
� 27 OCAK - 2 �UBAT 2012 � Y›l: 11 � Say›: 621 � 20 Kr.

London bridge
is falling down,
my fair lady…”
diye ‘Londra

Köprüsü
y�k�l�yor’u sürekli

tekrarlayan
bir �ngiliz

�ark�s� vard�r. 

Asl� AYHAN
� Yazısı 10’da

A�kla ilgilenen,
a�k hakk�nda

konu�an, yazan
herkes a�ka

kendince bir ömür
biçer. Kimi üç
gün, kimi üç

hafta, kimi üç ay
sürer der. 

�nal AYDINO�LU
� Yazısı 8’de

Hollywood mu
Pentagon mu?

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

“Boğaziçi Bridge
is Falling Down”

Bu sorunun
aç�l�m� �öyle

olmal�:
Hollywood mu

daha güçlü
Pentagon

mu?... Ya da
hangisi daha

etkili? 

Aşkın Ömrü

KADIKÖY
Belediyesi’nin 4 kültür

merkezinde
düzenlenen ve bu yıl
ikincisi yapılan Yarıyıl

Çocuk Tiyatrosu
Festivali’ne çocuklar
büyük ilgi gösteriyor. 
� Haberi Sayfa 14’te

Başkan Öztürk, sosyal medyada!
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Çocuklar tiyatroya doyuyor Kursa katılıp sertifikayı aldılar

�� Haberi 6. Sayfada

Sesi Moda’dan dünyaya yayılan
Türkiye’nin evrensel sanatçısı

Barı� Manço, 13. ölüm yıldönümünde
Kadıköy Belediyesi Barı� Manço
Müze Evi’nde anılıyor. Müze Ev,
31 Ocak Salı günü gece yarısına
kadar ücretsiz olarak gezilebilecek.

Foto�raf: Sinem TEZER

Haydarpa�a'n�n üzerindeki hayaletler gitmiyor... Senaryolar ard� s�ra; otel olacak, turizme
aç�lacak. Bir yandan da tren hatlar� 2 y�l süreyle kald�r�lacak. Tüm bu olanlardan, yetkililer hariç

kimse memnun de�il. Usta yazar O�uz Atay, Demiryolu Hikâyecileri'nin sonunda ‘Ben
buraday�m sevgili okuyucum, sen neredesin acaba?’ diyordu. Belki de bugünlerde Haydarpa�a

soruyordur; ‘Ben buraday�m sevgili yolcu, sen neredesin...?’

MANÇO, MODA’DAKi
EViNDE ANILIYOR…

�� Haberi 11. Sayfada

Ya�anm��l�klar�, tarihi dokusu,
dekorasyonu, müzi�i ya da damak

tad�yla yani bir veya birkaç yönüyle
üzerinizde iz b�rakan mekânlar ku�kusuz

vard�r. Peki, size, ‘Bunlar�n hepsini birarada
buldu�unuz bir mekân var m�?’ diye sorsak
acaba cevab�n�z gönülden verilmi� bir ‘evet’

olur muydu? Sakl� Kö�k, tarihi dokusu,
müzi�i ve lezzetleriyle Kad�köy’ün kalbinde
göze, kula�a, dama�a k�sacas� ruha hitap

eden e�siz bir mekân. 

SOSYAL medyayı kullanmaya
ba�layan Kadıköy Belediye

Ba�kanı Selami Öztürk, artık
bir ‘tık’ yakınınızda. Sosyal

payla�ım sitesi Facebook’ta
kendi adına bir sayfa

olu�turan Öztürk, Twitter'da
da kendine bir hesap açtı.

� Haberi Sayfa 3’te

ENGELL� ö�renciler,
engel tanımayan azimleriyle

kurs sertifikalarını
almayı ba�ardılar.

Onların mutlu gününde
Gazete Kadıköy de

yanlarındaydı ve mutluluk
pozları objektifimize

böyle yansıdı.
� Haberi Sayfa 5’te

Haydarpaşa bir tren garıdır, Haydarpaşa bir tren garıdır, Haydarpaşa bir tren garıdır, Haydarpaşa bir tren garıdır, Haydarpaşa bir tren garıdır, Haydarpaşa bir tren garıdır, 

Biz de bu vesileyle TMMOB Mimarlar Odası
�stanbul Büyükkent �ubesi Anadolu 1. Bölge

Temsilcili�i (Kadıköy) Yönetim Kurulu Ba�kanı
Saltuk Yüceer ve Birle�ik Ta�ımacılık Çalı�anları
Sendikası  �stanbul 1 No'lu �ube Ba�kanı Hasan

Bekta� ile Gar Restaurant'ta bulu�tuk, tarihi atmosferi
içinde Haydarpa�a'yı, yangını ve tren hatlarının
kapatılmasını konu�tuk.

�� Haberi 8. Sayfada

içinden yolcular geçen...içinden yolcular geçen...içinden yolcular geçen...içinden yolcular geçen...içinden yolcular geçen...içinden yolcular geçen...
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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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KADIKÖY’DEN
● �KAMETGÂH KADIKÖY
Kad�köy’de ya�ayan, üreten sanatç�lar;
kavramsal ve biçimsel bir çerçevenin içine
girmeden resim, video, illüstrasyon, foto�raf,
yerle�tirme gibi farkl� disiplinlerdeki i�lerini 5
ayr� mekânda sergiliyor. Sergilerin yan� s�ra
çe�itli gösterimler, konserler, söyle�iler ve
paneller de izleyicilerle bulu�ulacak. 25
Ocak-19 �ubat tarihleri aras�nda ilk kez
gerçekle�tirilecek etkinlik, Asfalt, Hush
Gallery, �stanbul Hat�ras� Foto�raf Merkezi,
KargART ve Piha Kolektif Sanat ve yan
etkinlikler için Arka Oda ve Dunia alanlar�nda
tüm sanatseverlerin payla��m�na aç�k. 
Etkinlik kapsam�nda 5 mekânda
görülebilecek sergilerin yan� s�ra bu hafta
gerçekle�ecek etkinlikler �unlar: 
� 28 Ocak Cumartesi 18.00 / Y�lmaz Ba�ar
Babür, “Portfolyo Gösterimi ve
Foto�raftaYarat�c� Yöntemler Üzerine
Söyle�i” / �stanbul Hat�ras� Foto�raf Merkezi
� 28 Ocak Cumartesi 15.00 / Panel: Beral
Madra, “Ça�da� Sanatta Reyting Sorunu” /
Asfalt Art Gallery
� 1 �ubat Çar�amba 19.30 / Murat Yayk�n,
“�mbroz: BuradaYaln�z Ölüm Var” / �stanbul
Hat�ras� Foto�raf Merkezi
� 3 �ubat Cuma 18.00 / Panel: �nsel �nal,
F�rat Arapo�lu ve Rafet Arslan, “Sanat
Ba��ms�z m�?” / Dunia
Ayr�nt�l� bilgi ve rezervasyon için bu adrese
mail atabilirsiniz:
ikametgahkadikoy@gmail.com

● ÇOCUK
■ YARIYIL ÇOCUK T�YATROSU �ENL���
Kad�köy Belediyesi, yar�y�l tatilinde, kültür
sanat merkezlerinde “Yar�y�l Tatili Çocuk
Tiyatrolar� �enli�i” düzenliyor. Özel
tiyatrolar�n sahneleyece�i oyunlar�n bilet fiyat�
15 TL’den sat�lacak. ��te �enlik kapsam�nda
bu hafta çocuklarla bulu�acak oyunlar:
■ CADDEBOSTAN KÜLTÜR MERKEZ�
Yalanc�n�n Resmi - 28 Ocak Cumartesi 20.30
Sevgi Çemberi - 30 Ocak Pazartesi
13.00 ve 15.00
Küçük K�z ve Y�ld�zlar- 31 Ocak Sal� 13.00
K�rm�z� Pabuçlar - 31 Ocak Sal� 15.00 
Bahar �enli�i - 2 �ubat Per�embe 13.00
Bay V�c�k, Köpek Çiço’yu Rahat B�rak - 2
�ubat Per�embe 15.00
K�rm�z� Ba�l�kl� K�z - 3 �ubat Cuma 15.00
Pinokyo - 3 �ubat Cuma 13.00
■ KOZYATA�I KÜLTÜR MERKEZ�
Hansel ve Gretel - 27 Ocak Cuma 12.00
Merakl� Penguenler - 27 Ocak Cuma 14.00
Külkedisi – Sinderella
28 Ocak Cumartesi 12.00
Fareli Köyün Kavalc�s� -
28 Ocak Cumartesi 14.00
Alis Harikalar Diyar�nda -
29 Ocak Pazar 12.00
Ali Baba’n�n Çiftli�i -
30 Ocak Pazartesi 12.00 ve 14.00
Bahar �enli�i - 31 Ocak Sal� 12.00
Bay V�c�k! Köpek Çiço’yu Rahat B�rak -
31 Ocak Sal� 14.00
Küçük K�z ve Y�ld�zlar -
1 �ubat Çar�amba 12.00 ve 14.00
Sevgi Çemberi - 2 �ubat Per�embe
12.00 ve 14.00
Komik Tav�an Hopi - 3 �ubat Cuma
12.00
Uyuyan Güzel - 3 �ubat Cuma 14.00
■ BARI� MANÇO KÜLTÜR MERKEZ�
Pamuk Prenses Ve Yedi Cüceler -
27 Ocak Cuma 15.00
Bahar �enli�i - 30 Ocak Pazartesi 13.00
Bay V�c�k Köpek Çiço’yu Rahat B�rak -
30 Ocak Pazartesi 15.00
Sevgi Çemberi - 1 �ubat Çar�amba
13.00 ve 15.00
■ HAL�S KURTÇA KÜLTÜR MERKEZ�
Sevgi Çemberi - 27 Ocak Cuma
13.00 ve 15.00
Küçük K�z ve Y�ld�zlar -
30 Ocak Pazartesi 13.00
K�rm�z� Pabuçlar - 30 Ocak Pazartesi 15.00
Çizmeli Kedi - 31 Ocak Sal� 13.00 ve 15.00
Bahar �enli�i - 1 �ubat Çar�amba 13.00
Bay V�c�k Köpek Çiço’yu Rahat B�rak! - 1
�ubat Çar�amba 15.00
Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler - 2 �ubat
Per�embe 13.00 ve 15.00
Küçük Pandalar - 3 �ubat Cuma 13.00
Yap��kan Ördek - 3 �ubat Cuma 15.00

■ �STANBUL OYUNCAK MÜZES�’NDE
YARIYIL ETK�NL�KLER�
Seramik Atölyesi - 27 Ocak Cuma
13.00-14.00
Ozmo Dü�ler Ülkesi -
1 �ubat Çar�amba 13.00–14.30
Faber Castell ile Hayallerim Atölyesi -
28 Ocak Cumartesi /
4 �ubat Cumartesi 11.00-13.00
�bi� ve Arkada�lar�’n�n Maceralar� Kukla
Tiyatrosu - 28 Ocak Cumartesi/4 �ubat
Cumartesi saat: 14.00-15.00/ 31 Ocak
Cumartesi saat:13.00-14.00
Anne-Çocuk Bez Bebek Yap�m Atölye
Çal��mas� - 29 Ocak Pazar 11.00-16.00
Ah�ap Çerçeve Kukla Tiyatrosu “Dona
Rosita'n�n Dokunakl� Güldürüsü” -
29 Ocak Pazar saat 14.30 / 2 �ubat
Per�embe saat 13.30
Model Uçak Yap�m Atölyesi -
5 �ubat Pazar saat 12.00-13.00
■ �BB �EH�R T�YATROLARI
Karagöz Bal�kç� - Kad�köy Haldun Taner
Sahnesi /  28-29 Ocak ve 4-5 �ubat 
■ Popkido Çocuk Konseri
29 Ocak Pazar günü saat 14.00’te Kozyata��
Kültür Merkezi’ndeki, dans ve �ark�larla dolu
bu ücretsiz konsere tüm çocuklar davetli!

● T�YATRO
■ Sava�tan ve Barı�tan
Bizim Tiyatro, kurulu�unun 31. y�l�nda
Sava�tan Bar��tan adl� müzikli oyunu
sahneliyor. Zafer Diper’e müzikleriyle Haluk
Çetin e�lik ediyor. “Sava�tan ve Bar��tan”, 27
Ocak Cuma günü saat 20.30’da Kad�köy
Belediyesi Bar�� Manço Kültür Merkezi’nde
izlenebilir. 0216 418 16 46
■ Mü�fik Kenter’i Dinliyorum:
Orhan Veli 31. Yıl Programı
Mü�fik Kenter’in 61., Kent Oyuncular�’n�n 51.
sanat y�l�nda, Mü�fik Kenter’den canl� piyano
e�li�inde, O�uz Aral’�n orijinal dekoru içinde
“Orhan Veli” �iir dinletisi, 27 Ocak Cuma saat
20.30’da Kad�köy Belediyesi Kozyata��
Kültür Merkezi’nde. 0216 658 00 15
■ Kerem Gibi
Genco Erkal, “Kerem Gibi; Nâz�m Hikmet’le
35 Y�l” oyunu ile tiyatro sahnesinde Nâz�m
Hikmet’in �iir dünyas�ndan izlenimleri; ozan�n
ya�am�, �iirleri ve görüntüleri arac�l���yla
anlat�yor. Müziklerinde Faz�l Say’�n imzas�n�
ta��yan oyun, 29 Ocak Pazar saat 16.00’da
Kad�köy Belediyesi CKM’de. 0216 367 25 68
■ Van Gogh
Tiyatro Gerçek’ten Hakan Gerçek, bu sefer
bir ressam�n ya�am�n� ta��yor sahneye. 
Sevmek ve çal��mak üzerine kurulu bir hayat
hikâyesi, bir portre… Van Gogh’un ya�am
öyküsüne, a�klar�na, resme ba�lay���na ve
daha fazlas�na, atölyesinde çok yak�ndan
tan�k olacaks�n�z. Oyun, 3 �ubat Cuma saat
20.30’da CKM’de. 0216 367 25 68 

■ Marx’ın Dönü�ü
Genco Erkal bu tek ki�ilik oyununda, Karl
Marx’�n hayat�nda bir gezintiye ç�kar�yor
izleyeni: Jenny ile yapt��� evlilik, Londra’ya
sürülmesi, üç çocu�unun ölmesi, zaman�n
politik çat��malar�, �rlanda’n�n �ngiltere’ye
kar�� direni�i, Avrupa’daki 1848 devrimleri,
Komünist Hareket, Paris Komünü, aile
üyeleri, dostu Engels, rakibi Bakunin.
“Marx’�n Dönü�ü”, 4 �ubat Cumartesi günü
saat 20.30’da Kad�köy Belediyesi
Caddebostan Kültür Merkezi’nde. 
0216 367 25 68 
■ Can
Can Yücel’in �iirlerinden Genco Erkal’�n
uyarlad��� tek ki�ilik oyunu Kemal Kocatürk
yönetiyor ve oynuyor. Can Yücel �iirleri
birçok katmanda hayat buluyor. “Can”, 4
�ubat Cumartesi günü saat 20.30’da
Kad�köy Belediyesi CKM’de.

0216 367 25 68 
■ Ava Giden Avlanır
��i biraz abartarak, kar�s�n� aldatmak üzere k�r
evinde bir parti düzenleyen ve de eski bir
arkada��n� da bu i�e alet eden çapk�n
kocan�n ba��na gelenleri anlatan oyunu Özel
Tiyatro ta��yor sahneye. “Ava Giden Avlan�r”,
31 Ocak Sal� günü saat 20.30’da Kad�köy
Belediyesi Kozyata�� Kültür Merkezi’nde. 
■ Cam
Hayat�n s�rr� kad�nla erkek aras�ndaki
sadakatte mi sakl�d�r? Yoksa hayat�n kendisi
sadakate kar�� m�d�r? Entrika, kin, a�k ve
ihtiras dolu bir oyun. Cam, 3 �ubat Cuma
günü saat 20.30’da Kozyata�� Kültür
Merkezi’nde izlenebilir. 
■ �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� sahnelerinden Ali
Erdo�an’�n kurgulad��� oyun y�llar boyunca
de�i�meden kalan zihniyetimizin ac�
taraflar�n� hicvediyor. “�akayla Söyler Haldun
Taner”, 28 Ocak Cumartesi saat 20.30’da ve
29 Ocak Pazar saat 19.00’da Kad�köy
Belediyesi Bar�� Manço Kültür Merkezi’nde. 
■ Nokta Nokta Hanımın Hayatı
Erkek egemen toplumumuzda soyad�n�
de�i�tirmek isteyen bir kad�n�n ac�kl�
öyküsünü komedi olarak Nokta Nokta
Han�m’�n Hayat�’nda oyunla�t�r�yor Üstün
Dökmen. Cide Halk E�itim Merkezi K�v�lc�m
Tiyatro Toplulu�u’nun oynad��� oyun, 30
Ocak Pazartesi saat 20.30’da Bar�� Manço
Kültür Merkezi’nde ücretsiz olarak izlenebilir. 
■ Hayat �ki Kadındır
Evlenmek üzere olan genç çiftin onlar�
anlamaya çal��an orta ya�l� bir annenin
absürt dramatik öyküsünü Tiyatro �nsan
ta��yor sahneye. “Hayat �ki Kad�nd�r”,  2
�ubat Per�embe günü saat 20.30’da Bar��
Manço Kültür Merkezi’nde izlenebilir. 

