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“Kente Kadıköy’den Bak”
“Şehrin Kadıkeyfi”

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

�� Haberi 15. Sayfada

�� Haberi 9. Sayfada

KADINLAR
VARDIR!

Yeni romanı “Kafamda Bir Tuhaflık” ile Kadıköy Belediyesi’nin
konu�u olan Nobelli yazar Orhan Pamuk; yazı yazma

biçiminden,  romanlarındaki kadın karakterlere, çalı�kan bir
yazar olup olmadı�ından yeni romanına dek pek çok konuda

duygu ve dü�üncelerini Kadıköylülerle payla�tı 

Çukurova’sını dünyaya
ta�ıyan yazar Ya�ar Kemal
de göçtü bu ya�amdan… 
Bir ozan gibi i�ledi�i
romanlarındaki insanlar
kadar sade bir vedayla giden
Kemal’in ardından Kadıköy’e
de bir hüzün çöktü…

“Kadıköy’de suç
oranları azaldı”

YAŞAR KEMAL’İ
ÖZLEYECEĞİZ 

Yazı, tuhaflıklar ve hayat... 

8 Mart’ı “mücadele günü” olarak
kabul eden Kadıköy Belediyesi’nin
CHP’li Meclis Üyeleri, “toplumsal
cinsiyet eşitliğini her aşamada
güçlendirmek için” ilçe sınırı
içindeki işletmelere “mor bayrak”
verilmesi için önerge sundu

�� Haberi 14. Sayfada

�� Haberi 8. Sayfada

FIKIRTEPE’YE
çözüm aranıyor
FIKIRTEPE’YE
çözüm aranıyor
FIKIRTEPE’YE
çözüm aranıyor
FIKIRTEPE’YE
çözüm aranıyor
FIKIRTEPE’YE
çözüm aranıyor

Kadıköy �lçe Emniyet
Müdürü Kenan Kurt ile
ilçedeki suç oranını ve
yapılan çalı�maları 
konu�tuk. Kurt, Kadıköy’de
suç oranlarının 2013 yılına
göre yüzde 17 oranında
azaldı�ını söyledi 

Kentsel dönüşüm denilince
akla gelen yerlerin başında
olan Fikirtepe’de durma
noktasına gelen kentsel
dönüşüm faaliyetleri,
düzenlenecek olan İmar
Çalıştayı ile çözüme 
kavuşturulmaya çalışılacak 

FIKIRTEPE’YE
çözüm aranıyor

�llüstrasyon Zeynep Özatalay

�� Haberi 2. Sayfada

KADIKO?Y-1:Layout 2  3/5/15  1:41 PM  Page 1



� Be ri van TAN RI VER D�

Bu haf ta Ka d� köy �l çe Em ni yet Mü dü rü
Ke nan Kur t’ un mi sa fi riy dik. Ya lo va,
Art vin ve An ka ra gi bi il ler de gö rev

yap t�k tan son ra �s tan bu l’ a ata nan Kurt, 7 y�l
bo yun ca s� ra s�y la Be yo� lu,  Kâ ��t ha ne, Sa r� -
yer ve Tuz la �l çe le rin de gö rev yap t�. 27 Ara l�k
2013 ta ri hin den iti ba ren Ka d� köy �l çe Em ni -
yet Mü dü rü ola rak ata nan Ke nan Kurt ile il çe -
nin suç du ru mu nu ko nu� tu k…

� Ka d� kö y’ de ki suç is ta tis tik le ri nin ora n�
hak k�n da bil gi ve rir mi si niz?

�l çe mi zin nü fu su her ne ka dar 500 bin ola -
rak gö zük se de gün lük or ta la ma nü fus 2 bu -
çuk, 3 mil yon ara s� n� bu lu yor. Eli miz de ki
is ta tis ti kî ve ri ler 2013-2014 y� l� na ait. 

D�� ül ke ler de ki po lis ba �� na dü �en ki �i sa -
y� s� n� kar �� la� t� ra cak olur sak; ör ne �in Pa ri s’ te
12 mil yon nü fus lu �e hir de 48 bin po lis var,
245 ki �i ye 1 po lis dü �ü yor. �s tan bu l’ da ise 380
ki �i ye 1 po lis dü� mek te. Ka d� kö y’ de ki ya ka -
la ma is ta tis tik le ri ne ba ka cak olur sak, 2013 y� -
l� na gö re 2014 y� l�n da ki suç oran la r�n da yüz de
17 dü �ü� sa� lan d�, suç lu ya ka la ma ora n� ise

%32 art t�. Yi ne Ka d� köy, tüm suç lar da il ge ne -
lin de 2013 y� l�n da 8. s� ra da iken 2014 y� l�n da
15. s� ra ya ge ri le di.

� Di �er il çe ler le kar �� la� t�r d� �� m�z da suç
s� ra la ma s�n da il çe mi zin du ru mu ne dir?

�s tan bu l’ da ki 39 il çe ye gö re 2014’te ki va -
ka la r� kar �� la� t� ra cak olur sak; ci na yet te 19, ya -
ra la ma da 7, gasp olay la r�n da 31, i� ye rin de
h�r s�z l�k ta 26, ev den h�r s�z l�k ta 7, oto h�r s�z l� -
��n da 26. s� ra da yer al�r ken ne ya z�k ki do lan -
d� r� c� l�k ta 1. s� ra da y�z. 
TE LE FON DA DO LAN DI RI CI LIK

� Ne tür do lan d� r� c� l�k lar bun lar?
Özel lik le ya� l� la r� ter cih ede rek ken di ni sav -

c�, po lis ola rak ta n� t�p ban ka da ki ve ya ev le rin -
de ki pa ra la r� n� ta lep eden �a h�s lar çok faz la.

Hal k� m�z bu ki �i le re iti bar
et me sin. Me saj ve bro �ür -
ler le hal k� m� z� uyar ma ya
ça l� �� yo ruz.

� Da ha çok han gi suç -
lar dan ve han gi semt ler -
den ih bar al� yor su nuz?

Ka d� kö y’ de asa yi� yö -
nün den en bü yük so ru nu -
muz te le fon ile ya p� lan
do lan d� r� c� l�k ve ev den
h�r s�z l�k. Ra sim pa �a ve
Mo da semt le rin den yo �un
ih bar al� yo ruz.

� Pe ki, bu ma hal ler le
il gi li ne tür ça l�� ma lar ya -
p� yor su nuz?

Biz da ha çok si vil per-
 so nel a��r l�k l� ça l� �� yo ruz.
Ye ni mo to ri ze tim le ri miz -
le Mart ay�n dan iti ba ren
ça l�� ma la r� m� z� yo �un la� -
t� ra ca ��z. Bu tür suç la r�n
önü ne ge çe bil mek için da -
ha çok alan ça l�� ma s� yap-
 mak ta y�z.

BON ZA� KUL LA NI MIN DA DÜ �Ü�
Son y�l lar da ne ya z�k ki bon zai kul la n� m�

çok yay g�n. Ka d� köy il çe sin de de Fi kir te pe
Ma hal le si bu ko nu da çok an�l mak ta. Em ni yet
bu so run la il gi li ne ler ya p� yor?

Ge çen y�l la ra gö re ar t�� de �il dü �ü� söz ko -
nu su. Bu ko nuy la il gi li �i kâ yet ler ge li yor fa kat
bi zim uy gu la ma la r� m�z la çok ar t�� ol du �u na da -

ir tes pit yok. Böl ge de ha la ça l�� ma la r� m�z de vam
edi yor ama söy le di �i niz ka dar yay g�n bir du rum
yok. O böl ge de bir y�l da 35 ki �i tu tuk lan d�.

� Ka d� kö y’ de kaç nok ta da ve ne ka dar
mo be se ka me ra s� bu lu nu yor? Mev cut sa y� siz -
ce ye ter li mi?

Ka d� köy il çe miz de 79 nok ta da 308 adet
ka me ra m�z mev cut. Fa kat ne ya z�k ki bu sa y�
bi ze ye ter li de �il, faz la ca ma li yet li bir sis tem.
Ama suç oran la r� n� dü �ür me miz ve da ha sa� -
l�k l� ve ri ler el de et me miz için ko nut, i� ye ri sa -
hip le ri nin bi na la r� n�n gi ri� le ri ne gü ven lik
ka me ra s� yer le� tir me le ri hem bi zim i�i mi zi ko-
 lay la� t�r m�� ola cak hem de su çun cay d� r� c� l� -
�� n� art t� ra cak t�r.

� Ka d� köy, top lum sal mu ha le fe tin mer -
kezle rin den bi ri. Ba s�n aç�k la ma la r� ve mi tin-
g ler ko nu sun da ne dü �ü nü yor su nuz?

Ne ya z�k ki “Po lis ey lem ya pan va tan da� -
la ra dur duk ye re gaz at� yo r” al g� s� olu� tu rul -
ma ya ça l� �� yor. Bu nun ta ma men ter si bir
du rum söz ko nu su. 2013 y� l�n da 489 top lum -
sal olay ve ba s�n aç�k la ma s� mev cut iken 2014
se ne sin de ise bu ra kam 676’ya yük sel di. 676
olay dan sa de ce 21’i ne po lis mü da ha le et ti. Bu -
nun se be bi ise bu 21 ey lem de et ra fa mo lo tof,
ha vai fi �ek, ta� la sal d� ran mar ji nal grup la r�n ol-
 ma s�. 21 olay da 6 ka mu bi na s�, 26 i� ye ri, 4 özel
araç, 8 ka mu ara c�, 17 ban ka �u be si, 21 AT M’ -
de ha sar mey da na gel mi� tir. Bu tarz ya k�p y�k-
 ma la ra mü sa ade ede me yiz. Ya sa ya uy gun
ya p� lan ey lem le re mü da ha le et mi yo ruz.

� Ka d� na yö ne lik �id det ora n� il çe miz de ne
du rum da? Em ni yet bu nun la il gi li ne tür ça l�� -
ma lar ya p� yor?

�h ba r� al d� �� m�z da si vil bi rim le ri miz ola -
y� ta kip edi yor. Ça� r� üze ri ne ko ru ma yön te -
mi miz mev cut. Bu yön tem de Kay ma kam
onay l� i� li yor. Ama çok �ü kür Ka d� kö y’ de bu
ko nu da bü yük bir s� k�n t� mev cut de �il.
� Pe ki, Ka d� köy hal k� ile di ya lo gu nuz na s�l?

Hiç bir s� k�n t� m�z yok, Ka d� köy hal k� ile di -
ya lo gu muz da çok çok iyi. Bü tün ku rum lar la i�
bir li �i içe ri sin de yiz. Sa mi mi yet le söy lü yo rum
ki özel lik le Be le di ye Ba� ka n� m�z Ay kurt Nu -
ho� lu ve be le di ye ça l� �an la r� na bi ze ver dik le -
ri des tek ten do la y� te �ek kür ede rim. Biz 

Ka d� köy hal k� n�n hu zur ve gü ven li �i için
24 sa at ke sin ti siz mü ca de le edi yo ruz. Bi ze
gü ven sin ler ve des tek ver sin ler.
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YELDE��RMEN� mahallesi halk�,
kartopu yüzünden bir esnaf taraf�ndan
b�çaklanarak öldürülen Nuh Köklü için
mevlit verdi.
Geçti�imiz günlerde, arkada�lar�yla
kartopu oynarken, bir esnaf�n b�çakl�
sald�r�s�na u�rayan ve ya�am�n� yitiren
gazeteci Nuh Köklü unutulmuyor.
Mahallelerindeki bu olaydan dolay�
büyük üzüntü duyan semt sakinleri,

Köklü’nün arkada�lar�na, mevlit yeme�i
vermek istediklerini söylediler ve
yedinci gün yeme�ini organize ettiler.
Duatepe Sokak’taki bir kahvehanede
yap�lan mevlide birbirinden farkl� görü�
ve ya�am tarz�na sahip birçok insan
kat�ld�. Mevlid okuduktan sonra bir
konu�ma yapan mahallenin imam�,
birbirinden farkl� topluluklar�n bir arada
ya�amas�n�n asgari ko�ulunun sayg�

oldu�unu ifade ederek “Birbirimizi
sevmek zorunda de�iliz, ama sayg�
duymal�y�z, kin ve nefretten uzak
durmal�y�z” dedi. Yedinci gün yeme�ine
kat�lan ve dualar okuyan mahalle halk�
ise �unlar� söyledi: “Mahallemizde
ya�ayan bir arkada��m�z�n öldürülmesi
bizi çok üzdü. Biz ne bizim mahallede
ne de ba�ka bir yerde böyle bir olay�n
ya�anmas�n� istemiyoruz.”

Mahalleliden Köklü için mevlit

� Nuh Köklü olay�na biraz de�inmek
isterim. Nuh Köklü’ye yap�lan
sald�r� an�nda vatanda�lar�n çek-
ti�i videolar�n polis taraf�ndan
silindi�i söyleniyor. Bu konu ile il-
gili neler söyleyeceksiniz?
Böyle bir iddiay� kesinlikle kabul
etmiyorum. Zaten o görüntüleri
Emniyet Müdürlü�ü olarak
soru�turma dosyas�na delil
olarak biz bulduk ve koyduk.
Savc�l�k dosyas�na bak�l�rsa görüntü-
lerin emniyetçe dosyaya kondu�u
görülür. Böyle �eylere itibar edilmesin
lütfen.

� Kamera görüntülerini siz mi ortaya
ç�kartt�n�z?
Evet, görüntü bizim taraf�m�zdan orta
ç�kart�lm��t�r. Cumhuriyet Savc�l���’na
cinayetle ilgili o görüntüleri kimin
verdi�i zaten ortada. Görüntüleri delil
olarak biz yani Emniyet Birimleri

Savc�l��a soru�turma dosyas� ile ilettik.
� Peki, görüntülerde ba�ka bir sald�r-

gan�n da oldu�u görülüyor. �ahs�n
kimli�i belli mi? Bununla ilgili bir i�lem
yapt�n�z m�?
Olay gerçekle�ti�i gün 16 ki�inin
ifadesi al�nd�. 16 ki�iden hiç kimse
bize ikinci bir �ah�stan bahset-
memi�ti. �kinci bir �ah�s ve bu iddialar
ara�t�r�l�yor, gereken yap�l�r. Ayr�ca
buradan Nuh Köklü’ye Allahtan rah-
met, ailesine sab�r diliyorum. 

“Kadıköy’de suç oranları azaldı”“Kadıköy’de suç oranları azaldı”“Kadıköy’de suç oranları azaldı”“Kadıköy’de suç oranları azaldı”“Kadıköy’de suç oranları azaldı”“Kadıköy’de suç oranları azaldı”

Ke nan Kur t

“İDDİALAR ARAŞTIRILIYOR”

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü Kenan Kurt ile ilçedeki suç oranını
ve yapılan çalışmaları konuştuk. Kadıköy’de suç oranlarının 2013
yılına göre yüzde 17 oranında azaldığını belirten Kurt en çok
dolandırıcılık suçunun işlendiğini söyledi 

“Kadıköy’de suç oranları azaldı”

Foto�raf: Cihan Demiral
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KONAKLAMALI TURLAR

GÜNÜB�RL�K TURLAR 
� 08 MRT PZR C.KIZIK SA�TABAT (YEMEKL�)
� 15 MRT PZR KARTEPE-MASUK�YE (YEMEKL�)
� 15/22 MRT PZR FENER-BALAT (YEMEKL�) 
� 29 MRT PZR YED�KULE -SAMATYA (YEMEKL�)

HER MEVS�M B�R  BA�KA GÜZEL… 

� 21-22 MRT CMT-PZR MUDANYA-TR�LYE-G�R�T MAHALLES� ( 1 GECE 2 GÜN ) 
� 28- 29 MRT CMT-PZR TAR�H� ED�RNE (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

Ha ti ce Sü tu de Erül-
 gen 93 ya ��n da bir
Ka d� köy lü. Hay dar -

pa �a port pro je si ni du yun ca
bü yük üzün tü duy mu� çün -
kü ço cuk lu �u ve genç li �i
Ga r’ da ge çen on lar ca ço -
cuk tan bi ri. Ka d� köy Be le -
di ye Ba� ka n� Ay kurt
Nu ho� lu ’na bir mek tup la,
Hay dar pa �a ’n�n tren ga r�
ola rak kal ma s� n� is te �i ni
ile ten Erül gen o gün le ri an-
 la tan bir de ya z� yaz d�. �� te
H. Sü tu de Erül ge n’ in Hay-
 dar pa �a ’s�:

“Hay dar pa �a Ga r�, yer -
li �s tan bul lu la r�n elin de ka -
lan bir kaç an� dan bi ri, Ana do lu ya ka s� n�n
sim ge siy di. �çin de ça l� �an yüz ler ce per so ne li,
oku lu, di kim evi, re vi ri, ki tap l� ��, ga zi no suy la, ge -
ce gün düz 24 sa at hiz met ve ren bü yük bir ku ru -
lu� tu. Sa va� ta Ana do lu ’ya as ker sevk et mi�, ya ra l�
as ker le ri ve �e hit ce na ze le ri ni kar �� la m�� t�. An ka -

ra eks pre si gar dan kal kar d� gi den ler göz ya ��, ge-
 len ler se vinç le kar �� la n�r d�. Va pur dan ç� kan lar
Ban li yö tre ni ne ko �ar lar d�. Ara is tas yon lar da k�r-
 m� z� �ap ka l� “�ef tren le r” kam pan ve dü dük ça la -
rak tren le re yol ve rir ler di. Pen di k’ e ka dar iki
ya ka n�n man za ra s� na do yum ol maz d�. 

