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25 yıl sonra
MUHSiN BEY
için buluştular

Sonbahar�n
hüznü,
renkleri
kadar,

nedense
bu mevsimde

artan ölüm
haberlerinden
de ileri gelir. 

Asl� AYHAN

ÇOK yönlü kültür
insanı, Kadıköy’ün

ilk belediye ba�kanı
Osman Hamdi Bey,

Bahariye’deki
Sanatçılar Soka�ı

sanatçıları tarafından
anıldı. � 5. Sayfada

DE�ERL� virtüözlerin sürekli konser mekânlarından
biri haline gelen Kadıköy Belediyesi Süreyya
Operası, yine dünyaca ünlü bir sanatçımızın

konserine evsahipli�i yapıyor. Piyanist �dil Biret, 
12 Aralık Pazartesi günü saat 20.00’de ba�layacak

solo konserinde; Ludwig van Beethoven ile senfonik
�iir tarzının yaratıcısı Franz Liszt’in eserlerinden

olu�an bir repertuvar sunacak. � Haberi 2. Sayfada

YETENEKL� Engelsizler Komedi
Tiyatrosu oyuncuları, Kadıköy

Halk Merkezi’nde sahneledikleri
oyunda, kendi kaderlerini
payla�an arkada�larının

sorunlarını, tiyatro sahnesinde
komik bir dille gözler önüne

serdi. � Haberi 10. Sayfada

Kadıköy’ün sanatçılarından Osman Hamdi’ye saygı
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� Yazısı 10’da

Kibir marazi bir
duygudur. 

Tüm marazi
duygular gibi size

ac� verir,
gerçeklerden
Zay�f, zor ve

komik durumlara
dü�ürür.. 

�nal AYDINO�LU
� Yazısı 8’de

CEHALET BİRİKİMİ?

Murat KATO�LU
� Yazısı 6’da

�� Haberi 6. Sayfada

BELDE
OCAKBAŞI

Tel.: 0216 - 338 39 09

40 YILLIK
TECRÜBEM�ZLE...

Zengin Et, Balık ve Meze çe�itlerimizle...
Anadolu Yakas�n�n en iddial� 
LEZZET NOKTASIYIZ...

Yılba�ı için H�ND� sipari�leriniz alınır.
Bahariye Serasker Cad. No: 104 Kad�köy

HÜZÜNLÜ
SONBAHAR…

İdil Biret Süreyya’da Acil pozitif insan aranıyor…

Olur mu? Buna
düpedüz zorlama

bir tan�mlama daha
do�rusu kavram
diyebiliriz. Olur,
olmu�tur. T�pk�

‘bilgi birikimi’ gibi
pekâlâ cehalet
birikimi de olur.  

�� Haberi 8. Sayfada

Olas� �stanbul depremine haz�rl�k
için Kad�köy’deki binalar�n

yenilenmesi gerekti�ini savunan Kad�köy
Belediyesi, üstüne dü�eni yaparak,

haz�rlad��� imar art��lar�n� içeren yeni
imar planlar�n� Kad�köy Belediye

Meclisi’ne sundu. Kad�köy’ün yüzde
75’ni kapsayan yeni imar art��lar�n�n
istendi�i planlar �stanbul Büyük�ehir

Belediyesi’ne de götürülecek ve kabul
edilirse  2012’nin ilk aylar�nda

Kad�köy’ün birçok mahallesinde
dönü�üm ba�layacak.
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Kadıköy Belediyesi Sanat Kütüphanesi’nin düzenledi�i
‘Muhsin Bey’ özel film gösterimi, yapımcısından

müzisyenine, yönetmeninden oyuncularına tüm ekibi 25 yıl
sonra yeniden bulu�turdu. Yavuz Turgul, �ener �en, U�ur

Yücel, Osman Cavcı, Abdurrahman Keskiner, Arzu Ba�aran
ve Atilla Özdemiro�lu’nun katıldı�ı söyle�ide 80’li yıllarda

ya�anan de�i�imin sinemaya yansıması konu�uldu. 

�� Haberi 11. Sayfada

Dü�ün dünyas�n�n önde gelen
isimlerinden, sosyolog, siyaset bilimci ve

anayasa hukukçusu, Cumhuriyet gazetesi
yazarlar�ndan Prof. Server Tanilli, 29 Kas�m

Sal� günü Göztepe’deki evinde hayat�n�
kaybetti. Tanilli, dostlar�, arkada�lar� ve

ö�rencileri taraf�ndan Karacaahmet
Mezarl���’nda sonsuzlu�a u�urland�. Gazete

Kad�köy olarak biz de, ayd�nlanma ad�na
Türkiye tarihine önemli notlar dü�mü� bu
dü�ün insan�n�n ya�am�n� ve kitaplar�n� siz

okurlar�m�z için derledik.
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‘Uygarlık İşçisi’ 

DEPREM iÇiN BiNALAR
YENiLENiYOR

Foto�raf: Murat Mehmet AYDIN

Kadıköy Belediyesi, önemli bir adım atıyor.
Üstümüze dü�eni yapıyoruz. Kimsenin artık ‘Bu i�
beni ilgilendirmiyor’ deme lüksü yok. Önümüzdeki 

6 ayı iyi de�erlendirmek istiyoruz. Kadıköy’deki
binalar yenilenmeli.

Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk:
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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 53-55-57
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 ‹�. 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
Kozyata�ı Kültür Merkezi (KKM)  :

658 00 14
Kozyata�ı Kültür Merkezi KKM Gi�e : 

658 00 15

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
GÖ NÜL LÜ MER KEZLERİ

Gönüllü E�itim Dan. Mrk. 346 57 57
Göztepe Gön. Evi: 346 87 87
Hasanpa�a Gön. Evi: 326 12 80
Rasimpa�a Gön. Evi: 414 67 15
Fikirtepe Gön. Evi: 551 04 07
Kriton Curi Parkı 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
Acıbadem Gön. Evi: 325 78 38
Bostancı Gön. Evi: 361 30 88
Sahrayıcedid 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: 346 57 57
Tiyatro Gönüllüleri: 346 57 57

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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KA DI KÖY’DEN
● T�YATRO
■ Can
Can Yücel’in �iirlerinden Genco Erkal’�n
uyarlad��� tek ki�ilik oyunu Kemal Kocatürk
yönetiyor ve oynuyor. Desenleriyle Mehmet
Güleryüz müthi� bir görsellik ve derinlik
olu�turuyor. Oyunun müziklerini Ayça
Kocatürk yap�yor. Çevre düzeninin S�rr�
Topraktepe taraf�ndan yap�ld��� oyunun
���klar� Asl� Atasoy’a emanet. Can Yücel
�iirlerinin birçok katmanda hayat bulaca�� bu
gösteri, 9 Aral�k Cuma günü saat 20.30’da
CKM seyircisiyle bulu�uyor.
www.ckm.gen.tr

■ Bavul
“Baggage-Bavul” adl� oyun; çe�itli olaylar
yüzünden ya�amdan kopmu� bir grup
yeti�kinin hayata ba�lanma çabalar�n�,
gittikçe a��rla�an“bir bavul dolusu dertten”
kurtulma u�ra�lar�n� oldukça ne�eli ve komik
bir dille anlat�yor. Ay�en Gruda’n�n da rol
ald��� oyun, 9 Aral�k Cuma günü saat
20.30’da Caddebostan Kültür Merkezi’nde,
14 Aral�k Çar�amba günü ise yine ayn� saatte
Kozyata�� Kültür Merkezi’nde izlenebilir. 
www.kkm.gen.tr
■ �ıpsevdi
Enis Fosforo�lu Tiyatrosu, Hüseyin Rahmi
Gürp�nar’�n çok sevilen eseri “��psevdi”yi
sahneye ta��yor. Enis Fosforo�lu’nun
yönetti�i oyunda Frans�z hayran� �stanbullu
bir genç ile tutucu bir Osmanl� gencini temsil
eden karde�i Raci’nin çeli�kileri anlat�l�yor.
��psevdi, 9 Aral�k Cuma ak�am� saat
21.00’de Kad�köy Belediyesi Halis Kurtça
Kültür Merkezi’nde. www.hkkm.gen.tr
■ Zübük
“Zübüklük”; ba�ta inanç olmak üzere,
toplumdaki tüm iyi duygular�, umutlar�,
çaresizli�i, e�itimsizli�i paraya, ç�kara,
iktidara tahvil etme, sonuna kadar sömürme
sanat�... Özellikle inanç ve umut sömürüsüyle
iktidar� ele geçirenlerin iç yüzünü anlatan, bu
co�rafyan�n de�i�mez kaderini mizah�n
çarp�c� diliyle sergileyen Aziz Nesin’in
ba�yap�tlar�ndan biri. Bu yüzden bu roman�
sahneye ta��may� tarihsel bir sorumluluk
olarak gören Ankara Sanat Tiyatrosu,
“Zübük”ü, Kad�köylülerle bulu�turuyor. Oyun,
9 Aral�k Cuma günü saat 20.30’da Kozyata��
Kültür Merkezi’nde izlenebilir. 
www.kkm.gen.tr
■ Moliere Efendi
Metni, Tiyatro Bo�aziçi taraf�ndan, Moliere
üzerinde yap�lan ara�t�rmalara dayanarak
olu�turulan oyun, her ya�tan tiyatro
seyircisinin izleyebilece�i bir oyun olarak
tasarland�. Oyunun iskeletini Molière’in
hayat�ndan önemli kesitler olu�turuyor:
Do�umu, çocuklu�u, dedesiyle gitti�i
panay�rlar, o panay�rlarda küçük Molière’in
ba��n� döndüren Commedia Dell’arte
Tiyatrosu, tiyatroculu�u seçmek konusunda
babas�yla ya�ad��� kar��la�malar, gezginci
kumpanya dönemi, saray�n tiyatrocusu olu�u,
ele�tirilerle ve sansürle bo�u�mas� ve trajik
sonu. Moliere Efendi, 9 Aral�k Cuma günü
saat 20.30’da Bar�� Manço Kültür
Merkezi’nde izlenebilir. 
www.bmkm.gen.tr
■ Kerem Gibi
Genco Erkal, “Kerem Gibi: Nâz�m Hikmet’le
35 Y�l” oyunu ile tiyatro sahnesinde Nâz�m
Hikmet’in �iir dünyas�ndan izlenimleri; ozan�n
ya�am�, �iirleri ve görüntüleri arac�l���yla
anlat�yor. Nâz�m Hikmet’in gençlik y�llar�,
mahkûmiyeti, hapishane y�llar�, açl�k grevi,
zorunlu sürgünlü�ü, vatan hasreti, tüm
dünyay� kucaklayan insan sevgisi, dünya
bar��� için mücadelesi, Kurtulu� Sava��
izlenimleri, XX. yüzy�l�n dünya ölçüsünde en
büyük ozanlar�ndan birinin ya�am� belgesel
bir filmle bütünle�erek �iirsel bir destana
dönü�üyor.  Müziklerinde Faz�l Say imzas�
olan “Kerem Gibi”, 10 Aral�k Cumartesi günü

CKM’de, 15 Aral�k Per�embe günü Kozyata��
Kültür Merkezi’nde izlenebilir. 
www.ckm.gen.tr
■ Sinek Kadar Kocam Olsun, 
Ba�ımda Bulunsun
Hatice Meryem’in kad�n erkek ili�kilerine farkl�
bir boyut getiren ve yay�nland��� zaman çok
ses getiren “Sinek Kadar Kocam Olsun
Ba��mda Bulunsun” adl� roman�, Tiyatro Kare
taraf�ndan sahneye ta��nd�. Müzikli oyunda
kad�nlar�n gözünden bir ayya��n, bir
tornac�n�n, bir cücenin, bir marangozun, bir
avarenin, bir �airin, ya�l� bir adam�n, bir genç
adam�n, bir saz a����n�n kar�s� olman�n
öyküleri mizah dolu bir dille canland�r�l�yor.
Oyun, 10 Aral�k Cumartesi günü saat
20.30’da Kad�köy Belediyesi Kozyata��
Kültür Merkezi’nde izlenebilir. 
www.kkm.gen.tr
■ Çıkı� 
Alternatif Sanat Oyuncular�, Adalet
A�ao�lu’nun tek perdelik oyununu, sahneye
ta��yor. Behzad Fathi’nin yönetti�i Çi�dem
Say�n ve Yakup Kadri’nin oynad��� Ç�k��, bir
dönemin toplumsal karma�as� içinde
bo�ulup kalm�� baba ve k�z�n�n aray��
süreçlerini yans�t�yor. Baban�n temsil etti�i
güvenlik ve tutsakl�k, k�z�n�n temsil etti�i
özgürlük ve tehlike ikilemi aras�nda kalan
insan�n seçim yapma zorluklar� sorgulan�yor.
Oyun, 10 Aral�k Cumartesi günü saat
15.30’da Kad�köy Belediyesi Bar�� Manço
Kültür Merkezi’nde izlenebilir.
www.bmkm.gen.tr
■ Cam
Kad�n ve erkek aras�ndaki ili�ki bu kadar
karma��k ve esrarengiz olmam��t�. Kad�n,
erkek için ne ifade ediyor! Peki ya erkek
kad�n için ne ifade eder? Hayat�n s�rr� kad�nla
erkek aras�ndaki sadakatte mi sakl�d�r?
Yoksa hayat�n kendisi sadakate kar�� m�d�r?
Entrika, kin, a�k ve ihtiras dolu bir oyun.
Dolunay Soysert, Deniz Çak�r, Mete
Horozo�lu, Selen Uçar, Bülent Alk��’�n rol
ald��� “Cam”, 11 Aral�k Pazar saat 18.00’de
Kozyata�� Kültür Merkezi’nde. 
www.kkm.gen.tr
■ Alevli Günler
Çocuklu�undan beri ayr�lmam�� üç arkada�.
Biri mahallenin kasab�, biri muhasebeci, biri
de Türk kültürü profesörü olmu� üç kafadar.
�çlerinden biri, kanser olunca inançlar� gere�i
öldükten sonra yak�lmak ister ve farkl� olana

ya�am hakk� vermeyen düzenle kar�� kar��ya
gelirler. Ba�vurduklar� her yerde ba�ka
komediler ya�ar, her türden anla�mazl�k ve
anlay��s�zl�klarla kar��la��r, bize ça�da� bir
“Ya�ar-ya�amaz” hikâyesi sunarlar. Cem
Davran, Bahtiyar Engin, Y�ld�ray �ahinler,
Tu�çe Güleç, Erkan Can’�n rolleri payla�t���
oyun, 12 Aral�k Pazartesi günü saat 20.30’da
Kad�köy Belediyesi Caddebostan Kültür
Merkezi’nde. 
www.ckm.gen.tr
■ �ems!..Unutma!..
Büyük dü�ünür Mevlana’n�n ruh ikizi �ems’in
cinayetine odaklanan oyunda, �ems’in
kaybolmas�n�n ard�ndan Mevlana’n�n evine
konuk gelen bir hikâyecinin o evdeki bütün
düzeni nas�l de�i�tirdi�ini izliyoruz. Özen
Yula’n�n yaz�p yönetti�i oyunda, Yetkin
Dikinciler, Sema Keçik, Teoman
Kumbarac�ba��, Sinan Tuzcu, Beste Bereket,
Jehan Barbur oynuyor. “�ems! Unutma!”, 12
Aral�k Pazartesi günü saat 20.30’da
Kozyata�� Kültür Merkezi’nde. 
www.kkm.gen.tr
■ Kazaen (Beyo�lu’nda Çarpı�malar)
Oyun, günümüz Beyo�lu’sunun çe�itli
mekânlar�nda kazaen kar��la�an insanlar�n,
birbirlerinin ya�amlar�n� etkilemeleri ve yeni
ba�lang�çlara evrilmelerini konu al�yor. Ünlü
roman yazar� Kutay ve edebiyat
akademisyeni Berna evlerini ay�rmak
üzeredirler. Berna’n�n bir dönem ö�rencisi
olmu� uyu�turucu ba��ml�s� Rengin;
Beyo�lu’nun arka sokaklar�nda bir pavyonda
s�radan bir �ark�c� olarak çal��an Sevda ve
bodyguard sevgilisi Kenan; üniversite
kazan�p Güneydo�u’dan yeni gelen Kürt k�z�
Dilan. Beyo�lu bu insanlar� “kazaen” bir
araya getirir. Nesrin Kazankaya’n�n yaz�p
yönetti�i “Kazaen / Beyo�lu’nda

Çarp��malar”, 13 Aral�k Sal� günü
saat 20.30’da Caddebostan
Kültür Merkezi’nde izlenebilir. 
www.ckm.gen.tr
■ Dü�ün
Güler Oktan, Zerrin Sümer,
�ebnem Sönmez, Tilbe Saran gibi
deneyimli tiyatro oyuncular�n�
bulu�turan oyun, aile yadigâr� bir
kö�kte bir dü�ün haz�rl��� ve o
dü�ün tela��n�n cereyan etti�i bir
mutfakta geçiyor. Her iki ailenin
de s�rlar�n� duyulmaya ba�land���
mutfak; y�llard�r görülmemi�
hesaplar�n aç�ld��� bir mekâna
dönü�ür. “Dü�ün”, 16 Aral�k
Cuma saat 20.30’da Kad�köy
Belediyesi CKM’de.
www.ckm.gen.tr

● KONSER
■ �dil Biret 
Dünyaca ünlü piyanistimiz �dil
Biret, 12 Aral�k Pazartesi günü
saat 20.00’de Kad�köy Belediyesi
Süreyya Operas�’nda “Lizst’in
200. Do�um Y�ldönümü” �erefine
bir konser verecek. Biret
konserinde, Beethoven ve
Lizst’den eserleri, piyano ile
seslendirecek.
www.sureyyaoperasi.org

■ Emin Fındıko�lu Üçlüsü
Genç bir solistin çevresinde kurulu topluluk
Nina Simone’dan Paul Simon’a uzanan caz
standartlar�yla latin melodilerinden olu�an
ilginç bir repertuar� seslendiriyor. Kad�köy
Gitar Cafe’de müzikseverlerle bulu�acak olan
Emin F�nd�ko�lu Üçlüsü; Meltem Ünel
(Vokal), Emin F�nd�ko�lu (piyano) ve Derya
Davulcu (kontrbas)’nun konseri 9 Aral�k
Cuma ak�am� saat 21.00’de…
www.gitarcafe.com
■ Saygun Arpalı Grup
40 y�ll�k sanat ya�am�nda, Türkiye’nin ve
dünyan�n en önemli müzisyenleriyle birlikte
çal��an Saygun Arpal�, müzikal birikimini
beste ve düzenlemelerinden olu�an
“Merhaba” ve “Sahne I��klar�” isimli iki solo
albümünde toplad�. Arpal� albümlerinde
ya�ad���m�z topraklar�n melodik zenginli�ini,
Pop Jazz, Latin Jazz, New Age, Soft Rock
gibi dünya müzikleri ile harmanl�yor. Saygun
Arpal� Grup’un konseri, 10 Aral�k Cumartesi
günü saat 20.30’da Kad�köy Belediyesi
Caddebostan Kültür Merkezi’nde
düzenleniyor. 
www.ckm.gen.tr

■ Canda� Orkestrası Konseri
Canda� Orkestras�, sanatseverleri popüler
opera aryalar�ndan s�ms�cak napolitenlere,
unutulmaz müzikaller ve film müziklerinden
tutku dolu Latin �ark�lar ve Türkçe eserlere
kadar uzanan bir yolculu�a ç�kar�yor. Canda�
Orkestras� konseri, 11 Aral�k Pazar günü saat
19.00’da Caddebostan Kültür Merkezi’nde. 
www.ckm.gen.tr

■ Keremcem Akustik Konser
Dördüncü solo albümü “Hayata”y� Pasaj
Müzik etiketiyle Nisan ay�nda ç�karan ve
CKM’de ilk defa sahne alacak olan
Keremcem, müzikal yolculu�una ba�lad���
y�llardan bugüne kadar herkesin e�lik
etmekten mutluluk duyaca�� �ark�lar�yla
sahnede olacak. Keremcem’in akustik
konseri, 14 Aral�k Çar�amba günü saat
20.30’da.  www.ckm.gen.tr
■ MSGSÜ Senfoni Orkestrası
Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi Senfoni Orkestras�, 15 Aral�k
Per�embe günü saat 20.00’de Caddebostan
Kültür Merkezi’nde ücretsiz bir konser
verecek. Orkestra, konserde R. Wagner ve P.
�. Çaykovski’nin eserlerini çalacak. 
www.ckm.gen.tr

● K�TAP
■ 5. Kadıköy Kitap Günleri
Kad�köy Belediyesi Gönüllü E�itim ve
Dan��ma Merkezi’nin bu y�l 5.sini
düzenleyece�i Kad�köy Kitap Günleri ünlü
yazarlar�n, çe�itli yay�nevlerinin imza ve
söyle�ilerine ev sahipli�i yapacak. 16, 17 ve
18 Aral�k’ta saat 10.00-20.00 aras� üç gün
boyunca sürecek olan Kitap Günleri, CKM
Performansbir kat�, 3. Kat Fuaye A ve B
Salonlar�’nda gerçekle�tirilecek. 
www.ckm.gen.tr

● F�LM
■ !Geceyarısı Filmleri! 
Serdar Kökçeo�lu’nun haz�rlad��� “Geceyar�s�
Filmleri”, KargART’ta devam ediyor. Bu
kapsamda 16 Aral�k Cuma ak�am� saat
22.00’de Johnny Legend’in küratörlü�ünü
yapt��� ‘The Complete Weird Cartoons’ filmi
gösterilecek. Giri� ücretsiz. 
www.kargart.org

● SÖYLE��&�MZA
■ Emrah Serbes ile Söyle�i ve �mza
Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi roman�n�n
yazar� Emrah Serbes, Kad�köy Belediyesi
Caddebostan Kültür Merkezi Sanat
Kütüphanesi’nin konu�u oluyor. “Son
Hafriyat” kitab�n� imzalayacak olan Serbes,
okurlar�yla Behzat Ç. üzerine söyle�ecek.
Söyle�i ve imza günü 10 Aral�k Cumartesi
günü saat 15.00’te. 
www.ckm.gen.tr

● SERG�
■ Manipule Demokrasi Hikâyeleri 
“Manipüle Demokrasi Hikâyeleri” adl� sergi,
ya�amla olan ele�tirel politik, toplumsal ve
siyasi bak���n tekrar yorumlanmas�n�
amaçl�yor. Küratörlü�ünü �nsel �nal’�n yapt���
sergi; kendini var eden olu�umlar içinde bile
yapt�r�mc� duru�uyla, seyirciye demokrasinin
ne kadar manipulatif bir durum oldu�unu
sorgulat�rken, demokrasi kavram�n�n da
ki�inin ya�ad��� yere, ideolojisine, hatta
cinsiyetine göre de�i�kenlik gösterebilece�ini
vurguluyor. Sergi, 9-18 Aral�k tarihleri
aras�nda Kad�köy KargART’da görülebilir.
www.kargart.org
■ Geçmi� Zaman Olur Ki
Pipa Sanatevi, 1900’lü y�llardan ba�layarak
1970’lere kadar ya�am�m�za giren çe�itli e�ya
ve an�lar� toplayarak “Geçmi� Zaman Olur Ki”
ad�yla bir sergi aç�yor. 11 Aral�k Pazar günü
saat 16.00’da aç�lacak sergi 21 Aral�k’a kadar
görülebilecek. Bu sergide kar��n�za
1910’larda ö�rencilerin kulland��� bir bardak,
bir Osmanl� Pa�as�na ait k�l�ç, yüzy�ll�k bir fasit
veya eski belgeler gibi birbirinden farkl�
e�yalar ç�kabilir. Ayr�ca bu sergi bir ba�ka
özel çal��maya da ev sahipli�i yapacak.
Ressam Nazife Ferhato�lu’nun yeni y�l temal�
eserleri izleyicinin be�enisine sunulacak.
Unuttu�umuz ama çok sevdi�imiz y�lba��
kartlar�n� ya�l� boya tablolara geçiren ressam,
farkl� hediye aray���nda olanlara da alternatif
sunuyor. www.pipasanatevi.com
■ Bedri Rahmi Eyübo�lu Yazma Festivali
Bedri Rahmi Eyübo�lu desenlerinden yola
ç�karak özenle haz�rlanan kal�plarla yap�lan
yazmalar, 17 Kas�m–13 Aral�k 2011 tarihleri
aras�nda CKM Performansbir kat�ndaki
sergiyle sanatseverlere bulu�uyor. Ayr�ca
sergi süresince belirli günlerde workshop
çal��malar� yap�l�yor. www.ckm.gen.tr
■ �pekbaskı Karma Resim Sergisi
Caddebostan Dü� Yolcusu Sanat Dura��’nda
devam eden sergi, ipekbask� (serigrafi) ile
üretilmi� özgünbask� bir seçkiden
olu�turuyor. Remzi O�uz Y�lmaz’�n Boyal�
De�irmen Sanat Atölyesi ürünü olan
özgünbask�lar 1987’den günümüze dek
yap�lm�� çal��malardan bir seçki niteli�i
ta��yor. Sergi 16 Aral�k’a kadar görülebilir. 
www.dusyolcususanatduragi.com
■ Canan Aydo�an “Sesleri Arayı�” Sergisi 
Eserlerinde dü�ünsel geli�imi yans�tma
e�iliminde olan sanatç� Canan Aydo�an, d��a
vurumcu f�rça darbeleriyle insanlar�, kenti,
gizli yüzleri iç dünya gerçekli�ini yans�t�yor.
Aydo�an’�n “Sesleri Aray��” sergisi 5-15
Aral�k aras�nda CKM’de görülebilir. 
www.ckm.gen.tr
■ “1000 Turna 1 Dilek” Proje Sergisi
Bar���n ve nükleer silahs�zlanman�n sembolü
olan turna ku�unun, ka��ttan yap�lmas�n�n
ö�retildi�i Do�u� Üniversite’deki atölye
çal��malar� sonucunda katlanan 1000 adet
origami turna ku�u, bu sergide izleyiciyle
bulu�acak. 1000 Turna 1 Dilek Sergisi, 1-12
Aral�k günleri aras�nda Kad�köy Belediyesi
Caddebostan Kültür Merkezi’nde görülebilir.
www.ckm.gen.tr

■ Volkan Kiper “Renkler” Resim Sergisi 
Volkan Kiper’in “Renkler” isimli sergisi 1-13
Aral�k tarihlerinde Kad�köy Belediyesi Halis
Kurtça Kültür Merkezi’nde görülebilir. 
www.hkkm.gen.tr
■ ‘�zler’ Fatih Mika Ki�isel Sergi
Gravür sanatç�s� Fatih Mika, de�i�ik
dönemlerinde farkl� tekniklerle gerçekle�tirdi�i

yakla��k yüz gravürünü “�zler” ad� ile 23
Kas�m-17 Aral�k 2011 tarihleri aras�nda
Kad�köy Belediyesi Caddebostan Kültür
Merkezi’nde Kad�köylü sanatseverlerle
bulu�turacak. www.ckm.gen.tr
■ Ürün’de Karma Sergi 
Bedri Rahmi Eyübo�lu, Mehmet Pesen,
Reha Yaln�zc�k, I��l Öz���k resimleri, Kamil
Masarac� karikatürlerinden olu�an karma
sergi 17 Aral�k tarihine kadar Ürün Sanat
Galerisi’nde izlenebilir. 
Tel: 0216 363 12 80
■ “Hiç” Tezhip, Minyatür,
Hat ve Katı Sergisi
Ayten Pelit’in tezhip, minyatür, hat ve kat�
sanat�ndan eserlerin bulundu�u geleneksel
Türk El Sanatlar� sergisinde, kültürümüze
özgü klasik sanatlar�n yan�nda günümüz
sanat anlay��� özümsenerek yap�lm�� özgün
eserleri de yer al�yor. “Hiç” adl� sergi 9-18
Aral�k günleri aras�nda Kozyata�� Kültür
Merkezi’nde görülebilir.
www.kkm.gen.tr

● ATÖLYE
■ Sıcak Cam Atölyesi
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi’nde faaliyet gösteren Seramik-Cam
Bölümü, 1993 y�l�nda Cam Anasanat Dal�’n�
da bünyesine katarak, ilk ça�da� cam
sanatç�lar�n�n yeti�mesine olanak sa�lad�.
S�cak Cam Atölyesi’nin faaliyete geçmesiyle
de önemli bir görevi yerine getirmeyi
hedefliyor. Bu amaçla 14 Aral�k Çar�amba
günü saat 14.00’de S�cak Cam Atölyesi’nin
aç�l��� yap�lacak.  
Tel: 0216 326 26 67 / 141-148

● ÇOCUK
■ Oyuncaklar
Bozuk oyuncaklar raf�na at�lm��, oynanmayan
oyuncaklar�n hayat� bir u�ur böce�inin
gelmesiyle de�i�ir. Çünkü bu noktal� böcek
tamir etmeyi biliyordur. Ama bu arada yaz
mevsimi de bitmek üzeredir. U�ur böce�i
do�aya m� dönecek yoksa kal�p arkada�lar�n�
tamir mi edecek? Bu oyundan ç�kt���n�z
zaman çocuklar�n�z, art�k oyuncaklar�na farkl�
bir gözle bakacaklar. Tiyatro Alk��’�n
sahneledi�i “Oyuncaklar”, 10 Aral�k Pazar
günü saat 12.00’de Kozyata�� Kültür
Merkezi’nde.  www.kkm.gen.tr
■ Hansel Gratel
Grimm karde�lerin ayn� adl� masal�ndan
uyarlanan müzikli çocuk oyununda zengin
olmak için yanl�� yola sapan yeti�kinler ile
dü�tükleri zor durumdan kurtulmaya çal��an
çocuklar�n hikâyesi komik bir dille anlat�l�yor.
�stanbul Çocuk Sanat grubunun sahneye
ta��d��� “Hansel Gratel”, 14 Aral�k Çar�amba
günü 11.00 ve 13.30’da Kad�köy Belediyesi
Halis Kurtça Kültür Merkezi’nde izlenebilir. 
www.hkkm.gen.tr

KA DI KÖY DI�INDAN
● SÖYLE��
■ Yönetmen Bahman Ghobadi ile Söyle�i
�BB �ehir Tiyatrolar� Ça�da� Gösteri
Sanatlar� Proje Geli�tirme ve Uygulama
Merkezi (ÇGSM) bu ay uluslararas� bir
konukla söyle�i gerçekle�tiriyor. Ça�da� �ran
sinemas�n�n en önemli isimlerinden, birçok
uluslararas� ödüle sahip, “Sarho� Atlar
Zaman�”, “Kaplumba�alar da Uçar”,
“Kimsenin �ran Kedilerinden Haberi Yok” gibi
filmlerin yönetmeni, hâlihaz�rda ülkemizde
yeni filminin çekimlerini gerçekle�tiren
Bahman Ghobadi ile "Ça�da� Sinema
Oyunculu�u” üzerine yap�lacak söyle�i; 
13 Aral�k Sal� günü saat 15.00’te Harbiye
Muhsin Ertu�rul Sahnesi fuayesinde
düzenlenecek.

