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ANIL Bayhan ile Paul Morgan çifti,
nikah törenlerinde,  nikah �ekeri

yerine sokak hayvanının foto�rafının
yer aldı�ı bro�ür da�ıtacak. Bu sayede

Kadıköy Belediyesi Sokak
Hayvanlarını Koruma ve Barındırma

Merkezi'ne destek veren çift, ''Sevimli
dostlarımıza yardım edebildiysek ne

mutlu bize'' dedi. ● Haberi 5’te

GAZETEC� yazar Tufan Türenç
Kadıköylülerle bulu�acak. 7 Mayıs Cumartesi

günü saat 11.00'de Kadıköy Belediyesi
Caddebostan Kültür Merkezi'ne gelecek

olan Türenç, demokrasi, medya ve siyaset
ili�kileri üzerine bir konu�ma yapacak. Tüm

Kadıköylülerin davetli oldu�u ücretsiz
etkinlikte Türenç, soruları da

cevaplandıracak. 

Tufan Türenç, CKM’ye geliyor
GAZ� Mustafa Kemal Atatürk’ün

Fenerbahçe Spor Kulübü’nü
ziyaretlerinin 93. yıldönümü
törenlerle kutlandı. Kadıköy

Belediyesi’ni temsilen Ba�kan
Yardımcıları Zekai Dede ve Hulusi

Özocak’ın da katıldı�ı törende
Atatürk’ün kulübü ziyaretleri

belgelerle anlatıldı.  ● Haberi 13’te

Atatürk 93 yıl önce Kadıköy’deydiNikah şekeri tadında destek
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◗◗ Haberi 11. Sayfada

◗◗ Haberi 12. Sayfada

82 y�ll�k ya�am�nda 70 dolay�nda
kitaba imza atan R�fat Ilgaz,

7 May�s 2011’de 100 ya��na basacak.
R�fat Ilgaz’�n 100. do�um y�l�

nedeniyle kitaplar�n�n yeni bas�mlar�
Ç�nar Yay�nlar� ve Türkiye �� Bankas�

Kültür Yay�nlar� i�birli�iyle
yay�nlan�yor.

Kadıköy Belediyesi'nin ba�lattı�ı  ''Park Sa�lık �enlikleri'' sayesinde Kadıköylüler hafta sonu sabah parklarda
spor yaparken sa�lık taraması ve muayenesi yaptırma �ansı yakalıyorlar. Taramalar sırasında kolesterol, kan
�ekeri, tansiyon ve vücut ya� analizi gibi ölçümler ücretsiz olarak gerçekle�tiriliyor. Park Sa�lık �enlikleri

kapsamında 29 Mayıs'a dek her hafta sonu bir parkta sa�lık taraması yapılacak. 
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Rıfat Ilgaz
100 yaşında!
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100 yaşında!

Rıfat Ilgaz
100 yaşında!

◗◗ Haberi 14. Sayfada

�stanbul yeni bir film
festivaline merhaba diyor...

Butan, Senegal, Burkina Faso,
Banglade�’in de aralar�nda
bulundu�u ülkelerin kültürel
de�erleri, sinemalar�yla gün

�����na ç�k�yor. Kad�köy Moda
Sinemas�’nda da gösterilecek

filmlerin tümü ücretsiz.

Bilinmeyen sinemalar 
KADIKÖY’DE!

Ko�u aras� tahlil
yapt�rma f�rsat�!

◗◗ Haberi 8. Sayfada

Dumlup�nar Sa�l�k Poliklini�i’nin,
ba�latt��� “�� Kazalar�nda �lk Yard�m”

projesi “alana indi”. Poliklinik yak�nlar�ndaki
bir çanta atölyesindeki i�çiler, i�lerin

aksayaca�� endi�esiyle e�itime kat�lmak
için poliklini�e gelemedi. Bunun üzerine

sa�l�k görevlileri atölyeye giderek
i�çilere, ilk yard�m e�itimi verdi.

E�itim sonunda i�çilere, ilk yard�m
çantas� ile ‘�� Kazalar�nda �lk Yard�m’

kitapç��� da da��t�ld�.

iLKYARDIM
EGiTiMi
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EGiTiMi

iLKYARDIM
EGiTiMi

iLKYARDIM
EGiTiMi

iLKYARDIM
EGiTiMi

iLKYARDIM
EGiTiMi

B�R BOSTANCI KLAS���
DÖRTLER ET LOKANTASI

45 YILDIR S�ZLERLE...
Adres: Ba�dat Caddesi Bostanc�
Kasaplar Çar��s� No.6 BOSTANCI

Tel.: 0216 366 34  98 / 366 04 23
www.dortleretlokantasi.com
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Mutluluk, mutlu
ederken tad�lan öz bir
duygudur.

Mutluluk,
mutlulu�unuzu tadarken
hissedilen duygudur.

Mutluluk, sevgiden
geçer; gider. �efkatle,
merhametle dolunca iç,
daima mutludur.

Mutlu ederken tad�lan,
tad�lan mutluluk, sanmay�n
para ile olur. Mutluluk
sanmay�n �anla, �öhretle
olur. Mutluluk sanmay�n ki
sevdi�inize kavu�makla
olur.

Mutluluk, kar��n�zdakinin de sizi
mutlu etmek için duydu�u
mutluluktan ald���n�z payd�r.

Sevgi özleri sararken, sevgiyle
gözler etrafa bakarken o bak��, o
sezi�, mutlulu�un yans�mas�d�r.

O güzelli�i bak��lar�na
göstermeye çal��man�z, onun
mutlulu�unu görmeniz
mutlulu�unuzdur.

Aç�n doydu�unu görürken
duydu�unuz güzel duygu, mutlu
olmakt�r; mutlu etti�iniz için...

Dar günde olan� geni�letirken
duydu�unuz haz, mutluluktur.
Tevazu ile bir yetimi ok�arken
gördü�ü mutluluk, mutlulu�unuzdur.
Bir fakirin gönlünü al�rken duyulan
sevinç gibi...

Ba�r�n�za bast���n�z yavrunuzun
size verdi�i haz, mutlulu�unuzdur.
Yavrunuzu emzirirken can�n�z yansa
da, onu uyuturken uykusuz kalsan�z
da onun mutlulu�u sizin
mutlulu�unuzdur.

Ninenizin gö�üsüne
ba��n�z� sokarken
gözlerinizi kapars�n�z.
O, ne doyulmaz
mutluluktur.

Sevgiliniz, e�iniz sizi
severken o
duydu�unuz asil duygu,
mutluluktur. Mutluluk,
gönül bahçenizde sevgi
tomurcuklar�n�n aç�lm��
dal�d�r. Kini, kibri
olmayanlar mutluluk
bahçesinin çiçeklerini
solduramazlar. Kinle
yolar çamur, kibirle de
toz olmaz. Ferahlar
içler, ne �art olursa
olsun. Mutluluk güne�i

ayd�nlar gibi ruhu ayd�nlat�r; p�r�l p�r�l
olur içler.

Mutlu ederken daima mutlulu�u
tadars�n�z,

Mutluluk kap�s� sevgiyle aç�l�r.
Mutluluk kap�s� �efkatle aç�l�r.
Mutluluk kap�s� merhametle aç�l�r.
Mutluluk kap�s� sab�rla aç�l�r.
�nsan� sevenler, insanlar�n

mutlulu�una çal��anlar birlik,
beraberlik isterler.

Ac� çekenler varken sevinebilinir
mi?.. Açlar varken karn�n�z doyar m�?
Onlar kirli hava teneffüs ederken siz
rahat edebilir misiniz? Temiz sular
kirletilirken üzülmez misiniz?..
Niçin?..

Mutlu edemedi�imiz için !..
Mutluluklar� gölgelendi�i için.
��te hepimizin gayreti bu olmal�,

hepimizin mutlulu�u için çal��mal�y�z.
“Ben mutluyum” demek bana

yetmiyor. Onun için yaz�yorum.
Mutlu olmayanlar� da bizler, mutlu
etmeye çal��al�m.

Mutlu bir dünya b�rakmak için
mutluluk �iirleri yazanlara, mutluluk
�ark�lar� söyleyenlere, mutluluk
yaz�lar� yazanlara, mutlu etmek için
emek verenlere sonsuz mutluluk
dilerim... 24.03.1986

Mü hür dar Ga zi no su, Mah mut Muh tar Pa �a Kö� -
kü'nün Mü hür dar ta ra f� na aç� lan ka p� s� n�n kar �� -
s�n da idi. Ga zi no, �z zet Mü hür da ro� lu bah çe si nin

ge ni�, a�aç l�k l� ve ba k�m l� olan ya l� ta ra f�n da aç�l m�� t�. Mü -
hür dar sem ti is mi ni, II I. Mus ta fa'n�n sad ra zam la r�n dan olan
Mol do van l� Ali Pa �a'n�n müh rü nü ta �� yan Ah met Efen -
di'den al�r. Os man l� dö ne min de önem li �ah si yet le rin müh -
rü nü ta �� yan kim se le re "Mü hür dar" de nir di. Mü hür dar Ah -
met Efen di 1770'de ha len Mü hür dar ola rak bi li nen böl ge yi
ba� l�k yap m��, ile ri ki y�l lar da Mü hür dar ba� la r� ola rak bi -
lin mi� ti. Mü hür dar Ah met Efen di ze min ve ça t� ka t� ha riç
üç tam kat l� ve on be� oda l�, be yaz bo ya l� bir bi na yap t� ra -
rak bu ko nak ta otur mu�. Ken di si ni o� lu Hü se yin R� fat Mü -
hür da ro� lu, �z zet Mü hür da ro� lu, Ne�'e Mü hür da ro� lu ve
�z zet Mü hür da ro� lu ta kip et mi� ler di. �s tan bul'un dü� man
kuv vet le ri ta ra f�n dan i� gal edil di �i y�l lar da �n gi liz ler bir çok
yer de yap t�k la r� gi bi �z zet Mü hür da ro� lu'nun otur du �u bi -
na y� da i� gal et mi� ler di. �� gal kuv vet le ri bu ra da Yu nan l� la -
r�n Ana do lu'da boz gu na u� ra ma la r� na ka dar kal m��, �s tan -
bul'dan ay r� l�r ken evi ate �e ve rip git mi� ler di. Ko ca bi na yok

ol mu�, fa kat Mü hür dar sa hi li ne ka dar inen
a�aç l� bah çe si kal m�� t�. 

1928 y� l�n da Fox trot ve Char les ton
dans la r� n�n bir ç�l g�n l�k gi bi �s tan bul'u
sar d� �� za man Ko ço isim li bir Rum, bah -
çe nin de niz ta ra f� n� ki ra la ya rak Mü hür dar
Ga zi no su'nu aç t�. O y�l lar da Ka d� köy'de
elek trik yok tu. Ken di elek tri �i ni ken di
üre ten üç yer pek me� hur ol mu� tu. Ham -
di'nin Ga zi no su, Ku� di li Si ne ma s�, Mü -
hür dar Ga zi no su... Ka d� köy hal k� ak �am
olun ca dans et mek için ya Mü hür dar Ga -
zi no su'na ve ya Bel vü Ga zi no su'na ko �ar -
d�. Ga zi no yu i� le ten Ko ço bu ra dan ay r� l�p
Mo da is ke le si'nde ki Ko ço Ga zi no su'nu
aç�n ca ya ka dar, Mü hür dar Ga zi no su genç -
le rin ve ya� l� la r�n dans edip e� len di �i, ak �a müst le ri
otu rup din len di �i renk li bir ku ru lu� ola rak kal d�. Bun -
dan son ra ay n� yer de aç� lan çay bah çe si es ki zevk ve
he ye ca n� ya �a ta ma d�. O bir de vir di ve ar t�k bit mi� ti.

Mü hür dar Ah met Efen di'nin Za ha rof �s -
ke le si'nden Kü çük Mo da'ya ka dar uza nan
ara zi si za man la par sel len di. Yol lar aç�l d�.
Ah met Efen di'nin ya nan ko na �� n�n ye ri ne
apart man ya p�l d�. Geç mi� y�l la r� ha t�r la tan
sa de ce Mü hür dar is mi kal d�.

■ ZA HA ROF
Mü hür dar ile Ka d� köy'de ki kum luk ara -

s�n da yük se len üç kat l� ah �ap be yaz ev, Za -
ha rof isim li bir tüc ca ra ait ti. Bu Za ha rof'un
me� hur si lah tüc ca r� Ba sil Za ha rof ile isim
ben zer li �in den ba� ka ala ka s� ol ma d� �� n�
kay det mek la z�m d�r. Pa zar la ma c� l�k ya pan
Za ha rof'un ya z� ha ne si Ga la ta Hel va c� So -
kak, Has ta ne Han'da idi. Za ha rof'un, Bo -
�az'da otu ran Kont Os tro got'la r�n ak ra ba s�

ol du �u söy le nir di. Avu ka t� da Fran s�z uy ruk lu Ri di -
os'tu. De ni ze çok ya k�n olan evi nin Mü hür dar ta ra f� na
bir is ke le yap t�r m��, de mir par mak l�k l� bir ka p� ile gi ri -
�i ka pat m�� t�. Bu is ke le den kal kan ken di is tim bo tu ile

Ga la ta'da ki i� ye ri ne gi der, ge lir di. Gü zel bir e�i var d�.
Ana do lu-Ba� dat de mir yol la r� n�n i� let me ci si olan ve
gö re vi 1908-1917 y�l la r� ara s�n da sür dü ren me� hur
Edu vard Hug nen ile de di ko du su ç�k m�� t�. Za ha rof r�h -
t�m da ki be yaz kö� kü, ken di ne özel is ke le si, stim bo tu,
ol duk ça gör kem li ya �an t� s� ile Ka d� köy'de isim yap -
m�� t�. Fa kat öl dük ten son ra ai le umul ma d�k bir s� k�n t� -
ya dü� mü�, ev sa t� l�p y� k�l m��, bah çe si par ça la na rak ye -
ri ne apart man lar yük sel me ye ba� la m�� t�. Za ha rof'un
o� lu Epa min da,  Kü çük Mo da'da Na di de Ha n�m'�n i� -
let ti �i hu zu re vin de öl mü�, esa sen ak�l ca sa kat olan k� z�
Lu lu da y�l lar ca La pe Has ta ne si'nde kal d�k tan son ra ha -
yat tan ay r�l m�� t�......

Ne ga rip tir ki Za ha rof'la r�n ne evi ne de kim se si
kal ma ma s� na ra� men de mir par mak l�k la r� pas lan m��
is ke le si da ha uzun y�l lar da yan m��, o yö re ye "Za ha rof
�s ke le si" de nil me ye ba� lan m�� t�. Son y�l lar da Ka d� -
köy'ün Mü hür dar sa hi li de ni ze do� ru dol du ru lun ca Za -
ha rof is mi de Ka d� köy'den si lin di; is ke le si yok ol du.
Za ha rof'�n k�z kar de �i ne ait olan bir bi na Mo da Cad de -
si Na il Bey So ka ��'n�n bu lun du �u yer de, çe �it li gül le ri
dik ka ti çe ke cek ka dar çok olan ge ni� bir bah çe için de
idi. �ler ki y�l lar da bu ko nak ta Si vas va li si otur mu�, son -
ra y�l lar da, bah çe si par sel len mi� ve Na il Bey So ka ��
aç�l m�� t�r. Ko na ��n içi an la t� la ma ya cak ka dar gü zel ve
zevk li idi.

G E  R E K  L İ
KAY MA KAM LIK: 330 60 99
‹L ÇE EMN. MD.: 411 70 05
TOPLUM SA⁄ LIK MRK.: 336 08 28
‹L ÇE M‹L L‹ E⁄‹ T‹M M.: 346 83 68
‹L ÇE NÜ FUS M.: 337 39 93
GENÇ L‹K SPOR  ‹L ÇE M.: 347 32 50
MAL MÜ DÜR LÜ ⁄Ü: 336 05 77
MÜF TÜ LÜK: 336 25 06
AD L‹ YE: 349 79 60-63
TÜ KO DER: 349 85 10
TÜ B‹ DER: 449 26 26
KA DAS TRO MÜD.: 456 32 58
KADIKÖY TAPU MÜD.: 456 32 55

456 32 57
456 32 53

TAPU ATA�EH�R: 456 32 46-47
SSK Böl ge Müd.: (0216) 565 40 30
PTT Mü dür lü �ü: (0216) 337 44 10
Hay dar pa �a Gar: 348 80 29
‹DO: 0212 444 44 36

KA DI KÖY BE LE Dİ YE Sİ
San tral: 542 50 00
(Me sa i sa at le ri d› �›n da): 542 50 52
Ça�r› Merkezi: 444 55 22
Ev len dir me Da ire si: 542 50 02
‹mar Mü dür lü �ü: 542 50 71
Te miz lik ‹l. Müd.: 542 50 75               
Za b› ta Mü dür lü �ü: 542 50 79
Alo En gel li Tak si: 444 00 81
Be le di ye Kokteyl Salonu: 345 42 62
Cad de bos tan Kül tür Mr k. (CKM): 

467 36 00-01-02
CKM Gi �e: 467 25 68
19 Ma y›s Kül tür Mer ke zi: 362 11 05-09
Ba r›� Man ço Kül tür Mer ke zi: 418 95 49
Çocuk Sanat Mr k.: 567 84 01  
Ha lis Kurt ça Kl tr. Mr k.: 357 28 36 - 37
Sü rey ya Ope ra s›: 346 15 31 - 32 - 33

ACİL
‹t fa i ye: 347 32 28
Em ni yet Müd.: 411 08 19
Po lis ‹m dat: 155
H› z›r Acil: 112
Yan g›n ih bar: 110-347 32 28
Elek trik ar› za: 186
Gaz ar› za: 187
‹S K‹ Ka d› köy: 345 03 04
Su ar› za: 85
Alo Za b› ta: 153
Bi lin me yen No: 11811
Ma li ye: 189
Te le fon ar› za: 121

HAS TA NE LER
DR. Rana Be�e P lk. : 348 40 27
Ka dıköy Be le di ye si Çocuk
Di� Sa�l›k Poliklini�i: 565 35 67
Ka d. Bld. Çocuk Sa�l›k Plk. : 565 30 88     
H.Nu mu ne Has. : 345 46 80
S. Er sek Has. : 542 44 44
SSK.Eren köy Ruh ve Si nir 
Has ta l›k la r› Has.: 360 91 63
SSK Göz te pe Has.: 566 40 00
Zey nep Ka mil H. : 391 06 80
F.S. Meh met A. Has ta ne si: 578 30 00
Eren köy Fi zik Tedavi ve
Rehabilitasyon Merkezi: 368 01 68
Özel Fe ri han La çin H.: 449 20 81
Flo ren ce Nigh tin ga le H.: 450 03 03
�a fak Has ta ne si: 565 44 44
Echomar Göztepe H.: 565 40 65

AİLE SAĞLIK MERKEZİ
Tüccarba�ı A.S.M.: 369 63 16
Toplum Sa� l›k Merkezi: 414 64 72
Mer kez A.S.M.: 349 26 83
Göz te pe A.S.M.: 567 53 62
Ac› ba dem A.S.M.: 327 37 70
Bos tan c› A.S.M.: 380 00 30
Su adi ye A.S.M.: 360 01 96
Sah ra y› ce dit A.S.M.: 385 50 52
Eren köy A.S.M.: 411 60 01
Mer di ven köy A.S.M.: 369 85 78
Ha san pa �a A.S.M.: 340 04 64
Koz ya ta �› A.S.M.: 384 54 47
Fi kir te pe A.S.M.: 346 42 85
H.Mus ta fa Tar man A.S.M.: 550 06 07
Mo da A.S.M.: 414 15 16
Ve rem Sa va� Dis pan se ri: 336 02 29
Ana Ço cuk Sa� l› �› Mrk.: 336 06 39
Fe ner bah çe A.S.M.: 414 82 02
Ka d› köy K› z› lay: 414 74 48

MUHTARLIKLAR
Ac› ba dem: 428 59 59
Bos tan c›: 373 00 36  
Cad de bos tan: 350 13 09
Ca fe ra �a: 345 96 18
Dum lu p› nar: 565 45 58
E�i tim: 348 24 35
Eren köy: 358 13 04
Fe ner bah çe: 346 76 68
Fe ner yo lu: 345 64 01
Fi kir te pe: 349 19 34
Göz te pe: 355 11 92
Ha san pa �a: 337 69 06 
Ko �u yo lu: 325 78 78
Koz ya ta �›: 362 48 05
Mer di ven köy: 358 65 02
19 Ma y›s: 386 86 08
Os ma na �a: 338 25 17
Ra sim pa �a: 345 60 73
Sah ra y› ce did: 385 51 00
Su adi ye: 416 42 13
Züh tü pa �a: 330 41 81

KADIKÖY BELEDİYESİ
GÖNÜL LÜ MER KEZ LE Rİ-

Gönüllü E�itim ve Danı�ma Merkezi
346 57 57

Göztepe Gön. Evi: 346 87 87
Kriton Curi Park Gön.Evi: 416 41 34
Merdivenköy Gön.Evi: 478 37 12
Moda Gön. Evi: 346 85 18
Suadiye Gön. Evi: 445 60 59
Caddebostan Gön. Evi: 357 58 69
Feneryolu Gön. Evi: 567 45 32
Acbadem Gön. Evi: 325 78 38
Bostanc Gön. Evi: 361 30 88
Sahraycedid Gön. Evi: 411 85 42
Fenerbahçe Gön. Evi: 414 12 11
Erenköy Gön. Evi: 302 71 83
Ko�uyolu Gön. Evi: 340 70 33
Osmana�a Gön.Evi: 450 69 90
Ko�uyolu Mah.Evi Gön.: 326 43 61
Müzik Gönüllüleri: 360 39 04
Tiyatro Gönüllüleri: 418 16 46

KA DI KÖY KÜ TÜP HA NE LE Rİ
Kad. Bld. Muh tar Öz ka ya Ktp.:

0216 368 54 82
Kad. Bld. Aziz Ber ker ‹l çe Halk Ktp.:

0216 337 95 25
Kad. Bld. Halk ve Ço cuk Kü tüp ha ne si:

0216 348 91 41 - 42
Kad. Bld. Fikirtepe ESDEM Kütüphanesi:

0216 545 97 60 
Kad. Bld. CKM Sa nat Kü tüp ha ne si: 

0216 467 36 00 -1137
Fah ret tin Ke rim Gö kay Vak f› Ktp.:

0216 337 95 25
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Dr. Müfid Ekdal

MÜHÜRDAR GAZiNOSU

SO RU: 09.01.2011 ta ri hin de
Pen dik Ev kur'dan  k� z�m Se da Di dem
Dur sun ad� na bir  net bo ok sa t�n al d�m.
An cak da ha hiç tak sit öde men den
N�ck tech mar ka mou se bo zul du. De -
�i� tir mek için Ev kur'a git ti �im de, 'Ser -
vi se gön de re cek si niz, de �i� ti re me yiz'
de di ler. Ben de bo zuk mal, ay�p l� mal
ver di niz ni ye ta mir et ti re yim de dim se
de ol ma d�. Bu se fer 18.02.2001 gü nü
Ev kur Ge nel Mü dü rü Ha san Kan ad� na
öde me li ola rak ay�p l� ma l� kur ye ile
gön der dim. An cak onu da al ma d� lar
ge ri gel di. Son ra ürü nü gön der me den
yö ne tim ku ru lu na bir mek tup yaz d�m.
On dan da ce vap ala ma d�m. Ye ni den
30 TL. ve re rek ye ni bir mou se al d�m.
�� te tü ke ti ci nin du ru mu bu! Al d� ��n
elek tro nik ma l� o an da ver mi yor lar
kon trol et me �an s�n yok. Da ha son ra
kur yey le gön de ri li yor tes lim al� yor sun.
Ar� za l� ç� kar sa ser vi se ad re si ve ri li yor. Na s�l bir uy gu -
la ma bu. An la ma d�m. Mü him olan sat da ne ve na -
s�l sa tar san sat m�? Ay r� ca ca zip tek lif ler su nul du �u
için va tan da� ola rak da al� yo ruz ama ma ale sef hak -
k� m� z� ara ya m� yo ruz. Evet tü ke ti ci der nek le ri var. An -
cak on lar la u� ra �a cak ne za ma n� m�z ne de bil gi miz
var. 30 TL. için kat kat faz la mas raf et mek du ru mun -
da s�n. Ay r� ca va tan da� ma� dur ol mu�, der ne �e ba -
��� ko nu su he men gün de me ge li yor. An la ya ca �� n�z
va tan da ��n hak k� n� ko ru mak zor. Ney se ba �� n� z� a� -
r� tt�m. Se lam lar ve say g� lar Na hit DUR SUN

Sa yın Na hit Dur sun
�i ka ye tin de ar� za la nan ürün için sa t� c� ya ba� -

vur du �u nu ve so nuç ala ma d� �� n� yaz m��. Tü ke ti ci nin
Ko run ma s� Hak k�n da Ka nun'un 4. mad de sin de tes -
lim ta ri hin den iti ba ren 30 gün için de mal da ay�p ç�k -
ma s� ha lin de ön ce sa t� c� ya ay� b� ih bar et mek ge rek -
ti �i ni be lirt mek te dir. Do la y� s�y la ön ce ma l� sa t�n al d� -
�� m�z ye re git mek ve ar� za y� tes pit et tir mek zo run da -
y�z. Sa t� c� ma l�n tek nik ser vi si ni kur mak zo run da de -
�il dir, bu nu ima lat ç�-üre ti ci ve it ha lat ç� yap mak zo -
run da d�r. An cak bu tek nik ser vis le re tü ke ti ci nin h�z la
ve en ko lay �e kil de ula �a bil me si ge rek mek te dir. Mal
ar� za lan d� ��n da sa t� c� lar ge nel de tek nik ser vi se gön -
der mek te dir ler. Zi ra sa t� c� la r�n tek nik bil gi si ar� za y�

tes pi te ye ter li ol ma d� �� gi bi, tek nik
ser vi sin de ma l�n ar� za l� m� yok sa ima -
lat ha ta l� m� ol du �u nu tes pit et me si
ge rek li dir.  Bu ne den le mo use nin tek -
nik ser vis te in ce len me si ge rek mek te -
dir. Tü ke ti ci sa de ce ser vis fi �i ne "ta -
mir is te me di �i ni" yaz d�r ma l� d�r. Tek nik
ser vis mo use de bir ima lat ha ta s� ol -
du �u nu tes pit eder se bu tak dir de tü -
ke ti ci; ma lın de �i� ti ril me si ni, pa ra -
sı nın ia de si ni, üc ret siz ona rım ya -
pıl ma sı nı ya da ayıp ora nın da be -
del den in di rim hak la rı nı kul la na bi lir.
Ka nun ay� b� ta n�m lar ken "tü ke ti ci nin
mal dan bek le di �i fay da y� azal tan ve -
ya or ta dan kal d� ran mad di, eko no mik
ve hu ku ki ek sik lik ler içe ren mal lar
ay�p l� d�r" de mek te dir. Bu ra da tü ke ti ci -
miz sa t� c� dan ta le bi nin ye ri ne ge ti ril -
me si ni sa� la ya ma d�y sa Tü ke ti ci So -
run la r� Ha kem He ye ti ne de ba� vu ra -

bi lir. Her de fa s�n da be lirt ti �im gi bi ika met et ti �i yer -
de ki kay ma kam l�k ta ha kem he ye ti bu lun mak ta d�r.
Sa de ce bir di lek çe ya za rak ve bel ge le ri mi zi ek le ye -
rek ha kem he ye ti ne ba� vu ra bi li riz.

Tü ke ti ci miz der nek ler le u� ra �a cak za ma n� n�n
ol ma d� �� n� söy ler ken so run la ken di ba �� na u� ra �a -
ma d� �� na gö re der nek ara c� l� ��y la so ru nu nun çö zü -
le bi le ce �i ger çe �i ni gör me mek te dir. Kal d� ki ba ���
ya da üye ol ma tü ke ti ci le ri mi zin ken di ira de le ri ne
ba� l� d�r. Der ne �i miz sa de ce üye ai dat la r� ve ba ��� -
lar la gi der le ri ni kar �� la ya bil mek te ve fa ali ye ti ni sür -
dü re bil mek te dir. Ke� ke dev let der nek le re ge rek li
des te �i ver sey di de biz ler  de tü ke ti ci le ri miz den ba -
��� is te mek du ru mun da kal ma say d�k. Bu ra da y�l lar
ön ce sin den  bir anek dot an la ta rak si zi pa ra la r�n ne -
re le re git ti �i ko nu sun da bil gi len dir mek is te rim. Tü -
ke ti ci nin Ko run ma s� Hak k�n da Ka nun 1995 y� l�n da
ka bul edil di �in de ka nun da �öy le bir mad de var d�:
"�ir ket le rin ku ru lu� ser ma ye le rin den ve ser ma ye ar -
t�� la r�n dan %2 ora n�n da ke sin ti ya p� la rak bir fon da
top la na cak ve bu ra dan tü ke ti ci der nek le ri ne ve ha -
kem he yet le ri ne öde me ler ya p� la cak t�" (Ana ya sa

dev let tü ke ti ci le ri ko ru yu cu gi ri �im le ri te� vik eder de -
di �i için böy le bir des tek le me ya p�l ma s� ka rar la� t� r�l -
m�� t� ) Rah met li Onur sal Ge nel Ba� ka n� m�z Meh met
Se vim 1-2 y�l son ra TÜ KO DER'in Ka mu Ya ra r� na
Ça l� �an bir der nek ol du �u nu ve mad di ola rak des -
tek len me si ge rek ti �i ni, fon da top la nan pa ra lar dan
der ne �i mi ze öde me ya p�l ma s� n� ta lep et ti. Sa na yi ve
Ti ca ret Ba kan l� �� bu ya z� ya �öy le ce vap ver di;

"Bah se di len fon da bu gü ne ka dar 13 tril yon pa -
ra bi rik mi� tir. Bu pa ra n�n 7 tril yo nu na Ma li ye Ba kan -
l� �� ta ra f�n dan ha zi ne aç� �� ka pa t�l mak üze re el ko -
nul mu� tur, ka lan pa ra da Sa na yi ve Ti ca ret Ba kan l� -
�� ça l� �an la r� na te met tü ola rak da �� t�l m�� t�r " 

Bu ya z� ha len der ne �i miz Ge nel Mer ke zi'nde
dur mak ta d�r. Tü ke ti ci le ri mi zin fon lar da bi ri ken pa ra -
la r�n na s�l har can d� �� n� gör me le ri ve an la ma la r� için
bu gü zel bir ör nek tir. Ne ya z�k ki ül ke miz de b� ra k�n
dev le ti, bu lun du �u muz il çe de Be le di ye da hi der ne -
�i mi ze fa ali yet gös te re ce �i miz bir yer ver me mek te
ya da ki ra m� z� öde me mek te dir. Bu ne den le dir ki yö -
ne ti ci le ri miz ve gö nül lü üye le ri mi zin mad di des te �i
ile fa ali ye ti mi zi sür dü re bil mek te yiz. Her de fa s�n da
söy le di �im üze re tü ke ti ci le ri miz biz le re des tek ol du -
�un da, der ne �i mi ze üye ola rak ay n� za man da gö -
nül lü ça l�� t� ��n da, der nek ça l�� ma s� n� an gar ya ola rak
gör me yip ca n� yü rek ten des tek ver di �in de, ey lem le -
ri mi ze ka t� l�p sa y� la r� m�z art t� ��n da, biz ler  se si mi zi
da ha güç lü ve da ha et ki li du yu ra bi li riz. Ya p� lan is ta -
tis tik ler de tü ke ti ci le ri mi zin sa de ce bin de 5’inin tü ke -
ti ci der nek le ri ne üye ol du �u or ta ya ç�k m�� t�r. Av ru pa
ve Ame ri ka'da bu oran % 85-90' lar da d�r. De mek ki
biz ler ken di so run la r� m� za sa hip ç�k ma mak ta, bu nu
ya par ken de za man s�z l� ��  ya da ba� ka ge rek çe le ri
öne sür mek te yiz. Oy sa o za ma n� ya rat mak biz le rin
elin de. De �er li tü ke ti ci ler, Tü ke ti ci nin Ko run ma s�
Hak k�n da Ka nun da da hil her bir ka nun bü yük mü -
ca de le ler le ç� ka r�l m�� t�r. Bu nun için de he pi mi zin ele -
le ça l�� ma m�z, hak s�z l�k la ra kar �� ç�k ma m�z ge rek -
mek te dir. Ben hal k� m� z�n bu ko nu da du yar l� l� �� na
ina n� yor ve he pi ni zi biz ler le bir lik te mü ca de leye ça -
�� r� yo rum. Bu ve si ley le siz ler le dert le� mek ve ken di -
mi zi an la ta bil mek ola na �� bul du �um için de Ga ze te
Ka d� köy'e ve siz tü ke ti ci le ri mi ze te �ek kür edi yo rum.

