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İlanlarınız için
Gazete Kadıköy

nolu telefon numaralarından
ulaşabilirsiniz.

0 216 542 50 00
/ 1288 

�nal AYDINO�LU

� Yaz�s� 10’da
DEĞiŞiM KORKUSU 
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E KADIKÖY Belediyesi

Caddebostan Kültür Merkezi
Sanat Kütüphanesi’nde 5 Ekim

Cumartesi günü Prof. Dr. Canan
Efendigil Karatay’ın söyle�i ve

imza günü var. “Sa�lıklı Beslenme
Önerileri” konulu söyle�i, 14.00-

16.00 saatleri arasında. 

4 Ekim Hayvanları Koruma
Günü için iki farklı etkinlik

düzenleyen Kadıköy Belediyesi,
tüm hayvanseverleri davet
ediyor... � Haberi Sayfa 2’de

PROF. DR. KARATAY, CKM’DE

�� Haberi 4. Sayfada

74 y�ll�k hayat�na onlarca
albüm s��d�ran, Samanyolu
�ark�s�yla ölümsüzle�en usta

sanatç� Berkant, vefat�n�n
y�ldönümünde hasretle an�ld�.

KADIKÖY’DE kentsel dönü�üm nedeniyle yo�un olarak
ba�layan bina y�kma ve in�aat çal��malar�n�n olu�turdu�u

gürültü �ikayetlerini dikkate alan Kad�köy Belediyesi, ilçede
Pazar günleri in�aat yapma yasa�� getirdi. Yeni al�nan kararla

art�k cumartesi-pazar günleri bina y�k�m� yap�lamayacak.
Cumartesi günleri ta� k�rma, delici çal��t�rma gibi gürültülü

i�lemler saat 11.00 ile 18.00 aras� yap�labilecek. Ancak pazar
günü ta� k�rma, k�r�c� çal��t�rma i�lemleri ba�ta olmak üzere

gürültü ç�karan in�aat faaliyetleri yap�lamayacak. 

Berkant
ANILDI

Samanyolu’nun
PRENSi
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Samanyolu’nun
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Samanyolu’nun
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PRENSi
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YAYINLADI�I
kitapları ve

manifestoyla klasik
bir yayınevi olmanın

ötesinde bir felsefenin
temsilcisi olan Altıkırkbe�

Yayınları, do�up
büyüdü�ü Kadıköy’deki

ikametgâhını bir “dükkân”
ile ebedile�tirdi.

�� Haberi 6. Sayfada
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Hayvanlar Günü’nde
2 ETKiNLiK VAR!

6.45 Dükkân
AÇILDI!

�� Haberi 11. Sayfada

GEÇEN yıl tartı�maların oda�ında olan �stanbul Büyük�ehir Belediyesi �ehir Tiyatroları, bu sezon perdelerini
100. ya�ıyla birlikte açıyor. �stanbul’un dünya tiyatrosu �BB�T, 2013-2014 sezonunda Antik Yunan

yazarlarından Aristophanes’in kaleme aldı�ı Lysistrata “Kadınlar da Sava�ırsa” oyununu sahneleyecek.
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Murat KATO�LU

� Yaz�s� 6’da

TÜRKİYE SİYASETİNDE
YENİ SAYFA MI?

Kadıköy’de Pazar günleri
iNSAAT YASAGI 
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Ka d� köy Be le di ye si, 4 Ekim Dün ya
Hay van la r� Ko ru ma Gü nü’nü iki
fark l� et kin lik le kut lu yor. 

Ka d� köy Be le di ye si Cad de bos tan Kül -
tür Mer ke zi’nde 4 Ekim Cu ma gü nü sa at
19.00’da ba� la ya cak ilk  et kin li �in ev sa -
hip li �i ni, Ka d� köy Be le di ye si ile Ka d� köy
Hay van Dost la r� Plat for mu üye si hay van
se ver ler ya pa cak. 

Mü zik din le ti si ile  Ma vi Yen ge cin
Dün ya s� ad l� oyu nun sah ne len me si nin de
yer ala ca ��  ge ce de, Loyka Prodüksiyon’un
sponsorlu�unda haz�rlanan il ginç bir de
bar ko viz yon gös te ri mi ya p� la cak.

Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz -
türk, �s tan bul Ve te ri ner He kim ler Oda s�
Ba� ka n� Prof. Dr. Mu rat Ars lan ve Ka d� -
köy Hay van Dost la r� Plat for mu üye si P� -
nar Sa t� o� lu’nun ko nu� ma c� ol du �u
ge ce de; Al len Hul sev, Ay su Çö �ür, Fa tih
Kork maz, Meh met Sal k�m ile Mert Can ka
ise mü zik din le ti siy le ge ce ye renk ka ta -
cak lar.  

� PA ZAR GÜ NÜ
BA RI NAK TA

KER MES VAR
6 Ekim Pa zar gün -

kü kut la ma et kin li �i ise
Ka d� köy Be le di ye -
si’nin Ge çi ci Hay van
Ba k�m Mer ke zi’nde
ya p� la cak. Pa zar gü nü
sa at 13.00’de ba� la y�p
ak �am sa at 17.00’ye
ka dar sü re cek et kin lik -
te gün bo yu mü zik ve
ba r� nak ya ra r� na dü -
zen le ne cek ker mes var.
Çe �it li spon sor la r�n kat k� ver di �i et kin lik
s� ra s�n da spon sor fir ma lar dan “Tro pi kal
Pet” ba r� na �a iki ton ku ru ma ma ba �� ��n da
bu lu na cak. Ulus la ra ra s�  Li ons Der nek le ri
118-Y �s tan bul Ana do lu Ya ka s� Yö ne tim
Çev re si Fe de ras yo nu ile  Su adi ye Sa hil Li -
ons Ku lü bü,  Loy ka Pro dük si yon, 5. �e fin
Tav si ye si Oyun cu la r� da et kin li �e des tek

ve re cek ler. 
� 4 EK�M CU MA/SA AT: 19.00 

YER: CAD DE BOS TAN KÜL TÜR
MER KE Z�
� 6 EK�M PA ZAR/SA AT: 13.00-17.00

YER: KA DI KÖY BE LE D� YE S� GE Ç� -
C� HAY VAN BA KIM MER KE Z� 

(Tur gut Özal Bul va r� TEM Oto yo lu So -
nu\Ata �e hir)

� B�R TOP = B�R K�LO MAMA  
Goody ile Kad�köy Belediyesi, Hayvan-

lar�  Koruma Günü için yeni bir projeye imza
at�yor. 4-5 Ekim’de  Ba�dat Caddesi, Cad-
debostan Kültür Merkezi ve Meydan
AVM’de kurulacak stantlara u�ray�p Goody
Kulübelerine top atan hayvanseverler,
Goody’nin Bar�na�a ba���layaca�� mama
miktar�n� 1 kilo arttr�yor.

SANATKÜLTÜR4 - 10 EK�M 20132

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

ANADOLU HAYAT
EMEKL�L�K ANON�M

��RKET�NDEN

�irketimizin �STANBUL ve havalisi
acentesi B�REB�R S�GORTA VE

ARACILIK H�ZMETLER� LTD.�T�. ile
�irketimiz aras�ndaki acentelik

sözle�mesi 24.12.2012 tarihi itibariyle
feshedilmi�tir.

Sigortac�l�k Kanunu hükümlerine
dayan�larak ilan olunur.

ANADOLU HAYAT EMEKL�L�K A.�.

DİZAYN TRAFİK
� Site ve apartmanlarda

� Otopark çizgileri ve trafik düzenleme uygulaması

� Profesyonel ekibimize, hızlı ve hatasız hizmet
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www.dizayntrafik.com 0216 450 6235
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4 Ekim Hayvanları 

Koruma Günü için iki farklı etkinlik
düzenleyen Kadıköy Belediyesi, tüm 

hayvanseverleri davet ediyor...

DÜNYADA çe�itli etkinliklerle kutlanan 4 Ekim Dünya Hayvan
Haklar� Günü düzenlenecek karma sergiyle kutlan�yor. 34

sanatç�, hayvanlar için düzenlenen sosyal sorumluluk projesi
çerçevesinde biraraya gelerek ya�l�boya, suluboya, ebru,

çini, seramik, foto�raf, cam (lampworking) ve camalt� tekni�i
gibi farkl� alanlarda çal��malar�n yer ald��� düzenliyor.

Etkinli�in ortak paydas� hayvan-do�a sevgisi ve duyarl�l�k. Bu
y�l ikincisi düzenlenen sergi, 50 ba��� eserle izleyicilerin

kar��s�na ç�kt�. Sergiden elde edilecek gelir, Türkiye'nin sokak
hayvanlar� ile ilgilenen en eski kurumu olan Türkiye

Hayvanlar� Koruma Derne�i’ne ba���lanacak. Sergi, Tüze
Sanatevi’nde 2-10 Ekim tarihleri aras�nda düzenleniyor. 

Hayvan hakları için karma sergi

Hayvanlar Günü’nde 2 etkinlik var!
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● Semra ÇELEB�

�
s tan bul hal k� Tak sim Ge zi Par -
k�’nda ye ni bir ha yat in �a eder ken
tüm ül ke ye ya y� lan pro tes to lar dan

bi rin de Ali �s ma il de var d�.

Oku du �u Es ki �e hir’de
ar ka da� la r�y la bir lik te so -
kak la ra ç� kan üni ver si -
te ö� ren ci si Ali �s ma il
Kork maz, po lis mü-
 da ha le sin den ka çar -
ken gir di �i bir ara
so kak ta eli so pa l�
si vil po lis ler ve es -
naf ta ra f�n dan fe ci
�e kil de dö vül dü. Ta -
rih 2 Ha zi ran’� 3 Ha -
zi ran’a ba� la yan
ge cey di. 37 gün yo �un
ba k�m da ha yat mü ca de -
le si ve ren Ali �s ma il, he nüz
19 ya ��n da ya �a m� n� yi tir di. Ge -
zi di re ni �in de ha ya t� n� kay be den alt�
genç in san dan bi ri ol du.

Ali �s ma il’in ölüm ha be ri nin gel -
di �i gün Ka d� köy lü ler de so kak la ra
dö kül dü. Bin ler ce in san Yo �urt çu
Par k� fo ru mu ön cü lü �ün de po li sin
sert mü da ha le si ni k� na d�, Ali �s ma il’i
ve di �er ya �a m� n� yi ti ren le ri unut ma -

ma sö zü ver di. Ay n� gün ler de
Ka d� köy çar �� için de ki Mu-

 vak kit ha ne So ka ��’n�n
ta be la s� n�n ya n� na “Ali
�s ma il Kork maz So ka -
��” ta be la s� as�l d� an -
cak bu gay r�-res mi bir
tep kiy di ve o ta be la
k� sa sü re için de kal -
d� r�l d�. Ka d� köy lü ler
bu ta lep le ri ni res mi

yol lar dan ha ya ta ge çir -
me ye ka rar ver di ler, bir

im za kam pan ya s� ba� lat -
t� lar. “Mu vak kit ha ne Cad-

 de si, Ali �s ma il Kork maz
Cad de si ol sun” ba� l�k l� kam pan -

ya, hem sos yal med ya da hem de so -
kak lar da sü rü yor. Ka d� köy’de ki
Nâ z�m Hik met Kül tür Mer ke zi’nde
im za ma sa s� aç�l d�. �s te yen ler bu ra ya
gi dip �s tan bul Bü yük �e hir Be le di ye -
si’ne yö ne lik “Ka d� köy �l çe si, Ca fe -
ra �a Ma hal le si, Mu vak kit ha ne
Cad de si’nin is mi nin de �i� ti ril me si ni

ve bu cad de ye, Ka d� köy hal k� n�n vic-
 da nen ver di �i ka ra ra uy gun ola rak,
10 Tem muz 2013 ta ri hin de kay bet ti -
�i miz kar de �i miz Ali �s ma il Kork -
maz’�n is mi nin ve ril me si ni ta lep
edi yo rum” ya z� l� ha z�r di lek çe le ri
im za la ya bi li yor.  

Twit ter’da #Kad�köyeAli�s-
mailKorkmazCaddesi hash ta giy le
ba� la t� lan kam pan ya, Fa ce bo ok’ta
ku ru lan “Ka d� köy’e Ali �s ma il Cad-
 de si” ad l� grup la yay g�n la �� yor. 

Chan ge.org’da ki www.chan -
ge.org/tr/kam pan ya lar/is tan bul-
bü yük �e hir-be le di ye-mec li si-mu va
k kit ha ne-cad de si-ali-is ma il-kork -
maz-cad de si-ol sun-2 im za kam pan -
ya s� da de vam edi yor. 

Top la nan im za lar Ka d� köy Be le -
di ye si ve �s tan bul Bü yük �e hir Be le -
di ye si’ne tes lim edil dik ten son ra
mec lis ka ra r� bek le ne cek. Be le di ye
mec lis le rin de onay la n�r sa Mu vak kit -
ha ne Cad de si’nin ad� Ali �s ma il Ko-
rk maz Cad de si ola cak. 

34 - 10 EK�M 2013HABER

GÜNÜB�RL�K TURLAR 

KONAKLAMALI TURLAR
� 12-13 / 26 -27 EK�M CMT-PAZAR ESK��EH�R-ODUNPAZARI
� 02-03 KASIM CMT-PAZAR TAR�H� ED�RNE TURU

SEZON TOUR
Tel: 0216 372 35 77/78  

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

SEZON
TURLARIMIZA

KAYIT �Ç�N
ACELE ED�N�Z

!!!

� 05 EK�M CUMARTES� TAR�H� �ZN�K 
� 06 EK�M PAZAR BOLU YED�GÖLLER
� 13 EK�M PAZAR ZEYREK-FENER-BALAT (KAR�YE MÜZES� DAH�L)
� 31 EK�M PER�EMBE KUMYAKA-MUDANYA-TR�LYE

YAZ MEVS�M�
B�TMEDEN…

KURBAN BAYRAMINDA ÇOK ÖZEL TURLARIMIZ
15-19 EK�M KASTAMONU-KÜRE DA�LARI - �NEBOLU - ABANA - AYANCIK - S�NOP 

3 GECE KONAKLAMALI 
15-18 EK�M ÇORUM - AMASYA - HATTU�A� - YAZILIKAYA - ALACAHÖYÜK - TOKAT 

2 GECE KONAKLAMALI (GALATYA TURU)

‘Ali Ismail Korkmaz Sokağı’ için
iMZA KAMPANYASI

�ETT’YE 1705 yeni otobüs alan
�stanbul Büyük�ehir Belediyesi,

bunlardan 758 tanesini önümüzdeki
haftalarda devreye sokacak.

Otobüsler içerisinde hem içeriyi
hem d��ar�y� kay�t alt�na alan
kara kutu gibi sistemin
olaca��n� söyleyen
Belediye Ba�kan�
Kadir Topba�,

“Otobüs içinde ve
d���nda ne varsa 5

gün kay�t alt�na
al�yor. Daha güvenli

bir yolculuk
yap�labilmesi

amac�yla, e�er bir olay
cereyan ederse, �ikâyet
üzerine emniyet birimleri

taraf�ndan otobüsün iç
kay�tlar�n�n incelenebilece�i bir

sistem kuruldu” dedi. Uygulaman�n
güvenlik amac�yla ba�lat�ld���n�

savunan Topba�, “Otobüslerdeki
karakutu uygulamas�ndan kas�t
güvenlik kameras�d�r. Kamera

sadece görüntü al�yor, ses
kayd� yap�lm�yor. Molotoflu
sald�r�, yankesicilik, taciz ve
trafik kazas� gibi durumlarda

savc�l���n talebi olursa,
görüntüler ilgili emniyet
birimlerine veriliyor” diye

konu�tu.  

‘YASA DI�I D�NLEMEN�N
YOLU MU AÇILIYOR?’

CHP Genel Ba�kan Yard�mc�s�
Sezgin Tanr�kulu ise �çi�leri Bakan�

Muammer Güler’in yan�tlamas�
istemiyle verdi�i önergede,

“Otobüslerde yap�lacak
kay�tlar yasa d���

dinleme
uygulamas�n�n yeni
bir versiyonu mu?”

diye sordu.
Tanr�kulu,

“Uygulaman�n
hukuki bir dayana��
olup olmad���n�, �u
ana kadar benzer

uygulamalar�n, hangi
toplu ta��ma araçlar�nda

uyguland���” sorular�na da yan�t
istedi. CHP'li Tanr�kulu,

önergesinde; “Karada, havada,
sokakta ve tüm kamusal alanlarda
yurtta�lar� takip alt�na alma ihtiyac�,

nas�l bir güvenlik ihtiyac�n�n
ürünüdür?” sorusuna da yer verdi.

İs tan bul oto büs le rin de
KA RA KU TU DÖ NE Mi

�stanbul'daki
belediye

otobüslerine
görüntülü kayıt sistemi
geliyor. Otobüs içinde

ve dı�ında 5 gün
korunacak �ekilde kayıt

yapılacak. Kayıtlar �ikâyet
üzerine gerekli emniyet

birimleri tarafından
incelenebilecek.

Gezi direni�i sırasında Eski�ehir’de sopalı saldırı sonucu ya�amını yitiren 19 ya�ındaki Ali �smail
Korkmaz’ın adının Kadıköy’de bir soka�a verilmesini isteyen Kadıköylüler imza kampanyası ba�lattı. 

Kadıköylü
liseliler de 

Gezi
direni�inde
ya�amını

yitiren 6 ki�iyi
anmak için,

Kadıköy’deki 
6 okulun ismini

de�i�tirerek
eylem yaptı.

6 �S TAN BUL Üni -
ver si te si �k ti sat Fa -
kül te si Me zun la r�

Ce mi ye ti (�FMC), 5
Ekim 2013 Cu -

mar te si gü nü sa at
13.30'dan iti ba ren
Ka r�n ca lar Gü nü
dü zen li yor. �s tan bul
Üni ver si te si Mer kez Bi na Ha vuz lu
Bah çe’de dü zen le ne cek 20. Ka r�n -
ca lar Gü nü’nde bu lu �a cak es ki ve

ye ni me zun lar, geç mi� gün le re do� -
ru ho� bir yol cu lu �a ç� ka cak. Ka r�n -

ca lar Gü nü’nde; Prof. Dr. Ne ca ti
Mum cu tem si li ders verecek, 50. y� -
l� n� dol du ran me zun la ra an� pla ke ti,

emek li olan ho ca -
la ra te �ek kür pla -
ke ti, 25. y� l� n� dol -
du ran me zun la ra

(1988 y� l�) ve 25. y�l
üze ri olup, da ha

ön ce ser ti fi ka la r� n�
al ma yan (1988 ön -

ce si) me zun la ra ser -
ti fi ka la r� ve ri le cek. Ay r� ca, dö nem ler -
le Ka r�n ca lar Gü nü Ha t� ra s� fo to� raf -
la r� çe ki le cek, es ki ve ye ni me zun lar,

fon mü zi �i ve ik ram lar e� li �in de
geçmi�e do�ru nostaljik bir

yolculu�a ç�kacaklar.
Bilgi için �FMC: 0212 252 61 30

www.ifmc.org.tr

GENÇ,
OKUL

İktisatlılar, Karıncalar Günü’nde buluşuyor!
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● Gök çe UY GUN

Bir dö nem mü zik dün ya m� za dam ga -
s� n� vu ran, me� hur Sa man yo lu �ar -
k� s� n�n ya ra t� c� s�, sa nat ç� Ber kant,

ölü mü nün 1. y� l�n da dua lar la ve öz lem le
an�l d�. Ber kant Ak gür gen’in Ka ra ca ah met
Me zar l� ��’nda ki me za r� ba ��n da ya p� lan
tö re ne, e�i En gin Ak gür gen, “Ka lip so kra -
l�” ola rak bi li nen sa nat ç� Me tin Er soy,
mü zis yen Ba ha Bo du ro� lu, ak ra ba la r�, sa -
nat ç� dost la r� ve hay ran la r� ka t�l d�. “Bir y�l
o’nsuz ama hep o’nun la geç ti…” di yen
En gin Ak gür gen,”Çok zor geç ti ta bi. Ama
sa �ol sun lar sa nat ç� dost la r� ek sik ol ma s�n -
lar be ni hiç unut ma d� lar, yal n�z b� rak ma -
d� lar. Hep ya n�m da lar. Ben e�im öl dü �ün -
de de de mi� tim ‘Çok bü yük bir ai le miz
var. Sa nat dün ya s� ve fa s�z l�k lar la do lu di -
ye bi li nir an cak sa n� r�m ye ni ku �ak da
böy le. Es ki ler de ve fa hâ lâ var. Biz ak ra ba
gi bi yiz. Za ten Ber kant her kes le ba r� ��k t�,
ken diy le ba r� ��k t�… Çok özel bir in san d�.
2 o� lu muz var  Öy kü ve Öv gü. Öy kü ge -
çen ler de ev len di. Sa man yo lu �ar k� s�y la
gir di ler sa lo na. Çok duy gu sal bir an d�…”
di ye ko nu� tu. E�i nin en son ya �a d�k la r� il -

çe olan Ka d� köy’de sah ne ye ç�k t� �� n�
an�m sa tan En gin Ak gür gen, “Öz gür lük
Par k�’nda sah ne al m�� t�. Evi miz de par k�n
kar �� s�n da. Ben de var d�m kon ser de. Za ten
biz hep bir lik tey dik, hiç ay r�l maz d�k. Ba -
na ‘Sen be nim her �e yim sin’ der di”
di ye duy gu la r� n� an -
lat t�.