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.
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● Haz›rlayan: Semra ÇELEB�
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Kazaen (Beyo�lu’nda Çarpı�malar)

�ems!..Unutma!..

�dil Biret Süreyya’da

Bahman Ghobadi 
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�S TAN BUL ula �� m�n da hiz met ve re cek
olan ilk elek trik li dol mu� lar gö rü cü ye ç� k� -
yor. Çin oto mo tiv en düs tri si nin en bü yük
mar ka la r�n dan bi ri BYD'nin Tür ki ye tem -
sil ci si olan BD Oto mo tiv, ilk elek trik li dol -
mu �u �s tan bul'da tes te ç� kar d�. Ka d� köy-
Üs kü dar, Üs kü dar-
Bey koz hat la r�n da
hiz me te gi re cek
olan elek trik li dol -
mu� lar, 160 ki lo -
met re men zi li bu lu -
nan araç, h�z l� �arj
im ka n� sa ye sin de
45 da ki ka da yüz de
60 �arj edi le bi li yor.
7 li ra l�k �arj la da
150 km. ya pa bi li -
yor. Dol mu� lar, 1 ay sü rey le dol mu� çu lar
ta ra f�n dan kul la n� la cak. BD Oto mo tiv Ge -
nel Mü dü rü Os man Boy ner, elek trik li
oto bü sün Tür ki ye’de hem sa t� �� n� hem
de üre ti mi ni ger çek le� tir mek is te dik le ri ni
be lir te rek, elek trik li oto büs pa za r� n�n Tür -
ki ye’de 2013 y� l�n da olu� ma s� n� bek le dik -

le ri ni söy le di. Boy ner, “Oto büs sa t� ��
uzun za man alan bir sü reç. Be le di ye ler
ara c� yü rür hal de gör mek is ti yor lar. Tür ki -
ye’de y�l da 1500 adet lik �e hir içi oto büs
pa za r� bu lu nu yor. Elek trik li pa za r� 2013
y� l�n da otu ra cak. Biz de ta lep ler gel dik çe

bu oto bü sü Tür ki -
ye’de üre tip Av ru -
pa’ya da sat mak is -
ti yo ruz” de di. Boy -
ner, elek trik li oto -
büs le rin 2012 y� l�n -
da test edil me si nin
ar d�n dan pa zar da
ha re ket li li �i nin ba� -
la ya ca �� n� vur gu la -
ya rak, “Önü müz de -
ki y�l de ne me le rin

ya p�l ma s� n�n ar d�n dan, elek trik li oto büs
pa za r� Tür ki ye’de ya y�l ma ya ba� la ya cak.
Mart ta Tür ki ye yol la r�n da do la� ma s� için
bir ta ne elek trik li oto büs ler den ge ti re ce -
�iz. Bu oto büs di zel ma li ye ti ne da ha çev -
re ci bir araç kul lan ma f�r sa t� su nu yor” di -
ye ko nu� tu.

�s tan bul Fe mi nist Ko lek tif-Van Da -
ya n�� ma Gru bu, mey da na ge len
dep re min ar d�n dan ya ra la r� n� sar -

ma ya ça l� �an Van l� la ra des tek ol mak
için kol la r� s� va d�. Grup tan ya p� lan
aç�k la ma da, “Van’da du rum hiç bir �e -
kil de da ha iyi ye git mi yor. A��r k�� ko -
�ul la r�n da dep rem ze de ler gün den gü ne
da ha faz la yal n�z la� t� r� I� yor, hat ta öl -
me ye b� ra k� l� yor lar” de nil di. Van'a des -
tek ol mak için “Ka d�n Ci na yet le ri ne �s -
yan da y�z” top lan t� la r�n da dep rem ko -
nu su na da yer ver me ye bas la yan �s tan -
bul Fe mi nist Ko lek ti fi'nin aç�k la ma s�
�öy le;

“Bir sü re dir fark l� il ler den ka d�n lar
ola rak Van dep re min den za rar gö ren
ka d�n lar la da ya n�� mak ve Van Ka d�n
Der ne �i'ne (VA KAD) des tek ol mak
ama c�y la dö nü �üm lü ola rak ora da ki ça -

l�� ma la ra ka t� l� yo ruz. VA KAD’a ge len
da ya n�� ma ko li le rin de ki e� ya lar tas nif
edil dik ten son ra der nek le da ha ön ce den
ile ti �i me geç mi� ka d�n la ra ula ��l�p ih ti -
yaç la r� n� tes pit edile rek e� ya la r�n en
do� ru �e kil de sa hip le ri ne ula� t�r�lma s� -
na ça l� �� l�yor. Bu nu her han gi bir yar -
d�m da �� t� m�n dan ay� ran nokta, yar d�m
gö tü rü len ka d�n lar la te mas ku ra rak, on -

lar la soh bet edip dert le ri ni din le ye -
rek bu ra dan güç lü bir ka d�n da ya -
n�� ma s� n�n te mel le ri nin at� l� yor
olu �u... Biz ler bu nun uzun so luk -

lu bir da ya n�� ma sü re ci ol du �u nun ve
bu an lam da ya p�l ma s� ge re ken çok i�
ol du �u nun far k�n da y�z. Fa kat acil ola -
rak �s tan bul'dan VA KAD’a gön de ril -
mek üze re ye ni den mal ze me top la ma ya
ba� la ma n�n iyi ola ca �� n� dü �ü nü yo ruz
Bu nun için �s tan bul'da 2 mal ze me top -
la ma nok ta s� be lir le dik.”

Sa tış ve da ğıtım
nok ta la rı mız

Kad›köylüler’den ald›�› güçle yola
ç›kan, do�ru ve objektif habercilikle k›sa

sürede Kad›köy’ün gazetesi haline
gelen “Gazete Kad›köy” kamu

kurumlar›, çok say›da i�yeri, lokanta,
hastane ve kültür merkezinde de
yüzlerce noktada  okuyucular›yla
bulu�uyor. “Gazete Kad›köy”ü

bulabilece�iniz yer ve sat›� noktalar›;
BELED�YE STANDLARI:

Belediye Emekli Poliklini�i Süreyya
Operas› Gönüllü Merkezi Bar›�
Manço Kültür Merkezi, Kad›köy
Gençlik Merkezi Cafera�a Spor

Salonu, Halis Kurtça Kültür Merkezi,
Caddebostan Kültür Merkezi, Kad›köy
Belediyesi Dr. Rana Be�e Poliklini�i,

CHP ‹lçe Örgütü, Kriton Curi Park›,
Zübeyde 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
Merkezleri ile Ba�kanl›k Protokol,

muhtarl›klar, Kad›köy Kaymakaml›�›,
Bostanc› Halk E�itim Merkezi,

Marmara 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
Karakolu, Kad›köy Halk E�itim

Merkezi, Bostanc› Karakolu, Ruh ve
Sinir Hastal›klar› Hastanesi Erenköy,
Marmara Üniversitesi, Ac›badem,

Feneryolu, Erenköy , Bostanc› , Moda
,  Ko�uyolu, Kad›köy, Kriton Curi,

Merdivenköy, 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,
Suadiye Gönüllüleri, Ko�uyolu

D›�bank Sitesi

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
� 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
� 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 Hs t: 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
� Gre en Park Otel: 0216 573 30 30
� Ir mak Okul la r›: 0216 411 39 23
� 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 Hs t.: 0216 411 40 77
� Özel Bil fen

‹l kö� re tim Oku lu: 0216 444 44 22
� Ela z›� l› Ta r›k Us ta n›n

Çi� Köf te Mut fa �›:      0216 449 62 44
� Ko nak Ec za ne si:        0216 337 09 19
� Kar tal Fo to ko pi Krts.: 0216 346 60 93
� Tür ki ye Su al t› Fed.:    0216 348 08 08
� Han Tekel G›da: 0216 349 47 73
� Taç Spor: 0216 576 90 50
� Moda Kültür Mrk.:      0216 338 07 19
� Ka ral Un lu Ma mül ler:  0216 338 19 75
� Ca n› tez Si gor ta Ltd.:  0216 385 92 16
� Çatana Bal›k: 0216 416 16 83
� Adapazar› Is. Köfte:    0216 338 78 15
� T. Telekom Cafe: 0216 555 25 63
� Sude Su: 0216 363 48 37
� Ak de niz Ca fe Pub: 0216 450 07 73
� Can Rek lam: 0216 348 88 40
� Co �ar Asan sör: 0216 574 90 33
� Erol Em lak ve Sig.:     0216 355 45 39
� Aden Otel:                 0216 345 10 00
� Byotel:                      0216 571 61 61
� Ca fe Via le:                 0216 545 50 70
� Kalender Karde�ler:    0216 347 48 60
� Pipa Sanatevi:            0216 330 90 34
� Marmara Pastanesi:   0216 567 85 57
� Ç›nar Pub:                 0216 373 26 97
� Moda Melek Rest.:     0216 450 03 86
� Re Cafe:                    0216 339 57 67
� Park Kalam›� Cafe:     0216 346 10 89
� �apka Tur:             0216 410 00 51
� Dörtler Et&Kebap:      0216 366 34 98

0216 366 04 23
� Fahrettin Kerim Gökay Vakf�

Ruh Sa�l��� Merkezi:  0216 411 45 98
� Türkiye Sakatlar Derne�i Anadolu

Yakas� �ubesi:           0216 336 11 32
� Puzzle Galeri:             0216 345 55 03
� Tarihçi Kitabevi: 0216 418 68 86
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Kad�köy’e elektrikli
dolmu� GEL�YOR

0 532 522 13 28

Hacettepe �ngiliz Filolojisi mezunu tecrübeli �ngilizce
ö�retmeninden lise ve üniversite ö�rencilerine özel ders

�NG�L�ZCE ÖZEL DERS

0216 550 34 62 / 0544 729 99 26

ALANINDA UZMAN Ö�RETMENDEN 
HER SEV�YEDE MATEMAT�K DERS�…

MATEMAT�K ÖZEL DERS

Sahrayıcedit Mahalle Muhtarı Seval
Özkan, sokakların sorunlarının

görü�ülmesi ve Mahalle Meclisi’nin
kurulması amacıyla, Sahrayıcedit'te

sokak toplantıları ba�lattı. �lk toplantı
27 Kasım günü Mengi, �ehit �lhanlar
ve Kireçhane sokakları sakinleri ile

gerçekle�tirildi. Toplantıda önce
muhtar Özkan, bugüne kadar yapılan
i�ler, ba�lamı� projeler ve planlanan
projelerle ilgili bilgi verdi. Daha sonra
yapılan sokak temsilcileri seçimlerinin

ardından ortak sorunlar, talepler ve
öneriler görü�üldü. Özellikle baz

istasyonları ve deprem ile ilgili olarak
binaların sa�lamlık kontrolü yapılması,
gençler ve çocuklar için sosyal tesis ile
mahalle kütüphanesi olu�turulması için
çalı�ma yapılması konularında görü�

birli�i sa�landı. Bu toplantıların devam
edece�ini söyleyen muhtar Seval

Özkan, “Toplantıda alınan kararlara
göre sorunları ve talepleri ilgililere yazılı

olarak iletece�iz. Tüm sokak
temsilcileri seçildi�inde ise 'Mahalle

Meclisi'ni toplayaca�ız. Hepinize
verdi�iniz destek için te�ekkür

ediyorum” dedi.

KADIKÖY Fakir ve Muhtaç Ailelere Destek
Derne�i, Adapazarı Pamukova Kemaliye

�lkö�retim Okulu’nun 117 ö�rencisine, anorak,
ayakkkabı
ve kırtasiye
malzemesi

yardımı
yaptı. 

Kemaliye
�lkö�retim
Okulu’nun

ihtiyaç
dilekçesini

alan Dernek
Yönetim
Kurulu,

konuyu de -
�er len di re rek, her yıl yapılan yardımların bu yıl
da aynı okula yapılmasına karar verdi. Dernek

Ba�kanı Türkan Bozkurt, “Otobüsle
götürdü�ümüz yardımları, ö�rencilere kendi

ellerimizle da�ıttık. Dile�imiz, 117
çocu�umuzun sevincini daha nice köy okulu

ö�rencisinde görmek. �sterseniz bu çocukların
sevincinde sizleri de katkısı olabilir” dedi. 

Sahrayıcedit’te sokak toplantıları başladı

KADIKÖY’den
Adapazarı’na yardım

Kad�nlardan Van dayan��mas�Kad�nlardan Van dayan��mas�Kad�nlardan Van dayan��mas�Kad�nlardan Van dayan��mas�Kad�nlardan Van dayan��mas�Kad�nlardan Van dayan��mas�

NE YAR DI MI VE NE RE YE?
Yardımların ula�tırılabilece�i

2 adres �öyle:
� Sosyal Dayan��ma ve �leti�im
Derne�i/Adres: Osmana�a Mah.

K�rtasiyeci Sk. No:15 K:2 Kad�köy
Dernek sürekli aç�k olmad���ndan
gelmeden önce 0216 336 49 46-
0532 494 30 71 ve 0532 620 10

01 numaralar aranabilir.
� Avrupa yakas�nda ise

Kad�nlarla Dayan��ma Vakf�/
�leti�im için  536 605 80 93 ve

0533 471 39 56

Ped, bebek bezi, iç çama��r�,
palto, kazak, pantolon, bot,

çizme, hal�, sandalye, tabure,
battaniye, s�v� sabun, �slak mendil,

ilaç, elektrikli soba, erzak kolisi.

VAN’A NELER GEREK?
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Ac� ba dem Gö nül lü le ri, emek li ede bi yat
ö� ret me ni ya zar Ri fat Gök çen’i y� l�n
ö� ret me ni seç ti. 

11 Ka s�m Cu ma gü nü Ac� ba dem Gö nül lü -
le ri’nin ge çen dö nem ba� ka n� bu y�l ki sek re te -
ri Ley la Gök çen’in ba ba s� Ri fat Gök çen’in
hem 94. ya� gü nü kut lan d�, hem de y� l�n ö� ret -
me ni ödü lü ve ril di. Ödül pla ke ti ni, Ka d� köy
Be le di ye Ba� ka n� Av. Se la mi Öz türk ad� na
Gönüllü Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Ay -
�en Gü rer ver di. Gö nül lü ler, Ri fat Gök çen’e
ni ce sa� l�k l�, mut lu ve uzun se ne ler di le di ler. 

Gö nül lü Mer kez Yö ne tim Ku ru lu üye le ri
Ay �en Gü rer, Ha luk Oku mu�, Nur han Kut man
ve Ac� ba dem Gö nül lü le ri’nin ka t� l� m�y la özel
ve an lam l� bir gün ya �an d�. 

Ede bi yat ö� ret men li �in den emek li olan Ri -
fat Gök çen, iki y�l ön ce Ka d� köy Gö nü lül le -

ri’nin dü zen le di �i kom po zis yon ya r�� ma s�n da
ikin ci li �i ka zan m�� t�. Gök çen’in okul lar da
oku tu lan Tav si ye li ve Test li Ders Ki tap la r� n�n
Ta n� t� m�, �l çe le riy le Sam sun ve Ka ra de niz
Böl ge si, �s tan bul ve Mar ma ra Böl ge si ile Ka -
d� köy’ü ta n� tan ders ki tap la r� bu lu nu yor. Gök -
çen’in top lam 60 ki ta b� var.  

� KAH VAL TI DA BU LU� TU LAR
Ac� ba dem Gö nül lü le ri, 25 Ka s�m Sa l� gü nü

sa ba h� da  her y�l ge le nek sel ola rak dü zen le -
dik le ri aç� l�� kah val t� s�n da bu lu� tu lar. Ac� ba -
dem Gö nül lü le ri, Ka d� köy Be le di ye si Gö nül lü
Mer ke zi Yö ne tim Ku ru lu Üye le rin den Ay �en
Gü rer, Nur han Kut man, Ha luk Oku mu� ile
Gö nül lü Mer kez So rum lu su En gin Ba ran’�n da
ka t�l d� �� Ac� ba dem Sa k� za �a c� Pas ta ne si’nde ki
kah val t� ne �e li geç ti. Gö nül lü ler, ye ni dö nem -
de ya pa cak la r� ça l�� ma la r� da ko nu� tu lar. 

OSMANA�A Gönüllü Evi etkinliklerine
yenilerini eklemeye devam ediyor. 

25 Kasım Ö�retmenler günü nedeniyle
de “Ö�retmenlerin Türkiye’deki Yeri”

ba�lıklı dinleti ve söyle�i yapıldı. E�itim
Sen’den Rıza Zeyrek, e�itimci �airler

Melahat Babalık ve Dilruba Nuran
Erenler’in konu�macı olarak katıldı�ı

etkinli�i �kbal Kaynar sundu.
Ceyhun Atıf Kansu’nun ölümsüz �iiri
“Dünyanın Bütün Çiçekleri”nin �kbal
Kaynar ve Rutil Bilginer tarafından

müzik e�li�inde okunmasıyla ba�layan
program, Osmana�a Gönüllüleri
Ba�kanı �ükran Ülgen’in açılı�

konu�ması ve saygı duru�uyla devam
etti. E�itimci Rıza Zeyrek, konu�masına
kadına uygulanan �iddeti vurgulayarak
ba�ladı, ö�retmenlerin günümüzdeki

yerini de�erlendirdi ve neler yapılması

gerekti�ini anlattı. Melahat Babalık ve
Dilruba Nuran Erenler de ö�retmenli�e

dair dü�üncelerini söyleyip kendi
�iirlerini seslendirdiler. Konuklardan

Lale Bilirgit ile Mustafa Ayar’ın anılarını,
yazar Tansu Bele ve halk müzi�i

sanatçısı Ali Gürlü’nün dü�üncelerini
payla�tı�ı bu anlamlı gün, Ba�kan

Yardımcısı Hülya Arabacı’nın hazırladı�ı
sembolik arma�anların, konuklara
sunulmasıyla son buldu. Bu özel
dinletiye katılanlar bundan sonra

yapılacak olan “kadına �iddet” konulu
etkinlikte bulu�mak üzere sözle�tiler.

B�R KUTLAMA DA
FENERYOLU’NDAYDI

24 Kasım Per�embe günü saat 15.00’de
de Feneryolu Gönüllü Evi’nde Kültür ve
E�itim Komitesi tarafından Ö�retmenler

Günü kutlaması yapıldı. 
Kutlama Feneryolu Gönüllüleri Ba�kanı

Nihal Ekmekçio�lu’nun açılı� konu�ması
ile ba�ladı. Kültür ve E�itim Komite
Ba�kanı Serpil Güvenç ile Komite
Üyeleri Akile Vardar, Yücel Bilgör,
Nuran Filiz ve katılımcıların günün

anlam ve önemi ile ilgili konu�maları ve
okunan �iirlerle devam eden kutlamada

duygu dolu anlar ya�andı. Gönüllü
Ba�kanı tarafından ö�retmenlere kitap

ve küçük hediyeler verilen kutlama,
ikramlar ile son buldu. 
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B� R�LE R�Y LE sos yal ta sa r�m ba� l�k la r�n da ko -
nu� mak is ti yor, dün ya da da ha iyi �art lar için bir
et ki ya rat mak m� is ti yor su nuz? Bet terP la ce ad l�
or ga ni zas yon tam da bu nok ta da si zin is te �i ni ze
kar �� l�k ve ri yor, do� ru dan ve en sa de bi çim de
sos yal ko nu lar da des tek çi ler ile ih ti yaç sa hip le ri -
ni bu lu� tu ru yor.
Bi rey ola rak dün ya da bir et ki ya rat mak için özel
bir ça ba gös ter me mi ze as l�n da ge rek yok, zi ra
ke le bek et ki si ya da var l�k et ki si di ye ce �i miz ol -
gu, bi zim yap t� �� m�z hat ta dü �ün dü �ü müz her -
�e yi ha ya ta bir et ki ola rak yan s� t� yor. Bu nun la
be ra ber bi re yin ya �a m�n da be lir gin se çim ler le,
be lir gin et ki le ri ya rat ma ça ba s� var. Bu na bi linç le
seç ti �i miz yol di yo ruz.
Bet terP la ce ad l� sos yal ta sa r�m i� te tam da bu -
ra da, bi rey le re ken di seç tik le ri sos yal ba� l�k lar da

et ki ya rat ma im ka n� sa� l� yor. Ta sa r�m, bu se çim -
le ri  Bet terP la ce üze rin den in ce le ye rek yap ma -
m�z için bi ze 5 ta ne ana ne den su nu yor;
� Se çi le bi le cek de �er li ve çok lu uy gu la ma la -
rın ol ma sı: Bet terP la ce her ke se aç�k bir plat -
form. 
� �ef faf lık: Yap t� �� n�z des te �in ne re ye git ti �i ni
aç�k l�k la göz lem li yor, des te �i ni zin kap sa m� ve
mik ta r� n�n et ki le ri ni gö re bi li yor su nuz. 
� Ya kın la� ma im ka nı: Mo mo log de �il, di ya log
im ka n� ile Bet terP la ce’de her han gi bir uy gu la -
ma da ki il gi li ki �i ler le her an ile ti �im de ola bi li yor -
su nuz.
� Fark lı açı lar dan uy gu la ma la rı de �er len dir -
me im ka nı “in ter net a�ın da gü ven”: Fark l� ku -
rum ve ki �i ler uy gu la ma la r� de vam l� in ce le yip,
göz lem li yor lar ve bun la r� her kes oku ya bi li yor.
� % 100’den faz la sı: Bet terP la ce bir gi ri �im ola -
rak ver di �i niz ma li des te �in ta ma m� n� il gi li ku ru -
ma ak ta r� yor. Hat ta si zin ba ��� la r� n� z�n ka y�t l�
mak buz la r� da ay nen si ze ile ti li yor. 
Bet terP la ce ta sa r� m� na bi rey ya da grup ola rak
kat k� sa� la ya bi lir si niz. Bu ra da bi lin dik ha y�r ku -
rum la r� na yar d�m yap ma n�n ya n�n da, ye rel ve
hal k�n do� ru dan için de olan nis pe ten da ha kü -
çük bi lin me yen gi ri �im le re de des tek ola bi lir si niz.
Bu ra da ki en de �er li ol gu �ef faf l�k.
“Na s�l yar d�m ede bi lir si niz”e ge lin ce;
� Ger çek bir ih ti yaç için ba �ı� yap mak: 20 av -
ro luk bir el ara ba s� için ba ��� ya pa bi lir ya da
Ken ya’da bir okul da kul la n�l ma s� için yi ne ay n�
mik ta r� ba ��� la ya bi lir si niz.
� De �er len dir mek: Uy gu la ma n�n si te si ne uy gu -

la may la il gi li göz lem le ri ni zi, fo to� raf la r� n� z� ya da
vi de ola r� n� z� gön de re bi lir si niz. Si zin ilet tik le ri niz
uy gu la ma y� in ce le ye cek olan di �er ki �i le rin se -
çim le ri ne fay da sa� la mak ta d�r.
� Ke li me yi ya yın: Ne ka dar uy gu la ma ya y� l�r sa
des tek al ma im ka n� o oran da ge ni� li yor. Uy gu la -
ma y� ger çek dün ya ya ta �� ya cak sos yal med ya
ve ger çek dün ya araç la r� n� dev re ye so ka bi lir si -
niz.
� Yar dım top la ma et kin li �i ya pın: Bir son ra ki
do �um gü nü nüz de si ze he di ye al�n ma s� ye ri ne,
bu ra dan seç ti �i niz bir pro je ye des tek ça� r� s� ya -
pa bi lir si niz.
� �ir ket ler için: �ir ket le rin bir çek ile yar d�m
yap ma s� n�n öte sin de, kol lek tif ola rak fir ma n�n
du ru �u na e� de �er bir uy gu la ma ya bu ra da fark l�
�e kil ler de des tek ola bi lir si niz.
Olu �u mun is te �i ise ga yet aç�k, Bet terP la ce sa -
de ce dün ya y� de �i� tir mek is te mi yor, ay n� za -
man da dün ya n�n de �i �i mi ne et ki eden ça l�� ma -
la r� iyi le� tir me yi de he def li yor. Ki �i le rin bir bi riy le

ba� lan t� kur ma s� n�n öte sin de, da ha et ki li �e -
kil de ba� lan t� la r�n olu� ma s� n� ve ve rim li li �i
art t�r ma y� amaç l� yor. Bu ha liy le ku ru mun
bel ki de ço �u za man birçok ku rum da gör -
me yi ar zu et ti �i miz be lir teç le ri var:
� Bet terP la ce bir ka rar dır.
Dün ya y� de �i� tir me ad� na ken di po tan siy le -
nin far k� na var d�r t� yor ve onu kul lan ma im ka -
n� su nu yor.
� Bet terP la ce her bi re ye adım at mak için
im kan ve rir.
Bü yük ya da kü çük, dü zen li ya da bir ke re -
ye mah sus, ken di ka p� n� z�n önün de ya  da
dün ya n�n di �er ucun da bi çok ye re e�it �art -
ta eri �i yor.
� Bet terP la ce gü ven üze ri ne ku rul mu� tur.
En do� ru ka rar ve et ki le �im ler de �ef faf l�k sa� lam
bir te mel dir.
� Bet terP la ce in san la rı e�it ka bul eden bir
yak la �ım la bir bi riy le ile ti �im kur dur tur.
�n san lar da ha iyi bir dün ya için do� ru dan de �i -
�im için, fark l� di sip lin ler den e�it �art lar da bir ara -
ya ge lir ler.
� Bet terP la ce kü çük ten ba� la yan bü yük et ki -
ler ya ra tır.
En kü çük bir kat k� n�n bi le top lam fay da ya bir et -
ki si var d�r. Bu kü çük kat k� da bir duy gu ya ra t�r,
si zin son ra ki ad�m la r� n�z için bir öz gü ven su nar
ve di �er ar ka da� la r� n� z� des tek için ce sa ret len di -
rir.
Bet terP la ce’in sis te mi ve uy gu la ma di li in ce len -
di �in de de gö rü le bi le ce �i gi bi, ar ka s�n da ol duk -
ça di sip lin li ça l� �an, az ki �iy le çok et ki ya ra ta bi -

len ve ak l� n� uy gu la ma y� olu� tur ma dan kur gu la -
mak ko nu sun da uzun sü reç ler ge çi ren bir ekip
yer al� yor. Ekip Bet terP la ce’i Al man ya’n�n Ber lin
�eh ri nin Kre uz berg böl ge sin de, mev cut eki bi ne
ye ni ka t� l�m la ra da aç�k ha liy le i� le ti yor.
Ça �� m�z da aç�k l�k ger çek ten çok önem li bir ba� -
l�k,te le fon lar dan k� sa me saj lar ile ya p� lan yar d�m -
lar, sa de ce pa ra ak ta ra rak so nu cu göz lem le ne -
me yen des tek ler, hat ta kü çük mik tar lar da cad de
ve so kak lar da yap t� �� m�z ha y�r i� le ri uy gu la ma la -
r� n�n bu gün na s�l de �i� ti �i nin gö rül me si za ma n�
gel di. Ar t�k bi linç li bi rey için, de �er kat t� �� n� gö re -
bi le ce �i aç�k uy gu la ma lar var. Bun la r� göz den
ka ç�r ma mak ka dar, ka ç� ran la r� yön len dir mek de
bi ze dü �ü yor. Evet dün ya da de �i �im için ad�m
at mak ön ce bi rey den ba� l� yor, sa �� m�z da ki ya
da so lu muz da ki nin yap t� �� n� ele� ti re rek de �i �im
ya rat ma ça ba s� na gir mek za ma n� geç me di mi
ar t�k?                             www.bet terp la ce.org 

