin öne mi ni, de �e ri ni da ha iyi an la r�z. Bu ne fe -
si al�p ve re bil di �i miz, ya ni ya �a d� �� m�z için Al -
lah’a �ük re de riz.

Al lah hep cö mert tir. Kul la r� na dai ma ve rir.
Ba �� n� z� kal d� r�p gök yü zü ne ba k� n�z. Sa y� s�z y�l -
d�z lar, bin ler ce ���k y� l� uzak tan ge len ay d�n l�k lar,
ay, gü ne�, ge ce, gün düz, her �ey Al lah’�n yü ce -
li �i nin rah met ve be re ke ti nin sim ge si. Dün ya
muh te �em; da� lar, de niz ler, or man lar, ova lar,
ren gâ renk in san lar, ka ra da, de niz de ha va da en -
va i tür lü hay van lar, çe �it çe �it bit ki ler, bit mez tü -
ken mez ni met ler… Tür ki ye’miz, Dün ya’n�n çok
özel bir par ça s�, bir bi ri ne e�it ola rak dört mev si -
mi do ya s� ya ya �� yo ruz. Ge çen haf ta lar da Nor -
veç’tey dim al t� ay ge ce, al t� ay gün düz ya �a n� -
yor. Ba z� ül ke ler de yaz yok, ba z� ül ke ler de k��
yok. �ü kür ler ol sun biz de her �ey var, hem de
nor mal den ge için de. �s tan bul bel ki bi raz kar -
ma ��k, ka la ba l�k ve pa ha l� ama çok uza �a de �il,
Ya lo va’ya geç se niz; ka la ba l� ��n bit ti �i ni fi yat la r�n
ya r� ya in di �i ni gö rür sü nüz. Ha va m�z, su yu muz,
in sa n� m�z, her �ey çok gü zel, semt pa zar la r� na,
mar ket le re gi di niz bol luk tan ge çil mi yor. Kü çük
bir evi, mü te va z� bir emek li ay l� �� olan bir çok ar -
ka da ��m var, hep si �ü kür ler için de �s tan bul’da
bi le sa de, say g�n, kim se ye muh taç ol ma dan ha -
yat la r� n� sür dü rü yor lar. Dö nüp ken di ni ze ba k� -
n�z. Ne bü yük ni met ler için de ya �a d� �� n� z� his se -
di niz. Ne fes al�p ve re bi li yor sa n�z, Al lah’�n ni met -
le ri nin bol luk ve be re ke ti için de ya �a d� �� n� za
�ük re di niz. El le ri niz tu tu yor sa, sev gi bek le yen
ço cuk la ra, muh taç la ra sa r� l� n�z. Diz le ri niz de der -
man var sa, ak ra ba la r� n� za ko �u nuz, yal n�z ya �a -
yan, il gi bek le yen ve ya has ta olan kom �u la r� n� -
za gi di niz. Dü �ü ne bi li yor ve ya ko nu �a bi li yor sa -
n�z ken di niz için, dost la r� n�z için, in san l�k için iyi
�ey ler dü �ü nü nüz du a edi niz. Çev re niz de iyi
�ey ler ya pan ço cuk la r�, genç le ri, ta n� d�k la r� n� z�
tak dir edi niz. Da ha iyi ola bil me le ri için te� vik
edi niz, umut ve ri niz. Dü �ü nü nüz; k�r d� �� n�z, küs
ol du �u nuz in san lar var sa, af di le yi niz. On lar ku -
sur lu ise iç ten lik ve cö mert lik ile ba ��� la y� n�z, af -
fe di niz.

�n san, in san için çok önem li dir. Biz gü cü mü -
zü bir lik ten al�r, yal n�z l� �� m� z� in san la unu tur,
umut la r� m� z� in san la pay la ��r, in san la mut lu olur,
her �e yi mi zi in san dan al�r, in sa na ve ri riz. Mut lu
ol mak, bol luk için de ya �a mak is ti yor sa n�z cö -
mert olu nuz. Ver me al�� kan l� �� edin me den bol -
lu �a ve zen gin li �e ula �a maz s� n�z. Ver me den,
ver me al�� kan l� �� edi ne mez si niz. Ver me ye te ne -
�i ni zi an cak ve re rek ge li� ti re bi lir si niz. Ver me
al�� kan l� ��, çok gü zel, çok et ki le yi ci bir duy gu -
dur. Ver dik çe ken di niz ve ba� ka la r� için hu zu ra,
se vin ce, co� ku ya, mut lu lu �a ula �an bir fark ya -
ra t�r s� n�z. Ver dik çe yal n�z l�k tan kur tu lur, ru hu nu -
zu ay d�n la t�r, ya �a m� n� za do yum ve an lam ka -
tar s� n�z.

Ya �a m� m� z� zin da na çe vi ren, eli mi zi ko lu mu -
zu ba� la yan, in san la r� dost luk ve ya k�n l�k tan
uzak la� t� ran, gü ve ni mi zi, inan c� m� z� za y�f la tan,
ce sa re ti mi zi k� ran �ey kor ku la r� m�z d�r. Kor ku la r� -
m�z bi zi hep al ma ya, sak la ma ya yön len di rir. Oy -
sa ki ala rak mut lu ola bi len hiç kim se ye rast la -
mak ola s� de �il dir. Çün kü al ma al�� kan l� ��; in sa -
n� ha sis, ben cil, aç göz lü ve kor kak ya par. Çok
zen gin ar ka da� la r�m var d�r. Ver me ye te ne �i ni
ge li� ti re me yen ve al�� kan l�k ha li ne ge ti re me yen -
ler ak�l al maz kor ku lar için de ya �ar lar. Var l�k la r�
ne den li bü yük olur sa ol sun kay bet me ve aç
kal ma kor ku sun dan hiç kur tu la maz lar. Bu kor ku
k� s�r bir dön gü dür, hem ken di le ri ya �ar, hem de
et raf la r� na ya yar lar. Ko ca s� n�n ha sis li �in den �i -
kâ yet eden bir ta n� d� ��m var d�. Bi raz dik kat et -
tim, fark et tim ki ko ca s�n da ki ha sis li �i ken di ha -
sis li �i ile te tik le mi� ve y�l lar için de e�in de al�� -
kan l�k ha li ne ge tir mi�. E�i ni ze, ço cuk la r� n� za, ya -
k�n la r� n� za ve re bi le ce �i niz en bü yük ödül, ö� re -
te bi le ce �i niz en önem li mut lu luk kay na �� cö -
mert lik tir.