● ATÖLYE
■ Jennifer Stinton Flüt Ustalık Kursu
Virtüöz Flütist �stanbul’da! �ngiliz flütist
Jennifer Stinton genç flütistlerle Kad�köy
Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi’nde
bulu�uyor. Genç flütistlerle, 2 ve 3 �ubat
günleri saat 10.00’da ba�lamak üzere 2
günlük bir çal��ma yapacak olan ba�ar�l�
sanatç� ayr�ca, 3 �ubat saat 18.00’de Halit
Turgay (flüt) ve Rah�an Apay (çello) ile
J.Haydn’�n Londra Trio’lar�n� seslendirecek.
Ücretsiz kursa aktif olarak kat�lmak isteyenler
için müracaat: Ba�ak Ersöz 536 834 89 64
■ Okuma Atölyesi
Prof. Dr. A. Didem Uslu yönetimindeki
Okuma Atölyesi, Kad�köy Belediyesi
Caddebostan Kültür Merkezi’nde iki haftada
bir Sal� günleri 11.00’de, edebiyat kitaplar�n�n
önceden okunup kütüphanede üzerinde
sohbet edilece�i bir kültür etkinli�i. Atölye
kapsam�nda 31 Ocak Sal� günü Emile
Zola’n�n “Nana” adl� roman� incelenecek. 

● SÖYLE��
■ Yücel Feyzio�lu ile Masallar Diyarına
Yolculuk
Çocuk edebiyat�n�n önemli isimlerinden
Yücel Feyzio�lu, 28 Ocak Cumartesi günü
saat 16:30-18:30 aras�nda �stanbul Oyuncak
Müzesinde “masallar” üzerine bir söyle�i
gerçekle�tiriyor. Ücretsiz etkinli�e herkes
davetli ancak önceden rezervasyon
yapt�rman�z gerekiyor. 
0216 359 45 50-51

● KONSER
■ Cenk Yüksel ile Ye�ilçam
Film �arkıları Konseri
Cenk Yüksel, Unutulmaz Ye�ilçam
Filmleri’nin dillere pelesenk olmu� eserlerini
görsel ve i�itsel bir �ölene dönü�üyor.
Sanatç�, Kad�köylülere, unutulmayan eserlerin
seslendirilece�i unutulmayacak bir gece
ya�atacak. Konser, 1 �ubat Çar�amba günü
saat 20.00’de Kad�köy Belediyesi
Caddebostan Kültür Merkezi’nde. 
■ Piyanolu Kuartet Ak�amı
Bu mevsimin heyecan verici konserlerinden
biri daha… Y�l�n tek piyanolu kuartet
konseri… Bu program için de�i�ik
ülkelerinden biraraya gelen dört virtüöz,
piyanolu kuartet literatürünün ünlü
eserlerinden olu�an göz al�c� bir program ile
Kad�köy Süreyya Operas�’nda olacak. Andrej
Bielow (keman), Miguel de Silva (viyola),
Yovan Markovitch (viyolonsel) ve �ris
�entürker (piyano)’in konseri 30 Ocak
Pazartesi ak�am� saat 20.00’de ba�layacak. 
0216 346 15 31
■ Ta� Plak Dinletisi -  Kadıköy Muhabbeti
PhotoWorld Foto�raf Merkezi bu kez farkl�
bir etkinli�e, bir müzik dinletisine evsahipli�i
yap�yor. �lhami M�s�rl�o�lu, 31 Ocak Sal�

ak�am� PhotoWorld Foto�raf Merkezi'nin
konu�u olacak. M�s�rl�o�lu, Ta� Plak Dinletisi
– Kad�köy Muhabbeti adl� söyle�i ve müzik
dinletisinde, yurt d���ndan toplad��� ta�
plaklardan yap�lm�� DAT kay�tlar�n� ilk kez gün
yüzüne ç�kar�yor. Bu kay�tlar�n bir k�sm�
Türkiye'de de henüz yay�nlanmad�. Kay�tlar
sadece klasik �ark�lardan olu�muyor; 1940'l�,
1950'li y�llar�n müzikallerinden kay�tlar var, bir
tür meddah �ovlar�n�n kay�tlar� var, farkl�
tarzlardan slov �ark�lar var. Bunlardan
örnekler dinlerken müziklere, döneme ve
hayata dair muhabbet eksik olmayacak.
Ücretsiz etkinli�in ba�lama saati 19.30.
0216 418 19 76 - 0216 418 01 74
■ �DSO Konseri
Jurjen Hempel’�n yönetece�i ve Massimo
Macri’nin çello solisti olarak kat�laca��,
Manfred uvertürü (R. Schumann), la minör
çello konçertosu (R. Schumann) ve senfoni
no. 39 (W. A. Mozart) eserlerinin
seslendirilece�i konser, 3 �ubat Cuma günü
saat 20.00’de Kad�köy Belediyesi CKM’de. 

■ Lemi Atlı’yı Anma Konseri
Dostlar Musiki Toplulu�u, 29 Ocak Pazar
günü saat 19.00’da Yeditepe Üniversitesi
�nan K�raç Salonu’nda, �efleri, Kültür
Bakanl��� Devlet Klasik Türk Müzi�i Korosu
solistlerinden Adnan Mungan yönetiminde,
ölümünün 67.y�l�nda bestekâr “Lemi Atl�' y�
Anma Konseri” veriyor. Konsere giri� ücretsiz
olup tüm Kad�köylüler davetli. Konser için
ayn� gün saat 17.30’da Kad�köy Be�ikta�
vapur iskelesi önünden ve Bostanc� Adalar
vapur iskelesi önünden ücretsiz servis
kald�r�lacak. Ayr�nt�l� bilgi için Ayhan Erarslan:
0533 345 95 70

● FOTO�RAF
■ Engin Kaban ile Enine Boyuna Foto�raf
Kad�köy Foto�raf Merkezi, Cuma Söyle�ileri
kapsam�nda bu hafta foto�rafç� Engin
Kaban’� konuk ediyor. Engin Kaban ile Enine
Boyuna Foto�raf Söyle�isi ve Saydam
Gösterisi, 27 Ocak Cuma saat 20.00’de
Kad�köy Foto�raf Merkezi’nde.
0216 405 22 62

● SERG�
■ Tematik Pul Sergisi
Kad�köy Belediyesi Kozyata�� Kültür Merkezi
ve Türkiye Filateli Derne�i’nin birlikte
haz�rlad��� Tematik Pul Sergisi, 2 �ubat
Per�embe günü KKM Sanat Galerisi A
Salonu’nda aç�l�yor. 16 �ubat’a kadar
görülebilecek sergi kapsam�nda galeriye
kurulacak Sevgi Postaneleri, ziyaretçilerin
yazaca�� dilek ya da mesajlar� ücretsiz olarak
sevdiklerine ula�t�racak.
■ Bir Foto�raf Camı – Çekti�i ve
Çekemedi�i Foto�raflarıyla Sabahattin Ali
Hemen her foto�raf�nda gülümseyen, birlikte
oldu�u insanlar� da gülümseten Sabahattin

Ali’nin ya�am�nda foto�rafl� bir yolculuk sizi
bekliyor. 3 �ubat Cuma günü Kad�köy
Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi’nde
aç�lacak olan sergi, Sabahattin Ali’nin ya�am
öyküsüne e�lik eden foto�raflar�n yan�nda
belgeler ve e�yalardan olu�uyor. Ailesi
taraf�ndan oldukça zor ko�ullara ra�men
saklanan ki�isel belgeleri, mektuplar�,
eserlerin müsveddeleri de onun edebiyat
serüvenine k�lavuzluk ediyor ve ki�ili�i
hakk�nda ipuçlar� ta��yor. “Bir Foto�raf Cam�”
sergisi, 3 Mart’a kadar görülebilir. 
■ Anadolu Yakası Ressamlar
Grubu Resim Sergisi
Anadolu Yakas� Ressamlar Grubu’nun “Sevgi
Renge Dönü�tü” adl� resim sergisi, 
28 Ocak Cumartesi saat 16.00’da Kad�köy
Belediyesi Ba�kanl�k Fuaye Salonu’nda
aç�l�yor, 3 �ubat’a kadar görülebilir.
■ Bir Anadolu Efsanesi Troya Sergisi
Genel Sanat Yönetmenli�ini Mustafa
Erdo�an’�n yapt���, kostümlerini Serdar
Ba�bu�’un tasarlad��� Troya Sergisi,
kostümleri, foto�raflar� ve Dev Troya At�yla
ECE Türkiye Proje Yönetimi A.� taraf�ndan
yönetilen CarrefourSA Maltepe Park Al��veri�
Merkezi’nde ziyaretçileriyle bulu�uyor. Daha
önce Türkiye’nin farkl� illerinde sergilenen bu
proje �stanbul’da ilk kez CarrefourSA Maltepe
Park Al��veri� Merkezinde
sergilenecek.Türkiye ve dünyada ayakta
alk��lanan, her gösterildi�i ülkede büyük
be�eni toplayan ‘Bir Anadolu Efsanesi
‘Troya’, CarrefourSA Maltepe Park Al��veri�
Merkezi’nde 01-19 �ubat 2012 tarihleri
aras�nda görülebilir.
■ �iirler, �arkılar, Türküler ve
Öyküler Foto�raf Sergisi
1-10 �ubat tarihleri aras�nda Kad�köy
Belediyesi CKM’de görülebilecek sergi,
�iirler, �ark�lar, türküler ve öykülerdeki
duygular� görsel olarak anlatarak, hayata dair
bir �eyler söyleyebilmek amac�yla yola ç�kt�. 
■ Esin Alkan Ya�lı Boya Resim Sergisi
Natürmord, peyzaj, figürlerden olu�an
ya�l�boya tablolar�n yer ald��� sanatç�n�n ilk
ki�isel sergisi olan çal��ma, 1-12 �ubat
tarihleri aras�nda CKM’de görülebilir. 
■ Cihan Onurlu “Benim Dünyam”
Fantastik bir tema içinde i�lenen figür ve
dü�sel objelerle sanatç�n�n hayal dünyas�
kendi tekni�i ile yans�t�l�yor. Bu hayal
dünyas�n�n ürünlerine ortak olmak istiyorsan�z
sergiyi, 1-12 �ubat tarihleri aras�nda CKM’de
görebilirsiniz. 
■ Sınırları A�mak
Günseli Partanaz ve Anastasiya… �kisi de
resme sevdal�, hayata olumlu bak�yor,
ya�ad�klar� dünyan�n sevgi ve bar�� dolu
olmas�n� istiyorlar. Anastasiya
Bulgaristan’dan geldi, �stanbul’a sevdaland�.
Atölye PG’de hoca-ö�renci olarak ba�layan
ili�kileri arkada�l��a dönü�tü. �kinci ortak
sergilerinde eserlerini sizlerle payla�acaklar.
Kozyata�� Kültür Merkezi’nde aç�lan sergi 
1 �ubat’a kadar görülebilir. 
■ Sevgililere Çizgiler ve Renkler
Ürün Sanat Galerisi'nde 28 Ocak- 23 �ubat
tarihleri aras�nda ''Sevgililere Çizgiler ve
Renkler'' isimli karma sergi izlenebilir.
0216 363 12 80
■ Sanatın Ah�ap Duru�u
Ah�aba can veren usta  Nevzat Özbay,
eserlerini “Sanat�n Ah�ap Duru�u” isimli
sergide Kad�köylülerin be�enisine sunuyor.
Sergi, 1 �ubat Çar�amba gününe kadar
Gürcü Sanat Evi / Cafera�a mahallesi
A�abey sok No 12/A adresinde
görülebilecek.
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● Haz›rlayan: Semra ÇELEB�

Ta rih te yer al mak as l�n da çok da zor bir
�ey de �il, bu nun için iki önem li nok ta ya dik kat
çe ki li yor ve de ni yor ki; Öl dük ten son ra ha t�r -
lan mak is ti yor sa n�z ya oku na cak i� ler ya p�n ya
da okun ma ya de �er �ey ler ya z�n... (B.Frank lin)

Bu gün do� ru dan bu söz le e� -
de �er bir sos yal ça l�� ma y� siz ler le
pay la� mak is ti yo rum, bu ça l�� ma
dün ya n�n bir ucun dan de �il, Tür -
ki ye’nin bir ucu Kars’tan ge li yor.
Ad� Ku zey Do �a Der ne �i olan,
2003 y� l�n da Doç. Dr. Ça �an �e -
ker ci o� lu’nun ba� lat t� �� Kars-I� d�r
Bi yo lo jik Çe �it li lik pro je si nin bir
ürü nü ola rak 2008 Ocak ay�n da
ku ru lan der nek, “Ku zey Do �a” ke -
li me si ni hem ül ke mi zin ku zey do -
�u sun da ol ma s�n dan hem de do -
�a ko ru ma ve ara� t�r ma ça l�� ma lar
yü rüt tü �ü ne vur gu yap mak için se çil mi�. 

Ku zey Do �a Der ne �i, Kars-Ar da han-I� d�r-
Art vin ve A� r� il le rin de ça l� �� yor. Ça l�� ma alan -
la r� bu il ler de bu lu nan bi yo lo jik çe �it li li �i yük -
sek böl ge ler. Bun lar su lak alan lar, mil li park lar,
önem li ku� alan la r�, önem li bit ki alan la r� ve
önem li do �a alan la r�. Bu alan la r�n can l� çe �it li -
li �i nin or ta ya ç� ka r�l ma s� ve et kin �e kil de ko -
run ma s� der ne �in ana ama c�. 

Ku zey Do �a Der ne �i’nin di �er do �a ko ru -
ma ku rum la r�n dan en bü yük far k� da bu ra da
çün kü der nek, di �er bir çok do �a ko ru ma ku -
ru lu �u nun ak si ne üç bü yük �e hir de de �il, ku -
ru lu ol du �u Kars’ta hiz met ve ri yor ve tüm ekip
Kars’ta ya �� yor. 

Ba� ta ku� lar ol mak üze re der nek, bü yük
eto bur lar, su lak alan lar, su lak alan res to ras yo -
nu, fay da l� bit ki ler (eth no bo ta ni), tek nik can l�
çi zi mi, çev re e�i ti mi, do �a tu riz mi ge li� tir me ve

ya ban ha ya t� kur tar ma ve re ha -
bi li tas yon ça l�� ma la r� yü rü tü yor.

Mer ke zi Kars’ta, Aras ve
Ku yu cuk Ku� Ara� t�r ma E�i tim
Mer kez le rin de üni ver si te ö� ren -
ci le ri ne, do �a se ver le re, ku�
göz lem ci le re gö nül lü lük im ka n�
da sa� l� yor. Tür ki ye de da hil
top lam 20 fark l� ül ke den ge lip
der ne �in ça l�� ma la r�n da biz zat
ça l�� m�� 191 gö nül lü gi bi “kat k�
ver mek is ti yo rum” di yor sa n�z,
der ne �in her ke se aç�k da ve ti ni

ta kip edin. 
Der ne �in uf ku, can l� ne sil le ri nin tü ke ni �i nin

dur du �u ve do �al dön gü le rin çö kü �ü nün en -
gel len di �i, ni san la r�n do �a n�n ko run ma s�n dan
en az ya ban ha yat ka dar fay da sa� la d�k la r� bir
dün ya mo de li.

Bu uf ka ula� mak için der nek do �a ko ru ma
e�i tim le ri yü rü tü yor, bi lim sel ara� t�r ma ya -
p� yor, ka pa si te ge li� tir me ve do -
�a tu riz mi nin art ma s�y la yö re
in sa n� n�n ge lir el de et me si
için ça l�� ma lar yü rü tü -
yor. Özel lik le de ku�
göz lem tu riz mi nin ge -
li� ti ril me si ko nu sun da
ça l� �� yor. Ge li �en dün -
ya da, top lum te mel li
do �a ko ru ma ça l�� ma la -
r� n�n ço �al ma s� için u� ra -
�� yor. Bi yol jik çe �it li li �in ko -

run ma s�n da özel sek tö rün ro lü nün art ma -
s� n� amaç l� yor. Ku zey do �a Der ne �i, 4 y�l da
Ku yu cuk Gö lü Ya ban Ha ya t� Ge li� tir me
Sa has’n� Tür ki ye’nin 13., Do �u Ana do -
lu’nun ilk ve tek RAM SAR ala n� ilan et tir -
mi�. �n gil te re’nin Çev re No be li ola rak da
bi li nen Whit ley Al t�n ödü lü nü ka zan m�� ve
Kars-Ku yu cuk Gö lü’nü Av ru pa’n�n Seç kin
Tu rizm Cen ne ti (EDEN) ola rak ta n�m lat m��.