“GAR B� ZE BA BA LIK YAP TI ”
Ba bam ani ola rak öl dü. Ge ri de

en kü çü �ü 1 ya ��n da 3 ye tim ve
kim se siz bir ka d�n b� rak t�. Gar, ye -
tim le ri ne sa hip ç�k t�. An ne mi i�e al -
d�. Biz le ri bü yüt tü. Bi ze ba ba l�k
yap t�.

Ran t�n pa ra ko ku su bu run la ra,
�eyh le rin al t�n �� k�r t� s� ku lak la ra
de �in ce ku ru ma el koy du lar. Ga r�n
���k la r� sön dü. Per so nel ve ai le le ri
pe ri �an ol du lar, is tas yon lar ha rap
ol du. E�er �s tan bul lu la ra en ufak
bir say g� n�z var sa bi na y� res to re
eder, sa hip le ri ne tes lim eder si niz. 

An ka ra eks pre si gar dan kalk-
 s�n, ban li yö tren le ri ça l�� s�n, ga r�n
���k la r� yan s�n. han gi dev le tin ti re ni ne

öze nil diy se; Pen di k’ ten son ra ray lar onun, “Gar ve Ban-
 li yö Tren le ri ” bi zim ol sun. Ben ba bam için bir ses ver -
dim, �im di ga ra sa hip ç�k ma s� ra s� Ka d� köy Be le di ye si
ve hal k�n da. He men dav ran maz sak, ace le et mez sek
Hay dar pa �a Ga r� git ti gi di yor...

Ga r�n üç ye tim le rin den bi ri si ”

TÜRK�YE Cumhuriyeti Devlet
Demiryollar� (TCDD), kendi
bünyesindeki tarihi Sirkeci
Gar�’n�n kullan�m hakk�n�
�stanbul Büyük�ehir
Belediyesi'ne (�BB) devretti.
�BB’nin tarihi gar�, envanterinde
bulunan özel koleksiyonun
sergilenece�i bir “kent müzesi”
olarak kullanaca�� belirtildi.
Birle�ik Ta��mac�l�k Çal��anlar�
Sendikas� ve Haydarpa�a
Dayan��mas� ise devre tepki
gösterdi. 1 Mart Pazar günü
Sirkeci Gar önünde yap�lan
eylemde, “Sirkeci gard�r gar
kalacak” pankart� aç�ld�,
“Garlar tarihtir sat�lamaz!”,
“Ula��m hakk� engellenemez!”
sloganlar� at�l�. 

Bas�n aç�klamas�n� okuyan BTS
Genel Ba�kan� Naz�m Karakurt,
“Uzun zamandan beri
Haydarpa�a Gar� yok etmeye
çal��an TCDD ve �BB yüzlerini
bu sefer Sirkeci Gar�’na
çevirmi�lerdir. TCDD Eski Genel
Müdürü giderayak Sirkeci Gar�,
�ETT ve �BB’ye pe�ke�
çekmi�tir. Oysa TCDD,
demiryolu i�letmecili�i için
hayati önem ta��yan Gar için
daha önceki y�llarda �BB’nin bu
tür giri�imlerine kar�� dava
açm�� ve bu davalar�
kazanm��t�r. Bundan sonra da
di�er garlara kar�� yap�lanlara
nas�l kar�� durmu�sak Sirkeci
Gar� için de ayn� tavr�
gösterece�iz” dedi.

Sirkeci Garı devredildi
Haydarpa�a Garı ile birlikte �stanbul'daki iki ana istasyonundan

biri ola Sirkeci Garı, 1890’da hizmete girmi�ti

Tarihi Sirkeci Garı İstanbul Büyükşehir Belediye-
si’ne devredildi. Demiryolcular isyanda!

Foto�raf: Sultan Güner

“Garın üç yetiminden birisi”

KAFADER 23. YILINI KUTLADI
KA DI KÖY Fa kir ve Yar d� ma Muh taç Ai le le ri ne Des tek Der ne �i 23. ku -
ru lu� y� l� n� Aden Otel’de bir yemekle kut la d�. Ye mek te bir ko nu� ma
ya pan Der nek Ba� ka n� Tür kan Boz kurt, ça l�� ma la r� hak k�n da bil gi
ver di. Ana do lu ’nun çe �it li il le rin de ki yok sul ai le le rin ço cuk la r� na gi ye -
cek yar d� m� yap t�k la r� n� be lir ten Boz kurt, dep rem ya �a yan il le re gi de -
rek ça l�� ma lar yap t�k la r� n� vur gu la d�. Özel lik le köy okul la r� na giy si ve
k�r ta si ye mal ze me le ri yar d� m�n da bu lun duk la r� n� be lir ten Boz kurt, �s -
tan bul içi ve d� �� ol mak kay d�y la 22 üni ver si te li gen cin e�i ti mi ne de
kat k� da bu lun duk la r� n� söy le di. Kut la ma ye me �i ne Ka d� köy Kay ma ka -
m� Bi rol Ku ru bal ve e�i Ha mi de Ku ru bal, Nü fus Mü dü rü Ne ba hat Öz -
de mir, Mil li E�i tim �u be Mü dü rü Es ra Öz gent, Ka d� köy Halk E�i tim
Mer ke zi Mü dü rü Ne �e Vu ral ka t�l d�. 

93 yaşındaki Kadıköylü H.Sütude Erülgen babası öldükten sonra annesini işe
alarak ailesine sahip çıkan Haydarpaşa Garı ile ilgili duygularını yazdı
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Ka d� köy Be le di ye si Kri ton Cu ri Par k�
Gö nül lü le ri, 22 �u bat Pa zar gü nü
Ay sel - Ab dul lah  Ö�ü cü  K�z Ö� -

ren ci Yur dun da ka lan  ö� ren ci le ri ve  yurt
mü di re si  Hu ri ye Ek �i o� lu ’nu a��r la d�.

Ye ni ku ru lan Genç lik Ko mi te si ’nin
da ha ka la ba l�k ol ma s� amaç la na rak dü zen -
le nen kah val t� ya Ka d� köy Be le di ye Mec lis
Üye le ri, Fe ray Se vil Tos, Ca nan Ak ç� nar
ve Gö nül lü Mer ke z’i Yö ne tim Ku ru lu
üye si Ay �en Gü rer ka t�l d� .

Gö nül lü Evi Ba� ka n� Se rap Ka ra kan
ö� ren ci le re hi ta ben s� cak ve on la r� ku cak la -
yan bir ko nu� ma yap t� ve gö nül lü evi nin
on la r�n da evi ol du �u nu hep si nin ma hal le -
nin k�z la r� ola rak ka bul edil dik le ri ni söy le -
ye rek her za man bek le dik le ri ni söy le di.

Da ha son ra Genç lik Ko mi te si Ba� ka n�
Ir mak Ka len der, ku ru lu� amaç la r� n� ve pro -
je le ri ni an la ta rak üni ver si te li ö� ren ci ler den
pro je le ri ne kat k� da bu lun ma la r� ha lin de
çok mut lu ola cak la r� n� ifa de et ti. 

Ka d� köy Be le di ye si Mec lis Üye si Fe ray
Se vil Tos söz ala rak Be le di ye Ba� ka n� Ay -

kurt Nu ho� lu ad� na se lam ve sev gi le ri ni
ilet ti ve ba� ka n�n genç le re çok de �er ver di -
�i ni ken di le ri ne mad di ve ma ne vi ola rak
her za man des tek ver me ye ha z�r ol duk la r� -
n�n al t� n� çiz di.  Et kin li �e ka t� lan ö� ren ci -
ler den ba z� la r� Genç lik Ko mi te si ’ne ka y�t
ol du lar, ki mi le ri de ba z� kurs la ra ge le cek le -
ri ni be lirt ti ler.
YA �A MAK MI? YA� AL MAK MI?

Ka d� köy Be le di ye si Kri ton Cu ri Par k�
Gö nül lü Evi ’n de 23 �u bat Pa zar te si gü nü
E�i tim ci ve Ya �am Ko çu El giz Hen den ile
“Ya� lan mak m�? Ya� al mak m�?” ko nu lu
söy le �i ger çek le� ti. Hen den, ka rar al ma -
m�z da e�i tim ci kim li �i miz, oyun cu kim li -
�i miz, va tan da� kim li �i miz, ka d�n ve er kek
kim li �i mi zin ya n�n da en önem li si nin
“Ben” kim li �i ol du �u nu be lirt ti. 

En dor fin (mut lu luk hor mo nu)nun in sa -
n� genç le� tir di �i ni, spor ya par ken, gü ler -
ken, bir bi ri mi ze sev giy le sa r� l�r ken vü cu -
dun en dor fin sal g� la d� �� n� bu ne den le bu fi -
gür le rin mut la ka ya p�l ma s� ge rek ti �i nin
üze rin de dur du.

“Ya� lan mak ka ç� n�l maz, bü yü mek ise is -
te �e ba� l� d� r” di ye rek in sa n� mut lu eden �ey le -
rin hep si nin be da va ol du �u nu vur gu la yan
Hen den “Ha ya t�n mer ke zi ne kü çük de tay la r�
koy ma y�n ‘be n’ kim li �i ni zi ko yun. Sev gi gös -

ter mek te cim ri dav ran ma y�n, i� ko lik ol du �u -
nuz da, hak l� ol mak üze re mü ca de le et ti �i niz de
ya� la n� yor su nuz de mek tir. Ha yat se çim den
iba ret tir. Ya ya par s� n�z ya da yap maz s� n�z, bu
ne den le se çim le ri ni zin far k�n da olu n” de di. 

Ka d� köy Be le di ye si Bos tan c� Gö nül lü -
le ri, so �uk k�� gün le rin de ço cuk la ra
be re da ��t t�. Gö nül lü Vil dan Yük -

sel'in ba� lat t� �� be re ve at k� kam pan ya s�,
Üre tim Ta sa r�m Ko mi te si gö nül lü le ri nin de
kat k� s� ile bü yü dü. �h san Sun gur �l kö� re tim
Oku lun da oku yan ço cuk la ra 100 adet be re
ve 15 adet at k� da �� t�l d�. Ren gâ renk be re le -
ri ni ta kan ço cuk lar çok mut lu ol duk la r� n�
ifa de et ti ler. 
YE N� DO �AN ÜN� TE S� YAR DI MI

Bos tan c� Gö nül lü le ri Sos yal Ko mi te si,
Göz te pe E�i tim ve Ara� t�r ma Has ta ne si
Ye ni do �an Üni te si ne ih ti yaç pa ket le ri yar -
d� m�n da bu lun du.

Bos tan c� Gö nül lü le ri Sos yal Ko mi te si -
nin ve Ko mi te Ba� ka n� Gül sen Tur pe r’ in di -
ke rek ha z�r la d� �� Ye ni do �an ih ti yaç pa ket le -
ri Üre tim Ta sa r�m Ko mi te si nin be bek ye le �i
kat k� la r�y la bir le� ti ri le rek Ba� kan Tu nay
Soy dan ve Ko mi te ba� ka n� ile bir lik te has ta -
ne nin Sos yal Hiz met ler Bö lü mü ’ne tes lim

edil di. Bez tor ba lar e� li �in de ay r� ay r� ha z�r -
la nan bu pa ket le ri ih ti yaç sa hi bi ye ni do �um
yap m�� ka d�n la ra ve be bek le ri ne has ta ne gö -
rev li le ri tes lim edi yor.
UYA NIK RÜ YA LAR SE M� NE R�

Bos tan c� Gö nül lü le ri nin dü zen le di �i
Zey nep Er gen ile “Uy ku ve uya n�k l�k ha li,
rü ya çe �it le ri, ha ber ci rü ya lar, rü ya lar da gö -
rü len sem bol ler ve an lam la r�, gö rü len rü ya -
la r� ha t�r la mak için uy gu la na bi le cek tek nik -
le r” ko nu lu söy le �i Cad de bos tan Kül tür
Mer ke zi'nde ger çek le� ti. Se mi ne rin so nun da
Er gen, ka t� l�m c� la r�n so ru la r� n� ya n�t la d�.
SE NA R’I AN DI LAR

Sev gi li ler gü nü kut la ma s� Bos tan c�
Gö nül lü  Evi ’n de yo �un bir ka t� l�m la ger -
çek le� ti.  Cum hu ri yet sa nat du aye ni Mü -
zey yen Se nar'� anan ka t� l�m c� lar bir lik te
sev gi �i ir le ri ve �ar k� la r� söy le di ler. Gö -
nül lü ler, Kar ya� ma s� do la y� s�y la gün so -
nun da Gö nül lü Evi bah çe sin de kar dan
adam ya p�p, kar to pu oy na d� lar.
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KADIKÖY BELEDİYESİ
GÖNÜLLÜLERİ

HAFTALIK ETK�NL�K PROGRAMI
Ba�vuru Tel: 0216 - 346 57 57 / 06 - 13 Mart 2015

KONFERANS, SEM‹NER, SÖYLE�‹ ve PANEL

ENERJ� ÇALI�MASI
Reiki Grandmaster Ta�
Terapisti Sevgi Ersoy
06.03.2015 / 14.00

Yer: Kriton Curi Park�
Gönüllü Evi

Düzenleyen: Kriton Curi
Park� Gönüllüleri 

YA� KAS ÖLÇÜMÜ
Spor E�itmeni Volkan

Budaksal
07.03.2015 / 09.00

Yer: Ac�badem Gönüllü Evi
Düzenleyen: Ac�badem

Gönüllüleri
MÜZ�KL� ���R GÜNÜ
08.03.2015 / 16.00

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

Gönüllüleri
�Ç�M�ZDEK� KADINI

SEVMEK
Gazeteci, Yazar, Ruhsal
Rehber Hülya Y�ld�r�m

09.03.2015 / 14.00
Yer: Caddebostan Kültür

Merkezi B Salonu
Düzenleyen: Fenerbahçe

Mah. Gönüllüleri
“�STANBUL SONATI”

Yazar Nüket Eren
09.03.2015 / 14.00

Yer: Kriton Curi Park�
Gönüllü Evi

Düzenleyen: Kriton Curi
Park� Gönüllüleri
ALATURKA TSM

KOROSU KONSER�
Erdem Özgen

09.03.2015 / 20.00
Yer: Kad�köy Evlendirme

Dairesi
Düzenleyen: Müzik Gön.

ATATÜRK VE KADIN
Gönül Çayl�

10.03.2015 / 14.00
Yer: Moda Gönüllü Evi

Düzenleyen: Moda
Gönüllüleri

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ
KUTLAMASI VE SLAYT

GÖSTER�S� 
Cemile Aluç

10.03.2015 / 14.00
Yer: Ac�badem Gönüllü Evi

Düzenleyen: Ac�badem
Gönüllüleri

C�LT GENÇLE�TiRME
Estetisyen Duygu
Kahraman Gerçek
10.03.2015 / 14.00

Yer: Bostanc� Gönüllü Evi
Düzenleyen: Bostanc�

Gönüllüleri
MEHMET AK�F ERSOY’U

ANMA 
Edebiyat Ö�retmeni

Osman Ünal
�air Nurten Deniz Ya�ar

10.03.2015 / 13.30
Yer: Zühtüpa�a Gön.Evi
Düzenleyen: Zühtüpa�a

Gönüllüleri

SA�LIKLI YA�AM �Ç�N
NEFES DÖNGÜSÜ
 Nefes E�itMenli�i:

Hümeyra K�l�ç
10.03.2015 / 14.00

Yer: Kriton Curi Park�
Gönüllü Evi

Düzenleyen: Kriton Curi
Park� Gönüllüleri

NÜANS TSM KOROSU
KONSER�

Özdem Çevik
10.03.2015 / 20.00

Yer: Caddebostan Kültür
Merkezi Büyük Salon

Düzenleyen: Müzik Gön.
BEDEN�M�ZDEK� ENERJ�

(AURA) NED�R?
Ya�am Kodu Analisti Ve
Günerji Uzm. Mehmet

Altürk
11.03.2015 / 14.00

Yer: Fenerbahçe Mah.
Gönüllü Evi

Düzenleyen: Fenerbahçe
Mah. Gönüllüleri

DAVRANI�LARIMIZIN
ETK�L� OLMASINDA
ETK�L� FAKTÖRLER

Psikolog Bilgin Balyos
11.03.2015 / 14.00

Yer: Feneryolu Gönüllü Evi
Düzenleyen: Feneryolu

Gönüllüleri
YOGA YAPIYORUZ

Yoga E�itmeni Oya Erimez
11.03.2015 / 14.30

Yer: Kriton Curi Park�
Gönüllü Evi

Düzenleyen: Kriton Curi
Park� Gönüllüleri

NEVA TSM KOROSU
KONSER�

Çetin Körükçü
11.03.2015 / 20.00

Yer: Kad�köy Evlendirme
Dairesi

Düzenleyen: Müzik
Gönüllüleri

KADINLAR VARDIR 
(DÜNYA KADINLAR

GÜNÜ)
Gazeteci Ahu ÖZYURT

Ya�am Koçu I��l Beyaz�tl�
12.03.2015 / 14.00
Yer: CKM B Salonu

Düzenleyen: Merdivenköy
Gönüllüleri

EKLEMSEL A�RILAR
Dr Oya Güleç

12.03.2015 / 14.00
Yer: Fenerbahçe Mah.

