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�nsan kendini en
çok yolculukta belli
eder derler. Bu söz

daha ziyade
�ehirleraras�

yolculuklar için
söylense de, ille de
uzun yola gitmeye

gerek yok.

Asl� AYHAN
� Yazısı 10’da

Mutlu olan hiçbir
insan sava�mak

istemez. Rahat�n�,
huzurunu bozma
riskine katlanmaz.

Çevresiyle iyi
ili�kiler içindedir

ve iyi ili�kiler
kavga yaratmaz.

�nal AYDINO�LU
� Yazısı 8’de

SAVAŞ MI
DEMLENMEKTE?

Murat KATO�LU
� Yazısı 6’da

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...

Lig TV ve D-Smart yay�n�m�z vard�r. 
Bahariye Serasker Cad. No: 104 Kad�köy

YOLCULUKTAN
KARAKTER TAHLİLİ

Sava�lar daima
uzun uzun
haz�rlan�r,

demlendirilir ve
sonra oyun ba�lar.

Yani çat��ma.
Sava�lar�n özünde

‘kâr h�rs�’ yani
maddi ç�kar vard�r. 

‘Türkiye’nin ilk oyuncak müzesi’
unvan�na sahip �stanbul Oyuncak

Müzesi, Avrupal� karde�leriyle Kad�köy’de
biraraya gelerek Avrupa Oyuncak Müzeleri

Birli�i’nin kurulu�una imza
att�. Kad�köy
Belediyesi’nin

öncülü�ünde ba�lat�lan
projeyle Brüksel, Roma,

Portekiz, �stanbul, Antalya
ve Gaziantep Oyuncak

Müzeleri, çocuklara daha
güzel bir gelecek sunmak

için deneyimlerini
payla��p kültürleraras�
ileti�imi güçlendirecek.

COŞKUYLA

Müjdat Gezen Sanat Merkezi 
Konservatuvar�’ndan mezun genç

tiyatrocular�n kurdu�u Paso Tiyatro,
kendilerinin yaz�p oynad��� ‘Dur Bi Dakka’

adl� komedi oyunlar�yla ustalardan ve
tiyatroseverlerden tam not ald�. 

PASO TİYATRO:

‘Ölürseniz geri
dönmeyin!’

‘Ölürseniz geri
dönmeyin!’

‘Ölürseniz geri
dönmeyin!’

‘Ölürseniz geri
dönmeyin!’

‘Ölürseniz geri
dönmeyin!’

‘Ölürseniz geri
dönmeyin!’

�� Haberi 7. Sayfada

�� Haberi 8. Sayfada

GAZETEC�-yazar Bekir Co�kun’un kö�e yazıları, bir
sergiye dönü�tü. Ressam Hasan Rastgeldi’nin fırçasıyla

bulu�an Co�kun’un kelimeleri, “Yazının Rengi” sergisinde
sanatseverlerle bulu�acak. Sergi, 17 Ocak’a kadar CKM

Giri�i Katı’nda görülebilecek. Sergi açılı�ıyla aynı gün,
yani 7 Ocak Cumartesi günü saat 14.00’te CKM Büyük

Salon’da gazeteci-yazar Bekir Co�kun’un bir söyle�isi de
olacak. Co�kun “Atatürk’ün Kızları” ba�lıklı söyle�isinin
ardından, okurları için kitaplarını imzalayacak. � 2’de

�LK kadın opera sanatçımız,
Tosca temsilinin ilk sopranosu

Meral Menderes 78 ya�ında
hayata gözlerini yumdu.

Menderes, Süreyya
Operası’nda düzenlenen

törenle sonsuzlu�a u�urlandı. 
� Haberi Sayfa 6’da

KADIKÖY Belediyesi
Sa�lık ��leri araç
kadrosuna dâhil

olan modern
donanımlı 3 yeni
hasta nakil aracı
basına tanıtıldı.

� Haberi 14. Sayfada

Bekir Coşkun CKM’de
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Opera sopranosuna ağladı! Yeni ambulanslar hizmete girdi

Tayyareci Vecihi’nin Tayyareci Vecihi’nin Tayyareci Vecihi’nin Tayyareci Vecihi’nin Tayyareci Vecihi’nin Tayyareci Vecihi’nin 

�� Haberi 11. Sayfada

Türkiye’nin ilk sivil hava yolunu kuran ve hayatını milli uçak
yapmaya adayan Vecihi Hürku�'un hayatı ve havacılı�ımıza

katkıları artık daha anla�ılacak. Zira, Kadıköy’de kiraladı�ı bir
kerestecide ilk Türk sivil uça�ı olan VEC�H� XIV’ü yapan

Hürku�'un 1920-1969 arası el yazısıyla kaleme aldı�ı günlükler,
Kadıköy Halk E�itim Merkezi’nde Osmanlı Türkçesi ö�renen

gönüllü kadınlar tarafından çevriliyor.
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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
Zühtüpa�a Gönüllü Evi: 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
■ Sava�tan Barı�tan
Bizim Tiyatro, kurulu�unun 31. y�l�nda, 2011-
2012 sanat döneminde Sava�tan Bar��tan
adl� müzikli oyunu sahneliyor. Bir grup ayd�n-
sanatç�, televizyon için bir dizi
haz�rlamaktad�rlar. Ne var ki haz�rlad�klar�
bölümleri hangi kanala götürseler ilgi
görmemekte, dahas� d��lanmaktad�rlar. Bu
program�n haz�rlanmas�nda ba�� çeken iki ki�i
sunucu (Zafer Diper) ve müzisyen (Haluk
Çetin) bir anlamda durumu protesto etmek
ve yapt�klar�n� bir yolla kitleye duyurmak için
tiyatroyu seçme zorunlulu�unda kalm��lard�r.
“Sava�tan ve Bar��tan”, 7 Ocak Cumartesi
saat 20.30’da, 15 Ocak Pazar günü saat
15.30’da Bar�� Manço Kültür Merkezi’nde
sahnelenecek. Tel: 0216 418 95 49
■ Kahvede �enlik Var
Her �eyin ac�mas�zca pazarl���n�n yap�ld���
günümüzde koca koca �irketler, kapal�
kap�lar ard�nda, masa ba�lar�nda evlilikler
yap�p birle�iyorlar. Kapitalist bir sistem içinde
bu bir derece anla��labilir belki. Peki, insana
dair unsurlar�n, sevginin, ahlak�n, ya�am�n
pazarl��� yap�l�rsa ne olur? Sabahattin Kudret
Aksal’�n eserinden Karma Drama’n�n
sahneye ta��d��� oyun 6 Ocak Cuma günü
saat 20.30’da Kad�köy Belediyesi Kozyata��
Kültür Merkezi’nde seyirciyle bulu�uyor. 
Tel: 0216 658 00 15
■ 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 buldu�u bu
gösteri, 7 Ocak Cumartesi saat 20.30’da
CKM seyircisiyle bulu�uyor.
Tel: 0216 467 25 68
■ �akayla Söyler Haldun Taner
Türkiye’ye kabareyi ilk getiren ve bu türün en
olgun ürünlerini veren usta yazar Haldun
Taner’in �aheserlerinden Vatan Kurtaran
�aban, Gözlerimi Kapar�m Vazifemi
Yapar�m’�n en can al�c� sahnelerini, Ali
Erdo�an’�n kurgulad��� oyunda tatl� tatl�
hicvediliyor. 
Hem bu büyük yazar�m�z� ölümünün 25.
Y�ldönümünde anmak hem de a�lanacak
halimize doya doya gülmek istiyorsan�z bu
oyunu kaç�rmay�n. Oyun, 6 Ocak Cuma günü
saat 20.30’da Bar�� Manço Kültür
Merkezi’nde. Tel: 0216 418 95 49
■ Hayatın Çakallı Yolları
XI. Direkleraras� Seyircileri Jüri Özel Ödülü’nü
alan Tiyatro Aç�kça, Sertaç Ayvaz'�n yaz�p
yönetti�i yeni oyunu “Hayat�n Çakall� Yollar�”
ile kendi sahnesinde tiyatro seyircisiyle
bulu�maya haz�rlan�yor. Oyun, günümüz
çal��ma hayat�n�n insan� hiçe sayan kat�
kurallar�n�, bask�y�, ac�mas�z rekabeti ve ofis
duvarlar�na yaz�lm�� küçük bir a�k öyküsünü
e�lenceli bir dille aktar�yor. Oyun, 7, 14, 20
ve 28 Ocak Cumartesi saat 20.30’da
Bahariye’deki ÖyküSahne’de. 
Tel: 0216 330 53 30
■ A�k Kokusu
Oyunun iki karakteri Devrim ve �lker. Devrim
28 ya��nda, ya� ve kafa itibariyle bir ergen,
duygusal olarak daha yumurtadan
ç�kamam�� bir ipek böce�i. �lker de Devrim’le
ayn� ya�larda, hayata daha gerçekçi bakan,
amaçlar�n� gerçekle�tirmek için fazla kural

tan�mayan, ama ayn� zamanda kurallara
Devrim’den daha ba�l� bir karakter. Aç
kalsalar da, k�z arkada�lar� olmasa da,
yazmak, muhalif olmak ve dünyay�
de�i�tirme hayalleri onlar�n mutlu olmas�na
yetmektedir. Ve bir gün hayatlar�na Ça�la
girer. Ça�la adeta kurallardan yarat�lm�� bir
k�zd�r. Oyun, bu üç karakterin içinde oldu�u
bir romantik komedi. “A�k Kokusu”, 7 Ocak
Cumartesi saat 20.30’da Kad�köy Belediyesi
Caddebostan Kültür Merkezi’nde. 
Tel: 0216 467 25 68
■ Tanrı
Woody Allen’�n Tanr�s� hayat�n anlams�zl���
üzerine yaz�lm�� absürd metinlerden olu�an
bir kara mizah. Antik Yunan’da iki Atinal�’n�n
oyunlar�na bir final bulamamas� ile ba�layan
oyun bir anda �imdiki zaman� da içine alarak
“Biz gerçek miyiz?, Özgürlük karga�a m�d�r?;
Tanr� var m�d�r?” sorular�na dönü�ür. Atina
tiyatro festivaline dakikalar kala bu sorularla
bocalayan iki Atinal� bir oyunu bile oynamay�
ba�aramaz. Hayat�n anlams�zl���, s�n�rlar ve
tanr� kavram� ile olu�an k�s�r döngü hayallerini
mahveder. Sonuçta gerçek diye bir �ey
kalmaz. “Tanr�”, 6 Ocak Cuma günü saat
20.30’da Kad�köy Belediyesi Halis Kurtça
Kültür Merkezi’nde izlenebilir. 
Tel: 0216 357 28 36
■ Sondan Sonra
Dennis Kelly'nin bu çarp�c� oyununda iki
temel konu i�leniyor: Dünyada özellikle
ABD'de 11 Eylül sald�r�s� ile geli�en terörizm
paronoyas� ve bu olayla birlikte artan fa�izan
e�ilimler; Güç kullanarak demokrasiye
kavu�turma çabas� ya da bir erke�in gücünü
kullan�p bir kad�n� elde etme mücadelesi...
S���nakta iki ki�iyi canland�ran Emre K�nay ve
Ahu Türkpençe’nin oynad��� “Sondan
Sonra”, 8 Ocak Pazar saat 16.00’da
Moda’daki Duru Tiyatro’da. 
Tel: 216 338 56 86
■ Beni Unutma
Yava� yava� haf�zas�n�n yok olup gitti�i
gerçe�iyle kar�� kar��ya kalan bir matematik
profesörünün ve ailesinin öyküsü. Bireysel
Alzheimer’dan toplumsal unutkanl��a,
bireylerde ba�layan geçmi�i unutma, yok
sayma, s�f�rlamaya çal��ma halinin toplumun
bilinçalt�na da nas�l s�zd���n� anlatan a��rba�l�
bir güldürü. Ali Poyrazo�lu’n�n yazd���
yönetti�i ve ba�rolünde oynad��� “Beni
Unutma”, 8 Ocak Pazar saat 16.00’da
Kad�köy Belediyesi CKM’de izlenebilir. 
Tel: 0216 467 25 68
■ �ıpsevdi

Hüseyin Rahmi Gürp�nar’�n dönemin
�stanbul’unu anlatt��� oyunu Enis
Fosforo�lu 15 ki�ilik bir kadroyla
sahneliyor. Dönem müzikleri ile de
bezenmi� komedide Meftun bat�
kültürü ile büyümü� karde�i Raci ise
alaturka bir ya�am tarz�n�
benimsemi�tir. Bu arada konakta
oturan fakat yeni hayata al��amayan
ekonomik s�k�nt�lar çeken ailelerde
kendi aralar�nda evlilikler
yapmaktad�rlar. Meftun’un planlar�
aileyi kurtarmaya yetecek midir?
Olaylar konak ahalisi aras�nda gülünç
ö�elerle geli�ir... “��psevdi”, 7 ve 12
Ocak’ta saat 21.00’de Halis Kurtça
Kültür Merkezi’nde. 
Tel: 0216 357 28 36

■ Kırmızı Halı
“K�rm�z� Hal�”, y�llarca Oscar ödülleri gecesini
heyecanla bekleyen iki eski sanatç�n�n 45
y�ll�k evliliklerini, rutin olmayan ili�kilerini, a��r�
doz eroinden ölen o�ullar�n�n ac�s�n�,
k�zg�nl�klar�n� pi�manl�klar�n� ve umutlar�n�;
ne�eli ve alayl� bir dille anlat�yor. Zeki
diyaloglar iki ya�l� sanatç� ve genç bir
delikanl� etraf�nda kurgulanm��. Oyun, 12 ve
13 Ocak günleri saat 20.30’da Caddebostan
Kültür Merkezi’nde. Tel: 0216 467 25 68
■ Ben Büyüyünce �nsan Olucam
Tuncay Özinel; Zeki Müren, Bedia Muvahit,
C.Re�it Rey, �brahim Tatl�ses gibi s�ra d���
insanlarla olan komik an�lar�n� anlat�yor. “Ben
Büyüyünce �nsan Olucam”, 8, 15, 22 ve 29
Ocak Pazar günleri saat 15.30’da Kad�köy
Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi’nde
izlenebilir. Tel: 0216 467 25 68
■ Dü�ün
Aile yadigâr� bir kö�kte bir dü�ün haz�rl��� ve
o dü�ün tela��n�n cereyan etti�i bir mutfak…
Gelin, gelinin annesi, anneannesi, en yak�n
arkada��; damad�n annesi, damad�n ablas�,
evin emektar yard�mc�s� ve dü�ün gecesi için
ayarlanm�� bir yard�mc� k�z… Herkes, az
sonra ba�lamas� planlanan dü�ün için
hummal� bir haz�rl�k içinde... “Dü�ün”, 
11 Ocak Çar�amba günü saat 20.30’da
Kozyata�� Kültür Merkezi’nde. 
Tel: 0216 658 00 15
■ Üstü Kalsın
Tek perde sahnelenen, Cemal Süreya’n�n
�iirlerinden ve baz� düzyaz� metinlerinden
olu�an, müzi�in �iirlere e�lik etti�i tek
perdelik bir gösteri. Simgeler ve ça�r���mlarla
düzenlenmi� sahne atmosferinde Hakan
Gerçek ve Tilbe Salim �airin büyüleyici
�iirlerine hayat veriyor. Üstü Kals�n, 12 Ocak
Per�embe saat 20.30’da Kad�köy Belediyesi
Caddebostan Kültür Merkezi’nde.
Tel: 0216 467 25 68

● KONSER
■ Beethoven'la Bir Ak�am
M�s�rl� piyanist Ramzi Yassa’n�n Süreyya
Operas�’ndaki bu konserine �dil Biret öncü
oldu. Bu yüzden Yassa için sözü, onu iyi
tan�yan Biret’e b�rak�yoruz: “Ramzi Yassa,
Sovyetler Birli�i’nin ünlü Çaykovski
Konservatuvar�’nda tahsil etmi� olan çok
k�ymetli bir konser piyanistidir. Uluslararas�
yar��malarda birçok ödül kazanm��,
günümüzün önemli orkestra �efleriyle

dünyan�n muhtelif yerlerinde konserler
vermi�tir. Müzi�in hakiki anlam�n�, nüans
inceliklerini öne ç�karan güzel bir çal�� stiline
sahiptir. Süreyya Opera Salonu’nda yap�lan
resital serisine davet edilmesini hararetle
tavsiye ederim.” Süreyya Sahnesi de Biret’in
bu önerisini gerçekle�tirerek, �stanbullular’a
dünya müzik sahalar�ndan bir virtüözü
sunuyor. Ramzi Yassa’n�n piyano konseri, 9
Ocak Pazartesi saat 20.00’de Kad�köy
Belediyesi Süreyya Operas�’nda. 
Tel: 0216 346 15 31
■ �stanbul Devlet Senfoni Orkestrası
Alparslan Ertüngealp’in �efli�ini, Hüseyin
Sermet’in piyano solistli�ini yapaca�� �stanbul
Devlet Senfoni Orkestras� konserinde J.
Brahms’�n piyano konçertosu no.2 ve senfoni
no.1 eserleri seslendirilecek. Konser 6 Ocak
Cuma günü saat 20.00’de Kad�köy CKM’de. 
Tel: 0216 467 25 68
■ Vol2- Jazz �stanbul
Türkçe sözlü jazz müzi�inin sevilen
seslerinden Jülide Özçelik; duru sesi ve
muhte�em performans�yla, “Vol2: JAZZ
�STANBUL” albümüyle beraber yine kendi
besteleri ve jazz aranjmanlar� ile halk müzi�i

örneklerinden haz�rlad��� repertuvar�yla
müzikseverlere çok keyif alacaklar� bir müzik
�öleni sunacak. Konser, 8 Ocak Pazar saat
19.00’da Kozyata�� Kültür Merkezi’nde. 
Tel: 0216 658 00 15
■ Sevil Ulucan Weinstein-Gülnare
�ekinskaya Keman-Piyano Resitali
Sevil Ulucan Weinstein ve Gülnare
�ekinskaya’n�n keman ve piyano resitalinde,
S.Prokofiev, L. W.Beethoven, P.Sarasate’nin
eserlerinden seçmeler ile keyifli bir yolculu�a
ç�kacaks�n�z. 10 Ocak Sal� saat 20.00’de
Kad�köy Belediyesi Caddebostan Kültür
Merkezi’ndeki konserde ö�renci, emekli, gazi
ve engelliler yüzde 50 indirimden
yararlanabilecekler. Tel: 0216 467 25 68
■ Musikimiz ve Tangolar
Anne ve Bebek Sa�l��� Vakf� yarar�na
düzenlenecek konserde ses sanatç�s� Münip
Utand�; klasik ve Cumhuriyet dönemi
bestecilerin eserlerini seslendirecek.
Utand�’ya, Merve Utand� ve Mavi Dü�ler
Grubu tango gösterisiyle e�lik edecek.
Konser 11 Ocak Çar�amba saat 20.00’de
Caddebostan Kültür Merkezi’nde. 
Tel: 0216 302 16 81
■ Nâzım Hikmet 110 Ya�ında 
�stanbul Sazkâr Toplulu�u, Nâz�m Hikmet’in
110. Ya��n�, Tamburi Cemil Bey, Mesut Cemil
Eserleri ile kutluyor. Genel Sanat
Yönetmenli�ini Nuriye Eracar’�n yapt��� anma
etkinli�inde �iir sunumlar�n� Serdar
Samanc�o�lu yapacak. Ücretsiz etkinlik, 15
Ocak Pazar günü saat 16.00’da Kad�köy
Belediyesi CKM’de. Tel: 0216 467 25 68

● BALE
■ Bir Yürekten Bir Ya�amdan
Tchaikovsky
1972 y�l�nda kurulan ülkemizin ilk ve tek özel
bale kurulu�u Ça�da� Bale Toplulu�u, 40.
y�l�n� ünlü Rus besteci Tchaikovsky’nin
müzikleri ile haz�rlad��� gösteri ile kutluyor.
Topluluk, 15 ki�ilik genç ve dinamik
profesyonel dansç� kadrosu ile siz
sanatseverlerle bulu�uyor. “Bir Yürekten Bir
Ya�amdan Tchaikovsky” bale gösterisi, 12
Ocak Per�embe günü saat 20.00’de
Kozyata�� Kültür Merkezi’nde izlenebilir.
Tel: 0216 658 00 15

● SÖYLE��
■ Gazeteci-Yazar Bekir Ço�kun ile
Söyle�i ve �mza
Türkiye’nin en çok okunan kö�e
yazarlar�ndan gazeteci-yazar Bekir Co�kun
“Atatürk’ün K�zlar�” konulu söyle�isinde
kad�na yönelik �iddete ve Atatürk’e yap�lan
sald�r�lara ili�kin görü�lerini okurlar� ve
sevenleri ile payla�acak. Gazeteci-yazar
Bekir Ço�kun ile Söyle�i ve �mza günü, 7
Ocak Cumartesi günü saat 14.00’te Kad�köy
Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi’nde. 
Tel: 0216 467 25 68
■ Muazzez �lmiye Çı� ile Söyle�i 
Sümerler üzerine yapt��� ara�t�rmalarla
tan�nan Ünlü Sümerolog �lmiye Ç�� “Atatürk
ve Sümerler” adl� söyle�isiyle Kad�köy
Belediyesi Bar�� Manço Kültür Merkezine
konuk oluyor. 7 Ocak Cumartesi saat
15.30’daki söyle�iye tüm Kad�köylüler davetli. 
Tel: 0216 418 95 49

● SERG�
■ Yapı Kredi Resim Koleksiyonu ‘Modern
Dönem’ Sergisi
Yap� Kredi Resim Koleksiyonu ‘Modern
Dönem’ Sergisi’nde 1930’lardan günümüze
birkaç ku�ak biraraya getiriliyor: 
Cevat Dereli, Ali Avni Çelebi, Zeki Faik �zer,
Maide Arel, Bedri Rahmi Eyübo�lu, Abidin
Dino, Ferruh Ba�a�a, �ükriye Dikmen, Adnan
Var�nca, Leyla Gams�z Sarptürk, Mustafa
Esirku�, �brahim Balaban, Nejad Melih
Devrim, Ne�et Günal, Adnan Turani, Turan
Erol, Ömer Uluç, Özdemir Altan, Tülay Tura
Börtecene, Devrim Erbil, Özer Kaba�,
Mehmet Güleryüz, Oya Kato�lu, Ne�’e
Erdok, Zafer Gençayd�n, Utku Varl�k, Adem
Genç, Umur Türker, Mustafa Alt�nta�, Ekrem
Kahraman, Selim Cebeci, Sali Turan, Fatma
Tülin, Emin Çizenel, Can Göknil, Yavuz
Tanyeli, Yusuf Taktak, �brahim Çiftçio�lu,
Ayd�n Ayan, Ertu�rul Ate�. Bu e�siz
koleksiyonu görmeye davetlisiniz. Sergi 3-30
Ocak aras�nda CKM’de. 
Tel: 0216 467 25 68

■ “Yazının Rengi” Resim Sergisi
Gazeteci-yazar Bekir Co�kun ve uluslararas�
ba�ar�lara imza atm�� ressam Hasan
Rastgeldi ortak bir projede biraraya geliyor.
Bu kez ilham�n� yaz�lardan ald���n� söyleyen
Hasan Rastgeldi, Bekir Co�kun’un kaleme
ald��� 22 ayr� temay� resimledi�ini belirtiyor.
“Bekir ve ben, iki kuzen, birimiz yazd�k birimiz
çizdik, Yaz�n�n Rengi’ni yaratt�k” diyen
Rastgeldi, resmin yaz�n�n, yaz�n�n da resmin
etkisini güçlendirdi�ini ifade ediyor. �ki
yarat�c�, duyarl�, ya�ad��� co�rafyaya, insana
ve do�aya sahip ç�kan isim, kalem ve f�rçan�n
birlikteli�iyle olu�turduklar� yeni evreni,
izleyenlerle payla�acak. Sergi, 7-17 Ocak
tarihleri aras�nda CKM’de görülebilir. 
Tel: 0216 467 25 68
■ Fatma Baktıo�lu Ki�isel Resim Sergisi
Fatma Bakt�o�lu’nun ki�isel resim sergisi 4-
11 Ocak günleri aras�nda Bar�� Manço Kültür
Merkezi’nde görülebilir. Tel: 0216 418 95 49
■ Yavuz Saraço�lu Resim Sergisi
Yeni y�l�n ilk sergisi; Yavuz Saraço�lu'nun
ya�l�boya ve gravürlerinden olu�turdu�u
resimlerle aç�l�yor. Anadolu'yu ve �stanbul'u
naif bak�� aç�s�yla yorumlayan sanatç�
resimlerinde kendine has renkleriyle ön plana
ç�k�yor. Sergi 19 Ocak 2012'ye kadar Dü�
Yolcusu Sanat Dura��nda gezilebilir.
Tel: 0216 386 99 03

■ Filiz Tonku� “Lirik” Resim Sergisi
Filiz Tonku� için lirik, sanatç�n�n iç
dünyas�ndaki heyecanlar� d��a vurmas�d�r.
Sanatç�n�n, ruhunda geli�en güzellik
duygusunu yans�tmaktan yola ç�karak yapt���
“Lirik” adl� üçüncü ki�isel sergisi 7-14 Ocak
günlerinde Caddebostan Kültür Merkezi’nde.
Tel: 0216 467 25 68
■ Filiz Kınalı Kumdakcı “Karma-�ık”
Karma-��k çe�itli teknik ve malzemenin
deneysel sentezleri ile olu�an, bitmemi�
aray��lar�n bir meyvesi. Çe�itli karma sergilere
kat�lan sanatç�n�n karmakar���k ilk ki�isel
sergisi, 10-18 Ocak günleri aras�nda Kad�köy
Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi’nde
görülebilir. Tel: 0216 467 25 68
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● Haz›rlayan: Semra ÇELEB�

ADI, Glo bal One ness Pro ject  (Kü re sel Bir -
lik Pro je si) olan ve dün ya n�n dört bir kö �e -
sin den ya �am da ki sos yal dö nü �üm hi kâ ye -
le ri ni bi ze ta �� yan bu pro je nin ad� bir ütop ya
m�, yok sa ger çek mi?

Bu gün ko nu ola rak as l�n da ba� ka bir
ba� l�k seç mi� tim. An cak ya z� ya ba� la ma -
dan ön ce gö zü me ili �en bir vi de o iz le dim.
Vi de o, Gü ney Ame ri ka k� ta s� ül ke si Ek va -
dor’dan ge li yor du. �s pan yol ca olan fil min
çe kim le ri, �a ��r t� c� gü zel lik tey di. Hi kâ ye si ni
an la tan ki �i ise son de re ce ken di sin den
emin, ne de di �i ni bi len bir ki �iy di. Ek va -
dor’lu O ya� l� adam �öy le di yor du: “Kar tal
ile Ak ba ba bir gün gök yü zün de bir lik te uça -
cak lar.”

Ame ri ka’da ef sa ne vi bir tem sil olan ve
iki ay r� kut bu tem sil eden Kar tal ve Ak ba ba
için söy le nen sö zün, Ek va dor’dan ba na na -

s�l ula� t� �� n� me rak et tim ve bu ra la ra ka dar
ge li �i ni ara� t�r d�m. 

Fil mi, Kü re sel Bir lik Pro je si Ek va dor’da
çek mi�. Pro je, gü nü müz kar ma ��k dün ya -
s�n da bi ri bi ri mi ze ba� l� kav ra m� n�n na s�l ya -
�a na bi le ce �i hak k�n da film ler ya pan, bun la -
r� med ya ile pay la �an ve bu ba� l� �� e�i tim
ürü nü ola rak da or ta ya ko yan bir sos yal ta -
sa r�m uy gu la ma s�.

2006 y� l�n dan be ri dün ya n�n bir çok
nok ta s� n� do la �a rak, sa de ce dün ya da ki
mev cut du rum la r� sor gu la mak la kal ma yan,
ay n� za man da in sa n�n bü yük po tan si ye li ni
or ta ya ç� kar ta cak hi ka ye le ri de top la y�p, bu -
nu ya y�n la yan bir pro je.

Kü re sel Bir lik Pro je si’nin çek ti �i film ler le
olu� tur du �u, ya �a yan film kü tüp ha ne si ni,
çev ri mi çi ola rak in ter net te ve ya özel se çil -
mi� ka nal la r�n ya y�n la r�n da, son ola rak da
DVD’ler de bu la bi lir si niz. Ku ru lu�, ya y�n la r�y -
la bi rey ler ara s�n da di ya lo �u te� vik edi yor
ve on la r� sos yal dö nü �üm için ha re ke te ge -
çi ri yor. Bu nu dün ya n�n ba� ka kö �e le rin de ki
fark l� bir lik hi ka ye le ri ni ya ya rak, sür dü rü le bi -
lir lik, ça t�� ma çö züm le ri, ma ne vi yat, yer li

kül tür ve sos yal ada let gi bi kü re sel so run la -
r�n çö zü mün de, bi rey le re il ham kay na �� ol -
mak is ti yor lar.

� GÖR SEL YA YIN LAR NE DEN
BU KA DAR KO LAY AL GI LA NI YOR?

�n san ol duk ça kar ma ��k bir do �a ya sa -
hip ol sa da ye ni kar �� la� t� �� bir ba� l�k ta, ilk
yap t� �� ve bir de ko la y� na ka ça rak yap t� ��
kar �� la� t�r ma e�i lim li dav ra n� ��. Bu kar �� la� -
t�r ma �ek lin de ki dav ra n��, an la ma y� ol duk ça
ko lay la� t�r sa da as l�n da bir tür k� sa yol. Film -
ler de ya da di zi ler de in san la r�n ken di ni bul -
ma s� gay re ti de bu na bir i�a ret. As l�n da bi -
rey ye ni li �e aç�k ol sa, zor ola n� se çip ye ni bir
hi ka ye di ye ya �a ya rak onu ka bul et se, çok
ol mu lu ve de ha ya t�n da ken di si için fay da l�
bir pen ce re yi aç m�� ola cak. Pro je de ki vi de -
ola r�n gü cü bu ra dan kay nak la n� yor. Si zin le
kar �� la� t�r ma ba� l� �� n�z dan ba� la ya rak ile ti -
�i me ge çi yor, siz ken di ni zi ko nu nun için de
bul duk tan son ra, film siz de dö nü �ü mü ya -
ra ta cak bü yük ham le si ni ya p� yor. O duy gu -
yu ve ri yor ve �a ��r t� yor...