� BER KANT’A MEK TUP…
Ak gü ren, Ber kant’�n ya �a m� n� yi tir -

me den ön ce ha ya t� n� ve an� la r� n� an la tan
bir ki tap üze rin de ça l�� t� �� n�, an cak bi ti re -

me den ara m�z dan ay r�l d� �� n� be lir te rek,
bu ki ta b� ta mam la ya ca �� n� aç�k la d�.
Ak gür gen, “Ki ta b�n ge li riy le de bir
dev let has ta ne si ne oda yap t� r�p, Ber -
kant’�n ad� n� ver mek is ti yo rum” ifa -
de si ni kul lan d�. Ay r� ca e�i Ber kant’a
yaz d� �� bir mek tu bun “�m za: Ka r�n”
ad l� ki tap ta yer al d� �� n� an�m sa ta rak,
�u bil gi le ri ver di; “Bu ki tap sev gi li
Ba nu Öz kan Toz lu yurt’un pro je si.
Fark l� ke sim ler den, ara la r�n da ün lü
isim le rin de bu lun du �u 114 ka d� -

n�n e� le ri ne yaz d�k la r� yer al� yor. Meh -
met Ali Bi rand’�n e�i Cem re, Cem Ka ra -
ca’n�n e�i �l kim, Ba r�� Man ço’nun e�i La -
le gi bi ki �i ler var. Ki ta b�n ge li ri de S� n�r
Ta n� ma yan Ebe veyn ler Top lu lu �u Der ne -
�i’ne ba ��� la n� yor. 12 Ekim Cu mar te si
gü nü Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi’nde sa -
at 15.00’te bir söy le �i ve im za gü nü ola -
cak.  Her ke si bek li yo ruz” ça� r� s� n� yap t�.

� SA MAN YO LU, KA DI KÖY’DE
YAN KI LAN MI� TI EN SON…

1938 y� l�n da An ka ra'da do �an Ber kant
Ak gür gen, or ta ö� re nim y�l la r�n da mü zik
dün ya s� na ad�m at t�. Mü zik tut ku su m� z� -
ka ile ba� la d�, pi ya noy la de vam et ti. Ya t� -
l� li se den me zun ol du �un da, ilk kez 19 ya -
��n da ç�k t� sah ne ye. Bir dü �ün sa lo nun da
“Üs tün Poy ra zo� lu Or kes tra s�” ile bu lu� tu
mü zik se ver ler le. Ay n� y�l kur du �u “Jü pi -
ter Ken te ti” ad l� mü zik top lu lu �u ile ge ce
ku lüp le rin de ça l�� t�. He men ar d�n dan TRT
An ka ra Rad yo su'nda prog ram yap ma ya
ba� la d�. Ve ilk pla �� n� 1964 y� l�n da ç� kar -
d�. 1967 y� l� na ge lin di �in de, Sa man yo lu
ad l� �ar k� s� onu zir ve ye ta �� d� ve o �ar k�y -
la Tür ki ye'de pla tin plak alan ilk al bü me

im za at t�. Bes te ve �ar k� sö zü uyar la ma s�
ya zar l� �� da ya pan sa nat ç� çe �it li film ler de
de rol al d�. 1 Ekim 2012’de ak ci �er kan se -
ri ne de niy le ha ya ta ve da eden Ber kant, 3
Ekim Çar �am ba gü nü ai le si, sa nat ç� dost -
la r� ve se ven le ri nin ka t�l d� �� ce na ze tö re -
ni nin ar d�n dan Ka ra ca ah met Me zar l� -
��’nda top ra �a ve ril mi� ti.

� BER KANT'A �AR KI LAR LA
SES LEN M�� LER D�

Ber kant, son kon se ri ni, Ka d� köy Be le -
di ye si’nin geçti�imiz y�l a�us tos ay�n da
dü zen le di �i 80’li Al t�n Y�l lar et kin li �i
kap sa m�n da 4 A�us tos 2012’de Öz gür lük
Par k�’nda ver mi� ti. Has ta l� �� ne de niy le
Al t�n Y�l lar et kin li �i nin son kon se rine ka -
t� la ma yan Ber kant için sa nat ç� dost la r� ve
Ka d� köy lü ler, 11 A�us tos’ta bir mo ral
kon se ri dü zen le mi� ler di. Sa nat ç� n�n �ar k� -
la r�y la bü yü mü� Ka d� köy lü le rin ya n� s� ra
genç ku �a ��n da co� kuy la iz le di �i kon ser -
de, �ar k� lar hep bir a��z dan Ber kant için
söy len mi� ti. Kon ser de, bir lik te sah ne alan
�s ken der Do �an, Sel çuk Ural, Nil Bu rak,
Se mi ha Yan k� ve Gök ben, birlikte Ber -
kant için Ber kant'�n �ar k� s� “Sa man yo -
lu”nu ses len dir mi� ler di. 
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KADIKÖY BELEDİYESİ
GÖNÜLLÜLERİ
HAFTALIK ETK�NL�K PROGRAMI

Ba�vuru Tel: 0216 346 57 57 / 04 EK�M - 13 EK�M 2013 

KONFERANS, SEM‹NER, SÖYLE�‹ ve PANEL

TÜRK SANAT MÜZ���
VE HAF�F BATI
MÜZ���NDEN
SEÇMELER

�ef Osman AKSU
Tarih: 05.10.2013

Saat: 14.00
Yer: Caddebostan
Kültür Merkezi A

Salonu
Düzenleyen: Feneryolu

Gönüllü Evi
DEMANS VE

ALZHE�MER NED�R?
SEBEBi VE TEDAV�

ÖNER�LER�
Prof. Dr. Türker

�AH�NER
Tarih: 08.10.2013

Saat: 14.00
Yer: Halis Kurtça Kültür

Merkezi
Düzenleyen:
Merdivenköy
Gönüllüleri

“GEZ’DEN-
GÖZ’DEN-

OBJEKT�FTEN”
FOTO�RAF SERG�S�
Tarih: 9 -14 Ekim 2013

tarihleri aras
Saat: 18.00

Yer: Caddebostan
Kültür Merkezi
Performans 1
Düzenleyen:

Caddebostan
Gönüllüleri

KADIN ERKEK
E��TL��� RÜYA

ANAL�Z�
Doç. Dr. Nusret KAYA

Tarih: 10.10.2013
Saat: 13.00

Yer: Fenerbahçe Mah.
Gönüllü Evi
Düzenleyen:

Fenerbahçe Mah.
Gönüllüleri

KORKULARLA BA�A
ÇIKMA YÖNTEMLER�

Ya�am Koçu Ufuk
TU�UTLU

Tarih: 11.10.2013
Saat: 14.00

Yer: Caddebostan
Gönüllü Evi
Düzenleyen:

Caddebostan
Gönüllüleri

HABER

74 yıllık hayatına onlarca albüm
sı�dıran, Samanyolu �arkısıyla

ölümsüzle�en usta sanatçı
Berkant, vefatının

yıldönümünde hasretle anıldı.

Samanyolu’nun prensi
Berkant anıldı…

Foto�raf: Sümeyye YAMAN

Rasimpaşa’da
etkinlikler başladı

Rasimpa�a Mahalle Evi Gönüllüleri, bu
yılın ilk etkinli�ini 23 Eylül Pazartesi günü

gerçekle�tirdi. 
Mahallelilerle “Sosyal Dayanı�ma

Günü”nde bulu�an Gönüllüler, �hsan
Sungu ilkö�retim Okulu'nu ziyaret

ederek, kendi aralarında topladıkları
ba�ı�larla  aldıkları kırtasiye

malzemelerini, ihtiyaç sahibi ö�rencilere
verdiler. Katılımcılara tavuklu pilav, ayran

ve tatlı ikram edildi.
Okul yönetimi de destek veren mahalle

gönüllülerine te�ekkür etti.

Kadıköy’de sevgiyle
EĞiTiM SERGiSi

Ka dı köy’de 1975 yı lın dan bu
ya na e�i tim hiz me ti su nan Özi -
kiz ler ço cuk yu va sı 38. Yı lın da
“Ne sil den Ne si le Sev giy le E�i -
tim” slo ga nı al tın da geç ti �i miz
haf ta Kozzy’de fo to� raf ser gi -
si ni aç tı. Geç mi� ten gü nü mü ze
ya �a nı lan tüm o gü zel gün le ri

fo to� raf lar la gü nü mü ze ta �ı yan
ser gi,  zi ya ret çi le ri ne ço cuk lu -
�un da ya �a dık la rı o gü zel anı -

la rı, ye ni den ya �at tı. Özi kiz ler
Ço cuk Yu va sı, ser gi de; ku �ak -
lar ye ti� tir dik le ri yu va la rın da

fo to� raf la rın ya nı sı ra ço cuk la -
rın ka zan dık la rı ödül ler ve

med ya da ko nu olan e�i ti ci ya -
zı la rı na da yer ver di. Yu va nın
ku ru cu su Emi ne Bak ka lo� lu

“�lk gün kü he ye can ve sev gi yi
kay bet me den ça� da� e�i tim

ver me ye de vam edi yo ruz” de di.
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● Mustafa SÜRMEL�

AB Bil gi Mer ke zi’nin des tek le -
di �i ve Mar ma ra Üni ver si te si
AB Ens ti tü sü’nün yü rü tü cü lü -

�ü nü üst len di �i bir pro je kap sa m�n da
olu� tu ru lan “Av ru pa Bir li �i e-Ve ri ta -
ba n� Nok ta s�”, tö ren le hiz me te gir di.

M.Ü. Kü tüp ha ne ve Do kü man -
tas yon Dai re Ba� kan l� �� ile KAR
Top lum sal Dö nü �üm Der ne �i’nin i� -
bir li �iy le ger çek le� ti ri len e-ve ri ta ba -
n� pro je siy le, Ana do lu Ya ka s�’n�n
önem li kü tüp ha ne le rin den olan Mar -
ma ra Üni ver si te si  Mer kez Kü tüp ha -
ne si’nde kul la n� c� la ra do� ru dan AB
kay nak la r� na eri �im im kâ n� sa� lan d�.

Ka ta lo �un da AB ça l�� ma la r� na yö ne -
lik bir çok ya y� n� bu lun du ran ve 7/24
hiz met ve ren M.Ü. Mer kez Kü tüp ha -
ne’nin, söz ko nu su e-ve ri ta ba n� pro -
je siy le, kul la n� c� la ra bun dan böy le
sü rek li lik arz eden AB ya y�n la r� n� bi -
rin cil el den ve elek tro nik or tam da
h�z l� bir �e kil de ta ra ma im kâ n� sa� la -
ya cak ol ma s�, hem ö� re tim üye le ri
hem de ö� ren ci ler de bü yük mem nu -
ni yet ya rat t�. Üni ver si te d� ��n da da

tüm kul la n� c� la r�n ya rar la na bi le ce �i
bu pro je nin aç� l� �� n� ya pan Rek tör
Yar d�m c� s� Prof. Dr. Ham za Kan dur,
AB Ens ti tü sü’nün yü rüt tü �ü bu pro je
ile Mar ma ra Üni ver si te si Mer kez Kü -
tüp ha ne’nin “re fe rans al� nan bir kü -
tüp ha ne” ol ma s� he de fi ne da ha da
yak la� t� �� na vur gu ya pa rak, sa de ce
ö� ren ci le rin de �il her ke sin hiz me tin -
de bir kü tüp ha ne olu� tu rul du �u nu be -
lirt ti.

● Mustafa SÜRMEL�

Mar ma ra Üni ver si te si Türk
Halk Oyun la r� ve Türk Halk
Mü zi �i Top lu luk la r�, ül ke -

mi zi ve üni ver si te mi zi tem si len da vet
edil dik le ri, Av ru pa’n�n en seç kin
folk lor fes ti val le rin den bi ri olan 44.
Lip tal Ulus la ra ra s� Folk lor Fes ti va li
et kin lik le rin de gös ter dik le ri ba �a r� l�
per for mans la tüm iz le yen le rin gö nül -
le ri ni fet het ti.

Mar ma ra Üni ver si te si Türk Halk
Oyun la r� ve Türk Halk Mü zi �i Top -
lu luk la r�, Çek Cum hu ri ye ti’nin Zlin
�eh rin de bu y�l 44.’sü dü zen le nen
Lip tal Folk lor Fes ti va li’nde sah ne al -
d�. Tür ki ye’nin ya n� s� ra ev sa hi bi
Çek Cum hu ri ye ti, Rus ya, Gür cis tan,
Slo vak ya, Mek si ka, Bos na Her sek ve
Avus tur ya’y� tem si len grup la r�n ka -
t�l d� �� fes ti val de üni ver si te miz hal ko -
yun la r� ve halk mü zi �i top lu luk la r�
bü yük be �e ni top la d�.

22-26 A�us tos ta rih le ri ara s�n da
dü zen le nen et kin li �e Mar ma ra Üni -
ver si te si yö ne ti mi nin des te �i ve Mar -
ma ra Üni ver si te si Rek tör lü �ü Kül tür
Da n�� ma n� ve Sa� l�k, Kül tür ve Spor
Dai re Ba� kan l� �� Kül tür Ko or di na tö -
rü Doç. Dr. Mus ta fa Us lu ba� kan l� -

��n da ka t� lan Mar ma ra Üni ver si te si
ka fi le si 21 A�us tos’ta Ati na ve Üs -
küp �e hir le ri üze rin den fes ti va lin ya -
p�l d� �� Lip tal’e ula� t�. Mar ma ra Üni -
ver si te si eki bi Fes ti val’in ba� la d� ��
22 A�us tos gü nü �e hir kor te ji, ana
sah ne de aç� l�� se re mo ni si ve 20 da ki -
ka l�k aç� l�� per for man s� ile di �er ka t� -
l�m c� ül ke ler den ve se yir ci ler den bü -

yük al k�� al d�. Mar ma ra Üni ver si te -
si’nin çe �it li fa kül te ve bö lüm le rin -
den ö� ren ci ler den olu �an hal ko yun -
la r� ve halk mü zi �i top lu luk la r�, �ef
Doç. Dr. Mus ta fa Us lu, e�it men ler
Ser kan �e rin ile Ci han gir K� l�ç yö ne -
ti min de ha z�r la nan Mar din, Fet hi ye,
Art vin ve K�rk la re li yö re le ri ve Türk
Halk Mü zi �i eser le ri ile fes ti va lin y�l -
d� z� ol du. �kin ci gün fes ti val ana sah -
ne sin de 30 da ki ka l�k bir gös te ri su -
nan eki p, ta kip eden gün ler de ay n�
sah ne de ve Vi zo vi ce �eh rin de 20’�er
da ki ka l�k gös te ri ler ser gi le di. 

Fes ti va lin ka pa n�� gü nün de bin -
ler ce ki �i ye gös te ri ya pan top lu lu �u -
muz bü yük be �e ni top la d�. Fes ti val
Ka t� l�m ve Ba �a r� Bel ge si, Fes ti val
Ba� ka n� La dis lav Mic há lek, Çek
Cum hu ri ye ti Folk lor Bir li �i Ba� ka n�
Sn. Zdeněk Pse ni ca ve Lip tal Be le di -
ye Ba� ka n� Sn. Věra Dos tá lo vá ta ra -
f�n dan Mar ma ra Üni ver si te si Rek tö rü
Prof. Dr. M. Za fer Gül’e ile til mek
üze re Doç. Dr. Mus ta fa Us lu’ya tak -
dim edil di.

Dö nü� yo lun da Se la nik’te Ata -
türk’ün evi ni de zi ya ret eden Mar ma -
ra Üni ver si te si Top lu lu �u ha t� ra fo -
to� ra f� çek tir me yi de ih mal et me di.
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KAYIP iLANI

Kad�köy Belediyesi Mali Hizmetler
Müdürlü�üne ödemi� oldu�um

107462 no’lu tahsilat makbuzumu
kaybettim. Hükümsüzdür.

Hakkı KINDAP

Halkoyunlarımız Avrupa’da
Marmaralılar’dan

Avrupa’da Müzik ve
Dans �öleni gibi

gösteri...

Türkiye AB’ye bir tık kadar yakın

�nternet teknolojisi sınır tanımıyor. Hele hele
internetin sa�ladı�ı ileti�im imkânlarının

e�itimdeki rolü bamba�ka. 
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Yol cu Ti yat ro se yir ciy le ilk bu lu� -
ma s�n da, ti yat ro ta ri hi nin en güç -
lü sa va� kar �� t� oyun la r�n dan

“Ka p� la r�n D� ��n da” ad l� oyu nu nu, di ji tal
3D map ping tek no lo ji si ni kul la na rak sah-
 ne le ye cek. Ani mas yon lar la ger çek oyun-
 cu la r�n iç içe geç ti �i oyun da, di ji tal
tek no lo ji bir fon ola rak de �il, oyu nun bir
par ça s� ola rak kul la n� l� yor. Oyun cu la r�n,
ani mas yon lar ile in te rak tif ola rak sü rek li

ile ti �im ha lin de ol duk la r�
oyun, se yir ci le re bu gü ne
ka dar ti yat ro sah ne sin de ya -
�a ma d�k la r� fark l� bir de ne -

yim ya �a t� yor.
Sa va ��n bi -

rey üze rin de ki
y� k� c� et ki si nin
an la t�l d� �� “Ka p� -
la r�n D� ��n da”
oyu nun da, ruh sal
ve fi zik sel ya ra lar -
la sa va� tan yur du na
dö nen bir as ke rin,
dön dü �ün de hiç bir
�e yi es ki si gi bi bu la ma ma -
s� n�n hi kâ ye si an la t� l� yor. 

Yol cu Ti yat ro “Ka p� la r�n D� -
��n da” ad l� oyu nuy la 5 Ekim Cu -
mar te si sa at 20.30’da Koz ya ta ��
Kül tür Mer ke zin de (KOZZY) se-

 zo nu aç� yor. 
Yö net men li �i ni Er sin Umut Gü ler’in

üst len di �i oyu nun oyun cu kad ro sun da
Cenk Dost Ver di, Mü zey yen Dur gun,

Ya se min Er to run ve Er sin
Umut Gü ler yer al� yor.
Yol cu Ti yat ro ça l�� ma la r� -
na 2012 y� l� n�n ikin ci ya -
r� s�n da ba� la d�.
Pro va la r� na 2012 y� l� n�n
son ay la r�n da ba� la yan
Yol cu Ti yat ro'nun sah -
ne üs tü ya ra t� c� kad ro -
su, kon ser va tu var ve
gü zel sa nat lar fa kül te -
le rin den me zun ol -
mu� olan
sa nat ç� lar dan olu �u -
yor. Yol cu Ti yat ro

mart ay�n da �s tan bul’da ilk
oyu nu nun prö mi ye ri ni yap t�k tan son ra
oyun la r� n� �s tan bul, An ka ra ve Es ki �e -
hir’de oy na d�.