Gönüllü Evi
Düzenleyen: Fenerbahçe

Mah. Gönüllüleri
KADIN VE ÇOCUK

DANI�MANLI�I
Psikolog Asuman Özayd�n

Avukat Ebru Güner
12.03.2015 / 13.00

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

Gönüllüleri

Üniversite öğrencileriyle buluştular

Ra sim pa �a Gö -
nül lü le ri 26
�u bat Per �em -

be gü nü Mo de ra tör
As lan Eyi yö ne ti min -
de dü zen le nen bir et -
kin lik le Sa ba hat tin
Ali’yi an d�. As lan
Eyi, Sa ba hat tin Ali’ -
nin ki tap la r� hak k�n da
her bir ka t� l�m c� n�n fi -
kir ve dü �ün ce le ri ni
al�p ko nu� tur du. 

Kürk Man to lu Ma -
don na ro ma n� n�n kah ra -
man la r� n�n ede bi yat ve sa -
nat la me� gul ol ma la r�, do -
la y� s�y la in san çö züm le -
me ve göz lem le me de ede -
bi yat ve sa na t�n gü cün den
ya rar lan ma la r� üze rin de
du rul du. Ra sim pa �a Gö -
nül lü le ri nin ka t� l� m� ile
ger çek le �en et kin lik te Sa -
ba hat tin Ali’ nin ha ya t� ve
ro man la r� ko nu �ul du. 

SABAHATTİN ALİ’Yİ ANDILAR

Hepgül Topluluğu’ndan konser

Su adi ye Gö nül lü le ri Kül tür Ko mi te -
si’nin dü zen le di �i kül tür ge zi si gö -
nül lü le rin yo �un il gi siy le ger çek le� -

ti. Ge zi tu ru nun ilk ad res le ri Ka ri ye Mü -
ze si, Tek fur Sa ra y�, Ane mos Zin dan la r�,
Fer ruh Ket hu da Ca mii ol du. Mi mar Si -
nan’ �n yap t� �� Fer ruh Ket hu da Ca mii ka t� -
l�m c� lar da bü yük hay ran l�k uyan d�r d�. Ha -
va n�n s� cak ol ma s�n dan do la y� ge zi le ri nin
çok ke yif li geç ti �i ni be lir ten Su adi ye Gö -
nül lü le ri özel lik le Bi zans dö ne min de ya -
p� lan Ka ri ye Mü ze si mo za ik le ri nin çok et -
ki le yi ci ol du �u nu be lirt ti ler. 

ÇO CUK LA RA S� NE MA
Su adi ye Gö nül lü Evi, Kü çük ya l� Ço -

cuk Esir ge me Ku ru mu ’n -
da ki 100’e ya k�n ço cu �u,
an ne le ri ve ö� ret men le ri ile
bir lik te Kozz y’ de si ne ma -
ya gö tür dü. Si ne ma ön ce si
kah val t� ya pan ö� ren ci ler
Se vim li Kah ra man lar fil -
mi ni iz le di. Ke yif li bir haf -
ta so nu ge çi ren ço cuk lar,
gö nül lü ler ve ve li ler si ne -
ma et kin lik le ri ni tek rar la -
ya cak la r� n� be lirt ti.

Kad�köy Belediyesi Hep gül Mu si ki
Top lu lu �u ’nun 10.Y�l Kon se ri, Dün -
ya �i zof re ni Der ne �i ya ra r� na ya p�l -

d�. Ka d� kö y’ ün önem li sa nat ç� la r�n dan, bir
za man la r�n bü yük ga zi no la r� n�n as so lis ti, �ef
Sel ma Hep gül, ye ti� tir di �i ko ro ve so list le ri

ile mü zik se ver le rin kar �� s�n da ç�k t�. Bu özel
ge ce de, ko nuk sa nat ç� ola rak Hü ner Co� ku -
ner de sah ne ala rak ge ce ye renk kat t�. Bir
son ra ki Hep gül Mu si ki Top lu lu �u ’nun kon -
se ri, 26 Ma y�s 2015 ta ri hin de Koz ya ta ��
Kül tür Mer ke zin de ya p� la cak. 

Suadiye Gönüllüleri’nden
kültür gezisi

F�K�R TE PE Gö nül lü Evi ve Fe ner yo lu Gö -
nül lü Evi i� bir li �iy le, ço cuk la r�n ya �a m�
da ha iyi an la ma la r�, ile ti �im kur ma y� ö� -
ren me le ri ve tak lit ye te nek le ri nin ge li� ti ril -
me si ni amaç edi ne rek ye ti� kin kur si yer ler

ve ço cuk la r�, Mo da De niz Ku lü bü ’n de ki
�dil Yaz ga n’ �n “Çe kir ge Bir S�ç ra r” ti yat ro -
su na ka t�l d� lar. Et kin lik kap sa m�n da ço -
cuk lar ti yat ro yu iz ler ken oyun lar oy na ya -
rak e� len ce li bir or tam olu� tu rul du. 

Fikirtepe’de “Çekirge Bir Sıçrar” 
Her düzeyde Piyano
dersi, Konservatuvar ve
Güzel Sanatlar okullar�na
yönelik haz�rlama
programlar�

Konservatuvar Piyano
Bölümü mezunundan

Tel:0534 655 62 69

03/03/2015 tarihinde �� göremezlik belgemi
kaybettim. Hükümsüzdür. Batuhan ÖZD�L

28/02/2015 tarihi itibariyle FO 0000440
Verifone VX675 ECR model yazar kasa pos

cihaz�m� kaybettim. Hükümsüzdür.
EGEN�N �NC�S� REST.GIDA ��LETMELER�

SAN.VE T�C.LTD.�T�.

KAYIP �LANI

Bostancı gönüllülerinden
ÇOCUKLARA ATKI VE BERE

Bostancı Gönüllüleri yeni do�an
ihtiyaç paketi hazırladı

CKM’de rüyalar semineri gerçekle�ti

Atkı ve bere
kampanyası

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

40 YIL LIK TEC RÜ BE M�Z LE ….
YE N� AD RE S� M�Z DE …

TÜM MÜ� TE R� LE R� M� Z�N 
H�Z ME T�N DE Y� Z…

MEH MET EKİ Cİ
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Kurtlarla Ko�an Kadınlar
�nsanl�k tarihi boyunca bast�r�lm�� ve
örselenmi� kad�nlar�n durumunu sosyal,
kültürel ve
ekonomik
aç�dan ele alan
çok say�da
inceleme
yap�ld�. Her
inceleme,
kad�nlar�
“tan�mlama ve
çözme”
aç�s�ndan farkl�
yöntemler
önerdi. Bu
önermelerin ne
ölçüde kad�n�n
do�as�na ili�kin
isabetli ve farkl�
alternatifler oldu�u ise tart��mal�... 
Yay�mland���nda büyük övgüler alm�� bu
s�rad��� kitap, kad�nlar� vah�i derinliklerine
do�ru heyecanl� bir yolculu�a ça��r�rken,
kad�n�n bugüne dek haz�rlanm�� en büyük
sözlü�ü olarak da okunabilir. Kurtlarla Ko�an
Kad�nlar, kad�nlarla vah�i bir noktada
bulu�mak isteyen erkekler için de
vazgeçilmez bir rehber özelli�i ta��yor. 
Ayr�nt� Yay�nlar� / “A��r” Kitaplar Dizisi / 42.00 TL

Sanal kitap ma�azas� idefixe.com’dan
ald���m�z bilgiye göre geçti�imiz haftan�n en
çok satan kitaplar� �öyle: 
¥ Beraber Yürüttük Biz Bu Yollarda / Y�lmaz
Özdil / K�rm�z� Kedi Yay�nlar� / 331 Sayfa /
20.00 TL
¥ Kafamda Bir Tuhafl�k / Orhan Pamuk / Yap�
Kredi Yay�nlar� / 480 Sayfa / 22.00 TL
¥ Devir / Ece Temelkuran / Can Yay�nlar� /
504 Sayfa / 25.00 TL 

Bir Varmı� Bir Yokmu�
“Ba�ka Dilde A�k”, “Atl�kar�nca” ve “Erkek
Taraf�” ile ba�ar�l� filmlere imza atan �lksen
Ba�ar�r ve Mert F�rat'�n merakla beklenen yeni
filminin özgün müzikleri Bubituzak grubu
imzas� ta��rken,
müziklerin yer
ald��� albüm
Pasaj Müzik
etiketiyle 6 Mart
Cuma gününde
müzikseverlerle
bulu�acak.
Ba�rollerinde
Mert F�rat ve
Melisa Sözen'in
yer ald���, 6
Mart'ta
sinemaseverlerle
bulu�maya
haz�rlanan “Bir Varm�� Bir Yokmu�” filmi için
Mert F�rat, sözleri Murathan Mungan bestesi
Sunay Özgür'e ait Müslüm Gürses'in ünlü
�ark�s� “Nilüfer”i seslendirdi. Duydu�u bir
�ark�n�n pe�ine dü�en Nehir ile �ark�y� yapan
Ozan'�n tüm zorluklara ra�men bitirmeyi
ba�aramad�klar� a�klar�n�n hikâyesinin
anlat�ld��� filmin ba�rollerinde Mert F�rat ve
Melisa Sözen yer al�rken onlara Hare Sürel,
Judith Liberman, Derya Durmaz, Onur �irin,
An�l Alt�nöz ve Göktay Tosun e�lik ediyorlar.

Ruhu doyurmak için tavsiyeler: 
¥ �ebnem Ferah / Kad�n 
¥ Güldünya �ark�lar�
¥ Levent Yüksel / Kad�n �ark�lar�

Kurtulu� Son Durak
Provakatif, fantastik ve pespembe bir kara
komedi!
S�radan bir
mahallenin,
s�radan kad�nlar�
hiç bu kadar
k��k�rt�c�
olmam��t�!
Mahalleye yeni
ta��nan psikolog
Eylem'e (Belçim
Bilgin),
terkedilmesinin
ac�s�n�
unutturmak için
kap�y� çalan kad�nlar için, art�k hiç bir�ey
eskisi gibi olmayacak. Elbette onlar� dünyay�
dar eden erkekler için de! BKM / 15.00 TL

KİTAPTiYATRO

� Cebeci’den piyano resitali
Piyanist Önder Cebeci, 7 Mart Cumartesi
saat 20.00’de eski bir kilise olan
Yelde�irmeni Sanat’ta müzikseverler için
piyano resitali sunacak. Bach,
Beethoven, Debussy ve Lizst’ten eserler
çalacak olan Cebeci’nin dinletisi ücretsiz
ve herkese aç�k. 
Adres: Rasimpa�a Mah. �skele Sokak
43/1, Kad�köy / 216 337 00 58 

KAÇIRMA HAFTANIN
PUSULASI

ALBÜM

HAFTANIN
KAÇMAZLARI

DVD

13. Ulus la ra ra s� Ge zi ci Film mor Ka d�n Film le ri
Fes ti va li ’nin bu y�l ki prog ra m� ve Al t�n Bam ya
aday la r� Ram pa Ti yat ro ’da ya p� lan ba s�n top -

lan t� s�y la aç�k lan d�. Bu y�l “Ka d�n la r�n Si ne ma s�,
Ka d�n la r�n Di re ni �i, Di re ni �in Si ne ma s�”
te ma s�y la dü zen le ne cek olan fes ti val 13
Mar t’ ta, �s tan bu l’ da ba� la ya cak. 

27 Ni sa n’ a ka dar, 6 ay r� �e hir de sü re -
cek olan ge zi ci fes ti va lin ba s�n top lan t� s� -
n�n aç� l�� ko nu� ma s� n� ya pan Film mor
Ka d�n Film le ri Fes ti va li Ko or di na tö rü Me -
lek Öz man, “Dün ya n�n her ye rin de ka d�n -
la ra kar �� kü re sel bir sal d� r� söz ko nu su.
An cak ka d�n la r�n kü re sel di re ni �i de var ve
biz bu di re ni �e dik kat çek mek is te dik. Ha la
ka d� na yö ne lik �id de ti 3. say fa lar dan, di zi ler -
den gö rü yo ruz ama bu ra lar da ka d� n�n di re ni -
�i ni gö re mi yo ruz. �� te bu fes ti val de ka d�n la r�n
di re ni �i ni gö re ce �i z” de di. 
YÜ RÜ YÜ� LE BA� LA YA CAK

Fes ti val 13 Mart Cu ma gü nü, sa at 19:00’da Ga -
la ta sa ray Mey da n� ’n dan Pe ra Mü ze si ’ne ya p� la cak
Fes ti val Yü rü yü �ü ile ba� la ya cak. Fes ti val de bu y�l
25 ül ke den, 61 film gös te ri le ce �i ni be lir ten Fes ti val
Ko or di na tö rü Ül kü Son gül fes ti val prog ra m� hak k�n -
da �u bil gi le ri ver di: “Bu y�l Hin dis ta n’ dan Mek si -
ka ’ya çe �it li ül ke ler den film ler gös te re ce �iz.
Film le rin 17’si Tür ki ye ’den. Fes ti val den el de ede-
 ce �i miz ge li ri �en gal ve Ko ba ne kamp la r�n da ki ka -
d�n la ra ve ço cuk la ra ak ta ra ca �� m�z için sa de bir
aç� l�� ya pa ca ��z.” 

Pe ra Mü ze si ’n de Mor Ka me ra Umut Ve ren Ka -
d�n Si ne ma c� Ödü lü ’nün de ve ri le ce �i aç� l�� ta ”Ar -
ka da �� m� Me rak Edi yo ru m” fil mi gös te ri le cek. Üç
y�l d�r, hem film çö züm le ri hem de film üre ti min de
ka d� n�n tem si li, top lum sal cin si yet ve e�it lik, po zi tif
ay r�m c� l�k gi bi ko nu lar da atöl ye ça l�� ma la r� ya pan
Ba ��m s�z Ka d�n �n si ya ti fi ’nin ilk fil mi olan Ar ka da -
�� m� Me rak Edi yo rum, Ge zi Di re ni �i ’n den son ra �z -
mi r’ de tu tuk la nan ka d�n di re ni� çi ler le da ya n�� ma
ama c�y la yü rüt tük le ri kam pan ya y� an la t� yor. 

25 ÜL KE DEN 61 F�LM
Fes ti val kap sa m�n da �s tan bul Mo dern, Pe ra Mü -

ze si ve Ram pa sa lon la r�n da, 25 ül ke den 61 film gös-
 te ri le cek. Film ler ‘Ka d�n la r�n
Si ne ma s� ’, ‘Mar ga ret he von Trot ta
Top lu Gös te ri mi ’, ‘Na hid Pers son
Sar ves ta ni Top lu Gös te ri mi ’,
‘Ken di ne Ait Bir Cüz da n’, ‘Cins,
Cin si yet, Cin si yet le r’ ve ‘Be de -
ni miz Bi zim di r’ ad�n da al t� ay r�
bö lüm de se yir ciy le bu lu �a cak.
Fes ti val bu y�l önem li ko nuk la -
r� da a��r la ya cak. 1975’ten bu
ya na çek ti �i film ler de güç lü
ka d�n ka rak ter ler ya ra tan
Mar ga ret he von Trot ta ile bu-
 lu� ma 17 Mart Sa l� gü nü �s-
 tan bul Mo der n’ de ya p� la cak. 

7. KEZ AL TIN BAM YA VE R� LE CEK
Her y�l ol du �u gi bi bu y�l da fes ti va lin ka pa n� ��

Al t�n Bam ya Ödül Tö re ni ile son bu la cak. Tür ki ye
Si ne ma s� ’n da ki er kek ege men ba k� �a, öy kü ve gör -
sel li �in bu ba k�� la ku rul ma s� na, ka d�n la r�n bu ba k�� -
la tem sil edil me si ne bir kar �� du ru� ola rak or ta ya
ç� kan Al t�n Bam ya Ödül le ri si ne ma da cin si yet çi ba -
k�� ve kli �e le rin so na er di ril me si, ge le cek y�l lar da
ödül ve ri le cek film bu lu na ma ma s� di le �iy le da �� t� -
la cak. Al t�n Bam ya Aka de mi si ’n den Hül ya U�ur
Tan r� över ka te go ri le ri �öy le aç�k la d�: “100 Y� l�n
Bam ya s� Ödül le ri ’nin bu y�l ki aday la r� er kek ka rak -
ter ka te go ri sin de Te ca vüz cü Co� kun, Tar kan ve Re -
cep �ve dik, ka d�n ka rak ter ka te go ri sin de ise Kez ban,
Af ro dit ve Mum Ko ku lu Ka d�n la r’ da ki tüm ka d�n
ka rak ter ler. Bu ödül le ri sa nat ç� n�n ken di si ne ve
oyun cu lu �u na de �il, can lan d�r d� �� ka rak te re ve ri yo -
ruz. Se nar yo da l� aday la r� Söz de K�z lar, Ac� Ha yat
ve Ah Müj gan Ah, film ka te go ri si aday la r� ise Can -
l� He def, Ki link se ri si ve Ölün ce ye Ka dar.” 