Sizi bir sosyal
tasarım arıyor…

SOSYAL
TASARIM
GÜNCESİ
Ser can DUY GAN
ser can@ia ma fact.org

KADIKÖY BELEDİYESİ
GÖNÜLLÜLERİ

HAFTALIK ETK�NL�K PROGRAMI
Ba�vuru Tel: 0216 - 346 57 57  9 – 18 ARALIK 2011

KONFERANS, SEM‹NER, SÖYLE�‹ ve PANEL

MEVLANA FELSEFES�
HAKKINDA SÖYLE�� VE

ANMA GÜNÜ
Konu�mac�: Galata

Mevhevihanesi'nden
Mehmet �erif ÇATALKAYA

Osman AKSU Tasavvuf
Konseri

Tarih: 13 Aral�k 2011 Sal�
Saat: 14.00

Yer: Caddebostan Kültür
Merkezi A Salonu

Düzenleyen: Feneryolu
Gönüllüleri 

ASTROLOJ�
SEM�NERLER�

Konu�mac�: Astrolog
Gülsun YILMAZ

Tarih: 14 Aral�k 2011
Çar�amba Saat: 14.00
Yer: Halis Kurtça Kültür

Merkezi
Düzenleyen: Merdivenköy

Gönüllüleri   
Cildimiz ve 2012 
Makyaj Trendleri

Konu�mac�: Güzellik
Uzman� Hülya KIRKAYA

Tarih: 14 Aral�k 2011
Çar�amba Saat: 14.00

Yer: Fenerbahçe Mahallesi
Gönüllü Evi

KADIN HAKLARI
Konu�mac�: Emekli

Hukukçu Av.�lhan YENER
Tarih: 15 Aral�k 2011

Per�embe Saat: 15.00
Yer: Halis Kurtça Kültür

Merkezi
Düzenleyen: Merdivenköy

Gönüllüleri   
A�LE D�Z�M�

Konu�mac�: Nefes Uzman�
Defne KIYAT

Tarih: 15 Aral�k 2011
Per�embe Saat :14.00

Yer: F.Bahçe Mah. Gön.Evi
Düzenleyen: Fenerbahçe
Mahallesi Gönüllü Evi   

KADINA ��DDET
KONULU SÖYLE��

Konu�mac�: Yazar Tansu
BELE

Tarih: 15 Aral�k 2011
Per�embe Saat: 14.00

Yer: Osmana�a Gönüllü
Evi

Düzenleyen: Osmana�a
Gönüllü Evi

�NTERAKT�F SEM�NER
Organik Ya�amın Sırrı,

Kimyasalların
Vücudumuza Zararları ve
Bu Zararları Önlemenin

Yolları
Konu�mac�: �ifal� Bitki

Uzman�, Yazar ve TABDER
Genel Ba�kan�
Ayhan ERCAN

Tarih: 15 Aral�k 2011
Per�embe Saat: 14.00

Yer: Caddebostan Kültür
Merkezi B Salonu

Düzenleyen: Caddebostan
Gönüllüleri 
SA�LIK 

A�LE HEK�M� NED�R?
YATALAK HASTA

BAKIMI
Konu�mac�: Aile Hekimi

Gaye ÜRKMEZ
Tarih: 13 Aral�k 2011 Sal�

Saat: 15.00
Yer: Osmana�a Gönüllü

Evi 
YA�LI HASTALARIN
TIBB� VE F�Z�KSEL

SORUNLARI
Alzheimer Derne�i ��birli�i

ile Sal� Çay Saati
Toplant�lar�

Konu�mac�: Prof Dr.
Ça�atay ÖKTENL�

Tarih: 13 Aral�k 2011 Sal�
Saat: 14.00

Yer: Halis Kurtça Kültür
Merkezi

Düzenleyen: Merdivenköy
Gönüllüleri 

BULA�ICI SARILIKLAR
Konu�mac�: Dr. Nükhet

CEYLAN
Tarih: 15 Aral�k 2011

Per�embe Saat: 14.00
Yer: Kad�köy Belediyesi

Brifing Salonu
Düzenleyen: Göztepe

Gönüllüleri   
“GÖZ VE D�YABET

SA�LIK TARAMASI”
Dünya Göz Hast. ve

Central Hospital ��birli�i �le
Tarih: 15 Aral�k 2011

Per�embe Saat: 10.00
Yer: Fatma �adiye Toptani

Ö�retmenevi
Düzenleyen: Zühtüpa�a

Mah. Gönüllüleri 
SOSYAL 

YERL� MALLAR HAFTASI 
Tarih: 12 Aral�k 2011
Pazartesi Saat: 09.00

Yer: Bostanc� 23 Nisan
�lkö�retim Okulu

Düzenleyen: Bostanc�
Gönüllüleri 

MEVLANA HAFTASI  
Tarih: 13 Aral�k 2011 Sal�

Saat: 13.30
Yer: Bostanc� Gönüllü Evi
LALEZAR TÜRK SANAT

MÜZ��� KOROSU
KONSER�

�ef Hayri PEK�EN  
Tarih: 13 Aral�k 2011 Sal�

Saat: 20.00
Yer: Kad�köy Belediyesi

Evlendirme Dairesi
Düzenleyen: Müzik

Gönüllüleri
YUNUS EMRE’nin

HAYATI, SANATI VE
ESERLER�

Konu�mac�: Edebiyat Ö�rt.
A. Ece OLPAK

Tarih: 13 Aral�k 2011 Sal�
Saat: 14.00

Yer: Ac�badem Gönüllü Evi
MEVLANA’yı ANMA ve

SEMA GÖSTER�S�
Konu�mac�: Kad�köy

Mevlana E�itim ve Kültür
Derne�i B�k. Abdülhamit

ÇAKMUT
Tarih: 13 Aral�k 2011 Sal�

Saat: 14.00
Yer: Sahray�cedit  Gönüllü

Evi
Düzenleyen: Sahray�cedit

Gönüllüleri   
EV�M�ZDEK� VE

SOKAKLARDAK�
HAYVAN DOSTLARIMIZI

TANIYALIM  
Konu�mac�: Veteriner

Hekim Güngör ÖZTÜRK
Tarih: 14 Aral�k 2011

Çar�amba Saat: 14.00
Yer: Kriton Curi Park�

Gönüllü Evi
Düzenleyen: Kriton Curi

Park� Gönüllüleri 
MODA’nın DEPREM

R�SK� 
Konu�mac�: Prof. Dr. �ener

Ü�ÜMEZSOY
Tarih: 15 Aral�k 2011

Per�embe
Saat: 14.00

Yer: Moda Gönüllü Evi
Düzenleyen: Moda

Gönüllüleri   

Rasimpa�a Mahalle Evi, geçti�imiz hafta
iki özel etkinli�e sahne oldu. 23 Kasım
Çar�amba günü mahallede ya�ayan
emekli ve çalı�an ö�retmenler için

etkinlik düzenlendi. Etkinli�e Kadıköyle
yazar-�air ve e�itimci �brahim Gür�en

Kafkas konuk olarak katıldı. 

Mahalle Evi’ndeki ikinci etkinlik ise 21
Kasım Pazartesi günü düzenlenen
“Sokak Hayvanlarının Bakımı ve
Korunması” konulu seminerdi. 

Seminerde veteriner hekim Serkan
Gürses, sokak hayvanlarının korunması

ve bakımı konularında mahalle
sakinlerine bilgi verdi.  

Osmana�a’da ‘ö�retmenler günü’ kutlamas�

Rasimpa�a’da yo�un günler ya�an�yor 

Suadiye
Gönüllüleri’nin

organizasyonuyla
Yazar Seza Kutlar
Aksoy, “Türkiye'de
E�itim, Okuma ve

Okudu�unu
Anlamanın Önemi”

konulu bir konferans
verdi. Kadıköy

Belediyesi
Caddebostan Kültür

Merkezi’nde 22
Kasım Salı günü

düzenlenen
konferansa ilgi

büyüktü. 

Ka d� köy Be le di ye si Ha san pa �a Gö nül lü le ri,
27 Ka s�m’da be le di ye bri fing sa lo nun da
“Ki tap Oku ma Al�� kan l� �� ve Ele� ti rel

Oku ma” ko nu lu bir söy le �i dü zen le di ler.  Ko nu� -
ma c� lar dan e�i tim ci-ya zar Na bi Be le ko� lu, ül ke -
miz de ki ki tap oku ma al�� kan l� �� dü ze yi nin dü �ük
olu �u nun ne den le ri, so nuç la r� ve çö züm yol la r�
üze rin de dur du. Ya� grup la r� na gö re ki tap la r�n ta -
�� ma s� ge re ken ni te lik le ri ör nek le ye rek gös ter di.
Bu ko nu da E�i tim-Sen bün ye sin de ger çek le� ti ri -
len pro je hak k�n da bil gi ver di. Yüz ler ce ki ta b�n

oku nup de �er len di ril me si so nu cu, “Okul Ön ce si
Ço cuk Ede bi ya t�, �l kö� re tim  Ço cuk Ede bi ya t�,
Genç lik ve Ge nel Ede bi yat” ba� l�k la r� al t�n da
top la nan üç ka ta lo gu ta n�t t�.

Ya zar ve Yard. Doç. Dr. Nec det Ney dim ise,
ele� ti rel oku ma n�n ne ol du �u nu gör sel ler den yo -
la ç� ka rak, bir öy kü yü sor gu la ma ya aça rak an lat -
t�. Ço cuk lar ve ye ti� kin ler tar t�� ma la ra et kin ola -
rak ka t�l d� lar. �z le yi ci le rin de ka t�l d� �� dra ma ile
renk le nen et kin lik, ya zar Nec det Ney dim’in ki -
tap la r� n� im za la ma s�y la so na er di.

Hasanpa�a Gönüllüleri’nin
OKUMA ETK�NL���

Sa� l�k l� ve ka li te li ya �am ko nu sun da çok
sa y� da ça l�� ma s� olan ve Ka d� köy Ba� dat
Cad de sin de Dr. Re medy kli ni �i nin ku ru -

cu su olan  En dok ri no lo ji ve Me ta bo liz ma Uz -
ma n� Doç Dr. Nu ri Hak se ver  (Dr. Re medy),
sa� l�k se mi ner le ri ne de vam edi yor. Dr. Hak se -
ver son ola rak “Ti ro id Has ta l�k la r� ve Gu atr”
ko nu lu bir se mi ner ver di.

Ka d� köy Be le di ye si Gö nül lü E�i tim ve Da -
n�� ma Mer ke zi Pro je Ko ord. Ley la Çe li ke -
zen’in or ga ni ze et ti �i se mi ner, 26 Ka s�m Cu -
mar te si gü nü Koz ya ta �� Kül tür Mer ke zi Kon -
fe rans Sa lo nu’nda ger çek le� ti ril di. Do �u nun
bil ge li �i ni ve ba t� n�n tek no lo ji si ni bir le� ti re -
rek; sa� l�k ta ho lis tik yak la �� m� kul la nan ve fi -

zik sel, zi hin sel ve ener ji be den le ri ni  bir lik te
te da vi eden Me ta bo liz ma ve En dok ri no lo ji Uz -
ma n� Doç. Dr. Nu ri Hak se ver, ne den has ta lan -
d� �� m�z ve ne ler yap ma m�z ge rek ti �i ko nu sun -
da ki bil gi le ri ni pay la� t�. Bu ve bu na ben zer se -
mi ner ve kon fe rans la r�n art ma s� di le �in de bu -
lu nan ka t� l�m c� lar, ko nu� ma c� Doç. Dr. Nu ri
Hak se ver’e, Ka d� köy Be le di ye si’ne ve  Pro je
Ko or di na tö rü Ley la Çe lik ge zen’e te �ek kür et -
ti ler.

Tiroid hastal�klar� konusunda
B�LG� VER�LD�

CKM’DE OKUMA KONFERANSI 

Acıbadem YILIN ÖĞRETMENİNİ seçti
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● Gökçe UYGUN

Res sam, ar ke olog, mü ze ci, Ka d� köy’ün ilk
be le di ye ba� ka n� Os man Ham di Bey, Ka -
d� köy’de an�l d�. Ba ha ri ye’de ki Sa nat ç� lar

So ka �� sa nat ç� la r� ta ra f�n dan 3 Ara l�k ak �a m� bir
et kin lik dü zen len di. Ay n� so kak ta ki Nâ z�m Hik -
met Kül tür Mer ke zi’nde ger çek le� ti ri len et kin -
lik ön ce si, Sa nat ç� lar So ka ��’nda ki yak la ��k 30
sa nat ç� y� tem si len bir ko nu� ma ya pan Gül sün
Gö kalp, so ka ��n gi ri �i ne dev bo yut ta bir Os man
Ham di Bey res mi yap t�k la r� n� an�m sat t�. Gö -
kalp, “Te le viz yon di zi le ri ara c� l� ��y la pa di �ah la -
r�n, ca ri ye le rin ma ga zin le� ti ril di �i bir or tam da,
Os man Ham di Bey’i an mak ve an la mak çok
önem li. Bu ne den le biz de bu et kin li �i dü zen le -

dik. Sa nat ç� lar So ka �� ola rak bu et kin lik le ri mi zi
her ay ger çek le� ti re ce �iz” de di.

� B�R OS MAN LI AY DI NI
Et kin lik te ilk ola rak “Os man Ham di Bey

Kap lum ba �a Ter bi ye ci si” ad l� bel ge sel gös te ril -
di. Ya p�m c� ve yö net men li �i ni Umut Ha c� fev zi -
o� lu’nun yap t� �� 30 da ki ka l�k bel ge sel de, bir
Os man l� ay d� n� ola rak Os man Ham di Bey’in ya -
�a m�  ve yap t�k la r� an la t�l d�. Da ha son ra, bel ge -
se lin se nar yo su nu ka le me alan, ay r� ca ay n� ad da
bir de ki tap ya zan ta rih çi-ya zar Em re Ca ner ve
Mi mar Si nan Gü zel Sa nat lar Üni ver si te si
(MSGSÜ) Fen Ede bi yat Fa kül te si Sa nat Ta ri hi
Bö lü mü Ba t� Sa na t� ve Ça� da� Sa nat lar Ana bi -
lim Da l� Ö� re tim Üye si Doç. Dr. Ni lü fer Ön -
din’in ko nu� ma c� ol du �u bir söy le �i ger çek le� ti -
ril di. Os man Ham di Bey’in az bi li nen yön le ri ne
de �i nen ta rih çi-ya zar Em re Ca ner, onun ko ru ma
kül tü rü ne kat k� la r� ve si ya si ki �i li �i ni an lat t�.
Ca ner, “19. yüz y�l da Os man l�’da ar ke olo jik
eser le rin korun ma s� için bir bi linç yok tu. Av ru -
pa, Os man l�’n�n eser le ri ni ya� ma l� yor du. Os -

man Ham di Bey, 1814’te bir tü zük ya y�n la ya rak
‘Os man l� top rak la r�n dan ç� kan tüm eser le rin Os -
man l�’ya ait’ ol du �u ku ra l� n� ge tir di. Bu an la -
ma da bü yük bir zi hin sel de �i �ik lik yap t�” dedi.
Os man Ham di Bey’in Pa ris’e e�i tim al ma ya git -
ti �i za man lar da po li ti ka ile il gi len me di �i ni an la -
tan Ca ner, Ba� dat’ta gö re ve gel me siy le bir lik te
s� k� bir Mit hat Pa �a ta raf ta r� (Mit ha tist) ol du �u -
nu di le ge tir di. MSGSÜ Ö� re tim Üye si Doç. Dr.
Ni lü fer Ön din de Os man Ham di Bey’in Os man -
l� sa na t� na kat k� la r� n� an lat t�. Ön din, “Os man l�
sa na t� na kla sik es te ti �i ge tir di. Tas vir ya sa �� uy -
gu la nan bir dö nem de, ilk kez re sim le rin de an�t -
sal fi gü rü kul lan d�. Ba t�’da Os man l� sa na t� n� ta -
n�t t�. Av ru pa’da ki ‘at�l Do �u lu ka d�n’ ima j� na
z�t ola rak, Os man l� ka d� n� n� gün lük ha ya t�n için -
de res met ti” di ye ko nu� tu.

�s tan bul Op ti mum Out let, 3. ya �� n� 3 gün
sü ren renk li ve özel et kin lik ler le kut la d�.
�s tan bul Op ti mum Out let’te ger çek le �en

3.ya� do �um gü nü kut la ma et kin lik le ri çer çe -
ve sin de 25-27 Ka s�m ta rih le ri ara s�n da en
yük sek tu tar da al�� ve ri� ya pan 10 zi ya ret çi,
Kü tah ya Emet Ther mal Re sort & Spa Ho -
tel’den 3 ge ce 4 gün ta til ka zan d�. 

3. ya� do �um gü nü kut la ma et kin lik le ri çer -
çe ve sin de 7’de 77’ye her kes ta ra f�n dan se vi len
ün lü sa nat ç� Ba r�� Man ço’nun o� lu Dj Do �u -
kan Man ço’nun per for man s� ve tan go dans
gös te ri le ri zi ya ret çi ler ta ra f�n dan ilgiyle iz len -
di. �s tan bul Op ti mum 3. ya� pas ta s�, AVM Ge -
nel Mü dü rü Ne zi hi Ka y� bo� lu ve yö ne tim ça l� -

�an la r� n�n ya n� s� ra ün lü su nu cu Va tan �a� maz,
DJ Do �u kan Man ço, zi ya ret çi ler ve  AVM ki -
ra c� la r� ile bir lik te ke sil di.

Üst üs te al d� �� ödül ler le Op ti mum Out let,
ICSC’nin (Ulus la ra ra s� Al�� ve ri� Mer kez le ri
Bir li �i) Prag’da dü zen le nen Av ru pa Kon fe ran -
s�’nda “Av ru pa’n�n En �yi Out le ti” se çi le rek
Tür ki ye’den ödü le la y�k gö rü len tek AVM ol -
duk tan son ra AMPD (Al�� ve ri� Mer kez le ri ve
Pe ra ken de ci ler Der ne �i) ta ra f�n dan da Tür ki -
ye’de “Y� l�n En �yi Out let’i” se çil di. 250 mil -
yon do lar l�k bir ya t� r�m la aç� lan Op ti mum,
Ana do lu ya ka s� n�n kal bi Ka d� köy-Göz te pe’de
aç�l d� �� y�l dan bu ya na mil yon lar ca zi ya ret çi ye
hiz met ve ri yor. www.op ti mu mo ut let.com     
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SER� �LANLAR 
Kad�köy Belediyesi Hesap ��leri Müdürlü�ü’nden alm�� oldu�um

599267 ve 599268 numaral� tahsilat makbuzlar�n� kaybettim. 
Hükümsüzdür. 

Kad�köy Belediyesi Mali ��ler Müdürlü�ü”ne ödemesini yapt���m,
503279-503280-535831-535832 seri no.lu makbuzlar�m�

kaybettim. 
Hükümsüzdür.

● Zamanın Daha Kısa Tarihi
■ Stephen Hwaking, Leonard
Mlodinow
■ Çeviren: Selma Ö�ünç
■ Do�an Kitapçılık
“Evren hakk�nda gerçekten ne
biliyorsunuz? Bunu nas�l biliyorsunuz?
Evren nereden geliyor ve
nereye gidiyor? Zaman�n
K�sa Tarihi'nin özünü
olu�turan bu sorular, bu
kitab�n da oda��nda.
(...)
Ayr�ca, yeni kuramsal ve
gözlemsel sonuçlar�
ekleyerek kitab� güncelleme
f�rsat� bulmu� olduk.
Zaman�n Daha K�sa Tarihi,
fizik kuvvetlerini birle�tiren
eksiksiz bir kuram�n
bulunmas�yla ilgili son
geli�meleri de anlat�yor.
Özellikle sicim kuram�nda
meydana gelen geli�meleri ve fizik
kuramlar�n�n birli�ine i�aret eden
görünürde farkl� kuramlar�n
benzerliklerini ya da “ikili�ini” anlat�yor.
(...)

K�rk y�l kadar önce Richard Feynman,
‘Hâlâ ke�ifler yap�lan bir ça�da
ya�ad���m�z için �ansl�y�z. T�pk�
Amerika'n�n ke�fi gibi; bir kereden fazla
ke�fedilmez. Ça��m�z, do�an�n temel
yasalar�n�n ke�fedildi�i ça�d�r’ demi�ti.
Bugün, evrenin do�as�n�
anlamaya her zamankinden
daha yak�n�z. Bu kitab� yazma
amac�m�z, bu ke�iflerin ve
sonuçta ortaya konan yeni
gerçeklik tablosunun

heyecan�n�
payla�maktad�r.”
Evrenin
bilinmezlerini
hangimiz merak
etmeyiz ki?..
Yaln�zca
bilinmezlerini de�il,
hakk�nda
bildiklerimiz bile
hâlâ bir merak konusu de�il
midir?.. Evren nereden gelip
nereye gidiyor? Onun
hakk�ndaki bilgileri nereden
ve nas�l elde ediyoruz? Ya
da gerçekten neyi ne kadar
biliyoruz? Bütün bu sorular�n

yan�t�n� almak için ça��m�z�n en önemli
fizikçisi Stephen Hawking’den daha
yetkili bir ba�vuru dü�ünülemez
herhalde. Hawking, bu konuda
yazd��� ilk kitab� Evrenin K�sa
Tarihi yay�mland���nda
gördü�ü büyük ilgi yan�nda bir
o kadar da yeni bir talebi
kar��lamak zorunda kald�.
Stephen Hawking bu kez
“Zaman�n Daha K�sa Tarihi”ni
yazarak evrenle ilgili tüm
kuramlar� yeniden ele ald�.
Bilimsel olarak kan�tlar ile
sonuçlar elbette yeni kitab�nda
da ayn�. Ama bu kitab�n en
önemli fark�, önemli kavramlar�
daha rahat anla��lacak

biçimde aç�klam�� olmas�. Zaman�n
Daha K�sa Tarihi, ça�da� fizi�in en zor
konular�ndan söz eden ancak s�radan
birine bile anlatmay� ba�arabilen bir
kitap.
● Olasılıksızlık Da�ına Tırmanmak
■ Richard Dawkins
■ Kuzey Yayınları
Oldukça karma��k olan ve tamam�yla i�
gören bir organ olan insan gözü gibi
anla��lmas� güç bir nesne nas�l tesadüf
eseri ortaya ç�kabilir? New York

Times'�n “bir ba�yap�t”
olarak nitelendirdi�i bu
eserde Richard Dawkins
evrimsel adaptasyonu
dünya üzerindeki ya�am�n
mekanizmas� olarak öne
sürdü�ü argüman�n�,
sebeplerini dikkatlice
belirterek ve muhte�em
bir �ekilde görselle�tirerek
aç�kl�yor. “Olas�l�ks�zl�k
Da��” metaforu, canl�lar�n
“tasar�mlanm��” gibi
görünen karma��kl���nda
buldu�umuz mükemmellik
ve olas�l�ks�zl�k 

kayna�mas�n� temsil ediyor. 
Richard Dawkins, kitab�nda
mükemmelli�e giden uzun ve olas�l�ks�z
yolda, da��n geçitleri boyunca
zirvelerine ç�kararak, okuyucuya nefes
kesici bu yolculuk esnas�nda ustaca
rehberlik ediyor. �ncirlerin verimli
popülâsyonlar�, örümceklerin ipeksi
karma��k dünyalar�, uçamayan
hayvanlar�n vücutlar�ndaki kanatlar�n

evrimi gibi s�ra d���
evrimsel
adaptasyonlar�n etkili bir
�ekilde gerçekle�tirilen
anlat�m�na ak�l dolu
görseller e�lik ediyor.
Tüm bu yolculuk
sürecinde, zaman
çizgisi boyunca
bitmeyen kutsal
yolculu�unda kendi
kaderinden sorumlu
olan ya�am molekülü
DNA ba�� da yerini
al�yor.

● Broca’nın Beyni
■ Bilim A�kı Üzerine Dü�ünceler
■ Carl Sagan
■ Say Yayınevi
Carl Sagan bu
kitab�nda bilim,
sahte bilim, dünya
d��� zekâ ve uzay
ara�t�rmalar�, din
ve Tanr�'n�n varl���
gibi konular� canl�
ve ak�c� bir dille
ele al�yor. Sagan
bir yandan Paul
Broca ve Albert
Einstein gibi,
kuramlar� gözlem
ve deneylerle
kan�tlanm�� bilginlerin hayat� ve
eserlerini çarp�c� bir üslupla özetlerken,
öte yandan Immanuel Velikovsky gibi,
varsay�mlar� spekülasyon olmaktan
öteye geçemeyen sahte bilginlerin
çal��malar�n� ele�tiriyor. 
Bilimin sahte bilginler ve �arlatanlar�n
iddialar�n� yok farz etmek yerine titizlikle
ele�tirmesi gerekti�ini vurgulayan
Sagan'a göre, dinler de bilimle
çat��maya bir son vermelidir. Evrim
kuram�n� reddedenler bir zamanlar,
Güne�'in Dünya'n�n çevresinde
döndü�üne inanmakta direnenlerin
durumuna dü�memek için ö�retilerini
yenileyerek bilimle uzla�mal�d�r. 
Sagan, evrenin s�rlar�n� gerçekten
ke�fedebilmek istiyorsak, bilimin kötüye
kullan�lmas�n�n önüne geçilmesi
gerekti�ini, bunun için de bilginlerin
görü�lerini,
herkesin
anlayabilece�i
�ekilde halkla
payla�mas�
gerekti�ini
belirtiyor.
Broca'n�n Beyni
sizi tarih,
antropoloji,
psikoloji, felsefe
ve fizik
alanlar�nda keyifli
bir gezintiye
ç�karacak.