Film le rin ba z� lar için, “Bu da bir �ey mi?”
di ye ni miz mut la ka ola cak t�r. Onu söy le yen -
le ri mi zin, ha ya t� m�z da ye ni pen ce re ler aç -

ma ya da ha çok yo lu ol du �u a�i kâr. An cak,
bir de o hi kâ ye ile ken di sin de dö nü �ü me
izin ve ren le ri miz ola cak. �� te on lar için ar t�k,
hiç bir �ey es ki si gi bi ola ma ya cak. On lar
dün ya da bir lik için bir yol ol du �u nu gör dük -
le rin de, ar t�k ay r� l�k hi kâye le ri ne, ya r�� la ra,
gün lük mü ca de le le re, ken di ni ve et ra f� kan -
d� ran yol la ra ba� vur ma ya cak lar.

Bu pro je nin bu den li et ki li vi de olar yap -
ma s� n�n bir ne de ni de as l�n da, pro je yi an la -
tan yu ka r� da ki üç pa rag raf ta giz li. On la r� ay -
nen, Kü re sel Bir lik Pro je si’nin ken di söz le -
rin den ter cü me et tim. Pro je de ki ler ne yap -
mak is te dik le ri ni, ne den yap mak is te dik le ri -
ni bi li yor lar. �� te o za man, biz le re o ya rat -
mak is te dik le ri et ki ge çi yor.

Dün ya da bir çok den ge bo zul du de �il,
as l�n da biz dün ya y� den ge le ye cek bir çok
gü zel li �i göz lem le me yi, bu ko nu da ad�m at -
ma y� ve ruh la r� m� za gi den hi ka ye le ri mi zi
yaz ma y�, din le me yi, sey ret me yi unut tuk...

Ha t�r la d�k ça çok bü yük gü zel lik ler ge li -
yor, i� te Kü re sel Bir lik Pro je si bü tü nüy le
gör sel bir ha t�r lat ma �ö le ni...

www.glo ba lo ne ness pro ject.org

KÜRESEL
BİRLİK PROJESİ

Ser can DUY GAN
ser can@ia ma fact.org

AJANDASIAJANDASIAJANDASIAJANDASIAJANDASIAJANDASI
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.

SOSYAL
TASARIM
GÜNCESİ
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Ka d� köy Kent Kon se yi Tü ke ti ci Bi ri mi, TÜ KO DER ve
TÜ B� DER’in 15 Mart Dün ya Tü ke ti ci ler Gü nü’nde ba� -
lat t�k la r� “Tür ki ye’de tü ke ti ci ler özel ver gi ler le so yu lu -

yor” ba� l�k l� im za kam pan ya s�n da so na yak la ��l d�. 
Özel ver gi le re kar �� top la nan im za lar 9 Ocak Pa zar te si gü nü,

Ka d� köy Merkez Pos ta ne si’nden Ma li ye Ba kan l� �� ve TBMM’ye
gön de ri le cek. Ka d� köy Kent Kon se yi Tü ke ti ci Bi ri mi, TÜ KO -
DER ve TÜ B� DER ta ra f�n dan ya p� lan aç�k la ma da �u ifa de le re
yer ve ril di: "Tür ki ye’de tü ke ti ci ler özel ver gi ler le so yu lu yor” ba� -
l� �� ile yap t� �� m�z im za kam pan ya s�n da top la nan im za la r� 9 Ocak
2012 ta ri hin de Ka d� köy hal k�y la ve milletvekilleriyle bir lik te
gön de ri yo ruz. Tüm Ka d� köy lü tü ke ti ci le rin bin ler ce im za s� n�n
Ma li ye Ba kan l� �� ve Mec lis’e ula� ma s� n� is ti yo ruz. Çün kü bi zim
ül ke miz hâ lâ dün ya n�n en çok özel ver gi ler top la yan ül ke si. Har -
ca d� �� m�z her 100 Li ra n�n 79 Li ra s� n� ver gi ola rak ödü yo ruz.
Çün kü her �e ye tek rar tek rar zam ya p�l ma s� na ra� men ya ni ül ke
ola rak fa kir le� me mi ze ra� men ver gi oran la r� dü� me den so yu lu -
yo ruz. Üs te lik çok zen gin le rin ver gi oran la r� dü �ük ve çe �it li bi -
çim ler le dü �ü rü le bi li yor ama biz ler ek mek, su, gi ye cek, içe cek,
ben zin, ilaç ne al�r sak de �i �ik oran lar da ama top lam da yüz de 78,8
ora n�n da öde me ye de vam edi yo ruz. Sos yal dev let il ke si ne ve in -
san hak la r� na ta ma men ay k� r� olan bu du ru mu ka bul et me di �i mi -
zi gös te ren im za la r� m� za sa hip ç� k�p on la r� bir lik te 9 Ocak 2012
ta ri hin de sa at 11.00’de Ka d� köy Pos ta ne si’nden ba s�n aç�k la ma s�
ya pa rak gön de ri yo ruz.”

KADIKÖY �nta� Lisesi, Avrupa ile 4. ortak projesini yürütüyor. �nta� Lisesi’nin 2005’ten
beri  ba�ar�yla sürdürdü�ü uluslararas� kültürel etkile�imi sa�lamay� amaçlayan Avrupa
Birli�i program� Comenius Projesi’nde �spanya, Türkiye, �ngiltere ve �talya bulunuyor.

Projenin son toplant�s� 24-28 Ekim 2011 tarihinde �spanya’daki I.E.S. “Legio VII –Leon-
Spain” okulunda gerçekle�ti. Toplant�ya �nta� Lisesi’nden proje koordinatörü Gülçin

Ayhan Ertek, �ngilizce ö�retmeni Zerrin Gürtuca ve okul müdürü Resul Özdemir kat�ld�.
“Çocuk Masallar�nda ve Peri Masallar�nda Avrupa’n�n Kültürel Dünyas�” konulu toplant�da;
her ülke, orijinal eski masallar�ndan birini seçip bu masal�n morfolojisini inceleyerek ülkeler
aras� benzerlik ve farkl�l�klar� ortaya koydu. �nta� Lisesi de alt� ö�rencisiyle “Sihirli Çe�me”

adl� bir Türk masal�n� tiyatrola�t�r�p sahneye uyarlad�.

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

�NG�L�ZCE ÖZEL DERS

Binanızın yönetinde yasalarca belirlenmi�,
�htiyaçlarınız do�rultusunda, süreklili�i olan

Uygulamalar sa�lar…
Tel.: 0532 587 31 95

www.aparmanyonetmek.com

PROFESYONEL APARTMAN YÖNET�M�
AP-YÖN

RAHATSIZLANMASI üzerine kaldırıldı�ı
Göztepe E�itim ve Ara�tırma

Hastanesi’nde 29 Aralık'ta hayatını
kaybeden, kahramanlık türkülerinin usta
sesi Hasan Mutlucan (85), sevenlerinin
gözya�ları arasında son yolculu�una

u�urlandı. Erenköy Galippa�a Camii’ndeki
cenaze töreninde e�i Keriman Mutlucan,

e�inin türküleri
kahramanlık mevzusu

içinde kurdu�unu fakat
‘darbe ki�isi’ olarak

anıldı�ını anımsatarak,
kendisinin her zaman

demokrat bir insan
oldu�unu vurguladı.

Mutlucan, “O türkülerini
eski bir kahramanlık

mevzusu içinde kurdu.
Ama onlar çaldılar.

Devamlı çaldılar. Kıbrıs barı� harekatında
çalındı o bizim ho�umuza gitmi�ti. Fakat 12

Eylül’de çalınca küstü” dedi. Mutlucan’ın
kızı Günay Mutlucan, babasının çok sevgi

dolu bir insan oldu�unu, herkese sevgi
verdi�ini anlattı. Cenazeye katılan oyuncu

Mustafa Alabora da Mutlucan’ın hayatta en
büyük sıkıntısının 12 Eylül darbesinde

�arkılarının çalınması oldu�unu ifade etti.
Kendisinin asla darbeci dü�üncelere sahip

bir ki�i olmadı�ına de�inen Alabora,
“Türküleri onun iradesi dı�ında çalındı. Öyle

anıldı�ı için çok üzülürdü” diye konu�tu.

�nta� Lisesi’nin kültür sentezi

Kadıköy Kent Konseyi ve tüketici
örgütleri tarafından, özel vergilere kar�ı

toplanan imzalar, 9 Ocak’ta Maliye
Bakanlı�ı ve Meclis’e gönderilecek.

Mutlucan Kadıköy’den
U�URLANDI

Kadıköy Halk Eğitim, İspanya’daydıKadıköy Halk Eğitim, İspanya’daydıKadıköy Halk Eğitim, İspanya’daydıKadıköy Halk Eğitim, İspanya’daydıKadıköy Halk Eğitim, İspanya’daydıKadıköy Halk Eğitim, İspanya’daydı
KADIKÖY Halk E�itimi Merkezi, geçti�imiz günlerde �spanya

ziyaretinde bulundu. Merkezin yöneticileri,  AB E�itim Ve Gençlik
Programlar� taraf�ndan
desteklenen Grundvig

Ö�renme Ortakl��� projesi olan
H.E.A.R.T'�n, 1-18 Aral�k 2011

tarihleri aras�ndaki
�spanya’daki toplant�s�nda
kurumu ve Türkiye'yi temsil

etti. Ziyarette hem dünyadaki
yöresel el sanatlar� hakk�nda
bilgi edinildi hem de Türk el

sanatlar� tan�t�ld�.

Özel vergilere karşı imza kampanyasıÖzel vergilere karşı imza kampanyasıÖzel vergilere karşı imza kampanyasıÖzel vergilere karşı imza kampanyasıÖzel vergilere karşı imza kampanyasıÖzel vergilere karşı imza kampanyası
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KADIKÖY BELEDİYESİ
GÖNÜLLÜLERİ

HAFTALIK ETK�NL�K PROGRAMI
Ba�vuru Tel: 0216 - 346 57 57  06 - 15 OCAK 2012

KONFERANS, SEM‹NER, SÖYLE�‹ ve PANEL

“TEMEL AFET
B�L�NC� E��T�M�”

Konu�mac�: Kad�köy
Belediyesi Arama
Kurtarma Lideri

Hakan ÖZDEM�R
Tarih:12 Ocak 2012

Per�embe 
Saat:13.30

Yer: Zühtüpa�a
Gönüllü Evi
Düzenleyen:

Zühtüpa�a  Gönüllüleri  
HAYAT OYUNUNUN

AMACI NED�R?
Konu�mac�: Yazar

Leyla YILDIZ
Tarih: 12 Ocak 2012

Per�embe Saat: 14.00
Yer: Fenerbahçe Mah.

Gönüllü Evi
Düzenleyen:

Fenerbahçe Mah.
Gönüllüleri 
SOSYAL 

“DO�UDAN BATIYA
NA�MELER

(Itrî �MANLI Orkestras�
ve Erenköy Gönüllüleri

Korosu)
�ef: Itrî �MANLI
Tarih: 09 Ocak

Pazartesi
Saat: 20.00

Yer: Kozyata�� Kültür
Merkezi G.Özcan

Sahnesi
Düzenleyen: Erenköy

Gönüllüleri 
SEVG� TSM KOROSU

KONSER� 
�ef: Fikret KARAHAN
Tarih: 10 Ocak 2012

Sal� Saat: 20.00
Yer: Kad�köy

Belediyesi Evlendirme
Dairesi

Düzenleyen: Müzik
Gönüllüleri   

D�LBESTE TSM
KOROSU KONSER� 
�ef: Ümit ULUHAN
Tarih: 11 Ocak 2012

Çar�amba Saat: 20.00
Yer: Kad�köy

Belediyesi Evlendirme
Dairesi

Düzenleyen: Müzik
Gönüllüleri 

F�Z�KTEN MÜZ��E-
EVREN SENFON�S�

�ef: Itri �MANLI
Tarih: 13 Ocak 2012
Cuma Saat: 20.00

Yer: Caddebostan
Kültür Merkezi A

Salonu
Düzenleyen: Erenköy

Gönüllüleri 
GÜVENL� YA�AM

E��T�MLER�
(Moda Gönüllüleri,Sos
Çevre Gönüllüleri ve

�stanbul Valili�i ��birli�i �le)
Tarih: 14 Ocak 2012

Cumartesi 
Saat: 13.00

Yer: Moda Gönüllü Evi
Düzenleyen: Moda

Gönüllüleri   
SA�LIK 

DEMANSLI K���Y�
ANLAMAK, RUHSAL
VE DAVRANI�SAL

DE����MLER
Alzheimer Derne�i Sal�
Çay Saati Toplant�lar�
Konu�mac� Uzm. Dr.

Ömer YACI
Tarih: 10 Ocak 2012

Sal� Saat: 14.00
Yer: Halis Kurtça
Kültür Merkezi
Düzenleyen:
Merdivenköy
Gönüllüleri   

BESLENME VE D�YET
Konu�mac�:

Diyetisyen: Gizem
KESERVURAN

Tarih: 10 Ocak  2012
Sal� Saat:14.00
Yer: Bostanc�
Gönüllülü Evi

Düzenleyen: Bostanc�
Gönüllüleri 

GELECE��N B�L�M�
OMUR�L�K B�L�M�

Konu�mac�: Dr:Nusret
KAYA

Tarih: 11 Ocak 2012
Çar�amba Saat: 14.00

Yer: F.Bahçe Mah.
Gönüllü Evi
Düzenleyen:

Fenerbahçe Mah.
Gönüllüleri 

D�YET VE BESLENME
Konu�mac�: Diyetisyen

Arzu GÖKMEN
Medical Park

Hastanesi i�birli�i ile
Tarih: 11 Ocak  2012
Çar�amba Saat:14.00

Yer: Sahray�cedit
Gönüllü Evi
Düzenleyen:

Sahray�cedit Gönüllüleri

Dü�üncenin gücü
SUAD�YE Gönüllüleri, Caddebostan Kültür

Merkezi’nde (CKM) B Salonu’nda 20
Aral�k’da, NLP Uzman� Ay�egül

Ekmekçio�lu’nun verdi�i “Dü�üncenin Gücü
ve Duygular�m�z� Yönetmenin Hayat�m�za

Olumlu Etkileri” konulu bir söyle�i
gerçekle�tirdi. �nteraktif uygulamalarla
süslenen keyifli söyle�iye ilgi büyüktü. 

ERZAK DAĞITTI
Sahray�cedit Gönüllüleri

KADIKÖY Belediyesi Sahray�cedid
Gönüllüleri ad�na Sahray�cedit Gönüllüleri

Sosyal Yard�mla�ma Komitesi Ba�kan�
Emine Çetinol taraf�ndan kar��lanan 50 adet

erzak torbas� ihtiyaç sahiplerine da��t�ld�.
Erzak torbalar�n�n 25 adeti Fikirtepe’deki, 25
adeti de Sahray�cedit’teki ihtiyaç sahiplerine
da��t�ld�. Sahray�cedit Gönüllüleri, yard�mlar�

için Emine Çetinol’a te�ekkür ettiler. 

Medyan�n sorunlar� tart���ld�
GAZETEC�-yazar Zeki Sözer, Moda

Gönüllüleri’nin 8 Aral�k’ta düzenledi�i
“Medyan�n Halleri” ba�l�kl� sohbet

toplant�s�nda, ülkemizde ilk gazeteden
bu yana tüm iktidarlar�n bas�n� sonra

da radyo ve televizyonu kendi
denetimleri alt�nda tutmak istediklerini

örnekleri ile anlatt�. Sözer, 1980’den
bu yana gazetelerin  holdinglerin eline

geçmesinin iktidar denetimini
h�zland�rd���n� ve ya�ad���m�z y�llarda

doruk noktas�na vard���n� anlatt�.
Bunun yan�nda teknolojik geli�meler

kar��s�nda sadece Türkiye’de de�il

tüm dünyada özellikle genç ku�a��n
gazete, dergi veya kitap yerine
bilgisayar�n olanaklar�n� kulland���n�
söyleyen Sözer, ka��da bas�lan
gazetelerin önümüzdeki 20 y�l içinde
tarihe kar��aca��n�n hesapland���n�
anlatt�. Bu konuda umutsuzlu�a
kap�lman�n da yersiz oldu�unu
belirten Zeki Sözer, alternatif radyo ve
televizyonlarla, küçük sermayenin
veya sivil toplum örgütlerinin
yay�nlar�n�n artaca��n� söyledi.
Toplant�, dinleyicilerin sorular� ve
görü�leri zenginle�ti.

CKM’de MEVLANA
felsefesini konuştular
CKM’de MEVLANA
felsefesini konuştular
CKM’de MEVLANA
felsefesini konuştular
CKM’de MEVLANA
felsefesini konuştular
CKM’de MEVLANA
felsefesini konuştular
CKM’de MEVLANA
felsefesini konuştular

ACIBADEM Gönüllüleri, Anadolu’da tasavvuf
ak�m�n�n ve Türkçe �iirin öncüsü olan “Yunus
Emre”nin anlat�ld��� bir toplant� düzenlendi. 
13 Aral�k’ta düzenlenen etkinlik, Gönüllü Evi
Ba�kan� Ay�en �zgi’nin aç�l�� konu�mas�yla

ba�lad�. Ard�ndan Ba�kan Yard�mc�s� ve E�itim
Komite Ba�kan� Ece Oldak’�n “Yunus Emre;
Hayat�, Sanat�, Eserleri” ba�l�kl� konu�mas�n�
çok say�da davetli dinledi ve �iirlerle destek

verdi.

KADIKÖY Belediyesi  Merdivenköy
Gönüllüleri’nin Kadın Hakları günü

nedeniyle düzenledi�i programa ilgi
büyüktü. Program kapsamında

düzenlenen panelde Av. �lhan Yener
kadın haklarıyla ilgili katılımcılara
bilgi verdi. Tiyatro Gönüllüleri’nin
oyunu ve müzi�e gönül vermi�
gençlerden Halil Erbilir’in müzik

sunumu da katılımcılara ho� vakit
geçirtti.

� GÜVENL� YA�AM E��T�M�
Merdivenköy Gönüllüleri, önemli bir

etkinli�e daha imza attılar. Sivil
Organize Semtler Çevre Gönüllüleri
Platformu (S.O.S), �stanbul Valili�i ve
Merdivenköy Gönüllüleri Çevre Afet

Komitesi i�birli�i ile 5 bölgede e�
zamanlı yapılan “Güvenli Ya�am

E�itimi”nin ilki, Halis Kurtça Kültür
Merkezi’nde geni� bir katılımla

gerçekle�tirildi. Gönüllüler, katılımın

yo�un olmasından dolayı mahalle
sakinlerine te�ekkür ettiler. 

Merdivenköy Gönüllüleri’nin bir di�er
etkinli�i de sa�lıkla ilgiliydi. 

Prof. Birgül Sönmez’in uyguladı�ı
kalp ve damar sa�lı�ı için Yoga

yöntemi hakkında Uz. Dr. Ru�en Bora
tarafından bilgi verildi. Merdivenköy

Gönüllüleri Sa�lık Komitesi
tarafından düzenlenen etkinlik,

Gönüllü evinde yapıldı.  

Ha san pa �a ve Cad de bos tan Gö nül lü -
le ri, Me di kal Park i� bir li �iy le 19
Ara l�k’ta Ka d� köy Be le di ye si bri -

fing sa lo nun da dü zen le nen
“AIDS ve AIDS’ten Ko run -
ma” ba� l�k l� or tak et kin lik te
ça �� m� z�n ve ba s� AIDS’e
kar �� bil gi ve ril di. 

Ha san pa �a Gö nül lü
Evi Sa� l�k ve Çev re Ko -
mi te si Ba� ka n� Ül kü Y�l -
d� r�m’�n aç�� ko nu� ma s�n -
dan son ra kon fe ran s�n ko -
nu� ma c� ko nu �u En fek si -
yon Has ta l�k la r� ve Mik ro -
bi yo lo ji Uz ma n� Dr. Me la -
hat Cen giz, gör sel ler e� li -
�in de bir su num yap t�.
“HIV’den kork ma bil gi -
siz lik ten kork” slo ga n�n dan ha re ket le
AIDS vi rü sü, bu la� ma yol la r�, ko run ma
yön tem le ri, ta n� ve te da vi si hak k�n da bil -
gi ler ve re rek er ken ta n� n�n öne mi üze rin -
de dur du; ka t� l�m c� la r�n so ru la r� n� ya n�t -
la d�. Ka t� l�m c� lar, AIDS hak k�n da duy -
duk la r� n� sor gu la ma f�r sa t� bu la rak

“Kor ku de �il, bil mek se ni ya �a t�r”, “Ön -
yar g� lar öl dü rür”, “Bil gi ve bi linç
HIV’den ko run ma n�n anah ta r� d�r” slo -

gan la r� n�n an la m� n� da ha iyi kav ra d� lar.
Su num bi ti min de Ha san pa �a Gö nül lü
Evi Ba� ka n� Tü lay Bil gin ve Cad de bos -
tan Gö nül lü le ri, Dr. Me la hat Cen giz’e
te �ek kür ede rek Ka d� köy Be le di ye si ad� -
na pla ket ve te �ek kür bel ge le ri ni sun du -
lar.

Moda Gönüllüleri’nin düzenledi�i ‘Medyanın
Halleri’ konulu sohbet toplantısının konu�u

gazeteci-yazar Zeki Sözer’di. 

Fe ner yo lu Gö nül lü le ri, 13 Ara l�k’ta Cad de -
bos tan Kül tür Mer ke zi (CKM) A Sa lo -
nu’nda “Mev la na Fel se fe si ve An ma Gü nü”

ad l� bir et kin lik dü zen le di. 
Et kin lik, Ka d� köy Be le di ye si Mec lis ve

Gö nül lü E�i tim ve Da n�� ma Mer ke zi Yö ne tim
Ku ru lu üye si Ay �en Gü rer’in ko nu� ma s� ile
ba� la d�. Su nu cu lu �u nu Fe ner yo lu Gö nül lü sü
Aki le Var dar’�n yap t� �� et kin li �in 1. bö lü mün -
de, Doç. Dr. Ha luk Berk men ko nu ile il gi li ay -
d�n la t� c� bil gi ler ver di, 2. bö lü mün de ta sav vuf
a��r l�k l� TSM eser le rin den olu �an �ef Os man
Ak su yö ne ti min de ki ta sav vuf ko ro su kon ser
ver di. Her ses len di ri len eser son ra s� Meh met
�e rif Ça tal ka ya ta ra f�n dan ta sav vuf la il gi li
aç�k la ma lar ya p�l d� ve et kin li �in 3. bö lü mün -
de se ma gös te ri si ya p�l d�. Ko ro �e fi Os man
Ak su ile ko nu� ma c� lar Doç. Dr. Ha luk Berk -
men ile Meh met �e rif Ça tal ka ya’ya, Ka d� köy
Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz türk ad� na ki tap -
lar ve te �ek kür bel ge le ri nin ve ril me si ile et kin -
lik so na ver di. Ko rist le re de çe �it li ki tap la r�n
he di ye edil di �i ve yo �un il gi nin ol du �u bu et -
kin li �in çay ve ik ram ser vi si s� ra s�n da, ka t� -

l�m c� lar, Fe ner yo lu Gö nül lü Ba� ka n� Ni hal
Ek mek çi o� lu’na et kin lik ten duy duk la r� mem -
nu ni ye ti di le ge ti re rek, tek ra r� n� is te di ler. 

� ‘�� �R’ VE ‘SÖY LE ��’ GÜ NÜ
Fe ner yo lu Gö nül lü le ri’nin 24 Ara l�k’ta

dü zen le di �i “�i ir ve Söy le �i Gü nü” ise Fe ner -
yo lu Gö nül lü Evi’nde ma hal le sa kin le ri nin ka -
t� l� m� ile ya p�l d�.

Bes te kâr-�a ir-ya zar Erol Gün gör yö ne ti -
min de ki “�i ir ve Fu zu li �� ler” te ma l� söy le �i
gü nü ne il gi bü yük tü. �k ram la r�n da su nul du �u
et kin lik; “�i ir” ve “söy le �i” ol mak üze re iki
ay r� bö lüm de ya p�l d�. 

“Ho� gö rü” te ma s� n�n i� le ne ce �i ye ni “�i ir
ve Söy le �i Gü nü” ise 28 Ocak’da sa at
14.00’de ya p� la cak.

Yunus Emre’nin
felsefesini dinlediler

KADIKÖY Belediyesi Bostanc� Gönüllüleri,
geçti�imiz y�l�n son ay�n� yo�un geçirdiler. 

Bostanc� Gönüllüleri ilk olarak, Mahalle Evi’nde
“Mevlana’y� Anma Haftas�” nedeniyle 13 Aral�k’ta

“Mevlana-Mesnevi-Mevlevi” adl� bir etkinlik
düzenledi. Etkinli�e, Ba�kan Handan Kalkan

ba�kanl���nda konu�mac�lar Kad�köylü �air Tekin
Gönenç, ö�retmen Mustafa Y�lmaz ile Seyit Özer

ve Bostanc� Gönüllüleri kat�ld�. 

YERL� MALLARI HAFTASINI KUTLADILAR
Bostanc� Gönüllüleri Sosyal Komitesi, 12 Aral�k’ta
Yerli Mallar� Haftas�’n� kutlad�. Komite üyeleri, 23

Nisan �lkö�retim Okulu 1. s�n�f�na 20 adet
kumbara, 20 paket elma, portakal ve mandalina

götürüp çocuklara da��tarak, Yerli Mallar
Haftas�’n� kutlad�.

Bostanc� Gönüllüleri’nin
etkinlikleri sürüyor

Kişisel farkındalıkta
ÜÇ NOKTA

Erenköy Gönüllü Evi’nde ki�isel geli�im
uzmanları �ebnem Orhun ile Mehmet
Aktürk tarafından ki�isel farkındalıkta

üç ayrı noktanın önemi ve içeri�i üzerine bir
seminer verildi. Seminer, 9 Aralık’ta Erenköy

Gönüllü Evi’nde verildi. 
� “Enerji bedenimizin rengini görebilme”,

� “Numaraların kendimizi tanımadaki önemi” ve
� “Nefes alıp vermenin hayatımıza kattıkları”

ba�lıklarında toplanabilecek çalı�ma, kalabalık
bir grup tarafından ilgiyle izlendi.

Diyabetle
nasıl yaşanır?

F�K�RTEPE Gönüllüleri, ça�ımızın en
sık rastlanan hastalıklarından biri olan

diyabet hastalı�ıyla ya�amanın püf
noktalarını anlatan bir söyle�i

düzenledi. Dr. Ay�egül Karaçam,
mahalle sakinlerine “Diyabet nedir,

Diyabetle sa�lıklı ve kaliteli nasıl
ya�amalıyız?” konularında bilgi verdi.
Fikirtepe Gönüllü Evi’nde düzenlenen

söyle�iye ilgil büyüktü.

KR�TON Curi Parkı Gönüllüleri, “De�i�imle
Ya�amınızı Yeniden Yaratın” konulu bir

etkinlik düzenledi. Ya�am Koçu Erim Ergun,
“Bizi hâlâ geçmi�te tutan ve ilerlememizi

engelleyen duygu, dü�ünce ve inanç
sistemlerimizi fark ederek kendimizi yeniye

ve mutlulu�a açmanın yolları”,
“Hastalıklarımızın altında yatan zihinsel ve

duygusal sebepler nelerdir?”, Ruhsal
ameliyat ne i�e yarar ve ya�amımıza

yansımaları nelerdir?”, “�li�kilerde tatmin,
mutluluk ve dengenin anahtarları”, Ya�amızı

yeniden �ekllendirmek için ipuçları” ve
“Nasıl daha mutlu ve huzurlu oluruz?”
konularında katılımcılara bilgi verdi.

Mevlana Haftası etkinlikleri
kapsamında Feneryolu

Gönüllüleri’nin CKM’de düzenledi�i
programa ilgi büyüktü.

Kad�n haklar�n� konu�tular

Kriton Curi’de
ki�isel geli�im semineri

HIV’den korkma,
bilgisizlikten kork
HIV’den korkma,
bilgisizlikten kork
HIV’den korkma,
bilgisizlikten kork
HIV’den korkma,
bilgisizlikten kork
HIV’den korkma,
bilgisizlikten kork
HIV’den korkma,
bilgisizlikten kork
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● Gökçe UYGUN

Geç ti �i miz haf ta lar da, bu say fa lar -
dan siz le re �s tan bul �l Mil li E�i -
tim Mü dür lü �ü'nün “Ya -

zar lar Okul lar da” pro je si ni
du yur mu� tuk. Ö� -
ren ci le ri oku yan
ve dü �ü nen bi -
rey ler ola rak ha ya -
ta ha z�r la mak ama -
c�y la ha z�r la nan pro je
kap sa m�n da, ö� ren ci -
ler her ay bir ki tap oku -
ya cak, bu ki tap la r�n üze -
rin de söy le �i ler ya p�p ö� -
ren ci ler den ki tap lar hak k�n -
da ki dü �ün ce le ri al� na cak.
Ki tap la r� oku yan ö� ren ci le re
ödül ola rak ise oku du �u ki ta b�n
ya za r� ile ta n�� ma f�r sa t� ve ri le -
cek. Bu �e kil de ö� ren ci ler oku duk la r� ki -
tap hak k�n da ki dü �ün ce le ri ni ki ta b�n ya -
za r� na ilet me f�r sa t� bu la cak.  