Bun la r� bi len le ri miz bi le cek tir ama duy -
ma yan la r� m�z için söy le mek ye rin de ola -
cak, ulus la ra ra s� ve ulu sal med ya da gö rü -
nü lür lük ve içe rik li ça l�� ma la r� n� de �e ri aç�s -
n� dan yu ka r� da ki ad�m ve ödül ler bir do �a
ko ru ma der ne �i için çok önem li.

Bu nun ya n�n da Tür ki ye’nin do �a ko ru ma
amaç l� ilk ya pay ada s�n da yap m�� ve de Tür ki -
ye’nin ilk ak ba ba lo kan ta s� n� aç t�r m��. Yi ne
Kars Sa r� ka m�� Al la hu ek ber Da� la r� Mil li Par -
k�’ndan ya �a yan kurt la ra “Kurt Ta kip Pro je si”ni

ha ya ta ge çi re rek, ve ri ci ler yer le� ti ril me ye
ba� la m��. Der nek, Tür ki ye’nin �lk

Ya ban Ha ya t� Ko ri do ru, Kars
Sa r� ka m�� Or ma la r� n� Gür -

cis tan’a ba� la ya cak pro -
je yi, Ku zey do �u Ana do -
lu’da yü rüt tü �ü do �a
ko ru ma ve ya ban ha ya -
t� n� ge li� tir me ça l�� ma la -
r� n� ye ni bir a�a ma ya ta -

�� ya rak, Or man ve Su �� le -
ri Ba kan l� ��’yla bir lik te, 81 ki -

lo met re uzun lu �un da, 23.533

hek tar bü yük lü �ün de ve dört ili kap sa yan Tür -
ki ye’nin �lk Ya ban Ha ya t� Ko ri do ru a�aç lan d�r -
ma pro je si ni de bu dö nem de ba� la t� yor.

Ku zey Do �a Der ne �i, Ben ja min Frank lin’in
söy le di �i gi bi oku na cak, hat ta unu tul ma ya cak,
ya z� ya, res me ve kay da dö nü� mü� i� ler yap -
m��, Tür ki ye’den de �er li bir
ça l�� ma.

Bir di �er yö nüy le ise
do �a, ün lü po li ti ka c� ve bir
ha tip olan Ro bert G. In ger -
soll’ün söz le riy le �öy le
özet le ni yor: “Do �a da ne
ödül var d�r, ne de ce za.
Yal n�z ve yal n�z so nuç lar
var d�r.”

www.ku zey do ga.org 
NOT: Fo to� raf lar Ku zey Do �a ar �i vin den

al�n m�� t�r.

Doğada yalnız ve yalnız
sonuçlar vardır...

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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�
s tan bul �l Mil li E�i tim Mü dür lü -
�ü’nün, ö� ren ci le re oku ma al�� -
kan l� �� ka zan d� ra rak, ki tap

dost la r� n� ya zar la r�y la bu lu� tur -
ma y� amaç la yan “Ya zar lar Okul -
lar da Pro je si” kap sa m�n da, Ka d� -
köy �l çe si Or ta ö� re tim okul -
la r� ya za r� As l� To hum cu
ile ö� ren ci le rin ilk bu lu� -
ma s�, 13 Ocak Cu ma gü -
nü Ka d� köy Hay rul lah
Ke fo� lu Ana do lu Li se -
si’nde ger çek le� ti ril di.

Bu ilk söy le �i ye Ka d� -
köy �l çe �u be Mü dü rü Fah -
ri Cü re bal, �l Mil li E�i tim
Mü dür lü �ü’nden Ya zar lar
Okul lar da Pro je si Ko or -
di na tö rü Yu suf Ço pur,
Ka d� köy Ar-Ge Bi ri mi
üye le ri So ner Bi lim,
Mah mut Ay te kin ve
oku lun ida re ci le ri,
ö� ret men le ri ile yak -
la ��k 300 ö� ren ci
ka t�l d�.

Söy le �i de  As -
l� To hum cu, ya -
zar l�k se rü ve nin -

den ve ya z� la r� na ait ma ter yal le ri
na s�l top la d� ��n dan bah set ti.
Ö� ren ci ler de ya za r�n “Kö tü -
le re Yer Yok” ki ta b� ve ede bi -
ya ta ili� kin so ru lar so ra rak
me rak la r� n� gi der di ler. S� cak

bir or tam da ger çek le �en söy le �i -
nin so nun da ya zar As l� To -

hum cu, “Kö tü -
le re Yer Yok”

ad l� ki ta b� n� im -
za lar ken ay n� za -

man da söy le �i ye
s�� ma yan, ö� ren ci -

le rin me rak et ti �i
ko nu lar üze ri ne de

soh be ti ne de vam et ti.
Ya zar As l� To hum -

cu’ya gü nün ha t� ra s�
ola rak Okul Mü dür lü �ü

ta ra f�n dan çi çek ve ril me -
si ile te �ek kür duy gu la r�

ifa de edil di.

Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi
Öz türk, sos yal med ya da ki ye ri ni
al d�. Tek no lo ji nin ni met le ri ni en

ve rim li �e kil de kul lan mak ge rek ti �i ne i�a -
ret eden Öz türk, “Gü nü müz de ar t�k kla sik
me dya n�n ya n�  s� ra sos yal med yada da
öne ç� k� yor. Özel lik le Van dep re mi bi ze
sos yal med ya n�n öne mi ni gös ter di. Ge rek
en kaz al t�n da ka lan la r�n kur ta r�l ma s�n da
ge rekse de ya rd�m la r�n Van'a or ga ni ze bir
�e kil de ula� t� r�l ma s�n da sos yal med ya n�n
ro lü nü gör dük. Biz de sos yal med ya dan
uzak kal ma ma m�z ge rek ti �i ne ka rar ver -
dik” de di.

Sos yal pay la ��m si te si Fa ce bo ok’ta
ken di ad� na bir say fa olu� tu ran Öz türk,
Twit ter'da da ken di ne bir he sap aç t�. Ba� -
kan Öz türk bu sa ye de in ter net kul la n� c� la -
r�y la da ha ya k�n bir ili� ki kur ma y� he def li -
yor. http://www.fa cebook.com/Av.Se la -
mi Oz turk say fa s�n da Öz türk'ün 28 A�us -
tos 1949 y� l�n da Mu�'ta do� du �u, Hay dar -
pa �a Li se si ve �s tan bul Üni ver si te si me zu -
nu ol du �u ya z� yor. Sev di �i Söz ler k�s m�n -

da “Ka d� köy'de Ya �a mak Ay r� ca l�k t�r” sö -
zü dik kat çe ken say fa da, Öz türk'ün fo to� -
raf la r� da yer al� yor. Öz türk, si te ye fo to� raf
ve vi de ola r� n� yük lü yor. Twit ter'da da
http://twit ter.com/Av_Se la mi Oz turk ad -
re si ni kul la nan Ba� kan Öz türk, bu ra da da
an be an ka t�l d� �� et kin lik le ri ta kip çi le riy le
pay la �� yor. Gün de me ili� kin gö rü� le ri ni
yan s� tan twe et'ler de atan Öz türk, ta kip çi le -

ri nin so ru la r� n� ya n�t la ma y� da ih mal et mi -
yor. Ba� kan ki mi za man da “�lk Türk uça -
�� n� ya pan Ve ci hi Hür ku�’un K� z�l top rak l�
ol du �u nu ve ilk uça �� n� Ka la m��'ta uçur du -
�u nu bi li yor muy du nuz?” gi bi twe et le ri
ara c� l� ��y la il gi li çe ki ci ko nu la ra de �i ni yor.
Bu gü ne dek 100'e ya k�n twe et atan Öz -
türk'ü, 700'ü a� k�n ki �i ta kip edi yor. Ba� kan
Öz türk'ün Fa ce bo ok ve Twit ter ad res le ri
çok sa y� da Ka d� köy lü ta ra f�n dan da il giy le
ta kip edi li yor. Kul la n� c� lar, bu mec ra lar
ara c� l� ��y la mem nu ni yet, is tek, ele� ti ri ve
öne ri le ri ni ile ti yor. 

Öz türk, önü müz de ki za man lar da haf ta -
da bir gün be lir li sa at ler ara s�n da ken di si ne
ge len so ru la r� da can l� ola rak an�n da ya n�t -
la ya cak. Bu ko nu nun ay r�n t� la r� da ha son ra
aç�k la na cak. Ba� kan Öz türk'ün www.se la -
mi oz turk.com ad re sli bir de �ahsi in ter net
si te si bu lu nu yor. Si te de Öz türk, hem ken di -
ni hem Ka d� köy Be le di ye si'ni de tay l� ola -
rak ta n� t� yor. Öte yan dan Ka d� köy Be le di -
ye si ku rum sal ola rak da sos yal med ya da
yer al� yor. Be le di ye yi, http://www.fa ce bo -
ok.com/ka di koy be le di ye ve http://twit -
ter.com/ka di koy be le di ye ad res le rin den
ta kip et mek müm kün.

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

CUMHUR�YET Gazetesi
yazar� Dr. Erdal Atabek,

Kad�köy Belediyesi
Çocuk Sanat Merkezi’ni

ziyaret etti. Ayn� zamanda
Do�u� Okullar� Senfoni
Orkestras� Sosyal ve

Psikolojik dan��manl���n�
yapan Dr. Atabek’e,
merkezi, Özel Kalem

Müdürü Kadriye
Kasapo�lu ile Özel Kalem
Müdürlü�ü’nden Duygu

Okay gezdirdi. 
Kad�köy Belediyesi

Çocuk Sanat Merkezi’ni
yurt d���nda bile benzeri

olmayan “örnek bir proje”
olarak nitelendiren Dr.
Atabek, Çocuk Sanat

Merkezi Proje
Koordinatörü Ye�im

Alt�nay’dan, Koro
E�itmeni Duygu �ahin ve

Keman Orkestras�
E�itmeni Utku Bar��

Andaç’tan merkezle ilgili 
bilgi ald�. 

Sosyal
medyayı

kullanmaya
ba�layan
Kadıköy
Belediye
Ba�kanı
Selami
Öztürk,

artık bir ‘tık’
yakınınızda...

SOSYAL MEDYADA!SOSYAL MEDYADA!SOSYAL MEDYADA!SOSYAL MEDYADA!SOSYAL MEDYADA!SOSYAL MEDYADA!
Başkan ÖztürkBaşkan ÖztürkBaşkan ÖztürkBaşkan ÖztürkBaşkan ÖztürkBaşkan Öztürk

Yazar
Aslı Tohumcu,

Hayrullah Kefo�lu
Anadolu Lisesi’nde

ö�rencilerle
bulu�tu.

Aslı Tohumcu
Bostancı’da

TAM NOTÇocuk Sanat
Merkezi’ne
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SAHRAYICED�D Gönüllüleri Sosyal
Yard�mla�ma Komitesi Ba�kan� Emine

Çetinol’un öncülü�ünde 10 Ocak Sal� günü
ihtiyaç sahibi 30 mahalle sakinine bir yemek

verildi. Sahray�cedit Gönüllü Evi’nde düzenlenen
yeme�e; Sahray�cedid  Muhtar� Seval Özkan,

Meclis Üyesi Hüseyin Özdemir, Yönetim Kurulu
Üyeleri Haluk Okumu�, Gülçin Ergun, Ay�en

Gürer ve Nurhan Kutman da kat�larak mahalle
sakinleriyle sohbet ettiler.  

SAHRAYICED�T GÖNÜLLÜLER� 11 YA�INDA
Kad�köy Belediyesi Sahray�cedit Gönüllüleri,
kurulu�lar�n�n 11. y�l�n� da geçti�imiz hafta
kutlad�. Zübeyde Han�m Ö�retmenevi’de 8
Ocak Pazar günü düzenlenen kahvalt�da

biraraya gelen gönüllüler, ilk günün heyecan�yla
çal��maya devam ettiklerini belirttiler.

Gönüllüleri, bu özel günlerinde Kad�köy
Belediyesi Özel Kalem Müdürü Kadriye

Kasapo�lu da yaln�z b�rakmad�. 
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KADIKÖY BELEDİYESİ
GÖNÜLLÜLERİ

HAFTALIK ETK�NL�K PROGRAMI
Ba�vuru Tel: 0216 - 346 57 57  27 OCAK 2012 - 5 �UBAT 2012 

KONFERANS, SEM‹NER, SÖYLE�‹ ve PANEL

A�LE �Ç� �LET���M 
Konu�mac�: Nepal Fahri
Konsolosu, �leti�im Prof.

Günseli MALKOÇ
Tarih: 1 �ubat 2012

Çar�amba Saat: 14.00
Yer: Fenerbahçe
Mah.Gönüllü Evi

Düzenleyen: Fenerbahçe
Mah. Gönüllüleri   

NLP SOHBETLER�
Konu�mac�: NLP Uzman�

ve E�itmeni: Cengiz EREN
Tarih: 1 �ubat 2012

Çar�amba Saat: 14.00
Yer: Kriton Curi Park

Gönüllü Evi
Düzenleyen: Kriton Curi

Park Gönüllüleri   
GÖNÜLLÜLÜKTE

DÜ�ÜNCE ZENG�NL���
Konu�mac�: �nal

AYDINO�LU
Tarih: 2 �ubat 2012

Per�embe Saat: 14.00
Yer: Moda Gönüllü Evi

Düzenleyen: 
Moda  Gönüllüleri

ASTROLOJ� “2012 YILI
NELER GET�RECEK”

Konu�mac�: Astrolog Ümit
Ç�L�NG�RO�LU

Tarih: 2 �ubat 2012
Per�embe Saat: 14.00
Yer: Fenerbahçe Mah.

Gönüllü Evi
Düzenleyen: Fenerbahçe

Mah. Gönüllüleri     
SOSYAL 

EMRULLAH TURANLI
ÇOCUK YUVASINDAK�

ÇOCUKLAR �Ç�N
KAHVALTI

Tarih: 30 Ocak 2012
Pazartesi Saat: 10.00

Yer: Bambi Cafe

Düzenleyen: Merdivenköy
Gönüllüleri   

HUZUR EV� Z�YARET� 
Tarih: 27 Ocak 2012 Cuma

Saat:14.00
Yer: Fahrettin Kerim Gökay

Huzur Evi
Düzenleyen: Osmana�a
Gönüllüleri OSMANA�A

GÖNÜLLÜLER� TSM
KOROSU KONSER�

�ef: Semra ÇITIR
Tarih: 31Ocak 2012 Sal

Saat: 20.00
Yer: Kadköy Evlendirme

Dairesi
Düzenleyen: Müzik

Gönüllüleri   
KIZKULES� TSM

KOROSU KONSER�
�ef: Mustafa SA�YA�AR

Tarih :1�ubat 2012
Per�embe Saat: 20.00

Yer: Kadköy Evlendirme
Dairesi

Düzenleyen: Müzik
Gönüllüleri 

���R VE SÖYLE�� GÜNÜ
Konu�mac�:

Bestekâr-�air-Yazar Erol
GÜNGÖR

Tarih: 28 Ocak 2012
Cumartesi Saat: 14.00
Yer: Feneryolu Gön. Evi
Düzenleyen: Feneryolu

Gönüllüleri     
SA�LIK 

D�YABET VE GÖZ
TARAMASI

Dünya Göz ve Medical
Park Hast. ��birli�i �le

Tarih: 27 Ocak 2012 Cuma
Saat: 10.00

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

Gönüllüleri 

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

MAHALLELER�N� SAH�PLENMEK,
DOSTLUKLARIN KURULMASINI �STEYEN

KADIKÖYLÜLER�
KADIKÖY BELED�YES�

GÖNÜLLÜLER�’N�N
ARASINA  KATILMAYA

DAVET ED�YORUZ.
Bilgi için Gönüllü E�itim ve Danı�ma

Merkezi’ne
çay içmeye davet ediyoruz.

�LET���M:
0216 346 57 57 - 0216 347 70 42 

E-MA�L: Gonullu.Merkezi@kadikoy.bel.tr
www.kadikoybelediyesigonulluleri.com

Ka d� köy Be le di ye si Züh tü pa �a Gö nül lü le ri, ge -
çi ci bir sü re ça l�� ma la r� n� yü rüt tük le ri Ka d� -
köy Be le di ye si Gö nül lü Mer ke zi bi na s�n dan,

Ko lej Yo lu So kak, Kar de� ler Apart ma n�, No:2-B,
D:1 K� z�l top rak ad re si ne ta ��n d� lar. 

Gö nül lü evi So rum lu Ba� ka n� Me lek Boz do -
�an, her ya� tan, her mes lek gru bun dan
gö nül lü ola rak gün de bir kaç sa at
ça l�� mak is te yen, bil gi, bi ri -
kim le ri ni ve mes le ki de ne -
yim le ri ni kul la na rak,
top lu ma ve ken di ki �i -
sel ge li �im le ri ne kat k�
su nan ça l�� ma lar için -
de yer al mak is te yen
her ke si, gö nül lü evin -
de ki ça l�� ma la ra ka t�l -
ma ya davet etti. Sos yal
Hiz met ler, Sa� l�k, Kül tür-
Sa nat, Çev re ve Afet Ko mi te si
kap sa m�n da ça l�� ma la r�n de vam et ti -
�i ni vur gu la yan Boz do �an, 2011-2012 ça l�� ma
dö ne mi nin Ocak-Ha zi ran ay la r� n� kap sa yan sü -
reç te; “Gü ven li Ma hal le” an la y� ��y la ça l�� ma la r�n
sürece�ini, bu kap sam da a��r l�k l� ola rak, “G� da
Gü ven li �i”, “Cad de-So kak Gü ven li �i” ve “Dep -
rem Gü ven li �i” alan la r�n da ça l�� ma lar ya p� la ca -
�� n� söy le di. 