Bü yük ope ra bes te ci si G.Ver di’nin ölü -
mü nün 200.y� l� ne de niy le a��r l�k ta ol -
du �u, se zon bo yun ca ye ni

sah ne le ne cek eser ler den ve re per tu var ope -
ra la r�n dan olu �an aç� l�� kon se ri ni, ye ni mü -
zik di rek tö rü Na ci Öz güç yö ne te cek.
Ver di’nin Tür ki ye’de ses len di ril me mi� Gio-
 van na d’Ar co (Jan Dark) ope ra s�, kon ser ver-
 si yo nu ola rak ger çek le� ti ri li yor. Ge ni� bir
so list kad ro su olan eser de, or kes tra y� Gi an -
lu ca Bi anc hi, ko ro yu Ema nu ela Ay mo ne yö -
ne te cek. Ros si ni’nin ba� ya p� t� La
Ce ne ren to la (Kül ke di si), de ne yim li re ji sör
Yek ta Ka ra ta ra f�n dan sah ne le ni yor. Bir ba� -
ka �tal yan or kes tra �e fi Ales san dro Ced ro -
ne’nin yö ne te ce �i eser de, bir çok genç ve
de ne yim li sa nat ç� omuz omu za sah ne de ola-
 cak lar. Bir ba� ka ba� ya p�t ve Tür ki ye’de bir
ilk: G.F. Händel’in Gi uli o Ce sa re (Jül Se zar)
ad l� ope ra s�! Son y�l lar da-özel lik le Ba rok dö -
nem ope ra la r�n da-öne ç� kan Meh met Er gü -
ven’in sah ne le ye ce �i, Pao lo Vil la’n�n
yö ne te ce �i eser de ko nuk sa nat ç� lar da gö rev
ala cak lar. Her se zon ol du �u gi bi, bu se zon da
da he nüz do ya ma d� �� m�z, tek rar sah ne le ne -

cek eser ler var: Kö tü lü �ün Dön gü sü (The
Turn Of The Screw), Mi das’�n Ku lak la r�,
Yu suf ile Zü ley ha, A�k �k si ri (L’eli sir
d’Amo re), Hoff mann’�n Ma sal la r� (Les Con-

 tes d’Hoff mann), Ari ad ne Na xos’da (Ari ad -
ne Auf Na xos), Se vil Ber be ri (�l Bar bi ere di
Si vig li a), Ön ce Söz Son ra Mü zik (Pri ma La
Mu si ca poi Le Pa ro le), Ope ra Mü dü rü (Scha -

us pi el Di rek tor) gi bi. Ay r� ca; dra ma tik bir
an la t�m la oyun la� t� r� lan-Mu rat Gök su im za -
l�-“Ope ra Ope ra De dik le ri” ad l� ya p�t, �s tan -
bul se yir ci siy le ilk kez bu lu �u yor. Afi fe’den
son ra ilk kez or kes tra l� be yaz ba le; Gi sel le!
Ay r� ca geç ti �i miz y�l ke yif le iz le nen Cho -
pin’in “Genç Wert her’in Ac� la r�”, Tur gay Er-
 de ner’in “Afi fe”, Ne vit Ko dal l�’n�n “Hür rem
Sul tan” ad l� eser le ri nin tem sil le ri de de vam
ede cek. “Dün ya Dans Gü nü” et kin lik le ri çer -
çe ve sin den Sü rey ya Ope ra s�’nda bir gös te ri
de dü zen le ye cek.

“Ça nak ka le’den Ba r� �a”, “An tik Kon -
ser”, “Ye ni Y�l Kon se ri”, “Cum hu ri yet Kon-
 se ri” ve “Ba har Kon se ri”ne yi ne de vam…
Fark l� me kân lar da se yir ciy le bu lu� ma la r�n
ye ni ad re si ise Ar ke olo ji Mü ze si. Se zon bo -
yun ca, dü zen li oda mü zi �i kon ser le ri, genç
sa nat ç� la ra ve yer li-ya ban c� sa nat se ver le re
mü zik zi ya fe ti ve re cek.

Geç ti �i miz y�l lar da ba �a r�y la tem sil edi -
len Çay kovs ki’nin “F�n d�k k� ran” ad l� ço cuk
ba le si bu y�l da tem sil le ri ne de vam eder ken
“Ki tap A� k� na!” ve “Mo zart Kü çük Da hi”
ad l� ye ni oyun lar da ola cak.
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eç ti �i miz Ha zi ran ay�n da Ga ze te Ka d� -
köy’de “1980, 1991, 2002, 2013” ba� l�k l�
bir ya z� da, ya k�n geç mi �i miz de ki önem li

si ya sal ida ri ya p� de �i �ik lik le ri ni ir de le me ye ça -
l�� m�� t�m. Bu ta rih le rin Tür ki ye’nin önem li de �i -
�im ev re le ri ni i�a ret et ti �i ni ha t�r la r�z. Bu gü ne
aç� lan yol; 1980’le rin As ker Dev let Ba� ka n� n�n
mey dan nu tuk la r�n da din sel ve ci ze ler di le ge tir -
me siy le in �a edil me ye ba� la m�� t�. Muh te me len
söy le mi nin ne re ye va ra ca �� n� bil mi yor du; gü ya
ba ba can adam ro lü ne so yun mu� tu. So nuç ta
Türk si ya se tin de eko no mi nin ya n� s� ra la ik an la -
y� ��n d� ��n da ye ni bir say fa aç�l d�.

Ge nel hat la r�y la dü �ü ne lim; o dö ne me ka -
dar ül ke nin iki ana si ya sal da ma r� n�n tem sil ci si
par ti ler yok ol du. Tür ki ye’nin ço �u ay d�n ke sim -
le ri nin genç le ri si ya sal et kin lik ler den kop tu. De -
mok rat Par ti/Ada let Par ti si da ma r� da CHP ge -
le ne �i de bir da ha ana ek sen ler ola ma d�. Ara ya
bir za man bo� lu �u gir di; ya sak lan m�� lar d�.
Aç�k ça söy le me li; o bo� luk ta ku rum sal ola rak
yal n�z ca din sel ör güt len me ayak ta kal d�. ANAP
yal n�z ca ge çi� dev ri ele ma n�y d�. Ga rip bir du -
rum ise �uy du: Me ca zi ifa dey le söy ler sek san ki
si ya si ta raf lar “ca mi” ve “k�� la”yd�. Po li tik id di a
sa hi bi on lar gi biy di. Si ya set ya pa bil me ve ör -
güt len me im ka n� on lar day d�. Ta bi k�� la n�n ki s� -
n�r l� kal ma ya mah kum du. 2002’de son say fa
aç�l d� ve bu gü ne gel dik. 

So �uk kan l� ve ob jek tif bir göz lem le Tür ki -
ye’nin ye ni bir dö ne min ari fe sin de ol du �u nun
fark edi le bi lir. Top lu mun ha ya t�n da ye ni say fa -
la r�n aç�l ma s� ön ce sin de i�a ret fi �e �i gi bi ar d�
ar d� na bir çok olay mey da na ge lir. Si ya set çi ler
h�r ç�n la ��r; po li tik söy lem le rin üs lu bu hem sert -
le �ir hem de de �er kay be der. Eko no mik dü zey -
de k� r�l gan l�k lar ba� gös te rir. Ba s�n dün ya s�n da
ol ma d�k i� ler, gü düm le me ler, düz me ce ha ber -
ler al�r ba �� n� gi der… Bir di �er be lir ti, si ya set çi -
ler le il gi li pa ra sal yol suz luk söy len ti le ri yo �un la -
��r. Dö viz pi ya sa s� te dir gin edi ci gös ter ge ler ve -
rir. �da re de yor gun luk ve iç çe li� ki ler uç ve rir. Bu
ge nel gö rü nüm le ri ra hat l�k la tes pit edi yo ruz.
An cak da ha s� ve da ha ür kü tü cü le ri var: d�� ili� -
ki ler. 

Hiç abart ma dan gö rü nen ger çek ler var…
Bir ke re gü ney s� n� r� bir kar ga �a co� raf ya s� ol -
mu� tur. Kan l� olay la r� bi li yo ruz. Anar �ik or ta m�
ise an cak du yu yo ruz; ama ge ni� bir böl ge bu -
nu ya �� yor.

Bir ül ke ye, i� siz güç süz be� yüz bin hat ta
ye di yüz bin göç me nin gir me si kar ga �a d�r. Bu
in san la r�n ül ke nin ba �� na ne dert ler aç t� �� ve ay -
r� ca aça ca �� s�r de �il dir… Üs te lik ak�n de vam
edi yor. Ül ke ye pa ra sal yü kü de yük sek tir. Ya ni
yal n�z ca za rar d�r. As ke ri ça t�� ma lar ek sik de �il.
Aç�k lan ma yan ve ku lak tan ku la �a mo de liy le ya -
y� lan il le gal da ya n�� ma ve s� cak ça t�� ma la r�n s� -
n�r da ve s� n�r öte sin de çe �it li teh li ke le re be �ik
ol du �u ya y� l�p ko nu �u lu yor. Hiç ol ma ya cak bir
�ey ise, hü kü met ba� ka n� n�n sa va� ar zu su nu
aç�k ça di le ge tir me si dir: Bu, ül ke miz de ilk de fa
ol mak ta d�r. Mil li ç� kar la r� m� za hiç bir �e kil de mü -
da ha le yok ken, her han gi bir dü� man ca ta v�r la
kar �� la ��l ma d� �� hal de böy le bir po li tik söy lem
çok �e ye i�a ret tir. 

1980’de me� hur “kü re sel le� me” ka s�r ga s�,
ül ke yi sars m�� ve ya p� sal uyar la ma la ra yol aç -
m�� t�. Ara dan y�l lar geç ti. Kü re sel le� me ar t�k
ba� ka bo yut lar ka zan d�, ye ni ulus larara s� yap t� -
r�m tea mül le ri olu� tu (!). Bü yük le rin sö zü nü din -
le me yen ler ho� gö rül mü yor. Dün ya are na s�n -
da ki ili� ki le rin üs lu bu “efe len me yi” ka bul et mi -
yor. Uy gar l�k dün ya s�n da ege men olan; or tak
olan an la y�� yal n�z ca “ak�l”� esas al� yor. Öl çü lü
ve den ge li ol ma yan cid di ye al�n m� yor.

Ekim ve son ba har ay la r� mev sim dö nü mü -
dür. �n san sa� l� �� üze rin de et ki li ol du �u söy le -
nir. Kar di yo log lar kal bi has sas olan la r�n dik kat li
ol ma s� n� tav si ye eder ler. El bet si ya set için bu
bir k� yas la ma ve ben zet me ör ne �i ola maz. Ne
var ki bu son ba har dan iti ba ren si ya se tin fark l�
bir mec ra ya, ye ni den ge le re yol ala ca �� n� gös -
te ren k� v�l c�m lar var d�r. Oku yu cu nun “ge zi” i� le -
rin den hiç dem vur ma d� �� ma dik ka ti ni çe ke -
rim… Za ten hü kü met de Ey lül’ün son gü nü
“bil dir ge” ç� kart ma d� m�? O da ken di ni kur ta r�p
ye ni le me ye ça l� �� yor. ‘Ben den iyi si ni bu la maz -
s� n�z di ye’ me saj ve ri yor. Bir te la� ha li ser gi li yor.
Ye ni bir say fa aç ma n�n “ala met”le ri or ta da.
Say fa n�n süp riz ler ge ti re ce �i ye ni den ge le re yol
aça ca �� n� söy le mek aca ba ya n�l g� m� olur?
San m� yo rum.

Murat  KATOĞLU

G

TÜRK�YE S�YASET�NDE
YEN� SAYFA MI?

SANATKÜLTÜR

● Semra ÇELEB�

Geç ti �i miz Cu mar te si gü nü yo lu Mo -
da’ya dü �en ler Ha vuz’dan cad de ye
uza nan bü yük bir kuy ruk la kar �� la� t� -

lar. Ve gör dü ler ki; ço �un lu �u nu 90 ku �a ��
genç le rin olu� tur du �u ka la ba l�k, el le rin de ki
ki tap la r� o çok sev dik le ri ya zar la r� na im za -
lat ma te la �� n�n ya n� s� ra bir ki ta be vi nin aç� l� -
�� n� kut lu yor. Al t� k�rk be� Ya y�n la r�, 23 y�l
ara dan son ra Ka d� köy’de ki ika met gâ h� n�
6.45 Dük kân ile ölüm süz le� ti ri yor. 

1989 y� l�n da Ka d� köy’de ya y�n
ha ya t� na ba� la yan Al t� k�rk be� Ya -
y�n la r�, “6.45 Dük kân” ad� n� ver dik -
le ri ki ta be vi nin aç� l� �� n�, son
dö ne min en çok oku nan ya zar la r�n -
dan Em rah Ser bes, Al per Ca n� güz
ve Mu rat Men te�’in im za gün le riy le
yap t�. 28 Ey lül Cu mar te si gün kü aç� -
l� �a il gi o ka dar yo �un du ki ya zar la -
r�n im za at ma me sa isi uzun sa at ler
sür dü. 

Ge nel Ya y�n Yö net men li �i ve
ba� edi tör lü �ü nü Ka an Çay dam l� ve
�e nol Er do �an’�n yap t� �� ya y� ne vi,
özel lik le Be at Ku �a �� kül li ya t�y la bi -
li ni yor. 90’l� y�l lar da genç li �i ni ya �a yan la r�n
unu ta ma d� �� rad yo prog ra m� “Kay be den ler
Ku lü bü”nün si ne ma per de si ne ak ta r�l ma s�y -
la gü nü müz genç ku �a ��n da il gi si ne maz har
olan Ka an Çay dam l� ile Me te Avun duk, hâ -
lâ in ter net rad yo su Stan dart FM’de prog ram -
la r� na de vam edi yor. 

Ser bes, Men te� ve Ca n� güz’le okur la r�n
ke yif li mu hab bet le ri ara s�n da ger çek le �en
im za gü nün de biz de Ka an Çay dam l�’yla
“6.45”i ko nu� tuk. 

� Al t� k�rk be� Ya y�n la r�, y�l lar son ra ne -
den bir “dük kân” aç ma ih ti ya c� duy du?

Biz bu ra y� çok özel le� mi� bir ki ta be vi
ola rak dü �ün dük. Ken di ya y�n la r� m�z ve bi -
zim çiz gi mi ze ya k�n ba z� ya y� nev le ri nin ba -
z� ki tap la r� bu lu na cak. H�z la mar ket le �en
al�� ve ri� mer ke zi le �en bir �s tan bul’da, bir ül -
ke de ya �� yo ruz. Bu mar ket sis te miy le ba� et-
 me nin en et ki li yo lu nun özel le� mek,
bu tik le� mek ol du �u nu dü �ü nü yo ruz. 

Ay r� ca ba z� ya y� nev le ri nin ki tap la r� n� da
bu ge nel sis tem içe ri sin de oku yu cu nun te min
et me si müm kün ol ma ya bi li yor. Do la y� s�y la

bu ra da ha re ket le böy le bir ki ta be vi dü �ün -
dük. Bir de ta bi çok ta lep var d� oku yu cu -
muz dan. Çün kü Al t� k�rk be� bi raz fark l� bir
ya y� ne vi. Sa de ce bir ya y� ne vi ola rak dü �ün -
mek de do� ru de �il.

� Bir fel se fe si var…
Evet. Do la y� s�y la bir bas k� var d� üze ri -

miz de. Her kes ofi si mi ze ge lip ki tap al mak is-
 ti yor du. Ofis te ça l� �a maz ha le gel di. Yi ne
Ka d� köy’de, ol du �u muz yer de, sa de ce ki tap -

la ra ula �a bi le cek le ri bir yer aça l�m is te dik.
Bu nu bi raz Ame ri ka’da ki city ligths ki ta bev -
le ri ne ben zet mek is ti yo ruz. Ya ni her tür lü et -
kin li �i ya pa bi le ce �i miz bir me kân ola rak
dü �ü nü yo ruz. 

� Ne çe �it et kin lik ler?
Ede bi yat mer kez li, ede bi ya ta kom �u her

di sip lin den et kin lik ler ya p� la bi lir. Ge le nek -
sel an lam da im za gü nü de �il ama Tür ki ye’de
in san la r�n pek al� ��k ol ma d� ��, ya za r�n öy kü -
sü nü ya da �i iri ni oku ma s�, ki tap ve ede bi -
yat la il gi li ba z� ser gi le rin aç� la bi le ce �i
Ka d� köy ru hu na da uy gun bir me kân ol sun
is ti yo ruz. Bu nun için de ça ba l� yo ruz. 

�Kay be den ler Ku lü bü fil mi nin ye ni den
rad yo prog ra m� yap ma n�z da, böy le bir me -
kân aç ma n�z da et ki si ol du mu?

�üp he siz ol du. Ye ni ku �ak bi zi fark et ti.
Çün kü bi zim ya �� m�z da ki in san lar din le mi� -
ti bi zi en son. Ye ni ku �ak fark edip, Kay be -
den ler Ku lü bü prog ra m� n�n es ki
ka y�t la r� n� ara ma ya
ba� la d� in ter net ten
de li ler gi bi! Bu nun
so nu cun da bir bas k�
olu� tu üze ri miz de ta bi.
Ama bu nun d� ��n da bir
med ya ku ru lu �un da söz
söy le me miz müm kün
de �il. O yüz den ken di -
miz yi ne Ka d� köy’de bir
rad yo kur duk, bir in ter net
rad yo su. Stan dart FM ad� -
n� ver di �i miz bu rad yo da
Kay be den ler Ku lü bü’yle
ba� la d�k ama ba� ka bir sü rü çok k�y met li pro-
g ram lar da ya p� l� yor ar t�k. Biz as l�n da 20 y�l -
d�r bir kül tür olu� tur ma ya ça l� �� yo ruz. As len
na s�l ya �� yor sak öy le ol ma ya ça l� �� yo ruz. 

Uma r�m ki ta be vi de bi zim gi bi olur. 

� Han gi ya y� nev le ri nin ki tap la r� n� bu-
 la bi le ce �iz 6.45’te?

Her yer de bu lu na ma yan Ka os Ya y�n la -
r�’n�n tüm ki tap la r� n� bu la bi lir si niz. Si nek se -
kiz, Pla nör, Ay r�n t�, Me tis, Si ren
Ya y�n la r�’n�n ba z� ki tap la r� n� da bu la bi lir si -
niz. Ba z� ki tap la r� der ken bi zim seç ti �i miz
ki tap lar an la m�n da söy lü yo rum. Tür ki ye’de
in san la r�n ne oku ya ca �� n� bi le me mek gi bi bir
so run la r� var. Film de ki tap çok mer kez dey -
di, ki tap oku yan er kek Türk top lu mu için il-
 ginç za ten. Biz ki tap

oku yan er kek -
ler ola rak bir
fark ya rat t� �� -
m� z� fark et tik
ve bu film den
et ki le nen in-
 san la r�n “ne
oku ya l�m?”
di ye çok
faz la so ru
sor du �u nu
g ö r  d ü k .
Bu ki ta -

be vi ne gi rip al d� ��n
her han gi bir ki ta b� oku ya bi lir sin di y-

o ruz ar t�k. Ken di ni bi ze ya k�n his se den her -
kes 6.45 Dük kân’dan ala ca �� her ki ta b�
ke yif le oku ya cak t�r. 

�Be at Ku �a �� çe vi ri le ri de vam ede cek mi?
Edi yor ta bi. Ba� ka ya y� nev le ri nin çe vi ri -

le ri de var. Bü tün Be at Ku �a �� kül li ya t� n�
bul mak müm kün. Bu nun d� ��n da po pü ler ki-
 tap la r�n ara s�n da ken di ne yer bu la ma yan çok
önem li me tin ler ya y�n la n� yor. Bü tün bun la ra
yer ver me ye ça l� �a ca ��z. 

� Sü re li ya y�n ç� kar ma y� dü �ü nü yor
mu su nuz?

Ha li ha z�r da bir sü re li ya y� n� m�z var za -
ten: Un der gro und Poe tix. Sü re li ama sü re siz
bir ya y�n. Ba zen y�l da dört ba zen iki ke re ç� -
k� yor ama bir der gi for ma t�n da ç�k ma ya de -
vam edi yo ruz. 

� Pe ki aç� l� �� son dö ne min üç ses ge ti -
ren ya za r�; Em rah Ser bes, Al per Ca n� güz
ve Mu rat Men te�’le yap ma n� z�n si zin için
an la m� ne dir?

Kar de� le ri miz on lar bi zim…
www.645duk kan.com

Yayınladı�ı kitapları ve manifestoyla klasik bir yayınevi olmanın ötesinde
bir felsefenin temsilcisi olan Altıkırkbe� Yayınları, do�up büyüdü�ü

Kadıköy’deki ikametgâhını bir “dükkân” ile ebedile�tirdi.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nde yeni sezon
�stanbul Devlet Opera ve Balesi, 2013-2014 sezonunu 6 Ekim’de,
Arkeoloji Müzesi’nde yapılacak muhte�em bir konserle açıyor.

ACILDI!ACILDI!ACILDI!ACILDI!ACILDI!ACILDI!
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K� z�l top rak’ta bu lu nan Pi pa
Sa nat Evi, 22-29 Ey lül ta rih -
le ri ara s�n da do� ma bü yü me

Ka d� köy lü sa nat ç� Meh met Ya vuz
Onar’�n re sim ser gi si ne ev sa hip li �i
yap t�. 10 y�l K� z�l top rak, 20
y�l Su adi ye ve 40 y�l da
Eren köy’de ya �a yan
Onar, do� du �u eve ve fa
ni te li �in de ki son ser gi si -
ni �u an Pi pa Sa nat Evi
olan ev de aç t�. “Do� du -
�u Ev de Re sim Ser gi si
Açan Adam” ad l� ser -
gi de, Onar’�n fark l� za-
 man lar da yap t� �� il gi çe ki ci
re sim le ri iz le yi ciy le bu lu� tu. 

1945 y� l�n da �s tan bul’da do �an
sa nat ç� Hay dar pa �a Li se si’nden me -
zun ol duk tan son ra k� sa bir sü re yurt
d� ��n da bu lun du. Rep ro Rek lam
Ajan s�’nda gö rev ala rak fo to� raf ç� -
l� �a ba� la d�. 1975 y� l�n da Durst’un

da vet li si ola rak Bol za no’da ki fo to� -
raf se mi ne ri ne ka t� la rak Co lo ur Spe-
 ci alist ser ti fi ka s� al d�. Ün lü
ka ri ka tü rist Ne har Tüb lek’ten ka ri -
ka tür ve gra fik ders le ri al d�, Tüb -

lek’in yön len dir me le riy le
To len ti no, Bor dig he ra
ve Mon tre al ya r�� ma la -
r� na ka t�l d�, mü ze al-
 büm le rin de ya p�t la r� yer
al d�.

