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Okulların talebi üzerine yapılan çalışmalar
kapsamında 2014 yılında Kadıköy’deki 78 okulun
bakım, onarım ve tadilat işlemleri Kadıköy
Belediyesi tarafından gerçekleştirdi

“Kente Kadıköy’den Bak”
“Şehrin Kadıkeyfi”

Tiyatro, sinema, konser, sergi ve mekânları
6. ve 7. sayfalarımızda sizleri bekliyor….

�� Haberi 9. Sayfada

�� Haberi 3. Sayfada

BELEDİYEDEN
eğitime destek

“Pazara
layık olmaya
çalışıyorum”

�� Haberi 10. Sayfada

Yazı hayatında 30 yılı geride bırakan Mario
Levi, yazarlı�ı “birilerine ula�ma ve sesini

duyurma kaygısı” olarak tanımlıyor

Neredeyse 40 yıllık 
Kadıköylü olan Teoman
Kumbaracıba�ı’yla ba�ta
pazardaki esnaflık günlerinden,
dizi setlerindeki sorunlara,
müzikal yolculu�undan
‘mahalleli’ olma kavramına pek
çok konuyu konu�tuk

KARALAMA
kampanyasına
suç duyurusu

�� Haberi 8. Sayfada

Charlie Hebdo saldırısıyla
ilgili yaptı�ımız haber
üzerine Gazetemize ve
Kadıköy Belediyesi’ne gelen
hakaret ve tehdit telefonları
ile mailler üzerine harekete
geçen Kadıköy Belediyesi
hukuki süreci ba�latarak,
suç duyurusunda bulundu

Kira Yardım Bürosu açıldı
�� Haberi 8. Sayfada

Kadıköy Belediyesi kira yardımı çalışmalarının hazırlıklarını sürdürüyor.
İlk etapta Kira Yardım Bürosu açıldı Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiyi,
Kadıköy Belediyesi’nin web sayfası www.kadikoy.bel.tr’den ve 
0216 542 50 00 numaralı telefondan alabilirsiniz

“YAZMAKTAN VAZGEÇEMEM”
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Ge çen haf ta ül ke nin gün de mi ne otur -
du. Tüm te le viz yon ka nal la r�n da,
ga ze te ler de onun la il gi li ha ber ler

var d�. Mev zu �uy du; avu kat Fey za Al tun
Me riç, Ana do lu Ada let Sa ra y� ’n da du ru� -
ma la ra 7 ay l�k be be �i Ali Yi �i t’ le gir di.
Pro tes to su nun ne de ni, be bek li ça l� �an ka -
d�n la ra i� yer le rin de ge rek li i� ko �ul la r� n�n
sa� lan ma ma s� …

Ha ber le ri gör dü �üm de içim den �a kay la
ka r� ��k �u nu ge çir mi� tim; “Böy le bir hak
ara ma bi lin ci ol sa ol sa bir Ka d� köy lü avu -
kat ta var d�r!” Ya n�l ma m�� t�m, ara ma mo to -
run da yap t� ��m k� sa bir ara ma dan son ra
Ka d� köy lü avu kat Fey za ’ya ula� t�m. Ola y�n
ma ga zi ne ta ��n ma s�n dan en di �e liy di an cak
sem ti nin ya y�n or ga n� Ga ze te Ka d� kö y’ ü
k�r ma d�, so ru la r� m� z� ce vap la d�:

� Ne der si niz, bu ey le mi niz de Ka d� köy -
lü lü �ü nü zün et ki si ne dir siz ce?

Üs kü dar’da do� dum bü yü düm ama  16
se ne dir Ka d� köy’de ya �� yo rum ve bu ra y�
çok se vi yo rum. Ka d� köy ru hu ma bir ak ti -
vist lik a�� la m�� ola bi lir (gü lü yor) 

� Ko nu yu ar t�k de tay l� ca bi li yo ruz ar t�k,
bi raz bu pro tes to nu zun ar d� na/son ra s� na yo -
�un la� mak ge rek ben ce. Böy le bir pro tes to
yap ma dan ön ce, bu ka dar il gi gö re ce �i ni zi
tah min et mi� miy di niz?

Ad li ye de il gi çe ke ce �i ni bi li yor dum ama
ulu sal med ya ya yan s� ya cak ka dar bü yü ye ce -
�i ni tah min et me mi� tim. Bir ka d�n�n ço cu �u -
nu al�p i�e git me si olay ol du, de mek ki
top lum, ço cuk lu ka d�n lar dan ne ka dar çok
uzak la� t� r�l m� �…

� Sa n� r�m ba s� n�n ma ga zin sel yak la �� -
m�n dan ra hat s�z s� n�z. Ne den?

As l�n da bel ki on lar öy le yak la� ma d�
ama ben çok has sa s�m. So nuç ta ço cu �um
mev zuba his. Ay r� ca bu ka dar önem li bir ko -
nu gün de me gel mi� ken ve ka d�n la r�n ge be -
lik sü re sin ce ve ge be lik ten son ra ya �a d�k la r�
s� k�n t� la ra de �i nil me si ge re kir ken sü rek li
o� lu mun fo to� ra f� n� çek mek is te me le ri ni ra-
 hat s�z edi ci bul dum. 

� Ey le mi niz so nu ca ula� t� m�? 
Ha li ha z�r da aç�l m�� ol ma sa da bir be bek

oda s� aç� la ca �� n�n sö zü nü al d�k. Muh te me -
len çok k� sa za man da da aç� la cak t�r. Hat ta
bir kre� bi le aç� la cak.

� Sa n� r�m top lum ca bi raz “i ki yüz lü -
yüz”. Ço cuk lar çok se vi lir ama top lum sal
ha yat ta yok sa y� l�r. Ne der si niz?

Ke sin lik le öy le! Ço cuk lu ka d� na öcü gi bi
ba k� yor lar. Ka d�n da ço cuk a� la ya cak di ye
stres olu yor. Aman her kes te bir af ra bir taf ra!
Ben bun la ra hiç al d� r�� et mi yo rum. Tüm ka d�n
ar ka da� la r� ma ses le ni yo rum; hiç stres ol ma -
s�n la r… Biz on la r�n key fi ni dü �ün mek zo run -
da de �i liz ama on lar bi zim ço cuk la r� m� z�n
ra ha t� n� dü �ün mek zo run da lar. Ço cuk bun lar.
Ço cuk la r� n� bü yü ten ha n�m lar, he nüz an ne ol-
 ma m�� genç ka d�n ve er kek ler ola ya uzak lar,
em pa ti s� f�r. An la y�� gös ter me le ri ve hat ta yar -
d�m c� ol ma la r� ge re kir. 

� E�i ni zin  tep ki si na s�l ol du?
E�im du ru �u mu do� ru bu lu yor. ‘Sen ül -

ke de ki bü tün ka d�n la r�n prob le mi ne par mak
bas t� n’ di yor.

� Ka d� kö y’ de ya �a d� ��z s� k�n t� lar dan da
�i kâ yet çi si niz. 

Ka d� köy ge nel ola rak bi linç li. Me kân lar

be bek ara ba la r� na say g� l� ma ma san dal ye si
var; in san lar da yar d�m c� olu yor lar. Ya ni her
yer de ram pa var ama sü rü cü le ri bi linç len -
dir mek la z�m park ko nu sun da. Ben ce Ka d� -
köy ön cü ol ma l�, bir ka mu spo tu ba� lat ma l�,
bro �ür ler da ��t ma l�. Me se la Mo da ’y� çok
sev me me ra� men ora da be bek ara ba s�y la
yü rü mek bir ka bus. Bü tün kal d� r�m lar da ara-
 ba lar! Ço �u za man y� l�p ge ri dö nü yo ruz
e�im le. Ve ka nun ç�k ma s� na ra� men Ka d� -
köy’de hâlâ ço cuk park la r�n da ka fe ve res to -
ran lar da si ga ra içi li yor. Biz be bek le ri miz le
park la ra gi de mi yo ruz. Bu de net len me li.

� Ka d� köy bu an lam da di �er il çe le re
oran la, ne du rum da?

Di �er il çe le re çok s�k git mi yo rum. Ben
ge nel de ken di ma hal lem de do la �� yo rum, ci -
var park la ra gi di yo rum. Ama olum suz luk lar
ol du �un da, ‘Ka d� köy bu hal dey se di �er le ri
kim bi lir ne hal de di r’ di ye dü �ü nü yo rum. 

� Bun dan son ra ben zer pro tes to lar da
gö re cek mi yiz si zi?

Bu ko nu da pro tes to ya par ken de �il ama
ça l� ��r ken gö re cek si niz bol bol. Ko nu� mak,
ku ru laf, iti raz et mek ye ri ne bir �ey ler yap-
 mak is ti yo rum. Bir �ey le ri de �i� tir mek ka -
d�n la r�n gö zü nü aç mak...
ÖNERGE KONUSU OLDU

Avu kat Fey za Al tun Me ri ç’ in be be �iy le
Ana do lu ad li ye si ne gelmesi Mec li s’ te öner ge
ko nu su ol du. CHP �s tan bul Mil let ve ki li Ka -
dir Gök men Ö�üt, Ada let Ba ka n� Be kir Boz-
 da �’ �n ya n�t la ma s� is te miy le ver di �i öner ge de;
Tür ki ye ’nin en bü yük ka mu bi na s�,  ol du �u
be lir ti len Ana do lu Ada let Sa ra y� ’n da be bek-
lerin ih ti yaç la r� n�n kar �� la na bi le ce �i bi rim ve
ge reç le rin ek sik ol ma s� n�n ge rek çe si ni sor du.
Ada let Sa ra y�'nda ki tu va let ler de be bek alt de -
�i� tir me apa ra t�, ye mek ha ne ler de ma ma san-
 dal ye si, em zir me oda s� gi bi ek sik lik le rin
gi de ril me si nin plan la n�p plan lan ma d� �� n� so -
ran Ö�üt, “Tür ki ye ge ne lin de ki ad li ye le rin
han gi le rin de alt de �i� tir me oda s�, em zir me
oda s� bu lun mak ta d�r?” so ru su nu yö nelt ti.

Kent sel Dö nü �üm pro je sin de pi lot böl -
ge ilan edi len ve dört y�l d�r bir tür lü
dö nü �ü mün sa� la na ma y�p hal k�n

ma� dur edil di �i Fi kir te pe ’de geç ti �i miz haf -
ta ey lem var d�.

Fi kir te pe, Dum lu p� nar, E�i tim, Mer di -
ven köy Ma hal le le ri Sos yal Yar d�m la� ma
ve Kül tür Der ne �i (F� DEM), böl ge de ki 21
in �a at fir ma s�y la an la �an hak sa hip le rin den
olu �an ada tem sil ci le ri nin ka t�l d� �� bir yü -
rü yü� or ga ni ze et ti. Semt sa kin le ri nin de
ka t�l d� �� da vul lu zur na l� yü rü yü� 1 �u bat
Pa zar gü nü sa at 13.00’te Sa bit Pa zar ci va -
r�n da ba� la d�. 

“Ar t�k Ye ter, Fi kir te pe Dert li Te pe ”,
“Zen gin Et tik De di ler Ek me �e Muh taç Ol -
du k”, “Se çim ge lir Gün Ge lir S� ra Bi ze de
Ge li r” dö viz le ri nin aç�l d� �� yü rü yü �e ba z�
va tan da� lar da apart man la r�n da ki bal kon lar -
dan al k�� la ya rak des tek ver di. Man d� ra Cad-
 de si bo yun ca de vam eden yü rü yü� Mu rat
Si ne ma s� Mey da n� ’n da ya p� lan ba s�n aç�k la-

 ma s� n�n ar d�n dan so na er di. Fi kir te pe Ter tip
Ko mi te si ad� na ba s�n aç�k la ma s� ya pan Ali
Ka ra ta�, üç y� l� a� k�n bir sü re dir bir ar pa bo -
yu yol al�n ma d� �� n� ifa de et ti.

Ka ra ta� �öy le de vam et ti: “Bu yü rü yü�,
dev le ti mi zin bi ze ver di �i hak la r� m� z�n yi ne
dev le ti miz ve ku rum la r� ta ra f�n dan gü ven ce
al t� na al�n s�n ve ko run sun, im za at ma ya ya -
na� ma yan art ni yet li ar sa sa hip le ri nin f�r sat -
ç� l� �� n� bo �a ç� ka ra cak ka nu ni yap t� r�m lar
aci len ha ya ta ge çi ril sin, ça re siz li �i miz, tü -
ke nen umut la r� m� z�n ha yat bu la ca �� Fi kir te -
pe ’de bü tün ada la r�n ruh sat la r� n� al�p in �a ata
ba� la ma la r� n�n önün de ki en gel le ri kal d� ra -
cak, ya sal dü zen le me le ri ya pa rak, aci len de -
net çi bir ekip olu� tu ra rak, so run la r� ye rin de
çöz me ira de si ni or ta ya koy ma s� n� ta lep edi -
yo ruz di ye ya p�l d�.”
�L MÜ DÜR LÜ �Ü ÖNÜN DE EY LEM

Fi kir te pe Ter tip Ko mi te si nin (FTK) Bü -
yük Fi kir te pe yü rü yü �ü nün ar d�n dan Fi kir te -
pe ve çev re si Kent sel Dö nü �üm Der ne �i ’de

Çev re ve �e hir ci lik Ba kan l� �� �l Mü dür lü -
�ü'nün önün de ey lem yap t�.
ÜÇÜN CÜ TOP LAN TI YA PIL DI

Fi kir te pe ve Çev re si Kent sel Dö nü -
�üm Der ne �i'nin dü zen le di �i “Hu ku ki Mi-
 ma ri Bil gi len dir me ve Top lum sal �s ti �a re ”
ko nu lu 3. Fi kir te pe top lan t� s�, 3 �u bat Sa l�
ak �a m� Mer di ven köy Ha lis Kurt ça Kül tür
Mer ke zi'nde ya p�l d�.

Yo �un bir ka t� l� m�n ol du �u top lan t�,
Fi kir te pe ve Çev re si Kent sel Dö nü �üm
Der ne �i ön cü lü �ün de hu ku ki so run la r�
tar t�� mak ve çö züm yol la r� n� ko nu �up yol
ha ri ta s� çiz mek ama c�y la ya p�l d�. 

Top lan t� n�n aç� l�� ko nu� ma s� n� ya pan
Der nek Ba� ka n� Ya sin Bek ta�, “Yap t� �� m�z
gi ri �im ler so nu cu tor ba ya sa ya ko nu lan bir
mad de ile Fi kir te pe ’ye ki ra des tek pay la r� n�n
öden me si ni sa� la d�k ama yet mez! Tüm hak l�
ta lep le ri miz ka bul edi le ne ka dar, ey lem le ri -
mi ze An ka ra da da hil ol mak üze re de vam
ede ce �iz ve so nu na ka dar hak la r� m� z� ko ru -
mak ve ge le ce �i mi zi te mi nat al t� na al mak için
ça l� �a ca ��z” de di. Ka t� l�m c� la r�n so ru ve so -
run la ra yö ne lik ya p� lan aç�k la ma lar ile kar �� -
l�k l� ko nu� ma la r�n ar d�n dan top lan t� so na er di.
“VATANDA�I K�M KORUYACAK”

Fikirtepe projesine Ka d� köy Be le di ye si -
nin hiç bir �e kil de da hil edil me di �i ni belirten
Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Ay kurt Nu ho� lu,
halk�n ma� dur edil di �i ni söy le di.

Fi kir te pe li le rin Mü teah hit ler le ba� ba -
�a b� ra k�l d� �� na dik kat çe ken Nu ho� lu,
“Bu pro je nin ka mu de ne ti min de ol ma s�
ge re ki yor du. Vatanda�la müteahhit ba�
ba�a b�rak�ld�. �imdi yap�lan sözle�mel-
erle ilgili s�k�nt�lar ç�k�yor. Söz le� me ler -
de ak sa yan yan la ra kim te mi nat ve re cek.
Va tan da �� kim ko ru ya ca k” di ye sor du.
Nuho�lu bakanl���n bir an önce Fikirte-
pe’de bir büro kurmas� gerekti�inin al-
t�n� çizdi.

6 - 12 �UBAT 20152 YA�AM

Kadıköylü, kadın,
avukat, aktivist!

Dönüşüm belirsizliğine karşı eylem

● Gökçe UYGUN

Fikirtepe’de üçüncü toplantı yapıldı

Adliyeye bebeğiyle gelerek Türkiye’nin
gündemine oturan Kadıköylü avukat
Feyza Altun Meriç, kadınlara “Çekingen
olmayın, talep edin. Beraberce
hakkımızı savunursak kimse karşımızda
duramaz” diye sesleniyor

Fikirtepe’deki yürüyü�ten bir foto�raf
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KADIKÖY Belediyesi özel bir
çal��maya imza att�. “Kan acil
de�il sürekli ihtiyaçt�r” slogan�yla
hareket eden Türk K�z�lay� ile
Kad�köy Belediyesi üç gün
sürecek bir kan ba����
kampanyas� ba�latt�.
Kampanyan�n ilk destekçileri ise
Kad�köy Belediyesi personeli oldu.

Belediye personeli kampanyaya
büyük destek vererek kan
ba����nda bulundu.
4-6 �ubat tarihleri aras� Kad�köy
Belediyesi ana bina zemin kat�nda
gerçekle�ecek kampanyaya,
sa�l�k durumu ya�� ve kilosu
uygun olan her vatanda�
kat�labilecek.  

36 - 12 �UBAT 2015HABER

KONAKLAMALI TURLAR

GÜNÜB�RL�K TURLAR 
� 07 �BT CMT KARTEPE - MA�UK�YE - SAPANCA ( YEMEK - KUMANYA DAH�L )
� 08 �BT /15 �UBAT PZR FENER - BALAT- KAR�YE MÜZES� (YEMEK DAH�L )  
� 11 �BT ÇAR�. BEYO�LU- GALATA TURU (YEMEK DAH�L )
� 14 �BT CMT .HALICIN �K� YAKASI TADIMLIK LEZZETLER ( YEMEK DAH�L )
� 21 �BT CMT SAMATYA’ DA GEÇM�� ZAMANA YOLCULUK (YEMEK DAH�L )
� 22 SBT PZR. ABANT M�LL� PARKI (BARBEKU DAH�L )
� 22 �BT PZR. �STANBUL UN HAYALET B�NALARI ( YEMEK DAH�L )

HER MEVS�M B�R  BA�KA GÜZEL… 

� 14 - 15 �BT CMT-PZR MUDANYA’ DA SEVG�L�LER GÜNÜ - G�R�T MA-
HALLES� - TR�LYE -  KUMYAKA ( 1 GECE 2 GÜN ) 
� 21- 22   �BT  CMT-PZR KASTAMONU – ILGAZ  (1 GECE 2 GÜN )

Hafta Sonu, Hafta �çi Gruplara Özel  Turlar…

SEZON TOUR
Tel: 0216 372 35 77/78  

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

● Mus ta fa SÜR ME L�

Ka d� köy Be le di ye si ’n den e�i tim ö� re ti me
des tek ver me ye de vam edi yor. Ka d� köy
Be le di ye si Fen �� le ri Mü dür lü �ü geç ti �i -

miz y�l yo �un bir tem po da ça l� �a rak e�i tim ku-
 rum la r� n�n ih ti yaç la r� na ce vap ver me ye ça l�� t�.
Okul la r�n ta le bi üze ri ne ya p� lan ça l�� ma lar kap sa -

m�n da 2014 y� l�n da Ka d� kö y’ de ki 78 oku lun ba -
k�m, ona r�m ve ta di lat i� lem le ri ger çek le� tir di. �ç
ve d�� bo ya, haf ri yat, ze min dü zen le me, as falt la -
ma, du var ya p� m�, spor tif ih ti yaç lar, mü sa me re,
kon fe rans sa lo nu ve s� n�f la r�n dü zen len me si gi bi
pek çok ka lem de okul la r�n ih ti yaç la r� kar �� lan -
ma ya ça l� ��l d�. Fen �� le ri Mü dür lü �ü ’n den ya p� -
lan aç�k la ma da; bu y�l da okul la r�n ek sik ve

ih ti yaç la r� n�n gi de ril me si için ça l�� ma la ra ba� lan -
d� �� ifa de edil di. 
78 E�� T�M KU RU MU ONA RIL DI

�lk, or ta, li se hak ka üni ver si te ol mak üze re 78
e�i tim ve ö� re tim ku ru mu nun, ya p� lan ba k�m,
ona r�m ve ta di lat ça l�� ma la r�y la e�i tim ve ö� re -
tim fa ali yet le ri ni uy gun �art lar da ger çek le� tir me -
si sa� lan d�.

2014 yılında Kadıköy’deki 78 okulun onarım ve bakım işleri Kadıköy
Belediyesi tarafından gerçekleştirildi. Belediyenin çalışmaları sürüyor

● Be ri van TAN RI VER D�

Cum hu ri yet Halk Par ti si Göz te pe
Tem sil ci li �i ’nin or ga ni ze et ti �i ve
Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Ay kurt
Nu ho� lu ’nun Göz te pe Ma hal le-
 si ’n de ki es naf ile bu lu� tu �u top -
lan t�, 2 �u bat Pa zar te si gü nü sa at
20.00’da Ha lis Kurt ça Kül tür Mer -
ke zi ’n de ger çek le� ti.
Ma hal le es na f� ile gö rü �en Be le di ye

Ba� ka n� Ay kurt Nu ho� lu ve yar d�m -
c� la r� n�n ka t� l� m� ile ger çek le �en top -
lan t� da, öne ri ve �i kâ yet ler tek tek
din len di ve so ru lar ce vap lan d�. So -
run la r� n�n ce va b� n� bi rin ci a��z dan
alan es naf ise mem nu ni ye ti ni di le
ge tir di. Her haf ta bir ma hal le top lan -
t� s� dü zen le dik le ri ni be lir ten Ba� kan
Nu ho� lu top lan t� la r�n de va m� n�n ola -
ca �� n� be lir te rek, Ka d� kö y’ ü Ka d� -
köy lü ler le yö ne te ce �i ni vur gu la d�.

Belediye Başkanı ile
ESNAF BULUŞMASI

Kan bağışı kampanyası

BELEDİYEDEN
eğitime destek

ÖNCES� SONRASI

• 23 Nisan Zehra Han�m �mam Hatip
Ortaokulu    
• 29 Ekim �lkokulu
• 50. Y�l Cumhuriyet Feridun Tümer Çok
Programl� Anadolu Lisesi 
• 50. Y�l Tahran Anadolu Lisesi 
• 60. Y�l Anadolu �lkokulu
• Ahmet Sani Gezici Lisesi (Muratpa�a �ÖO)
• Atatürk Fen Lisesi 
• Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi
• Bahariye Ortaokulu
• Bostanc� 23 Nisan Ortaokulu 
• Bostanc� Atatürk Ortaokulu
• Cemal Diker �lkokulu 
• Cenap �ahabettin �lkokulu
• Çiftehavuzlar Ortaokulu 
• Dr. Sait Darga �lkokulu
• Erenköy Anadolu K�z Teknik Lisesi 
• Erenköy �lkokulu
• Faik Re�it Unat Ortaokulu 
• Fatma �adiye Toptani Ö�retmenevi
• Fenerbahçe Anadolu Lisesi 
• Feneryolu Pratik K�z Sanat Okulu 
• Ferudun Tümer Anaokulu 
• General Ali R�za Ersin Teknik Lisesi
• Gözcübaba Anadolu �mam Hatip Lisesi
• Göztepe �hsan Kur�uno�lu Anadolu Lisesi
• Hakk� De�er �lkö�retim Okulu
• Halil Türkkan �lkokulu

• Hamit �brahimiye Özel E�itim Uygulama
Merkezi
• Hayrullah Kefo�lu Anadolu Lisesi
• Hüseyin Ayaz Ortaokulu 
• �brahim Öktem �lkokulu
• �lçe Milli E�itim Müdürlü�ü
• �lhami Ahmet Örnekal �lkokulu
• �stanbul Anadolu Lisesi 
• �stanbul Atatürk Fen Lisesi
• �stanbul Kad�köy Lisesi
• Kad�köy Anadolu Lisesi 
• Kad�köy Hayriye ve Kemal Kusun Özel
E�itim Uygulama ve �� Uygulama Okulu
• Kad�köy �kbaliye Ortaokulu
• Kad�köy �nta� K�z Anadolu �mam Hatip Lisesi
• Kad�köy K�z Teknik Lisesi
• Kad�köy Moda �lkokulu
• Kad�köy Münevver �efik Fergar �lkokulu 
• Kad�köy Osmangazi �lkokulu
• Kad�köy Ö�retmen Harun Re�it �lkokulu
• Kad�köy Ticaret Meslek Lisesi
• Kalam�� �ehit Murat Özyalç�n �lkokulu
• Kaptan Hasanpa�a �lk ve Orta Ö�retim
Okulu
• Kaz�m ��men Anadolu Lisesi
• Kaz�m Karabekir Ortaokulu
• Kemal Atatürk Anadolu Lisesi 
• Ko�uyolu �lkö�retim Okulu 
• Kozyata�� �ükran Karabelli �lkokulu 

• Marmara Üniversitesi
• Mediha-Turhan Tansel Özel E�itim ��
Uygulama Merkezi (Okulu)
• Mehmet Beyaz�d Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
• Mehmet Karamanc� �lkokulu 
• Mehmet Sait Aydoslu ��itme Engelliler
Ortaokulu 
• Melahat Akkutlu Ortaokulu
• Melahat �efizade �lkokulu 
• Melih �sfendiyar �lkö�retim Okulu 
• Moda �lkokulu 
• Muratpa�a �lkokulu 
• Mustafa Ayk�n �lkokulu
• Mustafa Saffet Anadolu Lisesi
• Nevzad Ayasbeyo�lu Ortaokulu 
• Nihat I��k �lkö�retim Okulu
• Nurettin Teksan �lkokulu
• Osmangazi �lkokulu
• Aramyan Uncuyan Ermeni �lk ve Orta Okulu 
• Re�at Nuri Güntekin �lkokulu 
• Suadiye Hac� Mustafa Tarman Lisesi 
• St. Joseph Lisesi 
• �ener Birsöz �lkokulu
• �enesenevler Mualla Selcano�lu Otelcilik ve
Turizm Meslek Lisesi 
• Ye�ilbahar Ortaokulu
• Zihni Pa�a �lkokulu
• Zühtüpa�a �lkokulu

KADIKÖY BELEDİYESİ TARAFINDAN ONARIMI YAPILAN OKULLAR
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Ka d� köy Be le di ye si Eren köy Gö -
nül lü le ri Sa� l�k Ko mi te si, 23
Ocak Cu ma gü nü Eren köy Gö -

nül lü Evi ’n de Uz man Dr. Mü bec cel Ak -
ma n’ �n ko nuk ol du �u “A ler ji Hak k�n da
Bi lin me si Ge re ken ler ve Te da vi Yön -
tem le ri ” ko nu lu bir se mi ner dü zen le di.
Dr. Mü bec cel Ak man, aler ji yi her han gi
bir mad de ye kar �� vü cut ta olu �an anor -
mal bir has sa si yet re ak si yo nu ola rak ta -
n�m la d�.