� AB�S'E SUÇ LA MA!
Ya zar lar Okul lar da pro je si için ya p� lan

ku ra çe ki min de ya zar lar il çe ler le e� le� mi� -
ti. Her il çe nin bir ya za r� ola cak ve bu il çe
e�i tim ö� re tim y� l� içe ri sin de o ya za r� il çe -
si ne da vet ede cek ti. Ku ra so nu cu, Ka d� -
köy'ün ya za r� As l� To hum cu ol mu� tu. Biz
de Ga ze te Ka d� köy ola rak To hum cu'nun
Ka d� köy'de bir oku la gel me si ni bek ler ken,

bir tar t�� ma ç�k t�. Ba z� ga ze te ler de ç� kan
ha ber ler de, To hum cu'nun “Abis” ad l� ki ta -
b�n da “por nog ra fi ye va ran yüz k� zar t� c� ba -
z� cüm le ler” ol du �u ele� ti ri le ri gel di.

� ‘EDE B� YAT ÖZ GÜR DÜR’
“Ya zar la r�n han gi il çe ye gi de ce �i

ku ray la be lir le ni yor. Ben de ne se vin -
mi� tim Ka d� köy il çe si ni çek ti�im

için...” di yen ya zar As l� To hum cu,
ya �a nan son ge li� me den do la y� çok

üz gün ol du �u nu be lir te rek, ki ta b� -
n� �öy le sa vun du: “Ki tap ta �id de -

tin de �i �ik tür le ri, in sa n� �id de -
te iten yö nel ten etkenler ne -

dir? Bu nu an la t� yor. ‘Ki tap ta
en sest an la t� l� yor’ di yor lar.
Bir en sest ili� ki nin tas vi ri

yok. Bu laf la r� sarf eden ler
utan m� yor sa bi zim hiç utan ma ma -

m�z ge re ki yor. Gün de lik ha yat ta bi ri e�i ni
dö ver ken ‘Ca n�m sa na be� kar de� ge li yor’
de mi yor ki, ana av rat küf re di yor.” 

Bir ede bi yat ese ri nin ar go söz cük ler
bul mak için c�m b�z lan ma s� n�n yan l�� l� �� n�
vur gu la yan To hum cu, “Ki ta b� sa de ce kü für
y� �� n� gös ter mek ede bi ya t� ma hak s�z l�k.
Ya p� lan ön ce ya za r� son ra oku ru ter bi ye et -
me ça ba s�” de di. To hum cu, olay dan ç� kar -
d� �� iki der si de �öy le özet le di: “Dev let le i�
yap ma ya cak s�n. Ka le mi ni iyi ce siv ril te cek -
sin. Her yan dan bir kor ku top lu mu ol ma ya
do� ru iti li yo ruz. Ama ede bi yat öz gür dür,
oku yu cu on dan da öz gür dür!”

● Mus ta fa SÜR ME L�

Ulu sal Ö� ren ci Kon se yi Ge nel Ku ru lu, An -
ka ra Y�l d� r�m Be ya z�t Üni ver si te si'nde dü -
zen len di. Ge nel Ku rul’da 2011-2013 dö -

ne mi kon sey ba� ka n� ola rak Ni hat Bu� ra A�a o� -
lu se çil di. 

Ay n� za man da Mar ma ra Üni ver si te si Ö� ren ci
Kon se yi Ba� ka n� da olan A�a o� lu, ön ce ki y�l lar -
da Ulu sal Ö� ren ci Kon se yi'nde üst dü zey ka de -
me ler de gö rev alan tec rü be li bir isim. Mar ma ra
Üni ver si te si T�b bi Bi yo lo ji ve Ge ne tik Dok to ra
ö� ren ci si olan 26 ya ��n da ki A�a o� lu’nun ulus la -
ra ra s� ya y�n lar da ma ka le le ri ve su num la r� bu lu -
nu yor. A�a o� lu, se çim son ra s� yap t� �� aç�k la ma -
da, “Ye ni dö nem de Ulu sal Ö� ren ci Kon se yi’nin
pro je le ri ile her ko nu da ö� ren ci le rin ya n�n da ola -
ca ��m” de di.

� ULU SAL KON SE Y� SEM BO L�K 
OL MA YA CAK

163 yük sek ö� re tim bi ri min den 132 ö� ren ci
kon se yi ba� ka n� n�n yer al d� �� Ulu sal Ö� ren ci
Kon se yi se çim le ri, bu y�l en yük sek ka t� l�m ora -
n�y la ger çek le� ti ril di.

Oy ço �un lu �u ile Mar ma ra Üni ver si te si Ö� -
ren ci Kon se yi Ba� ka n� Ni hat Bu� ra A�a o� lu’nun

ba� kan l� �a se çil di �i ge nel ku rul da,  Sü ley man
De mi rel Üni ver si te si Ö� ren ci Kon se yi Ba� ka n�
Fey zul lah Te cir li ise Ba� kan Yar d�m c� s� ola rak
ye ni dö nem de yö ne tim ku ru lun da fa ali yet gös te -
re cek.

Ye ni dö ne me ses ge ti re cek pro je ve et kin lik -
ler le ha z�r la nan Ulu sal Ö� ren ci Kon se yi, A�a o� -
lu ba� kan l� ��n da ö� ren ci le rin hak la r� n� ve ödev -
le ri ni sa vun mak ve ay n� za man da da ha sos yal,
da ha aka de mik or tam lar da yer al ma la r� n� sa� la -
mak için ça l�� ma lar ger çek le� ti re cek. Ulu sal Ö� -
ren ci Kon se yi’nin sem bo lik bir ku rum ol mak tan
ç� ka ca �� n� ifa de eden A�a o� lu, ö� ren ci le rin gö -
zün de sem bo lik le� mek ten zi ya de, çö zü me yö ne -
lik uy gu la ma lar la dai ma ö� ren ci nin ya n�n da ol -
ma ya ça l� �a ca �� n� söy le di. 

Ye ni dö nem de kon sey yurt için de ve yurt d� -
��n da ö� ren ci le rin fay da la na ca �� plat form lar
olu� tur ma ya yö ne lik at�m lar ya pa cak. Özel lik le
yurt d� �� et kin lik le riy le ö� ren ci le rin önü ne ye ni

f�r sat lar sun ma ya ol duk ça önem ve re cek le ri ni be -
lir ten Nihat Bu�ra A�a o� lu, “Sa nat sal ve kül tü rel
pro je ler le kül tü rü ne, ta ri hi ne ba� l� olan; gün cel
ya �an t� s� ve aka de mik ya �an t� s�y la da ha ak tif bi -
rey ler he def le yen Ulu sal Ö� ren ci Kon se yi’nin bu
yel pa ze de ye ni slo gan la r�n dan bi ri de ‘Genç lik
Me de ni ye ti’. Genç lik Me de ni ye ti, ye ni dö nem de
Ulu sal Ö� ren ci Kon se yi'nin vaz ge çil mez un sur -
la r�n dan bi ri ola rak ö� ren ci ler le bir lik te ger çek -
le� ti ril me ye ça l� �� la cak” di ye ko nu� tu.
� KON SEY YE N� DEN YA PI LAN DI RIL DI

Ulu sal Ö� ren ci Kon se yi'nin ye ni dö nem de
ge nel sek re te rli�i Do �u� Üni ver si te si'nden Ömer
Fur kan Al pay, say man l�k gö re vi ni Tur gut Özal
Üni ver si te si’nden Ta ha Em re Sa ka, e�i tim ça l�� -
ma la r� n� Cum hu ri yet Üni ver si te si Ö� ren ci Kon -
se yi Ba� ka n� Zü be yir Ömer Ka ra ka ya yü rü te cek.
Ga la ta sa ray Üni ver si te si Kon sey Ba� ka n� Tay -
gun Ön gö ren  ise D�� �li� ki ler So rum lu su ol du.
Sa� l�k, kül tür, spor ala n�n da ki ça l�� ma la r� Van
Yü zün cü Y�l Üni ver si te si Ö� ren ci Kon se yi Ba� -
ka n� Mu rat Ça kar yü rü te cek. Y�l d�z Tek nik Üni -
ver si te si'nden Sa va� Ça l� ��r ise ça l�� ma grup la r�n -
dan so rum lu. Kon se yi'nin De net le me Ku ru lu
Ba� ka n� ise An ka ra Üni ver si te si'nden Ça �a tay
Zen cir li o� lu. 
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● Basitlik �lkesi
■ �afak Ural
■ Kabalcı Yayınevi

Felsefenin sürekli soru sormas�, ama
daha da önemlisi ayn� soruya farkl�
cevaplar vermesi, hiç ku�kusuz onun
de�i�me ve geli�meye olan katk�s�n�n da
temel bir dayana��d�r. De�i�im ve
geli�imin ortaya ç�kabilmesinin en önemli
ko�ulu, görülmeyenin, dikkatlerden
kaçan�n görülmesidir. Böylece de
al���lagelenin d���na ç�kabilme olana��
sa�lanabilir. Dolay�s�yla da “geli�im”, belli
bir noktadan sonra, al���lagelenin terk
edilmesini talep etmektedir. Art�k o bilgi
sistemi için yeni bir evreden söz etmek,
onu s�radan bir de�i�imden ay�rmak ve

onu köklü bir
dönü�üm
olarak, bir
devrim olarak
görmek gerekir.
Bir bilgi sistemi,
sahip oldu�u
özelli�e göre,
kendine özgü
kabuller üzerine
kurulabilir. Bu
kabuller,
ilerlemenin ve
birikimin
dayanaklar�n�
olu�turur. Fakat
ne tür bilgi

sistemi söz konusu olursa olsun, geli�im
için bu kabullerin de�i�tirilmesinde
felsefenin çok büyük bir katk�s�n�n
olaca�� aç�kt�r. Çünkü felsefe, yukar�da
da i�aret edildi�i gibi, farkl� sorular
sorabilmek, fakat özellikle farkl� cevaplar
verebilmektir.

● Anabasis: Onbinlerin Dönü�ü
■ Ksenophon  
■ Çevirmen : O�uz Yarlıga� 
■ Kabalcı Yayınevi

Bir eve dönü� serüvenidir Anabasis. Pers
satrab� Kyros’un karde�i Artakserkses’e
kar�� giri�ti�i mücadelede hayat�n�
kaybetmesi sonucu ba�s�z kalm��,

bilinmedik
diyarlarda
yolunu
kaybetmi�
Onbinler
ordusunun zorlu
dönü�
yolculu�unda
ba��ndan geçen
olaylar�n en ince
ayr�nt�s�na
kadar
anlat�ld���, dakik
gözlemlerle
örülü bir
hikâyedir.
Atinal�
Ksenophon’un

öncülü�ünde bütün Do�u Anadolu’yu
ba�tan a�a�� kat edip sonunda denize
ula�an Onbinler’in bin y�llar�n ötesinden
gelen yurt özlemiyle dolu hayk�r��lar�
bugün hâlâ yank�lan�r gibidir.

● Ölüm Korkusunu Yenmek
■ Irvin D. Yalom
■ Kabalcı Yayınevi
■ Çevirmen: Zeliha �yido�an

Babayi�it   
Mahabharata'da sorulur: “Dünyadaki en

mucizevi �ey nedir?” Yan�t çevresindeki
insanlar�n birer birer öldü�ünü görmesine
ra�men hiç kimsenin kendisinin
ölece�ine inanmamas� olur. Yalom'a da
çok ilham vermi� bir �talyan atasözünde
ise �öyle denir: “Oyun bitti�inde, oyun
nas�l biterse bitsin bütün ta�lar ayn�
kutuya konur.”
��te bu iki anlay�� aras�nda yapaca��m�z

tercih, o k�sac�k hayatlar�m�z� nas�l
ya�ayaca��m�z� belirliyor. Yalom son
dönem eserlerinde yapt��� gibi
kendisince bu iki anlay��� uzla�t�rmaya
çal���yor. Yalom'a göre ölümü inkâr
etmek bizim mutluluk aray���m�z� baltalar.
Hayat�n gerçek anlam� en korktu�umuz
�eyle, ölümle yüzle�mekte yatar. Böylece
s�n�rl� oldu�unu duyumsad���m�z
hayat�m�z�n her an�n� çok daha bilinçli
kullanabilir ve bizim için gerçekten
önemli olan her neyse onunla
ilgilenebiliriz. Ölüm an�nda “ah ke�ke”li
bir cümle kurmamak için bizim için “as�l”
önemli olan�n ne oldu�unu “�imdiden”
görmeliyiz.
● Momo

■ Michael Ende
■ Çevirmen: Leman Çalı�kan 
■ Kabalcı Yayınevi

Momo kar��s�ndakileri, aptal insanlar�n
bile al�na parlak dü�ünceler getirtecek
�ekilde dinlerdi... Momo'nun yan�nda
oynanan oyunlar ba�ka hiçbir yerde
oynanamazd�. Ya�an�lan gün içinde çok
büyük bir s�r vard�r. Bu büyük s�r
zamand�r. Onu ölçmek için saatler ve
takvimler yap�lm��t�r, ama bunlar hiçbir
�ey ifade etmez. Herkes çok iyi bilir ki,

bazen bir saatlik süre insana ömür kadar
uzun gelirken, bazen de göz aç�p
kapay�ncaya kadar geçip gider. Çünkü
zaman, ya�am�n kendisidir. Ve ya�am�n
yeri yürektir. Bu gerçe�i hiç kimse
duman adamlardan daha iyi bilemezdi.
Bir saatlik, bir dakikal�k, hatta bir
saniyelik ya�am�n de�erini hiç kimse
onlar kadar iyi ölçemezdi. �nsanlar�n
zaman� üzerine planlar kuruyorlar. �nce
hesaplarla haz�rlanm�� planlar.
Yapt�klar�ndan kimsenin haberdar
olmamas� onlar için çok önemliydi.
Büyük kente yerle�ip halk�n aras�na
kar���rken hiç dikkat çekmemi�lerdi. Hiç
kimse fark�na bile varmadan ad�m ad�m
ilerliyor ve insanlara egemen oluyorlard�.
Zaman�n�z� çal�yorlar sevgili dostlar, kendi
istekleri u�runa sizi kand�r�yor ve
zaman�n�z� çal�yorlar... Ama Momo ve
çocuklar sizi uyar�yor... Ey insanl�k, dinle
ve anla!.. Onikiye be� kald�... Aç gözünü,
tetikte ol... H�rs�z çald� zaman�. Okuyun
ve anlay�n... zaman�n�z� çal�yorlar.
Bitmeyecek Öykü ile çok sevilen Michael
Ende'den efsanele�mi� bir eser daha...
Üstelik yine hem çocuklara hem de
çocuk kalmaya u�ra�an büyüklere...

KÖ�ES�K�TAP
Hazırlayan: Ula� YILMAZ

ulas1980@gmail.com

Tohumcu Kad�köylü ö�rencilerle bulu�acak

KADIKÖY Belediyesi çocuk yuvalar�
y�llardan sonra ilk defa birlikte “Y�llar�n

Ayr�l���na Veda, Yeni Y�la Merhaba”
yeme�inde bulu�tular. 

Yine Kad�köy Belediyesi’nin sosyal tesisi
olan Khalkedon’da bulu�an; Bahriye Üçok,
Hasan Ali Yücel, Mevhibe �nönü ve �smail
Hakk� Tonguç çocuk yuvalar�n�n çal��anlar�
keyifli vakit geçirdiler. Yeme�e kat�lanlar

çal��anlar, “Asl�nda y�llard�r birbirimizi
tan�yoruz, i�imizle ilgili çe�itli etkinliklerde,
seminer ve panellerde yanyana geliyoruz
ama ilk defa birlikte e�lenmek için buraya

geldik ve çok mutlu olduk. Görev yapt���m�z
kurum çok sayg�n, çok güzel, hem mesleki

ve ki�isel geli�imimize, hem de sosyal
geli�imimize sonsuz katk�lar� var ve severek

de yapt���m�z bir i�imiz var. Böyle bir
organizasyonla da bu güzel mekânda birlikte

olmak ayr�ca çok keyifli” diye duygular�n�
payla�t�. Geceden ayr�l�rken herkesin ortak

dü�üncesi, böyle birliktelikleri, uygun
zamanlarda tekrar etmekten yanayd�, sadece

yemekte de�il ilkbaharda pikni�e gitmek
isteyen de vard�, hafta sonu kahvalt�s�n da
bulu�mak isteyenler de. Yuva çal��anlar�
bunun bir ilk oldu�unu, bundan sonraki

organizasyonlarda yuvalara geçmi� y�llarda
eme�i geçmi� olan bütün emekli çal��anlar�

da ça��rarak daha büyük kat�l�ml� bir
bulu�ma dile�i ile mutlu bir �ekilde geceyi

tamamlad�lar.  

Yuva çalışanları
YILBAŞI YEMEĞİNDE

BULUŞTU

SER� �LANLAR 
S16420 no’lu, 29.11.2010 tarihli, Kad�köy Belediyesi
Mali Hizmetler Müdürlü�ü’nden ald���m makbuzumu

kaybettim. Hükümsüzdür. 
Erdal ÖZBAY

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
� Tual 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 Dükkan no. 2

ERENKÖY \ KADIKÖY ( Divan pastanesi soka�ı)

RESSAMLARA % 20 �ND�R�M UYGULANIR…

� Kitabı yayınlayan Kırmızı
Kedi Yayınevi: 
As�l skandal�n
okullarda kitap
okunmas�n�
yayg�nla�t�rmak
amac�yla
ba�lat�lan yararl�
bir projenin
edebiyat
eserlerine yönelik
bu türden
yakla��mlarla
zedelenmeye
çal���lmas� oldu�unu
dü�ünüyoruz. Ama
çevirmenlerin ve
yay�nc�lar�n yarg�land���
bir ülkede herhalde bu
duruma fazla da
�a��rmamak gerekiyor.
� Ele�tirmen Ömer Türke�: 
Bu sald�r�y� yapanlar�n kafalar�
pornografik. Edebiyat�n üzerinde
siyasi ba�ka otoritelerin
konu�maya ba�lad��� an, yaz�n�n
özgür b�rak�lmad��� and�r. 

� Yazar Müge �plikçi:
Yazar�n� tutsak b�rakan
bir ülke, tutsak bir
ülkedir. Kitaplara
de�il gerçekte olan
bitenlere müdahale
etseler daha iyi
olur.
� Ele�tirmen
Semih Gümü�:
Edebiyat
yap�tlar�nda
okuduklar�ndan
nefret eden
tuhaf
insanlar�n
gösterdikleri
tepkilerden

de biz b�kt�k. 
� Türkiye Yayıncılar Birli�i

Ba�kanı Metin Celâl: Tohumcu,
Abis’teki öykülerde günlük
hayat�n içindeki �iddeti, ma�dur
edilen insanlar� anlat�yordu. Ne
hazindir ki �imdi bu öyküler
nedeniyle kendisi �iddete u�rad�,
ma�dur edildi.

EDEBİYATÇILARDAN TEPKİ
‘Abis’ adlı kitabına ‘edebiyat dı�ı’ suçlamalar yöneltilen yazar

Aslı Tohumcu, bir ba�ka kitabıyla Bostancı'da Kadıköylü
ö�rencilerle bulu�acak.

Tüm bu sürecin ardından Aslı Tohumcu yoluna ‘Yok Bana Sensiz
Hayat’ kitabıyla devam edecek. Tohumcu, 13 Ocak Cuma günü
Bostancı'daki Hayrullah Kefeo�lu Anadolu Lisesi'nde olacak. 

Ulusal Ö�renci Konseyi Genel
Kurulu’nda 3.5 milyon ö�rencinin
temsili görevi Ba�kan Nihat Bu�ra

A�ao�lu’na verildi.

Üniversite gençliği temsilcisini seçtiÜniversite gençliği temsilcisini seçtiÜniversite gençliği temsilcisini seçtiÜniversite gençliği temsilcisini seçtiÜniversite gençliği temsilcisini seçtiÜniversite gençliği temsilcisini seçti

KADIKOY-5:Layout 1  1/5/12  10:30 AM  Page 1



6 6 - 12 OCAK 2012 SANATKÜLTÜR

a va� lar dai ma uzun uzun haz�rlan�r, dem -
len di ri lir ve son ra oyun ba� lar. Ya ni
çat��ma. Sa va� lar�n özün de ‘kâr h�rs�’ ya -

ni mad di ç�kar bu lun du �u nu söy ler sek san�r�m
do� ru bir sa de le� tir me yap�lm�� olur. Edep siz -
ce bir �ey ler da ha öne sü re lim: Sa va� ta ge nel -
lik le sa va� lar� dü zen le yen ler öl mez. Kim le rin
ha yat lar�n� kay be de ce �i bel li dir ve öy le olur.
Ye ni za man lar�n sa va� lar�, ya ni sa na yi
ça��ndan iti ba ren dü zen le nen ham mad de ve
el bet as�l ener ji kay nak lar�n�n el de edil me si
amac�yla ol mak ta de �il mi dir? Bat� âle mi; ya ni
as lî sa va� dü zen le yi ci le ri on la ra isim ler de ta -
kar lar: 1. Dün ya Sa va��, 2. Dün ya Sa va�� gi bi.
Asl�na ba kar san�z ‘bar��’tan en çok söz eden ler
en sa va� kan olan lard�r. Ne re de çat��ma var sa
bak�n; ora da ön de ge len bar�� tel lal lar�n� gö rür -
sü nüz…

Za ten dik kat le göz ler se niz sa va��n ade ta
sü rek li ol du �u nu gö rür sü nüz. Yer yü zü harp et -
me den du ra ma mak ta gi bi dir. �öy le 1920’li
y�llar�n ba� lar�ndan 1939’a ka dar bir du rak sa -
ma gö rün se bi le, o de vir de tam bir ‘sa va�
dem li �i’ say�l�r. Uzak As ya’da, Af ri ka’da ufak
te fek iti� me ler den son ra 1939’da alev ler ye ni -
den yük se li ver di. Ye di y�l dün yan�n ön de ge len
zen gin le ri ham mad de kay nak lar� için bo �u� tu.
Bu bo �u� ma ön ce ki le re gö re çok da ha faz la
kanl� ol du �u ve umul ma yan, bek len me yen güç
den ge le ri ne se bep ol du �u için, ba� peh li van lar
zo run lu ola rak an la��r gi bi ol du lar… Ki mi si ‘raz�
ol mak’ zo run da kald�. ‘Bir le� mi� Mil let ler’ de -
nen ör gü tü kur du lar; bar�� için… Ama güç lü
olan lar ör gü tün içi ne ör güt yer le� tir me yi de
unut mad�lar: ‘Gü ven lik Kon se yi’… Pe ki BM
Ge nel Ku ru lu ne den yet me di ki? Güç lü le rin ör -
güt mo de li ni, say�sal ço �un lu �u olu� tu ran güç -
lü le rin d���nda ki ül ke ler ku zu ku zu ka bul et ti -
ler… Art�k bar��� da sa va�� da kon trol ede cek
‘bü yük le rin kon tro lün de’ bir ulus la ra ras� bü rok -
ra si yer yü zü sah ne si ne ç�kt�.

Ne var ki dün ya sa va �a has ret kal mad�. He -
men 1950’de ‘Ko re Sa va��’ de nen ar be de ve
ar kas�ndan Gü ney As ya’da Vi et nam; Hin dis -
tan-Pa kis tan ayr�l���na va ran çat��ma; Ce za -
yir’de ate�; 1948 do �um lu �s ra il ile M�s�r ve Su -
ri ye aras�nda ki vu ru� ma lar; Af ga nis tan’da ki
çok oyun cu lu cenk ler; �ran ile Irak aras�nda
tan zim edi len ye di se kiz y�ll�k ça ta/pa ta; hat ta
�n gi liz kru va zö rü nün bat�r�lmas�na ka dar va ran
Ar jan tin-�n gil te re aras�nda ki Falk land Adas� kri -
zi; sö züm ona bar�� dev rin den hat�rla na bi le cek
ate� li dü zen le me ler dir. Ni ha yet, 1990’lar dan
iti ba ren Irak mer kez li ate� alan�yla gü nü mü ze
ka dar in sanl�k sa va �a muh taç b�rak�lma dan
ula��ld�.

�im di her gün bi raz da ha �s�t�lan bir or tam -
da da ha �id det li çat��ma lar�n ko ku su yük se li -
yor. An la��lan Çin s�n�r�ndan bat�ya do� ru, Af -
ga nis tan, Pa kis tan, �ran, Irak, �ran Kör fe zi ve
Arap Yar�ma das�’n�n pet rol bey lik le ri, So ma li,
Su ri ye ve Ku zey Af ri ka’y� kap sa yan za ten mev -
cut iti� kak�� böl ge si, da ha yo �un luk lu bir
çat��ma alan� ola cak. Eh, bu de fa Av ru pa yor -
gun ve sa va� alan� ol mas�n� ge rek ti ren be re ket -
li bir böl ge de �il. Dev le rin bir bi riy le kap��mas�
do layl� ara zi ler de ola ca �a ben zi yor. Unu tul -
mas�n ki za man�m�zda ki bü yük çat��ma lar�n
çok da ha in ce lik li, ti tiz bir �e kil de dü zen len me -
si ge rek. Çün kü si lah tek no lo ji si art�k ak�l al maz
bi çim de az man la��p çe �it len di. Üs te lik uzak tan
ku man dal�… Tah ri bat� ge rek ti �i öl çü ve bi çim -
de ayar la man�n bi le müm kün ol du �u söy le ni -
yor. Bu du rum da tek no lo ji ye sa hip olan lar sa -
va��n ce re yan ede ce �i sa hay� el bet ken di co� -
raf ya lar�n�n d���ndan se çip be lir le ye cek ler dir.

Or ta do �u, 1900’ler den be ri pay la��la ma yan
bir ener ji kay nak lar� yö re si. Pay la��m so run lar�
a�a�� yu kar� 1918’de ki �ek liy le kalm��t�.
1945’te bi le �n gi liz le rin dü zen le di �i kur gu de -
�i� me di. 1991’de ABD’nin dün ya ya bak���n�
ses len di ren ba� kan lar� Ba ba Busch “King dom
of God” (Tanr� �m pa ra tor lu �u)ndan bah set ti ve
Irak is ti la pro je si ni ba� lat�rken Yak�ndo �u’da ki
bel li böl ge le ri kas te de rek “..tanr�lar�n do la�t���
top rak lar” ifa de si ni kul land�… Ya ni ‘kut sal top -
rak lar’… Ki me gö re kut sal ol du �u bel li. O za -
man baz� uyan�klar (!) he men de li le ne rek “ho�
gel din ye ni Or ta ça�” fi lan gi bi söz ler le kos ko ca
ABD Ba� kan�’n� ele� tir mi� ler di.. Bun lar� hat�rla -
mak ta fay da vard�r. Der ken Irak i� gal edil di;
son ra Arap ça ko nu �an ül ke ler de �en lik ler (!)
ba� lad�. Dü zen le yi ci ler, ya ni re ji sör ler ve re ji
asis tan lar� se zar yen le do �urt tuk lar� ço cuk la ra
‘ba har’ is mi ni takt�lar.

Bir yan dan da vars�l ül ke le rin ya ni dü zen le -
yi ci le rin he men hep sin de bir eko no mik zor luk -
lar man zu me si dir; ald� ba��n� yü rü dü. Ön lem
al�nd�; ABD’de ki ipo tek kay nakl� kriz bit ti der -
ken, Av ru pa’da ye ni le ri sö kün et ti. Ja pon ya’n�n
ba��na ol mad�k dert ler gel di. Za ten pet rol süz
fu ka ra lar son on y�ld�r ‘du ra �an’ bir eko no mi ye
tak�l�p kald�lar. �h ti yar Av ru pa iki ara da bir de re -
de kuy ru �u dik tut ma ya çal���yor. Ama dert le rin
ar kas� ke sil mi yor. Ko lay m�; uzun y�llar yer yü zü -
nün ba� ka yer le rin den dev �i ri len ser vet ler le ya -
�a ma ya al��t�ktan son ra fe da kârl�k, ke mer
s�kma da ne re den ç�kt�?

Hiç unu tul mas�n; bü yük in sanl�k yang�nlar�,
dai ma böy le pa ra/pul s�k�nt�lar�ndan, özel lik le de
zen gin ül ke le rin do yum suz aç göz lü lük le ri ni bes -
le me ih ti yac�ndan do �ar. Vars�l; kay ba kat la na -
maz lar. On lar�n kayb�n� el bet dün yan�n dar ge lir li
in san lar�n�n ya �ad���, ma lum ta bir le az ge li� mi�
yö re ler öde me li dir! Geç mi� te ol du �u gi bi.

“O hal de gel sin sa va�…” öz le mi nin rüz gâr�
�id det le ni yor de sem, lüt fen fe la ket tel lall���
yap�yor de me yin; ya da de yin.

Sa va� de yin ce; onun da çe �it li hal le ri ola -
cakt�r, ye ni mo del le ri gö rü le cek tir.

Murat  KATOĞLU

S

SAVA� MI
DEMLENMEKTE?
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�
s tan bul Dev let Ope ra ve Ba le si, ilk ka d�n
ope ra sa nat ç� s� sop ra no Me ral Men de -
res’i 78 ya ��n da kay bet ti. �lk kez 1960

y� l�n da, o za man ki ad�y la �s tan bul �e hir
Ope ra s�’nda sah ne le nen Tos ca’da se yir ci
kar �� s� na ç� kan ope ra sa nat ç� s� Me ral Men -
de res, geç ti �i miz y�l ya p� lan Dev let Ope ra
ve Ba le si’nin 50. y� l� �e re fi ne Ge nel Mü dür
Ren gim Gök men ta ra f�n dan sa nat ödü lü ne

la y�k gö rül mü� tü. 
Men de res, Gök men’e hi ta ben yap t� -

�� ko nu� ma da AKM’nin ka pan ma s� ne -
de niy le bir kaç fark l� bi na da fa ali yet le ri -
ne de vam eden �s tan bul Dev let Ope ra ve
Ba le si için, “Bi zi bu gö çe be lik ten kur ta -
r�n!” söz le riy le ko nuk lar dan bü yük al k��
al m�� t�. 

