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İlanlarınız için
Gazete Kadıköy

nolu telefon numaralarından
ulaşabilirsiniz.

0 216 542 50 00
/ 1288 

�� Haberi 8. Sayfada

Toplam 108 parkın
bulundu�u Kadıköy’e
son 1 ayda 4 park

kazandıran Kadıköy
Belediyesi, 16 Mart’ta da

Ziverbey’deki Sanat
Parkı’nı açacak. Çocuklara

ücretsiz terapi hizmeti
sunan Kadıköy Belediyesi

Çocuk Koruyucu Ruh
Sa�lı�ı Merkezi de yeni
yerinde hizmete ba�ladı.

�� Haberi 7. Sayfada�� Haberi 10. Sayfada

Sineman�n öncüsü ve dâhisi,
modern palyaço �arlo’nun yarat�c�s�
Charlie Chaplin’in dünyada bir e�i

olmayan �arlo oyunca�� art�k
Göztepe’deki �stanbul Oyuncak

Müzesi’nde!

Kadıköy’de açılış maratonu
Ö

Z
E

T
 L

E GAZETEC�-yazar U�ur Dündar, Kadıköy Belediyesi
Sanat Kütüphanesi’nde Kadıköylüler ile bulu�uyor.

“Yalandan Kim Ölmü�”
adlı kitabın söyle�i ve
imza günü, 15 Mart

Cumartesi günü saat
14.00’de Caddebostan
Kültür Merkezi Büyük

Salon’da ba�lıyor.  

BÜYÜKÇEKMECE
Belediyesi’nce,

Ziverbey’de bulunan
Müjdat Gezen Sanat
Merkezi’ne hediye

edilen Nâzım Hikmet
büstü, geçti�imiz

hafta törenle açıldı.
� Haberi Sayfa 5’te

Bundan 36 yıl once 16
Mart 1978 yılında

katledilen 7 ö�renci için
arkada�larının ve tanıkların
kurdu�u 16 Mart Platformu
bir dizi etkinlik düzenliyor.  

� Haberi Sayfa 3’te

Uğur Dündar Kadıköy’deBüyükçekmece’den Kadıköy’e “Nâzım” hediyesi

Asl� AYHAN

� Yaz�s� 8’de

VİCDAN

�nal AYDINO�LU

� Yaz�s� 10’da

TOPLUMSAL
SORUMLULUK

Murat KATO�LU

� Yaz�s� 6’da

Bİ’ŞEY OLMAZ ABİ!

�� Haberi 11. Sayfada

Şarlo 100. yılında
KADIKÖY’DE!

Şarlo 100. yılında
KADIKÖY’DE!

Şarlo 100. yılında
KADIKÖY’DE!

Şarlo 100. yılında
KADIKÖY’DE!

Şarlo 100. yılında
KADIKÖY’DE!

Şarlo 100. yılında
KADIKÖY’DE!

Gezi direni�i sırasında Okmeydanı’nda ekmek almaya
giderken kafasına isabet eden gaz kapsülüyle komaya
giren ve hastanedeki 269. gününde ya�amını yitiren 15

ya�ındaki Berkin Elvan için binlerce insan sokaklara çıktı, öfkesini
haykırdı. Kadıköy’de Berkin için protesto gösterileri vardı. 

16 Mart Pazar günü önce
Beyazıt'ta, sonra Taksim’deyiz!

Şarlo 100. yılında
KADIKÖY’DE!

BERKİN için binler
sokaklara aktı
BERKİN için binler
sokaklara aktı
BERKİN için binler
sokaklara aktı
BERKİN için binler
sokaklara aktı
BERKİN için binler
sokaklara aktı
BERKİN için binler
sokaklara aktı
BERKİN için binler
sokaklara aktı

AKP’nin Kadıköy’deki seçim vaatleri
�a�ırtıyor. Bunların kimi inandırıcılıktan

uzak, kimi Kadıköy için tehlike arz ediyor,
kimi de zaten CHP’li Kadıköy Belediyesi’nin

yapmakta oldu�u projeler… Projeleri
ele�tiren Kadıköy Belediye Ba�kanı Selami
Öztürk, ‘Bizi ele�tiren muhalefet adayları

ne yaptı�ımızın farkında bile de�iller’ dedi.

AKP adayının “hayali”
seçim vaatleri…

AKP adayının “hayali”
seçim vaatleri…

AKP adayının “hayali”
seçim vaatleri…

AKP adayının “hayali”
seçim vaatleri…

AKP adayının “hayali”
seçim vaatleri…

AKP adayının “hayali”
seçim vaatleri…

AKP adayının “hayali”
seçim vaatleri…
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Altıyol Bahariye Süleyman
Paşa Sokak-No: 21 KADIKÖY

REZERVASYON.0216 550 40 41

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

TÜM MÜ�TER�LER�M�Z�N
H�ZMET�NDEY�Z…

MEHMET EKiCi

Tecrübeli �ngilizce
ö�retmeninden Anadolu

Liseleri ve Üniversite
ö�rencilerine özel ders.

Tel: 0532 522 13 28

�NG�L�ZCE DERS

Ka d� köy Be le di ye si, iki önem li mer -
ke zi bün ye si ne ka ta rak Ka d� köy -
lü le re ka zan d� r� yor. 

Ye rel yö ne tim, �� gal �s tan bul’un da
Mil li Mü ca de le ta raf ta r� ay d�n la r�n dü zen-
 le di �i mi ting ler gi bi bir çok top lum sal ve
si ya si ola ya ta n�k l�k et mi� ta ri hi bir ya p�
olan �eh re ma ne ti bi na s� n�, kü tüp ha ne ye
dö nü� tür dü. 

Ün lü ta rih çi Prof. Dr. �l ber Or tay -
l�’n�n bi lim sel yön len dir me ve da n�� man -
l� ��n da ki “Ka d� köy Ta rih, Ede bi yat ve
Sa nat Kü tüp ha ne si”, 15 Mart Cu mar te si
sa at 12.00’de aç� la cak.

Ba� ta Ka d� köy lü ay d�n lar ol mak üze -
re çok sa y� da sa nat ç� ya da ir bil gi ve bel-
 ge ler ile ta rih, ede bi yat ve sa nat
ki tap la r�y la bel ge le ri nin yer ala ca �� kü -
tüp ha ne, Ka d� köy’ün kül tür ha ya t� na ye ni
bir de �er da ha ka ta cak. Ta rih, ede bi yat ve
sa nat ko nu la r� na odak la nan bir ih ti sas ki-

 tap l� �� ola rak hiz met ve re cek olan kü tüp -
ha ne de, ba� ta Ka d� köy lü ay d�n lar ol mak
üze re çok sa y� da sa nat ç� ya da ir bil gi ve
bel ge ler ile ta rih, ede bi yat ve sa nat ko lek -
si yon la r� yer ala cak, söy le �i ve et kin lik ler
dü zen le ne cek.

� “YEL DE ��R ME N� SA NAT”
Ka d� köy Be le di ye si’nin aç� l� �� n� ya-

 pa ca �� özel me kân lar dan bir di �e ri de
Yel de �ir me ni’nde ki Fran s�z Ki li se si.

Ra sim pa �a Ma hal le si’nde 1895 y� l�n -
da ma nas t�r okul ve ki li se ola rak in �a
edi len Ta ri hi Not re Da me du Ro sa -
ire Ki li se si, “Yel de �ir me ni Sa nat”
ad�y la 14 Mart Cu ma gü nü hiz me te

aç� l� yor. 
Uzun sü re at�l du rum da olan 119

y�l l�k  ta ri hi bi na, Ka d� köy Be le di ye -
si’nce res to re edi lip, ti tiz lik le ye ni sa nat
me kâ n� ola rak ha z�r lan d�. 19. yüz y�l
Tan zi mat dö ne mi ta rih sel mi mar l�k an� -
t� olan es ki Fran s�z Ki li se bi na s�n da (Yel -
de �ir me ni Sa nat) çe �it li sa nat et kin lik le ri
ve ak ti vi te ler dü zen le ne cek. 

Fran s�z Ki li se bi na s�, 2011 y� l�n da
Ta ri hi Kent ler Bir li �i Ya r�� ma s�’nda
ödü le la y�k gö rül mü� tü.

14 - 20 MART 20142 SANATKÜLTÜR

Kadıköy’ün en güzel 
tarihi binalarından

ikisi bu hafta hizmete
açılıyor. Aylardır ince

bir restorasyondan
geçen Yeldeğir-
meni’ndeki eski
Fransız Kilisesi

kültür sanat
merkezine, 

Şehremaneti binası
ise kütüphaneye

dönüştürüldü. 

Kadıköy’ün iki özel tarihi
binası HALKA AÇILIYOR
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314 - 20 MART 2014HABER

Kuşdili Çayırı’nda Kurbağalıdere’nin doğal
yatağının İstanbul Büyükşehir Belediyesi

(İBB) tarafından onaylı imar planına aykırı
olarak değiştirildiği öne sürüldü.

Ka d� köy’de es ki Sa l� Pa za r� ola -
rak bi li nen Ku� di li Ça y� r�’nda
Kur ba �a l� de re’nin do �al ya ta -

�� n�n �s tan bul Bü yük �e hir Be le di ye si
(�BB) ta ra f�n dan onay l� imar pla n� na
ay k� r� ola rak de �i� ti ril di �i öne sü rül -
dü. Üçün cü de re ce do �al S�T ala n�
olan Ku� di li Ça y� r�’nda ya p� lan de re
�s lah ça l�� ma s�, Ku� di li Plat for -
mu’ndan tep ki al d�. 

�BB yet ki li le ri hak k�n da suç du yu -
ru sun da bu lu nan Ku� di li Plat for mu, 7
Mart Cu ma ak �a m� de re ya ta ��n da ya -
p� lan ça l�� ma y� mü hür le me ey le mi
yap t�.

Al t� yol Bo �a’da bu lu �an grup “Ne
AVM ne oto park, Ku� di li ye �il ka la -
cak”, “De re ler do �al ya ta ��n da ak ma -
l�” ya z� l� pan kart lar ve “Bü yük �e hir
eli ni Ku� di li’nden çek”,
“Di ren Hev sel Ka d� -
köy se nin le”,
“Ser ma ye de fol
Ku� di li bi -
zim”, “Ka d� -
köy bi zim
Ku� di li bi zim”
dö viz le riy le Ku� -
di li’ne do� ru yü rü -
yü�e ba�lad�. 

Kur ba �a l� de re �an ti ye ala n� na gi -
ren grup bu ra da bir ba s�n aç�k la ma s�
yap t�.

� “BU �N �A AT KA ÇAK”
�an ti ye ala n�n da Ku� di li Plat for -

mu ve Ca fe ra �a Da ya n�� ma s� ad� na
aç�k la ma ya pan Gül süm Gö kalp, Ku� -
di li Plat for mu ola rak �s tan bul Bü yük -
�e hir Be le di ye si’nin il gi li bi rim le ri ne
gi de rek uy gu la nan pro je yi ve mec lis
ka rar la r� n� is te dik le ri ni an cak ve ril -
me di �i ni söy le di.

Gö kalp, S�T ala n�n da Kur ba �a l� -
de re’nin ya ta �� n�n de �i� ti ril me si için
ya p� lan in �a at�n da ka çak ol du �u nu
kay det ti.

�s tan bul Bü yü �e hir Be le di ye si’nin
suç i� le di �i ni söy le yen Gö kalp, sav c� -
l� �a suç du yu ru sun da bu lun duk la r� n�,

an cak he nüz ya n�t ala ma d�k la r� n� be-
 lirt ti. Gö kalp, Ku� di li’nin yok edil me -
si ne ses siz kal ma ya cak la r� n� be lirt ti.

Aç�k la ma n�n ar d�n dan grup �an ti -
ye ka p� s� n� tem si li ola rak mü hür le di. 
� KU� D� L� EY LEM LE R� GE R�

ADIM AT TIR MI� TI
2007’den bu ya na

AVM pro je siy le gün-
 de me ge len Ku� di li
Ça y� r� için AVM ve
150 bin met re ka re lik
in �a at ala n� içe ren

imar pla n� Çev re ve
�e hir ci lik Ba kan l� �� ta -

ra f�n dan Ocak 2013’te on-
ay lan m��, Ka d� köy lü le rin

tep ki si ni çek mi� ti. Ma y�s 2013’te Ba -
kan l�k plan da k�s mi de �i �ik lik ler yap -
t�, an cak AVM ala n� n� ko ru du. Mes lek
oda la r� n�n ve Ka d� köy lü le rin iti raz la r�
üze ri ne �BB Tem muz 2013’te AVM
içer me yen an cak ala n�n ya r� s� n�n al t� -
na oto park ön gö ren ye ni bir imar pla -
n� ha z�r la d�. An cak bu plan, Çev re ve
�e hir ci lik Ba kan l� �� ta ra f�n dan he nüz
onay lan ma d�.

De re ya ta �� ile il gi li Kur ba �a l� de -
re’nin �s lah ça l�� ma s� n� içe ren 14 Ma -
y�s 2013’te �BB ta ra f�n dan ha z�r la nan
plan hâ lâ yü rür lük te. �an ti ye ala n� na
�BB Alt ya p� Hiz met ler Mü dür lü �ü ta -
ra f�n dan as� lan pro je ye gö re de re ya -
ta �� do �al ya ta ��n dan ç� ka r� la rak, es ki
Sa l� Pa za r� ala n�n or ta s�n dan ge çen
yo la ka dar ka vis len di ri le cek.

GÜNÜB�RL�K TURLAR 

KONAKLAMALI TURLAR
� 15-16/ 22-23 MART CMT-PZR. MUDANYA- TR�LYE- BURSA  �EH�R TURU DAH�L (1 GECE -2 GÜN) 
� 21-23  MART CMT-PZR KAPADOKYA TURU - UÇAKLI  (2 GECE- 3 GÜN )
� 22-23 MART  CMT-PZR ED�RNE TURU (1GECE- 2 GÜN ) FASILLI AK�AM YEME�� 
� 05-06  N�SAN CMT-PAZAR ESK��EH�R - ODUNPAZARI TURU (1 GECE 2 GÜNLÜK) 

� 23 MART PAZAR ZEYREK- FENER - TAR�H�  BALAT (KARIYE MÜZES�)-YEMEKL�
� 27 /29 MART MA�UK�YE’ DE BAHAR - SAPANCA  ( BRUNCH DAH�L )
� 05 N�SAN CUMARTES� KUMKAPI’ DA  AK�AM E�LENCES� -YEMEKL�
� 06 / 13 N�SAN  PAZAR SAKARYA - AKYAZI - �EREF�YE KÖYÜ -YEMEKL�  
� 12 N�SAN CMT MUDANYA - TR�LYE -  KUMYAKA - YEMEKLI
� 10/17 N�SAN PER�.  CUMALIKIZIK- SA�TABAT KÖYÜ KANYONU-YEMEKL�

BAHAR UYANDI VE B�Z� BEKLER

Kuşdili Platformu’ndan
Kurbağalıdere için eylem

YURTDIŞI 
TURLARI

21-23 MART CUMA-PAZAR
ÜSKÜP-OHRİD-MANASTIR
TURU -UÇAKLI ( VİZESİZ )

SEZON TOUR
Tel: 0216 372 35 77/78  

Tursab A 5096
www.tatilkeyfiburada.com

Ba�dat Cad No: 517-
Çatalçe�me / Bostancı
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4 14 - 20 MART 2014

KADIKÖY BELEDİYESİ
GÖNÜLLÜLERİ

HAFTALIK ETK�NL�K PROGRAMI
Ba�vuru Tel: 0216 346 57 57 / 14-24 MART 2014

KONFERANS, SEM‹NER, SÖYLE�‹ ve PANEL

OSTEOPOROZ
Dr. Nursel Gürtunca

Tarih: 14.03.2014
Saat: 14.00

Yer: Feneryolu Gönüllü
Evi

Düzenleyen: Kad�köy
Belediyesi Feneryolu

Gönüllüleri
RENKLER�N

HAYATIMIZDAK�
ÖNEM�

Renk Dan��man� Nilgün
Kural

14.03.2014/14.00
Yer: Kriton Curi Park�

Gönüllü Evi
Düzenleyen: Kad�köy
Belediyesi Gönüllüleri

SA�LIKLI YA�AM
Diyetisyen Sumra

Özbay
14.03.2014/14.00

Yer: Sahray�cedid Defne
Park Gönüllü Evi

Düzenleyen: Kad�köy
Belediyesi Sahray�cedit

Gönüllüleri
AYIN �A�R� “Z�YA

OSMAN SABA-CAH�T
SITKI TARANCI

Zeliha Ongun Özbay,
Gazeteci-Yazar Cahit

Özbay
Tarih: 15.03.2014

Saat: 14.00
Yer: Feneryolu Gön. Evi

Düzenleyen: Kad�köy
Belediyesi Feneryolu

Gönüllüleri
ÖMRÜN �K�NC�

BAHARINI EN �Y�
�EK�LDE GEÇ�RMEK

Bestekâr-�air Erol
Göngör

Tarih: 16.03.2014
Saat: 14.00

Yer: Fenerbahçe Mah.
Gönüllü Evi

Düzenleyen: Kad�köy
Belediyesi Fenerbahçe

Mah. Gönüllüleri
ALZHE�MER

Uzm. Dr. Gamze 
Ero�lu Ar��

Tarih: 18.03.2014
Saat: 14.00

Yer: Ac�badem Gön. Evi
Düzenleyen: Kad�köy
Belediyesi Ac�badem

Gönüllü Evi
ÇANAKKALE

�EH�TLER� ANMA
�air-Yazar Fevzi Oker,

�air Mürsel Üstün
�air Ahmet Polat
Tarih: 18.03.2014

Saat: 14.00
Yer: Caddebostan

Kültür Merkezi B Salonu
Düzenleyen: Kad�köy
Belediyesi Bostanc�

Gönüllüleri
“LAT�FE HANIM” F�LM

GÖSTER�M�
Yazan: �pek Çal��lar,
Yöneten: Ali Akyüz
Tarih: 18.03.2014

Saat: 14.00
Yer: Feneryolu Gön. Evi

Düzenleyen: Kad�köy
Belediyesi Feneryolu

Gönüllüleri
ÇANAKKALE

�EH�TLER� ANMA
Tarih: 18.03.2014

Saat: 14.00
Yer: Kriton Curi Park�

Gönüllüleri
Düzenleyen: Kad�köy
Belediyesi Kriton Curi

Park� Gönüllüleri
�LKYARDIM SEM�NER�

Dr. Demet Özkan
Tarih: 19.03.2014

Saat: 14.00
Yer: Fenerbahçe Mah.