Te da viy le aler jik has ta l� �� n�n
kon trol al t� na al�n d� �� n� vur gu la yan Dr.
Ak man, aler ji nin tek rar la yan bir has ta l�k
ol du �u nu, has ta l� ��n gö rül dü �ü mev -
sim de ya p� la cak te da vi nin, ki �i nin ra hat
bir ya �am sür me si ni sa� la d� �� n�, uy gu la -
na cak te da vi nin, has ta l� ��n ti pi ne, �id de -
ti ne, has ta l� �a ne den olan aler ji ye gö re
de �i �e ce �i ni söy le di. 

Eren köy Gö nül lü le ri Kül tür Sa nat ve
E�i tim Ko mi te si ’nin 27 Ocak Sa l� gü nü
Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi ’n de dü -
zen le di �i et kin lik ise Gö nül lü Evi Ba� -
ka n� Sev gi To ku ç’ un su nu muy la ba� la -

d�. Söy le �i nin ko nu �u, Mil li yet Ga ze te si
kö �e ya za r� ve As tro log R. Ha kan
K�r ko� lu ’y du. “2015’te F�r sat lar ve
Risk le r” ko nu lu se mi ner de, ka la ba l�k bir
iz le yi ci gru bu nun il giy le iz le di �i As tro -
log R.Ha kan K�r ko� lu, y�l için de ki do lu -
nay ve ye ni ay dö nem le ri nin et ki le ri ni
an lat t�. K�rko�lu, se yir ci ler den ge len so -
ru la r� da tek tek ce vap la d�. 
CAD DE BOS TA N’ DA NLP TOP LAN TI SI

Cad de bos tan Gö nül lü le ri, 23 Ocak
Cu ma gü nü NLP (Neuro Linguistic
Programing) toplant�s�na Ya �am Ko çu
Efe Ada l� o� -lu ’nu mi sa fir et ti. Far k�n -
da l�k,  mo ti vas yon, stres  yö ne ti mi, za -
man yö ne ti mi gi bi kav ram lar la ki �i sel
ge li �i mi mi ze kat k� da bu lu na bi le ce �i mi -
zi an la tan Efe Ada l� o� lu, da ha son ra bi -
lim sel bir tek nik le vü cu du muz da ki a� r� -
la ra na s�l hük me de ce �i mi zi ör nek ler le
an lat t�. 
FE NER YO LU ’N DA ‘BE DEN D� L�’ 

Fe ner yo lu Gö nül lü le ri 28 Oca k’ ta
Gö nül lü Evi ’n de dü zen le dik le ri et kin -
lik te, Be den Di li Uz ma n� Nur He ki mo� -

lu ’nu il gi ile iz le di ler. Gü nün her an�n da
is tem li ve ya is tem siz kul lan d� �� m�z be -
den di li nin ile ti �im de ki öne mi ni an la tan
He ki mo� lu, dün ya li der le ri nin gör sel le ri
ile yap t� �� su num da, jest, mi mik, otu ru�,
kal k��, to ka la� ma n�n ve göz te ma s� n�n
ya ni be den di li nin as l�n da ile ti �i min te -
me li ni olu� tur du �u nu söy le di. 
SU AD� YE GÖ NÜL LÜ LE R� MÜ ZE  ’ DE

Su adi ye Gö nül lü le ri Kül tür Ko mi te -
si, 29 Ocak Per �em be gü nü, Sa ban c�
Mü ze si Mi ro Ser gi si ve Kla sik Oto mo -
bil Mü ze si ’ne bir ge zi dü zen le di. Ge zi;
sa nat se ver ler, gö nül lü ler ve üye le rin ka -
t� l� m�y la ger çek le� ti. 

Özel lik le Mi ro ’nun, “ka d�n lar, ku� -
lar, y�l d�z la r” ser gi si be �e ni top la d�.
Cum hu ri yet dö ne min den gü nü mü ze
Türk res sam la r�n ser gi si de ge zil di. Ka -
t� l�m c� lar da ha son ra 1930’lar dan
1970’le re on lar ca kla sik ara ba, kam yon,
mo to sik let ve sa va� araçlar�n�n ser gi len -
di �i Ata man Kla sik Oto mo bil Mü ze si ’ni
gez di. Ka t� l�m c� lar bir son ra ki ge zi de
bulu�mak üze re ay r�l d� lar.

4 6 - 12 �UBAT 2015 HABER

KA DI KÖY BE LE Dİ YE Sİ GÖ NÜL LÜ LE Rİ
KON FE RANS, SE M‹ NER, SÖY LE �‹ ve PA NELGönüllülerin yoğun

çalışmaları sürüyor
HAF TA LIK ET K�N L�K PROG RA MI Ba� vu ru Tel: 0216 346 57 57 / 30 Ocak - 08 �ubat 2015

KA YIP iLA NI

27/01/2015 tarihinde Do�u�
Üniversitesinden alm�� oldu�um ö�renci
kimlik kart�m� kaybettim.Hükümsüzdür.

Levent �NC�

AFET VE ÇEVRE B�L�NC�
ORTAK ÇALI�MASI 
Erdinç Kara� - Yusuf

Ke�li
Tarih: 06.02.2015

Saat: 14.00
Yer: Kriton Curi Park�

Gönüllü Evi
Düzenleyen: Kriton Curi

Park� Gönüllüleri
ÇA�DA� THM KOROSU

KONSER� 
Sedat Sar�gül

Tarih: 07.02.2015
Saat: 20.00

Yer: Halis Kurtça Kültür
Merkezi

Düzenleyen: Müzik
Gönüllüleri

MÜZ�KL� ���RL� GÜN
Tarih: 08.02.2015

Saat: 13.00
Yer: Rasimpa�a Gönüllü

Evi
Düzenleyen: Rasimpa�a

Gönüllüleri
PROF. DR. DO�AN
CÜCELO�LU �LE

SÖYLE��
“�NSAN �NSANA YA�AM

ÜSTÜNE SOHBET”
Prof. Dr. Do�an

Cücelo�lu
Tarih: 08.02.2015

Saat: 14.00
Yer: Kozyata�� Kültür
Merkezi Konferans

Salonu
Düzenleyen: Erenköy

Gön.
DO�RU �LET���M KUR,

HAYAL�N� YA�A
NLP Uzman�, Ya�am
Koçu Nilgün Bingöl
Tarih: 09.02.2015

Saat: 14.00
Yer: Caddebostan Kültür

Merkezi B Salonu
Düzenleyen: Fenerbahçe

Mah. Gönüllüleri 
MAHALLEL�YE KEÇE
KUMA�TAN ÇANTA

YAPIYORUZ
Ö�retici Hülya Özata

Tarih: 09.02.2015

Saat: 14.00
Yer: Kriton Curi Park�

Gönüllü Evi
Düzenleyen: Kriton Curi

Park� Gönüllüleri
ME�K KOROSU

KONSER�
Arif Özgülü�

Tarih: 09.02.2015
Saat: 20.00

Yer: Kad�köy Evlendirme
Dairesi

Düzenleyen: Müzik Gön.
NA�ME TSM KOROSU

KONSER�
Nihal Arda

Tarih: 10.02.2015
Saat: 20.00

Yer: Kad�köy Evlendirme
Dairesi

Düzenleyen: Müzik
Gönüllüleri

“��TE HAYAT, EV�M VE
BEN”

Doç. Dr. O�uz ÖZYARAL
Tarih: 10.02.2015

Saat: 14.00
Yer: Caddebostan Kültür

Merkezi B Salonu
Düzenleyen: Erenköy

Gönüllüleri
ENGELL�LER�N HUKUK�

HAKLARI 
Tarih: 10.02.2015

Saat: 14.00
Yer: Kriton Curi Park�

Gönüllü Evi
Düzenleyen: Kriton Curi

Park� Gönüllüleri
DO�RU NEFES ALMA
�LE �LG�L� NEFES VE

KALP YOGASI
Yoga Ve Nefes E�itmeni

Müge Aslan
Tarih: 10.02.2015

Saat: 14.00
Yer: Bostanc� Gönüllü Evi

Düzenleyen: Bostanc�
Gön.

TEMEL AFET B�L�NC�
Jeoloji Uzman� Hakan

Özdemir
Tar: 10.02.2015

Saat: 14.00
Yer: Ac�badem Gön. Evi

Düzenleyen: Ac�badem
Gön.

D�YABET VE BESLENME
Tarih: 11.02.2015 

Saat: 14.00
Yer: Feneryolu Gönüllü

Evi
Düzenleyen: Feneryolu

Gönüllüleri
KAVGA ETME SANATI
Yazar Mustafa Emin

Palaz
Tarih: 11.04.2015

Yer Fenerbahçe Mah.
Gönüllü Evi

Düzenleyen: Fenerbahçe
Mah. Gönüllüleri 

“BUZLAR
ÇÖZÜLMEDEN”

T�YATRO OYUNU
Tarih: 11.02.2015

Saat: 20.30
Yer: Halis Kurtça Kültür

Merkezi
Düzenleyen: Tiyatro

Gönüllüleri
ORJ�NAL YOGA

S�STEM�N�N SA�LI�A
KATKILARI

Yoga E�itmeni Neslihan
Gül

Tarih: 11.02.2015
Saat: 13.30

Yer: Zühtüpa�a Gönüllü
Evi

Düzenleyen: Zühtüpa�a
Gönüllüleri
TEKAMÜL

NLP Uzman� Hüriyet
Kalal� 

Tarih: 12.02.2015
Saat: 14.00

Yer Fenerbahçe Mah.
Gönüllü Evi

Düzenleyen: Fenerbahçe
Mah. Gönüllüleri 

EV KAZALARINDAN
KORUNMA VE

�LKYARDIM
Hem�ire Ayten Kuzucu

Tarih: 12.02.2015
Saat: 14.00

Yer: Rasimpa�a Gön. Evi
Düzenleyen: Rasimpa�a

Gönüllüleri 

Al tı yol Ba ha ri ye Sü ley man Pa şa
So kak-No: 21 KA DI KÖY

RE ZER VAS YON 0216 550 40 41
Cep: 0532 485 68 06

www.beldeocakbasi.com

Belde Ocakba�� Anadolu Yakas�n�n en ünlü
Ocakba��s� 40 y�ll�k tecrübemizle hiçbir yerde

tadamayaca��n�z Et & Bal�k ve zengin meze çe�itleri
Not: Kebaplar�m�z sat�r k�ymas�d�r. 

HALK MÜZİĞİNİN SEVİLEN SESİLERİ
İLHAMİ GÜRBÜZ (HER SALI) 

BÜLENT & LİDA (HER CUMA) SİZLERLE

Çocuklar unutulmaz bir gün geçirdi 
Kad�köy Belediye
Meclisi Kültür
Komisyonu, Fikirtepe
Mahallesi’nde oturan
çocuklar için sömestr
tatilinde özel bir
etkinlik düzenledi.
Çocuklar, Halis
Kurtça Kültür
Merkezi’nde tiyatro
seyretti, Kalam��
Khalkedon’da yemek
yedi ve parkta
oynad�.Çocuklara bu
mutlu günlerinde,
Meclis Kültür
Komisyonu üyeleri
de e�lik etti…

“Direne direne
bineceğiz trene!”
Haydarpaşa Dayanışması 157. Merdiven Nöbeti’ne, geçen
hafta yaptığı “yerinde toplantı” çağrısı ile devam etti

Suadiye Gönüllüleri,
Sabancı Müzesi’ndeydi

Erenköy Gönüllüleri, Astrolog
Kırko�lu’nu dinlediler

Feneryolu Gönüllü Evi’nde
beden dili e�itim vardı 

Caddebostan Gönüllüleri, NLP toplantısında 

● Ey lül B� ROL

�s tan bu l’ da ki lo do sa ve Hay dar pa �a ’da ki �id det li
rüz gâ ra ra� men 157. Mer di ven Nö be ti ’ni tut ma ya
de vam eden Hay dar pa �a Da ya n�� ma s�, ge ni� ka t� -

l�m l� top lan t� s� n� 1 �u bat Pa zar gü nü ga r�n için de ger -
çek le� tir di. Türk Ta bip ler Bir li �i Hay dar pa �a Nu mu -
ne Has ta ne si tem sil ci le ri, Mi mar lar Oda s� tem sil ci le -
ri, ma hal le da ya n�� ma la r�n dan Ka d� köy lü le rin ka t�l -
d� �� top lan t� da; Hay dar pa �a pro je si üze rin den Ka d� -
köy ve �s tan bu l’ da ki dö nü �üm ler de tar t� ��l d�.

Top lan t� da söz alan dok tor lar, Hay dar pa �a Nu -
mu ne Has ta ne si ’n de ya p� lan oto par k�n çök me siy le
has ta ne de mey da na ge len ha sa r� an lat t� lar. Top lan -
t� da ay r� ca, oto par ka gi ri �in sa� lan ma s� ama c�y la
Hay dar pa �a Gar Bi na s� üze rin de ki çe lik köp rü nün
ye ni len me si pro je si nin onay lan d� ��n dan bah se dil di.
Mimarlar Odas� �stanbul �ubesi ÇED Dan��ma
Kurulu Sekreteri Mücella Yap�c�, “Bu köp rü nün
ge çi ril me si, as l�n da  Ga r’ da dü zen len mek is te yen
ye ni den ya p� lan ma ve Hay dar pa �a çev re sin de ki ka -
mu has ta ne le ri nin pro je ye da hil edil me si nin bir par -
ça s� ” dedi.
‘GAR’ DAN DA BÜ YÜK KAR VAR!

Ya p� c�, ay r� ca “As ke ri k�� la da da hil ol mak
üze re Hay dar pa �a li se si nin t�p ve hu kuk fa kül te le -
ri nin ol du �u bi na lar ve has ta ne da hil bü tün bu ala -
n� kap sa yan bü yük bir dö nü �üm dür bu. Ya va� ya -
va� bu ha ya ta ge çi ril me ye ça l� �� l� yor. Bü tün cül bir
mü ca de ley le örül me si ge re ki yor. Ay n� �e kil de
Mar ma ra Üni ver si te si ’nin, Tuz la ’da Ke nan Ev ren
Üni ver si te si ’ne ta ��n ma s� na ka rar ve ril di. Bü tün o
bi na lar Sa� l�k Ba kan l� �� ’na ve ril di. As l�n da ta ma -

men özel le� tir me nin ilk ad� m� olan, bir an lam da
sa� l�k tu riz mi ni ger çek le� ti re cek bir ba� ka kat li am
ve özel le� tir me pro je siy le kar �� kar �� ya y�z. Bun la -
r�n ka ra r�, se çim kar ga �a s� n�n ol du �u bu dö nem de
al� n� yo r” di ye rek, Hay dar pa �a Ga r� ’n�n da hil ol du -
�u pro je nin sa de ce gar la ve gar dan ge le cek kâr la
s� n�r l� ol ma d� �� n� ifa de et ti.
“GAR DÖ NÜ �ÜR SE KA DI KÖY DE DÖ NÜ �Ü R”

Top lan t� da en çok so ru lan so ru lar dan bi ri
“Biz bun dan so na yo lu mu za na s�l de vam ede ce -
�iz?” ol du. Hay dar pa �a ’y� ne za man “sa hip si z”
b� rak sa lar kar �� la r� na gök de len, olim pi yat kö yü
gi bi pro je le rin ç�k t� �� n� söy le yen ka t� l�m c� lar,
“Biz le rin iv me si ne za man ar tar sa on lar vaz ge çe -
cek. Hay dar pa �a ’da ki dö nü �ü me mü sa ade edi lir -
se Ka d� köy dö nü �ür, de �i �ir. Ka d� köy bi zim Ka -
d� kö yü müz ol mak tan ç� kar. Ka d� kö y’ de ya �a yan
her kes bi zi des tek le me li” de di ler.

Hay dar pa �a plan la r� nok ta s�n da çe tin bir aya
gir dik le ri ni ifa de eden Da ya n�� ma Tem sil ci le ri,
“�s tan bul Be le di ye Mec li si Kent Ko mis yo nu ’na
gel mek te olan ye ni bir plan var. Bu pla n�n ne de -
ni, bir ön ce ki ne aç m�� ol du �u muz da va d�r. Bir
ön ce ki plan da Hay dar pa �a Ga r� için çift fonk si -
yon öne ril mi� ti. Hay dar pa �a Ga r�, gar ol ma özel -
li �i ni kay be der se ko nak la ma te si si ya da kül tür
te si si ola rak kul la na bi le cek ti. Plan, Bü yük �e hir
Be le di ye Mec li si ’n den geç ti. Bu nun da va sü re ci -
ni he men ba� la ta ca �� z” de di ler. 

Çe �it li ma hal le da ya n�� ma la r� n�n da Hay dar pa �a
Da ya n�� ma s� ’n da et kin ka t� l�m sa� la ya cak la r� n� bil -
dir me le ri üze ri ne top lan t�, nö bet le rin ve mü ca de le le -
rin güç len di ril me si sö zü nün ve ril me si ile so na er di. 

İlanlarınız için 
Gazete Kadıköy

nolu telefon numarasından ulaşabilirsiniz.
0 216 348 70 60

Bostancı’da ‘şiir günü’
Bos tan c� Gö nül lü le ri ’nin her

ay�n son çar �am ba gü nü dü -
zen le di �i Ge le nek sel �i ir

Din le ti si, bu ay 28 Ocak Sa l� gü nü
ya p�l d�. 

�i ir Gü nü, Gö nül lü Ba� ka n�
Tu nay Soy da n’ �n oku du �u bir sev -
gi �ii ri ile ba� la d�. Son ra s�n da E�i -
tim Ko mis yo nu Ba� ka n� Ah met
Po lat, din le ti yi Se ba hat tin Eyü bo� -

lu ’nun “Tür kü ler Do lu su ” ad l� �ii ri
ile sür dür dü. �a ir ve res sam olan
Se ba hat tin Eyü bo� lu ’nun bi yog ra -
fi si ni oku du. Ka t� l�m c� lar da �ai rin
�i ir le rin den oku ya rak ken di yo rum -
la r� n� kat ti lar. Mi sa fir ler den bes te -
kâr-�a ir Ka z�m Üçok ken di �i ir le -
rin den mi ni bir su num yap t� ve tüm
ka t� l�m c� la r� ki ta b� n� ar ma �an et ti.
Et kin lik, soh bet le son bul du.
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Ca fe ra �a Ma hal le Muh ta r� ile aza la r�n dan olu �an
Mo da Muh tar Mec li si'nin kül tür sa nat et kin lik le ri,
ye ni lik ler le de vam edi yor. Mec li sin son et kin li �i

olan “Bu ket Uzu ner ile Mo da Öy kü le ri
Atöl ye si ” ba� la d�. Üc ret siz atöl ye, 
4 haf ta bo yun ca her Sa l� 16.00-
19.00 ara s�n da Ka d� köy Be -
le di ye si Mo da Khal ke -
don Te sis le ri ’n de ya p� -
la cak. Mo da sa ki ni 10
ki �i nin ka y�t l� ol du �u
atöl ye ça l�� ma s�n da,
Uzu ne r’ in ya n� s� ra
Prof. Dr. Bel ma Ötü�
Bas kett ve ya zar-fo -
to� raf ç� Ar ma �an Por -
ta kal da e�it men ola rak
bu lu nu yor. 

MO DA LI LIK B� L�N C�
Ga ze te Ka d� kö y’ e atöl ye ile il gi li

bil gi ve ren Bu ket Uzu ner, “Kül tür ak ti vi te le riy -
le öne ç� kan muh ta r� m�z Zey nep Ay ma n’ �n Mo da l� sa nat -
ç� ve ya zar la r� bi ra ra ya ge ti rip Mec li si kur mu� tu. Mec li -
si mi zin et kin lik le rin den bi ri de bu atöl ye ol du. Atöl ye mi -
ze ta lep çok tu, bir s� n�r la ma/ele me yap ma m�z ge re ki yor -
du. Ca fe ra �a Muh tar l� �� ’na ka y�t l�, Mo da l� 10 ki �i yi seç -
ti k” de di. Öy kü Atöl ye si ile as�l ama c�n Mo da l� ol mak bi -
lin ci nin yer le� me si, da ya n�� ma ve ma hal le li lik kav ra m� -
n�n öne ç� ka r�l ma s� ol du �u nu vur gu la yan Uzu ner,  “Sa de -

ce ede bi yat de �il çev re me se le le ri gi bi di �er ko nu la r� da
ko nu �a ca ��z. Ede bi yat sa de ce gü zel söz sa na t� de �il dir,
em pa ti sa na t� d�r ay n� za man da. Biz e bu ra da ede bi ya t� bir
araç ola rak kul la na rak em pa ti nin, ma hal le li lik bi lin ci nin
ge li� ti ril me si ni sa� la mak is ti yo ru z” di ye ko nu� tu.  Bu ket

Uzu ner, ede bi ya t�n, ya zar l� ��n ö� re ti le mez, ol sa
ol sa okur lu �un ö� re ti le bi lir ol du �u na

dik kat çe ke rek, �öy le de vam et ti:
“Biz de bu ra da sa de ce yol

gös te re ce �iz. Mo da ’n�n ta ri -
hiy le il gi li oku ma lar ya pa -
ca ��z. Ka t� l�m c� la r� m�z,
bil me dik le ri ni ö� re nip,
bil dik le ri nin de far k� na
va ra cak. Da ha ön ce den
ta n�� ma yan Mo da l� lar bu -

ra da bi ra ya ge le cek ler. Za -
ten ar t�k gü nü müz �e hir ha -

ya t�n da ki de �i �im de, kim se
ma hal le sin de ki le ri ta n� m� yor.

Bu ra dan yo la ç� ka rak öy kü te ma m� -
z� da ‘Mo da ’da hiç ar ka da ��m/kom �um

kal ma d�...’ ola rak be lir le dik. Atöl ye sü re si so nun da
her ka t� l�m c� m� z�n bi rer öy kü yaz m�� ol ma s� n� plan l� yo -
ruz. Bu atöl ye sü re ci ni de vam l� k�l mak, bel ki ile ri de bir
der gi ç� kar mak, ede bi yat ödül le ri dü zen le mek gi bi is tek -
le ri miz de va r… ” 

Ca fe ra �a Muh ta r� Zey nep Ay man da Mo da ’da ki
ai di yet duy gu su nun ge li� ti ri le bil me si için, Mo da l� ya -
zar-sa nat ç� lar la et kin lik ler yap ma ya de vam ede cek le -
ri ni söy le di.
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Ka d� köy Be le di ye si, Türk Si ne ma s� ’n�n 100. y� -
l� n� ge ri de b� rak t� �� m�z �u gün ler de, bu ül ke si -
ne ma s� n�n ta ri hi ne dev harf ler le ad� n� yaz d�r -

m�� Y�l maz Gü ne y’ i, gö nül le rin ‘Çir kin Kra l’ �n� unut -
ma d�. Ba r�� Man ço Kül tür Mer ke zi ’n de 31 Ocak Cu -
mar te si gü nü dü zen le nen et kin lik te, dost la r� Gü ne y’ in
fark l� yön le ri ni an lat t�.

Y�l maz Gü ne y’ le rol ar ka da� l� �� yap m�� oyun cu Fik -
ret Ha ka n’ �n onur ko nu �u ol du �u an cak ra hat s�z l� �� ne -
de niy le ka t� la ma d� �� et kin li �e, si ne ma ya za r� Atil la Dor -
say, si ne ma ta rih çi si Agâh Öz güç, ya zar Ad nan Öz yal ç� -
ner ve Gü ne y’ in film le rin de se na rist lik ten re ji asis tan l� �� -
na ka dar pek çok gö rev de bu lun mu� ö� ret men Meh met
Ay d� n’ �n an lat t�k la r� dam ga vur du. Ko nu� ma c� lar ara s�n -
da bu lun ma yan an cak et kin li �e ka t� lan Ye �il ça m’ �n ün lü
yö net men le rin den Y�l maz Ata de niz de bir lik te 14 fil me
im za at t� �� Gü ne y’ e da ir anek dot lar pay la� t�.
‘E LE� T� R� YE UMU T’ LA BA� LA DI M’

Yö net men Me tin Av da ç’ �n Y�l maz Gü ne y’ in film -
le rin den ke sit ler sun du �u si ne viz yon gös te ri siy le ba� -
la yan et kin li �in su nu mu nu �a ir Aba Müs lim Çe lik
yap t�. �lk ko nu� ma c� ise Atil la Dor sa y’ d�. 1960’l� y�l -
lar da ku ru lan Si ne ma tek ku ru mu nu an la tan Dor say,
Y�l maz Gü ne y’ le de Si ne ma tek sa ye sin de ta n�� t� �� n�
ve ilk film ele� ti ri si yaz ma ya da ‘U mu t’ fil miy le ba� -
la d� �� n� be lirt ti. Gü ne y’ le yap t� �� rö por taj la r�n ve an� -
la r� n�n yer al d� �� ‘Y�l maz Gü ney Ki ta b� ’n dan pa saj lar
oku yan Dor say “Y�l maz Gü ney ile yap t� ��m ilk rö por -
taj be nim için dev rim di ” de di.

Gü ne y’ in ‘Ar ka da �’ fil mi ni çe ker ken Ada na Yu mur -
ta l� k’ ta bir hâ ki mi vur du �u nu ve ce za evi ne gir di �i için
fil min ga la s� na bi le ka t� la ma d� �� n� ha t�r la tan Dor say,
“Be lin de hep si lah ta ��r d�. Bu çok ele� ti ri len bir dav ra -
n� ��y d�. Ama sü rek li sui kas ta u� ra -
ma teh li ke si var d� ” de di. 
‘� ÇER DEN F�LM YÖ NET T� ’

Atilla Dor say, Y�l maz Gü -
ney’ le son ra ki rö por taj la r� n�n
hep ce za ev le rin de ol du �u nu be -
lir te rek Gü ne y’ in ce za evin den
film yö ne ten bir si ne ma c� ol du -
�u na dik kat çek ti. Dor say “Dün -
ya si ne ma s� n�n dik ka ti ni ce za -
evin den yö net ti �i film ler le çek ti. Tür ki ye ’de
ya sak la nan ‘Yo l’ fil mi Can ne s’ da bü yük
ödü lü al d�. Tek pi� man l� ��m o y�l Can ne s’ a
git me mi� ol ma m” di ye ko nu� tu. Y�l maz
Gü ne y’ in sa de ce yö net men de �il po li tik bir
li der ol du �u nu söy le yen Atil la Dor say,
“Sov yet le r’ de ki sos ya lizm uy gu la ma s� n�
be �en mi yor du. Ba na inan d� �� sos ya liz -
min Ar na vut lu k’ ta uy gu lan d� �� n� söy le -
mi� ti. Çok �a ��r m�� t� m” de di. 

‘�S TAN BU L’ DA YER BU LA MI YOR DU ”
Si ne ma ta rih çi si Agâh Öz güç ise ilk ç�k t� �� y�l lar da

Ana do lu sa lon la r�n da f�r t� na es ti ren Y�l maz Gü ne y’ in �s -
tan bul si ne ma la r�n da yer bu la ma d� �� n� söy le di. Öz güç “O -
nu tüm Ana do lu hal k� ta n� yor du ve çok se vi yor du. Ana do -
lu Y�l ma z’� sa hip le ni yor du ama bir tür lü �s tan bu l’ da ki si ne -
ma la ra gi re mi yor du ” de di.