Ma hal le de dep rem ön ce si ve dep rem son ra s�

bi linç len dir me ça l�� ma la r� n�n il ki de, Ka d� köy
Be le di ye si Ara ma Kur tar ma Ta k� m� ta ra f�n dan
12 Ocak Per �em be gü nü, “Te mel Afet Bi lin ci
E�i ti mi” ile Züh tü pa �a Gö nül lü le ri’nin ye ni gö -
nül lü evi bi na s�n da ger çek le� ti ril di. E�i tim, Ka d� -
köy Be le di ye si Ara ma Kur tar ma Li de ri Ha kan

Öz de mir ta ra f�n dan ve ril di. 
Gö nül lü evi So rum lu Ba� ka -
n� Me lek Boz do �an, �u bat

ay�n da  “Dep re me Kar ��
Ya p� sal Bi linç”, Mart
ay�n da “Yan g�n ve
Mü da ha le Yön tem le -
ri E�i tim le ri”nin ve -
ri le ce �i ni, “G� da Gü -
ven li �i” ko nu sun da

ni san-ma y�s ay la r�n da
se mi ner ler ya p� la ca �� n�,

“Cad de-So kak Gü ven li �i”
ko nu la r�n da ise ma hal le de h�r -

s�z l�k vb. olay la r� n�n ön len me si için
il gi li ka mu ku rum ve ku ru� la r�y la i� bir li �i nin

ya p� la ca �� n� söz le ri ne ek le di. 
� GÖZ VE D� YA BET TA RA MA SI

YA PIL DI
Ka d� köy Be le di ye si Züh tü pa �a Gö nül lü le ri,

15 Ara l�k Per �em be gü nü Fat ma �a di ye Top ta ni
Ö� ret me ne vi’nde, Dün ya Göz Has ta ne si ve Cen -
tral Hos pi tal i� bir li �iy le göz ve di ya bet sa� l�k ta -

ra ma s� ger çek le� tir di ler. 
Ka d� köy Be le di ye si Gö nül lü E�i tim ve Da -

n�� ma Mer ke zi Sa� l�k Pro je Ko or di na tö rü Gül sün
I��k ba� kan l� ��n da ger çek le� ti ri len et kin li �e;
Züh tü pa �a Ma hal le si Muh ta r� Ha ri ka De ve li o� lu,
gö nül lü ler, emek li ö� ret men ler ve çok sa y� da ma -
hal le es na f� ka t�l d�. Ma hal le sa kin le ri, gö nül lü ler
ta ra f�n dan ilk de fa ger çek le� ti ri len bu sa� l�k ta ra -
ma s�n dan mem nun ol duk la r� n� be lirt ti ler.

� TA NAL TAY’I A�IR LA DI LAR
Ka d� köy Be le di ye si Züh tü pa �a Gö nül lü le ri,

geç ti �i miz ay psi ko log Ali R� za Ta nal tay’� da
a��r la d�. Ma hal le sa kin le ri ne Gö nül lü Mer ke zi

Bi na s�’nda kon fe rans ve ren Ta nal tay, he pi mi zin
ev re nin bir par ça s� ol du �u nu ve bir bi ri mi ze ih ti -
ya c� m�z ol du �u nu söy le di. Ta nal tay, ha yat ta yap -
ma m�z ge re ken 5 dav ra n� ��n iyi lik, do� ru luk, ça -
l�� mak, bil gi ve sev gi ol du �u nu, ha yat ta yap ma -
ma m�z ge re ken 5 dav ra n� ��n ise kin, ya lan, hak -
s�z l�k, hid det ve de di ko du ol du �u nu vur gu la d� ��
ko nu� ma s�n da, din le yen le re “Do� ru Ya �a ma Bil -
gi le ri” ver di.     

Psi kolg Ta nal tay’a, Ka d� köy Be le di ye Ba� ka -
n� Se la mi Öz türk ad� na te �ek kür bel ge si ve ki tap
ar ma �an edi len et kin lik, top lu fo to� raf çe kim le ri -
nin ar d�n dan so na er di. 

Ha san pa �a Gö nül lü le ri, 5 Ocak
Per �em be gü nü Gö nül lü Evi’n -
de “Bes len me ve Di yet” ko nu -

lu bir et kin lik dü zen le di. Me di kal Park
i� bir li �iy le ger çek le �en et kin li �in ko -
nu� ma c� ko nu �u di ye tis yen Ar zu Gök -
men, do� ru bes len me yi ge nel hat la r�y -
la aç�k la d�k tan son ra ki �i sel fark l� l�k lar
üze rin de dur du ve di yet prog ra m� n�n
ki �i ye özel ha z�r lan ma s� ge rek ti �i ni
söy le di. Bu ne den le her ke se tek bir prog ram öne ri le me -
ye ce �i ni be lirt ti. 

Di ye tis yen Ar zu Gök men, gü nü müz de yay g�n
ola rak gö rü len “ref lü” ve “ka b�z l�k” ra hat s�z l�k la r�
hak k�n da da bil gi ver di. Gör sel ler den ya rar la na rak
ref lü ve ka b�z l� ��n ne den le ri ni, ge nel ola rak bu has -
ta l�k la r� te tik le yen be sin mad de le ri ni ve stre sin et ki -

le ri ni aç�k la d�.  �e ker li g� da la r�n
za rar l� bak te ri le ri bes le di �i ni ve
ka l�n ba ��r sak kan se ri ne ya ka lan -
ma ris ki ni art t�r d� �� n� söy le di. Ka -
b�z l�k ve ref lü ye kar �� na s�l bes -
len mek ge rek ti �i ni, han gi be sin
mad de le ri nin ge nel ola rak iyi gel -
di �i ni aç�k la d� ve su yun öne mi
üze rin de dur du. 

Di ye tis yen Ar zu Gök men,
has ta la r�n tan si yon, �e ker, ko les te rol vb. du rum la r� -
na gö re özel di yet ler le te da vi edi le bi le ce �i ni de be -
lirt ti. 

Et kin li �e ka t� lan ko nuk la r�n so ru la r� n� da ya n�t -
la yan di ye tis yen Ar zu Gök men’e, prog ram so nun da
Ka d� köy Be le di ye si’nin ta ra f�n dan bir te �ek kür bel -
ge si ve ril di. 

Si vil Or ga ni ze Semt ler Çev re Gö nül lü le ri
Plat for mu (S.O.S), �s tan bul Va li li �i ve Mer -
di ven köy Gö nü lü le ri Çev re Afet Ko mi te si

i� bir li �i ile “5 Böl ge de E� za man l� Gü ven li Ya �am
E�i ti mi”nin ikin ci si Ka d� köy Be le di ye si Bri fing
Sa lo nu’nda ge ni� bir ka t� l�m la ya p�l d�. 14 Ocak
Cu mar te si gü nü dü zen le nen “Gü ven li Ya �am E�i -
ti mi”ni, �s tan bul Va lili�i e�it men le rin den Öz lem
Ok ver di. 

E�i ti me gös te ri len il gi den mem nun ka lan
S.O.S. tem sil ci le ri, “Ka t� l� m�n yo �un ol ma s�,
dep rem ve afet bi li ci nin hal k� m�z ara s�n da h�z -
la ya y�l mak ta ol du �u nu gös te ri yor ve  ça l�� ma -
la r� m�z da bi ze güç ve ri yor. Sa y�n hal k� m� za
gös ter dik le ri il gi den do la y� te �ek kür ede riz”
de di ler.  

Kadıköy Belediyesi Zühtüpa�a Gönüllüleri, ta�ındıkları yeni binalarında ilk
çalı�malarına, ‘Temel Afet Bilinci E�itimi’ ile ba�ladılar. 

YEMEK VERD�LER

Zühtüpaşa Gönüllüleri yeni yerlerinde

Diyetisyen Arzu
Gökmen, Hasanpa�a

Gönüllü Evi’nde
mahalle sakinlerine
‘beslenme’ ve ‘diyet’

konusunda bilgi
verdi.

Beslenme ve diyete dikkat

Güvenli Yaşam Eğitimi verildi 

Gönüllü Konseyi
toplantısı yapıldı
Ka d� köy Be le di ye si Gö nül lü le ri geç mi�

dö nem ba� kan la r� top lan t� s�, 18 Ocak
Çar �am ba gü nü sa at 11.00’de bü tün ma -

hal le le rin geç mi� dö nem ba� kan la r�, Özel Ka lem
Mü dü rü Kad ri ye Ka sa po� lu ve Gö nül lü Mer ke zi
Yö ne tim ku ru lu üye le ri nin ka t� l� m� ile Gö nül lü
Mer ke zi’nde ger çek le� ti ril di.

Top lan t� n�n aç� l�� ko nu� ma s� n� Ka d�köy
Be le di ye si Özel Ka lem Mü dü rü Kad ri ye Ka -
sa po� lu yap t�. Geç mi� dö nem ba� kan la r� na
hiz met le rin den ve kat k� la r�n dan do la y� te �ek -
kür eden Ka sa po� lu, “Geç mi� dö nem ba� kan -
la r� n� bi ra ra ya top la ya rak on la r�n var olan po -
tan si yel le ri ni de �er len di rip, gö nül lü le ri mi zi
tek ça t� al t�n da top la ya rak bir ya p� lan ma olu� -
tu ra l�m is te dik. Gö nül lü Kon se yi ad� n� ver di -
�i miz bu ya p� lan ma n�n üye le ri ni,  geç mi� dö -
nem de ma hal le le rin de hiz met ve ren tüm gö -
nül lü ba� kan la r� m�z dan olu� tur duk. Gö nül lü
Kon sey üye le ri nin ça l�� ma la r�n da ko lay la� t� -
r� c� ve yol gös te ri ci ol ma s� ama c� ile ‘Gö nül -
lü Kon sey Yö net me li �i’ ile ‘Ça l�� ma Grup la -
r� K� la vu zu’nun tas lak ça l�� ma la r� n�  ha z�r l� -
yo ruz.  Her iki ça l�� ma için de  dü �ün ce ve
öne ri le ri ni zi  bek li yo ruz” de di.

Pro je Ko or di na tör le ri mi zi  de Gö nül lü

Kon sey ya p� lan ma s� n�n  içe ri si ne da hil et tik -
le ri ni söy le yen Ka sa po� lu, grup ça l�� ma kül -
tü rü  ile kon sey üye le ri nin da ha ak tif ha le ge -
le ce �i ni ve pro je le rin de fark l� l�k gös te re ce �i -
ni  ifa de et ti. Ka sa po� lu, “Ka d� köy ve Ka d� -
köy lü ler için Kon sey üye le ri nin  tec rü be ve
bil gi bi ri kim le ri ni  pro je le re yan s� ta rak ses ge -
ti ren, far k�n da l�k ya ra tan hiz met le ri hep bir -
lik te ya pa ca ��z, Gö nül lü Kon sey’ine ve pro je -
le ri ne Ka d� köy Be le di ye si Gö nül lü le ri’nin
web say fa s�n da yer ve re rek Ka d� köy lü le re
pan kart, afi� gi bi yol lar ya n�n da elek tro nik or -
tam da da ula �a ca ��z” de di.

Ge nel top lan t� la r�  iki ay da bir, yü rüt me
ku ru lu top lan t� la r� n� 15 gün de bir, ça l�� ma
grup la r� n�n  top lan t� ve ça l�� ma la r� n� ise ar zu
eder ler se sü rek li ola rak Gö nül lü Mer ke zi’nde
ken di le ri ne ay r� lan ofis te öz gür ve hür bir or -
tam da is te dik le ri gi bi ger çek le� ti re bi le cek le ri -
ni  de söz le ri ne ek le yen Ka sa po� lu, “�çin de
hiz met a� k� olan tüm gö nül lü le ri mi zin, Ka d� -
köy Be le di ye si ve Gö nül lü Mer ke zi  ola rak
ya n�n da y�z” di ye ko nu� tu. 

Özel Ka lem Mü dü rü Kad ri ye Ka sa po� lu,
ko nu� ma s� n�n ar d�n dan iyi di lek ve te men ni -
le ri ile top lan t� y� ka pat t�.

Rasimpaşa-Yeldeğirmeni
TARiHiNi ÖĞRENiYOR

M�MARLAR Odası Eski Ba�kanı Arif Atılgan, 
Rasimpa�a Mahalle Evi’nde biraraya gelen

mahalle sakinlerine, Rasimpa�a ve
Yelde�irmeni’nin tarihi geçmi�ini anlattı. 

2 Ocak Pazartesi günü 13.00-14.00 saatleri
arasında düzenlenen toplantının konusu,

“Geçmi� tarihimizi bilerek gelece�e
güvenle bakmak”tı. 

İNAL AYDINOĞLU, 
‘Kendin Olmak’ı anlattı

SUAD�YE Gönüllüleri’nin
organizasyonuyla 13 Ocak Cuma günü

�nal Aydıno�lu tarafından Suadiye
Gönüllü Evi’nde “Kendin Olmak” konulu

bir söyle�i gerçekle�tirildi. Bu keyifli
söyle�iye mahallelilerin ilgisi büyüktü.
Söyle�i sonrası yapılan çay ve yiyecek

ikramı, sıcak ortamı renklendirdi.  

Acıbadem Gönülleri’nin
A. Ece Olpak Sergisi...

KADIKÖY Belediyesi’nin katkıları ile
Acıbadem Gönüllüleri’nin evsahipli�i ile
düzenlenen A. Ece Olpak’ın 5. Ki�isel

Resim Sergisi, 7 Ocak Cumartesi günü
Kadıköy Belediyesi Ba�kanlık Fuayesi’nde

açıldı. Sergiye; Acıbadem Gönüllü Evi
Ba�kanı Ay�en �zgi, Acıbadem Gönüllüleri

ve çok sayıda davetli katıldı. 
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● Ya�am ve Yazgı
■ Vasili Grossman
■ Can Yayınları

Grossman'�n eseri, toprak alt�nda
yatanlar�n sesi, bask� rejimlerinin
ya�ama ve özgürlü�e asla galip
gelemeyece�inin ölümsüz bir belgesi
olmaya devam ediyor. Sovyet Rusya'n�n
büyük yazarlar�ndan ve tarihin en önemli
sava� muhabirlerinden Vasili Grossman
(1905-1964), ba�yap�t� Ya�am ve
Yazg�'y� 1950'lerde kaleme ald�. Ustas�
Tolstoy'un dev eseri Sava� ve Bar��
gibi, büyük bir muharebenin, �kinci
Dünya Sava��'ndaki Stalingrad
Savunmas�'n�n etraf�nda �ekillenen bir
dönem roman� olan Ya�am ve Yazg�,
her �eye ra�men direnen insanlar�n
kaderini anlatmakla kalm�yor, Stalin
Rusyas�'nda ya�ananlar� gerçekçi bir
dille gözler önüne seriyordu. Stalin'in
ölümünden sonra ya�anan yumu�ama
döneminde kitab�n yay�mlanabilece�ini
dü�ünen Grossman, yan�l�yordu.
Yetkililer yazar� de�il ama kitab�
mahkûm etti. KGB müsveddelerine,
hatta daktilo �eritlerine bile el koydu.

Politbüro'dan
Mihail Suslov'un
deyi�iyle, “Kitab�n
yay�mlanabilmesi
için en az 300 y�l
geçmesi
gerekiyordu.
Grossman,
umutsuzluk ve
hayal k�r�kl���
içinde, 1964'te
öldü.  Ancak
Ya�am ve Yazg�'n�n
yazg�s�, yazar�ndan

farkl� oldu. Kitab�n iki kopyas� daha vard�
ve gizlice ülke d���na ç�kar�ld�; 80'lerden
sonra Bat�'da bas�ld���nda, özellikle
Fransa, �ngiltere ve ABD'de büyük yank�
uyand�rarak zamanla bir milyonun
üzerinde okura ula�t�. 