TÜKETİCİNİN
DOSTU

SORULARINIZI BEKL�YORUZ!
E�er siz de tüketici olarak ma�duriyetler ya��yorsan�z sorular�n�z� gazetekadikoy@gmail.com adresine

iletebilirsiniz. Tü ko der Tel.: 0.216. 349 85 10

TÜKODER GENEL BAŞKANI

Av. �ükran
ERO�LU

�çimden
Damlalar

Fikret Arslanerer

MUTLULUK

E��ME

Altm�� dokuz da� a�t�k,
Engellerle sava�t�k. 
El ele iki a��k,
Bu günlere ula�t�k !..

�ki beden bir gönül,
Ben bülbülüm, sen de gül.
Mutluluk sana ödül.
Üzülme hiç, her an gül!..

Ya�l� kalbimde bir iz.
Sende yürek tertemiz;
Zorluklar� yeneriz,
Hep el ele ikimiz!..

Koruyan mele�imsim;
Özlemim dile�imsin,
Ho�geçsin tüm günlerin;
Felek seni üzmesin!..

Evlenmemizin 69. y�ldönümünde  
E�ime, 21.10.2009

Ali Arslan Arslanerer

SEVG�L�M!..

Bu s�r de�il,e�im benim sevgilim!
Her an güzel, koruyucu mele�im.
Onu her an mutlu etmek isterim.
�ki elim, iki gözüm, emelim!..

Halka dönük sevgi dolu yüre�i,
Hep do�ruluk, yardım etme iste�i,
Kötülü�ü yenmek onun dile�i.
Kader ondan eksiltmesin deste�i !..

O, Tanr�'dan bana gelen ödüldür;
Hak, adalet, sevgi dolu gönüldür.
�efkat, dostluk bahçesinin gülüdür.
A�latma sen, kader onu hep güldürür !..

14/02/2009
Ali Arslan Arslanerer
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● Semra ÇELEB�

Tak sim Mey da n� bir kez da ha yüz bin -
le rin kit le sel bu lu� ma s� na ev sa hip li �i
yap t�. 500 bi ni a� k�n ki �i nin ka t�l d� ��

Tak sim 1 Ma y�s’� tüm top lum sal mü ca de le
güç le ri nin kar de� çe, yol da� ça bir lik te li �i ne
sah ne ol du.

1 Ma y�s Pa zar gü nü ger çek le �en bu lu� -
ma Ka zan c� Yo ku �u’nda ki an ma tö re niy le
ba� la d�. 1 Ma y�s 1977’de ya �a m� n� yi ti ren
emek çi le rin an�l d� �� tö re nin ar d�n dan Türk-

��, Hak-��, KESK, D�SK ge nel ba� kan ve
yö ne ti ci le ri, Tak sim Cum hu ri yet An� t� önü -
ne ge le rek, ze mi ni k�r m� z� ka ran fil olan ve
üze rin de de be yaz ka ran fil ler le ‘1 Ma y�s’
ya z� l� çe len gi an� ta b� rak t� lar.

■ EMEK, BA RI� VE
ÖZ GÜR LÜK �Ç�N…

1 Ma y�s için �s tan bul’da sen di ka kon fe -
de ras yon la r�, si ya si par ti ler ve kit le ör güt le -
ri dört kol dan Tak sim Mey da n� ’na gir di.
Türk-�� Dol ma bah çe’den, D�SK �i� li’den,
KESK �i� ha ne’den, Hak-�� ise Me te Cad -
de si’nden Tak sim Mey da n� ’na yü rü dü.

Sen di ka la r�n ya n� s� ra emek ve kit le ör güt -
le ri, ö� ren ci der nek le ri, ka d�n ör güt le ri, ta -
raf tar grup la r�, si ya si par ti ler, LGBTT’ler
de renk li pan kart, dö viz ve ba lon la r�y la kor -
tej ler de ki ye ri ni al d�. Kon fe de ras yon lar,
kor tej le ri nin en önü ne “Emek, Ba r��, De -
mok ra si ve Öz gür lük için Ya �a s�n 1 Ma y�s”
pan kar t� aç t�. Kür sü prog ra m� için bü tün
kit le nin ala na gi ri �i bek len di. 77 1 Ma -
y�s’�n da ki 500 bin sa y� s� n�n üze rin de bir ka -
t� l� m�n ol du �u 2011 i� çi bay ra m�, �im di ye
ka dar 1 Ma y�s’lar da öl dü rü len emek çi ler
için say g� du ru �uy la ba� la d�.  Bu mü ca de le -
de kat le di len le rin ad la r� tek tek oku nur ken
bü tün alan dan “ara m�z da” se si yük sel di.

■ AKM’DE 34 YIL SON RA
DEV �� Ç� AF� ��

Afi� ler, pan kart lar dö viz ler le süs le nen
ala n�n en göz dol du ran nok ta s� ise dev i� çi
afi �i nin as�l d� �� AKM bi na s�y d�. 1 Ma y�s
1977 ile bir lik te an� lan, ta ri hi, zin cir le ri ni
ko par tan i� çi afi �i 34 y�l son ra Ata türk Kül -
tür Mer ke zi’ne as�l d�.  12 Ey lül 1980 dar be -
si ön ce si ya �a nan la r�n ko nu edil di �i “Ay -
han Ha n�m” film eki bi nin 1 Ma y�s olay la r� -
n�n çe kim le ri için bi re bir öl çü le ri ile yap t�r -
d� �� 33×15 met re bo yut la r�n da ki ‘zin cir le -
ri ni k� ran i� çi’ pan kar t� D�SK’in özel is te �i
üze ri ne ye ni den AKM’ye as�l d�.

Say g� du ru �u nun ar d�n dan Ru hi Su
Dost lar Ko ro su yüz bin ler ce ki �iy le bir lik te

1 Ma y�s Mar ��’n� ses len dir di. Di re ni� te olan
ve 19-20 Ni san’da iki gün lük grev ya pan
sa� l�k emek çi le rin den Sev gi �n ce, 129 gün -
dür Be ri cap’ta di re ni� te olan Pet rol-�� üye si
Ay �e Ka ra ha sa no� lu ve D�SK’ten Cas per
i� çi si Bah ti yar En gin or tak met ni oku du. 

Me tin de, 1 Ma y�s’�n, gü ven ce siz, es -
nek, ku ral s�z ça l�� ma n�n, ta �e ron la� ma n�n
yay g�n la� t� r�l d� �� ko �ul lar da kar �� lan d� ��
be lir ti le rek �u ifa de le re yer ve ril di: “Biz
sos yal ada let, e�it lik, öz gür lük ve de mok ra -
si is ti yo ruz. Biz, öz gür lük çü, e�it lik çi si vil
de mok ra tik bir ana ya sa ve ya sa lar için;
inanç ve dü �ün ce öz gür lü �ü için se si mi zi
yük sel ti yor, öz gür lük ten, de mok ra si den ve
sos yal dev let ten vaz geç me ye ce �i mi zi bil di -
ri yo ruz. 

● Mustafa SÜRMEL�

Cum hu ri yet Halk Par ti si(CHP), 1.
böl ge den ge nel se çim le re ka t� la -
cak olan mil let ve ki li aday la r� n�

Ka d� köy’de dü zen le nen kah val t� l� ba s�n
top lan t� s�y la ye rel med ya ya ta n�t t�. Fe -

ner bah çe’de ki Ka d� köy Be le di ye si Tru e
Blu e Sos yal Te sis le ri’nde dü zen le nen
ba s�n bu lu� ma s� na Ana do lu Ya ka s�’ndan
yir mi ye ya k�n med ya ku ru lu �u nun tem -

sil ci si ka t�l d�. CHP �s tan bul �l Yö ne tim
Ku ru lu Ba� ka n� Bah ri �a hin’in ya n� s� ra
yö ne tim ku ru lu üye le ri nin ka t�l d� �� top -
lan t� ya Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Av.

Se la mi Öz türk, Kar tal Be le di ye Ba� ka n�
Op. Dr. Al t� nok Öz, Mal te pe Be le di ye
Ba� ka n� Prof. Dr. Mus ta fa Zen gin de ka -
t� la rak il ör gü tü ça l�� ma la r� na des tek me -

sa j� ver di ler. Top lan t� da CHP �l Te� ki la -
t�’n�n �s tan bul’da böl ge böl ge se çim stra -
te ji le ri ni an la tan CHP �s tan bul �l Yö ne -
tim Ku ru lu Ba� ka n� Bah ri �a hin, ye rel
ba s� na çok önem ver dik le ri ni ve üç kol -
dan se çim ça l�� ma la r� na ba� la d�k la r� n�
be lir te rek, “�s tan bul’da 700 se çim ir ti bat
bü ro muz var. Bu nu 3 bi ne ç� kar ma y� he -
def li yo ruz. Se çim sü re cin de 33 bi ni san -
d�k so rum lu su ol mak üze re top lam 120
bin CHP’li or ga ni ze ol mu� du rum da. 7
fark l� böl ge de dü zen le di �i miz uy gu la -
ma l� e�i tim top lan t� la r�n da san d�k e�i -
tim le ri ve ri yo ruz. Tüm il çe le ri miz de te� -
ki lat la r� m� z�n web say fa la r� n� dü zen le -
dik. Sos yal pay la ��m si te le rin de de et ki li
ol ma ya ça l� �� yo ruz. Tek he def �s tan -
bul’da bi rin ci ol mak” de di. 

Ko nu� ma la r�n ar d�n dan CHP yö ne ti -
ci le ri ve top lan t� ya ka t� lan ba z� aday lar
ba s�n men sup la r� n�n so ru la r� n� ya n�t la d�.

Sa tış ve da ğıtım
nok ta la rı mız

Ka d› köy lü ler’den al d› �› güç le yo la ç› -
kan, do� ru ve ob jek tif ha ber ci lik le k› sa
sü re de Ka d› köy’ün ga ze te si ha li ne ge -
len “Ga ze te Ka d› köy” ka mu ku rum la r›,
çok sa y› da i� ye ri, lo kan ta, has ta ne ve
kül tür mer ke zin de de yüz ler ce nok ta da
oku yu cu la r›y la bu lu �u yor. “Ga ze te Ka -
d› köy”ü bu la bi le ce �i niz yer ve sa t›�
nok ta la r›;
BELED�YE STANDLARI:
Belediye Emekli Poliklini�i Süreyya
Operas› Gönüllü Merkezi Bar›� Man-
ço Kültür Merkezi, Kad›köy Gençlik
Merkezi Cafera�a Spor Salonu, Halis
Kurtça Kültür Merkezi, Caddebos-
tan Kültür Merkezi, Kad›köy Beledi-
yesi Dr. Rana Be�e Poliklini�i, CHP
‹lçe Örgütü, Kriton Curi Park›, Zü-
beyde Han›m Evlendirme Dairesi,
Sahray›cedid, Kad›köy Belediyesi
Ba�kanl›k Binas›, Belediye Çocuk
ve Halk Kütüphanesi, Dumlup›nar,
E�itim Mahallesi, Ko�uyolu, Atatürk
ve �a�k›nbakkal Aile Dan›�ma Mer-
kezleri ile Ba�kanl›k Protokol, muh-
tarl›klar, Kad›köy Kaymakaml›�›,
Bostanc› Halk E�itim Merkezi, Mar-
mara Hastanesi, SSK Ba�hekim
Sekreterlik, Merkez Zab›ta Karakolu,
Numune Hastanesi Ba�hekimlik,
FSMA Hastanesi Ba�hekimlik, Kad›-
köy Emniyet Müdürlü�ü, Fenerbahçe
DDY Lokali, SSK Bölge Müdürlü�ü,
Hasanpa�a Karakolu, Göztepe Ka-
rakolu, Kad›köy Halk E�itim Merke-
zi, Bostanc› Karakolu, Ruh ve Sinir
Hastal›klar› Hastanesi Erenköy, Mar-
mara Üniversitesi, Ac›badem, Fener-
yolu, Erenköy , Bostanc› , Moda ,
Ko�uyolu, Kad›köy, Kriton Curi, Mer-
divenköy, Suadiye, Caddebostan,
Osmana�a, ‹çerenköy, Bostanc›,
Sahray›cedid, Fenerbahçe, Gönüllü
Evleri,  Aysel-Abdullah Ö�ücü K›z
Yurdu, �ehit Polis Aileleri Derne�i,
Türkiye ‹�çi Emeklileri Derne�i, Suadi-
ye Gönüllüleri, Ko�uyolu D›�bank
Si te si

FİR MA LAR:
■ Ba uha us- ‹çe ren köy
■ Car re fo ur ‹çe ren köy
■ Car re fo ur Ac› ba dem
■ Car re fo ur Ex pres’ler
■ Mc Do nald’s Göz te pe: 0216 355 08 78
■ Mc Do nald’s

Ka zas ker:  0216 445 51 81
■ Sa han Ata �e hir:         0216 315 36 36
■ ERAR Kurutemizleme

K›z›ltoprak: 0216 336 05 64
■ Nida Su:                   0216 565 82 46
■ Javsu Kozyata�›:       0216 385 01 19
■ Sa han Cad de bos tan: 0216 385 10 15
■ Sa han Bos tan c›:        0216 445 25 25
■ Sa han Su adi ye:         0216 362 19 19
■ Güveççi Abdullah:     0216 347 77 97
■ Bo �a zi çi Ec za ne si:     0216 357 54 80
■ Ada G› da:                  0216 385 99 40
■ Be yaz F› r›n Mer kez:    0216 345 40 66
■ Be yaz F› r›n

Çif te ha vuz lar: 0216 302 00 00
■ Be yaz F› r›n Eren köy:   0216 360 90 90
■ Be yaz F› r›n Su adi ye:   0216 464 20 20
■ Ta pu o� lu Un ve

Un lu Ma mül ler: 0216 338 22 96
■ Petites Flowers:        0216 414 44 62
■ De ve li Ke bap:  0216 418 94 00
■ Ba lon Ca fe Ka d› köy:   0216 347 67 03
■ Fe ner yo lu

Sa bit Pa zar: 0216 349 27 39
■ Göz te pe Et Lo kan ta s›: 0216 411 14 15
■ Kam Tur Di van Pub:   0216 330 38 00
■ Ma do C.bos tan:         0216 472 53 04
■ Ma do Su adi ye: 0216 317 40 36
■ So ley Pas ta ne si: 0216 330 68 44
■ Mo da De niz Ku lü bü:   0216 346 90 72
■ Fe ri han La çin

Has ta ne si: 0216 449 20 81
■ ‹s tan bul

Oyun cak Mü ze si: 0216 359 45 50
■ Se tur Di van: 0216 523 63 00
■ SSK Bü fe: 0216 566 58 76
■ Su adi ye Ope ra s›: 0216 467 60 58
■ Su adi ye Ca fe: 0216 464 85 00
■ Ka d› köy w.c.: 0216 337 94 32
■ AN-KA SA⁄.

Hiz.Tic. A�.: 0216 428 76 27
■ Stu di o Spot: 0216 347 14 82
■ Özel Ata �e hir Ad› gü zel

Gü zel Sa nat lar Li se si: 0216 456 75 85
■ Gre en Park Otel: 0216 573 30 30
■ Ir mak Okul la r›: 0216 411 39 23
■ Ko nak Res tau rant:  0216 418 36 36
■ Reyvan Res tau rant:    0216 577 52 84
■ Ça nak Ke bap: 0216 325 22 34
■ Ed re ne Ci �er ci: 0216 337 78 79
■ Özel Ata �e hir A�›z

ve Di� Sa� l› �›: 0216 456 56 33
■ Ata �e hir Me di kal:       0216 456 01 32
■ Hay dar pa �a Lisesi

Me z. Der.: 0216 330 46 94
■ Ana to l› a Hay van

Has ta ha ne si: 0216 411 40 77
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��çi sınıfının “Birlik Mücadele Dayanı�ma Günü 1 Mayıs”, �stanbul’da görkemli
bir �ekilde kutlandı. Taksim Meydanı’nı dolduran 500 bini a�kın emekçi, adeta ‘77
1 Mayıs’ının co�kusunu ya�adı. 1 Mayıs, tüm renkleri ve co�kusuyla alana yansıdı. 

M�MARLAR Odas� �stanbul Büyükkent �ubesi'nin
yay�n organ� olan mimar.ist dergisinin bahar say�s�
ç�kt�. 3 ayl�k mimarl�k kültürü dergisi olma özelli�i

ta��yan mimar.ist'in son say�s�nda mimarl�k
alan�ndaki geli�melere, akademisyen ve

mimarlar�n inceleme
yaz�lar�na yer veriliyor.

Son say�da dikkat
çeken önemli bir yaz�
ise ''Haydarpa�a Gar�

Yang�n�'' ba�l���n�
ta��yor. Y�ld�z Teknik
Üniversitesi Mimarl�k

Bölümü Ö�retim
Üyesi Yrd. Doç. Dr.
Zeynep Gül Ünal ve
VII. No.'lu Kültür ve
Tabiat Varl�klar�n�

Koruma Bölge Kurulu
Müdürlü�ü'nden y.

mimar F. Deniz
Gündo�du'nun
kaleme ald��� yaz�, kamuoyuna ''Kültürel
miras�m�z afet risklerine ne kadar haz�rl�kl�?''

sorusunu yöneltiyor. Haydarpa�a'daki yang�n�n,
gar�n�n öneminin anlat�ld��� yaz�da, dünyadaki

tarihi yap�larda meydana gelen yang�nlar ve al�nan
önlemler s�ralan�yor. Tarihi çevre ve yap�larda afet

risk yönetimine vurgu yap�lan yaz�n�n son
bölümünde Haydarpa�a Gar� yang�n�n�n, kültür
miras�n�n yang�nlara kar�� korunmas�na ili�kin
uluslararas� bir giri�imin ba�lamas�na vesile

oldu�u belirtiliyor. 
HAYDARPA�A ULUSLARARASI ARENADA

Yaz�da, ''Yang�n�n hemen sonras�nda
ICOMOS/ICORP Uluslar aras� An�tlar Sitler

Konseyi – Uluslararas� Risklere Haz�rl�k
Komitesi'nin

üyelerine haber, web
ortam�ndan ula�t�r�ld�.

Do�al ve insan
kaynakl� afetler ile
silahl� çat��malar

durumundaki kültür
miras�n�n korunmas�

konusunda
uzmanlar�n bir araya
geldi�i uluslararas�
komitenin üyeleri,
haberin hemen
ard�ndan konu
üzerinde fikir

al��veri�ine ba�lad�.
Kültür miras�n�n afet

risklerine kar��
korunmas� ve afet
risk yönetimi çal��malar�n�n yayg�nl�k kazanarak
makro ve mikro ölçekte uygulamaya geçecek

yönetim planlar�n�n olu�turulmas�, yerine
konulmas� imkans�z kültür de�erlerimizin uzun

y�llar varl�klar�n� sürdürmesine olanak
sa�layacakt�r'' deniliyor. 

mimar.ist
Haydarpaşa’yı

yazıyor

0 532 522 13 28

Hacettepe mezunu tecrübeli  
�NG�L�ZCE Ö�RETMEN�NDEN

�lkö�retim, Lise, Kolej ve Üniversite
ö�rencilerine UYGUN ÜCRETLE

�ngilizce dersi verilir.

�NG�L�ZCE ÖZEL DERS

CHP adaylarını görücüye çıkardı
�stanbul 1. Bölge

milletvekili adaylarını yerel
medyaya tanıtan CHP

�stanbul �l Örgütü, genel
seçime organize

hazırlandı�ı imajı verdi.

DEN�Z Gezmi�, Hüseyin �nan,
Yusuf Aslan, idam edilmelerinin 39.

y�l�nda, Mücadele
Birli�i Platformu

taraf�ndan ‘halk�n
denizi denizle�en

halkla’ slogan� ile 6
May�s Cuma günü

saat 15.00’te Kad�köy
�skele Meydan�’nda

düzenlenecek

miting ile an�lacak. Mücadele Birli�i
Platformu taraf�ndan yap�lan

aç�klamada, “Denizlerin
yolda�lar� olarak,
onlar�n an�s�na sahip
ç�kan, onlar�n an�s�n�
ya�atmak isteyen
herkesi 6 May�s’ta
Kad�köy’de
yapaca��m�z mitinge
davet ediyoruz” denildi. 

“De niz le rin an� s� na sa hip ç� ka l�m”

Denizler,
Mücadele Birli�i

Platfromu
tarafından
Kadıköy’de

yapılacak miting
ile anılacak. 

Yüzbinler 1 Mayıs’ı coşkuyla kutladı

KESK, D�SK ve
direni�çi i�çiler ‘96

1 May�s’�nda
öldürülen devrimci

i�çileri katledildikleri
yerde, Kad�köy

Sö�ütlüçe�me’de
and�. K�z�l

karanfillerin
b�rak�ld��� eylemde,
1 May�s’ta ya�am�n�

yitirenler için sayg�
duru�unda bulunuldu. KESK MYK

üyesi Akman �im�ek, 77’den sonra
en kitlesel 1 May�s olan ‘96 1

May�s’�n� sindiremeyenlerin i�çilerin
üzerine kur�un ya�d�rd���n� söyledi.

�im�ek, Hasan Albayrak’�n
katledildi�i noktay� göstererek,

1 May�s’� bu ülkenin devrimcilerinin,
sosyalistlerinin, yurtseverlerinin,

emekçilerinin bayram olarak de�il

mücadele günü olarak gördü�ünü
ifade etti. Taksim alan�n�n kolay
kazan�lmad���n�, 2007’de, 2008’de,
2009’da Taksim alan�na girmek için
herkesin can�n� ortaya koydu�unu
belirten �im�ek, “��te biz 1 May�s’�
ve 1 May�s alan� Taksim’i böyle
kazand�k. Kimse 1 May�s alan�n� bize
vermedi, biz ald�k. Direndik ve
kazand�k” dedi.

96’da kat le di len iş çi ler Ka dı köy’de anıl dı

Fo to� raf : Can su ÇA �IR TE K�N
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HABER4 6 - 12 MAYIS 2011

KADIKÖY BELEDİYESİ
GÖNÜLLÜLERİ

HAFTALIK ETK�NL�K PROGRAMI
Ba�vuru Tel.: 0216 - 346 57 57     6 MAYIS – 15 MAYIS 2011

KONFERANS, SEM‹NER, SÖYLE�‹ ve PANEL

EVRENDEK� TEMEL
GÜZELL�KLER  VE

S�METR� 
Konu�mac�: Dr. Haluk

BERKMEN
Tarih: 12 May�s 2011

Per�embe
Saat: 14.00

Yer: Fenerbahçe Mah.
Gönüllü Evi

Düzenleyen: Fenerbahçe
Mah. Gönüllüleri 
ÇOCUKLARIN

GÜVENL��� �Ç�N ANNE
VE BABALARIN

B�L�NÇLEND�R�LMES�
Konu�mac�: Toplum

Destekli Polis
Tarih: 13 May�s 2011

Cuma
Saat: 15.30

Yer: Erenköy Gönüllü Evi
Düzenleyen: Erenköy

Gönüllüleri
● SA�LIK

GIDA INTOLERANSI VE
D�YETLER�

Konu�mac�: Uzman
Diyetisyen K.Tülin ALP
Tarih: 06 May�s 2011

Cuma
Saat: 14.00

Yer: Suadiye Gönüllü Evi
Düzenleyen: Suadiye

Gönüllüleri
KAN BA�I�I

B�LG�LEND�RME
SEM�NER�

Tarih: 13 May�s 2011
Cuma

Saat: 14.00
Yer: Sahray�cedid

Gönüllü Evi
Düzenleyen:

Sahray�cedid Gönüllüleri
● SOSYAL ETK�NL�K

HIDIRELLEZ
KUTLAMASI

Tarih: 06 May�s 2011
Cuma

Saat: 19.30
Yer: 23 Nisan Park�

Düzenleyen:
Sahray�cedid Gönüllüleri

E��T�ME DESTEK
AMAÇLI BAHAR

�ENL���
Tarih: 8 May�s 2011

Pazar
Saat: 10.00

Yer: Fenerbahçe True
Blue Kar��s� Etkinlik Alan�)

Düzenleyen: Suadiye
Gönüllüleri

“SAVA� OYUNLARI”
T�YATRO OYUNU
Tarih: 9 May�s 2011

Pazartesi
Saat: 20.00

Yer: Bar�� Manço Kültür
Merkezi

Düzenleyen: Tiyatro
Gönüllüleri

TÜRK SANAT MÜZ���
KONSER�

Koro �efi: Bülent
YÜKSEL

Tarih: 9 May�s 2011
Pazartesi

Saat: 20.00
Yer: Kad�köy Evlendirme

Dairesi
Düzenleyen: Moda

Gönüllüleri
ANNELER GÜNÜ

KAHVALTI ETK�NL���
Tarih: 9 May�s 2011

Pazartesi
Saat: 09.30

Yer: Jimmy Joker
Düzenleyen:

Merdivenköy Gönüllüleri
SELMA HEPGÜL
TSM KONSER�
Koro �efi: Selma

HEPGÜL
Tarih: 9 May�s 2011

Pazartesi
Saat: 20.30

Yer: Kad�köy Halk E�itim
Merkezi

Düzenleyen:
Merdivenköy Gönüllüeri
TÜRK HALK MÜZ���

KONSER�
( Bu Co�rafyan�n Ezgileri

1)
Koro �efi: Nurettin

KARAKU�
Tarih: 10 May�s 2011 Sal�

Saat: 20.30
Yer: Kad�köy Evlendirme

Dairesi
Düzenleyen: Kriton Curi

Park� Gönüllüleri
ERENKÖY

GÖNÜLLÜLER� TSM
KONSER�

Koro �efi: Itr� �MANLI
Tarih: 10 May�s 2011 Sal�

Saat: 20.00
Yer: Caddebostan Kültür

Merkezi Büyük Salon
Düzenleyen: Erenköy

Gönüllüleri
S�YAS� M�ZAHIN 600
YILI A�AN ENGELL�

KO�USU
(Siyasi Mizah�m�z�

Anlatan Karikatürler
Hakk�nda Söyle�i )

Tarih: 11 May�s 2011
Çar�amba
Saat: 14.00

Yer: Fenerbahçe Mah.
Gönüllü Evi

Düzenleyen: Fenerbahçe
Mah. Gönüllüleri
TÜRK MÜZ���

KONSER�
Koro �efi: Göknil Bi�ak

ÖZDEM�R
Tarih: 11 May�s 2011

Çar�amba
Saat: 20.00

Yer: Kad�köy Evlendirme
Dairesi

Düzenleyen: Feneryolu
Gönüllüleri

TÜRK SANAT MÜZ���
KONSER�

Koro �efi: Caner BAKIR
Tarih: 12 May�s 2011

Per�embe
Saat: 20.00

Yer: Kad�köy Evlendirme
Dairesi

Düzenleyen: Fenerbahçe
Mah.  Gönüllüleri

T�YATRO,DANS ve
MÜZ�K �ÖLEN�

Tarih: 14 May�s 2011
Cumartesi
Saat: 19.00

Yer: Özgürlük Park� Amfi
Tiyatro

Düzenleyen: Gönüllü
E�itim ve Dan��ma

Merkezi
● KERMES

FENERYOLU
GÖNÜLLÜ EV�

KERMES�
Tarih: 6-7 May�s Cuma

–Cumartesi
Saat: 10.00-17.00

Yer: Özgürlük Park�
Düzenleyen: Feneryolu

Gönüllüleri
GELENEKSEL BAHAR
�ENL��� VE ANNELER

GÜNÜ
Tarih: 07 May�s 2011

Per�embe
Saat: 09.00

Yer: Ko�uyolu Park�
Düzenleyen: Ko�uyolu

Gönüllüleri
● GEZ�

CUMAKIZLIK - BURSA
TAR�H� DOKU GEZ�S�
Tarih: 06 May�s 2011

Cuma
Hareket Saati: 07.30

Hareket
Yeri:Caddebostan

Gönüllü Evi
Düzenleyen:

Caddebostan Gönüllüleri
GÜNÜRB�RL�K

SAPANCA GEZ�S�
Tarih: 12 May�s 2011

Per�embe
Hareket Yeri: 23 Nisan

Park�
Hareket Saati: 09.00

Düzenleyen:
Sahray�cedid Gönüllüleri

KO�UYOLU Gönüllü Evi’nde 19 Nisan Sal� günü “Çevre,
At�k ve Geri Dönü�üm” konulu bir seminer düzenlendi.
Kad�köy Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü

�ule Sümer ve ekibinin kat�ld��� seminerde “çevre, at�k ve
geri dönü�üm” konusunda görsellerle zenginle�tirilmi� bir
sunum yap�ld�. Yakla��k bir saat süren seminer sonunda

kat�l�mc�lara bez torba hediye edildi.

Ko�uyolu Gönüllü
Evi’nde çevre paneli

FENERBAHÇE Gönüllüleri, Galata Mevlevihanesi
kurucusu ve e�itmen Abdülhamit Çakmut’u a��rlad�.

Çakmut ve arkada�lar� Mevlana’n�n felsefesini anlatt�ktan
sonra ney ve ilahiler �eklinde sema gösterisi yapt�lar.

Çakmut, Mevlana felsefesini �u sözlerle anlatt�: “Mevlana
felsefesinin temelinde a�k vard�r. Mevlana’ya göre

tanr�ya ula�mak için gerekli olan en önemli �ey a�kt�r. Bir
bitki hayvan da sevebilir; ancak, hem bedeniyle, hem

bilinciyle, hem dü�üncesiyle, hem de belle�iyle sevebilen
tek varl�k insand�r. Mevlana bir kad�na duyulan a�k�

yüceltir; çünkü bir ba�kas�n� seven insan, kendisini, tüm
insanl���, evreni ve tanr�y� sevebilir. Mevlana, tüm

insanl��a derin bir sevgi beslemi�tir. Mevlana, insan�
yüceltmi� ve buna temel olarak insan�n yarat�c�

hürriyetini ve yap�p-edici iradesini göstermi�tir. Mevlana
insana verdi�i önemi Divan-� Kebir’ deki �u gazeliyle

anlatm��t�r : ‘Nice dilekleriniz var, ba��� istemedesiniz; bir
kendinize gelin art�k, ba����n ta kendisi sizsiniz. Gece

gündüz kavu�up bulu�ma a�k�ndas�n�z; fakat
kavu�man�n da ����� sizsiniz, bulu�man�n da; bundan

haberiniz yok, bunu anlam�yorsunuz.’

Sema gösterisi e�li�inde
Mevlana felsefesi

�SVEÇ’�N Upsala kentinde faaliyetini sürdüren W�K Müzik
Okulu, Kad�köy Belediyesi Müzik Gönüllüleri ev sahipli�inde

Kad�köy Evlendirme Salonunda bir konser verdi. Alt� ayr�
grup halinde sahne alan W�K Müzik Okulu’ndan 20 ö�renci,
konserde �skandinavya, Balkan ve �sveç folk müziklerinden
örnekler sundular. Ayr�ca programda Türk Halk Müzi�inden

örneklere de yer veren grup, her y�l dünyan�n farkl�
ülkelerinde konserler veriyor. Konser sonunda, Kad�köy
Belediyesi Gönüllü E�itim ve Dan��ma Merkezi Yönetim
Kurulu Üyesi Nesibe Müsevito�lu Belediye Ba�kan� Av.
Selami Öztürk ad�na gruba bir te�ekkür plaketi sundu.

Gece, Türk Halk Müzi�inin be�enilen eserlerinin yer ald���
türküler ile sona erdi.