O dö nem Ses der gi sin de ça l�� t� �� n� söy le yen Öz güç,
Gü ney hak k�n da zor luk la iki sü tun ha be ri der gi ye sok tu �u -
nu be lir te rek, “An cak son ra s�n da ün lü olun ca �s tan bu l’ da
2-3 fil mi gös te ri me gir me ye ba� la d� ” di ye ko nu� tu. 
‘� Y� B�R ÖY KÜ CÜY DÜ ’

Ya zar Ad nan Öz yal ç� ner ise Y�l maz Gü ne y’ in ede bi -
yat ç� yö nü nü an lat t�. Gü ney ile Tun cel Kur ti z’ in ilk top -
lum cu ger çek çi eser le ri ni öy kü le riy le ver dik le ri ni be lir -
ten Öz yal ç� ner, “Y�l ma z’ �n ce za evi ne ilk gi ri �i de bir öy -
kü sü yü zün den ol du ” de di. Y�l maz Gü ne y’ in öy kü le rin -
den ve o dö nem ki ede bi yat dün ya s�n dan bah se den Öz yal -
ç� ner “Y�l maz, eme �in top lum sal ni te li �i ne uy gun da ha
adil bir dün ya için yaz m�� ve bu film le ri yap m�� t�r” dedi.
YIL MA Z’ IN KRA VA TIY LA GEL D�

Y�l maz Gü ne y’ in film le ri nin se nar yo sun da im za -
s� bu lu nan, set ler de re ji asis tan l� �� n� yap m�� Meh -
met Ay d�n ise ar ka da �� Y�l ma z’� an lat t�. Ken di si ne
he di ye et ti �i ör gü kra va t� se yir ci ye gös te ren Ay d�n
“O nu çok öz lü yo rum, öz lü yo ru z” de di. Se yir ci ler

ara s�n da bu lu nan yö net men Y�l maz Ata de niz de bir -
lik te 14 film çek ti �i Y�l maz Gü ne y’ in set an� la -

r� n� an lat t�. Ata de niz “Y�l maz çok iyi bir
göz lem ciy di. Ada na ’da köy köy do la ��p
film iz le di �i dö nem de de son ra ki ce za evi
dö ne min de de hep in san la r� göz le yip on la -
r�n öy kü le ri ni yaz d�. Se nar yo yaz maz d�;
üç say fa l�k not la r� var d� ” de di. 

Y�l maz Ata de niz, Gü ne y’ in dai ma
ezi len hal k�n ya n�n da ol du �u nu da söz -
le ri ne ek le ye rek “Y�l maz, ‘Bir yö net -
men ya �a d� �� ül ke nin sos yo eko no mik
du ru mu nu ve s� n�f la r� mut la ka film le ri -
ne yan s�t ma l� ’ der di ” �ek lin de ko nu� tu. 

Ko nu� ma la r�n ar d�n dan sa lo nu dol -
du ran ka t� l�m c� la r�n so ru la r� ya n�t lan d�. 

Modalılardan en Moda hikâyeler!

Ba ha ri ye ’de ki Kaf kas Pa sa j� ’n -
da son za man lar da ke yif li bu -
lu� ma lar ya �a n� yor. Ar te mis

Sa haf ve �kin ci El Sa haf ön cü lü �ün -
de ba� la t� lan bu lu� ma lar her haf ta
sa b�r s�z l�k la bek le nen et kin lik le re
dö nü� tü. 

AV M’ le re s� k�� m�� “bo oks to re -
”lar dan haz zet me yen, bü yük ki ta -
bev le ri nin ye ni ba s�m ki tap la r�n -
dan sa, en sev di �i ya za r�n ya �a d� ��
dö ne me ait, o dö ne min in san la r� n�n
do ku nu� la r�y la �e kil len mi� ki tap la -
r� ter cih eden ler için sa haf l� �� ya �at -
ma gay re tin de ler. Bu ne den le de
her Pa zar dü zen le dik le ri ‘E de bi
Eser ler Me za t� ’na ek ola rak her
Per �em be “Do �a için �kin ci El” slo -
ga n�y la Oku yu cu �en li �i dü zen le -
me ye ba� la d� lar.

�l ki ge çen haf ta ya p� lan Oku yu -
cu �en li �i ’ne il gi bü yük tü. Ya �ar
Ke ma l’ in 1961 ba s� m� bir ki ta b� n� 5
li ra ya al mak her fa ni ye na sip ol maz
ama o gün Sa haf �en li �i ’ni du yup
pa sa j� dol du ran lar ga yet mem nun
ay r�l d�. Her Per �em be tüm gün sü -
re cek �en li �in ilk ko nuk la r� Bi sik -

let li Sa ha f’ t�. Sey yah l� �� ter -
cih eden iki ar ka da ��n kur du -
�u Bi sik let li Sa haf, el le rin de -
ki ki tap la r� yol la r� üze rin de
ta n�� t�k la r� in san la ra sa ta rak
ya �am la r� n� sür dü rü yor. Ge -
çen haf tay sa yol la r� Ka d� kö y’ -
de ki Oku yu cu �en li �i ’ne dü� -
mü� tü. On lar da pa saj da ki di -
�er sa haf lar gi bi stant la r� n� ku -
rup ki tap la r� n� ge len ler le pay -
la� t� lar.

Bu haf ta ki
�en li �in ko -
nuk la r� ise
fan zin ler  di .
Ç o  � u n  l u  � u
semt te da �� t� -
lan fan zin le -
rin sa hip le ri
ve okur la r�
O k u  y u  c u
�en li �i ’n de
bu lu� tu. Bu
ara da ta ri -
hin toz lu
raf la r�n dan
ç� k�p eli -
niz de tut -
ma �an s�

bul du �u nuz ki tap la ra göz gez di rir ken
sa haf la r�n ik ram et ti �i s� cak ça y� n� z� da
yu dum la ya bi lir si niz.

Ede bi Eser ler Me za t� da her Pa zar
sa at 14.00’te dü zen le ni yor. Ki tap lar 1
TL’ den me za ta ç� k� yor, ay n� mü za ye -
de ler gi bi o ki ta ba en faz la de �er bi çen
sa hi bi olu yor. Bu ke yif li bu lu� ma la r�
ka ç�r mak is te mez se niz Kaf kas Pa sa j�,
Mo da Sah ne si üs tü ne 37/16 nu ma ra da. 

Kadıköy’de DOĞA
için ikinci el KITAP
Kadıköy’ün ilk ‘Edebi Eserler Mezatı’nı düzenleyen Artemis ve İkinci
Şans Sahaf, artık her Perşembe Okuyucu Şenliği düzenliyor

● Semra ÇELEB� ‘YILMAZ GÜNEY
ezilenin yanındaydı’
Türk Sineması’nın 100. yılı kutlamaları kapsamında
Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi’nde Yılmaz
Güney’i anma etkinliği düzenlendi

● Gökçe UYGUN

“Buket Uzuner ile Moda
Öyküleri Atölyesi” ba�ladı....

Mehmet Aydın, Adnan Özyalçıner, Agâh Özgüç, Atilla Dorsay (Soldan Sa�a) 

Edebi Eserler
Mezatı fikri

Artemis Sahaf’ın
kurucularından

Tuncay Ku�’a ait
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ÖNSÖZ
Sultanın Kulları
Nebahat Nalçac�’n�n “Sultan�n Kullar�: Erken
Modern Dönem �stanbul’unda Sava� Esirleri
ve Zorunlu
�stihdam” adl�
kitab�, esirlerin
nas�l ve ne
ko�ullarda ele
geçirildikleri, ne
gibi i�lere
ko�ulduklar� ve
imkân bulurlarsa
özgürlüklerini
hangi yollarla
kazand�klar�
hakk�nda
okuyucuya detayl�
bir inceleme vaad
ediyor. Kitapta
kullan�lan ar�iv
belgeleri ve minyatürler de bu kitaba konu
olan esirlerin serencam�n� merak edenleri
orijinal kaynaklara yönelmeye te�vik ediyor. 
Verita Yay�nlar� / 174 Sayfa / 17.00 TL

Kad�köy Remzi Kitabevi’nden ald���m�z
bilgiye göre geçti�imiz haftan�n en çok satan
kitaplar� �öyle: 
¥  Ba�ar�ya Götüren Aile / Do�an Cücelo�lu /
Remzi Kitabevi / 142 Sayfa / 12.50 TL
¥  Kafamda Bir Tuhafl�k / Orhan Pamuk / Yap�
Kredi Yay�nlar� / 477 Sayfa / 22.00 TL
¥  Dahi Diktatör / A. M. Celal �engör/ Ka Kitap
/ 133 Sayfa / 16.00 TL 

I�ın Karaca – Ey A�kın Güzel Kızı
Arabesque I ve II albümleri çok be�enilen I��n
Karaca, konsept çal��malar�na, klasik olmu�
11 Türk Sanat Müzi�i �ark�s�ndan olu�an “Ey
A�k�n Güzel K�z�” albümü ile devam ediyor.
Albümde “Bir �lkbahar Sabah�”, “Affetmem
Asla Seni”, “�ntizar”, “Senede Bir Gün” gibi
çok sevilen sanat müzi�i �ark�lar� yer al�yor.
Karaca yeni albümüyle ilgili  “Bestecilerin ve
söz yazarlar�n�n bana güvenip emanet etmesi
benim için  büyük bir �ereftir. Yeni nesile
klasik olmu� bu �ark�lar� yeniden tan�tman�n
heyecan�n�n ya��yorum.” diyor. 
Seyhan Müzik / 19.00 TL 

Ruhu doyurmak için tavsiyeler: 
¥  En �yileriyle Müzeyyen Senar / Yavuz Plak /
12.90 TL
¥  �stanbul Kemençesi / Derya Türkan / M&MT
Records / 14.90 TL
¥  Melihat Gülses / Senden Uzakta / Yenikap�
Müzik / 13.90 TL

Muhte�em Gatsby
1922 bahar�nda, ahlaki de�erlerin yozla�t���,
caz�n y�ld�z�n�n parlad���, içki kaçakç�lar�n�n
kral odu�u ve hisse senetlerinin tavan ya�t���
bu dönemde, ülkenin Orta-bat�s�ndan ayr�l�p
New Yok �ehrine
gelen, yazar
olmaya hevesli
Nick Carraway,
kendi Amerikan
rüyas�n�n pe�inden
giderken,
tesadüfen partiler
veren gizemli
milyoner Jay
Gatsby'nin yan
kom�usu olur.
Nick böylece
süper zenginlerin
çekici dünyas�na, onlar�n yan�lsamalar�na,
a�klar�na ve aldatmacalar�na kap�l�r. Moulin
Roudge'un Oscar ödüllü yönetmeni Baz
Luhrmann, Muhte�em Gatsby ile imkans�z
bir a�k, kirletilemez hayaller ve yüksek
oktanl� bir trajedi öyküsünü beyaz perdeye
uyarlayarak modern ça��m�za ayna tutuyor.
Tiglon /14.00 TL

KiTAPLIKTiYATRO

� Bir gece dü�ün Karadeniz için…
Uzun zaman sonra Karadeniz’e gönül vermi� sanatç�lar bir araya

geliyor. Marsis,
Ay�enur Kolivar, Bayar
�ahin, Hülya Polat, Selim
Bölükba��, Entu, Erdal
Bayrako�lu ve konuk
sanatç� Karde�
Türküler’den Vedat
Y�ld�r�m’�n kat�laca��
Karadeniz Gecesi, 10
�ubat Pazar ak�am� saat
21.00’den itibaren Kad�köy Sahne’de. Horon Evi’nin danslar�na
horonlarla e�lik etmek de i�in cabas�! Bilet Fiyat� 56.00 TL.
Adres: K�rtasiyeci Sokak No:25/E Kad�köy / (0216) 550 0492

� Old City’de Komikrofon
Kad�köy’ün yeni mekânlar�ndan Old City Comedy Club’da, Stand Up
Komedi Geceleri ba�lad�. ‘Komikrofon’ ad� verilen etkinlikte, yabanc�
filmlerde görmeye al���k oldu�umuz �ekilde, �ehrin komedyenleri arka
arkaya be� dakikal�k stand-up gösterisi yap�yor. Bu hafta 12 komedyenin
gösteri sunaca�� etkinli�i konu�u ise Penguen dergisinden karikatürist ve
mizahç� Serkan Y�lmaz. Komikrofon, 10 �ubat Sal� 20.30’da Old City
Comedy Club’da. Bilet Fiyat� 15.00 TL Adres: Cafera�a Mah. Miralay

Naz�m Sokak No:20 / 0532 242 24 57

KAÇIRMA HAFTANIN
PUSULASI

ALBÜM

STAND-UP

HAFTANIN
KAÇMAZLARI

DVD

Bü tün y�l has ret le bek le di �i miz fes ti val ler s� ra la -
ma s�n da ilk s� ra ya otur ma y� ba �a ran !f �s tan bul
Ulus la ra ra s� Ba ��m s�z Film ler Fes ti va li, 12 �u-

 ba t’ ta ba� l� yor. �s tan bu l’ da Be yo� lu Ci ne ma xi mum Fi -
ta� ve Ci ne ma xi mum Kan yo n’ un ya n� s� ra bu y�l da
Cad de bos tan Ci ne ma xi mum Bu da k’ da dün ya fes ti val -
le rin de gös te ril mi� pek çok film 22 �u ba t’ a ka dar si ne -
ma tut kun la r�y la bu lu �a cak.  
!F BÜ YÜK GÖZ LE R’ LE AÇI LI YOR

Fes ti va lin aç� l�� fil mi, “Be ter bö ce k”, “Ma kas
El le r”, “Ö lü Ge li n” gi bi fan tas tik öy kü le riy le ta n� d� �� -
m�z us ta yö net men Tim Bur to n’ dan ge li yor: “Big
Eyes/Bü yük Göz le r”. Sa nat ta ri hi nin en san sas yo nel
olay la r�n dan bi ri ne odak la nan film, 50’li y�l lar da iri göz -
lü ço cuk tab lo la r�y la me� hur olan Mar ga ret Ke ane’ in,
eser le ri ni ve ye te ne �i ni sa hip len me ye ça l� �an e�i Wal-
 ter Ke ane ’e kar �� ver di �i mü ca de le yi an la t� yor. 
YI LIN YIL DIZ LA RI ILK KEZ BU RA DA

Di gi turk Ga la la r�, To ron to ’dan Ve ne di k’ e,
Can ne s’ dan Sun dan ce ’e, dün ya n�n önem li fes ti val le -
rin de bü yük il gi gör mü�, y� l�n en çok bek le nen film le -
ri ni Tür ki ye ’de ilk kez se yir ciy le bu lu� tu ru yor. !f
�s tan bul ay r� ca, ödül se zo nu nun öne ç� kan ya p�m la r� n�n
da Tür ki ye ga la la r� na ev sa hip li �i ya p� yor.

Avus tral ya ’n�n en ön de ge len yö net men le rin den
Tony Ay re s’ in hi kâ ye si ve an la t� m�y la y� l�n
en bek len me dik, en te kin siz film le -
rin den bi ri ne dö nü �en ka ra fil mi
“Cut Sna ke/Ke sik Y� la n”; Ira
Sach s’ �n John Lith gow ve Al-
 fred Mo li na ’n�n per for -
mans la r�y la çok ko nu �u lan
ba ��m s� z� “Lo ve is Stran -
ge/A�k Ba� ka d� r”; Fran s�z
yö net men Mi a’ n�n elek tro -
nik mü zik ak� m� n�n ku ru -
cu la r�n dan Fran s�z DJ
Pa ul'un 18 y�l l�k yük se li� ve
dü �ü� hi kâ ye si ni an lat t� �� “E -
den/Cen ne t”; Da vid Zell ne r’ �n
Co en Kar de� le r’ in kült fil mi
“Far go ”nun so nun da ki gö mü lü çan ta y� bul-
 mak için ken di ni yol la ra vu ran bir ka d� n� an lat t� �� fil mi
“Ku mi ko, the Tre asu re Hun ter/Ku mi ko, Ha zi ne Av c� -
s� ”; film ler den sa de ce bir ka ç�.

Bu bö lüm de ay r� ca; y� l�n me rak la bek le nen film le rin -
den “Bird ma n”, “P ren ses Ka gu ya'n�n Ma sa l� ”, “Ses siz li -
�in Ba k� �� ”, “Son Be� Y� l”, “Sev gi li Be yaz Ir k” ve “Gül
Su yu ” da Tür ki ye ga la s� n� ya pa cak film ler ara s�n da... 

Bö lü mün en he ye can uyan d� ran film le rin den bi ri de
hiç ku� ku suz, dün ya ga la s� n� !f �s tan bu l’ da ya pa cak olan
“Çek me ce le r”. �lk film le ri “Zen ne ”y le bü yük il gi gö ren

M. Ca ner Al per ve Meh met Bi na y’ �n ye ni film le ri
“Çek me ce le r”, otuz la r� n�n ba ��n da ki genç bir ka d� n�n
do �um gü nün de kan lar için de has ta ne ye kal d� r�l ma s� n�n
ar d�n da ya tan kor kunç ger çek le ri ko nu al� yor. 
!F’ TEN “SÜP R�Z F�L M”

Ga la la r�n me rak uyan d� ran bir ba� ka fil mi ise, ad�
ve ko nu su aç�k lan ma yan “Sür priz Fil m”! �o ke edi ci

ve ür kü tü cü ola ca �� ga ran ti edi len fil min yurt
d� ��n da ki gös te rim le rin de sa lon lar bo �al m��,

in san lar ba y�l ma mak için ya r� s�n da kaç -
m��. Kur ba n�n kim ol du �u sü rek li de -

�i �en film, “U zun y�l lar d�r ev de ki
kor ku, per de ye bu ka dar �o ke edi ci
bir �e kil de yan s� t�l ma m�� t�; ka rak ter -
le ri gi bi bu ev den kaç mak is te ye -
cek si ni z” söz le riy le ta n� t� l� yor.
A�K & BA� KA B�’ DÜN YA

!f �s tan bu l’ un ge çen y�l ba� lat t� ��
ve dün ya dan ak ti vist film le rin ya r�� t� ��

A�k & Ba� ka Bi’ Dün ya ’da ABD, Da ni -
mar ka, Fran sa, Hin dis tan, �r lan da, Ka na da,

Ko lom bi ya, Nor veç, Po lon ya, Rus ya, Su ri ye
ve Uk ray na ’dan top lam 8 film jü ri önü ne ç� ka cak.

Be yaz per de de oyun alan la r� ya ra ta rak se yir ci yi oy na -
ma ya da vet eden “O yu n”, bu y�l da oyun cul bel ge sel le -
ri, ka ç�k bi lim kur gu la r�, kült ada y� ilk film ler ve
ger çe küs tü cü fan te zi le ri bir ara ya ge ti re rek !f’ çi le rin en
çok il gi gös ter di �i bö lüm ler den bi ri ne dö nü �ü yor.
SI NIR LAR OL MA DAN TÜR K�YE H� KÂ YE LE R�

!f �s tan bul Tür ki ye si ne ma s� n�n son bir y� l� n� mer-
 cek al t� na alan ve al ter na tif ses le ri bir ara ya ge ti ren bö -
lü mü “E v” bu y�l s� n�r la r� kal d� r� yor ve hem bu ra dan
hem de kom �u ül ke ler den Tür ki ye ’ye da ir hi kâ ye le ri
an la tan film le ri bu lu� tu ru yor. 
�S TAN BU L’ DA B�LET ÜC RET LE R�

Bu y�l fes ti val bi let le ri bi le ti x’ ten ve si ne ma gi �e le -
rin den sa t�n al� na bi le cek. Haf ta içi Gün düz Gös te rim -
le ri: 8 TL (19:00 se an s� ön ce si) / Tam: 17 TL (Haf ta içi
19:00 se an s� ve son ra s� ile haf ta so nu tüm gün) / Ö� ren -
ci: 14 TL (Haf ta içi 19:00 se an s� ve son ra s� ile haf ta so -
nu tüm gün) / 21:30 – 22:00 Se ans la r�: 19 TL

Kon ser ve ser gi le ri de için de ba r�n d� ran !fis tan bu l’ -
un say fa m� za s�� d� ra ma d� �� m�z ay r�n t� l� prog ra m� na
www.ifis tan bul.co m’ dan ula �a bi lir si niz. 

Ya r� y�l ta ti li nin son
gün le ri gel di çat t�! 15
gün lük din len ce ve

e� len ce za ma n� so na eri yor.
Ak ti vi te do lu sö metr ta ti li ni
ki tap �en li �iy le son lan d�r mak
gü zel bir fi kir ola bi lir. Koz y-
a ta �� Kül tür Mer ke zi ’n de 5
�u ba t’ ta ba� la yan Ço cuk Ki -
tap �en li �i, 8 �u bat Pa zar ak -
�a m� na kadar sü rü yor. Bir çok
yay� ne vi nin ka t� l� m�y la ger -
çek le �e cek �en lik te 3-12 ya�
ara s� ço cuk la ra, atöl ye ça l��-
 ma la r�y la ke yif li ak ti vi te ler
su nu la cak. Ad res:  Ba yar Cad.
Bu ket So k. No:16/1 Koz ya ta ��
/ (0216) 658 00 15

Hazırlayan: Semra ÇELEB� / sem.celebi@hotmail.com
ETKİNLİK DUYURULARINIZ İÇİN gazetekadikoy@gmail.com

� Ola�an Masallar’ın Mavi’si
Ola�an Masallar Tiyatrosu ve Kar Art Kültür Sanat i�birli�i ile ikinci
sezonunda perdelerini açmaya devam eden ‘Mavi’, sahnelerde pek
s�k rastlanmayan gerilim türündeki hikâyesiyle, izleyenlere heyecan
dolu dakikalar ya�at�yor. Bu
sezon yenilenmi� rejisiyle
dikkat çeken Mavi’yi izlemeye
gelenler, kendilerini esrarengiz
bir olay�n içerisinde buluyor.
Mavi, 13, 20 ve 27 �ubat
Cuma ak�amlar� 20.30’da,
Kad�köy Living Room’da
sahnelenecek. �ubat ay�n�n
son oyununda (27 �ubat)
Mavi’yi izlemeye gelen seyirciler, oyunun gizemli hikâyesi hakk�nda
ak�llar�na tak�lan her �eyi, 70 dakikan�n sonunda oyun ekibine
sorabilecek. Bilet Fiyat�: Tam 45.00 TL Ö�renci 23.00 TL Adres: Living
Room Cafera�a Mah. Aray�c�ba�� Sok. No: 9 / 0216 405 24 04

14. !f İstanbul
Uluslararası Bağımsız

Filmler Festivali, yılın en çok
konuşulan filmlerini Türkiye’ye

getiriyor; Hindistan'dan Kenya'ya
42 ülkeden 115 filmin

gösterileceği !f İstanbul,
Kadıköy’e uğramadan

gitmiyor!

� Kilise atmosferinde tango
Modern Arjantin tangosunun yarat�c�s� ünlü besteci Astor
Piazzolla’n�n eserlerini yorumlamak ve modern tango müzi�inin

Türkiye’deki icrac�s�
olmak üzere bir araya
gelen Piatango grubu,
Yelde�irmeni Sanat’a
geliyor. Eski bir kilise
olan mekân�n
muhte�em akusti�inde
tangolar� seslendirecek
olan gruba misafir

sanatç� olarak Gülcan Altan e�lik edecek. Ücretsiz konser 13 �ubat
Cuma 20.30’da. Adres: Yelde�irmeni Sanat, Rasimpa�a Mah. �skele
Sok. No:43/1 Tel: 0216 337 00 58

� Bilim-Kurgu Sineması
Tarih Sanat ve Edebiyat Kütüphanesi
TESAK’ta sinema söyle�ileri devam ediyor.
Kütüphanede Sinema etkinli�inin bu
haftaki konu�u Gürkan Ergin, bilim-kurgu
sinemas� merakl�lar�na bu ak�m�n tarihini
anlatacak. 8 �ubat Pazar 15.00’te

� Felsefe’nin A�kı
14 �ubat yakla��rken, a�ka ve sevdaya dair etkinlikler de art�yor.
TESAK Ak�amüstü Sohbetleri’nin bu haftaki konusu da ‘Felsefe’nin
A�k�’. Felsefeci ve psikoterapist Dr. Ufuk Yalt�rakl�, felsefe ile a�k

ili�kisini anlatacak. Diyor ki: “Duyarl� ve estetik
bir anlay���n insan�n kendini olu�turma
sürecindeki önemine de�inmek, belki de a�k�
ba�ka bir taraf�ndan yakalamam�za yard�mc�
olur. Gelin, felsefenin ve biraz da psikolojinin
penceresinden bu duygu yo�unlu�una
bakmaya çal��al�m.” Söyle�i 11 �ubat

Çar�amba 18.30’da. Adres: TESAK R�ht�m Cad. No:2/3 Eski
Ba�kanl�k Binas� (Be�ikta� iskelesi Kar��s�) / (216) 337 86 54-55

Sömestr �enlikle kapan�yor
SÖYLEŞİ

KONSER

Mahallenin festivali
!f ba�l�yor
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● Es ma BAY RAK TAR

Evet me kân lar çe �it li se bep ler den do -
la y� ya el de �i� ti ri yor, ya da ma ale -
sef ka pa n� yor, ye ni si aç� l� yor. �l çe miz

Ka d� kö y’ de de ne ya z�k ki du rum böy le.
Fa kat bu haf ta mi sa fir ol du �u muz me kân,
özel lik le ede bi yat dün ya s� n�n ikin ci ad re si
ola rak bi li nen Bos tan c� ’da ki Ha tay Res ta -
urant, 40 y�l d�r hiz met ve ri yor. Da ha ni ce
40 y�l la ra di yo ru z…

1960 y� l�n da kah ve ha ne ola rak hiz me te
gi ren bu me kâ n�, Meh met Ali I��k 1963 y� l�n -
da lo kan ta ola rak i� let me ye aç m��. Tam an la -
m�y la �s tan bul Mey ha ne kül tü rü nü ya �a tan
tek yer di ye bi li rim Ha tay için. �çe ri ad�m atar
at maz san ki za man ma ki ne siy le ���n la n�p,
bam ba� ka bir za man da es ki �s tan bu l’ da bir

yer de gi bi his se di yor su nuz ken di ni zi … Be-
m be yaz ma sa ör tü le ri, du var lar da ün lü �a ir -
le rin, �i ir le ri, not lar, bir kö �e de Ce mal
Sü re ya ’n�n y�l lar ca elin den dü �ür me di �i çan-
 ta s�, Edip Can se ve r’ in �ap ka s�, Fa z�l Hüs nü
Da� lar ca’n�n el ya z� s�y la bir dört lü �ü, Sa lâh
Bir se l’ in el ya z� s�y la bir an� s�, han gi sin den
bah se de yim bi le mi yo rum,  ne re ye ba ka ca �� -
n� z� �a �� r� yor su nuz, her nok ta da ay r� bir an�
b� rak m�� ede bi ya t� m� z�n ç� nar la r�.. Ha tay
Res ta urant, ha t� ra def te ri gi bi bir me kân ade -
ta. Za man tü ne lin den ç� ka bi lir se niz e�er, ter -
te miz yüz lü, gü len göz le riy le si zi bek le yen
per so ne le si pa ri� le ri ni zi ve re bi lir si ni z…

Ama o da zor ta bi i… Çün kü 20 çe �it so -
�uk me ze, 15 çe �it ara s� cak me ze, ana ye -
mek ler, sa la ta lar der ken ne re dey se 100 çe �it için de se çim yap mak da çok zor. Üs te lik

hep si gün lük ya p�l m�� ta ze ve müt hi� lez -
zet te ler. Bi ze bir kaç ör nek sun du lar, hep si
bir bi rin den le ziz. Gü veç te te re ya� l� yap rak
ci �er, hu mus, pa çan ga bö re �i, ço ban ka vur -
ma, sa han da köf te nin ta d� da mak ta ka l� yor.
30 y�l d�r ki min ne den ho� la na ca �� n� ez ber -
le mi� ler ar t�k. Ken di ni zi yor ma y�n on lar si -
zin da mak zev ki ni zi çok iyi bi li yor lar. 