Ke sin lik le; zen gin, çok sa� l�k l�, çok din gin,
çok bil gi li ol ma ya ge rek si nim duy ma dan her kes
bir �ey ler ve re bi lir. So run lar için de olan ke der li
bir in sa na gü lüm se ye rek yak la� mak, �ef kat le
ku cak la mak, sa b�r la din le mek onu ne ka dar ha -
fif le te bi lir. Öf key le ge len bir in sa n� ne za ket le
kar �� la mak, an la y�� la tes kin et mek ne den li bü -
yük ac� la r� ve kav ga la r� ön le ye bi lir. Ara y�� için de
olan bir gen ce na si hat et me den, bil gi ve de ne -
yi mi niz le ye ni yol lar aç mak, ör nek ol mak uf ku nu
çok ge ni� le tip onu ye ni çö züm le re ula� t� ra bi lir.
Ye nil gi ve ya ka y�p için de olan bir in sa na ob jek -
tif ve ger çek çi gö rü� ler ile umut a�� la na bi lir. Ben
if las et ti �im y�l lar da de ne yim li bir bü yü �üm, dik -
kat le iz le di �i ye te nek le ri mi ha t�r la t�p umu du mu
ar t�r m��, ken di me olan inan c� m� ve gü ve ni mi ye -
ri ne ge tir mi� ti. Siz de ok �a ya rak, s�rt s� vaz la ya -
rak, tak dir ede rek, an la y��, �ef kat ve sev gi gös -
te re rek in san la r� güç len di re bi lir, ha ya ta ba� la ya -
bi lir, on la ra güç ve gü ven ka zan d� ra bi li ri si niz.
E�er pa ra n�z var sa pa ra da ve re bi lir si niz ama
bun la r�n ya n�n da c� l�z ka l�r. 

Ve re rek hem ken di ni zi, hem ba� ka la r� n� çok
mut lu ede bi lir si niz. Bu nun bir tek ko �u lu var d�r.
Ve rir ken, te �ek kür dâ hil, hiç bir kar �� l�k bek le me -
mek; sev gi, say g� ve �ef kat le ver mek tir.

Ver dik çe cö mert le �ir si niz. Bun dan en bü yük
ya ra r� da ken di niz gö rür sü nüz. Çün kü ha sis ler
en önem li za ra r� ken di le ri ne ve rir ler. Ken di mal -
la r� n�, pa ra la r� n� da hi yi ye mez, içe mez, yal n�z ca
he sa b� n� tu tar lar ve sü rek li kay bo la cak kor ku su
için de ya �ar lar. Cö mert çe ve ri niz kor ku lar dan,
en di �e ler den kur tu lup öz gür olu nuz. 

B
Meyve yiyen çocuklar
kitapları
kaptı!

Meyve yiyen çocuklar
kitapları
kaptı!

Meyve yiyen çocuklar
kitapları
kaptı!

Meyve yiyen çocuklar
kitapları
kaptı!

Meyve yiyen çocuklar
kitapları
kaptı!

Meyve yiyen çocuklar
kitapları
kaptı!

Kadıköy Belediyesi Çocuk
Tiyatro Festivali, 12 günlük açık

hava keyfinin ardından sona
erdi. Çocukların Bülent Abi’si,
oyunları izlerken çerez yerine

meyve yiyen çocukları
kitaplarla ödüllendirdi. 

I��k’�n yeni mezunlar�..
I��k Üniversitesi �ile Kampüsünde
6 Temmuz  günü düzenlenen 14.

Dönem Mezuniyet Töreni, ö�renci,
veli ve yak�nlar�ndan olu�an kabal�k
ve co�kulu bir davetli toplulu�u ile

gerçekle�tirildi. Tören, I��k
Üniversitesi Dans Kulübünün salsa,
baçata ve valsten olu�an üç güzel
dans gösterisiyle ba�lad�. Törende

bölüm ve fakülte birincilerinin
konu�malar�ndan sonra s�ras�yla I��k
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nafiye

Güneç K�yak, Mütevelli Heyeti
Ba�kan� Prof. Dr. S�dd�k Yarman,
FMV Yönetim Kurulu Ba�kan� Y.

Müh. Tufan Durguno�lu, ö�rencileri
ba�ar�lar�ndan dolay� kutlad�lar ve

hayat yar���n�n henüz �imdi
ba�lad���n� dile getirerek mezunlara,
I�IK Ailesinin bir ferdi olarak Vakf�

ve Üniversiteyi her platformda
ba�ar�l� ve iyi bir �ekilde temsil

edeceklerine inand�klar�n� ve gurur
ya�atmaya devam edeceklerini dile

getirdiler. Daha sonra fakülte ve

bölümlerde dereceye giren
mezunlara kupalar� ve diplomalar�
Mütevelli Heyeti ve Vak�f üyeleri

taraf�ndan verildi. Diplomalar�n� alan
mezunlar, mezuniyet yeminlerini hep
bir a��zdan ettikten sonra büyük bir
co�kuyla keplerini havaya f�rlatarak
gelece�e ilk ad�mlar�n� att�lar. I��k

Üniversitesi Mütevelli Heyeti
Ba�kan� Prof. Dr. S�dd�k Yarman,
“Bu güzel mezuniyet töreninde

protokolü gençlerimiz lehine biraz
ters çevirebilirim. Çünkü bugün

gençlerimizin, mezunlar�m�z�n günü,
sevgili gençler! Sevgili I��kl� gençler!
I��k Üniversitesinden bugün mezun
oluyorsunuz. 21. yy’in 14. Mezunlar�

oluyorsunuz ama 21.y.y.’a
zannediyorum 2000 y�l�nda de�il de

sanki son bir iki sene içerisinde
girmeye ba�lad�k, onu iliklerimize

kadar solumaya ba�lad�k. Çünkü bu
iki sene içerisinde hele hele

ülkemizde gençlerin olumlu varl���n�
çok daha güçlü hissettik” dedi.
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● Gök çe UY GUN

Ka d� köy,  7 Tem muz Pa zar gü nü ta ri hi
gün le rin den bi ri ni ya �a d�... �n san la r�,
mah �e ri bir ka la ba l� �a  ev sa hip li �i ya -

pan Ka d� köy’e top la yan et kin lik ise 1. Ge le -
nek sel Gaz dan Adam Fes ti va li idi... Ge zi
di re ni �� s� ra s�n da po li sin bol ke se den kul lan -
d� �� ve ha la kul lan mak ta ol du �u bi ber ga z�n�n
il ham ver di �i fes ti val , on bin ler ce in sa n� Ka d� -
köy is ya n�n da bu lu� turdu.