Fes ti val, 13-22 Mart ta rih le ri ara s�n da �s tan bul
Mo dern, Pe ra Mü ze si ve Ram pa Ti yat ro ’da. Ka ç�r -
ma y�n! www.film mor.org

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

13. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali
programı ve Altın Bamya adayları açıklandı 

KONSER

KADINLARIN SİNEMASI
DİRENİŞİ!

� Kadınlar da sava�ırsa…
Aristophanes’in yazd��� Kemal Kocatürk’ün yönetti�i Lysistrata
“Kad�nlar da Sava��rsa” “sava�” ve “kad�n�n toplumdaki yeri”
temalar�n� i�liyor. Oyunda sava�lardan b�k�p usanan kad�nlar�n
e�lerini kaybetmemek ve daha güzel bir gelecek için Antik
Atina’daki yönetim merkezi Akropolis’i i�gal etmeleri ve
erkeklerin sava�a kat�lmalar� durumunda yapt�klar� protestoyu
anlat�yor. �ehir Tiyatrolar�’n�n oyunu, 11 – 14 Mart 2015
tarihleri aras�nda Kad�köy Haldun Taner Sahnesi’nde.  Bilet
fiyat�: Tam 14.00 �ndirimli 9.00 TL
Adres: �skele Meydan� Kad�köy / 0216 349 04 63

� Soytarım Lear
Pangar ve Alt�dan Sonra Tiyatro ortak yap�m� ”Soytar�m Lear”, 8 Mart
Dünya Emekçi Kad�nlar Günü nedeniyle 9 ve 10 Mart’ta tüm kad�n
seyircilere indirimli oynanacak. W. Shakespeare’in “Kral Lear”
oyunundan Yi�it Sertdemir’in uyarlay�p yönetti�i oyunda Berkay Ate�,
Demet Evgar, Okan Yalab�k, Sezin Akba�o�ullar�, Umut Kurt, Tomris
�ncer ve Yi�it Sertdemir oynuyor. Müzikli ve dansl� oyun 9-10-23-24 Mart
20.30’da Kad�köy Halk E�itim Merkezi’nde. Bilet fiyat�: 1. Kategori - Tam
67.00 TL �ndirimli 37.00 TL, 2. Kategori - Tam 56.00 TL �ndirimli 36.00
TL, 3. Kategori - Ö�renci 34.00 TL
Adres: Bahariye Cad. No:39 Kad�köy / 0216 336 29 07

� “Evim! Güzel Evim!” Kadıköy’de
Sosyal Dayan��ma ve �leti�im Derne�i (SOD�D), Füsun Demirel’in 23 y�l
sonra tiyatroya dönmesini sa�layan “Evim Güzel Evim!” oyununu
Kad�köy’e getiriyor. Oyun 14 Mart Cumartesi 19.00’da Kad�köy Halk
E�itim Merkezi’nde sahnelenecek. Hayatlar�m�z�n, devletle ili�kimizin ve
gittikçe daha fazla siyasi tart��malar�n merkezinde yer alan “aile”
kavram�na odaklanan oyuna Demirel’e Burcu Çelik, Özge Ertem ve Fatih
Özkan e�lik ediyor. Bilet fiyat�: Tam 30.00 �ndirimli 20.00 TL
Adres: Bahariye Cad. No:39 Kad�köy / 0216 336 29 07

KADIKÖY’DE 8 MART
8Mart Dün ya Ka d�n lar Gü nü’n de tüm �e hir de

ol du �u gi bi Ka d� kö y’ de de et kin lik ler var. �� -
te eli mi ze ula �an lar:

T� YAT RO
Ka d� köy Be le di ye si, 8 Mart ne de niy le üc ret siz

ti yat ro gös te ri mi dü zen li yor. 8 Mart Pa zar 20.00’de
Caddebostan Kültür Merkezi  Bü yük Sa lon’ da sah-
 ne le ne cek “An nem, O� lum ve Be n” oyu nu na tüm
Kad�köylüler da vet li. 
SÖY LE ��

Kad�köy Belediyesi’nin bir ba�ka  etkinli�i de
“Kad�nlar Yasta De�il �syanda” ba�l�kl� söyle�i. 7
Mart Cumartesi 14.00’te CKM Büyük Salon’da
gerçekle�ecek söyle�inin konu�mac�lar�; D�SK
Genel Sekreteri Arzu Çerkezo�lu, CHP Kad�n Kol-
lar� Genel Ba�kan� Hilal Dokuzcan, �stanbul
Barosu Yönetim Kurulu Üyesi, Kad�n ve Çocuk
Haklar� Merkezi Koordinatörü Av. Aydeniz Alis-
bah Tuskan, �st. Ünv. Siyasal Bilgiler Fakültesi
Ö�r. Üyesi Prof. Dr. Serpil Çak�r ve Hürriyet
Gazetesi Yazar� Emel Armutçu.

�kinci bir söyle�i ise �s tan bul Op ti mum Out-
 let’ te gerçekle�ecek. Sa ba Tü mer ve Nil gün Bel-
gün 7 Mart Cu mar te si gü nü sa at 15.30’da ki

söy le �i de top lum sal ya �am da ka d� n�n ro lü, ka ri -
yer, sos yal ili� ki ler gi bi ko nu lar da zi ya ret çi le rin
so ru la r� n� ya n�t la ya cak. Ko nuk lar, söy le �i nin ar -
d�n dan im za gü nü et kin li �i ne ka t� la cak lar.
SER G�

Ya r�m El ma
8 Mart Dün ya Ka d�n lar Gü nü ne de niy le 90

res sam bir ara ya gel di. CKM Bü yük Sa lon Fu aye -
si’n de 8 Mart Pa zar gü nü sa at 17.00’de aç� l� �� ya -
p� la cak “Ya r�m El ma ” ser gi si için, üni ver si te
ö� re tim gö rev li le ri, ama tör ve pro fes yo nel sa nat -
ç� lar bu lu� tu lar. Ba� ta �s tan bul ol mak üze re An -
ka ra, Kon ya, Ada na, Mer sin, Düz ce, Ça nak ka le,
Sam sun gi bi il le ri miz den ka t� lan  res sam la r�n ya -
n� s� ra Ba kü, �ran, Bel çi ka ’dan da  bu an lam l� ser -
gi ye eser le riy le des tek ver di ler. 

Kü ra tör lü �ü nü Es ma Bay rak ta r’ �n yap t� �� ser -
gi 12 Mar t’ ta so na ere cek. 

Sak l�
Ka d�n la ra adan m�� bir re sim ser gi si: “Sak l�...”

Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi ’n de ger çek le �e cek.
4. ki �i sel ser gi sin de Zey nep �en Da� de vi ren, zor-
 la ma la r�n ve par ça lan ma la r�n için de ka d�n la r�n,
sak l� kal m�� dün ya la r� na do ku nu yor.
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Ka d� köy �s tan bu l’ un en ke yif li, en me r-
ak la ge li nen ve ge zi len, her tür lü ih ti -
ya ca ce vap ve ren il çe si … Ka d� kö y’ ün

çar �� s�n da do la� mak ay r� bir he ye can ve ener -
ji ve ri yor in sa na. Ade ta es ki nin Be yo� lu ’su.
So kak ara la r�n da ge zin mek ay r� bir ke yif. Her
gün ye ni bir �ey ler ke� fe di yor su nuz.

Es ki  Rum ev le ri �im di ler de her ya� ta ki in-
 san la r�n ke yif le otur du �u, soh bet le rin ko yu -
la� t� �� ca fe ler, res ta urant lar ola rak hiz met
ve ri yor. Es naf lo kan ta la r�, sa nat ev le ri, her ye -
re bir den gir mek ya �a mak is ti yor in sa n�n ca n�.
Ge zi nir ken  ac�k t� �� m� his set tim ve ge ne bir
so kak ara s�n da ar� gi bi i� le yen, ev ye mek le ri -
nin  su nul du �u bir ye re at t�m ken di mi; Ka d� -
köy Sof ra s� ’na …40 bi le me din 50 ki �i lik kü çük
bir lo kan ta. Bem be yaz  ma sa ör tü le ri. Ka p� n�n
önü ne de iki üç ma sa koy mu� lar, bu ka p� önü
ma sa la r� ya z�n da ha da ço �a l�r gi bi me gel di.
Kar l� k�� gün le rin den son ra, ner dey se ba har gi -
bi gün ler ya �a d� �� m�z dan in san lar d� �a r� da ki
ma sa la ra ra� bet et mi� ler. Lo kan ta n�n önün de -
ki as ma so ka ��n ta va n� n� sar m�� kar �� bi na ya
uzan m�� ade ta tü nel olu� tur mu�. Ya z�n bu so -
ka ��n key fi ni ç� kar mak la z�m.
60 ÇE ��T TA ZE TA ZE EV YE ME ��

�çe ri gi rin ce ye mek tez gâ h� n�n önün de ba -
ka kal d�m. 20 çe �it zey tin ya� l�, iki çe �it çor ba
ve en az 10 çe �it s� cak ye me k… Ay r� ca gü veç -

te ku ru fa sul ye ve no hut. 5 çe �it tat l� ve ara lez -
zet ler. San ki ye mek pa za r� gi bi … Tep si yi al� -
yor su nuz ken di niz be �en di �i ni zi se çi yor su nuz.
An ne ta d�n da iki ka d�n, ba ��n da bo ne le ri ön-
 lük le riy le be �en di �i niz ye mek le ri ta bak la r� n� -
za ko yu yor lar. 8 y�l d�r hiz met ve ren Ka d� köy
Sof ra s� ’n�n sa hi bi Nec mi ye Er do� mu� ile ko -
nu �u yo ruz. Dik ka ti mi çe ken bir �ey ol du, per-
 so nel ve ye me �e ge len her kes ona “An ne ”
di ye hi ta be di yor. �lk so rum da bu ol du. Ne den
böy le hi tap edi yor lar si ze de dim. Sö ze ba� l� -
yor Nec mi ye An ne: “Ben 60 ya ��n da y�m. 33
y�l d�r Ka d� kö y’ ün es na f� y�m. 28 y�l Ka d� kö y’ -
ün semt pa zar la r�n da der me çat ma yer ler de pa -
zar c� la ra ye mek yap t�m. 3 ço cu �u mu
tez gâh la r�n ara s�n da bü yüt tüm. Uy ku la r� ge -
lin ce tez gâh la r�n al t� na kar ton dan ya tak ya par
ora da uyu tur dum. Ye mek le rim o ka dar be �e -

ni li yor du ki al�� ve ri �e ge len ha n�m lar da aya -
küs tü ye mek le rin den ye me yi adet edin mi� ler -
di. Ge çi mi mi böy le sa� la d�m y�l lar ca,
ço cuk la r� m� okut tum ev len dir dim. Pa zar c� lar
ba� tan kar �� ç�k m�� lar d� is te me mi� ler di be ni.
Ço cuk lar kü çük tü ta bi i. Ya ra maz l�k ya p� yor -
lar d�. Fa kat son ra dan hep si yar d�m c� ol du lar.
Za man la hep si nin Nec mi ye an ne si ol dum.”
“YE MEK YAP MAK YA �AM B� Ç� M� M”

De vam edi yor Nec mi ye An ne: “28 y� l�n
yor gun lu �uy la, al�n te riy le bu ra y� aç t�m. Ar -
t�k ka l� c� bir ye rim ol sun is te dim. Ye mek yap-
 mak be nim ya �am bi çi mim ol du. Ke yif ala rak
ya p� yo rum bü tün ye mek le ri mi. Her gün sa -
bah ge lir he men he men bü tün ye mek le ri ken -
dim ya pa r�m. Ele man la r�m ol ma s� na ra� men
il la ki bü tün ye mek le re elim de �e cek yok sa
için ra hat et mi yor.” 

Ye mek yer ken dik kat edi yo rum; gö zü
hep ma sa lar da her an her ye re ye ti �i yor. He -
men he men her ke si ta n� yor. Her ke sin ne i�
yap t� �� n� bi li yor. Ya ni tam an la m�y la, bi le �i -
nin hak k�y la al�n te riy le y�l lar son ra bu lo -
kan ta da lez zet da ��t ma ya ba� la m��. Hat ta
Ra ma za n’ da  ça d�r lar da hay r� na ye mek ler
ver me ye ay r� ca so kak ço cuk la r� na ye mek
ver me ye  ba� la m��.

Her gün 60 çe �it ta ze ye mek ha z�r la nan
Ka d� köy Sof ra s� çev re de ki ça l� �an la r�n u� rak
ye ri. Bü tün ye mek le ri çok lez zet li; çöm lek te
fa sul ye si dik kat çe ken ye mek ler den olup, et -
li be yaz la ha na, seb ze li mer ci mek li bul gur pi -
la v�, mu sak ka, pat l� can oturt ma, kar n� ya r�k,
imam ba y�l d�, k�y ma l� kar na ba har, et li ta ze
fa sul ye hep si bi rer ha ri ka lez zet…

Di yet ya pan lar için bi raz ya� l� sa y� la bi lir
an cak 20’ye ya k�n zey tin ya� l� çe �i di ve sa la -
ta la r�y la bu ke si min de ih ti ya c� n� gi de re bi -
lir. Ye mek ten son ra di le di �in ka dar çay
ik ra m� adet ten ol mu�. 

Sa bah 11.00’den ak �am 22.00’ye ka dar
aç�k olan lo kan ta da kü çük özel gün ler yap-
 mak da müm kün.

So kak ara s� bir yer ol du �u için ara ba n� z�
oto par ka b� ra k�p gi der se niz ra hat eder si niz.
Üs te lik so kak ta al�� ve ri� ya p� la cak o ka dar
dük kân var ki ye di �i ni zi erit me im kâ n� n�z da
mev cut. Ev le re ve i� yer le ri ne de ser vi si olan
Ka d� köy Sof ra s� ’n�n fi yat la r� da ger çek ten
çok uy gun. Çor ba, sa la ta ve bir ana ye mek -
ten olu �an ö� le ye me �i 9-10 TL. 

Ad res: Os ma na �a Mah. Ga zi os man pa �a
Sok. no.2/1A Ka d� köy / 0216 336 73 51

�EHR�N  KADIKEYF� 6 - 12 MART 2015Hazırlayan: Esma BAYRAKTAR

HAVALARIN Is�nmaya ba�lamas�yla
birlikte insanlar kendilerini soka�a
att�lar. Tabii ki bir yerlerde oturup e�
dostla bir kahve içmek, gelene
geçene bakmak da keyifli oluyor. Hele
de aylard�r kara k��tan ba��m�z�
kald�ramad���m�z günlerin hemen
sonras�nda…

Moda denince akla ilk gelen iki
isimden biri; K�r�nt� Cafe.  Hemen
ard�ndan da me�hur Dondurmac� Ali.
Bu iki mekan Modan�n simgesi
olmu�lar adeta.
Dondurmac� Ali’yi ba�ka bir zamana
b�rak�p K�r�nt�’dan bahsetmek
istiyorum.