Ku la �� m� za ge len es ki �s tan bul �ar k� la -
r�y la, nos tal jik bir za man ba� l� yor Ha ta y’da,
bu ra da ye mek ve soh bet bü tün le� mi� ade ta.
Meh met Ali Be y’ in soh be ti de bir ba� ka,
kü çük hi kâ ye ler an la t� yor, an� lar yük lü hi -
kâ ye ler gö zü nü zün içi ne dost ça ba kan s� ca -
c�k in san ili� ki le ri. Emi nim he pi niz
öz le mi� si niz dir bu tür soh bet le ri.

Ha tay Res ta uran t’ �n mer di ven le ini len
ar ka bah çe sa lo nu da ay r� bir gü zel lik. Ar -
ka bah çe yi ca me kân la k�� bah çe si yap m�� -
lar. Ora s� da bü yü cek bir sa lon ola rak
hiz met ve ri yor.

SER V�S, 23.30’DA SONA ER�YOR
Ha tay, ser vi se ö� le vak ti 12.00 ci va r�n da

ba� l� yor ge ce 23.30’da so na eri yor. “Ne de n”
di yo rum, “er ken de �il mi  bir mey ha ne için?”
Ali Bey ce vap ve ri yor; “Ça l� �an la r� da dü �ün-
 mek la z�m. Bu ra da hiz met ve ren ar ka da� lar
ev le ri ne gi dip din le nip er te si gü ne ken di le ri ni
ha z�r his set me le ri ge re ki yor. Hem ge len dost-
 lar da gel sin ler, gün le ri ne ke yif kat s�n lar, soh-
 bet le ri ni yap s�n lar, ya ren lik et sin ler, ama za-
 ma n�n da ev le ri ne gi dip, din len sin ler.” 

Ne gü zel de �il mi? �n san ca, ina n�n ben
çok ke yif al d�m. Bir na if lik var bu ra da. Giz li
bir in ce lik. Bu hoy rat dün ya da ka ç� la cak ve
s� �� n� la cak yer ler den bi ri Ha tay Res ta urant.
Bos tan c� mey da n� na çok ya k�n bir yer de bu lu-
 nan Ha tay Res ta uran t’ a ula ��m da çok ko lay,
oto büs ya da dol mu� la ra hat l�k la ula �a bi lir si -
niz. E�er ara bay la gi de cek se niz, ara ba n� z�
Bos tan c� mey da n�n da ki oto par ka b� ra ka bi lir -
si niz. Ad res: Ba� dat Cad. No: 526/Bos tan c�
Tel.: 0216 361 33 57

Kadıköy’ün 40 yıldır ayakta kalabilen ender mekânlarından biri
olan Hatay Restaurant yemekleri kadar edebi anılarla da dolu

Hardiy’s London Cafe (Hardi’nin Londra
Kafesi) Halita�a Caddesi’nin en i�lek
mekânlar�ndan biri. �smi her ne kadar
“London” olsa da buraya Türk kültürü
hâkim. Türk Kahvesi  ve Türk kahvalt�s�yla
ünlü mekân�n sahibiyse Selanik kökenli.
London Cafe, �stanbul’dan Londra’ya,
Londra’dan �stanbul’a uzanan bir göçün
hikâyesi…
Hadi Karababa, Selanikli bir annenin 9
çocu�unun en küçü�ü.  Devlet demir
yollar�nda i�çilik yapan baban�n yükünü
hafifletmek için çocuk ya�ta kafe ve
restoranlarda çal��m��. Ekme�ini
kazanmak gittikçe zorla��nca gençli�inin
en güzel y�llar�nda �ngiltere’de gurbetçi
olan a�abeyinin yan�na gitmi�.  Ama
gurbet ellerde ya�amak kolay olmam��:
“Dilini hiç bilmedi�im bir ülkeye gitmi�tim.
Oraya uyum sa�lamada ilk zamanlarda
çok zorland�m.  Bir yandan dil okuluna
gidiyor, di�er yandan ekme�imi
kazanmaya çal���yordum. A�abeyimle

birlikte sebze meyve i�lerinde çal��t�k,
yetmedi kebap ve döner dükkânlar�na
girdik, Türk dü�ünlerinin yap�ld���
salonlardaki müzik gruplar�yla çal��t�k…
Orada tutunmak için gecemizi
gündüzümüze katt�k.” 
“VAPUR VE S�M�T VAZGEÇ�LMEZ�M”
Hadi Karababa 55 ya��nda. 28 y�l�n�
Londra’da gurbette geçirmi�. “Londra’da
istedi�imiz paray� kazand�k, istedi�imiz
yere geldik ama bunlar mutlu olmam�za
yetmedi. �çimizde hep bir ülke özlemi
vard�” diyen Karababa’n�n en büyük
özlemiyse Kad�köy’e olmu�:  “Kad�köy
�skelesi, denizin kokusu, mart�lar, vapurda
simit ve çay… Dünyan�n hiçbir yerinde bu
tat yok. Londra’n�n en lüks yerinde çay
içmek mi lezzetli yoksa Karaköy ve
Kad�köy aras�nda gidip gelen vapurdaki
çay m� diye sorarsan�z, hiç dü�ünmeden
buras� derim.”
“TÜRK KÜLTÜRÜNÜ TANITIYORUZ”
Y�llar sonra hem �stanbul’a kavu�tu�unu
hem de istedi�i i�i yapt���n� söyleyen
Karababa, “Buraya �stanbullular geldi�i

gibi Erasmus ö�rencileri ve turistler de
geliyor. Yeni insanlar tan�mak beni mutlu
ediyor” diyor. Karababa, kafeye neden
“Haydi’s London” ismini verdi�ini ise
�öyle aç�kl�yor: “�ngiltere’de bana Hardiy
diyorlard�.  Hayat�m�n bir yar�s� da
�ngiltere’de geçti�i için �stanbul’daki
mekân�ma Hardiy London Cafe ismini
vermek istedim. Böylece her iki kültürü
kayna�t�rm�� oldum. Bu kadar Türkçe isim
varken London ismine ne gerek vard� diye
ele�tirenler oldu. Ama ismi Türkçe olmasa
da kafedeki her �ey Türk kültürünü
yans�t�yor. Kafenin ismini gören yabanc�

gençler içeri giriyor. Kap�dan içeriye
girdiklerinde Türkiye’yi ve Türk kültürünü
görüyorlar.  Kültürümüzü yabanc�lara
tan�tt���m�z için mutluyum.”
“GENÇLERE ABLALIK YAPIYORUM”
Hadi Karababa’n�n ablas� Hatice Alemdar
de London Kafe’nin daimi yüzlerinden.
Emekli ö�retmen Alemdar,  hem
karde�ine destek oluyor hem de gelen
mü�teriyle ilgileniyor. Hatice Alemdar,
“Buraya gelen gençlere ablal�k, arkada�l�k
yap�yorum. Bir sorunlar� olduklar�nda ‘abla
ne yapal�m’ diye gelip dan��anlar oluyor.
Bu mekânda böyle ili�kiler yakalad���m�z
için mutluyum ”diyor. Hardiys’s London
Cafe’de közde pi�irilmi� Türk Kahvesini 5
TL’ye içmek mümkün.  Beyaz peynir,
ka�ar, salam, tereya��,  bal,  siyah ve ye�il
zeytin gibi 12 çe�it yiyece�in içerisinde
yer ald��� kahvalt� taba��ysa 12 TL.
Kahvalt�da isteyen ha�lanm�� yumurta
isteyen ise tereya��ndan yap�lm�� omlet
tercih edebiliyor.  Kahvalt� taba��
istemeyenler için so�uk sandviç ve tost
çe�itleri gibi alternatifler de var.
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London’da Türk Kahvesi içmenin tadı bir başka

� Özgürlük Yürüyü�ü / Selma
En �yi Film dal�nda Oscar aday�, 4 dalda Alt�n Küre
aday� olan “Özgürlük Yürüyü�ü / Selma”, 6 �ubat’ta
vizyona giriyor. Film, 20. yüzy�la damgas�n� vuran
tarihi bir dönüm noktas�n� anlat�yor. 1965 y�l�nda
Alabama’n�n Selma
kentinden eyalet
ba�kentine giden 87
kilometrelik yolda,
tarihe geçen üç
protesto yürüyü�ü
yap�ld�. Bu tarihi
olaylar zincirinin
50’nci y�l�nda
direni�in filizlenip dev
bir insan haklar�
sava��na dönü�tü�ü
tehlikelerle ve
bask�larla dolu üç
ayl�k sürece
odaklanan film
zengin oyuncu
kadrosuyla da dikkat çekiyor. Filmin ba�rolünde
Martin Luther King performans� dilden dile dola�maya
ba�layan David Oyelowo’ya, Tim Roth, Tom
Wilkinson, Oprah Winfrey, Martin Sheen, Carmen
Ejogo, Giovanni Ribisi, Cuba Gooding Jr. gibi isimler
e�lik ediyor. 
Özgürlük Yürüyü�ü / Selma, Kad�köy Rexx
Sinemas�’nda 14.00 ve 21.15 seanslar�nda izlenebilir. 
Biyografi - Dram - Tarihi | 128' | �ngilizce 

• Kad�köy Cinemaximum (Nautilus)
Yedinci O�ul – Real 3D: 11:30 13:45 16:00 18:15
21:30 
�çimdeki Ses:11:00 13:00 15:15 17:30 19:45 22:00
A�k Sana Benzer:11:00 13:45 16:30 19:15 20:30
22:00 23:15 (Cm-Cts)
Köstebekgiller Perili Orman: 11:00 13:15 15:30
17:45
Adres: Fatih Cad. No:1 Tepe Nautilus AVM
Kad�köy/  (216) 339 85 85

• Caddebostan Cinemaximum (Budak)
�çimdeki Ses:11:00 13:10 15:20 17:30 19:40 21:50
Yedinci O�ul - Xpand 3D: 11:00 13:30 16:00
18:30 21:00 23:30 (Cm-Cts) 
Üçka��tç� Mortdecai: 11:00 13:30 16:00 18:30
21:00 23:30 (Cm-Cts)
Foxcatcher Tak�m�: 11:00 13:50 16:40 19:30 22:20
A�k Sana Benzer: 11:00 13:40 16:15 18:50 21:30
Adres : Caddebostan Kültür Merkezi Haldun Taner
Sok. No:11 / (216) 358 02 02

• KADIKÖY KADIKÖY
Bana Masal Anlatma: 11:00 13:00 15:00 17:00
19:00 21:00
Mucize:11:00 13:30 16:00 19:00 21:15
Adres: Bahariye Cad. No:26  (0216) 337 74 00

• KADIKÖY REXX
Yap���k Karde�ler: 11:00 13:30 16:00 18:30 21:00
Timbuktu: 12.00 16.45
Whiplash:19.00
A�k Sana Benzer: 11:00 13:30 16:00 18:30 21:00
Adres: Cafera�a Mah. Bahariye Cad. Sak�zgülü
Sok. No:2022 / (0216) 336 01 12

• MODA SAHNES� / S�NEMASI
Turist: 11.00 19.00
Aray��: 13.45
Foxcatcher: 16.45 21.15
Adres: Cafera�a Mah. Bahariye Cad. Halil Ethem
Sok. NO:34/27 /(216) 330 58 00

SİNE
VİZYON

Hat�ra defteri tutan tek mekân:
HATAY RESTAURANT

● Aysel KILIÇ

Hatay Restaurant’ta �air Arif
Damar’ın imza gününden bir kare
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Kent sel dö nü �üm de �s tan bu l’ da risk -
li bi na la r� y� k� lan va tan da �a ki ra
des te �i ar t�k il çe be le di ye si ara c� l� -

��y la ve ri le cek. Kent sel dö nü �üm de ki ra
yar d� m� al ma ya hak ka za nan lar, il çe be le -
di ye si ne ba� vu ra rak i� lem le ri ni ya pa bi le -
cek ler. Böy le ce i� lem le rin h�z l� yü rü me si
sa� la na cak. Ge rek li ev rak lar la il çe be le di -
ye si ne ba� vu ran va tan da ��n öde me si he sa -
b� na ya p� la cak. Uy gu la ma n�n �s tan bu l’ da
pi lot ola ca �� ifa de edi li yor.

�s tan bu l’ da il çe be le di ye le ri nin ki ra yar d� -
m� öde me le ri ko nu sun da yet ki len di ril me si nin
ar d�n dan Ka d� köy Be le di ye si de ha z�r l�k la ra
ba� la d�. Be le di ye, bu ko nu da ça l�� ma la r� yü rü -

te cek olan Ki ra Yar d�m Bü ro su ’nu Ya p� ve
Kon trol Mü dür lü �ü bün ye sin de olu� tur du. Ka -
d� köy Be le di ye si ’n den ya p� lan aç�k la ma da, ki -
ra yar d�m bü ro su nun ve sis te min sa� l�k l�
�e kil de ça l�� ma ya ba� la ma s� için ge rek li alt ya -
p� ha z�r l�k la r� n� sür dür dü �ü be lir til di.

Ka d� köy Be le di ye Ba� kan Yar d�m c� s�
Mus ta fa Gü nalp ko nuy la il gi li ola rak yap t� ��
aç�k la ma da, Mart ay� or ta la r�n dan iti ba ren Ki -
ra Yar d�m Bü ro su ’nun hak sa hip le ri nin ba� -
vu ru la r� n� ala rak ki ra yar d� m� sü re ci ni
ba� la ta ca �� n� söy le di. 

“Çok ta lep ge le ce �i aç�k. Da ha çok per-
 so nel tak vi ye si yap ma m�z ge re ke cek. Du yu -
lur du yul maz yo �un bir ba� vu ru ba� la d�. �u

an eli miz de ba kan l�k tan bi ze dev re dil mi� bu-
 lu nan bin 650 dos ya mev cut. Ön ce lik le bun-
 la r�n in ce le me si ya p� l� yor. �� lem le re ba� la mak
için tek ek si �i miz, ça l�� ma la r�n ba kan l�k ça e� -
gü düm lü yü rü me si için ge rek li olan bir ya z� -
l�m prog ra m�. Bu prog ram ba kan l�k tan ge lir
gel mez ba� vu ru lar al�n ma ya ba� la na cak t� r”
di yen Gü nalp, ki ra yar d� m�n dan ya rar la n�p
ya rar la na ma ya cak la r�n tes pi ti nin ya p� la ca �� n�
ifa de et ti. Gü nalp, Ka d� köy il çe si nin Ba kan -
l�k ça Risk li Alan ilan edi len Fi kir te pe böl ge -
si ile il gi li tüm uy gu la ma la r�n ise �s tan bul
Bü yük �e hir Be le di ye Ba� kan l� �� ve Çev re ve
�e hir ci lik �l Mü dür lü �ü ta ra f�n dan yü rü tül -
mek te ol du �u nu da be lirt ti.

K� RA YAR DI MI 18 AY YA PI LA CAK
Ki ra yar d� m� uy gu la ma s�y la il gi li ya p� -

lan aç�k la ma da 18 ay bo yun ca sa de ce sa hip
ol duk la r� ve ika met et tik le ri bir ba ��m s�z bö -
lüm için ki ra yar d� m� n�n 735 TL olarak ya p� -
la ca �� be lir til di. 

Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Ay kurt Nu -
ho� lu ise yap t� �� aç�k la ma da, be le di ye le re
ve ri len ye ni so rum lu luk la il gi li ça l�� ma la -
ra ba� la d�k la r� n� söy le di.  

Ba kan l� ��n per so nel so ru nu ne de niy le
ta lep le re ce vap ver mek te so run ya �a d� �� n�
be lir ten Nu ho� lu, bu yetkiyle birlikte il çe
be le di ye le ri ne ve ri len so rum lu lu �un da art-
 ma s� ge rek ti �i ni ifa de et ti.  

Fran sa ’da ya y�n la nan ka ri ka tür der gi si
Char li e Heb do ’ya ya p� lan sal d� r� da 12
ki �i nin ya �a m� n� yi tir me si üze ri ne ifa -

de öz gür lü �ü ne yö ne lik �id de te dik kat çek-
 mek için Ka d� köy lü ka ri ka tü rist ler le bir
söy le �i yap m�� t�k. 16 Ocak ta rih li ga ze te -
miz, “Ya �a s�n Ka ri ka tür Ya �a s�n Mi za h”
man �e tiy le ç�k m�� t�. Bu ha be ri miz den tam
10 gün son ra çe �it li ha ber si te si ve ya y�n or-
 gan�n da Hz. Mu ham med’e hakaret eden ka -
ri ka tür le ri  ya y�n la d� �� m�z id di a edil mi�,
ko nuy la il gi si ol ma yan çi zim ler buz la na rak
böy le bir al g� olu� tu rul mu� tu. Bu ya y�n la r�n
ar d�n dan ga ze te mi ze ve Ka d� köy Be le di ye -
si ’ne ha ka ret ve teh dit te le fon la r�y la ma il ler
gel mi� ti. 

Ya �a nan la r�n ar -
d�n dan Ka d� köy Be le -
di ye si Hu kuk �� le ri
Mü dür lü �ü ha re ke te
geç ti. 30 Ocak Per �em -
be gü nü, ka ra la ma kam-
 pan ya s� na hiz met eden
tüm as�l s�z ha ber ler için
in ter net or ta m�n da, fa ce -
bo ok ve twit ter gi bi sos -
yal pay la ��m si te le ri
üze rin den ha ka ret, if ti ra,
teh dit içe ren ya z� la r� ya -
zan tüm ki �i ler hak k�n da
�s tan bul Ana do lu Cum hu -
ri yet Ba� sav c� l� ��'na suç
du yu ru sun da bu lu nul du. Suç du yu ru sun da
bu ki �i le rin ey lem le ri ne uy gun suç lar dan ce -
za lan d� r�l ma la r� ta lep edil di. 
TEK Z�P �H TAR NA ME S�

Ay r� ca ya lan ve yan l�� ha ber le ri ya y�n la -
yan tüm ba s� l� ve di ji tal ga ze te le rin so rum lu
mü dür ve yer sa� la y� c� la r� na tek zip me tin le ri -
ni de içe ren ih tar na me ler no ter ka na l�y la gön-
 de ril di. Söz ko nu su ih tar na me ler, in ter net
üze rin den ya p� lan ya y�n lar için 5651 sa y� l� �n-
 ter net Or ta m�n da Ya p� lan Ya y�n la r�n Dü zen -
len me si ve Bu Ya y�n lar Yo luy la �� le nen
Suç lar la Mü ca de le Edil me si Hak k�n da Ka-

 nun’ un 9. Mad de si,  ba s� l� eser ler için 5187 sa -
y� l� Ba s�n Ka nu nu ’nun 14 ve 18. Mad de le ri
göz önün de bu lun du ru la rak ha z�r lan d�.

2 �u bat gü nü gön de ri len tek zip ih tar na me -
le ri il gi li ki �i le rin eli ne ula� t�k tan son ra iki gün-
 lük sü re le ri bu lu nu yor. E�er bu tek zip le ri
ya y�n la maz lar sa il gi li ler hak k�n da ad li yar g� da
da va yo lu na ba� vu ru la cak. 
37 S� TE DE KUL LA NIL MI� TI

Lin ce ge rek çe gös te ri len söz ko nu su ha -
be ri miz de ya y�n la nan ka ri ka tür Char li e
Heb do Der gi si ’nin sal d� r� da öl dü rü len ba�
edi tö rü Step ha ne Char bon ni er’i an mak için
sal d� r� son ra s� ün lü ka ri ka tü rist Car los La -

tuff ta ra f�n dan çi zi -
len bir ka ri ka tür dü.
Ha ber de Step han
Char bon ni er’ in bir
de res mi kul la n�l -
m�� t�. Fo to� raf ta
te rör sal d� r� s�n da
ya �a m� n� yi ti ren
Char bon ni er der -
gi nin es ki bir sa -
y� s� n� elin de
tu tu yor du. Ya lan
ve if ti ra ha ber le -
re ko nu olan da
bu fo to� raf ta ki
der gi ka pa ��y d�.
Oy sa o der gi

ka pa �� n�n bu lun du �u fo to� raf ve
der gi ka pa �� n�n do� ru dan ken di si Ga ze te
Ka d� kö y’ ü linç et mek is te yen ki mi in ter net
si te le ri ve ga ze te le rin ha ber si te le rin de de
kul la n�l m�� t�. Ga ze te Ka d� köy ta ra f�n dan
ya p� lan ara� t�r ma da ay n� fo to� ra f�n tam 37
de �i �ik in ter net si te si ve ga ze te le re ait ha -
ber si te le rin de kul la n�l d� �� or ta ya ç�k t�.  Ki -
mi in ter net si te le rin de “ah la k� m�z ge re �i
ka rar t� yo ru z” di ye si yah gös te ri len ka ri ka -
tür ise ün lü ka ri ka tü rist Je an Jul li en ta ra f�n -
dan sal d� r� son ra s� çi zi len ve “he pi miz
Char li e Heb do ’yu z” ya zan, bir tü fe �e kar ��
ka le mi gös te ren ka ri ka tür dü. 

�BB Ba� ka n� Ka dir Top ba� ta ra f�n dan
ge çen y�l Mart ay�n da aç�k la nan pro je,
230 bin met re ka re lik bir alan üze rin de

ya p� la cak t�. Ye ni Ka d� köy Mey da n� ça -
l�� ma s�; Ka d� köy Sa hi li, Met ro �s tas yo -
nu, Hal dun Ta ner Ti yat ro su, Va pur
�s ke le le ri, R�h t�m Cad de si ve Hay dar pa -
�a ara s�n da ki 60 bin met re ka re lik ya ya -
la� t� r�l m�� ala n� kap s� yor du.

Bir gün Ga ze te si ’n den Naz l� Av �a ro� -
lu’nun ha be ri ne gö re, Ka d� köy Kent Da -
ya n�� ma s�, pro je nin bu alan la s� n�r l�
kal ma d� �� n� ve 3 eta ba çev ril di �i ni iddia
ederek �un la r� söy le di: “P ro je, Hay dar -
pa �a Ga r� ’n dan R�h t�m Mey da n� ’n�n so-
 nu na ka dar d�. An cak da ha son ra pro je de
gö rül dü �ü gi bi üç eta ba çe vir di ler. 1. etap
Hay dar pa �a ve Hal dun Ta ner ara s�n dan
olu �ur ken, 2. etap da Hal dun Ta ne r’ den
R�h t� m’ �n (es ki ba lo nun ye ri) so nu na ka -

dar olan böl ge den olu �u yor du. �im di, 3.
etap ola rak R�h t�m’ �n so nun dan Mo da sa -
hi lin so nu na ka dar olan ala n� da pro je ye
dâ hil et ti ler. Dol gu alan ola rak dü �ün -
dük le ri yer de tam bu ra s�.”
‘EKOLOJ�K DENGE BOZULACAK’

Da ya n�� ma üye le ri, �B B’ den he nüz
res mi bir aç�k la ma gel me di �i için plan la -
nan pro je nin ne a�a ma da ol du �un dan ha -
ber siz ken, Mo da sa hi li ve ya Ka d� kö y’ de
ya p� la cak her han gi bir dol gu pro je si nin
eko lo jik den ge yi bo za ca ��n dan en di �e
duy duk la r� n� söy le di. �BB ya k�n za man -
da, Ye ni ka p� ve Mal te pe ’de de va sa iki
mi ting ala n� yap mak için de ni zi ton lar ca
çi men toy la dol dur mu� tu.

Kent Da ya n�� ma s�, “P ro je ler ran ta de -
�il hal ka hiz met et me li dir. �B B’ den ko -
nuy la il gi li aç�k la ma bek li yo ru z” �ek lin de
ko nu� tu.
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on y�l lar da ki Tür ki ye gün de mi M� s�r’l�
Ra bi a’dan, Su ri ye kri zi ve Su ri ye li
mu ha lif le re, s� n�r ya k� n�n da ki (ço �u -
mu zun ad� n� ilk de fa Ko ba ni ola rak

duy du �u) ‘Ayn-ül Arab’ ka sa ba s� na, Fi lis -
tin li din kar de� le ri mi ze, Irak l� te rör ör gü tü
���D’den, Irak l� Türk men le re, Fran sa’da ki
te rör ey lem le ri ne ka dar gez di do la� t�. Do -
la� t� do la� t� da bir tür lü Tür ki ye’nin as�l me -
se le le ri ne ge le mi yor. Gö ren de re fah se vi -
ye miz ta van yap m��, can s� k�n t� s�n dan ba� -
ka hiç der di miz yok sa n�r. San ki �s viç re bir,
Tür ki ye iki!

Me se la “Tür ki ye eko no mi sin de ki dü -
�ük bü yü me, sa na yi üre ti min de ki yük se li�
dur ma nok ta s� na ne den gel di, na s�l ham -
le ler yap ma l� y�z” di ye so ran çok az. Bi zim
için son de re ce stra te jik bir sek tör olan ta -
r�m ve hav yan c� l�k git ti gi di yor, k�r sal böl -
ge ler de çift çi kal ma d�, bu gi di �in so nu ne
olur di ye dü �ü nen yok. 2014 Ka s�m’�na
gö re ca ri aç�k 5,64 mil yar do lar ol mu�, na -
s�l ka pa ta ca ��z di ye dert le nen yok. Yol -
suz luk id di ala r� sa lo nun or ta s�n da du ru -
yor, üs tü ne al� nan yok. Hu kuk sis te mi can
çe ki �i yor; d�� po li ti ka n�n za ten hel va s� n�
ka vur duk! Kürt so ru nuy la il gi li çö züm sü -
re ci nin ad� var, içe ri �i or ta da yok. �n �a at
var, alt ya p� yok. E�i ti min git tik çe ka li te si
dü �ü yor mu�, sa� l�k sek tö rü nü fu su kal d� -
ra m� yor mu�, i� siz lik gün geç tik çe ar t� yor -
mu�, göç so ru nuy mu�, çar p�k kent le� -
mey mi�, kon trol süz nü fus ar t� ��y m��, il le -
gal/ka y�t d� �� eko no miy mi�, re jim tehlike de
miy mi�, top lum sal ku tup la� ma m�y m��;
ama aan çok da fi fi! 