Fes ti va lin ba� la ma saa ti as l�n da 17.30 ola -

rak be lir len mi� ti. An cak bu sa at ten çok ön ce -
ki sa at ler den iti ba ren Ka d�k öy so kak la r� ça pul-
 cu lar la dol ma ya ba� la m�� t�. 17.00 su la r�n da
�s ke le Mey da n�’na do� ru in me ye ba� la yan lar,
po lis ara ma s�n dan ge çe rek ba ri yer ler le çev ri li
ala na gir di ler. An cak za man la ka la ba l� ��n mu -
az zam bi çim de art ma s�, ka t� l�m c� la r�n Bo �a’ya
ka dar var ma s� ve fes ti val dü zen le yi ci le ri nin de
sah ne den po li se ça� r� da bu lun ma s� üze ri ne,
po lis ba ri yer le ri çek ti. Ger çek Gün dem, soL
Ga ze te si, Ulu sal Ka nal, Cem TV, Halk TV,
Odatv, Cem Rad yo, Yön Rad yo, Yurt, Ay d�n -

l�k ve Cum hu ri yet ga ze te le ri ön cü lü �ün de or-
 ga ni ze edi len fes ti val, �ar k�, a��t ve �i ir ler le
ba� la d�. Ça pul cu lar Ko ro su hem Si vas kat li -
am�n da ya k� lan lar hem de Ge zi di re ni �in de
kay be di len ler için a��t yak t� lar. Oyun cu Til be
Sa ran, Can Yü cel �ii ri oku du. Fötr Blu es
Band, fes ti val için bes te le di �i “Gaz dan Adam”
�ar k� s� n� ses len dir di. Sah ne ye ç� ka rak hal k� se-
 lam la yan 

Ta r�k Akan, Ata ol Beh ra mo� lu, Or han
Ay d�n, Le vent K�r ca ad� na bir ko nu� ma ya pan
oyun cu Ci hat Ta mer, “Hiç bir kor ku hal k� n�
va ta n� n� sa ta n�n kor ku su ka dar bü yük ola maz.
Ata türk hal k� n�n ara s�n da ko ru ma s�z ge zer di.
Ama bir ba� ka s� po lis ler le, ko ru ma or du la r�y -
la do la �� yor” de di. 

Ta mer, y�l lar ca “Atam �zin de yiz” sö zü nün
söy len di �i ni an�m sa ta rak, �öy le de vam et ti;

“Ar t�k izin ler kal d� r�l d�! Her kes gö rev ba -
�� na... Bu izni kal d� ran da Ge zi ço cuk la r� d�r.
On lar biz 68 ku �a �� n� da uyan d�r d�.”  

� “AR TIK B�Z DE ��L BA� BA KAN 
D� RE N� YOR”

Zül fü Li va ne li ve Be at les’tan �ar k� lar söy -
le yen La di es & Gent le men Mü zi kal Gös te ri
Top lu lu �u’nun sah ne al d� �� fes ti val de, Sat tas
gru bu da se vi len �ar k� lar la kit le ye hi tap et ti.
Bir ko nu� ma ya pan sa nat ç� Sa d�k Gür büz, kit l-
e ye “Ça pul cu lar ve gaz dan adam lar çok gü zel -
si niz. Si zin gir di �i niz her yer gü zel le �e cek.
Za fer ze ka n�n ola cak ap tal l�k ye ni le cek” di ye
ses len di. �i li kalk tür kü sü Ven ce re mos’u (Ka -
za na ca ��z) ses len di ren Gür büz, “Ar t�k biz de -
�il Ba� ba kan di re ni yor” yo ru mu nu yap t�. Ge zi
di re ni �i s� ra s�n da ölen ler için say g� du ru �un da
bu lu nu lan fes ti val de, Ba� ba kan’�n he def gös-
 ter di �i oyun cu Meh met Ali Ala bo ra’ya da des -
tek ve se lam me saj la r� gön de ril di. Ya zar-�a ir
Ata ol Beh ra mo� lu da “E�er bir top lum sal mü-
 ca de le dans la, mü zik le, �i ir le, duy guy la yü rü -
yor sa za ten o da va ka za n�l m�� de mek tir. On lar
bu de �er le ri an la m� yor,  biz ger çek in san l� ��
tem sil edi yo ruz.  AKP’nin pa la l� or du su, sa t�r-
 la r� n� bu ül ke nin ge le ce �i ne kal d� r� yor. Ama
biz siz den kork mu yo ruz. Zul mü nü ze bo yun
e� mi yo ruz. “ di ye ko nu� tu. 

Sah ne ye da vet edi len fes ti va le des tek ve -
ren med ya ku ru lu� la r� ad� na aç�k la ma y� da
Odatv da va s�n da tah li ye si ne ka rar ve ri len ga -
ze te ci ler den Ba r�� Ter ko� lu yap t�. Ba s� n�n bu -
gün AKP’ye hiz met et ti �i sü re ce öz gür
ola bil di �i ni be lir te rek, “On la r�n med ya s� hu -
kuk suz lu �u ya za m� yor, so ka �a ç� kan hal k�
gös te re mi yor. �k ti da r� k�z d� ra cak ha ber yap-
 maz on lar. On lar hal ka sal d� ran la r�n suç or ta -
�� d�r” yo ru mu nu yap t�. Ter ko� lu, “Tak sim’de
di re nen a�aç lar bi le �a hit; med ya ya bas k�n lar
ya p�l d�, san sür uy gu lan d�, ga ze te ci le ri kov du -
lar, hap se at t� lar. Ha pis te ki ga ze te ci le re de bu-
 ra dan se lam ol sun. Ar t�k on lar di re ni yor.
Hal k�n med ya s� ka zan d�. Gaz dan adam lar,
gaz dan ka d�n lar, gaz dan ga ze te ci ler ka zan -
d�...”

Yak la ��k 7 sa at sü ren fes ti val, Bu lut suz luk
Öz le mi, Kur ta lan Eks pres, Ya �ar Kurt, Re nan
Bi lek ve son ola rak da Ef la tun’un �ar k� la r�y la
so na er di. En son sah ne alan mü zis yen Ef la -
tun, “Bu ge ce nin son �ar k� s� n� söy le mek ba na
na sip ol du ama bu �ar k� bit mez...” söz le riy le
bü yük al k�� al d�.

� �S T� FA ET M�� ONUR LU TO MA 
KA DI KÖY’DE!

Hem fes ti val hem mi ting ha va s�n da ge çen
1. Ge le nek sel Gaz dan Adam Fes ti va li’nden
ba z� de tay lar;

• Fes ti val ko mi te si nin yap t� �� ma ket To ma
bü yük il gi gör dü. “�s ti fa et mi� onur lu To ma,
s� cak tan bu na lan la r� se rin let mek için Ka d� -
köy’de” es pri le ri ya p�l d�.

• Ge zi di re ni �i ne biz zat ka t� lan  Ter zi Ya-
 ma �� Bar ba ros �an sal’�n ha z�r la d� �� Ça pul cu
de fi le si bü yük il gi gör dü. 

• Sah ne ye ç� kan grev de ki Ha va-��’te ör -
güt lü THY  i� çi le rine des tek sloganlar� at�ld�. 

• Dans ç� lar gaz mas ke le ri ile sah ne al d�. 
• Ya p� lan bir anons ta “Aya �a kal kan M� -

s�r l� kar de� le ri mi ze se lam ol sun” de ni lin ce,
kit le “M� s�r hal k� yal n�z de �il dir” slo gan la r� n�
at t�.  

• Ge zi di re ni �i ne �ar k� ya pan ilk grup lar -
dan olan Bo �a zi çi Caz Ko ro su, “Ça pul cu Mu -
sun Vay Vay” tür kü sü nü söy ler ken, sah ne de
bi ber ga z� na at fen sis kul la n�l d�.  