KADIKÖY’DE �LK HAMBURGER 
Dedim ya çok eskilere dayan�r
K�r�nt�’n�n Moda maceras�. �stanbul’un
birçok semtinde �ubeleri olan hatta
Kad�köy Ba�dat
Caddesi’nde de
bir �ubesi olan
K�r�nt�’n�n
Moda’ya en
az�ndan 30
sene evvel
aç�lm��t�r.
Daha
hamburger
yeni yeni
moda olurken,
pek bilinmezken
K�r�nt� hamburger
yapar herkes çok de�i�ik
gelen bu yeni lezzeti tatmak için
k�r�nt�ya giderdi.
Fakat bunca sene geçmesine ra�men
popüleritesinden ve kalitesinden hiç
ödün vermeyen bir mekand�r K�r�nt�.
Her zaman dolar ta�ar. �çerisi, bahçesi
hep doludur. K�r�nt�’n�n özelli�i
porsiyonlar�n çok büyük olu�udur.
Kocaman tabaklarda gelir
sipari�leriniz, bir tabakla nerdeyse üç
ki�i doyar. K�r�nt�’da bir çay içip

saatlerce keyif de
çatabilirsiniz. Kimse
sizi rahats�z etmez.
Ayn� zamanda dünya
mutfa��ndan
seçmelerle de

kendinizi
��martabilirsiniz.
Sezardan,
Akdeniz
ye�illiklerine 
8-10 çe�it
salatadan
dama��n�za

göre seçim
yaparken;

bonfileden, dürüme; kar���k �zgara
taba��ndan, hamburgere, sosisten
köfteye akl�n�za ne gelirse mutfakta en
iyisini yapan ustalar� var. 
MODA SEFASI
Y�llar�n tecrübesiyle hizmet veriyorlar.
Personel çok samimi ve ilgili.
Müdavimleri olu�mu� y�llard�r ayn�
de�erde hizmet verince böyle oluyor
tabii ki. Bir Moda burnu yürüyü�ünden
sonra burada yemek molas� ve
me�hur Moda çay bahçelerinde çay
sefas�na geçi� ho� oluyor. K�r�nt�n�n
tek handikap� iç mekan�n dar olu�u ve

masalar�n okul s�ras� gibi dizili�i fakat
samimi havas� ve personelin s�cakl���
ve eli çabuklu�u insan� rahatlat�yor. 
Eh tabii fiyatlar� da makul. Öyle uçuk
rakamlar ödemiyorsunuz. Hafta
sonlar� uzun kahvalt� modas�na
uymu� zengin çe�it kahvalt�s� da
dikkat çekiyor. Fiiyatlar ki�i ba�� 20-40
Lira aras�nda de�i�iyor.. Bence gidip
K�r�nt�’n�n o hiç ya�lanmayan genç
havas�n� soluyup Moda’n�n keyfini
ç�karmak zaman� geldi. Afiyet olsun.
Adres: Cafera�a Mh., Ferit Tek Sokak
No:15  Kad�köy / 0216 346 0770

7
Semt Pazarından Kadıköy Sofrası’na
Yıllarca semt pazarlarında çalıştıktan sonra
Kadıköy Sofrası adıyla kendi lokantasını
açan Necmiye Erdoğmuş’un öyküsü…
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30 YILDIR GENÇ KALMI� B�R MEKÂN: MODA KIRINTI 
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� Mustafa SÜRMEL�

Fikirtepe’de sa�l�kl� bir kentsel dönü�ümün
4 y�ld�r bir türlü gerçekle�ememesi kentsel
dönü�üm bölgesindeki mahalle muhtar-

lar�n� harekete geçirdi. Fikirtepe, Dumlup�nar,
E�itim ve Merdivenköy Mahallelerinin muhtar-
lar� kentsel dönü�ümün çözüme kavu�mas� için
bir araya geldiler. 

Muhtarlar, Fikirtepe’de kentsel dönü�ümde
ya�anan sorunlar�n bilimsel metotlarla de�er-
lendirilmesi ve konunun çözüme kavu�turulmas�
için Nisan ay�n�n ikinci haftas�nda “Fikirtepe
�mar Çal��tay�” düzenleme karar� ald�lar. 
“F�K�RTEPEL� MUTLU OLSUN”

Fikirtepe, Dumlup�nar, E�itim ve Merdi-
venköy Mahallelerinin muhtarlar� bir araya
gelerek Kad�köy’deki kentsel dönü�ümle il-
gili dü�üncelerini payla�t�lar.

Dumlup�nar Mahalle Muhtar� Ahmet Gediz
yapt��� aç�klamada, “Bakanl�k yetkilileri, �BB,
ilçe belediyesi, avukatlar, mimarlar�n kat�ld���
bir çal��tay düzenleyerek Fikirtepe’de eksikler
nedir, onlar� tespit edip, varsa mevzuattan kay-
naklanan eksiklikleri belirleyip bir an önce
de�i�iklikler yaparak Fikirtepe halk�n�n mutlu
olmas�n� istiyoruz” diyerek çal��tay düzenleme
gerekçesini aç�klad�. 

E�itim Mahallesi Muhtar� Sebahattin
Güven ise kentsel dönü�ümün bir an önce
herkesin beklentisini kar��layacak �ekilde
tamamlanmas� diledi�ini belirterek, “Muhtar-
lar ve halk�m�zla sevinci, güzelli�i, bayram�
art�k ya�amak istiyoruz” dedi.

Fikirtepe Mahalle Muhtar� Halil Erdo�an
ise kentsel dönü�üm imar plan�n�n kabul
edilmesinin üzerinden 4 y�l geçti�ini be-
lirterek, y�llard�r bekledikleri mutlulu�a
kavu�mak istediklerini ifade etti. 
EKONOM�K VE SOSYAL SIKINTI

Merdivenköy Mahalle Muhtar� Nazan
Gürkan ekonomik ve sosyal bak�mdan
Fikirtepe ve civar�nda s�k�nt�l� bir durumun
sözkonusu oldu�unu belirtti. Gürkan, “Ev
sahipleri ma�dur, kirac�lar da çok ma�dur du-

rumda. Terk edilmi� alanlar çok. E�itime
devam eden bir ilkokul var. Terk edilmi�
alanlar�n içinden geçerek gidiyor ö�renciler.
Alan bir an önce tamamen bo�alt�lmal� ve in-
�aata geçilmeli. Yar� oturan yar� ta��nan bir
durum var. 3 gün oturup giden var” diyerek
önemli bir konuya dikkat çekti.
MUHTARLAR RAPOR SUNDU

Dumlup�nar Mahalle Muhtar� Ahmet
Gediz, Fikirtepe Mahalle Muhtar� Halil Er-
do�an, Merdivenköy Mahalle Muhtar� Nazan
Gürkan, E�itim Mahallesi Muhtar� Sebahattin
Güven, Fikirtepe’deki kentsel dönü�üm
faaliyetlerinin bir an önce beklenilen sonuca
kavu�mas� için Çevre ve �ehircilik Bakan-
l���’na 21.01.2015 tarihinde içinde bulunulan
durumu anlatan 5 sayfal�k bir rapor sundular. 

4 mahalle muhtar�n�n imzas�n� ta��yan ra-
porun özetinde Fikirtepe’deki kentsel
dönü�ümde ya�anan s�k�nt�lar ifade edilerek,
ilk ba�larda kentsel dönü�ümde örnek göster-
ilen Fikirtepe’de i�lerin yolunda gitmedi�i, üst
düzeyde yetkililerin konuya bir an önce ilgi ve
alaka göstermeleri talep edildi.

“Çev re ve �e hir ci lik Ba kan l� �� Fi kir te -
pe ’ye çok ya k�n il gi ve ala ka gös te re rek bir
an ön ce bu so ru nu çöz me si ge rek mek te dir.
Biz ma hal le muh tar la r� ola rak eli miz den
ge le ni yap ma n�n gay re ti içi ne gir dik. Ba -
kan l� �� m�z en k� sa za man için de Fi kir te pe -
’de ofis aça rak aci len ak sa yan yön le ri tes pit
ede rek so nu ca git me li dir. Bu ko nuy la il gi -
li ‘Fi kir te pe �mar Ça l�� ta y� ’ ad�y la so run -
lar ve çö züm öne ri le ri ni be lir ten bir
ça l�� ta y�, Ba kan l�k yet ki li le ri, �BB, il çe be -
le di ye si, avu kat lar, mi mar lar, Fi kir te pe ’de -
ki si vil top lum ku ru lu� la r�y la ya pa rak kat k�
sun mak is ti yo ruz. Fi kir te pe ’de Ba kan l�k ve
be le di ye ler mü te ah hit ve ar sa sa hip le ri nin
or tak men fa at le ri ni adi la ne bir �e kil de ko-
 ru ya rak de net le yen, ha kem olan ve yön ve -
ren du rum da ol ma l� ” de ni len ra po run
öze tin de, uy gu la ma dan do �an ek sik lik le rin
mev zu at lar la, ka nun lar la dü zen len me si ge -
rek ti �i vur gu lan d�.  
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u ya z� y� 2011'in Ni san ay�n da ka le me
al m�� t�m. Es ki ya z� la r� ka r�� t� r�r ken
tek rar bir göz den ge çi re yim de dim;
gö zü me “Ki fa yet siz Muh te ris Bir Bi -

le ne Kar �� ” ili �in ce fark et tim ki du rum dört
se ne ön ce sin den çok da ha va him bir ha le
gel mi�. Ki fa yet siz muh te ris ler ne re dey se pi -
ya sa y� ta ma men ele ge çir mi� ler. En az�n dan
Tür ki ye'de. O ya z� da de mi� tim ki:

“Bu haf ta “ne yaz sam, ne yaz sa m” di ye
dü �ü nür ken, ka r�� t�r d� ��m der gi de gö zü me
‘Dun ning-Kru ger et ki si’ di ye bir �ey çarp t�.
Ame ri ka l� psi ki yat rist ler Jus tin Kru ger ve
Da vid Dun ning “ce ha let, ger çek bil gi nin ak -
si ne, bi re yin ken di ne olan gü ve ni ni ar t� r� r”
di ye bir tez or ta ya at�p, bu nu bi lim sel ola rak
ka n�t la m�� lar. Fiz yo lo jik ve zi hin sel alan da
ya p� lan bir di zi uy gu la ma n�n so nu cun da bu
‘ce ha let ten mü te vel lit had di ni bil mez li k’ du -
ru mu nun ih ti ras la bir le� me si ha lin de mes le -
ki aç� dan müt hi� bir iti ci güç olu� tur du �u or -
ta ya ko yul mu�. Dört cüm ley le özet ler sek: 1)
Ni te lik siz in san lar ne öl çü de ni te lik siz ol duk -
la r� n� fark ede mez ler. 2) Ni te lik siz in san lar,
ni te lik le ri ni abart ma e�i li min de dir. 3) Ni te lik -
siz in san lar, ger çek ten ni te lik li in san la r�n ni -
te lik le ri ni gö rüp an la mak tan da aciz dir ler. 4)
E�er ni te lik le ri, bel li bir e�i tim le ar t� r� l�r sa,
ay n� ni te lik siz in san lar, ni te lik siz lik le ri nin far -
k� na var ma ya ba� lar lar.

Bil me di �i miz bir �ey söy le me mi� ler, hat -
ta bi zim de ko nu ya iyi gi de cek bir di zi de yim
ve ata sö zü müz var d�r; ‘bo� kap, do lu f� ç� dan
çok ses ç� ka r� r’, ‘ca hi lin cü re ti çok olu r’, ‘ki -
fa yet siz muh te ri s’ (ye ter siz ih ti ras l�), ‘ce sa ret
ce ha let ten ge li r’, ‘ih ti ra s� ak l�n dan (ye te ne -
�in den) ön de ge li r’ gi bi … Bir de ‘hem kel
hem fo du l’ ol ma du ru mu var d�r ki, ben ce o
da ce ha let le ya k�n ak ra ba d�r. Bu, ce ha let ve
onun ge tir di �i ih ti ras ben cil lik le de bir le� ti
mi, ölüm cül bir ka r� ��m olu �ur. Ama ma dem
bu du rum bi lim sel bir ger çe �e dö nü� mü�,
biz de ir de le ye lim.

‘Ki fa yet siz muh te ri s’ ler ha yat ta ço �u za -
man öne ç� kar, ‘�ah si’ ola rak ‘ki fa yet li le r’ e
na za ran da ha ba �a r� l� olur lar. Fa kat bu ra da -
ki ‘ba �a r� ’(!) ne yin ba �a r� s� d�r? Ken di le rin den
ba� ka s� na, in san l� �a bir fay da s� olur mu?
Ce va b� so ru da giz li …

Di �er ta raf tan ger çek ten bil gi li ve ye te -
nek li in san lar ge nel lik le ça l�� ma ha ya t�n da
faz la al çak gö nül lü dav ra na rak öne ç�k maz,
hat ta ih ti ras s�z l�k la suç la n�r lar. Bu ka ri yer aç� -
s�n dan bir ek sik lik tir. Bü yük fir ma la r�n i�e al -
ma dan ön ce tâ bi tut tuk la r� test ler de ek si pu -
an d�r. �h ti ras ve ce sa ret ol ma dan bir �ey ba -
�ar mak müm kün de �il dir. Ama bu ra da i�
yap ma, üre tim ih ti ra s�y la, ki �i sel h�rs la r� bir bi -
rin den ay�r mak la z�m. Ne var ki ger çek ten bil -
gi li ve ye te nek li in san la r�n ce sur ve ih ti ras l�
ol ma s� du ru mu çok s�k gö rü len bir du rum ol -
ma d� ��n dan, kuy ruk lu y�l d� z�n kay ma s� ya da
ya ba ni ot la r�n ara s�n da dört yap rak l� yon ca
bul mak gi bi bir �ey dir. Bu nun la be ra ber, ih ti -
ras ve ce sa ret le do nan m�� va s�f s�z ca hil ler
dört bir ya n� m�z da at oy nat m� yor mu?

Pe ki ger çek ten ih ti ras s�z l�k bir suç mu -
dur? Ce za, va s�f s�z la r�n ye te nek li le rin önü ne
geç me siy se, bel ki de suç tur! ‘Suç ve Ce za -
’y� yaz mak da ih ti ras is ter, kül le rin den bir ül -
ke kur mak da … (Dos to yevs ki ve Ata tür k’ e
say g�y la)

Vol ta ire “�h ti ras lar, ge mi nin yel ken le ri ni
�i �i ren rüz gâr d�r: Ba zen ge mi yi ba t�r d� ��
olur, ama on suz ge mi ye rin den k� m�l da ma z”
di yo r… ”

Siz de be nim le ay n� �ey le ri his set ti niz mi
bil mi yo rum. Ama bu gi di� le bir dört se ne
da ha ge çer se “bil me ”nin de za van ta j� bir ya -
na, bel ki de hiç bir k�y me ti kal ma ya cak!

As l ı  AY HAN
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“Fikirtepe İmar Çalıştayı”nın Nisan ayının ikinci haftasında düzenleneceği belirtildi. 4 mahalle muhtarı
Fikirtepe’deki son durumu hazırladıkları 5 sayfalık rapor ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderdi
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� Be ri van TAN RI VER D�

Her ge çen gün bir ka d� n�n vah �i ce ka-
t le di li �i nin ha ber le ri ni al d� �� m�z ül -
ke miz de, ka d�n la ra uy gu la nan

�id de te kar �� tep ki ler ar t� yor. Özel lik le Öz -
ge can As lan ci na ye tin den son ra top lu mun
du yar l� l� �� ar tar ken, ye rel de de al� na cak ön-
 lem ler tar t� �� l� yor, bu ko nu da çe �it li ön lem -
ler için ad�m at� l� yor. 

2 Mart Pa zar te si gü nü ger çek le� ti ri len
Ka d� köy Be le di ye Mec lis gö rü� me si ne,
ka d� na yö ne lik �id det ve ay r�m c� l� �� pro -
tes to et mek ama c�y la si yah giy si ler le ka -
t� lan CHP’ li mec lis üye le ri, ka d�n la r�n i�
ha ya t�n da da ha ra hat yer ala bil me le ri ve
top lum sal cin si yet e�it li �i ni her a�a ma da
güç len dir mek için öner ge sun du lar.  
“KA DIN MÜ CA DE LE S� ÖNEM L� ”

Be le di ye Mec li si ’n de CHP Mec lis
Üye si Ba har Yal ç�n, Öz ge can As lan �ah-
 s�n da �id de te, ta ciz ve te ca vü ze u� ra yan,
öl dü rü len ka d�n lar için bir ko nu� ma yap t�.
2008 y� l�n da 80 ka d� n�n öl dü rül dü �ü nü
2014 y� l�n da öl dü ren ka d�n la r�n sa y� s� n�n
294’e yük sel di �i ni be lir ten Yal ç�n, ya �a -
n� lan ka d�n ci na yet le ri nin, ta ciz le rin, mer-
 di ven al t� emek sö mü rü sü nün kent le� me
sü re cin den ve kent le� me an la y� ��n dan ba -
��m s�z ele al� na ma ya ca �� n� vur gu la d�. 

Yal ç�n “Bi zim cin si ye ti miz den kay nak -
l� top lum da ki rol le ri miz o ka dar ay r�� t� r�l -
m�� t�r ki ör ne �in bir ha mi le ka d�n
gör dü �ü müz za man sor du �u muz ilk so ru
‘k�z m�, er kek mi?’ so ru su olur. Ta bi bi zim

ül ke miz de dev let ka na l� TRT’ den ha mi le
bir ka d� n�n so kak ta do la� ma s� n�n ay�p ol -
du �u nu söy le ye bi len ler de var d�r. O be be -
�in cin si ye ti ne gö re k� ya fe ti, oy na ya ca ��
oyun ca ��, so kak ta do la �a bi le ce �i yer le ri,
eve ge le ce �i saa ti, ne re de a� la y�p ne re de
gü le ce �i, kah ka ha at�p ata ma ya ca �� hat ta ne
za man ne �e kil de öle ce �i bi le be lir le nir. 20
ya ��n da kat le di le rek öl dü rü len Öz ge can As -
lan tüm ül ke nin vic da n� n� s�z lat m��, bar dak-
 tan ta �an son dam la ol mu� tur. Bu
ci na yet ler le il gi li en a��r hü küm le rin uy gu -
la na ca �� n� id di a eden hü kü met bu an lam da
ya �a n� lan olay la r�n ta kip çi si ol ma d� �� n�
gös ter mi� tir. Ya �a nan bu olay la r�n ar d�n dan
ar t�k, par ti ler ay r� m� da yap ma dan, ka d�n
mü ca de le si nin önem li ol du �u nu dü �ü nü yo -
rum.” di ye ko nu� tu. Ba har Yal ç�n söz le ri ni
her ke sin ken di al g� s� n� de �i� ti re rek var olan
ka d�n mü ca de le si ne des tek ver me si ge rek -
ti �i ni söy le ye rek son lan d�r d�.