● Kı� Günlü�ü
■ Paul Auster
■ Çeviri: Seçkin Selvi
■ Can Yayınları

K�� Günlü�ü, Paul Auster’�n her zamanki
anlat�m ustal��� ve ak�c� dilinin yan� s�ra
büyük bir içtenlikle aktard��� ya�am
öyküsünü içeriyor. Ça�da�
Amerikan edebiyat�n�n
sevilen yazar�, hemen
hemen bütün yap�tlar�nda
otobiyografik ö�eler ve
kurgunun iç içe geçti�i
büyüleyici bir atmosfer
yarat�yordu. Bu kez
bütünüyle kendi hayat�na
odaklanan yazar�n ya�ad���
yirmi bir farkl� adreste onun
gözlerinden görüyoruz
dünyay�...   Bir k�� gününde
penceresinden gördü�ü
karl� manzara Auster’�
çocuklu�unun benzer bir
görüntüsüne götürür ve
arkas� gelir: Paul Aster’�n ba��na
gelenler, sevdikleri, akrabalar�,
arkada�lar�, bu yap�t�n kimi yerde buruk,
kimi yerde ironik, ama hep insanc�l ve
insana dair sat�rlar�na yans�yor. 
Auster, bu kitab� yazma sebebini de �u
sözlerle aç�kl�yor: “Ne de olsa zaman
azal�yor. Belki de �imdilik hikâyelerini bir
yana b�rak�p hayat�n�n an�msad���n ilk
gününden bugüne kadar bu bedenin
içinde ya�aman�n nas�l bir duygu
oldu�unu incelemeye çal��san iyi olur.”

● Yazınsal Ya�amlar
■ Ünlü Yazarların Gizli Ya�amları
■ Javier Marias

■ Çeviri: Pınar Sava�
■ Can Yayınları

Javier Marías, birçok ülkede büyük ilgi
gören Yaz�nsal Ya�amlar’da, ünlü
yazarlar�n k�sa ya�am öykülerini
sevecen ve sayg�l�, ama bir
hayli de alayc� bir yakla��mla
sunuyor. Faulkner ve
Conrad’dan James Joyce
ve Henry James’e, Arthur
Conan Doyle ve Robert
Louis Stevenson’dan
Turgenyev ve Thomas
Mann’a, Rainer Maria Rilke
ve Malcolm Lowry’den
Rimbaud ve Oscar Wilde’a,
Mi�ima’dan Laurence
Sterne’e, pek çok yazar�,
gerçeklerden sapmadan
nerdeyse birer roman

ki�isine
dönü�türüyor;
onlar�n gizli dile�inin de bu
oldu�u inanc�yla.  ”Gelip
Geçen Kad�nlar”
bölümünde, s�rad���
ya�amlar�yla ilgi oda�� olmu�
ya da büyük yazarlara esin
vermi� kad�nlar anlat�l�rken
kitab�n sonundaysa Marías,
kendi kartpostal
koleksiyonundan seçtikleri
e�li�inde, en sevdi�i
yazarlar�n pozlar�n�,
havalar�n� ve yüz ifadelerini
e�lenceli bir bak��la
yorumluyor. Yaz�nsal

Ya�amlar, gerçek bir edebiyat �enli�i.
● Anahtar 

■ Cuniçiro Tanizaki  
■ Çeviri: Hüseyin Can Erkin
■ Can Yayınları  

Yazarl�k serüveninin ba��nda Japon
edebiyat�n�n genel yönelimlerinin etkisi
alt�nda kalmay� reddeden Tanizaki,
Edgar Allan Poe ve Frans�z
sembolistlerinden büyük ölçüde
yararlanm��t�r. Y�llar içinde Bat�
kültürüne duydu�u hayranl���, kendi
kültürüne olan sadakatiyle besleyen
yazar, bu karma etkiyi tüm eserlerine
yans�tm�� ve dünya edebiyat tarihinde
seçkin bir yer edinmi�tir.  Anahtar,

yazar�n ezber bozan tasvir yöntemleri ve
kurgu ustal���yla öne ç�kan kitaplar�ndan
biri… Öykü ve romanlar�nda s�kça
Japon söylencelerinden yararlanan
Tanizaki, kahramanlar�n�n tuhaf

ki�iliklerini tasvir ederken
okuru diken üzerinde tutan
sahneler çiziyor. Anahtar,
Japon kar�- kocan�n
dünyas�na okuru konuk
ediyor; altm���na yakla�an
erkek, kendisinden on ya�
daha genç ve cinsel
bak�mdan daha �ehvetli
kar�s�n�n arzular�na yan�t
verebilmek için türlü oyunlar
oynamaktad�r. Fakat bu
zevk verici oyunlar�n ba��na
açaca�� belalardan tümüyle
habersizdir…  �nsan
do�as�n�n evcille�tirilemeyen
h�rslar�n� ve z�tl�klar�n�

ustal�kla anlatan yazar, ölmeye yüz
tutmu� bir ili�kiyi ayakta tutmak için
verilebilecek en s�rad��� mücedeleyi
resmederken gerilim ö�elerini de
incelikle kullan�yor. Sonuç: Edebiyat
tutkunlar�na arma�an edilmi�, heyecan
verici bir roman….  

En gel siz �� ve �s tih dam
Mer ke zi 2006 y� l�n dan
be ri en gel li is tih da m� na

yö ne lik da n�� man l�k hiz met le ri
ver me ye de vam edi yor. Bu mer -
kez de en gel li le rin do� ru ve ve -
rim li is tih da m� için mer ke ze ka -
y�t l� olan en gel li le re CV olu� tu -
rup, özel �ir ket le rin en gel li per -
so nel ih ti yaç la r� na gö re bu
CV’ler den yön len dir me ler ya p� -
l� yor. 

Mer kez, da n�� man l�k hiz met le ri nin
ya n� s� ra is tih da m� art t� r� c� fa ali yet ola -
rak gör dü �ü e�i tim hiz met le ri de
gerçekle�tiriyor. Bu gü ne ka dar bil gi -
sa yar l� mu ha se be, te mel bil gi sa yar e�i -
ti mi, ofis yö ne ti mi, bil gi sa yar l� gra fik
ta sa r�m gi bi e�i tim ler ve ril di. Mart
ay�y la bir lik te bu e�i tim le re bil gi sa yar,
�n gi liz ce, ta k� ve el sa nat la r� kurs la r� da
ek le ne cek.

Merkezde verilecek kurslarla ilgili
ayr�nt�l� bilgi de �öyle:

� B�L G� SA YAR KUR SU
Or to pe dik ve kro nik en gel grup la r� -

na yö ne lik olup her ya� tan ka t� l�m c� ya
aç�k. En gel siz �� ve �s tih dam Mer ke zi -
nin E�i tim s� n� f�n da ger çek le �e cek
olan kurs, Mart ay�n da ba� la y�p Ha zi -
ran ay�n da son bu la cak.

� �N G� L�Z CE
KUR SU

Gü nü müz eko no mik
ko �ul la r� n� dik ka te al d� -
�� m�z da �n gi liz ce her bi -
rey için zo run lu bir ih ti -
yaç ha li ne gel mi� du rum -
da. Özel lik le özel sek tö -
rün ih ti ya c� na olan �n gi -
liz ce ye ter li li �i ni sa� la -
mak için bu ala na yö ne -

lik aç� la cak kurs, Mart-Ha zi ran ay� n�
kap s�yor. 

� TA KI TA SA RIM VE
EL SA NAT LA RI KUR SU 

Bu kurs lar her en gel ve ya� gru bu -
na aç�k ve haf ta n�n iki gü nü Mart ay�y -
la ba� la y�p 4 ay de vam sü re sin ce de -
vam ede cek.

Kurs la ra ka y�t yap t�r mak için En -
gel siz �� ve �s tih dam Mer ke zi’ne ka y�t
yap t�r ma n�z ge re ki yor. 

Ka y�t için mer ke ze a�a �� da ki ile ti -
�im bil gi le ri ara c� l� ��y la ula �a bi lir si -
niz.

E-pos ta en gel si zis@ka di koy.bel.tr-
en gel si zis@gma il.com

Te le fon 0216 338 88 84- 
0216 338 24 14

�n ter net Si te si http://en gel si zis.ka di -
koy.bel.tr
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KÖ�ES�K�TAP
Hazırlayan: Ula� YILMAZ

ulas1980@gmail.com

SER� �LANLAR 
Nüfus cüzdan�m� kaybettim. Hükümsüzdür.

Muzaffer Hüseyin GÖKTA�

Kad�köy Belediyesi’nden al�nan Tülay Uçaner ad�na kay�tl� 
F-810241, G-96908, G-289618, F-628485, G-456921,
G-750055, H-449149, H-469088, H-648724, H-804282

numaral� Emlak vergisi tahsilat makbuzlar� kaybolmu�tur.
Hükümsüzdür.

Gökçe AKÇINAR HERTLEIN 

FIRAT CAM
Alüminyum ve Plastik Do�rama - Çerçeve

1976’dan beri H�ZMET�N�ZDE
PANJUR  TAM�R�…

� Cam 
� Ayna
� Alüminyum do�rama
� Plastik do�rama 
� Panjur+Tamirat
� Motorlu panjur 
� Fotoselli Cam Kapı
� Stor sineklik
� Du�a kabin
� Küpe�te
� Katlanır cam 
� Cam balkon sistemleri
� Ya�lıboya Tablo

� Tual üstüne baskı
� Plastik çerçeve
� Ah�ap çerçeve
� Varak ayna
� Varak tamiratı
� Tual
� Fırça
� Ya�lıboya ve 

Akrelik Boya
� Tual

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…

SUR�YEL� MUSTAFA
HOCADAN RES�M

DERS� KAYITLARIMIZ
BA�LAMI�TIR.

AYNA E��T�M VE PS�KOLOJ�K
DANI�MA MERKEZ�

ÇOCUK - ERGEN -
YET��K�N Ç�FTLER �Ç�N

� Akademik sorunlar, dikkat eksikli�i,
� Çocuklarda korku ve kayg�lar, yas süreci,
� Evlili�e haz�rl�k süreci, ili�ki ve evlilik
sorunlar�,
� Bo�anma süreci, 
� Ki�isel geli�im,
� Kanserin tedavi sürecinde hastaya ve aileye
psikolojik destek.

FARKI HEMEN 
YA�AYARAK GÖRECEKS�N�Z…
Tel.: 0216 385 30 10 GSM: 0536 731 91 97

�nönü Cad. Aydo�an �� Mrk. No. 12 
K.7 D.20 Sahrayıcedid Kadıköy

e-mail.aynapd@aynapd.com
www.aynapd.com

Yeni kurs kay�tlar� ba�lad�

KURSA KATILIP SERTiFiKAYI ALDILAR
Kadıköy Belediyesi Engelli Danı�ma ve
Dayanı�ma Merkezi bünyesinde 16.02.2011-
18.05.2011 tarihleri arasında yürütülen 208 saatlik
resim derslerine katılan 19 zihinsel engelli
ö�renci, kurs bitirme sertifikalarını 17 Ocak Salı
günü Kültür ve Sosyal ��ler Müdürü Tülin
Ergüner’den aldılar. 
Sertifika törenine aileleriyle katılan ve mutlu
oldukları gözlenen ö�renciler ba�arılarını, Kültür

ve Sosyal ��ler Müdürü Tülin Ergüner ve
ö�retmenleriyle pasta keserek kutladılar. Onların
mutlu gününde Gazete Kadıköy de yanlarındaydı
ve mutluluk pozları objektifimize böyle yansıdı.
Kadıköy Belediyesi Engelli Danı�ma ve
Dayanı�ma Merkezi’nden yapılan açıklamada, bu
yıl da zihinsel engellilere yönelik resim, takı
tasarımı ve perküsyon atölyeleri düzenlemeye
devam edece�i belirtildi.

Kadıköy
Belediyesi

Engelsiz �� ve
�stihdam

Merkezi’nin
yeni dönem
kurs kayıtları

sürüyor. 
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u so ru nun aç� l� m� �öy le ol ma l�: Holl ywo od mu
da ha güç lü Pen ta gon mu?... Ya da han gi si
da ha et ki li? Ku� ku suz bu ra da ki et ki ve ya

güç ten kas te di len bu iki en ter nas yo nal or ga ni zas -
yo nun dün ya da ki ro lü dür. Pen ta gon, Ame ri ka Bir -
le �ik Dev let le ri’nin yer yü zün de ki fi zi ki yap t� r�m ay g� -
t� ise, Holl ywo od ABD ha yat tar z� ve de �er le ri ni
dün ya n�n he men he men bü tün ül ke le ri ne ih raç
eden, yay g�n la� t� ran, be nim se ten si vil ‘e�i tim ve
gör gü’ te� ki la t� d�r. �n san lar Holl ywo od ürün le ri nin
gö nül lü mü� te ri si dir. Bu ürün le rin; ya ni si ne ma ve -
ya te le viz yon film le ri nin ba z� la r� na ko �u �a rak gi der;
ya da te le viz yon lar da tir ya ki si olup iz ler ler. Pen ta -
gon’un ise et kin li �i, zo ra da yan d� �� için hiç bir za -
man Holl ywo od ürün le ri gi bi sem pa tiy le kar �� lan -
maz.

ABD hiç ku� ku suz in san l� ��n bi lim, es te tik, tek -
nik ge li �i min de yak la ��k bir as�r d�r ön cü olan, in san
ya ra t� c� l� �� n�n bü yük im kân lar bul du �u renk li ve pa -
r�l t� l� bir ül ke dir. Bü tün ulus la ra ra s� ili� ki ler de, sa va�
ve ba r�� ta ge nel lik le ba� rol ABD’nin dir. Bu et kin lik
yal n�z ca fi zi ki güç le sa� la na maz. �n san la r�n ik na
edil me si, ye ni de �er le re yön len di ril me sin de Holl -
ywo od as�l et kin güç ol ma m�� m� d�r di ye dü �ün me -
li. Bu gün Tür ki ye’de ve bir çok ba� ka ül ke de ABD
ha ya t� na öze nen in san kit le le ri olu� mu� ise, bun da
bi rin ci et ke nin Ame ri kan si ne ma sa na yi ol du �u nu
ka bul et mek ge re kir. Gü nü müz dün ya s�n da bel -
li öl çü de de ol sa bir “Pax Ame ri ka na” or ta m� var sa,
bu or ta m� bes le ye cek in san des te �i nin, zih ni ye ti nin
mey da na ge ti ril me si her hal de Pen ta gon’un de �il,
Holl ywo od’un sa ye sin de dir. 

Holl ywo od’un yük se li �i el bet ABD dün ya po li ti -
ka s� n�n bi linç le kur gu lan ma s� so nu cu dur. Ya ni yal -
n�z ca sa nat üre ti mi ve ti ca ri çer çe ve de bir fa ali yet -
ten iba ret de �il dir. Ar ka s�n da bal gi bi bir dev let po -
li ti ka s� var d�r. Holl ywo od, ABD’nin ulus la ra ra s� ba -
�a r� la r� için, hiç ku� ku suz Fe de ral Hü kü met ve ku -
rum la r�n ca dai ma des tek len mi� tir. Des tek len mek -
ten de öte bel li amaç lar do� rul tu sun da i� bir li �i için -
de ça l�� t� �� da ra hat ça söy le ne bi lir. ABD ve Holl -
ywo od, ha ya t�n ge le ce �i ni da ha 20. yüz y� l�n ba� la -
r�n da iyi oku mu� lar d�r, gör mü� ler dir. Bu ön gö rü ye -
te ne �i de ABD di na miz mi nin, ya ra t� c� l� �� n�n bir ba� -
ka ka n� t� d�r. 

Tür ki ye’nin de �er li sah ne in sa n�; ti yat ro ve si ne -
ma ya öm rü nü vak fet mi� Muh sin Er tu� rul da ha
1920’ler de bu du ru mu tes pit et mi� tir. Ba k�n Muh -
sin Er tu� rul Bey o za man ne ler yaz m��:

“… da ha o s� ra lar da (1920’le ri kas te di yor) Al -
man ya’da film ya p� m� azal m��, Fran sa’da ise y�l da
be�-ona in mi� ti. Bu na kar �� l�k Av ru pa’da ki Ame ri -
kan film da �� t� m� bü yü dük çe bü yü mü� ün lü y�l d�z -
la r�n ad la r�y la rek lam kam pan ya la r� yay g�n la� m�� t�.
Halk özel lik le kov boy ve hay dut kah ra man la ra dö -
nük Ame ri kan film le ri ne il gi du yu yor du. Ön ce le ri
ya d�r ga d� �� �ey le re al�� m�� t�(…) Du rak la yan Av ru -
pa, ya y� lan Ame ri kan si ne ma s�(…) 1920’ler de Av ru -
pa eko no mik s� k�n t� lar ve re ka bet kar �� s�n da bo ca -
lar ken, Ame ri ka l� lar her ül ke nin bü yük si ne ma ku -
rum la r� n� ve gös te ri sa lon la r� n� el le ri ne ge çi ri yor lar,
ge ni� çap ta film da �� t� m� ya p� yor lar d�. Al man ya’da
sa y� la r� 480’e va ran film i� ye rin den ye di y�l son ra
dört ya da be �i kal m�� t�. Fran sa’da bir iki film ya p�m
�ir ke ti ça l� �� yor du(…) Sov yet ler Bir li �i d� ��n da Av ru -
pa film sa na yi in de bü yük et kin lik gös te ren ül ke kal -
ma m�� t�. Av ru pa’n�n film ih ti ya c� n� dü zen li bi çim de
Ame ri ka sa� l� yor hal k�n il gi gös ter di �i ün lü Av ru pa l�
si ne ma sa nat ç� la r� n� da Ame ri ka’ya gö tü rü yor -
du(…) So nuç ta, yer yü zü nün han gi yö re si ne git se -
niz, yal n�z ABD film le ri nin ege men ol du �u nu gö rü -
yor du nuz”.