Dev let sa na yi ya t� r�m la r�n dan eli ni ete -
�i ni çek mi�, em lak ç� l� �� ba� ta c� yap m��.
Ta r�m üre ti mi na s�l dü� mü� ola ki, mey ve,
seb ze ve ta h�l fi yat la r� al m�� ba �� n� gi di yor.
Et fi yat la r� ay n� se bep le �i� ti. Ken di ken di -
ni bes le ye bi len ül ke ler den bi ri ola rak bi li -
nen Tür ki ye, esas l� bir g� da mad de le ri ita -
lat ç� s� ol du. �� te pi rinç... �� te et... �� o ha le
gel mi� ki, hü kü met pi rinç te ki KDV ora n� n�
%8’den %1’e in dir di. Di �er g� da mad de -
le rin de de ben zer in di rim ler ya p� la ca ��
aç�k lan d�. Ya ni yi ne üre tim le me� gul de �i -
liz. Fi yat ayar la ma la r�y la üç be� gün da ha
ida re et me nin der di ne dü� mü �üz. 

Tür ki ye’nin te mel me se le le ri �öy le dur -
sun; ön ce kom �u la r� m�z iyi ol sun. Önem li
olan Su ri ye’nin, Fi lis tin’in, Arap ser ma ye -
si nin, Irak’�n re fa h�. Or ta do �u’nun Ro bin
Ho od’uyuz, k�y me ti mi zi bi len yok! So ma -
li’ye ca mi yap t�r mak da dev le ti mi zin ya t� -
r�m po li ti ka s� n�n (!) bir ör ne �i mi der si niz? 

‘En tel kuv vet le ri miz’ (!) ise Yu na nis tan
se çim so nuç la r�n dan ve ye ni par la yan
genç si ya set çi den der hal ör nek ç� kart ma -
ya gi ri� ti ler. Bil di �i miz ‘dü �ün ce tem bel li -
�i’ sen dro mu. Mu ha le fet par ti le ri ne bu ör -
ne �i ö�üt le yi ver di ler. Bu da her hal de en -
tel ko lay c� l� �� n�n ib ret ve ri ci bir te za hü rü
ol sa ge rek. De mek ki yal n�z mal/me ta üre -
ti mi de �il, dü �ün ce üre ti mi de di be vur -
mak ta de sek abar t� m� olur?

Ün lü söz dür: “Bir ül ke nin re fa h� n� üre tim
ar t� r�r”. Sür dü rü le bi lir re fah, an cak böy le
sa� la n�r. Em lak ti ca re tiy le bir ye re va r�l maz.
Sa t�p sav ma ya da da� bi le da yan maz.

Ge lin gö rün ki bu gi di� le mem le ke ti mi -
zin bir son ra ki me se le si Af ri ka’da ki ka bi le -
le rin de mok ra tik le� ti ril me si ola bi lir. Da ha
son ra bir ara �s pan ya’da ki bo �a la ra da
mut la ka el at ma l�!
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Kira Yardım Bürosu açıldı
Kadıköy Belediyesi kira yardımı çalışmalarının hazırlıklarını sürdürüyor. İlk etapta Kira
Yardım Bürosu açıldı. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiyi, Kadıköy Belediyesi’nin web sayfası
www.kadikoy.bel.tr’den ve 0216 542 50 00 numaralı telefondan alabilirsiniz

Kira yard�m� uygulamas�yla ilgili
yap�lan aç�klamada uygulamayla ilgili
�u bilgiler verildi: 
1-Kira yard�m� ne kadar sürecek?
6306 say�l� yasa kapsam�nda maliklere
18 ay boyunca sadece sahip olduklar�
ve ikamet ettikleri bir ba��ms�z bölüm
için kira yard�m� 735 TL olarak
ödenecek.
2-Ta��nma paras� ödenecek mi?
Anla�ma ile tahliye ettikleri ta��nmaz
için kirac�lara ve s�n�rl� ayni hak sahip-
lerine de 6306 say�l� kanun uygulama

yönetmeli�inde belirlenen usul ve
esaslar çerçevesinde defaten 1470 TL
ta��nma yard�m� ödemesi yap�lacak.
3-Para nereye yat�r�lacak?
Hak sahiplerine ödeme yap�lmak üzere
öncelikle Kad�köy Belediyesi Mali
Hizmetler Müdürlü�ü’nce Ziraat
Bankas� nezdinde Dönü�üm Projeleri
Özel Hesab� aç�larak, hesap numaras�

Bakanl�k’a bildirilecek. Hak sahiplerinin
ba�vurular�n� ayl�k periyotlar halinde
Kad�köy Belediyesi taraf�ndan Çevre ve
�ehircilik Bakanl���na bildirmesi üzerine
Bakanl�k taraf�ndan Dönü�üm Projeleri
Özel Hesab�na yap�lan ödemeler
Belediyenin Mali Hizmetler Müdürlü�ü
taraf�ndan hak sahiplerinin ilgili
hesaplar�na ayl�k olarak aktar�lacak. 

4-Konuyla ilgili bilgiyi nereden al�nabilir?
Konuyla ilgili olarak bilgi sahibi olmak
isteyen vatanda�lar Kad�köy Belediye-
si’nin web sayfas� www.kadikoy.bel.tr
ile 0216 542 50 00 numaral� santralden
Kira Bürosu aran�p bilgi edinilebilecek.
5-Nereye ba�vurmak gerekiyor?
Kira yard�m�ndan yararlanma hakk�na
sahip olan vatanda�lar�n Belediyenin Kira
Yard�m Bürosuna ba�vurmas� gerekiyor.
Uygulama Mart ay�n�n ortalar�nda bek-
leniyor. Evraklar�n da Kira Bürosu’na
elden teslim edilmesi gerekiyor. 

5 SORUDA KİRA YARDIMI

Ka dı köy Be le di ye Ba� kan
Yar dım cı sı Mus ta fa Gü nalp 

Gazete Kadıköy’ün Charlie Hebdo
saldırısıyla ilgili manşeti üzerinden yalan
haber yayan medya kuruluşları hakkında
suç duyurusunda bulunuldu

KARALAMA KAMPANYASINA 

SUÇ DUYURUSU

MODA SAHİLİNE 
DOLGU MU GELİYOR?
Kadıköy Kent Dayanışması, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’nin Moda sahilinin olduğu bölgeye
‘dolgu alan’ yapacağını iddia ediyor
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Ka d� kö yü mü zün müs tes na ya za r� Ma -
ri o Le vi, bu gün ler de pek me� gul, zi -
ra e� za man l� ola rak pek çok ki tap

ka le me al� yor. Ya z� te la �e si için dey ken, bir
sa bah Yel de �ir me ni ’n de ki evin de zi ya ret et-
 ti �i miz Le vi ile ya zar l� �� ko nu� tuk.

� Ge çen y�l ya zar l�k ta 30. se ne ni zi kut la -
d� n�z. 30 y�l, bir ya za r�n ya z�m se rü ve nin de
ne ye te ka bül eder? 

Bu nu bir in san ha ya t� gi bi ele ala bi li riz.
20’li ya� lar hem ha yat tan çok �ey bek le di �i -
niz hem de bü yük kay g� lar ta �� d� �� n�z y�l lar -
d�r. 30’lu ya� lar ise ar t�k ba z� ad�m la r�n

at�l d� ��, ka vak yel le ri nin ar t�k es me di �i za-
 man lar d�r. Ya zar l� �� ma da böy le ba ka bi li riz.
Da ha kaç y�l ya �a y�p, kaç ki tap da ha ya za -
bi le ce �i mi bil mi yo rum. Ama ben ken di mi
du yur mak için mü ca de le et tim. Bu mü ca de -
le �im di ha fif ten bir hü zün de ve ri yor ba na.

� Tam ola rak na s�l bir mü ca de le den bah -
se di yor su nuz? 

�s te dik le ri mi ya za bil me mü ca de le si … San -
c� l� bir sü reç ti. Bir yan dan ken di me ‘En iyi na -
s�l ya za bi li rim?’ so ru su nu so rar ken, di �er
yan dan da ken di mi ka bul et tir me ça ba s�n day -
d�m. Bu, san c� l� ama so nuç la r� dü �ü nü lün ce
mut lu luk ve ri ciy di. Yo la ç� kar ken el bet te ha y-
al le rim var d�; ki tap la r� m�n ya y�n lan ma s�, on la -
r� raf lar da gör mek, in san la ra ula� ma s� … Ve
aç�k ça s� ne mut lu ki ba na, ha yal et ti �im den de
faz la s� n� ya �a d�m. Bun dan son ra da bir kaç da -
ha ki tap ya za bil me nin ha ya lin de yim. 
“YAZ MAK B�R ARA YI �… ”

� Mü ca de ley le ken di ni zi ka bul et tir di -
niz, pe ki ken di içi niz de ki yaz ma mü ca de le -
si sü rü yor mu?

Çok do� ru bir so ru! Ke sin lik le de vam
edi yor. Hâ lâ ken di me, ‘A ca ba yap t�k la r� m�n
da ha da öte si var m�?’ di ye so rar, ya n�t ara -
r�m. Bu an lam da, her ki tap be nim için bir
ba� lan g� ç… Yaz d�k la r�m la ye ti ne cek ol sam,
o za man yaz ma m�n bir an la m� kal maz. Çün -
kü yaz ma n�n bir ara y�� ol du �u nu dü �ü nü yo -
rum, hem yaz ma bi çi mi ni hem ken di ni
ara mak... Evet, yaz mak is te di �im bir ta k�m
ki tap la r� ya za bil dim ama hâ lâ ya za ma d�k la -
r�m var. Bel ki de ya za ma d�k la r�m, ya za bil -
dik le rim den da ha faz la. Ama ol sun. Bu,
yaz ma ya de vam et me gü cü ve ri yor.

� Tür ki ye ’nin “öz gür lü k” or ta m�n da,
yaz ma y� is te yip de ken di ni zi san sür le di �i niz
yaz lar ol du mu? 

Ol du ta bi, ol maz olur mu! Her ya za r�n
var d�r. ‘�u nu yaz sam hak k�m da da va aç� l�r
m�?’ gi bi bir so ru bi le ye ter siz ka l�r.  Bu ka -
dar ba sit de �il çün kü me se le. Bir ta k�m ta ri -
hi bil gi ler le bü yü yor su nuz ve on lar si zin
ki �i li �i ni zi in �a edi yor. Me se la ben, ‘Ev de
ko nu �u lan la r� sa k�n ha d� �a r� da ko nu� ma ’
tel ki niy le bü yü düm. Bu bir ço cu �un ha ya ta
ba k�� aç� s� n� olu� tu ru yor is te se de is te me se
de. An cak ara dan y�l lar ge çin ce ö� ren dim ki
sa de ce az�n l�k men su bu ev ler de de �il, Ale vi
ve Kürt ev le rin de de ya �a n� yor mu�. Bi zim
ku �a �� m�z çok a��r de ne yim ler den geç ti 12
Mart, 12 Ey lül gi bi. Biz ba z� ya ra lar la bü yü -

dük, geç mi �in ha ya let le riy le bu gün le re var -
d�k. Çok ra hat bir ül ke de bü yü me dik. Bu -
gün kü öz gür lük çü or ta m� t�r nak içi ne ala rak
ko nu �u yo ruz, tar t� �� yo ruz ya, el bet te tar t� �a -
l�m ama geç mi� de o ka dar te miz de �il. 

� Ya zar l� �� n� z�n 30. y� l� do la y� s�y la ad� -
n� za dü zen le nen sem poz yum da ko nu� ma n� -
z� “50. y�l da bu lu� mak üze re …” di ye rek
bi tir di niz. Bi raz afa ki bir so ru ama; ne ol sa
ya zar l� �� b� ra k�r s� n�z? 

Hiç dü �ün me dim bu nu, bi le mi yo ru m…
Yaz ma y� b� ra ka bi le ce �i mi san m� yo rum. Ya -
zar ken ger çek ten ya �a d� �� ma ina n� yo rum.
Her in san gi bi ben de bi rey sel ve top lum sal
çe �it li so run lar la ya �� yo rum. Bun lar la mü ca -
de le et me gü cü nü ya za rak el de edi yo rum.
Ya za bil di �im için çok ta lih li yim. Ya zar ken
ha ya t�n an lam l� ol du �u na ina n� yo rum. Yaz-
 mak tan vaz ge çe mem ki! E�er ha ya t� m� teh -
dit eden bas k� lar la kar �� la ��r sam da, yer
al t� na gi rer yi ne ya za r�m. Ya za r�m ama ya -
y�m la mam. Ama yi ne ya za r�m!
“... OKUNMAK ÖNEML�”

� Okur la r� n�z, ya z�n ha ya t� n� z�n ne re sin -
de du ru yor?

Çok önem li bir ye rin de. ‘Ki tap yaz d�m is -
ter okun sun is ter okun ma s� n’ di yen ler den de �i -
lim, di ye ni de sev mem. �ki ne den den; bi ri faz la
ki bir li bul du �um dan, di �e ri de sa mi mi bul ma -
d� ��m dan. Be nim için ki tap la r� m�n sat ma s� ta -
bi ki önem li dir, bu nu in kar et mem. An cak,
sa t�l mak tan zi ya de okun mak önem li. Okun du -
�u mu bil mek, yaz d�k la r� m�n bir et ki uyan d�r -

ma s� … Me sela bir gün bir ka d�n okur ara d�. �s -
viç re ’de bir psi ki yat ri kli ni �in de te da vi gö rü -
yor mu�. “�s tan bul Bir Ma sal d� ” ki ta b� m�
oku yor mu� ve ona çok iyi gel mi�. Ba na te �ek -
kür et ti. �� te bu  be nim için bir ede bi yat ödü lü. 

� Bir ya zar la ya p� lan rö por ta j�n kla sik so -
ru suy la bi ti re lim; ye ni ro ma n� n�z ne za man ç� -
ka cak?

Çok ve rim li bir dö nem de yim. E�  za man -
l� ola rak bir ro man bir de öy kü ki ta b� ya z� -
yo rum.  Öy kü Ma y�s gi bi, ro man da A�us tos
gi bi bi ter muh te me len. 

Ay r� ca ge çen yaz ba� la d� ��m bir ro man
da ha var. Bir yan dan da çok de �er ver di �im
4 ya za r� an la tan bir Por tre ler Ki ta b� ha z�r l� -
yo rum.

Te le viz yon de nin ce ilk ak la ge len, di zi ler ve
di zi oyun cu la r� olu yor son y�l lar da. Bir yan -
da ti yat ro la r�n, ti yat ro oyun cu la r� n�n sos yal

ve eko no mik zor luk la r� var ken, di �er yan da bir
sek tör ha li ne ge len di zi le rin pa r�l t� l� ha yat la r� ve
ya ra t� lan iki lik le ri nin çem be rin de yer bul ma ya ça -
l� �an oyun cu lar var. Har ca n� lan emek, ve ri len ça -
ba ba ki an cak bu po pü ler dün ya n�n var l� �� ne
ka dar ger çek çi ve biz ne ka da r� n� gö re bi li yo ruz?
En son “Gü ne �i Bek ler ke n” di zi sin de yer alan 90
je ne ras yo nunun, hat ta Ge zi ’den son ra te laf fuz et-
 me ye ba� la d� �� m�z is miy le “Y ku �a �� ”n�n ye ni
yüz le rin den Se len Kor ku tan, Yi �it Öz yer ve özel-
 lik le Pis Ye di li di zi siy le her ke sin ta n� d� �� Se zer
Ar� çay ile Ka d� kö y’ de bu lu �up, ko nu� tuk. 

� Di zi sek tö rü ne ad�m at�n ca bir an da ta n� nan,
bi li nen yüz ler olu yor su nuz. De ne yim li oyun cu -
lar la da ay n� or tam la r� pay la �� yor su nuz. De �i �en
bir �ey ler olu yor mu ha ya t� n�z da?

Se len: �lk gir di �in de za ten de mek ki böy le
olu yor mu� di yor sun. Nor mal de te le viz yon da gör -
dü �ün bir sü rü yüz le ay n� sah ne nin için de sin.
Ama son ra s�n da olan sa de ce se te gi dip, oy na y�p
ç�k mak. �n san la r�n so kak ta gör dü �ü za man ver -
di �i tep ki ler ga rip ge li yor; te le viz yon da gör dük -
le ri yüz le re so kak ta �a� k�n l�k la ba k� yor lar. Ama
be nim ta ra f�m dan öy le de �il. Nor mal bir i� gi bi
gö rü yo rum ben bu nu.  

Yi �it: Çok saç ma bir �e kil de ta n� n�r ol ma n�n
bir et ki si var. Nor mal de se lam ver me yen uzak tan
gör se bi le he men se lam ve ri yor. 

Se zer: Ben Pis Ye di li di zi si ne gir di �im za man
19 ya ��n day d�m. 19’dan da ha da kü çük gö zü kü -
yor dum. Za ten ro lüm ol du �um ya� tan da ha kü -
çük tü. O za man bi raz en se ye to kat du rum olu yor
çev re de ki in san lar ta ra f�n dan. O bi raz ra hat s�z edi -
ci olu yor du. �im di, kö tü ya da iyi bir ele� ti ri yap-
 sa lar da bu nun la bir �e kil de ba� et me yi ö� ren dim.

� Çev re niz ve di zi ler de ya ra t� lan ka rak ter ler
ek se nin de dü �ü nür se niz ken di je ne ras yo nu nu za
da ir ne ler söy ler si niz?

Se len: Ken di je ne ras yo nu muz dan çok çok iyi
i� ler ç� ka ca �� n� dü �ü nü yo rum. Çün kü da ha faz la
ve da ha h�z l� ö� re ni yo ruz. Da ha faz la ça l� �� yo ruz;
es ki ye gö re da ha di sip lin li yiz.   

Se zer: Her ye ni je ne ras yon da ha do na -
n�m l� ba� l� yor ha ya ta. Biz na s�l bir ön ce ki ne-
 sil den da ha faz la sos yal med ya ya ha kim sek,
top lu ha re ket le re bi le gi re bil diy sek, ora da ya -
ra t� c� l� �� m� z�, fi kir le ri mi zi, mi zah an la y� �� m� -
z� gös te re bil diy sek kim bi lir biz den son ra ki
ne sil ler ne ler ya pa cak! Bi zim ku �a ��n apo li tik
ol du �u söy le ni yor du, ama biz de ken di mi zi
gös ter di �i miz, plat form olu� tur duk. Umu du mu
kay bet mi yo rum. Hat ta Ge zi ile bir lik te art ma -
ya ba� la d�.

Yi �it: Ge nel de se nar yo la r� bi zim je ne ras -
yo nu muz dan in san lar yaz m� yor. Ne yaz mak is-
 ti yor lar sa, ne ko mik ge li yor sa, ken di le ri ne
gö rü yor sa onu ya z� yor lar. O yüz den be nim ve
Se ze r’ in yer al d� �� di zi de ki ka rak ter le rin ko -
nu� ma la r�, �a ka la r� ger çek ten ma na s�z! 

� Tür ki ye ’de genç lik di zi le ri nin bu ka dar çok
iz len me si ni, ka rak ter le rin bu ka dar çok  be nim -
sen me si ni na s�l de �er len di ri yor su nuz?

Se len: Ha yal pe rest bir top lu muz. Genç-
 lik di zi le rin de gör dü �üm  her han gi bir sah n-
e ye ben ken di oku du �um okul da denk
gel me dim. Ama genç lik di zi le rin de ki ha ya -
li, gü zel, al t� çi zi li olay la r� iz le mek ho� la r� -
na gi di yor. O ka rak ter gi bi bir k�z ha yal
edi yor lar, a�k ha yal edi yor lar.

Se zer: Ben özel lik le te le viz yon da ya p� -
lan genç lik pro je le ri nin, çok bü yük so rum -

lu luk la r� ol du �u nu ama bu so rum lu lu �un
çok bi lin cin de ol ma d�k la r� n� dü �ü nü yo rum. 

� Rol al d� �� n�z di zi ler �s tan bu l’ da ge çen li se
ha yat la r� n� biz le re su nu yor. Siz ce bu ha yat lar �s-
 tan bu l’ da ki li se ha ya t� n� yan s� t� yor mu?

Yi �it: Ha y�r. San ki Ame ri kan di zi le ri nin
kö tü bir yan s� ma s� gi bi. Di zi ye spon sor olan
mar ka la r�n pa ha l� k� ya fet le ri ni gi yi yo ruz, çün -
kü rek lam la r� n� ya p� yor lar. Di zi ler de gör dük -
le ri ha yat la ra o k� ya fet le re sa hip olup ula� ma
ar zu su du yu yor lar. So nuç ola rak psi ko lo ji le ri
bo zu lu yor in san la r�n çün kü bu ha yat lar da ger -
çe �i yan s�t m� yor.

Se len: Ama ca ula� ma ya ça l� �an bir genç lik
ye ri ne, ora da ki ide ale ula� ma ya ça l� �an bir genç-
 lik or ta ya ç� k� yor. Böy le i� le rin ya p�l ma s� iyi ama
fark l� ha yat la r� da gös te re bi le ce �i miz i� ler yap ma -
m�z la z�m. 
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“Yazmaktan vazgeçemem”“Yazmaktan vazgeçemem”“Yazmaktan vazgeçemem”“Yazmaktan vazgeçemem”“Yazmaktan vazgeçemem”“Yazmaktan vazgeçemem”
Levi, “Yazar sıfatını edinmek o kadar da
kolay değil. Yazarlık yüksek bir yerde. 10
kitap yazdım ama hâlâ oraya ulaşıp ulaş-
madığıma dair şüphelerim var. İyi bir yazar
olmak için samimi bir mücadele verdim,
bundan sonra da vereceğim” diyor

Bilgi Üniversitesi Kültürel İncelemeler yüksek lisans öğrencisi Kadıköylü Zeynep Türkmen, okul projesi kapsamında Kadıköylü
oyuncular Selen Korkutan, Sezer Arıçay ve Yiğit Özyer ile gençlik dizilerini, genç oyuncu olma hallerini konuştu…

● Gökçe UYGUN

LEVİ SEMPOZYUMU
YED�TEPE Üniversitesi Halkla �li�kiler ve Tan�t�m Bölümü Ö�retim Üyesi Mario Levi’nin

yazarl�k hayat�, geçen y�l�n Ekim’inde üniversitede düzenlenen özel bir sempozyumla
kutland�. Edebiyat ve çeviri dünyas�n�n önde gelen isimleriyle akademisyen ve
ö�rencileri bir araya getiren sempozyumda, Mario Levi’nin eserleri ele al�nd�. 

KADIKÖY’DE 40 YIL…
� 1975’ten beri Yelde�irmeni’nde

ya��yorsunuz. Kad�köylülü�ünüzün
40. y�l�n� kutlayacak m�s�n�z?

Siz bana böyle bir pas verirseniz ben
de gol atar�m ve �unu derim;
Kad�köy Belediyesi ne güne
duruyor…?

� Nas�l gidiyor Kad�köy hayat�n�z?
Kad�köy pek çok aç�dan kurtar�lm��

bölge. Benim için bir cennet.
Burada ya�amaktan çok
mutluyum. Bu durumun devam�
olsun yeter. Kad�köylülük kimli�inin
korunmas� çok önemli.

Sezer Ar�çay, 1991 do�umlu. Pis
Yedili’de ve GalataPerform’da bir
oyunda oynad�. Beyaz Karanfil adl�
yeni ba�layacak bir dizide rol al�yor. 

Yi�it Özyer, 1990 do�umlu. Öyle Bir
Geçer Zaman Ki ve Güne�i
Beklerken dizilerinde oynad�.

Selen Korkutan, 1989 do�umlu. Muck
isimli müzikli bir projede, Vicdan ve
Güne�i Beklerken dizilerinde oynad�.

� Hepiniz Kad�köy’de s�kça vakit
geçirdi�inizi söylüyorsunuz. Nedir
Kad�köy’ü sizin için güzel ve özel
k�lan sebepler?  

Selen: 4 y�ld�r Kad�köy’deyim.
Kad�köy’e geldi�im an dedim ki
benim ya� aral���mdaki insan için
�stanbul’da ya�ayabilece�im en iyi
yer buras�. Çok keyifli buluyorum
Kad�köy’ü. Kar�� taraf�nki gibi bir
ke�meke� yok.   

Yi�it: Gençli�imde de Kad�köy’de
tak�l�yordum. �imdi hep
Kad�köy’deyim. Kar��ya üç ayda bir
belki geçiyorum, o da sosyal amaçl�
oluyor. Kad�köy sakin bir yer ama bir
yandan da sakin geçirmek istemedi�in
zamanlarda yapabilece�in bir sürü
aktivite de var.  

Sezer: Kad�köy Lisesi’nde okudum. O

zamanlar Rexx’in önünde rapçilerle
rockç�lar sürekli kap���yorlard�. Ben
onlara da dahil olmad���m için
Kad�köy’de lise zamanlar�mda çok
vakit geçirmiyordum, Ba�dat Caddesi
taraflar�nda dola��yordum daha çok.
Yeni yeni Kad�köy’de tak�lmaya
ba�lad�m. Gerçekten de�i�mi�, çok
�a��r�yorum. Çok güzel bir yer olmu�.
Ben de bundan sonra Kad�köylüyüm.

� Peki Kad�köy’e dair olumsuz
anlamda gözlemledi�iniz durumlar
var m�?

Selen: Fikirtepe Projesi’nden sonra
de�i�ik insanlar gelmeye ba�lad�.
Kad�köy kültürünün çok d���nda
insanlar oldu�unu anlayabiliyorsun.
Burada kimse kimseye ters gözle
bakm�yor. Bir nezaket var. Bir kesim
gelmeye ba�lad� ve sokakta kavga

görmeye ba�lad�m, taciz edilmeye
ba�land�m. Önceden yürüyü�
yapard�m, hiç kimse de dönüp laf
atmazd� ama �imdi kar��maya
ba�lad�lar. Bence ho� bir �ey de�il. 

Yi�it: Beni en çok rahats�z eden durum
kalabal�kla�mas�.  

Sezer: Bence bu �stanbul’un genel
problemi. Burada haddinden fazla
insan ya��yor. 3-5 senedir
Kad�köy’de de bir sirkülasyon
ba�lad�. Herkes kafelerin, barlar�n,
ma�azalar�n aç�ld��� merkezlere,
yat�r�m yap�lan yere toplan�yor.
Böyle olunca kar��n�n ke�meke�i
diye ele�tirdi�imiz durum yava�
yava� burada da olmaya ba�l�yor.
Ne yaparsan yap, bu sirkülasyon
hangi semtte olursa olsun bir �ey
de�i�meyecek. Bu bir süreç bence. 