• Bed ri Bay kam, Bo ra Öz top rak,  Ay �e
Emel Mes ci’nin ara la r�n da bu lun du �u çok sa -
y� da sa nat ç� n�n biz zat ka t�l d� �� fes ti va le,  Le -
vent Üzüm cü, Edip Ak bay ram, Le man Sam,
Onur Ak�n, Gül riz Su ru ri, Gen co Er kal gi bi
isim ler de des tek me sa j� gön der di.

• Ge zi’nin ef sa ne si Çar �� da fes ti va le gel -
di. Fe ner bah çe’nin ka le si Ka d� köy mey da n� -
n�n “Fa �iz me kar �� Be �ik ta� çar ��” slo ga n�y la
in le me si dik kat çe ki ciy di..

• “Ma kar na ya de �il ga za gel dik”, “Bu To -
ma iyi gü zel ho� da bir f�� ki ye de �il”, “Gaz d-
an adam olur, siz den ol maz”, “F�� k� ye yi ben
k�r d�m!” gi bi il ginç pan kart la r�n ya n� s� ra, e�it-
 lik, ada let, kar de� lik talepli ve po lis te rö rü ne
son ya zan dö viz ler ta ��n d�.

• Red Hack Twit ter’da �u me sa j� ya y�n la -
d�; “�eks pir (Sha kes pe are): ‘Kö tü ler ka d� ol du
ye me ne ,vaz geç tim’ de mi� ti...Kö tü ler ka d� da
ol sa KA DI KÖY vaz geç me mi� bak... 

Se lam Ol sun #RED HACK
• R�h t�m ci va r�n da ki bi na la r�n ça t� lar�na,

du rak la r� na ç� kan la ra, sah neden anons ya p� la -
rak gü ven lik ge rek çe siy le a�a �� inmeleri is ten -
di. Bu s� ra da kit le de “�n, in, gel, gel” di ye
tem po tutt tu.

• Tam bir da ya n�� ma ru hu nun ha kim ol du -
�u fes ti val de, ra hat s�z la nan la ra he men dok tor -
lar bu lun du, ka la ba l�k için de ko ri dor lar
olu� tu ru la rak has ta lar sah ne nin ar ka s� na ta ��n -
d�, ka y�p cüz dan ve te le fo nlar sa hip le ri ne ula� -
t� r�l d�, fes ti val ala n�n da ki çöp ler ter tip
ko mi te sin ce top lan d�. 
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Gaza karşı eğlenerek direndiler!

11
BÖYLE OLUR ÇAPULCUNUN FEST�VAL�...

“Biberi bal eyledik, özgürlü�ümüzü ve gelece�imizi fethetmek için
meydanları iktidara dar eyledik” diyen onbinlerce çapulcu, 
makarna de�il özgürlük için, kendi iradeleriyle Kadıköy’ü

doldurdu.Ak�amüstü ba�layıp geceyarısına dek 7 saat süren 1.
Geleneksel Gazdan Adam Festivali’nde, içinden isyan geçen

�arkılar söylendi, özgürlük ve direni� konu�maları yapıldı. 
Sanatla, müzikle, �iirle direnenlerin festivalinden 

çıkan sonuç ise o me�hur slogan; 

“BU DAHA BA�LANGIÇ MÜCADELEYE DEVAM!”
B
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● Es ma Bay rak tar

Ra ma zan ay� n�n gel me si, in san lar da
ay r� bir he ye can, ay r� bir ha va ya ra -
t� yor... Ai le ler  ken di le ri ne gö re ra-

 ma zan ha z�r l�k la r� n�
ya p� yor lar, he ye can la
al�� ve ri� ler ya p� l� yor...
De �i �ik mö nü ler ha z�r la -
n�r, e� dost if ta ra da vet
edi lir, bir lik te pay la� ma -
n�n be re ke ti ya �a n�r.. Bir
ara da ol ma n�n, iyi lik ler -
de bu lun ma n�n iyi duy -
gu la r�n bir ve si le si olur
Ra ma zan ay la r�..

Res ta urant lar da ay r�
bir he ye can ya �a n�r. Son
y�l lar da d� �a r� da if tar aç -
mak bir hay li yay g�n la� -
t�. Her kes ken di ke se si ne
gö re bir yer ler bu lup Ra-
 ma zan ay� için de en az�n dan 3-4 ak �am if-
 ta r� n� evi nin d� ��n da  aç� yor. Ku rum lar
ça l� �an la r� na if tar zi ya fet le ri ve ri yor lar. Tat -
l� bir ha re ket li lik ve re ka bet de ya �a n� yor bu
ay da. Fa kat ge zer ken dik ka ti mi çe ken �ey
fi yat la r�n  bir hay li yük sek ol ma s�, ve ri len
hiz me te ve ya mö nü ye gö re de �i �ik lik gös -
te ren fi yat lar... 50 TL'den ba� la y�p 120

TL'ye ka dar bir yel pa ze çi zi yor..
� ZEN G�N MÖ NÜ...

Ko nuy la il gi li ge zi miz de fi yat ve ka li -
te le ri in ce ler ken  Khal ke don Fe ner bah çe,

Khal ke don Ka la m�� res ta -
urant la r�n da ki fi yat lar dik -
ka ti mi çek ti..2 se çe nek li
if tar mö nü sü ha z�r lan m��.
Et li mö nü 35 tl. Ta vuk lu
Mö nü 30 tl…

Mö nü le ri in ce le di �im -
de hiç de az�m sa na cak bir
du rum yok , bi la kis çok
zen gin.. Zen gin bir if tar ta -
ba ��, hur ma, si yah, ye �il
zey tin, pas t�r ma, re çel, bal,
te re ya�, 3 çe �it pey nir çor -
ba, sa la ta, iki çe �it ara s� cak,
iki çe �it zey tin ya� l�, pi liç
pir zo la ve ya an tri kot,pi lav
pa ta tes üç lü sü bir ara da,

gül laç, ka y� s�, in cir, ke mal pa �a tat l� la r�, ge -
lin cik �er be ti, me� ru bat ve s� n�r s�z çay...

Ay r� ca te ker te ker hep si bran �� n�n us ta -
s� sa nat ç� lar dan olu �an bir grup if tar dan 15
da ki ka ön ce sah ne al�p,  iki sa at bo yun ca ta -
sav vuf mü zi �i nin ve Türk sa nat mü zi �i nin
en gü zel ör nek le ri ni su nu yor lar. Zevk le
din le ne bi len bir ses dü ze yiy le hiç ra hat s�z

et me den,  ku lak la r� n� za da zi ya fet çe ker ken
soh bet de ede bi li yor su nuz…

“D� LE �� M�Z DI �A RI DA YE MEK
Y� YE ME YEN A� LE LE R�N DE RA-
 HAT LIK LA GE L�P �F TAR ET ME LE -
R� N� SA� LA MAK...”