Gönüllü Evi 
Düzenleyen: Kad�köy

Belediyesi Fenerbahçe
Mah. Gönüllüleri

A�LE �Ç� �LET���M
�leti�im: Nepal Fahri
Ba� Konsolosu Prof.

Günseli Malkoç
19.03.2014/14.00

Yer: Kriton Curi Park�
Gönüllü Evi

Düzenleyen: Kad�köy
Belediyesi Kriton Curi

Park� Gönüllüleri
STRESLE BA�A

ÇIKMANIN YOLLARI
Psikolog Aycan Bulut

19.03.2014/14.00
Yer: Zühtüpa�a Gön.

Evi
Düzenleyen: Kad�köy
Belediyesi Zühtüpa�a

Gönüllüleri
SUEDA TÜRKSANAT

MÜZ��� KOROSU
KONSER�

�ef Serkan Ekin
19.03.2014/20.00

Yer: Kad�köy
Evlendirme Dairesi

Düzenleyen: Kad�köy
Belediyesi Hasanpa�a

Gönüllüleri

MARMARA TSM
KOROSU KONSER�
�ef: Faruk Kestiren 
20 Mart 2014/20.00
Yer: Bar�� Manço

Kültür Merkezi
Düzenleyen: Müzik

Gönülülleri
ÇEVRE B�L�NC�

A�AÇLANDIRMA
20 Mart 2014/14.00

Yer: Rasimpa�a
Gönüllüleri

Düzenleyen:
Rasimpa�a Gönüllüleri
ANIILAR VE MÜZ�K

69
Konuk Sanatç�lar
Keman Sanatç�s� 

Talat Er
Ud Sanatç�s� Hakan

Günay
19.03.2014/20.00
Yer: Caddebostan
Kültür Merkezi A

Salonu
Düzenleyen: Kad�köy

Belediyesi Müzik
Gönüllüleri

“BEN ANADOLU”
Tiyatro Oyunu

19.03.2014/20.30
Yer: Halis Kurtça
Kültür Merkezi

Düzenleyen: Kad�köy
Belediyesi Tiyatro

Gönüllüleri
Davetiyelidir. �leti�im:

0545 454 16 58
BEREKET VE �ÜKÜR

ÇALI�MASI
Ki�isel Geli�im Uzman�

Melda Tuncel
20.03.2014/14.00

Yer: Fenerbahçe Mah.
Gönüllü Evi

Düzenleyen: Kad�köy
Belediyesi Fenerbahçe

Mah. Gönüllüleri
ORGAN NAKL� VE

ORGAN BA�I�I
ORGAN�ZASYONU

Prof. Dr. Koray Acarl�
20.03.2014/14.00

Yer: Kozyata�� Kültür
Merkezi Konferans

Salonu
Düzenleyen: Kad�köy
Belediyesi Kriton Curi

Park� Gönüllüleri
SABA TÜRK SANAT

MÜZ��� KOROSU
KONSER�

�ef Muharrem Y�ld�r�m
20.03.2014/20.00

Yer: Kad�köy
Evlendirme Dairesi

Düzenleyen: Kad�köy
Belediyesi Müzik

Gönüllüleri
ÇANAKKALE

�EH�TLER� VE
MEHMET AK�F
ERSOY ANMA

Edebiyat Ö�retmeni,
Ressam A. Ece Olpak

21.03.2014/14.00
Yer: Ac�badem Gön. Evi
Düzenleyen: Kad�köy
Belediyesi Ac�badem

Gönüllüleri
SANATÇI Ç��DEM
TUNÇ �LE HAYATA

DA�R HER �EY
21.03.2014/14.00
Yer: Caddebostan
Kültür Merkezi B

Salonu
Düzenleyen: Kad�köy
Belediyesi Erenköy

Gönüllüleri
HAYATIN HER

ALANINDA �NSAN
�L��K�LER�

Psikolog Bilgin Balyos
21.03.2014/14.00

Yer: Feneryolu Gön.
Evi

Düzenleyen: Kad�köy
Belediyesi Feneryolu

Gönüllüleri
ESK� KADIKÖY VE

�STANBUL
FOTO�RAFLARI
(Slayt Gösterisi)
Haz�rlayan Yücel

Müftüo�lu
21.03.2014/14.00

Yer: Kriton Curi Park�
Gönüllü Evi

Düzenleyen: Kad�köy
Belediyesi Kriton Curi

Park� Gönüllüleri
SU HAYATTIR

Çevre Okur Yazar�
Banu Y�lmaz

22.03.2014/14.00
Yer: Kozyata�� Kültür

Merkezi Toplat� Salonu
Düzenleyen:

Kad�köy Belediyesi
Feneryolu Gönüllüleri
V�CDAN VE SEVG�
Spiritüalist, E�itmen

Fulya Aykaç
24.03.2014/14.00

Yer: Göztepe Gön. Evi
Düzenleyen: Kad�köy
Belediyesi Göztepe

Gönüllüleri

HABER

SÜREKEN’İN SERGİSİ CKM’DE
RESSAM N. Mine

�epiklio�lu Süreken’in ilk
ki�isel resim sergisi, 14
Mart Cuma günü saat

18.00’de Kad�köy
Belediyesi Caddebostan

Kültür Merkezi’nde (CKM)
aç�l�yor. Süreken’in sergisi,

21 Mart Cuma gününe
kadar gezilebilecek.

� SÜREKEN’�N
ÖZGEÇM���

1973 ylnda �stanbul’da
do�du. Ortaö�renimini
Özel Moda Kolejinde

tamamladktan sonra 1992
ylnda Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi’nin

yetenek snavlarn kazand
ve Resim Bölümüne girdi.

1999 ylnda Üniversitesinin Resim
bölümü Ne�e Erdok atölyesinden

mezun oldu. 2003 ylnda
Mimar Sinan Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Resim program Yüksek

Lisans e�itimini
tamamlad. Devlet
okullarnda ve özel

kurslarda resim
ö�retmenli�i yapan

sanatç ayn üniversitede
Sanatta Yeterlik

programndan ise 2012
ylnda mezun oldu.

Mine Süreken’in katld�
sergiler de �unlar:

-2004: Anadolu Sanatçlar Derne�i 
8 Mart Sergisi, �stanbul

-2004: Ö�retmenler Sergisi, �stanbul
-2004: Dört Kadn Dört

Mevsim, �stanbul
-2001: Beyo�lu

Akademililer Sanat
Merkezi Karma Resim

Segisi
-2000: Deniz Müzesi

Yar�ma Sergisi
-1999: Tekel Yar�ma

Sergisi
-1999: MSU Mezunlar

Sergisi
-1999: Kalp Vakf Sergisi
-1998: Kalp Vakf� Sergisi

Acıbadem’de ‘Kentsel
Dönüşüm’ semineri

Ti yat ro Gö nül lü le ri, 6 �u bat Per �em be
ak �a m�, Ba r�� Man ço Kül tür Mer ke -
zi’nde “Ber nar da Al ba’n�n Evi” ad l�

oyu nu sah ne le di ler. 
Ün lü �s pan yol �a ir ve oyun ya za r� Fe de -

ri co Gar ci a Lor ca’n�n yaz d� �� oyun da; Ber -
nar da; çift lik evin de ak�l has ta s� an ne si ve 5
k� z� ile bir lik te ya �a mak ta d�r. Ko ca s� n�n ölü -
mün den  son ra ge le nek le ri ge re �i 8 y�l sü re -
cek bir yas sü re ci ne gi rer. Bu yas sü re sin ce;
an ne si k�z la r� ve ça l� �an la r� üze rin de des pot -
lu �u ile bas k� kur mak ta d�r. Bu bas k� dü ze -
nin de evin k�z la r� da ken di ara la r�n da, a�k la -
r� ve do �al  dür tü le ri ge re �i ça t�� ma lar ya �a -
mak ta d�r lar. Feo dal top lum lar da  ge le nek ler
ve di nin ka d�n lar üze rin de ki y� k� c� et ki si nin
tra je di si ni an la tan oyun, Ka d� köy Be le di ye si
Ti yat ro Gö nül lü le ri’nin re per tu var oyun la -
r�n dan. Oyu na yo �un il gi gös te ren se yir ci le -
rin ba z� la r� sa lo na gi re me di, ba z� la r� da
ayak ta ve yer le re otu ra rak iz le mek zo run da
kal d�. Yo gun il gi, bu oyu nun iz le yi ci ler le da -

ha bü yük sa lon lar da ye ni den bu lu� ma s� n�n
bir ih ti yaç ol du �u nu gös ter di. Gü lin Ek �i’nin
yö net ti �i, re ji si ni Me li ha Ça� la yan-Fer di
Tin ta�’�n yap t� �� oyu nun de ko ru Mu har rem
De mir-Fer hat Y�l maz-Ser hat Ak�n’a, kos -
tüm-grup ça l�� ma s� ve mü zi �i Fer hat Y�l -
maz’a, afi� ta sa r� m� Ula� Da� l�’ya ait. Fo -
to� raf la r� n� Mah mut Bo lat ile Ay sel Ke çe -
li’nin çek ti �i oyun da sa lon da da Er tan Cem
Y�l d� r�m gö rev yap t�. Oyun da rol alan lar da
�un lar: Ber nar da: Fey zi ye Se mer ci O�uz,
Pon çi a: Müj de Can kut Ki per, Ade la: M�s ra
Tunç, An gus ti as: Di lek Öz yi �it, Mar ti ri o:
�rem Ya vu zer, Mag da le na: Mer ve Sü mer,
Ame li a: Ne vin Y�l maz, Ma ri a Jo se fa: Öz lem
Al gül, Hiz met çi: Ya se min Tu rak, Pru den ci -
a: Se val Tu� cu,  Genç K�z: �lay da Sü mer,
Kom �u ka d�n lar: Se val Tu� cu-Ha cer Ne vin
Er tür-Se ma Sa ru ha no� lu Di len ci: Gü lin Ek -
�i, Köy de li kan l� la r�: Ser hat Ak�n-Se lim Ay -
gün-Bo ra Sa d�k lar-Gü lin Ek �i-Gök han Ak -
bal-Fer hat Y�l maz

GÖZTEPE Gönüllü Evi, Dosteller
��itme Engelli Yuva ve �lkokul

ö�rencilerini 21 �ubat’ta Mehmet Naci
Aköz Uçurtma Müzesi’ne götürdü.

Atölyede uzmanlar yard�m�yla
uçurtmalar yapan çocuklar,

uçurtmalar�yla birlikte mutlu bir �ekilde
okullar�na döndüler.

Tiyatro Gönüllüleri 
yine sahnedeydi

KADIKÖY BELED�YES� GÖNÜLLÜLER�
“KADIKÖY” TEMALI 7. GELENEKSEL RES�M

YARI�MASI

“KADIKÖY” temalı 7. Geleneksel Resim Yarı�ması’nın bu yılki konusu,
“KHALKEDON’dan KADIKÖY”e oldu.

Tüm sanatçılara açık olan yarı�manın tekni�i serbesttir. Büyük kenar 100
cm’den büyük, küçük kenar 40 cm’den küçük olmayacaktır.

Eserlerin son teslim tarihi: 12 -13 Mayıs 2014, 12.00 - 17.00 saatleri arası
olacaktır.

Teslim Alma Yeri: Caddebostan Kültür Merkezi 4. kat
Haldun Taner Sok. No: 11 Caddebostan

Sergi: 27-30 Mayıs 2014 
Caddebostan Kültür Merkezi 4. Kat Fuayesi

Yarı�ma �artnamesi a�a�ıdaki yerlerden temin edilebilir:

Kadıköy Belediyesi Gönüllü E�itim ve Danı�ma Merkezi
Osmana�a Mah. Hasırcıba�ı Cad. No: 2 Kadıköy Tel.: 0216 346 57 57

Caddebostan Gönüllü Evi
Ya�arbey Sok. No:1/5  Plajyolu - Caddebostan

Bilgi: Ye�im MENDERES / 0533 641 21 01

Uçurtma Müzesi’ne gittiler

Ac� ba dem Gö nül lü Evi’nde geç ti �i -
miz gün ler de “Çev re-Kent sel Dö -
nü �üm” se mi ne ri var d�. Aç� l�� ko -

nu� ma s� n� Gö nül lü Evi Ba� ka n� Ne �e Uçak
ya pa rak, sö zü Ka d� köy Be le di ye si �mar
Mü dür Yar d�m c� s� Bih te rin Gü ven’e ver di.

Gü ven, kent sel dö nü �üm hak k�n da
bilgi ver di �i se mi ner le kar �� l�k l� ola rak so -
ru-ce vap �ek lin de su num yap t�. Fi kir te -
pe’den ge len ko nuk lar da, kent sel dö nü -
�üm ile il gi li çe �it li bil gi ler ve re rek, ka t� -
l�m c� la r� ay d�n lat ma ya ça l�� t� lar. Gü ven, il -

çe be le di ye si ola rak el le rin den ge len des te -
�i ver me ye ça l�� t�k la r� n� ifa de ede rek, bu
sü re ci ya k�n dan ta kip et tik le ri ni vur gu la d�. 

Se mi ner den fi kir sa hi bi ola rak ay r� lan
ka t� l�m c� lar, Ka d� köy Be le di ye si’ ne te �ek -
kür et ti ler. 
� ÜM�T YA �AR O�UZ CAN ANIL DI

Gö nül lü Evi’nde 18 �u bat Sa l� gü nü sa -
at 14:00’de �a ir Ümit Ya �ar O�uz can’�n
ya �am öy kü sü an la t�l d�. Aç� l�� ko nu� ma s� -
n� ya pan Gö nül lü Evi Ba� ka n� Ne �e Uçak,
sö zü e�i tim ko mi te si ba� ka n� Türk Di li ve

Ede bi yat ö� ret me ni Ece Ol pak’a b� rak t�.
Ece Ol pak, Ümit Ya �ar O�uz can’�n ha ya t�
sa na t� ve eser le ri hak k�n da bil gi ve re rek �i -
ir le rin den ör nek ler oku du. Ba� kan Ne �e
Uçak ve ka t� l�m c� lar da �ai rin eser le ri ve
�i ir le ri hak k�n da ko nu� tu lar. Et kin lik, da -
vet li le re ik ram lar da bu lu nul ma s�y la so na
er di.
� ACI BA DEM KO RO SU SAH NE DE

�ef Ni hal Ar da yö ne ti min de ki Ac� ba -
dem Mu si ki Ko ro su’nun 19 �u bat Sa l� ak -
�a m� Ka d� köy Ev len dir me Da ire si’nde ver -

di �i ya r� y�l kon se ri, ka la ba l�k bir ka t� l�m la
ger çek le� ti ril di. 

Gö nül lü Evi Ba� ka n� Ne �e Uçak’�n ve
Ka d� köy Be le di ye si Gö nül lü Mer ke zi yö -
ne tim Ku ru lu Üye si Ne si be Mü se vi to� -
lu’nun ko nu� ma s� n�n ar d�n dan kon ser ba� -
la d�. Ko ro nun ve so list le rin ses len dir di �i
�ar k� la ra ko nuk la r�n da ka t�l ma s�, kon se re
renk kat t�. Kon ser bi ti min de ko nuk sa nat ç�
Ka dir Ad� gü zel gü zel se si ve �ar k� la r� ile
ko nuk la r�  co� tur du. Ge ce, mut lu ve e� len -
ce li bir �e kil de son bul du

Mine Süreken’in (sa� ba�ta) Kadıköy
Belediyesi Sanat Galerisi’nde geçti�imiz yıl

açtı�ı sergiden bir kare.
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● Harika �ebnem
KARABIYIK - Çisem EREN

Bü yük çek me ce Be le di ye Ba� ka n�
Dr. Ha san Ak gün’ün Ka d� köy’e
he di ye et ti �i Nâ z�m Hik met Büs -

tü aç�l d�. Müj dat Ge zen Sa nat Mer ke zi
(MSM) bah çe si ne ko nu lan büs tün aç� l��
tö re ni 5 Mart Çar �am ba gü nü ger çek le� -
ti ril di.  

Tö re ne, Müj dat Ge zen ba� ta ol mak
üze re Bü yük çek me ce Be le di ye Ba� ka n�
Ha san Ak gün, Ka d� köy Be le di ye Ba� -
ka n� Se la mi Öz türk, Nâ z�m Hik met
Vak f� Ba� ka n� Rut kay Aziz, Na z�m
Hik met Vak f� Ba� kan Yar d�m c� s� Ta r�k
Akan, Ga ze te ci ler U�ur Dün dar, Y�l -
maz Öz dil ve yö net men Kan de mir Kon -
duk ile sa nat mer ke zi nin ö� ren ci le ri ka -
t�l d�. Nâ z�m Hik met büs tü nü Bü yük çek -
me ce’de gör dü �ü nü ve çok be �en di �i ni
be lir ten Müj dat Ge zen, “Sa y�n Ha san
Ak gün bir ben ze ri ni ar ma �an et ti” de di.
Büs tü he di ye eden Bü yük çek me ce Be -
le di ye Ba� ka n� Ha san Ak gün de “Bu ka -
dar muh te �em” di ye ni te le di �i in san lar -
la bir kaç da ki ka da ol sa bir ara da bu lun -
mak tan bü yük mut lu luk duy du �u nu
söy le ye rek, “Bu ra da ger çek Cum hu ri -
yet çi, Ata türk çü, can dan, bü tün yü rek le -
riy le özüm se mi� in san lar la be ra ber ol -
mak ba na bü yük mut lu luk ve ri yor” diye
konu�tu. Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se -
la mi Öz türk de MSM’nin he men ya n� na

bir park yap t�k la r� n� ha t�r la ta rak, “Müj -
dat’tan izin al d�k. Ora ya mo dern bir
hey kel ge le cek. �na n� yo rum ki okul la
çok bü tün le �e cek” �ek lin de ko nu� tu.
Ka d� köy be le di ye ba� kan l� ��n dan ya -
k�n da ay r� la ca �� n� ha t�r la tan Öz türk,
“Ay r� l� yo rum ama bu ha yat tan ay r�l m� -
yo rum. Yi ne Ata türk’ün yo lun da. Yi ne
de mok ra si yo lun da hep bir lik te mü ca de -
le ede ce �iz” dedi.