“Yazmaktan vazgeçemem”
Kitapları bugüne kadar 25
dile çevrilen Levi, Yeditepe
Üniversitesi’nde ve birçok
kurumda Yazı Yaratımı
dersleri veriyor

Diziler, genç oyuncular ve Kad�köy…

‘KADIKÖY’DE KEŞMEKEŞ YOK’

Soldan sa�a Sezer Arıçay, Yi�it Özyer  ve Selen Korkutan
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‹nal AY DI NO⁄ LU

er �e yin ken di gö rü �ü do� rul tu sun da ya -
p�l ma s� n� is te yen, hiç bir ku sur, ha ta ve
ek sik li �e izin ver me yen, genç ler de ki bil gi
be ce ri ve de ne yim nok san l� �� n� hiç ka bul

et me yen, sert ya p� l� amir ler, pat ron lar, hat ta ana -
lar, ba ba lar var d�r. On lar la an la� mak ve bir lik te
ça l�� mak çok zor dur. Bu ya p� la r� ne de niy le et raf -
la r�n da ya ra t� c�, et kin, ba �a r� l�, ye ni lik çi, li der lik
ye te nek le ri olan in san lar tu ta maz lar. Çev re le rin -
de on la r�n “Do� ru ” de di �i �ey le ri do� ru ka bul
eden, ken di fi kir le ri üze rin de hiç di ret me yen, kor -
kak, gü ven siz, kim lik ve ki �i li �i za y�f in san lar üre -
tir ler. Hiç kim se nin ha ta s� n� ka bul et mez ler ama
ken di le ri sü rek li ha ta lar için de ya �ar lar. En bü yük
ha ta y� da ken di e� ve ço cuk la r� üze rin de ya par -
lar. “Ben bil mem e�im bi lir. Ben bil mem ba bam
bi li r”  di yen za y�f ya p� l� in san lar ye ti� ti rir ler.

Bi li riz ki ço cuk do� du �u gün ko nu �a maz,
yü rü ye mez, ko �a maz, çi �i ni tu ta maz. Hat ta sü -
tü nü eme mez, ek me �i ni yi ye mez. Onu ye di ren,
içi ren, ya �a tan, oku tan, yaz d� ran an ne nin an la y��
do lu sev gi si dir. Her in sa n�n, her ya� ta, her dö -
nem de, her ko �ul da ula �a bi le ce �i fark l� yer ler
var d�r. �n san lar fark l� ye te nek ler le do �ar lar. Bi ri -
nin ba �a r�y la yap t� �� bir �e yi di �e ri nin ya pa bil me -
si müm kün ola ma ya bi lir. �n san la r�n ka pa si te le ri
de s� n�r l� d�r. Her in san bel li bir ye re ka dar bir �ey -
ler ya pa bi lir; bel li bir ye re ka dar dü �ü ne bi lir.
Özet le; her in san ay r� bir kim lik, ki �i lik, ye te nek
sa hi bi dir. Fark l� gö rü� le ri, dü �ün ce le ri, duy gu la r�,
al�� kan l�k la r� var d�r. �n san lar ek sik, ku sur ve ha ta
ya pa bi lir ler. Fark l� renk ten, �rk tan, dil den, mil let -
ten ve fark l� din den ola bi lir ler.

Bun la r�n hep si in san d�r ve Al lah ta ra f�n dan
ev re nin en �e ref li mah lûk la r� s� fa t�y la ya ra t�l m�� -
lar d�r. Bi zim o �e re fi ta �� ya bil me mi zin tek ko �u lu
var d�r: Sev me k… Hiç bir ko �ul koy ma dan, fark
gö zet me den, can l�, can s�z ay�r ma dan tüm in san -
la r�, do �a y�, tüm ya ra t� lan la r� sev me k… Sev gi nin
bi zi ula� t�r d� �� yer olan an la y�� kav ra m� n� ya �a m� -
m� za yan s�t mak t�r. �n sa n�n in san l� ��, an la y�� ka -
pa si te si ile öl çü lür. Bir in san an la y�� de re ce si ne
gö re bü yür ve yü ce lir. An la y�� ol ma dan sev gi ya -
�an maz. 

Çok üst dü zey gö rev ler de bu lu nan bir ar ka -
da ��m emek li ol duk tan k� sa bir sü re son ra e�i ni
kay bet mi� ti. “Tüm ya �a m�m bo yun ca i�im den
ba� ka dü �ün cem, e�im den ba� ka ya k�n dos tum
ol ma m�� t� ” di ye rek çok üzü lü yor ve yal n�z l� �a da -
ya na m� yor du. Uy ku suz ge çen ge ce le rin sa ba -
h�n da evi ne ya k�n par ka gi der, sa at ler ce yü rür dü.
“�n san la ra hep amir lik yap t�m, sü rek li ku sur la r� n�
bul dum, ken di mü kem mel lik an la y� �� ma uy ma -
d�k la r� için dai ma ele� tir di m” der di. Bu ne den le
in san lar la ar ka da� ol ma y� ö� re ne me mi� ti. Bir
gün park ta kü çük kö pe �iy le oy na �an, ko �u �an,
ne re dey se ko nu �an bir ha n� me fen di ye rast la m��.

“Çok il gi mi çek ti, uzun uzun sey ret ti m” de di.
Ha n� me fen di nin yü zün de ki mut lu luk, göz le rin de -
ki ���l t�, se sin de ki ço cuk su co� ku pek et ki le mi�.
Bü tün gün, çok et ki len di �i bu ola y� dü �ün mü�.
“Her dü �ü nü �üm de o ha n� me fen di nin kö pe �iy le
oy nar ken yü zü ne ya y� lan gü lüm se me be nim de
yü zü me yan s� m�� gi bi his se di yor, gü lüm se di �i mi
fark edi yor du m” de mi� ti. Er te si sa bah, her gün
ol du �un dan da ha er ken git mi� par ka. Fa kat ha -
n� me fen di ile kü çük kö pe �i yok mu�. “Par k�n
ba� ka bö lüm le rin de ola bi lir ler di ye do la� t�m, bu -
la ma d�m. Bu la ma ma n�n hüz nü tam içi me çö ker -
ken z�p la ya rak ko �u �an kü çük kö pe �i ve ar ka -
s�n dan ne �ey le ye ti� me ye ça l� �an ha n� me fen di yi
gör düm. Gü ne ne co� ku lu bir ba� la y��, gü nü ne
gü zel bir kar �� la y�� t�. Bir ban ka otu rup uzun uzun
dü �ün düm. Ya �a m�m bo yun ca hiç bir gü ne böy -
le ba� la ya ma m��, hiç bir gü nü böy le bir co� ku,
se vinç ve ne �e için de kar �� la ya ma m�� t�m. Sa bah
al t� da uya n�p, ye di de ev den ç�k m��, se kiz de i� te
ol mu� tum. Et ra fa emir ler ya� d�r m��, k�z m��, ba -
��r m��, ça ��r m�� her i�i en iyi �e kil de ve ku sur suz
yap ma ya ça l�� m�� t�m. �im di gö rü yo rum; so nuç,
ger gin bir yüz, tit re yen el ler, kü çük bir ev, yet me -
yen bir emek li ay l� �� ve ya pa yal n�z bir ha yat ol du.
O mi ni cik kö pe �in ha n� me fen di ye ver di �i se vin -
ci, co� ku yu, ne �e yi ben ha ya t�m bo yun ca hiç ya -
�a ya ma d� m” di yor du. 

Ar ka da ��m bir gün son ra bir hay van ba r� na -
�� na git mi�. So kak ta bu lu nan iki ay l�k mi nik bir
kö pe �i sa hip len mi�. O ta rih ten son ra i�i kö pek
ma ma s� seç mek, kö pek ak se su ar la r� ara mak ve
kö pek ter bi ye siy le il gi li ki tap oku mak ol mu�. “�lk
gün ler çok zor luk, çek tim. Hiç ço cu �u muz ol ma -
d� ��, ev de e�im den ba� ka bir kim se gör me di �im,
he le ke di, kö pek hiç bes le me di �im için ne ya pa -
ca �� m�, na s�l bes le ye ce �i mi, ne re de te miz le ye -
ce �i mi bi le mi yor dum. Hat ta o ta ri he ka dar e�i mi
bi le faz la ok �a y�p sev me di �im için kö pe �in na s�l
se vi lip ok �a na ca �� n�, onun la na s�l oy na na ca �� n�,
na s�l ko �u la ca �� n� da hi bil mi yor dum. Al�� k�n ol -
ma d� ��m için he nüz kü çük ken ka ç�r d� �� çi �e, ka -
ka ya çok k� z� yor dum. So ka �a ç�k t� �� m�z da ka ka -
s� n� top la mak, pe �in de ko� mak çok a� r� ma gi di -
yor du. E�i tim siz kö pe �in söz din le me ye ce �i ni
bil di �im hal de çok öf ke le ni yor dum. Y�l lar ca yüz -
ler ce ki �i yi yö net mi�, söz ge çir mi� bir adam,
�im di el ka dar bir kö pe �e söz ge çi re mi yor du.
Ba r� na �a gö tü rüp kö pe �i ia de et me yi onu ru ma
ye di re me di �im için al�� ma ya ve sev me ye ça l�� -
t�m. Onun yav ru bir kö pek ol du �u nu, an la y��
gös ter mem ge rek ti �i ni dü �ün düm. An la y�� gös -
ter dik çe mi nik kö pek en iyi ar ka da ��m ol du. �im -
di ne �e miz, co� ku muz, se vin ci miz park ta kar �� -
la ��p im ren di �im ha n� me fen di ve kö pe �i ka dar
iyi. Ay r� ca her iki mi zin kö pek le ri ar ka da� l�k yap -
ma ya ba� la y�n ca biz de ha n� me fen diy le ar ka da�
ol duk. Me �er se O da yal n�z ya �� yor mu�.”

Hiç bir �ey, hiç bir olay, bir kö pek da hi in sa n�n
kar �� s� na te sa dü fen ç�k maz. O mi nik kö pek ve
sev gi do lu ha n� me fen di, 40 y�l l�k i� ya �a m� bo -
yun ca sev gi yi, �ef ka ti, an la y� �� ö� re ne me mi� ar -
ka da �� ma sev gi yi ve an la y� �� ö� re te bil mek, ha -
ya t� n� gü zel le� ti re bil mek için kar �� s� na ç�k m�� t�r
di ye dü �ü nü yo rum. Ni ce gü zel ve ha y�r l� kar �� -
la� ma la ra …      
Not: Mer kez Bil gi Ala n� Vak f�, hal ka aç�k kon fe -
ran s�  
8 �u bat. 2015, Pa zar gü nü, 14:00, Va k�f mer kez
bi na s�-Mal te pe
Ko nu: Zih ni mi zi Na s�l Ar�n d� r� r�z?   Su nan: Nu ret -
tin Er soy   Tel: 0216 383 06 07            

H

Ge çen haf ta ga ze te le rin ma ga zin say fa la -
r�n da, si ne ma film le riy le, di zi ve ti yat -
ro oyun cu lu �uy la, mü zis yen li �iy le

ta n� d� �� m�z Teo man Kum ba ra c� ba �� hak k�n da
ya z� lan ha ber ler dik kat çek ti. Ha ber de Kum ba -
ra c� ba �� ’n�n pa zar da çe kil mi� bir kaç fo to� ra f� -
n�n ya n� na “di zi set le rin de ki ça l�� ma ko �ul la r� n�
pro tes to et mek içi n” pa zar da süt re çe li sat t� ��,
Ka d� kö y’ de kü çü cük bir ev de yal n�z ya �a d� ��
ya z� yor du. Bi zim dik ka ti mi zi sev di �i miz bir
sa nat ç� n�n Ka d� kö y’ ün semt pa zar la r�n da re çel
sat ma s� çek se de ge nel ola rak med ya da bu du -
rum bir sa nat ç� n�n içi ne dü� tü �ü ‘kö tü, üzü cü
bir du ru m’ gi bi yan s� t�l d�. 

Bu ha ber le re öf ke li olan Teo man Ku ma ba -
ra c� ba �� ’n� ön ce Eren köy Semt Pa za r� ’n da son -
ra Koz ya ta �� Pa za r� ’n da zi ya ret et tik. �lk gün
ö� le den son ra git ti �i miz de re çel le rin bit ti �i ni
gör dük.  �kin ci gün ise mü� te ri si o ka dar çok tu
ki sa de ce fo to� raf çe kip dön dük. Rö por ta j� m� -
z� ise Ba ha ri ye ’de ki evi nin ya k� n�n da ki bir ka -
fe de yap t�k. Ne re dey se 40 y�l l�k Ka d� köy lü
olan Teo man Kum ba ra c� ba �� ’y la ba� ta pa zar -
da ki es naf l�k gün le rin den, di zi set le rin de ki so -
run la ra, Aca ipa dem ler gru buy la yü rüt tü �ü
mü zi kal yol cu lu �un dan ‘ma hal le li’ ol ma kav -
ra m� na pek çok ko nu yu ko nu� tuk. 

� Son dan ba� la ya l�m. Süt re çe li me se le si
med ya n�n il gi si ni na s�l çek ti?

Onu ben de an la m�� de �i lim. As l�n da me-
d ya n�n il gi si ni çe ke bi le cek çok �ey yap t�m da -
ha ön ce ama bu ko nuy la gün de me gel dim.
Med ya n�n ge nel ya p� s� sa t�h ta d�r, de rin le me si -
ne bir ara� t�r ma yap maz. Özel lik le ma ga zi nel
ko nu lar da top lu mun duy mak is te di �i ni, dü �ün -
dü �ü �e yi ya zar ama as l�n da bu nun top lum la
hiç il gi si yok tur. Med ya top lu mun çok ge ri sin -
de. Bir ci na yet ha be rin de am bu lans tan ve po lis-
 ten ön ce olay ye rin de olur lar ama kül tür sa nat
me se le le rin de dün ya y� çok ge ri den ta kip edi -
yor lar. O ne den le bu ka dar bü yük bir il gi gös -
ter me le ri ni �a� k�n l�k la ta kip edi yo rum.  Bir
ço cu �un iki ka ��k sal la y�p süt re çe li yap ma s� n�
ana ak�m med ya man �et ten ve ri yor. �l ginç!

� Dü �ün dü �ü nüz den da ha �öh ret bir isim
ol du �u nuz için mi?

Yok san m� yo rum. Ha be ri yan l�� ya zan ar -
ka da ��n ese ri as l�n da bü tün bun lar. Muh te me -
len bu ha be ri ya zar ken ‘dü� mü� lü k’, ‘a ci zi ye t’
gi bi bir du ru mu, ta n�n m�� bir oyun cu nun dü� -

tü �ü hal ler ola rak tas vir et mi�.  O tas vir de
gör sel ola rak do� ru. Ki min gö zün den do� ru?
Med  ya n�n gö zün den ta bi ki. Çün kü pa zar da
ça l�� t� �� n�z za man ac ze dü� mü� sü nüz de mek -
tir. Bu pa zar da ça l� �an bin ler ce ki �i ye ya p�l -
m�� çok bü yük bir hak s�z l�k t�r. Bu nu han gi
dil de k� na ya bi li rim bil mi yo rum.

� O ha ber de bir de pro test bir du rum da
var d�, di zi set le rin de ki a��r ça l�� ma ko �ul la r� n�
pro tes to et mek için pa za r� ter cih et ti �i niz ya -
z�l d�. Böy le bir �ey var m�?

Al bert Ca mu s’ nun gü zel bir sö zü var d�r:
“Kaç mak, kur tul mak is te di �i niz ha ya t�n içi ne
bi raz da ha gir mek ti r”. Di ziy le il gi li mü ca de le
di zi nin için de ve ri lir. San ki ben 200 bö lüm di -
zi çe ker ken hiç bu nun la il gi li bir �ey söy le me -
mi �im gi bi, süt re çe li ya p�n ca m� sek tö re kar ��
bir �ey söy le mi� ola ca ��m? Süt re çe li ya pa rak
di zi sek tö rü nü pro tes to et mek ka dar saç ma bir
�ey, bu ka dar ba si ret siz bir �ey ilk kez du yu yo -
rum. Ben ço cuk lar için, ar ka da� la r�m için, ken -
dim için bir �ey ya p� yo rum. Bi ri si nin
bo yun du ru �u al t�n da ça l�� mak is te mi yo rum. O
yüz den ken di me böy le bir du rum ya rat t�m. Bu
ya ra t�l m�� bir �ey dir ama at la de ve de de �il dir.
Bu ül ke de bin ler ce in san pa za ra ç� k� yor. Bu in-
 san la ra kar �� çok bü yük hak s�z l�k ya p� l� yor.
Çok bü yük ma ha ret is te yen bir mes lek tir es naf -
l�k. Sa ba h�n kö rün de kal ka cak s� n�z, stant aça-
 cak s� n�z, ma l� n� z� di ze cek si niz, in san lar la
ile ti �i mi ö� re ne cek si niz, ürü nü nü zün rek la m� -
n� ya pa cak s� n�z, ba �� ra rak sa ta cak s� n� z… Bü -
tün mes lek le ri min ya n� na es naf l� �� gu rur la
ek le rim.  Or da in san lar bi lek le ri nin hak k�y la
pa ra ka zan ma ya ça l� �� yor. Ben de pa za ra la y�k
ol ma ya ça l� �� yo rum. 

� Pe ki, ni ye böy le bir hi kâ ye uy du rul du
siz ce? Ne den sis te min kar �� s�n da ken di ne al-
 ter na tif bir ya �am üret me ye ça l� �an bir oyun cu
ro lü ya k�� t� r�l d� si ze?

Da ha ön ce ki rö por taj la r�m da ül ke nin s� -
k�n t� la r�y la il gi li, kül tür sa nat ta, si ne ma da ya -
�a nan so run lar la il gi li bir sü rü �ey
söy le mi �im dir. Be ni ta n� yan ta kip eden in-
 san lar da ha ya ta kar �� du ru �u mu bi lir ler. Ama
k� sa ca �u nu söy le mek ge re kir: Ben mu ha lif
bir ki �i lik de �i lim.  Ben bir tez in sa n� y�m, an-
 ti tez de �il. Var olan bir �e ye kar �� bir �ey söy -
le mi yo rum, ol ma s� ge re ke ni söy lü yo rum.
Mü zik gru bu nu ku rar ken de, süt re çe li ya par -
ken de, ço cu �u ma dav ra n�� la r�m da da tez le -
rim var. Bu tez le re uy gun ya �a ma ya

ça l� �� yo rum. Ben sis te min d� ��n da bir in san
de �i lim. Kim se ken di ni sis te min d� ��n da zan-
 net me sin. Siz is te di �i niz ka dar sis te me mu -
ha lif olun ama çok tü ke ti yor sa n�z, ko ca man
ev ler de ya �� yor sa n�z, fo sil ya k�t kul la n� yor -
sa n�z, bo �a pa ra har c� yor sa n�z o za man sis te -
mi ele� tir me ye hak k� n�z yok tur. Çün kü
sis te min ken di si ol mu� su nuz dur za ten. Ben
üre ten ki �i ol mak is ti yo rum. Öm rüm bo yun -
ca da üre ten ol dum; di zi de de si ne ma da da ti -
yat ro da da mü zik te de … 

� Pa zar da ki di �er es naf la ara n�z na s�l?
Pa zar aha li siy le aram çok iyi. Sa �ol sun -

lar be ni çok sev di ler. Öy le her ke si de al maz -
lar ara la r� na. On lar dan çok �ey ö� re ni yo -
rum, be nim de ge tir di �im fark l� l�k lar var.
Na s�l da ha çok sa ta r�z de �il, na s�l da ha iyi
bir �ey üre ti riz me se le si dir bu.
� Ken di ni zi pa zar da iyi mi his se di yor su nuz?

El bet te iyi his se di yo rum. Ola �a nüs tü his -
se di yo rum. Ken di me ait bir eko no mik mo del
ge li� tir dim; ka pi tal siz, kim se yi sö mür me den,
kim se nin eme �i ne bas ma da n… Bu mü zik te de,
di zi de de, ti yat ro da da böy ley di, �im di pa zar da
da böy le. Hiç bir fark yok be nim için. Da mak
zev ki ku la ��n zev kin den da ha a�a �� bir �ey mi -
dir? De �il dir! Yap t� ��m i�e kü çüm se ye rek ba -
kan in san la r�n ço �u nu ben o pa zar da al�� ve ri�
ya par ken gö rü yo rum!

� Üç ay ön ce ne ol du da pa zar da süt re çe -
li sat ma ya ba� la d� n�z? 

Ben ya r� Ar jan tin li yim, an nem Ar jan tin li -
dir. Ar jan ti n’ de ‘de Dul ce de Le ce’ ya ni süt tat -
l� s�, Türk çe ’de süt re çe li ola rak bi li nen tat l� çok
yay g�n bir �ey. Be nim ço cuk lu �um dan be ri ev -
de pi �en çok sev di �im bir tat l�.  Bir ar ka da ��m
el i�i ürün ler ya p� yor du. Eren köy Pa za r’ �n da
bir stant bo �al m��, be ni de ça ��r d�. O za man
elim bo� git me ye yim di ye 15-20 ka va noz süt
re çe li gö tür düm. Son ra ki haf ta yan da ki stant
bo �a l�n ca ben de ora y� ki ra la d�m süt re çe li sat-
 ma ya ba� la d�m. 

� Pa zar da ho �u nu za gi den ney di?
Ger çek bir ya �am var ora da. Ba� ka bir

yer de çok na dir rast la nan, özel lik le sa nat ta
na dir olan bir ha yat ger çek li �i … Ben ha ya t� -
m� ger çek lik ler üze ri ne kur mak is te yen bir in-
 sa n�m. Bu nu za ra fet le bü tün le� tir di �i za man
ken di mi bü tün bir in san gi bi his se di yo rum.
Onun d� ��n da hep ek si �iz. Ora da bir ha ki kat
var, ben za rif bir �ey ya pa rak; süt, �e ker,
emek, özen, iyi ni yet le ha z�r la d� ��m süt re çe -
liy le bu ha ya t� bü tün lü yo rum. 

� Ba� ka �e hir le rin pa zar la r� na git me yi dü -
�ü nü yor mu su nuz?

Öy le bir fik rim yok �u an da. Eren köy ve
Koz ya ta �� Pa za r� ’n dan mem nu num. Za ten va -
kit de yok.  Re çel kay na t�p pa za ra gi di yo rum
ama bu nun ya n�n da kon ser le rim de vam edi yor.
Aca ipa dem ler gru bu muz la ya da tek ba �� na
kon ser ler ve ri yo rum. Ya k�n da bir ço cuk �ar k� -
la r� al bü mü ç� ka ra ca ��m. 

� Mü zi �e va kit her za man var di yor su -
nuz?

Yüz de yüz! Çok yo ru lu yo rum ama bir ma -
den i� çi siy le k� yas la na maz. O yüz den bo� ko -
nu� ma mak la z�m.

Oyun cu luk ne du rum da?
Ya za bir film var. Ya ni her ke sin san d� �� -

n�n ak si ne mes le �i me de vam edi yo rum. 27 y� -
l� m� ver di �im mes le �i mi süt re çe li için ke na ra
b� ra ka cak ha lim yok (gü lü yor). Süt re çe li ni kü -
çüm se di �im için de �il de böy le yan ya na an�l-
 ma s� çok ab sürt. Bu si ne ma fil miy le il gi li
he nüz im za at ma d�k, o yüz den ay r�n t� ve re mi -
yo rum. Ulus la ra ra s� bir pro je, için de ol mak is -
te di �im bir film di ye lim.

� Di zi var m�? 
Di zi yok, tek lif var, hep var d� ama �u an da

içi me si nen bir pro je gö re me dim. Gö rür sem yi -
ne ça l� �� r�m, prob lem yok.

� Ti yat ro da en son si zi Mat ma zel Ju li e’ de
iz le mi� tim, son ra s�n da bir ça l�� ma n�z ol du mu?

Son ra s�n da ti yat ro yap ma d�m. Ben bir se ne
ya p� yo rum, bir se ne yap m� yo rum. Ama bu y�l
ti yat ro yap ma d� ��m ikin ci y� l�m ola cak. 

� Özel bir ne de ni var m�, yok sa yo �un luk -
tan m�?

Ben ba ��m s�z ça l� �� yo rum. �çi me si nen
bir �ey ol ma s� la z�m çün kü ti yat ro da ba� ka
bir emek söz ko nu su. Çok ça l�� mak, iyi ha -
z�r lan mak ge re ki yor. Ge len bir kaç tek li fi de
oku ma dan ge ri çe vir mek zo run da kal d�m
çün kü va kit yok.  

� Ne ka dar za man d�r Ka d� kö y’ de ya �� -
yor su nuz?

2017’de 40 y�l ola cak. Ben iyi bir Ka d� köy -
lü yüm. Ar jan ti n’ de do� dum, 6 ya ��n da Ka d� -
kö y’ e gel dik ha la da bu ra da ya �� yo rum. Mo da
Bos tan So kak 18/20 ilk ya �a d�m ev, de de min
evi dir, top rak la r� bol ol sun. Son ra s�n da Fe ner -
bah çe, Ka la m� �’ ta ya �a d�m. Gez dim ta bi, kar -
�� da otur du �um dö nem ler de ol du.  Ama
ika met gâ h�m bel li dir. �u an da Ba ha ri ye ’de
otu ru yo rum. Ma hal le min in sa n� ol mak için hâ -
lâ di re ni yo rum. 

Oyuncu-müzisyen Teoman Kumbaracıbaşı,
Erenköy ve Kozyatağı pazarlarında, anne
toprağı Arjantin’in ünlü süt reçelini satıyor.
Bunu ‘acziyet’ gibi gösteren haberlere öfkeli;
“Bütün mesleklerimin yanına pazarcılığı
gururla eklerim” diyor
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�UBAT AYI BOYUNCA:
Aletsiz ve kandan bak�lan mide

kontrolü testi GastroPanel,
Aletsiz ve idrardan bak�lan mesane

kanseri testi ImmunoCyt,
Tüm kanser testleri ve Vitamin D testi
ile, Alt- Üst-Tüm Bat�n Ultrasonografi

tetkikleri %50 indirimlidir.

Kumbaracıba�ı, çok
sevilen ‘Eyvah Eyvah’
filminde de rol aldı

TOPLUMSAL KADIN
HAREKETİ DERNEĞİ

YENİ YERİNDE 
İNGİLİZCE VE MÜZİK KURSU

MART AYI KAYITLARI BAŞLAMIŞTIR.

ADRES: KOZYATAĞI MAH. KOZYATAĞI
SOK GÜNEŞ APT. NO 26 

(KOZYATAĞI CENTRAL HOSPITAL ACİL
KAPISINI GEÇİNCE SOLDAKİ İLK SK. İLK APT.)

TELEFON 0506 689 82 67 
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Mü zik oto ri te le ri ta ra f�n dan ken di �ar -
k� la r� n� ya zan en ba �a r� l� ka d�n mü zis -
yen ler ara s�n da gös te ri len Me lis

Da ni� mend, in sa n�n ken di dün ya s�n dan ç� kar -
d� �� söz ve mü zik le ri ba� ka la r�y la pay la� ma s� -
n�n mut lu luk ve ri ci ol du �u na ina n� yor.
Bu gün ler de üçün cü al bü mü ne ha z�r la nan Da -
ni� men d’ e mü zi �i ni ve Ka d� kö y’ ü sor duk.
� Hem ga ze te ci hem mü zis yen si niz. Han gi si
a��r ba s� yor di ye sor sam, ne ya n�t ve rir di niz? 

�ki si de be ni bes le yen, se ve rek sür dür dü -
�üm mes lek ler. Ay r�m yap m� yo rum.
� Mü zik yol cu lu �u na ç� kar ken he def le ri ni zi, yap-
 mak is te dik le ri ni zi be lir le mi� miy di niz? Yo lun
ne re sin de ko num lan d� r� yor su nuz ken di ni zi?