KÖ�ES�K�TAP
Hazırlayan: Ula� YILMAZ

ulas1980@gmail.com

H�CR� takvim aylar�ndan Muharrem’in onuncu
günü olan ve A�ure günü olarak bilinen gün

dolay�s�yla Kad�köy Ticaret Meslek Liseliler de
bir program düzenledi. Günün anlam ve

öneminin yan� s�ra ö�renciler ve mezunlar
aras�nda birlikteli�i güçlendirmek amac�yla da
düzenlenen programda ö�renci ve mezunlar

biraraya gelip a�ure yediler. 
Kad�köy Ticaret Meslek Lisesi Mezunlar� 

Derne�i taraf�ndan organize edilen etkinlikte
okulun en eski mezunu ve derne�in kurucu
ba�kan� Mali Mü�avir Ünal Gençay, ilk gençlik
y�llar�n� geçirdikleri, ac� ve tatl� an�lar�
payla�t�klar� Kad�köy Ticaret Meslek Lisesi’ni
hiçbir zaman unutmad�klar�n� vurgulad�.
Gençay, dernek olarak, e�itim, g�da yard�mlar�
ve beraberli�i güçlendirici ba�ka etkinlikler de
zaman zaman düzenlediklerini söyledi. 

Carl SaganRichard DawkinsStephen Hwaking

KADIKÖY’ÜN SANATÇILARINDAN

Çok yönlü kültür insanı, Kadıköy’ün
ilk belediye ba�kanı Osman Hamdi

Bey, Bahariye’deki Sanatçılar
Soka�ı sanatçıları tarafından anıldı.

OSMAN HAMD�’YE SAYGI

A�URE GÜNÜ ö�renci 
ve mezunlar� bulu�turdu

Optimum Outlet, 3 ya��nda 

K�TAP sektörü s�ra d��� bir bask� �ekliyle tan��t�.
Kitab�n tek el ile de çok rahat okunmas� için

dü�ünülen yatay bask�l� kitap, Türkiye’de ilk defa
okuyucu ile bulu�uyor. Wendy Wax'�n kaleme

ald��� “Hiç Hesapta Yokken” isimli kitap raflardaki
yerini ald�. 

Yatay bask�l� kitab� hayata geçiren Eme Yay�nc�l�k
sahibi Ersin Mete Ertürk, “Kitab� yatay basma fikri,
tek el ile kitap okunamamas� sonucu ortaya ç�kt�.

Birçok okurun da en büyük keyiflerinden biri
uzanarak kitap okumakt�r. Normal bask� bir kitab�
tek el ile okuman�z neredeyse imkans�z. Ancak
yatay bast���m�z bu kitap her �ekilde tek el ile

rahatl�kla okunabilmekte ve kitap okuma zevkini
art�rmakta” dedi. Kitab� piyasaya sunmadan önce

birçok ki�i üzerinde deneme yap�p tepkilerini
ald�klar�n� ve geri dönü�lerin çok olumlu olmas�

üzerine bask�ya geçildi�ini anlatan Ertürk,
“Yay�nc�l�k dünyas�na yeni bir anlay�� da getirmek
istiyoruz. Bu uygulama Türkiye’de bir ilk olacak.
Dünyada da �u ana kadar sadece �ngiltere ve

Hollanda’da uyguland�. Türk okuyucusunun yatay
kitab� k�sa sürede benimseyece�ine inan�yorum.

Al��t�klar�nda normal bask�l� kitaptan daha rahat ve
gözü daha az yorarak okundu�unun fark�na

varacaklar” diye konu�tu.

Kitaba bakış açısı
DE���ECEK!
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● Sem ra ÇE LE B�

Ka d� köy Be le di ye si Sa nat Kü tüp ha ne si,
“Özel Film Gös te ri mi ve Söy le �i si” et kin -
lik le ri nin il ki ni, 3 Ara l�k Cu mar te si gü nü

Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi’nde ger çek le� tir di.
Ya vuz Tur gul, �e ner �en ve U�ur Yü cel’i ilk kez
birara ya ge ti ren 1986 ya p� m� “Muh sin Bey” fil mi -
nin gös te ri mi ne Ka d� köy lü le rin il gi si yo �un ol du.
Muh sin Bey’i, ekip le bir lik te iz le yen si ne ma se ver -
ler, da ha son ra fil min se na ris ti ve yö net me ni Ya vuz
Tur gul, oyun cu la r� �e ner �en, U�ur Yü cel ve
Os man Cav c�, ya p�m c� s� Ab dur rah man
Kes ki ner, sa nat yö net me ni Ar zu Ba -
�a ran ve mü zik le rin de im za s� olan
Atil la Öz de mi ro� lu’nun bu lun -
du �u söy le �i ye ka t�l d�.

Söy le �i nin mo de ra tör lü -
�ü nü si ne ma ya za r� Tun ca
Ars lan yap t�. 1980’le rin
top lum da de �i �im le rin ya -
�an d� �� y�l lar ol du �u na
dik kat çeken As lan, yö net -
men Ya vuz Tur gul’a bu
de �i �i min si ne ma ya na s�l
yan s� d� �� n� sor du. 

� MUH S�N BEY 
RES TO RE ED� LE CEK

Tur gul ise ko nu� ma s� na,
tek nik prob lem ler ne de niy le ses -
te ya �a nan s� k�n t� lar dan do la y� se -
yir ci ler den özür di le ye rek ba� la d�.

Tur gul, son y�l lar da, Tür ki ye si ne ma s� na
dam ga vur mu� film le rin, tek nik ola -

rak ye ni den dü zen len di �i ni ha t�r -
la ta rak Muh sin Bey’in de en ya -

k�n za man da res to re edi le ce �i
müj de si ni ver di. Tur gul “Ge -
re kir se dub laj la r� n� bi le ye -
ni den ya pa r�z. Muh sin
Bey’in DVD’si ni de ç� kar -
ma y� dü �ü nü yo ruz” de di.
1980 son ra s� de �i �i mi, mü -
zik or ga ni za tö rü Muh sin
Ka na d� k� r�k’�n, Ur fa’dan
ge len as ker ar ka da �� n�n ye -
�e ni Ali Na zik’e al büm yap -

ma se rü ve ni ve bu iki li ara -
s�n da “ara besk” üze rin den ya -

�a nan ça t�� may la an lat t� �� n� be -
lir ten Ya vuz Tur gul, “Tür ki ye as -

l�n da sü rek li bir de �i �im sü re cin den
ge çi yor. De �i �im kar �� s�n da ki dav ra -

n�� lar in san la r� an la ma m� z� sa� l� yor” de di. 
Ün lü oyun cu �e ner �en ise Ya vuz Tur gul’la

ilk de fa Muh sin Bey’de ça l�� ma ya ba� la d�k la r� -
n� ha t�r lat t�. “�ki miz de Ar zu Film’den ge li yo -
ruz. Ya vuz ile or tak duy gu la r� m�z faz la. Onun
si ne ma ya, ha ya ta, in san la ra ba k� �� be nim kiy le
uyu �u yor” di yen �e ner �en, Muh sin Bey’i de
Ya vuz Tur gul-�e ner �en bir lik te li �i nin ba� lan -
g� c�n da ki çok özel bir film ola rak ni te len dir di.

� ‘HÂ LÂ AL� NA Z�K’� ARI YO RUM’
Muh sin Bey’de Ali Na zik ka rak te ri ni can -

lan d� ran U�ur Yü cel de “Ali Na zik’i ara y� ��m
s� ra s�n da bir sü re Ur fa’da ya �a d�m. O dö nem de
bul du �um mal ze me nin hâ lâ ek me �i ni yi yo rum.
Hâ lâ ar� yo rum, son su za ka dar da ara ya ca ��m.
Be ni bir �ey ler bul ma ya, ye ni �ey ler ö� ren me ye
bu film, Muh sin Bey it ti” de di. Fil min ya p�m c� -
s� Ab dur rah man Kes ki ner’in ken di si ni pav yon -
dan ç� kar d� �� n� söy le di �i ni gü le rek an la tan Yü -
cel, “Apo abi do� ru söy lü yor. O dö nem ac� la r�n
ka d� n� Ber gen’in sah ne al d� �� ga zi no da �ov ya -
p� yor dum. He nüz ö� ren ciy dim. Ge lip iz le mi� -
ler, Muh sin Bey’de oy na ma m� tek lif et ti ler” di -
ye ko nu� tu. 

Fil min mü zik le ri ni ya pan Atil la Öz de mi ro� -
lu ise Tun ca Ars lan’�n so ru su üze ri ne, ara besk
mü zik le il gi li gö rü� le ri ni an lat t�. “Bu film gös -
te ri mi 25 y�l son ra bü tün Muh sin Bey’le ri bu -
lu� tur du” di ye rek her ke se te �ek kür le söz le ri ne
ba� la yan Öz de mi ro� lu, “�çin de bu lun du �u muz
co� raf ya y�, çok dil li, çok kül tür lü ve çok din li
ola rak de �er len dir mez sek ara bes ki de do� ru de -
�er len di re me yiz. Ara besk, gü ney do �u dan ge -
len bir tür ve kö ke nin de Arap kül tü rü ya t� yor.
An cak biz, Muh sin Bey’de ara besk der ken köy -
den ken te gö çü ve bu gö çün ya rat t� �� yoz la� ma -
y� kas te di yor duk. Ben bu an lam da bir ara besk
mü zik d�� la ma s� n� ka bul ede mem” �ek lin de ko -
nu� tu.

Söy le �i nin ar d�n dan Ka d� köy Be le di ye Ba� -
ka n� Se la mi Öz türk, “Muh sin Bey” film eki bi ne
çi çek tak dim ede rek te �ek kür et ti. 

� Arzu ��GÜZAR

KEND�NE özgü müzik
tarzı ile dikkat çeken

genç sanatçı Can
Bonomo, Kadıköy'deydi... �zmirli �arkıcı

Bonomo, 24 Kasım günü Osmancık
Sokak’ta ücretsiz bir konser verdi. Ba�ta

gençler olmak üzere Kadıköylülerin büyük
ilgi gösterdi�i konserde Bonomo, müzi�i ve
sahne performansıyla izleyenleri co�turdu.
“Sokakta Hayat Var” sloganıyla sahneye

çıkan Can Bonomo gerçekten de sokakta

hayat oldu�unu Kadıköylülere
performansıyla kanıtladı. Yakla�ık 2 saat
süren konser boyunca Bonomo, kendi

�arkıları haricinde Sezen Aksu'dan “Kalbim
Ege'de kaldı” ve Sadri Alı�ık’ın filmlerinde

seslendirdi�i “Tophane Rıhtımı” adlı
�arkıları da söyledi.
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lur mu? Bu na dü pe düz zor la ma bir ta -
n�m la ma da ha do� ru su kav ram di ye bi -
li riz. Olur, ol mu� tur. T�p k� ‘bil gi bi ri ki mi’

gi bi pe kâ lâ ce ha let bi ri ki mi de olur.  
Bil gi bi ri ki mi ni de, ce ha let bi ri ki mi ni de

bi rey ler için de �il, top lum sal/ge nel bir ni te -
lik için kas tet ti �i mi ba� tan be lirt me li yim. �n -
sa no� lu �u yer kü re de mil yon lar ca ve ya mil -
yar y�l d�r do la �� yor. �n san de nen can l� tü rü -
nün su dan ka ra ya ç� k�p adap te ol ma s�n dan
son ra ya va� ya va� dört ayak tan iki aya �a
geç ti �i bi li nir. Di �er can l� lar dan fark l� la� ma -
s� da her hal de bir an da ol ma d�. Hat ta ilk
fark l� la� ma be lir ti le ri; ya ni ay� r� c� özel lik -
ler/ye ti ler de bir den bi re ol ma sa ge rek. Ev -
rim ku ra m� na gö re in sa n�n ge li� me gra fi �i
çok uzun za man lar ade ta ya tay sey ret mi� -
tir. Ak�l yü rüt me, alet kul lan ma gi bi fark l� l� ��
do �u ran ye ti le rin, an cak çok uzun za man
için de so nuç lar ver di �i ni de var say ma l�. Ya -
ni in san tü rü yer yü zün de bu fark l� l�k la ra sa -
hip ol sa da yüz bin ler ce y�l öbür can l� lar dan,
me me li ler den çok fark l� �e kil de ve çok de -
�i �ik ola nak lar la ya �a ma d�. Bes len me �e kil -
le ri ve tek nik le ri bi le ben zer di… Ya �a ma
sü re le ri de bu gü ne k� yas la bir bi ri ne çok ya -
k�n d�. �n sa no� lu, ak�l ve dü �ün me özel lik le -
ri ne sa hip ol sa da bil gi he nüz yok tu… Ol sa
ol sa ba sit de ne yim ler ve bu sa ye de çok ya -
va� ev ri len ya �am pra tik le ri nin or ta ya ç�k t� -
�� bi li ni yor. Özet le “in sa n�n ger çek an lam da
öbür can l� lar dan ay r� l�p, do �a ya ege men lik
kur ma ya kal k�� ma s�, do �ay la mü ca de le si,
ku ram sal ola rak onun yer yü zün de gö rün -
me sin den iti ba ren ba� la m�� t�r” den se bi le
esas iti ba riy le her hal de çok da ha ya k�n dö -
nem ler de; me se la on bin, hay di di ye lim yir -
mi bin y�l d�r a��r l�k ka zan m�� t�r. K� sa ca s� ta -
rih çi le rin, ar ke olog la r�n bü tün ye ni ara� t�r -
ma ve bu lu� la r�, uy gar l�k i�a re ti sa y� la cak
mal ze me ve ipuç la r� n� an cak yak la ��k on
bin li bir geç mi �e ka dar gö tü re bil mek te dir.
Bir ba� ka de yi� le bu gün kü in san l� ��n eri� ti -
�i uy gar l� �� olu� tu ran mi ra s�n ta ri hi bu ka -
dar d�r. Bu tes pi tin pra tik ve ger çek bir so -
nu cu nu ise �öy le de ‘ter cü me’ ede bi li riz: �n -
san l� ��n kay bol ma yan, kul la n� la bi len ya �am
pra tik le ri, mad di ve ma ne vi de �er le ri yak la -
��k on/yir mi bin y�l l�k bir geç mi� ten bes len -
mi� tir. Bu, ay n� za man da ‘bil gi’nin do �u �u
ve bi rik me ye ba� la ma s� n�n da ta ri hi dir.
�im di ters ve ya k� ��k s�z bir gö rü �ü de di le
ge tir me li… O za man in sa n�n di �er can l� lar -
dan ger çek an lam da fark l� la� ma s� da a�a ��
yu ka r� böy le bir za man par ça s�y la s� n�r l� d�r.
Za ten ba z� can l� tür le ri nin de alet kul lan ma
be ce ri si ba k� m�n dan var l� �� n� bil mek te yiz…
On lar do �ay la mü ca de le de in san gi bi ev ril -
me di ler; bil gi bi rik ti re me di ler. Ama bir ta raf -
tan da �öy le dü �ün mek ge rek mez mi?  �n -
san top lu luk la r� n�n ta ma m� ay n� ge li� me yi
gös ter di mi? �n san top lu luk la r� ara s�n da da
ba zen yu mu �ak, ki mi za man da son de re ce
ha �in mad di ve mo ral de �er fark l� l�k la r� yok
mu? Gü nü müz de bi le il kel de ni len ka bi le le -
rin var l� �� n� bil mi yor mu yuz? Söz ge li mi yir -
mi be� bin y�l ön ce si nin in sa n� ile di �er can -
l� lar ara s�n da ki fark ka dar bir far k�n, ge li� mi�
in san l�k la il kel top lu luk lar ara s�n da da bu -
lun du �u nu dü �ün mek aca ba in saf s�z l�k m� -
d�r? Hiç ku� ku yok ki bu fark la r� ya ra tan bil -
gi bi ri ki mi dir. Ha ya t�n; top lum la r�n ge li� me -
si nin bi rin cil da ya na �� el bet bil gi dir. Dü �ün -
sel es te tik, ya ra t� c� l�k, bi lim sel, tek no lo jik
ge li� me nin bil gi bi ri ki mi nin yo �un lu �uy la
do� ru oran t� l� ol du �u nu tek ra ra ge rek var
m�? �n san l� �� di �er can l� lar dan ay� ran as�l
far k�n ak�l, dü �ün me ye ti si ve alet kul lan ma
be ce ri si so nun da el de edi len bil gi bi ri ki mi
sa ye sin de ol du �u nu ha t�r lat ma ya ge rek var
m�? T�p k� bu nun gi bi bil gi bi ri ki mi nin za y�f,
ye ter siz ol du �u top lum lar la bu na sa hip top -
lu luk la r�n da fark l� la� ma s� n�n ka ç� n�l maz ol -
du �u nu dün ya ta ri hi ka n�t la mak ta de �il mi -
dir? Pe ki �u nun sor mak ge rek mez mi? Bil -
gi bi ri ki mi gi bi ‘ce ha let bi ri ki mi’ de in san
top lu luk la r�n da var olan bir ‘sos yal ol gu’
mu dur? Ce ha le ti gü nü müz de çe �it li bi çim -
ler de ve öl çüt ler le ulus la ra ra s� ku ru lu� lar öl -
çüp tes pit edi yor… Oku ma/yaz ma oran la r�;
ö� re nim de re ce si ve uz man l�k is ta tis tik le ri,
ba s� l� ya y�m lar, kül tür tü ke tim en deks le ri ve
ben zer le ri… El bet iti raz lar da var. Ama bun -
lar ob jek tif öl çüt ler dir. Top lum la r�n var l� ��,
ya �am stan dart la r� n�n be lir le yi ci le ri de bun -
lar de �il mi dir? Bü yük ro man c� Bal zac, 19.
yüz y�l da  “tö re ler in san la r�n (top lum la r�n) ri -
ya s� d�r” de mi�… Bil gi bi ri ki mi ni en gel le yen,
ce ha le ti bes le yen un sur lar ara s�n da, il kel
al�� kan l�k la r�n, tö re le rin, ge le nek le rin, ak�l
d� �� de �er le rin ba� rol de ol du �u bi lin mez
mi? Bil gi bi ri ki mi nin, bi lim sel, es te tik, kül tü -
rel, tek nik ku rum la r� ol du �u gi bi, ce ha let bi -
ri ki mi nin de ku rum la r� var d�r… Do �a n�n
ger çek lik le ri ni al g� la ma yan, içi ne ka pa l�, ge -
li� me ye di re nen ge le nek ler, al�� kan l�k lar, bi -
lim sel ger çek le re kar �� inanç de �er le ri ile di -
ren me ve ben ze ri ka l�p la� m�� dav ra n�� mo -
del le ri, ce ha let bi ri ki mi nin can su la r� d�r. Bu
iki bi ri kim bir bi riy le ters oran t� l� d�r. Ki mi top -
lum bil gi bi rik ti rir ken; do �ay la cenk le �ir ken,
ki mi si de içi ne ka pa n�p ya �a m�� ve ya �a -
mak ta… Ya ni bil gi bi rik ti rir gi bi ce ha let bi -
rik tir mek de gü nü müz de bi le in san l� ��n du -
rum la r�n dan ol sa ge rek.  

Murat  KATOĞLU

O

CEHALET
B�R�K�M�? 

Kadıköylüler
‘Can’la 
coştu!

Ço cuk lu �u Ka d� köy Ba ha ri ye’de ge çen,
Or han Ve li ve Ok tay Ri fat ile bir lik te �i -
ir de Ga rip ak� m� n�n ön cü lü �ü nü yap m��

olan Me lih Cev det An day’�n ya z� ge reç le ri nin,
ilk bas k� ki tap la r� n�n, el ya z� s� �i ir le ri nin ve ya -
z� tas lak la r� n�n ser gi len di �i bel ge lik, Tür ki ye
Ya zar lar Sen di ka s�’nda aç�l d�. 

Aç� l�� ko nu� -
ma s� n� ya pan sen -
di ka ba� ka n�
Mus ta fa Köz,
Me lih Cev det
An day’�n �i iri -
miz de ki öz gün,
yol aç� c� ye ri ne
ve bel ge li �in
okur lar için öne -
mi ne de �in di.

Köz’den son -
ra ko nu �an, sen -
di ka n�n ön ce ki
ba� kan la r�n dan
Cen giz Bek ta� da
An day’�n bu gün -
ler de da ha faz la

okun ma s� na ve an la ��l ma s� -
na ge rek si nim du yul du �u -
na, bel ge li �in bir i� le vi nin
de okur la ya zar la r� bu lu� -
tur mak ol du �u na de �in -
di. 

Cen giz Bek ta�’tan
son ra söz alan
Meh met Za man
Saç l� o� lu ise An -
day’�n ül ke nin ay -
d�n lan ma ta ri hi miz -
de ki ye ri ve �i iri mi -
ze ge tir di �i ye ni lik -
ler üze rin de dur du.

Fü gen K� v�l -
c� mer, Me lih
Cev det’in Ro -
s e n  b e r g  l e r
için yaz d� ��
“An�” �i iri ni
okur ken Er tan
M� s�r l� “Fo -

t o �  -
raf”, En gin Tur -
gut da “Ya� mu run Al t�n da”
�i ir le ri ni oku du. 

Ge nel sek re ter Müs lim
Çe lik, Nu rul lah Can ve Sa ba -
hat tin Yal k�m, An day’la ta -
n�� ma an� la r� n� an lat t� lar, ay r� -
ca Çe lik, “Ra ha t� Ka çan
A�aç” �i iri ni, Can da An -
day’�n Ed gar Al lan Po e’dan
çe vir di �i unu tul maz An na bell
Le e �i iri ni iz le yi ci ler le pay la� -

t�. �ai rin e�i Su na An day’�n da ka t�l d� �� aç� l� -
�a, sen di ka l� ya zar la r�n ya n� s� ra okur lar da il -
gi gös ter di. Bel ge lik te Ka s�m Ko çak’�n yap t� ��
bir Me lih Cev det An day por tre si de iz le yi ci ler -
le bu lu� tu.

Sen di ka n�n bel ge li �i, ocak ay�n da da �kin -
ci Ye ni �i iri nin ön cü le rin den Ce mal Sü re ya’y�
ko nuk ede cek.   

Türkiye Yazarlar Sendikası
Belgeli�i ve Müzesi, Arif Damar
belgeli�inden sonra bu ay da

Türkiye �iirinin öncülerinden Melih
Cevdet Anday’a kapılarını açtı. 

Melih Cevdet Anday Belgeli�i aç�ld�

● Yaz�: �smail B�ÇER
“YA�ASIN Yenilenler” adl� roman� k�sa bir süre

önce yay�mlanan Öner Ya�c�, 27 Kas�m’da
Kad�köy Belediyesi Muhtar Özkaya

Kütüphanesi’nde edebiyat okuruyla biraraya
geldi. “Ülkemizde Ayd�nlanma” ad�n� ta��yan

bulu�man�n sunumunu Kadir �ncesu
gerçekle�tirdi. Öner Ya�c� bu bulu�mada çe�itli

konulara de�inerek, özellikle “Yeni Dünya
Düzeni”nin ülkemizde ve benzeri ülkelerde

insan� nas�l etkiledi�ini, toplumsal ve kültürel
erozyona nas�l yol açt���n�n k�sa bir özetini yapt�.

�lk roman� “Kardelen”den bugüne, “en büyük
derdimiz insanla�mak” konusuna de�inmeye

çal��t���n� söyleyen Ya�c�, bundan sonraki
eserlerinde de ayn� görü�ü devam ettirece�ini,

gerçekle�tirmek (romanla�t�rmak) istedi�i
konulardan birinin de “Kurtulu� Sava��” dönemi

oldu�unu belirtti. Öner Ya�c�, dinleyicilerden
birinin edebiyata ilk olarak �iirle ba�lam��

oldu�unu an�msatmas� üzerine, �iirle ba�lant�s�n�
koparmad���n�, �iir alan�n� izlemeye devam

etti�ini, ileriki günlerde yazm�� oldu�u bu �iirleri
kitapla�t�rabilece�ini dile getirerek, �iiri neden
b�rakt���n� da �öyle aç�klad�: “�iir, edebiyatla
ilgilenen herkesin ilk göz a�r�s�d�r. Ben de
edebiyata �iirle ba�lad�m ve birçok �iiri de

ezbere biliyorum. �iire dair çok yaz�lar yazd�m.
Birçok �iirim çe�itli dergilerde yay�mland�.

Dostum olmalar�yla onur
duydu�um �air a�abeyim
Metin Demirta� ile Gazi
E�itim Enstitüsü’nden
arkada��m �air Ahmet

Telli’nin, düzyaz�ya a��rl�k
vermem gerekti�i

konusundaki
uyar�lar�ndan ve 1987’de
‘Kardelen’ adl� roman�m�n
yay�mlanmas�ndan sonra

�iir yazmay� b�rakt�m.”
Söyle�i s�ras�nda söz alan “Kar” (yaz�n-sanat-

kültür) dergisinin Genel Yay�n Yönetmeni Niyazi
Ya�ar da, Öner Ya�c�’n�n toplumcu-gerçekçi
edebiyat anlay���n�n roman�m�zdaki en ba�ar�l�

örneklerini veren isimlerden biri oldu�unu
vurgulad�. Öner Ya�c�, kendisini edebiyatta bu

kadar üretken ve toplumsal sorunlara kar��
duyarl� k�lan unsurlar� ise �u sözlerle dile getirdi:
“Ben çok �ansl� edebiyatç�lardan biriyim. Yazar

kimli�i edindi�im y�llarda, yaz�n dünyam�z�n
büyük ustalar�yla tan��ma ve dost olma �ans�
yakalad�m. Onlardan ö�rendi�im iki önemli

unsur �uydu: duyarl� olmak ve çal��mak… Zaten
romanlar�m da bunun göstergesi.” Öner

Ya�c�’n�n, son roman� “Ya�as�n Yenilenler”in
yaz�l�� ve ç�k�� öyküsünü dile getirmesi oldukça

ilgi çekiciydi: “Ya�as�n Yenilenler”i
cezaevindeyken yazd�m. Yazd�klar�m� küçük

kâ��tlara geçirerek sürekli ziyaretime gelen bir
arkada��ma veriyordum. Y�llar sonra içeriden

ç�kt���mda bu yazd�klar�m� unutmu�tum. Ama bu
de�erli arkada��m yazd�klar�m� bir gün bana
getirip teslim etti�inde çok �a��rm�� ve mutlu

olmu�tum. Bu yazd�klar�m�n hiçbirini sonradan
oturup düzeltmedim. Düzelttiklerimin toplam� ise
1-2 sayfay� geçmez.” Öner Ya�c�’n�n, Kad�köy
Belediyesi Muhtar Özkaya Kütüphanesi’ndeki

edebiyat okuruyla bulu�mas�, kütüphane
müdürü Jale Kaymaz’�n te�ekkür konu�mas� ve

çiçek arma�an�yla son buldu.

Yazar Öner
Ya�cı, 27
Kasım’da
Kadıköy

Belediyesi
Muhtar Özkaya
Kütüphanesi’

nde okurlarıyla
bulu�tu.
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Öner Yağcı’nın okurla

buluşmasından notlar

25 yıl sonra MUHSiN BEY için
buluştular
25 yıl sonra MUHSiN BEY için
buluştular
25 yıl sonra MUHSiN BEY için
buluştular
25 yıl sonra MUHSiN BEY için
buluştular
25 yıl sonra MUHSiN BEY için
buluştular
25 yıl sonra MUHSiN BEY için
buluştular

Kadıköy
Belediyesi Sanat
Kütüphanesi’nin

düzenledi�i ‘Muhsin Bey’
özel film gösterimi,

yapımcısından müzisyenine,
yönetmeninden oyuncularına
tüm ekibi 25 yıl sonra yeniden

bulu�turdu. Yavuz Turgul, �ener
�en, U�ur Yücel, Osman Cavcı,
Abdurrahman Keskiner, Arzu

Ba�aran ve Atilla
Özdemiro�lu’nun katıldı�ı

söyle�ide 80’li yıllarda
ya�anan de�i�imin

sinemaya yansıması
konu�uldu. 