� �A� RE HER SA BAH 
‘GÜ NAY DIN’ DE MEK..

Nâ z�m Hik met Vak f� Ba� ka n� Rut -
kay Aziz de MSM’nin ö� ren ci le ri nin
çok �ans l� ol du �u nu söy le yen Aziz,
“�ai re ‘gü nay d�n’ di ye rek gü ne ba� la ya -
cak lar. �a ir de on la ra ‘el bet gü ne� li gün -
le ri gö re ce �iz ço cuk lar’ di ye cek. Bu
umut ha ya ta ge çe ne ka dar hep be ra ber
ya r�n la ra yü rü ye ce �iz” de di. Nâ z�m
Hik met Vak f� Ba� kan Yar d�m c� s� s� fa -
t�y la ko nu� tu �u nu söy le yen ün lü oyun cu
Ta r�k Akan da “Nâ z�m bi zim ho ca m�z.
Bi zi biz ya pan Nâ z�m Hik met. Siz le ri de
siz ya pan Nâ z�m Hik met ola cak t�r.
Mus ta fa Ke mal Ata türk’ün as ker le ri yiz.
Bu nu bi zim eli miz den hiç kim se ala ma -
ya cak t�r. Ne ya par lar sa yap s�n lar” di ye
ko nu� tu. Ga ze te ci U�ur Dün dar ise ko -
nu� ma s�y la her ke si gül dür dü. �ki si te mi
ol du �u nu söy le ye rek ko nu� ma s� na ba� -
la yan Dün dar, “Bi ri si Ka d� köy Be le di ye
Ba� ka n� Se la mi Öz türk’e, �u gör dü �ü -
nüz gü ze lim par k� TÜR GEV’e (Bi lal

Er do �an’�n Vak f�) ba ��� la mak var ken
siz le rin hiz me ti ne sun mu�, oy sa ha y�r i�i
ya pa bi lir di, ba ��� la ya rak” di ye ko nu� tu.
Dün dar’�n bu söz le ri ö� ren ci ler ta ra f�n -
dan al k�� lan d�. �kin ci si te mi nin Bü yük -
cek me ce be le di ye ba� ka n� na ol du �u nu
ifade eden Dün dar söz le ri ni, “Öte ki ler
bal ya bal ya do lar la r� ta ��r ken; ora dan bu
ta ra fa Nâ z�m Hik met hey ke li ni ta �� d�.
Çok de �er li bir ça ba. Öte ki ler den bi zi
ay� ran da bun lar” di ye ta mam la d�. Ga -
ze te ci Y�l maz Öz dil de, ‘ya sak lar ok ya -
nu su için de bir ada’ ola rak ni te le di �i
Müj dat Ge zen Sa nat Mer ke zi’nre bir ça -
k�l ta �� ola bil dik le ri için çok mut lu ol -
duk la r� n� söy le di. Y�lmaz Öz dil, “Siz ler
de bu ra n�n bir par ça s� ol du �u nuz için to -
run la r� n� za bi le b� ra ka bi le ce �i niz bir mi -
ra sa sa hip si niz” de di.

Büyükçekmece’den Kadıköy’e
“NÂZIM” hediyesi

Büyükçekmece Belediyesi’nce Müjdat Gezen Sanat
Merkezi’ne hediye edilen Nâzım Hikmet büstü açıldı.

KAYIP iLANI
Nüfus Cüzdan�m� kaybettim.

Hükümsüzdür.
�rem Hilal KAYIKLIK

01.12.2013 tarihinde Nüfus
Cüzdan�m� kaybettim.

Hükümsüzdür.
Ceylan KAYGUSUZ

Bak�rköy Sa�l�k Meslek
Lisesinden alm�� oldu�um

diplomam� kaybettim.
Hükümsüzdür.

�smigül ÖZO�LU
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● Sem ra ÇE LE B�

Mü ni be Mil let ta ra f�n dan oy na nan tek
ki �i lik oyun “Ha ya t� m�n Bil gi si”
Mart ay�n da �s tan bul’da fark l� sah ne -

ler de ser gi len me ye de vam edi yor. 
“Ha ya t� m�n Bil gi si” bir ka d� n�n hi kâ ye si.

Ta n� d�k, bil dik ve s� ra dan. Met ro da ya n� m� za
otu ran, va pur da te le fo nu nu kur ca la yan. Ha ya -
t�n ko� tur ma ca s� içe ri sin de dur mak bil mek si -
zin yu var la nan. “Ba� ka tür lü bir �ey”i ara yan
ama ne onu var ede cek ka dar güç lü ve ce sur,
ne de onu unu ta cak ka dar iki yüz lü olan. A��k-
m��, ait-mi�, mut lu-ymu� gi bi ya pa ya pa ro -
lün de us ta la �an; a��k, ait, mut lu olan. Ama ne
ya par sa yap s�n, için de ki ses le ri sus tu ra ma yan. 

Be yaz ya ka l� bir ka d�n ça l� �a n�n, bir su -
num s� ra s�n da ben li �i nin de rin lik le ri ne do� ru
ç�k t� ��  yol cu lu �u an la tan oyun, ken di si de bir
be yaz ya ka l� ça l� �an olan Öz gür Akar su ta ra -
f�n dan ya z�l d�. Ha yal le ri, geç mi �i ve top lum sal
ta n�m lar ara s�n da s� k� ��p kal m�� bir bi re yin ç�� -

l� �� ola rak ni te len di re bi le cek “Ha ya t� m�n Bil-
 gi si”nde Mi ni be Mil let tek ki �i lik per for man -
s�y la 14 Mart Cu mar te si ak �a m� KaST Sa lon
Ka d� köy’de ola cak. Oyun cu ve dans ç� Mü ni -
be Mil let, özel bir okul da e�it men lik ya pan bir
ö� ret men. Ö� ren ci lik y�l la r�n dan iti ba ren bir -
çok te le viz yon, dans ve ti yat ro pro je sin de yer
ala lan Mil let son ola rak geç ti �i miz y�l, IDANS
Av ru pa Ko mis yo nu’nun Kül tür Prog ra m� ta ra -
f�n dan des tek le nen Jar din d’Eu ro pe a�� çer çe -
ve sin de ger çek le� ti ri len “Down to the Earth”
ad l� ça� da� dans per for man s� n�n ko re og raf l� -
�� n� yap m�� t�. 

Üni ver si te ya �a m� bo yun ca �TÜ Sah ne -
si’nde son ra s�n da da Sey yar Sah ne’de ti yat ro
ya pan oyu nun ya za r� Öz gür Akar su ise �u an -
da özel bir �ir ket te ça l� �� yorr. Geç mi� te Mu rat
Uyur ku lak’�n “Har” ad l� ro ma n� üze ri ne bir
oyun la� t�r ma de ne me sin de bu lu nan ya za r�n
“Ha ya t� m�n Bil gi si” ilk öz gün me tin ça l�� ma -
s� ola rak dik kat çe ki yor. 

● Gök çe UY GUN

�s tan bul’da ya �a yan genç Fran s�z fo to� raf ç�
Mat hi as De par don’un “S� n�r la r�n Öte sin de”
(Be yond the Bor der) ad l� ser gi si Mo da’da

aç�l d�.  Ana do lu ya ka s� n�n önem li kül tür ve sa -
nat ad res le rin den bi ri ha li ne ge len Sa int-Jo seph
Fran s�z Li se si’nde ki
ser gi, De par don ob-
 jek ti fi ara c� l� �� ile bi l-
in me yen bir Al t�n
�e hir’e aç� lan ka p�
ola rak gö rü len Av ru pa
li man la r�n da ki göç-
 men le rin zor lu yol cu -
lu �u na odak la n� yor.
De par don'un iz b� ra kan bu çar p� c� 30 fo to� raf -
l�k di zi si, ac� ma s�z ve uzak bir dün ya n�n mut-
 suz in san la r� na bir yüz ka zan d� r�r ken umu dun
gü cü ne adan m�� bir hi kâ ye yi an la t� yor. Sa nat -
ç� ya, 22 Mart’a dek aç�k ka la cak ser gi yi ve “s� -
n�r la r�” sor duk.. 

� Göç ko nu suy la il gi len me ye ba� la ma n�z
na s�l ol du?

Göç üze ri ne olan bu pro je 2009’da ba� la -
d�, o dö nem Bel çi ka’day d�m ve ken di ma hal -

lem de, 100’den faz la göç me nin sür dür mek te
ol du �u bir aç l�k gre vi ne �a hit ol dum. Bu in san-
 lar 20’den faz la fark l� ül ke den gel mi� ler di ve
Bel çi ka top rak la r� üze rin de ki du rum la r� n�n nor-
 mal le� me si ni ve ta n�n ma y� is ti yor lar d�. Grev 52
gün sür dü, bu 52 gü nün so nun da bir in san ya -

�a m� n� kay bet ti. Bu göç men ler Bel -
çi ka’da ya sal bir sta tü ye sa hip
ola bil mek için u� ra �� yor lar d� sa de -
ce. Bu de ne yim be ni de rin den sars -
t�, bu te ma üze ri ne ça l�� ma ya ka rar
ver dim.

� Ve son ra ha re ke te geç ti niz,
öy le mi?

Pro je co� ra fi ola rak Fran sa’n�n
Man� k� y� la r�n da ki

Ca la is �eh rin de
start al d�. 2 y�l bo -
yun ca genç Af-
 gan la r� iz le ye rek,
Tür ki ye’den Ba t�
Av ru pa’ya, Yu na -
nis tan’a, �tal ya’ya
Fran sa’ya ve �n gil -
te re’ye do� ru yö ne -
len ka çak göç

ro ta s� n� ta kip et tim.
� Pe ki göç mev zu suy la

ki �i sel ba �� n�z/il gi niz
ne dir? 

Ben he pi mi zin göç
te ma s�y la ki �i sel bir ba ��
ol du �u nu dü �ü nü yo rum.
He pi miz ba� ka bir yer ler -
den ge li yo ruz ve 21.yüz -
y�l da sa de ce bu lun du �u
ye re ait olan, hep ora da, do� du �u yer de ka la bi -
len in san çok na dir. 

� Siz de �s tan bul’da ya �a d� �� n� za gö re bir
“göç men”  sa y� l�r m� s� n�z? Ne ler his se di yor -
su nuz bu ko nu da? 

Ha y�r, ken di mi tam ola rak bir
göç men gi bi his set mi yo rum. Çün kü
bu ra ya ken di is te �im le gel dim ve
ül ke mi ter k et mek için hiçbir se be -
bim de yok tu. Ben sa de ce bir ya-
 ban c� y�m..

� Ser gi nin is mi dik kat çe ki ci.
Han gi s� n�r la r� kas te di yor su nuz
ve bu s� n�r la r�n öte sin de ne var? 

S� n�r la r�n Öte sin de, in san lar
ta ra f�n dan ha ri ta lar üze rin de çi zil mi� s� n�r la r�

a� ma ya ça ba la yan, ken di le ri ve ai le le ri için da -
ha iyi bir ge le cek ara y� ��n da olan
adam ve ka d�n la r�n ka der le rin -
den iba ret . On lar ço �un luk la ül -
ke le ri ni yok eden yok sul luk ve
sa va� tan kaç�yorlar.

� Ek le mek is te di �i niz bir
�ey var m�?

Bu ser gi için ge ri ka lan
tüm bil gi ler �u an Sa int-Jo seph Li se -

si’nin du var la r�n da as� l� du ru yor….
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pey ce y�l ön ce Eren köy’de otur du -
�u muz apart ma n�n pen ce re pan jur -
la r�n dan bi ri ça l�� maz ol du… Bu i� -
ler le u� ra �an en ya k�n atöl ye ye ba� -

vur dum. Ay n� gün pan jur us ta s� bir genç
adam ka p� y� çal d�. Spor gi yim li. Fi ya ka l�
saç la r� ve aya ��n da uzun konç lu ve
uzun ca to puk lu ‘kov boy çiz me le ri’ var…
‘De �i �im’ ve ‘kü re sel le� me’ söy le mi nin
ba �� n� al�p git ti �i dö nem. El bet her sos -
yal ta ba ka n�n genç le ri ge nel e�i li me
uyup ‘glo bal le �e cek ler’! Ney se; ev üçün -
cü kat. Genç pan jur us ta s� n�n i�a ret et ti -
�i miz pen ce re ye yö nel me siy le, aç�p
pen ce re nin çer çe ve si ne s�ç ra ma s� bir an
sür dü. To puk lu çiz me ler le ba sa rak pen -
ce re nin d� ��n da ve yu ka r� ya yer le� ti ril mi�
pan jur yu va s� na uza n� ver di. Bu son de -
re ce çe vik ve h�z l� dav ra n�� la e� za man l�
ola rak be nim de yü re �im ve ak l�m ay n�
h�z la ye rin den oy na d�… Adam, bir eliy le
çer çe ve ye tu tu nu yor, di �e riy le bo zuk
pan ju ru kur ca l� yor. Ken di mi de hay ret te
b� ra kan se ri bir dav ra n�� la kov boy çiz -
me li us ta n�n ko lu na ve be li ne sa r� l�p içe -
ri çek mem bir ol du. Ay n� an da sert çe
söy len mek te yim: 
“Kar de �im de li mi sin sen? Üçün cü ka t�n
pen ce re sin de, bu ka dar dik kat siz d� �a r�
sar k� l�r m�? Git bir ka y�� ya da ha lat al,
içe ri ye ba� lan” fi lan gi bi ko nu� mak ta -
y�m…

Us ta, sa kin ve ken din den emin �e -
kil de ve be ni kü çüm se ye rek; “B�’�EY
OL MAZ AB�” de yi ver di ve ek le di; “Biz
her gün ya p� yo ruz”

Ne de me li? Ben ‘ol maz’� çe ki ver -
dim. Ak�l l� ca laf lar et me ye bi le ba� la -
d�m; “Be la bir de fa ge lir; her an ol maz;
usul di ye bir �ey var d�r; ön lem al ma -
dan böy le i�e kal k� �� l�r m�? Ya dü �er -
sen ne ola cak? Sen de ya na cak s�n; el -
bet ben de; ben bu so rum lu lu �u ve
teh li ke yi gö ze ala mam” gi bi sin den
tep ki söz le ri ni s� ra la y� ver dim.

Kov boy çiz me le riy le içe ri at la yan
us ta, ce vap la d�: “Abi, sen bu i�in ya -
p�l ma s� n� is ti yor san �öy le bir d� �a r� da
ge zi nip gel; ba �� ma dert ol ma… Yok sa
ben gi de yim i�i ba� ka s� na yap t�r.” Ge -
ri si ni bo� ve re lim.

B�’�EY OL MAZ AB�, yer le �ik, be -
ton la� m�� bir zih ni ye tin ifa de si dir. As�r -
lar bo yu bi lim/bil gi/tek no lo ji ya rat mak
ve üret mek ten uzak kal m�� se vim li ül -
ke mi zin ka rak te ris tik dav ra n�� ka l�p la -
r�n dan d�r. Son de re ce be lir le yi ci dir.

Gün lük ha ya t�n çe �it li edim le rin de
ken di ni gös te rir. U� ra n� lan za rar la r�n
bir ço �un da ‘bi �ey ol maz abi’ zih ni ye -
ti nin iz le ri ni gö re bi lir si niz. Bu du rum
aca ba tek no lo jik üre ti mi; da ha do� ru -
su bu lu� ve ke �if le ri ya pa ma m��; mad -
di uy gar l� ��n ürün le ri ni yal n�z ca it hal ve
tak lit ede rek kul lan ma n�n ge tir di �i bir
al�� kan l�k ve ko lay c� l�k m� d�r? Üre tim
ve ima lat hiç ku� ku suz ya ra t� c� l�k tan,
bi lim den kay nak lan ma n�n ya n� s� ra el -
bet top lu ma me tot lu ça l�� ma ve i� ter -
bi ye si ni de ve rir. Üre ten, mal ze me nin
de �e ri ni de, öne mi ni de, kul la n�m esas
ve �art la r� n� da bi lir.

Ko nu yu bi raz da ha ge nel le� ti re -
lim… Bir çok tra fik ka za s� na bu zih ni -
ye tin se bep ol du �u nu dü �ün me mek
müm kün mü? Tuz la ter sa ne le rin de ki
i� çi ölüm le rin de, Di lo va s� Sa na yi böl -
ge si ne rad yas yon lu at�k la r�n giz li ce
gö mül me sin de, in �a at sek tö rün de;
bo ya ha ne ler de ted bir siz lik ler ve me -
tot suz luk/usul süz lük le rin yol aç t� �� can
ka y�p la r�n da ‘bi �ey ol maz abi’ yak la �� -
m� n�n dam ga s� yok mu dur?

Ço �u dep rem de ol du �u gi bi, 1999
Göl cük/Ya lo va dep rem le rin de be to -
nun/de mi rin esir gen me sin de ay n�
dam ga y� gör mü yor mu yuz?

Bar ba ros Bul va r�’nda ve Dol ma -
bah çe’ye inen yo ku� ta ne den se ge -
nel lik le “Özel Halk Oto büs le ri”nin fre ni
pat la y�p be la ç� kart ma la r�n da ki se bep
ay n� de �il mi dir?

Bu lu�, ke �if, ya ra t� c� l� ��n an cak bi -
lim sel e�i tim le ula �� la cak de �er ler ol -
du �u nu tek rar la ma ya ne ge rek var di -
ye dü �ü ne bi lir si niz. 

Sev gi li yur du muz da ne ya z�k ki bu
ba sit ger çe �i sü rek li ha t�r la mak ve ha -
t�r lat mak ih ti ya c� 21. yüz y�l da bi le sür -
mek te.

Ger çek ten uy gar bir ha yat için, uy -
gar dün ya n�n üret ti �i mal la ra dü� kün
ve me rak l� ol mak yet mez. As lo lan on -
la r� üre te bil mek tir. Üre te bil me nin; ya -
ra t� c�, bu lu� çu ol ma n�n yo lu ise ce ha -
le tin ik ti da r�y la ola nak s�z d�r.