MOR BAY RAK ÖNER GE S�
Ko nu� ma la r�n ar d�n dan Be le di ye

Mec lis Ba� kan l� �� ’na CHP’ li üye le rin
im za s�y la bir öner ge su nul du. Öner ge de
�u ifa de le re yer ve ril di: 

“Tür ki ye ’de ka d�n aley hi ne e�it siz lik
tab lo su her ge çen gün olum suz so nuç lar la
he pi mi zi de rin den üz mek te dir. Biz de Be -
le di ye miz den ba� la ya rak top lum sal cin si -
yet e�it li �i ni her a�a ma da güç len dir mek
için, il çe s� n� r� m�z da bu lu nan i� let me/i� -
yer le ri nin a�a �� da be lirt ti �i miz kri ter le ri
sa� la ma s� n�n te� vik edil me si ama c�y la mor
bay rak ve ril me si ni öne ri yo ruz: �� ye ri ne ait
kre� / ço cuk ba k�m evi / em zir me oda s�
ka d�n ça l� �an la ra yö ne lik sos yal des te �in
olup ol ma d� ��; i� yer le rin de ki ka d�n ça l� -
�an sa y� s�; han gi po zis yon da kaç ka d� n� -
n�n ça l�� t� ��, ay n� statüde çal��an ka d�n ve
er kek le rin üc ret du rum la r�; üst dü zey ka -
d�n ça l� �an olup ol ma d� ��.” 
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IŞYERLERINE MOR
BAYRAK ÖNERGESI
Kadıköy Belediyesi’nin CHP’li Meclis Üyeleri, “toplumsal cinsiyet
eşitliğini her aşamada güçlendirmek için” ilçe sınırı içindeki
işletmelere “mor bayrak” verilmesi için önerge sundu

Meh met Ay va l� ta� Par k� ’n da top la nan yü-
z ler ce ki �i, ka d� na yö ne lik �id de te ve
Öz ge can As la n’ n�n kat le dil me si ne tep -

ki ola rak Ba ha ri ye Cad de si ’n den R�h t� ma ka dar
yü rü dü. Öz ge can As la n’ �n fo to� raf la r� n� ta �� yan
ka d�n lar “Ka ran l� �a ge çit yok ay d�n l�k Tür ki ye”,
“Öz ge ca n’ �n se sin de ç�� l�k ol du k”, “Ka d� n�z
güç lü yüz Ata türk çü yü z” ve “Her yer ka d�n her
yer di re ni �” slo gan la r� n� at t�. 

Çar �� gru bu nun da ka la ba l�k �e kil de des tek
ver di �i yü rü yü �e, CKD Ge nel Ba� ka n� Dr. Ca -
nan Ar�t man, CHP Mil let ve ki li Mah mut Ta nal,
CHP Mil let ve ki li Nur Ser ter, �s tan bul Ba ro su

Yö ne tim Ku ru lu Üye si Avu kat Ay de niz Tus kan
ka t�l d�. Ba s�n aç�k la ma s� n� oku yan CKD Ge nel
Ba� ka n� Dr. Ca nan Ar�t man, tüm ka d�n ör güt le -
ri ni bir lik te ha re ket et me ye ça �� ra rak, “Biz top -
lu mun ya r� s� y�z. Ço cuk la r� m�z la, in san
s� n� f�n da ki er kek ler ile bir lik te o yo baz, ge ri ci,
ça� d� ��, or ta ça� ka fa l� lar dan çok da ha faz la y�z.
Hep bir lik te gü cü mü zü gös te re lim. Tüm dün ya -
ya ör nek ola cak, ta ri he ge çe cek bir ka d�n ör güt -

len me si ni ve ka d�n
mü ca de le si ni ger çek -
le� ti re lim. Ar t�k ba� ka
Öz ge can lar için a� la -
ma ya l�m. Sü rek li ey -
lem li lik için de ola l�m.
Bu k� y�m, bu k� r�m
son bul sun.” di ye ko -
nu� tu.

CHP Mil let ve ki li
Nur Ser ter ise yap t� ��
ko nu� ma da ka d�n ci -
na ye ti i� le yen le rin da -
va la r� na ka d�n
hâ kim le rin bak ma s�
ge rek ti �i ni söy le ye -
rek,  “Ka d�n ci na yet le -
rin de ki min
so rum lu lu �u var sa
yar g� lan ma l� d� r” de di.
Ka d� n� ko ru ma ya n�n,
ka d� n� öl dü ren ki �i ka -
dar suç i� le di �i ni ifa de
eden Ser ter, ka d�n ci -

na yet le rin de iyi hal in di ri mi nin kal d� r�l ma s� ge -
rek ti �i nin al t� n� çiz di. 

Vos Vos gru bu da Öz ge ca n’ �n fo to� raf la r� n�
ta �� d�k la r� ara ba lar la ey le me des tek ver di. 

� Erhan DEM�RTA�

“KAPSAYICI OLMAK İSTEDİK”
HER belediyede yer alan Kad�n Erkek F�rsat E�itli�i
Komisyonu, Kad�köy Belediyesi’nin Meclis oylamas�yla
Toplumsal Cinsiyet E�itli�i ad� alt�nda faaliyet yürütüyor.
Komisyonun Ba�kan� �smail Karaman ve komisyon Üyesi
Aydo�an Dülger ile 2014 Nisan ay�ndan beri
çal��an komisyonla konu�tuk.
� Komisyonda kaç ki�i yer al�yor?
�smail Karaman: Komisyonumuz 5 ki�i
ile çal��makta. Sema Sezgintüredi,
Aydo�an Dülger, Emel Hubay,
Damla Toprak ve ben… 
� Neden Toplumsal Cinsiyet
E�itli�i ad� kullan�l�yor?
Aydo�an Dülger: Komisyonun ad�n�
meclis olarak de�i�tirdik, de�i�tirme
sebebimiz daha kapsay�c� olmas�n�
hedeflemek. LGBT bireylerinin de
sorunlar�n� komisyonumuzda
de�erlendirebilmek. Yani toplumsal cinsiyet
dedi�imiz zaman her alan� kapsamas�n� istedik. 
� Program�n�zda nas�l çal��malar var?
Aydo�an Dülger: Kad�köy Belediyesi’nde kaç kad�n

çal���yor, ne kadar maa� al�yor, kaç kad�n müdürümüz var
kaç tane erkek müdürümüz var, kre� say�m�z yeterli mi,
kad�n s���nma evimiz yeterli mi? Bütün bunlar� önümüze
koyup çal��malar yapaca��z.

�smail Karaman: Tabi, �unu da göz ard� etmemek
laz�m, bu komisyonlar�n bir çal��ma sistemi

var. Komisyonlar ba�kanl�ktan veya o
birimden bir görev gelirse komisyon

görev al�yor. 
� 8 Mart Dünya Kad�nlar Günü’nün
ücretli izin kapsam�na al�nmas�yla
ilgili bir çal��man�z var m�?
Aydo�an Dülger: Önergeyi de bu
haftaki meclis toplant�m�zda

görü�ece�iz. 
�smail Karaman: Bize göre olmas�

gereken bir önergedir bu.
Aydo�an Dülger: Kad�köy Belediyesi’nde

13 kad�n meclis üyemiz var, 2 de kad�n ba�kan
yard�mc�m�z var, dolay�s�yla ilçemizi kad�n dostu kent
olarak da ifade edebiliriz. Kad�nlara yönelik
çal��malar�m�z devam edecektir.

Şiddete karşı
yürüyüş
Cumhuriyet Kadınları
Derneği, kadına yönelik 
şiddete karşı Kadıköy’de
protesto yürüyüşü düzenledi 

Ba har Yal çın
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ÖN CE SEV Gİ �

10

‹nal AY DI NO⁄ LU

eçen haf ta ki ya z�m da be n’ ler den söz et -
mi� tim. Be n’ ler bir le �ir ve bi zim ki �i li �i -
mi zi olu� tu rur lar. Bi zi yö ne ten, dav ra n�� -
la r� m� z� be lir le yen, ki �i li �i mi zi or ta ya ç� ka -

ran bu be n’ le rin bi zim özü müz ol ma d� �� n�, d� �a -
r� dan bi ze yan s� yan et ki ler, bil gi ler, tak lit ler, iz le -
nim ler, sah te lik ler ol duk la r� n� yaz m�� t�m.

Özet le in san iki k� s�m d�r: Öz ve ki �i lik. Ço cuk
do� du �u za man ki �i li �i yok tur. Al la h’ �n içi ne üf -
le yip gön der di �i özü var d�r yal n�z ca. Biz ana lar,
ba ba lar, de de ler, ni ne ler, ö� ret men ler, kom �u lar,
ar ka da� lar, ma hal le li ler bir le �ir, ço cu �a ör nek
olu ruz; yap t�k la r� m�z la, söy le dik le ri miz le onun ki -
�i li �i ni olu� tu ru ruz. Ki �i li �in çok önem li bir bö lü -
mü ye di ya �� na ka dar olu �ur. On dan son ra da
do �al d�r ki d�� et ki ler bit mez, de vam eder. Fa kat
ço cu �un seç me ye te ne �i dev re ye gir di �i için es -
ki den olu �an kim li �i do� rul tu sun da ye ni ek le me -
le ri ken di si de ya par. Ör ne �in ç� kar c� l� ��, ya lan c� -
l� ��, sa hip len me yi, k�s kanç l� ��, ki ni, kor ku yu kü -
çük ya� lar day ken biz ö� re ti riz. Fa kat yap t� �� ha -
ta la r�, i� le di �i suç la r� giz ler ken ya lan c� l� �a sap -
ma y� ken di si ge li� ti rir. “Ma ma n� bi ti rir sen üze ri ne
çi ko la ta ve ri ri m” di ye rek rü� vet çi li �i biz ö� re ti riz.
Fa kat bü yük rü� vet ler ve re rek bü yük i� ler çe vir -
me yi ya �a m� na ken di si ka tar. Ar ka da ��y la oy nar -
ken “Ye nil me, oyun ca �� n� kap t�r ma ” di ye biz
ö�üt le riz. Fa kat ya �am için de hak ka hu ku ka
bak ma dan her ke si yen me yi, kö �e yi h�z la dön -
me yi, pa ray la, mal la öz de� le� me yi o pi ya sa da
ken di si ö� re nir. 

Haz re ti �sa “Ço cuk lar ka dar saf ve te miz
ol ma d�k ça Al la h’ �n me le kû tu na gi re mez si ni -
z” di ye bu yu rur. Ço cuk luk tan son ra ge len,
ge li �en ve olu �an kim lik le ri yok et me den
özü bu la maz, Al la h’ �n tek li �i ne, bir li �i ne ula -
�a ma dan, “ya ra t� la n� ya ra tan dan ötü rü sev -
me de n” iyi in san ola maz s� n�z.

Ço cuk luk ta ve genç lik te ki �i li �in a�� r� de re ce -
de ge li �i mi özün ge li �i mi ni dur du rur. Ba k� yo rum
çev re me, ana lar, ba ba lar, ö� ret men ler ço cuk la r�
ya r�� at� gi bi im ti han la ra ha z�r l� yor lar ve ka zan -
ma ya zor lu yor lar. Ya r��, ço cuk lar dan zi ya de
okul la r�n, ders ha ne le rin, ö� ret men le rin ara s�n da -
… Pa ra y� har ca yan ana, ba ba; ko� tu ru lan, h�rs -
lan d� r� lan, sa kat la nan ve üze ri ne oy na n� lan ise
ço cuk lar. Ço cuk la r�n i-pa d’ de oy na d�k la r� oyun -
la ra ba k� yo rum, hep si vur ma l�, k�r ma l�, y�k ma l� ve
öl dür me li … Te le viz yon lar san ki ço cuk ve genç
dü� ma n� gi bi. Ço cuk la r� et ki le mek için bü yük pa -
ra lar har ca nan rek lam lar; renk li ga zoz lar, �e ker -
ler, çi ko la ta lar, fast fo od lar su nu yor. En çok pa ra
har ca nan ve ya har ca yan ke sim ço cuk lar ve
genç ler mi�. Bu ne den le he def kit le ye yö ne lik yo -
�un rek lam lar ço cuk la r�, genç le ri te va zu dan, tu -
tum lu luk tan, sa de lik ten, saf l�k tan uzak la� t� r� yor.
Gös te ri ye ve gös te ri �e, dün ya ma l� na, mar ka ya,
her ay ye ni bir mo de li ç� kan cep te le fon la r� na,
ayak ka b� la ra, pan to lon la ra, çe re çö pe odak l� yor.

Genç ler dün ya ya odak lan mak için ade ta
bom bar d� man al t�n da. Bil gi sa yar c� lar, te le fon -
cu lar, ga zoz cu lar, pa ta tes çi ler genç le rin pa ra -
s� n� kap mak is ti yor. Po li ti ka c� lar, fa na tik ler
genç le rin ak�l la r� n� çel me ye ken di saf la r� na
kat ma ya ça l� �� yor. Özel okul lar, üni ver si te ler
“Be nim ö� ren cim ol” di ye ge le cek le ri ne sa hip
ol mak is ti yor. Her kes ken di ç� ka r� na, ken di
dün ya s� na odak l� … Dün ya, dün ya ma l� ve
dün ya in sa n�, dün ya ya �a m�n da öy le si ne et ki -
li ki, ger çe �i, in sa n�n özü nü gö ren, gös te ren,
ö� re nen ve ö� re ten kim se yok…

O za man in sa n�n iç dün ya s� ge li� mi yor. �ç
dün ya s� ge li� me yen, özün den uzak ye ti �en in -
san sev gi den, �ef kat ten, mer ha met ten, hak -
tan, hu kuk tan, ada let ten uzak ya �ar... Böy le
bir in san dok tor, mü hen dis, pro fe sör, i�a da m�,
po li ti ka c�, bü rok rat, hat ta bü yük �öh ret ola bi lir
ama in san ola maz. Özü ge li� me yen in sa n�n
elin de ki yet ki hak ka de �il, ç� ka ra yö ne lir, sö zü
özü ne uy maz, di li i�i ne ge le ni söy le tir, gü cü nü
ada let için de �il, zor ba l�k, za lim lik için kul la n�r.
Mü hen dis se ç� kar he sap la r�y la dep rem de çö -
ke cek bi na lar ku rar, dok tor sa pa ra için in san -
la r� ge rek li ge rek siz ame li yat ya par, pro fe sör -
se te le viz yon la ra ç� kar, ta raf tar ol du �u si ya si
gö rü� için il mi, ir fa n� or ta ya sa ça r…

Özü ge li� me yen in sa n�n eli ne ge çen her ola -
nak; al d� �� e�i tim, ula� t� �� �öh ret, otur du �u ma -
kam, sa hip ol du �u ser vet, bi lek le rin de ki kuv vet
ca na va ra ta k�l m�� ka nat gi bi e�i, ço cuk la r� dâ hil
tüm in san la r�n aley hi ne ça l� ��r. �im di te le viz yon -
lar, ga ze te ler her ye re ula �� yor, ile ti �im ka nal la r�
in san la r� et ki le ye cek, ki �i li �i bo za cak tüm pa ra -
zit le ri her ye re ya y� yor. Ama ha la bi zim Ana do -
lu’muz da ken di özü için de ya �a yan, bü yük met -
ro pol le re gö çüp de özü nü ko ru yan ne ka dar çok
in san var bi lir mi si niz? Rah met li Tur gut Özal “Bi -
zim Ana do lu in sa n� m�z faz la oku yup yaz ma m�� t�r
ama o ak l� se lim sa hi bi di r” der di. Ak l�y la özü nü
den ge le yen in sa n�n gö re bil di �i ger çek le ri, ula� t� -
�� yü ce li �i ifa de eder di.