Bir he def be lir le me dim, sa de ce bir �ey ler an-
 lat mak is te di �i mi bi li yor dum ve bu nu da mü zik -
le yap mak is ti yor dum. ‘Mü zik li hi ka ye le r’ gi bi …
�im di bu nu yap ma ya de vam edi yo rum.

� Al büm le ri niz ara s�n da ki de �i �im ler/fark -
l� l�k lar ne ler ol du?

�lk so lo al bü müm son de re ce sa kin ve mi ni -
mal bir ya p� ya sa hip ti. Da vul hiç yok tu, akus tik
gi tar ve pi ya no a��r l�k l�y d�. Bi raz Gül mek �s ti -
yor du m’ da ise da vu lun ya n� s� ra çel lo, trom bon,
ke man gi bi da ha ön ce hiç yer ver me di �im ens -
trü man la ra yer ver dim. Al bü mü be ra ber sah ne
al d� ��m gru bum la bir lik te can l� ola rak kay det tik.
Ade ta bir kon ser per for man s� gi bi ol du. �im di
s� ra üçün cü al büm de. Ne ler ola ca �� n� ka fam da
ya va� ya va� �e kil len dir me ye ça l� �� yo rum.

� “Ba zen ba na �ar k� la r�m da çok faz la �ey
an lat ma ya ça l�� t� �� m� söy lü yor lar. Hiç üzül -
mü yo rum. Çün kü 11 ya ��n da ka rar ver mi �im
an lat ma ya.  Üs te lik bir de mü zik le an la t� yo -
rum. Tam is te di �im gi bi ’’ de mi� si niz. Bu
söz le ri niz ba na O�uz Ata y’ �n “Kim se din le -

mi yor sa be ni ya da is te di �im gi bi din le mi yor -
sa-gün lük tut mak tan ba� ka ça re kal m� yo r”
�ek lin de ki me� hur ya ka r� �� n� an�m sat t�. 

Ben ön ce lik li ola rak ka fam dan ve kal bim -
den ge çen le ri d� �a r� ya ç� kart mak için mü zik ya -
p� yo rum. Ya ni bir ne vi de �arj yön te mi. Da ha
son ra da bun la r� pay la �� yo rum. Söy le dik le rim -
le il gi le nen, hiç ta n�� ma d� ��m in san lar la mü zik
sa ye sin de birara ya ge li yo ruz ve bu ha ki ka ten
ba na bir mu ci ze gi bi ge li yor za man za man.
Ben “Her kes be ni din le me li” gi bi bir mo ti vas -
yon la yo la ç�k ma d� ��m için, y�l lar içe ri sin de
çok özel bir din le yi ci kit le siy le ba� kur mu� ola-
 bil me yi sür priz bir he di ye sa y� yo rum.

� Mü zik ya �a m� n�z da ne yap sa n�z ‘’ Ta -
mam, ol du bu i�!’’ di ye cek si niz. Yurt  d� ��n da
sah ne al mak vb. gi bi bir ha ya li niz var m�?

Hiç bir za man bu cüm le yi kur ma ya ca �� m�
bi li yo rum. Ko lay ko lay hiç bir ko nu da, “Ol du
bu i�!” de mem, her za man ele� ti ri le cek/ge li� ti -
ri le cek bir yan bu lu rum. 

� Mü zik ha ya t� n�z da ne ye te ka bül edi yor?
Mü zik, ha ya t� m�n ta ma m� ne re dey se. “On -

suz ol ma z” di ye dü �ün dü �üm ve his set ti �im
için mü zik ya p� yo rum.

� Al büm le ri niz de ki �ar k� lar ço �un luk la si -
ze ait. Ken di �ar k� la r� n� söy le mek bir mü zis yen
aç� s�n dan na s�l bir duy gu?

Öz gür le� ti ri ci.
� �lk sah ne de ne yi mi ni zi an�m s� yor mu su nuz? 

�lk sah ne al d� ��m yer (okul y�l la r�n da ki
kon ser le ri say maz sak) Be yo� lu Mo jo ’dur.
Çok mut lu ol mu� tum ve san ki ora s� evim mi�
gi bi his set mi� tim.

� Kon ser ler de din le yi ci ile ile ti �i mi niz na s�l?
Bir kon se rin et ki le yi ci ol ma s� n� sa� la yan

sa de ce sah ne de ki mü zis yen le rin per for man s�

de �il ben ce. Se yir ci nin ro lü çok önem li. Ger -
çek ten ora ya mü zik din le me ye gel mi� olan ve
göz le ri nin içi gü len se yir ci ler le bir kon se ri pay-
 la� mak ta ri fi epey zor bir mut lu luk olu yor.

� Sah ne al d� �� n�z me ka na/�eh re gö re
din le yi ci pro fi lin de na s�l bir de �i �im göz -
lem li yor su nuz?

Her �e hir fark l� bir ka rak te re sa hip aç�k -
ça s�. Bu nu göz lem le mek ten de ho� la n� yo -
rum. �s tan bul d� ��n da ki kon ser ler de bi raz
da ha faz la sa hip len me olu yor. 

Çün kü �s tan bu l’ da sa y� s�z kon ser al ter na -
ti fi var ve din le yi ci ler bi zi da ha faz la iz le me
im ka n� na sa hip. Ama ba� ka bir �eh re y�l da bir
ya da en faz la iki ke re git ti �i niz için ge nel de
si zi he ves le bek le yen bir kit ley le kar �� la �� yor -
su nuz. Ve bu da kon ser le re yan s� yor.

Türk Pop Mü zi �i ’nin us ta isim le rin den ye -
di den yet mi �e her ke sin gön lün de yer eden
sa nat ç� Ba r�� Man ço için 16. ölüm y�l dö -

nü mün de bir di zi et kin lik dü zen len di. 
Ka d� köy Be le di ye si ’nin ev sa hip li �in de,

Halk bank ve Ba r�� Man ço Der ne �i ’nin des te -
�iy le ger çek le �e cek et kin lik ler kap sa m�n da
Man ço ’nun evi 31 Ocak ge ce si sa at 24.00’e ka -
dar zi ya re te aç�k kal d�. Mo da  Yu suf  Ka mil Pa -
�a So ka k’ ta bu lu nan Ka d� köy Be le di ye si Ba r��
Man ço Evi, se ven le ri ta ra f�n dan üc ret siz ge zil di. 
�AR KI LAR MAN ÇO �Ç�N SÖY LEN D�

Kur ta lan Eks pres ve Mo �ol lar, ölü mü nün 16.
y� l�n da Ba r�� Man ço ’yu �ar k� la r� n� söy le ye rek an -
d�. Ka d� köy Be le di ye si Cad de bos tan Kül tür Mer -
ke zi ’n de 1 �u bat Pa zar ak �a m� dü zen le nen an ma

ge ce si ne; �a ir-ya zar Su nay Ak�n ve Ba r��
Man ço ’nun e�i La le (Man ço) Ah�s ka l�

ko nu� ma c� ola rak ka t�l d�. 
Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Ay -

kurt Nu ho� lu ’nun da ka t�l d� �� ge ce -
de; Kur ta lan Eks pres ve Mo �ol lar,
Ba r�� Man ço an� s� na �ar k� la r� n� hep

bir a��z dan ses len dir di. 
Ba r�� Man ço ’nun hay ran la r� n�n t�k-

 l�m t�k l�m dol dur du �u kon ser de, sa lo na s��-
 ma yan lar, d� �a r� da ka lan lar da ol du. 

Ge ce de unu tul ma yan bir çok bes te yi ses len di -
ren Kur ta lan Eks pre s’ in sah ne de, “Ba r�� da emi -
nim bu par ça y� çal ma m� z� is ter di ” di ye rek son
al büm le rin den So ma için bes te le dik le ri �ar k� y�
söy le me le ri, sa lon da duy gu sal an lar ya �at t�.  
ME ZA RI NI Z� YA RET ET T� LER

Ba r�� Man ço, ölüm y�l dö nü mün de se ven le -
ri ve ai le si ta ra f�n dan Kan l� ca ’da ki me za r� ba -
��n da da an�l d�. An ma tö re ni ne; Man ço ’nun e�i
La le (Man ço) Ah�s ka l�, o� lu la r� Do �u kan ve
Ba t� kan Man ço ile çok sa y� da se ve ni ka t�l d�. 

Man ço ’nun me za r� ba ��n da top la nan se ven -
le ri, dua lar oku yup me za ra çi çek b� rak t�. Man ço
için Ku r’ an-� Ke rim oku nan an ma tö re nin de ba -
z� se ven le ri de gi tar e� li �in de Man ço ’nun �ar k� -
la r� n� söy le di. 
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Yediden yetmişe herkesin
gönlünde yer eden
sevilen sanatçı Barış
Manço aramızdan
ayrılışının 16. yılında
Kadıköy’de düzenlenen
programlarla anıldı

GEÇEN hafta Bar�� Manço’nun 16.
ölümy�ldönümüydü, O’nu vefa ve özlem duygular�yla
and�k. 8 �ubat da Anadolu rock tarihimizin efsane
isimlerinden Cem Karaca’n�n aram�zdan ayr�l���n�n
11. y�l�… Peki, efsane bir sanatç� olman�n yan� s�ra
ayn� zamanda besteci ve oyuncu da olan Karaca’n�n
Kad�köy ile ba��n� biliyor muydunuz? 
O dönem hem Bar�� Manço Derne�i �stanbul
Sorumlusu, hem de Moda Gönüllüleri Gençlik
Komitesi Ba�kan� olan Gökhan Karaduman,
Karaca’n�n el yaz�s�n� kulland��� son notunun
Kad�köy’e geli� hikâyesini �öyle anlatt�; 
‘’Cem baba, Moda Deniz Kulübü’nde
düzenleyece�imiz Bar�� Manço anma
organizasyonuna kat�lacakt�. 8 �ubat’ta
gerçekle�ecek anma günümüz için 7 �ubat’ta bizi
arad� ve ‘Genç, ben yine hastay�m gelmek istiyorum
ama gelemezsem diye sana bir yaz� gönderece�im’
dedi. Dedi�i yaz�y� da gönderdi. O kadar hastaym��
ki, yaz�da tarihi �ubat yerine Ocak yazm��. Ertesi
sabah Cem babay� kaybetti�imizi gelen taziye
telefonlar� ile ö�rendim. Manço'yu anaca��m�z gün,
Moda Deniz Kulübünde, Manço Ailesi, Ahmet
Selçuk �lkan, Güler Kazmac� ve Ay�egül Aldinç ile
birlikte Bar�� Manço ve Cem Karaca’y� birlikte and�k.
Cem Karaca'n�n son imzas�na sahip olmak hem çok
de�erli, hem de çok üzücü...’’

SAKIN, SAMIMI VE
KADIKÖYLÜ ŞARKILAR

Anlatmak istediklerini anlatmak için müziği
seçen Kadıköylü şarkıcı Melis Danişmend,
“Kafamdan ve kalbimden geçenleri dışarıya
çıkartmak için müzik yapıyorum’’ diyor

“KADIKÖY benim do�up
büyüdü�üm yer. Dolay�s�yla buras�
benim için ‘ev’ demek. Ailem ve
dostlar�mla bir arada oldu�um, “�yi
ki burada ya��yorum,” dedi�im,
kendine has renkleri olan kur-
tar�lm�� bir bölge. Kad�köy’ün
müzikal ortam�n� da yarat�c� ve
özgür buluyorum. Buran�n karakteri
kesinlikle müzisyenlere ve müzi�e
de yans�yor. Bana da ilham veriyor.
Burada müzik yap�yor olmaktan
çok mutluyum.’’

KADIKÖY BANA
‘EV’ DEMEK

Dani�mend, çok sevdi�i
Caddebostan’da

BARI� MANÇO 
UNUTULMADI

CEM KARACA’n�n 
son yaz�s� Kad�köy’de
CEM KARACA’n�n 
son yaz�s� Kad�köy’de
CEM KARACA’n�n 
son yaz�s� Kad�köy’de
CEM KARACA’n�n 
son yaz�s� Kad�köy’de
CEM KARACA’n�n 
son yaz�s� Kad�köy’de
CEM KARACA’n�n 
son yaz�s� Kad�köy’de
CEM KARACA’n�n 
son yaz�s� Kad�köy’de

Manço’nun o�ulları Do�ukan ve
Batıkan, Karaca’nın o�lu Cem
Karaca ile CKM’de düzenlenen Barı�
Manço anmasında sahnede…

Karaca, vefatına dek yıllarca
Kadıköy Shaft’ta sahne aldı
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● Be ri van TAN RI VER D�

Ço �u mu zun ço cuk luk ta ki ilk dos tu dur so kak
kö pek le ri, ke di le ri. Hat ta ba z� la r� m�z, on lar -
la ev le ri mi zi pay la� t�k ve pay la� ma ya da de -

vam edi yo ruz. �z le di �i miz o Ame ri kan film le ri nin
et ki- sin den mi bi le mi yo rum ama so kak ta ya �a yan
kö pek ya da ke di, gir di �i evi bir den ren gâ renk ha -
le ge tir mez mi? Oyun cu Ba r�� K� ra li o� lu da son
dö nem ler de bu duy gu yu ya �a yan lar dan. Biz de si -
ze, Ba r�� K� ra li o� lu ile Ka d� köy Be le di ye si Hay-
 van Ba r� na �� ’n dan ge len ye ni dos tu Jö n’ nün
hi kâ ye si ni an la ta ca ��z siz le re... 

Jön, Ka d� köy Be le di ye si ’nin Ata �e hi r’ de ki ba -
r� na ��n da ken di si ni sa hip le ne cek ki �i yi bek le yen
600 kö pek ten bi riy ken, Ba r�� Bey de ço cuk lu �un -
dan be ri evi ni pay la �a bi le ce �i bir dost, bir o�ul ara -
y� �� için de dir. Ba r�� Bey evi ne ya k�n olan
Ata �e hi r’ de ki Ka d� köy Be le di ye si ’nin hay van ba -
r� na �� na de fa lar ca gi dip ge lir, ora da ki gö nül lü le rin
de yar d�m la r�y la ba r� nak ta ki kö pek ler le ta n� ��r.
Ken di si nin oyun cu ve yö net men ol ma s� n�n et ki -
siy le ve ta bi ki kü çük dos tu nun “ya k� -
��k l� ” ol ma s�n dan do la y� ad� n�
da ha son ra dan Jön ko ya ca ��
ömür lük ev ar ka da ��y la
i� te ora da kar �� la ��r.
Jön’ ün a��r ba� l� l� ��
Ba r�� Be y’i et ki ler ve
bir kaç gün Jön ile
ba r� nak ta va kit ge çi -
rir, onun la oy nar onu
ba r� nak içe ri sin de
gez di rir. Ar t�k Jön ile
ara la r�n da bir ba� ol -
du �u nu his set tik ten son -
ra onu ev lat edin me ye
ka rar ve rir. Ba r�� Bey ve Jön
2 ay d�r ay n� evi pay la �� yor. Evi ne
ve ye ni ar ka da �� na al� �an Jön, ev de ki ufak
te fek ku ral la ra da k� sa za man da al�� m��. 
“SA H�P LEN MEK BÜ YÜK SO RUM LU LU K”

�ki ay gi bi k� sa bir sü re geç me si ne ra� men Ba -
r�� Bey ve Jö n’ ün, bir bir le ri ni ne ka dar çok sev dik-
 le ri ni his se de bi li yor su nuz. Sa hip len me ko nu sun da
çok ti tiz dav ra nan Ba r�� Bey, bu nun bü yük bir so-

 rum lu luk ol du �u nu, hay van la r� sa hip len mek is te -
yen in san la r�n çok iyi dü �ün me le ri ge rek ti �i ni vur-
 gu lu yor. Ba r� nak ta ki ba z� kö pek le rin sa hip le ri
ta ra f�n dan terk edil mi� ol ma la r�n dan do la y� trav ma
ya �a d�k la r� n�, hü zün lü kö pek ler ol duk la r� n� ve on-
 la r� sa hip le ne cek olan ki �i le rin “ge çi ci ” de �il
“ömür lü k” yu va ver me le ri ge rek ti �i ni de özel lik le
be lir ti yor. Bu ne den le de sa hip len me den ön ce kö -
pek ler le il gi li ara� t�r ma ya p�l ma s� n� ve ki �i nin sa -
de ce ken di ni mut lu et mek için de �il, kar �� s�n da ki

hay va n�n da mut lu lu �u için en do� ru ter ci hi yap-
 ma s� ge rek ti �i ni sa vu nu yor. 

“SA TIN AL MA SA H�P LE N”
14 �u bat Sev gi li ler Gü nü -

’nün yak la� ma s�y la bir lik te
sev gi li le rin kü çük ku tu lar
içe ri sin de kö pek ve ya ke di
ala rak sev gi li si ni mut lu et -
mek için bir he ves ile ‘sa t�n
al� na n’ hay van la r�n da ha
son ra so ka �a b� ra k�l ma la r�,
bir çok hay van se ve rin 14 �u-

 ba t’� “ ben cil lik gü nü ” ola rak
gör me si ne ne den olu yor. Bu

ka n� da olan lar dan bi ri de Ba r��
Bey. Dos tu, ço cu �u gi bi ola cak bir

hay va n�n pa ra ve ri le rek sa t�n al�n ma s� -
n�n do� ru ol ma ya ca �� ka n� s�n da olan ger çek bir

hay van se ver...
KA DI KÖ Y’ ÜN PA T� L� YIL DI ZI 

�n ter net te h�z la ya y� lan, Ka d� köy Be le di ye -
si’nin “Sa t�n Al ma Sa hip le n” te ma l� ta n� t�m fil min -
de yer al ma s� ne de niy le Ka d� köy lü le rin k� sa
za man da ta n� d� �� Jön ile so kak ta yü rü mek bir hay -

li zor. Öy le ki her an bi ri nin ge lip
“A aa bu sa hip le ni len kö pek Jön de -
�il mi?” so ru la r� ile yo lu nu zun ke-
 sil me si ka ç� n�l maz bir du rum. Ba r��
Bey de Jö n’ ün gör dü �ü il gi den do -
la y� bi raz �a� k�n. Ba r� nak ta sa hip -
len dik ten son ra ken di sos yal med ya
he sa b�n da pay la� t� �� fo to� raf la r�n
ar d�n dan be le di ye ta ra f�n dan çe ki len
ta n� t�m fil mi nin k� sa za man da bu
ka dar çok in sa na ula� ma s�, onu da
bir hay li �a ��rt m��. Fa kat Ba r�� Bey,
yo lu nu ke sip Jö n’ ü sev mek is te yen
in san la ra sü rek li ola rak, “Ba r� nak -
lar dan da hay van sa hip le ne bi lir si niz.
Ora da da il gi ye, sev gi ye muh taç
dost la r� m�z var. Sa t�n al ma y�n, sa -
hip le ni n” di ye de fa lar ca uya r� da bu-
 lu nu yor. Bir lik te yap t� �� m�z bu
yü rü yü �ün ar d�n dan, Jön ile Ba r��
Bey, be ra ber pay la� t�k la r� ev le rin de
do� ru yü rür ken, bir bir le ri ni ta n� ma -
ya ve can yol da �� ol ma ya de vam
edi yor lar. 

Yel de �ir me ni ’nin ye ni sa nat me kâ n�
bi ’ga le ri ’de �u s� ra lar fark l� bir ha va
esi yor. Oda s� cak l� ��n da ki ga le ri de

otizm li ço cuk la r�n dün ya s� na fo to� raf lar la
do lu bir yol cu luk var. Bu yol cu lu �u ba� la -
tan ise o� luy la bir lik te otizm dün ya s�y la ta -
n� �an ve “Ben sa nat ç� de �i lim, bir
ba ba y� m” di yen Mu rat Kay na t�r. Bir sos yal
so rum lu luk pro je si ola rak do �an “Ba ba Be -
ni An la t” pro je si, fo to� raf ser gi si ve söy le -
�i ler le top lum da ki otizm far k�n da l� �� n�
art t�r ma y� he def li yor. 28 �u ba t’ a ka dar de -
vam ede cek ser gi de söy le �i le re ka t�l mak da
müm kün. Ay n� za man da Ata �e hir Otizm
Der ne �i ’nin ba� kan l� �� n� ya pan Mu rat
Kay na t�r ile o� lu Ba ra n’ �n otizm dün ya s�
ve bi ’ga le ri de aç� lan fo to� raf ser gi si üze ri -
ne söy le� tik. 

�Otizm li ev la d� olan ba ba ol ma n� z�n
ya n�n da bu ko nu da ça l�� ma lar ya pan bir
der ne �in ba� ka n� s� n�z O hal de te mel bir so -
ruy la ba� la ya l�m. Otizm ne dir? Na s�l bir
has ta l�k t�r?

Otizm ba� ta bi re yin ile ti �i mi bil me me -
siy le ba� la yan, de �i �ik ta k�n t� lar la de vam
eden, ö� ren me, ko nu� ma, göz te ma s� kur -
ma gi bi s� k�n t� la r� içe ren bir fark l� l�k. Otizm
ge ni� bir yel pa ze yi içe ri yor; bir çok alt tip-
 le ri var.  Ken di için de ben zer nok ta la r� ol-
 ma s� na ra� men fark l� l�k lar gös te ri yor.
Otizm bir ya �am �ek li dir di ye bi li riz.

� Otizm li bir ço cuk ya ��t la r�n dan fark -
l� ola rak na s�l dav ra n�� lar gös te rir?

Ge nel ola rak ö� ren me de, göz te ma s�

kur ma da s� k�n t� lar ya �a d� �� için ya ��t la -
r�n dan ge ri ka la bi li yor. Bu nok ta da, özel,
bi re bir e�i ti min öne mi ar t� yor. Bu bi rey -
le rin ha yat la r�n da ob je ler çok önem li.
Ken di le ri ne ait bir dün ya la r� var. B� rak t� -
�� n�z da bu dün ya da ta k�n t� la r�y la uzun sü -
re ka la bi lir ler. Ama c� m�z; bu bi rey le ri
ken di dün ya la r�n dan çe kip ya n� m� za al -
mak ol ma l�. El le ri ni sal la ya bi lir ler, par-
 mak ucun da yü rü ye bi lir ler, nes ne le ri
çe vi re bi lir ler, de �i �ik ses ler ç� ka ra bi lir ler.
On la r�n dün ya s�n da so yut kav ram lar yok.
Ya ni utan ma, teh li ke, kor ku gi bi kav ram -
la r� an lat mak zor. Otizm çok de rin bir ko -
nu, t�p bi le ba zen ye ter siz ka l� yor.
‘EN D� �E L� B�R SÜ RE Ç’
� Ço cu �u nu zun du ru mu nu ö� ren di �i niz de
na s�l bir tep ki ver di niz? Ne ler his set ti niz?

Ta bi ki hiç ko lay de �il bu nu ya �a mak,
his set me k… Be ra be rin de bir çok �ey dü �ü -
nü yor su nuz? Ne ya pa ca ��m? Otizm ne dir?
Ço cu �u ma na s�l yar d�m c� ola bi li rim? Çok
en di �e li bir sü reç. K� sa ca s� �ok! Ge nel de
man t�k l� bir in san ola rak bu sü reç le ri da ha
ra hat ve bi linç li at lat t� �� m� dü �ü nü yo rum.
He men bir yol ha ri ta s� be lir le dik ve uzun
bir ma ra to na ba� la d�k.

� Otizm li bir ço cu �a sa hip olan ba ba
ola rak ha ya t� n�z da ne ler de �i� ti?

Çok yo �un ve zor bir sü reç. �n sa n� mad -
di ma ne vi çok yo ru yor. An cak çok �ey ö� -
re ti yor. Böy le bir du rum da onu iyi an la mak
için çok ça l�� t�m, ara� t�r d�m. Do la y� s�y la
çok �ey ö� ren dim.

De vam l� çok güç lü ol ma l� s� n�z.Çün kü
kar �� n�z da ki ki �i si ze bir çok �e yi net ola -

rak an la ta m� yor ve bu nu si zin an la m�z ge -
re ki yor. Onu her ke sin an la ma ma s�n dan
do la y� si ze çok i� dü �ü yor. Bu sü reç te ço -
cu �u nuz la ba �� n�z çok ar t� yor. Sev gi niz
ç�� gi bi bü yü yor.
GÖR SEL L� ��N ET K� S� BÜ YÜK

� Ba ba Be ni An lat pro je si na s�l do� du?
De vam l� ara y�� içe ri sin de olan bir ya p�m

var. O� lum ve otizm le il gi li bir çok �ey yap-
 mak is ti yor dum. Ba ba Be ni An lat pro je si
böy le do� du. Da ha son ra de �i �ik üni ver si te -
ler de pa nel ler dü zen le dik, kon ser ler yap t�k.
Son ola rak da fo to� ra fa il gim ve gör sel li �in
ya ra ta ca �� et ki den do la y� pro je nin fo to� raf
aya �� or ta ya ç�k t�. bi ’ga le ri ’nin bu ra da pa y�
bü yük el bet te. Yak la ��k 6 ay d�r üze rin de ça -
l�� t� �� m�z pro je de za man kav ra m� n� yi tir dik.
Du ru mun has sa si ye ti dü �ü nü lür se i� le yi� bi -
raz da ha zor la� t�. Nur Bar dak ç� ve Ze li ha Al -
pe r’ le ça l� ��r ken ekip ol ma n�n ni hai
ba �a r� s� n� ye ni den gör düm. Ve bu nu öz le di -
�i mi fark et tim. Bu bi zi ye ni dü �ün ce ler için -
de bir hay li he ye can lan d�r d�.

� O� lu nuz Ba ra n’ �n bu pro je ye, ser gi -
ye yak la �� m� na s�l ol du?

O da mut lu olu yor ta bi. An cak ba z� �ey-
 le ri al g� la mak ta zor la n� yor. Ka me ra, fo to� -
raf ma ki ne si, çe kim ler fa la n… As l�n da o da
çok bü yük bir mis yon üst le ni yor.
ÖZEL E�� T�M �ART

� Bun dan son ra ki pro je ler ne ler?
Ba ba Be ni An lat pro je si ni da ha fark l�

yer le re; �e hir le re, ül ke le re, ser gi sa lon la r� na
ta �� mak is ti yo rum. Otizm li ai le le re ve
otizm li ço cuk la r� m� za da ha faz la do kun -
mak on la ra yar d�m et mek, be ra ber bir �ey -
ler üret mek is ti yo rum. Ka fam da bir çok
pro je ol du �u nu söy le ye bi li rim. 
� Otizm li ço cu �u olan ai le le re ne öne rir si niz?

Bu ko nu da çok faz la bil gi kir li li �i var
ma ale sef. �u an da bi lim sel ola rak ya p�l ma -
s� ge re ken ler bel li. Ön ce lik le özel e�i tim
son ra spor ve sa na t�n ba z� dal la r� ya rar l�
ola bi li yor. Bu bi rey le rin ha yat la r� çok iyi
plan lan ma l� ve bu prog ram dâ hi lin de den-
 ge li ola rak sür dü rül me li. Ai le ler bu uzun
yol cu luk ta hep ço cuk la r� n�n ya n�n da ola rak
on la ra sev gi le ri ni ver me li ler. Dev let ola rak
da bu ai le le re da ha faz la des tek olun ma l�.
Bi ’ga le ri ad res:  Ha li ta �a Cad. Ra sim pa �a
Mah. Ya vuz türk Sok. No: 1/1 Ka d� köy

● Semra ÇELEB�

Siz de hayatınızın Jön’ünü
SAHİPLENEBİLİRSİNİZ
Sizleri, bu hafta oyuncu Barış Kıralioğlu’nun Kadıköy
Belediyesi’nin ‘Satın Alma Sahiplen’ sloganı ile sürdürdüğü
kampanya kapsamında, Hayvan Barınağı’ndan evlat edindiği
yeni dostu Jön ile tanıştırmak istiyoruz...