Se rin kan l� bir ba k�� la Tür ki ye’nin
uy gar l� �a eri� mek için 200 y�l d�r bu ce -
ha let cen de re siy le bo �u� mak ta ol du -
�u nu gö rü rüz.

�mam Ha tip Okul la r� için ‘bi’�ey ol -
maz ca n�m’ di yen si ya set çi ve ay d�n la -
r�n, bir �ey de �il, bin �ey ol du �u nu
kav ra m�� ol duk la r�n dan emin de �i lim.

Murat  KATOĞLU

E

B�’�EY OLMAZ AB�!

Ka d� köy’ün sim ge
ki tap ç� la r�n dan
Pen gu en Ki ta be -

vi, Ka d� köy lü okur la r� -
na “mad di so run lar”
ne de niy le ve da et ti. �t -
ha ki Ya y�n la r� ile Pen -
gu en Ki ta be vi'nin sa hi bi
Ünal Ko çak,  Ra di kal
Ki tap’a ver di �i rö por taj -
da 3 y�l bo yun ca za rar
et tik le ri ni ve ar t�k bu du ru mu da ha faz la ta �� -
ya ma d�k la r� n� be lir te rek, yal n�z ca ki tap sa tan
bir ki ta be vi ola rak zin cir ma �a za la r�n ki tap
d� ��n da ki sa t�� la r� ön ce le me si nin ken di le ri ni
s� rat köp rü sü ne ta �� d� �� n� söy le di. Ko çak,
“Bir ki ta be vi nin sa de ce ki tap sa ta rak ha ya t� -
n� sür dü re me ye ce �i ni gör dük. Ki ta be vi mi zin
ru hu nu de �i� tir me nin ba� lan g�ç ta ç�k t� �� m�z

yo la uy gun dü� me di -
�i ni dü �ün ce siy le
üzü le rek bu ka ra r� al -
mak zo run da kal d�k”
de di. Ko çak, Ka d� -
köy’de okur lar dan
çok bü yük des tek al -
d�k la r� n� vur gu la ya -
rak, “Bir çok ger çek
ki tap oku ru du ru ma
çok üzül dü. Bi zim da -

ha az ma li yet ler le iler le yen ay lar da tek rar
Ka d� köy’de sa de ce ‘ki tap’ sa ta cak bir ki ta b-
e vi olu� tur ma gi ri �i mi miz ola bi lir. Bu gi ri �i -
min okur la r� m� z�n des te �iy le ola ca �� da
a�i kâr” di ye ko nu� tu.

Fa ce bo ok say fa s�n da “Ara d� �� n�z tüm ka -
set, cd, dvd ve k�r ta si ye ürün le ri ni, ci ci li bi-
 ci li �ey le ri Pen gu en Ki ta be vi'nde
BU LA MAZ SI NIZ! Fo to ko pi çe kil mez, pvc
kap lan maz! Çün kü Pen gu en ad� üs tün de Ki -
ta be vi” di yen Pen gu en’in Ka d� köy �u be si,
18 y� la ya k�n sü re dir Ka d� köy Çar ��’da hiz -
met ve ri yor du. Ka pa nan ki ta be vi nin ye ri ne,
zin cir bir koz me tik fir ma s� n�n aç� la ca �� be-
 lir ti li yor.

� PEN GU EN C� LER ÜZ GÜN…
Pen gu en’in ke penk in dir me si ki tap se ver -

le ri üz dü. Sos yal med ya dan ba z� tep ki ler �öy -
le;

� Her git ti �im de yo lum il la bu ra ya dü -
�er di. Han gi ki ta b� sor sa n�z bu la bi lir di niz.
çün kü bu ra da si zi içe ri gir di �i niz an da “en
çok sa tan lar” lis te si de �il,  tat l� tat l� do la nan
bir ke di kar �� lar d�. 

� Ka d� köy'e an lam ka tan yer ler den bi riy -
di.

� Ki tap al ma y� ke yif ha li ne ge ti ren gü zel
emek çi le ri için de, ora da ke yif le ki ta b� hiss -
se den biz ler için de fe na ol du…

� Ki tap sa tan bir dük kan dan zi ya de, ar -
t�k çok da e�i ne rast lan ma yan “ki tap ko kan”
bir yer di. 

� Ke di ni zi ve ki tap la r� n�z öz le ye ce �iz.

Kadıköy’den ‘Sınırların
Ötesi’ne uzanan fotoğraflar

“Hayatımın Bilgisi”          
Kadıköy’de

Penguen’in
Kadıköy’e
VEDASI…

MATHIAS Depardon, 1980 y�l�nda
Fransa'da do�du. Brüksel'de

gazetecilik okudu. 2010 y�l�ndan beri
Türkiye'de ya��yor. “S�n�rlar�n

Ötesinde” projesiyle Getty Re-
portage'�n Yeni Yetenek listesine

girdi. Ba�ta Wall Street Journal  ve
Le Monde olmak üzere çe�itli ya-
banc� gazete ve dergilerle serbest

foto�rafç� olarak çal���yor. 

DEPARDON KİMDİR?

Beyaz yakalı bir kadın çalı�an
tarafından yazılan ve i�

ya�amına sıkı�an bir kadının
anlatan “Hayatmın Bilgisi”, 

14 Mart’ta KaST Salon
Kadıköy’de izleyenle

bulu�uyor. 
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● Semra ÇELEB�

�s tan bul Oyun cak Mü ze si Char li e
Chap lin’in özel e� ya s� olan
ve fo to� raf lar da sa nat ç� -

n�n oy nar ken gö rül dü �ü
�ar lo oyun ca �� n�,
ABD’de ki bir aç�k ar t�r -
ma dan sa t�n ala rak Tür -
ki ye’ye ka zan d�r d�.
Ün lü si ne ma oyun cu su
Char li e Chap lin için, can-
 lan d�r d� �� �ar lo ka rak te ri
ola rak ya p� lan ve ken di si ne ar-
 ma �an edi len e�i ol ma yan oyun cak,
�s tan bul Oyun cak Mü ze si’ne do la y� s�y la da
Ka d� köy’e gel mi� ol du. Bun dan böy le Ka d� -
köy, tüm dün ya dan �ar lo be be �i gör me ye
ge len me rak l� la r� a��r la ya cak. 

Si ne ma ta ri hi nin unu tul maz ka rak ter le -
rin den bi ri olan �ar lo be be �in �s tan bul’a ge -

li �iy le il gi li �s tan bul Oyun cak Mü ze si’nin
ku ru cu su Su nay Ak�n ve da vet li le rin ka t� l� -

m�y la 6 Mart Per �em be gü -
nü bir ba s�n top lan t� s�

dü zen len di.
Ga ze te ci ler

Can Dün dar,
Ab bas Güç -
lü, Ne bil Öz-
 g e n  t ü r k ,
ti yat ro sa nat -

ç� s� Le vent
Üzüm cü ve e�i

Eb ru Üzüm cü’nün
de ka t�l d� �� ba s�n top -

lan t� s�n da, si ne viz yon gös te ri -
mi nin ar d�n dan Su nay Ak�n, �ar lo be be �in
öy kü sü nü an lat t�. 

� �AR LO �LK KEZ 1914’TE 
SE Y�R C�Y LE BU LU� TU

Bu y�l do �u �u nun 100. y� l� kut la nan,
Char li e Chap lin’in 1914’de oy na d� ��
“Ve ne dik’te Ço cuk Oto mo bil Ya r�� la -
r�” fil min de ilk kez se yir ci le rin kar �� s� -
na ç� kan �ar lo ka rak te ri, k� sa sü re de
ün le nir ken, y�l lar geç tik çe si ne ma ta -
ri hi nin ölüm süz le ri lis te sin de ilk s� ra -
ya yer le� ti. ABD’de Scho en hut
fab ri ka s�n da üre ti len �ar lo be be �i, sa -
nat ç� için özel ola rak ta sar lan d� ve
ken di si ne ar ma �an edil di. Char li e
Chap lin çok sev di �i �ar lo oyun ca �� n�,
1920’li y�l lar da bir ha y�r i�i için sa t� �a
ç� ka r�r ken, �ar lo be be �i, ge li ri ana -
oku lu ya p� m�n da kul la n�l mak ama c�y -
la dü zen le nen aç�k ar t�r ma da, o
dö nem de önem li bir de �er olan 500
do la ra, Char li e Chap lin’in ar ka da ��
Wil li am Mor ris ta ra f�n dan sa t�n al�n -
d�.

� KÜ TÜP HA NE �Ç�N GE L�R 
KAY NA �I OL DU

Em ma ve Wil li am Mor ris’in ölüm-
 le rin den son ra va ris le ri, oku ma sev gi -
si a�� la ma s� için �ar lo be be �in Sa ra nac
La ke kü tüp ha ne sin de ser gi len me si ne
izin ve rir ken, Char li e Chap lin’in
oyun ca �� n� gör mek için ge len zi ya ret -
çi le rin al d� �� ödünç ki tap lar kü tüp ha ne
için bir ge lir kay na �� olu� tur du. Ana -
oku lu ya p� m�n dan son ra ki tap oku ma
al�� kan l� �� na hiz met eden �ar lo be bek,

1970’li y�l lar da bir ha y�r ku ru mu na ve ril di.  
Oyun cak için, 2013 y� l� Ara l�k ay�n da

Tek sas’ta bir aç�k ar t�r ma dü zen len di.
�a ir, ya zar, oyun cu ve mü ze ci Su nay
Ak�n, New York’ta ya �a yan ya k�n ar -
ka da �� Ek mel An da’dan,
aç�k ar t�r ma y� ta kip et me -
si ni ve be de li ne olur sa
ol sun, �ar lo be be �i ken -
di ad� na al ma s� n� is te di.
Böy le lik le �ar lo’nun oyun-
 ca ��, do �u mu nun 100. y� -
l�n da �s tan bul’un Göz te pe
sem tin de bu lu nan
Oyun cak Mü ze -
si’ne gel mi� ol -
du. 
� “SAH NE

I�IK LA RI NI
�S TAN-
 BUL’A
ÇEK M�� 
OL DUK”
Su nay Ak�n,

�ar lo be be �in �s-
 tan bul’a ka zan d� r�l -
ma s�y la il gi li
�un la r� söy le di:

“De mok ra si nin
ta ri hin de mü ze le rin
öne mi ni y�l lar d�r an-
 lat mak la kal m� yor,
ül ke me de bu ko nu -
da so mut ör nek ler

ka zan d�r ma ya ça l� �� yo rum. Mü ze ler bir top -
lu mun bel le �i dir. Mü ze le rin de �e ri ni kav ra -

ya ma yan bir ül ke Alz he imer ol mu� in sa na
ben zer ve gel di �i ye ri bi le me di �i gi bi gi -

de ce �i yö nü de gö re mez. �ar lo’nun do -
�u �u nun 100. y� l�n da, Char li e
Chap lin’in bu özel oyun ca -
�� n� mü ze mi ze ka zan d� -
ra rak, sa nat

dün ya s� n�n sah -
ne ���k la r� n�
bir kez da ha
�s tan bul’un
ü s  t ü  n e

çek mi� ol -
duk. �ar lo film le -
rin de hep
ba r�� tan, hak s�z l� -

�a u� ra yan -
d a n ,

e m e k -

 ten, sev gi den ve kar -
de� lik ten ya na
ol mu� tur. Ne mut lu ki ar -
t�k �ar lo da bi zim le. �s tan -
bul Oyun cak Mü ze si ola rak
bil gi top lu mu ol mak ve ül ke mi ze ka -
zan d�r ma ya ça l�� t� �� m�z de �er ler ko nu sun da
ar t�k da ha da güç lü yüz!”

� CHAP L�N �Ç�N TEK B�R ADET
YA PI LAN �AR LO BE BEK

�S TAN BUL’DA
Su nay Ak�n,  ilk aç�l d� ��n da dün ya da ki

ör nek le ri ara s�n da or ta s� ra lar da bu lu nan �s-
 tan bul Oyun cak Mü ze si’nin, mü ze ye emek

ve ren ler ve des tek le yen ler sa ye sin de
dün ya da oyun cak mü ze le ri ara s�n da

ak la ge len ilk 3-4 mü ze den bi ri ha-
 li ne gel di �i ni vur gu la d�.

Dün ya da bu oyun ca ��n hiç -
bir ör ne �i nin bu lun ma d� �� n�,
Chap lin için özel ola rak bir
ta ne ha z�r lan d� �� n� an la tan
Ak�n, �s tan bul Oyun cak
Mü ze si’nde bu oyun ca ��n
ya n� s� ra 1920’li y�l lar da
üre ti len �ar lo oyun cak la -
r� n�n da ser gi len di �i ni
söy le di.

Tür ki ye �� Ban ka s�,
Tür ki ye �� Ban ka s� Kül tür
Ya y�n la r�, Ana do lu Ha yat
Emek li lik, Fa ber Cas tell,

Ta d�m G� da, Anel, Jo tun,
Isu zu gi bi mü ze ye kat k� su -

nan ve des tek le yen ku rum la ra
te �ek kür eden Su nay Ak�n,  eli -

ne bir fut bol to pu ala rak,  “Tür ki -
ye’de fut bo la ve ri len de �e rin, mad di

kat k� n�n yüz de 1’i kül tür sa na ta ve ril -
sey di, �ar lo’nun fil min de an lat ma ya ça l�� t� -
�� da ha ba r�� ç�l ve sev gi do lu bir dün ya da
ya �� yor olur duk” de di.

Şarlo 100. yılında Kadıköy’de!Şarlo 100. yılında Kadıköy’de!Şarlo 100. yılında Kadıköy’de!Şarlo 100. yılında Kadıköy’de!Şarlo 100. yılında Kadıköy’de!Şarlo 100. yılında Kadıköy’de!

SUNAY Ak�n konu�mas� s�ras�nda
Charlie Chaplin’in Türkiye’yle ili�ki-
sine dair gerçek bir öyküyü de an-

latt�. Ak�n’�n anlatt���na göre Chaplin,
�kinci Dünya Sava�� sürerken kat�ld���

bir radyo program�nda Türkiye’ye
seslenmi�ti. 1942 y�l�na denk gelen
bu radyo program�nda Chaplin bir
Nasreddin Hoca f�kras� anlatm��t�.

F�kra �öyleydi: 
Hocan�n kap�s� çal�n�r. Kom�usu

e�e�ini ödünç ister. Hocan�n niyeti
olmad��� için “E�e�im burada de�il”
der. Kom�u giderken e�ek ah�rdan

an�r�r. Kom�u hocaya der ki “Be
adam utanm�yor musun koca

sakal�nla yalan söylemeye?” Nasret-
tin hoca �öyle cevap verir: “Yahu

bana m� inanacaks�n �u e�e�in an�r-
mas�na m�?”

Charlie Chaplin, bu f�kray� anlatt�ktan
sonra sava�ta Almanya’ya yak�n

tutum tak�nan Türkiye’ye �öyle
seslenir: “Türkiye’de beni sevenlere
mesaj�m �u: E�eklerin an�rmas�na m�

inanacaks�n�z yoksa insanlar�n
söylediklerine mi?”

Nasreddin Hoca ile �arlo’nun tarihte
ilk kez bu radyo program�nda bir

araya geldi�ini söyleyen Sunay Ak�n,
bu röportaj� sayfalar�nda yay�mlayan

bir gazetenin iki ay kapat�ld���n� 
belirtti. 

CHAPLİN 1942’DE TÜRKİYE’YE SESLENMİŞTİ

Sinemanın öncüsü
ve dâhisi, modern
palyaço Şarlo’nun
yaratıcısı Charlie

Chaplin’in dünyada
bir eşi olmayan
Şarlo oyuncağı

artık Göztepe’deki
İstanbul Oyuncak
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Şarlo 100. yılında Kadıköy’de!
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Mart ay� n� ye ni hiz met le ri nin ta n� t� -
m� na ay� ran Ka d� köy Be le di ye si,
ge çen haf ta y� da yi ne ye ni aç� l�� -

lar la ge çir di. Aç� l�� la r�n iki si 7 Mart Cu ma,
di �e ri de 9 Mart Pa zar gü nü ya p�l d�. 

Cu ma gü nü Göz te pe’de ki es ki Me te -
oro lo ji ara zi si ne ya p� lan De mok ra si Par k�
ve par k�n için de ki Ço cuk Ruh Sa� l� �� Mer -
ke zi’nin ye ni bi na s� aç�l d�. Pa zar gü nü de
Do �a Par k� Ka d� köy lü le rin hiz me ti ni su -
nul du. Ka d� köy’e ve da et me ye ha z�r la nan
Be le di ye Ba� ka n� Öz türk, aç� l�� lar da yap-
 t� �� ko nu� ma lar da, gö re vi s� ra s�n da her za -
man ye �il alan la r�n ima ra aç�l ma ma s� n�
ken tin na mu su ola rak ka bul edip, bu ko nu -
da mü ca de le et tik le ri ni söy le di. Öz türk,
“Ör ne �in Me te oro lo ji ara zi si nin ima ra aç�l-
 ma s� ko nu sun da da tek da va aç�p hu ku ki
mü ca de le eden ku rum Ka d� köy Be le di ye -
si’dir. Bu ko nu nun ta ri he not dü �ül me si ni
is ti yo rum. Bu ala na
ya p� lan bi na la r� as la
içi mi ze sin dir me -
dik. �s tan bul Bü -
y ü k  � e  h i r
Be le di ye si’nin yap-
 t� �� imar de �i �ik lik -
le ri ile ye �il alan dan
ko nut ala n� na çev ri -
len yer ler için 100’e
ya k�n da va aç t�k.
Bu ça ba sa ye sin de -
dir ki bir çok ala n�
ko ru duk ve ye �il
kal ma s� n� sa� la d�k.
Biz ler, ben den ön -
ce ki be le di ye ba� ka -
n�m Cen giz Öz yal ç�n ile bu ko nu da
gö re vi mi zi tam yap t�k. Ben den son ra ge le -
cek olan ar ka da �� m�n da ay n� du yar l� l� ��
gös te re ce �in den �üp hem yok. Çev re ko nu -
sun da �im di her kes du yar l�. Ne re de bir
a�aç da l� kop sa he men te le fon, ma il ya da
sos yal med ya ile du yu lup, bu ko nu da he -
men bir olum lu tep ki olu �u yor. Bu da ye �i -
lin ko run ma s� için mut lu luk ve ri ci” de di.
Ka d� köy’de park sa y� s� n� art t�r mak için ka -
za n� lan en kü çük bo� ala n� da hi par ka dö -
nü� tür dük le ri ni vur gu la yan Öz türk, “Es ki
bir yer le �im olan Ka d� köy’de park ya pa cak
alan bul mak ta zor la n� yo ruz. Ka mu la� t�r ma
ya da sa t�n al ma yo luy la al d� �� m�z en kü -
çük ala n� da hi ço cuk lar için oyun ala n�, ye -
ti� kin ler için spor ya p�p din le ne bi le cek le ri
park ha li ne dö nü� tü rü yo ruz. Bu nu ba �a ra -
bil di �i miz öl çü de ken di mi zi mut lu his se di -
yo ruz. Mev cut park la r� m� z� ye ni le ye rek
semt sa kin le ri nin hiz me ti ne su nu yo ruz.
Umut edi yo rum ki mev cut ya p� la r�n ye ni -
len me si ile ile ri ye dö nük ye ni alan lar aç� la-
 cak ve da ha faz la park yap ma im ka n� m�z
do �a cak” di ye ko nu� tu. Ka d� köy’de park lar
ko nu sun da bek len ti le rin yük sek ol du �u nu
da kay de den Öz türk, es ki den ço cuk park-
 la r�n da sa de ce ço cuk lar oy nar ken, �im di
her ya� gru bu nun park la r� kul lan d� �� n�,
spor ya p�p, va kit ge çir di �i ni be lirt ti. Öz -
türk, Ka d� köy’de ki park la r� da bu bek len ti -

ler do� rul tu sun da ye ni den di zayn et tik le ri -
ni söy le di.