Me ral Men de res, 28 Ara l�k Çar �am -
ba gü nü Ka d� köy Be le di ye si Sü rey ya
Ope ra Sah ne si’nde dü zen le nen tö ren le
son kez se ven le ri ni se lam la d�. Tö ren de
bir ko nu� ma ya pan Dev let Ope ra ve Ba le si
Ge nel Mü dü rü Ren gim Gök men “Ope ra ve
ba le dün ya s� da ha çok ke net len me li, da ya -
n�� ma için de ol ma l�” de di. Men de res’in en

ya k�n ar ka da �� Me ral
Ma ni za de de dost luk la r� -
n� an lat t�. 

Me ral Men de res’in
ce na ze si, Mal te pe Mer -
kez Ca mi si’nde k� l� nan
ikin di na ma z� n� mü te -
akip, Kü çük ya l� Me zar l� -
��’nda def ne dil di.

�an e�i ti mi ni Bel k�s
Aran’dan alan Me ral
Men de res, 1959 y� l�n da
�s tan bul �e hir Ope ra -

s�’n�n aç t� �� s� na v� ka za na rak ilk so list sop -
ra no sa nat ç� s� ol du. Çar p� c� se si ve güç lü
tek ni �iy le ken din den son ra ki bir çok ku �a ��
da et ki le yen Men de res, “Tu ran dot”, “Ma -
dam But terfly”, “Hoff man’�n Ma sal la r�”,
“Mac beth” ve “Car men”in de ara la r�n da
bu lun du �u ope ra ta ri hi nin önem li eser le rin -
de so list ola rak oy na d�.

Cemal Süreya Kültür Sanat
Derne�i’nce düzenlenen 2011
Cemal Süreya �iir Ödülü’nde
Mustafa Öne�, Sennur Sezer,
Egemen Berköz, Müslim Çelik

ve Enver Ercan’dan olu�an
seçici kurul, kitap dalında

Ahmet Ada’yı “Yoktur Belki
Ahmet Ada Diye Birisi” yapıtıyla
birincilik ödülüne de�er buldu.

Ayrıca Ümit Manay’ın
“Gökku�a�ı Gece Çıkar” kitabı
ba�arı ödülü kazandı. Dosya

dalında “Karaa�aç” adlı
dosyasıyla Naze Nejla
Yerlikaya ve “Aynalar” adlı

dosyasıyla Serap Aslı Araklı ba�arı
ödüllerini kazandılar.

Cemal Süreya Anma ve �iir Ödülleri

Töreni, �airin 22. Ölüm yıldönümü
olan 9 Ocak 2012 Pazartesi günü
saat 20.00’de Kadıköy Belediyesi

Caddebostan Kültür Merkezi Büyük
Salon’da yapılacak.

Foto�raf ö�rencileri sunar:
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�STANBULLULAR için Bahçekap� Nimet Abla Piyango

Bileti gi�esi, Noel Baba kadar ünlü bir y�lba��
simgesidir. Her y�lba��nda verilen dudak uçuklatan
y�lba�� çekili�i ikramiyesi birçok insan�n akl�n� çeler.

Binlerce bilet aras�ndan kazanacak numaray� çekmek
ise tam bir talih meselesidir. Talih ku�unun sizi seçmesi
gerekir. ��te tam bu a�amada yard�m�n�za �ansla ilgili

inançlar yeti�ir. Bu inançlardan biri de Nimet Abla
gi�esidir. Birçok piyango bileti mü�terisi Nimet Abla
gi�esini u�urlu

sayar ki her y�lsonu
önünde uzun uzun
kuyruklar olu�ur. 

1928 y�l�nda e�inin
dükkân�nda bilet

satmaya ba�layan
Nimet Abla, 1931

y�l�nda satm��
oldu�u biletlerden
birine 100 bin lira
büyük ikramiye
vurunca, o y�la

damgas�n� vurur.
Zaman�n büyük
gazetelerinin ilk

sayfalar�nda
yay�nlanan

röportajlar�n�n
ard�ndan, “Nimet
Abla u�urludur”
inanc� yay�lmaya

ba�lar. Her
y�lba��nda çok

fazla bilet satt���
için de ödül

kazanan bileti
satma ihtimali her

zaman yüksek
olur. Böylece u�urlu inanc� ç�� gibi kendi kendini
büyütür. Y�lba�lar�na yak�n tarihlerde Nimet Abla

gi�esinin etraf�nda kendine yer açan birçok piyango
bileti sat�c�s�, Nimet Abla’n�n uzun kuyruklar�na

girenlere bilet satmaya çal���r.“K�smetinizde varsa
buradan da ç�kabilir” cümlesini tüm bilet sat�c�lar�n�n

a�z�ndan duyabilirsiniz. ��te bir “fenomen” haline gelen
Nimet Abla Gi�esi’ni ve etraf�ndakileri, Moda’da iki

y�ld�r faaliyette olan �stanbul Hat�ras� Foto�raf
Merkezi’nin burslu ö�rencileri foto�raflad�.

Sayfalar�m�zda gördü�ünüz foto�raflar; Serkan Ali
Çiftçi, Melis Uzun ve Irina Rabinovich taraf�ndan 3 gün
gibi k�sa bir sürede haz�rland�. Bir ödev olarak ç�kan bu

proje, bir belgesel çal��ma veya fotoröportaj de�il.
Nimet Abla gi�esi ve etraf�ndaki piyango bileti sat���n�

anlatmaya çal��an foto�raflar “bir ödevin s�n�rlar�n�
zorlad���” için gazetemizde…

�lk kadın opera sanatçımız, Tosca temsilinin ilk
sopranosu Meral Menderes 78 ya�ında hayata

gözlerini yumdu. Menderes, Süreyya Operası’nda
düzenlenen törenle sonsuzlu�a u�urlandı. 

Fo to� raf lar: Ar zu �� GÜ ZAR

● Semra ÇELEB�

T�YATRO 3'ün sahneledi�i “Kocas�n� Pi�iren
Kad�n” oyunu 9 Ocak'ta Kad�köy Belediyesi

Bar�� Manço Kültür Merkezi sahnesinde
seyirciyle bulu�uyor. 6 ve 20 �ubat tarihlerinde
de ayn� yerde sahnelenecek olan oyun; de�i�ik
yorumuyla izleyicilerin zihninde farkl�
izlenimler b�rakarak erkek figürünü en

ç�plak haliyle gözler önüne seriyor.
Son yüzy�l�n en çok tart���lan

sorunsal� olan aldatma konusuna
i�neleyici bir üslupla yakla�an

“Kocas�n� Pi�iren Kad�n” bir taraftan
durumu en yal�n haliyle ortaya

koyarken bir yandan da asl�nda hangi
taraf�n hakl� oldu�u konusunda farkl�
bak�� aç�lar� sunuyor. Acaba aldatan

m� hakl�, aldat�lan m�, yoksa
duygular�na engel olmay� reddeden
ve safça â��k olan üçüncü �ah�slar
m�? Yoksa hepsinin kendine göre
çok da geçerli sebepleri var m�?
Oyun, erke�ini mutlu
etmenin yolunun ona

tad�na doyulmaz yemekler
pi�irmek oldu�una inanan
Hilary ile hayat�n asl�nda
zevkten ibaret oldu�unu
dü�ünen Laura'n�n ayn�
erkek için sürdürdü�ü

mücadeleyi konu al�yor. Biri
anaç biri vah�i iki kad�n�n

aras�ndaki çeki�me bir gün
öyle bir noktaya var�yor ki bu

birbirine dü�man iki kad�n

kendilerini bir gece ayn� kaderin bir
parças� olarak buluyor. Hilary’nin
mutfa�� ve Laura’n�n yatak odas�

aras�nda mekik dokuyan
doyumsuz Kenneth ise

beklenmedik bir sürprize kurban
gidiyor.

ÇÖZÜM KOCAYI
P���RMEK M�?

Y�llarca ayn� yast��a ba�
koydu�u kocas�n� art�k sadece

pi�irdi�i enfes yemeklerle
heyecanland�rabilen Hilary ile

tutkunun sembolü, a�k�n göbek ad� ama bunun
d���nda pek de bir �eyden haberi olmayan
Laura aras�nda karars�zl�klar�n en komi�ini

ya�ayan Kenneth, art�k kendisinin hangi kad�na
ait oldu�unun bile fark�nda de�ildir. Peki

izleyiciler bu problemin içinden ç�kabilecek mi?
Seyircilere çok da yabanc� gelmeyecek bu

durum, asl�nda y�llard�r erke�in
çözülemeyen en büyük sorunsal�.
Doymak bilmeyen insano�lunun

halleri, dayat�lm�� “erkeklik”,
“kad�nl�k” rolleri... Oyun erkeklerin

çocuksu karakterinin, kad�n�nsa ince,
hassas ve bir o kadar vah�i ruhunun
ezelden beri de�i�medi�ini ortaya

koyuyor. Sonuç olarak bu olay tarihin
en ba��na, kad�nla erke�in yaprakl�

haline kadar gidiyor. 
KADIKÖYLÜ YEN� B�R GRUP:

T�YATRO 3
Rasimpa�a Mahallesi’nde bulunan ve

2011 y�l�nda Melisa �clal Gürmen,
Zeki Çelik ve Mehmet Gürmen

taraf�ndan kurulan Tiyatro 3, bu y�l ilk kez
seyircisiyle bulu�uyor. Tiyatro 3’ün

kurucular�ndan Mehmet Gürmen, “Dinamik,
enerjisi yüksek ve cesur bir tiyatro olma

yolunda ilerleyen Tiyatro 3, estetik ve sanatsal
kayg�lar�n�n yan� s�ra, bulu�tu�u her seyirciyi bir

sonraki oyunda yine ayn� koltuklarda misafir
ederek kendi seyircisini yaratmay� hedefliyor.

Her yeni oyunda kendini yenileyerek
seyircisinin kar��s�na ç�kacak olan Tiyatro 3,
içinde ya�ad��� topluma ve tiyatro sanat�na

hizmet etme heyecan�yla motive oluyor” diyor.
www.tiyatro3.com

‘Kocasını Pişiren Kadın’ Kadıköy’de!
Dünyanın çe�itli �ehirlerinde farklı
rejilerle sahneye konan ‘Kocasını

Pi�iren Kadın’ oyunu, Tiyatro 3
yorumuyla yeniden sahnelerde yerini
aldı. Kadıköylü oyunculardan olu�an
Tiyatro 3’ün bu ilk oyunu, yeni yılda

Kadıköy’de perde açacak. 

Cemal Süreya
�iir Ödülü’nün
bu yılki sahibi

Ahmet Ada
oldu.

Dereceye
girenler, �airin

ölüm
yıldönümü

olan 9 Ocak’ta
CKM’deki

anma
töreninde
ödüllerini

alacak. 

Tılsımlı bir söz seninki Cemal Abi
Mezopotamya’yı dolanıp gelmi� sıcak
kullanılmamı� bir gök altında
emziren ölü do�mu� çocukları

Bir çiçek, söze atılmı� dü�üm, aya�ı
burkulmu� bir at, arasta serinli�i,
sayrıları iyile�tiren bu�ulu söz seninki
durmadan kanayan Cemal Abi

Dara�acında Pir Sultan perçemi,
çapaçul tarih, Frikya bu�dayı, geçilir
bir yoldur toprakçıl �iirin Cemal Abi
bütün kök bitkiler onu sevdi

Bo�azımda dü�ümlü lokma,
Harputlu bir türkü, zeytin ve nar çiçe�i,
Karacao�lan Türkçesi �iirin Cemal Abi,
bütün çiçekçi kızlar onu sevdi...

2011 Cemal Süreya �iir Ödülü’nde Kitap dalında
ödül alan Ahmet Ada’nın Cemal Süreya �iiri: 

Cemal Süreya

20 May�s 1947’de Ceyhan’da do�du.
Ceyhan Lisesi’nde okurken ö�renimini

yar�da b�rakmak zorunda kald�. Kayseri’de devlet memurlu�u
yapt�. 1993’te emekli oldu, 2002 y�l�nda Mersin’e yerle�ti. Türkiye
Yazarlar Sendikas� üyesi. �lk �iiri ‘Tabuttur Kitaplar’ 1966 y�l�nda
Soyut’ta yay�mland�. Sanat ve edebiyat dergilerinde �iir ve �iir
üzerine yaz�lar�yla göründü. Kimi �iirleri Frans�zca, Almanca,
�ngilizce, Kürtçe dillerine çevrildi. 1980’li y�llar �iirinin önemli

temsilcileri aras�nda yer al�r. �iirlerinin �kinci Yeni �iir havzas�ndan
beslendi�i gözlense de kendine özgü lirik bir �iir kurdu. Gerçekçi
tutumlardan beslenen, destans�, lirik, hüzünlü ve incelikli �iirler

yazd��� ele�tirmenlerce dile getirildi. Poetik yaz�lar�ndan olu�an ‘�iir Okuma Duraklar�’
(2004) adl� kitab� modern �iir bilgisi içeren bir el kitab� olarak de�erlendirildi. 2006

y�l�nda Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nde ‘40’�nc� Sanat Y�l�nda Ahmet
Ada’n�n �iiri’ konulu bir sempozyum düzenlendi, sempozyum bildirileri ‘Ahmet
Ada’n�n �iirine Bak��lar’ ad�yla yay�mland� (2009).

AHMET ADA

K�MD�R

�stanbul Hatırası
Foto�raf Merkezi’nin

burslu ö�rencileri,
yaptıkları projeyle

‘umut kapısı’ Nimet
Abla Milli Piyango

Gi�esi’ni foto�rafladı.
Cemal SÜREYA ödüllerle an�lacak

Menderes, DOB’un 50.yılı �erefine
sanat ödülünü almı�tı.
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● Semra ÇELEB�

Y�l lar d�r Zi ver bey’de ki o gü zel ko -
nak ta yüz ler ce ti yat ro a�� �� gen ci
a��r la yan Müj dat Ge zen Sa nat

Mer ke zi, so nun da ye ti� tir di �i ö� ren ci le rin
pro fes yo nel bir ti yat ro gru bu kur -
ma la r� na da �a hit ol du. Ço -
�un lu �u MSM’den me zun
ve Ka d� köy’de ya �a yan
genç le rin olu� tur du �u
Pa so Ti yat ro, ilk
oyun la r� “Dur Bi
Dak ka”yla ad�n dan
söz et tir di, bun dan
son ra da çok ko nu �u -
la ca �a ben zi yor. Oyu -
nun ya za r� Apo Ka ya ve
ba� rol oyun cu su Der ya
Ka ra da�’la bir za man lar ö� -
ren ci si ol duk la r� �im diy se e�it -
men lik yap t�k la r� Müj dat Ge zen
Sa nat Mer ke zi’nde bu lu� tuk, Pa so Ti yat -
ro’dan ve ilk oyun la r�n dan ko nu� tuk.

� �ki niz de Müj dat Ge zen’in ö� ren ci -

le riy di niz. Bu okul la ve Müj dat Ho ca’yla
hi kâ ye niz na s�l ke si� ti?

Apo Ka ya: Ben Müj dat Ge zen Sa nat
Mer ke zi’ne 18 ya ��n da Di yar ba k�r’dan gel -
dim. 1996 y� l�y d�. 2000’de me zun ol duk tan
son ra Mus ta fa Ala bo ra’ya asis tan l�k yap -
t�m. Ar d�n dan, Müj dat Ge zen Sa nat Mer -
ke zi’nde Oyun cu luk ders le ri ver me ye ba� -
la d�m ve hâ lâ de vam edi yo rum. Der ya’yla
fark l� bir pro je de kar �� la� t�k. Ne ka dar ye te -
nek li ol du �u nu gö rüp bi zim oku la gir me si -
ni öner dim. Ve y�l lar son ra ben bir ti yat ro
oyu nu yaz d�m, Der ya da ba� ro lün de oy nu -
yor. Eki bi miz de ki ar ka da� la r�n bü yük ço -
�un lu �u bu okul dan ye ti� ti. Ya ni bi zi bu -
lu� tu ran nok ta Müj dat Ge zen.

Der ya Ka ra da�: 13 ki �i lik bir oyun cu
kad ro muz var. Apo’yla be ra ber 14
MSM’li yiz, iki ar ka da �� m�z sa d� �a r� dan ka -
t�l d� lar. He pi mi zin or tak nok ta s� MSM ve
Apo. Ben de Apo ile ta n�� t�m, be ni kon ser -
va tu va ra bu la� t�r d�, iyi de yap t� (gü lü yor).
Ön ce sin de ama tör grup lar da oy nu yor dum
za ten ama Apo’nun tav si ye siy le pro fes yo -
nel bir e�i tim al ma ya ka rar ver dim. Ba na
Müj dat Ge zen Sa nat Mer ke zi Kon ser va tu -

va r�’n� öner di, bu oku la ha z�r la d�,
ka zan d�m. Son ra s�n da e�it -

men li �i mi de yap t�. Me zu -
ni yet oyu nu mu da ç� kar -

d�. Son ra s�n da da pro -
fes yo nel ha yat ta or tak
nok ta da bu lu� tuk. Yaz -
d�, yö net ti biz de oy na -
d�k. 

� Sen de MSM’de
e�it men lik ya p� yor sun

de �il mi?
Der ya K.: 2007’de

me zun ol dum. Bir sü re
Müj dat Ge zen’in asis tan l� �� n�

yap t�m, �im di de bu okul da e�it -
men lik ya p� yo rum.
� “Pa so Ti yat ro”nun an la m� ne dir?

“Sa de ce ti yat ro” mu yok sa “ö� ren ci, genç
ti yat ro su” an la m�n da m� pa so?

Apo K.: Böy le bir al g� ç� k� yor sa ka bu -
lü müz dür ama bi zim söy le mek is te di �i miz
“dai ma ti yat ro”. 

� Ço �un luk la genç ti yat ro cu lar dan
olu �u yor de �il mi Pa so?

� Der ya K.: Top lam 16 ki �i -
yiz ve evet genç ler den, bü yük ço -
�un lu �u MSM Kon ser va tu va -
r�’ndan me zun ar ka da� la r� m�z dan
olu �u yor. Ekip te e�i tim siz kim se
yok. 

� Bu yaz d� ��n ilk oyun mu?
Apo K.: Evet, yaz d� ��m ilk

oyun. Da ha ön ce bir kaç de ne mem
ol mu� tu ama 2 per de lik böy le
uzun bir oyun yaz ma m�� t�m. Sa -
n� r�m bir bi ri ki min so nu cu böy le
bir �ey ç�k t� or ta ya. �ki y�l ön ce bir
�ey yaz ma y� dü �ü nüp dü �ün me di -
�im so rul sa “As la” der dim. 

� HA YA TA ‘DUR B� DAK KA’
� “Dur Bi Dak ka”dan bah se de lim mi

bi raz? Hak k�n da ki ele� ti ri ler ol duk ça
olum lu…

Apo K.: “Dur Bi Dak ka” fan tas tik bir
ko me di. Oyun öbür dün ya da, Araf’ta ba� l� -
yor. Bir me le �in ha ta s�y la tür kü cü Sa lih
ölür. Me lek ler bu ha ta la r� n� te la fi et mek is -
ter ler an cak gö rür ler ki, onu dö ve rek öl dü -
ren maf ya vü cu du nu da par ça la y�p yok et -
mi� tir. Me lek ler de tür kü cü nün ru hu nu ba� -
ka bir be de ne koy ma ya ka rar ve rir ler. Bu
be den, ola y� gör dü �ü için maf ya ta ra f�n dan
araç la ezi len ve bit ki sel ha ya ta gi ren gör gü
�a hi di nin be de ni ola cak t�r. Me lek ler böy le -
ce ha ta la r� n� te la fi ede cek ler dir. Ama ace mi
me le �i miz, tür kü cü Sa lih’in tüm ha f� za s� n�
sil me yi unu tur. 

Der ya K.: As l�n da bir sür pri zi miz var.
Bu nu da ha ön ce söy le mi yor duk ama ar t�k
söy lü yo ruz. Gör gü �a hi di nin ad� Ay han ol -
du �u için er kek ol du �u dü �ü nü lü yor ama
as l�n da bir ka d�n! Ya ni tür kü cü Sa lih sos -

ye tik bir ka d� n�n be de nin de dö nü yor ha ya -
ta. Hi kâ ye o za man ba� l� yor i� te. Ka d�n
uyan d� ��n da Sa lih ola rak bu lu yor ken di ni
ama Apo o ka dar ze ki ce yaz m�� ki oyu nu,
hor mon lar dev re ye gi rin ce her �ey da ha bir
kar ma ��k la �� yor.

Apo K.: Bi ze bu oyu nun öner me si ni
so ru yor lar. Öner me miz �u:
“Ölür se niz ge ri dön me yin!” (gü -
lü yor). Bu i�in es pri si ta bi. As l�n -
da �u: iki fark l� kim lik te, fark l�
kül tür de hat ta fark l� cin si yet te ki
in san lar ay n� ça t� al t�n da bir le� ti -
�in de ko mik du rum lar da or ta ya
ç� k� yor. Tür ki ye’nin en gü zel ya -
n� da bu za ten.

� ‘MÜJ DAT HO CA
B�R DON K� �OT’

� Se yir ci den gü zel tep ki ler
al d� n�z m�?

Der ya K.: Her oyun son ra s�
çok gü zel tep ki ler al� yo ruz. �z le -
yen ler bir da ha iz li yor. Ya �a d�k -

la r� bir çok s� k�n t� dan bu oyun sa ye sin de
s�y r�l d�k la r� n� söy lü yor lar. 

� Müj dat Ge zen iz le di mi oyu nu?
Der ya K.: �z le di ve çok be �en di. Müj -

dat Ho ca za ten bu oku lu da ti yat ro yu da ö� -
ren ci le ri ne ema net et mek üze re aç t�, mül ki -
ye ti de ken di sin de de �il dir, ö� ren ci le rin de -
dir za ten. Ken di ö� ren ci le ri nin eli nin ka -
lem tut tu �u nu gör mek ten çok mut lu ol du.
En bü yük des te �i de on dan al� yo ruz. 

Apo K.: Tür ki ye’de ti yat ro yap mak
için ça ba la yan çok genç var. Sah ne, kos tüm
bul mak, bun la r�n hep si bü yük bir prob lem.
Müj dat Ho ca bi zim s�r t� m�z da ki tüm bu
yük le ri al� yor. Yel de �ir men le ri ne kar �� sa -
va �an bir Don Ki �ot ben ce. Onun bi zim le
gu rur duy du �u ka dar biz de onun la gu rur
du yu yo ruz.

Der ya K.: As l�n da ar ka m�z da ko ca ko -
ca isim ler var; Müj dat Ge zen, Sa va� Din -
çel, Mus ta fa Ala bo ra… Me se la Mus ta fa
Ho ca, oyu nu iz le di ve fi nal de bi zi ayak ta
al k�� la d�. Bi zi çok ono re et ti.
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Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvarı’ndan mezun genç tiyatrocuların
kurdu�u Paso Tiyatro, kendilerinin yazıp oynadı�ı ‘Dur Bi Dakka’ adlı komedi

oyunlarıyla ustalardan ve tiyatroseverlerden tam not aldı. 

Ekim
ayında ilk kez

seyirciyle bulu�an ‘Dur
Bi Dakka’, Kadıköy’den
sonra Mecidiyeköy’deki

Tiyatro Karnaval’da oynadı.
Paso Tiyatro, Ocak ayından

itibaren yeniden
Bahariye’deki Müjdat
Gezen Tiyatrosu’nda

seyirciyle
bulu�acak.
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Udi bes te kâr ve ko ro �e fi Ca ner Ba k�r, 22
Ara l�k ak �a m�, CKM’de Ka d� köy Be le di -
ye si Mü zik Gö nül lü le ri ev sa hip li �in de

dü zen le nen, ya p�m ve yö ne ti mi Ne si be Mü se vi -
to� lu’na ait  56. “An� lar ve Mü zik” prog ra m� n�n
ko nu �u ol du.

Ka d� köy Be le di ye si Gö nül lü Ko ro la r� (Mo da,
Kri ton Cu ri ve Fe ner bah çe) ile Avu kat lar Ko ro su,
�� Ban ka s� Emek li ler Ko ro su ol mak üze re be� ay r�
ko ro nun �ef li �i ni ya pan Ca ner Ba k�r’�n bu an lam l�
ge ce si ne, ye ti� tir di �i ko rist ler de iz le yi ci ola rak ka -
t�l d� lar. Sa nat ç� n�n ya �am bel ge se li nin bar ko viz -
yon da gös te ril me si nin ar ka s�n dan, so list ler Se rap
Du yal, Ser pil Çam ve Ömer Okur Ca ner Ba k�r’a ait
bes te ler ile Türk Sa nat Mü zi �i nin se vi len eser le rin -
den olu �an bir kon ser ver di ler. 

Ya �a m�, sa na ta olan il gi si, ho bi le ri,  ge le cek te -
ki he def le ri ile unu ta ma d� �� an� la r� n� da iz le yi ci ler
ile pay la �an sa nat ç�, ken di si ne en bü yük mut lu luk

ve ren �e yin ko ro �ef li �i ol du �u nu söy le di. Bugü ne
ka dar 56 prog ram da yü zü a� k�n ta n�n m�� sa nat ç� n�n
ya �am bel ge se li ni ha z�r la ya rak su nan Ka d� köy Be -
le di ye si Gö nül lü Mer ke zi Yö ne tim Ku ru lu Üye si
ve Sa nat So rum lu su Ne si be Mü se vi to� lu, ge ce nin
so nun da Ca ner Ba k�r’a sa nat ya �a m�n da ba �a r� lar
di le ye rek bir te �ek kür pla ke ti ver di. Üs kü dar Mu si -
ki Ce mi ye tin de ye ti �en ve kon ser va tu var e�i ti mi nin
ar d�n dan he men he men tüm ya �a m� n� Türk Sa nat
Mü zi �i ile dol du ran Ca ner Ba k�r’�n Ka d� köy’de bir
ens trü man ta mir dük kâ n� ve bi ni a�an ta� plak ko -
lek si yo nu bu lu nu yor.

Y�l lar ca ün lü sa nat ç� la r�n ar ka s�n da ga zi no
prog ram la r�n da yer alan sa nat ç�, bir dö nem Ka d� -
köy Be le di ye si Bes te Ya r�� ma s�n da jü ri ola rak da
gö rev yap t�.
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‹nal AY DI NO⁄ LU

ok ba �a r� l� i� ya �a m� olan bir ha n� me fen di an la t� -
yor du: “Ev len dik ten bir y�l son ra e�im le önem li
prob lem ler ya �a ma ya ba� la d�k. Her iki miz de or -
ta ya� ta ev len mi� tik. Geç mi �i miz den kay nak la -
nan al�� kan l�k lar ya �a ma m� z� �s t� rap ha li ne ge ti ri -

yor du. Öz ve ri de ne me le rim bo �a git ti. Bu ara da s� k�n t� -
dan tam 14 ki lo al d�m. O gün ler de ya k�n ar ka da� la r�m
san ki ev li lik ten kay nak la nan prob lem le ri mi pay la� mak
is ter ce si ne her an ya n�m day d� lar. S� k�n t� la ra da ya na -
ma y�p mah ke me ye ba� vur dum. Ba z� fe da kâr l�k lar ya -
pa rak bo �an d�k. Bo �an ma n�n s� k�n t� la r� n� yi ne ay n� ar -
ka da� la r�m pay la� t�. Bo �an d� ��m da 46 ya ��n day d�m.
To par lan ma, ken di me bak ma ve da ha co� ku lu bir ha -
yat ya �a ma ka ra r� al d�m. Bir y�l da 18 ki lo ver dim; sos -
yal ya �a m� m� zen gin le� tir dim. Hu zu rum ar t�n ca i�im de -
ki iler le me ler da ha h�z l� ol du. Gü zel bir ha yat ya �a ma ya
ba� la d�m. Bu ara da ar ka da� l�k la r�m da bir de �i �ik lik ol -
du. Zor gün le rim de ac� la r� m� pay la �an ar ka da� la r�m
be nim hak k�m da de di ko du yap ma ya ve ele� tir me ye
ba� la m�� lar d�.”

Top lum mut lu ve co� ku lu in sa n� haz me de mi yor.
Ya d�r g� yor, k�s ka n� yor, ele� ti ri yor, onu yi ne es ki ha li ne
dön dür mek is ti yor. E�er mut suz san, co� ku nu kay bet -
mi� sen, top lum la uyum için de sin de mek tir; o za man
kim se se ni ya d�r ga m� yor. Co� ku luy san, kah ka ha lar at� -
yor, �ar k� lar söy lü yor, dans edi yor san �üp hey le ba k� -
yor lar. “De li mi, ha fif me� rep mi?” di ye.

Her in sa n�n her an iki se çe ne �i var d�r: Mut lu ol mak
ve ya mut suz luk. �n san lar mut suz ol ma y� ter cih edi yor -
lar. Çün kü o bir ya t� r�m. Bu se çim ile ri ya� lar da de �il, ta
be bek lik te al�� kan l�k ha li ne ge lir. A� la ma yan be be �e
ma ma ver mez ler. Has ta olun ca, a� la y�n ca il gi ar tar.
Ço cuk ne za man mut suz, üz gün, ke der li ol sa ai le nin
gün de mi ne gi rer, he men önem li ha le ge lir. Mut luy san
hep kay be der sin; kim se se nin le il gi len mez. Hat ta güç -
lü gö rür ler se çel me tak ma ya, etek le rin den ge ri ye çek -
me ye yel te nir ler. K�s ka n�r, se ni yen me ye ça l� ��r lar. Mut -
suz san ka za n�r s�n, ya n� na ge çer, ko lu na gi rer ler, il gi ve
sem pa ti gö rür sün.