Öz ve ki �i lik bir den ge için de bir lik te ge li� me -
li dir. Öz ih mal edi lip ki �i li �in ge li� me si h�z lan d�k -
ça bi zim ya �a m� m�z için ge rek li olan dün ya sal
her araç, araç ol mak tan ç� k�p amaç ol ma ya ba� -
lar. �n san pa ray la, pul la, ev le, bark la, i� le fab ri -
kay la, ma kam la öz de� le� me yo lu nu tu tar. Yal -
n�z ca ma la, mül ke, ma ka ma, �öh re te odak lan -
mak la kal maz; sev gi si, sev gi ol mak tan ç� kar, e�e
ve ço cu �a bi le ba ��m l� ha le ge lir. “Ki �i lik ve be -
den can l�y ken öz öl mü� olur. Ne ka dar çok in sa -
n�n ölü ol du �u nu ve on la r�n bi zim ya �a m� m� za
yön ver di �i ni bil sey dik, deh �e te dü �er di k”     

NOT: Mer kez Bil gi Ala n� Vak f� hal ka aç�k Pa zar
kon fe ran s�  8 Mart 2015, Sa at: 14:00, Mal te pe, Va k�f
mer ke zin de KA DER ve KAR MA ’n�n HA K� KA T�, 

Su nan: Nu ret tin ER SOY Tel: 0216 383 06 07     

Di yar ba k� r’ �n UNES CO yol cu �un da -
ki de ne yim le ri ni ve so run la r� n� pay-
 la� mak ay n� za man da Ta ri hi Kent ler

Bir li �i nin alan yö ne ti mi yak la ��m la r� n� tar -
t�� mak için yak la ��k 200 ta ri hi be le di ye nin
tem sil ci si Di yar ba k� r’ da bu lu� tu. TKB üye -
si ol ma yan böl ge be le di ye le ri de Se mi ne re
yo �un ka t� l�m gös ter di.

15. y� l� na gi ren Ta ri hi Kent ler Bir li �i y� -
l�n ilk Se mi ne ri ni Di yar ba k�r Bü yük �e hir
Be le di ye si ve Di yar ba k�r Va li li �i ’nin ev sa -
hip li �in de 27 �u bat - 1 Mart ta rih le rin de dü -
zen le ye rek, alan yö ne ti mi sü re ci ni
be le di ye le rin gün de mi ne ta �� d�.

Top lan t� ya �s tan bu l’ dan Ka d� köy Be le -
di ye Ba� ka n� Ay kurt Nu ho� lu, Kar tal Be le -
di ye Ba� ka n� Op. Dr. Al t� nok Öz ve Sa r� yer
Be le di ye Ba� ka n� �ük rü Genç de ka t�l d�.
Ba� kan lar,  Di yar ba k�r Bü yük �e hir Be le di -
ye si e� ba� kan la r� Gül tan K� �a nak ile F� rat

An l� ’y� ma kam la r�n da zi ya ret et ti ler. Gün-
 cel olay lar ve e� ba� kan l�k uy gu la ma s� hak -
k�n da gö rü� me ler de bu lun du lar. 

Ta ri hi Kent ler Bir li �i (TKB) Di yar ba k�r
Bu lu� ma s� na Va li Yar d�m c� s� Ah met Dal -
k� ran, Va li Yar d�m c� s� Mus ta fa Can, Di yar -
ba k�r Be le di ye e� Ba� kan la r� Gül tan
K� �a nak ile F� rat An l�, ÇE KÜL Vak f� Ba� -
ka n� ve TKB Da n�� ma Ku ru lu Ba� ka n� Prof.
Dr. Me tin Sö zen, Ta ri hi Kent ler Bir li �i ve
Sam sun Bü yük �e hir Be le di ye si Ba� ka n�
Yu suf Zi ya Y�l maz, Ta ri hi Kent ler Bir li �i
ve Ga zi an tep Bü yük �e hir Be le di ye si Ge nel
Sek re te ri Se zer Ci han, Mer kez Va li si Nu-
 rul lah Ça k�r, Ur fa Be le di ye Ba� ka n� Ce la -
let tin Gü venç, Kar tal Be le di ye Ba� ka n� Op.
Dr. Al t� nok Öz, Sa r� yer Be le di ye Ba� ka n�
�ük rü Genç, Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Ay -
kurt Nu ho� lu, Dic le Üni ver si te si Rek tö rü
Prof. Dr. Ay �e gül Ja le Sa raç, G� da Ta r�m ve

Hay van c� l�k Ba kan Yar d�m c� s� Kut bet tin
Ar zu, çok sa y� da il, il çe, bel de, be le di ye
ba� kan la r�, ba� kan yar d�m c� la r� n�n, mec lis
üye le ri nin, ta ri hi ve kül tü rel mi ras ça l�� ma -
la r� na emek ver mi� ki �i, ku rum ve ku ru lu� -
lar ka t�l d�.

Di yar ba k�r Bü yük �e hir Be le di ye si ta ra -
f�n dan ha z�r la nan Di yar ba k� r’ �n ta ri hi ve
kül tü rel de �er le ri ni an la tan ta n� t�m fil miy -
le ba� la yan top lan t� da, pro to kol ko nu� ma -
la r�n dan son ra Ta ri hi Kent ler Bir li �i

ta n� t� m� ve ça l�� ma la r� na yö ne lik si ne viz -
yon gös te ri mi ya p�l d�. Pa nel de ÇE KÜL
Yük sek Da n�� ma Ku ru lu üye si Fa ruk Gök -
su, Na m�k Ke mal Dö le ne ken, Di yar ba k�r
Bü yük �e hir Be le di ye si �mar ve �e hir ci lik
Dai re Ba� ka n� Mu rat Alök men, ÇE KÜL
Vak f� Böl ge Tem sil ci si Ne vin So yu ka ya -
’n�n top lan t� ile il gi li ko nu� ma la r� ile sü reç
de �er len di ril di. Di yar ba k� r’ da sur içi ve ta -
ri hi do ku ile il gi li ya p� lan ge zi de Di yar ba -
k�r ça l�� ma la r� an la t�l d�.

ÖZE
ULA�MAK

Diyarbakır’da “tarihi kentler” buluşması

Ka d� köy Be le di ye si Cad de bos tan Kül -
tür Mer ke zi Bü yük Sa lo nu ’n da 3
Mart Sa l� gü nü Ça� da� Ya �a m� Des -

tek le me Der ne �i(ÇYDD) ta ra f�n dan dü zen -
le nen pa ne le il gi yo �un du. 

ÇYDD Ge nel Ba� ka n� Prof. Dr. Ay sel
Çe li ke l’ in yö net ti �i pa ne lin ko nu� ma c� la r�
Ka d�n Ara� t�r ma la r� Der ne �i Ba� ka n� Prof.
Dr. Nec la Arat, Sa nat ç� Müj dat Ge zen, �s-
 tan bul Ba ro su Ba� ka n� Doç. Dr. Ümit Ko ca -
sa kal, Ga ze te ci Ya zar Y�l maz Öz dil,
TMMOB Mi mar lar Oda s� �s tan bul Bü yük -
kent �u be si Da n�� ma Ku ru lu Sek re te ri Mi -
mar Mü cel la Ya p� c� ’y d�. 

Müj dat Ge ze n’ in es pri le riy le ba� la yan
pa nel de Ge zen, po li tik ti yat ro ya pa rak elin-
 den ge le ni yap ma ya ça l�� t� �� n� an lat t�. En
bü yük ha ta s� n�n ga ze te ci li �e ba� la mak ol -
du �u nu es pri li �e kil de ifa de eden Y�l maz
Öz dil ise “�n san sev me yin ce de an cak bu
ka da r� n� ya p� yo r” de di. 

Ge zen ve Öz di l’ in er ken ay r�l d� �� pa nel -
de söz alan Ka d�n Ara� t�r ma la r� Der ne �i
Ba� ka n� Prof. Dr. Nec la Arat, e�it lik il ke si ne
da ya nan de mok ra si nin te me lin de bil gi ve er -
de min de ol du �u nu söy le di. Ko nu� ma s�n da;
yak la ��k 38 mil yon 400 bin ka d� n�n ya �a d� -
��n� belirtti�i Tür ki ye ’de ka d�n lar la il gi li çar -

p� c� is ta tis tik le re yer ve ren Prof. Dr. Arat,
294 ka d�n ci na ye ti nin i� len di �i 2014’te, �s-
 tan bu l’ un 50 ka d�n ci na ye tiy le en ba� ta yer
al d� �� n� aç�k la d�. Arat,14 mil yon k�z ço cu -
�u nun 18 ya �� na gel me den ev len di ril di �i ni,
cin sel sal d� r� suç la r� n�n ise yüz de 70’i nin ço -
cuk la ra yö ne lik ol du �u nu söy le di. 

TMMOB Mi mar lar Oda s� �s tan bul Bü -
yük kent �u be si Da n�� ma Ku ru lu Sek re te ri
Mi mar Mü cel la Ya p� c� ise üçün cü köp rü,
ha va li ma n�, ka nal �s tan bul gi bi pro je le rin s� -
k� �an eko no mi nin ken di ne ne fes al mak için
bul du �u me ga pro je ler ol du �u nu söy le di. 

Ya k�n ta ri hin ye te rin ce bi lin me di �i ni
söy le yen �s tan bul Ba ro su Ba� ka n� Doç. Dr.
Ümit Ko ca sa kal ise Cum hu ri yet ve Ata -
türk’ ün ye te rin ce an la t�l ma d� �� n� dü �ün dü -
�ü nü söy le di. Ko ca sa kal, em per ya liz min
gü nü müz de ül ke le ri tek bir mer mi at ma dan
zi hin ler de i� gal et ti �i ni, o ül ke nin kim ya s�,
gen le ri, ge ne ti �i ve de �er le riy le oy na ya rak
i� gal et ti �i ni be lirt ti. 

Ko nu� ma la r�n ar d�n dan so na eren pa ne -
le din le yi ci ola rak ka t� lan lar ara s�n da hu kuk -
çu ve si ya set çi, TBMM es ki ba� kan la r�n dan
Hü sa met tin Cin do ruk da var d�.

“2015’te Türkiye’nin Demokrasi Gerçeği” panelinde konuşan Kadın Araştırmaları Derneği
Başkanı Prof. Dr. Necla Arat’ın paylaştığı araştırma sonuçları düşündürdü

Istatistikler düşündürdü

G

Valideba� Dayanı�ması da paneldeydi

Diyarbakır’da düzenlenen “Alan  Yönetimi
Sürecinde Tarihi Kentler Birliği” toplantısına
Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu da katıldı

İlanlarınız için
Gazete Kadıköy

nolu telefon numarasından
ulaşabilirsiniz

0 216 345 82 02

M�R DANI�MANLIK VE
SOSYAL H�ZMETLER 

Tecrübeli yo�un bak�m hem�iresi,
ya�l�ya ve çocu�a tecrübeli yat�l�

bak�c�, günlük ev i�lerine yard�mc�
tecrübeli elemanlar

0544 718 03 23
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Ya �ar Ke mal, Ka d� kö y’ ü en çok zi ya ret
eden ya zar lar dan d�. Ka d� köy Be le di ye -
si ’nin dü zen le di �i pek çok et kin li �in

ko nu �u ol mu� tu. Onun ki tap la r�y la bü yü mü�,
be tim le me le riy le ede bi ya ta me rak sal m��, top -
lu mun so run la r� n� ak tar ma da bir ba� ka yo lun
da ga ze te ci lik ol du �u nu onun la ke� fet mi� biz
ha ber ci ler için ise Ke ma l’ in ko nuk ol du �u et -
kin lik le ri iz le mek bir zevk ti. Ede bi ya t�n us ta is -
mi ne za man Ka d� kö y’ e gel se sa lon lar do lar
ta �ar, in san lar bü yük bir he ye can la ken di si ne
so ru lar sor ma ya ça l� ��r d�. Her za man O’n dan
ö� re ne cek çok �ey var d� …
“T RAK TÖR �O FÖ RÜ OL MAK �S TER D� M”

No bel Ede bi yat Ödü lü ’ne aday gös te ri len ilk
Tür ki ye li ya zar olan Ya �ar Ke mal, Ka d� köy Be -
le di ye si ’nin 2006 y� l�n da dü zen le di �i Ki tap �en-
 li �i ’nin “O nur Ko nu �u ”y du. Dün ya y� “ki �i li �i
bit mi �” ola rak ni te len di ren Ke mal, “Kö tü bir
dün ya da ya �� yo ruz �im di. Bu dün ya n�n ya zar la -
r�n dan bi ri ola rak ger çek ten çok üzü lü yo rum. 40
ki tap yaz d�m, 40 ki tap ne ge tir di bu mem le ke te
bir tür lü an la ya ma d� m” di ye ko nu� mu� tu. 

Bir oku run “Bir da ha dün ya ya gel se niz ne
ol mak is ter si niz?” so ru su nu her za man ki sa mi -
mi ye tiy le ce vap la m�� t�: “Ya lan söy le me ye ce -
�im. Bir da ha dün ya ya gel sem trak tör �o fö rü
olur dum. Çün kü ben genç li �im de trak tör �o -
för lü �ü yap t�m. Ha ya t�n en mut lu gün le ri o za-
 man lar d�.”
ÇU KU RO VA ’YI HER YE RE TA �I DI

“Ya �ar Ke mal Çu ku ro va ’s� n� her za man
için de ta �� d�, ya �a d� �� yer �s tan bul, Pa ris ve ya
Stock holm da ol sa Çu ku ro va ’s� n�n sa r� s� ca �� n�,
kar be ya z� pa muk tar la la r� n�, a�a s� n�, �r ga t� n�,

Ana var za Ka le si ’ni, ku �u nu kur du nu, bö ce �i ni
çi çe �i ni yaz ma y� sür dür dü. Ken di geç mi �i ni,
gel di �i ye ri hiç unut ma d� ve y�l lar ca ku �ak tan
ku �a �a in san kit le le ri ni et ki le yip bü yü le me yi ba -
�ar d�. Ba t� dün ya s�, es ki le rin de yi �iy le “ne vi �ah-
 s� na mün ha s� r” bu ya za ra bü yük il gi gös ter di ve
ki tap la r� k�rk kü sur ya ban c� di le çev ril di.”

Bu söz ler, Ya �ar Ke ma l’ in ya r�m yüz y�l l�k
dos tu Gü ne� Ka ra bu da ’ya ai t… O’ nu en iyi ta -
n� yan en ya k�n dost la r�n dan bi ri ne … Sa de ce
Ke ma l’ in fo to� raf la r�n dan olu �an “Al Gö züm
Sey rey le ” ser gi si ni Ka d� köy Be le di ye si Cad-
 de bos tan Kül tür Mer ke zi ’n de aç t� ��n da, “N’ap -
s�n mil let be nim fo to� raf la r� m� Gü ne�?”
de me si ne ra� men yal n�z b� rak ma m�� t� dos tu -
nu … 50 y�l l�k fo to� raf la r�n önün de yi ne yan
ya nay d� lar. 
“ÇOK �Y� ADAM DIR, SI CAK TI R”

Ser gi için ya �a d� �� �s ve ç’ ten kal k�p Ka d� -
kö y’ e ge len ga ze te ci, ya zar, fo to� raf ç� ve bel -
ge sel ci Gü ne� Ka ra bu da ’ya, Ya �ar Ke ma l’ i
sor mu� tuk. Göz le ri nin içi par la ya rak ta n�� t�k -
la r� gü nü �öy le an lat m�� t�:  “Y�l 1956. Ben de -
niz ga yet genç, sa kal la r� ye ni ç�k m�� bir

de li kan l�. Ya �ar Ke mal de son de re ce genç. O
s� ra da Me ci di ye köy Gül So ka �� ’n da bir ev de
otu ru yor. Ba na de di ler ki çok iyi adam d�r, s�-
 cak t�r, sem pa tik tir, git gör onu mut la ka. O dö -
nem her kes on dan bah se di yor du. Ada na ’dan
ye ni gel mi� ti ve çok en te re san bir ya zar ol du -
�u bel liy di. O dönem ayn� zamanda Cum hu ri -
yet Ga ze te si ’n de ça l� �� yor du. �n san la r�n da
ce sa ret len dir me siy le kal k�p git tim evi ne. �lk
kar �� la� ma m�z o ev de ol du. Bir ko nu� ma, bir
soh bet der ken müt hi� bir dost luk ba� la d� ara -
m�z da. Son de re ce s� cak ve ener jik bir in san.
S� cak l� �� n�, o sa mi mi ye ti ni d� �a r� vu ru yor, he -
men kar �� s�n da ki ne yan s� t� yor. �� te o gün bu -
gün dür dost lu �u muz ay n� s� cak l� ��n da de vam
edi yor. 50 kü sur se ne dir sa de ce Tür ki ye ’de de -
�il dün ya n�n bir çok ül ke sin de sür dü bu dost -
luk. Bir lik te çok gül dük, çok kah ka ha lar at t�k.”
“HER �EY KALP TE N… ”

Ka ra bu da, dos tu Ke ma l’i öy le gü zel ta n�m -
la m�� t� ki ba� ka söz söy le me ye ge rek yok as l�n -
da: “Ya �ar Ke mal çok bi li nen, çok se vi len bi ri
dün ya da. Çün kü de �i �ik bir ya zar. Öy le gü zel
�ey ler yaz m�� ki, es ki le rin ‘gay r� ta bi i’ de dik le ri
su ni hiç bir an la t�m yok. Her �ey kalp ten, iç ten
ge li yor. Çok sa de bir iç dün ya s� olan bir adam.
Her za man Çu ku ro va ya n�n da d�r ne re ye gi der se
git sin. Çu ku ro va ’n�n s� cak l� �� kal bi ne vur mu�.
Gö rün mez bir Çu ku ro va ’y la bir lik te do la ��r.”