� DO �A PAR KI AÇI LI �I �K� 
BA� KA NI BU LU� TUR DU

Sah ra y� ce did Do �a Par k� aç� l� �� na Ka -
d� köy’ün bir ön ce ki  Be le di ye Ba� ka n�
Cen giz Öz yal ç�n da ka t�l d�. Öz yal ç�n,
“Sev gi li Ba� ka n� ma te �ek kür edi yo rum.
89’dan ba� la yan ve de vam eden bir lik te lik
bo zul ma ya cak. 20 y�l l�k gö rev sü re niz de
çok gü zel i� le re im za at t� n�z. �ah s�m ve
ma hal lem ad� na hiz met le ri niz den do la y� te -
�ek kür ede rim” de di. Sah ra y� ce did Muh ta -
r� Se val Öz kan da “2.5 y�l d�r muh tar l�k
ya p� yo rum. Bu 3. park aç� l� �� m�z. Di �er
park la r� m�z da ye ni len di, gü zel le� ti. Ka d� -
köy’de ya �a ma n�n ay r� ca l�k ol du �u nu biz -
le re his se ti ren Ba� ka n� m� za, ye �i le
has sa si ye ti ola rak bir ma hal le muh ta r� ola -
rak çok min ne ta r�z” de di.

� ÇO CUK LA RA ÜC RET S�Z
TE RA P�…

Ka d� köy �l çe sin de ya �a yan, ön ce lik li 0-
6 ya� ol mak üze re, 0-14 ya� ço cuk la ra, er-
 gen le re ve ai le le ri ne da ha mut lu ve hu zur lu
bir ge le cek sa� la mak he de fiy le yo la ç� kan
Ka d� köy Be le di ye si Ço cuk Ko ru yu cu Ruh
Sa� l� �� Mer ke zi ye ni ye rin de hiz me te de -
vam edi yor. Ye ni bi na s� na geç ti �i miz gün-
 ler de ta �� nan mer kez, Tür ki ye’de ki
ço cuk la ra yö ne lik ilk “ko ru yu cu ruh sa� l� -
�� mer ke zi” ola rak öne ç� k� yor. 14 Mart
2011’de Yel de �ir me ni'nde aç� lan mer kez -
de, o gün den bu ya na 2 bin 535 ço cu �a 21
bin 921 kez te ra pi se an s� ve ril di. Ay r� ca ye -
ti� kin ler de de 256 ki �i 2 bin 452 kez te ra pi
hiz me ti su nul du. 92 de fa tek rar la nan “Bir-
 lik te Çö zü yo ruz” ad l� se mi ner ler le 1811 ki -
�i ye ula �an mer kez, il çe ge ne lin de tüm ilk
ve or ta ö� re tim okul la r�n da bu lu nan ana s� -
n�f la r�n da ki 2 bin 405 ö� ren ci ye de ye rin de
ruh sal risk de �er len dir me si yap t�. Ka d� köy
Be le di ye si Ço cuk Ko ru yu cu Ruh Sa� l� ��
Mer ke zi’nde bi rey sel da n�� man l�k, grup te -
ra pi si, e�i tim grup la r�, zi hin sel ve duy gu -
sal du rum de �er len dir me si, an ne-ba ba
e�i tim se mi ner le ri, okul ve yu va da n�� -
man l�k uy gu la ma la r� ve top lum bi lin ci ni
art t�r ma ya yö ne lik ya z� l� ve gör sel ça l�� -
ma lar ya p� l� yor. Mer kez de uz man bir kad -
ro ta ma men üc ret siz hiz met ve ri li 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�
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Haf ta lık sü re li ye rel ga ze te

YA YIN KU RU LU

Kadriye KASAPOĞLU
Arife ÇALLIOĞLU - Aslı AYHAN

ezi Par k� gös te ri le ri s� ra s�n da
ek mek al ma ya git ti �i s� ra da,
po lis ta ra f�n dan ba ��n dan bi ber
ga z� fi �e �iy le vu ru lan Ber kin El -
van, 269 gün sü ren ya �am mü -

ca de le si ni kay bet ti. Vu rul du �un da 14
ya ��n day d�. O da yet mez mi� gi bi,
ölüm ha be ri nin al�n d� �� gün, has ta ne
önü ne çe vik kuv vet y� ��l d�. Tep ki
gös te ren ler le po lis ara s�n da ar be de
ya �an d�. ‘Has ta ne önün de’ bi ber ga z�
s� k�l d�. Gaz has ta ne nin içi ne ka dar
gir di. Yi ne bir ço cuk gaz fi �e �iy le ya -
ra lan d�. Ra hat s�z la nan e�i ni has ta ne -
ye ge ti ren bir adam ba ��n dan ya ra -
lan d� ve yi ne ay n� ma lum re zil lik ler!

Yi ne Ka d� köy’de, Be �ik ta�’ta, Es -
ki �e hir’de, An ka ra’da, Ko ca eli’nde,
An tal ya’da, Kay se ri’de, Bur sa’da, �z -
mir’de, An tak ya’da, Ça nak ka le’de,
Mu� la’da ve da ha ba� ka yer ler de ey -
lem ler ya p�l d�. Yi ne oran t� s�z mü da -
ha le ler ol du. Sa de ce ey lem le re ka t� -
lan la r�n de �il, vic da n� olan her ke sin
yi ne içi yan d�, yü rek ler s� z�m s� z�m
s�z la d�, bo �az lar dü �üm len di. Bu haf -
ta ka mu vic da n� na bir ta� otur du! Ha -
la oran t� s�z l�k, ha la üs te ç�k ma ça ba -
la r�...

Yö ne ti ci ler den “Tür ki ye’de bir ki �i,
iki ki �i, üç ki �i, dört ki �i po li se �id det
uy gu lar ken ölü yor, dün ya n�n al t� n� üs -
tü ne ge ti ri yor lar” di yen var, “Al lah
ver di Al lah al d�” di yen var, “14 ya ��n -
da ço cu �un so kak ta ne i�i var” di yen
var, “biz mi de dik o kar ga �a da ek -
mek al ma ya git di ye” di yen var... �n -
san da vic dan ol ma d�k tan son ra, da -
ha ne ler de mek i� ten bi le de �il!

Ha t�r la ya l�m.... 22 ya ��n da ki Ab -
dul lah Cö mert, An tak ya di re ni �in de
po lis ta ra f�n dan vu ru la rak öl dü rül dü.
Si lah s�z d�. Et hem Sa r� sü lük An ka ra
di re ni �in de po lis ta ra f�n dan vu ru la rak
öl dü rül dü. Si lah s�z d�. Meh met Ay va l� -
ta� Üm ra ni ye’de yü rü yü �e ka t� la rak
ey lem ya p� yor du, po lis ci piy le ezi le -
rek öl dü rül dü. Si lah s�z d�. Po lis me -
mu ru Mus ta fa Sa r� Ada na’da ki gös te -
ri ler de gö rev liy di, bir ey lem ci yi ko va -
lar ken köp rü den dü �e rek öl dü. �r fan
Tu na i�in den eve dö ner ken yo �un
ga za ma ruz b� ra k� la rak öl dü rül dü. Ali
�s ma il Kork maz Es ki �e hir di re ni �in de
po lis ta ra f�n dan dö vü le rek öl dü rül dü.
Si lah s�z d�. Ve da ha ni ce, gö zü ç� kan,
vu ru lan, dö vü len, sa kat b� ra k� lan, as -
t�m kri zi ge çi ren, kalp kri zi ge çi ren....

Bu ya z� y� Ber kin’in ce na ze si nin ol -
du �u gün ya z� yo rum. Kim bi lir bu gün
(ne ya z�k ki) ne ler ola cak! Ber kin
ölüm süz dür vs. gi bi söy lem le ri bir ke -
na ra b� ra ka l�m. Ber kin ‘öl dü rül dü’! Bu
ço cuk da, yu ka r� da say d� �� m�z di �er
in san lar da ci na ye te kur ban git ti. Bir
hu kuk dev le tin de ka ti lin ce za s� ila hi
ada le te b� ra k�l maz, b� ra k� la maz. Ber -
kin’in fai li kim?

Hal k�n bir k�s m� n�n olan lar dan ha -
be ri bi le yok, bir k�s m� ise “ha evet
duy dum öy le bir �ey ama böy le olay -
lar is tik ra r� bo zu lu yor” di yor. Bu ül ke -
nin in san la r� n�n di ni, ima n� var d� ha ni?
�n sa n�n do �u� tan ge tir di �i ada let
duy gu su na ne ol du? Bu mil le tin vic -
da n� ne re de?

As l ı  AY HAN

G

VİCDAN

8 14 - 20 MART 2014 HABER

Toplam 108 parkın bulunduğu Kadıköy’e son 1 ayda
4 park kazandıran Kadıköy Belediyesi, 16 Mart’ta da

Ziverbey’deki Sanat Parkı’nı açacak. 
Çocuklara ücretsiz terapi hizmeti sunan Kadıköy

Belediyesi Çocuk Koruyucu Ruh Sağlığı Merkezi de
yeni yerinde hizmete başladı.

KADIKÖY’DE
AÇILIŞ MARATONU
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● Semra ÇELEB�

8Mart Dünya Emekçi Kad�nlar Günü
mitingi 9 Mart Pazar günü Kad�köy’de
yap�ld�.  �stanbul 8 Mart Kad�n Platformu

taraf�ndan düzenlenen miting için binlerce
kad�n, Haydarpa�a Numune Hastanesi önünde
topland�. En önde 8 Mart Kad�n Platformu’nun
“Kad�n�z isyanday�z. Kurtulu�umuz ve özgür-
lü�ümüz için alanlarday�z” pankart� ta��n�rken,
ard�ndan platformu olu�turan kad�n örgütleri
kendi pankartlar�yla yer ald�.

Sosyalist Kad�n Meclisleri, “�syanday�z
evlere dönmeyece�iz” pankart�yla yer al�rken,
Özgür Genç Kad�n, “Özgürlü�e yürüyoruz”
yaz�l� pankart ta��d�. Sosyalist kad�nlar�n, “Ta-
cize, tecavüze, daya�a, kad�n cinayetlerine yok-
sullu�a, yolsuzlu�a, �rkç�l��a isyan” diye
ba��rarak ko�malar� mitinge canl�l�k katt�. Yeni
Demokrat Kad�n, “�iddetten, tacizden, tecavüz-
den, ayr�mc�l�ktan ar�nm�� ya�am alanlar� istiy-
oruz”, SDP’li kad�nlar da “Evlere s��m�yoruz,
sokaklar� istiyoruz” pankart� ta��rken, mitinge
Feminist kad�nlar, Anar�ist kad�nlar, Kad�n
Eme�i Kolektifi, �MECE, Kad�n Cinayetlerini
Durduraca��z Platformu, Halkevci Kad�nlar,
ÖDP’li Kad�nlar, Ac�badem Dayan��mas�’n�n
da aralar�nda oldu�u kurumlar da kat�ld�. Kam-
püs Cad�lar�, cad� k�yafetleriyle eylemde yerini
ald�. 

� KADIN GAZETEC�LER 
ÖNLÜKLER�YLE ÇALI�TI

Emek örgütlerinden ise TMMOB’lu kad�n-
lar, mor bantl� baretleriyle yer al�rken, TRT’ye

kar�� tepkilerini “Cinsiyetçilik TRT’de izlenir”
döviziyle 8 Mart alan�na yans�tt�. KESK’li ve
D�SK’li kad�nlar ile Petrol-�� Kad�n Dergisi de
pankartlar�yla yer ald�. D�SK Genel Sekreteri
Arzu Çerkezo�lu, D�SK Kad�n Komisyonu ile
birlikte yürüdü. Türkiye Gazeteciler Sendikas�
Kad�n Komisyonu da yürüyü�e kat�l�rken,
sendika üyesi kad�n muhabirler “Kad�nlar�n
kalemi medyay� özgürle�tirecek” yaz�l� önlük-
lerle çal��t�. Pek çok kortejde slogan ve
pankartlarda kad�n isyan� vurgusu yap�l�rken,
Gezi direni�i de k�rm�z�l� kad�n�n fo-
to�raf�yla yans�d�. Ritm aletleri
çalan kad�nlar, dans ederek
ve halay çekerek co�kulu
bir �ekilde Kad�köy
R�ht�m Meydan�’na
yürüdü. Ayn� zamanda
“�iddete, homofobiye,
transfobiye” kar��
düdüklerle, �sl�klarla ses
ç�kard�.

Yürüyü� boyunca “�taat et-
miyoruz, haddimizi bilmiyoruz”,
“Ya�as�n 8 Mart”, “Jin jiyan azadi”, “Ya�as�n
8 Mart, ya�as�n kad�n dayan��mas�”, “Kad�n
dü�man� hükümet istifa”, “Kürtaj hakt�r Ulu-
dere katliam”, “Tayyip kaç kaç kaç kad�nlar
geliyor”, “H�rs�z Tayyip Erdo�an”, “Özgelerin
hesab�n� soraca��z” sloganlar� at�ld�. Kad�nlar,
polis kontrol noktas�ndan geçerken “Tecavüzcü
polis hesap verecek” slogan�n� att�.

Mitingde kürsüden Gezi isyan� s�ras�nda
ya�am�n� yitiren Mehmet Ayval�ta�’�n annesi

Fadime Ayval�ta�, Roboskîli anne Miran Encü,
Onur Yaser Can’�n annesi Hatice Can ve Berfo
Ana an�l�rken, Berkin Elvan’�n annesi ve
Cumartesi Anneleri de selamland�.

� KADINLARI YOK SAYAN 
PART�LERE OY YOK

Miting program�, �stanbul 8 Mart Kad�n
Platformu ad�na 8 Mart bildirisinin okun-
mas�yla ba�lad�. Mitingin sunucular�ndan
Zeynep Derya Y�ld�z’�n okudu�u aç�klama
“Biz kad�nlar bu y�l 8 Mart’a Gezi isyan�nda

sokaklar� doldurmu�, barikatlar�n önünde
direnmi�, kentine, ya�am�na, kim-

li�ine, bedenine ve haklar�na
sahip ç�km�� iktidar kar��t�

bir öfkeyi büyütmü�,
meydanlarda bu direni�i
örgütlemi� kad�nlar
olarak geldik” sözleriyle
ba�lad�. Yerel seçimlere

vurgu yap�lan aç�klamada
�öyle denildi: “Kad�nlar� yok

sayan partilere oy yok. Biz
kad�nlar demokratik ve kat�l�mc�

siyaset ve e�it temsiliyet istiyoruz. Rant için
de�il, kad�nlar için düzenlenmi�, do�as� tahrip
edilmemi� ya�anabilir kentler istiyoruz.” Her
ilçede yeterli s���nak, paras�z sa�l�k ve psikolo-
jik dan��ma hizmeti veren kad�n dayan��ma
merkezleri talepleri dile getirildi. Çocuk ya�ta
evlilikler için “masumane” diyerek me�ru
gösteren Aile ve Sosyal Politikalar Bakan�
Ay�egül �slam’�n ele�tirildi�i aç�klamada kad�n
cinayetleri de hat�rlat�larak, “Erkek adalet
de�il, gerçek adalet istiyoruz” denildi; lezbiyen,
biseksüel ve trans kad�nlara yönelik �iddet ve
cinayetlerin politik oldu�una dikkat çekildi.
Kad�nlar�n güvencesiz çal��t�r�lmas�na kar��
“Tüm ev kad�nlar�na sosyal güvence ve
emeklilik hakk� istiyoruz” denilen aç�klama
“Bugün hep birlikte erkek devlet; elini
eme�imizden, bedenimizde çek diyoruz. Sizin
anlatt���n�z ‘mutlu kutsal aile’ masallar�na
karn�m�z tok. Bizleri evlerimize hapsede-
mezsiniz. Sokaklar� da, meydanlar� da, geceleri
de terk etmeyece�iz” sözleriyle tamamland�.

Mimar Mücella Yap�c� ve HDP E�ba�kan�
Sebahat Tuncel’inde konu�ma yapt��� miting,
so�uk ve ya���l� havaya ra�men söylenen
�ark�lar ve çekilen halaylarla co�kulu bir �e-
kilde sona erdi. 

14 - 20 MART 2014YA�AM 9
Kadınlar,

8 Mart Dünya
Emekçi
Kadınlar

Günü’nde
Kadıköy’de

bulu�tu;
“Bizleri

evlerimize
hapsedemez-

siniz. Sokakları
da meydanları
da geceleri de

terk
etmeyece�iz”
diye haykırdı.