Fotograf:Gürbüz Engin
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● Gök çe UY GUN

Xe ni a Herr mann... 22 ya ��n da bir Al man.
Al man ya’n�n ku ze yin de ki Bre men �eh -
rin de ya �� yor ve bu ra da ki üni ver si te de

kül tür ve po li ti ka bi li mi oku yor. Geç ti �i miz Ma -
y�s ay�n da ta til ama c�y la �s tan bul’a gel di. Bir ar -
ka da �� n�n ya n�n da bir haf ta kal d�. Ken ti gez di
ge ze bil di �in ce, in san lar la ta n�� t� ve bu �eh re

a��k ol du �u nu his set ti. Son ra dön dü Al man -
ya’ya. Ama ak l� bu ra da kal m�� t�. Ka rar ver di;
gö nül lü ola rak �s tan bul’a bir da ha gi de cek, çok
be �en di �i bu �eh ri da ha uzun sü re, da ha ya k�n -
dan ta n� ya cak t�. Ulus la ra ra s� bir kül tür de �i �im
or ga ni zas yo nu olan “The Ex pe ri ment in In ter na -
ti onal Li ving”in Al man ya ofi si ne ba� vur du. Ex -
pe ri ment Tür ki ye ile ile ti �i me ge çil di, ge rek li
ayar la ma lar ya p�l d�. Ve Xe ni a 1 Ka s�m’da gel di

çok sev di �i �s tan bu lu’na...
� �N G� L�Z CE Ö� RE T� YOR,

TÜRK ÇE Ö� RE N� YOR
Pe ki Xe ni a ne ler ya p� yor �s tan bul’da?

Kar tal/Dro gas’ta, ken di si ne gö nül lü
ola rak ev sa hip li �i ya pan bir ai le -
nin ya n�n da ka l� yor. Sa bah la r�
er ken den kal k� yor, yo la ç� k� -
yor Ka d� köy’e do� ru. Zi ra
Ka d� köy Be le di ye si Fa z�l
Hüs nü Da� lar ca Etüt
Mer ke zi’nde ki ço cuk la ra
gö nül lü ola rak �n gi liz ce
ö� re ti yor. Xe ni a, ço cuk -
la r� çok se vi yor. Za ten
da ha ön ce Al man ya’da da
yi ne gö nül lü ola rak ço cuk -
lar la ça l�� m��; “Ka d� köy lü
ço cuk lar ha ri ka. �n gi liz ce ö� -
ren me ye çok he ves li ler. Ben de
on la ra �n gi liz ce ö� ret mek için elim -
den ge le ni ya p� yo rum. Ço cuk lar la ça l�� -
mak bü yük bir �ans ben ce.” 

� BLOG DA YA ZI YOR
Xe ni a, bir yan dan da Tük çe ö� ren me ye ça l� -

�� yor. Ama bu onun için hiç de ko lay ol mu yor.
Zi ra Türk çe gra mer, Al man ca ve �n gi liz ce’den
ol duk ça fark l�. “Yak la ��k 3 haf ta ön ce Türk çe
ça l�� ma ya ba� la d�m ama ne re dey se hiç bir  �ey
an la m� yo rum”‘ di yen Xe ni a, yi ne de azim li. Her
 gün ye ni ke li me ler ö� re ni yor, etüt mer ke zin de ki
ders ara la r�n da i� ar ka da� la r�y la Tük çe pra tik
ya p� yor. “Çün kü” di yor; “Türk çe’yi ö� ren me yi
ger çek ten is ti yo rum. Ak� c� bir �e kil de ile ti �im
ku ra na dek ça l�� ma ya de vam!” Ak �am olu yor,
Xe ni a Herr mann Dra gos’ta ki evi ne gi di yor. Ai -
le nin 2 kü çük o� lu ile il gi le ni yor, bü yük ola n� -

n�n �n gi liz ce der si ne yar d�m c� olu yor. Son ra ge -
ne Türk çe ça l� �� yor. Xe ni a’n�n bir de in ter net
blog’u var; http://xe ni ai nis tan bul.blogs -

pot.com. Bu ra ya �s tan bul’da ki gün le ri ni,
ya �a d�k la r� n�, göz lem lem le ri ni,

his le ri ni ya z� yor. Ül ke sin de ki
olay lar dan ha ber dar ol mak

için Al man ha ber le ri ni iz -
li yor, in ter net ten ai le si
ve ar ka da� la r� ile ya z� �� -
yor. Xe ni a, haf ta son la r�
da �s tan bul’u da ha ya -
k�n dan ta n� mak, �s tan -
bul lu lar ’la ya k�n ile ti -
�i me geç mek için hep
d� �a r� ç� k� yor.

� ‘DO YO U LI KE TUR KEY?!’
Xe ni a, �s tan bul’u çok sev di �i ni söy lü yor.

“Bu gü ne dek an la y�� s�z tek bir Türk in sa n� ile
kar �� la� ma d�m” di yor ve ek li yor; “Üs te lik in -
san lar çok iyi, yar d�m se ver ve mi sa fir per ver.
Her kes be nim le il gi le ni yor. ‘Bu ra da ne ya p� yor -
sun (What are yo u do ing he re)?, Tür ki ye’yi sev -
din mi (Do yo u li ke Tur key)?’ gi bi so ru lar çok
s�k so ru lu yor. Bu il gi ve iç ten lik çok ho �u ma gi -
di yor.” 

Xe ni a Her mann, 20 Mart’ta ay r� la cak �s tan -
bul’dan. Ama tek rar gel me ye ka rar l�; “Tür ki -
ye’ye tek rar ge lip, ül ke ni zi ba� tan so na gez mek
is ti yo rum. Ke sin lik le �s tan bul’a ge ri dö nüp, bu -
ra da ta n�� t� ��m tüm ha ri ka in san la r� zi ya ret ede -
ce �im...” 
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Almanya’dan Kadıköy’e gönüllü geldi...Almanya’dan Kadıköy’e gönüllü geldi...Almanya’dan Kadıköy’e gönüllü geldi...Almanya’dan Kadıköy’e gönüllü geldi...Almanya’dan Kadıköy’e gönüllü geldi...Almanya’dan Kadıköy’e gönüllü geldi...
Alman
Xenia

Herrmann, gönüllü
olarak çalı�mak üzere

Türkiye'ye geldi.
Kadıköy’de çocuklara

�ngilizce ö�reten, kendi de
Türkçe ö�renmeye çalı�an

Xenia, ‘�stanbul'u ve
buradaki insanları

çok seviyorum’
diyor.
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● Gök çe UY GUN

17 Ka s�m gü nü dü zen le di �i “Dep rem
Odak l� Ko or di nas yon Top lan t� s�”nda,
�s tan bul’un dep rem dö nü �ü mü için il çe

be le di ye le rin den kat k� is te yen �s tan bul Bü -
yük �e hir Be le di ye Ba� ka n� Ka dir Top ba�’a
ilk ya n�t Ka d� köy’den gel di. 39 il çe nin be le -
di ye ba� kan la r�, yar d�m c� la r� ve grup ba� -
kan ve kil le ri nin ka t�l d� ��, 3 sa at lik top lan -
t� n�n ar d�n dan ive di lik le kol la r� s� va yan
Ka d� köy Be le di ye si, geç ti �i miz gün -
ler de bir Plan la ma Bü ro su kur mu� tu.
Yo �un bir �e kil de ça l� �a rak, var olan
plan la r� re vi ze eden bü ro, be lir li böl -
ge ler de be lir li kat ar t� �� na gi de rek so ru -
nun çö zü mü ile il gi li öne ri le ri ha z�r la d�.
Bu tas lak da ha son ra da Ka d� köy Be le di ye
Mec li si'nde gö rü �ül dü. Plan öne ri si, Fe ner -
bah çe, K� z�l top rak, Fe ner yo lu, Züh tü pa �a,
Göz te pe, Cad de bos tan, Eren köy, Bos tan c�,
Su adi ye, 19 Ma y�s, Sah ra y� ce dit ve Koz ya ta -
�� ol mak üze re Ka d� köy’ün yüz de 75’ini kap -
s� yor.

� ‘C�D D� B�R ADIM ATI YO RUZ’
“Bu bir ad�m” di yen Ka d� köy Be le di ye

Ba� ka n� Se la mi Öz türk, i�i as�l ya pa cak olan
ku ru mun �BB ol du �u nu söy le di. Öz türk,
“Dep re me kar �� dö nü �üm ne za man ba� la ya -
cak, bo yut la r� ne ola cak? De tay la r� hep Bü -
yük �e hir Mec li si be lir le ye cek, ko nu �up tar t� -
�a ca ��z. 

Bu nun için de ar t�k si ya si ira de nin ‘Evet
ka rar l� y�z bu nu ya p� yo ruz’ de me si ge rek. Biz
10 y�l d�r hep söy le dik ol ma d�. �im di pra tik te
bir ad�m at� yo ruz. Ka dir Ba� ka n�n yap t� ��
top lan t� dan esin le ne rek, güç ala rak plan tek li -

fi mi zi su nu yo ruz. Be le di ye mec li si miz, Bü -
yük �e hir ile bir lik te bu ko nu da cid di bir ad�m
at� yor, dep rem so ru nu nu �BB’yle bir lik te
çöz me ye ça l� �� yor” de di. �BB’nin Ocak/�u -
bat’ta bu öne ri yi cid di �e kil de gün de mi ne al -
d� �� tak dir de, ta kip eden ilk 6 ay da Ka d� -
köy’ün yüz de 75’ini kap sa yan cid di bir plan
de �i �ik li �i ola bi le ce �i ni vur gu la yan Öz türk,

�BB’nin cid di kat k� s� n� bek le dik le ri ni vur -
gu la d�. Kat Mül ki yet Ya sa s�’nda ki so -

ru na da de �i nen Öz türk, “Çev re ve
�e hir ci lik Ba kan l� ��'n�n bu ko nu da
bir tas la �� bu lu nu yor. Bü yük �e hir’in
dep rem le il gi li ko mis yo nu na, CHP'li
Av c� lar, Ba k�r köy, Sa r� yer ve Ka d� -

köy be le di ye ba� kan la r� ola rak bu ra ya
kat k� ve ri yo ruz. Tas lak, yüz de 70 ço -

�un luk is te di �i tak dir de bi na la r�n ye ni -
len me si ne ola nak su nu yor. Bu nu da olum lu

kar �� l� yo ruz, bu çö züm ge ti rir” di ye ko nu� tu.
Ba� kan Öz türk, Ka d� köy Be le di ye si’nin üs tü -
ne dü �e ni yap t� �� na dik kat çe ke rek, “So rum -
luk lar bu nu ge rek ti ri yor. Kim se nin ar t�k ‘Bu
i� be ni il gi len dir mi yor’ de me lük sü yok.
Önü müz de ki 6 ay� iyi de �er len dir mek is ti yo -
ruz” ifa de si ni kul lan d�.
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Ge çen haf ta Hür ri yet Ga ze te si, “Tür ki ye’nin
En G� c�k �n san la r�” se çi mi yap m�� t�. Bir bö lü -
mü nü �ah sen bir bö lü mü nü de ba s�n dan ta -
n� d� ��m ün lü ve ba �a r� l� in san lar var d� lis te de.
Se çim ku ru lu ne den seç tik le ri ni de ay r� ay r�

be lirt mi� ti. Se çi len le rin bü yük bir bö lü mün de ege -
men olan �e yin ki bir ol du �u gö rü lü yor du.

Ki bir üze rin de ben de bi raz dü �ün me ye ka rar
ver dim. Kib rin ne ol du �u nu, kib rin ne le re ne den ol -
du �u nu, in sa n� ne re le re gö tür dü �ü nü dü �ün düm.
Son ra da in sa n�n ba� ka la r� n� be �en me si, önem se -
me si, tak dir et me si, ele� tir me si, kü çüm se me si ile
al çak gö nül lü lük üze rin de dur dum.

Bir ya zar kib rin in san lar ara s�n da du var ör dü �ü -
nü, al çak gö nül lü lü �ün ise köp rü ler kur du �u nu söy -
lü yor. Ki bir li in san la r�n gö ze çar pan ilk özel lik le ri di -
�er in san la ra yük sek ten bak ma la r� d�r. O ba k�� bi le
ara da ki me sa fe le ri açar, örü le cek du var la r�n te me li -
ni olu� tu rur. Al lah tüm kul la r� n� e�it me sa fe de tu tar,
ay r� ca l�k yap maz, hep si ni s� n�r s�z se ver, �ef kat gös -
te rir. O kul la r�y la ara s� na bir me sa fe koy ma d� �� için
in san lar la ara s� na me sa fe ko yan kul la r� na da kar �� -
d�r. On la ra ki bir le ri ni k� ra cak ac� lar ve rir. Far k�n da
ol maz lar sa da ha bü yük uya r� lar la ki bir le rin den kur -
tul ma la r� için yol gös te rir.

Uzun sü re den be ri ta n� d� ��m muh taç bir ba yan
var d�r. Dik kat li bak t� �� n�z da yü zün de, dav ra n�� la r�n -
da, ses to nun da bir kra li çe eda s� gö rür sü nüz. Ta n� -
d� ��m gün ler de ya �a m� n� ba zen ev i� le rin de ça l� �a -
rak, ba zen di le ne rek ge çi rir di. Son ra la r� ya� lan d�,
has ta lan d�, �im di yal n�z ca di le ne rek ya �� yor. De fa -
lar ca bir hu zu re vi ne ya t�r ma öne ri sin de bu lun dum,
ka bul et me di. Yok luk için de sü rün dü �ü hal de ha la
ki ra s� n� öde mek te çok zor lan d� �� ev de ya �a mak ta
di re ni yor. Bir gün e�im, “Bu ha n�m mut la ka bun dan
ön ce ki ya �a m�n da çok ki bir li bir kral ve ya kra li çey -
di. Ön ce ki ya �a m�n da bi rik tir di �i kib ri bu ya �a m�n da
ac� çe ke rek te miz le me ye ça l� �� yor dur” de di.       

�yi, kö tü, kar, za rar, dü� mek, kalk mak, ka zan -
mak, if las et mek, her �ey in san lar için dir. Nor mal
ya p� da ki her in san bun la r� ya �a m�n ger çek le ri ola rak
gö rür. Se vi nir ama ki bir len mez. Üzü lür ama çök -
mez. Ki bir li in san lar ise ka za n�n ca dev ay na s�n da ki
gö rün tü le ri ni da ha bü yü tür, kay be din ce de çö ker ler.

Üni ver si te de oku du �um y�l lar da okul gi der le ri mi
kar �� la mak için ti ca re te ba� la m�� t�m. Ge ce gün düz
ça l� ��p kü çük bir ser vet yap m�� t�m. 24 ay sü ren as -
ker lik ten dö nün ce i�i min çok zo ra dü� tü �ü nü gör -
düm. Ka zan d� ��m gün ler de, “Bu �s tan bul’da ben -
den da ha bü yük pa zar la ma c� yok” der dim ken di
ken di me. Kü çük da� la r� ben ya rat m� ��m gi bi ge zer -
dim. Ne za man ki if las et tim, omuz la r�m çök tü, tüm
ha ta la r�m ak l� ma gel di. Ken di mi za y�f, be ce rik siz,
ku sur lu gö rü yor, çok ac� çe ki yor dum. Y�l la r�m bu
ac� lar için de geç ti. Her hal de Al lah çek ti �im ac� la r�
ye ter li gör dü ki uzun ca bir sü re son ra ye ni den ka -
zan ma ya ve ken di me gü ven me ye ba� la d�m.

K� sa za man da i� ya �a m�n da ve özel lik le sos yal
ya �am da, ba na faz la ge le bi le cek, bel ki de hak et ti -
�im den da ha iyi yer le re ula� t�m. Sü rek li gö züm ken -
di üze rim dey di. Hat ta ken di göz le rim le ye tin me dim;
al çak gö nül lü lü �ü ne çok gü ven di �im için e�im den
be ni iz le me si ni, ken di ni be �en mi� li �e ve kib re ka -
p�l d� ��m her an uyar ma s� n�, ete �i mi çek me si ni ri ca
et tim.

Al çak gö nül lü ola bil dim mi bil mi yo rum ama al -
çak gö nül lü lük ar zu ve he ve si için de ya �� yo rum.
Çev rem de ki le re ki bir den uzak ya �a ma la r� için öne -
ri ler de bu lu nu yor, ör nek ol ma ya ça l� �� yo rum. Kib rin
bir çok ta n� d� �� m� ne den li zor ve gü lünç du rum la ra
dü �ür dü �ü nü ib ret le ve üzü le rek iz le dim. Ki bir li in -
san lar, di �er in san la r� ena yi zan ne der ler. Her ke sin,
on la r�n için de bu lun duk la r� za y�f ve za val l� du ru mu
de �il, ken di le ri ne tak t�k la r� mas ke yi, ya k�� t�r d�k la r�
bü yük lü �ü gö re cek le ri ni umut eder ler. Ger çek ena -
yi nin ken di le ri ol du �u nu fark bi le et mez ler. 

Her in san gi bi si zin de ek sik, ku sur lu ve dü zel til -
me si ge re ken yan la r� n�z ol du �u nu ka bul edi niz.
Ba� ka la r� n�n za y�f l�k la r� kar �� s�n da sa b�r l� olu nuz. �n -
san la r� kü çük gör me yi niz. Ba� ka la r�n da gör dü �ü nüz
her ku su ru ken di gö zü nüz de ki mer tek le re bak ma -
dan söy le mek ve ele� tir mek si ze ki bir li, ka ba, se -
vim siz bir gö rün tü den ba� ka �ey ka zan d�r maz.

Ba� ka in san la r� önem se yi niz, öne ç� ka r� n�z. �yi
yan la r� n� tak dir edi niz, al k�� la y� n�z, al k�� la t� n�z. Di �er
in san la r�n kor ku la r� n�, en di �e le ri ni kü çüm se me yi niz.
Fark l� l�k la r� na say g� gös te ri niz.

Ki bir ma ra zi bir duy gu dur. Tüm ma ra zi duy gu lar
gi bi si ze ac� ve rir, ger çek ler den uzak la� t� r�r. Za y�f,
zor ve ko mik du rum la ra dü �ü rür. En az�n dan “G� c�k”
de dir tir.             
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ÖN CE SEV Gİ �

Olası �stanbul depremine hazırlık için Kadıköy’deki binaların
yenilenmesi gerekti�ini savunan Kadıköy Belediyesi, üstüne
dü�eni yaparak, hazırladı�ı emsal artı�larını içeren yeni imar

planlarını Kadıköy Belediye Meclisi’ne sundu. Kadıköy’ün
yüzde 75’ini kapsayan yeni imar artı�larının istendi�i planlar
�stanbul Büyük�ehir Belediyesi’ne de götürülecek ve kabul

edilirse 2012’nin ilk aylarında Kadıköy’ün birçok
mahallesinde dönü�üm ba�layacak.

iLK ADIM KADIKÖY’DEN iLK ADIM KADIKÖY’DEN iLK ADIM KADIKÖY’DEN iLK ADIM KADIKÖY’DEN iLK ADIM KADIKÖY’DEN iLK ADIM KADIKÖY’DEN 
Deprem için binalar yenileniyor

KADIKÖY’DE
RiSK NE?

KADIKÖY’deki toplam 33 bin bina 4
grupta de�erlendiriliyor; �lk grup, hiçbir
mühendislik hizmeti almam�� binalar,

gecekondular... �kinci grup 30-40 y�l önce
haz�r beton kullan�lmadan yap�lan 30-40

y�ll�k binalar... Üçüncü grup, haz�r betonla
1998 y�l�na kadar yap�lan binalar... Son
grup ise 1999 depreminden sonra yeni

deprem yönetmeli�ine göre yap�lan
binalar... Bu gruplardan ilk 2 grup deprem

riski ta��yor. Haz�r betonla 1989 y�l�na
kadar yap�lan binalar da statik hesaplar
yönünden risk ta��yabilir. Tüm bunlar

dikkate al�nd���nda yakla��k 15 bin bina
deprem tehdidi alt�nda…

�BB’nin “1/1000 Ölçekli Fikirtepe ve
Çevresi Uygulama �mar Plan�” ile kentsel

dönü�üm alan� ilan edilen Fikirtepe'de
dönü�üm ba�l�yor. Mülk sahipleriyle ilk
anla�malar da yap�lmaya ba�land�. 251

hane ile anla�an Baysa� �n�aat, 500 daire
in�a edecek. Hak sahipleriyle arsalar�

kar��l���nda yüzde 55'lik pay ile anla��ld�.
Hane ba��na her ay 750 lira kira ve bin TL

de ta��nma paras� ödenecek. 2 y�lda
tamamlanmas� hedeflenen proje

kapsam�nda, toplam 500 ile 550 aras�nda
dairenin yer alaca��, 40'ar katl� 2 blok in�a

edilecek. Varta� Yap� da, Fikirtepe’de
hayata geçirece�i Manhattan �stanbul
projesi için ada ve parsel sahipleriyle

anla�malara devam ediyor. 700’den fazla
dairenin y�k�laca�� proje martta

ba�layacak. Daire teslimleri ise 2014 y�l�
sonunda gerçekle�ecek. 

FiKiRTEPE
DÖNÜŞÜYOR

Konuyla ilgili bir
de�erlendirme yapan Kadıköy

Belediye Ba�kanı Selami
Öztürk, ‘Bu bir adım. ��i asıl
yapacak olan kurum �BB.

Depreme kar�ı dönü�üm ne
zaman ba�layacak, boyutları

ne olacak? 
Detayları hep Büyük�ehir

Meclisi belirleyecek, konu�up
tartı�aca�ız. Bunun için de
artık siyasi iradenin ‘Evet
kararlıyız bunu yapıyoruz’

demesi gerek’ dedi. 
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AZ�ZE ERKEKKOL’UN
4. K���SEL SERG�S�

KUMA�LARLA
YARATTI�IM…

MUTLU DÜNYAM…
PATCHWORK

SERG�S�…

TÜM DOSTLARI BEKL�YORUM…..

Yer: Kad�köy Belediyesi Fuaye Salonu
Tarih: 17-23 Aral�k tarihleri aras�

Açılı� Kokteyl: 17 Aral�k saat.16.00
�rtibat Tel.: 0532 744 83 70

FIRAT CAM
Alüminyum ve Plastik Do�rama - Çerçeve
1976’ dan beri hizmetinizde olan firmamız 

2 sene aradan sonra TEKRAR siz
Kadıköylülerin H�ZMET�NDE…

PANJUR  TAM�R�…
� Cam 
� Ayna
� Ya�lıboya Tablo
� Alüminyum do�rama
� Tuval üstüne baskı
� Plastik do�rama
� Plastik çerçeve
� Panjur+Tamirat
� Ah�ap çerçeve

� Motorlu panjur
� Varak ayna
� Fotoselli Cam Kapı
� Varak tamiratı
� Stor sineklik
� Du�a kabin
� Küpe�te
� Katlanır cam 
� Cam balkon sistemleri

Tel: 0216 386 82 88 Gsm: 0531 929 84 94
Adres: Kantarcı Rıza Sk.Beyazkö�k Apt.-No. 17/Dükkân no. 2

ERENKÖY \ KADIKÖY ( Divan pastanesi soka�ı)

RESSAMLARA % 20 �ND�R�M UYGULANIR…
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E-ti ca ret plat for mu sa hi bin -
den.com’un ve ri le ri ne gö re bu y� l�n
ikin ci çey re �in de Kar tal, �i� li ve

Ata �e hir’de ki ra lar, Sa r� yer, Üs kü dar ve
Ka d� köy gi bi il çe ler de ise sa t� l�k em lak fi -
yat la r� art t�.

Bu na gö re en yük sek ki ra ar t� �� yüz de
70 ile Kar tal/Esen te pe’de ya �an d�. Kar -
tal’dan son ra �i� li/Pan gal t� yüz de 66,
Ata �e hir/Na m�k Ke mal yüz de 53, Çek me -
köy yüz de 49, Av c� lar yüz de 49, Fa tih
yüz de 42 ile ki ra fi yat la r� n�n en çok art t� -
�� il çe ve semt ler ola rak s� ra lan d�.

2011’in ikin ci çey re �in de her iki da -
ki ka da, üç em lak i� le mi ger çek le� ti. Ay n�
dö nem de gün de 2 bin 209 em lak sa t� lan
ve ya ki ra la nan sa hi bin den.com’da, 201
bin 088 adet ko nut, sa hip le ri ile bu lu� tu.
Ve ri le re gö re, �s tan bul’da em lak pi ya sa -

s�n da ki ha re ket �öy le ger çek le� ti:
� Bu dö nem de sa hi bin den.com’da

yer alan 1 mil yon 950 bin ko nut ila n� ara -
s�n da ya p� lan de �er len dir me de, en yük sek
ki ra ar t� �� n�n yüz de 70 ile Kar tal/Esen te -
pe’de ya �an d� �� gö rül dü. Kar tal’dan son -
ra �i� li/Pan gal t� yüz de 66, Ata �e hir/Na -
m�k Ke mal yüz de 53, Çek me köy yüz de
49, Av c� lar yüz de 49, Fa tih yüz de 42 ile
ki ra fi yat la r� n�n en çok art t� �� il çe ve sem -
ler ola rak s� ra lan d�.

� Sa t� l�k em lak fi yat la r� n�n en çok
art t� �� böl ge ise yüz de 105 ile Sa r� yer/�s -
tin ye ol du. Ka d� köy/Mo da yüz de 89, Üs -
kü dar yüz de 89,  Bü yük çek me ce/Te pe cik
yüz de 87, Bey koz/Gök su yüz de 78 ve
�i� li/Ok mey da n� yüz de 64 ile sa t� l�k em -
lak fi yat la r� en çok ar tan di �er il çe ve
sem ler ola rak ön pla na ç�k t�.

C M Y K SAYFA-9
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● YANGIN VAR
■ Yönetmen: Murat Saraço�lu
■ Konu: �tfaiye kamyonlar�

bozulan Karadenizli Çay�rba��
beldesine Diyarbak�r Büyük�ehir
Belediyesi bir itfaiye arac� hibe eder.
Karadenizli Ko�man itfaiye arabas�n�
teslim almak için hayat�nda ilk kez
Diyarbak�r'a ayak basar. Ko�man,
Diyarbak�r'�n zenginli�ini görür,
Diyarbak�r'a ve ya�ayan halk�na olan
tüm alg�s� alt üst olur. Dönü�
yolculu�u s�ras�nda yan�nda gizemli bir
misafir, d��ar�da ola�anüstü bir do�a,
önünde uzun bir yol ve s�ra d��� bir

macera vard�r. A�k, hüzün ve kahkaha
dolu 1.200 kilometrelik yolculuk
Ko�man ve Diyarbak�r'dan kendisine
kat�lan Asya'n�n bütün hayat�n�
de�i�tirir.

Yavuz Bingöl'ün oynad���
Diyarbak�r Büyük�ehir Belediye
Ba�kan�'n�n Trabzon'a hediye etti�i
itfaiye kamyonunda bir a�k alevlenir.
● KAZANMA SANATI /
MONEYBALL

■ Yönetmen: Bennett Miller
■ Konu: Bir zamanlar beyzbol

y�ld�z� olma yolunda ilerleyen Billy
Beane, sahadaki beklentileri
kar��lamakta ba�ar�s�z olunca, az�l�

rekabete dayal� ki�ili�iyle
yöneticili�e yönelmeye
karar verir. Ancak
Billy’nin yöneticili�ini
yapt��� ve sezona
haz�rlanan Oakland
tak�m�, y�ld�z oyuncular�n�
büyük tak�mlara
kapt�rm��t�r. Billy’nin tek
seçene�i, tak�m�n�
yeniden kurmakt�r.
● JANE EYRE 

■ Yönetmen: Cary
Fukunaga

■ Konu: Çocuklu�u
zorluklarla ve yat�l� okulda
geçmi� öksüz bir genç
k�z olan Jane Eyre,
okuldan ayr�ld�ktan sonra
ö�retmenlik yapmaya ba�lam��t�r.
Thornfield Malikanesi'nde çal��maya
ba�lar ve burada evin sahibinin bir
tesadüfle daha önce kar�� kar��ya
gelmi� oldu�u Mr. Rochester
oldu�unu ö�renir. Gizemli ve çekici bir
adam olan Rochester, Jane'i etkiler,
öyle ki genç k�z a��k olur. Ancak
malikenin içindeki tuhafl�klar�n s�rr� bir
süre sonra aç��a ç�kacakt�r.
● IRONCLAD

■ Yönetmen: Jonathan English
■ Konu: Bir tap�nak �övalyesi ve

bir grup ayaktak�m� asker, 13. yüzy�l
�ngiliteresi'nde Rochester Kalesi'ni
gaddar Kral John'a kar�� savunmak
için sava�maktad�rlar. Magna Carta
Anla�mas�n� imzalayan Kral John'un
zaman�nda geçen hikâyede, bu grup
Kral'a kar�� sava�arak ülkelerinin
özgürlü�ünü savunmaya
çal��maktad�rlar.
● AY BÜYÜRKEN UYUYAMAM

■ Yönetmen: �erif Gören
■ Konu: Uzaktan sakin ve huzur

dolu, deniz kenar�nda bir Ege
kasabas�. Kasaba halk�n�n yaln�z bir
anne ve iki k�z� üzerinde kurdu�u
mahalle bask�s�. Hem güçlü hem de
kurban bu üçlünün, çark�n di�lileri
aras�nda kalmamak için verdikleri
mücadele. Kasaba sakinlerinin
ray�ndan ç�km�� ahlaki tutumlar� ve
sosyal bir depreme do�ru gidi�leri.
Kad�n, erkek, cinsellik, din ve
psikolojik çarpanlar� olan bir
denkleme, ahlak ve ahlaks�zl��a,
namus ve namussuzlu�a provakatif bir
bak�� aç�s�.