Evet, gö rün mez bir Çu ku ro va ’y la do la �� -
yor du Ya �ar Ke ma l…  �im di bir tor ba top ra ��
üze ri ne ser pi len kö yü He mi te ’nin in san la r� n�
çok iyi ta n�r d�. 1975’te Ya �ar Ke ma l’ in ya �a -
m� n� bel ge sel ya pan Gü ne� Ka ra bu da, He mi -
te’de ya �a d�k la r� n� �öy le an lat m�� t�: 

“Çu ku ro va ’ya git ti �i miz de yüz ler ce in san
bel ki de bi ni a� k�n ki �i kar �� la d� ve ina n�r m� s� -

n�z Ya �ar a�a bey hep si nin is mi ni bi li yor du.
Ha ni in san köy lü sü nü bi lir ama Ya �ar Ke mal
bi zi kar �� la yan yüz ler ce in san la to ka la� t� ve
hep si ne de is miy le hi tap et ti. Bu müt hi� bir �ey-
 dir. Sor dum “Ger çek ten hep si nin ad� n� bi li yor
mu sun?” di ye. “Bil mek la z�m ta bi. On lar be -
nim hem �e ri le ri m” de di.
“EN �Y� F�L M� BU HA NIM ÇEK T� ”

Ser gi kap sa m�n da Ya �ar Ke ma l’ in ese rin -
den si ne ma ya uyar la nan “Y� la n� Öl dür se le r”
fil mi nin özel gös te ri mi de ya p�l m�� t�. Fil min
yö net me ni Tür kan �o ray, gö rün tü yö net me ni
Gü ne� Ka ra bu da, ya p�m c� Ab dur rah man Kes -
ki ner, fil min mü zik le ri ni ya pan Zül fü Li va ne li
ve fil min oyun cu la r�n dan Mah mut Cev her de
Ya �ar Ke mal ile bir lik te fil mi iz le yen ler ara s�n-
 day d�. Ya �ar Ke mal, iler le mi� ya �� na ra� men,
ken di siy le il gi li ya p� lan bü tün et kin lik le re ka t�l-
 ma y� borç bi li yor du. 

Ka d� köy lü le rin mer di ven ler de dâ hil sa lo nu
dol dur du �u, hat ta ayak ta iz le di �i fil min gös te -
ri mi nin ar d�n dan, fil me emek ve ren sa nat ç� lar -
la söy le �i ya p�l m�� t�. 

Yo �un al k�� lar ara s�n da ko nu� ma s� na ba� -
la yan Ya �ar Ke mal, fil min do� du �u yer olan
Os ma ni ye ’nin He mi te kö yün de çe kil di �i ni
vur gu la m�� ve bu ro ma n� fil me dö nü� tür mek
için ne ka dar zor bir sü reç ya �a d�k la r� n� an lat -
m�� t�. Fil mi çek me ye söz ve ren ar ka da �� vaz -
ge çin ce si nir len mi� ve “Bu fil mi kim se ye
ver mi yo ru m” de mi� ti ama Tür kan �o ra y’ a gü -
ven mi� ti:  “So nun da bu ha n�m ç�k t� gel di ve bu
film ona yar ol du. En iyi fil mi bu ha n�m çek ti.”

Tür kan �o ray ise her za man ki he ye ca n�y la
�un la r� söy le mi� ti: “Onun ese ri ni fil me çek mek
ina n�l maz bir �ey.” 
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Çukurova’sını dünyaya taşıyan yazar Yaşar Kemal de göçtü bu yaşamdan…
Bir ozan gibi işlediği romanlarındaki insanlar kadar sade bir vedayla giden
Kemal’in ardından Kadıköy’e de bir hüzün çöktü…

YAŞAR KEMAL’E VEDA…YAŞAR KEMAL’E VEDA…YAŞAR KEMAL’E VEDA…YAŞAR KEMAL’E VEDA…YAŞAR KEMAL’E VEDA…YAŞAR KEMAL’E VEDA…
� Semra ÇELEB�

ADANA’da okudu�u ortaokuldaki
resim ö�retmeni �emsettin Ba�kurt’u
da unutmam��t� Ya�ar Kemal. Y�llar
sonra eline geçen bir mektup ve
resimlerle birlikte yine Kad�köy
Belediyesi’nin konu�u olmu�tu.
Ba�kurt’un sergisini CKM’de açm��t�.
Sergiyi büyük bir keyifle gezen Ya�ar
Kemal’in “hocam” dedi�i �emsettin
Ba�kurt’a gösterdi�i vefan�n mutlulu�u
yüzünden okunuyordu. Ba�kurt’un,
ortaokul ö�retmeni olmas�n�n yan� s�ra
�iir kitab�n�n kapa��n� çizdi�ini de
söyleyen Ya�ar Kemal, “Az bilinse de
benim de �iirlerin var.” dedi ve �öyle
devam etti: “Bu �iirler, o dönemin
gazetelerinde, dergilerinde kalm��t�.
Naz�m Hikmet ile Paris’te birlikteydik.
“Neden b�rakt�n �iiri?” diye sordu. Bir
�ey diyemedim. Sonra “�iir ba�ka bir
�eydir.” dedi. “Neden?” dedim, �öyle
cevap verdi; “Bunca y�ld�r �iir
olmasayd� çoktan ölürdüm. Sen de �iir
yazmal�s�n. Çünkü bu sürgünlere bu
ac�lara ba�ka türlü katlanamazs�n.”
Sonra o Moskova’ya ben de Londra’ya
gittim, o sözleri hep kulal���mdayd� ve
ben de �iir yazmaya devam ettim.
Y�llar sonra �iir kitab�m ‘Bugünlerde
Bahar �ndi’ i�te böyle ç�kt�.” 

“Şiir Yazmasaydım
Ölürdüm”

Ya �ar Ke ma l’ in ya rım yüz yıl lık 
dos tu Gü ne� Ka ra bu da 

Ya �ar Ke ma l “Yı la nı Öl dür se le r” fil mi nin CKM’deki özel gös te ri minde çok keyifliydi

YAŞAR KEMAL’E VEDA…
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� Eylül B�ROL

Kent ler de �i �i yor. Ka d� köy de öy le …
Ne fes al ma n�n her ge çen gün da ha da
zor la� t� ��, be ton la �an kent le rin için -

dey se “Ne re ye gi di yo ruz?” ses le ri ço �al ma ya
ba� la d�. Geç ti �i miz pa zar gü nü, Na z�m Hik -
met Kül tür Mer ke zi ’n de ya p� lan “Ka d� kö y’ -
de ki son bah çe le ri fark et me k… ” et kin li �i de
bun lar dan bi riy di. Sü ha Er te ki n’ in ger çek le� -
tir di �i atöl ye de ka t� l�m c� lar bu se fer bü yük
de �il kü çük alan la r� ko nu� tu lar: Ka d� kö y’ ün
son bah çe le ri ni …

“Kent dö nü �ü yor, Rant yok edi yor! Son
bah çe le ri fark et me k… ” et kin li �in de, yü rü tü -
cü Sü ha Er te kin kent ler de ki bü yük dö nü �üm -
le rin çev re ye ver di �i za ra r�n ya n�n da, kü çük
a�aç y� k�m la r� n�n et ki le ri nin as l�n da ne ka dar
bü yük ol du �un dan bah set ti. Ka d� kö y’ ün çe -
�it li yer le rin de bü yük ka mu sal bah çe le ri ve
özel mülk olan bah çe le ri in ce le yen ka t� l�m c� -
lar, in �a at sek tö rü nün a�aç la ra ver di �i za rar -
la r� ko nu� tu lar.

Sü ha Er te kin, “Der di miz nos tal ji yap mak
de �il. Eko lo ji nin dö nü �ü mü nü his se dip du ru -
mun da ha da va him le �e ce �i ni an la mak. Pa sif,
ha yat la ba �� n� ko par m�� ve ya �am ener ji si
kal ma m�� in san la ra dö nü �ü yo ru z” de di.
B�R A�AÇ DE Y�P GEÇ ME Y� N…

Er te kin, Ka d� kö y’ ün es ki ve ye ni ye �il
alan ve bun la r�n ener ji da �� l� m� n� kar �� la� t� ra -

rak kent le� me nin eko lo ji ye et ki le rin den bah -
set ti: “Kent sel �s� di ye bir �ey var. Di ye lim ki
biz or man l�k ala na bir kent ku ru yo ruz. O
kent te ger çek le� tir di �i miz in sa ni fa ali yet ler -
den do la y� da kent te bir ener ji mey da na ge li -
yor. Göz le gö rül me yen, fa nus �ek lin de kü re -
sel �s� bi ri ki mi olu �u yor. Bu na �s� ada s� de ni -
yor. Ör ne �in kent ler de bu lu nan ya tay ve di -
key yön de ki ya p� la� ma yo �un lu �u, be ton as -
falt gi bi �s� y� emen yol ve bi na mal ze me le ri,
yük sek bi na la r�n rüz gar ak� �� n� kes me si, ya �� -
�� eme cek top rak ala n�n bu lun ma -
ma s� ve bu nun sa de ce ka na li -
zas yon lar ara c� l� ��y la sa� -
lan ma s� gi bi ne den ler �s�
y� ��l ma s� na yol aç� yor.
Bu da eko sis te mi do� -
ru dan et ki li yo r” 

Er te kin ka t� l�m c� la -
ra ve ri ler de su na rak
“Park lar da ki a�aç lar
yüzde 80, cad de ler de ki
a�aç lar yüzde 70, hat ta
yap rak s�z a�aç lar bi le yüzde
60 ora n�n da ha va da as� l� par ti kül -
le ri tu tu yo r” bil gi si ni ver di.
EV LER DEN KENT LE RE: NE YAP MA LI?

Ka d� köy de da hil ol mak üze re kent le rin
ih ti yaç la r�n dan bah se den Er te kin, “�n san lar
ha la oto park is ti yor lar. Pe ki so ru yo rum: Bü -
tün bu bah çe le re k� y�p, bu var l�k kit le si ni yok
et ti �i miz de b� ra ka l�m 5 se ne lik oto park ih ti -
ya c� m� z� �u an ki oto park ih ti ya c� m� z� kar �� la -
ma ya ye ti yor mu? Ha y�r! Çö züm bu de �il,
oto mo bil sek tö rü ih ti yaç faz la s� üre ti mi so -
kak la ra bas t�k ça ba s� yor. Biz ken di ya �am sal
kay nak la r� m� z� kay bet tik ten son ra bun la r� ne -
re ye ko ya ca ��z ki?” de di.
“A�A CI MI ZA SA H�P ÇI KA LI M”

Da ha son ra söz alan ka t� l�m c� lar ara s�n da
bu lu nan Ka d� köy Be le di ye si Park ve Bah çe -
ler Mü dü rü Erol Y�l maz “Sa at te 800 a�aç
kat le di li yor. 3. Köp rü, ha va ala n� in �a at alan -
la r�n da ya p� l� yor. �s tan bu l’ da top lam da 2,5
mil yon a�aç ke si le cek. Ge çen se ne 600 bin
a�aç ke sil di. Ka mu bu nu yap t�k tan son ra, si -
zin özel mül ki yet sa hi bi ne “a �a c� n� ko ru ” de -
me �an s� n�z çok zor. Bu ya sa y� da bu ka mu -
dan bek le mek müm kün de �il.” de di.

Y�lmaz ‘Ya sa lar la ya p� la cak en iyi �ey,

in san lar ken di mülk le ri ne sa hip ç�k mak. Or -
tak mül ki yet alan la r�n da ki a�aç lar, bir ki �i bi -
le iti raz edi lir se ke si le mez. Biz ki �i ler ola rak
ken di bah çe miz de ki a�a c�n ke sil me si ne kar ��
ç� ka ca ��z ilk ba� ta. Gi de ce �iz suç du yu ru sun -
da bu lu na ca ��z. 6 ay dan 3 y� la ka dar ha pis ce -
za s� var. Ken di bah çe mi ze ön ce göz di ke ce -
�iz.” �ek lin de ko nu� tu.

Ka t� l�m c� lar da ha son ra Ka d� kö y’ ün son
bah çe le ri ni gez di ler.
KEN D� BAH ÇE N� KEN D�N YAP

Ge ril la bah çe ci li �i, to hum bom ba s� … Ad -
la r� ür per ti ci gö zük se de ken tin gri si ne ye ni

renk ler ka ta bil mek ad� na ya p�l m�� bi rey -
sel “ye �il len dir me ey lem le ri ”ne dün ya
ça p�n da bu ad ve ri li yor. Kal d� r�m ke -
na r�n da ki kü çü cük bir top rak par ça s�,
i�e ya ra maz gö zü ken ara zi ler, hat ta
ka na li zas yon ka pak la r� n�n üze ri bi le
ken ti ye �il len dir mek is te yen le rin fa -

ali yet ala n� ha li ne ge li yor. Bir kaç sa at -
lik u� ra�, gün ler son ra ye ri ni ken tin or -

ta s�n da ki bah çe le re b� ra k� yor. Be ton la r�n
için den ha ya ta ba� lan m��, bel ki ge çer ken

dik kat bi le et me di �i niz bü yük lü kü çük lü bit ki -
ler i� te böy le ye ti �i yor.

Ge ril la bah çe ci li �i tüm dün ya da et ki le ri
bü yü yen bir ho bi ola rak sü rü yor. �s tan bu l’ da
da ba z� za man lar da atöl ye le ri ya p� l� yor. An -
cak ço �un luk la bu bi rey sel bir ak ti vizm.  
NA SIL YA PI LI YOR?

�e hir, gö zü mü zün çarp ma d� �� bir çok
ufak ay r�n t� y� için de ba r�n d� r� yor. Sa de ce Ka -
d� kö y’ de bi le kal d� r�m ke nar la r�, a�aç dip le ri,
evi mi zin, i� ye ri mi zin önün de ki ufak top rak
alan lar, sö kül mü� bir kal d� r�m ta �� n�n al t� kul -
la n� la bi le cek me kan lar dan ba z� la r�.

De va m�n da ise ufak te fek ta� la r� ay�k la -
mak, çöp var sa on la r� top la mak, za rar l� ya ba -
ni bit ki le ri te miz le mek, bel ki bi raz top rak ila -
ve si yap mak gi bi i� ler ge li yor.

Ge ril la bah ç� van l� ��n da ter cih edi len bit -
ki ler ufak bit ki ler. Ama bü yük alan lar da a�aç
fi dan la r� da hi eki le bi li yor. Ge nel de çok faz la
ba k�m ge rek tir me yen bit ki ler ter cih edi li yor.
Mev sim �art la r� na da dik kat et mek, bit ki nin
ge li �i mi aç� s�n dan önem ve ril me si ge re ken
�art lar dan bi ri. ��e ge lip gi der ken bir �i �e su
ile bes le ye ce �i niz bit ki ler, bir bak m�� s� n�z ki
ken te ye ni bir renk kat m��!

“Bu ka dar za ma n�m yok, her gün bit ki
kon trol ede me m” di yor sa n�z, da ha k� sa bir
yol da ha var. Ja pon eko lo ji ya za r� Ma sa no bu
Fu ku oka'n�n “i cat et ti �i ” to hum bom ba s�, kil -
le be zen mi�, d�� et ken ler le iyi mü ca de le ede -
bi le cek, su la ma, ça pa gi bi i� ler le si zi u� ra� t�r -
ma ya cak bir k� sa yol.
TO HUM BOM BA SI NA SIL YA PI LIR?

Ko lay ye ti �en bir bit ki to hu mu, ku ru kil,
top rak ve su yu ka r�� t� r�p ha mur k� va m� na gel -

me si ni sa� l� yor su nuz. Ka r� �� m�n �e kil al ma s�
önem li. Da ha son ra erik bo yu tun da top lar ha -
z�r la ya rak gü ne� te ku ru ma ya b� ra k� yor su nuz.

Kil, gü ne �in to hu mu ku rut ma s� n� en gel -
ler ken ne mi içi ne hap se di yor. To hum fi liz le -
ne ne ka dar, ona su ve mi ne ral sa� l� yor. Ku�,
bö cek ve fa re le rin de to hu ma za rar ver me si ni
en gel li yor. Ku ru yup sert le� tik ten son ra tek
yap ma n�z ge re ken onu top rak bir ala na at ma -
n�z ye ter li olu yor.

“Kent dönüşüyor, son bahçeleri fark etmek…” etkinliğinde kentsel
dönüşümle yok olan bahçelere dikkat çekildi, Moda’nın son bahçeleri gezildi 

Son bahçelerin farkında mıyız?Son bahçelerin farkında mıyız?Son bahçelerin farkında mıyız?Son bahçelerin farkında mıyız?Son bahçelerin farkında mıyız?Son bahçelerin farkında mıyız?Son bahçelerin farkında mıyız?
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