�sveçli ö�rencilerden
Kad�köy’de konser

FENERBAHÇE Mahallesi
Gönüllüleri Deprem ve Afet

komitesi'nin, Kad�köy Belediyesi
ve Fenerbahçe Mahalle

Muhtarl���'n�n destekleriyle 12
Mart 2011'de ba�latt��� ''Deprem

Afet ve Acil Durum
Bilinçlendirme E�itimleri'nin 3.'sü

tamamland�. Proje kapsam�nda
Ekim 2010 tarihinde Fenerbahçe
mahallesi A, B, ve C bölgelerine
ay�r�l�p, toplamda A bölgesinde

286, B bölgesinde 265, C
bölgesinde 190 binan�n taramas�

yap�lm��t�. Daha sonra apartman yöneticilerine konu ile ilgili
e�itim kat�l�m formlar� verilmi� olup, apartmanlardan e�itimlere

kat�lacak olan kat�l�mc� say�lar� belirlendi. 30 Nisan Cumartesi

günü de Kad�köy Gençlik
Merkezi'nde, C bölgesi Deprem
Afet ve Acil Durum Bilinçlendirme
e�itimi verildi. Kad�köy Belediyesi
Çevre Koruma Müdürlü�ü BAK
E�itmeni Hakan Özdemir'in
verdi�i bu e�itime 60 duyarl�
mahalle sakini  kat�ld�. C
bölgesinde taramas� yap�lacak
100 binan�n Deprem Afet ve Acil
Durum Bilinçlendirme E�itimi  ise
Kas�m 2011'de verilecek.
Fenerbahçe Gönüllülerinin
bugüne dek yapt��� 3 e�itime

kat�lan 250 mahalle sakinine de Kat�l�m Belgeleri verildi.
Fenerbahçe Gönüllüleri, ileriki dönemlerde mahalleliye yang�n ve
ilk yard�m e�itimleri de verecek.

SAHRAYICED�D Gönüllüleri, her y�l oldu�u gibi bu y�l da
Kad�köy Belediyesi Evlendirme Dairesi’nde Türk Halk
Müzi�i gecesi düzenledi. Cengiz Kul yönetimindeki

koroyu dinlemeye gelenler aras�nda Kad�köy Belediyesi
Meclis üyelerinden Hüseyin Özdemir ve Gülçin Ergun ile
Kad�köy’ün gönüllü hocas� �nal Ayd�no�lu vard�. Gülçin
Ergun konu�mas�nda Kad�köy Belediye Ba�kan� Selami

Öztürk’ün selamlar�n� tüm Kad�köylülere iletti.
Sahray�cedid Gönüllüleri Ba�kan� Beyhan Ünlü de

önümüzdeki y�llarda daha güzel konserlerde bulu�mak
üzere e�lenceli geceyi sona erdirdi.

Sahray�cedid Gönüllüleri’nden
halk müzi�i konseri

SAHRAYICED�D Gönüllüleri önceki dönem ba�kan�
Güner Tolungüç ile Osmana�a Gönüllüleri önceki dönem

ba�kan� Cemal �mre 30 Mart 2011 tarihinde Belediye
Ba�kan� Sn. Selami Öztürk’ün k�yd��� nikâhla dünyaevine

girdiler. Gönüllü çiftimize mutluluklar diliyoruz. 

ERENKÖY Gönüllü Evi Sosyal Hizmetler
Komitesi Ba�kan� Çi�dem Aksel ve

üyeleri, 23 Nisan Çocuk Bayram� Haftas�
çocuklar� geziye götürdü. Göztepe Dost

Eller ��itme Engelliler �lkö�retim ve
anaokulundan 59 ö�rencinin kat�ld���
gezide, Forum �stanbul AVM içindeki

Turkuazoo (Akvaryum) ziyaret edildi.
Erenköy Gönüllü Evi Ba�kan Yard�mc�s�
Nesrin Kaynak ve Sosyal Komite üyeleri

ve  Dost Eller Okulu ö�retmenlerinin
refakatinde, 25 nisan Pazartesi günü

yap�lan gezide minikler doyas�ya
e�lendiler. 

Gönüllü çiftimize mutluluklar
Miniklerin akvaryum keyfi

KADIKÖY Belediyesi Göztepe
Gönüllüleri, Ö�retim Görevlisi

Simay Bodur tarafından
yürütülen Çocuk Sanat

Atölyesi kapsamında
hazırlanan, tamamen katı

atıkların kullanılmasıyla
hazırlanan 2023 Çevre

Maketleri'ni, KOZZY Alı�veri�
Merkezi Sanat Galerisi’nde
sergilediler. Ya�ları 5 ile 12

arasında de�i�en çocukların
“Cumhuriyetin 100. Yılında

nasıl bir dünyada
ya�ayaca�ız?” sorusuyla gerçekle�tirdi�i; rüzgar enerjisiyle
çalı�an roketle, dilek da�ı, orman adası gibi isimler verdi�i

maketler her ya�tan izleyicinin yo�un ilgisiyle kar�ıla�tı.

16 Nisan  Cumartesi günü
konuyla ilgili düzenlenen etkinlik,
Göztepe Gönüllüleri Ba�kanı
Nihal Co�kun’un konu�masıyla
ba�ladı. Ardından Sanat Atölyesi
ö�rencilerinden Emircan
Aykutalp’in keman dinletisi
sundu�u etkinlik kapsamında,
''Zaman I�ı�ında Kadıköy'' isimli
kar�ıla�tırmalı Belgesel Foto�raf
Sergisi de açıldı. Osmanlı'nın son
dönemlerinden ba�layan
Kadıköy görüntülerinin, bugün
aynı açılardan çekilmi�

görüntülerinin bir arada sunuldu�u sergi, özellikle eski
Kadıköylülerin yo�un ilgisine neden oldu. Sergiler 16-24
Nisan 2011 tarihleri arasında açık kaldı.

Çocuklardan dünyaya mesaj var

Geçmi� dönem Gönüllü ba�kanlarından
Mehmet Eröz, 1 Mayıs Pazar günü hakkın

rahmetine kavu�tu. Kadıköy Belediyesi
Gönüllü E�itim ve Danı�ma Merkezi

Yönetim Kurulu, Eröz'ün ailesine, Müzik
Gönüllüleri'ne, Kadıköy Belediyesi Gönüllü

camiasına ba�sa�lı�ı diledi. Öte yandan
Erenköy mahallesinin genç sakinlerinden

Turgut Bora da 5 yıl önce trafik kazası
geçirerek engelli ya�ama mahkûm

olmu�tu. Kadıköy Belediyesi Kültür ve
Sosyal ��ler müdürü Tülin Ergüner
Belediye Meclisi Engelli Komitesi

üyelerinden Nurhan Kutman  ve Ay�en
Gürer ile Rana Be�e Poliklini�i

doktorlarının da  ziyaretine giderek
sorunlarını payla�tı�ı Bora, 21 Nisan 2011

tarihinde vefat etti. Kendisine tanrıdan
rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır dileriz.

Gönüllülerin 2 kayb�

Fenerbahçe’de seminerler
FENERBAHÇE Gönüllüleri, geçti�imiz hafta
2 önemli seminere imza att�. �lk olarak NLP
Uzman ve E�itmeni Cengiz Eren, 27 Nisan
Çar�amba günü konuk oldu�u Fenerbahçe

Mah. Gönüllü Evi'nde bir NLP semineri verdi.
NLP'nin olan� fark etmemizi sa�lamaya
yarayan teknikleri kapsad���n� aç�klayan
Eren, ''Bugün ileti�imde, reklamlarda,

kamuoyuna aktar�lan mesajlarda, gündem
de�i�tirmekte, anne ve babalar taraf�ndan

çocuklar üzerinde, tarikatlarda, cemaatlerde,
daha aç�kças� insan�n oldu�u her alanda
kullan�l�yor. Ço�u kimse NLP tekniklerini

kulland���n� bile bilmiyor. Burada
Türkçemizin karma��kl��� da göz önüne
al�nd���nda NLP tekniklerinin kullan�lma

modeli çok önemli sonuçlara yol
açabilmektedir'' dedi.  Eren, NLP

tekniklerinin kullan�ld��� alanalr� da �öyle
özetledi; ''Ki�inin söyledi�i cümlelerin

etkisinin ve bunlar� yol açt��� etkilerin fark
edilmesinde, kurum içindeki ileti�im ve bilgi

payla��m�nda, reklamlar ve sloganlar�n
etkilerinin fark edilmesinde, geçmi�te

ya�anan tecrübelerin etkilerinin ortadan
kald�r�lmas�nda, kariyer planlama ve insan

kaynaklar�nda, ö�renciler için s�nav stresinin
ortadan kald�r�lmas�nda ve panik atak,

depresyon, kekemelik ve benzeri durumlar�n
de�i�iminde''

SAFRA KESES� SORUNLARI
Dr. Erol Türkmen de 28  Nisan Per�embe

günü Fenerbahçe Mahallesi Gönüllü Evi'nde
safra kesesinin önemi konulu bir seminer

verdi. Safra kesesinin, karaci�erin alt
k�sm�nda karaci�erden salg�lanan safran�n
yo�unla�arak depoland��� torba �eklindeki

organ oldu�unu an�msatan Türkmen, ''
Depolanan safra sindirim s�ras�nda ince

barsa�a salg�lanarak ya�lar�n ve vitaminlerin
emilimini sa�lar. Safra kesesi fonksiyon

bozuklu�unda safra içinde bulunan
kolesterol ve pigmentler yo�unla�arak ta�

olu�turur . Genetik yap�, kolesterolden
zengin beslenme,�i�manl�k ta� olu�umunun

ba�l�ca sebepleridir. Özellikle a��r
yemeklerden sonra karn�n sa� üst

bölümünde ba�layan a�r�lar, haz�ms�zl�k

�ikayetleri safra ta��n�n belirtisi olabilir'' dedi.
Türkmen, ultrason ile kolayl�kla te�his

konuldu�unu vurgulayarak, ''Safra ta�lar�
bazen y�llarca belirti vermeden kalabildi�i
gibi  kanallar� t�kayarak sar�l�k yapmas�,

pankreas kanal�n� t�kay�p çok a��r seyreden
pankreas enfeksiyonlar�na sebep olmas�,

hatta azda olsa safra kesesi kanseri  riskleri
göz ard� edilemez. Geli�mi� teknoloji
sayesinde hastan�n ya�am kalitesini

bozmadan ve hastay� k�sa sürede normal
hayat�na döndüren “laparaskopik

Kolesistektomi” ameliyat� ile sorun kolayl�kla
çözülmektedir'' bilgisini verdi. 

Apartman yöneticilerine deprem e�itimi

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

MAHALLELER�N� SAH�PLENMEK,

DOSTLUKLARIN KURULMASINI �STEYEN

KADIKÖYLÜLER�

KADIKÖY BELED�YES�

GÖNÜLLÜLER�N�N

ARASINA  KATILMAYA

DAVET ED�YORUZ.
Bilgi için Gönüllü E�itim ve Dan��ma Merkezi’ne çay

içmeye davet ediyoruz.
�LET���M: 216 346 57 57 / 541 95 73 / 541 95 74

E-MA�L:GonulluMerkezi@kadikoy.bel.tr

Gönüllülerden gül da��t�m�Gönüllülerden gül da��t�m�Gönüllülerden gül da��t�m�Gönüllülerden gül da��t�m�Gönüllülerden gül da��t�m�Gönüllülerden gül da��t�m�
Gö nül lü le rin gül da �� t�m la r� sü rü yor. On lar -

dan bi ri 14 Ni san Per �em be gü nü Os ma na -
�a Gö nül lü Evi'nde ger çek le� ti ril di. Ka d� -

köy Be le di ye si'nin ha z�r la d� ��, bir ba har �en li �i
için de ge çen gül da �� t� m� ya p�l d�. Gül Da �� t� m� na
Park ve Bah çe ler Mü dü rü Gü le ser Or han, Gö nül -
lü E�i tim ve Da n�� ma Mer ke zi Yö ne tim Ku ru lu
üye le ri ka t�l d� lar. Ha va �art la r� n�n kö tü ol ma s� na
ra� men ma hal le li nin et kin li �e ka t� l� m� çok yük -

sek ti. Ha san pa �a Ma hal le si Gö nül lü le ri, Ka d� köy
Be le di ye si'nin üret ti �i gül fi dan la r� n� Gö nül lü
Evi'nde hal ka da ��t t� lar. Gö nül lü ler, çev re es na f� n�
da zi ya ret ede rek ça l�� ma la r� hak k�n da bil gi ver -
dik ten son ra gül le ri ni sun du lar. Ma hal le hal k�, Ka -
d� köy Be le di ye si'nin bu hiz me ti ni tak dir le kar �� la -
y�p de va m� n� di le di ler. Sah ra y� ce did Gö nül lü le -
ri’nin bu lun du �u 23 Ni san Par k�’nda da gül da �� -
t� m� ger çek le� ti ril di.

Mehmet Eröz

Turgut Bora
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�ZN�K’TE SAH�B�NDEN SATILIK Ç�FTL�K ARAZ�LER� &
DO�A, KÖY, ORMAN MANZARALI & MÜSTAK�L

TAPULU & �STANBUL’A 2 SAAT & YALOVA’DAN 1 SAAT
3.323 m2           18.000 TL.
2.956 m2           16.000 TL.
2.327 m2           13.000 TL.
1.860 m2           12.000 TL.

715 m2             9.000 TL.
�HT�YAÇTAN  DOLAYI 

�NANILMAZ  UYGUN F�YATLAR….
TEL. 0216 700 22 43
CEP. 0532 400 82 85

ADRES: Halita�a Cad. Vahap Bey sok. No: 15  Kat: 4
Ayazo�lu ��han� / KADIKÖY

BU FIRSAT
KAÇMAZ

� Ya�ar Kemal’in Röportajları
60 Ya�ında

Röportaj yazarl���na gönül verenler
kadar, türün merakl�lar� için de bir “ders
kitab�” niteli�indeki Röportaj Yazarl���nda
60 Y�l, Ya�ar Kemal’in röportaj

serüveninden bir seçki sunuyor. Yap� Kredi
Yay�nlar� taraf�ndan yay�mlanan kitaba, Ara
Güler’in 26 Ya�ar Kemal foto�raf� e�lik
ediyor. Ülkemizde modern röportaj
yazarl���n�n öncüsü olan Ya�ar Kemal’in
Anadolu’yu 12 y�l ad�m ad�m dola�arak
yazd��� ve yay�mland��� dönemde büyük
olay yaratan, okuyucuyu sarsan röportajlar�
tam 60 ya��nda! Yap� Kredi Yay�nlar�, ilk
röportaj� 17 May�s 1951’de yay�mlanan
usta yazar� Röportaj Yazarl���nda 60 Y�l adl�
özel bask� bir kitapla selaml�yor. 

“�nce Memed neyse röportajlar�m odur”
diyen Ya�ar Kemal’in 60 y�ll�k röportaj
serüveninden bir seçki sunan kitap,
1952’de Cumhuriyet’te yay�mlanan
Hasankale Yerle Biradl� röportaj� da y�llar
sonra okurla bulu�turuyor. Kitab�n bir di�er
özelli�i de foto-röportaj ustas� Ara Güler’in
ço�u ilk kez gün�����na ç�kan Ya�ar Kemal
foto�raflar�na yer vermesi. Kullan�lan 26
siyah-beyaz foto�raf, iki eski dost olan Ara
Güler ve Ya�ar Kemal’in yapt�klar� ortak
çal��ma sonucu seçildi. 

Röportaj yazarl���na gönül verenler
kadar, türün merakl�lar� için de bir “ders
kitab�” niteli�indeki Röportaj Yazarl���nda
60 Y�l romanlar�nda Anadolu insan�n�n
gerçek dünyas�n� destans� boyutlara
ta��yan, ya�anm�� gerçe�in, mitlerin,
efsanelerin evreninden ço�altan Ya�ar
Kemal’in klasikler aras�nda yerini alm��
toplam on iki röportaj�na yer veriyor:
Diyarbak�r, Kaçakç�lar Aras�nda 25 Gün,

Hasankale Yerle Bir,
Görülmemi� Lüfer
Ak�n�, Sait Faikle
Görü�me, Ma�ara
�nsanlar�, Sahaflar
Çar��s�, Füreyan�n Çini
Cenneti, Yanan
Ormanlarda Elli Gün,
Peri Bacalar�, Neden
Geliyorlar? ve Bir Bulut
Kayn�yor. Kitapta
ayr�ca A�ustos 1975’te
Milliyet Sanat
dergisinin röportaj
soru�turmas�na verdi�i
yan�tlar da Röportaj
Üstüne ba�l���yla yer al�yor. 

Kitap, Ya�ar Kemal’in röportaj türü
üzerine görü�lerini dile getirdi�i Röportaj
Üstüne adl� yaz�yla ba�l�yor. Yazar,
“Röportaj bir edebiyat dal� m�d�r?”
sorusuna bu yaz�da aç�kl�k getiriyor:
“Röportaj bir edebiyat say�labilir mi? Bu
soruyla çok kar��la�t�m. Röportaj� bir
edebiyat dal� saymak ne, röportaj bal gibi
edebiyatt�r. Onu haberden ay�ran nitelik
onun edebiyat gücüdür. Haber bir yaratma
de�ildir, bir ta��mad�r. Röportaj bir
yaratmad�r. Gerçe�e, gerçe�in, ya�am�n
özüne yarat�lmadan var�lamaz. Yaratmadan
hiç kimse hiçbir �ekilde gerçe�i
yakalayamaz, yakalarsa da kar��s�ndakine
anlatamaz. Haber gerçek de�il mi, bence
haber gerçe�in simgesidir. Haberin
arkas�nda neler var, neler dönüyor, ne
ya�amlar, dramlar, sevinçler var, haber
bunu bize veremez. Röportaj haberin
varamad��� yere varand�r, nas�l, yaratarak,
gerçe�i de�i�tirerek de�il, yaratarak.” 

Bu kitap sayesinde y�llar sonra gün
�����na ç�kan Hasankale Yerle Birba�l�kl�

röportaj, 1952 y�l�ndaki Erzurum depremi
sonras�nda ya�ananlar� olanca canl�l���yla
hat�rlat�yor. Â��k Veysel’i Sivas’taki
köyünde ziyarete giden Ya�ar Kemal,
Erzurum’a ba�l� Pasinler’de büyük bir
y�k�ma yol açan depremi �stanbul’a
dönmeye haz�rlan�rken ö�renir ve hemen
Hasankale’ye hareket eder. O günlerde
Sivas’ta bulunmas�, Ya�ar Kemal’in
deprem bölgesine ula�an ilk gazeteci
olmas�n� sa�lar ve deprem haberleri onun
arac�l���yla Türkiye’ye duyurulur. Evlerin
büyük bölümünün y�k�ld���, insanlar�n eksi
30 derecede çad�rlarda ya�am mücadelesi
verdi�i Hasankale’nin içler ac�s� durumu
Ya�ar Kemal taraf�ndan tüm ç�plakl���yla
okurlara aktar�l�r. Bölgede yakla��k bir ay
kalan ve röportajlar�n� telefon arac�l���yla
yazd�ran Ya�ar Kemal, depremzedelerin
ac�lar�na ortak olur, onlarla birlikte çad�rda
kal�r. 

Röportaj Yazarl���nda 60 Y�l,
günümüzde “söyle�i” ile kar��t�r�lan,
unutulmaya yüz tutmu� bir gelene�i bize
yeniden hat�rlat�yor.

KÖ�ES�K�TAP
Hazırlayan: Ula� YILMAZ

ulas1980@gmail.com

BAHARI KARŞILAMA TURLARIMIZ
● 7  May�s Üç Otantik Köy Bir Arada Turu (Cumal�k�z�k-Saitabat-Misi) (Günübirlik)
● 7-8 May�s  Edirne Turu (1 Gece Konaklamal� Yemekli- Müzikli)
● 11  May�s Eskihisar-Hereke Turu (Günübirlik)
● 14-15 May�s Trenle Eski�ehir-Odunpazar� Turu 1 Gece Konaklamal�, Yar�m

Pansiyon (Aç�k Büfe, Müzikli)
● 18-22  May�s Side (3 Gece Her�ey Dahil Konaklamal�, Denize S�f�r Tesis, Ula��m

Dahil)   
● 19-22  May�s  Kastamonu- Amasra-Safranbolu Turu (2 Gece Konaklamal�, Yar�m

Pansiyon)
● 25-27  May�s Yalova Thermalium (2 Gece Konaklamal�, 5 Y�ld�z, Yar�m Pansiyon-

Aç�k Büfe) - Kapl�ca Turu-Yürüyen Kö�k Gezisi dahil.
● 27-29 May�s  Bozcaada Turu (1 Gece Konaklamal�)
● 28-29 May�s Düzce Akçakoca-Efteni Gölü-�elaleler (1 Gece konaklamal� Tam

Pansiyon)                                         
● 29 May�s Acarlar Longozu  (Günübirlik)  
● 4-5  Haziran Trenle Eski�ehir-Odunpazar� Turu 1 Gece Konaklamal�,  

Yar�m Pansiyon (Aç�k Büfe, Müzikli)  
● 8  Haziran  Polonezköy - Riva - Yemekli (Günübirlik)             
● 5-11 Haziran Ad�m Ad�m Karadeniz Turu    

Ba�dat Cad. No: 517/B Çatalçe�me mevkii Bostanc�/�stanbul
0216 372 35 77 / 78

www.tatilkeyfiburada.com

Ayr�ca Gruplara Özel Geziler Tertip edilir.   

● Seyhan KALKAN VAY�Ç

An�l Bay han ile Pa ul Mor gan çif tin -
den so kak hay van la r� na ni kah �e -
ke ri ta d�n da bro �ür lü des tek geldi.

Bay han ile Mor gan, ni kah tö ren le ri ne ka -
t� lan ki �i le re ni kah �e ke ri ye ri ne so kak
hay va n� n�n fo to� ra f� n�n yer al d� �� bro �ür
da �� ta cak. Ka d� köy lü ola rak Ka d� köy Be -
le di ye si So kak Hay van la r� n� Ko ru ma ve
Ba r�n d�r ma Mer ke zi’nin ça l�� ma la r� na gö -
nül lü ola rak her za man mad di ve ma ne vi
des tek te bu lun mak is te di �i ni ifa de eden
An�l Bay han, “Ni kah ha z�r l� �� m�z s� ra s�n -
da ni kah �e ke ri ne ay r� la cak pa y�n da ha an -
lam l� bir ye re ak tar ma n�n yol la r� n� ara d�k.
Kad�köy Be le di ye si So kak Hay van lar�n�
Ko ru ma ve Bar�nd�rma Mer ke zi’nin
‘Kad�köy’ün kö pek le ri’ adl� in ter net si te -
si ne, ni kah �e ke ri da��tmak ye ri ne Ba r�n -
d�r ma Mer ke zi’ne des tek te bu lun mak is te -
di �i mi zi be lir ten bir me saj gön der dik.
Mer kez’in ak tif üye le rin den P� nar Sat�o� -
lu bi zim le ile ti �i me geç ti. Mer kez’in ça l�� -
ma la r� hak k�n da bil gi al d�k. P� nar Ha -
n�m’�n yön len dir me si ile �e ker ye ri ne da -
�� ta ca �� m�z bro �ür ler haz�rla d�k” di ye ko -

nu� tu. 
■ “M� N�K DOST LA RI MIZ

DES TEK BEK L� YOR”
Bro �ü rün üze rin de ki fo to� ra f�n

Ba r�n d�r ma Mer ke zi’nin gö nül lü üye -
le rin den fo to� rafç� Ali Ba had�r Mi ni -
ba�’a ait oldu�unu vur gu la yan Bay han,
�öyle de vam et ti: “Umar�z bu ve si leyle
Ba r�n d�r ma Mer ke zi’ni des tek le yen le -
rin sa y� s� da ha da ar tar. Mi nik dost la r� -
m� z�n en önem li ih ti yac� ken di le ri ne
mut lu bir yu va bu la bil mek. Bun dan
son ra da des tek ver me ye de vam ede ce -
�iz.”

● Sinem TEZER

Ka d� köy Dum lu p� nar Ma hal le si’n de
1994 y� l�n da ku ru lan Ne ri man �r fan
Ak ça Mes le ki E�i tim Mer ke zi,

mes le ki e�i tim de en ye ni ve en iyi ol ma y�
he def li yor. Mer kez ’de ha len 550 ç� rak ö� -
ren ci kal fa l�k e�i ti mi al� yor.

Ç� rak, kal fa  ve us ta la r�n mes le ki
e�i tim al ma la r�, bil gi li, be ce rik li, mes le -
�i ni se ven ve ken di ne gü ve nen bi rey ler
ola rak ye ti� me le ri için hiz met ve ren
Mer kez, ö� ren ci le ri ni 21. yüz y� l�n ge li -
�en ih ti yaç la r� na ce vap ve re bi le cek bil gi
ve be ce ri ler le do nat ma y� amaç l� yor.
Mer ke ze, zo run lu te mel e�i ti mi ni ta -
mam la d�k tan son ra, ger çek i� or ta m�n da
ça l� �a rak mes lek ö� ren mek is te yen en az
14 ya �� n� dol dur mu� ki �i ler de vam edi -
yor. Ç� rak ö� ren ci ler, haf ta da bir gün
oku la ge le rek teo rik e�i tim al� yor, di �er
gün ler ise i� yer le rin de pra tik e�i ti me gi -
di yor. 

E�i tim kap sa m�n da 32 ana mes lek
al t�n da bu lu nan 167 mes lek da l�n da kal -
fa l�k, us ta l�k ve us ta ö� re ti ci lik e�i ti mi
ve bel ge le ri ve ri li yor. Gen cin den ye ti� -
ki ni ne ka dar her ya� tan ö� ren ci bu mer -
kez de e�i tim ala bi li yor. Bu nun için en
önem li �art ise bel ge al mak is te dik le ri
mes lek te ça l� �� yor ol mak ya da ça l�� m��
ol mak. Bel ge al mak is te ni len mes lek te
ye ter li sü re ler de ça l�� ma la ra sa hip ki �i -
le rin, bu ça l�� ma la r� n� bel ge len di re bil -
me le ri du ru mun da, e�i tim gör me den di -
rek s� nav la ra ka t� la rak ba �a r� l� ol ma la r�
du ru mun da bel ge al ma la r� da müm kün
olu yor.

■ ‘AMA CI MIZ, BE CE R� L�
�� GÜ CÜ YE T�� T�R MEK’ 

“Ge li� mi� li �in anah ta r� e�i tim, kal -
k�n ma n�n te me li mes le ki e�i tim” slo ga -
n�y la yo la ç�k t�k la r� n� be lir ten Ne ri man

�r fan Ak ça Mes le ki E�i -
tim Mer ke zi Mü dü rü
S. Tur gay Ün lü eser,
“ G e  l i �  m i �  l i  � i n
anah ta r� e�i tim,
kal k�n ma n�n te me -
li de mes le ki e�i -
tim. Biz de bu dü -

�ün ce den ha re ket le e�i tim ve ri yo ruz”
de di.   

“Ö� ren ci le ri mi zi, ül ke nin ih ti yaç
duy du �u be ce ri li i� gü cü ha li ne ge tir -
mek, te mel ama c� m�z” di ye söz le ri ne
de vam eden Ün lü eser, mer kez le il gi li �u
bil gi le ri ver di: 

“Üre ten, ça l� �an, dü �ü nen ve dü �ün -
dü �ü nü uy gu la yan ne sil ler ye ti� tir me
gay re ti ile uz la� ma, pay la� ma ve gi ri -
�im ci lik bi lin ci ge li� mi�, risk ala bi len,
ül ke mi zi ça� da� uy gar l�k dü ze yi nin üze -
ri ne ç� ka ra bi le cek iyi yurt ta�, iyi in san
ve iyi mes lek ele ma n� ye ti� tir mek ku -
rum sal ama c� m�z. Ana do lu Ya ka s�
Denk lik �� lem le ri, Ç� rak Ö� ren ci, Kal fa -

l�k, Us ta l�k, Us ta Ö� re ti ci lik i� -
lem le ri nin ya p�l d� �� mer ke zi -

mi ze tüm Ka d� köy lü le ri
bek li yo ruz.” 

■ S�S TE M�N
ÇI RAK � REN C� YE

SA� LA DI �I
YA RAR LAR

Ö� ren ci nin S.G.K.
prim le ri (i� ka za s�, mes lek

has ta l�k la r� ve nor mal has ta l�k
prim le ri)    dev let ta ra f�n dan öde ni yor.
Mes le ki bil gi ve be ce ri ka za n� yor lar.
Ay r� ca tüm ö� ren ci lik hak la r�n dan ya -
rar la n� yor lar. Mes le ki ye ter li lik le ri ala -
cak la r� bel ge ile dev let ta ra f�n dan tes cil
edi li yor, Üc ret le ri, as ga ri üc re tin yüz de
30’un dan az ol ma mak kay d�y la i� ve ren
ta ra f�n dan öde ni yor. Aç�k ö� re tim den li -
se ye, ak �am li se si ne ya da yük sek ö� re -
ni me ç� rak l�k e�i ti miy le bir lik te de vam
ede bi li yor lar. 

Mer kez le il gi li ay r�n t� l� bil gi al mak
ve ka y�t ol mak için a�a �� da ki web si te si -
ni zi ya ret ede bi lir si niz. http://www.ne -
ri ma nir fa nak ca.meb.k12.tr/

Anıl Bayhan ile Paul Morgan çiftinin nikah
törenlerinde nikah �ekeri yerine sokak hayvanının

foto�rafının yer aldı�ı bro�ür da�ıtılacak.

“Ni kah �e ke ri
ta d�n da des tek”

KADIKÖYLÜ yazar
Gökhan Önce, önceki
hafta hayat�n� kaybetti.
Kad�köy Belediyesi'nce

yay�mlanm�� olan
''Kendine Özgü Bir Semt
MODA'' kitab�n�n yazar�

olan Önce, s�ras�yla
Robert Koleji, Beyo�lu
Erkek Lisesi ve �stanbul

Güzel Sanatlar Akademisi
Dahili Süsleme Bölümü’nden mezun oldu.
Ye�ilköy Havalan�'nda meydan �efli�i, Koç

Holding'de stajyer müdürlük, Olimpic
Havayollar�'nda çe�itli müdürlükler ve Kauçuk

Sanayi �irketi'nde temsilcilik yapt�. Ya�am�
boyunca sosyal hizmetlerin her dal�nda hizmet

verdi. Aralar�nda Moda Lions, Türkiye Körler Vakf�,
Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakf�'n�n da

bulundu�u çok say�da dernek ve kurumda görevler
ald�. Sporla da ilgilendi, yelken hakemli�i yapt�.

Türkiye'ye körler için ilk
k�rma beyaz bastonu

getiren ki�iydi.  Gökhan
Önce'nin yönetim

kurulu üyeli�i yapt���
Kad�köy Kültür Dostlar�

Derne�i'nin eski
Ba�kan� Demir Alp
Serezli, ölümünün
ard�ndan Önce'ye

hitaben duygusal bir
mektup kaleme ald�.

Serezli, ''Ölüm
haberinizi al�r almaz

ileti�im a��m�zdaki tüm
dostlar�m�za duyuruda
bulunduk. Sizi üzmek

istemem ama, Moda Camii’ndeki cenaze töreninde
'Gökhan Önce ne yaz�k ki yaln�z b�rak�lm��t�'. Yak�n

çevreniz d���nda, u�runda didindi�iniz, kitab�n�
yazmak için y�llarca dirsek çürüttü�ünüz Modal�lar
ortada yoktu. Eski derne�imizden ise birkaç ki�i

d���nda kimseyi göremedim. Kabul ederseniz
sizden Modal�lar ad�na özür diliyorum'' diye yazd�.

Gökhan Önce
yaşamını yitirdi

8 MAYIS Anneler Günü’nde Optimum
Outlet’te en e�lenceli aktivitelerin yan� s�ra
en yüksek al��veri� yapan anneleri k�ymetli

hediyeler bekliyor olacak. Optimum
Outlet’te al��veri�in yan� s�ra Anneler

Günü’ne özel gerçekle�ecek olan
etkinliklere anneler ve çocuklar� birlikte

kat�labilecek ve sonras�nda sürpriz
hediyeler kazanabilecekler. 8 May�s Pazar
günü Optimum Outlet’te gerçekle�ecek

etkinlikler aras�nda Cup
Cake Yap�m ve Süsleme

Atölyesi, Kurabiye
Süsleme Atölyesi,

Mum Yap�m
Atölyesi, Karikatür

Atölyesi,
Tak� Tasar�m
Atölyesi, Ebru

Etkinli�i
bulunuyor. 

Anneler
Optimum’a

Gencinden yeti�kinine kadar her ya�tan ö�rencinin e�itim
alabildi�i Dumlupınar’daki Neriman �rfan Akça Mesleki E�itim

Merkezi’ne kayıt olabilmenin �artı, belge almak istenen
meslekte çalı�ıyor olmak ya da önceden çalı�mı� olmak. 