Muh sin Bey, bü tün Av ru pa’da ti yat ro ve si ne ma
ala n�n da o y�l lar da ora la r�n ön de ge len sa nat ç� la r�y -
la ça l�� m�� t�r. Ge li� me le ri göz lem le de �il ey lem -
li ola rak ya �a m�� t�r. Onun k� sa ca ak tar d� �� m�z tes -
pit le ri, ABD po li ti ka la r� n�n si ne ma sa na t� n� na s�l
önem se dik le ri nin ka n� t� d�r. 

20. yüz y�l dün ya s�n da si ne ma kit le le rin ve bi rey -
le rin for mas yo nun da yük sek öl çü de be lir le yi ci ol -
mu� tur. Do la y� s�y la en çok film üre ten ve da �� tan
ABD, yer yü zün de ki et kin li �i ni aca ba si ne ma ara c� -
l� ��y la m� yay m�� t�? Da ha gün cel ola rak TV film le ri -
ni dü �ü nür sek, bu et kin li �in da ha da güç le ne ce �i -
ni gör mez mi yiz? Ço �u in san gör gü sü nü, zevk le ri -
ni, ne ga rip tir ki ih ti yaç la r� n� (ger çek ten ih ti yaç lar
m� d�r bi lin mez) sey ret ti �i film ler den edin mi yor mu?
Pen ta gon güç le ri ni 1945’de bay rak lar la kar �� la y�p
ba ��r la r� na ba san Av ru pa l� la r�n dav ra n�� la r�n da
Holl ywo od’un pa y� yok muy du? Oto mo tiv kül tü -
rüy le, mü zi �i ile, bar ve pub la r� ile, k� l�k k� ya fe ti ne,
ye me iç me tür le ri ne, ev dö �e me si ne; ni ha yet ve
hat ta ko nu� ma �ek li ne, ha re ket le ri ne, jest ve mi -
mik le ri ne va r�n ca ya ka dar ha yat tar z� n�n �e kil len -
me sin de Holl ywo od yok mu? O hal de Holl ywo od,
Pen ta gon’dan güç lü dür so nu cu na va ra maz m� y�z?

Murat  KATOĞLU

B

HOLLYWOOD MU
PENTAGON MU?

Ha ya t� Mo da’da ba� la y�p Mo da’da so na
eren dün ya ca ün lü sa nat ç� m�z Ba r�� Man -
ço, Ka d� köy’le bü tün le� mi� ya �a m�y la

bu ra da ki so kak la ra, cad de le re, ev le re; �ar k� la r�y -
la, prog ram la r�y la ko nuk ol du �u oda la r� m� za ad� -
n� ka z� m�� bir us ta. “81300 Mo da” de yin ce ilk
ak l� m� za ge len isim… 7’den 77’ye her din den,
her cin si yet ten, her dil den in san la yap t� �� do -
yum suz soh bet ler le zih ni miz den ç�k ma ya cak bir
a�a bey… Ana do lu top rak la r�n dan ç� kan tür kü le -
ri, rock mü zi �in o ba� e� mez tav r�y la kon ser sa -
lon la r� na ta �� yan bir �ar k� c�… K� ya fe ti ve gö rün -
tü süy le bir ikon…

1 �u bat 1999’da ve da et ti �in den be ri bu dün -
ya ya, has ret le an� yor se ven le ri onu. Ka d� köy Be -
le di ye si ise iki y�l d�r mü ze ola rak hiz me te aç t� ��
81300 Mo da ad re sin de ki evi ni 31 Ocak Sa l� gü -
nü ge ce sa at 24.00’e ka dar aç�k tu ta cak. Gün bo -
yu üc ret siz ola rak ge zi le bi le cek mü ze evi hâlâ
gör me diy se niz, bu Ba r�� Man ço’yu an mak için

iyi bir f�r sat ola bi lir! Man ço'ya da ir her �e -
yin ser gi len di �i bu mü ze-ev,  onu çok
da ha ya k�n dan ta n� mak, bi lin me yen
yön le ri ni ö� ren mek is te yen le ri, nos -
tal jik bir yol cu lu �a da vet edi yor. 
� ‘BA RI� DO LU' B�R GE Z�

Ba r�� Man ço siz le ri evi nin
bah çe sin de “Adam Ola cak Ço -
cuk”la r� ile kar �� l� yor. Bah çe de
Man ço'nun ara ba s� ve me� hur
�ar k� s�n dan esin le ni le rek ha z�r -
lan m�� olan do ma tes, bi ber ve
pat l� can ma ket le ri bu lu nu yor.
Evin gi ri �in de, Man ço'nun bes te -
le ri ni yap t� ��, biz zat Avus tur -
ya'dan al d� �� ve “O be nim rü yam”
de di �i me� hur Ste in way

B210 kuy ruk lu pi ya no su
bu lu nu yor. Mü ze de, ai le nin
için de ya �a d� �� dö nem de
ye mek oda s� na ser vis ama -
c�y la kul la n� lan bir oda �im -
di k� ya fet oda s� ola rak ta sar -
lan d�. Bu ra da Man ço'nun
giy si le ri ile bir lik te as ker lik
dö ne min de kes mek zo run da
kal d� �� saç la r�n dan da bir
tu tam bu lu nu yor. Ba r��
Abi'ye ait no ta la r�n izin de
sür dü rü len bu ge zi de, bi rin ci ka ta ge lin di �in de
ise zi ya ret çi le ri Man ço ai le si nin hey kel le ri kar �� -
l� yor. 20. yy. Fran s�z eko lü nün ti pik bir ör ne �i
olan ya tak oda s�n da da ya tak, gar drop gi bi e� ya -
la r�n ya n� s� ra Man ço'nun ala met-i fa ri ka s� olan
yü zük le ri ser gi le ni yor. Mi sa fir ya tak oda s� n�n en
dik kat çe ki ci par ça s� ise, iyi bir ko lek si yo ner

olan Ba r�� Man ço'nun, e�i La le Ha n�m
ile ev len dik ten son ra be ra ber al d�k la -

r� ilk an ti ka e� ya lar. La le ve Ba r��
Man ço çif ti nin o�ul la r� Do �u kan
ve Ba t� kan'a ait olan ikin ci kat ta
da Bel çi ka Kra li yet Aka de mi -
si’nde re sim ve gra fik e�i ti mi
ala rak bi rin ci lik le me zun olan
us ta sa nat ç� n�n ça l�� ma la r� du -
var la r� süs lü yor. Mü ze-evin
en e� len ce li bö lüm le rin den
bi ri ise hiç ku� ku suz ''Adam
Ola cak Ço cuk'' oda s�. Man ço,
1998'de TRT'de ya y�n la nan

“7'den 77'ye” prog ra m�n da ki
Adam Ola cak Ço cuk bö lü müy le

ço cuk la r�n da sev gi li si ol -
mu� tu. Zi ya ret çi le ri za man -
da bir yol cu lu �a da vet eden
bu oda da ku ru lan ek ran da,
prog ram iz le ne bi li yor. Mü -
ze-evin di �er bö lüm le rin de
de “Mo dern Ev li ya Çe le bi”
Man ço'nun se ya hat et ti �i ül -
ke le re ait fo to� raf la r�, pa sa -
port la r� es pri li kra vat la r� gö -
rü le bi li yor. Mü ze-evin k�� l�k
bah çe k�s m�n da da Kur ta lan
Eks pres üye le ri nin hey kel le -

ri ge len le ri se lam l� yor. Plak �ek lin de ta sar lan m��
ma sa ve no ta �ek lin de ki san dal ye le rin bu lun du �u
yaz l�k bah çe de, Sü per Ba ba an ne ve Ar ka da ��m
E�ek hey kel le ri nos tal ji ha va s� es ti ri yor. 

Ba r�� Man ço 81300 Mo da Mü ze si
Yu suf Ka mil Pa �a Sok. No. 5 Mo da 
Tel.: 0216 337 94 13

GEÇ�RD��� kalp krizi sonucu
Ankara'da 28 ya��nda ya�am�n� yitiren

viyolonsel sanatç�s� Benyamin
Sönmez’i anma konseri, 5 �ubat'ta

Kad�köy Belediyesi Süreyya
Operas�'nda gerçekle�tirilecek.
1 Aral�k 2011 tarihinde kalp krizi

sonucu vefat eden Benyamin
Sönmez'in an�s�na, sanatç� dostlar�n�n

kat�l�m�yla anma konseri
düzenlenecek. Kad�köy Belediyesi
Süreyya Operas�'ndaki konser, 5
�ubat Pazar günü saat 16.00'da

ba�layacak. Konsere kat�lmak için
operan�n gi�esinden ücretsiz “giri�

kart�” temin edilebilecek. Giri� kartlar�,
salon kapasitesi ile s�n�rl� say�da
da��t�lacak. Konserde, keman

sanatç�lar� Atilla Aldemir ve Ayla
Erduran, piyanist Birsen Ulucan,

piyanist Muhiddin Dürrüo�lu, Tulu�

T�rpan, Cana Gürmen, Gökhan
Aybulus ve Hakan Ali Toker,
Borusan Quartet yayl� dörtlü,

viyolonsel sanatç�s� Ça� Erça� ve
kontrbas sanatç�s� Mehmet

Sönmez sahne alacak.

● Muzaffer Ayhan KARA

“Don Ju an’�n Ge ce si”, ta n� d�k bir ya za -
r�n; Oyun Atöl ye si’nde iki se zon ön -
ce ba� la y�p ge çen se zon da da bir sü -

re de vam eden “Ev li lik te Ufak Te fek Ci na yet -
ler”in ya za r� da olan Eric-Em ma nu el Schmitt’in
oyu nu. Oyun Atöl ye si’nde ki oyun la ra dam ga s� n�
vu ran Ke mal Ay do �an’�n yö net ti �i oyu nun ar ka
pla n�n da ki ekip de ar t�k bir bi ri ni iyi ta n� yan ve
an la yan otur mu� bir ekip. Çe vi ri �eh su var Ak -
ta�’a ait. De kor ve giy si ta sa r� m� Ben gi Gü -
nay’�n, mü zik Tol ga Çe bi’nin, ���k ta sa r� m� da �r -
fan Var l�’n�n. Yö net me nin ne is te di �i ni ar t�k iyi
bi len ve bir bi ri ni iyi an la yan bir ekip olun ca ge -
ri si ko lay la �� yor. Or ta ya ç� kan oyun ku sur suz la -
�� yor. Don Ju an’�n Ge ce si, kla sik Don Ju an es -
pri si ni a�an bir pers pek tif te ele al� n� yor. Sah ne -
de, us ta oyun cu Ha luk Bil gi ner’in (Don Ju an) d� -
��n da Ev rim Alas ya (Ma dam Cas sin), Mu har rem
Öz can (Sga na rel le),  Zey nep Al ka ya da (Hor ten -
se De Hau tec la ire) Oyun Atöl ye si’nden ta n� d�k
isim ler. Ge rek on lar, ge rek se bu oyun la ilk kez
bir Ke mal Ay do �an oyu nun da rol alan Gü len
Ka ra man (Dü �es; önem li bir ti yat ro geç mi �i nin
ya n�n da son dö ne min önem li te le viz yon di zi le -
rin den de an�m s� yo ruz), Gü ne� Ber be ro� lu (Roc -
he-Pi qu et Kon te si; ti yat ro geç mi �i nin ya n�n da
onu da si ne ma ve te le viz yon dan bi li yo ruz), Fun -
da �l han (Mat ma zel De La Tring le; önem li ti yat -
ro bi ri ki mi olan ve te le viz yon pro je sin de yer alan
ödül lü bir oyun cu) de ne yim le ri ile oyu nu sü rük -
lü yor lar. Genç oyun cu lar Umut Te mi za� (�ö val -
ye Chif fre vil le), Se da Türk men (An ge li qu e De
Chif fre vil le) ve Se lin Ye nin ci de (Ma ri on) ku sur -
suz sa y� la bi le cek sah ne per for mans la r�y la oyu na
kat k� da bu lu nu yor lar. 

Don Ju an’�n Ge ce si, sah ne de fark l� bir Don

Ju an at mos fe ri olu� tu ru yor. Ya za r�n ce -
sur bir ç� k�� la gö ze al d� �� bu yak la �� m�
sah ne ye ta �� yan lar da ay n� ce sa re ti
gös ter mi� ler… Oyun da ki Don Ju an,
ka fa lar da ki Don Ju an mi tin den ol duk ça fark l�.

Ka fa lar da ki Don Ju an ka rak te ri ka d� n�n, sek sin
pe �in de. Oy sa bu ra da söz ko nu su olan in san…
Don Ju an, in sa n�n pe �in de… Onun dür tü sü me -
rak, in sa n� me rak edi yor. Don Ju an’�n Ge ce -
si’nde ki et ki le yi ci, da ha s� sar s� c� olan ise Don Ju -
an’�n dö nü �ü mü nün bir er kek le ol ma s�. �n sa n�n
de rin lik le rin de, son suz la bi rent le rin de ki bir de �i -
�im san c� s� söz ko nu su olan. To kat gi bi, sor gu la -
yan bir de �i �im… Ya za r� n�n ade ta oya gi bi i� le -
ye rek ka le me al d� �� Don Ju an’�n Ge ce si hem s� -
n�f sal bir ze mi ne otu ru yor hem de seks, a�k, va -
ro lu�, haz vb. du rum la r� tar t� �� yor. Bir ef sa ne yi
sar sa rak y� k� yor. Söz ko nu su olan Don Ju an
olun ca, ka d�n lar ne dü �ü ne bi lir? Ta bii ki sa de ce
haz… Ne ka dar ac� çe ker ler se çek sin ler ka d�n la -
r�n ima j�n da Don Ju an, a�k de mek. De �i �en ve
dö nü �en Don Ju an ise ka d�n lar için kos ko ca man
bir ha yal k� r�k l� �� olu yor. Hiç ku� ku suz bu nok -
ta da, ka d�n lar da de �i �i min e�i �in den ad�m at -
mak la kar �� kar �� ya. Fran s�z �h ti la li’nin he men
ön ce sin de ki ta rih ke si tin de se yir ci yi de dü �ün dü -

re cek, sar sa cak, sor gu la ta cak bir
oyun Don Ju an’�n
Ge ce si. He nüz iz le -
me yen ler ace le et me -
li, çün kü oyu nun bu
se zon son iki ay�. Ni -
san’da Ha luk Bil gi -
ner’in de An to ni us ro -
lüy le kar �� m�z da ola ca -
��, ma y�s ta Lon dra’da
Sha kes pe are Fes ti val’in -
de de sah ne ala cak An to -
ni us ile Kle op atra ba� l� yor
çün kü Oyun Atöl ye si’nde.
Don Ju an’�n Ge ce si, önü -
müz de ki se zon oy nar m�,
bil mi yo rum. �yi se yir ler.

Barış Manço, Moda’daki
evinde anılıyor…

Barış Manço, Moda’daki
evinde anılıyor…

Barış Manço, Moda’daki
evinde anılıyor…

Barış Manço, Moda’daki
evinde anılıyor…

Barış Manço, Moda’daki
evinde anılıyor…

Barış Manço, Moda’daki
evinde anılıyor…

Sesi
Moda’dan

dünyaya yayılan
Türkiye’nin

evrensel sanatçısı
Barı� Manço, 13. ölüm
yıldönümünde Kadıköy
Belediyesi Barı� Manço
Müze Evi’nde anılıyor.
Müze Ev, 31 Ocak Salı

günü gece yarısına
kadar ücretsiz olarak

gezilebilecek.

TÜRK sinemas�n�n efsane oyuncusu Türkan
�oray, Kozzy Al��veri� ve Kültür Merkezi Gönül

Kahvesi’nde düzenlenen imza gününde
sevenleriyle biraraya geldi. Türkan �oray imza

günü tam 4,5 saat sürdü. Ünlü sanatç�
sevenlerine hem imza da��tt� hem de onlarla
kahve içerek sohbet etti. �mza gününün en
ilginç olay� ise Türkan �oray’�n evlilik tekifi

almas� oldu. Ailesi ile birlikte

imza gününe gelen
sanatç�n�n küçük
bir hayran� babas�

ad�na Türkan
Sultan’a evlenme

teklifi ederek �oray
dahil herkesi

�a��rtt�.
Türkan �oray,
4 �ubat’ta da

Kad�köy Belediyesi
Sanat

Kütüphanesi’nin
konu�u olarak
Caddebostan

Kültür Merkezi’nde sevenleriyle bulu�acak.
�oray’�n ba�rolünü oynad��� “Hazal” filminin

gösteriminin ard�ndan yönetmen ve senarist Ali
Özgentürk, yap�mc� Abdurrahman Keskiner,
oyuncular Türkan �oray, Talak Bulut, Meral
Çetinkaya ve müziklerini yapan Arif Sa� ile
moderatör Atilla Dorsay’�n yönetiminde bir

söyle�i gerçekle�tirilecek. “Hazal” film
gösterimi ve söyle�isi 4 �ubat Cumartesi günü

saat 14.00’te CKM’de.