Bu if tar sof ra s� n� bu fi ya ta su na bil me -
nin s�r r� n� Ka d� köy Be le di ye si Ba� kan Yar -
d�m c� s�  Mah mut
Tan yol �öy le aç�k l� -
yor; 

“�s te di �i miz Ka -
d� köy hal k� n�n ra hat -
l�k la Khal ke don la ra
ge lip ye mek ye me le ri -
ni, ho� ça va kit ge çir -
me le ri ni ve mut lu
ol ma la r� n� sa� la mak...
Ka d� köy Be le di ye si'nin
sos yal te sis le ri ni  önün-
 de ki du va r� y� ka rak da -
ha sa mi mi ha le ge tir dik.
A’dan Z’ye ye ni le yip
per so ne lin den pey za j� na
ka dar her �e yi ni de �i� ti re -
rek, Ka d� köy lü le rin ra hat -
l�k la ge le bi le ce �i mo dern
me kan lar ha li ne ge ti rip
mar ka la� t�r d�k... 

KHAL KE DON FE -
NER BAH ÇE, KHAL KE DON KA LA -
MI� ola rak hiz me te sun duk. Ko nu sun da
uz man olan ar ka da� lar dan fi kir ler ala rak,
he def  kit le yi ara� t� r�p, ta lep le ri ni be lir le dik.
Bu so nu ca gö re he de fi mi zi koy duk ve uy -
gu la d�k..Fi yat la r� m� z� müm kün ol du �un ca
a�a �� ya çek tik, as la ka li te den ödün ver me -
den.. Hem ka li te li ürün ler su nup, hem her
ke si min ra hat l�k la ge lip ye me �i ni yi ye ce �i
me kan lar ha li ne ge tir dik. Fi yat la r� m� z�n uy -
gun ol ma s� n�n ne de ni mal ze me te da rik et ti -
�i miz fir ma lar dan al d� �� m�z in di rim ler dir.

Biz bu in di rim le ri  ta ma men mü� te ri le ri mi -
ze yan s� t� yo ruz. Ama c� m�z kar et mek de �il
.Ka d� köy hal k� na en ka li te li en uy gun fi yat -
l� hiz met sun mak t�r. Ör ne �in biz de ha la çay
bir li ra d�r ve so nuç la r� n� gö rü yo ruz. Bu gün
ar t�k re zer vas yon suz yer bu lu na m� yor. Ba -
z� mev sim ler de özel gün ler de bir haf ta ev -

v e  l i n  d e n
re zer vas yon yap t�r -
mak zo run da ka l� -
yor lar..”

Ka d� köy'ün en
gü zel nok ta s�n da
bu lu nan  KHAL -
KE DON FE -
NER BAH ÇE'de
haf ta son la r�
brunch key fi de
ay r� bir
zevk..100 çe �i de
ya k�n zen gin
aç�k bü fe siy le
hem gö ze hem
mi de ye hi ta be -
di yor.. Prens
ada la r� n�n do -
yum suz man-
 za ra s� ve
mar t� la r�n �ar -

k� la r�, renk renk yel ken le ri ni aç m�� yel ken -
li ler le bir lik te, gü nün her saa tin den ay r� bir
keyf al�r s� n�z Khal ke don'dan.. Dün ya mut-
 fa �� n�n en gü zel ör nek le ri ni bü yük bir us -
ta l�k la ha z�r la yan tec rü be li  us ta,
te �ek kür le ri ka bul et mek  için ara da bir ma -
sa la r� da do la �� yor. KHAL KE DON KA -
LA MI�' ta da ay n� ka li tey le ay n� ti tiz lik le
hiz met ve ri li yor..Ra ma zan'da if tar için yer
ay�rt ma dan git me me ni zi tav si ye ede -
riz…Ha y�r l� Ra ma zan lar.. Afi yet ol sun…

Fe ner bah çe: 0216 550 51 95
Ka la m��:  0216 449 23 52

OPTiMUM Outlet �stanbul, ziyaretçileri için
haz�rlad��� birbirinden güzel Ramazan
etkinlikleri ve söyle�ilerle, “On Bir Ay�n

Sultan�”n� kar��lamaya haz�rlan�yor. Ramazan
Ay�’n�n büyülü havas�n� dolu dolu ya�atacak
olan Optimum Outlet �stanbul, geleneksel

konsepte uygun olarak haz�rlanan “Ramazan
Soka��”nda ziyaretçilerini geçmi�e

götürecek. 21 Temmuz günü ise, sevilen
Tasavvuf Ara�t�rmac�s� ve Yazar Cemalnur

Sargut’u, sohbet toplant�s�nda ziyaretçileriyle
bulu�turacak olan Optimum Outlet

�stanbul’da Ramazan, bir ba�ka ya�anacak.
Ziyaretçiler bir yanda Ramazan boyunca

Osmanl� k�yafetleri ile çektirecekleri foto�raflar�n heyecan�n� ya�arken, bir
yandan da her cuma Geleneksel Türk Müzi�i Dinletileri ve her cumartesi

düzenlenecek Fas�l ile huzur dolu t�n�lar�n keyfine varacak. Ayr�ca her cumartesi

gerçekle�ecek kanto gösterisi ile eski Ramazan
e�lenceleri canland�r�lacak. Ramazan süresince

her pazar düzenlenecek Sema Gösterileri ise
izleyenleri büyüleyecek. Optimum ziyaretçileri, yine
pazar günleri gerçekle�tirilecek olan Ney ve Yayl�

Tambur Dinletileri’nden de kendilerini alamayacak.
Kaligrafi, Ebru ve Karikatür etkinliklerine kat�lmak

isteyenler ise, Optimum’da kurulacak olan,
“Ramazan Soka��”na u�ramadan

geçemeyecekler. Ramazan’da Optimum’dan
al��veri� yapanlar 11 A�ustos’a kadar geçerli
olacak çekili� kampanyas�na kat�lma �ans�

yakalayacak. 100 TL. ve üzeri al��veri� yapan bir
ki�iye Nissan Qashqai, 5 ki�iye iPhone 5 ve 20

ki�iye de iPad mini hediye edilecek.  Ramazan boyunca cuma ve cumartesi
günleri 23:00’e kadar aç�k olacak Optimum Outlet’de ziyaretçiler %70’e varan

indirimli al��veri�in yan� s�ra e�lenceli aktiviteleri ile keyifli zamanlar ya�ayacaklar.
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Tatil her zaman heyecan
vericidir, hepimizin k���n

geçirdi�imiz yo�un çal��ma
temposuna mola vermesi ve
bedenimizi, ruhumuzu k�saca
bir bütün olarak dinlendirip,

yeniden �arj olmas�
önemlidir.