Oy sa ki mut suz luk do �a ya ay k� r� d�r. Do �a n�n ak� �� -
na uy du �u muz, kav ga ve mü ca de le le ri dur dur du �u -
muz za man mut lu ola bil me miz için dün ya da öy le bü -
yük ve s� n�r s�z ola nak lar var d�r ki… Ama biz mut lu luk -
tan ka ça r�z. Her gün ego mu zu bi raz da ha �i �i rir, is tek -
le ri mi zi bi raz da ha ar t� r�r, dün ya ni met le ri ni ba r��, dost -
luk, kar de� lik için de pay la� mak du rur ken, kav ga la r�,
mü ca de le le ri, sa va� la r� sür dü rü rüz. Dert le ri zevk edi nir,
mut suz lu �u bir al�� kan l�k ve ya �am bi çi mi ha li ne ge ti ri -
riz. 

Mut lu olan hiç bir in san sa va� mak is te mez. Ra ha t� -
n�, hu zu ru nu boz ma ris ki ne kat lan maz. Kim se nin ma l� -
na, hak k� na, hu ku ku na, top ra �� na el uzat maz. Mut lu
olan in san ken di için de ba r� �a ula� m�� t�r, d� �a r� da bir
sa va �a ge rek duy maz. Mut lu in san çev re siy le iyi ili� ki -
ler için de dir, iyi ili� ki ler kav ga ya rat maz.

Mut lu in san zen gin bir iç dün ya ya sa hip tir. Renk li,
se vinç li, co� ku lu ya �ar. Yü ce de �er le re sa hip tir. Ha y�r,
hiz met, �ef kat, mer ha met, ver mek, pay la� mak onu hep
can l� ve ya �a ma ba� l� tu tar. Pa ra y� bi lir, önem ser ve de -
�er ve rir. Ama bi lir ki pa ra bir araç t�r, hiç bir za man
amaç ha li ne ge tir mez. Ya �a m� n� so nuç ta bu ra da ka la -
cak pa ra lar için har ca maz. Har car sa za ten mut lu luk
duy gu sun dan uzak la �a ca �� n�n da bi lin ci için de dir.

Ço cuk la r� n� za co� ku lu, se vinç li, mut lu ol ma y� ö� re -
ti niz. Ken di le ri ne olan inanç la r� ve gü ven le ri art s�n.
Ac�n d� ra rak, mut suz gö rü ne rek ve a� la ya rak el de et tik -
le ri her �e yin ya �am la r�n dan çok önem li de �er ler gö tür -
dü �ü nün far k�n da ol ma l� lar. Mut lu luk, co� ku, se vinç,
hiç bir �ey için fe da edil me me li dir. 

Dün ya da her ke sin co� ku lu ve se vinç li ol du �u nu bir
dü �ü nü nüz. Bu in san l�k için ne bü yük de �i �im olur du.
Bel ki dün ya y� de �i� tir me ye gü cü nüz yet mez ama ken -
di ni zi de �i� tir me yi de ne ye bi lir si niz. 

Si zi co� ku lu ha le ge ti re cek ak tif bir ya �a ma yö ne li -
niz. Çev re niz de ki her gü zel lik ten pay al ma y�, her çi çe �i
kok la ma y�, her gü zel li �i sey ret me yi, gü zel mü zik ler din -
le me yi, �ar k� lar söy le me yi al�� kan l�k ha li ne ge ti ri niz.
Dans et me yi, ha lay çek me yi, ho ron tep me yi, zey bek
oy na ma y�, Er zu rum ba r� n�, An ka ra mis ke ti ni ö� re ni niz.
�çi niz de ki co� ku yu ve ya �am se vin ci ni can l� tu tu nuz.
�i ir ya z� n�z, hi kâ ye ler de ne yi niz. Bil di �i niz f�k ra la r� an�m -
sa y� n�z, ye ri gel dik çe an la t� n�z. 

Da �ar c� �� n� za ye ni f�k ra lar, es pri ler, anek dot lar ek -
le yi niz. Ko nu� ma n� z� se vinç, sev gi, öv gü söz le ri ile süs -
le yi niz. Gir di �i niz her yer si zin co� ku nuz dan et ki len sin,
ha va s� de �i� sin; si zin gel di �i niz yay d� �� n�z olum lu ener -
ji den fark edil sin. 

Co� ku po zi tif tir, ener ji siy le in sa n� bes ler, çev re si ni
ay d�n la t�r, ya ra t� c�, et kin, ak tif bir ha le ge ti rir. Güç lü, öz -
gür, ve rim li, be re ket li ya �am lar üre tir. Mut lu lu �un s�r r�
ya �a ma co� kuy la bak mak ta ve co� kuy la ya �a mak ta -
d�r.    
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ÖN CE SEV Gİ �

● Sem ra ÇE LE B�

�
s tan bul Oyun cak Mü ze si, 3 ve 4 Ocak gün -
le rin de ta ri hi bir bu lu� ma ya ev
sa hip li �i yap t�. Av ru pa

Oyun cak Mü ze le ri Bir li -
�i’ne gi den yo lun ilk
ad� m� Ka d� köy’de
at�l d�. 

Ö n  c ü  l ü  � ü  n ü
Ka d� köy Be le di ye si
ile Su nay Ak�n’�n
Oyun cak Mü ze si’nin
yap t� �� Av ru pa Oyun -
cak Mü ze le ri Bir li �i
pro je si nin (TOY CO) ilk
top lan t� s� Ka d� köy’de ger çek -
le� ti ril di. Top lan t� ya �s tan bul Oyun cak
Mü ze si’nin yö ne ti min de, Bel çi ka’dan Brük sel
Oyun cak Mü ze si, �tal ya’dan Ro ma Ço cuk Mü -
ze si ve Por te kiz Oyun cak Mü ze si ka t�l d�. 2 gün
sü ren top lan t� ya An tal ya Bü yük �e hir Be le di ye -
si Oyun cak Mü ze si ve bu y�l aç� la cak olan Ga -
zi an tep Be le di ye si Oyun cak Mü ze si’nin tem -
sil ci le ri de ka t�l d�. �ki gün bo yun ca Göz te -
pe’de ki �s tan bul Oyun cak Mü ze si’nde ger çek -
le� ti ri len top lan t� lar da ka t� l�m c� lar ön ce lik le
ken di mü ze le ri hak k�n da bil gi ve rip su num
yap t�. Son ra s�n da ise Av ru pa Oyun cak Mü ze -
le ri Bir li �i’ni olu� tur mak için at�l ma s� ge re ken
ad�m lar be lir len di. 

� KON FE RANS VE SER G� LER 
OLA CAK

Bu lu� ma son ra s�n da Ga zi an tep, An tal ya ve
�s tan bul’da top lan t� lar ya p�l ma s� na ve �s tan -
bul’da ço cuk, oyun cak ve oyun ta ri hi ne ���k tu -
ta cak ge ni� ka t� l�m l� bir kon fe rans ve ser gi or -
ga ni zas yo nu ger çek le� ti ril me si ne ka rar ve ril di.
2012 y� l� içe ri sin de ya p�l ma s� plan la nan kon fe -
rans ve ser gi or ga ni zas yo nu na Av ru pa’da yer
alan di �er oyun cak ve ço cuk mü ze le ri nin ya n�
s� ra mü ze uz man la r�, aka de mis yen ler, e�it -
men ler, psi ko log lar ve top lum bi lim ci ler da vet

edi le cek. 
Tüm dün ya da ço cuk ve oyun cak mü ze le ri

ko nu sun da bir ilk olan pro je için Su nay Ak�n
�un la r� söy lü yor: “Oyun cak ve

ço cuk mü ze le ri son el li y�l -
da Av ru pa’da bir bi ri ar -

d� na aç�l d�. Bu mü ze -
ler ara s�n da bir lik -
te lik ku rup de ne -
yim le ri ni, bil gi le -
ri ni pay la� ma la r� -
n� uzun sü re dir

plan l� yor duk. �s -
tan bul’un böy le bir

b u  l u �  m a  y a
ev sa hip -

li �i ya p� -
yor ol ma s� ül -

ke mi zin ço cu �a ver -
di �i de �e rin öne
ç�k ma s� aç� s�n dan
da çok önem li. Av -
ru pa’da ki ço cuk ve
oyun cak mü ze ci li -
�i ni �s tan bul’da bi -
ra ra ya ge tir mek ül ke -
miz ad� na bü yük bir ka -
zanç t�r. An tal ya Oyun cak
Mü ze si ve ku ru la cak olan Ga zi -
an tep oyun cak mü ze si nin de bu ça l�� -
ma la ra ev sa hip li �i yap ma s�, ül ke mi zin ço cu �a
ve mü ze ci li �e ver di �i de �e rin Av ru pa ta ra f�n -
dan al g� lan ma s�n da önem li bir rol oy na mak ta -
d�r. Pro je ye des tek ve ren tüm ku ru lu� la ra te -
�ek kür ede riz.” Av ru pa Oyun cak Mü ze le ri Bir -
li �i Pro je si(TOY CO)’ne Ka d� köy Be le di ye si
ve �s tan bul Üni ver si te si Mü ze ci lik Ana bi lim
Da l� da des tek ve ri yor. 
� KA DI KÖY, AV RU PA’NIN EN ÜN LÜ

ÇO CUK MÜ ZE LE R� N� A�IR LA DI
Pro je or tak la r�n dan Ro ma, Brük sel ve Pro -

te kiz Oyun cak Mü ze le ri, Av ru pa’n�n en çok
zi ya ret edi len mü ze le ri ara s�n da bu lu nu yor. 

� “Exp lo ra-Mu se o dei Bam bi ni / Ro ma”,
2011 y� l�n da Ro ma Be le di ye si, Ço cuk ve Ai le
Ba kan l� �� ve Ulu sal Ara� t�r ma Kon se yi Psi ko -
lo ji Bö lü mü or tak l� ��y la aç�l d�. 

Mü ze, da ha ge ni� kit le le re hi tap et se de
özel lik le 0-12 ya� ara s� ço cuk lar için ta sar lan -
d�. Hem okul lar hem de ai le ler dü zen li ara l�k -
lar la mü ze yi zi ya ret edi yor. Exp lo ra her �e yin
göz lem le nip, do ku nu lup tec rü be edil di �i bir
oyun �eh ri ola rak dü zen len mi�. Ço cuk lar ge rek
ken di ba� la r� na ge rek se yö ne ten le rin yar d� m�y -
la “her �e yin na s�l ça l�� t� �� n�” tec rü be ede bi li -
yor. Ço cuk la ra oy na ya rak ö� ren me f�r sat la r�
su nu lu yor. Exp lo ra, ye rel okul lar la bir lik te ça -

l�� ma ya, fa al ö� ren me için ola nak lar
sa� la ma ya ça l� �� yor ve res mi

okul e�i ti mi ni bir çok ko -
nu da ki do� ru dan de ne -

yim ve atöl ye ler le ta -
mam la ma y� he def li -
yor. Mü ze, ser gi ler,
fa ali yet ler, ki tap
oku ma gün le ri, e�i -
tim prog ram la r�,

ço cuk la ra, okul ve
ai le le re adan m�� et -

kin lik ler ile
120.000’den faz la zi ya ret -

çi ye ev sa hip li �i ya p� yor. 
� “Mu se u do Brin qu edo

/Por te kiz” 2004 y� l�n da, ko -
�ul la r� ye ri ne ge ti ren tüm
ka mu ve özel mü ze le ri
de net le yen Por te kiz
ku ru lu �u IMC üye si
ol mu� bir ço cuk mü -
ze si. �u an da 60 bin
oyun cak ser gi le ni -
yor. Por te kiz içe ri sin -
de (mü ze ler de, okul lar -
da, kü tüp ha ne ler de, Be le -
di ye bi na la r�n da, vb) ve ay r� -
ca yurt d� ��n da (�n gil te re, Fran sa;

Brük sel) bir çok ser gi dü zen le di -
ler. 

� “Mu se e du Jou et
/Bel çi ka”, 20 oda l�

es ki bir ko nak ta fa -
ali yet gös te ri yor.
Y� l�n 365 gü nü
aç�k ve sa de ce ço -
cuk lar için de �il

ai le ler için de dü -
zen le nen et kin lik ler -

le Av ru pa’n�n en çok
zi ya ret edi len ço cuk

müzelerinden biri.

Avrupa Oyuncak Müzeleri 
Birliği Kadıköy’de kuruluyor
Avrupa Oyuncak Müzeleri 
Birliği Kadıköy’de kuruluyor
Avrupa Oyuncak Müzeleri 
Birliği Kadıköy’de kuruluyor
Avrupa Oyuncak Müzeleri 
Birliği Kadıköy’de kuruluyor
Avrupa Oyuncak Müzeleri 
Birliği Kadıköy’de kuruluyor
Avrupa Oyuncak Müzeleri 
Birliği Kadıköy’de kuruluyor

‘Anılar ve Müzik’in konuğu Caner Bakır’dı

‘Türkiye’nin ilk oyuncak
müzesi’ unvanına sahip

�stanbul Oyuncak Müzesi,
Avrupalı karde�leriyle
Kadıköy’de biraraya

gelerek Avrupa Oyuncak
Müzeleri Birli�i’nin

kurulu�una imza attı.
Kadıköy Belediyesi’nin
öncülü�ünde ba�latılan
projeyle Brüksel, Roma,

Portekiz, �stanbul, Antalya
ve Gaziantep Oyuncak

Müzeleri, çocuklara daha
güzel bir gelecek sunmak
için deneyimlerini payla�ıp

kültürlerarası ileti�imi
güçlendirecek.

DUYURU
Kadıköy Belediyesi 

Fikirtepe E�itim ve Sosyal Destek
Merkezi’nde düzenlenecek olan

Üniversiteye Hazırlık YGS VE LYS
Kurslarında görev almak isteyen

gönüllü bran� ö�retmenleri
aranıyor. 

NOT:  E�itim Cumartesi ve Pazar
günleri yapılacaktır. 

MÜRACAAT: 0216 545 93 50
ADRES: Özbey Cad. No: 111

Fikirtepe/KADIKÖY 
http://esdem.kadikoy.bel.tr
SON MÜRACAAT TAR�H�: 

20 Ocak 2012

Avrupa Oyuncak Müzeleri Birli�i, Kad�köy
Belediyesi’nin bir projesi olarak do�du.

Avrupa Birli�i müzecilikle ilgili bir ça�r�da
bulununca “Kent Müzesi” için çal��ma
yürüten Kad�köy Belediyesi bu ça�r�ya
ba�vurma giri�iminde bulundu ancak

�artlar aras�nda ba�vuran�n Sivil Toplum
Örgütü olma �art� vard�. Kad�köy Belediyesi

buna ra�men vazgeçmedi ve kendi
bölgesinde bulunan �stanbul Oyuncak
Müzesi’ne öneri götürerek bu projeye

ba�vurmalar� için öncülük etti. Kad�köy
Belediyesi, �stanbul Oyuncak Müzesi ile
birlikte �talya, Belçika ve Portekiz’deki

Oyuncak Müzeleri’yle görü�meler yürüttü,
projeye dâhil olmalar�n� sa�lad�. Proje

Avrupa Birli�i’nden olumlu yan�t ald� ve fon
sa�lanmas�na karar verildi ancak bu sefer
de �stanbul Oyuncak Müzesi’nin unvan�
nedeniyle aksakl�klar ya�and�. Bütün bu

engellere ra�men projeden vazgeçilmedi ve
yakla��k bir y�ld�r üzerinde çal���lan Avrupa

Oyuncak Müzeleri Birli�i projesinin ilk
ad�m�, Avrupal� ve Türkiyeli Oyuncak

Müzeleri’nin kendi olanaklar� ve Kad�köy
Belediyesi ile �stanbul Üniversitesi

Müzecilik Anabilim Dal�’n�n deste�iyle
at�lm�� oldu. 

NiYET KENT
MÜZES�’NEYD�!

Brüksel Oyuncak Müzesi

Roma Çocuk Müzesi

Portekiz Oyuncak Müzesi

Türkiye ve Avrupa’dan Oyuncak Müzelerinin temsilcileri
önümüzdek dönem yapılacakları konu�tular.
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� �SPANYOL S�NEMASI
Bigas Luna, Víctor Erice ve Luis
Bunuel, 90’lar�n ortas�na kadar
�spanyol sinemas�n� s�rtlam��
yönetmenlerdi. Her ne kadar Bunuel
Frans�zca filmler çekip as�l ba�ar�s�n�
burada kazansa da �spanyol olarak
sinema tarihine girdi. 90’lar�n ortas�nda
uluslararas� iki isim �spanya bayra��n�
ta��d�. Bunlar�n ilki Julio Medem “La
Ardilla Roja”, “Vacas” ,“Los Amantes
Circulo Polar-Kutup Çizgisi A��klar�”,”
Lucía y el sexo”  ve “Tierra” gibi
yap�tlar�yla dünya sinemas� içinde
özgün film diliyle kendine sa�lam bir
yer edindi. Medem filmleri, tüm
sinefiller için önerilebilecek yeni bir
ke�if. Yeni oyuncular ve dil ke�fetmek
isteyenler için ideal. 90’lardaki di�er
önemli isim Pedro Almodovar ki
birazdan daha geni� bahsedece�iz
kendisinden, en büyük �spanyol
yönetmen olma yolunda.
2000’lerde yükseli�e geçen
önemli yönetmen ise Alejandro
Amenábar yetene�inden dolay�
çoktan Hollywood’a transfer
oldu. “Tesis”, Amerikan yeniden
çevrimi de bulunan “Abre Los
Ojos”, ilk Hollywood filmi Nicole
Kidman’l� “The Others” ve kendi
ülkesine dönüp çekti�i bir di�er
ba�yap�t� “Mar adentro-�çimdeki
Deniz” önemli filmleri. T�rnak
içindeki filmler naçizane
önerilerim olan filmlerdir.
� ALMODOVAR
Almodovar, �spanya’n�n La
Mancha kasabas�nda ba�layan
hayat�na Madrid’de yön verir.
Franco rejiminin halk üzerinde
bask�s�n� rahatça gözlemleyip
filmlerinde do�rudan olmasa da
dolayl� olarak i�lemi�tir. Sanat
ya�am�na underground
dergilerde çizgi roman
senaryolar� ve öyküler yazarak
ba�lad�. “Pepi, Luci, Bom”la
sinema dünyas�na girdi.
Almodovar'� geni� kitlelere ula�t�ran
film ise “Matador” oldu. Onun
dünya çap�nda bir sinemac� olarak
kabul edilmesine neden olan ise
“Sinir Krizinin E�i�indeki Kad�nlar”
adl� filmidir. En iyi yönetmen dal�nda
Alt�n Palmiye, Alt�n Küre ve Cesar
gibi dünya sinemas�n�n en önemli
ödüllerinin yan� s�ra birçok ülkede
altm���n üzerinde ödül kazand�. 1999
yap�m� “Annem Hakk�nda Her �ey”le
En �yi Yabanc� Film Oscar�n� ald�.
Dünya çap�ndaki ba�ar�s� kad�nlar�
anlay�p bunu yans�tmadaki
ba�ar�s�nda yat�yor. Favori
oyuncular� aras�nda
Antonio Banderas ve
Penolope Cruz var.
�kisiyle çal��t��� filmler her
seferinde ayr� bir güzel
oluyor. Toplumda her
seferinde unutulan ve
cinsel tercihleri yüzünden
d��lanan e�cinseller,
travestiler ve lezbiyenler
karakterleri içinde yer
alm��t�r ço�u zaman. Bu
özelli�inden dolay� bile sinema tarihinde kendine
sa�lam bir yer edindi. Tabiî ki i� e�cinsel karakterleri
filmin içine yerle�tirmekle olmuyor elbette. Kendine
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KI� GELD� D�YE GEZMEYE SON VERMED�K!
OCAK AYI KÜLTÜR-DO�A

TURLARIMIZ DEVAM ED�YOR...
� 15 OCAK ‘SALTANAT’DAN CUMHUR�YET’E
(HAM�D�YE-IHLAMUR KASIRLARI-HARB�YE ASKER�
MÜZES�) - (GÜNLÜK-PROFESYONEL REHBER
E�L���NDE)
� 22 OCAK ‘ABANT’ DO�A TURU - (GÜNLÜK)
� 29 OCAK ‘MUHTE�EM YÜZYIL’ (SÜLEYMAN�YE-
TOPKAPI SARAYI-HAREM) (GÜNLÜK-PROFESYONEL
REHBER E�L���NDE)
� 26-30 OCAK ‘POMPOROVA’ ‘KAYAK+CASINO
TURU (SÖMESTRE TURU-PROFESYONEL F�YATLI)
� SÖMESTREDE KAYAK TURLARI ÖZEL
F�YATLARINI, GRUPLAR �Ç�N ÖZEL KÜLTÜR
TURLARI F�YATLARINI SORUNUZ.

www.tatilkeyfiburada.com
0216 372 35 77

has renk dokusu, karma��k ve bir o
kadar da ilginç senaryolar�yla bir dahi
oldu�u a�ikâr bir yönetmen. Belki
ba�ka bir yönetmen kendisinin çekti�i
filmleri yönetmeye kalksa bir rezaletle
kar�� kar��ya kalabiliriz fakat kendisi her
seferinde ne kadar iyi bir yönetmen
oldu�unu hat�rlat�p e�siz i�lere imza
at�yor. Homofobik ve seksist
toplumumuza fazlas�yla izletilmesi
gereken bir yönetmen Almodovar.
� KONU
Filmin klasik Almadovar filmleri gibi
ilginç bir konusu var. K�saca yazarsak; 
“Bir araba kazas�nda yanarak ölmekten
son anda kurtulan e�ini yan�klardan
olu�an görüntüden kurtarmak için yeni
bir deri yaratmak üzerine çal��malar
yapan estetik cerrah� Dr Robert
Ledgard (Antonio Banderas), kar�s�n� bu
halden kurtaracak yeni bir deri
yaratmaya kendini adar. Fakat yanm��

vücudunu gördü�ünde e�i intihar
eder ve küçük k�zlar�n�n da buna
�ahit olmas�ndan sonra büyük
depresyon geçiren aile iyice
hassasla��r. 12 y�l sonra, evinde
kurdu�u laboratuvar�ndaki
çal��malar� sonuç bulur ve her
türlü darbeye dayan�kl� bir deri
yapmay� ba�ar�r. Y�llar süren
çal��ma ve deneylerinde Robert'�n
üç �eye ihtiyac� vard�r; bir suç
orta��, biraz vicdans�zl�k ve insan
bir denek. �lki sorun dahi olmaz;
kendisine do�du�u günden beri
bakan Marilia çok sad�k bir
i�birlikçi olacakt�r.”
� �Ç�NDE YA�ADI�IM DER�
Filmin yar�s�na kadar ne olup
bitti�ini anlamaya çal���yoruz ve
karakterlerden hiçbirinin yerine
koyam�yoruz kendimizi. Filmin
belki de biçim olarak ço�u filmden
ayr�lan en büyük noktas� burada.
Ba�larda Banderas’�n oynad���

doktorla olan bütünle�me filmin
ortalar�na do�ru yönetmen tercihli olarak
k�r�l�yor. Karakteri ve öç almak için
yapt�klar�yla karakterden uzakla��yoruz.
Filmin ezilen ve denek olarak kullan�lan
kad�nla ilerleyecek olan sistematik,
kad�nla ilgili gerçekle bir daha sars�l�yor.
Bu k�r�lmalarda cinsiyetçi ve cinsel
tutucu yakla��mlar Almadovar
taraf�ndan fazlas�yla s�nan�yor.
Tecavüz ve ma�duriyet, kad�n ve
erkek cinselli�i, a�k ve saplant� farkl�
tellerle oynat�larak gerilimi artt�ran
ö�eler olarak kullan�l�yor filmde.
Almodovar sinemas�na a�ina olanlar
için bile �a��rt�c� geçi�ler ve fikirlerle
istemeden de olsa bir dü�ünsel

yolculu�a ç�k�l�yor. Filmi
izleyebilecek olanlar için
daha fazla ayr�nt�ya
girmeyelim fakat yönetmen
finalde filmin absürd
konusuyla zaten Vicente
karakteri arac�l���yla
dalgas�n� geçiyor. Belki de
birazc�k da olsa gururlan�yor
Almodovar. Zira  böyle bir
konuyu bile inand�r�c�
mizansene ve karakterlere
büründürüp anlatt�m diyor

sanki. Yanl�� da dü�ünmüyor asl�nda. Ba�ka bir
yönetmen olsa bunu ba�aramazd� bu da bir gerçek.
� NEDEN �ZLENMEL�

A- Ne kadar cinsiyetçi bir yakla��m�n�z
oldu�unu ölçmek için, 

B- A�k, tutku ve ikisinin zehirli kar���m�ndan
ne kadar etkilendi�inizi görmek için,

C- Almodovar ile ba��n kuvvetlenmesi için,
D- Farkl� ülke sinemalar�n�n ba�ar�lar�n� görmek için,

E- Banderas’�n performans� için,
F- Elena Anaya’n�n güzelli�i için,

G- Buika’y� filmde �ark� söylerken görmek için,
H- Hepsi.

Yan�t� herkes tahmin ediyor herhalde.

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

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

S �  N E  M A  L A R

Ha zır la yan:
Der sim ÖZEL

dersim92@hotmail.com
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MERHABA sevgili okuyucular… Güne�li
bir günden merhaba diyorum sizlere
Fakat so�uk da ben buraday�m diyor

ayn� zamanda… Böyle havalarda
Kad�köyümüzün sokaklar�nda dola�mak
çok keyifli oluyor.. So�uk ama ya��� yok,

üstelik p�r�l p�r�l bir güne�… Bu hafta
sizlerle Kad�köy çar�� içinde Antikac�lar
soka��na gidece�iz.. Bu sokak ba�l� ba��na
bir yaz� konusu olur, ancak ben sizlere bu

sokakta 120 y�ll�k bir kona�� anlataca��m..
Günizi Restaurant... Bir aile yadigâr� olan
bu eski Rum evini, Günizi Han�m ve e�i
Engin Bey, 2000 y�l�nda kona��n asl�na

sad�k kalarak yeniden restore edip,
butik bir restaurant olarak açm��lar.
Günizi Han�m özellikle kendi ad�n�

verdi�i bu mekâna kullanaca�� antika
e�yalar� ve objeleri büyük bir titizlikle

seçerek binan�n tarihi yap�s�na uyumlu
bir �ekilde dekore ettirmi�. Konforlu

bir ev ortam� haz�rlay�p, her gelen
mü�terisini konuk sayarak hizmet

vermeye ba�lam��lar ve günümüzde de
ayn� titizlik ve anlay��la hizmete devam
ediyorlar. Osmanl� �mparatorlu�u’nun

zengin sosyal ve kültürel yap�s� sebebiyle
çok çe�itlili�iyle dünyan�n say�l�

mutfaklar�ndan bir olan Osmanl� Saray
mutfa��ndan seçmelerinin yan� s�ra Günizi

Han�m bizzat kendi aile mutfa��ndan
yadigâr tariflerle harmanlay�p çok
özel “Günizi mutfa��” olu�turmu�.
Çok özel tatlar� içeren bu mutfa��

mutlaka tatman�z� öneriyorum… Çok
de�i�ik katk�larla harika bir lezzet

diyar� Günizi… Üç katl� bu kona��n
iki kat� restaurant olarak

kullan�lmakta.. Alt kat daha küçük bir
salon botanik bir bahçe gibi adeta..

Bu salonda daha çok pop tarz�
yabanc� ver yerli performans sunan

genç sanatç�lar sahne al�yorlar.. Çok
keyifli bir salon. Üst kat büyük bir
salon.. Fakat s�cac�k bir atmosfer...

Seçilen renkler ve dekor  salona
gireni hemen bamba�ka diyarlara
götürüyor. Sanki 100 y�l öncesi bir
dünyadas�n�z ve muhte�em sesi

ve yorumuyla usta ses…
Ay�e Sa�ya�ar’�n harika sahne

performans�, Türk Sanat
Müzi�i’nin büyüleyen

na�meleriyle birle�ince
gerçekten bamba�ka

hissediyorsunuz kendinizi…
Günizi O�uz, konservatuvar

mezunu, y�llard�r bu konakta,
Kad�köylülere gerçek anlamda
Türk Sanat Müzi�i dinletmeyi

amaç edinmi�.
Adres: Cafera�a Mah. Tellalzade Sok.

No: 13 Moda
Tel.: 0216 449 91 23

Esma Bayraktar

Lezzete

Yolculuk

Caferağa’da özel bir mekân: Restaurant
Günizi
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nsan ken di ni en çok yol cu luk ta bel li
eder der ler. Bu söz da ha zi ya de �e hir le -
ra ras yol cu luk lar için söy len se de, il le
de uzun yo la git me ye ge rek yok. �s tan -

bul lu larn bel lek le rin de yol cu lu �un ke li me an -
lam ne re dey se ‘i� ken ce’yle e� le� mi� tir. �s tan -
bul in sannn sk sk rast la nan had saf ha da ki
asa bi ye tin de; leb de me den kri ko yu kapp
saldrya ge çi �in de, köp rü tra fi �i nin da -
yanlmaz tkanm�l�nn bü yük pay ol du �u
söy le ne bi lir. Ayrca yol lar da ge çen sa at le rin si -
nir kat saysn yük sel tir ken, ya �am ka li te si ni
a�a� çek ti �i de bir ger çek. O ar be de de yan
yol dan adamn önü ne geç me niz, di rekt ola rak
ha ne ye te ca vüz mu ame le si gö re bi lir! Ama bu
tra fik te hâ lâ ki barlk gös te rip yol ve ren le re de,
na di ren de ol sa rast la mak müm kün.

Kadköy yaknlarnda ya �a mann gü zel
yan larndan bi ri de, de niz ta�macl�n kul la -
na rak �s tan bul’un muh te lif yer le ri ne ula�m ko -
layl�dr. Hiç tra fik stre si ne gir me den, yol cu lu -
�un da ki kas da ki kasna ne ka dar sü re ce �in -
den emin, is ter d�arda pü für pü für, is ter içe -
ri de scak scak �eh ri de niz den sey re de rek
yol cu luk yap ma lük sü ko lay bu lun maz.