�a ir ya zar dü �ün ce
ada m� Onat Kut lar ile bir-
 lik te ha z�r la d�k la r� “Uy gar -
l� ��n Kay nak la r� na Do� ru”
ad l� ro pör ta j�n fo to� raf la r� n�

çek ti. (Cum hu ri yet Ga ze te si 1983)  
Fo tart ad� al t�n da pro fes yo nel

rek lam fo to� raf ç� l� �� ve re sim ça l�� -
ma la r� n� sür dü ren sa nat ç�  “Men k� be
Av c� la r�” ad� al t�n da bir ki tap ve “Bir
Fo to� raf ç� n�n Bi lin çal t�: Ka d� köy”
ad l� bir ser gi ha z�r l� �� için de. 

Sah ne de sa va � kar �� t� tek no lo ji!
Yolcu Tiyatro “Kapıların
Dı�ında” adlı oyunuyla 
5 Ekim Cumartesi saat

20.30’da Kozyata�ı Kültür
Merkezinde sezonu açıyor. 

Doğduğu eve vefa sergisi
Foto�rafçı ressam

Mehmet Yavuz
Onar, Pipa Sanat
Evi’nde “Do�du�u

Evde Resim Sergisi
Açan Adam” adlı

ilginç bir sergi açtı.

Kaan
Çaydamlı’nın

(soldan
ikinci) ev
sahipli�i
yaptı�ı
açılı�ta
Emrah
Serbest

kitaplarını
imzaladı.
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● Sem ra ÇE LE B�

Ö
n ce Y�l maz Gü ney’in en s� k� dos tu ola -
rak gör dük be yaz per de de, son ra sah ne -
de… Gün gel di o gür

se siy le oku du �u �i ir -
ler ba �u cu ki tap la r� -
m�z ol du. Ev le rin
otur ma sa lon la r� n�n
ba� kö �e si ni kap lar ken
be yaz cam, o en ka li te -
li di zi le rin de vaz ge çil -
me ziy di. �n san lar “ye ter
ar t�k” di ye rek so kak la ra
ç�k t� ��n da, genç le re se la -
m� n� gön der me den du ra -
ma d�; mü zis yen ler tu tuk la n�r ken o, sah ne den
des tek �i ir le ri oku du. Hiç y�l ma d� hiç vaz geç -
me di. Tüm ya �a m� bo yun ca hak s�z l�k la r�n kar -
�� s�n da ses ç� kart mak tan kork ma yan bir
sa nat ç� ol du.

Tun cel Kur tiz 27 Ey lül Cu ma sa bah sa at -
le rin de Eti ler’de ki evin de 77 ya ��n da ya �a m� -
n� yi tir di. Ölüm süz us ta lar ka t�n da ye ri ni alan
sa nat ç� n�n ya �a m� da yap t�k la r� gi bi do lu do -
luy du.

� O DA HAY DAR PA �A’LIY DI
Tun cel Kur tiz, 1 �u bat

1936 ta ri hin de �z mit’in
Bah çe cik na hi ye sin de
dün ya ya gel di. Ba ba s�
Ham di Va lâ Kur tiz Se la -
nik do �um lu bir Türk bü -
rok ra t�, an ne si Mü fi de
Kur tiz Bo� nak t�. Sez gin ve
Ren gin ad�n da iki kar de �i
olan Kur tiz, bü rok rat ba ba -
s� n�n gö re vi ge re �i il ko ku lu
se kiz fark l� �e hir de bi tir di.
Or ta oku lu Ed re mit’te oku du.
Yi ne fark l� �e hir ler de de vam et ti �i li se ha ya t� -
n� Hay dar pa �a Li se si’nde son lan d�r d�. Üni ver -
si te de k� sa bir sü re hu kuk fa kül te sin de, da ha
son ra ise �n gi liz fi lo lo ji si, fel se fe, psi ko lo ji ve
sa nat ta ri hi bö lüm le rin de oku du; an cak hiç bi -
rin den me zun ol ma d�. �lk
i�i, �ETT’de ���k kon tro -
lör lü �ü ol du.

Oyun cu lu �a ti yat ro ile
ba� la yan Kur tiz, ilk ola rak
1958  y� l�n da, Hal dun
Dor men Ti yat ro su’nda
sah ne al d�. Yurt içi ve yurt
d� ��n da pek çok ti yat ro da
sah ne alan ba �a r� l� oyun -
cu, �eyh Bed ret tin Des ta -
n�, Ke �an l� Ali Des ta n�,
Devr-i Sü ley man gi bi pek
çok ti yat ro oyu nun da rol
al d�. 1964 y� l�n da rol al d� -
�� ve Or han Gün �i ray‘�n
yö net ti �i ”�ey tan’�n U�ak-
 la r�” ad l� si ne ma fil mi ile

be yaz per de ye ad�m atan Kur tiz, si ne ma dan da
bir da ha kop ma d�. Y�l maz Gü ney‘in “Sü rü”,

“Umut” ve “Du var” gi bi ef-
 sa ne vi film le ri nin de ara la -
r�n da yer al d� �� 100’e ya k�n
film de rol al d�. Tür ki ye si -
ne ma ta ri hi nin di �er kla sik -
le rin den Tunç Okan fil mi
“Oto büs”, Er den K� ral im -
za l� “Ka nal” gi bi film ler -
de rol al d�. 1981 An tal ya
Al t�n Por ta kal Film Fes-
 ti va li’nde “En �yi Se nar -
yo Ödü lü”nü, Nu ret tin

Se zer ile ka le me al d� �� “Gül Ha -
san” fil mi nin se nar yo suy la ka zan d�.
� GÜ NEY ÖL DÜ MEM LE KE TE KÜS TÜ

12 Ey lül 1980 dar be si son ra s�n da Y�l maz
Gü ney’in ölü müy le mem le ke ti ne kü süp yurt
d� ��n da ya �a ma ya ba� la d�. �s veç, ABD ve Al-
 man ya’da ti yat ro ka ri ye ri ni ba �a r�y la sür dü -
ren, ya ban c� ti yat ro ve si ne ma pro je le rin de yer
ala rak ye te ne �i ni is pat la yan sa nat ç� Tür ki -
ye’ye 90’lar da tek rar dön dü. 

Tun cer Kur tiz’in genç ne sil ler ta ra f�n dan
ta n�n ma s� ise son y�l lar da
oy na d� �� TV di zi le ri sa -
ye sin de ol du.  “Ala ca ka -
ran l�k”, “Ha c�” ad l�
di zi ler de rol alan Kur-
 tiz, özel lik le “Asi” ve
“Ezel” ad l� di zi ler le
be ra ber po pü la ri te si ni
bü yük oran da art t�r d�.
Ezel ad l� di zi de can-
 lan d�r d� �� “Ra miz
Da y�” ka rak te ri o

ka dar faz la se vil di ki ad� na
fan ku lüp le ri ku rul du, film de ses len dir di �i

rep lik ler dil ler den dü� mez ol du.
Ekim 2011’de 48. Al t�n Por ta kal Film Fes-

 ti va li’nde “Ya �am Bo yu Onur Ödü lü” ve ri len
Kur tiz son ola rak “Muh te �em Yüz y�l” di zi sin -
de �ey hü lis lam Ebu Su ud ka rak te ri ni can lan -
d� r� yor du. 

Me nend Kur tiz ile ev li olan As l� ad�n da bir
k� z� ile Mir za ad�n da bir o� lu bu lu nan Tun cel
Kur tiz, 27 Ey lül 2013 ta ri hin de �s tan bul Eti -
ler’de ki evin de dü �e rek ba �� n� çarp ma s� so nu -
cu 77 ya ��n da ha ya ta ve da et ti.

� B�R EY LÜL GÜ NÜ DO� DU 
B�R EY LÜL GÜ NÜ ÖL DÜ

Pek çok sa nat ç� n�n ve se ven le ri nin ka t� l� -
m�y la Har bi ye Muh sin Er tu� rul sah ne sin de
Tun cel Kur tiz’e ve da tö re ni nin ya p�l d� �� s� ra -
da bir ac� ha ber da ha gel di. Ti yat ro e�it me ni-
ya zar Tur gut Özak man da Kur tiz’in he men
ar d�n dan bu dün ya ya ve da et ti. 

Tur gut Özak man’�, ka mu oyu “�u Ç�l g�n
Türk ler” ki ta b� ile ta n� d�. An ka ra l� olan Tur -
gut Özak man 1 Ey lül 1930 ta ri hin de do� du.
An ka ra Hu kuk Fa kül te si me zu nuy du. Köln
Üni ver si te si Ti yat ro Bi li mi Ens ti tü sü ’nü bi ti -
ren Tur gut Özak man, Dev let Ti yat ro su’na dra-
 ma turg ola rak gir di. Tur gut Özak man, TRT’de
Mer kez Prog ram Dai re Ba� kan l� ��, Ge nel Mü -
dür Yar d�m c� l� ��, Dev let Ti yat ro la r�n da Ge nel
Mü dür Ba� yar d�m c� l� �� ve 1983-1987 y�l la r�
ara s�n da Ge nel Mü dür lük yap t�. 

Rad yo Te le viz yon Yük sek Ku ru lu’nda
1988-1994 y�l la r� üye lik ve ba� -
kan yar d�m c� l� �� gö rev le rin de
bu lu nan Tur gut Özak man,  uzun
y�l lar An ka ra Üni ver si te si Dil
ve Ta rih Co� raf ya Fa kül te si Ti -
yat ro Bö lü mü’nde kad ro lu ö� -
re tim gö rev li si ola rak ça l�� t� ve
Dra ma tik Ya zar l�k ders le ri ver -
di. Ni san 2002’de Es ki �e hir Be -
le di ye Ba� kan l� ��, aç t� �� ikin ci
ti yat ro ya ‘Tur gut Özak man
Sah ne si’ ad� n� ver di. 

2005 y� l�n da pi ya sa ya sü rü -
len, 50 y� la ya k�n bir sü re nin
eme �i olan ve Kur tu lu� Sa va -
��’n� ro man s� bir dil le an la tan
“�u Ç�l g�n Türk ler” ad l� bel ge -
sel-ro ma n�, U�ur Dün dar’a gö re

Cum hu ri yet ta ri hi nin en çok sa tan ki ta b� ol du.
Haf ta lar ca çok sa tan lar lis te le rin de ilk s� ra da
kal d�. Ev li olan Özak man’�n üç ço cu �u ve dört
to ru nu var d�.
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TUNCEL Kurtiz en son kadim dostu
Y�lmaz Güney ad�na 31 Mart

2012’de CKM’de aç�lan serginin
aç�l��� için Kad�köy’e gelmi�ti.

Birlikte rol ald�klar� Umut filminin
gösteriminin ad�ndan yap�lan

panelde konu�mu�tu. 
Gazeteci Gürhan Hac�r’�n

moderatörlü�ünde yap�lan söyle�ide
Tuncel Kurtiz, Umut filminin 42 y�l

sonra hâlâ güncelli�ini korudu�una
dikkat çekip �unlar� söylemi�ti:

“Y�lmaz benim çok eski dostumdur.
21 ya��nda bir öykü yazd� ve büyük

komünist oldu. Hayat�m�z
Komünizmle Mücadele Dernekleri
ile mücadeleyle geçti. Bu filmde

görüyorsunuz cinler var. Ama hâlâ
cinler var ekranlarda. Umutsuzluk
bir umut haline gelmi�tir art�k. Film

çok günceldir.”
Tuncel Kurtiz, Y�lmaz Güney’le son
telefon konu�mas�n� da anlatm��t�:

“Y�lmaz’�n bana son sözleri �u oldu:
‘�htiyar, midemin yar�s�n� ald�lar.
Bundan sonra daha ekonomik

ya�ayaca��z demektir. Kimseye
söylemeden ilk sen duy istedim.

Senin için senaryo yaz�yorum.’ Son
nefesine kadar yazd�, sinema ve

halk� için ya�ad�.”  

Bizi biz yapan de�erler
Eylül’de yere dü�en sarı

yapraklar gibi bir bir
dü�üyor topra�a…

Oyunculu�u ve sesiyle
gönlümüzde taht kurmu�
Tuncel Kurtiz ile tiyatro

e�itmenli�i ve yazarlı�ıyla
tanınan Turgut Özakman

birer gün arayla veda
ettiler ölümlü dünyaya…

KURTiZ: ‘UMUTSUZLUK
ARTIK UMUT OLMUŞTUR’

�BB �ehir Tiyatrolar� Genel Sanat
Yönetmeni Hilmi Zafer �ahin,

ö�retmeni Turgut Özakman için bir
ba�sa�l��� mesaj� yay�nlad�. �ahin

mesaj�nda �unlar� söyledi: “Ça�da�
Türk Tiyatrosu’nun kurucu

adlar�ndan Turgut Özakman’�n
ölümünden büyük üzüntü duyduk.
Tiyatromuzda ‘Ocak’ adl� oyunu

sahnelenen Turgut Özakman önemli
ve de�erli bir yazar olman�n

ötesinde ileti�im dünyas�na ve
tiyatro e�itimine büyük katk�lar

sa�lad�. Tiyatromuzun
unutulmayacak adlar� aras�nda yer

alacak olan de�erli ö�retmenim
Turgut Özakman’�n an�lar� ve

katk�lar� önünde sayg�yla e�iliyorum.
Tiyatro’ya emek veren
meslekta�lar�m�z�n ve

tiyatroseverlerin ba�� sa�olsun.”

ŞEHİR TİYATROLARI’NDAN
ÖZAKMAN İÇİN BAŞSAĞLIĞI

Eylül iki ustayı daha 
aldı yanı başımızdan…

Özakman’ın yazdı�ı ‘Ocak Oyunu’
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KADIKÖY Belediye Ba�kanı Selami
Öztürk, Sayı�tay’ın Erkek Ö�renci

Yurdu açarak kamuyu zarara u�rattı�ı
gerekçesiyle açtı�ı davada 

savunma yaptı. 

Kadıköy Belediyesi’nin açtı�ı, ilçede
üniversite e�itimine devam eden

erkek ö�rencilerin modern ko�ullarda
barındı�ı Kadıköy Belediyesi Erkek

Ö�renci Yurdu, Sayı�tay’ın “Ö�renci
yurdu açmak belediyenin görevi

de�ildir, yurt açılarak kamu zarara
sokulmu�tur” kararıyla kapatılmı�tı.

Davayla ilgili son geli�meleri Kadıköy
Belediye Ba�kanı Av. Selami Öztürk
açıkladı: “Yurt, önemli bir süreçti.

Sayı�tay Temyiz Kurulu’nda, ödemem
istenen 270 bin lira artı faizleriyle 2008
yılı için beraat kararı verildi. 2009 yılı

için bir duru�mam daha var ve kararın
ne olaca�ı kesin gibi. Sayı�tay Temyiz

Kurulu çok do�ru bir karar verdi.
Daha önce Sayı�tay Genel Kurulu’nun

verdi�i kararın tam aksine bu
masrafları kamunun yapaca�ına karar

verdi. Gerekçelere çok fazla
girmeyece�im, henüz gerekçeli karar

açıklanmadı. Elimize geçti�inde
kamuyla payla�aca�ız. Umarım
bu kararla Belediyelerin bu tür

hizmetlerinin önü engellenmemi�
ve hizmet yolu açılmı� olur.” 

● Mus ta fa SÜR ME L�

Ka d� köy’de kent sel dö nü �üm ça l�� -
ma la r� ne de niy le sü ren yo �un in �a -
at ça l�� ma la r� özel lik le haf ta

son la r�n da yo �un gü rül tü �i kâ yet le ri ne ne -
den olun ca Ka d� köy Be le di ye si, en cü men
ka ra r�y la haf ta so nu in �a at ça l�� ma la r� na s� -
n�r la ma ge tir di. 

Özel lik le kent sel dö nü �üm ge re �i ar tan
bi na y� k�m ça l�� ma la r� n�n, k�r ma, del me fa -
ali yet le ri nin yo �un gü rül tü olu� tur du �u nu,
bun la r�n da va tan da� la r� çok ra hat s�z et ti -
�i ni kay de den Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n�
Se la mi Öz türk, so ru nu çöz mek için bir di -
zi ön lem al d�k la r� n� be lirt ti. Ka d� köy’de
hem kent sel dö nü �üm hem de bi na la r�n
güç len di ril me siy le il gi li yo �un fa ali yet ler
bu lun du �u na dik kat çe ken Öz türk, �un la r�
söy le di: “Bi na la r� m� z�n dep re me kar �� güç -
len di ril me si ya da ye ni len me si ça l�� ma la -
r� n� be le di ye ola rak çok önem si yor ve
des tek li yo ruz. An cak bu fa ali yet ler sü rer -
ken di �er va tan da� la r� m� z� da dü �ün mek
zo run da y�z. Çev re ve �e hir ci lik Ba kan l� -
��’na gön de ri len risk li bi na sa y� m�z 400 ci -
va r�n da. Fi kir te pe’yi bu ra ka m�n d� ��n da
tu tu yo rum. Çü rük ra po ru alan bi na la r�n
120 ta ne si nin i� lem le ri ya p�l d� ve y� k�l d�.
Di �er le ri nin de y� k�m ruh sa t� al ma i� lem -
le ri de vam edi yor ya da y� k�m la r� sü rü yor.
An cak ko nu nun bir ba� ka yö nü de var ki,
son dö nem de in �a at fa ali yet le rin de ki ar t� �a
ba� l� ola rak haf ta son la r� ve özel lik le Pa -
zar gün le ri çok yo �un bir �e kil de gü rül tü
�i kâ yet le ri gel me ye ba� la d�. Va tan da� la r� -
m�z hak l� ola rak bü tün bir haf ta n�n yor gun-
 lu �u nu ev le rin de din le ne rek ge çir mek
is ti yor lar ve gü rül tü den �i kâ yet edi yor lar.
Ka d� köy Be le di ye si’ne, in �a at ve �an ti ye
fa ali yet le rin den kay nak l� ola rak ya p� lan
gü rül tü �i kâ yet le rin de, özel lik le haf ta son-
 la r� ve ço �un luk la Pa zar gün le ri çok bü yük
ar t�� ol du. Bu �i kâ yet le ri de gör mek ve ön -
lem al mak zo run da y�z. Bu da halk sa� l� ��y -
la il gi li bir ko nu. Bu ne den le al m��
ol du �u muz ka rar la Pa zar gün le ri in �a at fa -
ali yet le ri ne s� n�r la ma ge tir dik.” 

Pa zar gün le ri nin tüm in san la r�n din len -

me gü nü ol du �u nu, hat ta ka mu sek tö rün de
haf ta l�k ta til gün le ri nin Cu mar te si ve Pa zar
ol mak üze re 2 gün ol du �u nu söy le yen Ba� -
kan Öz türk, “Ta bi ön ce lik le her i� ye rin de
1 gün ta til ol ma s� i�in ge re �i, an cak de �i �en
eko no mik gös ter ge ler ve ih ti yaç lar ar t�k
dö ner li ça l�� ma y� ge rek ti ri yor. Bir çok ma -
�a za da haf ta so nu ça l� �an la ra haf ta içi izin
ve ri li yor. Böy le ce ça l� �an la r�n haf ta içi ta -
til yap ma s� n� sa� l� yor lar. �n �a at lar la il gi li
ba� ka s� k�n t� la r� m�z da ç�k t�. Dep re me da -
ya n�k l� ol ma yan bi na la r�n y� k�l ma s� na ili� -
kin ka rar dan son ra çok sa y� da bi na
ye ni len me ye ba� lan d�. Böy le olun ca da
çev re hal k� haf ta da 1 gün din len me gü nü nü
da hi çok bü yük gü rül tüy le ge çir mek zo run -
da. �n �a at la r�n bi ri bit me den di �e ri ba� l� -
yor. Bir sü re ye ta bi de �il. Bir ön lem al ma
zo run lu lu �u or ta ya ç�k t�. Ge len yo �un ta -
lep ler, ken di ara m�z da ya p� lan ko nu� ma -
lar dan son ra ka rar lar al d�k. Pa zar
gün le ri nin ta til ol ma s� ge rek ti �i gi bi…
Ekim ay�n dan iti ba ren uy gu la ma ya ko ya -
ca ��z” de di.  