Türkan �oray
Kozzy’deydi!
Türkan �oray
Kozzy’deydi!
Türkan �oray
Kozzy’deydi!
Türkan �oray
Kozzy’deydi!
Türkan �oray
Kozzy’deydi!
Türkan �oray
Kozzy’deydi!

Oyun Atölyesi’nin sahnesinde
gördü�ümüz Don Juan, kafalardaki
Don Juan mitinden oldukça farklı.

Kafalardaki Don Juan karakteri
kadının, seksin pe�inde. Oysa

burada söz konusu olan insan…
Don Juan, insanın pe�inde…

Sahnede farkl� bir DON JUAN

● Sinem TEZER
1 �ubat 1999 da yitirdi�imiz sevilen sanatç�

Bar�� Manço’nun, Kad�köy Belediyesi taraf�ndan
müze konsepti ile yeniden düzenlenen

Moda’daki evinde çocuklar için çe�itli etkinlikler
yap�l�yor. Aç�k Göz Kukla Tiyatrosu da
geçti�imiz hafta “�bi� ve Arkada�lar�n�n

Maceralar�” adl� bir kukla gösterisi düzenledi.
Çocuklar�n büyük ilgi gösterdi�i kukla gösterisi

be�eniyle izlendi. Bar�� Manço’nun Evi’nde
gerçekle�en gösteride çocuklarla beraber

izlemeye gelen anne-babalar� da co�kulu anlar
ya�ad�lar. Kukla gösterisinin sonunda ortaya

ç�kan Bar�� Manço’nun kuklas� ise dikkat çekti.
Çocuklar Bar�� Manço’nun sevilen �ark�lar�yla

beraber dans ettiler, �ark�lar söylediler, foto�raf
çektirdiler. Gösteri bitiminde ise duygusal anlar

ya�and�. Kukla gösterisinin devam etmesini
isteyen minikler gitmek istemedikler. Aç�k Göz

Kukla Tiyatrosunun “�bi� ve Arkada�lar�n�n
Maceralar�” adl� kukla gösterisi Ocak, �ubat,
Mart, Nisan ve May�s ay�n�n her Pazar günü

14.00’de Bar�� Manço’nun Evi 81300 Moda’da
kukla severlerle bulu�uyor.

MAN ÇO’NUN EViN DE KUK LA GÖS TE Ri Si!MAN ÇO’NUN EViN DE KUK LA GÖS TE Ri Si!MAN ÇO’NUN EViN DE KUK LA GÖS TE Ri Si!MAN ÇO’NUN EViN DE KUK LA GÖS TE Ri Si!MAN ÇO’NUN EViN DE KUK LA GÖS TE Ri Si!MAN ÇO’NUN EViN DE KUK LA GÖS TE Ri Si!

Benyamin Sönmez
konserle an�lacak
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● Sinem TEZER

Evi nin önün de, ara ba s� na ko nu lan bom -
ba n�n pat la ma s� so nu cu ya �a m� n� yi ti -
ren ga ze te ci-ya zar U�ur Mum cu’nun

ar d�n dan tam 19 y�l geç ti. Bu 19 y�l için de
suç lu lar “bu lu na ma d� ��” gi bi, ga ze te ci kat li -
am la r� da son bul ma d�. En son 2007 y� l�n da
s�r t�n dan vu ru lan Er me ni ga ze te ci Hrant
Dink’in ar d�n dan öl dü rü len ga ze te ci ol ma sa
da, bu gün ce za ev le rin de 100’e ya k�n ga ze te -
ci nin bu lun ma s�, ifa de öz gür lü �ü üze rin de ki
bas k� la r�n ar ta rak sür dü �ü nün gös ter ge si…

Bel ki bu ne den le, bel ki de “Vu rul duk
ey hal k�m, unut ma bi zi!” di yen se si hâlâ
ku lak lar da ol du �u için U�ur Mum cu, bu
y�l 24 Ocak gü nü Tür ki ye’nin bir çok ilin -
de kit le sel ka t� l�m l� et kin lik ler le an�l d�.
An ka ra’da ki evi nin önün de top la nan yüz -
ler ce ki �i, ka ran fil ler b� rak t�, mum lar yak -
t�, gök yü zü ne “unut ma d�k” ya z� l� ba lon -
lar uçurdu…

� KA DI KÖY LÜ LER 
MUM CU’YU UNUT MA DI

�s tan bul’da ki an ma et kin li �i nin ad re si
ise Ka d� köy Be le di ye si’nin Cad de bos tan
Kül tür Mer ke zi’nde dü zen le di �i “De -
mok ra si ve Dev rim �e hit le ri ni An ma Ge -
ce si” ol du. Ka d� köy Be le di ye si’nin her
y�l 24 Ocak’ta dü zen le di �i et kin lik te bir
kez da ha Mum cu ve de mok ra si �e hit le ri -
ne öz lem, ci na yet le rin ay d�n la t�l ma ma s� -
na da tep ki ler di le ge ti ril di. 

U�ur Mum cu’nun fi kir le ri nin ve kat -
le dil me si nin an la t�l d� �� k� sa bir film gös -
te ri mi ile ba� la yan ge ce ye il gi yo �un du.
700 ki �i lik sa lo nu ta ma men dol du ran Ka -
d� köy lü ler,  yer kal ma y�n ca et kin li �i mer -
di ven ler de ve ayak ta iz le mek zo run da
kal d� lar. 

Ge ce ye, Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n�
Se la mi Öz türk, CHP Mil let ve ki li Ka dir

Ö�üt, Es ki Yar g�ç lar ve Sav c� lar Bir li �i
Ba� ka n� Ömer Fa ruk Emi na �a o� lu ve
Ada lar Be le di ye Ba� ka n� Mus ta fa Far sa -
ko� lu ka t�l d�. 

� ‘YA �A SAY DI
MUS TA FA BALBAY’LA

AY NI KO �U� TA OLUR DU’
U�ur Mum cu ve De mok ra si �e hit le ri -

ni An ma Ge ce si’nde ilk ko nu� ma y� ya -
pan Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi
Öz türk, Mum cu'nun de mok ra si den ödün
ver me mi� bir ay d�n ol du �u nu be lir te rek
“Tür ki ye üze ri ne oy na nan oyun la r� da ha
o gün ler de gö ren ve ül ke si ni, di ren me si ni
eser le riy le an la tan, re sim ler le, bel ge ler le
or ta ya ko yan bir ya zar d�. P� r�l p� r�l ter te -

miz bir ga ze te ci ola rak ak�l lar da kal d�”
de di.

Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Öz türk,
ko nu� ma s�n da bir çok ga ze te ci nin ce za ev -
le rin de ol du �u nu da vur gu la d� ve “Bu gün
U�ur Mum cu ya �a say d� her hal de Mus ta -
fa Bal bay’la ay n� ko �u� ta ya t� yor olur du”
di ye ko nu� tu. Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n�
Öz türk ko nu� ma s� n� �öy le sür dür dü:
“U�ur Mum cu, bu gü nün ku �at ma s� n� o
gün ler den gö rü yor du. Okul lar, has ta ne -
ler, k�� la lar, em ni yet güç le ri, ada let ku -
rum la r�, TRT, TU B� TAK ve ni ce le ri ku -
�a t�l d�. Son ra CHP’li be le di ye ler… Yüz -
ler ce, bin ler ce ö� ren ci, yurt ta�, hep si Ata -
türk çü hep si de mok ra si yi sa vu nu yor ve

ha pis ce za la r� al� yor lar. Bu sa lon lar, so -
kak lar, in san lar U�ur Mum cu’yu unut -
ma d� lar ve as la unut ma ya cak lar. Se nin
mü ca de len bi zim mü ca de le miz. Se nin sö -
zün, bi zim sö zü müz. U�ur Mum cu’nun
ha t� ra s� önün de say g�y la e�i li yor, onun
ka dar dik dur ma ya söz ve ri yo ruz. Unut -
tur ma ya ca ��z! Bu söz si ze ema net, U�ur
Mum cu si ze ema net.” 

� ‘CE SUR B�R KE RE ÖLÜR
KOR KAK HER GÜN’

U�ur Mum cu’nun Cum hu ri yet Ga ze -
te si’nde be ra ber ça l�� t� �� ve ya k�n ar ka da -
�� olan ga ze te ci-ya zar Ali Sir men ise
U�ur Mum cu’yla il gi li bi lin me yen le ri an -
lat t�.  Söz le ri ne “U�ur Mum cu dost la r�,
Mus ta fa Ke mal’in, ba ��m s�z l� ��n dost la r�
ho� gel di niz” di ye rek ba� la yan Sir men
�öy le de vam et ti: “Bu gün U�ur Mum -
cu’nun az bi li nen, as l�n da ku rum sal yö nü
ka dar iyi bi lin me si ge re ken yön le rin den
söz et mek is ti yo rum. U�ur Mum cu bir
ga ze te ci ola rak na s�l ya �� yor sa oy du. Re -
sim le ri ne bak t� �� m�z za man, ya da U�ur
Mum cu’yu si ze an lat t�k la r� za man, mut -
la ka göz önü ne ge tir di �i miz as�k su rat l�
bi ri dir. Bir söz var “A��r ol mol la de sin -
ler” di ye… Tür ki ye bir sü rü as�k su rat l�,
la uba li yüz le do lu. U�ur Mum cu ise cid -
diy di ama gü ler yüz lüy dü. Top lu mun gü -
ler yüz lü in san la ra ih ti ya c� var. Çok gü -
ler dik. Ger çek ten dost la r� na çok ba� l�y d�.
An ka ra’da do� du, ye ti� ti. Tam bir An ka -
ra l�y d�. Bü tün ar ka da� la r� na ai le si ne çok
dü� kün dü. Ga ze te ci-ya zar U�ur Mum cu
ile ar ka da� U�ur Mum cu ara s�n da fark
yok tu. Ho�soh be ti ve �a ka c� ya �a m� ya z� -
la r� na ki tap la r� na da yan s� m�� t�.” 

Sir men, Mum cu’nun her za man ma� -
dur ve maz lum la r�n ya n�n da ol du �u nu
vur gu la ya rak �un la r� söy le di: “Bi ri mi tu -

tuk lan d�, bi ri mi hak s�z ye re mah ke me ye
ç� ka r�l d�, bi ri mi hap se dü� tü, U�ur he -
men ora day d�. Ma� du ra, maz lu ma, ya -
k�n la r� na ‘ya n� n�z da y�m’; za li me ‘o yal -
n�z de �il’ de mek için ora da olur du U�ur.
12 Mart dö ne mi ni hem tu tuk lu hem sa -
vun ma avu ka t� Tur gut Ka zan, ‘Ben den
çok ha pis ha ne ye ve mah ke me ye git mi� tir
bel ki’ der di U�ur için. �n san lar la iç içe
ya �a yan sa vun duk la r� n� özel ya �a m�n dan
ay�r ma yan bir in san d�.”

Ali Sir men, U�ur Mum cu’nun hiç bir
za man ölüm den kork ma d� �� n� hat ta bir

gün öl dü rü le ce �i ni bil di �i ni de
vurgulayarak, “Mum cu, ‘Ce sur bir ke re
ölür, kor kak her gün’ di ye rek hak s�z l�k la -
r�n üze ri ne git mek te bir an bi le te red düt
et me di. Bu ce sa re ti de onu dü �ün dü �ü gi -
bi ölü me gö tür dü” diye konu�tu. 

� TÜR KÜ LER LE
U�UR’A SE LAM

Ko nu� ma la r�n ar d�n dan Er kan O�ur
ve �s ma il Hak k� De mir ci o� lu, U�ur
Mum cu ve tüm de mok ra si �e hit le ri için
tür kü ler söy le di ler. Tür kü le re sa lon da ki
ka t� l�m c� lar da e� lik et ti. 
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Uğur’suz 19 yıl…Uğur’suz 19 yıl…Uğur’suz 19 yıl…Uğur’suz 19 yıl…Uğur’suz 19 yıl…Uğur’suz 19 yıl…
19 yıl önce 24 Ocak günü bombalı suikast sonucu ya�amını

yitiren gazeteci-yazar U�ur Mumcu, Ankara’daki evinin
önünde ve birçok ilde düzenlenen etkinliklerle anıldı.

Kadıköy Belediyesi de Mumcu’yu, yakın arkada�ı
gazeteci-yazar Ali Sirmen’in anıları ve Erkan O�ur ile

�smail Hakkı Demircio�lu’nun türküleriyle andı.  
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Ali Sirmen,
yakın

arkada�ı U�ur
Mumcu’yu

anlattı.
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● Gökçe UYGUN

Hay dar pa �a Ga r� yi ne
gün de mi mi ze dü� tü!
Ga ze te mi zi ta kip eden -

ler bi lir ler, fik ri ta kip il ke sin -
den ha re ket le Hay dar pa �a'ya
ili� kin tüm ge li� me le ri de tay l�
ola rak say fa la r� m� za yan s� t� yo -
ruz. Geç ti �i miz gün ler de yi ne
bir ha ber dü� tü ajans la ra; 28
Ka s�m 2011'de mey da na ge len
yan g� na ili� kin so ru� tur ma ta -
mam la na rak id di ana me  ha z�r lan -
m��. �d di ana me ye gö re gar da ç� -
kan yan g�n da sa bo taj ve kas�t bu -
lun mu yor. �d di ana me de, 2 i� çi ve
izo las yon ça l�� ma s� n� yü rü ten �ir -
ke tin sa hi bi nin, Türk Ce za Ka nu nu'nun 171. mad de -
sin de ki “tak sir le yan g� na se be bi yet ver mek” su çun -
dan 3 ay dan 1 y� la ka dar ha pis ce za s� ile ce za lan d� r�l -
ma s� n� is te ni yor. Bir yan dan da her ke sin bil di �i gi bi
tren le rin 2 y�l sü rey le kal d� r�l ma s� ve Hay dar pa �a'ya
ili� kin pro je ler ko nu la r� gün dem de. Biz de bu ve si -
ley le TMMOB Mi mar lar Oda s� �s tan bul Bü yük kent
�u be si Ana do lu 1. Böl ge Tem sil ci li �i (Ka d� köy) Yö -
ne tim Ku ru lu Ba� kan l� ��'na ye ni se çi len mi mar Sal -
tuk Yü ce er ve Hay dar pa �a'da ma ki nist ola rak gö rev
ya pan, Bir le �ik Ta �� ma c� l�k Ça l� �an la r� Sen di ka s�
(BTS) �s tan bul 1 No'lu �u be Ba� ka n� Ha san Bek ta�
ile Gar Res ta urant'ta bu lu� tuk, ta ri hi at mos fe ri için de
Hay dar pa �a'y�, yan g� n� ve tren hat la r� n�n ka pa t�l ma s� -
n� ko nu� tuk.
� ‘YAN GI NIN GER ÇEK SO RUM LU LA RI...’

Ön ce “�d di ana me nin ken di le ri ni ik na edip et me -
di �i ni” so ru yo rum Yü ce er ve Bek ta�'a. “Ha y�r ke sin -
lik le et me di” di ye he men ya n�t la yan Ha san Bek ta�,
Hay dar pa �a'ya yö ne lik pro je le rin son 5-6 y�l dan be ri
ko nu �ul du �u nu an�m sa t� yor. Bek ta�, “Ön ce gök de -
len ler ya pa cak lar d� bu ra ya. Ka mu oyun dan tep ki
olun ca, gök de len le rin boy la r� n� kü çült tü ler! Son ra
bu ra y� Ve ne dik ya pa cak la r� n� söy le di ler. Tep ki ge lin -
ce ge ri çe kil di ler.  As�l amaç bu ra n�n otel ol ma s�! An -
cak olu �a cak tep ki yi azaltmak ama c�y la ‘Kül tür mer -
ke zi ya pa ca ��z’ di yor lar. �� te tüm bu se nar yo la r�n ol -
du �u bir or tam da böy le bir yan g�n ç�k ma s�, ka s�t ol -
ma sa bi le çok a��r ih mal le rin ol du �u aç�k. Su çun iki
ga ri ban i� çi ye yük len me si bi zi ik na et mi yor. Or tam
ha z�r lan m��, ipi çe ke cek bi ri le ri la z�m d� sa de ce! Yan -
g� n�n ç� ka r� l� ��n al t�n da ki �ey ler ka mu oyu vic da n�n da
ye ri ni bul du, on lar ne der se de sin. Biz ger çek so rum -
lu la r�n or ta ya ç� ka r�l ma s� n� is ti yo ruz. An cak �u nu da
söy le mek ge rek; �s tan bul ka mu oyu bu ko nu ya sa hip
ç�k t�. S� ra dan bir yan g�n gi bi ka bul le nil sey di bel ki
bu gün bu ra da otu ra ma ya cak t�k, bu ra ya gi re me ye cek -
ti” di yor.