Özel lik le bu �e hir de, yol cu luk lar ha -
yatmzn önem li bir bö lü mü nü olu� tu rur. Tra -
fik te ki dav ran�larmz sos yal ha yatmza, ka -
rak ter özel lik le ri miz de yol ha li mi ze ku� ku suz
yansya caktr. Öy ley se yol cu luk et me �e kil le -
rin den ka rak ter tah li li yap mak müm kün olur
mu der si niz? Me se la yir mi da ki kalk bir va pur
yol cu lu �u bo yun ca iz le di �i niz bi ri hakknda iyi
kö tü bir fi kir sa hi bi ola bi lir mi si niz? Si zin onu
iz le di �i ni zin farknda de �il se bel ki bir öl çü de
müm kün dür…

Yol cu luk ve onun la be ra ber in san larn ka -
rak ter le ri, ref leks le ri, ya �a ma al�kanlklar da -
ha va pur is ke le ye ya na� ma dan ken di ni bel li
et me ye ba�lyor. Me se la Kadköy’de ki Be �ik -
ta� �s ke le si’ne gi rip ak bi li bastk ve �öy le bir
et rafmza bakyo ruz. Ki mi va pu ru otu ra rak sa -
kin sa kin bek li yor, ki mi en öne ge çe ce �im di -
ye sü rek li bir iti� kak� ha lin de… Va pu ra bi nip
otur duk di ye lim ve �öy le bir yol cu la ra göz gez -
di ri yo ruz… Ki mi çayn sa le bi ni alm� et raf
sey re di yor, ki mi ki tap oku yor; ki mi si nir le
aya�n sal layp du da�n ke mi re rek bit se de
git sek edasnda. Ki mi be nim gi bi ya in san lar
sey re di yor ya da kar�snda ki nin ga ze te si ni
oku yor, ki o say fa ma ka le nin or tasnday ken
çev ri lir se de çok bo zu lu yor! Bazs hiç sus ma -
dan yannda ki ne dert an latyor, onun ar -
kasnda ki yol bo yun ca ka fasn bi le kaldrma -
dan te le fo nuy la oy nu yor. Ki mi va pur da ha is -
ke le ye tam ya na� mam�ken, uyar anons larna
aldrma dan ken di ni ko ca bir admda cen gâ -
ver ce ka ra ya atve ri yor, bir di �e ri ise her kes
çka na ka dar ye rin den bi le kprdamyor.

Ki tap oku ya na za mannn kyme ti ni bi li yor,
çayn içip et rafn sey re de ne ke yif yap may bi -
li yor, te le fo nu elin den dü �ür me ye ne sos yal
ha yat tan ko puk, va pur ya na �a na ka dar da ki -
ka lar ca in me ham le si ne hazr, ayak ta ha lat -
larn yan ba�nda bek le ye ne de stres li ve ace -
le ci de sek yanl� m olur aca ba?

Yol cu luk lar ço �u za man ha yat larmzn
kayp za man lar, bir ye re ula� mak için bo �a
ge çi ri len sa at ler gi bi gö rü lür. San ki o yol cu luk
ha yatmzn bir par ças de �il de, ya �am va ra -
ca�mz ye re admmz ba sar bas maz kald�
yer den de vam ede cek mi� gi bi. Oy sa ya �amn
du rak la mas, bir yer de kalp ba� ka bir yer den
de vam et me si gi bi bir �ey söz ko nu su de �il dir.
Ame ri kal prog ram yapmcs ve dan�man
Bern Wil li ams’n mut lu luk için söy le di �i söz,
ha yat için de ay nen ge çer li de �il mi? “Mut lu -
luk/ha yat varla cak yer de �il, yol cu lu �un ta
ken di si dir.” Yol cu luk lar ha yatn bi rer par ças
ol du �u gi bi, ha yat ba�l ba�na bir yol cu luk
de �il de ne dir?

As l ı  AY HAN

İ

YOLCULUKTAN
KARAKTER TAHLİLİ

Bir le� mi� Mil let En gel li Hak la rı Söz -
le� me si’nde En gel li le rin Sos yal Ko -
run ma ve Ka mu sal Ya �a ma Ka tı lımy -
la �l gi li �fa de le rin yer al dı �ı mad de ler
ne ler dir?
MAD DE 28-YE TER L� HA YAT STAN -
DAR DI VE SOS YAL KO RUN MA 
1. Ta raf Dev let ler, en gel li le rin ye ter li yi -
ye cek, giy si ve ba r�n ma da hil ken di le ri
ve ai le le ri için ye ter li ya �am stan dar d�
hak k� n� ve ya �am ko �ul la r� n�n sü rek li
ola rak iyi le� ti ril me si hak k� n� ta n�r ve bu
hak k�n en gel li ol ma la r� ne de niy le ay r�m -
c� l� �a u� ra mak s� z�n ta n�n ma s� n� te min
et mek için ge rek li ad�m la r� at ma l� d�r.
2. 2. Ta raf Dev let ler, en gel li le rin sos yal
ko run ma ve en gel li li �e da ya l� ay r�m c� l� -
�a u� ra ma dan bu hak tan ya rar lan ma
hak k� n� ta n�r ve a�a �� da be lir ti len ted bir -
ler da hil bu hak k�n ta n�n ma s� n� te min et -
mek ve ge li� tir mek için ge rek li ad�m la r�
at ma l� d�r: 
3. (a) En gel li le rin te miz su hiz met le ri ne
e�it eri �i mi ni sa� la mak ve uy gun ve be -
de li öde ne bi lir hiz met le re, araç ve ge re -
ce ve en gel li li �e ili� kin ih ti yaç la r� na
ili�kin di �er yar d�m la ra eri �i mi sa� la -
mak: 
4. (b) Özel lik le en gel li ka d�n ve k�z lar ve
en gel li ya� l� lar da hil ol mak üze re, en gel -
li le rin sos yal ko ru ma prog ram la r� na ve

yok sul luk azal t� c� prog ram la ra eri �i mi ni
sa� la mak; 
5. (c) Yok sul luk ko �ul la r�n da ya �a yan
en gel li le rin ve ai le le ri nin en gel li li �e ili� -
kin har ca ma la r�n da (uy gun e�i tim, da -
n�� man l�k, ma li yar d�m ve sü re li ba k�m
da hil) dev let yar d� m� na eri �i mi nin sa� -
lan ma s�; 
6. (d) En gel li le rin sos yal ko nut prog ram -
la r� na eri �i mi ni sa� la mak; 
7. (e) En gel li le rin emek li lik taz mi na t�,
maa �� gi bi men fa at le re ve prog ram la ra
e�it eri�imi ni sa� la mak. 
MAD DE 29- S� YA S� VE KA MU SAL
YA �A MA KA TI LIM
1. Ta raf Dev let ler, en gel li le rin si ya si
hak la r� n� ve di �er le riy le e�it bir �e kil de
bun lar dan                 ya rar lan ma im ka -
n� n� gü ven ce al t� na al ma l� ve a�a �� da
be lir ti len le ri ye ri ne ge tir me li dir; 
2. (a) Di �er le ri ya n�n da a�a �� da be lir ti -
len ler yo luy la, en gel li le rin di �er le riy le
e�it bir �e kil de seç me ve se çil me hak la -
r� da hil ol mak üze re si ya si ve ka mu sal
ya �a ma et ki li ve tam ka t� l� m� n� do� ru dan
ve ya ser best çe se çil mi� tem sil ci ler ara -
c� l� ��y la sa� la mak; 
3. (i) Se çim usul le ri nin, te sis le ri nin, ma -
ter yal le ri nin uy gun, eri �i le bi lir ve an la ��l -
ma s� ve kul la n�l ma s� ko lay ol ma s� n� sa� -
la ya rak; 

4. (ii) En gel li le rin sin di ril me den se çim -
ler de ve halk re fe ran dum la r�n da giz li oy
kul lan ma la r� ve aday ol ma ve et kin bir
�e kil de bir mev ki ide gö rev al ma, dev le -
tin tüm ka de me le rin de tüm ka mu gö -
rev le ri ni ye ri ne ge tir me hak la r� n� ko ru ya -
rak, uy gun ol du �un da yar d�m c� ve ye ni
tek no lo ji le rin kul la n�l ma s� n� ko lay la� t� ra -
rak; 
5. (ii i) En gel li le rin seç men ola rak ter cih -
le ri ni öz gür ce ifa de ede bil me le ri ni gü -
ven ce al t� na ala rak ve bu amaç la, ge -
rek ti �in de, ta lep et me le ri ha lin de oy kul -
la n�r ken ken di seç tik le ri bir ki �i nin des -
te �i ni al ma la r� na izin ve re rek, 
6. (b) En gel li le rin ay r�m c� l� �a u� ra ma -
dan, di �er le riy le e�it bir �e kil de, ka mu
i� le ri nin ida re sin de et kin ve tam �e kil de
gö rev ala bi le cek le ri bir or ta m�n ya ra t�l -
ma s� ve a�a �� da be lir ti len ler da hil ol mak
üze re, ka mu i� le ri ne ka t� l�m la r� n�n ce sa -
ret len di ril me si: 
7. (i) Ül ke nin ka mu sal ve si ya si ya �a m�
ile il gi li hü kü met d� �� ku ru lu� la ra, der -
nek le re ve si ya si par ti le rin et kin lik le ri ne
ve yö ne ti mi ne ka t� l�m; 
8. (ii) En gel li le ri ulus la ra ra s�, ulu sal, böl -
ge sel ve ye rel dü zey ler de tem sil eden
en gel li ör güt le ri nin ku rul ma s� ve bun la ra
üye lik.
De vam Ede cek..

B� ZE ULA �IN
En gel siz �� ve �s tih dam Mer ke zi
Ad res: E�i tim Mah. Ka sap �s ma il

Sok. Sa dı ko� lu Pla za 5 No:49 
Ka dı köy - �s tan bul /Tur key

Web:  en gel si zis.ka di koy.bel.tr 
Tel: 0216 338 2414 
Fax: 0216 338 88 84 

EN GEL S�Z BU LU� MA NOK TA SI

SORU: �ükran han�m, 
2008 temmuz ayInda
mutfa��m�n tamam�n�n
yenilenmesi için SGS

Tasar�m Taahhüt �n�. D��
Tic. LDT. �T�. (Lineadecor)
Çatalçe�me Bostanc� ile
anla�t�m. Mutfak tezgâh�
için önerdikleri, montelli

adl� tezgâh yap�ld�. 607.34
lira birim fiyatla 3.644.04

lira bu tezgâh için ödedim.
Fatura no 205843. seri A.

Bu tezgâh 2010 y�l�
sonuna kadar 3 kere

çatlad�. Pek çok ricalar�m
sonunda uzayan

çatlaklar�n onar�m�, güçlü toz ve gürültü
ile “tekrarlamaz” vaadi ile onar�ld�. Bu

y�l ba��nda 2 ayr� yerde tekrarlad�.
Telefon ve yaz� ile haber verdim.

5/7/2011 tarihinde tezgâh
malzemesinin ar�zal� oldu�u, tamam�n�n
de�i�tirilece�i cevab�n� ald�m. Tezgâh,

dolaplara kadar duvarda da devam
ettigi için dolaplar, aspirator vs.

yerinden ç�kar�larak, yine pek çok toz
ve gürültüye dayanamayaca��m�,

temizlik için tekrar ödemeleri
kar��lamayaca��m� yaz� ile bildirdim. 74

ya��mday�m. Yenilenen mutfa�imda
rahat edemedim. Tezgâh için ödedi�im

masraf�n, temizlik ücretlerinin
tamam�n�n geri ödenmesini talep ettim.

Cevap alamad�m. Anla�arak bu
duruma çare bulmak isterim,

yard�m�n�zla.
Sevinç Çelebi

YANIT: De�erli tüketicimiz
yaz�n�zda mutfa��n�z�n

yenilenmesi için anla�ma
yapt���n�z� beyan etmi�siniz,

ancak bu yenilemenin ne
�ekilde yap�ld���n�
belirtmemi�siniz. 

�ayet mutfa��n�z ölçüsü
al�narak ve sizin için özel

mutfak imal edilerek yap�ld�ysa
maalesef Tüketicinin

Korunmas� Hakk�nda Kanun
hükümlerinden

faydalanamayacaks�n�z. 
Zira  Yarg�tay özel imalatlar�n

ESER SÖZLE�MES� oldu�unu
ve genel mahkemelerde dava

aç�larak sorunlar�n halledilebilece�ini
kabul etmektedir. 

Bu durumda yapman�z gereken Asliye
Ticaret Mahkemesi’nde dava açmak
olacakt�r. �ayet mutfak özel imalat
de�ilse, örne�in; ma�azada te�hir

edilen bir mutfa�� be�enip bu mutfa��n
ayn�s�n� evinize takt�rd�ysan�z bu

takdirde yasadan faydalanabilirsiniz.
�sterseniz önce Bilim Sanayi ve

Teknoloji �l Müdürlü�ü eski Sanayi ve
Ticaret �l Müdürlü�ü-(Sirkeci) Tüketici

Sorunlar� Hakem heyetine
ba�vurabilirsiniz.

�l Hakem heyetinin kararlar� ba�lay�c�
olmad���ndan ve itiraz edilmesi halinde

mahkemelerde delil olarak kabul
edildi�inden zaman kaybetmemek için
hakem heyetine gitmeden do�rudan
Tüketici Mahkemesinde dava açarak
mal�n ay�pl� oldu�unu ve ödedi�iniz

paran�n iade edilmesini talep
edebilirsiniz. 

Tüketicilerin  dikkat etmesi gereken
husus; mal�n herkesin sat�n alabilece�i
ya da elde edebilece�i �ekilde sat��a

sunulmu� olmas�d�r. De�ilse
katalogdan veya ba�ka bir yerden

be�enerek sadece sizin için imal edilen
mallarda Tüketicinin Korunmas� Yasas�

uygulanamamaktad�r. 
Tüketicinin Korunmas� Hakk�nda

Kanun 1995 y�l�ndan bu yana kabul
edilmesine ve uygulanmas�na kar��n

baz� sektörlerde hâlâ tüketici haklar�n�n
suistimal edilmesine devam

edilmektedir. 
Oysa Avrupa veya Amerika'da bu gibi
durumlarda firmalara çok ciddi cezalar
verildi�i için tüketici haklar� konusunda
sat�c�lar da son derece titiz ve dikkatli

davranmaktad�rlar. 
�nan�yorum ki bizler haklar�m�z�

kullanmaya
devam eder ve �ikâyet etmekten

geri durmazsak bizde de bir
müddet sonra  tüketicilerin
suistimal edilmesinin önüne

geçmi� olaca��z.

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

adresine iletebilirsiniz. TÜKODER Tel.: 0.216. 349 85 10

TÜKETİCİNİN
DOSTU

TÜKODER GENEL BAŞKANI

Av. �ükran
ERO�LU

KADIKÖY'DEK� 119 yıllık Hasanpa�a
Gazhane binasının restorasyonu için çıkılan

ihale, yakla�ık maliyetlerin üzerinde teklif
verilmesi nedeniyle iptal edildi. Tarihi binanın

yenilenerek kültür merkezine
dönü�türülmesi için �stanbul Büyük�ehir

Belediyesi Tarihi Çevreyi Koruma Müdürlü�ü
ihaleye çıktı. 2005 yılında alınan kararla

restorasyon için ilk adım atıldı. �ETT
mülkiyetindeki tarihi mekân �BB uhdesine
alındı. 2008 yılında restore edilecek eserler

arasına alınan tarihi Gazhanenin, 2010
Avrupa Kültür Ba�kenti Projesi kapsamında

ihalesi yapılması planlandı. 2009 yılında
restorasyon kararı alınarak protokol

imzalanan tarihi yapı için ihaleye ancak 2011
yıl sonunda çıkılabildi. Tarihi Çevre Koruma
Müdürlü�ü tarafından restorasyon projesi

hazırlanarak Koruma Kurulu'nca da
onaylandı. 1993 yılında faaliyetlerine son

verdikten sonra �ETT garajı, depo ve �antiye

olarak kullanılan tarihi binanın, 20 bin
metrekarelik dönü�ümden sonra dev enerji

müzesi, bilgi tüneli ve Sanayi Yapıları
Enstitüsü, Çok Amaçlı gösteri merkezi gibi

geni� fonksiyonlar verilerek kullanıma
açılması kararla�tırıldı. Hasanpa�a

Gazhanesi'nin restorasyon projesi için 25 bin
TL bütçe harcandı. Restorasyon projesi

kapsamında uygulama ve yenileme
i�lemlerinin tamamı için 70 milyon Lira'ya

ula�aca�ı öngörüldü.
� TEKL�FLER PAHALI GELD�

Hazırlık çalı�malarının tamamlanmasının
ardından 26 Aralık 2011'de açık ihale

usülüyle ihaleye çıkıldı. Büyük�ehir
Belediyesi hizmet binasında gerçekle�tirilen
ihaleye 6 firma katıldı. Ancak katılımcıların

tekliflerinin yakla�ık maliyetin üzerinde
olması nedeniyle ihale iptal edildi.

Büyük�ehir Belediyesi'nin ihale için yeniden
ilana çıkarak 2012 yıl içerisinde yeni bir ihale
yapılaca�ı ö�renildi. Dev kültür merkezine

dönü�türülece�i söylenmesine ra�men �ETT
garajı ve �antiye olarak kullanılan Tarihi

gazhanenin restorasyon çalı�ması
kapsamında 13 bin metrekarelik tarihi

yapının yenilenmesi, 5 bin metrekarelik yeni
in�aat alanı eklenmesi öngörülüyor. 26 Aralık

2012'de yapılacak ihale açık ihale �eklinde
gerçekle�tirilecek. 3 yıl içerisinde yapım

i�leminin tamamlanarak açılı�a hazır hale
getirilmesi hedefleniyor.

Gazhane ba�ka bahara kald�!

● Mustafa SÜRMEL�

Cum hu ri yet Halk Par ti si (CHP) �s tan bul Mil -
let ve ki li ve TBMM D� �i� le ri Ko mis yo nu
üye si Emek li Bü yü kel çi Os man Ko ru türk,

se çim are fe sin de ki Fran sa’da söz de soy k� r� m� ka -
bul et me yen va tan da� la r�n ce za lan d� r�l ma s� ka ra -
r�n da Fran s�z mec li si nin tü mü nün so rum lu ol du �u -
nu belirterek, sa mi mi olun say d� 150 ve ki lin mec li -
se gi rip ya sa n�n geç me me si yö nün de oy kul la na bi -
lece�ini söyledi. Ka d� köy’de gö rü� tü �ü müz CHP
Mil let ve ki li Os man Ko ru türk, “Fran s�z mec li si nin
ge ri ka la n� n� ma zur gör mek çok müm kün de �il.
Çün kü ba z� la r� di yor ki, ‘Ne ola cak i� te 50 ki �i ka -
rar ver mi� 500 üze rin de in san bu na ka t�l ma m��.
Fran s�z mec li si bun dan so rum lu de �il dir’ di yor. Bu
ya sa n�n ge çe ce �i bel li. Mec li se al�n ma s� ko nu sun da
ba� kan l�k ku ru mu nun ka ra r� var. Gün de min ta ri hi
bel li. E�er Fran s�z mec li si nin bu na kar �� olan üye -
le ri  bir en gel le me yap ma y� dü �ün sey di ya pa bi lir -
ler di. 7 ki �i de �il de 150 ki �i gi rer ler di ve bu nu oy -
la ma da red de der ler di. Onu yap ma d�k la r� na gö re
bunda Fran s�z mec li si nin de so rum lu lu �u var di ye
dü �ü nü yo rum” aç�k la ma s�n da bu lun du.

� TÜR K� YE KOMP LEK S� VAR
Se çim ön ce sin de �s� t� l�p �s� t� l�p gün de me ge ti ri -

len ma lum ko nu nun as l�n da ta ma men se çim mal ze -
me si ola rak kul la n�l d� �� n� söy le yen Ko ru türk,
Fransa Cumhurba�kan� Nicolas Sar kozy’nin, “Ta ri -
hi ko nu lar hak k�n da si ya set adam la r� n�n ve si ya si
or gan la r�n ka rar ver me si ni de �il, ta rih çi le rin ara� t�r -
ma ya p�p, ka rar ver me si ni ye� le riz” yö nün de ki ta -
ah hü dü ne uy ma d� �� n� vur gu la d�.

� ET K� L� YAP TI RIM LAR OL MA LI
Türk-Fran s�z ili� ki le ri nin bu �e kilde ol ma s� n�

üzün tüy le kar �� la d� �� n� ifa de eden Ko ru türk, ili� ki -
le rin bu ha le gel me si nin al t�n da, Fran sa’n�n Tür ki -
ye’yi bir çok alan da ken di si ne ra kip gör me si nin yat -
t� �� n� söy le di. 

Türk-Fran s�z ili� ki le rin de ya �a nan ta lih siz
du rum kar �� s�n da Tür ki ye’nin da ha et kin yap t� -
r�m lar uy gu la ma s� ge rek ti �i ni ifa de eden Ko ru -
türk, “Me se la Türk Ha va Yol la r�’n�n kul lan d� ��
uçak se çim le rin de, Fran sa’n�n da ba ��n da yer al -
d� �� uçak la r� ter cih et me ye ce �i ni zi söy le ye bi lir -
si niz” de di.

� D� AS PO RA RANT PE ��N DE
Tüm ar �iv le rin aç� la rak kap sam l� bir ara� t�r -

ma ya p�l ma s� ve her �e yin or ta ya ç� ka r�l ma s� yö -
nün de ki ça l�� ma la ra Er me ni le rin ya na� ma d� �� n�
hat ta ko nu nun tar t�� ma ya aç�l ma s� na bi le ya na� -
ma d�k la r� n� ifa de eden Ko ru türk, di as po ra n�n,
var l� �� n� sür dü re bil mek için ko nu yu rant ola rak
kul la n�r ken, Er me nis tan’�n ül ke de ki eko no mik
zor luk la r� yen mek, çev re si ne aç� l�m yap mak gi bi
ön ce li �i ol du �u nu, di as po ra n�n ise ko nu yu Er me -
nis tan’�n ön ce lik li so ru nuy mu� gi bi gün de me ge -
tir me ye ça l�� t� �� n� ifa de et ti. Ko ru türk, özel lik le
di as po ra n�n sa� l�k s�z tu tu mu nun, Er me nis tan’�n
ge li �i mi ne de en gel ol du �u nu vur gu la d� �� ko nu� -
ma s�n da, “Kay nak tan ve is pat tan yok sun tu tum -
lar la kos ko ca bir mil le ti çok a��r bir �e kil de suç -
la mak, he le de ko nu yu tar t�� mak tan kaç mak ka -
bul edi lir bir �ey de �il” di ye ko nu� tu. 

� FRAN SA CE ZA Y�R’DE
ACI LA RA SE BEP OL DU

Emek li Bü yü kel çi Ko ru türk, ta rih sel olay la r�
ta rih çi le rin de �er len dir me si ne ta raf ol du �u nu ifa -
de eder ken, Fran sa’da ta ri hi olay la r�n si ya se te
ko nu edil di �i ne vur gu yap t�. 

Bi lin di �i üze re Fran sa geç mi� te ki sö mür ge le -
ri olan Ce za yir, Ru an da, Kor si ka ve Se ne gal’de
in san l�k d� �� uy gu la ma la r�y la ta rih te ki ye ri ni al�r -
ken, özel lik le 1945-1963 ta rih le ri ara s�n da 1,5
mil yon Ce za yir li’nin kat le dil di �i olay lar la il gi li
he nüz ta ri hiy le he sap la� m�� de �il. Hal böy ley ken
Fran sa’n�n Tür ki ye’ye kar �� tu tu mu pek de sa mi -
mi bu lun mu yor.

Emekli Büyükelçi Osman Korutürk, seçim
arefesindeki Sarkozy hükümetinin oy hesapları

içinde oldu�unu söyledi. Kadıköylü CHP
Milletvekili Korutürk’le, Fransa meclisinden

geçen soykırım yasasını görü�tük.

Büyük�ehir Belediyesi'nce kültür merkezi yapılmak için ihaleye
çıkarılan tarihi Hasanpa�a Gazhanesi’nin restorasyonu ba�ka bahara

kaldı. Zira ihale, yakla�ık maliyetlerin üzerinde teklif verilmesi
nedeniyle iptal edildi. �hale yeni yılda yinelenecek.

Gazhane gelece�ini ar�yor
Tecsillenmi� bir endüstri mirası olan Hasanpa�a Gazhanesi, 17 yıldır gelece�ini arıyor.

Binanın alternatif bir kamusal kültür mekânına dönü�mesi için verilen mücadelede, Gazhane
Gönüllüleri ba�ta olmak üzere, pek çok sivil toplum örgütü ve çevre halkı çaba harcıyor.

1892'de hizmete giren Hasanpa�a Gazhanesi, talep azalması nedeniyle 13 Haziran 1993'de
faaliyetine son verdi. Türkiye’nin en önemli endüstriyel kültür miraslarından biri olan

Hasanpa�a Gazhanesi, üretimin durmasıyla �stanbul’da türünün son örne�i olarak kaderine
terk edildi. Gazometreleri sökülüp satıldı, hurda deposu ve çöplük haline getirildi. Farklı

dönemlerde kömür deposu, otobüs garajı, �ETT deposu olarak kullanıldı.1994 yılında kalan
parçaları da sökülmek üzereyken, S�T alanı ilan edilerek koruma altına alındı. Zamanında

Anadolu yakasının gaz ihtiyacını kar�ılayan bu yapının, �stanbul 2010 Avrupa Kültür Ba�kenti
projeleri kapsamında kültür merkezi yapılaca�ı açıklanmı�tı.

KASEV’den
yeniyıl kermesi
KADIKÖY Sa�lık E�itim
Merkezi Vakfı (KASEV),

yeni yıl kermesi
düzenliyor. 25. hizmet

yılını ba�arı ile
tamamlayan KASEV

Vakfı’nın ‘2012 Yeni Yıl
Kermesi’, 20 Ocak

Cuma günü 13:00-17:00
saatleri arasında vakfın
Tuzla'daki merkezinde

gerçekle�tirilecek. 
Kermese katılım için

0216 494 33 55
numaralı telefon

aranabilir. Kermes
günü saat 11:30’da
Kadıköy Belediyesi

Evlendirme Dairesinin
önünden otobüs
hareket edecek.
www.kasev.org
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● Gök han KA RA KA�

Ulu sal kur tu lu� sa va �� m�z s� ra s�n da ilk ke �if
uçu� la r� n� ya pan, ilk si vil uça �� m� z� Ka d� -
köy’de bir mo bil ya atöl ye si nin üst ka t�n da

imal eden, ha ya t� n�n yak la ��k 30.000 sa ati ni ha va da
ge çi ren ve ilk Türk si vil ha va yo lu �ir ke ti ni ku ran Ve -
ci hi Hür ku�, do �u mu nun 116. y� l�n da an� l� yor. Ken di -
ni gök yü zü ne ve Türk uçak la r� n� uçu ra cak mil li ha va -
c� la r� m� ye ti� tir me ye ada yan Ve ci hi Hür ku�’u siz le re
ta n�t mak is ti yo ruz. Türk pi lot la r� n�n Türk uçak la r�y la
uç tu �u gün le ri ha yal ede rek zor luk lar la mü ca de le
eden ilk si vil ha va c� m� z� Os man l� ca tut tu �u gün lük ler
Tay ya re ci Ve ci hi Hür ku� Mü ze si Der ne �i ta ra f�n dan
Türk çe’ye çev ri li yor. Türk ku �u yap ma s� için Ata -
türk’ün An ka ra’ya ça ��r d� �� Tay ya re ci Ve ci hi’nin k� -
z� Gö nül �ar man Hür ku�’�n da des te �iy le or ta ya ç� -
kar t� lan gün lük ler, Tür ki ye’nin ha va c� l� ��n han gi �art -
lar da bu gün le re gel di �i ni özet li yor.
� M�L L� MÜ CA DE LE N�N EN CE SUR KE ��F

UÇU� LA RI 
Güm rük Mü fet ti �i Ali Fa ham Bey ve Ze li ha Ni yir

Ha n�m’�n o� lu ola rak 18 Ocak 1896’da �s tan bul’da
do� du �un da kim se Ve ci hi Hür ku�’un gök yü zün de
ya pa cak la r� n� tah min bi le ede mez di. Oy sa Ve ci hi
Hür ku�, ya �a d� �� top rak la r�n üs tün de ki gök yü zün de
yap t�k la r�n dan çok Ye �il çam kla si �i olan Gü len Göz -
ler fil min de  �ener �en’in canland�rd��� “Vecihi” adl�
pilot ka rak teri ka dar bi le ta n�n m� yor. He nüz 17 ya ��n -
day ken tüm dün ya y� sa ran sa va �a uçak ma ki nis ti ola -
rak ka t� lan Ve ci hi Bey al d� �� ya ra ile �s tan bul’a dö -
nün ce Ye �il köy Tay ya re Mek te bi’ne gir di. 1. Dün ya
Sa va ��n da pi lot ast su bay ola rak gök yü zün de sa va �an
Ve ci hi Bey ba �a r� l� ke �if uçu� la r� n�n ya n� s� ra bir Rus
uça �� n� in di re rek uçak dü �ü ren ilk Türk tay ya re ci si
ol du. Esir dü� tü �ü Ha zar De ni zi’nde ki ada dan kaç ma -
y� ba �a ran Ve ci hi Bey, �s tan bul i� gal edi lin ce Ana do -
lu’ya gi de rek Kuvay� Mil li ye kuv vet le ri ne ka t�l d�.
Kur tu lu� Sa va ��’n�n ilk uçu �u nu yap t�, özel lik le �nö -
nü, Sa kar ya ve Dum lu p� nar sa va� la r�n da önem li ke �if
uçu� la r� ger çek le� tir di, �z mir ha va ala n� n� tek ba �� na
i� gal et ti. �s tik lal Ma dal ya s� al d�, TBMM ta ra f�n dan
üç kez tak dir na me ve ril di. Ana do lu kur tul mu�, halk
ba ��m s�z l� �� na ka vu� mu�, cum hu ri yet ilan edil mi� ti
ama gök yü zün de Türk pi lot la r� n�n uça ca �� n� kim se
ha yal bi le ede mi yor du. Çok sev di �i gök yü zün de Türk
tay ya re le ri ni kul la nan Türk pi lot la r� n� ye ti� tir mek için
dü �ün ce ler üre ten Ve ci hi Hür ku�, �z mir’de kol la r� n�
s� va d�. Türk ha va c� l� �� n� mil li le� tir meyi, Türk uçak la -
r� n�n gök yü zün de bay ra �� m� z� dal ga lan d�r ma s� n�
amaç l� yor du. 1923’te yan l�� l�k la Edir ne’ye inen bir
yol cu uça �� n� uçu run ca uça �a ve ri len Ve ci hi is mi,
O’nun he ye ca n� n� art t�r d�. Yu nan uçak la r�n dan ka lan
par ça ve mo tor lar dan ya rar la na rak ilk uça �� Ve ci hi K
VI’ y� yap t�. Ve ci hi Bey, uzun sü re bek le me si ne ra� -
men ken di si ne uçu� iz ni ve ril me yin ce 28 Ocak
1925’te ilk uçu �u nu izin siz yap t�. Ce za lan d� r� l�n ca ha -
va kuv vet le rin den ay r� la rak Ata türk’ün “�s tik bal gök -
ler de dir” sö züy le ha va c� bir ku �ak ye ti� tir mek için
ku ru lan Türk Tay ya re Ce mi ye ti’ne ka t�l d�. 