� ÖZ TÜRK ‘KA RA RA
UY MA YAN LA RA CE ZA KE S� LE CEK’

Çok özel du rum lar d� ��n da çok özel
izin ler d� ��n da Pa zar gün le ri ta� k�r ma, k� -
r� c� ça l�� t�r ma, ka z�k çak ma ve bi na y� k�m

i� lem le ri nin ke sin lik le ya p� la ma ya ca �� n�,
di �er gün ler de ise sa bah 08.00-ak �am
17.00-18.00 sa at le ri ara s�n da ça l�� ma ya p� -
la bil di �i ni söy le yen Ba� kan Öz türk, “Yurt -
ta� la r�n kent te sa� l�k l� ya �a ma la r� yö nün de
al�n m�� bir ka rar bu. Be le di ye ya sa s�n da
çok aç�k ve net. ��i ta til et ti re bi le ce �i miz
gi bi uy gu la ya ca �� m�z pa ra ce za la r� var.
Fark l� mü ey yi de ler de var. Uma r�m ona
kal ma dan uy gu la n�r. En cü men ka ra r� ge re -
ki yor. Bu gün de (1 Ekim Sa l�) en cü men ka -

ra r� m�z ç� k� yor. Bu nu za ten 1 ay d�r du yu -
ru yor duk. Mü te ah hit le ri mi zin üye ol du �u
der nek ler le, oda lar la pay la �� la cak bu ka rar.
Do la y� s�y la bil di rim ya p� la cak. �mar Mü -
dür lü �ü, Ya p� Kon trol Mü dür lü �ü ve di �er
mü dür lük ler de yurt ta� la r� m� za bu nu du yu -
ra cak lar. �u an da yay g�n ola rak her ke sin
bil gi si dâ hi lin de. Va tan da� la r� m�z, �i kâ yet -
le ri ni hep aç�k olan Ça� r� Mer ke zi mi zin
444 55 22  no’lu te le fo nun dan ve Be le di -
ye mi zin 0216 542 50 52 no’lu te le fo nu -
nun dan ya pa bi lir ler” di ye ko nu� tu.

� BU SA AT LE RE D�K KAT!
28.2.2011 ta rih ve 108 sa y� l� �l Ma hal -

li Çev re Ku ru lu Ka ra r�y la �n �a at ve �an ti -
ye Alan la r� Ça l�� ma Sa at le ri �öy le:
� Bi na Ya p�m-Ona r�m-Haf ri yat-Be ton
Dök me fa ali yet le ri Cu mar te si ve Pa zar
gün le rin de 10.00-18.00 sa at le ri ara s�n da
ya p� la bi le cek. 
� Ta� K�r ma, K� r� c� Ça l�� t�r ma ve Ka z�k
Çak ma i� lem le ri Cu mar te si gü nü 11.00-
18.00 sa at le ri ara s�n da ya p� la bi le cek ken,
ay n� i� lem ler Pa zar gü nü ya p� la ma ya cak. 
� Bi na y� k�m i� le mi ise Cu mar te si ve Pa -
zar gün le ri ya p�l ma ya cak. 
Bu gi bi fa ali yet ler içe ri sin de olan fir ma lar
ve ya ki �i ler Ya p� Kon trol Mü dür lü �ün den
y� k�m ruh sa t� al� yor lar. Be le di ye yet ki li le -
ri ken di le ri ne y� k�m �art la r�y la il gi li bil gi -
len dir me ya p� yor.

Ka d� köy Be le di ye si ve Ka d� köy lü ler ad� na 
Sa hi bi Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n�

Av. Selami ÖZTÜRK

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

Ha ber Mer ke zi
Gökçe UYGUN - Semra ÇELEBİ 

Mustafa SÜRMELİ - Sinem TEZER 

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

Grafik - �nternet Editörü
Yasemin ÖZGÜNEŞ

Gör sel Yö net men
Mehmet GÜRDİL

Reklam Servisi
Esma BAYRAKTAR - Özge ÖZVEREN

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

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

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

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

Ad res: Hasanpa�a Mah.
Fahrettin Kerim Gökay Cad.
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Haf ta lık sü re li ye rel ga ze te

YA YIN KU RU LU

Kadriye KASAPOĞLU
Arife ÇALLIOĞLU - Burcu BİTLİS
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Kadıköy’de kentsel dönü�üm nedeniyle yo�un olarak ba�layan
bina yıkma ve in�aat çalı�malarının olu�turdu�u gürültü

�ikayetlerini dikkate alan Kadıköy Belediyesi, ilçede
Pazar günleri in�aat yapma yasa�ı getirdi.

Yeni alınan kararla artık cumartesi-pazar günleri bina yıkımı
yapılamayacak. Cumartesi günleri ta� kırma, delici çalı�tırma gibi

gürültülü i�lemler saat 11.00 ile 18.00 arası yapılabilecek.
Ancak pazar günü ta� kırma, kırıcı çalı�tırma i�lemleri ba�ta olmak

üzere gürültü çıkaran in�aat faaliyetleri yapılamayacak. 

BAŞKAN
ÖZTÜRK’E 
BERAAT!

Haftasonları gürültüye
GEÇiT YOK

● Sümeyye YAMAN

KADIKÖY Belediyesi’nin Vatanda�a
Ücretsiz �nternet Projesi’nin ilk

uygulamas� Kad�köy Bo�a’da gerçekle�ti.
Okul ve i� ç�k��lar�nda,

bulu�malarda Kad�köylülerin ve
Kad�köy’e yolu dü�enlerin u�rak

noktas� olan Bo�a heykeli
çevresindeki internet hizmeti
herkesin yüzünü güldürdü.

Ço�unlukla gençlerin ilgilendi�i
ücretsiz internet hizmetinden
haberi olmayanlar da Gazete

Kad�köy sayesinde ö�rendiklerini
ve faydaland�klar�n� söyleyerek

uygulaman�n parklarda da hayata
geçirilmesini istediler. Haftan�n her
gününü Bo�a heykelinin etraf�nda
bulu�arak okula giden ö�renciler

ise projeden çok memnun.
Ücretsiz internet hizmeti projesinin,

ilerleyen zamanlarda Yo�urtçu Park�,
Göztepe Park� gibi büyük parklarda ve

hatta yine nüfus sirkülasyonunun yo�un
oldu�u bölge ve meydanlarda
yayg�nla�t�r�lmas� hedefleniyor.

� PROJEDEN NASIL 
FAYDALANILAB�LECEK?

Kad�köy Belediyesi’nin ücretsiz
internet hizmetinin sunuldu�u
alanlara, bilgilendirme panolar�
yerle�tirilecek. Ayr�ca Kad�köy

Belediyesi web sayfas�ndan da ücretsiz
internet hizmetinin, Kad�köy’de hangi

noktalarda verildi�i duyurulacak. 
Vatanda�lar ücretsiz internet hizmeti

noktalar�ndan, Kad�köy
Belediyesi’nin bölgede

belirledi�i yerlere
konu�land�rd��� “Kad�köy Wifi

(vayfay)” hatt�n� bulup
seçmeleri gerekiyor. Ard�ndan
Kad�köy Belediyesi ücretsiz

internet hizmeti ekran� aç�l�yor.
Ücretsiz internet hizmetinden
yararlanmak isteyenler buraya

GSM numaralar�n� girip
sonras�nda telefonlar�na gelen

�ifreyle ücretsiz internet
hizmetinden faydalanmaya

ba�lam�� oluyorlar. Son derece
kolay birkaç i�lemin ard�ndan

vatanda��n internetle
bulu�mas� sa�lanm�� oluyor.

Ücretsiz internet Boğa’dan yayılıyor
Kadıköy Altıyol’da sunulan ücretsiz internete ilgi büyük...
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● Nezihe ALTU�

Hayat� insanlar kadar mekânlar da an-
lamland�r�yor. Evimiz, soka��m�z,
köyümüz, kentimiz var ve biz bu

mekânlara dayan�yoruz ya�arken. Güç al�-
yoruz bu mekânlardan, sahipleniyoruz onlar�.
Geni� mekânlarda, kentlerde, ya��yorsak, bu
mekânlar�n dar bir alan�na, bir soka��na daha
çok ba�lan�yor, burayla bütünle�iyoruz.
Cemal Süreya ile bütünle�en buras� i�te böyle
bir mekân. 

Hatay Restaurant bulundu�u yer gibi, çok
anlaml�, ho� ve gizemli bir yer. �stanbul'un
hâlâ ya�ayan Kad�köy Bostanc�’n�n en ünlü
sanatç� meyhanesi. Y�llarca Cemal Süreya,
Edip Cansever, Faz�l Hüsnü Da�larca, Ece
Ayhan ve Salâh Birsel gibi de�erli edebi-
yatç�lara ev sahipli�i yapm��, Anadolu
yakas�n�n en ünlü meyhanelerinden. Burada
Ahmet Arif’ten, Nâz�m Hikmet’e, Orhan
Veli’den R�fat Ilgaz’a kadar tüm �air ve
yazarlar an�ld��� gibi bu etkinliklerde edebi-
yata gönül veren, yeni yeti�en tüm �air ve
yazarlar da okurlar�na tan�t�l�yor. Cemal
Süreya’n�n etraf�nda toplanan pek çok genç
�air ve yazar için bir okul haline gelmi�.
Ard�ndan da imza günleri düzenlenmeye,
sergiler aç�lmaya ba�lanm��. O gün, bu gün
ayn� etkinlikler devam ediyor. Cemal
Süreya’n�n ikinci önerisi, Hatay'�n ad�yla
bütünle�en me�hur an� defterlerinin ilk ad�m�
1983 y�l�nda, Hatay Restaurant’�n sahibi
Mehmet Ali I��k’�n alelacele buldurdu�u
deftere ilkyaz�lar yaz�lmas�yla ba�lanm��,
ama daha sonra Burhan Uygur, bakkal def-
teri gibi oldu�u için özel ölçü vermi� ve yeni
defter alm��. Deftere ilk yaz�y� da ya�ça en
büyükleri oldu�u için 80’lik ressam Cevat
Dereli, “Ad�m�z ç�kt� sarho�a, ne mutlu
bize...” diye yazm��. 

Duvar�n benim oturdu�um masan�n il-
i�tirildi�i taraf�nda Cemal Süreya’n�n çantas�
as�l�. Biraz ilerde ise çerçevelenmi� bir �iiri
var. Bütün duvarlar yaz�lar, an� olarak

mekâna b�rak�lm�� nesneler, foto�raflar ve
mekânla ilgili yaz�larla dolu.

� SAH�B� DE HALK OZANI
Sahibi Mehmet Ali I��k'in yazarlarla,

sanatç�larla böylesine bir dostluk ili�kisi kur-
mas�n�n alt�nda kendisinin de bir halk ozan�
olmas� yat�yor. Sivas Divri�i �ahinler köyün-
den �stanbul'a göçen I��k, genlerinde halk
ozanl��� oldu�unu söylüyor. O da zamanla
deftere sevdi�i mü�terileri için dörtlükler yaz-
maya ba�lam��. Cevat Dereli, Behzat Ay,
Cemal Süreya, �smet Kemal Karaday�, Arif
Damar, Oktay Akbal, Can Yücel, Tomris
Uyar, Refik Durba�, Cahit Kayra ve Hadi
Çaman bunlardan birkaç�. Mehmet Ali I��k
ba�tan beri anlatt���m portresinden de anla-
yaca��n�z gibi klasik bir i�letmeci de�il. �n-
sanlar�n önüne ç�kard��� mezenin, verdi�i
yeme�in kalitesi kadar mü�terisine de özen
gösteren biri. Ayn� zamanda bir sanat hamisi.
�mza günlerinin, sergi aç�l��lar�n�n kokteyl-
lerini veriyor, davetiyelerini bast�r�yor. Ha-
yali ise müstakil bir bina al�p motel tarz� bir

yer yapmak. Sanatç�lar rahatça gelip yemek-
lerini yesinler sonra da üst kata ç�k�p orada
kalabilsinler... Bir sergi ve konferans salonu
da olsun. Uzun y�llar edebiyat�n önde gelen
isimlerine ev sahipli�i yapm�� olan Hatay
Restaurant bugün halen varl���n� Mehmet Ali
I��k sayesinde büyük bir özenle koruyor ve
meyhane kültürünü ya�atmaya devam
ediyor.1960 y�l�nda aç�lan, ancak 3 y�l kadar
kahvehane olarak hizmet verdikten sonra 4
y�l içkisiz restaurant olarak konuklar�n� a��r-
layan mekân bugün �stanbul’un say�l� mey-
haneleri aras�nda olmay� sürdürüyor.
Mezeleriyle ünlü bu meyhane yazlar� aç�k
havada mü�terilerine servis yap�yor. Entelek-
tüel çevrenin popüler mekânlar�ndan.12.00-
24.00 saatleri aras�nda hizmet veren Hatay
Restoran‘�n spesiyalleri Arnavut ci�eri,
humus, çoban kavurma, sahanda köfte ve
künefe. Hatay Restaurant, d��ar�-
dan bak�ld���nda
s�radan bir mey-
haneye benziyor.
Ama farkl�l���n�
daha kap�dan
içeriye ad�m�n�z�
atar atmaz anl�yor-
sunuz. Duvarlarda
as�l� olan ço�unlukla
�air, yazar, ressam
olan müdavimlerinin
foto�raflar�, kapak
olduklar� kitap ve
dergileri, onlarla ilgili
bas�nda ç�kan haberler
mekâna ba�l�yor sizi. �ki
katl� meyhanenin giri�
kat�nda mutlaka bir resim
sergisi var. Buras� mey-
hane oldu�u kadar bir
sanat okulu gibi sanki… 

� CEMAL SÜREYA’NIN MASASI
Hatay’da içki, sanki hiç bo�almayan bir

kocaman rak� �i�esinden akmaktad�r… Her

ak�am kap�s�ndan teker teker ve gizlice giren
müdavimleri bu �i�eyi kutsar-
lar… Bal�klar� ve çe�itli
mezeleriyle birlikte muhab-
beti daha esasl�d�r. Duvar-
larda sararm�� gazete
kupürleri, karikatürler,
peynir taba��n�n dibinde
yaz�lm�� �iirlerin soldu�u
küçük kâ��t parçalar�
as�l�d�r. Bu �iirleri yazan
�airlerin yazarlar�n ço�u
ölmü�tür. Cemal
Süreya’n�n a�larken
görüldü�ü masa giri�te
soldan ikinci
masaym��. Bu gün ben
de o masaya oturdum.
O masada yazd��� �i-
irleri beni hep a�lat-
m��t�… Bu gün ben
bu masaya ilk kez

oturmu�tum; ama onu kaybet-
ti�imizden beri ben hep, onun �iirleriyle
a�lam��, onun �iirleriyle gülmü�tüm yazmaya
çal��t���m her �airde onun dizelerinin izini
sürmü�tüm.

E�er yolunuz bir gün Hatay’a dü�erse
ak�am�n ilerleyen bir saatinde mü�terilerden
biri mutlaka aya�a f�rlay�p yüksek sesle �iir
okumaya ba�layacakt�r. �a��rmay�n! Orada
yeme�in içkinin e�likçisi mutlaka �iirdir. �çki
de�il siz zaten �iir içersiniz… Ya�amla
sanatç�n�n benze�tikleri bir öz vard�r. O da
sonsuz olas�l�klar� denemedeki sonsuz özgür-
lükleridir… Ya�am gidebilece�i her yola
girer. Asfalttan otlar ç�kar�r, bunlardan da
virüsler; sinekler, böcekler, bakteriler, güller,
kelebekler yarat�r. Hiç biri birbirine benze-
meyen insanlardan da; ak�ll�, güzel, güçlü ve
�ansl� olanlar kal�r. Sanatta öyle; arama, den-
eme sürecinde her �eye izin vard�r; ama yal-
n�zca çok ama çok iyi olanlar kal�r. T�pk� bu
lokantan�n duvar�nda iz b�rakanlar gibi… Bu
�iir sanat�; akl�, duygu ve heyecan�n gerisinde
b�rak�r. �air de duygu, yazg�ya kanmaz.  Bu
geçmi�ten günümüze dek böyle gelmi� böyle
sürecektir. �airler hiçbir zaman dönemin hak
da��tmayan hukukuyla uyum içinde ol-
mam��t�r. O nedenle de günü hep sistemle
kavgal� geçmi�tir. �iir yazmak ve onu insan-
larla payla�mak ne geçmi�te ne de
günümüzde pek kolay olmam��t�r… Bu
mekân da �airler gibi iz b�rakanlardand�r.
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Hatay Restaurant, bir meyhane oldu�u kadar bir sanat okulu gibi sanki… 
Cemal Süreya ve arkada�larının mekânı �imdi de bizim mekânımız…

Foto�raflar: Kadir �NCESU

Arif Damar da Hatay’ın
müdavimlerindendi.
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● Nus ret KA RA CA

Gü ne an lam ka zan d�r mak…
Çok za man d�r bu ka dar mut lu
bir gün ya �a ma m�� t�m. D� �a r� -

da da ha ön ce le ri tat ma d� ��m, ta da ma -
d� ��m duy gu yo �un luk la r�…
Da ha sa bah tan ba� la d� her
�ey. Te le viz yon lar da
özel prog ram lar, ga ze -
te ler de öv gü do lu ma -
ka le ler…

So kak lar da e� le -
nen, ha lay çe ken e�i -
tim ci ler ve on la r�
al k�� la ya rak, gü le rek iz -
le yen gü ven lik gö rev li le -
ri. Evi mi ze gön de ri len
çi çek ler,  dev let bü yük le ri nin
ö� ret men le ri ile il gi li an� la r�, min net
ve �ük ran ifa de le ri… Ba �a r� l� ol ma n�n
öl çü tü nü; ça l� �an, pro je üre ten, sa nat -
sal ve bi lim sel et kin lik le rin için de de -
ne yim li in san ola rak be lir le yen Mil li
E�i tim yö ne ti ci le ri nin özel te �ek kür -
le ri… Ata ma lar da bun la ra gös te ri len
özen... E�i tim ci le ri mi zin yurt içi ve
yurt d� �� me saj la r�. Ö� ren ci le ri mi zin
te le fon, me saj ya da sms’le ri…

Bu gün kü ko num la r�n da e�i tim ci -
le rin pay la r� n� her za man ifa de eden
bü yük i� adam la r� m�z… Ne gü zel de -
�il mi? 

Gü zel bir dü�… Ütop ya… Ula ��l -
maz m� ger çek ten?

El bet te de �il. 

Fa kat na s�l?
Ger çek te gü nün man �et le ri ö� ret -

men le rin hep eko no mik du ru mu, fa -
kir li �i üze ri ne… Uta n� yo rum… Her
�ey pa ra ol du �u için el bet te. 

Ara� t�r ma so nuç la r� na gö re y�l da
en faz la ça l� �an ö� ret men y�l da

1832 sa at le Tür ki ye’de… En az
üc ret alan da. Y�l l�k 15 bin 780
do lar… OECD or ta la ma s� na
gö re Tür ki ye’de ö� ret men
di �er ö� ret men le re gö re 170
sa at faz la ça l� �� yor. �im di
24 Ka s�m ö� ret men ler gü nü
ge le cek ve biz ler yi ne �u

cüm le yi du ya ca ��z (ya da
ben ze ri) s�k l�k la… Ö� ret men -

le ri mi zin sos yo-eko no mik du ru -
mu nun iyi le� ti ril me si,

iyi le� ti ril me si için ge re ken ön lem ler
al� na cak t�r. Gün bi te cek… Her �ey as -
l� na dö ne cek. Be nim, ö� ret men e�i -
min, okut ma ya ça l�� t� �� m�z k� z� m�n ve
biz ler gi bi le rin ‘pa ra’ öte si de �er ler le
ayak ta dik du ru �u muz için…

‘Dün ya Ö� ret men ler Gü nü’ kut lu
ol sun.

� NE DEN 5 EK�M?
Bir le� mi� Mil let ler E�i tim-Bi lim

Ku rul Te� ki la t� (UNES CO) ile Dün ya
Ça l�� ma Ör gü tü (ILO) ara s�n da ö� ret -
men le rin top lum için de ki ye ri ko nu lu
söz le� me ye da ya n� yor (5 Ekim 1966).

5 Ekim, 1994 y� l�n dan iti ba ren
100’den faz la ül ke de ‘Dün ya Ö� ret -
men ler Gü nü’ ola rak kut la n� yor. 

● Mus ta fa SÜR ME L�

Ali Er do �an/Ka ba re Dev Ay na s� Ti-
yat ro su’yla ye ni ti yat ro se zo nun da
gül me ye ha z�r la n�n... Ali Er do �an,

ge çen se zon Ka ba re Dev Ay na s� n� iz le ye -
me mi� se yir ci ler için bu se zon “Bi ze Bir
Hal ler Ol du” gül dü rü süy le aç� yor per de le ri -
ni.

Öz gür lük Par k�’nda yo �un al k�� lar e� li -
�in de iz le nen Bi ze Bir Hal ler Ol du gül dü -

rü sü  bu se zon da de vam edi yor. 
Ka d� köy’de 12 y�l d�r kah ka -

ha n�n ad re si ola rak bi li nen Ka ba -
re Dev Ay na s� Ti yat ro su’nun
oyun la r�, gün lük ya �a m�n stre sin-
 den uzak la� mak is te yen le re bir
fe rah la ma f�r sa t� su nu yor.