16 Mart 1978 y�l�nda �stanbul
Üniversitesi Eczac�l�k Fakültesi

önünde katledilen 7 ö�renci bu y�l
çe�itli etkinliklerle an�l�yor.

16 Mart 1978'deki katliamn
ma�durlar ve tanklarn�n

olu�turdu�u “16 Mart Platformu”,
bu yl yine saldrn�n yap�ld��� yerde

ve saatte bulu�uyor. 
16 Mart Platformu’nun konuyla ilgili

olarak yapt��� aç�klama �öyle:
“2011 ylndan bu yana oldu�u gibi,

bu yl yine 16 Mart 1978'de
arkada�larmzn katledildi�i

Beyazt'ta, saat 13.00'de bulu�arak
Hatice Özen, Baki Ediz, Abdullah
�im�ek, Murat Kurt, Hamit Akl,

Ahmet Turan Ören ve Cemil
Sönmez’in ansna kzl

karanfillerimizi Eczaclk Fakültesi
önüne brakacak ve onlar

anaca�z. Ve tabii onlarla birlikte
daha iyi bir dünya için hayatn
esirgemeyen di�er yüzlerce,

binlerce arkada�mz da anaca�z.
Beyazt'taki anmann ardndan saat

15.30'da TMMOB Makine
Mühendisleri Odas �stanbul

�ubesi'nin (Katip Mustafa Çelebi

Mah. �pek Sok. No: 9/2)
Taksim'deki lokalinde bulu�arak

Platformumuz tarafndan hazrlanan
16 Mart Belgeseli'nin ilk gösterimini

yapaca�z. Yönetmenli�ini Enis
Rza ve Ebru �eremetli'nin yapt�

ve bizlerin anlatmna ve
tanklklarna dayanan belgesel
çal�malar geçen yl ba�lam�t.

Pazar günü yaplacak ilk gösterimin
ardndan belgeselin DVD'si için
yürütülen çal�malar sürecek. 

16 Mart Pazar günü saat 13.00'de
Beyazt'ta, saat 15.30'da da
Taksim'de bulu�mak üzere...

16 Mart Anti-fa�ist Ö�renci Günü
olsun!”

Kadınlar Kadıköy’den haykırdı:

TAK’tan Başkan’a teşekkür
TASARIM Atölyesi Kad�köy’de, 6

Mart Per�embe günü, Kad�köy
Belediye Ba�kan� Selami Öztürk,

Ba�kan Yard�mc�s� Mustafa
Demircanve Plan Proje Müdürü
�ule Onur a��rland�. 

KonTAK
konferanslar�
serisinde

misafir edilen
mimar Nevzat

Say�n
konferans�n�n

ard�ndan
TAKorTAK projesi

sunuldu. Tasar�m�n
gücüne inanarak tasar�mc�lara
ortam yaratt��� ve geçti�imiz

Nisan ay�nda Tasar�m Atölyesi
Kad�köy’ü faaliyete geçirdi�i için

Kad�köy Belediyesi Ba�kan�
Selami Öztürk’e, TAK

ortaklar�ndan ÇEKÜL Vakf�
Ba�kan� Metin Sözen ve Kentsel
Strateji kurucusu Faruk Göksu

taraf�ndan te�ekkür plaketi
sunuldu. Öztürk, çocuklu�unda

bir sinema binas� olan
ancak y�llar

içinde
y�k�lmaya
yüz tutan

binay�,
yard�mc�s�
Mustafa

Demircan’�n
da giri�imleri ile

restore edip
tasar�mc�lar için bir merkeze
dönü�türmekten duydu�u

memnuniyeti dile getirerek, tüm
genç tasar�mc�lara bu olu�uma

katk�da bulunarak TAK’�
sahiplenmeye davet etti. 

“KADINIZ, İSYANDAYIZ, ALANLARDAYIZ”

16 Mart Pazar günü önce
Beyaz�t’ta, sonra Taksim’deyiz!

Bundan 36 yıl once 16 Mart 1978 yılında katledilen 7 ö�renci
için arkada�larının ve tanıkların kurdu�u 16 Mart Platformu

bir dizi etkinlik düzenliyor. 

Geçen yılki
anmalardan

bir kare
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Po li sin at t� �� bi ber ga z� fi �e �iy le ba ��n -
dan vu ru lan ve Ok mey da n� E�i tim ve
Ara� t�r ma Has ta ne si’nde 269 gün dür

ko ma da olan 15 ya ��n da ki Ber kin El van, 11
Mart Sa l� sa ba h� sa at 07.00’de ya �a m� n� yi tir -
di. Ge zi di re ni �in de ya �a m� n� yi ti ren se ki zin -
ci genç olan Ber kin için bin ler ce in san
so kak la ra dö kül dü. Sa de ce Tür ki ye’de de �il
Lon dra, Pa ris ve New York ba� ta ol mak üze -
re bir çok Av ru pa ül ke sin de ve ABD’de Ber -
kin için so kak la ra ç� k�l d�. 

Ak �am sa at le rin de tüm il ler de ey lem ça� -
r� la r� ya p�l d� an cak ey lem le ri bek le ye me yen
ve öf ke si ni di le ge tir mek is te yen bin ler ce in -
san has ta ne ye ak�n et ti. Has ta ne önün de bek -
le yen le re de po lis mü da ha le si ge cik me di, bir
ki �i da ha ba �� na ge len gaz kap sü lüy le a��r
ya ra lan d�. 

Ber kin’in ce na ze siy le bir lik te Ok mey da -
n� Cem Evi’ne gi den kit le, so �uk ve ya ��� l�
ha va ya ra� men sa at ler ce so kak lar da bek le di,
ai le nin ya n�n da ol du. 

Bir çok il de de in san lar park lar da ve mey-
 dan lar da, el le rin de ek mek ler le ve “Ben Ber -
kin El van”‘ ya z� l� dö viz ler le otur ma ve
dur ma ey le mi yap t�. Dur ma ey le mi nin Ka d� -
köy’de ki ad re si ise Al t� yol Bo �a ve Ki li se
mey da n� ol du. 

� ÜL KE N�N HER YA NI EY LEM
ALA NI OL DU

Bü tün kent ler de ve �s tan bul’un pek çok
il çe sin de ya p� lan ey lem ça� r� la r� na uyan bin-
 ler, ak �am sa at le rin de il çe mer kez le ri ni dol -
dur du. Tak sim’den son ra en kit le sel ey lem
Ka d� köy’de ger çek le� ti ril di. “Ber kin El van
15’in de bir fi dan”, “Ber kin’in ka ti li AKP’nin
po li si”, “Fa �iz me kar �� omuz omu za”, “Ber -
kin El van ölüm süz dür” slo gan la r�
at� l�r ken, ESP ve SGD, Al t� yol’da
bir bi na ya “Öf ke li yiz ka til ler den
he sap so ra ca ��z”‘ pan kar t� as t�.
“Ber kin’in ö� ret men le ri”‘ im za s�y -
la da “Ber kin’i top ra �a de �il öf ke -
mi ze gö me ce �iz”‘ pan kar t� aç�l d�.

Uzun sü re Al t� yol’da ey lem
sür dü rü lür ken, kit le da ha son ra
AKP Ka d� köy �l çe Ba� kan l� ��’na
do� ru yü rü yü �e geç ti. Yol la ra ba ri -
kat lar ku ra rak yü rü yen kit le ye, po -
lis gaz bom ba s� ve taz yik li suy la
mü da ha le et ti. Mü da ha le so nu cu
plas tik mer mi ve gaz kap sü lüy le ya -
ra la nan lar ol du. Al t� yol ci va r�n da ki
tüm ara so kak lar da ça t�� ma lar ya -
�an d�. Di re ni� çi ler, bir be le di ye
oto bü sü nü de de vi re rek oto bü sü
ba ri kat ola rak kul lan d�. 

Es naf ve halk, ev le ri nin ve i� y-
er le ri nin ka p� la r� n� aça rak di re ni� -
çi le ri sak la d�. Po lis, ara so kak lar da
ay n� za man da rast ge le plas tik mer -
mi ve gaz bom ba s� at t�. Po li sin he -
def gö ze te rek gaz kap sü lü at t� �� da
bir vi de oy la ka n�t lan d�; po lis “vur
vur gö zün den vur” �ek lin de ar ka -
da �� na ta li mat ver di.  Po li sin at t� ��
gaz bom ba la r�n dan ba z� la r�, araç la -

ra isa bet et ti.
Ça t�� ma lar bir sü re son ra r�h t� ma kay d�.

R�h t� ma inen cad de ye de ba ri kat lar ku ru lur -
ken, sert ça t�� ma lar ya �an d�. Po lis, Os man
Ca mi önün de di re ni� çi le rin Al t� yol’a ç�k ma -
s� n� en gel le mek için ba ri kat kur du. Kit le da -
ha son ra Nu mu ne Has ta ne si yö nü ne do� ru
da ��l d�.

Ay n� da ki ka lar da Ba ha ri ye’de de ça t�� -
ma lar sür dü. Po li se ta� lar ve ha vai fi �ek ler le
kar �� l�k ve ril di.

� KA DI KÖY “SES” VER D�
Ey lem s� ra s�n da ve son ra s�n da ev le rin de

olan lar da so kak lar da po lis le mü ca de le eden
in san la ra ses ç� ka ra rak des tek ver di. Ge zi di -
re ni �in de ol du �u gi bi yi ne pen ce re ler de ten -
ce re ta va, dü dük ler ça l�n d�; al k�� lar la bir lik te
“Ka d� köy uyu ma Ber ki ne’e sa hip ç�k” slo-
 gan la r� at�l d�. Ka d� köy’ün so kak la r�n da geç
sa at le re ka dar ses ç� ka r� la rak Ber kin El van
için tep ki di le ge ti ril di.

� ES NAF KE PENK KA PAT TI
Ka d� köy es na f� da Ber kin El van’�n ölü -

mü ve so rum lu po lis le rin ha la ya ka la na ma -
ma s� na tep ki si ni ke penk ka pa ta rak gös ter di.
Bar lar So ka �� ola rak bi li nen Ka di fe So kak ve
Pi ri ça vu� So kak ba� ta ol mak üze re Ka d� -
köy’ün bir çok ye rin de ke penk ler in di, üze -
rin de “Ce na ze miz Var”, “Ço cuk lar öl me sin

�e ker de yi ye bil sin ler”, “Ber kin için ke penk
in di ri yo ruz”, “Ço cuk lar uyur ken su su lur,
ölür ken de �il” “Ce na ze do la y� s�y la ka pa l� -
y�z” ya z� l� dö viz ler as�l d�. 

� KA DI KÖY BE LE D� YE S� 
BER K�N �Ç�N GRE VE ÇIK TI

Ber kin El van’�n ce na ze si nin kal d� r�l d� ��
12 Mart Çar �am ba gü nü tüm ül ke de grev ve
boy kot ça� r� la r� ya p�l d�. Ok mey da n� Cem
Evi’nden al� n�p Fe ri köy Me zar l� ��’na def ne -
di len ce na ze ye yüz bin ler ce in san ka t�l d�. 

Ka d� köy Be le di ye si de 12 Mart gü nü
Ber kin için gre ve git ti. Be le di ye nin res mi
sos yal med ya he sa b� üze rin den ya p� lan du -
yu ru da; “Kü çük bir kar de �i mi zi kay bet tik,
grev de yiz. Acil du rum lar için 444 55 22′den
ile ti �im ku ra bi lir si niz. #Ber ki nEl van” ifa de -
si yer al d�.

14 - 20 MART 2014 HA BER

ÖN CE SEV Gİ �
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‹nal AY DI NO⁄ LU

ar ma ra Üni ver si te si’ne ba� l� iki
yük sek okul da ders ve ri yo rum.
Bi rin de Uy gu la ma l� Top lum sal
So rum lu luk der si, di �e ri ise Sos -

yal Gi ri �im ci lik ve Gö nül lü lük der si.
Mar ma ra Üni ver si te si Ge çen Dö nem
Rek tö rü Prof. Dr. Nec la Pur üni ver si te -
den ar ka da ��m d�. O’nun Rek tör lük dö -
ne min de Si vil Top lum Ku ru lu� la r� Ara� -
t�r ma ve Uy gu la ma Mer ke zi’nin ku ru lu -
�u nu, da ha son ra da Top lum sal Pro je -
ler Uy gu la ma ve Yö ne ti mi isim li tez li
Yük sek Li sans prog ra m� n�n ba� la t�l -
ma s� n� öner mi� tim. Ben de o prog ram -
da yi ne Gö nül lü lük ve Gö nül lü Pro je le -
ri der si ver mi� tim.

Di �er üni ver si te ler de top lum sal so -
rum lu luk ve gö nül lü lük le il gi li ders ler
var m� bil mi yo rum. Ama bu ders le rin
oku tul ma s�, genç ler de gö nül lü lük ar -
zu su nun ya ra t�l ma s� ve kar �� l�k bek le -
me den ba� ka in san la ra hiz met et me
duy gu su nun uyan d� r�l ma s� çok gü zel.
Bu yol da e�i tim ve ril me si genç ler de in -
san l�k, ah lak ve ruh sal ge li �im yö nün -
den önem li ad�m lar d�r.

Top lum da her gün mad de bi raz da -
ha faz la de �er ve önem ka za n� yor.
Mad de nin çe �it li li �i ve ca zi be si her
gün bü yük bir h�z la ar t� yor. Bu ar t�� ta
en önem li ro lü med ya oy nu yor. Hiç bil -
me di �i miz, o gü ne dek hiç ta n� ma d� �� -
m�z bir çok �e yi, rek lâm lar la biz de vaz -
ge çil mez bir ih ti yaç ha li ne ge ti ri yor lar.
Özel lik le genç ler dün ya ya ve dün ya sal
�ey le re odak lan d�k ça mad de ye kar ��
is tek ve ar zu la r� ço �a l� yor. Ka zan mak
ve sa hip ol mak is te �i, yap t� �� her i� ten,
ver di �i her emek ten kar �� l�k bek le me -
ye yön len di ri yor on la r�. Kar �� l�k s�z hiz -
met et me yi, ver me yi, pay la� ma y�, bir
kar �� l�k al ma dan sev me yi ak�l s�z l�k gi bi
gö rü yor lar. Oy sa ki bun la r�n ye ri za ten
ak�l de �il kalp tir. �yi in san ola bil mek,
pro fes yo nel ce ya p� lan i� ler d� ��n da
ba� ka in san la ra kar �� sev gi de, �ef kat -
te, mer ha met te, dost luk ta, ver mek te,
pay la� mak ta, esir ge mez ol ma y� ge rek -
ti rir. Pro fes yo nel lik ise salt ka zan mak
de �il, ka zanç ama c� ile ya p� lan i�i, nor -
mal bir kâr la, ah lak, edep ve i� ku ral la -
r� na uy gun yap mak de mek tir. Kar �� l�k -
s�z ver me duy gu su kay bol duk ça; top -
lu ma sev gi siz lik, k�s kanç l�k, h�rs ve ha -
sis lik ege men ol ma ya ba� lar. Bu ne -
den le üni ver si te ler de böy le ders le rin
oku tul ma s�, pro fes yo nel li �e ha z�r la nan
genç le re pro fes yo nel lik ve in san l�k yo -
lun da çok �ey ö� re te bi lir.

�n san lar bil me li dir ler ki yal n�z ca bu
dün ya yok tur. Hem bu dün ya da hem
öbür dün ya da hu zu ra ka vu �a bil mek
için ruh sal dün ya la r� n�n ay d�n lan ma s�
ve zen gin le� me si ge rek ti �i nin bi lin cin -
de ol ma l� d�r lar. Bu yol ise, bu dün ya da
mad de nin ger çe �i ne ula� mak ve mad -
de nin esa re tin den s�y r�l mak la ba� lar.

Dün ya sal bil gi, bi ri kim, e�i tim, ba -
�a r�, ka ri yer, �an, �öh ret, ser vet in san -
la r� iyi in san yap ma ya yet mi yor. E�er
in san mad de nin esa re ti al t�n dan kur tu -
la ma m�� sa bu gü zel ni te lik ler in sa n�
da ha çok güç len di ri yor; da ha mad de -
ci, da ha ha sis hat ta da ha ac� ma s�z ya -
p� yor. Han gi mes lek te olur sa ol sun
ama c� hiz met ver mek ten zi ya de kar ��
ta ra f�n da ha çok pa ra s� n� al mak üze ri -
ne yo �un la �� yor.

M

TOPLUMSAL 
SORUMLULUK

Gezi direnişi sırasında
Okmeydanı’nda ekmek

almaya giderken
kafasına isabet eden

gaz kapsülüyle komaya
giren ve hastanedeki

269. gününde yaşamını
yitiren 15 yaşındaki

Berkin Elvan için bin-
lerce insan sokaklara
çıktı, öfkesini haykırdı.
Kadıköy’de Berkin için

protesto gösterileri
vardı. 

BERKİN için binler
sokaklara aktı

YELDE��RMEN� Dayanı�ması, Don
Ki�ot Sosyal Evi’nde “Berkin Elvan
Bostanı” kuruyor. Bostanın açılı�ı
14 Mart Cumartesi saat 15.00’te

yapılacak. Eser �nan Arslan, Berkin
Elvan adını verdikleri bostanla ilgili
�unları söylüyor: “�lk i�imiz do�al

tohumlarımızı terasta ekmek
olacak. Ayrıca binanın dı� cephesi

de asma, hanımeli benzeri bitkilerle
kaplanacak.

Daha sonra ye�eren fideler

kom�ularla payla�ılacak,
semtimizdeki gönüllü bahçelere

dikilecek, balkon bahçecili�i te�vik
edilecek, kalan tohumlar da evde

yeti�tirilecek. 
Bu i�lemler sırasında evsel

atıklardan yapılan kompost gübre
kullanılacak. Kimyasal herhangi bir

�ey kullanmayaca�ız. Bununla
bilinçli tüketici, daha da güzeli

üretici, edilgen de�il etken bir i�
planlıyoruz.” 

BERKİN ELVAN BOSTANI AÇILIYOR

Kadıköy Belediyesi de
Berkin’i unutmadı.

İlanlarınız için 
Gazete Kadıköy

nolu telefon numarasından
ulaşabilirsiniz.