� AT LAS OK YA NU SU’NU 
GEÇ ME S� �S TEN D�

Cey han ad� uçak la yur ti çin de uçu� lar ya pan Ve ci -
hi Bey 1925’te ye ni tek no lo ji le ri in ce le mek ve genç
cum hu ri ye te fay da l� ol mak için Av ru pa’ya git ti. Hat -
ta Po tez25 ti pin de ki tay ya re ile At las Ok ya nu su’nu
geç me si bi le tek lif edil di. Yur da dön dü �ün de Türk
Tay ya re Ce mi ye ti da ��l m�� t�. Mil li Sa vun ma Ba kan l� -
�� ta ra f�n dan Kay se ri’de Tay ya re Ona r�m Mo tor Ano -
nim �ir ke ti (TOM TA�) ad�n da bir fab ri ka ku rul ma s�
is ten di. Hür ku�, Al man ya’da Ju A-20 tay ya re le rin de
ba z� nok san l�k lar bu ldu, on la r�n dü zel til me si ile Ju A-
35’le rin ya p� m� n� da üst le ndi. Al man ya’ya gi den Hür -
ku�’un, Fran s�z la -
r�n göz de uça ��
New port De Lar -
ge’la ya p� la cak
tem si li sa va� ta Jun -
ker fab ri ka s� ta ra -
f�n dan Ju A-35’�
kul lan ma s� is ten ir.
Tem si li sa va ��,
Hür ku�’un kul lan -
d� �� Ju A-35 ka -
zan�r. Hür ku�,
1927’de dön dü �ün -
de An ka ra-Kay se ri
ara s�n da ilk ula ��m
uçu� la r� n� ya pa rak
yur du muz da ilk ha -
va yol la r� uçu� la r� -
n� ger çek le� ti rir. Hür ku�, Ju A-35’in ben zin de po la r�
ila ve siy le Tah ran’a ka dar gi de bi le ce �i ni söy ler, ancak
fik ri ha ya ta geç mez.
� KA DI KÖY’DE B�R KE RES TE C� DÜK KÂ NI

Hür ku�, 1930’da Türk Ha va Ku ru mu’nda ça l� ��r -
ken üc ret siz izin ala rak Ka d� köy’de bir ke res te ci dük -
kâ n� n� ki ra la r. Ve ci hi Hür ku�, 3 ay için de ilk Türk si -
vil uça �� olan VE C� H� XIV uça �� n� yapar. 27 Ey lül
1930’da Ka d� köy Fi kir te pe’de bü yük bir ka la ba l� ��n
önün de tek mo tor lu e�i tim uça ��y la ilk uçu �u nu ya -
pan, ar d�n dan An ka ra’ya gi den Hür ku�, Ba� ba kan �s -
met �nö nü ve ko mu tan lar ta ra f�n dan teb rik edil ir.
Uça bi lir lik ser ti fi ka s� için �k ti sat Ba kan l� �� na ba� vu -
ru su, "Tay ya re nin tek nik va s�f la r� n� tes pit ede cek
kim se ve öl çüm alet le ri bu lun ma d� ��n dan ge re ken ve -
si ka ve ril me mi� tir" de ni le rek red de dil ir.

� YA �A SIN TÜRK TAY YA RE C� L� ��
Uçu� li san s� al mak için Çe kos lo vak ya’ya gi den

Hür ku�, Prag’da dü zen le nen tö ren le “Ya �a s�n Türk
Tay ya re ci li �” ya z� l� bir pan kart la onur lan d� r�l �r, ulus -
la ra ra s� CI NA bel ge si ve ri le rek ba �a r� s� tes cil edilir.

1931’de 5 gün ke yif le sü ren bir ha va yol cu lu �u nun
ar d�n dan Tür ki ye’ye ge len Hür ku�, pos ta uçu� la r�
plan lar, Türk Ha va Ku ru mu ad� na Ana do lu’ya de ne -
me uçu� la r� ya par. Ni san 1932’de �lk Türk Si vil Tay -
ya re Mek te bi’ni ku rar ken 2’si k�z 12 ö� ren ci ye ti� ti -
rir. Teo rik ve uy gu la ma l� e�i tim ler ya par ken Ka la -
m��’ta bir han gar in�a eder. Ka la m�� ve Fi kir te pe’de
uçu� alan la r�n da ö� ren ci le ri Sa it, Tev fik, Mu am mer,
Ab dur rah man, Sa lih, Os man, R� za, Hik met, Hü se yin,
Ke nan, Bed ri ye ve Eri be’yi e�i tir ken ba z� ku rum la r�n
ha va dan rek la m� n� ya pa rak gi der le ri ni kar �� lar.  Nu ri
De mi ra�’�n kat k� la r�y la 1933’te Ve ci hi XVI ka bin
uça ��n� yapar. Ay n� y�l lar da ikin ci Ve ci hi XIV ve Ve -
ci hi XV’yi, ar d�n dan Nu ri Bey (Ve ci hi-XVI) uçak la -
r� n� yapar. �lk ka d�n tay ya re ci miz Bed ri ye Gök men ve

Hür ku�’un ye �e ni
Eri be, yal n�z uç -
ma y� ba �a r�r ken,
Ve ci hi Si vil Tay -
ya re oku lu mad di
so run lar dan do la -
y� ka pan�r.
1935’te Türk Ha -
va Ku ru mu Ba� -
ka n� Fu at Bul -
ca’n�n Ata türk’e,
Ve ci hi Hür ku�’u
an lat ma s�y la Bü -
yük Ön der ta ra f�n -
dan ye ni bir gö rev
için An ka ra’ya
ça� r� l�r. Ken di
uça ��y la An ka -

ra’ya gi den Hür ku�’un ö� ren ci le ri de Rus ya’ya e�i ti -
me gön de ri lir. Ye �e ni Eri be’nin �e hit ol ma s� na çok
üzü len Hür ku�, Türk Ha va Ku ru mu ta ra f�n dan 1937
son ba ha r�n da için Al man ya’ya gön de ri lir. Wei mar
Mü hen dis lik Mek te bi’nden iki y�l son ra Tay ya re Ma -
ki ne Mü hen di si ola rak dip lo ma s� n� al�r. Tür ki ye’de
“Tay ya re Mü hen dis li �i Ruh sat na me si ni” al mak is ter -
ken is te �i ka bul edil mez. 

� ÖL DÜ �Ü GÜN �N SAN LIK AYA AYAK 
BAS MAK �Ç�N UZA YA ÇIK MI� TI

Ya�anan bu geli�melerin ard�ndan Van’a ta yin
edi lin ce is ti fa ede rek 1947’ye ka dar ha va c� l�k tan
uzak la ��r. 1951’de ha va dan ta r�m alan la r� n� ilaç la ya -
rak Türk Ka na d� ad l� bir �ir ket kurar. 

Vecihi Hürku�, 1952’de Proc tor V ti pi dört ki �i lik
tu rist ti pi tay ya re ile rek lam uçu� la r� yapar. Ha ya t� n�n
son la r�n da s� k�n t� lar çe ke rek uça �� n�n si gor ta borç la -
r� n� bi le öde ye mez. 

An ka ra’da be yin ka na ma s�n dan öl dü �ün de ta rih
in san l� ��n aya ayak bas mak için uza ya ç�k t� �� gün
olan 16 Tem muz 1969’dur...
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Türkiye’nin ilk sivil hava
yolunu kuran ve hayatını milli
uçak yapmaya adayan Vecihi

Hürku�, do�umunun 116.
yılında anılıyor. Artık onun
hayatı ve havacılı�ımıza

katkıları artık daha
anla�ılacak.

Zira, Kadıköy’de kiraladı�ı
bir kerestecide ilk Türk sivil

uça�ı olan VEC�H� XIV’ü
yapan Hürku�'un 1920-1969

arası el yazısıyla kaleme
aldı�ı günlükler, Kadıköy
Halk E�itim Merkezi’nde

Osmanlı Türkçesi ö�renen
gönüllü kadınlar tarafından

çevriliyor.

OSMANLICA GÜNLÜKLERiTAYYARECi
VECiHi’NiN
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TAYYARECi
VECiHi’NiN

Vecihi Hürku�’un kızı Gönül
�arman Hürku�, ‘Babamın

günlükleri sivil
havacılı�ımızı aydınlatacak

bilgilerle dolu’ dedi. 

� 10 Ocak 1921: �nönü Harbinin dördüncü ve
en çılgın günüydü. Behçet ve Yüzba�ı Muhsin

Bey’ler ke�if tayyareleriyle, ben de gene
küçük avcı ile havalanmı�tık... Henüz

ayrıldı�ım noktadan 10 kilometre kadar
açıldı�ım bir sırada motörüm, fena bir koku
ne�rederek devri dü�meye ba�ladı ve büyük

bir sıkıntı içinde çırpınarak sustu…
� 28 �ubat 1923: Remzi'yi de kaybettik.

Havacılı�ımızda yeni bir gözya�ı döktüren bu
hadise tamamen gözlerimin önünde cereyan
etmi�ti. Remzi iyi bir ke�if tayyarecisi ve av
uçu�larına hazırlanan kıymetli bir pilottu. Av

tayyaresiyle uçu�larını hep nezaretimde
yaparak iyi bir olgunlu�a girmi�ti. Bu son
uçu�unun iznini de gene ben vermi�tim.

Remzi ö�leden sonra Spat av tayyaresiyle
yerden yükseldi�i zaman �zmit ufuklarının

hâkimi oldu�unu ne�eli uçu�u ile
gösteriyordu. Gözlerimizden uzakla�madan
yaptı�ı bu uzun antrenman uçu�u bize ayrı
bir zevkti. Yarım saat kadar devam eden bu

uçu�tan dönen kahraman çocuk, deniz
üzerinden meydana ve takriben 250 metre
yükseklikten yakla�mı�tı. Bu sırada tayyare

bir dalı� vaziyetine geçerek dikildi ve motörün
kuvvetini kesmedi. �nsana bir ini� meyli veren
bu harekette ben tamamen bir gayri tabiilik
görüyor ve oldu�um yerde ihtiyarsız “gaz
kes” diye ba�ırıyordum. Fakat ne tayyare

düzeldi ve ne motörünü kesti. Her an büyüyen
o süratle �zmit körfezinin derinliklerine kadar

uzandı ve büyük bir gürültü ile sulara
gömüldü. 

� 14 Eylül 1922: Evet, kim olsa bu
titizli�imden daha fazla so�ukkanlı

olamazdı. Çünkü bu kadar çok ve hemen
hepsi de faal bir halde tayyareleri, Yunan

tayyarecileri ne diye bırakmı� olabilirlerdi?
�zmir ile Sakız arası kısacık bir mesafe ve
tayyare için nihayet yarım saatlik bir uçu�
yolundan ibaret, hatta en tecrübesiz bir

pilot için küçük bir uçu� addedilecek
derecede basit bir uçu�tu… ��te bu büyük
zaferin havacılık ganimetlerini ilk defa ben

görüyordum ve her tayyareyi ayrı ayrı
severek büyük bir sevinçle ok�uyordum.

Büyük �stiklal Sava�ımızın bu son uçu�unu
bitirdi�im zaman �u hatırıma gelmi�ti. �lk

uçu� gibi son uçu� da benim imi�.      

� 2 A�ustos 1925:
Fransa… Potez fabrikasını gezerken bu
fabrikanın yapmakta oldu�u büyük bir

tayyareyi incelemi� ve bu tayyarenin Atlantik
uçu�u için hazırlanmakta oldu�unu

ö�renmi�tim. O sırada Fransız havacılı�ı
Atlantik uçu�u üzerinde önemle duruyordu.
Bregue, Potez ve Henriot tayyare fabrikaları

bu uçu� için özellik ta�ıyan planlar
yapıyorlardı. Aynı gün Potez 25 tipindeki rekor
tayyaresiyle akrobasi uçu�umdan sonra, bu

uçu�un tesiri olacak Atlantik uçu�u
yapmaklı�ım için bir teklifle kar�ıla�tım. Bu
teklif cidden cazip idi ve ho�uma gitmi�ti…

� 19 Haziran 1930: Yıllık iznimi 1930 yılı
Haziran 15'ten itibaren kullanacaktım.

�n�asını dü�ündü�üm tayyarenin projelerini
hiçbir eksik bırakmadan tamamlamı� olarak
�stanbul'a hareket ettim. Evim Kadıköy'de
olup benim için en müsait çalı�ma yeri bu
muhit idi. �lk i�im, yapaca�ım i�e uygun bir

yeri aramak oldu. Kadıköy keresteciler
soka�ında buldu�um bir ma�azanın üst katını
münasip görerek iyi bir anla�ma ile kiraladım
ve ihtiyacım olan ilk malzemeyi hazırlayarak,
geldi�imin üçüncü günü, iki marangoz, bir

hizarcı ve bir tesviyeci ile i�e ba�ladım.
� 23 Nisan 1931: Çekoslovakya… Gazino,

güzel çiçeklerle süslenmi�. “Büyük salonun
kapısından aya�ımı atarken bütün

vücudumun titredi�ini hissetmi�tim. Tam
kar�ıma gelen duvarın ortasında etekleri

dü�ümlenmi� Türk ve Çek bayrakları içinde
defne dalı ile çerçevelenmi� beyaz bir levha
üzerinde büyük harflerle ‘YA�ASIN TÜRK
TAYYAREC�L���’ yazısını görmü�, önce bu

yazıyı, sonra da salonda bulunanları
selamlamı�tım. Derin saygı ve �ükran

sözleriyle aldı�ım zarfın üzerinde ‘Vecihi XIV
tip tayyaresi’ yazılı idi. �çinde tayyaremin
beynelmilel CINA vasıflarına haiz iyi bir

mektep ve spor tayyaresi oldu�una dair bir
diploma, tayyarenin aerodinamik ve statik

hesapları ve protokol bulunuyordu. Borçlarımı
sordu�umda aldı�ım cevap: “Bir hiç! Tek
temennimiz Türk havacılarının ba�arısı”

� 14 Nisan 1932: Saati Rehine… 50 lira aldım
Kadıköy’de ilk Sivil Tayyare Mektebini
açmaya çalı�maktadır. Vecihi Bey okul

ihtiyaçları için saatini rehin vermi�
ve 50 lira almı�tır…

� 23 Temmuz 1967: Lisansımın iptal
edilmi� olması her �eyden önce

A.P. sempatizanı olmaktan
muhalefet mensuplarının vatanda�

hakkına saygısızlıkları mahsulü
mürettep bir rapora dayanmaktadır.
Mal ve can kaybından bahsediliyor.
Hayır, 53 senelik uçu� hayatımda
hiçbir vatanda�ın ne malına ne

canına zararım olmu�tur. Havacılık
ilmini tam manası ile hazmetmi�

kazadan beladan daima kaçınmı�
bir pilotum.

Gün lük ler den özet...
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Beslenme günümüzde önemle üzerinde durulmas�
gereken konular�n ba��nda yer almaktad�r. Bugün
dünyada birçok insan açl�k ve yetersiz, dengesiz

beslenmenin yol açt��� ölüm ve hastal�klarla
sava��rken, di�er bir k�sm� da a��r� ve hatal�

beslenme davran�� ve al��kanl�klar�ndan
kaynaklanan sa�l�k sorunlar� nedeniyle ya�amlar�n�
tehlike alt�na atmaktad�rlar. ��te bu noktada, son

y�llarda yetersiz ve dengesiz beslenme sorunlar� s�k
s�k kar��m�za ç�kmaktad�r. �i�manl�k ise bu

sorunlar�n ba��nda gelmektedir.
● �i�manlık nedir?: Dünya Sa�l�k Örgütü'nün

sa�l�k raporunda �i�manl�k, "vücutta fazla miktarda
ya� birikmesi sonucu ortaya ç�kan ve mutlaka tedavi

edilmesi gereken bir sa�l�k sorunu" olarak
tan�mlanmaktad�r. A��r� besin al�m�, yetersiz fiziksel

aktivite, kal�t�m, hormonal nedenler, psikolojik
sorunlar, sigaray� b�rakma, alkol kullan�m� gibi

faktörlere ba�l� olarak geli�en �i�manl�k tek ba��na
oldu�u gibi komplikasyonlar� ile de ya�am süresini

k�saltan ve ya�am kalitesini dü�üren ciddi bir
hastal�kt�r. Komplikasyonlar� aras�nda; kalp-damar

hastal�klar�, hipertansiyon, �eker hastal���, baz�
kanser türleri, solunum rahats�zl�klar�, karaci�er

ya�lanmas�, safra kesesi hastal�klar�,
eklem hastal�klar�, adet düzensizlikleri,

k�s�rl�k s�ralanabilir.
● Hangi diyetler hatalı de�ildir?: Öte yandan her

gün gazete, dergi, televizyon gibi kitle ileti�im
araçlar�nda onlarca “�ok diyetler” ile

kar��la��lmaktad�r. Bu durum çok üzücüdür, çünkü
genel ilkeleri benzer olmakla birlikte, diyet mutlaka
“ki�iye özel” olarak haz�rlanmal�d�r kald� ki herkesin
metabolizmas�, i� hayat�, günlük fiziksel aktivitesi,

k�sacas� ya�am �ekli t�pk� parmak izi gibi birbirinden
farkl�d�r. Zay�flama diyetlerinde temel ilke, bir yandan

al�nan enerjinin s�n�rland�r�lmas� ile besin

gereksinimlerinin kar��lanmas�, di�er
yandan fiziksel aktivite ile enerji

harcanmas�n�n art�r�lmas�d�r. Günlük
enerji al�m�n�n k�s�tlanmas�, �i�manl�k
tedavisinde en uygun yöntemlerden
birisidir. Ancak bu amaçla kontrolsüz
olarak kullan�lan ve k�sa sürede h�zl�
a��rl�k kayb�n� hedefleyen çok dü�ük
kalorili ve bilimsel olmayan diyetler

çe�itli komplikasyonlara neden
olmaktad�r. Bu sebepten kalori

k�s�tlamas� ki�inin günlük ihtiyac�na
göre belirlenerek yap�lmal�d�r.

Öncelikle hedef art�k k�s�tlanm��
kaloriyle ya�amak de�il, do�ru
beslenme sistemini hayat�m�za

yerle�tirerek kilo vermeyi sa�lamak
olmal�d�r. Gerçek a��rl�k kayb�

vücuttaki ya� kitlesinin azalmas� ile
mümkündür. Yap�lan yanl�� diyetler

ise tart�da rakamsal azalmalar
sa�lasa da ya� kitlesinde azalma
sa�layamamaktad�r. Ve bu hatal�

diyetlerle ilerleyen süreçte kilo
vermek çok daha zorla�maktad�r.

A��rl�k kayb�n�n h�zl� olmas� öncelikle su, sonras�nda
kas kitlesindeki azalma ile ili�kilidir. Dengeli

diyetlerde ya� kitlesinde azalma olurken, çok dü�ük
oranlarda karbonhidrat içeren (ketojenik) diyetlerde

su ve açl�k halinde kas kayb� olmaktad�r. Dünya
Sa�l�k Örgütü’ nün kriterleri ideal kilo kayb�n� ya�dan

verilen kilo olarak tan�mlamaktad�r. 
● �i�manlıktan tamamen kurtulmak mümkün

müdür?: �i�manl�ktan tamamen kurtulmak demek
kal�c� zay�flamak ve formda kalmak demektir. Kal�c�
zay�flaman�n ve formda kalman�n 4 temel prensibi
var: “Do�ru diyet uygulamak”, “Hareket etmek”,

“Davran�� de�i�ikli�ini sa�lamak” ve “Do�ru
deste�i almak” yani Sa�l�kl� Beslenme Dan��manl���

Hizmeti almak. Sa�l�kl� Beslenme Dan��manl���
hizmetinde amac�m�z, beslenme ilkelerini ö�renmek

ve bu ilkeleri bulundu�umuz yo�un hayat
temposunda ya�am biçimimize adapte edebilmenin

yollar�n� belirlemektir. Amac�m�z; do�rultusunda
hareket edebilmek için kar��l�kl� olarak baz�

kavramlar� de�erlendirmemiz gerekmektedir.
Kavramlar�n büyük bir k�sm� bireysel vücut

analizlerine ba�l� hesaplamalarla ili�kilidir; dolay�s�yla
matematiksel kavramlard�r. Bu kavramlar bizim
elimizde olan püf noktalar�d�r. Bunlar; ya��m�za,
boyumuza, cinsiyetimize göre kaç kilo olmam�z

gerekti�i, vücuttaki ya� ve kas dokular�n�n da��l�m�,
su seviyeleri, bedenimizin dinlenme halindeki enerji
ihtiyac� ve tabi ki günlük yapt���m�z i�ler ve yo�un
çal��ma program�m�z sonras�nda olu�an toplam

enerji ihtiyac�m�z gibi kavramlard�r.
Kavramlar�n bir di�er k�sm� ise neredeyse

dan��anlar�m�z� elinde olan bir püf noktas�d�r ve
direkt olarak ö�ün düzenimiz ve kan �ekeri

dengemiz ile ili�kilidir. Bununla ilgili de gerekli
laboratuvar analizleri ve bireylerin ki�isel al��kanl�klar�

göz önünde bulundurularak ki�ilere özgü beslenme
programlar� planlamaktay�z. 

● Do�ru beslenme programı nasıl olmalıdır?:
Öncelikli olarak karar verilmelidir. Yap�lacak i�lem

sadece bir diyet program� de�il ayn� zamanda
davran�� ve ya�am de�i�ikli�i program�d�r.

Beslenme al��kanl�klar�n�zda yapaca��n�z her kal�c�
de�i�iklik sizi ilerleyen hayat�n�zda kilo
almadan koruyacakt�r. Ancak bu
uzun ve sab�r gerektiren bir
süreçtir. Güne mutlaka
kahvalt�yla ba�lamak

al��kanl�k haline
getirilmelidir. 6-8
saatlik uykudan
sonra yap�lacak

kaliteli bir kahvalt�,
güne zinde ve

kaliteli ba�laman�z�
sa�layacakt�r.
Metabolizman�n
harekete geçmesini

sa�layan en önemli ö�ündür.
Ara ö�ünler unutulmamal�d�r. Ara

ö�ünler ara enerji kaynaklar�m�zd�r ve
metabolizmam�z�n düzenli çal��mas�n� sa�lar. Ana

ö�ünlerden 2-2,5 saat önce ve sonra
tüketilebilece�iniz 100-200 kalorilik yiyecekler (süt,

meyve, yo�urt ve benzeri) sizi kilo almaktan her
zaman koruyacakt�r. Ana ö�ünler (ö�le-ak�am
yemekleri) ise tüm besin gruplar�ndan yiyecek

içerecek ve besin çe�itlili�ini sa�layacak �ekilde
dengeli olarak tüketilmelidir. Günlük lif al�m� yeterli

olmal�d�r. Lif tüketiminin sa�l���m�z için birçok
faydas� bulunmaktad�r. Kilo vermenize yard�mc�

olacakt�r çünkü bu tip besinlerin ya� oran� ve enerji
içeri�i dü�üktür. Çözünen lifler kolesterolü dü�ürücü

etki sa�lar. Yüksek miktarda
çözünen lif içeren besinler
aras�nda arpa, yulaf, kuru

baklagiller, sebze ve meyveler
say�labilir. Çözünmeyen lifler
ba��rsaklar�n “bo�alt�m�n�”

kolayla�t�r�r. Tam tah�ll� ekmek
veya esmer pirinç gibi tam

tah�ll� yiyecekler çözünmeyen
lifler için iyi birer kaynakt�rlar.

Bunlar aras�nda meyve
kabuklar� ve kök sebzeler de

say�labilir. Günde en az bir kez
yeme�in yan�nda salata
tüketmeyi hedefleyin.

Yemeklerinize taze sebzeler
ekleyerek, vitamin ve lif al�m�z�
da artt�rm�� olursunuz. Salata

tüketmek tokluk hissinin çabuk
geli�mesine yard�mc� olup

daha az yemenizi
sa�layacakt�r. Su tüketimi
düzenlenmelidir. Kronik

dehidratasyon metabolizma
h�z�n� yava�latmaktad�r,

beynimize yanl�� açl�k sinyalleri gönderir, zihinsel ve
fiziksel performans�m�zda dü�ü� gözlenir. Ortalama
olarak yeti�kin bir bireyin vücut a��rl���n�n yüzde 55-

75’i (38- 46 L.) sudur. Bu yüzdeler ki�iye, vücut
bile�imine, ya�a, cinsiyete ve di�er faktörlere ba�l�

olarak de�i�ebilmektedir. Suyun; vücut �s�s�n�n
dengelenmesi, besinlerin sindirimi ve

emilimi s�ras�nda hücrelere
ta��nmas�, toksinlerin

vücuttan ar�nd�r�lmas� gibi
birçok görevi vard�r. Bu

nedenlerle günde 8-
12 bardak kadar su

tüketilmesi önem
ta��maktad�r.

Günlük hayat�m�za
hareket

eklenmelidir. Yap�lan
fiziksel aktivitelerin
‘egzersiz’ olarak

alg�lanabilmesi için düzenli
olarak haftada en az 3 kez

40- 45 dakika boyunca
uygulanmas� gerekmektedir. Spor

salonuna gidecek ya da aç�k havada egzersiz
yapacak vakti bulam�yorsan�z bu gibi durumlarda

bulundu�umuz ortamda küçük egzersizler yapmaya
çal��abilirsiniz, birkaç kat için asansör yerine
merdivenleri kullanabilirsiniz, 15-20 dakikal�k

mesafelere arabayla de�il de yürüyerek gitmeyi
deneyebilirsiniz, metroda yürüyen merdivenleri
kullanmak yerine basamaklardan ç�k�p-inmeyi

al��kanl�k haline getirebilirsiniz. Uygulanan bu küçük
egzersizlerin vücudumuza geri dönü�ü memnuniyet

verici olacakt�r.
● Kaç kilo verelim?: Dünya Sa�l�k Örgütü ayl�k

a��rl�k kayb�n�n 2-4 kg. aras�nda olmas� gerekti�ini
vurgulamaktad�r. Ki�i çok �i�mansa, ameliyata

haz�rlanacaksa, ki�ide kiloya ba�l� olarak herhangi
bir sa�l�k problemi olu�mu� veya olu�ma sürecinde

ise, doktor ve diyetisyen gözetiminde ayda 6 kg.
verdirilebilir. Daha fazla a��rl�k kayb�n�n faydadan

çok zarar verece�i asla unutulmamas� gereken çok
ciddi bir konudur. Kimse 10 senede ald��� kilolar� 10

günde vermeye kalk��mamal�, sab�rla tedavinin
üzerine gitmelidir. Zay�flaman�n temelinde e�itim yer
almaktad�r. Doktor kontrolü ve kan tahlil sonuçlar�

yorumland�ktan sonra beslenme e�itimine
ba�lanmal�d�r. Uygulanacak olan zay�flama program�

bittikten sonra ise en önemli basamak koruma
dönemi gelmektedir. Ço�u birey kiloyu verdikten

sonra rahatl�kla koruyabilece�ini dü�ünse de beden
buna çok izin vermeyebilir. Bu olay�n ya�anmamas�

için koruma dönemi  en az 6 ayl�k bir süreçten
olu�maktad�r. 6 ay içerisinde kalori tekrar düzenlenir,

kilo vermeye de�il korumaya yönelik beslenme
e�itimi verilir ve beden buna al��t�r�l�r.

Unutulmamal�d�r ki al��kanl�k haline gelemeyen
davran��lar geri dönü�lüdür.

● Diyette motivasyonu sa�layacak temel
öneriler: Diyetinizi yasaklar listesi gibi görmeyin.
Çünkü yasaklar her zaman daha çok istek getirir.

Önemli olan miktar ve s�kl�k kontrolünü iyi
yapabilmektir. Kalori hesab� de�il, sa�l�k hesab�

yap�n. Ayn� kaloriye sahip de olsa bir elma, küçük
bir parça çikolatadan daha sa�l�kl� ve besleyicidir.

Üstelik kilo vermenize de yard�mc� olur. Kilo vermek
ve sa�l�kl� olmak istiyorsan�z mutlaka su için.