Kad�köy’de bir mesleki
E��T�M MERKEZ�
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● Semra ÇELEB�

UZUN süre Berlin’de ya�ayan ve
Kad�köy-Kreuzberg Karde� �ehir
Dernekleri Yönetim Kurulu Üyesi

olarak Almanya’da birçok ba�ar�l�
etkinlikte imzas� olan Serpil Ayd�nl�’n�n

Kad�köy’ün geçmi�ten bugüne
foto�raflar�ndan olu�an sergisi,

Kad�köy Belediyesi Caddebostan
Kültür Merkezi’nde aç�ld�. Kad�köy

Kültür Sanat Derne�i ve Kad�köy
Belediyesi Müzik Gönüllüleri’nin ev

sahipli�inde Türkiye’de ilk kez aç�lan
sergide, Ayd�nl�’n�n uzun süren

ara�t�rma ve ar�iv çal��mas� sonucu
bir araya getirdi�i Kad�köy foto�raflar�

bulunuyor. 19. yüzy�l ortalar�nda
Çaml�ca tepesinden çekilmi� bir

Kad�köy foto�raf�yla ba�layan sergi,
2008’de Serpil Ayd�nl�’n�n yine ayn�

noktadan çekti�i beton binalarla dolu
foto�rafla son buluyor. 
3 May�s Sal� günü yap�lan sergi
aç�l���nda görü�tü�ümüz Serpil
Ayd�nl�, ilk kez 2006’da Kreuzberg’de
aç�lan ve sonras�nda gördü�ü ilgi
nedeniyle Berlin’in birçok farkl�
mekan�nda sergilenen foto�raflar�n�n
nihayet Kad�köylülerle bulu�mas�ndan
dolay� duydu�u mutlulu�u dile getirdi.
Ayd�nl� sergiyle ilgili �unlar� söyledi:
“Amac�m Kad�köylülere Kad�köy’ü
anlatmak de�il. Kronolojik s�rayla
sergiledi�imiz foto�raflarda görülüyor
ki Kad�köy y�llar içinde çok de�i�ti.
Amac�m yeni nesillere Kad�köy’ü
geçmi�i, dünü ve bugünüyle
tan�tmak.” Kad�köy Belediyesi
Caddebostan Kültür Merkezi 3. Kat
Fuaye’de aç�lan sergi 13 May�s’a
kadar görülebilir. 

nsan l� ��n bes le ne bil me mü ca de le sin den, ye mek ye me -
ye ge çi �i mil yar lar la öl çü len se ne ler al m�� t�r. Ça �� m�z da
bi le kar n� n� do yu ra bil mek der diy le ya �a yan la r�n sa y� s� n�n
az ol ma d� �� bi li ni yor. Sof ra me se le si ise bir ba� ka ko nu -

dur. Öte yan dan deh �et li bir �e kil de ar tan her tür lü üre tim, sos -
yal ya �a ma sü rek li ye ni lik ler ve de �i �ik lik ler ge ti ri yor. �n san lar
her an ken di le ri ni bel ki hiç dü �ün me dik le ri, ta sar la ma d�k la r� tü -
ke tim bi çim le ri ile ba� ba �a bu lu ve ri yor lar. Ço �u za man ken di
ira de le ri ve se çim le rin den kay nak lan ma yan al�� kan l�k lar, dav ra -
n�� ka l�p la r� na ge çi ve ri yor lar. Hat ta bir çok la r� bu ye ni ka l�p la r�
ken di is tek le ri ve seç tik le riy le ya �a d�k la r� na da hük me di ve ri yor -
lar. Son y�l lar da usul usul ba� la y�p, gi de rek �id det le nen ve özel -
lik le �e hir ha ya t� n�n yay g�n la �an mo da la r�n dan bi ri de ‘ye mek
mu hab be ti’. Mu hab bet de me min ne de ni, ‘ye me ey le mi’ ka dar,
hat ta da ha çok, ha ya t�n bu do �al ol gu su nun ga ze te le re, te le -
viz yon prog ram la r� na, der gi ve ki tap la ra ko nu olup dil len me si;
ce mi yet ha ya t�n da bir mu hab bet ve ya �am key fi/ ka li te si de �e -
ri di ye yer al� ver me si dir. �n san c�k la r� bir ‘ye mek mu hab be ti’dir
sar d�. Or ta l�k ta ye mek ta rif le ri, ye ni ye mek ‘ke �if’le ri uçu �u yor.
�e hir ha ya t� ge li� tik çe, bu mu hab bet de ar t� yor.

Ar t�k ye mek me kân la r� da çe �it len di. Da ha yir mi yir mi be�
y�l ön ce si ne ka dar ye mek ye ni len yer ler, ‘a� ç� dük kân la r�’, iç ki
de ve ri len lo kan ta ve mey ha ne ler ile bü yük otel le rin res to ran la -
r� ve ba z� lüks res to ran lar d�. Ke bap ha ne ler ve sand viç çi ler de
böy le si ne yay g�n de �il di. He le he le �tal yan’�n dan Mek si ka l�’s� na,
Cin li’sin den Fran s�z’� ve ben zer le ri ne de �i �ik süs lü-püs lü; ye �il -
li-k�r m� z� l�-tu run cu lu; ko ca ta bak l�, cins-cins sos lu; sa la ta kâ se -
li her bi rin den �e hir le rin ba� ka ba� ka semt le rin de �u be le ri olan
lo kan ta zin cir le ri hiç yok tu. Par don, bun la ra ‘ca fe-bar’ ve ya
‘bis tro’ ya da ‘pub’ gi bi isim ler ve ril di �i ni ve ‘lo kan ta’ gi bi de mo -
de ta bir ler le ta n�m la na ma ya cak la r� n� da be lirt me li… Ke bap ha -
ne le ri ise vur gu la ma ya ge rek yok. On lar, �e hir le ri bir i� gal or du -
su gi bi sar m�� lar d�r. Kor ku la r�y la uzak tan i�a ret le ri ni ve ça� r� la -
r� n� du yu rur lar. Es ki dev rin ar t�k za val l� la �an a� ç� dük kân la r�, lo -
kan ta la r� ve on la r�n ha z�r la d� �� ye mek çe �it le ri git gi de aza l�p, ye -
ni lez zet le rin is ti la s� na bo yun e� mek te ler… Bur ger ci ler de ke -
bap ha ne ler le bir lik te ye ni ak� m�n ve i� gal güç le ri nin ön de ge len
müt te fik le rin den dir. Bun lar i�in me kân sal ve ti ca ri yan s� ma la r�…

Ge le lim ‘mu hab bet’ ko nu su na… Bir ke re ye mek ya z� la r� ve
te le viz yon prog ram la r� al d� ba �� n� git ti. Ko ca ko ca eko no mist ve
kö �e ya zar la r� n�n, ede bi yat ç� ve sa nat ele� tir men le ri nin ilk ye -
mek ya zar la r� ola rak ken di le ri ni fe da eder ce si ne or ta ya at ma la -
r�y la ba� la yan ye mek ya zar l� �� se rü ve ni, da ha son ra uz man sa -
y� lan lar la ge li� ti. Ar t�k her ga ze te nin ye mek (par don gas tro no mi)
ya za r� var gi bi… Es ki nin ‘a� ç�’, ba� a� ç�, us ta a� ç� gi bi ta bir le ri
ra fa kalk t�. Ar t�k ‘�ef’ di ye cek si niz. Pe ki, ya ka d�n olur sa ne de -
me li..? Ger çi us ta a� ç� la r�n da (ya ni �ef le rin), bü yük ter zi le rin de
ka d�n ola n� yok tur; cüm le si er kek k�s m�n dan d�r ama ha n�m ye -
mek ya zar la r� n�n da bir kaç za man d�r ye mek mu hab be ti ne yel -
ken aç t�k la r� gö rü lü yor. Her gün ye mek ta ri fi ya zan la r� bi le var.
Dün ya da bu ka dar çok ye mek çe �i di var m� d�r di ye sor ma y�n.
Bir y�l 365 gün ise, üç y�l da ta rif sa y� s� bin iki yü zü bi le bul maz.
Ko ca dün ya da az bi le! Ay r� ca ta rif le rin do� ru lu �u na inan mak
zo run da da de �il si niz. Mak sat mu hab bet de �il mi?

Ara da i�in ko la y� na ka ça n� ho� gör me li. En çok ta rif edi len
ye mek le rin ‘ma kar na, man t�, pi lav’ cin sin den ol du �u nu gö rür -
sü nüz. El bet ‘ma kar na’ de mek ay�p ka çar; ‘spa get ti, tor tel li ni,
lin gu et ti, pa par del le’ gi bi söz cük le rin kul la n�l ma s� ge rek li dir!
Man t� ya ge lin ce… �e hir ler za ten ‘man t� c�’ ile do lup ta �� yor. Bu -
na ra� men gay ret li ye mek ya zar la r� man t� mu hab be tin den vaz -
ge çe mez. Hay di bir uka la mu hab bet de ya zar hak k� ola rak ben
ya pa y�m… Bu man t� de nen ha mur (ve el bet ma kar na) bi lin di �i
gi bi uzak As ya’dan, Çin di ya r�n dan sey yah Mar co Po lo haz ret -
le ri ta ra f�n dan ta a Or ta ça�’da al� n�p Ro ma ül ke si ne; Ve ne dik’e,
Ge no va’ya ge ti ril mi� tir. �im di �tal ya de di �i miz ye re… Ney se;
dö ne lim ‘man t�’ya… Y�l lar d�r ne man t� c� lar da, ne de man t� ta ri fi
ya pan ye mek an tre nör le rin de do� ru bir man t� re çe te si ne rast -
la ma d�m. �çi ne bi raz k�y ma koy du lar m�, ha mur boh ça la r� n� kay -
nar su ya at�p ha� la d�k tan son ra yo �urt la y�p, üze ri ne k�z g�n ya�
gez di rip ya p� lan ya r� su lu nes ne ye man t� de mek te ler se de inan -
ma y�n. O man t� de �il dir. 

Al�n si ze sa hi ci man t� ta ri fi: Bi rin ci si man t� ten ce re de ha� la -
ya rak pi �i ril mez. Yal n�z ca ka ra bi ber, tuz ve so �an la yo� rul mu�
çi� k�y may la ha z�r la nan man t� içiy le ya p� lan, yak la ��k dört san -
ti met re en ve boy la r�n da ki man t� boh ça la r� TEP S� ye s� k� ca di zi -
lir. Son ra mis gi bi te re ya ��y la (as la mar ga rin ya da s� v� ya� de -
�il) ya� la n�r. F� r�n da pem be le �in ce ye ka dar k� zar t� l�r. Son ra k� -
zar m�� man t� la r�n üs tü nü ör te cek ka dar et ya da ta vuk su yu ko -
na rak yi ne tep si de yu mu �a ya na ka dar pi �i ri lir. A�� r� mik ta ra
kaç ma yan ç�r p�l m�� yo �urt ve el bet k�r m� z� bi ber li eri mi� te re ya -
�� dö kü le rek ye nir du ru ma ge ti ri lir. As l� bu dur… Ke �if me rak l� la -
r� na ne, su mak, do ma tes so su gi bi ak se su va r� kul lan ma ya gi ri -
�e bi lir ler; özün de bun lar yok tur. 

�im di bu ka dar te re ya �� yük le mek sa� l�k bi lin ci nin yük sek -
le re eri� ti �i ça �� m�z da saç ma l�k t�r ve yan l�� t�r der se niz, hiç
umur sa mam. Do� ru ta rif sa� l� �a do kun maz. Za ten te re ya �� n�n
ya rar l�, mar ga rin le rin za rar l� ol du �u na ina nan lar da n�m. Siz siz
olun, ye mek mu hab be tin de ta rif ler ve rir ken ‘mar ga rin’ ve ‘çi çek
ya� la r�’n� öne ren le re ku� kuy la ba k�n. Te re ya �� ve ha lis zey tin ya -
��n dan �a� ma y�n. Hat ta ra fi ne zey tin ya �� na da il ti fat et me yin.
Za ten cid di dok tor lar da bu nu bi lir ler, hiç me rak et me yin. Ne
var ki ço �u ye mek ya za r� man t� y� bil me di �i gi bi, bu ger çe �i de
bil mi yor. �u nu da unut ma ma l�… Her dav ra n�� ka l� b� ve al�� kan -
l�k gi bi, ye me �in de ima la t�y la ve tü ke ti miy le ye rel ola n� ve el bet
stan dart la ��p ge nel ola n� var d�r. Ye mek mu hab be tin de bu nun
ka r�� t� r�l d� �� n�, ye mek ya zar la r� n�n da bu ay r� m�n far k�n da ol ma -
d�k la r� n� tes pit ede bi lir si niz. Dün ya n�n her ye rin de ‘folk lor’ de �e -
ri de bu lu nan ma hal li ye mek ler bu lu nur. Ne var ki, ül ke nin mut -
fak la r�; ya ni ye me iç me kül tür le ri dai ma dö nüp do la ��p t�p k� bi -
lim gi bi, yük sek sa nat gi bi bü yük mer kez ler de top la n�p sen te ze
ula ��r. Ye rel mut fak lar, mil li ve ev ren sel öl çe �e gir mez. Çün kü
stan dar t� yok tur. Bu bir kü çüm se me de �il, tes pit tir. Ta bi i bu nun
il ginç ve ke yif li çe� ni ler sun du �u nu ka bul et me li. �� te me se le,
bun la r�n stan dart la ��p ge nel le� ti ril me si dir. O za man en ter nas -
yo nal bir de �er or ta ya kon mu� olur.

Za ten ya k�n da bun la r�n hiç bi ri kal ma ya cak. A� ç� dük kân la -
r�, ku zu eti ve seb ze ler le bir lik te pi �en sa hi ci ye mek ler, te re ya� -
l� bö rek çe �it le ri, pi lav tür le ri, dol ma lar ve sar ma lar or ta dan kal -
ka cak. Pi ya sa y�, ‘�ef ler’, sos lar, kre ma lar, ye mek kâ �if le ri, don -
mu� g� da lar, k� zar m�� pa ta tes ler, bu har lan m�� ot lar, bin tür lü
ma ri fet sa hi bi ma ki ne ler den ç� kan bit ki ve mey ve su la r�, çi lek -
ten ma mul �a rap lar ve avo ka do dan çe kil mi� vot ka lar ile ar pa -
dan imal edi len don dur ma lar kap sa ya cak. �n san lar böy le ce es -
ki has ta l�k lar dan, da mar sert lik le rin den, ül ser den kur tu la cak ve
yep ye ni has ta l�k la ra ka vu �a cak lar.

Murat  KATOĞLU

İ

Yemek
Muhabbeti
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● Mustafa SÜRMEL�

Ka d� köy böy le ge ce gör me di. Üni -
ver si te li genç ler ta ra f�n dan ser gi le -
nen Ata türk Ora tor yo su iz le yen le ri

mes tet ti. Türk hal k� n�n em per ya liz me kar -
�� �ah la nan kur tu lu� mü ca de le si ni, Ata türk
ön der li �in de omuz omu za kur tu lu �a yü rü -
yü �ü nü an la tan Ata türk Ora tor yo su, 26 Ni -
san Sa l� gü nü Kozzy Al�� ve ri� Mer ke zi
Ga zan fer Öz can Sah ne si’nde su nul du. Su -
nan lar sa pro fes yo nel sa nat ç� lar de �il, pro -
fes yo nel le re ta� ç� kar tan per for mans la r�y la
Li ons’un burs lu üni ver si -
te li genç le riy di. Ulus la ra -
ra s� Li ons Der nek le ri
118–Y Ana do lu Ya ka s�
Yö ne tim Çev re si Fe de -
ras yo nu’nun or ga ni ze et -
ti �i ve Cad de bos tan Sa hil
Li ons Ku lü bü’nün spon -
sor lu �un da Nes rin Ka ra -
du man ta ra f�n dan ha z�r -
la na rak ger çek le �en et -
kin li �e ka t� lan lar, ve ri len
aman s�z kur tu lu� mü ca -
de le si ni za man za man
göz ya� la r� için de iz le di -
ler. Cad de bos tan Sa hil
Li ons Ku lü bü Ba� ka n�
Es ma So yal t�n l� Ata türk
Ora tor yo su ile il gi li yap t� �� aç�k la ma da,
“Gü zel ve yal n�z ül ke mi zin kur tu lu� des ta -
n� n�, en çok ih ti yaç duy du �u muz bu gün -
ler de bir de fa da ha ha t�r la mak is te dik. Bir
Türk ka d� n� ola rak, bu mis yo nu ye ri ne ge -
ti re bil mi� ol ma n�n hu zu ru hiç bir �ey le öl -
çü le mez. Evet, bu bir va ta n�n kur tu lu� des -
ta n� d�r. Bir mil le tin ye ni den va ro lu �u dur.
Ka ra Fat ma’la r�y la, �e ri fe Ba c�’la r�y la, de -
li kan l� l� �� na ye ni er mi�, da ha bir ya vuk lu -
su bi le ola ma dan can ve ren gen ce cik köy
de li kan l� la r� n�n hi kâ ye si dir… Ka� n� la r�y -
la, ya ba la r�y la, kaz ma la r�y la dü� man üs tü -
ne yü rü yüp, va ta n� u� ru na can ve ren ka -
d�n la r�n hi kâ ye si dir.” de di.

■ GA Z� LER DE ORA DAY DI
Ge ce ye Li ons ca mi as�n dan 118 Y

Ge nel Yö net me n Ln. R�d van Eyü bo� lu,
ge çen dö nem Ge nel Yö net me ni Ln. En -
der Ca n� tez ve e�i, Ge nel Yö net men
1.Yar d�m c� s� Ln.Le man Ta� k�n, geç mi�
dö nem Kon sey Ba� ka n� Ln. Me tin Ta� -
kent ve e�i, LCIF Ko or di na tö rü Ln. I��k
F�� k�n, Ln. Ali Y�l d� r�m, Ln. Me tin Al -
kan, Ln. Bel ma Boz yi �it ve e�i, Ln. Er -
tu� rul Y�l d�z böl ge ba� kan la r� Ln. Ru hi
Gö nül lü ve e�i, Ln. Sü hey la Ap diç, Ln.
Ne si be Mü sev vi to� lu, Ln. Sem ra �an -
l�k, Ln. �s met Özer Bal ta ve Ko mi te

Ba� kan la r�, Cad de bos -
tan Sa hil Ku lü bü üye -
le ri ka t�l d�. Ay r� ca ge -
ce ye Ko re, K�b r�s, Gü -
ney do �u ga zi le ri, �e hit
ai le le ri, Emek li Su bay -
lar Der ne �i, Mus ta fa
Ke mal Der ne �i, Cum -
hu ri yet Sav c� la r�, Ka -
sev Vak f�, Av ras ya �i -
zof ren Der ne �i, Pet ra
A.�. ça l� �an la r�, Ço -
cuk la ra Ye ni den Öz -
gür lük Vak f�, Ka d� köy
Gö nül lü le ri de ka t�l d�. 

■ GENÇ LERE
UMUT A�I LA DI

118 Y Ge nel Yö net me ni R�d van
Eyü bo� lu, dü zen le nen ge ce nin gü zel li -
�i nin ya n� s� ra genç le rin ser gi le di �i ba -
�a r� ve a�� la d� �� umu dun ken di si gi bi
tüm ka t� l�m c� la r� mut lu et ti �i ni söy le di.
Cad de bos tan Sa hil Li ons Ku lü bü’nün
ça l�� ma s� n� ve tüm eme �i ge çen le ri teb -
rik et ti �i ni be lir ten R�d van Eyü bo� lu,
“Gö nül ra hat l� ��y la �u nu söy le ye bi li -
rim. Söz de de �il, öz de Mus ta fa Ke -
mal’in yo lun dan yü rü yo ruz. Genç le re
gü ve ne rek, genç ler le bir lik te on la r�n
ya n�n da ola rak ne ler ya p� la bi le ce �i ni

bu güzel ge ce de, ser gi le nen per for -
mans la he pi miz gör dük. Burs ver di �i -
miz ö� ren ci le ri mi zin bi ze sun du �u bu
ge ce biz le ri mut lu et ti. Ge le ce �e da ha
umut la bak ma m� z� bir kez da ha an�m -
sat t�. Li ons lar ola rak bu ça l�� ma m� z� ve
tüm ça l�� ma la r� m� z� da ha da ge li� ti re ce -
�iz. Da ha ge ni� halk kit le le ri ne ula �a ca -
��z” di ye ko nu� tu.

Cad de bos tan Sa hil Li ons Ku lü bü
Ba� ka n� Es ma So yal t�n l� ise, “Da ha ön -
ce ‘�i ir ler le �s tan bul’ te ma l� ola rak ger -
çek le� tir di �i miz bu pro je yi, ku lü bü mü -
zün ye ni üye si, Nes rin Ka ra du rak ba na
sun du �un da, çok he ye can lan d�m. Bu
pro je ye Cum hu ri yet Y�l d�z la r� m� z� kat -
ma m�z müt hi� olur di ye rek, Burs lar ko -
mi te si ne tek lif gö tür düm. Cum hu ri yet
Y�l d�z la r� m� z�n ne ler ya pa bi le ce �i ni he -
pi miz ya k�n dan gör dük. Bir Li ons bü -
yü �ü mü zün de di �i gi bi sa de ce burs ve -
re rek sa hip ç�k mak de �il, ço cuk la ra
böy le f�r sat lar da ya rat mak çok önem li.
Ge nel Yö net me ni miz Ln. R�d van Eyü -
bo� lu’nun; pro je nin ulu sal bay ram la r� -
m� za uyar lan ma s� n�n çok an lam l� ola ca -
�� fik ri bi ze ���k ol du ve Ata türk Ora tor -
yo su’nu ger çek le� tir dik. Umut la r� su la -
yan, ye �er ten gör sel bir �ö len sun du lar
biz le re” de di.

● Muzaffer AYHAN KARA

�
ki ço cuk lu bir ai le nin kü çü �ü olan
Ber ke, he nüz Ba ha ri ye �l kö� re tim
Oku lu 7. s� n�f ö� ren ci si. �l ko ku la ba� -

la d�k tan son ra okul ç� k�� la r�n da, her f�r -
sat ta da ire le ri nin alt ka t�n da ki ti yat ro nun
An tre Ca fe’si ne git me ye ba� lar. Bu ra da
ti yat ro ve sa nat ha va s� n� so lu ma ya ko yu -
lur. Ve gi de rek bu ra da Oyun Atöl ye -
si’nin oyun cu la r�y la, yö ne ti ci le riy le,
ba� ka mü da vim ler le dost olur, on la r�n
sev gi si ni ka za n�r. Ber ke, ar t�k so ru lar
sor mak ta, ti yat roy la il gi li bil gi ler edin -
mek te dir. 

Her �ey bu ka dar la kal maz; ti yat ro -
nun Ge nel Sa nat Yö net me ni, us ta oyun -
cu Ha luk Bil gi ner’in ve yö net men Ke -
mal Ay do �an’�n da sev gi si ni ka za n�r,
on lar la da di ya lo ga gi re rek ö� ren me sü -
re ci ni de rin le� ti rir. Bu sü reç, Ber ke’nin
ti yat ro dün ya s� n�n içi ne gir me si için ka -
p� y� ara la mak ta d�r.

■ DU RU T� YAT RO DÖ NE M�
Ber ke, ti yat ro e�i ti mi ni da ha sis tem -

li ola rak al mak is ter ve yi ne Mo da’da ki
Du ru Ti yat ro’nun e�i tim ver di �i ni ö� re -
nir, kay do lur. �ki y�l bo yun ca Ba nu Çi -
çek’in ö� ren ci si olur. Du ru Ti yat ro da ilk
ola rak “Dü dük çü ler ve F�r ça c� lar” ad l�
ço cuk oyu nun da rol al�r. O gün le ri �öy le
an la t� yor Ber ke: “�z le yi ci le rin oyun da ki
ro lü mü be �en dik le ri ne ili� kin tep ki ler
al�n ca, ti yat ro yu sür dür me ye ka rar ver -
dim. Bu ara da Du ru Ti yat ro’da e�i tim
al�r ken Oyun Atöl ye si’nden de kop ma -
d�m. S�k s�k oyun lar iz le dim. Ha luk Bil -
gi ner’in ve Ke mal Ay do �an’�n öne ri ve

na si hat le ri ne ku lak ver dim. Du ru Ti yat -
ro’da ki ikin ci oyu num ise ‘�s tan bul
Efen di si’ydi.” 

■ B�R OYU NUN AR KA SIN DA
ÇOK BÜ YÜK EMEK VAR

�öy le de vam edi yor Ber ke: “Fa kat
ka fam da hep Oyun Atöl ye si’nin bir oyu -
nun da rol al mak he de fi var d�. Bu dü �ün -
ce mi yö net men Ke mal Ay do �an’la pay -
la ��n ca, o da se ne ye bu ko nu yu dü �ü ne -
ce �i ni söy le di. Ni te kim Ke mal A�a bey
Mac beth’de ki ço cuk ro lü nü ba na ver di
ve böy le ce ha ya lim ger çek ol du.”

Ber ke, ha ya li ne ka vu� tu �un da ne
his set ti �i ni, ai le si nin na s�l tep ki ver di �i -
ni de �öy le an la t� yor:

“Ke mal A�a bey, Mac beth’de Flan ce
ro lü nü ba na ver di �i ni söy le di �in de çok
se vin dim ve ko �a rak eve ç� k�p an ne me
ha ber ver dim. An nem bu ha be ri bü yük
bir se vinç le kar �� la d�. Za ten bü tün ai lem
ti yat ro se rü ve ni mi des tek li yor ve ba �a r� -
l� ola ca �� ma ina n� yor du. Fa kat, ta bi -
i Mac beth’de ki ro lü mün ge re �i olan ha -
z�r l�k la r�n bü tün bir ya z� kap la ya ca �� n�
hiç dü �ün me mi� tim. �ki haf ta gi bi bir za -
man da oyu nun ha z�r la na bi le ce �i ni sa n�r -
d�m. Bir oyu nun ar ka s�n da ne ka dar bü -
yük bir emek ol du �u nu Mac beth’de an -
la m�� ol dum.”

■ MAC BETH’LE
GER ÇEK LE �EN HA YAL

Ber ke için ar t�k ti yat ro yu ken di si ne
sev di ren ve tut ku ya dö nü� tü ren bir or -
tam da ça l�� ma gün le ri ba� la m�� t�r. Ba ka -
l�m, ro lü ne na s�l ha z�r lan m��, se zon ba� -
la y�n ca oyun na s�l git mi�?

“Bu ro le ha z�r la n�r ken pa ten kay ma -

y� da bil mem avan taj ol du. Pro va la ra da
pa ten le ge lip git tim. Yö net me ni miz Ke -
mal Ay do �an ba na do �aç la ma yap ma
�an s� ver di. Ge re ken nok ta lar da da onun
söy le dik le ri ni yap ma ya ça l�� t�m. Böy le -
ce ro lüm be lir gin le� ti. Oyun ha z�r d� ve
ar t�k se yir ci li ge nel pro va s� ra s� gel mi� ti.
O ak �am ba� ro lü oy na yan �l ker Ak -
sum’un ma ale sef ka zay la ka fa s� ya r�l d�,
ben de bek len me dik �e kil de dü� tüm!
Bu nu hiç unu ta m� yo rum. Fa kat oyun
son ra s�n da her kes çok iyi to par la d� �� m�
söy le mi� ti. Bü tün se zon bo yun ca da çok
iyi git ti. �l ker A�a bey ol sun, di �er oyun -
cu lar ol sun, ay r� ca tüm ekip ba na inan d� -
lar. Bu nu his set tim ve hep si ba na her ko -
nu da yar d�m c� ol du. So nuç ta, Oyun
Atöl ye si’nin bir oyu nun da rol al mak tan
do la y� çok mut lu yum.”

Ber ke’nin Ba ha ri ye �l kö� re tim Oku -
lu’nda ki mü dü rü, ö� ret men le ri de çok
des tek ol mu� lar. Hat ta, saç la r� n� uzat ma -
s� na bi le izin ver mi� ler ama o ar ka da� la -
r�y la uyu mu nu boz ma mak, okul ku ral la -
r� na uy mak için bir sü re son ra ye ni den
k� salt m��. Ö� ret men ve ar ka da� la r�n dan
oyu nu nu iz le yen ler de ol mu�. 

■ BUN DAN SON RA SI
Ga yet ol gun bir �e kil de ve ne söy le -

di �i ni iyi se çe rek, k�rk y�l l�k bir oyun cu
gi bi rö por taj ve ren Ber ke, sa t�r ara la r�n -
da me saj ver me yi de ih mal et me den,
bun dan son ra s� na ili� kin de �un la r� söy -
lü yor: 

“Ti yat ro ar t�k ha ya t�m da be lir le yi ci
bir ö�e ol du di ye bi li rim. �u ana ka dar ai -
lem d� ��n da ha ya t�m da hiç bir �e ye bu ka -
dar ba� lan ma m�� t�m. Ti yat ro ya odak -
lan mak, ti yat ro se rü ve ni ni sür dür mek is -
ti yo rum. Bu do� rul tu da ile ri de kon ser -
va tu ar da ti yat ro e�i ti mi al mak is ti yo -
rum. Ti yat ro da ki ido lüm ise Ha luk Bil -
gi ner. On dan çok �ey ö� ren dim ve da ha
da ö� ren mek is ti yo rum. En bü yük di le -
�im, Ha luk Bil gi ner’le ay n� oyun da rol
al mak. Bu nu çok is ti yo rum.”

Evet, ti yat ro nun üst ka t�n dan sah ne -
ye uza nan bir se rü ven Ber ke’nin ki. O, ti -
yat ro da ki her ke sin sev di �i kü çük ar ka -
da ��. Oyu nu nu iz le mek ve ta n�� mak için
he nüz geç kal m�� de �il si niz, ma y�s ta
dört oyun da ha var çün kü. Kim bi lir, bel -
ki de ‘kü çük s�r la r� n�’ si ze an la t�r.

www.oyu na tol ye si.com

Berke Ya�ı�, 1998 do�umlu. Oyun Atölyesi Moda’da kuruldu�unda,
tiyatronun oldu�u apartmanda oturaca�ını ve bir gün Oyun
Atölyesi’nin bir oyununda rol alaca�ını nereden bilebilirdi ki! 

Kad�köy’ün geçmi�i, dünü,
bugünü bu sergide!

“Kadıköy; Geçmi�te,
Dün ve Bugün”
foto�raf sergisi,

Kadıköy Kültür Sanat
Derne�i ve Kadıköy

Belediyesi Müzik
Gönüllüleri’nin ev

sahipli�inde
Caddebostan Kültür
Merkezi’nde açıldı.

Bu, bir va ta n�n
kur tu lu� des ta n� d�r!..

Kad�köy Foto�raf
Merkezi aç�l�yor
Uzun süredir çalı�maları devam eden Kadıköy
Foto�raf Merkezi açılıyor. 7 Mayıs Cumartesi

günü saat 18.00’de açılı�ı yapılacak merkez ile
ilgili davet mektubunda �u ifadelere yer veriliyor:
“Bir hayalimiz vardı �imdi gerçek oluyor. Kendi
yerimize kavu�uyoruz. Foto�raf sanatının yanı

sıra sanatın birçok dalında sanatseverlerle
birlikte olaca�ımız, e�itimler düzenleyip,

projeler gerçekle�tirece�imiz, çayımızı kahvemizi
zevkle yudumlayaca�ımız Kadıköy Foto�raf
Merkezi nihayet açılıyor. Açılı�ımızda tüm
dostlarımızı ve foto�raf severleri aramızda

görmekten mutluluk duyaca�ız.”
Adres: Bahariye Cad. Kadife Sok.

Hümmüs Apt. No: 43 / 2

Lions’un burslu
ö�rencileri

sergiledikleri
Atatürk

Oratoryosu’yla
ayakta alkı�landı.

Profesyonellere ta�
çıkartan

üniversiteli gençler
sergiledikleri
performansla
zaman zaman

izleyenleri a�lattı.