0 216 542 50 00 / 1288
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Ku rul du �u 1984 y� l�n dan be ri, Ka d� -
köy lü le rin se çim le ri do� rul tu sun da
CHP’li ida re ler ta ra f�n dan yö ne ti len

Ka d� köy Be le di ye si, ye rel se çim sü re cin de
aday la r�n he def tah ta s�n da… Ka d� köy’de se -
çim sü re ci ni ve di �er par ti le rin du ru mu nu
de �er len di ren Ka d� köy’ün CHP’li Be le di ye
Ba� ka n� Se la mi Öz türk, par ti le rin pro pa gan -
da sü re cin de mev cut be le di ye yi ve yö ne ti mi
ele� ti ri ci tu tum ta k�n ma la r� n�n ga yet do �al
ol du �u nu söy le di. Öz türk, “An cak Ka d� köy
gi bi seç me ni çok en te lek tü el,  bi linç li ol du�u
bir yer de, ya pa ca �� n�z aç�k la ma la r�n da uy -
gun ol ma s� ge rek. Uçuk ka ç�k ha ya li pro je -
ler bu ra da tut maz. Aday la r�n Ka d� köy
Be le di ye si’ni ye te rin ce in ce le me di �i ni gö -
rü yo rum. Bil has sa, bi zi ele� ti ren mu ha le fet
aday la r� ne yap t� �� m� z�n far k�n da bi le de �il -
ler! Ör ne �in ‘25 y�l d�r Ka d� köy’e bir çi vi bi -
le çak ma d� lar’ di yor lar. Hiç bir �ey
yap ma d�y sak bi le sa de ce kül tür mer kez le -
rine, Öz gür lük Par k�’na bak sa lar ye ter. Ka -
fa la r� n� iki ye re çe vi rip bak ma la r� ye ter de
ar tar bi le. Kal d� ki AKP’nin Ka d� köy �l çe
Bi na s�, be le di ye mi zin tam kar �� s�n da. Be le -
di ye ye bir bak sa lar han gi sis tem le ça l�� t� �� -
m� z� çok ra hat an la ya cak lar” de di. Özel lik le
AKP Ka d� köy Be le di ye Ba� kan Ada y� Av.
Hur �it Y�l d� r�m’�n va at le ri ni, “ha yal mah su -
lü” ola rak yo rum la yan Öz türk, “Pro je de di -
�i �ey le rin hep si ha va da. Hat ta ba z� la r� da
Ka d� köy için teh li ke arz edi yor.  Bas k� ka li -

te si ve gör sel ola rak iyi bir se çim ki tap ç� ��
ha z�r la m�� lar ama içe rik kö tü, ek sik, ha ta l�”
yo ru mu nu yap t�.

� ÖZ TÜRK: “AKP, GE Z�’Y� 
KUL LA NI YOR”

AKP’nin Ka d� köy’de oy ala ma y�p, ba ra -
ja ta k� la ca �� n� dü �ün dü �ü için fark l� yön tem-
 ler de ne di �i ni be lir ten Öz türk, �öy le de vam
et ti: “Ka d� köy Si vil Top lum Plat form la r� di -
ye bir �ey uy dur mu� lar. Ka d� köy’de ki tüm
plat form lar la bi zim Ka d� köy Be le di ye si ola -
rak ili� ki miz var, hep si ni ta n� yo ruz. Bun lar
Ge zi ile or ta ya ç� kan, Ge zi ru hu ta �� yan,
AKP ile ters olan plat form lar. AKP Ge zi ru -
hu nu kul lan ma ya ça l� �� yor. Bu hiç etik bir
dav ra n�� de �il. O plat form la r� bi ze kar �� gi -
bi gös te ri yor lar ki za ten uy dur duk la r� plat-
 form lar da ken di mec lis aday la r� var. Za ten
çek tir dik le ri fo to� raf la ra ba kar sa n�z, tek bir
ka d�n bi le ol ma ma s�n dan, hep si nin AKP’li
ol du �u nu an lar s� n�z…”

� HA YA L� PRO JE LE RE
YA NIT LAR!

Ba� kan Öz türk, AKP’nin ki mi inan d� r� -
c� l�k tan uzak, ki mi za ten Ka d� köy Be le di ye -
si’ne ait olan, ki mi de Ka d� köy’e za rar
ve re bi le cek ‘’pro je ler’’ini de �er len dir di;

� VA AT 1: Ka d� köy E� len ce Ada -
s�/Cad de bos tan mev ki in de, kon ser, ses, ���k
ve aç�k ha va gös te ri le ri nin ger çek le� me si ne
ola nak sa� la ya cak ya pay e� len ce ada s� olu�-
 tu ra ca ��z. � BA� KAN ÖZ TÜRK: En teh li ke li si

bu! De niz dol du ra cak lar, eko lo jik den ge yi,
Ka d� köy sa hil le ri nin gü zel li �i ni bo zar s� n�z.
Biz bu ra y� plaj ola rak kul la n� yo ruz. Ay r� ca
bu ra s� ba kan l�k ta ra f�n da trol ve a� ya sa ��
uy gu la nan ba l�k üre me ala n�.

� VA AT 2: Ka d� köy’e ye ni imar müj de -
si/ �l çe miz de ki ya p� la r�n çok bü yük bir k�s -
m� 1997 y� l�n da ha z�r lan m�� olan “Afet
böl ge le rin de ya p� la cak ya p� lar hak k�n da ki
yö net me lik” stan dart la r� na uy gun de �il dir.

� BA� KAN ÖZ TÜRK: Biz bu nu 10
y�l d�r söy lü yo ruz. Ayr�ca imar art��lar� iste-
di�imiz planlar� biz Çevre Bakanl���na
haz�rlay�p gönderdik. Bel li oran da kat ar t� ��
ve rin ve ya ada baz l� bir le� tir me ler ya p�n,
Ka d� köy ye ni len sin de dik. Yap ma d� lar, 2
y�l d�r Çev re ve �e hir ci lik Ba kan l� ��’nda
bek li yor. �im di AKP ada y� al m�� bi zim sö -
zü mü zü bu ra ya koy mu�. Sa mi mi yet bu nun
ne re sin de? E�er bi zim söy le dik le ri miz do� -
ruy sa, 10 y�l d�r bu yet ki ler za ten il çe be le di -
ye le rin de de �il AKP’li �s tan bul Bü yük �e hir
Be le di ye si  ve ba kan l�k ta. O za man bu yet -
ki yi kul lan sa lar d�. 

� VA AT 3: Em sal ora n� ar ta cak/ye ni
imar müj de si

 � BA� KAN ÖZ TÜRK: Bu da yi ne ay -
n� �e kil de bi zim y�l lar d�r sa vun du �u muz �ey. 

� VA AT 4: Es ki eser dö nü �üm pro je si
� BA� KAN ÖZ TÜRK: Bu nu ba� la tan

za ten Ka d� köy Be le di ye si. �lk ön ce Çar ��’da
133 es ki ese ri ye ni le dik. Yel de �ir me ni kom-
p le ele al�n d�. Be le di ye, yurt ta ��n ya pa ma d� -
�� pek çok ye ri de al d�. Ha san pa �a ka ri ka tür
evi, Yel de �ir me ni ki li se gi bi.. 

� VA AT 5: Fah ret tin Ke rim Gö kay (Mi -
ni büs) Cad de si üze ri ne Ha va ray Pro je si

� BA� KAN ÖZ TÜRK: �BB 20 y�l d�r
AKP’nin elin de. Ne den Fah ret tin Ke rim Gö -
kay ve �em set tin Gü nal tay cad de le ri ne ray -

l� sis tem yap ma d� n�z? Kal d� ki o cad de nin
ad� ‘Mi ni büs Cad de si’ de �il. Bir be le di ye
ba� kan ada y� ön ce cad de nin ad� n� bi le cek. O
mi ni büs ler den de utanç du ya cak.  Bu nu kul-
 lan ma ya cak, bu nu kul lan m�� ol ma s� bi le ye -
te rin ce be le di ye ci lik an la y� �� ol ma d� �� n�
gös te rir.

� VA AT 6 : Tüm Ka d� köy’e bi sik let a��.
� BA� KAN ÖZ TÜRK: �BB ya k�n za-

 man da Fah ret tin Ke rim Gö kay Cad de si’ni
ye ni le di. Bi sik let yo lu var m�? Yok!  

� VA AT  7 : Ye ral t� oto park la r�  
� BA� KAN ÖZ TÜRK:Biz Ka d� köy’de

3 yer al t� oto par k� yap t�k. �u  an bir ta ne de
Sö �üt lü çe� me’de ya p� l� yor. 20 y�l d�r �BB’de
ik ti dar lar, Ka d� köy’e bir kat l� oto park yap-
 m�� lar m�? Mo da’ya ye ral t� oto par k� da yi ne
bi zim pro je miz.  

� VA AT 8 : �s ke le Mey da n� Çev re Dü -
zen le me si. 

� BA� KAN ÖZ TÜRK: �n san ora ya ba -
k�n ca uta n� yor za ti. Bo �a’dan a�a �� do� ru
iner ken in san uta n� yor kal d� r�m lar dan. �BB
so rum lu lu �un da ki ana cad de kö tü, bi zim so-
 rum lu lu �u muz da ki ara so kak lar p� r�l p� r�l.
Bi ze yap t�r ma d�k la r� gi bi ken di le ri de yap-
 ma d� lar. ‘�s ke le mey da n� n� biz dü zen le ye ce -
�iz’ di yor lar. Utanç la r� n� z� or ta dan
kal d�r ma ya ça l� �a cak lar!

� VA AT 9: Eren köy Ruh ve Si nir Has -

ta l�k la r� Has ta ne si ba� ka bir ye re ta �� na cak,
ala na kent par k� ya p� la cak. 

� BA� KAN ÖZ TÜRK:Bir be le di ye
ba� ka n� kos ko ca has ta ne yi na s�l ta �� ya cak?
Bu ül le nin ba� ba ka n� m� s� n�z? Ki öy le bi le
ol sa n�z zor. Bu ra n� ba� l� ol du �u ku rum lar
var. Ve cid di ya t� r�m lar ge re ki yor.  

� VA AT 10: Sah ra y� ce did Kent Par k� 
� BA� KAN ÖZ TÜRK: Bu ra da özel bir

�ah s�n 60 dö nüm lük ar sa s� na kent park ya pa -
cak lar m��. Bu nun be de li ni ner den öde ye -
cek si niz? Böy le bir �ey müm kün de �il.
Za ten ora s� Cen giz Öz yal ç�n dö ne min de e
ye �il alan ay r�l m�� t�. Da va ko nu su ol du,
mah ke me ip tal et ti, �im di yüz de40� terk,
yüz de 60 kul la n� ma aç�k ol mak üze re plan
ya p�l d� ora ya. 

� VA AT 11: Kur ba �a l� de re Çev re Dü -
zen le me si ve Ku� di li Kent Par k�  yap�lacak.

� BA� KAN ÖZ TÜRK: Bu ra s� Ka d� -
köy Be le di ye si’nin ta sa r�m ya r�� ma s� aç t� ��
alan! Ku� di li’ne AVM is te yen siz di niz. Si zi,
Ka d� köy lü ler 7 bi ni a� k�n iti raz la, yar g� ka -
ra r�y la dur dur du. Ka d� köy lü bir da ha si ze bu
im ka n� ve rir mi?!

� VA AT 12: Ka d� köy Hay van Has ta ne si 
� BA� KAN ÖZ TÜRK: Ha ber le ri yok,

bu za ten bi zim pro je miz. Mal te pe’de 13 dö -
nüm yer al d�k. Ba r� na �� m� z� ora ya ta �� ya ca -
��z, hay van has ta ne si ku ra ca ��z.
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AKP’nin Kadıköy’deki seçim
vaatleri �a�ırtıyor. Bunların

kimi inandırıcılıktan uzak, kimi
Kadıköy için tehlike arz

ediyor, kimi de zaten CHP’li
Kadıköy Belediyesi’nin zaten
yapmakta oldu�u projeler…

AKP’nin ‘e�lence Adası’ kurmayı planladı�ı
Caddebostan açıkları, balık üreme alanı!

AKP adayının “hayali” seçim vaatleri…AKP adayının “hayali” seçim vaatleri…AKP adayının “hayali” seçim vaatleri…AKP adayının “hayali” seçim vaatleri…AKP adayının “hayali” seçim vaatleri…AKP adayının “hayali” seçim vaatleri…AKP adayının “hayali” seçim vaatleri…
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Kad�köy Belediyesi Sosyal Ya�am Evi’nde,
5 Mart günü Mamografi ve Kad�n Sa�l���
Merkezinde görevli Radyoloji Uzm. Dr.

Hikmet Karagüllü  taraf�ndan 30 ki�inin kat�ld���
“Meme Kanseri Tan� Yöntemleri ve Erken
Tan�n�n Önemi” konulu seminer düzenlendi.
Karagüllü, meme kanserinin dünyada görülme
s�kl���n�n artt���n� belirterek, “Her 8-9 kad�ndan
biri meme kanserine yakalan�yor. Ancak görülme
s�kl��� artmas�na ra�men erken tan� ve do�ru te-
davilerle ölüm oranlar� h�zla dü�üyor. Bu nedenle
meme kanserinde erken tan� çok önemli. Düzenli
y�ll�k takiplerle konabilen erken tan� bir meme
kanseri hastas�n�n ya�am�n� kurtar�r” dedi. Semi-
nerde, Mamografi nedir? Nas�l çekilir?, Ultra-
sonografi ve Kendi kendine meme muayenesinin
önemi konular� üzerinde duruldu.

� YA�LILI�I KONU�ACAKLAR
Öte yandan Ya�l�l�k haftas� kapsam�nda

Kad�köy Belediyesi ve �.Ü. Cerrahpa�a T�p
Fakültesi Geriatri Bilim Dal� i�birli�iyle “Sa�l�kl�
Ya�lanma Paneli” yap�lacak. 19 Mart Çar�amba
günü 13.00-14.00 saatleri aras�nda Kozzy

Al��veri� ve Kültür Merkezi’nde gerçekle�tirile-
cek olan panelde, sa�l�kl� beslenme, egzersiz, ak�l
ve ruh sa�l��� ile hastal�klardan korunma ve a��
konular� ele al�nacak. 

Tok tutan 4 lifli gıda ! Meme semineri yapıldıYemek sonrası fazla
zaman geçmeden

acıkıyor musunuz?
Ne kadar yemek

yerseniz yiyin,tam
anlamıyla doymu�

hissini
ya�amıyorsanız lifli

gıdalar
tüketmenizde

fayda var. Açlık
krizlerini engelleyen
ve doygunluk hissi

veren lifli gıdalar
sa�lık için de

faydalıdır. Uzman
Diyetisyen Pınar Kural
Enç konu ile ilgili bilgiler

verdi.
� Baklagiller: Faydalar�
saymakla bitmeyen
baklagiller, tam
anlam�yla lif

deposudur. Sindirim
sistemi dostudur.

Karbonhidrat
içerdiklerinden tok

tutarlar.
Magnezyum,
potasyum,

kalsiyum, demir, B
vitamini ve mineral
içerirler. Baklagillerin

baz� faydalar�
�unlard�r: Hazm� yava�

oldu�u için kan �ekeri
dengeler, vücutta kan

�ekerinin dengede olmas� çok
önemlidir. Lif içerdikleri için
midede kolay parçalan�r, bu

karbonhidrat ve protein
emilmesini kolayla�t�r�r,

kab�zl��� önler. Lif aç�s�ndan
zengin g�dalar oldu�undan
ba��rsaklar�n çal��mas�n�
düzenler. Magnezyum ve

kalsiyum, kemikleri güçlendirir.
� Enginar: Lif bak�m�ndan
zengin olan bir besindir.

Enginar, A, K ve C vitaminleri
ile kalsiyum, potasyum, demir,
manganez ve fosfor mineralleri

içerir. K vitamini deposu da
olan enginar, kemik geli�imine

katk�da bulunur ve ilerleyen
ya�larda olu�an çabuk k�r�lan

kemik sorununun önüne
geçer. Enginar karaci�er için

çok faydal�d�r; karaci�eri korur
ve karaci�er hastal�klar�n�n

daha çabuk
iyile�mesini sa�lar.

Kandaki �eker
oran�n� ayarlar,

kolesterolü
dü�ürür ve

vücuda dinçlik
verir.

� Badem:
Zay�flama da

etkisi olan
badem, çinko,

demir, kalsiyum,
potasyum, E
vitamini gibi

mineraller ve
vitaminleri yönünden

zengindir. Badem’in
omega 3 seviyesi oldukça

yüksektir. Bademin içindeki
sa�l�kl� ya�lar ve lifler
açl�k krizlerinin önüne

geçiyor ve sizi tok
tutuyor.

Ba��rsaklar�n
hareketlerini

art�r�yor. Diyet
yapanlar için ara
ö�ünlerin y�ld�z�

olan badem,günde
en fazla 10-15 adet

tüketilebilir.
� Portakal: Bilindi�i

gibi ilk ba�ta C
vitamini aç�s�ndan zengin
olan portakal, B ve E
vitaminleri ile fosfor,

magnezyum ve potasyum
minerali de içerir. Portakalda

ayr�ca bak�r, çinko, demir,
bak�r ve manganez mineralleri

ile protein de bulunur.
Ba����kl�k sistemini güçlendirir.
Lif oran� oldukça yüksek olan

portakal bir bütün olarak
tüketilmelidir. E�er Portakal’�n

suyunu içmeyi tercih
ederseniz liflerinden yeteri
kadar faydalanamazs�n�z.
Portakal, vücuttaki zararl�

maddeleri temizler. Cilt sa�l���
aç�s�ndan da oldukça

faydal�d�r. Cildin taze ve
pürüzsüz görünmesini

sa�lamas�n�n yan�nda, cilt
k�r���kl�klar�n� önler. Hazm�
kolayla�t�r�r ve kab�zl��a iyi

gelir. C vitamini oran� yüksek
olan portakal, ya� yak�m�n� da

h�zland�r�yor.

TABAKLAR bu sefer masada değil SERGİDE!