Otizmli oğlu Baran’ın
dünyasını fotoğraflarla
anlatmayı seçen Murat
Kaynatır’ın “Baba Beni
Anlat” sergisi bi’ga-
leri’de açıldı. Kaynatır,
otizmle yaşamı Gazete
Kadıköy’e anlattı

SANATTA OTİZM TEŞHİSİ

Jön’e ilgi büyük

Murat Kaynatır 
ile bi’galeri’nin

sahipleri 
Nur Bardakçı ve

Zeliha Alper
sergi açılı�ında

Murat Kaynatır o�lu Baran ile birlikte
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“BO OO ZA AAA A!”
Bir k�� ge ce si, ha va ayaz. So kak lar �s s�z

ve sa kin. Ya n� ba ��m da yan k� la n� yor bu ses.
Ço �u mu zun s� cak ev le rin de otu rur ken duy-
 du �u bu se sin pe �i ne dü� tüm. Ka d� köy so -
kak la r� n�n ya n�k ses li bo za c� s� Si nan
Ata la y’ la bir ge ce “bo za ya ç�k t� k”. Böy le ta -
n�m l� yor bo za c� lar, bo za sat ma i�i ni. Si nan,
ai le den bo za c�; “Biz bu i�i bü yük le ri miz den
gör dük. Ai le miz bü yük le ri 20 y�l d�r bo za sa -
tar, ben de 10 y�l d�r bu i� te yim. Nor mal de
ku yum cu yum ben. Hem bir ek ge lir ol sun di -
ye hem de öl mü� olan bu mes le �i ha ya ta
dön dür mek için bu i�i ya p� yo ruz.” 
MA MA YE R� NE BO ZA!

Ha va git tik çe so �u yor,
Mo da so kak la r�n da bo za -
c� Si nan,  ‘Bo za!’ di ye
ba ��r ma ya de vam
edi yor. Ken di si Geb -
ze ’den ge li yor Ka -
d� kö y’ e, bo za s�
Te kir da �’ dan. Ka -
d� köy lü mü� te ri -
den çok mem nun,
en çok sa t� �� Göz te -
pe ’de ya p� yor mu�.
Ne de ni ni bil mi yor,
“Al lah Göz te pe hal -
k�n dan ra z� ol su n” de-
 mek le ye ti ni yor. O’ nun
bo za s� n�n mü da vi mi çok. Hat -
ta ken di de yi �iy le “Ma ma ye ri ne
bo za içen ço cuk la r” bi le var m��. Ge çen -
ler de bir gün bir te le viz yon ka na l� na ç�k t�k -
tan son ra ünü iyi ce ya y�l m��. Ev le rin
cam la r� na ç� kan lar, “A a sen ge çen gün te le -
viz yo na ç� kan bo za c� de �il mi sin?” di ye so -
ru yor lar. Si na n’ �n se si gü zel ve gür;
“Bü yük ler den ö� ren dik böy le ba ��r ma y�. Al -
lah için se si mi ben de çok be �e ni yo rum. Ko-
 ru mak için kes ta ne ba l� ye rim.”

Bo za y� se vi yor ken di si, ama bal yi yen
bal dan usa n�r mi sa li ba zen tek bir bar dak bi -
le içe me ye cek du rum da ol ma s� na kar ��n
mü� te ri si ne sun ma dan mut la ka kon trol et me -
yi de ih mal et mi yor. Üs tü ne bol tar ç�n eki -
len bo za esa sen leb le biy le ser vis edi li yor.
Ama Si nan mü� te ri le ri ne f�n d�k ve ce viz le
tav si ye edi yor.
BO ZA DA AL KOL VAR MI?

Bir kaç apart man dan ses le ni yor lar bo za -
c� ya. Apart ma na gi ri yo ruz bir lik te. O bo za -
s� n� sa t� yor, ben hem bo za alan la r�n
fo to� ra f� n� çe ki yo rum, hem de on lar la soh -
bet edi yo rum. Ço �u Si na n’ �n de vam l� mü� te -
ri si. Bo za dan da sa t� c� s�n dan da mem nun lar.

Tek rar so ka �a in di �i miz de
Si nan Ata la y’ a “Bo za

ne den k� ��n içi lir?”
di ye so ru yo rum,

mu zip bir gü -
lüm se  mey le
ya  n � t  l �  yo r ;
“Bo za, da r� -
dan ya p� l�r.
Ku ru fa sul -
ye tü rü ta -
h�l lar gi bi
s� cak tu tar.

Bir de cin sel
gü cü art t� r�r, o

yüz den ak �am -
la r� sa t� l�r. �n san

ili� ki le ri ne yar d�m -
c� olu yo ruz bir ne vi …” 

Bo za ya da ir y�l la r�n ef-
 sa ne so ru su nu da sor ma y� ih mal

et mi yo rum; “Bo za da al kol var m�?” Po li tik
bir ya n�t ge li yor; “Mey ve de de var ki. Bo za -
da yüz de 3-5 ora n�n da var di yor lar. Ne ni -
yet le iç ti �i niz önem li.”

Si nan Ata lay, bo za sat ma ya de vam edi -
yor, da ha ge ze ce �i çok so kak var. Ben evi me
do� ru yol al�r ken, ar kam dan se si yan k� la n� -
yor; Bo ooo za aaa …

Kış mevsiminin mayhoş ve nostaljik içeceği bozanın hikâyesini araştırdık,
Kadıköy sokaklarının bozacısı Sinan Atalay ile boza satışına çıktık…

Atacanl� voleybolcu k�zlar, Kad�köy’ü Türkiye
çap�nda temsil edecek. �stanbul Okullararas�
Voleybol müsabakalar�nda geçen y�l derec-

eye giren ve bu y�l �stanbul’daki turnuvaya çeyrek
finalden ba�lama hakk� elde eden Atacan E�itim Ku-
rumlar� Genç K�z Voleybol Tak�m�, Türkiye
�ampiyonas�’nda…

ADIM ADIM BA�ARI
Kad�köylü okul, �stanbul’da 198 lise tak�m�n�n

kat�ld��� voleybol turnuvas�nda büyük bir ba�ar�
örne�i sergiledi. Derslerinin yan� s�ra �stanbul’daki
voleybol turnuvas�nda da ba�ar�l� grafik çizen ö�ren-
ciler, �stanbul’un en iyi 4 tak�m� aras�na “Grup 1.'si”
olarak girdi. 

Çeyrek final müsabakalar�nda da
grubunda nama�lup birincilik elde eden
voleybolcular,  final müsabakalar�nda
�stanbul ikincisi oldu. Bu ba�ar�yla At-
acan E�itim Kurumlar� Genç K�z Vo-
leybol Tak�m�, Türkiye �ampiyonas�
yar� finallerine kat�lmaya hak kazand�.

Kad�köy Özel Atacan E�itim Ku-
rumlar�ndan yap�lan aç�klamada,
“Genç K�z Voleybol Tak�m� ö�renci-
lerimiz, derslerinin yan�nda göstermi�
olduklar� spor performanslar� ile de her
müsabakada göz doldurmu�tur.
Türkiye �ampiyonas� yar� final müs-
abakalar�nda okulumuzu temsil edecek
k�zlar�m�z� kutluyor, ba�ar�lar diliy-
oruz” denildi.

BU GURUR KADIKÖY’ÜN

�stanbul 1. Amatör Futbol Ligi sezonu tamamland�.
Süper Amatör Ligi 1. Gruptaki temsilci Bostanc�s-
por sezonu 25 puanla 7. tamamlayarak gelecek

sezon da ilçemizi �stanbul Süper Amatör Ligi’nde
temsil edecek. 

13. grupta son maç�nda ikinci s�radaki Karabekir-
spor’a 2-0 yenilmesine ra�men 49 puanla Ac�badem
�ampiyon oldu. 

14. grupta Ko�uyolu son maç�nda deplasmanda
lider Pendikgücü ile kar��la�t�. 3-3 berabere tamam-
lanan maç�n ard�ndan grupta Pendikgücü �ampiyon
olurken, Ko�uyolu 42 puanla üçüncü s�rada yer ald�. 

15. grupta Beykoz Çavu�ba�� ile 3-3 berabere kalan
Fikirtepe Dumlup�nar 43 puanla grubunu üçüncü s�rada
tamamlad�. Dolayoba ise �ampiyon oldu. 

Süper Amatör play of kuralar� ise 09 �ubat2015
Pazartesi günü, saat 14.00’te, Orhan Saka Amatörler
Evi’nde çekilecek. SAL Play Of müsabakalar�nda ilk
hafta maçlar� ise 14-15 �ubat’ta yap�lacak.

Di�er taraftan U17 ile U15 Türkiye �ampiyonas�
eleme kura çekimleri yap�larak http://www.tffistan-
bul.org’tan yay�nland�.
FUTSAL L�G� BA�LIYOR

Türkiye Futbol Federasyonu taraf�ndan al�nan
kararla, 2015 Sezonu Futsal Ligi Statüsü yürürlü�e
girdi. Yay�nlanan statü ile 2014-2015 Futbol Sezonu
Futsal Ligi ba�vurular� ba�lad�. 

Futsal Ligine kat�lacak olan kulüplerin ba�vuru-
lar�n� �ASKF �dari ��ler birimine 06 �ubat Cuma günü
mesai bitimine kadar vermeleri gerekiyor. 

1. Amatör ligi tamamlandı

B�NLERCE y�l�n içece�i boza, Osmanl�
�mparatorlu�u’nun ba�kentindeki en
ra�bet edilen içeceklerden biriydi. Ünlü
seyyah Evliya Çelebi’nin yazd���na göre
17. yüzy�lda �stanbul’da 300 boza
dükkân� ve 1005 bozac� vard�. Çelebi,
karar�nda içilirse bozan�n bedene
kuvvet verdi�ini, kan dola��m�n� h�z-
land�rd���n�, açl��� bast�rd���n� ve hamile
kad�nlar�n sütünü artt�rd���n�, içti�inde
sütünün bol olaca��n� ifade ediyor.
Bozay� 21. yy’da tekrar gündeme
ta��yan ise Orhan Pamuk oldu.
“Kafamda Bir Tuhafl�k” ad�n� ta��yan
son roman�nda Mevlüt
Karata� ismindeki
bozac�n�n
hikâyesini anla-
tan Pamuk, “Bozay�
satt�ran bozac�n�n
yan�k sesidir” diyor.
Kad�köy boza-
c�s� Sinan
Atalay da Pa-
muk’a
te�ekkür ediyor ve
ekliyor; “Allah raz�
olsun kendisinden,
de�er verip bozac�lar�
yazm��. Kitab� al-
maya vaktim olmad�
daha ama mutlaka
okuyaca��m. Orhan
Pamuk’la tan��may� ve
ona bir boza ikram et-
meyi çok isterdim…”

BOZANIN HİKÂYESİ
ROMAN OLDU

● Gökçe UYGUN

KIŞ GECELERİNİN YANIK 
SESLİ SATICILARI; BOZACILAR
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Kad�köy Belediyesi Geçici Hayvan Bak�mevi
Kad�köy Hayvan Dostlar� Platformu

Tel.: 0216 - 415 67 61

● Mustafa SÜRMEL�

Ba har mev si mi tüm co� ku su ve renk li li -
�iy le yak la ��r ken, bu y�l or ta la r�n da ve
son la r� na do� ru ya p� la cak dü �ün ler

için ha z�r l�k lar da ba� la d�. Ge lin ve da mat
aday la r� ni �an, ev ha z�r l� �� dü �ün der ken yo -
ru cu, bir o ka dar da mas raf l� ve zor lu bir sü -
reç ten ge çi yor. 

On lar ca ge lin lik çi ve mo da evi nin bu lun -
du �u Sö �üt lü çe� me Cad de si �u gün ler de bir -
bi rin den fark l� ge lin lik mo del le ri ni gö rü cü ye
ç� kar d�. Cad de ’de ki ge lin lik çi ler ne re dey se
haf ta n�n 7 gü nü geç sa at le re ka dar ça l� �a rak,
ge lin lik k�z la r�n “bu nu giy me li yi m” de di �i
bir bi rin den gü zel ge lin lik le ri el eme �i göz nu -
ru dö ke rek di ki yor lar. 

Di �er ta raf tan Ka d� köy ad� na gu rur ve ren
bir ge li� me söz ko nu su. Ka d� kö y’ de üre ti len
ge lin lik le rin ünü Ka d� kö y’ ü hat ta Tür ki ye ’yi
a� t�. Yurt d� ��n dan, Or ta do �u ve Av ru pa ül ke -
le rin den hat ta Ame ri ka ’dan bi le ge lin lik ta le -
bi gel di �i ni söy le yen es naf, aday la ra ge lin lik -
le ri ni, Sö �üt lü çe� me Cad de si ’n de ki mo del le ri
ve fi yat la r� gör me den al ma ma la r� tav si ye sin -
de bu lu nu yor. 

YURT DI �IN DAN TA LEP VAR
Ka d� kö y’ ün mo da, ge lin lik ve ya dü �ün

de ni lin ce ak la ge len yer le rin den bi ri olan Sö -
�üt lü çe� me Cad de si, yo �un tra fi �i, ren gâ renk
dük kân la r� n�n ya n� s� ra mo da ev le ri ve ge lin -
lik çi le riy le de ta n� nan bir mer kez ko nu mun da.
Bu ne den le ge lin aday la r� n�n yo �un ola rak
u� ra d� �� ve al�� ve ri� yap t� �� bir yer. 

Ka d� kö y’ de yak la ��k 400 ka dar mo da evi
ve ge lin lik çi dük kâ n� bu lu nu yor. Önem li bir
k�s m� da Sö �üt lü çe� me Cad de si ’n de bu lu nu -
yor. Ünü yurt d� �� na ta �an ge lin lik ler va s� ta -
s�y la ge lin lik çi ler ve mo da ev le ri, Ka d� köy

için vit rin ko nu mun -
da. Ka d� kö y’ de vit ri -
ne ç� kan ge lin lik le re
yurt d� ��n dan da ta lep
ol du �u be lir ti li yor.

Ka d� köy lü ge lin -
lik çi le rin bu ko nu da -
ki gö rü� le ri �öy le:

Nur ba nu �z gi: 20
y�l d�r ge lin lik çi le rin
ter cih et ti �i bir cad de
bu ra s�. 

Bu ra dan mem nu num. Di �er semt ler den
ge lin lik çi ler de bu ra y� ter cih edi yor. Ca zi be
mer ke zi ol du. Yurt d� ��n dan mü� te ri ler ge li -
yor. Arap mü� te ri ler a��r l�k ta. Bu ra da bir
sek tör olu� tu. Yurt d� �� ve için de fu ar la ra
ka t� l� yo ruz. Ka d� kö y’ de ki ge lin lik le rin ünü
Ka d� kö y’ ü a� t�. �� çi lik, ta sa r�m aç� s�n dan ar -
t�k Ka d� köy ter cih edi li yor. Bu ra da büt çe ye
ve i� çi li �e gö re ara d� �� n�z ge lin li �i bu la bi -
lir si niz. Ey lül si pa ri� le ri al d�k. Cad de nin tra -
fik ve park so ru nu çö zül me li. 

Ne vin Ay de mir: Sö �üt lü çe� me ’ye ge -
lin lik için yurt d� ��n dan mü� te ri ler ge li yor.

Tav si ye üze ri ne ge len ler de var. Pa ris ve Al -
man ya ’ya ge lin lik gön de ri yo ruz. Ürün le ri mi -
zin yurt d� ��n dan ter ci hi bi ze gu rur ve ri yor.
Ka d� köy ge lin lik ko nu sun da da ter cih edi len
bir böl ge. 

Er can Cun dul: Sö �üt lü çe� me ’de çok se -
çe nek var. Çok sa y� da ge lin lik çi var. Ge lin
aday la r�, Ka d� kö y’ e u� ra ma dan ka rar ver me -
sin ler. �s tan bu l’ un her ye rin den Bur sa, Geb -
ze ’den mü� te ri le ri miz var. Ya z�n yurt d� ��n -
dan Tür ki ye ’ye ta ti le gel mi� ken Ka d� kö y’ den
ge lin lik alan lar da var. Bu cad de bi raz da ha
ca zip ha le ge ti ri le bi lir. 

Tu ran Ak soy: Yurt d� �� fir ma lar la da ça l� -
�� yo ruz. Ka d� kö y’ ün ta n� t� m�n da kat k� m�z ol -
du �u nu dü �ü nü yo rum. Ki ra la r�n yük sek ol -
ma s� bi zim için prob lem. Ço �u ge lin lik çi ki -
ra ya ça l� �� yor di ye bi li riz. Ka d� köy ge lin lik pi -
ya sa s�, sek tör de iyi bir ad�m at t�. Re ka be tin
h�z l� ol du �u bir yer. �s tan bu l’ da ge lin lik al� na -
bi le cek en iyi yer ler den bi ri Sö �üt lü çe� me
Cad de si. Ka d� kö y’ de 500 ka dar, Sö �üt lü çe� -
me ’de de 100’ü a� k�n ge lin lik çi var. Ka d� köy
Be le di ye si her y�l ge lin lik çi ler fes ti va li, fu ar -
lar ve ya et kin lik ler ya pa bi lir. 

KADIKÖY HAFIZASI
Sevgili Gazete Kad�köy okurlar�

Her ay bu kö�ede sizlere Kad�köy nostaljisi ya�atmay� umuyoruz. 
Sizlerin de katk�lar�yla daha da zenginle�ecek olan bu bölümde, Kad�köy’ün

geçmi�inde bir yolculu�a ç�kacaks�n�z. E�er siz de bu kö�eye foto�raf ve bilgilerle
katk� sunmak isterseniz bize gazetekadikoy@gmail.com’dan ula�abilirsiniz.HAZIRLAYAN: GÖKÇE UYGUN gokceuygun@gmail.com

1 �ubat 1936: Haydarpa�a Numune
hastanesi aç�ld�.

2 �ubat 1929: �stanbul’da 1 ay etkili olan
a��r� so�uklar ve  �iddetli kar f�rt�nas�
�stanbullular�  eve hapsetti. Kar
kal�nl��� Kad�köy’ün baz� bölgelerinde
3 metreye ula�t�, su borular� dondu.

2 �ubat 1960: Türkiye'de ilk güre�
mektebi aç�ld�. Güre�
Federasyonu’nca idare edilecek
mektebin antrenörlere ait olan k�sm�
Kad�köy Halk E�itim Merkezi’nde
hizmete girdi. 

5 �ubat 1932: �lk Türk tangosu olan
Mazi Kalbimde Bir Yarad�r, Seyyan
Han�m taraf�ndan ilk kez yorumland�.
Seyyan han�m, ilk konserini 16
ya��nda iken Kad�köy'de Opera
Sinemas�'nda vermi�ti.

6 �ubat 1991: Karaköy-Haydarpa�a-
Kad�köy seferini yapan geminin
kaptan� Osman �ncirku�,
Haydarpa�a'ya yana�may� unuttu.

7 �ubat 1980: Akaryak�t yoklu�u
nedeniyle Denizcilik Bankas� �ehir
Hatlar�'n�n Kad�köy-Sirkeci seferi
kald�r�ld�.

8 �ubat 1968: Sanatç� Üner �lsever'in
kurdu�u ve yönetti�i Kad�köy �l
Tiyatrosu, Bahariye'de in�a edilen yeni
salonda perde açt�.

9 �ubat 1991: Fenerbahçe tesisleri
törenle aç�ld�.

11 �ubat 1956: �stanbul  Vilâyet �mar
Komisyonu, Mühürdar sahillerinde
bundan böyle in�aat müsaade
etmeyece�ini aç�klad�.

11 �ubat 1959: Kad�köy-Bostanc�
aras�ndaki troleybüs projesi için
Ba�dat caddesinde 40 kadar binan�n
istimlâk edilece�i aç�kland�.

11 �ubat 1985: Türkiye’nin en büyük yat
liman� olan Kalam�� marinan�n
yap�m�na ba�land�, marina 1987’de
hizmete girdi. 

11 �ubat 1993: Kad�köy R�ht�m’daki
�stanbul Üniversitesi Devlet

Konservatuvar�’n�n tahliyesine karar
verildi. 

13 �ubat 1949 - Fenerbahçe'nin yeni
stad� aç�ld�.

13 �ubat 1956: Kad�köy semtinin
tramvay hatlar� tekrar düzenlendi.
Kad�köy-Üsküdar havalisindeki tek hat
tramvay raylar� çifte çevrilme karar�
al�nd�.

13 �ubat 2006: Kad�köy Belediyesi,
Dünya Sa�l�k Örgütü’nün Sa�l�kl�
Kentler Birli�i’ne üye oldu. 

14 �ubat 1993: Onar�m nedeniyle uzun
zamand�r kapal� olan Kad�köy Halk
E�itimi Merkezi ve Ak�am Sanat
Okulu yeniden faaliyete geçti.

15 �ubat 1966: Yeni Tiyatro Derne�i,
Kad�köy Yurt Sinemas�’nda
çal��malar�na ba�lad�.

17 �ubat 1966: Kad�köy’de Efes
Sinemas� aç�ld�.

18 �ubat 1959: Sirkeci- Kad�köy araba
vapuru seferleri ba�lad�.

21 �ubat 1945: Erenköy K�z Lisesi’nde
ç�kan yang�n sonucu bina kül oldu.
R�dvan Pa�a Kö�kü olarak bilinen ve
1890-1906 aras�nda �stanbul

�ehremini (belediye ba�kan�) olan
pa�an�n yapt�rd��� bina, 1911’den beri
e�itim amaçl� kullan�l�yordu. 

24 �ubat 1976: Sö�ütlüçe�me
Camii’nde ç�kan yang�nda caminin
alt�ndaki 84 dükkân ve ma�aza yand�.

23 �ubat 2003: ‘’Vajina Monologlar�’’ adl�
oyun, isminden dolay� Kad�köy Halk
E�itim Merkezi’nde sahnelenemedi.
Dönemin Kad�köy Kaymakam� Yüksel
Peker'in yasaklad��� oyunun
oyuncular�n� polis salona sokmad�.

22 �ubat 2005: Bir süredir kullan�lmayan
ve kaderine terkedilen tarihi Özel
Moda ilkö�retim Okulu'nun kantininde
yang�n ç�kt�.

27 �ubat 1880: Haydarpa�a-�zmit
demiryolu i�çileri greve ç�kt�.

28 �ubat 2007: Kad�köylüleri aya�a
kald�ran Göztepe Park�'na cami karar�
mahkemeden döndü.

DO�UM VE ÖLÜMLER…
1 �ubat 1999: Kad�köylü efsane sanatç�

Bar�� Manço öldü. Moda’daki evi
Kad�köy Belediyesi’nce müze haline
getirildi.

5 �ubat 2006: Ya�am�n� Moda’da
geçiren usta tarihçi-yazar Cemal
Kutay, hayat�n� kaybetti.

6 �ubat 1955: Türk
asker, siyasetçi
ve i� adam�
Süreyya Pa�a
(�lmen) vefat etti.
Çe�itli sportif ve
hay�r içeren
projelere imza
atan �lmen,
Bahariye
Caddesi’ndeki
Süreyya
Sinemas�’n�
(bugünkü
Kad�köy
Belediyesi
Süreyya
Operas�)
yapt�rm��t�. 

6 �ubat 1960:
Ünlü besteci
Selahattin
P�nar,
Kalam��’ta
bulunan Todori
Meyhanesi’nde
geçirdi�i kalp
krizi sonucu
hayata veda
etti. Ad�, uzun
y�llar ya�ad��� Kalam��’taki soka�a
verildi.

17 �ubat 2009:
Tiyatrocu
Gazanfer Özcan
ya�am�n� yitirdi.
Özcan için
Kad�köy Haldun
Taner
Sahnesi'nde
tören
düzenlendi.
Kad�köy
Belediyesi,
sanatç�n�n ad�n�
Kozzy’deki salona verdi.

24 �ubat 1910: Kad�köy’ün ilk belediye
ba�kan�,  arkeolog, müzeci, ressam
Osman Hamdi
bey vefat etti.

28 �ubat 1958:
�stiklal
Mar��’n�n
bestecisi
Osman Zeki
Üngör,
Moda’daki  evinde ya�am�n� yitirdi.

Kadıköy’ün geçmiş yıllarında Şubat ayında yaşananlar:

Kadıköy gelinlikleri
uluslararası pazarda

UYGUN FİYATLARA GELİNLİK
�U günlerde gelinliklerde kampanya dönemi.
Y�lba��ndan önce ba�layan kampanya döneminin �ubat
sonuna kadar yo�un olarak devam etmesi bekleniyor.
Gelinlik fiyatlar�; özel dikim, haz�r model ve ki�inin
isteklerine göre de�i�iyor. Haz�r gelinlikler 1000 TL’den
ba�l�yor. Özel dikim gelinlikler ise 2000-2500 TL’den
ba�lay�p, gelinli�in özelliklerine göre fiyat yükseliyor.
Dantel ve i�çilik de fiyatlar� etkiliyor. 
NASIL �IK OLURUM?
Gelinlikte en önemlisinin yak��an� tespit etmek oldu�unu
söyleyen Nurbanu �zgi, “Fizi�e yak��an tercih edilmeli.
Gelinlerimiz i�i uzman�na b�raks�nlar. Gelin adaylar�
vücutlar�n� tan�y�p be�endi�i modelleri tespit etsinler”
dedi.
Devam eden k�� kampanyalar� kapsam�nda, ayn�
kalitede ve daha ucuz ürün gelinlik bulunabildi�ini
söyleyen Nevin Aydemir, bu y�l sadelik ve dantelin tercih
edildi�ini belirtti.  
Ercan Cundul ise bu y�l bal�k modellerin ilgi gördü�ünü,
dantel, ta�l�, kabar�k ve gösteri�li gelinlere ra�bet
oldu�unu anlat�rken, Turan Aksoy, bu y�l gelinliklerde
sadelik ve asilli�in ön planda oldu�unu ifade etti.

Gelinlikleri yurt dışında da ilgi gören Kadıköy’de düğün sezonunun
canlanmasıyla gelinlik dükkânları hareketlendi. Gelinlik satılan
mağazaların merkezi haline gelen Söğütlüçeşme Caddesi’nde de şu
günlerde birbirinden farklı gelinlik modelleri görücüye çıkıyor

� 6 - 12 �UBAT 2015

Ad res: Osmana�a Mahallesi
Sögütlüçe�me Cad. Kalem Sok. No: 7 Kat: 2 / A

Blok Kad�köy / �STANBUL
Tel: (0216) 348 70 60 - 336 61 33

Faks: (0216) 345 82 02    
E-posta: gazetekadikoy@gmail.com

Web:www.gazetekadikoy.com.tr
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