Kadıköy Rıhtımında Cumhuriyet Bayramı Resmi Geçit

Tiyatronun üst kat�ndan sahneye
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Tanı�ım” Foto�raf Sergisi
Gazeteci, foto�rafç� Ahmet ��k’�n
objektifinden “Ben Tan���m” foto�raf sergisi
bu hafta Kad�köy’de. Sergi, 3–8 May�s
tarihleri aras�nda Kad�köy Naz�m Hikmet
Kültür Merkezi’nde olacak.
www.nazimhikmetkulturmerkezi.org
■ “Al Gözüm Seyreyle” Ya�ar Kemal
Foto�rafları Sergisi
Usta yazar Ya�ar Kemal’in ya�am�na
tan�kl�k etmi� foto�raflar “Al Gözüm
Seyreyle” ad�yla CKM’de sergilenmeye
devam ediyor. Belgeselci, gazeteci ve yazar
Güne� Karabuda’n�n objektifinden 50 y�ll�k
bir dostlu�un izlerine tan�k olabilece�imiz
sergide, Ya�ar Kemal’in �stanbul, Paris,
Adana gibi farkl� �ehirlerde, kimi zaman tek,
kimi zaman Abidin Dino, Sabahattin
Eyübo�lu, Cengiz Aytmatov gibi sanatç�larla
çekilmi� foto�raflar�n� görmek mümkün.
Sergi 15 May�s’a kadar CKM’de
görülebilecek.
www.ckm.gen.tr
■ Yıl Sonu Sergisi
Kad�köy Belediyesi �a�k�nbakkal E�itim ve
Sosyal Destek Merkezi Y�l Sonu Sergisi 12

May�s saat 14.00’te aç�l�yor. Kozyata��
Kültür Merkezi’nde aç�lacak olan sergi 15
May�s’a kadar görülebilir.
www.kadikoy.bel.tr
■ Kadıköy Adliye Personeli’nden Resim
Sergisi
2010 y�l� �ubat ay�ndan itibaren Cumhuriyet
Ba�savc� Vekili �smet Efe taraf�ndan verilen
resim kursunu ba�ar�yla tamamlayan adliye
personelinin sergisi 5 May�s’ta Kad�köy Halk
E�itim Merkezi’nde aç�ld�. Sergi 8 May�s’a
kadar görülebilir.
■ “Çizgi’de 40 Yıl” Sergisi
Çizgi roman sanatç�s� Ersin Burak bas�nda

yay�nlanm�� çizgi romanlar�n� “Çizgi’de 40
Y�l” sergisinde bir araya getiriyor. 6 May�s’ta
aç�lacak olan sergi, 11 May�s’a dek Kad�köy
Belediyesi Kozyata�� kültür Merkezi’nde
izlenebilir.
Tel.: (216) 658 00 14
■ Ö�rencilerden mezuniyet sergisi
Marmara Üniversitesi Atatürk E�itim
Fakültesi Güzel Sanatlar E�itimi Bölümü
Resim-i� E�itimi Anabilim Dal� 4. s�n�f
ö�rencileri 2011 y�l� mezuniyet sergisi açt�.
Göztepe Kampüsü’ndeki sergi 31 May�s’a
dek görülebilir. 
■ Güzel Sanatlar Liseleri Do�u�
Üniversitesi’nde bulu�uyor!
Çanakkale, Edirne, K�rklareli, �stanbul, �zmir
ve Kocaeli’deki Güzel Sanatlar Liseleri
ö�rencilerinin ürünleri Do�u�
Üniversitesi Sanat Galerisi’nde
sergilenecek. Kad�köy
Hasanpa�a’da bulunan üniversitenin
sergi salonunda devam eden sergi
27 May�s’a kadar görülebilir.
■ “Hayallere Uçmak” Resim
Sergisi
Elvan Kolçak Öksüm Resim
Atölyesi Çocuk Ressamlar
Grubunun  “Hayallere Uçmak”
konulu resim sergisi 22 May�s’a dek
Sabiha Gökçen Havaliman�- Giden
Kat�, �ç Hatlar Sergi Alan�nda
gezilebilir. 
■ Kadın ve Erkek Çizerlerin Gözü
ile “Kadın”
Kad�köy Belediyesi Caddebostan
Kültür Merkezi Görsel Sanatlar
Yönetmenli�i’nce organize edilen
sergide, töre/namus cinayetleri,
toplumsal/kültürel bask�, e�itimde,
çal��ma hayat�nda e�itsizlik ve aile
içi �iddet gibi konular ele al�n�yor. 3
May�s’ta aç�lan sergi, 12 May�s’a
dek ziyaret edilebilecek. 
www.ckm.gen.tr
■ Nihat Aksoy ve Grup Sergisi

Nükhet Aksoy ve grubunun sergisi, 6 May�s
Cuma günü saat 18.00’te Kad�köy
Belediyesi Bar�� Manço Kültür Merkezi’nde
aç�l�yor. 12 May�s’a kadar aç�k kalacak
sergi, sanatseverleri bekliyor.
www.bmkm.gen.tr
■ Bilginer Bölükba�ı Resim Sergisi
Bilginer Bölükba�� ve Bilgihan Kahyal�o�lu
Resim Sergisi, Esin Sanat Galerisi’nde
aç�ld�. Sergi, 16 May�s’a kadar görülebilir.
Esin Sanat Galerisi, Moda Bostanı
Sokak, Konak Apt. No: 42 Moda’da. 
■ I�ıl Dural Resim Sergisi
I��l Dural’�n resim sergisi 6–19 May�s tarihleri
aras�nda Caddebostan Dü� Yolcusu Sanat
Dura��’nda görülebilir.
www.dusyolcususanatduragi.com

KA DI KÖY’DEN
� T�YATRO
■ Ha Bir Adım Ha Bir Karı�
Kozmoz Alfabeler Kumpanyas�, Seden
K�z�ltunç’un yönetti�i “Ha Bir Ad�m Ha
Bir Kar�� Hayat Zaten Bir Yar��” adl�
oyunlar�n� Kad�köy Halk E�itim
Sahnesi’nde izleyiciyle bulu�turuyor.
Oyun 11 May�s Çar�amba günü saat
20.30’da ba�l�yor.
■ Gece O Kadar Kirliydi Ki �kisi De

Kayboldu
Tiyatro Bayku�’un “yoksunluk,
yoksulluk ihtiyaç, kavga” temalar�n�
ta��yan oyunu, “Yoksulluk suç de�ildir
ve yoksulla�t�r�lm�� insanlar�n birbirlerini
yok etmesi için daima bir sebep
bulunur” diyor. Oyunu 12 May�s
Per�embe ak�am� 20.30’da Kad�köy
Belediyesi Caddebostan Kültür
Merkezi’nde izleyebilirsiniz.  
www.ckm.gen.tr
■ Nereye Gidiyoruz?
Usta oyuncu Genco Erkal; ölümünün
15. y�l� nedeniyle Aziz Nesin’in öykü,
�iir, masal ve ta�lamalar�ndan
uyarlayarak sahneye koydu�u tek ki�ilik
yeni oyunu “Nereye Gidiyoruz?” ile
sahnede! Dostlar Tiyatrosu’nun yeni
oyunu, bugünlerde herkesin birbirine
sordu�u “Nereye gidiyoruz?” sorusuna
yan�t ar�yor. Oyun 7 May�s Cumartesi
günü saat 20.30’da Kad�köy Belediyesi
Kozyata�� Kültür Merkezi’nde izlenebilir. 
www.kkm.gen.tr
■ Alevli Günler
�stanbul Halk Tiyatrosu’nun be�enilen
oyunu “Alevli Günler”  Kad�köylü
tiyatroseverlerle bulu�maya devam
ediyor. Oyunda, Cem Davran, öldükten
sonra yak�lmay� vasiyet eden bir �aman
profesörü canland�r�rken, Erkan Can da
pek çok farkl� rolle kar��m�za ç�k�yor.
Hala izlemediyseniz Alevli Günler’i, 8
May�s Pazar günü saat 16.00’da, 12
May�s Per�embe günü saat 20.30’da
Kad�köy Belediyesi Kozyata�� Kültür
Merkezi’nde izleyebilirsiniz.
www.istanbulhalktiyatrosu.com

■ Deli?
Ad�n�, Türk do�açlama tiyatrosunda
“alk��” anlam�na gelen “furi”den alan
Tiyatro Furi, ad�n� hak eder i�ler
yapmak pe�inde! Devrim Salto�lu bu
sefer, Gogol’ün eseri Deli’yi 1850
y�llar�ndaki 9. dereceden memur yerine

günümüzdeki ödenekli bir tiyatroda
sözle�meli dekor asistan� olarak
yorumluyor. Deli? 9 May�s Pazartesi
günü saat 20.30’da Caddebostan
Kültür Merkezi’nde.
www.ckm.gen.tr
■ Öldün Duydun Mu?
�ntihar etmeyi al��kanl�k haline getiren
‘adam’dan yola ç�karak, 1980
sonras�n�n arada kalm�� ku�a��
irdeleniyor ve kar��m�za; geli�imi
trajikomik, finali oldukça sürpriz bir

hikâye ç�k�yor. Tiyatro
Formül’ün sahneye ta��d���
oyun 11 May�s Çar�amba
günü saat 20.30’da Kad�köy
CKM’de izleyiciyle
bulu�acak.
www.ckm.gen.tr
■ Ba�ka Kapıya
Ali Erdo�an’�n yeni oyunu
“Ba�ka Kap�ya” Bar��
Manço Kültür Merkezi’nde
sahnelenmeye devam
ediyor. 7 May�s Cumartesi
günü saat 20.30’da
oynanacak oyun, üstat Â��k
Veysel’in “�ki kap�l� bir
handa gidiyorum gündüz
gece” dizelerini hat�rlat�r
misali insano�lunun hayat
ile ölüm aras�nda geçen
süreçte a��nd�rd��� kap�lar�
e�lenceli bir biçimde
anlat�yor. Oyunda Ali
Erdo�an ile birlikte Celal
Belgil, Ümmühan K�ldi�,
Burcu Demirkollu, Cihan
Bekta� rol al�yor.
www.bmkm.gen.tr
■ Dans Tiyatrosu
Gösterisi
2004 y�l�nda Yavuz Gümü�
yönetmenli�inde gösteri

sanatlar� toplulu�una dönü�en Ada
Dans Tiyatrosu Toplulu�u bugüne
kadar 70’e yak�n oyuncusuyla birçok
üniversite ve festivallerde farkl�
gösteriler sundu. Dans tiyatrosuyla farkl�
bir tarza imza atan topluluk, 9 May�s
Pazartesi günü saat 20.00’de Kad�köy
Belediyesi Bar�� Manço Kültür
Merkezi’nde izleyiciyle bulu�acak.
Ücretsiz etkinli�in davetiyeleri BMKM
gi�esinden temin edilebilir.
www.bmkm.gen.tr

� SAHNE GÖSTER�S�
■ Danslar ve �arkılarla
Operadan Müzikale
Yetenekli gençlerden olu�an dans
grubu, barok dönem �ark�lar�, danslar�,
opera aryalar� ve müzikalleri kapsayan
bir sahne gösterisi sunacak. 12 May�s
Per�embe günü saat 20.00’de Kad�köy

Belediyesi Caddebostan Kültür
Merkezi’ndeki gösteri ücretsiz olarak
izlenebilir. www.ckm.gen.tr

� KONSER
■ “Çello ve Piyanoya Dair” Fuaye
Konseri 

Cemal Re�it Rey Orkestras�’n�n
solo çellisti Rah�an Apay ve
�stanbul Üniversitesi Devlet
Konservatuvar�’nda profesör
olarak ö�retim görevini sürdüren
Eser Bilgeman �akir, 9 May�s
Pazartesi saat 18.00’de Kad�köy
Belediyesi Süreyya Operas�
fuayesinde konser verecekler. 
www.sureyyaoperasi.org
■ �stanbul Devlet Senfoni
Orkestrası
�ef Antonio Pirolli yönetimindeki
�stanbul Devlet Senfoni Orkestras�,
Kad�köy Belediyesi Caddebostan
Kültür Merkezi’nde bir konser
verecek. 6 May�s Cuma günü saat
20.00’de ba�layacak konserin
solisti arp virtüözü Bahar Göksu.
Bilet fiyatlar� 5-15 TL aras�nda
de�i�iyor. www.ckm.gen.tr
■ Sabahat Akkiraz Konseri
Sabahat Akkiraz, do�u
felsefelerinin en eskilerinden biri
olan Alevi-Bekta�i müzi�inin deyi�
gelene�ini bugüne ta��yor ve
deneysel çal��malar�yla eski
Asiaminor’� bat�ya ta��yor. CKM

Performans Sanatlar� Yönetmenli�i’nin
düzenledi�i Sabahat Akkiraz konseri 7
May�s Cumartesi günü saat 20.30’da
ba�l�yor.  www.ckm.gen.tr
■ Taylan Erler Jazz Quartet
Vokal ve trompette Taylan Erler,
davulda Mehmet Yüzgeç, piyanoda
Ayhan Yava�, basta Cüneyt Saka ile
ragtime, swing, blues ve New Orleans
stilini günümüze ta��yor. Keyifli bir caz
ak�am� geçirmek istiyorsan�z Taylan
Erler Jazz Quartet konseri 7 May�s
Cumartesi günü saat 20.30’da Kad�köy
Belediyesi Caddebostan Kültür
Merkezi’nde. www.ckm.gen.tr
■ Erçetin’den Anneler Günü Konseri
Candan Erçetin, en güzel �ark�lar�n�
Anneler Günü için söyleyecek. Konser
Bostanc� Gösteri Merkezi’nde 8 May�s
Pazar günü 16.00’da gerçekle�ecek. 
www.bgmonline.net
■ Ayla Karacan Konseri
Müzik e�itimine ilk olarak Arif Sa�
Müzik Okulu’nda ba�layan daha sonra
�TÜ Türk Müzi�i Devlet
Konservatuar�’ndaki lisans e�itimini
tamamlayan Ayla Karacan, 10 May�s
Sal� günü saat 20.30’da Bar�� Manço
Kültür Merkezi’nde bir konser veriyor..
Besteci taraf� da olan Karacan’�n halk
müzi�i konseri ücretsiz olarak
izlenebilir. www.bmkm.gen.tr
■ Burcu Göker ve Eric Jenkins
Amerika’da ya�ayan ve Keman�n
Genç Divas� olarak an�lan Burcu
Göker ile piyanist Eric Jenkins 10
May�s Sal� günü saat 20.00’de
Kad�köy Belediyesi Caddebostan
Kültür Merkezi’nde konser verecek.
�kilinin sonraki dura�� ise 21 May�s’ta
Halis Kurtça Kültür Merkezi olacak.
www.ckm.gen.tr

� SÖYLE��
■ Prof. Dr. Nermin Abadan Unat ve
Gazeteci-Yazar Dr. Sedef Kaba�
Kad�köy Belediyesi Sanat
Kütüphanesi’nin May�s ay� konuklar�
Türkiye’nin ilk kad�n gazetecilerinden,
siyaset bilimcisi, senatörü, Siyasal
Bilgiler Fakültesi’nin ilk kad�n asistan�,
doçenti, profesörü ve ilk kad�n kürsü
kurucusu, Türkiye’nin ilk gazetecilik
okulu olan Bas�n Yay�n
Yüksekokulu’nun kurucular�ndan ve
yöneticilerinden, Türkiye’nin “kad�n
haklar�” ve “uluslararas� göç”
konusundaki en güçlü isimlerinden;
“Hocalar�n Hocas�” Prof. Dr. Nermin
Abadan Unat. Onun bilmedi�imiz tüm
yanlar�n� kaleme alan gazeteci-yazar
Sedef Kaba� ile birlikte “Hayat�n� Seçen
Kad�n” ba�l�kl� kitaptan yola ç�karak, 90

y�l�n panoramas� üzerine
konu�acaklar� bu keyifli söyle�iyi
kaç�rmay�n. Söyle�i Caddebostan
Kültür Merkezi’nde, 7 May�s
Cumartesi günü saat 15.00’te
ba�l�yor. www.ckm.gen.tr
■ Pınar Altu� �mza Günü
P�nar Altu� Atacan, 6 May�s Cuma
günü, Capitol Al��veri� Merkezi’nde
gerçekle�ecek imza gününde
kad�nlarla bulu�acak. Kendisi de
anne olan oyuncu, 8 May�s Anneler
Günü öncesi annelerle ho� dakikalar
payla�acak. Etkinlikte, Anneler Günü
dolay�s�yla tüm kat�l�mc� annelere
çe�itli hediyeler da��tacak.

� ATÖLYE
■ Okuma Atölyesi
Prof. Dr. A.Didem Uslu yönetimindeki
Okuma Atölyesi, iki haftada bir Sal�
günleri 11.00’de ve Pazar günleri
13.00’te edebiyat kitaplar�n�n önceden
okunup kütüphanede üzerinde sohbet
edildi�i bir kültür etkinli�i. Atölye
kapsam�nda bu hafta 8 May�s Pazar

günü Dostoyevski’nin “Kumarbaz”
ve 10 May�s Sal� günü Günter
Grass’�n “Teneke Trampet” isimli
kitaplar� incelenecek.
www.ckm.gen.tr

� TOPLANTI
■ Deniz Gezmi� anılıyor
CHP Kad�köy Gençlik Kollar�, “tam
ba��ms�zl�k” ülküsünü kendisine �iar
edinen Deniz Gezmi�’i, ölümünün
39.y�l�nda düzenleyece�i etkinlikle
anacak. Etkinlik, 6 May�s saat

20.00’de Kad�köy Belediyesi Bar��
Manço Kültür Merkezi’nde yap�lacak. 
www.bmkm.gen.tr

� FEST�VAL
■ Kuklalar Kadıköy’de
Uluslararas� �stanbul Kukla Festivali 4
May�s’ta ba�lad�. Etkinli�in Kad�köy
aya��nda ise Kozyata�� Kültür
Merkezi’ne gelecek olan Norveçli kukla
oynat�c�lar�, gösterilerinde jazz ve
kuklay� birle�tirecek. Gösteride,
kuklalar, Jazz’�n çekici t�n�s�nda canl�
müzi�in yaratt��� enerjiyle hareket
edecek, oyunun sonunda herkesi
�a��rtacak kadar büyük, güçlü, cesur ve
iyi yürekli bir sürpriz kukla olacak.
Gösteri 9 May�s saat:11.00’de
gerçekle�tirilecek. Kukla Festivali
kapsam�ndaki bir di�er gösteri de 11
May�s Çar�amba günü saat 11.00’de
yine Kozyata�� Kültür Merkezi’nde
yap�lacak. �sveçli kukla oynat�c�s�
Staffan Björklunds’un renkli dünyas�
çocuklar�n imajlar�n� geli�tirmesine
yard�mc� oluyor. Ah�ap malzemeden
yap�lan kuklalar�n renkli görünümleri ve
a��rl�k merkezine dayal� hareketleri
kukla sanatç�s�n�n beden dili ile
birle�ince seyredilmesi ho� bir gösteri
ç�k�yor. www.kkm.gen.tr

� SERG�
■ Ahmet �ık’ın Objektifinden “Ben
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● Haz›rlayan: Semra ÇELEB‹

Kad›köy’de gerçekle�tirilen etkinliklerinizin
Gazete Kad›köy Kültür Sanat Ajandas›’nda

yay›nlanmas›n› istiyorsan›z
gazetekadikoy@gmail.com’dan

bize ula�tırabilirsiniz. AJANDASIAJANDASIAJANDASIAJANDASIAJANDASIAJANDASI
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● Seyhan KALKAN VAY�Ç

Ka d� köy Be le di ye si Dum lu p� nar Sa� l�k
Po lik li ni �i’nin, Göz te pe Sa na yi Si te si
ça l� �an la r� na yö ne lik ba� lat t� �� “�� Ka -

za la r�n da �lk Yar d�m” pro je si nin al t�n c� se mi -
ne ri, çan ta atöl ye sin de ger çek le� ti. �lk yar d�m
çan ta s� ile ‘�� Ka za la r�n da �lk Yar d�m’ ki tap ç� -
n�n da �� t�l d� �� se mi ner de, Pro je Ko or di na tö rü
Ka d� köy Be le di ye si Dum lu p� nar Sa� l�k Po lik -
li ni �i So rum lu He ki mi Dr. De niz Er bu� ta ra -
f�n dan ça l� �an la ra, ka za ge çir dik le ri za man ilk
an da ne yap ma la r� ge rek ti �i hak k�n da bil gi ve -
ril di. Ya n� klar, ke sik ler, bur kul ma lar, or gan
kop ma la r� hak k�n da ay r�n t� l� bil gi ve ren Er bu�,
an�n da mü da he le nin öne mi ne vur gu yap t�. 

■ “SE M� NER ÇA LI� MA LA RI NI
ALAN DA VER ME YE BA� LA DIK”
14 Mart’ta ba� la t� lan pro je kap sa m�n da �u

ana ka dar 118 ki �i ye e�i tim ve ril di �i ni be lir ten
Pro je Ko or di na tö rü Ka d� köy Be le di ye si Dum -
lu p� nar Sa� l�k Po lik li ni �i So rum lu He ki mi Dr.
De niz Er bu�, se minerle ri etüt mer ke zin de ver -
dik le ri ni söy le di. Erbu� �öyle devam etti:
“Çan ta atöl ye si sa hi bi Kad ri ye Koz k� raç, ma -
ket b� ça �� ile eli ni kes ti �i için po lik li ni �i mi ze
gel di. Ken di si ne ge rek li te da vi yi uy gu la d�k.
Ken di si ne i� ka za la r�n da ilk yar d�m se mi ne ri
ver di �i mi zi an lat t�k. E�er is ter ler se atöl ye de
ça l� �an la ra ilk yar d�m se mi ne ri ve re ce �i mi zi
söy le dik. O da olum lu kar �� la d�. Al t�n c� se mi -
ne ri mi zi etüt mer ke zi nin d� ��n da atöl ye de ver - dik” de di.  

Atöl ye sa hi bi Kad ri ye Koz k� raç ise, “Bu
pro je sa ye sin de i� ka za s�n da ben ve atöl ye de
ça l� �an ar ka da� la r�m, ilk an da ne yap ma m�z
ge rek ti �i hak k�n da önem li bil gi ler edin dik.
Kar de �i min de ara ba ser vi si atöl ye si var. En
k� sa za man da kar de �i min i� ye rin de de bu se -
mi ne rin ve ril me si ni is ti yo rum” de di. �lk alan
ça l�� ma s� ta le bi nin de Göz te pe Sa na yi Si te -

sin’de yer alan cam atöl ye sin den gel di �i ni be -
lir ten Dr. De niz Er bu�, “Sa na yi Si te si’ne se -
miner hak k�n da bil gi ver mek için git ti �i miz de,
atöl ye ça l� �an la r� sa y� la r� n�n faz la ol du �u için
etüt mer ke zi ne ge le me ye cek le ri için se miner
ça l�� ma la r� n� atöl ye de ya p�l ma s� n� is te di ler. 30
Mart Çar �am ba gü nü cam atöl ye sin de ver di �i -
miz dör dün cü se mi ner ile ala na in dik”di ye ko -
nu� tu. 
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aba s�n dan ka lan bü yük çe mi ras la mad di yön den
ra hat ya �am sür dü ren bir ta n� d� ��m var d�r. “Dost -
lar al�� ve ri� te gör sün” di ye ba z� i� ler ya par ama
hiç pa ra ka zan d� �� ve ya i�iy le mut lu ol du �u gö rül -
me mi� tir. Kü çük i� ler yap ma ya ça l� ��r, kü çük de -

tay la ra ta k� l�r. Sü rek li çe kin gen ve te dir gin dir. En ba sit
me se le ler de bi le ka rar s�z ka l�r. Ce sa re ti ve öz gü ve ni hiç
yok zan ne der si niz. San ki o bü yük i� le ri ku ran ve o bü yük
ser ve ti ka za nan rah met li nin gen le rin den ona hiç bir �ey
geç me mi� gi bi dir. Es ki ar ka da� la r� onun genç li �in de böy -
le de �il, ate� gi bi bir de li kan l� ol du �u nu söy ler ler. Bir kaç
�an s�z olay ya �a m��; 20 li ya� lar da çok il gi duy du �u iki
ay r� genç k�z dan ret ce vap la r� al m��, a� k� kar �� l�k s�z kal -
m��. Yi ne genç lik gün le rin de gi ri� ti �i ima lat i�in de önem li
za rar lar et mi�. Üst üs te ge len bu ye nil gi ler öz gü ve ni ni s� -
f� ra in dir mi�. Ya k� ��k l� ve zen gin bir genç ol du �u hal de yi -
ne red de di li rim dü �ün ce si için de çev re sin de ki genç k�z -
lar dan uzak bir ya �am sür mü�. 40 ya �� na yak la� t� ��n da
ba ba s�n dan son ra an ne si de ölün ce yal n�z l�k kor ku su
duy ma ya ba� la m��. Ev de hiz met çi lik ya pan ha n� m�n k� z� -
na ta lip ol mu� ve ev len mi� ler. �an, �öh ret, ser vet öz gü -
ven için yet mi yor. Öz gü ven in sa n�n ken di si hak k�n da his -
set tik le ri dir. Ken di ni ma� lup, red de dil mi�, de �er siz gö ren
bir in san da öz gü ven kal maz. Öz gü ven ek sik li �i in sa n�n
ner dey se eli ni ko lu nu ba� lar, bir çok gi ri �im den ge ri ko -
yar. 

Öz gü ven ya �a ma an lam ka tar, ya �a m�n gü zel lik le rin -
den ya rar lan mak için yol la r� açar. Öz gü ve ni ol ma yan in -
san la r�n ha ya t� do lu do lu ya �a ma s� ola s� de �il dir. E�er
çev re sin de ki in san lar onun öz gü ve ni ni ge li� tir mek için
özen gös ter mez ler se her gün bi raz da ha ge ri ye gi der. Yu -
ka r� da söz et ti �im ki �i nin e�i il ko kul e�i tim li bir köy lü k� z�
ol ma s� na ra� men ko ca s� n�n za af� n� çok ça buk ke� fet mi�.
E�er ko ca s� öz gü ve ni ni ka za n�r sa bu ev li li �i sür dü re me -
ye ce �i kor ku su na ka p�l m��. Evin için de ona be ce rik siz,
h�m b�l bir mi ras ye di, ken di ne ise be ce rik li, ce sur, öz gü -
ven li, güç lü bir in san ro lü biç mi� ve bu rol le re gö re ya �a -
ma ya ba� la m�� lar. Evin ve ser ve tin yö ne ti mi ha n� ma geç -
mi�, e�i ise kü çük i� ler le za man ge çi ren, yü zen, ge zen bir
in san ko nu mun da kal m��. Öz gü ve ni niz yok sa gü cü nüz
yok de mek tir. Güç süz ve za y�f in sa n� her kes, en ya k�n la r�
bi le di le dik le ri gi bi kul lan ma ya yel te nir ler. 

�n san la r�n öz gü ven den yok sun ye ti� me le rin de en bü -
yük suç lu an ne ler, ba ba lar, ab la lar, a�a bey ler ve ar ka -
da� lar d�r. An ne ler, ba ba lar ço cuk la r� na kar �� çok has sas -
t�r lar. Her tür lü teh li ke ye kar �� ko ru mak is ter ler. Ne re dey -
se ev de bir se ra ku rup için de ço cuk la r� n� ye ti� tir me ye ça -
l� �an lar var d�r. On lar ise an ne, ba ba ko ru ma s�n dan ç� k�p
ya �a m�n ger çek le riy le kar �� la� t�k la r�n da ken di le ri ni za y�f
be ce rik siz ve öz gü ven siz his se der ler. Ço cuk lar bu ko nu -
da çok gad dar d�r. Kor kak, ür kek, çe kin gen bir ar ka da� la -
r� na rast la d�k la r� za man üze ri ne yük le nir, ki mi gün alay
eder, ki mi gün kü çüm ser, öz gü ve ni ni her gün bi raz da ha
tü ke tir ler. Ab la lar, a�a bey ler de on lar dan fark l� de �il dir ler.
Kü çük kar de� le ri ni k�s ka n�r lar, üzer le rin de bas k� kur ma ya
ça l� ��r lar, öz gü ven le ri ni el le rin den al�r lar. An ne le rin, ba ba -
la r�n gö re vi ço cuk la r� ya �a m�n a��r ko �ul la r� kar �� s�n da
ko ru mak ol du �u ka dar, ac� la ra ha z�r l�k l� ol ma la r� n� ve ac� -
lar la kar �� la� t�k la r�n da ye nil me ye cek ka dar güç lü ol ma la -
r� n� sa� la mak t�r.

Psi ko log lar bir an ket ya p�p sor mu� lar hal ka: “En çok
ki me gü ve nir si niz? E� le ri ni ze, ai le le ri ni ze, dev le te, or du -
ya, par la men to ya, ken di ni ze …”  An ke te ce vap ve ren ler
ara s�n da ken di ne gü ve nen le rin sa y� s� %20 ç�k m��. �n san -
la r�n %80’i ken din den ba� ka güç le re gü ve ni yor mu�. 

Bir çok in san ken di nin, e�i nin ço cuk la r� n�n öz gü ven
ek sik li �i için de ol duk la r� n� gö rür fa kat yük selt mek için hiç -
bir gi ri �im de bu lun maz. Özel lik le ba ba lar öz gü ven ek sik -
li �i ne de niy le yer ler de sü rü nür ler; her kes gö rür, iz ler fa kat
on lar hiç üze rin de dur maz ve o yön le ri ne bak mak tan kor -
kar lar. Bir kom �um var d�. Ev de te rör es ti rir di. E�i, ço cuk -
la r� onun öf ke sin den kor kar, tir tir tit rer ler di. Bir �ir ket te
pat ro nun ya k�n yar d�m c� s� ola rak ça l� �� yor du. Pat ro nu çok
sert ve sö zü nü esir ge me yen bir in san m��. Her gün azar -
la ya rak, ba �� r�p ça �� ra rak adam ca �� z�n tüm öz gü ve ni ni
tü ket mi�. Ami ya ne ta bir le �a ma ro� la n� gi bi yap m��. Kom -
�um ise i� ye rin de ki ezik li �in den kur tul mak için her ak -
�am eve ge lin ce e�i ni ve ço cuk la r� n� h�r pa la ya rak h�n c� n�
al ma ya, için de ki k�r g�n l�k la r� d� �a r� at ma ya ve ken di ni güç -
lü gör me ye ça l� ��r m��. Bü tün gün hiç ses ç� kar ma dan i� -
ye rin de her yü kü çe ken kom �um eve ge lin ce as lan ke si -
lir mi�. Öz gü ven ek sik li �i olan bir in san la bir lik te ya �a mak
çok zor dur. Onun la iyi ya �a ya bil me nin tek yo lu ona her
gün öz gü ven en jek te ede rek nor mal ha le ge tir mek tir. �n -
san lar ge nel de bu nu yap maz lar; öz gü ven ek sik li �i olan
in sa n�n s�r t� na bi nip gez me ye,  onun za y�f l� ��n dan ya rar -
lan ma ya ça l� ��r lar. “Sen ya pa maz s�n, sen bil mez sin” di -
ye rek her gün bi raz da ha gü dük b� ra k�r lar. Siz güç lü ol -
mak is ti yor sa n�z cü ce ler ül ke sin de dev ol ma ya özen me -
yi niz. En ya k�n çev re niz den ba� la ya rak in san la r� güç len di -
ri niz. Öz gü ven sa hi bi ce sur in san lar ola bil me le ri için tak -
dir ve te� vik edi niz. Ger çek güç le ri ne ula� s�n lar, siz de
güç lü ve öz gü ve ne sa hip in san lar ara s�n da hu zur la, se -
vinç le ya �a y� n�z.
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Kadriye KASAPOĞLU
Arife ÇALLIOĞLU - Burcu BİTLİS

“�� Kazalar�nda �lk Yard�m” projesi ‘ALANA �ND�’ 

Kadıköy Belediyesi Dumlupınar Sa�lık Poliklini�i’nin, ba�lattı�ı “�� Kazalarında
�lk Yardım” projesinin altıncı semineri, çanta atölyesinde verildi. Atölyede

çalı�an i�çiler, ilk yardım konusunda bilgilendirildi.

Atölyelerde ilk yardım eğitimi
Fo to� raf lar: Si nem TE ZER

Göztepe Sanayi Sitesi’ne
arkada�ına yardım etmek

için giden elinin cam ile
kesilmesi sonucu Kadıköy

Belediyesi Dumlupınar
Sa�lık Poliklini�i’ne getirilen

Mustafa Pehlivan,
”Arkada�ım beni ilk olarak

buraya getirdi. Sanayi
Sitesi’nde ço�u ki�i

Poliklinik ve seminer
hakkında  biligi sahibi” dedi.