Usta-ç�rak pek çok ressam�n sanat
eserine dönü�türdü�ü tabaklar,
Kad�köy’deki �irket-i Hayriye

Sanat Galerisi’nde
sanatseverlerle
bulu�maya

haz�rlan�yor. Ressam
Safiye Mine

Erdurak’�n hayata
geçirdi�i ve pek

çok ressam�n
ürünleriyle kat�ld���

“Tabaklar�m�z” sergisi,
18 Mart Sal� günü

aç�l�yor.  
Ankara Gazi E�itim Enstitüsü

Resim Bölümü mezunu olan ve
uzun y�llar Uluslararas� Plastik
Sanatç�lar� Derne�i’nde genel

sekreterlik yapan ressam Safiye
Mine Erdurak proje sahibi olarak

aç�klamas�nda �öyle diyor: “Tabak

bir sunumdur, payla�ma objesidir,
zerafettir, ho�görüdür, tat almak

ve vermektir, kültürdür, sanat
objesidir. Evlerimizin

demirba�lar� renklerimizle
de�erlenecek,

hayat�m�z�n içerisinde
be�enerek ald���m�z

fakat bu kez
kendi

tasar�mlar�m�zla
payla�t���m�z

sunumlar�m�zla
tatlanacak.”

Proje
koordinatörlü�ünü
Esma Bayraktar’�n

üstlendi�i sergiye ev sahipli�i
yapan �irket-i Hayriye Sanat

Galerisi Sorumlusu Abay ise böyle

anlaml� ve önemli sanatç�lar� bir
araya getiren projenin kendi

galerilerinde gerçekle�mesinden
duydu�u mutlulu�u dile getiriyor. 

Maria Dimitrova Baraz, Bedri
Baykam, Bar�� Sar�ba�, Devrim
Erbil, Ömer Çam, Önder Ünsal,

Alev Arasl�, Orhan Benli,
Fehmi Bildik, Erol Y�ld�r�m

ve �brahim Çiftçio�lu
gibi usta sanatç�lar�n
eserlerinin de oldu�u

200 sanatç�ya ait
tabak tasar�mlar�, 18
Mart’tan itibaren bir

hafta boyunca Kad�köy
Eminönü-Karaköy

iskelesinin üst kat�nda
bulunan �irket-i Hayriye Sanat

Galerisi’nde görülebilir. 

�irket-i Hayriye’de açılacak
“Tabaklarımız” sergisi,

mutfaklarımızda
kullandı�ımız ihtiyaç

nesnesinin nasıl bir sanat
eserine dönü�ebilece�ini

gösteriyor. 

KEND�S� de
tedavisi zor bir
cilt hastalı�ına

yakalanan
�smail Heyder
ile e�i, 10 aylık
bebeklerinde
bulunan beyin

tümörünün
tedavisi için

yardım
bekliyorlar. 

�ki çocu�u olan
�smail Haydar’ın

10 aylık bebe�inin
beyninde su

birikmesi tespit
edildi. Beyin
tümörü olan

bebek için her ay yurt dı�ından
1850 TL. de�erinde bir i�nenin
getirilmesi gerekiyor. ��ne yurt

dı�ından geldi�i için

masraflarını
devlet

kar�ılamıyor.
Askerden yeni
gelen ve i�siz
olan Heyder’in

cildinde de
yüzde 99

oranında cilt
bozuklu�u

mevcut.
Babasını

trafik
kazasında

kaybetmi� ve
cilt kanseri

tedavisi
görmesi

gereken �smail Heyder,
çocu�u ve kendisi için
yardımlarınızı bekliyor. 

�leti�im numarası: 
0536 780 75 64 

Çocukları için yardım bekliyorlar

Kadıköylü efsane doktorlara vefa
● Çi sem EREN

�s tan bul Ta bip Oda s�
Emek li He kim ler Ko -
mis yo nu, Ka d� köy lü

ef sa ne dok tor la r� zi ya ret
et ti. Ko mis yon Ba� ka n�
Dr. Er dinç Kök sal, Dr.
Rey han Gü ven ve Dr.
Na m�k Ke mal Me riç’ten
olu �an 3 ki �i lik he yet, he -
kim lik ten emek li ol mu�
ve y�l la r� n� bu mes le �e
ada m�� olan Ka d� köy lü
dok tor lar Mü fid Ek dal ve
Ra an Be �e’nin ev le ri ne git ti. 14 Mart T�p
Haf ta s� ne de niy le ya p� lan zi ya ret ler de,
Ek dal ve Be �e’ye Ka d� köy’e yap t�k la r�
sa� l�k hiz met le ri ne de niy le te �ek kür edil -
di. Ek dal ve Be �e de zi ya ret ler den duy-
 duk la r� mem nu ni ye ti di le ge tir di.

Do� ma bü yü me Ka d� köy lü olan Dr.

Mü fid Ek dal’�n, he kim li �i nin ya n� s� ra
Ka d� köy’ün ta ri hi geç mi �i ni an la tan ki-
 tap la r�y la da ta n� n� yor. Ka d� köy lü has ta -
la ra y�l lar ca hiz met ve ren Dr. Ra na
Be �e’nin ad� da Ku yu ba ��’nda ki Ka d� -
köy Be le di ye si’nin sa� l�k po lik li ni �in de
ya �� yor.
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● Mustafa SÜRMEL�

Suadiye Hac� Mustafa Tarman Anadolu
Lisesi Erkek Voleybol Tak�m�,
Türkiye �ampiyonu oldu. Fenerbahçe

Spor Kulübü’nde genç ve y�ld�z olarak
lisansl� voleybol oynayan sporcu ö�renci-
lerin de aralar�nda bulundu�u Suadiye Hac�
Mustafa Tarman Anadolu Lisesi Erkek Vo-
leybol Tak�m�, ad�m ad�m Dünya �ampi-
yonlu�una gidiyor. 

Ekip, 2012-2013 y�l�nda Bolu’da yap�lan
Türkiye finallerinde yar� final oynayarak
Türkiye dördüncüsü derecesini ald�.
Antrenör Do�an Mutlu ve Beden E�itimi
ö�retmeni Can Alpaslan Pala yönetiminde
2013-2014 y�l� ba��nda çeyrek final grup e-
lemelerinden ba�layarak Çank�r� ilinde
yap�lan müsakalarda birinci, Tunceli ilinde
yap�lan çeyrek final müsabakalar�nda bi-
rinci, 19-24 �ubat tarihlerinde Eski�ehir’de
yap�lan Türkiye finallerinde Türkiye birin-
cisi olup kupay� kazand�. Eski�ehir ilinde
yap�lan maçlarda s�ras�yla �stanbul Bayram-
pa�a Tuna Lisesini 3-1 Ankara Çankaya
Do�a Kolejlerini 3-1, Tokat Niksar E.M.L
sini 3-0 yenerek gruptan lider olarak ç�kt�. B
grubu ikincisi olan TVF Spor Lisesiyle oy-
nanan yar� final maç�n� da 3-1 kazanarak fi-
nale ç�kma ba�ar�s�n� gösteren Suadiye Hac�
Mustafa Tarman Anadolu Lisesi Erkek Vo-
leybol Tak�m� Türkiye Okul Sporlar� ve

Gençlik ve Spor Bakanl��� taraf�ndan or-
ganize edilen müsabakalar�n final maç�nda
Özel Ankara Çankaya Do�a Anadolu Lis-
esini 25-23, 34-32, 23-25 ve 25-20’lik
setlerle 3-1 yenerek Türkiye �ampiyonu
oldu. 9-17 Nisan 2014 tarihlerinde Porte-
kiz’de yap�lacak Dünya Okullararas� Voley-
bol �ampiyonas�na kat�lmaya hak kazanan
Kad�köy’ün gençleri, yurt d���nda yap�lacak
olan Dünya �ampiyonas�nda ülkemizi ve
bayra��m�z� en iyi �ekilde temsil edecekle-
rine yürekten inand�klar�n� ifade ettiler.
Gazete Kad�köy olarak Dünya �ampi-
yonas�’nda ö�rencilerimize ve teknik
kadroya ba�ar�lar diliyoruz.

�ampiyon ekip, Dünya �ampiyonas�na
gitmeden önce Gençlik Hizmetleri ve Spor
�l Müdürü �brahim �lhami Koç’u ziyaret etti.
Koç yapt��� konu�mada “Bizlere bu gururu
ya�atan sporcular�m�z� al�nlar�ndan öpüyo-
rum. Bu ba�ar�da eme�i geçen tüm yönetici
ve teknik ekibi kutluyorum. Ülkemiz insan-
lar�n�n, sizin ba�ar�lar�n�zdan dolay� size
bak�� aç�lar�n� hayal edin, hayal etmeyi
ö�renin. Ba�ar�lar kendili�inden gelecektir.
�ampiyonalarda ailelerinizi, okullar�n�z�
temsil ediyorsunuz, yurt d���nda gerçek-
le�tirilen �ampiyonalarda da ülkemizi
ba�ar�yla temsil edece�inize tüm kalbimle
inan�yorum” diye konu�tu.  

● Mus ta fa SÜR ME L�

Ka d� köy Özel Ata can E�i tim Ku rum -
la r� genç k�z lar da el de et ti �i ba �a r� -
n�n ar d�n dan Y�l d�z K�z Vo ley bol

ta k� m� n�n ba �a r� s�y la mut lu lu �u nu per çin le -
di. �s tan bul �am pi yo na s� Y�l d�z K�z lar Vo-

 ley bol �am pi yo na s�’nda
�s tan bul 2. olan Ka d� köy
Özel Ata can E�i tim Ku-
 rum la r� Or ta okul Y�l d�z
Ta k� m�, Tür ki ye �am pi -
yo na s�’n�n Bar t�n mü sa -
ba ka la r�n da grup 1.si
ola rak önem li bir ba �a r�
el de et ti. Bu so nuç la Tür -
ki ye �am pi yo na s� için
vi ze alan Ka d� köy lü ö� -
ren ci ler, �im di �am pi yo -
na da ba �a r� ka zan ma
he de fi ne ki lit len di ler. 

Ka d� köy Özel Ata -
can E�i tim Ku rum la -
r�’ndan ko nuy la il gi li
ola rak ya p� lan aç�k la ma -

da; “Or ta okul Y�l d�z Ta k� m� K�z la r� m�z, der-
s le ri nin ya n�n da gös ter mi� ol duk la r� spor
per for mans la r� ile de  her mü sa ba ka da göz
dol dur mu� tur. Tür ki ye �am pi yo na s� ya r� fi -
nal mü sa ba ka la r�n da oku lu mu zu tem sil ede-
 cek k�z la r� m� z� kut lu yor, ba �a r� lar di li yo ruz”
de nil di.

14 - 20 MART 2014

www.gazetekadikoy.com.tr Olaylı maçın kader tarihi belli oldu
OLAYLAR nedeniyle hakem Bülent Yıldırım

tarafından tatil edilen Trabzonspor-Fenerbahçe
maçının karar tarihi belli oldu. Türkiye Futbol

Federasyonu Basın Sözcüsü Mete Düren,
“Federasyon olarak PFDK ve Tahkim Kurulu

kararlarını etkilememek için bundan önce
kurulların kararının ardından federasyon

yönetimi olarak karar verdik. Trabzonspor–
Fenerbahçe maçıyla ilgili kararımızı da böyle

verece�iz” dedi. Düren, “Kesin bir tarih var mı
sorusunu da “Futbol Federasyonu’nun ilk
yönetim kurulu toplantısında maçla ilgili

kararımızı verece�iz. Tahminim, en geç 15 gün
sonra bu kararı veririz” diye yanıtladı. 

Endüstriyel Futbola “KARŞI LİG” başlıyor!

● Semra ÇELEB�

�ike davalar�yla sars�lan, s�radan ya�am-
lar� için mücadele veren insanlar�n
ak�llar�n�n alamayaca�� büyüklükte

paralar�n döndü�ü, oyuncular�n bir meta gibi
al�n�p sat�ld���, taraftarl���n holiganizme
vard�r�ld��� endüstriyel futbol dünyas�na
kar��l�k “Ba�ka bir futbolun mümkün”
oldu�unu göstermek için yola ç�kan
Kad�köy’ün 13 futbol tak�m� “Kar�� Lig”i
kurdu.

Bademspor, Cafer �dman Yurdu, Çapul-
tura, Direni�çi, Forza Yelde�irmeni, �stan-
bul United, Kargapauli, Kuzguncuk Bostan
Celtics, Moda United, Spartakistanbul,
Vamos Bien, Vegan Spor ve Yal�n Ayaklar
tak�mlar�ndan olu�an Kar�� Lig, 14 Mart
Cumartesi günü bir yürüyü�le ba�layacak.
K�zl� erkekli karma gruplar, üzerlerinde
çocuk i�çili�inden, Roboski’ye, Gezi’de
ya�am�n� yitirenlerden, 100. ya�� kutlanan
yazar Orhan Kemal’e kadar onlarca konuyu
yans�tan formalar� ve ayaklar�nda toplar�yla
saat 12.00’de Mehmet Ayval�ta� Mey-
dan�’nda bulu�acak. Alt�yol Bo�a’ya

yürüyecek olan tak�mlar, Kad�köy De-
facto’nun önünde Banglade�’te ölen i�çileri
anmak için temiz k�yafet eylemi yapacak.

Futbol turnuvas� ve piknik saat 14.30’da
Kalam��’taki Kad�köy Belediyesi’ne ait
Kad�köy Gençlik Merkezi sahalar�nda
ba�layacak. Kar�� Lig maçlar�, 31 May�s’a
kadar her cumartesi 14.30-17.30 ve 15.00-
18.00 aras�nda KGM’nin iki salonunda
devam edecek.

� “FUTBOL HÂLÂ ��Ç�LER�N
OYUNU”

Gezi direni�inden sonra mahalle forum-
lar�nda örgütlenen Kar�� Lig’den Cihan
Çabuk, neden endüstriyel futbol kar��s�nda
bir lig olu�turma gere�i duyduklar�n� �öyle

anlat�yor: “Her ne kadar endüstrile�mi� olsa
da futbol hâlâ i�çilerin, a�a�� s�n�flar�n
oyunu. Hepimiz sokakta futbol oynuyorduk
çocukken. Birçok �eyi orada ö�rendik. K�z-
may�, kavga etmeyi, rekabet etmeyi, kendi
egolar�m�zla didi�meyi, dayan��may�, kabul
etmeyi... Futbolun böyle bir güne�li taraf�
var, Eduardo Galeano’nun “Gölgede ve

Güne�te Futbol” kitab�nda
dedi�i gibi. Gölgede olan
taraf�, egemen s�n�flarca, dik-
tatörlerce kendi yan�na çek-
ilmesi. Ama ba�ka direni�
odaklar� ç�kar�labilir içinden.
Asl�nda Gezi’yle uzun za-
mand�r içinde olanlar�n
bildi�i, ama birçok insan�n
�a��rd��� ekstra bir durum or-
taya ç�kt�. Çe�itli tribün, taraftar
gruplar�n�n o ayaklanma
sürecinde yer almalar� hatta zaman
zaman ön saflarda olmalar�
dü�ünülürse futbolda da bir kar�� kültür
yarat�labilece�i ortada. Biz de bunu kurmak
istiyoruz.”

� HER TAKIMDA KADIN 
KOTASI VAR

Kar�� Lig, di�er alternatif liglerin aksine
karma bir lig, hatta kad�n kotas� bulunuyor.
Yani sadece erkeklerden olu�an bir tak�m bu
lige kat�lam�yor. Çapultura’n�n “e�kaptan�”
Selin Pelek bu durumu �öyle özetliyor:
“Erkek arkada�lar konu�urken, biz hep
sokaklarda futbol oynuyorduk cümlesini

kurdular. Ancak biz oy-
nayam�yorduk, çünkü
ay�p bir �eydi k�zlar�n
futbol oynamas�! ��te bu
nedenle, kar�� kültürü
yaratmak aç�s�ndan fut-
bol bence verimli bir
alan. Çünkü bir cinsin
d��land��� bir alan ve biz

bunun üzerine bir �ey
söylüyoruz. Voleybol ligi

yapsayd�k bu kadar ilgi çek-
meyecekti ama karma bir fut-

bol tak�m� ç�karmak kad�nlar�n
bütün o d��lanm��l�klar� aç�s�ndan

bence çok önemli.”
� KAR�I L�G ÇOCUKLARA

ARMA�AN
14 Mart’ta oynanacak ilk kar��la�may�

13 ya��nda Adana’da pres makinesine
s�k��arak ölen Ahmet Y�ld�z’a adayarak
çocuk i�çili�ine dikkat çekecek olan tak�m-
lar, tüm Kar�� Lig’i de çocuklara arma�an
ediyor. Forza Yelde�irmeni’nden Kadim
F�rat lig sonunda bir de çocuk �enli�i ya-
pacaklar�n�n müjdesini veriyor. 

Kadıköy’de “kızlı erkekli” kurulan
13 futbol takımının olu�turdu�u
“Endüstriyel futbola, ırkçılı�a,

milliyetçili�e, cinsiyetçili�e, her
türlü nefret söylemi ve

ayrımcılı�a KAR�I L�G”, 14 Mart
Cumartesi günü ba�lıyor!

Art arda gelen ba�arı
haberleriyle Kadıköy Atacan

E�itim Kurumları çifte
mutluluk ya�ıyor.

T.C. �STANBUL  ANADOLU 4. ASL�YE
HUKUK MAHKEMES�  

Esas karar no. 2013/411          

HÜKÜM
Davan�n kabulü ile Erzurum - Yakutiye-

Kemhan Cilt no 41, Hane no 28 , T.C. no.
25876711478 de kay�tl� Vehpi ve �nci’den

olma 30.09.1978 do�umlu davas�
Abdulkadir Kuba��k’�n “Abdulkadir” olan

isminin “KAD�R” olarak NÜFUS
KAYITLARINDA DE���T�R�LMES�NE ve

karar�n ilan�na karar verilmi�tir.
Katip 70036
Hakim 35023

Kadıköy’ün gençleri gururlandırıyor

Türkiye’nin �ampiyonları
9-17 Nisan´da Portekiz’de
Dünya �ampiyonasında
Ülkemizi temsil edecek.

Suadiye Hacı Mustafa Tarman Anadolu Lisesi bayan ve erkek
voleybol takımları �l Müdürü �brahim �lhami Koç’u ziyaret etti.

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

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

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

� 14 - 20 MART 2014 Kad�köy Belediyesi Geçici Hayvan Bak�mevi
Kad�köy Hayvan Dostlar� Platformu

Tel.: 0216 - 415 67 61
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