� YE N� SE ZON DA YE N�
OYUN PER DE D� YE CEK

Ali Er do �an bu se zo na ye ni
bir oyun la ba� la ya cak la r� n�n
müj de si ni ver di. Ye ni oyu nun
ad�  “Ya Tu tar sa!”... “Nas redd-
 din Ho ca’n�n to run la r� ola rak
bir ib ret lik gül dü rü ser gi le -
ye ce �iz!” di yen Ali Er do -
�an, gül dü rü nün,
k� y� da kö �e de kal m��
bir ka sa ba da kuy -
ruk lu ya lan lar la
ka sa ba hal k� n�
avu ta rak avan ta
pe �in de ko �an
kur naz bi ri nin ba -
��n dan ge çen ko -
mik olay lar dan
olu� tu �u nu ve Ka s�m
so nu gi bi per de di ye -
cek le ri ni söy le di. Ali Er-
 do �an, “Oyun, in sa n�n
in sa na, in sa n�n do �a ya, in sa n�n
hay va na de �er ver di �i, sö zün se net ol du -
�u gün ler den, iki yüz lü lü �ün, kay pak l� ��n,
kur naz l� ��n, pi� kin li �in al�p yü rü dü �ü
gün le re na s�l gel dik so ru su nu so ru yor! Bi -

ze ne hal ler ol du da ha ya -
t�n ger çek le ri ne göz le ri -
mi zi ka pa t�p de ve ku �u
mi sa li ba �� m� z� ma ga zi ne
gö mer ol duk, bü yü le re
fal la ra sar d� r�p hep ten
burç ko lik le� tik so ru la r�y -
la se yir ci yi ba� ba �a b� ra k� -
yor!” de di.
� TÜRK T� YAT RO SU
�K� DE �ER L� �S M� N�

KAY BET T�
Ali Er do �an’�n ya k�n

za man da kay bet ti �i miz
iki isim ile il gi li de

bir kaç sö zü var:
“Evet Tun cel

Kur tiz ve
T u r  g u t
Ö z a k  -
m a n ’ � n
de �e ri  ni
an lat ma -
ya ke li -
m e  l e r

ye ter siz ka -
l�r. Tun cel

Kur tiz ti yat ro -
ya duy du �u sev -

gi, say g� ve
yü re �in de duy du �u sa nat

a� k� n� di �er yü rek ler le bu lu� tur -
ma ko nu sun da ver di �i ça bay la hep ha t�r la -
na cak. Ba z� oyun cu lar var d�r on la r�n
yü zün de sa de ce oy na d� �� ro lün ifa de le ri ni

okur su nuz ama bir sa nat ç� da var d�r ki onun
yü zün de Türk Ti yat ro Ta ri hi ni okur su nuz.
Sa na ta kar �� duy du �u a� k�, tut ku yu te pe den
t�r na �a yan s� tan bü yük bir de �er di Tu cel
Kur tiz. Tur gut Özak man, her kes ta ra f�n dan
�u Ç�l g�n Türk ler ile bi li ni yor. Fa kat onun
ay n� za man da bü yük bil gi ve ça ba ko kan,
ge le nek sel Türk ti yat ro mu zun zen gin lik le -
ri ni yan s� tan Fe him Pa �a Ko na ��, Re sim li
Os man l� Ta ri hi, Bir �eh naz Oyun ad l� ti yat -
ro eser le ri var d�r ki Türk Ti yat ro su için ger -
çek bir ha zi ne dir. Bu nun ya n�n da Ocak,
Du var la r�n Öte si gi bi dra ma tik oyun la r� da
Türk Ti yat ro su'nun önem li ve çok oy nan m��
eser le ri dir. Her �e yin de �e rin den çok ede riy -
le il gi len di �i miz �u gün ler de iki bü yük de -
�er kay bet tik ki yer le ri zor do lar cin sin den.
Nur için de yat s�n lar... ”

� “YA TU TAR SA” 
OYUN PROG RA MI

Ali Er do �an‘�n ya z�p yö net ti �i “Ya Tu-
 tar sa” oyu nun da; Ali Er do �an, Si bel Er kan,
Ce lal Bel gil, Me riç Ero� lu, Ça� la �a do� lu
ve Gök hen Kes kin rol al� yor.

I��k  ve ses dü zen le me le ri Mu rat K� z�l -
ka ya’ya, de kor uy gu la ma la r� ise Er tan Öz -
gül’e ait.

Oyun prog ra m�: 
� 06 Ekim Pa zar / 15.30
� 26  Ekim Cu mar te si / 20.30
� 09 Ka s�m Cu mar te si / 20.30
� 15 Ka s�m Cu ma / 20.30
� 17 Ka s�m Pa zar / 15.30
Yer: Ka d� köy Be le di ye si Ba r�� Man ço
Kül tür Mer ke zi

4 - 10 EK�M 2013 HA BER

ÖN CE SEV Gİ �
DE����M KORKUSU

10

‹nal AY DI NO⁄ LU

a�am da her an her �ey de �i �ir. Her
de �i �i min ar ka s�n da ise bir be lir siz -
lik var d�r. De �i �im çok yön lü bir olay
ol du �u için her de �i �i min, de �i �en

di �er �ey ler üze rin de na s�l bir et ki ya ra ta ca -
�� n� bil mek ko lay de �il dir. De �i �im ve de �i -
�im den son ra ola bi le cek �ey le re e�er kork -
ma dan, di ren me den ve olum lu göz ler le ba -
kar sa n�z de �i �im ler ya �a m� çok renk len di rir,
du ra �an l�k tan kur ta r�r ve ya �a m� il ginç k� lar,
hat ta ya �a ma ha re ket ve co� ku ka tar. De �i -
�i me olum suz göz le ba kar, ge le cek te ki be -
lir siz lik le re kar �� �im di den di re nir se niz ya �a -
m� n�z en di �e, te red düt ve kor kuy la do lar.

Ya �a m� n� z� kor ku ya tes lim et ti �i niz za -
man gü cü nüz bi ter. Gü cü nü zün kon tro lü
kor ku la r� n� z�n eli ne ge çer. Ni ce genç ler gör -
düm. Ya �a d�k la r� bir ye nil gi den son ra her
�e ye kor ku ve en di �ey le bak t� lar, güç le ri ni
yi tir di ler, p� s� r�k la� t� lar, ür kek bir ya �a ma
mah kûm kal d� lar. Ga zi an tep’ten �s tan bul’a
gel di �i miz de kü çük bir ar ka da� gru buy duk.
Ar ka da� la r� m�z dan bi ri si hem çok ya k� ��k l�y -
d�, hem de mad di du ru mu en iyi olan d�. Li -
se de okur ken be �en di �i bir genç k� za ar ka -
da� l�k tek lif et mi� ve ret ce va b� al m��. Üni -
ver si te de okur ken be �en di �i bir genç k� za
ise, tam 16 y�l sü rey le ya ret edi lir sem kor -
ku su için de be �en di �i ni söy le ye me mi�. K�z
ev len mi� o be kâr kal m��. Bir ka za da k� z�n
e�i nin öl dü �ü nü ga ze te ler den oku yun ca,
son bir ce sa ret le gi dip a� k� n� an lat m��. Me -
�er se k�z da onu hiç unu ta ma m��. 

Ba z� an ne ler-ba ba lar yal n�z ca ken di le ri
güç süz ya �a mak la kal maz, kor ku la r� n� da ha
bü yü te rek ço cuk la r� na da a�� lar lar. Bir ta n� -
d� ��m var d�. Ba ba s� ev le ri nin al t�n da ki dük -
kân da ter zi mal ze me si sa tar d�. O za man lar
kon fek si yon cu luk yay g�n ol ma d� �� için kü -
çü cük dük kân la evi ni ge çin di rir di. Ba ba öl -
dü �ün de o� lu üni ver si te nin ikin ci s� n� f�n -
day d�. “An ne, ha z�r pa ra ka za nan dük kân
var, üni ver si te yi bi ti rin ce ne ola ca ��n bel li
de �il, b� rak üni ver si te yi gel, dük kâ n� sa hip -
len” de mi�. Ara dan 30 y� la ya k�n sü re geç ti.
�n san la r�n gi yim al�� kan l�k la r� de �i� ti, dün ya
de �i� ti, bir k� s�m mes lek ler öne mi ni yi tir di.
Fa kat bu ta n� d� ��m ki �i de �i �im den kork tu -
�u için her y�l i� le ri da ha kö tü le� me si ne ra� -
men, hâ lâ her sa bah 07.00’de dük kâ n� aç�p
ya r� aç, ya r� tok, ak �am 19.00’a ka dar o
dük kâ n� bek li yor. Ken di ne ait olan dük ka n�n
ki ra s� ka dar bi le pa ra ka za na ma dan…

Kor ku la r� n�z la yüz le �ir, kor ku la r� n� za esir
ol maz, de �i �i me aç�k olur sa n�z; kal bi ni zi
ce sa re te ve içi niz de ki bü yük güç le re aç m��
olur su nuz. Ya �a m� n� z� kor ku la r� n� za tes lim
et mez se niz, kor ku lar dan iba ret ol ma d� �� n� z�
an lar, ger çek kim li �i ni ze ve ki �i li �i ni ze ula -
��r s� n�z. �ans ken di yo lu nu dai ma ken di si
açan la r�n ya n�n da olur. K�s me ti ve be re ke ti
ise ce sur olan lar bu lur. Ni ce in san lar var d�r,
de �i �im den ve de �i �i min ar ka s�n da ki ih ti -
mal ler den kor kar, tüm ha yat la r� n� ac� ve
mut suz luk ve ren bir ev li li �e ba ��m l� ya �ar -
lar. Her gün onur la r� ze de le nir, ye dik le ri ek -
mek ze hir olur, fa kat kor ku la r� bu esa ret ten
kur tul ma la r� na en gel dir. Kor ku öz gür lü �ü -
mü zü eli miz den al�r. Tüm ben li �i miz zih ni -
miz de ki kor ku, te red düt ve en di �e le re hap -
so lur. 

Ta n� d� ��m bir ai le de er kek, ruh sal prob -
lem le ri ne de niy le e�i ne çok ezi yet edi yor du.
Ha n� m�n ise ay r� l�r sa tu tu na cak hiç bir da l�
yok tu. Her kes “Aman ay r�l ma” di yor du. O
yü rek li ç�k t� hiç kim se yi din le me di. “Bu zil let
al t�n da ya �a mak tan sa aç ka l� r�m da ha iyi”
de di. Üs te lik de bir an ev vel kur tu la bil mek
için e�in den mad di, ma ne vi hiç bir ta lep te
bu lun ma m��, ya k�n bir ak ra ba s� na s� ��n m�� -
t�. Da ha bo �an ma da va s� bit me den, ma hal -
le ye ye ni ta �� nan dul bir bey ta lip ol mu�.
Ge çen ler de kar �� la� t� �� m�z da yü zü, gö zü ���l
���l d�, “So nuç ta bu mut lu ev li li �e ula �a bil -
mek için y�l lar sü ren o ac� la r� çek me ye de -
�er mi�” de dim. Hak ver di. 

Be lir siz lik ler den kork ma y� n�z. Si zin gön -
lü nüz ne ka dar hu zur lu olur sa kar �� la �a ca -
�� n�z olay lar da o ka dar olum lu olur. Di ye lim
ki ol ma d�, o za man da gö rür sü nüz ki en kö -
tü ih ti mal bi le çok kö tü de �il mi�. Siz bo�
ye re ken di ni zi kor ku la ra kap t�r m�� s� n�z.
Sa� l�k l� kor ku in sa n� güç len di rir, teh li ke li de -
�i �im le re kar �� uya n�k tu tar. Teh li ke ye kar ��
da ha ha z�r l�k l� du ru lur, ya ra açar sa da ko lay
at la t� l�r. Ger çek teh li ke, sa� l�k s�z kor ku da -
d�r. De �i �im siz de ya ra aç ma sa bi le kor ku -
nun ken di si, ya rat t� �� en di �e ve te red düt le
ya �a m� n� z� mah ve der, pa nik ten pa ni �e sü -
rük ler.

Dün ya da bir tek an bir di �e ri nin ay n� s�
de �il dir. Her �ey de �i �im için de dir. Di ler se -
niz ya �a m� n� z� de �i �im le rin ar ka s�n da ki be -
lir siz lik ler den kor ka rak ge çi rir si niz. Di ler se -
niz ken di ni zi de �i �i min he ye ca n� na kap t� r�r
ke �if le rin key fi için de ya �ar s� n�z. Umut la r�
bü yük, mo ra li yük sek ve Al lah’a inanç için -
de olan in san lar de �i �im den kork maz lar.
Bi lir ler ki Al lah kul la r� na yal n�z ca ha y�r l� ve
ger çek ih ti yaç ola n� ve rir. �ük re de rek her
de �i �im de ki hik me te, hay ra ve be re ke te
odak lan ma n�z kay d�y la…

�nal AY DI NO� LU’nun ve re ce �i 
�Ç SEL YA �A MA YOL CU LUK KUR SU 

21 Ekim 2013 Pa zar te si 
Sa at: 11.00’de ba� l� yor. 

Sa lon: Ka d� köy Be le di ye si Bri fing Sa lo nu
Ka y�t ve Bil gi: 0216 408 20 20

Ne ba hat Ha n�m

Y

Ali Erdoğan ile gülmeye hazırlanın
Ali Erdo�an ve

Kabare Dev
Aynası bu sezon

“Ya Tutarsa”
oyunuyla

müdavimle-rini 
bol bol gülmeye

davet ediyor.

5 EKiM DÜNYA
ÖĞRETMENLER GÜNÜ

T.C.
KADIKÖY BELED�YE BA�KANLI�I

Yaz� ��leri Müdürlü�ü Meclis Bürosu �efli�i
Sayı: M.34.3.KAD.0.10-301-03/1959264   30/09/2013
Konu: Meclis Gündemi

T.C.KADIKÖY �LÇES� BELED�YE BA�KANLI�INDAN
Kad�köy Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi, 5.  Toplant� Y�l�nda yapaca�� Ekim Ay�

Toplant�lar� 07 Ekim 2013 Pazartesi –  26 Ekim 2013 Cumartesi tarihleri aras�nda
yap�lacakt�r.

Ekim Ay� Toplant�lar�n�n ilk birle�imi 07 Ekim 2013 Pazartesi günü, saat 16.30’da
Kad�köy Belediyesi Meclis Binas�, Meclis Salonunda yap�laca��ndan Say�n Meclis

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

Belediye Ba�kanı

GÜNDEM:
• Mali Hizmetler Müdürlü�ünün, Kad�köy Belediyesi 2014 Y�l� Performans Program� ile ilgili
teklifi.
• Mali Hizmetler Müdürlü�ünün, Kad�köy Belediyesi 2014 Y�l� Bütçe Tasar�s� ile ilgili teklifi.
• Mali Hizmetler Müdürlü�ünün, 2013-2014 y�l� stajyer ücretleri ile ilgili teklifi. 
• Mali Hizmetler Müdürlü�ünün, 2014 Mali Y�l� Bütçesinde uygulanacak ücret tarifesi ile ilgili
teklifi. 
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● Gök çe UY GUN

Bun dan yak la ��k 100 y�l ön ce, ya ni
1914’te ku rul mu� tu Da rül be da yi...
“Gü zel lik ler Evi” an la m� na ge len Da -

rül be da yi, Tür ki ye'de Ba t� l� an lam da ti yat ro -
nun ge li� me sin de önem li bir de �i �i mi
sa� la yan, Os man l�’ da ki ilk kon ser va tu var
ku ru muy du. Za ma n�n �s tan bul �eh re mi ni
Be le di ye Ba� ka n� Ope ra tör Dr. Ce mil (To -
puz lu) Pa �a’n�n �s tan bul’un me de ni le� me si
için yap ma ya ka rar ver di �i ye ni lik le rin ba -
��n da Ba t� l� an lam da bir mü zik ve ti -
yat ro kon ser va tu va r� kur mak var d�.
Pa �a 300 li ra öde nek ay�r d� �� bu pro-
 je nin ger çek le� me si için Pa ris li  ti yat -
ro yö net me ni ve yö ne ti ci si An dre
An to ine’� �s tan bul'a da vet et mi� ti.
�ehza de ba ��'nda bu lu nan vi la ye te ait
Le ta fet Apart ma n� bu kon ser va tu var
için tah si si edil mi� ti. Ti yat ro Bö lü mü
için k� ra at (oku ma), te laf fuz (söy le yi�),
tec vid (ton la ma), Aruz, ede bi yat ta ri hi,
hai le (tra je di), dra ma, mud hi ke (ko me di),
raks (dans), adab-� mu a�e ret (gör gü), es-

 krim gi bi ders ler kon mu� tu. K� sa bir sü re
son ra Bi rin ci Dün ya Sa va ��'n�n ç�k ma s� ne-
 de niy le ül ke si ne dö nen An to ine’�n ye ri ni Re -
�at R�d van ve Muh sin Er tu� rul ba� kan l� ��n da
bir ekip al m�� t�. Ken tin bir son ra ki �eh re mi -
ni  �s met bey de Da rül be da yi’ni yö net me lik -
le ri ni ha z�r la ma da önem li ge li� me ler
kay det mi� ti.  1916'da bu okul, hal ka aç�k ilk
oyu nu olan “Çü rük Te mel”i sah ne le mi� ti.
Yer li ve ya ban c� ya zar lar dan bir çok oyu nun
oy nan d� �� Da rül be da yi, 1934 y� l�n da �s tan -
bul �e hir Ti yat ro la r� (�T) ad� n� al d�. 

� YE N� YA�, YE N� SE ZON,
YE N� OYUN LAR

Gü nü mü ze dek Tür ki ye'nin en kök lü
ti yat ro ku ru mu ola rak per de le ri ni aç�k tu tan
�s tan bul Bü yük �e hir Be le di ye si �e hir Ti yat -
ro la r� (�BB�T), ko ca bir ça �� ar d�n dan b� ra -
ka rak  yer yü zü nün en es ki sa na t� ola rak
ka bul edi len ti yat ro yu ti yat ro se ver ler le bu-
 lu� tur ma y� sür dü rü yor. Tür ki ye’nin en es ki
ti yat ro ku ru mu olan �T ye ni se zon için ye ni
oyun lar ha z�r la d�. Ekim ay�n da 3’ü ye ni, 27
oyun la se zo na ba� la yan �T’nin ye ni oyun la -
r�n dan bi ri, ge çen se zon so nun da özel gös te -
rim ler le se yir ciy le bu lu �an Ne cip Fa z�l
K� sa kü rek’in yaz d� �� En gin Gür men’in yö -
net ti �i Pa ra oyu nu, bu y�l re per tu va ra gir di.
Pa ra n�n be lir le di �i top lum sal ya �a m�n çü rü -
mü� lü �ü nün bi rey le re ve bir ai le ye yan s� yan
ya n� n� ele alan oyu n da, sa va�, vur gun, in sa -
n� hi çe sa yan eko no mik ili� ki ler ve ban ka lar,
top lum sal çö zül me ye hiz met eden si ya set,

bir bi ri ne gü ven duy ma yan bi rey le rin sis tem -
den ge len güç le ri ni bir bi ri ne kar �� kul lan ma -
la r� oyu nun olay ör gü sü nü
olu� tu rur ken, “in san l�k de �er le -
ri” tar t�� ma ya su nu lu yor. En gin
Gür men’in yö net ti �i oyun da;
Aziz Sar van, Cem Uras, Do -
�an Al t� nel, Nur dan Gür, As l�
Ay bars, O�uz boy Ve dat �a -
hin, Ze ki Y�l d� r�m, Alev Ora -
lo� lu, De niz Ye �il Ma vi, Ali
Mert Ya vuz can, Se za Gü ne�
ve En gin Gür men rol al� yor.
Oyun 2-6 Ekim 2013 ta rih -
le ri ara s�n da Üs kü dar Ke -
rem Y�l ma zer
Sah ne si ’n de, 18-20 Ekim
2013 ta rih le ri ara s�n da Har bi ye
Muhsin Er tu� rul Sah ne si’nde…

� KA DIN LAR SA VA �A
KAR �I SA VA �IR SA!