“İŞ Çİ LERİN İLK YAR DIM AD RE Sİ
PO LİK Lİ NİK”

Kadıköy
Belediyesi

Dumlupınar
Sa�lık

Poliklini�i
Sorumlu

Hekimi Dr.
Deniz Erbu� 

Kadriye
Kozkıraç’ın

maket bıça�ıyla
parma�ını
kesmesi

poliklinik ile
tanı�masına
neden oldu.

Kadıköy Belediyesi Çevre Müdürlü�ü tarafından geri
dönü�ümlü olarak hazırlanan ilkyardım çantasının içindeki

malzemeleri de Sa�lık ��leri Müdürlü�ü hazırladı.

KADIKOY-8:Layout 1  5/5/11  1:20 PM  Page 1



Merhaba de�erli lezzet yolcular�;
Sizlerle bu hafta, Kad�köy'ün �irin
bir semtine gidiyoruz...Zaman�nda
�airlere ilham olmu�, ad�na �ark�lar
bestelenmi� olan Kalam��'tay�z...

"Bir tatl� huzur almaya geldim
Kalam��'tan" demi� büyük usta

Münir Nurettin Selçuk...Günümüzde
o huzurdan o bahçelerden ,o

sandal sefalar�ndan pek bir �ey
yans�m�yor ama ,gene de en az

bozulan semtlerin ba��nda geliyor
Kalam��.. Ve...1940'lardan kalma bir
villa...Ayn� yap�ld��� tarihteki gibi, hiç

bozulmam��, bahçeleriyle ,meyve
a�açlar�yla çiçekleriyle en al�ml�
haliyle direniyor hala... En çekici

haliyle göz k�rp�yor.. Y�llard�r
Bo�az'�n en mutena semtlerinden
birinde hizmet veren L�PAR�  bu

güzel villadan çok etkilenmi� olacak
ki bir �ubesini de burada açmaya

karar vermi�..L�PAR� KALAMI�
böylece Kad�köy'lülere hizmet
vermeye ba�lam��... Keyifli bir
bal�kç� meyhanesi olan L�PAR�

...Bo�az�n en gözde semtlerinden
Arnavutköy'de y�llard�r itinal� hizmet
anlay��� ile bal�k ve meze çe�itlerini

en taze ve en gerçek tatlar�yla
sunmas�yla hakl� bir üne

sahip...Kendi kulvar�nda bir marka
olmu� durumda... Bundan böyle
,Kalam��'ta, bu güzel villada ayn�
hizmet anlay��� ve özeniyle hizmet

ediyor...
ANAHTARSIZ G�R�LEN EV....

�ki katl� bir villa olan L�PAR�
KALAMI�...Kalam��'taki bir eviniz

gibi.. S�cac�k ve davetkar bir edayla
sahil yolunun kenar�nda geçenleri

adeta kendine çekiyor. Kimbilir
neler ya�anm��t�r bu villada.. Ne
dost meclisleri toplanm��t�r.. Ne

�ark�lar söylenmi�tir bahçelerinde
udlar, tamburlar e�li�inde..Ne �en
kahkahalar ç�nlam��t�r... Denizdeki

sandallardan gelen na�melerle
at��malar yap�lm��t�r..Kim bilir...

Ama �imdilerde s�cac�k ev
ortam�yla, kendi tecrübesini

harmanlayan Lipari,
konuklar�na ba�ka

bir yüzle
gülücükler

da��t�yor.. Arka
bahçe k�� bahçesi
de olabiliyor. 150

ki�ilik alt salon
ayr�ca 80 ki�ilik ön
bahçesiyle 230 ki�iyi
ayn� anda a��rlayabiliyor.

Deniz ürünlerinin en
kalitelisini ve tazesini,
zengin ot mezelerini,

ara s�cak deniz
ürünlerini içinize

sinerek
yiyebilirsiniz.. Üst
katta VIP salonu,

ayr�ca tüm Kalam��
manzaras�na hakim
bir teras� da hizmete

katm�� durumdalar...Yani
VIP salonunda ya da

teras�nda özel
toplant�lar da

yap�labilir..Dileyenlere
fix mönü uygulamas�
da yap�lmakta...Arka

bahçesinde
oturdu�unuzda kendinizi
�ehirden uzak yazl�k bir

evin arka bahçesindeymi� gibi
hissediyorsunuz.. Meyve

a�açlar�n�n alt�nda ��k
masalar..Tertemiz p�r�l

p�r�l...Çiçekler
aras�nda ku� sesleri
�ehrin gürültüsünden

uzak dingin...
Ruhunuz dinleniyor

adeta...�efin ustal�kla
sundu�u, size özel

tatlar da i�in en ho� ve

keyifli  yan�... L�PAR� KALAMI�....
�ehrin göbe�inde sayfiye havas�n�
soluyaca��n�z, Ege kasabas�nda
bal�k yeme tad�nda bir mekan
....Anadolu yakas�n�n gözde

mekanlar�n�n ba��nda yerini ald�
bile...Eh biz de geleneklerimize
uyarak bir ho�geldine gideriz

herhalde....Lezzetli günler
dile�iyle...Haftaya bulu�mak üzere...

HO�ÇAKALIN...
LEZZETLE ...KALIN...

0216 550 97 97
Münir Nurettin Cad. No.62

KALAMI�
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Esma Bayraktar

Lezzete

Yolculuk

● �Ç�MDEK� YANGIN
Do�um, ölüm, sava� ve dahas�

Bu yang�n ne zaman ba�lad�? Kaç
ki�iyi kavurdu? �lk k�v�lc�m nerede
ç�kt�? K�y�m kaç can ald�? Kaç can

alacak? �nsan tan�mad��� bir y���na bu
sonsuz nefreti ne zaman kazand�? Ne
kazand�? Kendinden olmayana nefret

ça��m�zda hala niye çok? Cahil
Araplar, sömürgen H�ristiyanlar,
barbar Türkler, so�ukkanl� katil

Ruslar, cani Afrikal�lar ve yaftalanas�
bir o kadar�. Ne kadar kolay i�

koskoca bir ülkeyi, bir nesli, bir �rk�
tan�madan suçlamak. Ya�ananlara
bak�nca ne kadar kolay insanlar�
katletmek. �çten içe cahille�tirip

parçalamak.
Böyle bir giri� yapmam�n

tan�taca��m filmle ve güncel
ya�ant�mla bir ba�� var ve merak
etmeyin üst paragraf� bir yerlere

ba�lamaya gerek var m� bilmiyorum
ama ucundan de�inece�im.
Geçen hafta içinde yan�mdaki

bayan bir meslekta��m�n din
konusunda bilgili arkada��m�za
sordu�u o zeka f��k�ran soruyla

ba�lad� her �ey.
Uzmanlık Sorusu 1

-Hocam H�ristiyanlar cennete
gidebilir mi?

HOCA: �nançlar� varsa evet 
Bu cevaptan sonraki �a��rma

ifadesini herkesin görmesini isterdim
do�rusu. Kad�n�n ilk sorusundan zekâ

seviyesini ölçemediyseniz ikinci
sorusuyla kesin ölçüm yap�labilir

kan�mca
Uzmanlık Sorusu 2

-Hocam ama Hz. Muhammed’e
inanm�yorlar ki nas�l cennete

gidebilirler?
Sohbetin biraz daha uzad���n� ve

kad�n�n vecizelerinin sonlanmad���n�
belirtmek isterim. Nedense bu tür

fikirler her seferinde moralimi
bozmaya yetmi�tir. �nsan�n do�du�u

zaman seçemeyece�i �eyler
üzerinden övünç duymas� ve kendi
d���ndakileri horlamas� her seferinde

ya�am enerjimi azaltm��t�r. Ben
Türküm, ben Müslüman�m, ben
erke�im, ben Yahudiyim, ben

Amerikal�y�m, Alman�m, �ural�y�m,
bural�y�m, vs. her zaman komi�ime

giden bir övünç biçimi olmu�tur.
Zekâ dü�üklü�ü göstergesi

gördü�üm bu övünçten insanlar�n
ciddi biçimde bahsetmesinin

moralimi bozu�u bu yüzdendir.
Cennet hakk�n� kim belirler. �nanç

sahipleri mi? Daha fazla inan�yorsam
di�erlerini d��layabilirim. 

Ya�am hakk�n� kim belirler para
sahipleri mi? Çok param varsa

di�erlerini hor görebilirim. 
Bu kötü de�erlerin

toplumca benimsenmesi ve bu
cahil dü�ünceli insanlar�n
silahland���n� dü�ününce

insano�lunun ne tehlikeli bir
varl�k oldu�u daha da aç��a
ç�k�yor.  Dünyada pek çok

örne�i olsa da hemen
yak�n�m�zdaki örnekle ba�lay�p
filmimize ba�lamak istiyorum.
Lübnan’daki son yar�m as�rl�k

geli�meler dünyaya da
uyarlanabilir.

LÜBNAN
1970'lerden itibaren

Müslümanlar, demografik
üstünlü�ü elde ettiler ve bu

üstünlü�ü egemenlik faktörüne
yans�tarak ülke yönetimini

H�ristiyanlardan alma
mücadelesini ba�latt�lar.

Sonuçta; ülkede ba�layan
Müslüman- H�ristiyan ay�r�m�

ve mücadelesi, 13 Nisan
1975'den itibaren iç sava�a
dönü�tü. �ki taraf da kendi
ç�kar çat��malar�n� ortadan

kald�ramad�klar�ndan, önceleri
kendilerini korumak amac�yla,

sonralar� olaylar t�rmand�kça daha
çok bir orduya benzeyen milisler

olu�turmaya ba�lad�lar.
Hıristiyan Militan Grupları

H�ristiyan militanlar Romanya ve
Bulgaristan'dan ald�klar� gibi Bat�
Almanya, Belçika ve �srail'den de

silah alm��, ülkenin kuzeyindeki fakir
halktan da destekçiler kazanm��lard�r.

�ii Militan Grupları 
1980'lerin ba��nda büyük bir grup,
�srail'le sava�an �ii gruplarla

birle�erek Hizbullah'� kurmak için
ayr�ld�. Hizbullah bugüne gelebilen en

güçlü Lübnanl� militan grubudur.
Hizbullah ba�lang�çta �ran taraf�ndan

desteklendi ve e�itildi ama �u an
Suriye'den de destek görüyor.

Sünni Militan Grupları
Baz� Sünni gruplar� Libya ve
Irak'tan destek toplad�.

Dürzîler
Orta Lübnan'da stratejik ve

tehlikeli �uf'da oturan küçük Dürzî
grubu Sovyetler Birli�i'yle mükemmel
ba�lar kurarak ve Suriye'yle �srail'in

güneye çekilmesi için anla�arak etkili
Dürzî militanl��� yapt�lar.

Sabra ve �atilla Katliamı
Sabra ve �atilla katliam� 16 Eylül

1982 tarihinde �srail yanl�s� a��r� sa�c�
H�ristiyan Falanjist milislerin Bat�

Beyrut'ta Sabra ve �atilla ad�ndaki
Filistin mülteci kamplar�n� basarak

çocuklar dahil binlerce (700 ile 3500
aras�ndad�r) ki�iyi katletmesi olay�d�r.

Katliamda sonradan �srail'in eski
Ba�bakanlar�ndan olan Ariel �aron'un

rolü oldu�u bilinmektedir. BBC'ye
göre �srail Meclis Ara�t�rma

Komisyonu �aron'u katliamdan
dolay� dolayl� olarak sorumlu

bulmu�, Sharon bunun üzerine
Savunma Bakanl��� görevinden

istifa etmi�tir.
Dünyada daha pek çok

örne�i bulunan bu örne�i, filmi
daha iyi gözlemleyebilmek için
verdim. Zira filmde bir iki ayr�nt�

için gerekli olabilir. Filme
gelince;

Konu: Polytechnique'in
yönetmeni Denis Villeneuve

taraf�ndan Wajdi Mouawad'�n
ünlü oyunundan sinemaya

uyarlanan bu yürek burkucu
trajedi, anneleri Nawal'�n

ölümünün ard�ndan Lübnan'a
do�ru yola ç�kan Simon ve
Jeanne adl� ikizleri
izliyor. Bu serüven

annelerinin geçmi�ine
rahats�z edici bir ���k

tutarak onlar� çarp�c� bir
gerçekle kar�� kar��ya

getirecektir
Filmin içinden bir iki

cümle s�ralarsam filmin
ve anlatt�klar�n�n edebi
taraf� da aç��a ç�kar

san�r�m.

NEVAL’IN MEKTUBUNDAN
BIR KES�T

Beni tabuta koymadan ve dua
etmeden ç�plak bir �ekilde dünyaya

s�rt�m� çevirmi� yüzüm topra�a bakar
�ekilde  bir isim ve ta��n olmad���
vaz�yette defnedin size verece�im

mektuplar� yerine ula�t�rd���n�z zaman
suskunlu�unu bozmu� sözümü
tutmu� olaca��m i�te o zaman

mezara ta� koyup güne�e bakacak
�ekilde ad�m� yazabilirsiniz
-fikirler onlar� savunan birileri

varsa hayatta kal�r.
-ölüm asla hikâyenin sonu

de�ildir, her zaman bir iz b�rak�r 
Simon’un k�z karde�ine söyledi�i
söz: bir art� bir, bir eder mi?

Film ba��nda sinyalini verip
aç�klad��� Matemati�in çözülemeyen
denklemi Collatz Teoremi ‘ni sonlara
do�ru müthi� bir metafor �eklinde

i�leyerek “1+1=1 eder mi? ” yi uzun
süre haf�zalara kaz�maya aday hale
getiriyor. Bize pek uzak olamayan
yine de �a��rt�c� ve a��r temposuna

ra�men ba�ar�l� bir yap�m.
Buz gibi sahneleri olan, �a��rt�c�

finaliyle ak�llarda kalacak. Sa�lam bir
film izleyin, karar verin.

�yi seyirler

Viz yonKa d� köy � Kad›köy 35 Milim Hollywood: 0216 3482099 
� Kad›köy Atlantis: 0216 3360622 
� Kad›köy Cinebonus (Nautilus): 0216 3398585 
� Kad›köy Cinema Moda: 0216 3488773 
� Kad›köy Kad›köy: 0216 3377400 

� Kad›köy Rexx: 0216 3360112 
� Kad›köy Sinema Tek: 0216 3450023 
� Kozyata�› Kozzy Av�ar: 0216 6580248
� C.Bostan AFM Budak Sineması: 0216 3580202

S �  N E  M A  L A R

Ha zır la yan: Der sim ÖZEL
dersim@hotmail.com

Kalam��’taki bir eviniz gibi; LiPARi KALAMI�...
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tal ya'n�n si ya si bir li �i ni sa� la y� �� n�n 150. y�l
dö nü mü ne ada nan ve bu y�l 74’ün cü sü dü -
zen le nen Mag gi o Mu si ca le Fio ren ti no Fes ti -
va li, 28 Ni san'da, Flo ran sa’da, �tal yan bes te -

ci Giu sep pe Ver di'nin Ai da ope ra s�y la aç�l d�. Ai -
da’n�n re ji sör lü �ü nü, �tal ya’da ya �a yan dün ya ça -
p�n da ki Türk yö net men Fer zan Öz pe tek yap t� ve bü -
yük be �e ni top la d�. 

Öz pe tek bü tün film le rin de ül ke si Tür ki ye’ye da ir
ufak bir iz koy du �u gi bi, ope ra re ji sin de de ay n� �e -
yi yap m��; tem si lin be lir li sah ne le rin de, Nem rut Da -
��’nda bu lu nan ve M.Ö. 62 y� l�n da Kom ma ge ne
Kral l� �� ta ra f�n dan yap t� r� lan hey kel ba� la r� n� kul lan -
m��. Ay r� ca kos tüm ler de, Do �u’yu an d� ran ba z� kü -
çük ak se su var la ra da yer ver mi�.

Ai da, bir si ne ma c� olan Fer zan Öz pe tek’in ilk
ope ra re ji sör lü �ü. Ope ra �tal yan lar’�n bir çe �it ‘ge le -
nek sel’ sa nat da l� ol du �un dan, za man za man ba �a -
r� l� si ne ma yö net men le ri nin ope ra re ji sör lü �ü ne so -
yun ma s� da, Vis con ti, Ze fi rel li gi bi si ne ma sa na t� n�n
‘ba ba la r�’ndan al� ��l d�k bir �ey. Bir si ne ma c� �tal ya’da
ope ra yö ne ti yor sa, an la y�n ki hem ba �a r� l�, hem de
po pü ler ve se vi len bi ri dir. Bu ona bir mer te be da ha
ka zan d� r�r. Za ten Öz pe tek’e �tal yan lar ve si ne ma
dün ya s� "Tür ki ye’nin �tal yan si ne ma s� na he di ye si"
ola rak ba kar lar. Bu ara da be nim gi bi, ‘Fer zan se ver -
ler’e ye ni fil mi ‘Mag ni fi ca Pre sen za’n�n se nar yo su nu
bi tir mek üze re ol du �u ve çe kim le ri nin Ey lül’de ba� -
la ya ca �� n� da müj de le me den geç me ye lim.

Öz pe tek’i �tal ya’ya kap t�r ma m�z on lar aç� s�n dan
bü yük �ans. Yö net men, Tür ki ye’de kal sa ‘Fer zan
Öz pe tek’ olur muy du(?), ora s� mu am ma... Sa nat ko -
nu sun da cid di bir is ta tis tik var m� onu da bil mi yo rum
ama mer ke zi Was hing ton’da bu lu nan �n san Hak la r�
Ör gü tü "Free dom Hou se" 2011 Ba s�n Öz gür lük le ri
Ra po ru’na gö re; ‘ba s�n öz gür lü �ü’nde Tür ki ye, 196
ül ke ara s�n da 112. s� ra da yer al� yor. Bun ca ‘de mok -
ra tik aç� l�m’dan son ra, ba s�n öz gür lü �ün de kay det -
ti �i bu cid di ge ri le me ve ra por da ‘ya r� öz gür' ola rak
ta n�m lan ma s� ta ma men �ans s�z l�k ol sa ge rek! Hal
böy le olun ca ya ra t� c� sa nat öz gür lü �ü nün de ak� be -
ti, ba s�n öz gür lü �ün den çok fark l� ol ma sa ge rek…

Flo ran sa l� lar �ans l�. Ke� ke ya z�n �s tan bul’da ki
Ope ra Fes ti va li’nde �s tan bul lu lar da Ai da’n�n bu yo -
ru mu nu iz le me �an s� n� bu la bil se ler di. Ne ya z�k ki in -
ter net ten ula� t� ��m prog ram la r�n da yer al m� yor.
Bah si geç mi� ken ‘2. Ulus la ra ra s� �s tan bul Ope ra
Fes ti va li’nin 1-21 Tem muz ara s�n da ya p� la ca �� n�
�im di den du yu ra l�m. Dev let Ope ra ve Ba le si’nin tüm
ku rum la r�; An kra, �z mir, �s tan bul, Mer sin, An tal ya,
Mer sin ve Sam sun’un ya n� s� ra, ge çen se ne ol du �u
gi bi yi ne Al man ya’dan iki ko nuk ope ra ku ru mu tem -
sil le riy le fes ti va le ka t� la cak lar. Tem sil le rin ço �u �s -
tan bul’un ta ri hi aç�k ha va me kân la r�n da ger çek le� ti -
ri le cek.

�s tan bul Ope ra Fes ti va li’ne ne re dey se bir bu çuk
ay dan faz la var, ama ‘Ope ra Haf ta s�’ he men bur nu -
mu zun di bin de. �s tan bul Dev let Ope ra ve Ba le si’nin
dü zen le di �i Ope ra Haf ta s�, bu se ne de Ka d� köy Be -
le di ye si Sü rey ya Ope ra Sah ne si’nde. 10-14 Ma y�s
ta rih le ri ara s�n da ki prog ram da; Mo zart’�n ‘Re qu -
iem’iy le Ley la Gen cer’i An ma Kon se ri, Yal ç�n Tu -
ra’n�n bes te si ‘Sev mek Ne dir’in ilk ic ra s� (kon ser
ver si yo nu) ve ‘Genç Ye te nek ler Kon se ri’nin ya n� s� -
ra, �en Dul ope re ti ve bir ope ra ser gi si yer ala cak. 

Flo ran sa’dan yo la ç�k t�k, �s tan bul’a gel dik, Ka d� -
köy’de son nok ta y� ko yu yo ruz. ‘Ope ra’ dün ya s�n -
dan �im di lik ha ber ler bu ka dar…

As l ı  AY HAN

İ

Floransa’dan İstanbul’a
‘Opera’ Dünyasından

Son Haberler

ENGELL�LER�N SOSYAL HAKLARI
�ehirler Arası Yolcu Ta�ımacılı�ı Yapan

Otobüslerde Özürlülere �ndirim
Karayollar� Ta��ma Yönetmeli�inin 57. maddesi

gere�i �ehirleraras� otobüslerde %40 özür oran�na
sahip özürlü bireyler için bilet ücretinde, geçerli

ücret tarifesi üzerinden % 30 indirim yap�lacakt�r.
Ayr�ca taban ücret alt�nda bilet kesme yasa��

özürlüler için uygulanmaz.
Türk Hava Yolları'nda Özürlülere �ndirimler
Türk Hava Yollar� taraf�ndan belirlenen Usul ve
Esaslarda Özürlülere indirim uygulanmaktad�r.

Türk Hava Yollar�, yüzde 40 ve üzeri oranda özürlü
olan yolculara, uygulanabilir ücretler üzerinden

tüm iç ve d�� hatlarda yüzde 25 indirim
sa�lamaktad�r. �ndirimden faydalanmak  isteyen

özürlüler, yüzde 40 ve üzeri oranda özürlü
oldu�unu belgeleyen, özürlü kimlik kart� veya
sa�l�k kurulu raporu veya "ÖZÜRLÜ" ibaresi

bulunan nüfus cüzdanlar�n� ibraz etmeleri
gerekmektedir. Ayr�ca, 'refakatçi ile seyahat

etmelidir' ibaresi bulunan doktor raporunun ibraz
edilmesi halinde, özürlü yolcu ile ayn� seferde
seyahat edecek bir refakatçisine tüm iç ve d��

hatlarda uygulanabilir ücretler üzerinden yüzde 25
oran�nda indirim sa�lanmaktad�r.

TC Devlet Demir Yolları Tarafından
Özürlülere �ndirim

Malûl, gazi ve özürlülere anahat yolcu trenlerinden
%20 indirimle yararlanabilmektedir.

Türkiye Denizcilik ��letmesi Tarafından
Özürlülere �ndirim

Türkiye Denizcilik i�letmelerine ait Kruvaziye
Seferler ve iç hatlarda %20 indirim

uygulanmaktad�r.
�stanbul Deniz Otobüsü A�. Tarafından

Özürlülere �ndirim
Bedensel Özürlüler

% 40 ve üzeri derecede özürlü bulunan ve Nüfus
Cüzdan�na özürlülük durumu yaz�lm�� olan ki�iler.
Bilgisayardan bilet kesilen d�� hatlarda �ND�R�ML�,

�ETT'den alacaklar� ÜCRETS�Z seyahat kartlar�
üzerine takt�racaklar� indirimli akbillerini kullanmak

suretiyle akbilli hatlarda �ND�R�ML�.
BEYAZ KART (ücretsiz ula��m kart�)

% 40 ve üstünde bir oranda Özürlüler �çin Sa�l�k
Kurulu Raporu bulunanlar Beyaz Kart ile �ETT

otobüsleri, Özel Halk Otobüsleri, Metrobüs, Metro,
Tramvay, Füniküler Sistem ve �ehir Hatlar�

Vapurlar�’ndan ücretsiz olarak
yararlanabilirler. 

Beyaz Kart ç�kartmak için �ETT ��letmeleri
Genel Müdürlüklerine a�a��daki belgeleri
ile müracaatta bulunmak gerekmektedir. 

T.C.Ba�bakanl�k Özürlüler �daresi
Ba�kanl���`n�n düzenledi�i Özürlüler �çin
Kimlik Kart�n�n asl� ve fotokopisi, veya

Özürlüler �çin Sa�l�k Kurulu Raporunun “asl�
gibidir” onayl�   fotokopisi

1 adet resim
1 adet nüfus cüzdan fotokopisi 

Özürlüler �çin Ücretsiz Seyahat Kart� bedeli 10.00
TL 'dir. Kartlar�n herhangi bir sebeple yenilenmesi
talebinde (eski kart�n ibraz� �art�yla ) 10.00 TL, 1. 2.

ve 3. kez kay�p ve çal�nt� gibi nedenlerle kart
talebinde 20.00 TL ücret al�nmaktad�r.

MÜRACAT:
AVRUPA BÖLGES�:

Merkez:
�ETT ��letmeleri Genel Müdürlü�ü 

Halkla �li�kiler ve Seyahat Kartlar� �ube Müdürlü�ü
Karaköy/�STANBUL (Tünel Yan�) 
TEL: 0 212 245 07 20 (20 Hat) 

FAKS: 0 212 292 25 46
Topkap�: (Sadece Bireysel Ba�vuru

Yap�labilmektedir)
Halkla �li�kiler ve Seyahat Kartlar� �ube Müdürlü�ü

Topkap� �ubesi Fatih / �STANBUL
(�ETT Topkap� Garaj�) 

TEL: 0 212 632 47 59/456 
FAKS: 0 212 632 47 59-457

ANADOLU BÖLGES�:
Kadıköy: Hasanpa�a �ubesi Kad�köy/�STANBUL

(Hasanpa�a �ETT Garaj� Kar��s�) 
TEL: 0 216 325 27 36   FAKS: 0 216 428 79 15
Pendik: Halkla �li�kiler ve Seyahat Kartlar� �ube

Müdürlü�ü Pendik �ubesi
Pendik Belediye Ba�kanl��� Özürlüler

Koordinasyon Merkezi (Bat� Mh.1. geziboyu cd.
No: 64 (Sahilde) Pendik / �STANBUL
Tel (Faks): 0216-4835248-585 11 19

Kadıköy Belediyesi Engelli Danı�ma ve
Dayanı�ma Merkezi

Adres: E�itim Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad.
Poyraz Sok. 

Sad�ko�lu Plaza 5/5 Hasanpa�a / Kad�köy
Tel: (0216) 330 71 74

(0216) 337 21 21
E-mail: eddm@kadikoy.bel.tr

Devam edecek..
B�ZE ULA�IN

Engelsiz �� ve �stihdam Merkezi
E�itim Mah. Kasap �smail Sok. Sad�ko�lu Plaza 5

No:49 Kad�köy - �stanbul /Turkey
Tel: 0 216 338 2414
Fax: 0 216 338 8884

EN GEL S�Z BU LU� MA NOK TA SI

● Merve KEÇEC�O�LU
● Cansu ÇA�IRTEK�N

Ka d�n eme �i ni de �er len dir me ve üre ten
ka d�n la r� gi ri �im ci li �e özen dir me ama -
c�y la ku rul mu� olan Anah tar Ka d�n

Der ne �i, 29 Ni san Cu ma gü nü Se la mi çe� me
Öz gür lük Par k�’nda semt sa kin le riy le bu lu� tu.

Der ne �i ve ku ru lu� ama c� n� an lat mak,
ka d�n la r�n ürün le ri ni ta n�t mak için ku ru lan
stand, zi ya ret çi ler ta ra f�n dan bü yük il giy le kar �� lan -
d�. Anah tar Ka d�n Der ne �i üye si Öz lem Gö vem,
''Der ne �i miz genç bir olu �um ol ma s� na ra� men, her
ge çen gün ar tan üre ti ci ka d�n la r�n der ne �i mi ze kat -
m�� ol du �u çe �it li li �i pay la� mak bi ze bü yük bir ke -

yif  ve ri yor. Her ge çen gün ye ni ka t� l�m -
c� lar la renk le ni yor, zen gin le �i yo ruz'' de -
di. Bu et kin lik sa ye sin de der nek ten ha -
ber dar ol ma yan ka d�n la ra da ula� ma �an -
s� ya ka la d�k la r� n� vur gu la yan Gö vem,
''Ürün le ri ni bi zim le pay la �an ha n�m la r� -
m� z�n ha yat la r�n da ye ni bir pen ce re aça -
bil di �i miz için çok mut lu yuz. Bu he ye ca -
n� m� z� bi zim le pay la �an tüm zi ya ret çi le re

te �ek kür edi yo ruz. Ver dik le ri des tek le üre ti ci ka d�n -
la r� ce sa ret len dir di ler. Di le �i miz da ha çok ka d� na
ula �a bil mek. Ça l�� ma ya de vam edi yo ruz'' di ye ko -
nu� tu. Anah tar Ka d�n Der ne �i'ne ula� mak için 0216
565 15 99 nu ma ra l� te le fon ara na bi lir.

Ka dı köy yö ne ti ci le ri tak si ci ler le bu luş tu
�stanbul Taksiciler Esnaf Odası �stanbul

Taksiciler Meclisi, ola�an toplantısını
Kadıköy Belediye Ba�kanı Selami Öztürk’ün

ev sahipli�inde Kadıköy’de yaptı. Kadıköy
Belediyesi’ne ba�lı True Blue Restaurant’ta

kahvaltıda bulu�an Taksiciler Meclisi’nin
toplantısına Kadıköy Belediye Ba�kanı

Selami Öztürk, Kadıköy Kaymakamı Hasan
Karahan ve Kadıköy �lçe Emniyet Müdürü

Hakan Boydak da konuk oldu.  Toplantının
açılı� konu�masını yapan Taksiciler Odası
Ba�kanı Yılmaz Yahya U�ur, her ay ba�ka

bir ilçede, yöneticilerle bir araya gelerek
taksicilerin istek ve �ikâyetlerini dile getirip

sorunlara çözüm aradıklarını kaydetti.
Toplantıya ev sahipli�i yapan Kadıköy

Belediye Ba�kanı Selami Öztürk, kendisinin
de 1971 yılında taksicilik yaptı�ını, bu

nedenle taksicili�in �stanbul trafi�inde ve
ko�ullarında ne kadar zor bir meslek

oldu�unu iyi bildi�ini belirtti. Taksicilerin

kendileri gibi bir kamu görevi yaptı�ını
kaydeden Ba�kan Öztürk, “Taksi
duraklarının oldu�u yerde soygun olmaz,
hırsızlık olmaz. �nsanlar mahallelerinden
biri olarak kabul etti�i taksicilere
güvenirler. Bu nedenle bizim için
önemlisiniz. Sizin sorunlarınızı çözmek
bizim görevimiz” dedi. Kadıköy
Kaymakamı Hasan Karahan taksicilerin
yetkileri dâhilindeki her sorunu çözmeye
hazır olduklarını kaydetti. Kadıköy �lçe
Emniyet Müdürü Hakan Boydak da
Kadıköy’de korsan taksicilere kar�ı yo�un
bir mücadele verdiklerini belirterek,
bundan sonra da vermeye devam
edeceklerini kaydetti. Kar�ılıklı soru-cevap
ve sohbet içinde geçen kahvaltılı
toplantıdan memnun ayrılan taksiciler,
Kadıköy Belediye Ba�kan Selami
Öztürk’ten tüm taksi duraklarıyla ilgili bir
düzenleme yapılması sözünü de aldılar. 

● Seyhan KALKAN VAY�Ç

Dün ya Umut Ka d�n la r� Der ne �i, Tür ki ye Gez -
gin ler Der ne �i ile Ric con Aka de mi’nin or tak la -
�a dü zen le dik le ri ‘Ai le içi �id de tin ön len me si

ve sa� l�k l� ile ti �im’ pro je si çer çe ve sin de ger çek le� ti ri -
len ikin ci et kin li �in ad re si Ka d� köy Be le di ye si’ydi.
Ka d� köy Be le di ye Ba� kan l� �� Bri fing Sa lo nu’nda ger -
çek le �en et kin li �in ko nu ba� l�k la r� n� ‘Ai le içi �id det ve
�id de te kar �� ko run ma’, ‘Dün ya için bir �ey yap’ ile
‘�id det ye ri ne �ef kat’ te ma la r� olu� tur du. ‘Ai le içi �id -
det ve �id de te kar �� ko run ma’ ba� l� �� al t�n da Dün ya
Umut Ka d�n la r� Der ne �i Ba� ka n� Mar zi ye �l han, �id de -
tin in san hak k� ih la li ve in san onu ru na bir sal d� r� ol du -
�u nun al t� n� çiz di, “Güç lü olan za y� fa �id det uy gu lu yor.
Özel lik le ka d�n lar, �id de tin oda ��n da yer al� yor. Ka d� -
na yö ne lik �id det hiç bir yö ne tim de çö zül me di. Ka d�n -
lar ikin ci s� n�f va tan da� ola rak gö rül me ye de vam et ti �i
sü re ce �id det or ta dan kalk ma ya cak t�r. Ka d�n la r�n, ya� -
l� la r�n, ço cuk la r�n ve en gel li le rin �id de te kar �� da ya n�� -
ma s� ge re ki yor” de di.