● �Z
■ Yönetmen: Tayfur

Ayd�n
■ Konu: �eristan 80

ya��nda, �stanbul’daki
gecekondulardan birinde
o�lu Mirza, torunlar� Hevi,
Leyla ve Meryem ile
birlikte ya�amaktad�r. Bir
sabah kötü bir dü�ten
uyanan
�eristan’�n
s�radan
ya�am�, bir
yolculuk
do�uracak
�ekilde sona
erer. O�lu
Mirza ve

torunu Hevi ile birlikte 20
y�l önce terk ettikleri
Batman’a do�ru yola
ç�karlar. �eristan’�n
hayat�na dair bütün
gerçekler yolculuk
sürecinde ortaya ç�kar.
V�ZYONDAYKEN �ZLEY�N
● DEDEM�N �NSANLARI

■ Yönetmen: Ça�an Irmak
■ Konu: Ozan, Ege'de küçük bir

sahil kasabas�nda ya�ayan 10 ya��nda
bir çocuktur. Girit göçmeni dedesi
Mehmet Bey nedeniyle arkada�lar�
onunla “gavur” diye alay etmektedir.
Yaln�z kalmaktan korkan Ozan, ba�ta
dedesi olmak üzere ailesine k�zar, “Biz
Türküz” diyerek onlara kafa tutar.

Ozan'�n dedesi Mehmet Bey,
kasaba e�raf�ndan, sayg�n bir
adamd�r. Kasaba halk�na kol kanat
gerer, sorunlar�yla ilgilenip, onlara
yard�m eder. Ho�görüsüyle bilinen
Mehmet Bey torununun bu
durumundan dolay� üzülmekte ve
endi�e duymaktad�r.

Mehmet Bey daha yedi
ya��ndayken, ailesi zorla

topraklar�ndan
kopart�lm��, mübadeleyle
Girit'ten göçmü�lerdir.
Mehmet Bey'in en büyük
arzusu ölmeden evvel
do�du�u topraklar�
görebilmektir. Bu özlemle
s�k s�k içinde mektuplar
olan �i�eleri Ege'nin mavi
sular�na b�rakmaktad�r.
Dedemin �nsanlar�, küçük
bir kasabada ya�ayan on
ya��nda bir çocuk ve
dedesi arac�l���yla, bir
ailenin ve bir ülkenin

geçirdi�i büyük de�i�imi anlat�yor.

● HUGO
■ Yönetmen: Martin Scorsese
■ Konu: Brian Selznick'in sihir

temal� çocuk roman�ndan uyarlanan
olan film, Paris tren istasyonunun
duvarlar� aras�nda ya�ayan ve
saatlerden sorumlu olan kimsesiz bir
çocu�un, bir gün saati tamir etmeye
te�ebbüs etmesiyle ya�ad��� gizemli
maceray� konu ediyor.

● TEHL�KEL� �L��K�
Kanadal� usta yönetmen David

Paul Cronenberg'in, 31 A�ustos-10
Eylül 2011 tarihleri aras�nda
düzenlenecek olan 68. Venedik Film
Festivali'nde prömiyerini yapacak olan
son filmi A Dangerous Method'un
(Tehlikeli �li�ki) ba�rollerinde; Viggo
Mortensen,
Keira Knightley
ve Michael
Fassbender
bulunuyor.
Christopher
Hampton'un
yazd��� The
Talking Cure
isimli tiyatro
oyunundan
uyarlanan
filmde;
Psikoanalitik
yakla��m�n
babas� say�lan
1856 do�umlu
Sigmund Freud
(Sigismund
Scholomo
Freud) (Viggo
Mortensen) ile
analitik psikoloji
üzerine
çal��malar� ile
bilinen �sviçreli
Carl Gustav
Jung'un (Ak�l hocas� Sigmund Freud
olarak bilinir) ya�amlar�na Sabina
Spielrein (Keira Knightley) isimli bir
bayan�n girmesi ile ya�ananlar
anlat�lacak.

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

VİZYONDAKİLER

Ha zır la yan: Der sim ÖZEL
dersim92@hotmail.com

Ha zır la yan:
Der sim ÖZEL

dersim92@hotmail.com

GENEL KURUL �LANI
Derne�imizin y�ll�k Ola�an Genel Kurul Toplant�s� 
26 Aralık 2011 Pazartesi günü saat 13:00’da 

Kad�köy Belediye Ba�kanl��� 
(Eski Eminönü vapur iskeleleri kar��s�ndaki bina) salonunda a�a��daki

yaz�l� gündeme göre yap�lacakt�r.

Belirtilen gün ço�unluk sa�lanamad��� takdirde ikinci toplant� 
2 Ocak 2012 Pazartesi günü ayn� gündem, ayn� yer ve saatte 

nisaps�z olarak yap�lacakt�r.
Say�n üyelerin toplant�ya kat�lmalar� sayg� ile rica olunur.

KADIKÖY SANATÇILAR DERNE��
YÖNET�M KURULU BA�KANLI�INDAN

GÜNDEM:
1. Aç�l�� ve yoklama
2. Kongre Ba�kanl�k ve divan seçimi
3. Sayg� Duru�u
4. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetim Kurulu raporunun okunmas�
5. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ayr� ayr� ibras�
6. Tahmini Bütçenin görü�ülerek onaylanmas�
7. Yeni Yönetim ve Denetim Kurulunun asil ve yedek üyelerinin seçimi
8. Tüzü�ümüzün 31.maddesinde yer alan y�ll�k aidat ödentisinin 

de�i�tirilerek yeniden belirlenmesi
9. Dilek ve temenniler
10. Kapan��.

Kad�köy’den ev almak art�k daha pahal� 

Kışa özel sıcak yemekler...
Ka d� köy'ün ün lü me kâ n� Çi ya Ke -

bap'�n der gi si “Ye mek ve Kül tür”ün
son ba har sa y� s� ç�k t�. 

Çi ya Ya y�n la r�'ndan ç� kan 3 ay l�k der -
gi nin “Ta d�m l�k” ba� l� �� al t�n da bir
gi ri� ya z� s�n da, ye ni sa y�
�öy le ta n� t� l� yor:
“K�� ay la -
r � n  d a
içi ni zi
�s� ta cak
bir sa y�
ol du çün -
kü der gi -
miz, Sa mi
Zu ba ida’n�n
s� ca c�k Ba� -
dat’ta ki ço cuk -
lu �u na da ir an� -
la r�y la aç� l� yor.
Bu gü nü ço cuk lu -
�u ara s�n da ki fark -
lar çok bü yük, çün -
kü Zu ba ida genç ya� -
la r�n da Ba� dat’tan �n -
gil te re’ye göç et mi� ve
bu an� la r� ha t�r la mak çif -
te bir an lam ta �� yor ya zar
için. Ye ni sa y� m� z� bir di -
�er il gi çe ki ci ba� l� �� ise,
Prof. Dr. Ok tay Bel li’nin ha -
z�r la d� ��, Van Gö lü’ne öz gü
bir ba l�k olan �n ci Ke fa li’ni içe ren ar ke -

olo jik bul gu lar ve ya z� l� kay nak la r� ara� -
t�r d� �� ma ka le si ne ait. 

Fre de ri qu e Des bu is sons,
der gi miz için ka lem al d� �� ‘Pa -
ris’te sa nat ç� ca fe’le ri: bir 19.
Yüz y�l söy len ce si’ ma ka le -
sin de hem sos yo lo ji hem de
sa nat ta ri hi ne kat k� da bu lu -
nu yor ve bu ca fe’le rin ve
sun du �u sos yal le� me
alan la r� n�n mo dern dö -
ne min sa nat ç� la r� n�n
üre ti min de ve olu� tur -
duk la r� çev re ler de ne
tür bir ro lü ol du �u -
na ba k� yor. Bu sa -
y� n�n söy le �i ko -
nu su için Pe lin
Özer, bir ‘Bo -
�az Ço cu �u’
de �er li bir
sah ne ve
me kân ta -
sa r�m c� s�
olan Me -
tin De -

niz ile Bo -
�az ba l�k ç� l� �� n�

ko nu� tu. Mu sa Da� de vi ren
bu sa y� da Tür ki ye’de böl ge le re gö -

re ya p�m tek ni �iy le fark l� l�k gös te ren
yak la ��k 100 çe �it tar ha na için den Bey �e -
hir Tar ha na s�’na (tar na) de �i ni yor.”

Dünya küçük, masada bi büyük!
2006 y� l�n da ra k� se ver le rin bir ara ya

ge le rek kur du �u, 32 bi nin üze rin de
üye si bu lu nan “Bü yük ke yif” por ta l� -

n�n ön cü lü -
�üy le ba� la yan
Dün ya Ra k�
Haf ta s�, bu y�l
3-10 Ara l�k ta -
rih le ri ara s�n da
kut la n� yor. 

T ü r  k i  -
ye'den 6 �e hir
ve yurt d� ��n -
dan da 8 ken -
tin ka t�l d� ��
et kin lik ler, �s -
tan bul'da ise
9 ay r� nok ta da kut la n� yor. 5 Ara l�k gü nü
Kum ka p�’da ba� la yan kut la ma lar, Ga la -
ta Köp rü sü, Ka ra köy R�h t�m, Be �ik ta�
Ba l�k Pa za r�, Ne vi za de, Çi çek Pa sa j�,

Ba l�k Pa za r� ile de vam et ti. 9 Ara l�k Cu -
ma gü nü ise Ka d� köy'de ya p� la cak. Et -
kin lik ler de fa s�l ekip le rin den ni yet çi le -

re, or yan tal
per for mans lar -
dan di lek
a�aç la r� na, ka -
ra oke ya r�� ma -
la r�n dan fal c�
ve ka ri ka tü -
rist le re ka dar
pek çok e� len -
ce li ak ti vi te yi
bul mak müm -
kün ola cak.
Haf ta bo yun ca
et kin li �in dü -

zen len di �i res to ran lar özel me nü le riy le
ve in di rim li fi yat lar la ken di  lez zet le ri ni
ka t� l�m c� la ra su na cak lar. 

www.dun ya ra ki haf ta si.com 
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● Sinem TEZER

Ka d� köy’de 3 Ara l�k Dün ya En gel li ler Gü -
nü do la y� s�y la ger çek le �en et kin lik ler den
bi ri de Ye te nek li En gel siz ler Ko me di Ti -

yat ro su’nun “Acil Po zi tif �n san Ara n� yor” ad l� ti -
yat ro oyu nuy du.

Ka d� köy Halk E�i tim Mer ke zi’nde sah ne le nen
tiyat ro oyu nu bü yük il gi gör dü. 7’si en gel li 8 ki �i den
olu �an Ye te nek li En gel siz ler Ko me di Ti yat ro su
oyun cu la r�, ken di ka der le ri ni pay la �an ar ka da� la r� -
n�n so run la r� n�, ti yat ro sah ne sin de ko mik bir dil le
göz ler önü ne ser di. Ger çek ha yat la r�n da ya �a m�� ol -
duk la r� zor luk la r� ve en gel le ri ti yat ro oyu nun da ser -

gi le di ler. En gel li le rin top lum da sos yal le� me le ri ni
sa� la mak ama c�y la ken di ni top lum dan d�� la yan, ev -
le rin den ç�k ma yan en gel li le ri top lu ma ka zan d�r mak
amaç la n� yor. Oyunda en gel li le rin sos yal ya �am da ki
s� k�n t� la r� n� tra ji ko mik bir �e kil de an la t� l� yor. 

3 Ara l�k Dün ya En gel li ler Gü nü’nde Ka d� köy
Halk E�i tim Mer ke zi’ne ak�n eden kü çük bü yük her

ya� tan iz le yi ci sah ne le nen oyu nu iz ler ken kah ka ha -
la ra bo �ul du lar. Oyu na en gel li iz le yi ci ler  de yo �un
il gi gös ter di ler. En gel li oyun cu lar oyu nun bi ti min de
se yir ci ler ta ra f�n dan da ki ka lar ca al k�� lan d� lar. 

Oyu nun dan el de edi len ge lir, Ana do lu Sa kat lar
Der ne �i’ne ve “Acil Po zi tif �n san Ara n� yor” oyun -
cu la r� na ba ��� la na cak. 

10 9 - 15 ARALIK 2011 HA BER

on ba ha r�n hüz nü, renk le ri ka dar, ne den se
bu mev sim de ar tan ölüm ha ber le rin den de
ile ri ge lir. Geç ti �i miz haf ta bek len me dik ölü -
müy le genç ya� ta ara m�z dan ay r� lan sa nat -

ç� lar dan olu �an ‘27’ler ku lü bü ne’, bir ya� fark la da
ol sa vi yo lon sel vir tü özü müz Ben ya min Sön mez (28)
de ka t�l d�. Ölüm se be bi kalp kri zi ola rak aç�k la n�r -
ken, bu ani kay b�n tra jik li �i genç vir tü özün ya ��n dan
ile ri ge li yor ku� ku suz. Ama bir de Ben ya min’in ile ri -
de da ha çok par la ya ca �� dü �ü nü len ye te ne �i ve
genç ya ��n da edin di �i sa� lam bir ka ri ye ri var d�…
Ben ya min Sön mez’i an lat ma y�, onu ve sa na t� n� ya -
k�n dan ta n� yan üçün cü a��z la ra b� ra k� yo rum: “�� Sa -
nat Kon ser Sa lo nu’nun ilk se zo nun da kon ser ve re -
cek olan BBC Fi lar mo ni Or kes tra s�'na genç Türk
so list ar� yo ruz. Ça� r� lar yap t�k, ilan lar ver dik. Tür ki -
ye'nin çe �it li kon ser va tu var la r�n dan yir mi ci va r�n da
genç so list  bu önem li or kes tra n�n so lis ti ol mak için
k� ya s� ya mü ca de le et ti ler.. Hep si bir bi rin den ye te -
nek li.. O kon se rin so lis ti pi ya nist Em re �en ol du.
An cak, her da l�n en iyi si ne de �� Sa nat'�n ilk se zo -
nun da BBC so list le ri se ri sin de re si tal ver me hak k�
ver mi� tik. Ben ya min de bu genç ler den bi riy di. Seç -
me le rin ya p�l d� �� ta rih te he nüz 17 ya ��n da, gö zü nün
içi pa r�l da yan, ge le ce �e umut la ba kan p� r�l p� r�l bir
genç ti. O gün han gi kon çer to yu ses len dir di �i ni ha -
t�r la m� yo rum, an cak he nüz dört y�l d�r çel lo çal d� �� n�
ö� ren di �im de �a� k�n l�k içe ri sin de kal m�� t�m.” Ye -
�im Gü rer Oy mak (�KSV Mü zik Fes ti va li Di rek tö -
rü)"Ye ni vi yo lon sel ku �a �� n�n önem li tem sil ci le rin -
den bi ri" Mstis lav Ros tro po vich (20. yüz y� l�n en
önem li vi yo lon sel sa nat ç� la r�n dan ka bul edi lir) “Da -
ha ge çen Tem muz’da be ra ber dik. Bel çi ka'da bi zim
ev de kal d�. Sa bah ak �am ça l�� t�k. Kü çük o� lu mu
ha va la ra kal d� r�p in di ri �i gö zü mün önün de. Son ra
be ra ber Ko pen hag'a uç tuk, Ti vo li Fes ti va li'nde çal -
mak için. Ne gü zel çal d� o Franck So nat’�, �os ta ko -
viç So nat’�. Se yir ci yi ayak la ra kal d�r d�...” Mu hid din
Dür rü o� lu (Bes te ci ve pi ya nist)  Ben ya min Sön -
mez’in ölü müy le sar s� lan mü zik ca mi as� bir an da
Ben ya min için se fer ber ol du lar. Se si ni ya �at mak
için gi ri �im ler ba� la d�. �im di ye ka dar ger çek le� tir di -
�i kon ser le rin ka y�t la r� n� top la y�p ya �ar ken ya pa ma -
d� �� al bü mü nü ç� ka ra bil mek için hum ma l� ça l�� ma lar
var bu gün ler de. Ya na ya k� la Ben ya min’in ses ka y�t -
la r� ara n�r ken, bir yan dan an� kon ser le ri için kol lar s� -
van d�; ad� na va k�f kur ma fi kir le ri or ta ya at�l d�. Ona
in ter net ten ha ka ret eden ler, bu gün ay n� mec ra da
onun ne üs tün bir ye te nek hat ta dâ hi ol du �un dan
bah se di yor. Ben ya min’i ku tup y�l d� z� ilan eden ler..
“O ya �a say d� ge le cek, Tür ki ye'nin ge le ce �i fark l�
ola cak t�” di yen ler…  Üs te lik bi li yor mu su nuz, Ben -
ya min kon ser va tu var s� na v� na ilk gir di �in de ‘ye te -
nek siz’ bu lu na rak oku la ka bul edil me mi�. Gö rü nen
o ki onun y�l ma dan ça l� �an, pes et me yen inat ç� bir
ya p� s� ve ger çek bir ye te ne �i var m�� ki bu gün le re
ge le bil mi�… Kal d� ki kon ser va tu var lar da bu tip ye -
te nek ka za la r� na(!) da ha ön ce de de fa lar ca rast lan -
m�� t�r. Bir de ka ri ye ri nin ba ��n da Tür ki ye’de bu lun -
du �u dö nem de, dün ya ca ün lü te nor Pa va rot ti’nin
An ka ra Ope ra s�’ndan da ‘ye ter siz’ de ni le rek gön de -
ril me hi kâ ye si var d�r! Her ney se, Ben ya min Sön -
mez’e dö ner sek, ölü mü nün he men ar d�n dan ‘ef sa -
ne’ ilan edil mek üze re olan Ben ya min’in ha yat tay -
ken söy le di �i bir cüm le yi nak le di yo rum: “Ba na vi -
yo lon sel al ma sa da, pop çu su nu ben den üs tün tut -
sa da, pa sa por tuy la vi ze kuy ruk la r�n da bek le sem
bi le ül kem den vaz geç mem”. Ben ya min’in ac� s� kül -
len me den ne ya p� l�r sa ya p� la cak, pe ki son ra? Son -
ra s�n da da bu duy gu se li de vam eder mi der si niz?
Ga li ba son de re ce has sas ve duy gu sal in sa n� m�z ya
her �e yi ade ta bü yü teç al t�n da gö re rek ya �� yor ya
da ile ri de re ce de mi yop mu� ca s� na hiç gör mü yor;
or ta s� na pek rast la ya m� yo ruz ne ya z�k ki… Ben ya -
min bu gün le ri, gör dü �ü il gi yi, hak k�n da ya z� lan a� -
da l� söz le ri duy sa �a �� r�r d� her hal de. Ke� ke ya �ar -
ken gö re bil se, pro je le ri için des tek len sey di...  Ne
ya z�k ki Ben ya min Sön mez ar t�k ara m�z da de �il.
‘Ka bi li ye ti ne’ ve ‘mü zi kal his si ya t� na’ da ha faz la ta -
n�k ola ma ya ca ��z. Bun dan son ra s� için, ar ka dan
ge len genç sa nat ç� la r� al k�� la mak, yü rek len dir mek,
ön le ri ni aç�p on la ra �ans ver mek ten da ha iyi bir �ey
ya p� la bi lir mi? 

As l ı  AY HAN

S

HÜZÜNLÜ
SONBAHAR… 

Bos tan c� Halk E�i tim Mer ke zi 2011-
20012 E�i tim Ö� re tim Y� l�’nda bir bi -
rin den fark l� kurs lar la yi ne ter cih edi len

halk e�i tim mer kez le ri nin ba��nda ge li yor. 
Yaz ba ��n da gö re ve ba� la yan Bos tan c�

Halk E�i tim Mer ke zi Mü dü rü Er gü der Gün -
gör, fark l� alan lar da bir çok kur sun ku rum
bün ye sin de aç�l ma s� n� sa� la d�. Tec rü be li yö -
ne ti ci Gün gör, ho bi kurs la r� n�n ya n� s� ra mes -
lek ala n�n da da bir çok ye ni kur su halk e�i ti me

ka zan d�r d�. Fab ri ka lar la ya p� lan i� bir lik le ri ile
A��r ve Teh li ke li �� ler de Bil gi sa yar l� Ma ki ne
(CNC) Ope ra tö rü, Kay nak ç�, En düs tri yel Ka -
l�p ç�, Me tal Do� ra ma c�, Is�l �� lem ci, �� Gü -
ven li �i gi bi kurs la ra bu y�l a��r l�k ve ril di.

� YA BAN CI D�L BOS TAN CI HALK
E�� T�M MER KE Z�’NDE Ö� RE N� L�R 

Bos tan c� Halk E�i tim Mer ke zi’nde sa de ce
fab ri ka lar la mes le ki kurs lar de �il ya ban c� dil
ö� ren mek is te yen ve ya ya ban c� di li ni ge li� tir -
mek is te yen le re yö ne lik de kurs lar dü zen li yor.
�n gi liz ce ba� ta ol mak üze re Rus ça, �s pan yol ca
ve Al man ca kurs la r� da aç� lan Bos tan c� Halk

E�i tim Mer ke zi’nde bu y�l  Or yan ti ring (Do -
�ada pusula ile yön bulma) kur su da aç�l d�.
Fark l� alan lar da kurs lar aça rak ken di ni ge li� -
tir mek, bo� va kit le ri ni de �er len dir mek ve ya
mes lek edin mek is te yen le re al ter na tif ler su nu -
lu yor.

� GÜ MÜ� �� Ç� L� �� VE 
CAM ÜF LE ME KUR SU DA VAR

Er gü der Gün gör, halk e�i tim mer kez le ri -
nin mes lek edin dir me ve ho bi kurs la r� n�n ya n�
s� ra be lir li alan lar da da uz man la� ma s� ge rek ti -
�i ni be lir te rek, “Bu y�l bir çok ye ni alan da
kurs lar aç t�k. Kurs la r� m� za ta lep ler  de ol duk -
ça yo �un. Bü tün bun la r�n ya n�n da be lir li bir
alan da da bran� la� ma ya ça l� �� yo ruz. Gü mü�
ve Cam Üf le me alan la r�n da bran� la� mak için
ça l�� ma lar ya p� yo ruz. Kurs la r� m�z la sek tör de -
ki bo� lu �u da dol dur ma ya, bu sek tör le re ele -
man ye ti� tir me ye amaç l� yo ruz” dedi.
� SPOR DA DA ÖN CÜ OL MA YA ADAY

Ay r� ca 2012 Y� l� �s tan bul Av ru pa Spor
Ba� ken ti ola ca �� için Bos tan c� Halk E�i tim
Mer ke zi Spor Ku lü bü ku rul du ve ilk ba �a r� la -
r� n� ka zan ma ya ba� la d� bi le. Özel lik le  mu ay,
tha i, wus hu, ka ra te dal la r�n da ku lü bün spor -
cu la r� ba �a r� lar ka za n� yor. Ku lü bün spor cu su
Cey lan Cer kes Tay land’da Bos tan c� Halk
E�i ti mi Dün ya Kral Ku pa s� fi nal le rin de tem -
sil et me ye ha z�r la n� yor..

� FO TO� RAF ÇI LIK KUR SU NA 
�L G� BÜ YÜK

Bos tan c� Halk E�i tim Mer ke zi’nin id di al�
kurs la r�n dan bi ri si  de Fo to� raf ç� l�k kur su. Bu
alan da 2008 y� l�n dan bu ya na e�i tim ler dü zen -
le yen Halk E�i tim Mer ke zi bu y�l da yo �un il -
gi gö rü yor.  

Güz dö ne mi ka y�t la r� bi ten, mart ay�n da
ye ni ka y�t al� na cak olan kurs sü re sin ce ö� ren -
ci ler bir yan dan te mel fo to� raf e�i ti mi al�r ken,
bir yan dan çe kim ge zi le ri ne ka t� l� yor lar ve
kurs so nun da bir ser gi ile me zun olu yor lar.
Bos tan c� Halk E�i tim Mer ke zi’nde aç� lan
kurs lar hak k�n da bil gi al mak için 0216 361 24
16 nu ma ra l� te le fo nu ara ya bi lir si niz.

Bostanc�’da birbirinden 
farkl� kurslar var

Bostanc�’da birbirinden 
farkl� kurslar var

Bostanc�’da birbirinden 
farkl� kurslar var

Bostanc�’da birbirinden 
farkl� kurslar var

Bostanc�’da birbirinden 
farkl� kurslar var

Bostanc�’da birbirinden 
farkl� kurslar var

Yetenekli Engelsizler Komedi Tiyatrosu oyuncuları, Kadıköy Halk E�itim
Merkezi’nde sahneledikleri oyunda, kendi kaderlerini payla�an arkada�larının

sorunlarını, tiyatro sahnesinde komik bir dille gözler önüne serdi.

Acil pozitif insan aranıyor…Acil pozitif insan aranıyor…Acil pozitif insan aranıyor…Acil pozitif insan aranıyor…Acil pozitif insan aranıyor…Acil pozitif insan aranıyor…

Er gü der
Gün gör

OLA�AN GENEL KURUL �LANI
TÜRK�YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. EMEKL�LER� DERNE�� 

�STANBUL �UBES�
YÖNET�M KURULU BA�KANLI�I’NDAN

YÖNET�M KURULU

GÜNDEM:
1. Aç�l�� ve yoklama 
2. Kongre ba�kanl�k divan�n�n seçimi
3. Sayg� duru�u
4. Yönetim Kurul ve Denetleme Kurulu faaliyeti raporlar�n�n korunmas� ve
müzakeresi
5. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu ibras�
6. Kesin bütçe ve tahmini bütçenin görü�ülerek onaylanmas�, karara ba�lanmas�
7. Yeni Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu as�l ve yedek üyelerinin seçimi
8. Genel Merkez Delegelerinin Seçimi
9. Dilek ve temenniler
10. Kapan��

�ubemizin Ola�an Genel Kurul Toplant�s� 16 Aral�k 2011 Cuma günü saat
14.00’dan sonra �ube Hizmet Binas�’nda a�a��da belirtilen 

gündeme göre yap�lacakt�r. 

Belirtilen gün ço�unluk sa�lanamad��� takdirde ikinci toplant� 23 Aral�k 2011 Cuma
günü saat 14.00’da Kad�köy Halk E�itim Merkezi adresinde nisaps�z olarak

yap�lacakt�r. 

Kad�köy Lisesi’nde
Ö�retmenler Günü 

KADIKÖY ilçesinin köklü e�itim ö�retim
kurumlarından biri olan �stanbul Kadıköy

Lisesi her yıl oldu�u gibi bu yıl da
Ö�retmenler Günü nedeniyle bir etkinlik

düzenledi. Sunuculu�unu Bilge Bordanacı’nın
yaptı�ı etkinli�in açılı� konu�masını

matematik ö�retmeni Hale Özveren yaptı.
Ö�renciler okudukları �iirlerle ve yaptıkları
müziklerle ö�retmenlerine duygulu anlar

ya�attılar. Emekli ö�retmenlerin yeni
ö�retmenlerle kayna�tı�ı etkinlik, Okul Aile
Birli�i’nin ikramları ile sona ererken mezun

ö�renciler de ö�retmenlerini bu anlamlı
günde yalnız bırakmadılar. Nusret KARACA

Ö�retmenleri için
oyun sergilediler

Neriman �rfan Akça Mesleki E�itim Merkezi,
Ö�retmenler Günü dolayısıyla okulda

ö�rencilerin katılımı ile “Veli Toplandı” adlı
kısa oyunu sergiledi. Kuaför e�itimi veren

Canan Arpacı’nın yazmı� oldu�u oyun
büyük be�eni topladı. Ö�renciler ve

ö�retmenler; Neriman �rfan Akça Mesleki
E�itim Merkezi’ne ismini vermi� olan

Neriman Akça’nın törene katılarak onları
hem �a�ırttı�ını hem de çok mutlu etti�ini

belirttiler.