Se zo nun sa va� kar �� t� oyu nu ola rak dik -
kat çe ken Lysis tra ta “Ka d�n lar
da Sa va ��r sa” ilk kez 2012-
2013 se zo nu so nun da Ma ke -
don ya’da “Ulus la ra ra s� Sto bi
An tik Dra ma Fes ti va li”nde se -
yir ci kar �� s� na ç�k t� ve ora da
iki ödül al d�.  Aris top ha nes’in
yaz d� �� Ke mal Ko ca türk’ün
yö net ti �i oyun, sa va� ve ka d� -
n�n top lum da ki ye ri te ma la r� n�
i� li yor. Oyun da sa va� lar dan

b� k�p usa nan ka d�n la r�n e� le ri ni kay bet me -
mek ve da ha gü zel bir ge le cek için An tik Ati-
 na’da ki yö ne tim mer ke zi Ak ro po lis’i i� gal
et me le ri ve er kek le rin sa va �a ka t�l ma la r� du-
 ru mun da ka d�n l�k la r� n� öne ç� kar ma la r� an-
 la t� l� yor. Ber rin Ak de niz, Hül ya Ars lan,
Mu rat Bav li, De met Boz ya ka �alt, Ay �en
Çe ti ner, Gök han E�il mez ba�, Ben su Or hu -
nöz, Ça� r� Ö. Hün, Ir mak Ör nek, Sel çuk
So �uk çay, �b ra him Ulu ta�, Ça �a tay Pa la -
b� y�k, Na zan Yat g�n ve Ça� lar Yi �i to �ul -
la r�’n�n rol al d� �� oyun 2-6 Ekim ara s�n da
Üs kü dar Mu sa hip za de Ce lâl Sah ne -
si’nde, 18-20 Ekim ara s�n da Ka d� köy

Hal dun Ta ner Sah ne si’nde…
� NÂ ZIM’IN YOL CU’SU…

�BB �e hir Ti yat ro la r�’n�n ilk de fa se yir -
ciy le bu lu �a cak di �er ye ni oyu nu Yol cu. Nâ -
z�m Hik met’in yaz d� �� Y�l d� r�m Fik ret
Ura�’�n yö net ti �i oyun da olay, 1921 y� l�n da,
Kur tu lu� Sa va ��’n�n yo �un bi çim de sür dü �ü
gün ler de, Ana do lu’nun üc ra bir kö �e sin de ki
tren is tas yo nun da ge çi yor.  Kar ve buz la kap -
l� is tas yon da çok sey rek du ran tren ler ar t�k
hiç dur ma dan yol la r� na de vam et mek te dir.
�s tas yon �e fi, ka r� s� ve ma kas ç�, dev ri len tel-
 graf di re �iy le bir lik te ta ma men d�� dün ya ile
ba� lan t� la r� n� kay bet mi� ler ve ken di yal n�z -
l�k la r� için de bir bir le riy le de ile ti �im le ri ni ko -
par m�� lar d�r. �s tas yo na ge len “At l�” on la ra
hem d�� dün ya dan ha ber hem de umut ge ti rir.
Hat ta ya �a ma ye ni den bak ma la r� n� sa� la yan
bir ”kur tu lu�”… Bah ti yar En gin, Gün Ko per,
Meh met Av dan, As l� han Kan de mir’in oy na -
d� �� oyun, 30 Ekim-3 Ka s�m ara s�n da Ka d� -
köy Hal dun Ta ner Sah ne si’nde oy na na cak.

2012-2013 se zo nun da sah ne le di �i 53
oyun ve ya p� lan 18 tur ney le 500 bin ci va r� ti -
yat ro se ve re ula �an �BB�T’nin ge çen se zon -
dan de vam eden oyun la r� da ola cak. Ekim

ay�n da, ge çen se zon �T yö ne ti mi ta -
ra f�n dan re per tu var d� �� b� ra k�l d� -
�� id di ala r�y la gün de me ge len
Zen gin Mut fa ��’n�n da ara la r�n da
bu lun du �u �u oyun lar sah ne le ne -
cek; Göz le ri mi Ka pa r�m Va zi fe mi
Ya pa r�m, Bu lu� ma Ye ri, Vi� ne
Bah çe si, Ocak, Kö sem Sul tan, �ark
Di� çi si, H�d rel lez, �s tan bul Efen di si,
Tür ki ye Ka ya s� “Bir Göç Hi kâ ye si”,
To ros Ca na va r�, Me sut �n san lar Fo-
 to� raf ha ne si, Zen gin Mut fa ��, Yüz le� -
me, Ben Si ne ma Ar tis ti Ol mak
�s ti yo rum, �s tan bul Ha t� ra s�, Ya �ar Ne
Ya �ar Ne Ya �a maz ve ço cuk oyun la r�;

Üç Kar de� ve Muh te �em Kurt, Ali Ba ba ve
K�rk Ha ra mi ler, Ka ra göz Tat l� c�, Dam la la r�n
Dan s�, Ke di ile Pal ya ço, Ka ra göz Ba l�k ç�,
Bon cuk, Çi çek Pren ses…

� KA DI KÖY’DE EK�M’DE
2 OYUN DA HA

� To ros Ca na va r�, Türk mi za h� n�n ve
ulu sal ti yat ro mu zun us ta is mi Aziz Ne sin’in
yaz d� �� Ta r�k �er bet çi o� lu’nun yö net ti �i bir
oyun… Ku rum la r� yoz la� m��, de �er le ri al-
 tüst ol mu� bir top lum sal ya p� için de, ya �a d� -
�� ko �ul la ra kar �� ç� ka ma yan in san la r�n
ça re siz hal le ri, Aziz Ne sin’in ta� la ma üs lu -
buy la sah ne ye ta �� n� yor. Aziz Ne sin’in de yi -
miy le “iza h� ol ma yan �ey le rin mi za h� n�n
ya p�l d� ��” oyun da, Nu ri Sa ya ner isim li mü la -
yim bir me mur emek li si, ai le siy le bir lik te
mo no ton bir ha yat sür mek te dir. Ai le bir ta -
raf tan ge çim s� k�n t� s�y la di �er ta raf tan on la -

r� apart man dan at mak is te yen ev sa hi biy le
u� ra� mak ta d�r. Tah li ye da va s� n� ka za nan Sa -
ya ner ai le si nin se vin ci çok uzun sür mez. 9-
13 Ekim’de Ka d� köy Hal dun Ta ner
Sah ne si’nde oy na na cak oyun da; �ev ket Av -
�ar, Bin nur �er bet çi o� lu, Gök han E�il mez -
ba�, Cey lan Çe te, Na ci Ta� dö �en, �s ken der
Ba� c� lar, Mu rat Bav li, Rah mi El han, �b ra him
�i rin, Ta r�k �er bet çi o� lu, Fun da Kö se o� lu,
Ber na O�u zut ku De mi rer, Ab dul lah To pal,
Tu� çe Aç�k göz, �eh naz Bö len Taf ta l� rol al� -
yor. 

� Me sut �n san lar Fo to� raf ha ne si, Zi ya
Os man Sa ba’n�n 1940’l� y�l lar da fark l� za-
 man lar da ya z�l m�� öy kü le ri nin bir ara ya ge-
 ti ril di �i “Me sut �n san lar Fo to� raf ha ne si” ad l�
ki ta b�n dan ay n� ad la sah ne ye ak ta r�l d�. Zi ya

Os man Sa ba’n�n öy kü le rin den Hil mi Za fer
�a hin’in uyar la d� ��, Can Do �an’�n yö net ti �i
oyun, Zi ya Os man Sa ba’n�n �s tan bul’a duy-
 du �u öz le mi, sev gi yi, da ha öte si say g� y� sah-
 ne ye ta �� yor. Oyun da 1952 y� l�n da Var l�k
Ya y�n la r�’ndan ya y�m la nan öy kü ler ya za r�n
yaz d�k la r� na sa d�k ka l� na rak ek le me ya p�l -
mak s� z�n sah ne ye ak ta r� l�r ken di �er ya n�y la
da 60 y�l ön ce sin den geç mi� ve o gün ler ba� -
la m�n da �s tan bul, kay bo lan ve ya �a yan de -
�er ler yö nün den an la t� l� yor. U�ur Ar da
Ay d�n, Can Do �an, Sa met Ha f� zo� lu’nun rol
al d� �� oyun, 23-27 Ekim ara s�n da Ka d� köy
Hal dun Ta ner Sah ne si’nde se yir ciy le bu lu -
�u yor.

� PRO VA DA 2 OYUN
� Sir ke Ta d�n da Bö �ürt len Re çe li (A.

Ka dir Boz kurt): Ül ke nin bi rin de ya �a nan
si ya sal ve top lum sal de �i �im ler, ev li lik le ri
bo yun ca bu sü re ce �a hit ola rak ölüm le �a ka -
la �an ya� l� bir çif tin ili� ki si ek se nin de mi za -
hi bir dil le ak ta r� l� yor. Ken di ni de �i� tir me yi
ak�l ede mez ken dün ya n�n dü ze ni ni de �i� tir -
me ye ça l� �an ve e�ik ler de kal ma n�n san c� s� -
n� ya �a yan bir ada m�n bas k� lar kar �� s�n da ki
tav r� hic ve di li yor. Kah ra man la r� m�z için ha -
yat t�p k� sir ke ta d�n da bö �ürt len re çe li gi bi…
Bi raz ac�, bi raz bu ruk ama ba zen de tat l�…

� Vak ti Gel di (Gök han Erars lan): Üç
es ki okul ar ka da ��; bir i� ada m�, bir bü rok rat
ve bir pro fe sör… Y�l lar ön ce ya �a nan ve üz-
e ri ne sün ger çe ki len bir olay… Tam da her
�e yin yo lun da git ti �i ni dü �ün dük le ri s� ra da
bir ka ra ba san gi bi üzer le ri ne çök mü� tür. 

Ai le dü zen le ri, si ya si, eko no mik ve aka -
de mik ge le cek le ri hat ta tüm ya �am la r� on la -
r� bu lu� tu ran bir k�z yü zün den teh dit
al t�n da d�r. Yüz le� me vak ti gel mi� tir. �l ginç
ve sür priz ge li� me le re ge be he sap la� ma lar
ba� lar.

� Üze rin de ça l� �� lan ve sah ne len me si
plan la nan di �er oyun lar da �öy le;  �çer de ki -
ler (Me lih Cev det An day), Rad yo nun �çin-
 de ki ler (Cenk Gün do� du), Çin Kah ve si ( Ira
Le wis ),  Ölü Ada m�n Cep Te le fo nu (Sa ra
Ruhl), Kes ve Kaç (Pe ter Hors ler), Sha kes -
pe are  (El çin Efen di yev), Son �ans (Sam Bo-
b rick), Tah ta Ça nak lar (Ed mund Mor ris),
Yu ava ya Dön mek (Ales san dra Pao let ti). Ço -
cuk oyun la r�; Is l�k se ver Max (Vol ker LUD-
 WIG - Cars ten KRU GER), Ben Sen O, Biz
Siz On lar (Ef tal GÜL BU DAK) ve Ha ri ka lar
Mut fa �� (Ege I�IK)
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Geçen yıl tartı�maların oda�ında olan �stanbul Büyük�ehir Belediyesi �ehir Tiyatroları,
bu sezon perdelerini 100. ya�ıyla birlikte açıyor. �stanbul’un dünya tiyatrosu �BB�T,

2013-2014 sezonunda Antik Yunan yazarlarından Aristophanes’in kaleme aldı�ı
Lysistrata “Kadınlar da Sava�ırsa” oyununu sahneleyecek. Tiyatro tarihinin sava� kar�ıtı

ilk oyunlarından olan Lysistrata, sava�lardan bıkıp usanan kadınların Antik Atina’nın
yönetim merkezi Akropolis’i i�gal etmelerini konu ediniyor. Sezonun di�er bir

yeni oyunu da Nâzım Hikmet’in yazdı�ı “Yolcu” olacak.

Ti yat ro nun ay na sın da 100 yıl…Şe hir
Ti yat ro la rı

1 as rı de vir di…

GEÇEN SEZON
EYLEMLi

GEÇMiŞTi!
�STANBUL �ehir Tiyatrolar�

yönetimi sanatç�lardan al�narak
belediyenin bürokratlar�na devredilmi�
olmas� geçen sezon büyük tart��malara

neden olmu�tu. �stanbul Büyük�ehir
Belediye Ba�kan� Kadir Topba�, tiyatro
sanatç�lar� taraf�ndan büyük bir tepkiyle

kar��lanan karar� savunmu�,
“Repertuvar� geçmi�te bir genel sanat
yönetmeni belirliyordu. �imdi bir kurul
belirleyecek. 7 ki�ilik kurulun 2 üyesi
bürokrat olacak. Daha demokratik,

daha belirleyici ve beraber karar
verebilecekler” demi�ti. Bu süreçte

�ehir Tiyatrolar� Genel Sanat

Yönetmeni Ay�enil �aml�o�lu ve 6
yönetim kurulu üyesi ile Kadir

Topba�'�n sanat dan��man� Kenan I��k
istifa etmi�ti. Ay�enil �aml�o�lu’nun
yerine Hilmi Zafer �ahin atanm��t�.

�stanbul Büyük�ehir Belediyesi'nin yeni
yönetmeli�ini protesto eden onlarca
tiyatro sanatç�s�,, günlerce eylemler

yapm��lard�. Sanatç�lar, “1914'ten beri
ehil ellerde olan �stanbul �ehir
Tiyatrosu’nun ehlile�tirilmeye

çal���lmas�n�, sanat�n ve sanatç�y�
hizaya sokma ve halk�n gözünde küçük
dü�ürme gayretlerini” ele�tirerek, özetle

�u görü�leri savunmu�lard�; “Sessiz
kalmayaca��z.Öncelikle, dayat�lan yeni

yönetmeli�e kar�� hukuki zeminde
hakk�m�z� arayaca��z. Ustalar�m�za,

�stanbul seyircisine ve gelecek
ku�aklara kar�� üstlendi�imiz bu

sorumlulu�u ülkemizdeki ve dünyadaki
tüm sanat emekçileri ile payla��yoruz.

Hedefimiz, ça�d��� yönetmelik
dayatmalar� yerine, ça�da� ve özerk bir

�stanbul �ehir Tiyatrosu yasas�d�r.
Ülkemize, de�erli sanat kurumlar�m�za,
sanatç�lar�m�za ve halk�m�za yara�acak

olan budur. Karanl��a ve karanl���n
getirece�i korkuya kar�� birlikte

direnece�iz.”

Çocuk oyunu “Üç Karde� ve

Muhte�em Kurt”, 

2-3 Kasım tarihlerinde Kadıköy

Haldun Taner Sahnesi’nde…

“Medeni milletlerin en büyük

mabetleri tiyatroları, en büyük

kültür ocakları gene tiyatrolarıdır.

Tiyatrosuz yükselen millet yoktur,

her yükselen milletin tiyatrosu

vardır” Muhsin ERTU�RUL

Para
Oyunundan
bir sahne
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TÜRK K�z�lay�’n�n art�k geleneksel
hale gelen Vekâletle Kurban Kesim
Kampanyas� 2013 y�l�nda da devam

ediyor. Ülkemizdeki ve dünyan�n dört
kö�esindeki ihtiyaç sahiplerini yaln�z

b�rakmayan Türk K�z�lay�, kurban
etlerini de binlerce mazlumun

sofras�na ula�t�racak. Hay�rseverler,
yurt içi 1 hisse kurban vekâlet bedeli

olarak 575 TL. öderken, yurt d���
kurban vekâlet bedeli için de 300 TL.

ödenecek. Yurt d���ndaki ko�ullar�
göz önünde bulunduran Türk K�z�lay�,

Yurt D��� Vekâletle Kurban Kesim
kampanyas�n�, 11 bin hisse ile s�n�rl�
tutacak. Kurban ibadetlerinin ihtiyaç

sahiplerine ula�mas�n�n huzurunu
ya�amak isteyen hay�rseverler; bilgi
için Türk K�z�lay� Kad�köy �ubesini

0216 336 05 66 ve 0216 336 99 07
no’lu telefonlardan arayabilirler. 

Türk K�z�lay� Kad�köy �ube hesab�: 
TC Z�RAAT BANKASI, KADIKÖY �B.

2939603-6010
Bu hesaplar�n yan� s�ra dileyenler,
168 ücretsiz ça�r� merkezini ve

www.kizilay.org.tr internet adresini
kullanarak vekâletlerini verebilecekler.

Ödemesini kredi kart� arac�l���yla
gerçekle�tirecek olan vekâlet

sahipleri, 4 taksit imkân�ndan da
yararlanabilecekler.
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Anne-Babalara
UZMAN DERSi

● Sümeyye YAMAN
KADIKÖY Belediyesi’nin katk�lar�yla Kozyata�� Kültür

Merkezi’nde 25 Eylül Çar�amba günü, �leti�im
Uzman� Prof. Dr. Eda Balkas Erdo�an ile çocuk

psikolo�u Bedia Deliduman taraf�ndan bir konferans
verildi. Amac�, çocuklar� ve ebeveynleri ortak bir
noktada bulu�turmak, ebeveynlere daha etkili ve
daha mutlu olmalar� için yard�mc� olmak olarak
belirlenen programda uzmanlar, yeni psikolojik

anlay��a, birer ebeveyn olarak kendi deneyimlerine
ve ebeveynlerden ö�rendiklerine dayanarak çocuk
yeti�tirme konusunda ailelere destek amaçl� e�itim
verdi. ‘Anne Baba Akademisi’ konulu programda

çocuklarla ileti�im bozukluklar�n�n temelindeki
sorunlara de�inen �leti�im Uzman� Prof. Dr. Eda
Balkas Erdo�an, “Çocuklarda ya�anan en büyük

sorun ileti�im bozuklu�u. 0-6 ya� döneminde
üzerinde durulmas� gerekir ve sorunlar�n çözümü için

anneler ve babalara dü�en bir görev de e�itim

almakt�r. Bu �ekilde ileri dönemde ileti�imde
ya�anacak problemlerin de önüne geçilmi� oluyor”

dedi. ‘Çocuklara en iyi yakla��m nas�l olmal�d�r?’
sorusundan yola ç�karak bilgi veren Çocuk Psikolo�u

Bedia Deliduman �u sözlere yer verdi: 
“Ebeveynlerin öncelikle yapmas� gereken, çocuklar�

dinlemek. Tepki vermeden, pe�i s�ra sorular
sormadan sadece dinlemek… Çocuklar k�zg�n veya

mutsuz olabilir ama unutmay�n ki bu durum geçicidir.
Teselli etmeye ya da ba�ka �eyler önererek durumu
de�i�tirmeye çal��may�n. Örne�in, ailenin genellikle

çocu�un e�yas� kayboldu�unda dile getirdi�i,
‘Üzülme yenisini al�r�z’ sözü bir çe�it onun

üzüntüsünü bast�rmaya, geçi�tirme durumudur.
Hâlbuki üstüne konu�ulup durum halledildi�inde

sonradan bu davran���n tekrar�n� engellemi�
olacaks�n�z. Bu durumda anneler ve babalar,
problemi ortadan kald�rmamal� ve nedenini
sormal�d�r. Çocuklarla bu �ekilde iyi ileti�im

gerçekle�tirmeyi sa�layacaklard�r”.
Uzmanlar ve seyircilerin kat�l�m�yla canland�rmalar
yap�larak anne, baba ve çocuk aras�nda olu�an

sorunlar ve çözümleri anlat�ld�. Seyircilerin
görü�lerine yer verildi.

● Sümeyye YAMAN

Eren köy Fi zik Te da vi ve Re ha bi li tas yon Has ta -
ne si, kas is ke let sis te mi ro ma tiz mal has ta l�k -
la r�n te da vi sin de ge le nek sel kap l� ca

uy gu la ma la r� n� mo dern t�b b�n bil gi ve im kân -
la r�y la bir le� ti re rek has ta la r�n hiz me ti ne
sun du. Ki reç len me, �l ti hap l� ro ma tiz -
mal has ta l�k lar ve kro nik a� r� sen -
drom la r� has ta l�k la r�n da kul la n� lan
ça mur la te da vi yön te mi (pe lo ido -
te ra pi) ile bir çok has ta �i fa bu lu -
yor. Te da vi nin ya p� s�n da je olo jik
ve ya je obi yo lo jik olay lar so nu cu
olu �an, or ga nik ve inor ga nik mad de -
ler içe ren ça mur ve ya kil for mun da ya -
p� lar bu lu nu yor. Bu yön tem, Tür ki ye’de
da ha ön ce Bur sa �ev ket Y�l maz E�i tim ve Ara� t�r -
ma Has ta ne si’nde uy gu lan d�.