■ ‘KA DIN LA RIN YÜZ DE 80’�
��D DET OR TA MIN DA YA �I YOR’

Ai le içi �id det de nil di �in de fi zik sel, cin sel, psi -
ko lo jik ve eko no mik �id de tin al g� lan la ma s� ge rek -
ti �i ne i�a ret eden Mar zi ye �l han, söz le ri ne �u �e kil -
de de vam et ti: “Mor Ça t� Ka d�n S� �� na �� Vak f�’n�n

1990 ile 1996 y�l la r� ara s�n da yap t� �� ara� t�r ma ya
gö re bin 259 ka d� n�n yüz de 80’i �id det or ta m�n da
ya �� yor. Yüz de 68’i de e� le ri nin �id de ti ne ma ruz
ka l� yor. �id de te kar �� ka d�n lar ola rak, te mel hak la -
r� m� z� bi le rek, ki �i sel ge li �i mi mi zi sa� la ya rak ve
eko no mik öz gür lü �ü mü zü el de ede rek dur di ye bi -
li riz.” ‘Dün ya için bir �ey yap’ ko nu ba� l� �� çer çe -
ve sin de Tür ki ye Gez gin ler Der ne �i Yö ne tim Ku -
ru lu Ba� ka n� Prof.Dr. Or han Ku ral da te le viz yon -
lar da bir çok prog ra m�n �id det içe rik li ol du �u nu
vur gu la d�, “Por gram lar dan özel lik le ço cuk lar çok
kö tü et ki le ni yor. Ye mek ya r�� ma s� ad� al t�n da dü -
zen le nen prog ram da ki ye mek ler çöp le re at� l� yor.

O ye mek le ri bu la ma y�p, ak �am aç ya tan bir çok in -
san var. �� te bu da �id de tin ba� ka bir bo yu tu dur”
de di.  “Av c� la r� sev mi yo rum” di yen Prof.Dr. Or -
han Ku ral, av ya sa �� na dik kat çe kip, kürk ler için
hay van la r�n na s�l öl dü rül dü �ü nü gös te ren bir film
de iz le tip, söz le ri ne �u bil gi le ri ek le di: “Hay van la -
r� oyun cak ola rak evi ni ze al ma y�n. Kürk gi yin me -
yin. Sirk le re git me yin. Sirk ler de hav yan la r� ka ran -
l�k ta aç ve su suz b� ra k� yor lar. Ço cuk la r� n� z� gö tür -
me yin. Evi niz de nay lon po �et kul lan ma y�n. Pil le ri
at�k ku tu la r� na at�n. Bu an lat t�k la r� m� dik ka te al�r -
sa n�z ya �a d� �� m�z bu dün ya için ber �ey yap m��
olur su nuz.”

■ ‘B�N B�R YÜZ OL DUK’
‘�id det Ye ri ne �ef kat’ ko nu sunu i� le yen

beden dili uzman� �l han Do �an ise, be den di li nin
ile ti �im de önem li bir ol gu ol du �u nu söy le di,
“Her gün ay n� so kak ta yü rü dü �ü nüz in san lar la to -
ka la� mak önem li dir. Kar �� n�z da ki ki �i ye ener ji ni -
zi yan s� t�r s� n�z. Be den di li ile ka r� �� n�z da ki ki �i ye
ön yar g� n� z�, be �e ni ni zi, ho� la n�p ya da ho� lan -
ma d� �� n� z� gös te rir si niz. So kak ta her gün ba� ka
bir mas ke ile do la �� yo ruz. Es ki den in san lar bir
yüz ile do la ��r lar d�. �im di ise bin bir yüz ol duk.
Ka d�n la r�n, er kek le rin, ço cuk la r�n ve ya� l� la r�n
her ke sin be den di li çok fark l�. Ya lan söy ler ken
bi le hep si fark l� �e kil le re bü rü nür. Er kek ler bu -
run la r� n� ka ��r, ka d�n lar ise ka� la r� n�.” �l han Do -
�an, ay r� ca; to ka la� ma n�n ve sa r�l ma n�n be den di -
lin de ki öne mi ni, iz le yi ci ler den ba z� ki �i ler le yap -
t� �� uy gu la ma ile gös ter di.

‘Aile içi �iddetin önlenmesi ve
sa�lıklı ileti�im’ projesinin ikinci

etkinli�i, Kadıköy Belediye
Ba�kanlı�ı Brifing Salonu’nda

yapıldı.

Aile içi �iddetin önlenmesi
projesi Kad�köy’deydi

Cin si ye te da ya l� üc ret
e�it siz li �i ne kar ��

‘KIR MI ZI CÜZ DAN
KAM PAN YA SI’

Ulus la ra ra s� �� ve Mes lek Sa hi bi Ka d�n lar Fe de -
ras yo nu (BPW) �s tan bul Ku lü bü ta ra fin dan
cin si ye te da ya l� üc ret e�it siz li �i ne dik kat çek -

mek ama c�y la dü zen le nen ‘K�r m� z� Cüz dan Kam pan -
ya s�’n�n ta n� t�m et kin li �i, Ka d� köy Be le di ye si Cad de -
bos tan Kül tür Mer ke zi’nde ger çek le� ti. Et kin li �e ko -
nu� ma c� ola rak, pa zar la ma a�� ku ru cu su Ay �e Ge çalp,
BPW �s tan bul Ku lü bü üye si Avu kat Ay ça Ko nu ralp

Aç� kel ile in san kay nak la r�
fir ma sa hi bi Öz lem Er gün
ka t�l d�. ‘E�it i�e e�it üc ret’
kav ra m� n�n Türk hu ku -
kun da ki ye ri ne de �i nen
BPW �s tan bul Ku lü bü
üye si Avu kat Ay ça Ko nu -
ralp Aç� kel, i� ve re nin e�it
i� te ça l� �an ka d�n ve er kek
ça l� �a na e�it üc ret ver me
yü küm lü lü �ü nün ol du �u -
nu vur gu la d�, “Hu ku ki
kay na �� n� Ana ya sa’n�n
10. mad de sin de yer alan
“e�it lik il ke si” ile 4857 sa -
y� l� �� Ka nu nu’nun 5.
mad de sin de yer alan “e�it
dav ran ma il ke sin den” al -
mak ta d�r. Di �er ta raf tan
Tür ki ye, ka d�n la ra kar ��
ya p� lan ay r�m c� l� �� or ta -
dan kal d�r ma y� amaç la yan
önem li bir ulus la ra ra s�
söz le� me olan “Bir le� mi�
Mil let ler Ka d�n la ra Kar ��
Her Tür lü Ay r�m c� l� ��n
Ön len me si Söz le� me si”ni
de ka bul edip, onay la d�.
Ka d�n la ra top lum sal yar -
d�m lar dâ hil e�it üc ret hak -
k� n� sa� la mak ko nu sun da
bü tün ön lem le ri al ma y� ta -
ah hüt et ti” di ye ko nu� tu. 

Bir ka d�n ça l� �a n�n
cin si yet ay r�m c� l� �� na
ma ruz kal ma s� hal le rin -
de ka nu nen i� ve re nin den

ta lep ede bi le ce �i bel li ba� l� taz mi nat hak la r� ol du -
�u na dik kat çe ken Ay ça Ko nu ralp Aç� kel, söz le ri -
ne �u bil gi le ri ek le di: “Ay r�m c� l�k ile kö tü ni yet
taz mi na t� bu taz mi nat lar içe ri sin de yer al mak ta d�r.
Ay r�m c� l�k ne de niy le i� ak di nin i� ve ren ce fes he -
dil di �i tak dir de ise k� dem taz mi na t�, ih bar taz mi -
na t� ve ge çer siz ne den le ya p� lan fe sih so nu cun da
da  i� gü ven ce si taz mi na t� ta lep edi le bi le cek tir. Bu
taz mi nat la r�n ya n�n da cin si yet ay r�m c� l� �� ya sa �� -
na ay k� r� dav ra nan i� ve re ne kar �� �� Ka nu nu’nun
99. Mad de si kap sa m�n da ida ri pa ra ce za s� yap t� r� -
m� da dü zen len mi� tir.”

Uluslararası �� ve
Meslek Sahibi

Kadınlar
Federasyonu

(BPW) �stanbul
Kulübü’nün
düzenledi�i

‘Kırmızı Cüzdan
Kampanyası’nın
tanıtım etkinli�i,

Kadıköy
Belediyesi

Caddebostan
Kültür

Merkezi’nde
gerçekle�ti. 

Anah tar Ka d�n Der ne �i ta n�� ma gü nü
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● Kadir �NCESU

R�fat Ilgaz’dan söz edildi�i zaman
“Hababam S�n�f�’n�n yazar�d�r.” denir

ço�u zaman… R�fat Ilgaz ad�n�n
önüne geçmi� bir kitapt�r Hababam

S�n�f�… Pek çok kimsenin Hababam
S�n�f� kitaplar�ndan bihaber oldu�unu
dü�ünürsek ortaya vahim bir tablonun
ç�kmas� da kaç�n�lmaz oluyor… R�fat

Ilgaz’�n 100. do�um y�l� nedeniyle
kitaplar�n�n yeni bas�mlar� Ç�nar

Yay�nlar� ve Türkiye �� Bankas� Kültür
Yay�nlar� i�birli�iyle yay�nlan�yor. 82
y�ll�k ya�am�nda 70 dolay�nda kitaba

imza atan R�fat Ilgaz 7 May�s 2011’de
100 ya��na basacak… Bu nedenle

R�fat Ilgaz’�n Hababam S�n�f� kitaplar�
hakk�nda size ayr�nt�l� bilgiler

vermek istedim… 
■ YA�AMININ �LK YILLARI…

Duvarlar� deniz kokan bir evde, 7
May�s 1911 tarihinde Cide’de dünyaya
gelen Mehmet R�fat, ailesinin yedinci
çocu�u olarak ablas� S�d�ka ve a�abeyi

Faruk ile büyür. Büyük a�abeyi
�smail’i ise Çanakkale’de yaralan�p

izinli olarak Cide’ye gelmesi nedeniyle
tan�r. �smail a�abeyi daha sonra
Hemadan’da �ehit olur. Mehmet

R�fat’�n di�er a�abeyleri de Kurtulu�
Sava�� s�ras�nda �ehit olurlar.
Alt� y�ll�k ilkokulun ilk be� y�l�n�

Cide’de son y�l�n� ise babas�n�n i�i
nedeniyle gittikleri Terme’de okur.

Kuleli Askeri Lisesi ö�rencilerinden

Hilmi Bey, �ngilizlerin �stanbul’u i�gal
edip Kuleli Askeri Lisesi’ni

kapatmalar� nedeniyle Cide’ye gelerek
ö�retmenlik yapmaya ba�lar. Kurtulu�
Sava�� s�ras�nda köylere ula�t�r�lmas�
gereken haberlerin ço�alt�lmas�nda

Hilmi Bey, Mehmet R�fat ile
birlikte çal���r.

1927 y�l�nda s�n�f arkada�� Hilmi
Özgen ile “�stiklal Mar��” yar��mas�na
kat�l�r. Gelen cevapta, ba�ar�s� tebrik

edilir ve �iire devam etmesi dilenir. �lk
�iiri 27 Temmuz 1927 y�l�nda

Nazikter’de yay�mlan�r. �lk �iiri,
hayalinde yaratt��� bir sevgili için

yazd���; Sevgilimin Mezar�nda adl�
�iiridir:

Iss�z yollarda içinde dü�ünceyle
gezerken,

�çimdeki s�z�y� bu yolla da
sezerken,

Dima��m� mazinin hât�ras�nda
ezerken,

O harap mezar�nla yine mi
kar��la�t�m!

�lk �iirini yay�mlayan babas�n�n

arkada�� Yusuf Niyazi ayr�ca Çalçene
adl� bir mizah gazetesi de

ç�karmaktad�r. Bu dergiye de f�kralar
yazar. Dönemin Maarif Bakan�
Mustafa Necati ve Faruk Nafiz
Çaml�bel, Karadeniz gezisinden

dönerlerken Kastamonu’ya u�rarlar.
Kastamonu �stiklâl Mahkemesi Ba�kan�
iken, Aç�ksöz’de yaz�lar yazan Mustafa
Necati, o günkü Aç�ksöz’ü inceler. O
günkü say�da Mehmet R�fat’�n Saz�n�
Çalana adl� �iiri de vard�r. �iiri çok
be�enip; �airiyle tan��mak isterler.

Faruk Nafiz; Mehmet R�fat’�n yan�nda
�iiri bir kez daha okur. Bunun üzerine
Mustafa Necati �unlar� söyler: “Ya�a
delikanl�! Bu güne kadar hiç bir �airin
ba�ka bir �airin eserini hem de onun

kar��s�nda böyle severek okudu�unu ne
gördüm, ne dinledim.(...) Bu gibi

�airler çok laz�m bize. Saz�n� çalanlara
seslenirken, memleket halk�na da
seslenmesini bilen böyle �airler

istiyoruz biz!”
■ SINIF’TAN HABABAM

SINIFI’NA…
1928 y�l�nda babas�n�n ölümü

üzerine Muallim Mektebi’ne devam
eder. 1930 y�l�n�n Haziran ay�nda

okulunu bitirerek; Gerede Misak-� Milli
�lkokulu’na atan�r. Gerede, Akçakoca,
Adapazar�, Gümü�ova’dan sonra sa�l�k

sebepleri nedeniyle Karagümrük
Ortaokulu’na tayin olur. 1934 y�l�nda

ILGAZ soyad�n� al�r. �lk kitab�
Yarenlik 1943 y�l�nda yay�mlan�r.

Ocak 1944’de ise kapa��n� Faris
Erkmen’in çizdi�i S�n�f adl� �iir kitab�

yay�mlan�r. Devrim Kitabevi
taraf�ndan yay�mlanan k�rm�z�

kapakl� S�n�f,  25 gün kadar kal�r
kitapç� raflar�nda. R�fat Ilgaz 24
May�s 1944’te tutuklan�r. Bu, ilk

tutuklanmas�d�r. R�fat Ilgaz,  S�n�f
adl� �iir kitab� nedeniyle 6 ay hapse
mahkűm edilir. Karartma Geceleri
adl� roman�nda o dönemi anlat�r

“S�n�f’�n mimli ozan�.” Bu dönemde
kendisinin ve arkada�lar�n�n

sorumlulu�undaki dergilerde ve
gazetelerde yap�tlar� yay�mlan�r,
yöneticilik yapar. Bunlar�n içinde

Zambak, Cumartesi, Gün,
Markopa�a, Malumpa�a,

Merhumpa�a, Yedi Sekiz Pa�a,
Hürmarkopa�a, Gerçek, Y���n,

Ali Baba, P�nar, Ba�dan,
Gelincik, Yeryüzü, Adembaba, ve

Tan say�labilir.
�lhan Selçuk’un ç�kard��� Dolmu�

adl� dergide yazmaya ba�layan R�fat
Ilgaz, yasakl� oldu�u için, yaz�lar�nda

ismini kullanam�yordu; t�pk� derginin
di�er yazarlar� Aziz Nesin ve Çetin
Altan gibi... Dolmu�’un parçalar�n�
kendilerine isim olarak alm��lard�:

Direksiyon, Çamurluk, Vites, Egzoz...

Geriye bir tek, yedek lastik anlam�na
gelen “Stepne” kalm��t�r. R�fat Ilgaz da

yedek lastik anlam�na gelen Stepne
ad�n� kullan�r. Hababam S�n�f�, Dolmu�
dergisinde “yazan: Stepne” olarak bir
buçuk y�l yay�mlan�r. Hababam S�n�f�

ilk kez 25 Temmuz 1956 y�l�nda
yay�mlanmaya ba�lar. Dolmu�

Yay�nlar�’nda kitap olarak bas�lan ilk
Hababam S�n�f�’n�n kapa��nda,

yazar�n�n ad� Stepne olarak
görülmektedir. R�fat Ilgaz, Stepne

olarak bilinir; okurlar, Stepne’yi Rus
yazar zanneder, Rusya’daki steplerden

ça�r���m yaparak... 
1959’da Hababam S�n�f�

öykülerinin bir bölümünü de Tan
Bas�mevi’nden Haluk Yeti� basar.
Art�k ünü kendi ad�n� a�an kitaba

ileride sahip ç�kabilmek için
kendi ad�n� koyduran R�fat Ilgaz’a

gelen ilk ele�tirilerden biri
Da��t�c� Faruk’a aittir:

- Nerde Stepne, nerde R�fat Ilgaz?

B�rak dostum sen bu
i�leri!

-  Rusçan fena de�il;
do�rusu ilk kitab� çok

güzel çevirmi�sin!
- Ben mi

çevirmi�im? Hangi
yazardan? 

- Hangi yazardan
olacak! Stepne’den...
Bakt�n birincisi iyi

gitti, ikinciyi de sen
yeti�tirdin geriden!

Hababam S�n�f�
serisinin devam�
olan kitaplarda;

1972’de Hababam
S�n�f� Bask�nda ve
Hababam S�n�f�

Uyan�yor,
1975’te

Hababam S�n�f�
S�n�fta Kald�, en son da

1987’de Hababam S�n�f� �craat�n
�çinde yay�mlan�r.

Karamürsel’de üçüncü s�n�f bir
otelin odas�nda Hababam S�n�f�

roman�n� piyese çeviren R�fat Ilgaz;
daktilosu olmad��� için bir köy kâtibi

ile
dilekçe

fiyat�
üzerinden (5 liraya) anla��r.

Biri okur, di�eri yazar.
1966’da Ulvi Uraz Tiyatro

Toplulu�u’nca Beyo�lu Küçük
Sahne’de ilk kez sahneye konan

Hababam S�n�f�’nda o günlerin genç
oyuncular�ndan Zeki Alasya, Metin

Akp�nar; Ercan Yazgan, Ahmet Gülhan
ve Suzan Uztan ile birlikte Ali Yalaz,
Ulvi Uraz ve Zihni Küçümen oyuncu

kadrosunda yer al�rlar. Oyun 3 ay
boyunca kapal� gi�e oynar.

��in ilginç yan� oyunun en önemli
kahraman� �nek �aban’� genç bir

kad�n�n, Suzan Uztan’�n oynamas�d�r;
Suzan Uztan rolünü o kadar ba�ar�l�

oynar ki kad�n oldu�unu
kimse anlayamaz. 

■ KEL MAHMUT’TAN GÜDÜK
NECM�’YE MEKTUP

Hababam S�n�f�’n�n filme çekilmesi
de oldukça maceral� olmu�tur. Zaman�n

sansür kurulu üyelerinden ö�retmen
kökenli Mualla Han�m, “Ben

ö�retmene ‘kel’ dedirtmem” diyerek
kar�� ç�kt��� için, senaryoya uzun süre

izin verilmemi�tir. Romandaki Kel
Mahmut tipinde a��r basan ki�i R�fat

Ilgaz’�n Kastamonu
Muallim

Mektebi’nden
ö�retmeni Nihat Dicle’dir. Nihat Dicle,

filmi televizyonda izledikten sonra
ö�rencisi R�fat Ilgaz’a bir mektup

yazar: “Bu mektubu yazmaktaki birinci
sebep, geçen ak�am televizyonda çok
k�ymetli eseriniz olan Hababam S�n�f�
filmini seyretmek olmu�tur. Daha önce
tüm akrabalar�m ve blok kom�ular�m�z
bu filmi seyretmi�lerdi. Bana verdi�iniz

Kel Mahmut rolünden dolay� size
minnettarl���m�, takdirlerimin, gurur ve
iftihar duygular�m� iletmektir amac�m.
Ne yapaca��m� bilemiyorum. Yaln�z

televizyon gibi bir yay�n arac�nda
eserinizi tüm memleket bireylerinin

iftiharla seyretmesi kâfidir. Sa�olunuz,
var olunuz. Duygular�m�

takdirlerinize b�rak�yorum.”
R�fat Ilgaz, yak�n dostu Mehmet

Saydur’a Hababam S�n�f�’n�n do�u�unu
�öyle anlat�r; “Ben bu eseri �lhan

Selçuk’un sahibi oldu�u Dolmu� adl�
mizah dergisinde küçük hikâyeler

�eklinde yazmaya ba�lad�m. 1950’li
y�llarda... Turhan Selçuk da

resimliyordu. Öyküler çok be�enilince,
�lhan devam etmemi söyledi. Asl�nda
bu olaylar Kastamonu Lisesi’nde ve
Kastamonu Muallim Mektebi’nde

ba��mdan geçen, çevremde cereyan
eden gerçek olaylard�. Ben onlar� biraz

süsledim o kadar... Romanda �nek
�aban, Güdük Necmi, Kalem

�akir, Sidikli Turan, Erkek
Sevim vb. tipler gerçek

hayatta aynen
ya�am��t�r. Kel

Mahmut
ö�retmenimizdi.
Gerçek ad�n� tabii
de�i�tirdim. �nek
�aban’�n as�l ismi

Ahmet’tir,
hayattad�r ve

Safranbolu’da
ya��yor. Hababam
S�n�f� 73 öyküden

olu�mu� bir
romand�r. Yazd�kça

geli�mi�tir,
güzelle�mi�tir... Güdük

Necmi benim. Nihat Dicle
hocam�z müdür yard�mc�s�yd�

ve Kel Mahmut tipinde
canland�rd�m. Safranbolulu Ahmet

de �nek �aban oldu. 120 kiloluk
bir Tulum Fehmi’miz vard�.

Fehmi’ye iki porsiyon yemek
ç�kard�. Fehmi de Tulum Hayri

oldu. Hademe �erife Han�m,
Hafize Ana tipinde canland�.

Frans�zcac� Sedat Bey yine ayn�

rolde. Badi Ekrem beden hocas�
Dadayl� Rehmicük’tür.”

Hababam S�n�f� �iir, roman, öykü,
an�, deneme türlerinde 70 dolay�nda

yap�ta imza atan R�fat Ilgaz’�n ününü
bile gölgede b�rakm��t�r.  Prof. Dr.

Emin Özdemir 'in ''E�itim
fakültelerinde, ö�retmen adaylar�na

ders kitab� olarak okutulmas� gerek!''
dedi�i Hababam S�n�f� y�llard�r gerek

roman�, gerek tiyatrosu, gerekse
filmleriyle halk�m�z�n gözdesi

olmu�tur. R�fat Ilgaz, Hababam
S�n�f�’n� yazarken e�itim sistemindeki

çarp�kl�klar� gözler önüne sermeyi
hedeflemi�ti. Aradan geçen bunca y�la
kar��n Hababam S�n�f� hâlâ ilk günkü
ilgiyi görüyorsa e�er; bir e�itmen olan
R�fat Ilgaz’�n gözlemlerinin ne kadar

isabetli oldu�unu da gösteriyor.
Yöneticilerin Hababam S�n�f�’na salt
mizah gözüyle bakmalar�, “ciddiye
almamalar�” ellerindeki bu büyük
kaynaktan faydalanmalar�na da

engel oluyor. 
Hababam S�n�f�, roman�, tiyatrosu

ve filmleriyle kuruldu�u zirveden hiç
de inece�e benzemiyor. 

Bu yaz�m�zda Hababam S�n�f�’n�
anlatt�k sizlere…

Son sözü �air R�fat Ilgaz’a verelim:
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RIFAT ILGAZ
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100 YASINDA!
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100 YASINDA!
RIFAT ILGAZ
100 YASINDA!
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82 yıllık ya�amında 70 dolayında kitaba imza atan Rıfat Ilgaz, 7 Mayıs 2011’de 100 ya�ına basacak.
Rıfat Ilgaz’ın 100. do�um yılı nedeniyle kitaplarının yeni basımları Çınar Yayınları ve Türkiye ��

Bankası Kültür Yayınları i�birli�iyle yayınlanıyor.

Kaynaklar: As�m Bezirci, R�fat Ilgaz (Ç�nar Yay�nlar�)
Mehmet Saydur, Biz de Ya�ad�k, R�fat Ilgaz’l� Y�llar (Ç�nar Yay�nlar�)

Ayd�n Ilgaz, S�n�f’�n Efsanesi (Ç�nar Yay�nlar�)
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YEN� bir sa�l�k hizmetine imza atan  Kad�köy Belediyesi,
parklarda sa�l�k taramalar� ba�latt�. “Park Sa�l�k

�enlikleri” ad�yla ba�layan uygulama ile Kad�köylüler
hafta sonu sabah parklarda spor yaparken sa�l�k

taramas� ve muayenesi yapt�rma �ans�n� yakal�yorlar. 29
May�s tarihine kadar her hafta sonu bir parkta ücretsiz

sa�l�k taramas� hizmetleri verilece�i Park Sa�l�k
�enlikleri’nin ilki Yo�urtçu Park�’nda gerçekle�ti.

Yo�urtçu Park�’na sabah sporu ya da piknik yapmak için
gelenler ho� bir sürprizle kar��la�t�. Kad�köy Belediyesi

Sa�l�k Müdürlü�ü’ne ba�l� sa�l�k ekipleri ücretsiz
hizmetleriyle parklarda sabah ko�usu yapan ya da piknik

için gelenlere çe�itli taramalar, muayeneler yaparak,
sa�l�kl� ya�amalar�na katk�da bulundular. Yo�urtçu

Park�’ndaki Sa�l�k Taramas�’nda 103 ki�iye göz taramas�,
174 ki�iye �eker ölçümü, 220 ki�iye kolesterol ölçümü,
126 ki�iye vücut ya� analizi, 52 ki�iye di� taramas� ve

110 ki�iye de tansiyon ölçümü yap�ld�. �enlikte,
çocuklara balonlar da��t�ld�, çikolatalar ikram edildi.

Kad�köy Belediye Ba�kan Yard�mc�s� Mustafa
Demircan’�n bizzat kat�larak denetledi�i sa�l�k

taramalar�ndan ho�nut olan
Kad�köylüler, uygulaman�n

sürmesini istediler. Parklarda
Sa�l�k �enlikleri may�s ay�

boyunca hafta sonlar� devam
edecek. Taramalar 7 May�s’ta

Selamiçe�me Özgürlük Park�’nda,
14-15 May�s’ta da Ko�uyolu

Park� içindeki Ko�uyolu Mahalle
Evi’nde, 29 May�s’ta da

Rasimpa�a Mahalle �enli�i’nde
devam edecek. Taramalar

s�ras�nda kolesterol ölçümü, kan
�ekeri ölçümü, göz ve di�

taramas�, tansiyon ölçümü, vücut
ya� analizi gibi ölçümler ücretsiz

olarak gerçekle�tiriliyor.

6 - 12 MAYIS 2011 SA�LIK

Ku lak has ta l�k la r�; ol duk ça s�k göz le nen ve kro -
nik le� tik ten son ra iyi le� me si çok zor olan ve hat ta
ba zen araz lar b� ra kan önem li has ta l�k lar gu ru bun -
da d�r. Ku lak has ta l�k la r� n�n olu �u mun da bir çok ne -
den rol al�r ve te da vi se çe nek le ri de ne den le re gö re
fark l� l�k gös te rir. Ku la ��n hij ye ni ve pe ri yo dik kon tro -
lü has ta lan ma s� n� en gel le me de çok bü yük öne me
sa hip tir. Ku lak has ta l�k la r� çok ko lay bir �e kil de kro -
nik le �e bil mek te dir. Ke di ve kö pek le rin ku lak ana to -
mi si be lir gin bir �e kil de in san la r�n kin den fark l� d�r. En
önem li fark l� l�k ku lak ka na l� n�n uzun lu �u ve �ek li dir.
Hay van lar da ku lak ka na l� ol duk ça de rin ya ni uzun
ve ay n� za man da k�v r�m l� d�r. Bu ne den le te miz li �i in -
san la r�n ki ne oran la da ha zor dur ve da ha faz la u� ra�
is ter. Ku lak has ta l�k la r� n�n be lir ti le ri ne de ne ve has -
ta l� ��n �id de ti ne gö re fark l� l�k gös te rir. En s�k göz le -
nen bul gu lar d�� ku lak ka na l� n�n çev re sin de ak�n t�,
k� za r�k l�k, sü rek li ka fa y� sal la ma, ar ka ayak la r� ile ku -
la �� n� ka �� ma, ku la ��n ya t�k tu tul ma s�, ye re ya da
çev re ob je le re sür me is te �i.
Ku lak il ti hap la r� ge nel de üç
ka de me de de �er len di ri lir.
D�� ku lak ka na l� n�n et ki len di -
�i Oti tis Ex ter na, or ta ku lak
böl ge si nin et ki len di �i Oti tis
me di a ve den ge mer ke zi nin
de et ki len di �i iç ku lak il ti ha b�
ola rak bi li nen Oti tis in ter na.

Ku lak has ta l�k la r� n�n en
s�k göz le nen se bep le ri: 

● De rin ku lak ya p� s� na
ve uzun ku lak ve ku lak tüy le -
ri ne sa hip �rk lar

● Ge ne tik yat k�n l�k (Coc -
ker ve Gol den Ret ri ver)

● Al ler jik der ma tit ler (ku lak ka na l� n�n iç yü zü de -
ri nin de va m� d�r o ne den le de ri has ta l�k la r� ku lak la r�
da et ki ler)

● Hypoth yro id (tro id hor mon ye ter siz li �i)
● Ya ban c� ci sim kaç ma s� (pi si otu vb.)
● Ku lak hij ye nin bo zul ma s� (rüz ga ra ma ruz kal -

ma, �s lak l�k vs.)
● Ku lak pa ra zit le ri (ku lak uyu zu)
● �laç re ak si yon la r�
● Ku lak ki ri nin uzun sü re içe ri de bi rik me si ve

sert le� me si
● �m mun sis tem has ta l�k la r�
● Tü mör ve ben ze ri po lip ben ze ri kit le ler
● Di ya bet (�e ker has ta l� ��)
● Cus hing Sen dro mu (ad re nal bez has ta l� ��)
● FeLV ( Ke di le rin Le uke mi has ta l� ��), FIV (Ke di

A�DS’i)
Ku lak has ta l�k la r� n�n te� hi si has ta l� ��n du ru mu na

gö re he ki min se çe ce �i çe �it li me tot la ra ko yu lur.
Ya p� lan kli nik mu aye ne so nu cu ön ce lik le �üp he li
ne den ler or ta ya ko yul ma ya ça l� �� l�r. De tay l� bir kan
tah li li ile vi ral has ta l�k lar ve hor mo nel ne den ler ön -
ce lik le ele nir. Son ra s�n da en fek si yo na ne den olan
se be bin bak te ri, man tar ya da pa ra zi ter bir kö ken -
den ge lip gel me di �i ni an la mak için mik ros ko bik
mu aye ne, an ti bi yog ram, man tar eki mi vs. gi bi me -
tot lar kul la n� l�r. Kro nik bir aler ji ya da eg za ma ben -
ze ri de ri prob le mi var sa de tay l� bir aler ji tes ti ya pa -
rak se bep ler ara n�r. 

Ku lak has ta l�k la r� n�n te da vi si ne de ne yö ne lik ol -
du �un dan se be bin tes pi tin den son ra te da vi se çi lir.
Bak te ri, man tar ve pa ra zit kö ken li olu �u na gö re
fark l� ilaç lar la te da vi sa� la n�r. Hor mo nel kö ken li ler -
de hor mon den ge si ye ni den sa� lan ma d� �� tak tir de
tam bir iyi le� me ol maz. Se be bin or ta dan kal d� r�l ma -
d� �� ku lak il ti hap la r� kro nik le �ir ve so nuç ola rak iç
ku la �a iler le di �i tak tir de den ge mer ke zi ni et ki le ye -
ce �in den ba� bo yun e� ri li �i, den ge ku ra ma ma, ka -
fa y� dik tu ta ma ma gi bi nö ro lo jik be lir ti le re se bep
olur. Kro nik ku lak il ti hap la r�n da he ki min ka ra r� ile
me di kal te da vi nin ye ter siz kal d� �� du rum lar da ope -
ra tif ola rak ku lak ka na l� n�n tü müy le ya da k�s men
uzak la� t� r�l ma s�, iç ku la ��n et ki len di �i du rum lar da
da böl ge nin kü re ta j� gi bi ope ra tif te da vi ler de ya p� -
la bil mek te dir. Ba� ka bir ko nu ile ye ni den gö rü� mek
di le �i ile sa� l�k l� gün ler di li yo rum.

DOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZ
KEDİ VE KÖPEKLERDE
KULAK HASTALIKLARI
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● Seyhan KALKAN VAY�Ç

T.C. Sa� l�k Ba kan l� �� Eren köy
Ruh ve Si nir Has ta l�k la r� E�i -
tim ve Ara� t�r ma Has ta ne si

Nö ro lo ji Kli ni �i, genç, e�i tim li ve
di na mik  kad ro su ile has ta la r� na en
iyi sa� l�k hiz me ti ver me yi amaç l� -
yor. Dok tor lu �un emek, za man, ça -
ba ve u� ra� is te yen, in san odak l�
olan kut sal bir mes lek ol du �u na
dik kat çe ken. T.C. Sa� l�k Ba kan l� -
�� Eren köy Ruh ve Si nir Has ta l�k -
la r� E�i tim ve Ara� t�r ma Has ta ne si
Nö ro lo ji Kli nik �e fi Uz man Dok -
tor Fü sun May da Do maç, Kli nik
ola rak bu kut sal mes le �in �art la r� n�
ye ri ne ge tir mek için el le rin den ge -
len bü tün ça ba y� har ca d�k la r� n�n al -
t� n� çiz di, “Has ta la r� m� za en iyi te -
da vi ko �ul la r� n� olu� tur mak için
ge rek li ça ba y� har c� yo ruz. Kli nik
ola rak he def le ri mi zin ba ��n da nö -
ro lo ji yo �un ba k�m üni te si ile to -
mog ra fi ci ha z� var. Bu nun için de
ge rek li gi ri �im ler de bu lun duk. Ya -
k�n da bir nö ro lo ji yo �un ba k�m

üni te miz ola cak.  Bu nu ya pa bil -
mek için yo �un ba k�m ser ti fi ka s�
da al d�m. Ge rek li hem �i re  ve asis -
tan e�i tim le ri ve ri le cek” di ye ko -
nu� tu.
■ KAD RO MUZ BA �A RI LI VE

YE TE NEK L�’
Kli nik ad� na ya �a nan bu ge li� -

me le rin olum lu ol du �u nu vur gu la -
yan Nö ro lo ji Kli nik �e fi Uz man
Dok tor Fü sun May da Do maç,  bu
ge li� me ler do� rul tu sun da has ta sa -
y� s� n�n da ar ta ca �� n� be lirt ti, söz le -
ri ne �u �ek li de de vam et ti: “E�i -
tim li genç ve di na mik bir kad ro -
muz var. Se kiz uz man ve üç asis -
tan dan olu �an bu ekip, ken di alan -
la r�n da ba �a r� l� ve ye te nek li. Kli ni -
�i miz içe ri sin de de mans, epi lep si,
ha re ket bo zuk lu �u, ba� a� r� s� ve

par kin son gi bi bi rim le ri miz var.
EMG ve EEG la bo ra tu ar� m�z mev -
cut.He def le ri mi zin or tak la� t� �� nok ta
Kli ni �i mi zi ta n� t�p, has ta sa y� m� z�
art t�r mak.”
■ “EN ÖNEM L� SO RU NU MUZ
YO �UN BA KIM ÜN� TE S� �LE

TO MOG RA F� C� HA ZI”
Sa� l�k Ba kan l� ��’n�n 2010 y� l� n�n

Ha zi ran ay�n da aç t� �� s� na v� ka za na -

rak kli nik �ef li �i un va n� n� al d� �� n�
ifa de eden Uz man Dok tor Fü sun
May da Do maç,  al t� ay d�r  Nö ro lo ji
Kli nik �e fi ola rak gö rev yap t� �� n�
söy le di, söz le ri ne �u bil gi le ri ek le di:
“Kil nik ola rak �u an en önem li so ru -
nu muz yo �un ba k�m üni te miz ile to -
mog ra fi ci ha z� m� z�n ol ma ma s�. Bu
ne den ler den do la y� has ta sa y� m�z da
çok faz la de �il.”

T.C. Sa�lık Bakanlı�ı Erenköy Ruh ve Sinir
Hastalıkları E�itim ve Ara�tırma Hastanesi Nöroloji

Klinik �efi Uzman Doktor Füsun Mayda Domaç,
“Hedeflerimizin ortakla�tı�ı nokta Klini�imizi

tanıtıp, hasta sayımızı arttırmak” dedi.

‘Genç ve dinamik kadromuz ile

KADIKÖY Belediyesi’nin geçti�imiz
y�llarda uygulad��� Üreme Sa�l���

Program�'n�n bir parças� olan ''Erkek
Erke�e Sa�l�k Sohbetleri'' bu y�l
tekrar ba�lad�. Alan�nda bir ilke

imza atan ve büyük ilgi gören bu
sohbetler, bu sezon ilk olarak 29

Nisan Cuma günü E�itim Mahallesi
Bayraktar Camii'nde uyguland�.

E�itim Mahallesi Muhtar�
Sabahattin Güven’in talebi ve �mam

Bünyamin Akta�’�n gayretiyle
gerçekle�en bu toplant�ya yakla��k

30 erkek kat�ld�. Toplant�da
Kad�köy Belediyesi Dr. Rana Be�e

Poliklini�i Kad�n Hastal�klar�  ve
Do�um Uzman�  Dr. Erdinç Köksal,
insan�n olu�umu, ergenlik dönemi,

evlilikte kar��la��lan sorunlar, kan
uyu�mazl���, yak�n akraba evlili�i,

aile planlamas� ve sigaran�n gerçek
yüzü konular�n� ele ald�, sorular�

cevapland�rd�. Konferans�n devam�
6 May�s Cuma günü yine ak�am

namaz� sonras� ayn� yerde

yap�lacak. Erkek Erke�e Sa�l�k
Sohbetleri'nin bir sonraki dura�� ise
Fikirtepe oldu. Fikirtepe Muhtar�
Halil Erdo�an’�n organizasyonuyla
Fikirtepe Sinoplular Derne�i'nde 2
May�s Pazartesi ak�am� yap�lan
toplant�da,  Dr. Erdinç Köksal
kat�l�mc�lara bilgiler verdi.
Fikirterpe’de bulunan Diyarbak�r,
Bingül, Çank�r�, Sivas, Kelkit
Yard�mla�ma Dernekleri'nde ve
ba�vuracak di�er derneklerdeki
toplant� tarihleri, önümüzdeki
günlerde belli olacak. Erkek Erke�e
Sa�l�k Sohbetleri'nin yap�laca�� bir
ba�ka adres ise Fenerbahçe
olacak. Dr. Erdinç Köksal, yap�lan
davet üzerine 8 May�s Pazar günü
sabah namaz�ndan sonra
Fenerbahçe Camii konferans
salonunda bir seminer verecek.
Bu tür toplant�lar� isteyen ki�i ve
kurumlar�n muhtarlarl�klara ya da
Kad�köy Belediyesi’ne
ba�vurmalar� gerekiyor.

GÖREV BA�INDAYIZ’

Ko�u aras� tahlil yapt�rma f�rsat�!

Erkek erke�e sa�l�k sohbetleri
Foto�raflar:

Sinem TEZER

Kadıköy Belediyesi’nin düzenledi�i “Erkek Erke�e Sa�lık
Sohbetleri”nde erkekler sa�lık alanında birçok bilgiye

ücretsiz olarak ula�ma imkanı buluyor. 

Aytaç Sedat KAVAL
(Veteriner Hekim
Cerrahi Uzmanı)
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● Mustafa SÜRMEL�

Ka d� köy Be le di ye si Fut bol Tur nu va s� ba� la d�. Hem
de ne ba� lan g�ç… For ma y� s�r t� na gi yen, aya �� na kram -
po nu ge çi ren ç�k t� sa ha ya, ba� la d� fut bol hü ner le ri ni ser -

gi le me ye. San ki her bi ri bir Ar da Tu ran ya da Mes si. 
Ka d� köy Be le di ye si Ka la m�� Genç lik Mer ke zi

(KGM) 3. Fut bol Tur nu va s� 2 Ma y�s Pa zar te si gü nü ya -
p� lan aç� l�� ma ç�y la ba� la d�. Ka y�t lar 04 Ni san- 22 Ni san

ta rih le ri ara s�n da ya p� lan tur nu -
va n�n ba� lan g�ç ta ri hi 2 Ma y�s
2011 Pa zar te si gü nüy dü. Ku ra -
la r� 28 Ni san Per �em be gü nü
KGM’de çe ki len, fiks tü rü ise
ku ra çe ki min den son ra olu� tu -
ru lan tur nu va ya Ka d� köy Be le -
di ye si’ne ba� l� tüm mü dür lük -
ler ve ba� l� bi rim ler olu� tur -
duk la r� ta k�m lar ka t� la bil di. 7
as, 3 ye dek oyun cu dan olu �an

ta k�m lar da gü nü i� ko ku� tur ma s�y la ge çi ren per so nel bu
de fa top pe �in de ko� tur du. Ka d� köy Be le di ye si Ka la m��
Genç lik Mer ke zi (KGM) ha l� sa ha la r�n da ya p� lan maç -
lar da kâh sert mü ca de le ler ya �a n� yor kâh fa ir play ör -

nek le ri… �lk tur lig usu lü, ikin ci tur ise çap raz e� le� me
ile ele mi nas yon sis te mi ne gö re oy na na cak. Grup maç la -

r� tek dev re li lig usu lü üze rin den oy na na cak. �lk dört
ara s� na ka lan ta k�m lar bir üst tu ra ç� ka cak. Tur nu va da

ilk 2’ye gi ren ta k�m lar ku pa ve ma dal ya ile ödül len di ri -
le cek. Maç la r�n ilk gü nü bol bol fo to� raf çek ti ril di. Pro -
fes yo nel fut bol cu lar gi bi ob jek tif kar �� s� na ge çen per so -
nel, t�p k� fut bol cu lar gi bi ken di le ri ne öz gü ka riz ma tik
du ru� lar da ser gi le me yi ih mal et me di ler. Maç ön ce si

Cum hu ri ye ti mi zin ku ru cu su Ga zi Mus ta fa Ke mal Ata -
türk’ün o ve ci ze si unu tul ma d�: “Ben spor cu nun ze ki, çe -

vik ve ay n� za man da ah lak l� s� n� se ve rim”.

● Mustafa SÜRMEL�

Ga zi Mus ta fa Ke mal Ata türk’ün Fe ner beh çe Spor
Ku lü bü’nü zi ya ret le ri nin 93 y�l dö nü mü tö ren -
ler le kut lan d�. �lk kut la ma 3 Ni san Sa l� gü nü Fe -

ner bah çe Spor Ku lü bü De re a� z� Spor Te sis le ri’nde
ger çek le� ti ril di. Tö re ne Fe ner bah çe Spor Ku lü bü Ba� -
ka n� Aziz Y�l d� r�m, Yük sek Di van Ku ru lu Ba� ka n�
Yük sel Gü nay, Ge nel Sek re ter Ve dat Ol cay, As ba� -
kan lar Ali Koç, Mu rat Özay d�n l� ve �l han Ek �i o� lu,
Yö ne tim Ku ru lu Üye le ri Tu ran �a hin ve Ya se min Mer -
çil, Yük sek Di van Ku ru lu ve Kon gre Üye le ri, spor cu -
lar, Fe ner bah çe Ko le ji’nden ö� ret men ve ö� ren ci ler

ka t�l d�. Ka d� köy Be le di ye si’ni tem si len Ba� kan Yar -
d�m c� la r� Ze kai De de, Hu lu si Özo cak’�n da ka t�l d� �� tö -
ren de Mus ta fa Ke mal Ata türk’ün ku lü bü zi ya ret le ri
bel ge ler le an la t�l d�.  

Ay n� za man da Fe ner bah çe Spor Ku lü bü’nün 104.
ku ru lu� y�l dö nü mü nün de kut lan d� �� tö ren de, Yük sek
Di van Ku ru lu Ba� ka n� Yük sel Gü nay, Fe ner bah çe’nin,
Ata türk ve la ik dü ze ne ba� l� l� �� n� be lirt ti �i ko nu� ma -
s�n da Fe ner bah çe Spor Ku lü bü’nün bir dün ya mar ka s�
ol du �u nu her alan da ay r� ay r� gös ter di �i ni söy le di. Tö -
ren, Ata türk ve Fe ner bah çe ko nu lu ko nu� ma la r�n ya n�
s� ra Fe ner bah çe Ko le ji ö� ren ci le ri nin oku du �u Ata türk
�i ir le ri nin ar d�n dan ve ri len kok teyl ile so na er di.
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Ata�ehir Belediyesi geri dönü�üm projesiyle ba�lattı�ı
kampanya çerçevesinde teneke kutuları toplayacak, bisiklet
da�ıtacak. Böylece hem çevre sa�lı�ına katkıda bulunacak
hem de halkı bisiklet sporuna te�vik edip sa�lık için spor

yapmaya te�vik edecek.Ata�ehir Belediyesi Çevre Koruma
ve Kontrol Müdürlü�ü, 670 tane metal içecek kutusu getiren
ilk bin ki�iye bisiklet hediye edecek. Geri dönü�üm tesisinde
i�lendi�inde 1 adet bisikletin metal aksamını olu�turan 670
tane metal kutu, bu yaz bisikleti olmayan çocuklara bisiklet

olarak geri dönecek. Yapılan açıklamada, 670 metal kutunun
bir bisikletin maliyetini kar�ılamadı�ı ancak düzenledi�i

sosyal sorumluluk projeleri ile Ata�ehirlilere çevre bilincini
a�ılamayı hedefledi�i, Ata�ehir Belediyesi ile ÇEVKO

bisikletlerin geri kalan maliyetini kar�ılayaca�ı belirtildi.
“Kutu Kutu Bisiklet” kampanyasına 670 metal içecek kutusu
toplayan herkes katılabilecek. Ancak bir aileden sadece bir

çocuk kampanyada bisiklet sahibi olabilecek. Kampanyada 6
ya�ın üstündeki herkes için uygun bisiklet bulunuyor. 

Sa�l�k için bisiklet sporunu te�vik ediyor

Kadıköy
Belediyesi’ne
ba�lı birimler

arasında
oynanan

kar�ıla�malar
�enlik

havasında
geçiyor.

Atatürk 93 y�l önce
FENERBAHÇE
Spor Kulübü’ndeydi

Belediye personelinden futbol şovBelediye personelinden futbol şovBelediye personelinden futbol şovBelediye personelinden futbol şovBelediye personelinden futbol şovBelediye personelinden futbol şov

�ampiyon Bostanc�’dan
BA�KAN’A Z�YARET

�STANBUL 1. Amatör Ligi 13.
Grup’ta 2010-2011 sezonunu 40

puanla �ampiyon olarak
tamamlayan Bostanc�spor, Kad�köy

Belediye Ba�kan� Av. Selami
Öztürk’ü makam�nda ziyaret etti.

Sezon ba��nda oynanan baz�
maçlarda zorlanmas�na

hatta puan kaybetmesine
ra�men, gerek yönetim

kalitesi gerekse futbolcu
kalitesiyle

�ampiyonlu�u
kazanma ba�ar�s�

sergileyen
Bostanc�spor

geçti�imiz ay büyük
kat�l�mla bir �ampiyonluk

yeme�i düzenlemi�ti.
KUPA �LE FOTO�RAF

Geçti�imiz günlerde
Kad�köy’ün tak�m� olarak Kad�köy

Belediye Ba�kan� Av. Selami
Öztürk’ü makam�nda ziyaret eden
Bostanc�spor Kulübü Ba�kan� ve

Bostanc�’n�n sevilen esnaf�
Ramazan Oral, kentin spor kulübü

olarak, Bostanc�spor’a
Kad�köylülerin destek vermesini

istedi. Zira Bostanc�spor’un süper
amatör lige yükselerek, Kad�köy’ün

ad�n� kentin d���na da ta��yan bir
misyon üstlendi�ini söyleyen

Ba�kan Oral, “Kentimizin Belediye
Ba�kan� Av. Selami Öztük’ü ziyaret

etmemek olmazd�. Kupam�z� ald�k
ve �ampiyon tak�m yöneticileri
olarak kendisini ziyaret ettik. Süper
amatöre yükseldi�imiz için
tak�m�m�z�n da yükü artt�. Bu
ziyarette Belediye Ba�kan�m�zdan

destek talebimiz de oldu” dedi.
Daha önceden Kad�köy

Belediyesi taraf�ndan
yap�lan kulüp lokalinin
tadilat gerektirdi�ini,
ayr�ca lokalin alt kat�n�n
kulüp sporcular� için
derslik ve kütüphane
olarak düzenlenmesini
de Ba�kan Öztürk’ten
talep ettiklerini belirten

Oral, bu konuda da
Belediye Ba�kan�

Öztürk’ten destek sözü
ald�klar�n� söyledi. Ba�kan

Oral, “Bostanc�spor camias�nda
e�itimcilerimiz çok say�da var.
Sporcular�m�z�n büyük bölümü de
ö�renci. Spor yaparken derslerini
de geli�tirmelerini istiyoruz. Bu
amaçla lokalin alt kat�n� derslik ve
kütüphane yapmak istiyoruz”
dedi.Ba�kan Oral, süper amatör lig
için haz�rl�klar�n sürdü�ünü, mevcut
kadroyu korurken, takviye
planlar�n�n da bulundu�unu belirtti.
Ziyarete, Bostanc�spor’un di�er
yöneticileri �smail Aliba�, Osman
�eker de kat�ld�.

Kulüp Ba�kanı Oral, Ba�kan Selami Öztürk’e
Bostancıspor yazılı �apkalardan hediye etti. Daha

sonra kupa ile birlikte hatıra foto�rafı çektirildi.

TFF. Bayanlar Futbol Ligi’nin bitimine bir hafta kala
sahas�nda �zmir Konak Belediyespor’u  3-0 yenen

Ata�ehir’in Sultanlar� �ampiyonlu�unu Ata�ehirlilerle
kutlad�. Geçen hafta Adana’da ald��� galibiyetle ligin

bitimine iki hafta kala �ampiyonlu�unu ilan eden
Ata�ehir’in Sultanlar�, bu hafta Konak Belediyespor

maç�nda seyircisiyle bulu�tu. Taraftarlar�n yo�un ilgi
gösterdi�i Yenisahra Stad�’nda oynanan maç� Lütfiye

Ercümen’in iki ve Reyhan �eker’in bir golüyle 3-0 kazanan
Ata�ehir Belediyespor Bayan Futbol Tak�m�’na maç�n

bitiminde �ampiyonluk kutlamas� yap�ld�. Güne Ata�ehir
Belediyesi yöneticileri, A�ao�lu �irketler Grubu Ba�kan�

Alia�ao�lu, Ata�ehir Belediyespor Dernek Ba�kan� Sad�k
Kayhan’�n da kat�ld��� kahvalt� ile ba�layan Ata�ehir

Belediyespor Bayan Futbol Tak�m� düzenlenen bas�n
toplant�s�nda da salondaki yerini ald�. Kayhan �unlar�

söyledi: “Sezona ba�larken Belediye Ba�kan�m�z Battal

�lgezdi ve sizlerle birlikte; Türkiye’de �ampiyonluk,
Avrupa’da final oynama hedefini belirlemi�tik. Bu hedef
do�rultunda hedefleri bizim kadar büyük olan A�ao�lu
�irketler Grubu ile sponsor anla�mas� imzalad�k. Yine bu
hedef do�rultusunda Türkiye’deki en iyi bayan
futbolculardan transferler gerçekle�tirdik. �imdi ula�t���m�z
bu ba�ar�da imzas� olan herkesi kutluyorum.”  
Ali A�ao�lu ise “Biz Ata�ehir Belediyespor Bayan Futbol
Tak�m�na sponsor olarak destek sa�lamaktan
memnuniyet duyuyoruz’’ dedi. Toplant�n�n ard�ndan
Yenisahra Stad�’na giden Ata�ehir’in Sultanlar� Tribünlerin
t�kl�m t�kl�m dolu oldu�u statta Konak Belediyespor ile
oynad��� kar��la�may� da 3-0 kazand�.  Ba�kan Battal
�lgezdi, Ali A�ao�lu ve Belediyespor Derne�i Yönetim
Kurulu üyeleri bayan futbolculara çe�itli hediyeler verdi.
Saha içinde tur atan bayan futbolcular Ata�ehirlilere
Avrupa’da da ba�ar� sözü verdi.

Ata�ehir’in Sultanlar� �ampiyonlu�u kutlad�
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● Semra ÇELEB�

‘Bi lin me yen Si ne ma lar Film Fes ti va li’
Tür ki ye’nin ev sa hip li �in de, D� �i� le ri
Ba kan l� ��’n�n 9–13 Ma y�s 2011 ta rih le ri

ara s�n da �s tan bul’da dü zen le ye ce �i 4. Bir le� mi�
Mil let ler En Az Ge li� mi� Ül ke ler Kon fe ran s� kap -
sa m�n da ya p� la cak bir fes ti val. 11–17 Ma y�s ta rih -
le rin de dü zen le ne cek fes ti val de Af ri ka, As ya ve
Ame ri ka’dan ad� n� çok duy ma d� �� m�z co� raf ya la -
r�n si ne ma s� �s tan bul lu si ne ma se ver ler le bu lu �a cak.
Film ler Be yo� lu Si ne ma s�, Ta r�k Za fer Tu na ya
Kül tür Mer ke zi ve Ka d� köy Mo da Si ne ma s�’nda
üc ret siz ola rak ta kip edi le bi le cek.

Ru an da, La os, Çad ve Myan mar gi bi ge ri
b� rak t� r�l m�� ül ke le rin si ne ma lar�n� �s tan bul lu
si ne ma se ver ler le bu lu� tu ra cak olan fes ti val de
35 film gös te ri le cek. Film le ri gös te ri le cek ül ke -
le rin or tak özel li �i ki �i ba �� mil li ge lir le ri nin
750 do la r�n al t�n da ol ma s�. Eko no mik az ge li� -
mi� lik k�s ta s� gö ze ti le rek s� n�f lan d� r�l m�� ve
“En Az Ge li� mi� Ül ke ler” ka te go ri sin de sa y� lan
bu ül ke le rin 33’ü Af ri ka, 14’ü As ya, bi ri de
Ame ri ka k� ta s�n da bu lu nu yor. Fes ti val, Top -
lum sal Ha f� za, Gün ce lin �zin de, Bel ge sel Gö zü,
Pa no ra ma, De rin Ba k�� ol mak üze re be� ana
bö lüm den olu �u yor. Fes ti val de ül ke le rin ta ri hi
pers pek ti fi için de kül tü rel do ku la r� n� i� le ye cek
ya p�m la r�n ya n� s� ra gün cel so run la r� n� da di le
ge ti re cek film ler yer ala cak.

�� te bir haf ta bo yun ca iz le ye bi le ce �i miz bi -
lin me yen film ler den ba z� la r�: 

● H� MA LA YA
Bir �e fin Ço cuk lu �u
Ne pal’in Dop lo böl ge sin de ge çen ce sa ret,

inanç ve da ya n�� ma yük lü bir film, Hi ma la ya -
Bir �e fin Ço cuk lu �u. 1999 ya p� m� olan film,
2000 y� l� Os car ödül le rin de En �yi Ya ban c�
Film Ödü lü’ ne aday ol mu� tu.  Fark l� fes ti val ler -
den de bir çok ödül ka za nan fil mi Eric Val li yö -
ne ti yor. Bir �e fin Ço cuk lu �u, hi kâ ye si ka dar
sa� lam ka rak ter le ri ve mu az zam do �a man za ra -
la r�y la da dik kat çe ki yor. Ne pal’in gü zel ama
inat ç� do �a ko �ul la r�n da ge çen film, iyim ser ve

in san c�l bir hi kâ ye an la t� yor.
● BU TAN
Ku pa
Sür gün de ki Ti bet ma nas t� r� d�� tan ba -

k�l d� ��n da sa kin gö rün mek te dir. Ama ma -
nas t�r da ki ö� ren ci ler iç ten içe Fran sa’da
oy na nan 1998 Dün ya Ku pa s�'n�n he ye ca -
n� n� ya �a mak ta d�r. Fut bol has ta s� Org yen,
oku lun ka t� di sip li ni ne ra� men giz li ce
maç la r� iz le mek te, ar ka da� la r� n� da ayart -
ma ya ça l�� mak ta d�r. Çin’den ge len iki
mül te ci ço cuk, ai le le rin den kop ma n�n
üzün tü sü nü ya �ar ken ken di le ri ni ma nas t� -

r�n cid di ha va s�y la Ory gen’in fut bol
tut ku su ara s�n da bu lur. Ory gen, ku pa
fi na li ni ma nas t�r da sey ret mek için izin
al�n ca ço cuk lar ara s�n da he ye can l� bir
ko �u� tur ma ba� lar. Ar ka da� l� �� ve da -
ya n�� ma y� an la tan film, bir yan dan da
de �i �en dün ya da Bu diz min du ru mu na
da te mas edi yor.

● BANG LA DE�
Dü� le rin Ka nat la r�n da
Faz lu o� luy la bir lik te pa zar da ça -

l� �an fa kir bir köy lü dür. Zor �art lar al -
t�n da ya �a sa da Faz lu du ru mun dan faz la �i kâ yet
et mez. Bir gün o� lu na ikin ci el bir pan to lon sa -
t�n al�n ca her �ey de �i �ir. Pan to lo nu y� ka mak is -
te yen ka r� s�, pan to lo nun ce bin de bir to mar ya -
ban c� pa ra bu lur. Ha ya t� bo yun ca ban ka ya git -
me mi� olan Faz lu, pa ra y� ne ya pa ca �� n� bil mez
ve du ru mu iyi olan en iyi ar ka da ��n dan yar d�m
is ter. Bir den bi re or ta ya ç� kan pa ra, yok sul la r�n
de �er le ri ni de de �i� ti rir. Ra hat bir ha ya t�n dü� -
le ri ni ku rar ken, ai le, dost luk gi bi kav ram lar ye -
ri ni aç göz lü lü �e, h�r sa ve iha ne te b� ra k�r.

● HA� T�
Hai ti’de �ii ler
Ba t� l� ül ke le rin eko no mik bas k� la r� yü zün -

den dün ya n�n en fa kir ül ke le rin den bi ri olan
Hai ti, Ocak 2010’da mey da na ge len dep rem le
yer le bir olur. 200 bin ki �i nin öl dü �ü afet te, 300
bin den faz la ki �i de ya ra la n�r. Res mi bi na lar da
da hil ol mak üze re bir çok ya p� tah rip olur. Dün -
ya n�n bir çok ye rin den Hai ti’ye yar d�m ge lir.
Ame ri ka’dan ge len iki Müs lü man gen cin çek ti -
�i bel ge sel, Hai ti’de ki fe la ke tin ar d�n dan bu ra -
da ki �ii ce ma atin dep rem son ra s�n da ki gay ret li
yar d�m ça ba la r� n� an la t� yor. Hai ti’de �ii ler, ça -
l�� kan bir ce ma atin yok sul bir ül ke de ki hi kâ ye -
sin den kü çük bir ke sit su nu yor.

● AF GA N�S TAN
Sa va� lar dan Ön ce ki Af ga nis tan
70’ler de Av ru pa l� genç ler ha ya t� ve ken di -

le ri ni ke� fet mek için Do �u’ya git ti ler. He def,
ço �u kez Hin dis tan’d� ve Af ga nis tan bu yol cu -
lu �un önem li ara du rak la r�n dan bi ri ni olu� tu ru -
yor du. Ame ri ka l� Eric Sie gel, 1972 y� l�n da bir
grup ar ka da ��y la Av ru pa’dan Af ga nis tan’a uza -
nan bir yol cu lu �a ç� kar. Ka me ra s�y la �ran ve
Af ga nis tan’da ki ya �a m� kay de den Sie gel, 11
Ey lül’den son ra bir film ya p�p, Af ga nis tan’�n
sa va� lar dan ön ce ki ha li ni gös ter mek is ter. 

Kan de har ve Ka bil’e ka dar gi den Sie gel ve
ar ka da� la r� mü te va z�, ça l�� kan ve din le ri ne ba� -
l� in san la r�n ha yat la r�n dan ol duk ça et ki le nir.
Son k�s m�n da 11 Ey lül’ü ya ra tan po li tik en tri -
ka la r� aç�k eden film, yer yer Ba t� l� ba k� ��n iz le -
ri ni ta �� sa da, içer di �i ba r�� için de ki Af ga nis tan
gö rün tü le ri aç� s�n dan önem li bir ça l�� ma.

● MA L�
I��k
Ma li li yö net men Sü ley man Cissé, I��k’ta

ko lon ya lizm ön ce si Af ri ka’dan ge le nek sel mo -
tif ler le do lu des tan s� bir hi kâ ye su nu yor. Nia -
nan ko, si hir li güç le re sa hip Bam ba ra l� bir genç -
tir ve ba �� ba ba s� So mo’yla bü yük be la da d�r.
Bü yü cü lük ye te nek le ri ni kö tü amaç lar için kul -
la nan ba ba s�n dan ka çan genç adam yar d�m al -
mak için am ca s� n� bul ma ya gi der. Ar ka s�n da

ba ba s�, önün de uzun bir yol var d�r ve bu yol cu -
luk s� ra s�n da bü yü cü lük güç le ri ni kul lan ma s� na
se bep olan tec rü be ler Nia nan ko’nun bü yü me si -
ni sa� lar. An cak ye ti� kin ol ma yo lun da ki ça ba -
s�, genç ada m�n ba ba s�y la kar �� la� ma s� na en gel
ola maz. 1987 ya p� m� film, Can nes Film Fes ti -
va li Jü ri Ödü lü, �n gi liz Film Ens ti tü sü Sut her -
land Ödü lü, Ber ga mo Si ne ma Bu lu� ma s� Al t�n
Ro sa Ca mu na Ödü lü ve Fri bo urg Ulus la ra ra s�
Film Fes ti va li Da �� t�m Ödü lü’ne sa hip.

● ÇAD
Ba ba m�z
Çad l� yö net men Mu ham med-Sa lih Ha -

ron’un fil mi Abo una (Ba ba m�z), iki kar de �in
do ku nak l� hi kâ ye si ni gün de lik ha ya t�n için den
un sur lar la per de ye ta �� yor. Se kiz ya ��n da ki
Emin ve on be� ya ��n da ki abi si Ta hir bir sa bah

uyan d�k la r�n da ba ba la r� n�n evi terk et ti �i ni
fark eder. Ba� lan g�ç ta ba ba la r� n�n k� sa sü re
için de ge ri ge le ce �i ni dü �ü nen ço cuk la r�n
za man geç tik çe ümit le ri de git gi de kay bo -
lur. �ki o� lan la ba �a ç� ka ma yan an ne, ço -
cuk la r� uzak ta bir Kur’an kur su na yol lar.
Kar de� le rin bu sü reç te ba ba la r�y la tek rar
bu lu� ma ha yal le ri de vam eder. Yö net men
Ha ron, ba ba la r� n�n yok lu �un da yal n�z l�k ve
umut suz luk ka dar sev gi ve mut lu lu �u da
ke� fe den iki kar de �in ya �a m� na se ve cen ve
iyim ser bir ay na tu tu yor.

www.bilsinfest.org

Bilinmeyen ülkelerin bilinmeyen
sinemalar� �stanbul’da!
Bilinmeyen ülkelerin bilinmeyen
sinemalar� �stanbul’da!
Bilinmeyen ülkelerin bilinmeyen
sinemalar� �stanbul’da!
Bilinmeyen ülkelerin bilinmeyen
sinemalar� �stanbul’da!
Bilinmeyen ülkelerin bilinmeyen
sinemalar� �stanbul’da!
Bilinmeyen ülkelerin bilinmeyen
sinemalar� �stanbul’da!

�stanbul yeni bir film festivaline merhaba diyor... Butan, Senegal, Burkina Faso,
Banglade�’in de aralarında bulundu�u ülkelerin kültürel de�erleri, sinemalarıyla gün
ı�ı�ına çıkıyor. Kadıköy Moda Sineması’nda da gösterilecek filmlerin tümü ücretsiz.

Bir
�e fin

Ço cuk lu �u

Kupa

Haiti’de
�iiler

Babamız I�ık

Dü�lerin
Kanatlarında
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