Tatillerde genelde
fast food gibi
yüksek kalorili
ancak oldukça

pratik yiyecekler
ön planda ve
egzersiz arka

planda kal�r ve biz
böylece tatili

kutlar�z. Kendimizi
ödüllendirdi�imizi

ve bunu hak
etti�imizi

dü�ünürüz. Bol
bol yemek ve

içmeye kendimizi
veririz. Peki
sonras�nda ne

olacak?
Tatil döneminde kilo vermek,
birço�umuzun iste�i olmakla
birlikte, ben tatil döneminde

kilo vermek yerine kiloyu
muhafaza etmeyi
öneriyorum. Tatil

duygusunun verdi�i rahatl�k
ço�u zaman beslenmemize

de yans�makta ve hem
yemek hem de alkol
tüketiminde fazlaya

kaç�labilmekteyiz. Ayn�
zamanda, s�cak havan�n
verdi�i rehavet duygusu

nedeniyle genelde yap�lan
egzersizler aksamakta

sadece yar�m saatlik yüzme
yeterli olmamaktad�r.
Özellikle kilo almak

istemiyorsan�z, yazl�k
mekanlarda h�zl� ve pratik
olarak ula�abilece�imiz

yiyecekler olan; makarna,
pizza, hamburger ve
k�zarm�� patates

tüketiminde dikkatli
olunmal�d�r. 

Karbonhidrat� daha
az tüketip, uzun yaz
günlerinde sizi daha
uzun süre tok tutacak
protein ve daha fazla

sebzeye yönelmeye özen
gösterin. Meyve, sebze ve

yüksek lifli tüm yiyecekler en
iyi seçimlerdir. Yemek

sonras�nda size daha çok
doygunluk hissi verirler. Konu

ile ilgili yak�n zamanda
gençler üzerinde bir

çal��man�n sonuçlar�na göre;
fazla kilolu yada obez olan
gençlerin tatil döneminde
daha fazla kilo ald�klar�n�
gösteriyor ayn� durum

yeti�kinler ve çocuklar içinde
geçerli. 

Peki, kilo alımını
engellemek için ne

yapmalıyız?
Ya�lar� 40 ila 60 aras�nda

de�i�en 443 yeti�kin
üzerinde yap�lan çal��maya
göre, ya�lar�na ve kilolar�na

göre beklenenden daha fazla
kalori yakan bireyler, tatil

döneminde kilo alm�yorlar.
Daha fazla kalori yakmak için
ise egzersiz önemli. Bunun
yan� s�ra fiziksel olarak aktif

olmak morali de yüksek
tutuyor. 60 saniyede

istedi�iniz kaloride bir besin
yiyebilirsiniz
ancak bunu
yakman�z 2

saatten uzun
sürecektir. Bu
nedenle tatil

döneminde nas�l
olsa yüzüyorum
diyerek besin

al�m�n� artt�rmak
do�ru de�ildir.

Can�n�z
dondurma
istedi�inde,

yedikten sonra
yakman�z için ne
kadar egzersiz

yapman�z
gerekti�ini
dü�ünün.

� Baharatlar� deneyin.
Baharatlar hem tat de�i�tirler

hem de i�tah� k�s�tlamak
üzerinde etkili olabiliyorlar.
K�rm�z�biber besin al�m�n�

azaltabiliyor ayn� �ekilde köri,
zencefil, zerdeçal ve

kimyonda metabolizman�n
h�zlanmas�n� destekliyor ve

kekik ya�l� besinlerin
sindirimini h�zland�rabiliyor. 

� Buharda pi�irmeyi
deneyin. Daha az ya�
alman�za yard�mc� olan

pi�irme tekniklerini deneyin.
Lezzet ve görüntü aç�s�ndan
hiçbir farkl�l�k olmayaca��n�

garanti ediyoruz.
� En sevdi�iniz besinlere

odaklan�n. Örne�in çikolatal�
dondurma; 1 top tad�n ve
gerçek açl�k ile psikolojik

açl���n�z� ay�rt
etmeye çal���n. 

� Ö�ünleri
atlamay�n.

Özellikle ak�am
bir yeme�e veya

partiye
kat�lacaksan�z,

yüksek protein ve
lifli bir kahvalt� ve ö�le

yeme�i ve çi� sebze veya
meyveden olu�an bir ara

ö�ün sizi a��r� yemek
yemekten al�koyacakt�r.

� Alkol tüketimine dikkat.
Di�er serinletici alternatifler
olan meyveli sodalar, light

bira veya �arap veya alkolsüz
kokteyller sizi serinletecektir.

� Aç�k büfeye ikinci defa
u�ramay�n. Beynimize yemek

yedi�imizin sinyalleri 20
dakikada ula��r bu nedenle

mutlaka yava� yemeye özen
gösterin. Yiyecekler genelde
tatilin %90’�n�n olu�turmakta,
aile ve arkada�larla geçirilen
keyifli saatler, ne kadar ve ne

zaman yemek yedi�inizi
unutman�za neden olabilir.

Miktarlara dikkat
ederek,sadece tad�na

bakmak maksatl� lezzetlere
dokunabiliriz.

DOKTORUNUZ
YAZIYOR

TATiLDEN YAĞLANARAK
DÖNMEYiN!

Uzman Dyt. Pınar
Kural Enç

Ramazan’ın keyfi 
Khalkedon’larda çıkar...

12

Optimum’da Ramazan Sokağı kuruluyor

Mah mut
Tan yol 
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Mus ta fa SÜR ME Lİ

www.gazetekadikoy.com.tr Amatör futbol bu kitapta
2013-2014 sezonunda amatör lisans

i�lemi bedelleri ve uygulamaları, amatör
futbol müsabaka ve disiplin uygulamaları,

amatör liglerde ya�, statü, liglerin
ba�langıcı ve biti� tarihlerinin yer aldı�ı

uygulama esasları, 05 Temmuz 2013
tarihli TFF Yönetim Kurulu toplantısında

kabul edilerek, 2013-2014 Sezonu

Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak
Esaslar Kitabı yürürlü�e girdi.

TFF Bölge Müdürlükleri tarafından
amatör futbolcuların transfer i�lemleri 08
Temmuz-11 Ekim 2013 tarihleri arasında
yapılacak. �kinci transfer dönemi ise 02
Ocak - 14 �ubat 2014 tarihleri arasında

gerçekle�tirilecek. 

Dün ya n�n ilk su al t� ku lüp le -
ri ara s�n da yer alan Türk
Ba l� ka dam lar Ku lü bü ta ra -

f�n dan, her y�l dü zen le nen  “Ulus -
la ra ra s� Mar ma ra Su al t�
Gö rün tü le me Fes ti va li”, bu y�l 01-
07 Tem muz 2013 ta rih le ri ara s�n -
da dü zen len di. Fes ti val, 2007
y� l�n da kay bet ti �i miz Tür ki ye’de
ve yurt d� ��n da çek ti �i su al t� bel -
ge sel le riy le ta n� nan Ha luk Ce can’a
it haf edil di.