08–10 Ara l�k 2011 ta rih le ri ara s�n da �s tan -
bul Fu ar Mer ke zi’nde “Mes le ki E�i tim ve
Ki �i sel Ge li �im” ko nu lu ME G�ST MES -

LE K� VE K� �� SEL GE L� ��M FUA RI dü zen -
le ne cek. Mes le ki e�i tim ve ki �i sel ge li �im ala -
n�n da çe �it li fa ali yet ler sür dür mek te olan be le -
di ye miz de E�i tim ve Sos yal Des tek Mer ke zi
(ES DEM) ile En gel siz �� ve �s tih dam Mer ke zi
bi rim le ri ile bu fu ar da ye ri ni al� yor. Ve rim li bir
eko no mi nin vaz ge çil mez un sur la r� n�n ba ��n da
ni te lik li i� gü cü ge li yor. Ni te lik li i� gü cü ne ula� -
ma n�n ana yo lu ise iyi bir mes le ki e�i tim den ge -
çi yor. Tür ki ye ge li� mek te olan sa na yi sin de ve
hiz met sek tö rün de is tih dam et mek üze re cid di
an lam da ni te lik li i� gü cü s� k�n t� s� çe ken bir ül ke.
Bu du rum bi ze, mev cut e�i tim sis te mi mi zin ye -
ti� tir di �i i� gü cü ile sa na yi ve ta lep et ti �i i� gü cü
ara s�n da bü yük bir fark ol du �u nu gös te ri yor.

Tür ki ye ola rak, genç bir nü fus ya p� s� na sa hip
ol mak la övü nü yo ruz. An cak genç nü fus, iyi
e�i til di �i tak dir de re ka bet gü cü aç� s�n dan bir
avan taj te� kil ede bi lir. Genç nü fu su iyi e�it me -
nin en önem li araç la r�n dan bi riy se mes le ki ve
tek nik e�i tim dir.

Mes le ki ve tek nik e�i tim ku rum la r� n�n
ö� ren ci sa y� s�, ö� re tim ele ma n� ve gün cel
içe rik ek sik li �i nin ya n� s� ra di �er en önem li
so run la r� alt  ya p�, tek no lo jik ekip man, la bo -
ra tu ar ve atöl ye ek sik lik le ri dir. 

E�i tim ku rum la r�n da ya �a nan bü tün bu
ek sik ler, mes le ki e�i tim ku rum la r� n�n re el
sek tö rün bek len ti le ri ni kar �� la mak ta zor lan -
ma s� na yol aç mak ta d�r. 

E�i tim ku rum la r� n�n re el sek tö rü ta kip
ede me me si nin ya n� s� ra re el sek tör de mes -
le ki e�i ti min ya p� lan d� r�l ma s�n da ak tif ola -

rak rol al ma mak ta d�r. 
So nuç ola rak, ül ke miz de ki dev let eli

sa� la nan mes le ki e�i tim sis te mi ih ti yaç la r�
kar �� la mak tan çok, ge ri le rin de kal mak ta d�r.
Bu na ila ve ten Av ru pa bir li �i ve dün ya
norm la r�n da mes le ki ye ter li lik e�i ti mi ve
ser ti fi kas yo nu gün geç tik çe i� ha ya t� n�n vaz -
ge çi le mez stan dar d� ola rak gel iyor. 

Ye ni e�i tim ku ru lu� la r� bu aç� �� ka pa -
mak üze re her gün ye ni or tam ve im kan lar
sa� l�yor.

Kü re sel le �en dün ya da i� ve ren, in san
kay na ��n da, mes le ki e�i ti mi olan, ye te nek li,
ini si ya tif kul la na bi len bi rey le re yö ne li yor.
Bu sü reç te va s�f s�z i� gü cü bir de �er te� kil et -
mez ken, i� ve ren de ni te lik li ele man ek sik li -
�in den do la y� cid di s� k�n t� lar ya �a mak ta d�r.
�� te bu yüz den mes le ki e�i ti min ge rek li li �i -

ni ve öne mi ni sa de ce dev let
de �il, sa na yi ci sin den si vil
top lum ku ru lu� la r� na, e�i -
tim ci sin den si ya set çi si ne
her ke si min iyi ce kav ra ma s�
ve bu ko nu da üze ri ne dü �en
ça l�� ma y� yap ma s� ge rek -
iyor. 

Bilgi �çin:
Kad�köy Belediyesi

Engelsiz �� ve �stihdam
Merkezi: 0216 338 24 14 /

0216 338 88 84

Megist Mesleki Eğitim ve Kişisel
Gelişim Fuarı’na DAVETLiSiNiZ

Foto�raflar: Elif SAVRAN
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● Derleyen: Semra ÇELEB�

Al pay Ka ba ca l�’n�n der le di �i “Ça �� na ve
Hal k� na So rum lu Ser ver Ta nil li” ki ta -
b�n da �l han Sel çuk di yor ki: “Ta nil li’ye

ba k�n ca, in sa n�n in san l� �� na, bi li min bi lim li �i -
ne gü ven ar t� yor. �ki aya ��y la ko �an in san la r�n
sü ne pe le �ip iki kat ol du �u bir dö nem de
te ker lek li san dal ye sin -
den ka nat lan ma -
s� n� bi len bir bi lim
ada m� n�n var l� ��,
Tür ki ye’nin ya r�n -
la r� na iyim ser lik le
bak ma m�z için ye -
ter li dir. E�er umut -
suz luk ben li �i ni zi sa -
rar sa Ta nil li’ye ba k�n,
ki ta b� n� al�n, oku yun.
Umut çi çe �i açar yü re -
�i niz de.”

Ger çek ten de, Ser -
ver Ta nil li’nin bir bi ri ar -
d�n ca ya y�m la nan ki tap -
la r� na bak t� �� m�z da, onun
ül ke miz dü �ün ve bi lim
dün ya s� için yüz a�ar t� c�
bir sim ge ol du �u nu gö rü -
yo ruz. O, ça �� na ve top lu -
mu na kar �� so rum lu bir bi -
lim in sa n�, bir ça� da� ya zar,

bir “uy gar l�k i� çi si”ydi. Ay d�n lan ma’y�, ça� -
da� l� ��n, ça� da� uy gar l� ��n an la m� n� de rin den
kav ra y�p bir bi rin den de �er li ya p�t la ra yan s�t t�.
Ya p�t la r� na ve ki tap fu ar la r�n da im za gün le ri ne
gös te ri len il gi, ça ba la r� n�n bo �a git me di �i ni or -
ta ya ko yu yor du.

� SER VER TA N�L L� AY DIN LI �I
18 Mart 1931 do �um lu; me -

mur ço cu �u, hu kuk çu, son ra ö� -
ret mek ve ay d�n lat mak sev da l� s�
bir ho cay d� Ser ver Ta nil li. Uy -
gar l�k Ta ri hi, onun �s tan bul
Üni ver si te si Si ya sal Bil gi ler
Fa kül te sin de ö� ren ci le ri ne an -
lat t� �� der sin ki tap la �an ba� ya -
p� t� ol du. Onun bu ki ta b�y la
il gi li yar g� lan ma s� bi lim le bi -
lim dü� man l� �� n�n, ak�l la
ak�l d� �� l� ��n, ho� gö rüy le
ba� naz l� ��n, ay d�n l�k la ka -
ran l� ��n çar p�� t� �� bir ala na
dö nü� tü; sa vun ma s� At ti lâ
�l han’�n �u di ze le riy le
son la n� yor du: “o söz ler ki
kal bi mi zin üs tün de / do lu
bir ta ban ca gi bi / ölüp
öle si ye ta �� r�z / o söz ler
ki bir ke re ç�k m�� t�r a� -
z� m�z dan / u� run da as� -
l� r�z.” 

Ya zar Öner Ya� -
c�’n�n “Ser ver Ta nil li

Ay d�n l� ��” ad�y la ya y�n la nan ve yu ka r� da ki
cüm le ler le ba� la yan ya z� s� �öy le de vam
edi yor: “Ay d�n lan ma ve de mok ra si sa va -
�� m�n da ben de va r�m de me nin yü rek li,
onur lu, bi linç li bir ç�� l� �� d�r bu ve sus -
tu ru la maz. Ama ka ran l�k bo� dur -
maz, ka ran l�k ay d�n l� ��n bu güç lü
so lu �u nu da kes mek için lis te si ne
al�r. Bir çok ay d� n�, ö� ret me ni, ya -
za r�, bi li ma da m� n�, gen ci vu ran-
da ha son ra bir çok in sa n� m� za uza -
na cak olan-el ler, Ser ver Ta nil li’ye
de uza n�r; ta rih ler 7 Ni san 1978’i
gös ter mek te dir. Kur �un la r�n ver di -
�i ha sar, y�l lar sü ren t�p u� ra �� la -
r�n dan ve onun ya �a mak ve dün ya -
n�n ay d�n l� �� na bir �ey ler kat mak
ça ba la r�n dan son ra, an cak te ker lek li
san dal yey le ya �a m� n� sür dü re cek ka -
dar gi de ri le bi lir. Ama öl dü rü len dost -
la r� n�n so lu �u nu da so lu �u na kat m�� ça -
s� na o, te ker lek li san dal ye de sür dür dü �ü
ya �a m�n dan ay d�n l�k lar da m�t ma y� sür dü -
rür. Bir “An ka Ku �u” olur; dost ay d�n l�k la r�n
kül le rin den do �an... 
� YÜZ YIL LA RIN GER ÇE �� VE M� RA SI

Stras bo urg’ta Türk Etüt le ri Ens ti tü sü’nde
15 y�l aka de mik ça l�� ma lar ya p�p 1996’da
emek li olan Ta nil li, Tür ki ye’nin so run la r� n�n,
Tür ki ye’de ya �a nan la r�n tam yü re �in de du -
yum sar ken di ni; ül ke miz de han gi so run ya �an -
sa o, ko nu� ma la r�y la, ya z� la r�y la, ta v�r la r�y la,
son ra da bir ki ta b�y la yü ce lir. Top lu mu mu zun
ya �a d� �� so run la ra bi li min ���l da �� n� yö nel tir;
ko nu �ur, ya zar, top lan t� lar dü zen ler, me saj lar
ile tir, bil di ri ler su nar, ay d�n tav r� n�n s�k rast lan -
ma yan bir ör ne �i olur. Ki tap la r� ço �a l�r ve
olan ca ay d�n l� ��y la gü lüm ser bi ze. �� te, onun
1962’de ki tap la �an ilk ça l�� ma s� Ana ya sa lar ve
Si ya sal Bel ge ler’den son ra da m�t t� �� ki tap l� -
��n dan, ça� r� s� n� usan ma dan sür dür dü �ü ya p�t -
lar: 

Bir ba �u cu ki ta b� olan “Uy gar l�k Ta ri hi”,
genç ku �ak la r�n, ya �a m�n ve in san l� ��n yö ne -
lim le ri ni me rak eden le rin abe ce si... “Dev let ve
De mok ra si”, bir ay d� n�n ül ke si ne ça� da� bir
ya �am bi çi mi öne ri si... “Yüz y�l la r�n Ger çe �i ve
Mi ra s�: �n san l�k Ta ri hi ne Gi ri�” ad l� ça l�� ma s�,
“�n san l� ��n ta ri hi ne ba� lan g� c�n dan bu gü ne
ku� ba k� �� bak ma y� amaç la yan” bir ça l�� ma, bir
Ta nil li Ta ri hi... 

“Dün ya y� De �i� ti ren On Y�l”da, Fran s�z
dev ri mi ni ay r�n t� la r�y la yo rum la y�p ay d�n lan -
ma fel se fe si nin kö ken le ri ni ara� t� r�r. “Vol ta ire
ve Ay d�n lan ma”da, öz gür lük ler, ak�l, ada let,
in san hak la r�, ho� gö rü için; ka ran l� �a, ba� naz -
l� �a, yo baz l� �a kar �� mü ca de le ye adan m�� bir
ya �a m�n sa hi bi; bir “da va ya ba� l�” ay d�n ti pi -
nin ilk ör ne �i olan Vol ta ire’i ele al�r. 

12 Ey lül ç� k� �� de mok ra si ara y� ��n da bir de -
mok ra si ma ni fes to su sa y� la bi le cek bir ki tap
olan “Na s�l Bir De mok ra si �s ti yo ruz?”da Tür -
ki ye’de ki de mok ra si kav ga s� n�n te mel do� ru la -
r� n�n al t� n� bir kez da ha çi zer, so run la r� n� ir de -
ler. “Na s�l Bir E�i tim �s ti yo ruz?”da, e�i ti min
an la m�n dan ba� la y�p ül ke miz de ki e�i ti min her
tür lü so ru nu na ili� kin dü �ün ce ler içe ren bir e�i -
tim ma ni fes to su ola rak can al� c� ve te mel bir
so ru nu mu zu gün de me ta ��r. 

“Ya ra t� c� Ak l�n Sen te zi: Fel se fe ye Gi ri�”,
Fel se fe yi sev mek, ya �a m� n� an lam l� k�l mak is -
te yen ler için bir ba �u cu ki ta b� ni te li �in de ki bir
ça l�� ma d�r ve Ta nil li’nin genç ku �ak la r�n fel se -
fe kül tür le ri ni güç len dir mek için sun du �u ça� -
da� fel se fe si dir.” 

MUT LA KA B�R GÜN…
Ata ol Beh ra mo� lu ise kü çük ya� lar dan be ri

ai le cek ta n�� t�k la r�, Göz te pe’de ki ba ba evin de
s�k s�k bir ara ya gel dik le ri Ser ver Ta nil li’nin
ar ka s�n dan �u cüm le ler le ve da edi yor: “Bi lim -
sel sos ya lizm ve yurt se ver lik bu ki �i li �in te me -
li ise, in sa na ve onun ge le ce �i ne olan inanç, bu
te me lin har c�, do ku suy du…

Tem muz 1978’de Lon dra Sto ke Man de vil -
le Has ta ne si’nde yaz d� �� “Mut la ka Bir Gün”
ad l� �ii rin de ki gi bi…”

“Gün ler bü yük ac� lar la ge çi yor,
ama bü yük umut lar la da. 

Ve di ye bi li rim ki ha yat ta,
hiç bir za man,
böy le si ne umut lu ol ma d�m ge le cek ten, 
bir kö tü rüm ol ma ma ra� men.
Ve i� te �u ra da,
dost ve dü� man
her ke se ilan ede rim ki,
ayak la r� m� bir sa va� ta kay bet tim,
yi ne bir sa va� ta ka za na ca ��m.
Ve mut la ka, ama mut la ka bir gün,
ka ran l� ��n ve zul mün
s� ��n d� �� son ka le yi fet he gi den
kit le le rin için de ola ca ��m.”
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Dü�ün dünyasının önde gelen isimlerinden, sosyolog, siyaset bilimci ve anayasa hukukçusu,
Cumhuriyet gazetesi yazarlarından Prof. Server Tanilli, 29 Kasım Salı günü Göztepe’deki evinde

hayatını kaybetti. Tanilli, dostları, arkada�ları ve ö�rencileri tarafından Karacaahmet Mezarlı�ı’nda
sonsuzlu�a u�urlandı. Gazete Kadıköy olarak biz de, aydınlanma adına Türkiye tarihine önemli

notlar dü�mü� bu dü�ün insanının ya�amını ve kitaplarını siz okurlarımız için derledik.
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Server Tanili
Taksim’deki 

1 Mayıs 
mitinginde.

Tanilli, bir ba�ka çınar Vedat
Türkali ile kitap fuarında.

Server Tanille büyük bir kalabalık tarafından
Karacaahmet’te sonsuzlu�a u�urlandı.
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�s tan bul’da ilk kez ve te ri ner he kim ler, ba r� nak -
lar la il gi li bir ça l�� tay da bi ra ra ya ge li yor. Ka -
d� köy Be le di ye si, �s tan bul Ve te ri ner He kim ler

Oda s�’nca (�V HO) or ga ni ze edi len “1. Ba r� nak
He kim li �i Ça l�� ta y�”na ev sa hip li �i ya p� yor.  8-9
Ara l�k 2011 ta rih le rin de Koz ya ta �� Kül tür Mer -
ke zi’nde ger çek le� ti ri len ça l�� tay da, �s tan bul ge -
ne lin de ya �a nan so kak hay van la r� so ru nu ve çö -
züm öne ri le ri tüm yön le riy le ele al� n� yor. Çe �it li
ba r� nak lar dan ve be le di ye ler den bir çok ve te ri ner
he ki min ka t�l d� �� ça l�� tay dan ç� kan so nuç lar de -
�er len di ri le rek il gi li ku rum la ra ile ti le cek.

� N� TE L�K L� BA RI NAK HE K�M L� ��
�V HO Yö ne tim Ku ru lu’ndan ko nuy la il gi li ya p� -
lan ya z� l� aç�k la ma da, Tür ki ye’de be -
le di ye le re ve özel gi ri �im ci le re
ait ge çi ci ba k� mev le ri nin
sa y� s� n�n h�z la art mak ta
ol du �u na dik kat çe -
ki le rek, ham ola rak
stan dart la r�n, uy -
gun ça l�� ma ko �ul -
la r� ve ku ral la r�n
tam ola rak yer le� -
me di �i bu alan da,
ve te ri ner le rin bü yük
öz ve ri ler le ça l�� t� ��, hay -
van sa� l� �� ve re fa h� n�n ya n�
s� ra top lum sa� l� �� aç� s�n dan da
çok önem li hiz met ler sun du �u be lir til di.
Aç�k la ma da, �u gö rü� le re yer ve ril di: “�s te nen as -
ga ri �art la ra sa hip ol ma sa lar da sa de ce �s tan -
bul’da 27 ge çi ci ba k�m evi bu lun mak ta d�r. Bu sa -
y� ge le cek te mut la ka ar ta cak ve ‘ba r� nak he kim li -

�i’ genç me zun lar için ter cih edi le bi le cek bir is -
tih dam ala n� ola rak ka bul gö re cek tir. Ne ya z�k ki,
ül ke miz de he nüz ay r� bir bran� ola rak ka bul gör -
me yen ‘ba r� nak he kim li �i‘ ge li� mi� ül ke ler de
fark l� bir alan ola rak ka bul gör me ye ba� la m��
olup, he kim ler için cid di bir is tih dam ala n� ol -
mu� tur. Bu et kin li �in, ba r� nak he kim le ri nin e�i -
tim le ri ne, hay vanse ver ler ile olan ile ti �im le ri ne
bir stan dart ge tir me ye ve s�k s�k med ya da yer
alan olum suz ha ber le rin önü ne geç me ye kat k�
sa� la ya ca �� na ina n� yo ruz. Ba r� nak he kim li �i
hak k�n da ya pa ca �� m�z bu ça l�� tay da; Ön ce lik le
ba r� nak he kim le ri mi zin bil gi le ri gün cel le ne cek,
da ha son ra ise bu alan da ça l� �an mes lek ta� la r� m� -

z�n so run la r� n�n di le ge ti ril di �i, mev -
zu at�n ve yö net me lik le rin ma -

sa ya ya t� r�l d� �� bir pa nel
ve bir de fo rum ger -

çek le� ti ri le cek tir.
Yap t� �� m�z ça l�� -
ta y�n bir ba� lan -
g�ç ol du �u nu ka -
bul edi yor ve
bun dan ya p� la cak

ça l�� ma la r�n ba r� -
nak he kim li �i nin da -

ha ni te lik li ol ma s�, hay -
van re fa h�, sa� l� �� ve top -

lum sa� l� �� aç� s�n dan önem li ge -
ti ri le ri ola ca �� na ina n� yo ruz. Emi niz ki, ve ri -

len mes le ki mü ca de le ler so nu cun da, sek tö rün her
da l�n da ye ti� mi� ve do na n�m l� ve te ri ner he kim ler
gö rev ala cak, mes le �i mi zin top lum da ki al g� s� de -
�i �e cek, hak et ti �i nok ta ya ula �a cak t�r.”

Mer ha ba,
Bu haf ta ki kö �e miz de yi ne ke di ve kö pek -

ler de s�k ça iz len mek te olan ku lak prob lem le -
rin den ba z� la r� na de �in mek is te dim.

Pa ra zi ter ku lak yan g� la r�, uyuz ve man tar
et ken le ri nin  yol aç t� ��, en çok ke di, kö pek,
tav �an ve ke çi ler de gö rü len has ta l�k lar dan d�r.
Hay van sal kö ken li pa ra zit ler den ile ri ge len
ku lak yan g� la r� na oto ca ri asis, bit ki sel kö ken li
pa ra zit ler den ile ri ge len le re de oto mi ko zis ad�
ve ril mek te dir. Akar lar (uyuz et ken le ri  ta ra f�n -
dan olu� tu ru lan d�� ku lak yo lu yan g� la r� na kö -
pek le re na za ran ke di ler de da ha s�k rast lan -
mak ta d�r. Ke di ler de tüm ku lak yan g� la r� n�n
he men he men ya r� s� na ya k� n� n� oto ca ri asis
olu� tur mak ta d�r. Ke di ler de en çok rast la nan
ku lak pa ra zi ti Oto dec tes
syno tis ad� ve ri len bir
uyuz bö ce �i dir. Ke di le rin
top lu ola rak ya �a d�k la r�
or tam lar da bu la� ma ko -
lay l�k la, te mas yo luy la
olu� mak ta d�r. Ba zen çev -
re den de pa ra zi ter bu la� -
ma gö rü le bi lir. En önem li
be lir ti, ar d� ar ka s� ke sil -
me yen, sü rek li ka ��n ma
is te �i dir. Özel lik le ku la �a
ya p� lan el le do kun ma ve
ka �� ma da, hay va n�n ar ka aya ��n da is tem d� ��
ka �� ma ha re ket le ri sap ta n�r. D�� ku lak yo lu na
otos kop ile ba k�l d� ��n da pi re �s� r� �� na ben zer
k�r m� z� le ke ler, ka buk la� ma lar gö rü lür. Ku lak
ka na l� n�n dip k�s m� na do� ru ka buk la� ma ve
ve zi kül ben ze ri olu �um lar da ar t�� lar gö rü lür.
Ay r� ca ku lak k�l la r� n�n dö kül dü �ü, na s�r ben -
ze ri ka l�n la� ma la r�n olu� tu �u göz le ne bi lir.
Otos kop ile ya p� lan dik kat li mu aye ne ler de
pa ra zi tin ken di si ni ve ha re ket le ri ni   gör mek
müm kün dür. Pa ra zit le rin renk le ri ço �un luk la
kir li be yaz ve ya es mer kah ve ren gi dir. Uzun
sü ren has ta l�k tab lo la r�n da özel lik le ke di le rin
t�r nak la r�y la sü rek li ku lak kep çe si ni ka �� ya rak
ya ra et tik le ri, ku lak kep çe si nin d�� yü zey le rin -
de k� za r�k l�k la r�n olu� tu �u, d�� ku lak ka na l�n da
da irin le� me ye ne den olan bak te ri le rin  i�e ka -
r�� t� �� mix ve te da vi si gi de rek zor la �an en fek -
si yon la r�n olu� tu �u göz len mek te dir.  Ve te ri ner
he kim ta ra f�n dan, dü zen li bir te da vi uy gu lan -
d� ��n da ço �un luk la olum lu so nuç lar al�n mak -
ta d�r. Ho� ça ka l�n…
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Çocuklar�m�z� ev ortam�nda istedi�imiz gibi
�ekillendirdi�imizi san�r�z. Sonra gün gelir okul

ça�� ba�lar, çe�itli e�itimler gelenek ve
göreneklerle beslenmi� çocuklarla

kayna��verirler. Çocuklar�m�z al��t�klar� çevrenin
d���nda ya�amaya ba�lad�klar� zaman sizin ev

içinde kurdu�unuz kurallar�n y�k�ld���n�
görürsünüz. Çocuklar�n�z kantindeki sizin

evinizde görmedi�i albenili ambalajlar, farkl�
konu�ma, �akala�ma, e�lenme yöntemleri ile

kafalar� kar��abilir ve sizi �a��rtabilir. 
� TUVALET ALI�KANLIKLARI VE

SIKINTILARI 
Okul ortam�nda temizlik ko�ullar� evdeki

standarda uymayabilir, ancak çocuklar�m�z� bu
ko�ullarda ya�ama da al��t�rmam�z gerekir.

Teneffüslerde düzenli aral�klarla idrar yapmalar�,
çocuklar� idrar yolu enfeksiyonu ve idrar kaç�rma

s�k�nt�s�ndan korur. Benzer �ekilde çocuklar�n
okula gidi� saatlerine göre barsak hareketlerinin
düzenlenmesi ve ev ko�ullar�nda d��k�lama ve

sonraki temizli�in yap�lmas�, idrar yolu
enfeksiyonlar�ndan özellikle k�zlar� korur. Örne�in
sabahç� olan çocu�un sabah d��k�lamas�, buna

zaman ayr�lmas� zor olabilir ama okuldan gelince
kuru kay�s�, incir gibi laksatif meyveler yemesi
özendirilebilir. Benzer tarzda ö�lenci ö�renci
gece yatarken laksatif meyveleri yiyip okula

gitmeden önce evde d��k�lamas� sa�lanabilir. 

� BESLENME
Sizin ideal beslenme s�n�rlar�n�zda yeti�mi�
çocu�unuz kantindeki ambalajlar� görünce

yepyeni bir dünya ile tan��acak. Okul kantinlerini
denetlemek, hatta i�letmesini yapanlarla

anla�arak sa�l�kl� beslenmenin sa�lanmas�
mümkün. Ac�badem'de kantin i�letmecili�ini

üstlenen okul aile birlikleri süpermarketlere kar��
mücadele eden “kahraman bakkallar”a benziyor
ama, de�mez mi? Münevver �efik Fergar'da yaz
okulunda hem e�itim hem e�lenceyi birle�tiren

Kad�köy Belediyesi Suadiye Gönüllüleri okul
bahçesinde mangal partisiyle sa�lad�klar�,

“köfte-ekmek-ayran çok lezzetli” mesaj�  önemli
de�il mi? Okul öncesi ve ilkokul ça�lar�ndaki

do�ru beslenme al��kanl�klar� ergenlikte sars�lsa
dahi do�ru mesajlarla o dönemde a��labilir. 

Sabah okula giderken kahvalt� yap�lmas�
harekete geçen vücudumuza enerji, büyüme
geli�me için besin sa�lad��� için çok önemli.
Ö�lenci ö�rencilerin de sabah olabildi�ince
erken kalk�p, kahvalt� yapmalar�, daha sonra

okula giderken ara ö�ün
(çorba/meyve/kurabiye/kek) ile desteklenmesi

metabolizmay� h�zland�r�r. 
� HAREKETS�ZL�K

Bilgisayarla ders yapan, ara�t�rmay� haz�r bilgileri
“ndirip” derleyerek tamamlayan çocuklar daha

sonra saatlerce bilgisayar oyunlar� ile vakit
geçirip, bu arada meyve yiyip süt içse dahi

hareketsiz ya�am onlar� aile büyüklerinden daha
erken ça�da �i�manl�k, damar sertli�i, kolesterol

yüksekli�i ile tan��t�racak. Bu durumu en aza
indirebilmek için hafta sonu yürüyü�leri, trafi�in

elveri�li oldu�u semtlerde okula yürüyerek
gitmeyi özendirmemiz gerek. Çocuklar�m�z�n
günde en fazla bir saat bilgisayar ba��nda

kalmas�, gelecekte tombullu�un önleyecektir. 
� POSTÜR/GÖRME-���TME

Çocuklar�m�z�n s�rt çantalar�n� her iki omuza da
takarak ta��malar�, okulda s�ralar�nda dik

oturduklar� gibi evde de ders çal���rken dik
oturmalar� s�rt kas� a�r�lar�ndan korur. �lkokula

ba�larken tüm çocuklar�n görme kusuru için de
muayene edilmesi ideal ko�uldur, ancak harfleri
eksik yazan, ödevini kopyalarken eksik kelime
veya harf  yazan çocuklar�n öncelikle görme

muayenelerinin yap�lmas� önerilir. Okul öncesi
ça�da  kulakta s�v� biriken, kulak iltihab� geçiren

çocuklar�n daha yüksek sesle konu�tuklar�n�,
yüksek sesle müzik dinlediklerini biliriz, ancak

ya�da�lar� gibi okumay� ö�renemeyen çocuklar�n
i�itme kontrolleri de yap�lmal�d�r. 