Te da vi hak k�n da bil gi ve ren ve  ya rar la r� n� s� ra -
la yan, has ta ne nin T�b bi Eko lo ji ve Hid rok li ma to lo -
ji  Uz ma n� Dr. Meh met F� rat  Sa tak, “Pe lo id te da vi si
ile il gi li ya p� lan ge rek yurt içi ge rek se yurt d� �� bi-

lim sel ça l�� ma lar da, has ta lar da a� r� n�n azal d� ��, fi -
zik sel fonk si yon la r�n dü zel di �i, ya �am ka li te sin de
art ma ol du �u gö rül dü. Ça mur te da vi si (pe lo ido te ra -
pi) uy gun gö rü len has ta ya, sa� l�k ku ru lu ra po ru ç� -
ka r� la rak 10-15 se ans, s� cak l� �� 45-47 de re ce olan
pe lo id lo kal (böl ge sel) ola rak uy gu la nan bir ça l�� -
ma d�r. Bu te da vi böl ge de ki kan ak� m� n� art t� r� yor,
ek lem ha re ket aç�k l� �� de di �i miz tu tul ma la ra ba� l�
ka s�l ma la r� ra hat l� yor. Kan ak� m� n� art t�r d� �� için de
böl ge ye ge len ona r�m hüc re le rin sa y� s� ar t� yor bu �e -
kil de has ta n�n da ha ça buk iyi le� me si sa� la n� yor” de -

di. Eren köy fi zik Te da vi ve Re ha bi li tas yon
Has ta ne si’nin ye ni lik le rin den söz eden

Ba� he kim Uz. Dr. Os man Sü men gen
ise ça mur te da vi yön te mi hak k�n da
�u bil gi le ri ver di: “Hiz met hal ka -
m�z da ki en son ye ni lik ça mur te da -
vi si dir. Ta lep üze ri ne bu
hiz me ti mi zi se ans lar la art t� ra rak en

gü zel �e kil de has ta la r� m� za sun ma -
y� amaç l� yo ruz. Has ta ne mi zin bu te-

 da vi yön te mi ni böl ge de de �il ül ke
ça p�n da önem li bir hiz met ek sik li �i ni ta -

mam la d� �� na ina n� yo rum. Teç hi zat ta ki ye ni lik le ri
en ça� da� ha le ge ti re rek ka li te yi yük selt me ye ça l� -
�a ca ��z.” 

Has ta ne he kim le ri, has ta lar dan bü yük oran da iyi
tep ki ler gel di �i ni be lir te rek, ça mur te da vi si nin her
ya� gru bu na uy gu lan d� �� n� ifa de et ti.

Tıbbi
çamur tedavi

yöntemi artık Erenköy
Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon
Hastanesi’nde
uygulanıyor.

Çamur tedavisi
başladı

KADIKÖY Rasimpa�a
mahallesinde Belediyenin bask�n

yapt��� çöp evden adeta hayvanat
bahçesi ç�kt�. Kad�köy Belediyesi
zab�ta ekipleri, evden ç�kan 30

köpek, 17 kedi, 13 fare, 3
hamster, 3 papa�an, 1 kirpi ve 6

kaplumba�aya el koydu.
Mahalle sakinlerinin koku �ikâyeti

üzerine Ferit Bey Sokak’ta
bulunan ah�ap eve giden belediye

ekipleri, evde annesi ve k�z�yla
ya�ayan Esin Yava�çalar’�n
olu�turdu�u çöp ev ve mini

hayvanat bahçesi kar��s�nda �ok
oldular. Evi temizlik ekipleriyle

birlikte tahliye eden ekipler, ailenin
besledi�i 30 köpek, 17 kedi, 13

fare, 3 hamster, 6 kaplumba�a, 3
papa�an ve kirpiye el koydular.
Harabe haline dönen, böcek ve
çöp da�lar�n�n olu�turdu�u evi 3
saatte bo�altan ekipler, çal��ma

s�ras�nda kokudan zor anlar
ya�ad�lar. Tahliye s�ras�nda

mahalle sakinleri  de hem ç�kan
hayvan say�s� hem de çöpler

nedeniyle büyük �a�k�nl�k
ya�ad�lar. Tahliye i�leminde
hayvanlara el koyan Kad�köy

Belediyesi Veterineri Süleyman
Erçin, köpek ve kedilerin Kad�köy

Belediyesi’ne ait bar�nakta
kontrolden geçirildikten sonra

bar�nd�r�laca��n�, kirpi,
kaplumba�a, papa�an ve

kaplumba�alar�n ise Çevre Orman
Bakanl��� yetkililerine teslim

edilece�ini söyledi.

Çöp evden hayvanat
bahçesi çıktı!

Belediye’den eğitim desteğiBelediye’den eğitim desteğiBelediye’den eğitim desteğiBelediye’den eğitim desteğiBelediye’den eğitim desteğiBelediye’den eğitim desteği
KADIKÖY Belediyesi, yeni e�itim ve ö�retim döneminde

k�rtasiye malzemeleri ile Kad�köy'ün dar gelirli ailelerine e�itim
deste�i vermeye devam ediyor. Bu y�l okula ba�layacak

ö�renciler için Kad�köy Belediyesi taraf�ndan haz�rlanan ve içinde
defterden kaleme bir ö�renci için gerekli tüm k�rtasiye

malzemelerinin bulundu�u 1000 adet çanta seti, Kültür ve Sosyal
��ler Müdürlü�ü'ne ba�l� Fikirtepe E�itim ve Sosyal Destek
Merkezi kanal�yla ö�renci belgesi getiren ihtiyaç sahiplerine

da��t�ld�. Sosyal belediyecilik anlay��� çerçevesinde yapt��� yard�m
çal��malar�na aral�ks�z devam eden Kad�köy Belediyesi’nin,

verdi�i çanta setlerini alan çocuklar sevinirken, aileler de Kad�köy
Belediye Ba�kan� Selami Öztürk'e te�ekkür etti.

Kızılay’dan kurban kampanyası başladı
2007 yılından beri Vekâletle Kurban Kesim Kampanyası

düzenleyen Türk Kızılayı, bu yılki kampanyasında hayırseverlere
“Kurban bereketi yıl boyu sürsün” sloganıyla sesleniyor.

Mahallelilerin koku
�ikâyeti üzerine

Yelde�irmeni Ferit Bey
Sokak’taki ah�ap eve

giden Kadıköy Belediye
ekipleri, evde mini bir
hayvanat bahçesiyle

kar�ıla�tılar. 

KIZILAYDAN SATILIK
OTOMOBİL

TÜRKKIZILAYI
Kadıköy şube başkanlığından, 

1999 Model Toyota Corolla 1.6 Terra
AC SPC. binek otomobil teklif toplamak

suretiyle satılacaktır.
İlgilenenlere  ve Kamuoyuna Duyurulur.

İrtibat ve Bilgi için:
0-216-336 05 66 - 0-542-66139 47 

(Hadi Karabağ)
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Bosna Hersek'te oynanan ön eleme grubu maçlar�nda
3'te 3 yaparak turu geçmeyi ba�aran ilk Türk ekibi olan

Konak Belediyespor, UEFA Kad�nlar Avrupa
�ampiyonlar Ligi'nde ilk turda Polonya'n�n RTP
Unia Raciborz tak�m�yla e�le�ti. Birinci turda ilk
maçlar 9-10 Ekim, rövan� maçlar� ise 16-17

Ekim tarihlerinde yap�lacak. Konak
Belediyespor, turu geçmesi halinde ikinci turda

K�br�s Rum Kesimi'nden Apollon Limasol ile
Avusturya ekibi Neulengbach e�le�mesinin
galibiyle mücadele edecek. Teknik direktör

Hüseyin Tavur, UEFA sitesine konu�tu. Konak
Belediyespor'un teknik direktörü Hüseyin Tavur,

UEFA'n�n internet sitesinde yer alan aç�klamas�nda,
tak�m�n geli�imi hakk�nda bilgiler verdi. Tavur, daha önce
genç tak�mlar�nda yer alan 7 oyuncunun hala kendileriyle
oldu�unu belirterek, altyap�dan futbolcu ç�karabildiklerini

bildirdi. Geçen sezon Türkiye Ligi'nde
�ampiyon ve Avrupa'da ba�ar�l� olma

hedefiyle yola ç�kt�klar�na de�inen Tavur,
�unlar� kaydetti: "�ampiyonlar Ligi'nde ön

eleme turunu geçmemiz Türkiye'deki kad�n
futbolu için tarihi öneme sahip. Bu bir

kilometre ta��. Di�er tak�mlar�n antrenörleriyle
konu�tu�umda, onlar da bizim bir kap�

açt���m�z� dü�ünüyor. Siz yapt�n�z, biz neden
yapmayal�m diye dü�ünüyorlar. Elde etti�imiz bu

ba�ar� gelecek sezon Milli Tak�m ve kulüp tak�mlar�n�n
ba�ar�lar�n� etkileyecektir. �lk turda ikinci torbada yer

alaca��z. Tak�mlar bizimle e�le�mek isteyecektir ama bizi
elemenin kolay olmad���n� onlara gösterece�iz."

4 - 10 EK�M 2013
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Mus ta fa SÜR ME Lİ

www.gazetekadikoy.com.tr

Taçspor Kulübü kortlar�nda bir
süredir devam eden ve 20 Ayr�
kategoride yakla��k 300

tenisçinin mücadele etti�i “Senyör
Türkiye Kupas�” yap�lan final
maçlar�yla sona erdi. 

��te turnuvada dereceye giren
sporcular: 

� DERECEYE G�REN
SPORCULAR

� 35+ TEK BAYANLAR
�ampiyon            Semra Amasyal�
� 40+ TEK BAYANLAR
�ampiyon            Hürmüs Atar 
� 45+ TEK BAYANLAR
�ampiyon            Ay�im Pennetti
� 50+TEK BAYANLAR
�ampiyon            Lütfiye Murado�lu
� 55+ TEK BAYANLAR
�ampiyon            Seyhan Mungan
� 60+ TEK BAYANLAR
�ampiyon            Aysel Ertu�
� 35+ Ç�FT BAYANLAR

�ampiyon            Esen At�lgan
Hürmüs Atar

� 45+ Ç�FT BAYANLAR
�ampiyon            Nermin Kösali

Havva Türedi

� 35+ TEK ERKEKLER
�ampiyon            Cuma Durgun 
� 40+ TEK ERKEKLER
�ampiyon            Kerem Çak�r
� 45+ TEK ERKEKLER

�ampiyon            Metin Gürel
� 50+ TEK ERKEKLER
�ampiyon            Muharrem Ataç
� 55+ TEK ERKEKLER
�ampiyon            Salih Kasapo�lu
� 60+ TEK ERKEKLER
�ampiyon            Cafer �en
� 65+ TEK ERKEKLER
�ampiyon            Nafiz Y�lmaztürk 
� 70+ TEK ERKEKLER
�ampiyon            Hakk� Erkan
� 35+ Ç�FT ERKEKLER
�ampiyon            Erkan Naibi

Burak Çomu
� 45+ Ç�FT ERKEKLER
�ampiyon            Levent Conker

Tevfik Eroskay
� 55+ Ç�FT ERKEKLER
�ampiyon            Erol Demir

Recep Yormaz
� 65+ Ç�FT ERKEKLER
�ampiyon            Nafiz Y�lmaztürk

Orhan Tuncel

Basketbol
sporuna ait bir
terim olup, bir
takımın sınırlı hücum süresini gösteren �ut saati. 24 saniye

cihazı. FIBA ve NBA kurallarına göre 24 saniye içinde hücum
takımının topu çembere çarptırması gerekmektedir.

SHOOTING CLOCKBU NEDiR?

Senyör Kupası
SONA ERDi
Senyör Kupası
SONA ERDi
Senyör Kupası
SONA ERDi
Senyör Kupası
SONA ERDi
Senyör Kupası
SONA ERDi
Senyör Kupası
SONA ERDi

2010 yılında kurulan
�stanbul Voleybol Kulübü
kurulu�undan bu yana ilk

kez bir bayan voleybol
takımını sahaya

çıkartarak tarih
yazdı.

�stanbul Genç
Kızlar Voleybol
Ligi’nde ilk kez

mücadele
etmeye

ba�layan
�stanbullu  kızlar

güçlü rakipleri
Alpspor’'a 0-3

yenilmelerine ra�men
güçlü fizikleri ve

mücadele güçleriyle
voleybol severlerin
takdirini kazandılar.

Kulüp Ba�kanı �smail
Uyguner  ile Asba�kan
Nükhet Yolaç, maçtan

sonra voleybolcularını
mücadelelerinden dolayı

tebrik etti
Ba� antrenör Can

Çavu�o�lu ise
maçın ardından

yaptı�ı
açıklamada,

“Bu güzel
kulüpte

amacımız,
ticaret yapma
de�il, sporcu
yeti�tirmek
olacaktır.

5 Ekim’de
Üsküdar Burhan

Felek Lisesi Salonunda
ba�layaca�ımız spor
okullarında gelecekte

kulübümüzün formasını
ba�arıyla temsil

edecek sporcular
yeti�tirece�iz” dedi.

İstanbul Voleybol
TARiH YAZDI

�stanbul
Voleybol

Kulübü için
tarihe geçecek

bir geli�me. Kulüp
tarihinde

ilk kez bayan
takımı sahaya

çıktı.

MALTEPE’NiN gururu, Türkiye �ampiyonu ve
dünya üçüncüsü ak�l oyunlar� beyin tak�m�

ö�rencileri yeni sezon için haz�rl�k yapmaya ba�lad�.
Ak�l oyunlar� atölye çal��malar�n�n aç�l���na Maltepe
Belediye Ba�kan� Prof. Dr.
Mustafa Zengin de kat�ld�.
Dünya üçüncüsü olduktan
sonra Maltepe Belediye

Ba�kan� Zengin’i makam�nda
ziyaret eden ö�renciler, yeni

e�itim ö�retim y�l�n�n
ba�lamas�n�n ard�ndan ak�l

oyunlar� atölye çal��malar� için
kollar� s�vad�. �lk günlerinde

kendilerini yaln�z b�rakmayan
Ba�kan Zengin, tan�t�m stantlar�n� ö�rencilerle

birlikte gezerek, k�sa süreli oyunlara kat�ld�. NASA
taraf�ndan geli�tirilen dikkat testini deneyen Maltepe

Belediye Ba�kan�, do�ru ve çok yönlü e�itimi

destekledi�ini belirtti. Aç�l�� töreninde konu�an Prof.
Dr. Mustafa Zengin, “Sevgili ö�renme arkada�lar�m”

diye hitap etti�i ö�rencilere Maltepe’de e�itim
alan�nda gerçekle�tirdikleri projeleri ve hizmetleri

özetledi. Ö�rencilerin ak�l
yoluyla, muhakeme gücünü

çal��t�ran ve beyinlerinin
büyük k�sm�n� etkin hale

getiren bireyler olmalar�n�n
önemine vurgu yapan
Ba�kan Zengin, ak�l

oyunlar�n�n yayg�nla�t�r�lmas�
için Türkan Saylan Kültür
Merkezi’nde bir alt yap�

olu�turabileceklerini söyledi.
Tören sonras�nda ö�rencilerin sorular�n� yan�tlayan

Maltepe Belediye Ba�kan� Prof. Dr. Mustafa Zengin,
hat�ra foto�raf� çektirdi�i ö�rencilerin ricalar�n�

k�rmayarak derslerine de konuk oldu.

Akıl Oyunlarında Dünya 3.sü gençlerimiz

Konak’tan bir ilkKonak’tan bir ilkKonak’tan bir ilkKonak’tan bir ilkKonak’tan bir ilkKonak’tan bir ilk
�ampiyonlan
Ligi ön eleme

grubu maçlarında
3'te 3 yaparak turu

geçen Konak
Belediyespor, RTP
Unia Raciborz ile

e�le�ti

FUTBOL MAÇINA MI SAVA�A MI?
�stanbul ba�ta olmak üzere 4 ayrı ilde taraftar

gruplarına yönelik olarak düzenlenen ve 83 ki�inin
gözaltına alındı�ı operasyonlarda yapılan

aramalarda ele geçirilen malzemeler emniyette
sergilendi. Taraftarların üzerinden ve evlerinden

çıkanlar emniyet yetkililerini bile �a�ırttı. Organize
Suçlarla Mücadele �ube Müdürlü�ü ekiplerince

düzenlenen operasyonda ele geçirilen malzemeler
arasında bulunan tabanca, mermi, cop, özel

yapım demir çubuklar, kılıç, döner bıçakları,
beyzbol sopası ve satır gibi aletler emniyet

müdürlü�ünde sergilenerek basına gösterildi. Bu
arada gözaltına alınıp mahkemeye sevk edilen 26
ki�iden aralarında Genç Fenerbahçeliler grubunun

liderlerinin de bulundu�u 3 ki�i hakkında
tutuklama kararı çıkarken, 23 ki�i hakkında da adli
takip, bir yıl spor müsabakalarından men ve yurt

dı�ı yasa�ı kararı verildi. 

KADIKO?Y-13:Layout 2  10/3/13  11:20 AM  Page 1



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

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

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

� 4 - 10 EK�M 2013
Kad�köy Belediyesi Geçici Hayvan Bak�mevi

Kad�köy Hayvan Dostlar� Platformu
Tel.: 0216 - 415 67 61

● Ha ri ka �eb nem KA RA BI YIK

Tay ya re ci Ve ci hi Hür ku� Mü ze si Der ne �i,
27 Ey lül’ün, Tür ki ye Si vil Ha va c� l�k Gü -
nü ola rak ka bul edil me si ve her y�l kut -

lan ma s� ama c� ile 27 Ey lül Cu ma gü -
nü, Ka d� köy  K� z�l top rak’ta ki
Hür ku� An� t� önün de tö ren
dü zen le di. Tö re ne, Ve ci -
hi Hür ku�’un k� z� Gö -
nül Hür ku� �ar man
da ka t�l d�. 

Ka d� köy lü le rin
yo �un ka t� l�m gös -
ter di �i tö ren de, �s -
tan bul’a ya p� la cak 3.
Ha va li ma n� na Ve ci hi
Hür ku� ad� n�n ve ril me -
si için im za da top lan d�.

Tay ya re ci Ve ci hi Hür -
ku� Mü ze si Der ne �i Yö ne tim
Ku ru lu Ba� ka n� Ba ha d�r Gü rer, tö ren de
yap t� �� ko nu� ma da, bun dan tam 83 y�l ön ce 27

Ey lül 1930’da sa at 15:00’de Ka d� köy’de  ilk
Türk si vil uça �� Ve ci hi 14’ün ilk uçu �u nu yap -
t� �� n� vur gu la ya rak, bu gü nün Tür ki ye Si vil
Ha va c� l�k Gü nü ola rak ka bul edil me si ni is te -
dik le ri ni söy le di.  

Yi ne bun dan tam 81 y�l ön ce 27 Ey lül 1932
ta ri hin de Ka d� köy’de �lk Türk Si vil Ha va c� l�k
Oku lu Ve ci hi Si vil Tay ya re Mek te bi’nin e�i ti -
me ba� la d� �� n� an la tan Hür ku�, söz le ri ni �öy le
sür dür dü: “Tür ki ye’de ilk uçak,1924 y� l�n da
Ve ci hi Hür ku� ta ra f�n dan ya p�l d�. Ve ci hi Bey,
19 Ha zi ran 1930 y� l�n da 2 ma ran goz, 1 h� zar c�
ve 1 tes vi ye ci ile ya p� ma, 2 A�us tos’ta mon ta -
ja ba� la d�. Ve ci hi 14, 83 y�l ön ce bu gün Ka d� -
köy’den Ye �il köy’e uç tu. Ar d�n dan An ka -
ra’ya.. 1994 y� l�n da Tür ki ye Si vil Ha va c� l� �� -
n�n ge li �i mi ne önem li kat k� la r�n dan do la y�
ICA O 50. Y�l Onur ma dal ya s�, Ve ci hi Hür -
ku�’a ve ril di. E�er, ken di üret ti �i niz uça �� n�z
var sa, Tür ki ye ve Dün ya  se ma la r�n da uçu yor -
sa n�z si vil ha va c� l� �� n�z var de mek tir. Yok sa
ya p� lan si vil ta �� ma c� l�k t�r. Tür ki ye’de Si vil
Ha va c� l�k; ilk Türk uça �� Ve ci hi 14’ün ilk uçu -
�u nu yap t� �� 27 Ey lül 1930 ta ri hin de ba� la m�� -
t�r. Biz de Tay ya re ci Ve ci hi Hür ku� Mü ze si

Der ne �i ola rak, bu et kin lik le 2013 y� -
l�n dan iti ba ren her 27 Ey lül gü -

nü nün Tür ki ye Si vil Ha va c� -
l�k gü nü ola rak kut lan ma -

s� n� amaç l� yo ruz. Bu -
gün ne mut lu ki bu ra -
da Ve ci hi Hür ku�
An� t�n da y�z. Bir tay -
ya re ci nin Ve ci hi
Hür ku�’un an� t� n�n,
Ve ci hi Hür ku� hey ke -

li nin ve Ve ci hi 14’ün
al t�n da y�z. Hey kel tra� la -

r� m�z ba� ta ol mak üze re  bu
an�t�, Ka d� köy lü le re ve ha va -

c� la ra ema net eden Ka d� köy Be le -
di ye si’ne ve Sa y�n Ba� ka n� m�z Se la mi Öz -

türk’e tek rar �ük ran la r� m� z� su nu yo ruz.”

‘27 EYLÜL, TÜRKiYE SiViL
HAVACILIK GÜNÜ OLMALI’
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Vecihi  Hürku� anıtı
önünde tören düzenlendi.

Ve ci hi 
Hür ku�’un kı zı
Gö nül Hür ku�

�ar man da
törene ka tıl dı. 
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