Za man la da ha faz la kir le nen
de niz le ri miz de ya �a yan su al t� can-

 l� la r� na dik kat çek me nin ya n�n -
da, su al t�n da ya �a nan muh te �em
dün ya y� su üs tü ne ta �� ya rak, de -
niz le ri miz le il gi li bir top lum bi l-
in ci olu� tur mak ve ay n�
za man da de niz sev gi si a�� la ma -
y� amaç la yan fes ti val 20. y� l� n�
kut lu yor. Mar ma ra Fes ti va li
kap sa m�n da, “çev re ye du yar l�,
de niz le re dost” ça l�� ma la r� sa ye -
sin de, dün ya m� za ne fes al d� ran,
ge le cek ne sil le re da ha ya �a na bi -
lir or tam lar sa� la mak için far -
k�n da l�k ve bi linç a�� la yan çok

de �er li ki �i ve ku rum -
la ra bu y�l çev re ödü lü
ve ril di. 

Ödül ler, Türk Ba -
l� ka dam lar Ku lü bü
sos yal te sis le ri ha vu -
zun da, su al t�n da ger -
çek le� ti ri len ödül
tö re niy le Türk De niz
Ara� t�r ma la r� Vak f�
(TÜ DAV) ad� na Prof.
Dr. Bay ram Öz türk,
Ra di kal Ga ze te si’nden
Ser kan Ocak ve NTV
Ye �il Ek ran ad� na Ko-
r han Va rol’a ve ril di.

41.'si dü zen le nen FI FA U-20
Dün ya Ku pa s�'na ev sa hip li -
�i ya pan Tür ki ye, tur nu va ya

ve da et ti. Grup la ra El Sal va dor
ma ç� ile ba� la yan Tür ki ye 3-0 ile
ra hat bir ga li bi yet al d� ve ikin ci
ma ç�n da tur nu va n�n güç lü ekip le -
rin den Ko lom bi ya
ile bu lu� tu. Tür ki ye
sa ha dan 1-0'l�k ye-
 nil gi ile ay r�l d� an -
cak 90 da ki ka
bo yun ca skor ta be la -
s� n� de �i� ti re bi le cek
f�r sat lar da ya ka la d�.
Son grup ma ç�n da
ise ra kip Avus tral ya
idi. Ev sa hi bi ma ça
hiç de iyi ba� la ya -
ma d�. Üs tü ne bir de ra kip öne geç -
ti an cak son ra s�n da to par la nan
k�r m� z�-be yaz l� lar oyu nu dön dür -
me yi bil di ve üç pua n� ha ne si ne
yaz d�r d�. An cak maç s� ra s�n da tri -
bün ler den  sa ha da ki fut bol cu la ra
yö nel ti len ba z� olum suz te za hü rat -
lar can s�k t�. 

Son 16 tu run da ise Tür ki -
ye’nin ra ki bi güç lü fi zi �i ile dik -
kat çe ken Fran sa ol du. Ka ��t
üze rin de ki bu du ru mun sa ha ya
yan s� ma s� da pek fark l� ol ma d� ve
Fran sa da ha ma ç�n ilk dev re si ni 2-
0 ön de ta mam la d�. �kin ci 45 da ki -

ka ya Sa lih ve
Ke rim'in ça ba s�y -
la h�z l� ba� la yan
Tür ki ye bu bö -
lüm de umut la na -
ca �� go lü
bu la ma d�. Son ra -
s�n da ise Fran sa
al t� da ki ka ya iki
gol da ha s�� d�r d�
ve ma ç� 4-1 ka -
zan ma y� bil di.

Tür ki ye'nin tur nu va da ki en gol cü
is mi iki kez ra kip fi le le ri ha va lan -
d� ran Cenk �a hin ol du. Tek nik di-
 rek tör Fey yaz Uçar'�n tur nu va da ki
de �i� me zi ise ka le ci Ay kut Özer
ile sa vun ma dan �l kay Dur mu� ol -
du. �ki isim de dört maç ta 360 da -
ki ka gö rev al d�.
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P�LATES 
EK�PMANLARINI
ÖZENLE SEÇ�N

GÜNÜMÜZDE pilates toplar� olarak
adland�rd���m�z toplar zaman içinde egzersiz

topu, core ball, denge topu, fitness topu, yoga
topu, jimnastik topu, terapi topu, spor topu,

sa�l�k topu gibi çe�itli isimler alm��t�r. Bu
isimlerden hangisi do�rudur derseniz, hepsi

do�rudur. Üretiminden bu yana egzersiz toplar�
genellikle rehabilitasyon, kas kütlesini art�rmak,

kar�n, s�rt ve bel kaslar�n� güçlendirmek için
kullan�lm��t�r. Ara�t�rmalar düz yüzeylerde yap�lan

egzersizlere göre top üzerinde yap�lan
egzersizlerin, dengede kalmak için daha fazla
çaba gerektirdi�ini ve düz zeminde yap�lan
egzersizlere göre daha fazla kas� aktif hale
getirdi�ini ortaya ç�karm��. Bu da dengeyi,

koordinasyonu ve merkez kaslar�n (core muscles)
gücünü art�r�r. Merkezde yer alan kaslar�

egzersize dâhil etmek için fazladan bir hareket
yapmaya gerek kalmaz. Sadece topun üzerinde
durmak bile onlar� devreye sokmaya yetecektir.

Bununla birlikte çal��malar merkez kaslar�
güçlendirdi�inden sakatl�k ve yaralanma

ihtimaliniz azalacakt�r. Pilates topu, genel vücut
gücünün artt�r�lmas� için uygun bir aparatt�r.

Çünkü tüm büyük kas guruplar�n�n kullan�lmas�n�
sa�lar, böylece kas�n dayan�kl�l���n� ve gücünü

art�r�r. Pilates topu germe egzersizleri için
mükemmel bir araçt�r. Kolayca farkl�

pozisyonlardaki germe hareketlerini yaparak
esnekli�inizi artt�rabilirsiniz. Kaslar�n�z�

güçlendiren egzersizler kilo vermenize de
yard�mc� olacakt�r. 

� Uygun Pilates Topunun Büyüklü�ü Ne
Olmalıdır?

1. Ayaklar yere düz biçimde basmal� ve dengeli
bir a��rl�k da��l�m� olmal�d�r.

2. Dizlerin seviyesi ve düzeyi, pelvise (le�en
kemi�ine) göre biraz daha dü�ük olmal�d�r.

3.Kalça ve dizlerin aras�ndaki aç� 90 derece veya
biraz daha büyük olmal�d�r. Vücut herhangi bir

yöne do�ru e�ilmi� olmamal�d�r.
� Pilates Topunu Boyunuza Göre Ayarlama:
Bir di�er konu da pilates topunun boyutlar�n�n

ayarlanabilir olmas�d�r. Diz ve kalçalar aras�ndaki
aç� 90 dereceden çok fazlaysa toptan biraz hava
bo�alt�labilir. Pilates topundan hava b�rak�lmas�

bas�nc�n da azalmas� anlam�na gelecektir. Topun
d�� k�sm� düzle�ir ve kullan�c�n�n gövdesi ile daha
geni� bir alan temas eder hâle gelir. Bu durum
topu daha dengeli hâle getirecektir. Böylece

denge egzersizleri daha kolay hâle gelecek fakat
baz� etkinlikler (denge sa�layan kaslar�n

çal��mas�, gibi) kaybedilecektir. Pilates toplar�
sürekli kullan�ld���nda bas�nç kaybeder. Bu

nedenle eski toplar� daha fazla �i�irmeniz gerekir.
A��r� hava bas�ld���nda da topla temas azalacak

ve tespit etmek daha zor olacakt�r.
� Pilates Topu Nasıl Kullanılır?