Yiyeceklere kalorisi dü�ük diye aldanmay�n. Besin
etiketlerini okurken sadece kaloriye de�il mutlaka
ya� çe�idine ve miktar�na bak�n. �ki saat aral�klarla
ac�ksan�z da ac�kmasan�z da do�al, sa�l�kl� ve kan
�ekerinizi yava� yükselten besinler tüketin. Do�an�n
dengesini vücut içinde de kurun. Mevsiminde besin
tüketin. Böylece yeterli vitamin ve mineral de alm��
olursunuz. Besinleri s�n�rlamak zorunda oldu�unuzu

ö�renmekle yetinmeyin. Neden s�n�rlaman�z
gerekti�ini de ö�renin. Unutmayal�m ki beslenme;

büyüme, geli�me, ya�am�n sürdürülmesi ve sa�l���n
korunmas� için gereken besinlerin kullan�lmas�d�r.
Yeterli ve dengeli beslenme ise esas�nda vücudun

ihtiyac� için gereken besinlerin yeterli miktarda
ancak dengeli bir biçimde, ki�inin ya�am boyu

sürdürebilece�i do�ru beslenme al��kanl�klar�n�, ona
kazand�rmaya yönelik tamamen

ki�ilerin ya�am biçimine özgü yani
ki�iye özel bir pland�r.

Uzman Diyetisyen 
Güzin ÇALTI YENER

caltiguzin@yahoo.com
Group Florence Nightingale

Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi  Diyet
Bölümü 

�leti�im: 0 216 450 03 03/6425
www.florence.com.tr   

Ça�rı Merkezi: 444 0 436

DOKTORUNUZ
YAZIYOR 

DOKTORUNUZ
YAZIYOR

GÜ NE ��N yü zü nü az gös ter di �i k�� ay la r�n da
cil di niz ay r� bir özen ve des tek is te mek te dir.
Yaz ay la r�n da gü ne� ha sa r� gö ren cil di niz k��
ay la r�n da so �uk ha va ne de niy le do �al ne mi ni
kay be der ve da ha faz la ku rur. Cil di ni zi k� ��n y� -
k� c� et ki le rin den ko ru mak için d�� des te �in ya -
n�n da iç des tek de önem li dir. Ya ni sa de ce
krem ler, nem len di ri ci ler de �il, bol seb ze ve
mey ve yi ye rek de do� ru bes len mey le de ya� -
lan ma n� z� ge cik ti re bi lir, cil di ni zi ko ru ya bi lir si niz. 
Cil di ni ze d� �a r� dan kul lan d� �� n�z krem le rin öne -
mi ni bil mek le bir lik te as l�n da sa� l�k l� cilt için
bes len me nin öne mi ni de unut ma -
mak ge re kir. Vi ta min ve mi ne ral içe -
ren g� da la r�n tü ke ti mi ile sa� la nan
an ti ok si dan des te �i de sa� l�k l� bir cilt
için önem li dir. 

Ge lin �im di bir lik te cil di ni ze dost
seb ze ve mey ve le ri göz den ge çi re -
lim. Cilt için en önem li des te �i A vi ta -
mi ni içe ren mey ve ve seb ze ler le ya -
pa bi lir si niz. A vi ta mi ni an ti ok si dan
fonk si yo nuy la; hüc re le ri has ta l�k la ra
kar �� ko rur, ya� lan ma sü re ci ni ya va� -
la t�r. A vi ta mi ni ek sik li �in de; ba �� ��k -
l�k sis te mi za y�f lar, vü cut di ren ci aza -
l�r, cilt pul lan ma s� ve ak ne gi bi cilt so -
run la r� gö rü le bi lir. Cilt yü ze yi ni pü rüz -
süz le� tir me ye, k� r� ��k l�k ve çiz gi le rin
gö rü nü mü nü azalt ma ya ve cil din
elas ti ki ye ti ni ar t�r ma ya yar d�m c� olur. A vi ta mi -
ni özel lik le süt te, yu mur ta sa r� s�n da ve ba l�k
etin de bu lun mak ta d�r. K�� ay la r�n da gö rü len
cilt ku ru lu �u nun ön len me sin de uy gun nem len -
di ri ci ile bir lik te A vi ta mi ni içe ren g� da la r�n tü ke -
til me si cilt nem len me sin de et ki li dir.

Ek sik li �in de a��z ke na r�n da çat lak lar ve
du dak lar da ku ru luk ve ka ��n t� gö rü len Ri bof la -
vin ek sik li �i özel lik le yo �un za y�f la ma di ye tin de
olan lar da da ha s�k gö rül mek te dir. Ye �il seb ze
ve mey ve ler ile pey nir, ta vuk, bu� day tü ke ti mi
bu vi ta mi nin ek sik li �i ni ön le ye bil mek te dir.

Özel lik le a��z çev re sin de k� za r�k l�k ve ka -
��n t� ile gi den cilt has ta l�k la r� n�n ön len me sin de
sa� l�k l� bir cilt için nia sin den zen gin s� ��r eti,
bro ko li, kar na ba har, ha vuç, pey nir, m� s�r unu,
yu mur ta, ba l�k, süt, pa ta tes ve do ma tes tü ket -
mek ge rek mek te dir. Nia sin cil din su kay b� n�
ön ler, cil di nem len di rir ve an ti ok si dan d�r. 

Özel lik le krem form la r� ül ke miz de s�k kul la -
n� lan pan te to ik asit ya da Pro vi ta min B5 (Pan -

te nol) ise nem len di ri ci dir ve saç ba k�m ürün le -
rin de de kul la n� la bil mek te dir. Ya ra iyi le� me si ni
h�z lan d� ra rak da ha sa� l�k l� bir cilt olu� tur ma s�n -
da da et ki li olan bu vi ta min da na eti, ka ra ci �er,
ba l�k, ta vuk, yu mur ta, pey nir, fa sul ye, tüm ta -
h�l lar, kar na ba har, be zel ye, avo ka do, pa ta tes,
m� s�r ve ku ru ye mi� ler de bol mik tar da bu lun -
mak ta d�r.

V� TA M�N B6 ve B 12
Cilt d� ��n da kan s�z l�k ve ba �� ��k l�k sis te mi

için önem li olan Pi ri dok sin (Vi ta min B6) en çok
muz, avo ka do, ta vuk eti, pa ta tes, �s pa nak, be -

zel ye, ha vuç, yu mur ta ve ba l�k ta
bu lun mak ta d�r.

Cilt ve saç sa� l� �� için önem -
li olan Vi ta min B12 ek sik li �in de
kan s�z l�k da gö rü le bil mek te dir.
Ka ra ci �er, süt, yu mur ta ak�, pey -
nir, ba l�k ve et te bu lun mak ta d�r.
Vi ta min B12 seb ze ve mey ve ler de
bu lun ma mak ta d�r.

Kuv vet li bir an ti ok si dan olan
Vi ta min E cil di ul tra vi yo le ���n la r�n -
dan ko rur. Nem len di ri ci dir. K� za -
r�k l�k ve le ke len me yi en gel ler.
Krem ola rak kul la n�l d� ��n da (d�� -
tan) al fa to ko fe rol ola rak k� r� ��k l�k -
la r� ön ler ve kol la jen sen te zi ni ar t� -
r�r. Ba� ta ta h�l lar ol mak üze re ye �il
seb ze ler de bol mik tar da bu lu nur.

Ba dem, ay çi çe �i ya ��, so ya ya ��, m� s� rö zü ya -
�� ve bu� day en iyi E vi ta mi ni kay na �� d�r.

Vi ta min C ise an ti ok si dan ve le ke aç� c� d�r.
Hüc re ler de kol la jen sen te zi ni dü zen ler ve ul tra -
vi yo le ���n la r�n dan ko rur. Özel lik le k�� ay la r�n da
C vi ta mi ni ih ti ya c� cilt d� ��n da ba �� ��k l�k sis te mi
için de ge rek li dir. K�� ay la r�n da bol bu lu nan tu -
runç gil le rin d� ��n da C vi ta mi ni muz da ta ze seb -
ze ler de, may da noz da, ka bak ta, so �an da, do -
ma tes te, la ha na, �s pa nak k� v�r c�k sa la ta da bol
mik tar da bu lun mak ta d�r.

Son za man lar da bi li nir li li �i ar tan Li po ik
Asit, k�r m� z� et, böb rek ve ka ra ci �er gi bi or gan
et le rin de, bi ra ma ya s�, bro ko li, �s pa nak, do ma -
tes ve be zel ye gi bi be sin kay nak la r�n da bu lu -
na bi le ce �i ni söy len mek te dir. Bu gü ne ka dar bi -
li nen en güç lü an ti ok si dan lar dan bi ri olan Li po -
ik asit sa de ce cil di k�� ay la r�n da ko ru maz.
Özel lik le cilt kan ser le ri ni ön le me k için al�n ma s�
ge rek mek te dir. 

DEVAM EDECEK.

Dr. Fügen Erdo�an
ÇEK�N 

(DER� VE ZÜHREV�
HASTALIKLAR

UZMANI)

6 - 12 OCAK 2012 SA�LIK12

CİLDİNİZE DOST SEBZE VE MEYVELER (I)

AYLAR TAR�H SAAT TARAMA KONUSU DESTEK VEREN KURUM YER

27 Ocak 2012 10.00 - 12.00 D�YABET VE  GÖZ TARAMASI DÜNYA GÖZ-MED�CAL PARK RAS�MPA�A GÖNÜLLÜ EV�

08 �ubat 2012 10.00 – 12.00 D�YABET VE GÖZ TARAMASI DÜNYA GÖZ–CENTRAL HOSP�TAL SAHRAYICED�T GÖNÜLLÜ EV�

22 �ubat 2012 10.00 – 12.00 D�YABET VE GÖZ TARAMASI DÜNYA GÖZ–MED�CAL PARK HASANPA�A GÖNÜLLÜ EV�

27 �ubat 2012 10.00 – 12.00 D�YABET VE GÖZ TARAMASI DÜNYA GÖZ–MED�CAL PARK CADDEBOSTAN GÖNÜLLÜ EV�

06 Mart 2012 10.00  - 12.00 D�YABET VE GÖZ TARAMASI DÜNYA GÖZ–MED�CAL PARK BOSTANCI GÖNÜLLÜ EV�

13 Mart 2012 10.00 – 12.00 D�YABET VE GÖZ TARAMASI DÜNYA GÖZ–CENTRAL HOSP�TAL ACIBADEM GÖNÜLLÜ EV�

29 Mart 2012 10.00 – 12.00 D�YABET VE GÖZ TARAMASI DÜNYA GÖZ–MED�CAL PARK FENERBAHÇE MAH. GÖNÜLLÜ EV�

5  Nisan 2012 10.00 – 12.00 D�YABET VE GÖZ TARAMASI DÜNYA GÖZ–CENTRAL HOSP�TAL KO�UYOLU GÖNÜLLÜ EV�

16 Nisan 2012 10.00 – 12.00 D�YABET VE GÖZ TARAMASI DÜNYA GÖZ–MED�CAL PARK OSMANA�A GÖNÜLLÜ EV�

27 Nisan 2012 10.00 – 12.00 D�YABET VE GÖZ TARAMASI DÜNYA GÖZ–CENTRAL HOSP�TAL ERENKÖY GÖNÜLLÜ EV�

OCAK

�UBAT

MART

N�SAN

KADIKÖY BELED�YES� GÖNÜLLÜLER�  SA�LIK TARAMALARI  -  Proje Koord. Gülsün I�IK

Uzman Diyetisyen 
Güzin ÇALTI YENER

Hatalı diyetlerin bedelini sağlığınızla ödemeyin!

�NSANLARDA kist
hastal���, kistik

ekinokokkozis olarak
isimlendirilen ve

Ekinococcus türü
tenyalar�n larvalar�

taraf�ndan olu�turulan
paraziter bir

enfeksiyondur.
Tan�mdan da

anla��laca�� üzere kiste
neden olan köpek tüyü

de�il, tüyler üzerine
bula�an tenya yumurtalar�d�r. Ekinokok

tenyas�n�n erginleri köpek ve di�er
köpekgillerin (kurt, tilki, çakal vs.)

inceba��rsaklar�nda ya�arlar. Hayvanlar�n
d��k�lamalar� s�ras�nda parazit yumurtalar�
(gözle görülmezler) çevreye ve hayvan�n
tüylerine bula��r. �nsanlar ve koyun, keçi,

s���r, domuz gibi hayvanlar bula��kl� tüy ve
besinleri a��z yoluyla almalar� sonucu

parazit yumurtalar�n� da vücutlar�na alm��
olurlar. Sindirim yoluyla al�nan bu

yumurtalar insanlar�n ba��rsaklar�nda aç�l�r
ve onkosfer denilen ilk larvalar ortaya
ç�kar. Bu larval formlar da ba��rsak

duvar�n� geçerek karaci�er ve akci�erler
ba�ta olmak üzere  di�er içorganlara

yerle�meleri sonucunda kistler olu�turarak
hastal��� �ekillendirirler. Kist hidatik olarak

da bilinen bu hastal�k, insan ve hayvan
sa�l��� aç�s�ndan son derece önemli

sorunlar olu�turmas�n�n yan�nda sebep
oldu�u ekonomik kay�plar nedeniyle de

dünyan�n birçok bölgesinde ve ülkemizde
büyük önem ta��maktad�r. Hastal���n

yay�lmamas� için kedi, köpek ve di�er etçil

hayvanlara çi� et ve özellikle sakatat
yedirilmemesi çok önemlidir. Yine insanlar

taraf�ndan tüketilmeden önce sebze ve
meyvelerin bol temiz su ile y�kanmas�,
g�da hijyeni, ki�isel hijyen ve do�ru el
y�kama kurallar�na titizlikle uyulmas�

gerekmektedir.
Hayvanlar�n�zda bu hastal��� önlemenin
esas ve kesin çözümü üç ay ara ile

tenyalara kar�� antiparaziter ilaç
uygulamalar� yapt�rmakt�r.

Ho�çakal�n...

DOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZ

EV CİLEV CİLEV CİLEV CİLEV CİLEV CİLKÖPEK TÜYÜ iNSANLARDA
KiST YAPAR MI?

Ali �hsan METE
Veteriner Hekim

ihsan.mete@kadikoy.bel.tr

VERDE SA�LIKLI YA�AM ENST�TÜSÜ
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Türkiye Bayanlar Profesyonel Futbol 1. Ligi’nin birinci
devresi geçti�imiz hafta A ve B gruplar�nda yap�lan
maçlarla tamamland�. Tak�mlar ikinci devre haz�rl�klar�na

ba�lad�. Verilen 1 haftal�k aran�n ard�ndan Türkiye Bayanlar
Profesyonel Futbol 1. Ligi’nin ikinci devresi 8 Ocak 2012 Pazar
günü yap�lacak maçlarla ba�layacak. 

Türkiye Bayanlar Profesyonel Futbol 1. Ligi’nin
ilk devresinde gruplarda puan durumu �öyle olu�tu:

�kinci devrenin ilk hafta maç program� �öyle:
A GRUBU
Formet Gençlik-Kdz. Ere�li
Mersin Camspor-Ata�ehir Bld. Spor
�zmit Bel.-Gazi Üniv. K�z�lcahamam
B GRUBU
Konak Bel.-Trabzon �dmanoca��
Lüleburgaz 39-Çaml�caspor
Adana �dmanyurduspor-Medikalpark Antalyaspor 

�
s tan bul Genç lik Hiz met le -
ri ve Spor �l Mü dü rü Nu -
man Gü zey, Sa r� yer Mer -

sin li Ah met Te sis le ri’nde
Av ru pa �am pi yo na s�’na ha -
z�r la nan Gre ko ro men Gü re�
Mil li Ta k� m�’n� zi ya ret ede -
rek mo ral ver di.

�l Mü dü rü Gü zey, mil li
spor cu la ra hi ta ben yap t� ��
ko nu� ma da; ata spo ru muz
gü re �in bir an lam da sa va�
spo ru ol du �u nu ifa de ede rek,
“Siz ler de mü sa ba ka lar da sa -
va ��r gi bi mü ca de le ede rek
ra kip le ri ni ze min de ri dar
ede cek ve mil le ti mi zin yü zü -
nü gül dü re cek so nuç lar ala -
cak s� n�z. Bu na bü tün kal bim le ina n� yor ve ça l�� ma la r� n�z da üs tün
ba �a r� lar di li yo rum. 

�s tan bul Genç lik Hiz met le ri ve Spor �l Mü dür lü �ü ola rak her
za man ya n� n�z da y�z ve bu gü ne ka dar ol du �u gi bi bun dan son ra da
si zi des tek le me ye de vam ede ce �iz” de di.

Gre ko ro men Mil li Ta k� m� Tek nik Di rek tö rü Meh met Akif Pi -
rim de, “Genç lik Hiz met le ri ve Spor �l Mü dü rü müz Nu man Gü -
zey’in kam p� m� z� zi ya ret ede rek des tek ver me si, gü re� çi le ri mi ze
ve biz le re bü yük mo ral kay na �� ol mu� tur. �n �al lah bi z de ve ri len

emek le ri ve du yu lan gü ve ni bo �a
ç� kar ma ya rak, bay ra �� m� z� dal ga -
lan d� ra cak, �s tik lal mar �� m� z� din -
le te ce �iz” �ek lin de ko nu� tu.

� ÖN CE AV RU PA, SON RA
OL�M P� YAT LAR

Gre ko ro men A Mil li Gü re�
Ta k� m�, önü müz de ki y�l Lon dra'da
ya p� la cak olan olim pi yat oyun la r�
ve ön ce sin de ki Av ru pa �am pi yo -
na s� için ha z�r l�k la r� n� Sa r� yer
Mer sin li Ah met Te sis le ri’nde sür -
dü rü yor.

�s tan bul’da son ya p� lan �am pi -
yo na da dün ya ikin ci si olan Gre ko -
ro men A Mil li Gü re� Ta k� m�’n�n
kam p�n da 35 spor cu bu lu nu yor.
Gre ko ro men Gü re� Mil li Ta k� -

m�’n�n ye ni tek nik di rek tö rü Meh met Akif Pi rim ne za re tin de an -
tren man la ra de vam eden mil li gü re� çi le ri miz, 31 Ara l�k ta ri hi ne
ka dar ça l�� ma la r� n� sür dü re cek. Tek nik di rek tör Meh met Akif Pi -
rim’in ya n� s� ra mil li ta k�m tek nik kad ro sun da Fa tih Y�l maz, Tol -
ga To ku� ve Ser kan Öz den an tre nör olarak yer al� yor. Mü dür lü �ü -
nü Mü ca hit Gün gör’ün yap t� �� kamp ta, Gü re� Fe de ras yo nu Ko or -
di na tö rü Ata Ka ra ta� da bu lu nu yor. Ay-y�l d�z l� spor cu la r�n ça l�� -
ma la r� n� kamp bo yun ca sa bah ve ak �am ol mak üze re gün de iki an -
tren man la sür dü rü yor.

Ka d� köy’ün, e�i tim ka li te siy le se vi len okul la r�
ara s� na gir me yi ba �a ran Me la hat Ak kut lu
�lkö� re tim Oku lu, geç ti �i miz haf ta özel bir gü -

ne da ha ev sa hip li �i yap t�.
Okul Mü dü rü �l ter Ay gün’ün or ga ni zas yo nun -

da dü zen le nen “Ta ri he Yön Ve ren Türk ler” pro je
ve ser gi sin de Türk ta ri hi ne yön ve ren ün lü isim ler
il ginç bir yön tem le ta n� t�l d�. De de Kor kut’tan,
Meh met Akif Er soy’a, Yu nus Em re’den Mev la -
na’ya bir çok ün lü �ah si yet biz zat okul ö� ren ci le ri
ta ra f�n dan ta n� t�l d�. 

Pro je kap sa m�n da ö� ren ci ler bir �ah si yet be lir -
le di ve k� l�k, k� ya fet ve gö rü nüm le riy le ta n� ta ca ��
ki �i ye ben ze til me ye ça l� ��l d�. Ay r� ca ö� ren ci ler
ben ze dik le ri ki �iy le il gi li bil gi le ri ö� ren di ler ve
ser gi s� ra s�n da ser gi yi ge zen le re su num yap t� lar. 
� SPO RUN FE NO ME N� UNU TUL MA DI

Ö� ren ci ler ha z�r la d�k la r� pro je de Olim pi yat,
Dün ya ve Av ru pa �am pi yo nu gü re� çi mi zi de unut -
ma d�. Ta ri he Yön Ve ren Türk ler pro je si kap sa -
m�n da dün ya spor ta ri hi ne ad� n� al t�n harf ler le yaz -
d� ran Ham za Yer li ka ya’n�n ha ya t� ve ba �a r� la r�,
fo to� raf ve si ne viz yon su nu muy la an la t�l d�. 

Özel gün için da vet alan Ham za Yer li ka ya ise
Me la hat Ak kut lu �l kö� re tim Oku lu ö� ren ci le ri nin
da ve ti ne i� ti rak et ti. Ö� ren ci ve ö� ret men ler le ser -
gi yi gez dik ten son ra ken di si için ha z�r la nan si ne -
viz yo nu iz le yen as r�n gü re� çi si çok duy gu lan d� �� -

n�, Türk spo ru nun bun dan son ra da bay ra �� m� z�
dal ga lan d� ra cak ba �a r� l�, ah lak l� spor cu la ra ih ti ya -
c� ol du �u nu söy le di. 

Yer li ka ya da ha son ra ken di si ne bü yük il gi ve
sev gi gös te ren ö� ren ci, ö� ret men ve ve li ler le de
fo to� raf çek tir di. 
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S
P
O
RHa zır la yan

Mus ta fa SÜR ME Lİ

KARTAL Çavu�o�lu Spor Kulübü eski
ba�kanlarından ve �stanbul Amatör Spor Kulüpleri

Federasyonu (�ASKF) Denetleme Kurulu Üyeli�i
görevlerinde de bulunan Hasan Müfit Yılmaz vefat

etti. Merhum Hasan Müfit Yılmaz’ın cenazesi
yakınları tarafından memleketi olan Düzce’de

topra�a verildi. �.A.S.K.F. Genel Ba�kanı Ali 

Dü�mez federasyonun sitesinden konuyla ilgili
olarak yaptı�ı açıklamada, “Federasyonumuz
adına merhuma Allahtan rahmet, tüm amatör spor
camiamıza ve kederli ailesine ba�sa�lı�ı dileriz”
dedi. Gazete Kadıköy Spor Servisi olarak, Türk
sporuna eme�i geçen merhuma Allah’tan rahmet,
kederli ailesine ba�sa�lı�ı diliyoruz.

SPORUMUZ BiR EMEKTARINI YiTiRDi

Hamza Yerlikaya’ya büyük ilgiHamza Yerlikaya’ya büyük ilgiHamza Yerlikaya’ya büyük ilgiHamza Yerlikaya’ya büyük ilgiHamza Yerlikaya’ya büyük ilgiHamza Yerlikaya’ya büyük ilgi

TRABZONSPOR taraftarlar�, �ike ve
te�vik iddialar�na yönelik

soru�turmayla ba�layan süreçteki
tepkilerini dile getirmek için Türkiye

Futbol Federasyonu’nun (TFF)
binas� önünde ve Trabzon’da

protesto gösterisi düzenledi. TFF’nin
�stinye’de bulunan binas� önünde

toplanan yakla��k 2 bin ki�ilik  grup,
pankartlar ve sloganlarla Federasyon
yönetimini protesto ederlerken, bir süre

horon oynad�. �stanbul
Trabzonsporlular Platformu Ba�kan�
Ali Uzunay ve K�z�lay eski Ba�kan�
Tekin Küçükali, Federasyon
binas�n�n önüne üzerinde “Temiz lig
istiyoruz” yaz�l� bir siyah bir çelenk
b�rakt�. Trabzonspor taraftarlar�n�n

protesto gösterisine
Galatasarayl�lardan da destek vard�.

TFF önüne yakla��k 30 ki�ilik
Galatasaray taraftar grubu da geldi.

TFF’Yi PROTESTO ETTiLER

Kendisi için sunum hazırlayan ö�rencilerin davetini kırmayan
Hamza Yerlikaya’ya büyük ilgi vardı.

�l Spor Müdürü Numan Güzey, millileri kampta ziyaret etti.

Güzey sahaya indi!

BAYANLAR DEVREY� KAPADI

A GRUBU O G B M A Y AV P
1. ATA�EH�R BELED�YE SPOR 5 4 1 0 27 3 24 13
2. KDZ.ERE�L�SPOR 5 3 2 0 18 2 16 11
3. GAZ� ÜNV. KIZILCAHAMAM MNTSPOR 5 3 1 1 12 5 7 10
4. �ZM�T BELED�YESPOR 5 2 0 3 6 16 -10 6
5. FOMGET GENÇL�K VE SPOR  5 1 0 4 3 14 -11 3
6. MERS�N CAMSPOR 5 0 0 5 3 29 -26 0

B GRUBU O G B M A Y AV P
1. LÜLEBURGAZ 39 5 5 0 0 27 1 26 15
2. KONAK BEL. 5 3 1 1 9 2 7 10
3. TRABZON �DMANOCA�I 5 2 2 1 11 3 8 8
4. ÇAMLICASPOR 5 2 0 3 7 16 -9 6
5. ADANA �DMANYURDUSPOR 5 1 1 3 5 9 -4 4
6. MED�CAL PARK ANTALYASPOR 5 0 0 5 1 29 -28 0

Yapılan hazırlıkların ardından Bayanlar
Futbol 1. Ligi’nin ikinci devresi 8 Ocak’ta

ba�layacak.

KADIKOY-13:Layout 1  1/5/12  10:45 AM  Page 1



Ka d� köy Be le di ye si sa� l�k ala n�n da yap t� �� ça l�� -
ma la r� n� sür dü rü yor. Sa� l�k ala n�n da fa ali yet gös -
te ren tüm bi rim le rin de ki ka li te siy le za man za man

yurt d� ��n dan da öv gü ve ödül le re la y�k gö rü len Ka d� köy
Be le di ye si, son ola rak am bu lans fi lo su nu ge ni� let ti. 

Ka d� köy Be le di ye si Sa� l�k �� le ri Mü dü rü Dr.
Zey nep Süz me yap t� �� aç�k la ma da, “Her �ey hal k� -
m� za ça� da� norm lar da hiz met ve re bil mek için” de -
di. 

3 YE N� HAS TA NA K�L ARA CI
Geç ti �i miz gün ler de Ka d� köy Be le di ye si Sa� l�k

�� le ri araç kad ro su na dâ hil olan mo dern do na n�m l� 3
has ta na kil ara c�, ba s� na ta n� t�l d�. Ka d� köy Be le di ye
Ba� ka n� Av. Se la mi Öz türk, ba� kan yar d�m c� la r�
Mus ta fa De mir can, Sü rey ya En sa ri, Hu lu si Özo cak,
Ka d� köy Be le di ye si Sa� l�k �� le ri Mü dü rü Dr. Zey nep
Süz me ile Des tek Hiz met le ri Mü dü rü Nu ray Köt -
ri’nin ka t�l d� �� kü çük bir tö ren le ta n� t� lan araç lar Ka -

d� köy lü le rin hiz -
me ti ne su nul du.
Ka d� köy lü le rin has ta
na kil ko nu sun da yo �un
ta le bi üze ri ne kad ro nun ge ni� le til di �i ni söy le yen Dr.
Zey nep Süz me, “Araç lar, �s tan bul için de fa ali yet
gös te re cek. Ka d� köy lü le re da ha ça� da� norm lar da
hiz met et mek için hiz met ka li te mi zi her ge çen gün
art t�r ma ya ça l� �� yo ruz” de di. 

GEÇT���M�Z Cumartesi gece
yar�s�ndan itibaren 2011'le birlikte

21. yüzy�l�n ilk 12 y�l�n� geride
b�rak�p yeni umutlarla 2012 y�l�na
merhaba dedik. Ac�s�yla tatl�s�yla

bir y�l daha geride kal�rken
Kad�köylüler de, 2012'yi yeni
umutlarla kar��lad�. Yeni y�l
demek, yeni umutlar, yeni

ba�lang�çlar demek. 2012 y�l�
boyunca umutlar�n ve beklentilerin
kar��lanmas� en büyük dile�imiz.

 2011’de gerek genel olarak gerek
de bireysel olarak belki de
ta��yabilece�imizden ve

çözebilece�imizden daha çok
sorunu arkam�zda b�rakt�k.
Ancak hepimiz, 2011 y�l�na

Cumartesi gece yar�s� veda edip
yeni umutlarla, bar�� ve mutluluk
dilekleriyle 2012'ye huzurlu ve

umutlu girdik. �lçemizde de
Kad�köy Belediyesi’nin Bo�a
heykelinin yan�nda kurdu�u

yeni y�l a�ac� ve Ba�dat
Caddesi’nde yap�lan
süslemeler, yeni y�l

heyecan�m�za e�lik etti. 
Yeni y�l�n hepimiz için tüm
isteklerimizin kar��land���,

huzur, mutluluk ve bar�� dolu
bir y�l olmas�n� diliyoruz. 
Gerçekle�tiremedi�imiz

birçok umut ve hayallerimizi
de yeni y�la devrederken,
2012 y�l�n�n tüm dünyada,
ülkemizde, �ehrimizde ve
ilçemiz Kad�köy’de bar���n,
mutlulu�un, ho�görünün ve
adaletin hakim oldu�u bir
yeni y�l olmas�n� diliyoruz.  

Kad�köy Belediyesi Geçici Hayvan Bak�mevi
Kad�köy Hayvan Dostlar� Platformu

Tel.: 0216 - 415 67 61

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

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

E-posta: gazetekadikoy@gmail.com
Web:www.gazetekadikoy.com.tr
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Güle güle 2011,
Merhaba 2012
Güle güle 2011,
Merhaba 2012
Güle güle 2011,
Merhaba 2012
Güle güle 2011,
Merhaba 2012
Güle güle 2011,
Merhaba 2012
Güle güle 2011,
Merhaba 2012

YENi AMBULANSLAR
HiZMETE GiRDi
YENi AMBULANSLAR
HiZMETE GiRDi
YENi AMBULANSLAR
HiZMETE GiRDi
YENi AMBULANSLAR
HiZMETE GiRDi
YENi AMBULANSLAR
HiZMETE GiRDi
YENi AMBULANSLAR
HiZMETE GiRDi

Kadıköy Belediyesi Sa�lık ��leri araç kadrosuna dâhil olan modern
donanımlı 3 yeni hasta nakil aracı basına tanıtıldı. 

Dr. Zey nep Süz me

Foto�raflar: M.Murat AYDIN
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