Sa�l�kl� ba�ar�l� verimli e�itim y�l� dileklerimizle. 

Dr. Gülderen DOLUNAY
(Kadıköy Belediyesi Çocuk Hastalıkları

Merkezi-Uzman Çocuk Doktoru)
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Okul döneminde çocuk sağlığı
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KALP KR�Z� NED�R?:
Kalp kas�n� besleyen Koroner

arterlerden birinin t�kanmas� sonucu
kalp kas�nda hasar olu�mas�, kalp
krizi (Miyokard Enfarktüsü) olarak

tan�mlan�yor.
KALP KR�Z�N�N R�SK� NED�R?: 

Kalp krizi bütün dünyada oldu�u gibi
ülkemizdede ölüm nedenleri aras�nda

birinci s�ray� al�yor. Y�lda 170.000
vatanda��m�z� bu nedenle

kaybediyoruz. Kalp krizinin ilk 2
saatinde olan ve ani ölüm olarak
adland�r�lan ölümlerin, s�k görülen
kanserlere ba�l� ölümlerden daha
fazla oldu�u biliniyor. Oysa kalp
krizinin belirtileri konusunda bilgi

sahibi olunursa ölümler önlenebilir.

KALP KR�Z�N�N BEL�RT�LER�
NELERD�R?:

Kalp krizinin en s�k
görülen belirtisi

gö�üs a�r�s�d�r. A�r�
ço�unlukla gö�üs

kafesinin ortas�nda,
s�k��t�r�c�, yan�c�
veya bast�r�c�
karakterdedir.

Ba�lad�ktan sonra
�iddetinde art�p

azalmalar görülebilir.
A�r� mide bölgesine,
s�rta, kollara, boyna

ve alt çeneye yay�labilir. A�r�yla
birlikte so�uk terleme, bulant�, kusma
ve ba� dönmesi s�kça görülür. Ya�l�
ve �eker hastal��� olan ki�ilerde kalp

krizi esnas�nda gö�üs a�r�s�
olmayabilir. A��r� halsizlik, nefes

darl���, ba� dönmesi ve bayg�nl�k kalp
krizi belirtileri olarak ortaya ç�kabilir. 
KALP KR�Z� ÖNLENEB�L�R M�?:

Kalp krizine neden olan damar sertli�i
(ateroskleroz) uzun bir süreç

içerisinde geli�ir. Olu�mas�nda
olumsuz yönde katk�da bununan ve
risk faktörü olarak bilinen faktörler;

Hipertansiyon, �eker hastal���, sigara
kullan�m�, kolestrol yüksekli�i,

�i�manl�k, hareketsiz ya�am tarz� ve
ailevi yatk�nl�kt�r. Bu faktörlerden ailevi
yatk�nl�k d���ndakiler kontrol edilebilir

faktörlerdir. Bu faktörlerin
olabildi�ince erken ya�larda saptan�p

kontrol alt�na
al�nmas� kalp

krizini önlemede
en önemli ve tek
yöntemdir. Kalp
krizi esnas�nda;
al�nd���nda krizi
önledi�i bilinen
bir ilaç yoktur.

Daha önce
kullan�lm�yorsa.

300 mg aspirinin
çi�neyerek

al�nmas� kalp krizini önlemese de
ölüm riskini azaltmaktad�r. 

KALP KR�Z�NDE GÜNCEL 
TEDAV� NED�R?: 

Kalp krizine ba�l� ölümlerin yüzde
50’si ilk 2 saat içerisinde

olmaktad�r. Ölümlerin büyük
ço�unlu�u ciddi ritim

bozuklu�undan kaynaklanmaktad�r.
Bunlar�n tedavisi ço�unlukla �ok

gerektirdi�inden hastane ortam�nda
mümkündür. Bu nedenle hastan�n
�ikâyetlerini dikkatle de�erlendirip

ambulansla en k�sa zamanda
müdahale konusunda donan�ml� bir

hastaneye ula�mas� hayati önem
ta��maktad�r. Trafik problemleri ve

donan�ml� ambulanslarda acil
müdahale imkan� dü�ünülerek

hastaneye ambulansla gelinmesi

tercih edilmelidir. Hastane tedavisinde
günümüzde kalp krizinden ölüm

riskini azaltt��� ispatlanm�� iki tedavi
yöntemi vard�r: 

1-P�ht� Eritici �laçlar 
2-Acil Balon ve Stent Uygulamas�

Kalp krizininin ba�lang�c�n� takiben 3
saat içerisinde uyguland���nda p�ht�

eritici ilaç tedavisi balon ve stent
uygulanmas�na yarar sa�lamaktad�r.
Acil balon ve stent uygulanmas� ilk 6
saat içerisinde tecrübeli bir merkezde

uyguland���nda en etkin tedavi
yöntemidir. Kalp krizi ba�lang�c�ndan
itibaren t�kal� damar ne kadar erken

aç�l�rsa ölüm riskinin ve kalp kas�ndaki
hasar�n o kadar azalaca��

bilindi�inden, kalp krizi dü�ündüren
�ikâyetler varl���nda en k�sa zamanda

bu konuda tecrübeli ve yetkin bir
merkeze ula�mak önem ta��maktad�r. 

Kalp krizi ve güncel tedavisi

�la
n 
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er

Uzm. Dr. Hamit Kadri A�ık (Kardiyoloji uzmanı)

Ali �hsan METE
Veteriner Hekim

ihsan.mete@kadikoy.bel.tr

VETERİNERLER
Kadıköy’de buluşuyor
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2011 - 2012 futbol sezonu Kadınlar
1. ve 2. Ligi fikstürü Ataköy Olimpiyat

Evi Turgut Atakol Salonu'nda
düzenlenen törenle çekildi. 12 takımın

mücadele etti�i Kadınlar 1. Ligi 27
Kasım'da; 42 takımın katıldı�ı Kadınlar

2. Ligi kar�ıla�maları ise 4 Aralık
2011'de ba�ladı. Toplam 12 takımın

mücadele etti�i Kadınlar 1. Ligi'nde, A
ve B gruplarında çift devre lig usulüne

göre  yapılacak müsabakaların
sonunda gruplarını 1, 2 ve 3. sırada
bitiren takımlar final, 4,5 ve 6. sırada
bitiren takımlar klasman gruplarını

olu�turacak. Klasman ve Final
Gruplarında da takımlar çift devre lig

usulüne göre kar�ıla�acak.
Final grubunu 1, 2 ve 3. sırada

bitiren takımlar ile Klasman grubunu 1.
sırada bitiren takım Kadınlar 1. Ligi

Dörtlü Final müsabakalarına katılmaya
hak kazanacak. TFF tarafından

belirlenecek bir sahada tek maç eleme
usulüne göre yapılacak Dörtlü Final'de

galip gelen takım Türkiye Kadınlar
1.Ligi �ampiyonu olacak. �ampiyon

takım, Türkiye'yi UEFA Kadınlar
�ampiyonlar Ligi'nde  temsil etme

hakkını kazanacak. Klasman grubunu 5
ve 6. sırada bitiren takımlar Kadınlar 2.

Ligi'ne dü�ecek. 41 takımın katıldı�ı
Kadınlar 2. Ligi Do�u Anadolu Grubu

hariç 2011-2012 sezonu kar�ıla�maları
ise 4 Aralık 2011'de ba�layacak.  Do�u

Anadolu Grubu, Van ve çevresinde
ya�anan deprem felaketi nedeniyle 18

Aralık 2011 ba�layacak.

� A GRUBU
1. ATA�EH�R BELED�YE SPOR

2. KDZ.ERE�L�SPOR
3. GAZ� ÜNV. KIZILCAHAMAM

MNTSPOR
4. �ZM�T BELED�YESPOR

5. FOMGET GENÇL�K VE SPOR 
6. MERS�N CAMSPOR

� B GRUBU
1. LÜLEBURGAZ 39

2. ADANA �DMANYURDUSPOR
3. KONAK BEL.

4. TRABZON �DMANOCA�I
5. MED�CAL PARK ANTALYASPOR

6. ÇAMLICASPOR
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Mustafa SÜRMELİ

G.Saray eski ba�kanı rahmetli Canaydın anısına
düzenlenen Türkiye’nin en ba�arılı amatör sporcusu

ödülü, F.Bahçeli ciritçi Fatih Avan’a verildi. Ebedi
dostluk bir kez daha rekabetin önüne geçti.

Galatasaray eski ba�kanı anısına düzenlenen “Özhan
Canaydın Özel Ödülleri” sahiplerini buldu. Bu yıl ilk
kez düzenlenen yarı�mada “Türkiye'nin En Ba�arılı

Amatör Sporcusu” kategorisinde

Fenerbahçe Kulübü'nden milli atlet Fatih Avan ödüle
layık görüldü. Törende ayrıca “GSK En Ba�arılı
Amatör Takımı” kategorisinde G.Saray Tekerlekli
Sandalye Basketbol Takımı, “GSU En Ba�arılı
Amatör Sporcu” kategorisinde�dil Pınar Halefo�lu,
“Galatasaray  LisesisEn Ba�arılı Amatör Takımı
kategorisinde Galatarasay Lisesi Rugby Takımı”
ödüllendirildi.

Geç ti �i miz haf ta �s tan bul Sü per Ama tör Li gi 4.
Grup ma ç�n da Ka va c�k dep las ma n�n da fark l�
ge ri ye dü� tü �ü ma ç� 5 gol le ge ri çe vir me si ni

bi len A.Do �u�s por bu haf ta da fla� bir sko ra im za at t�. 
Ken di sa ha s�n da ko nuk et ti �i S. Or ta köy’ü 4-2

ma� lup eden A.Do �u�s por yö ne ti mi, fut bol cu su
ve tek nik eki biy le ade ta bir des tan da ha yaz d�.
Spon sor suz luk ne de niy le mad di s� k�n t� lar ya �a ma -
s� na ra� men al d� �� fark l� ga li bi yet ler le bu olum -
suz luk la r� fut bo lu na yan s�t ma d� �� n� gös te ren güç -
lü ekip, pu an� n� 15’e yük sel te rek, 8. s� ra da yer al -
d�. Gru bun li de ri �de al te pes por ise Za ra Ekin li’yi
2-1 yen di ve pu an� n� 26’ya yük selt ti. Grup ta Ve fa
25 pu an la ikin ci, �st. Kar tal. Bld. ise ay n� pu an fa -
kat ave raj ek si �iy le 3. s� ra da yer al� yor.

�s tan bul Sü per Ama tör Li gi 1. Grup ta mü ca de -
le eden Bos tan c�s por ise Öz Fa tih’i hük men 3-0
ma� lup et ti ve pu an� n� 10’a yük selt ti. 

� �S TAN BUL 1. AMA TÖR’DE
DU RUM �ÖY LE:

14. grup ta mü ca de le eden Hi lals por, San cak te -
pe’yi evin de 2-1 yen di ve pu an� n� 21’e yük sel te rek
grup ta 3. s� ra ya yük sel di. 

15. grup ta ise Ko �u yo lus por, Li ba de’ye ac� ma -

d� 5-2. Al d� �� ga li bi yet le Ko �u yo lu pu an� n� 12’ye
yük sel te rek, 6. s� ra da yer al d�. 

16. grup ta �s tan bul 1. Ama tör Li gi’nin en fark -
l� sko ru nu bu haf ta A.�d man Yur du kay det ti. Güç -
lü ekip Tuz la �i fa’y� 9-1 yen di ve pu an� n� 25’e
yük selt ti ve li der li �i ni ko ru du. 

17. grup ta Fi kir te pe, �st. Si te’yi 6-3 ma� lup
ede rek pu an� n� 18’e yükt selt ti ve 3. S� ra da yer al -

d�. Ay n� grup ta yer alan kök lü ku lüp ler den �çe ren -
köy �.Y. ise Ka ra be kirs por’u 2-1 yen di. Ekip ga li -
bi yet le pu an� n� 15’e yük selt ti ve 4. s� ra da yer al d�. 

18. grup ta Taçs por, Al t� nor du’yu 2-1 yen di ve
pu an� n� 13’e yük sel te rek, 6. s� ra da yer al d�. 

Ay n� grup ta ki di �er eki bi miz Koz ya ta �� ise
Pen dik Ka vak p� nar’� 1-0 yen di. Koz ya ta �� pu an� n�
7 yap t� ve grup ta son dan ikin ci s� ra da yer al d�. 

SPORDA ANLAMLI ÖDÜL

KADIKÖY Amatör Spor Kulüpleri Birli�i
Ba�kan� Cengiz Yarar Kad�köy’de spor
ya�am�nda güvenli�in sa�lanmas� ve bu

ortam�n korunmas� amac�yla daha önce bir
dizi çal��ma yapt�klar�n� aç�klad�. �lçe
kapsam�nda resmi ve spor kurumu

temsilcilerinin de bünyesinde yer ald��� �lçe

Spor Güvenlik Kurulu’nun
Aral�k ay�n�n 15’inde bir

toplant� gerçekle�tirece�ini
aç�klayan Cengiz Yarar,

“Toplant�m�z� Cafera�a Spor
Salonu’nda yapaca��z. Bizim

bu toplant�lar�m�z 15 günde bir
yap�lacak. Biz daha önce ilçe
emniyette yapt�k. Bu üçüncü
toplant�m�z olacak. 15 Aral�k

2011 günü saat 14.00’te
Cafera�a Spor Salonu’nda ilçe spor

müdürümüzün misafiri olaca��z. Orada
tekrar Kad�köyümüzdeki müsabakalarla

ilgili konular� masaya yat�raca��z. Toplant�
sonuçlar�n� da Gazete Kad�köy arac�l���yla

kamuoyuna bildirece�iz” dedi.

Ama tör spor ku lüp le ri sa -
ha bu la ma mak tan ve
maç la r� n� ba� ka il çe ler -

de ki stat lar da yap mak zo run da
kal mak tan �i kâ yet çi. Ka d� köy
ve Ata �e hir’de Sü per ama tör ve
1. Ama tör lig ler de mü ca de le
eden ta k�m lar fut bol ku lüp le ri,
özel lik le maç ya pa cak la r� ni za -
mi fut bol sa ha la r� bul mak ta zor -
la n� yor. Ka d� köy ve Ata �e hir il -
çe le rin de 30’a ya k�n ku lüp bu lu -
nu yor ve bun la r�n bir ço �u fut bol
bran ��n da da ama tör lig ler de
mü ca de le edi yor. An cak bu ku -
lüp le rin pek ço �u nun an tren man
ve ya maç la r� n� yap mak için kul -
la na ca �� fut bol sa ha s� bu lun mu -
yor. Olan la r�n sa y� s� da bir elin
par mak la r� n� geç mi yor. Ga ze te
Ka d� köy ola rak ken tin spor ya �a -
m� na kat k� s� ol ma s� ama c�y la ko -
nu yu za man za man gün de me ge ti -
ri yo ruz. Bun dan son ra da gün -
dem de tu ta ca ��z. Ka d� köy ve ya
Ata �e hir’de tam an la m�y la spor
komp lek si nin bu lun ma ma s� n�n
çe �it li ne den le ri var. Bu nun en ba -
��n da ör ne �in Ka d� köy’de ye ter li
uy gun ara zi le rin bu lun ma ma s� ge -
li yor. Bir kaç mev cut bo� alan ise kent li nin ih ti ya -
c� olan ye �il alan ve park ih ti ya c� n� kar �� la mak ta
kul la n� l� yor. Nü fu su nun çok lu �u dü �ü nül dü �ün -
de Ka d� köy için bu ye �il alan lar bi le az ge li yor.
Bu du rum da spor komp lek si için ay r� la bi le cek bir
alan bul ma s� k�n t� s� or ta ya ç� k� yor. 

� KENT SEL DÖ NÜ �ÜM ALAN LA RI
ÇÖ ZÜM OLA B� L�R

Ku lüp le ri mi zin ha ya ti önem ta �� yan bu ta lep le ri -

nin, Ka d� köy’de ad� n� son za -
man lar da s�k ça duy du �u muz
kent sel dö nü �üm pro je le ri kap -
sa m�n da de �er len di ri le bi le ce �i
spor ca mi as�n da dil len di ri li yor. 

Ay r� ca üze ri ne üni ver si te
ya p�l ma s� dü �ü nü len Dev let
Mal ze me Ofi si’nin bu lun du �u
ara zi nin bir bö lü mü ne de ge le -
ce �i miz olan genç le rin sa� l�k l�
ne sil ler ola rak ye ti� me si için
spor komp lek si ya p� la bi le ce �i
dil len di ri len dü �ün ce ler ara -
s�n da.

An cak bu ko nu da res mi
ma kam la r�n bir ça l�� ma s� n�n
ya n� s� ra gün dem le rin de böy le
bir ko nu nun bu lu nup bu lun ma -
d� �� ko nu sun da bir i�a ret yok.
Ka d� köy ve ya ci va r�n da ki
genç li �in, ço cuk la r� m� z�n spor -
la iç içe, sa� l�k l� ge li� imlerini
sa�lamak için, bu ko nu da yet -
ki li le ri gö re ve ça �� ran ku lüp
tem sil ci le ri, Ka d� köy’de bir an
ön ce bir spor komp lek si ya p�l -
ma s� n� is ti yor lar. 

� SA DIK KAY HAN
SA YE S�N DE…

Bir sü re ön ce Ye ni sah ra
Sta d�’n�n bu lun du �u ala n�n oto gar pro je si kap sa -
m�n da dü �ü nül dü �ü gün de me bom ba gi bi dü� tü.
O dö nem de ga ze te mi ze aç�k la ma ya pan ve ge li� -
me nin ama tör spor ya �a m� n� bü yük öl çü de olum -
suz yön de et ki le ye ce �i ni be lirt mi� ti. 

Ge rek li ça l�� ma la r� ya pa ca �� n� be lir ten Kay -
han’�n sö zün de dur du �u, pro je nin öte len me si ni
sa� la ya cak ça l�� ma lar yap t� �� ve bu nun olum lu
so nuç lar ver di �i ge len bil gi ler ara s�n da.

A.Doğuşspor 4’lediA.Doğuşspor 4’lediA.Doğuşspor 4’lediA.Doğuşspor 4’lediA.Doğuşspor 4’lediA.Doğuşspor 4’ledi

12 takım katıldı�ı Kadınlar 1. Ligi
27 Kasım'da; 42 takımın katıldı�ı
Kadınlar 2. Ligi kar�ıla�maları ise

4 Aralık 2011'de ba�ladı.

Ka d�n lar fut bol li gin de grup lar bel li ol du

Sporda güvenlik çalışmaları sürüyor

Amatör kulüpler saha
bulamamaktan yak�n�yor

Gazete Kadıköy olarak
kentin spor ya�amına

katkısı olması
amacıyla amatör spor

kulüplerinin futbol
sahası bulmakta

ya�adıkları sıkıntıyı
zaman zaman

gündeme getiriyoruz.

Sadık Kayhan

Amatör Gruplar’da kıyasıya mücadele hafta sonunda da devam etti. 

KA DIN LAR 1. Li gi bu gün iki grup ta oy na -
nan maç lar la ba� la d�. A Gru bu'nun aç� l��
ma ç�n da Ata �e hir Be le di yes por, Mer sin
Cams por'u ko nuk et ti. TFF Fut bol Ge li �im
Di rek tö rü To lu nay Kaf kas, yar d�m c� s� Cez -
mi Tur han ile  Ka d�n A Mil li Ta k� m� Tek nik
Di rek tö rü Nur Mus ta fa Gü len ve tek nik
kad ro nun da iz le di �i kar �� la ma y� Ata �e hir
Be le di yes por 11-1 ka zan d�. Kar �� la� ma y�
iz le yen TFF Fut bol Ge li �im Di rek tö rü To lu -
nay Kaf kas, Av ru pa'da pek çok ül ke de ka -
d�n fut bo lu na olan il gi nin art ma s� ile ka li te -
nin çok yük sel di �i ni, Tür ki ye'nin de ar t�k
bu alan da ge li� me gös ter me si nin za ma n� -
n�n gel di �i be lirt ti. Kaf kas, söz le ri ne Ka d�n -

lar Lig le ri ile il gi li so run la r�n tes pit edil me si
ve bun la r�n gi de ril me si ne ça l� �a ca �� n� da
ek le di.

Türkiye Kadınlar Futbol
1. Ligi başladıBostancıspor ekibi

A. Do�u�spor maçından bir enstantane
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Van 3000 y�l ön ce Urar tu la ra Tu� ba ad�y la
ba� kent lik yap t�, Er ci� de 90 y�l l�k Ka ra ko -
yun lu Türk men Dev le ti’ne... Bu gün kü dep -

rem de ya �a d�k la r� fe la ket bu kent le rin geç mi� bi ri -
kim le ri ni, de rin kül tü rel iz le ri ni bi ze unut tur ma -
ma l�.

Bu top rak lar Nuh’un Ge mi si’ne ev sa hip li �i yap -
t�. Yö re de Van Gö lü’nün, tu fan so nun da ge mi nin sa -
hi le sa� sa lim ya na� ma s� için ge ri de b� ra k�l m�� bir

avuç su ol du �u na ina n� l� yor. Bel ki de bu
yüz den Van Gö lü ve çev re si,

in san, hay van ve bit ki
yö nün den ola �a -

nüs tü çe �it li lik te.
Yö re de var ol -
mu� tüm din -
ler de fark l� -
l�k la r�n zen -
gin lik ol du -

�un da bir le �i -
yor. De �i �ik

dil le rin var l� �� da
in san la r�n bir bir le ri -

ni ta n� ma s� için bir yol
ola rak aç�k la n� yor.

Yö re, bu zen gin lik ler den bi zi ha ber dar
eden özel in san la ra da sa hip. Bu ki �i ler de di �er kar -
de� le ri gi bi dep rem ma� du ru ol du. Ki mi le ri ya k�n la r� -
n�, ev le ri ni yi tir di, ki mi le ri de umut la r� n�... 

�� te www.er cis net.com, www.is tan bu list.net, Ya -
ke Je ans, Ega nis Da n�� man l�k ve Ka d� köy Pho to -
World Fo to� raf Mer ke zi’nin kat k� la r�y la Te pe Na uti -
lus Al�� ve ri� Mer ke zi’nde aç� la cak bu ser giy le, yi ti ri -
len umut la r�n bi raz ol sun ge ri ge ti ril me si amaç la n� yor. 

� GÖL D� YA RI ER C��
Van Gö lü ve çev re si nin dep rem ön ce sin de çe kil -

mi� fo to� raf la r�n dan olu �an “Er ci� Van-Göl Di ya r�”
Fo to� raf Ser gi si ön ce �s tan bul’da bir teks til atöl ye sin -

de, son ra da �z mir’de ser gi len di. Er ci� li fo to� raf ç� la r�n
çek ti �i fo to� raf lar dan olu �an ser gi den el de edi len ge -
lir, dep rem de za rar gö ren sa nat la il gi li ki �i ve ku rum -
la ra ba ��� la n� yor. 

Ör ne �in fo to� raf ma ki ne le ri ve 20 y�l l�k emek le ri
dep rem de za rar gö ren yö re nin ta n�n m�� fo to� raf ç� la r� -
n�n ac� s� ha fif le til mek is te ni yor. Yi tir dik le ri ne üzül -
me ye f�r sat bu la ma dan ge ce-gün düz ulu sal ba s� na ve
yö re de ki ha ber ci le re mal ze me ye ti� ti ren ga ze te ci le re
des tek olun mak is te ni yor. �n ci Ke fa li’ni,
en de mik Van Gö lü çev re si
bit ki le ri ni ve göç men
ku� la r� n� gö zü gi bi
ko ru yan Do �a
G ö z  c ü  l e  r i
�im di de
d e p  r e  m i n
iz le ri nin pe -
�in de fay
hat la r� n� ka l� -
c� ola rak tes pit
et me ye ça l� �� yor.
On la ra da bu pro jey -
le des tek olun ma s� amaç -
la n� yor. Ço cuk la r� bil -
giy le, bil gi sa yar la
bu lu� tu ran E�i -
tim Gö nül lü le -
ri’nin, dep re -
me ra� men
bu ça ba la r� -
na de vam
et me si he -
def  le  ni  yor .
3000 y�l ön ce
Urar tu la ra ba� -
kent lik yap m�� bir di -
yar da hâ lâ Urar tu ca oku ma

yaz ma bi len ve bu nu çev re siy le sü rek li pay la �an bi ri -
le ri nin dep rem s� k�n t� s� n� a� ma s� na yar d�m edil me si
dü �ü nü lü yor. 

� KA RIN CA G� B� ÇA LI �AN 
A�US TOS BÖ CEK LE R� �Ç�N…

Pro je Ko or di na tö rü �l ha mi M� s�r l� o� lu ser gi
ile il gi li �öy le di yor: “Es ki den ikiz k�z la r� ma
ge ce le ri ma sal okur dum. �u ün lü ‘Ka r�n -
ca ile a�us tos bö ce �i’ ma sa l� n� ne za -
man oku ma ya kalk sam bo �a z� ma bir

dü �üm ta k� l�r d�. Ora da ‘ça l�� -
ma ya öv gü, tem bel li �e

yer gi’ der si ve ril -
me ye ça l� �� l�r ken

sa na t�n ve sa nat -
ç� la r�n

a�a �� -
lan m�� l� �� n� his se der dim. Bu ne -

den le de okur ken ma sa l�n so nu nu
hep de �i� ti rir dim. Be nim ma sa l�m da -

ki ka r�n ca, k�� gü nü ka p� s� n� ça lan aç
a�us tos bö ce �i ne ‘bü tün yaz biz ça l�� t�k, sen ça -

l�p oy na d�n; �im di de git ce za n� çek, sa na yi ye cek
yok!’ de mi yor du as la. �öy le di yor du: ‘El bet te kar de�,
gel içe ri, �s�n. Top la nan yi ye cek ler de se nin de pa y�n

var. Se nin mü zi �in bi ze mo ral ver -
di, güç ver di; sen de bi -

zim ru hu mu zu do -
yur mu� tun!’

A�us tos bö -
c e  � i y  l e
bir lik te
her se -
fe rin de
b e  n i m
de göz -

le rim do -
lar d�.  Ga -

li ba bu öy -
kü nün ye ni so -

nu Göl Di ya r�’nda
ya �a ma ge çi yor. Dep rem -

den za rar gö ren ba� ta fo to� raf ç� lar
ol mak üze re çe �it li sa nat ç� la ra des -
tek için bu ser gi yi aç� yo ruz. Ka -
r�n ca lar, bu kez a�us tos bö cek le -
ri ne des tek ve re rek, kla sik öy kü -
nün so nu nu olum lu bi çi me çe vir -

me ye ka rar l� lar. Bu nun için he pi -
mi ze ih ti yaç la r� var.” 

Ser gi, Te pe Na uti lus Al�� ve ri�
Mer ke zi’nde 5 Ara l�k Pa zar te si gü nü sa -

at 19.30’da aç� l� yor. 
Tab lo �ek lin de su nu lan fo to� raf la r�n sa t� ��n -

dan el de edi le cek ge lir, ka r�n ca la ra umut ve ren, ça l�� -
ma az mi a�� la yan ama ken di le ri de bir tür ka r�n ca gi bi
ça ba la yan böy le si a�us tos bö cek le ri ne ay r� la cak. On -
lar da dep rem de ü�ü yen le rin ac� s� n� en es te tik bi çim -
de dün ya ya du yu rur ken ru hu mu zu da do yur ma ya de -
vam ede bi le cek ler. 

Van depreminde,
acılarını bir kenara

koyup haber ajanslarına
foto�raf yeti�tirmek için

var güçleriyle çalı�an
foto�rafçılar

ba�ta olmak
üzere tüm
sanatçılar
yararına,
deprem
öncesi

çekilen Van
foto�raflarından

olu�an bir sergi
açılıyor Kadıköy’de… 
Siz de, tablo �eklinde

satılacak olan bu
foto�raflardan satın
alarak depremzede

‘a�ustos böceklerine’
destek olabilirsiniz.
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