Pilates topu vücudunuzu üzerine koydu�unuzda
dengesiz bir ortam yarat�r. Bu konuda ayaklar�n�z
ve kar�n kaslar�n�z sizi dü�mekten korumak için

çal���r. Buna gö�üs s�k��t�rma (chest press) ya da
mekik (crunch) gibi egzersizleri eklerseniz

egzersizlerin yo�unlu�unu art�rm�� olursunuz.
Bacak,  kalça ve kar�n kaslar�n� çal��t�r�rken

pilates topunu a��rl�k sehpas� gibi kullan�rsan�z
hareketlere zorluk eklemi� olursunuz.

Mekik, bel çevirme (twist) ve di�er geleneksel
egzersizleri top üzerinde yaparak daha fazla kas�

egzersize katars�n�z ve egzersizlerin zorluk
düzeyini art�rabilirsiniz.

KGM Pilates E�itmeni Nurcan BENG�N

Haluk Cecan’a ithaf edildi 

Tür ki ye’de dü zen le nen 17. Ak de niz
Olim pi yat la -
r�n da spor cu la -

r� m� z�n ser gi le di �i
ba �a r� göz dol dur du. 

21 ül ke nin ka t�l -
d� �� 17. Ak de niz
Olim pi yat la r�n da
Tür ki ye 47 al t�n, 43
gü mü� ve 36 bronz
ma dal ya ile top lam -
da 126 ma dal ya ka -
za na rak ikin ci s� ra da
ye ral d� ve spor ta ri hi -
miz de önem li bir ba �a r� ya im za at t�. �tal -
ya’n�n 186 ma dal ya ile bi rin ci ol du �u 17.
Ak de niz Olim pi yat la r�, spo ru mu zun ge le ce -

�i için umut ver di. �tal ya’n�n 70 al t�n, 52 gü -
mü�, 64 bronz ma -
dal ya ile bi rin ci
ol du �u ma dal ya
s �  r a  l a  ma  s �n  da ;
Fran sa top lam da
95 ma dal ya ile
üçün cü, �s pan ya
82 ma dal ya ile
dör dün cü, M� s�r
67 ma dal ya ile be -
�in ci s� ra da yer al -
d�. S� ra la ma da
Yu na nis tan 59 ma -

dal ya ile al t�n c� s� ra da yer al�p ilk be� ara s� na
gi re mez ken, top lam da iki bronz ma dal ya ka -
za nan Lüb nan son s� ra da yer al d�. 

Olimpiyatlardan 
alnımızın akıyla çıktık

U20’ye veda ettik

İl Spor Müdürlüğü
teknolojiyi kullanıyor
�N TER NET im kân la r� n�n yo �un ola rak kul la n�l -
d� �� gü nü müz de �l Spor Mü dür lü �ü de bu im -
kâ n� kul la na rak da ha faz la ta kip çi ye ula� mak
is ti yor. �s tan bul Genç lik Hiz met le ri ve Spor �l

Mü dür lü �ü ile il gi li ha ber le ri ta kip ede bi le ce �i -
niz elek tro nik bir bül ten olan "e-Bül ten" bi rin ci

sa y� s� ile kar �� n�z da. Bun dan böy le �s tan bul
Genç lik Hiz met le ri ve Spor �l Mü dür lü �ü’nün

fa ali yet le ri ni bil gi sa ya r� n�z dan ku ru mun in ter net
si te si ne gi re rek e bül ten ile ö� ren me niz müm -

kün ola cak. �s tan bul Genç lik Hiz met le ri ve
Spor �l Mü dür lü �ü ola rak yü rü tü len fa ali yet le ri,
ku ru mun bün ye sin de ger çek le� tir di �i et kin lik -
le ri,  spor or ga ni zas yon la r� n� tek no lo ji nin im -
kân la r� n� kul la na rak elek tro nik or tam da ta kip

ede bi le cek si niz.
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● Gök çe UY GUN

“Ba� ka bir dün ya”n�n müm kün ol du -
�u na inan la r�n Anadolu ya ka s�n -
da ki bu lu� ma nok ta s� Yo �urt çu

Par k�, yi ne al ter na tif bir et kin li �e ev sa hip li �i
yap t�. 7 Tem muz Pa zar gü nü “Ça pul cu Pa za -
r�” ku rul du. Pa ra n�n geç me di �i, ta kas ku ral la -
r� n�n ha kim ol du �u bu pa zar, tü ke tim ç�l g�n l� -
�� na bir kar �� du ru� ve bir al ter na tif... “Kul -
lan ma d� �� n� ge tir, ih ti ya c�n olan la de �i�” slo -
ga n� ta �� yan pa za ra ge len ler, ta ka s�n key fi ni
ç� kar d� lar, pay la� ma s� n�n zev ki ni ya �a d� lar.
Ki mi elin de po �et ler le gel mi� ti, e� ya la r� n� ta -
ka sa sun du, kar �� l� ��n da bir �ey al ma dan git ti.
Ki mi ta kas için e� ya ge tir me mi� ti, ama ih ti ya -
c� ola n� al d� ra hat ça. Pa zar da ço cuk lar için de

se çe nek ler çok tu. Ai le le riy le bir lik te ge len
mi nik ler, ren ga renk ka lem ler, ço cuk ki tap la r�,
oyun cak lar la ke yif li va kit ge çir di ler.

“Ça pul Pa za r�” bun dan böy le her pa zar
Yo �urt çu Par k�'nda ola cak. Siz de ar t�k kul -
lan ma d� �� n�z e� ya la r� n� z�, oku du �u nuz ki tap -
la r�, iz le di �i niz film le ri, giy me di �i niz k� ya -
fet le ri ni zi k� sa ca s� ta ka sa ko nu ola bi le cek
her �e yi ge ti re bi lir si niz. Mal ze me ge ti re cek -
ler, gö nül lü ler le pa zar vak tin den en az 1 sa at
ön ce bu lu �a cak. Ba ��� ç� la r�n yan la r�n da ip,
man dal, k� ya fet as k� s�, yer le re ser mek için ör -
tü ge tir me le ri ri ca edi li yor. Yo �urt çu Fo ru -
mu, “Siz le ri de pay la� ma duy gu su nun ver di �i
mut lu lu �a da vet edi yor, yar d� ma ih ti ya c�
olan la ra yar d�m edi yo ruz” ça� r� s� ya p� yor. 
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