� ‘HAY DAR PA �A OTEL OLA MAZ!’
Soh be ti miz de ko nu �im di de �s tan bul Bü yük �e hir

Be le di ye si'nin Hay dar pa �a'ya ili �kin ko ru ma pla n� na
ge li yor. Ha t�r la na ca �� üze re pla na gö re Hay dar pa �a
Ga r�, Ka d� köy Mey da n� ve Ha rem Oto ga r�’n�n bu -
lun du �u böl ge nin kül tür, tu rizm ve ti ca ret ala n� na dö -
nü� tü rül me si he def le ni yor. Bu na gö re Hay dar pa �a
Gar bi na s� n�n gi ri� ka t� gar hiz me ti ver me ye de vam
ede cek. Ze min ve üst kat lar mü ze, kon ser, ser gi, kül -
tü rel te sis ve ko nak la ma amaç l� kul la n� la bi le cek. 

TMMOB Mi mar lar Oda s� �s tan bul Bü yük kent
�u be si Ana do lu 1. Böl ge Tem sil ci li �i (Ka d� köy) Yö -
ne tim Ku ru lu Ba� ka n� Sal tuk Yü ce er, söz ko nu su pla -
na 28 Ara l�k'tan be ri ula �a ma d�k la r� na dik kat çe ki yor
ve ek li yor; “Muh te me len o plan Ka dir Top ba�'�n
önün de, im za bek li yor. �çe ri �i ni az çok bi li yo ruz.
Hay dar pa �a otel ola cak,  çev re si tu rizm ala n� ola cak.
gar i� lev siz le� ti ri le cek. Bu nu ka bul et me miz müm -
kün de �il.”

Ha san Bek ta� da pla na ne den kar �� ç�k t�k la r� n�
�öy le an la t� yor; “Plan da, ‘Gar ta ma men ka pa t�l ma ya -
cak 2 kat kül tür mer ke zi 1 kat gar ola cak’ de ni yor.
Böy le bir �ey ol maz! Bu ra s� gar ola rak hiz met ver me -
si için ku rul mu�. �u an 3 ka t�y la bi le bu hiz me ti ver -
mek te zor la n� yor. 

Tep ki yi yu mu �at mak için kül tür mer ke zi la f� n�
or ta ya at� yor lar. Ya r�n öbür gün ‘1 kat kal m�� t� za ten,
ha di ga r� ba� ka ye re ala l�m’ di ye bi lir ler. Böy le ce
Hay dar pa �a'n�n otel ol ma s� n�n önü ne aça bi lir ler.
Amaç  kül tür mer ke zi fa lan da de �il. Ka fa la r� n�n ar -
ka s�n da bu ra y� sat mak var...”

� ‘ULA �IM EN DO �AL HAK,
SA H�P ÇI KIN’

Sal tuk Yü ce er ve Ha san Bek ta�'la Hay dar pa �a
soh be ti mi zi, tren hat la r� n�n 2 y�l sü rey le ka pa t� la cak

ol ma s� ko nu suy la ka -
pa t� yo ruz. Ha san Bek -
ta�, “Ta mam” di yor,
“Tren yol la r� tek nik
öm rü nü dol dur du, ye -
ni len me li. Ama bu ba -

ha ne edi le rek ta ma men ka -
pat ma y� ka bul et mi yo ruz!”

Zi ra Bek ta�'a gö re hat lar
ka pa t�l ma dan da ye ni le me
i� le min ya p�l ma s� müm kün;
“Üs te lik bu gü ne ka dar bir
yet ki li ç� k�p da bu ka dar yol cu nun na s�l ta �� na ca �� na
ili� kin bir al ter na tif sun ma d�. Ula� t�r ma Ba kan l� �� so -
rum lu lu �u nu ye ri ne ge tir mi yor. Ama ben yi ne de

ümit li yim. Ge rek li tep ki yi
hep bir lik te gös te re bi lir -
sek,  si ya si ler bu ka rar dan
ge ri at�m ata bi lir.”

“2 y�l uzun bir sü re.
Bu sü re bo yun ca tren ler
ve Hay dar pa �a ya va� ya -
va� unu tul ma ya yüz tu ta -
cak. Bir tür top lu mu
al��t�r ma al�� t�r ma tak ti �i

gi bi..” di yen TMMOB Mi mar lar Oda s�
�s tan bul Bü yük kent �u be si Ana do lu 1. Böl ge Tem -
sil ci li �i (Ka d� köy) Yö ne tim Ku ru lu Ba� ka n� Sal tuk
Yü ce er de tren kul lan s�n kul lan ma s�n her ke si, ula ��m
hak k� için mü ca de le ye ça �� r� yor.

Dünyan�n do�al, çevresel ve mimari
miraslar�n� korumak için çal��malar

yürüten New York merkezli Dünya An�tlar
�zleme Kurulu (World Monuments Watch),
2012 itibariyle “Dünyan�n En Tehlikedeki

100 An�t� Listesi”ni aç�klad�. Kurulun
listesinin de Türkiye’ den 3 önemli yap�

bugüne dek gördü�ü hasarlara kar��n
onar�lmad��� ya da iyile�tirme çal��mas�

yap�lmad��� için yok olma tehlikesi ile kar��
kar��ya. Haydarpa�a Gar�, Büyükada Rum
Yetimhanesi  ve  Gürcü Oshki Manast�r�

(Erzurum) listede yer al�yor. Öte yandan Alman
bas�n�n da Haydarpa�a konusunda uyar� var.
Haydarpa�a gar�n� tan�tan Alman gazeteleri

“Welt am Sonntag” ve “Berliner Morgenpost”,
Marmaray projesiyle gar�n gelece�inin

tehlikeye girmesinden endi�e duyuldu�unu
yazd�. Bu gazetelerde “�mparator Wilhelm'in
�stanbul'daki gar�”

ba�l���yla
yay�mlanan ayn� yaz�da, tren gar�ndan

çok, saray� and�ran ve 2500 metrekare
büyüklü�ünde oldu�u ifade edilen Haydarpa�a

gar�n�n Türklerin gururu oldu�u, bu nedenle
korunmas� için de büyük çaba harcand���

kaydedildi. Yaz�da, 2013 y�l� sonunda
tamamlanmas� planlanan Marmaray projesiyle

Haydarpa�a gar�n�n gelece�inin tehlikeye
girmesinden endi�e duyanlar oldu�u görü�üne
de yer verildi. Marmaray hatt�n�n son dura��n�n

Haydarpa�a de�il de Gebze olmas�n�n, bu
tarihi gar�n �ehirler aras� seferler aç�s�ndan

sonunu haz�rlayabilece�i
savunuldu.

Biz de bu vesileyle
TMMOB Mimarlar Odası

�stanbul Büyükkent �ubesi
Anadolu 1. Bölge

Temsilcili�i (Kadıköy)
Yönetim Kurulu

Ba�kanlı�ı'na yeni seçilen
mimar Saltuk Yüceer ve
Haydarpa�a'da makinist

olarak görev yapan, Birle�ik
Ta�ımacılık Çalı�anları

Sendikası (BTS) �stanbul 1
No'lu �ube Ba�kanı Hasan

Bekta� ile Gar Restaurant'ta
bulu�tuk, tarihi atmosferi

içinde Haydarpa�a'yı,
yangını ve tren hatlarının
kapatılmasını konu�tuk.

Haydarpa�a’nın üzerindeki
hayaletler gitmiyor... Senaryolar

ardı sıra; otel olacak, turizme
açılacak. Bir yandan da tren

hatları 2 yıl süreyle kaldırılacak.
Tüm bu olanlardan, yetkililer hariç
kimse memnun de�il. Usta yazar

O�uz Atay, Demiryolu
Hikâyecileri'nin sonunda ‘Ben

buradayım sevgili okuyucum, sen
neredesin acaba?’ diyordu. Belki

de bugünlerde Haydarpa�a
soruyordur; ‘Ben buradayım

sevgili yolcu, sen neredesin...?’
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‹nal AY DI NO⁄ LU

ir ar ka da �� m�n k� z� Ame ri ka’da mas ter’�n� bi ti rip
dön dü �ü y�l lar da �am pi yon bir spor cu ya a��k ol -
mu� tu. Ba ba n�n bü yük iti raz la r� na ra� men ev li lik
ka ra r� al d� lar. K� z�n gö zü a� k�n dan ba� ka bir �ey

gör mü yor du ama dü �ün gü nü yak la� t�k ça ba ba da ki te dir -
gin lik her gün bi raz da ha ar t� yor du. “Ara la r�n da bü yük e�i -
tim dü ze yi far k� var. Ai le ya �am la r� m�z ve ha ya ta ba k�� aç� -
m�z bir bi ri ne hiç uy mu yor. De li kan l� çok ya k� ��k l�, çok et ki -
le yi ci ama �am pi yon lu �un ver di �i bir ken di ni be �en mi� lik
için de. Ay r� ca sert ve hoy rat bir ya p� ya sa hip” di yor du.

De li kan l� n�n spor cu ar ka da� la r� n�n da ka t� l� m�y la çok
ne �e li, tam bir genç dü �ü nü ya p�l d�. Ba ba san ki dü �ü nün
ne �e si ni hiç his set mi yor du. Ge ce bo yun ca az�n l�k ta ve
ses siz ka lan ar ka da� la r� n�n ara s�n da do la� t�, dur du. “Ben
çok �ey gö rü yo rum ama a� k�n gö zü kör, k� z�m hiç bir �ey
gör mü yor” di yor du.

A�k la il gi le nen, a�k hak k�n da ko nu �an, ya zan her kes
a� ka ken din ce bir ömür bi çer. Ki mi üç gün, ki mi üç haf ta,
ki mi üç ay sü rer der. Ley la ile Mec nun, Ke rem ile As -
l� gi bi ef sa ne le� mi� a�k lar ise iyi ya z�l m�� bi rer ro man, hi kâ -
ye ve ya ef sa ne dir.

A�k ruh sal bir olay d�r. Duy gu lar da ba� lar, kalp te olu �ur
ve ruh ta ya �ar. A� k�n ak la ve man t�k l� dü �ün me ye hiç da -
ya n�k l� l� �� yok tur. Oy sa ki gün lük ya �am ak�l ile sü rü yor.
Özel lik le gü nü müz de ak�l tüm dün ya ya ege men ol du �u gi -
bi rad yo nun, te le viz yo nun, ga ze te le rin bom bar d� ma n� ve
rek lâm la r�n gü cü kar �� s�n da in san lar aç�k ve ka pa l� her tür -
lü ç� kar he sap la r� n�n et ki si al t�n da sü rek li sa �a, so la, yu ka -
r� ya, a�a �� ya yal pa l� yor lar. Ne ala cak la r� n�, ne sa ta cak la r� n�
ken di le ri de �il, rek lam lar be lir li yor.

Ev le nen çift ler bir lik te ya �a ma ya, ge çim, ki ra, ka ri yer
gi bi ya �am so rum lu luk la r� ile kar �� la� ma ya ba� la d�k ça ev -
de a�k unu tu lu yor, ak l�n ro lü ve söz hak k� ar t� yor. Ön ce le ri
bir bir le ri ne yal n�z ca a�k gö zü ile ba kan çift ler bu kez ai le -
nin er ke �i, ka d� n�, evin yö ne ti ci si, ge çi min so rum lu su gi bi
isim ler üst le ni yor, bir bir le ri ne ak�l gö züy le bak ma ya ba� l� -
yor lar. Son ra ken di man t�k l� dü �ün me ye ti le ri ile bir bir le ri ni
ka fa la r�n da ye ni po zis yon la ra yer le� ti ri yor, ad lan d� r� yor ve
ye ni kim lik ler olu� tu ru yor lar. A��r la �an ya �am ko �ul la r� on -
la r� hem dün ya ya hem de bir bir le ri ne dün ya gö züy le bak -
ma ya ve ili� ki le ri ni ak�l ile de �er len dir me ye zor lu yor. Ru hun
ay d�n l� �� ve et ki si aza l� yor, hat ta bi ti yor. O za man a�k da
bi ti yor çün kü a�k ruh sal bir olay d�r.

Her tür lü ad lan d�r ma lar, s� n�f lan d�r ma lar, ko �ul lar ve
ko �ul lan d�r ma lar ak l�n i�i dir. Bir kez ilk ba har da Alp Da� la -
r�’na git mi� tik. Pek be �en mi�, her y�l ilk ba har ve son ba har -
lar da tek rar git me yi al�� kan l�k ha li ne ge tir mi� tik. Bir ke re -
sin de muh te �em, ren gâ renk bir çi çek kü me si gör dük. Ak�l
al maz bir he ye can ve hay ran l�k için de et ra f� na top lan d�k.
Gü zel lik kar �� s�n da bü yü len mi� gi biy dik. Renk ler de ki co� -
ku yu, rüz ga r�n ha fif esin ti siy le ge len ko ku yu, do �a da ki ef -
su nu ne göz le ri miz le gö rü yor, ne bur nu muz la his se di yor -
duk. Gü zel lik ol du �u gi bi ru hu muz da do �u yor, co� ku yu,
ko ku yu ru hu muz du yu yor du.

Ak �am ote le dön dük. Gün bo yu, gör dü �ü müz çi çek -
le rin bü yü lü gü zel li �in den ken di mi zi kur ta ra ma m�� t�k. Her
za man ya n� m�z da ta �� d� �� m�z “Yük sek Da� Bit ki le ri” isim -
li ki ta b� aç t�k. O gün hay ran kal d� �� m�z çi çe �in La tin ce is -
mi ni ve tüm bil gi le ri ni oku duk. La tin ce is me di li miz dön me -
di �i için ken di ara m�z da “Alp Çi� de mi” di ye bir isim tak t�k.
Gü lü� tük, ko nu� tuk. �kin ci, üçün cü, dör dün cü gün ler yi ne
ay n� çi çek le kar �� la� t�k. Me �er o yö re de çok ye ti �ir mi�. Fa -
kat di �er gün ler her gö rü �ü müz de ay n� he ye ca n� du ya ma -
d�k, ay n� ef su nu ya �a ya ma d�k. Çün kü ar t�k i�e ak�l ka r�� -
m��, çi çek ken di miz ce ad lan d� r�l m��, her gün gö rü le rek al� -
��l m�� t�. Ki tap tan ö� ren di �i mi ze gö re ku ru tul mu� yap rak la -
r� kay na t� l�p içi lin ce ne fes dar l� �� na ve ak ci �er le re iyi ge lir -
mi�. O za man he men ak l� m�z dev re ye gir di. He pi miz ba -
kar ken he ye can duy du �u muz çi çek ler den bol bol top la ya -
rak �s tan bul’a gö tür mek üze re ku rut tuk. Ar t�k da� da çi çe -
�i her gör dü �ü müz de ef sun lu gü zel li �i ne bak m� yor, na s�l
da ha çok top la ya ca �� m� z�n, h�z la na s�l ku ru ta ca �� m� z�n ve
han gi ar ka da� la ra he di ye gö tü re ce �i mi zin he sa b� n� ya p� -
yor duk. Özet le bü yü bit mi�, he sap ba� la m�� t�.

O çi� de mi ilk gör dü �üm de tüm duy gu la r�m ona yo -
�un la� m�� t�. Bü yük bir sa nat ese ri ni iz ler gi biy dim. Çi çek
hak k�n da çok �ey oku duk tan ve bil gi len dik ten, he le kul la -
n�p ne fe se ver di �i fay da y� his set tik ten son ra her ak l� ma ge -
li �in de gü zel bir çi çek de �il, iyi bir ilaç an�m s� yo rum. Ara -
m�z da ki a�k bit ti, ak�l dev re ye gir di. �im di onu ya rar -
l� ve �i fa l� bir bit ki ola rak hem se vi yor, hem say g� du yu yo -
rum. 

E� ler ara s�n da da a�k uzun sür mez. E�er ta raf la r�n bir -
bir le ri ne olan sev gi si, say g� s� ve hiz met ar zu su can -
l� tu tu lur sa, ev li lik yal n�z duy gu lar la ve ruh la de �il, ak l�n ve
be de nin ka t� l� m�y la ger çek bir den ge ve güç lü bir bü tün lük
için de tüm ben lik le ya �a n�r.  

B
A�KIN ÖMRÜ
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Ka d� köy Be le di ye si ve Ka d� köy lü ler ad� na Sa hi bi
Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n�

Av. Selami ÖZTÜRK

Ya z� �� le ri Yö net me ni
Şule ÖZÇELİK

Ha ber Mer ke zi
Gökçe UYGUN - Semra ÇELEBİ 

Mustafa SÜRMELİ - Sinem TEZER 

So rum lu Ya z� �� le ri Mü dü rü
Ulaş YILMAZ

Grafik - �nternet Editörü
Yasemin ÖZGÜNEŞ

Gör sel Yö net men
Mehmet GÜRDİL

Reklam Koordinatörü
Esma BAYRAKTAR

Bas k�: �h las Ga ze te ci lik A.� 29 Ekim Cd. No:23
Ye ni bos na-�S TAN BUL    Tel: 0212 - 454 30 00

Ga ze te miz de ya y�n la nan okur mek tup la r�n da 
ya sal so rum lu luk ya z� sa hi bi ne ait tir.

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

www.gazetekadikoy.com.tr 
E-posta:gazetekadikoy@gmail.com

Ad res: Hasanpa�a Mah.
Fahrettin Kerim Gökay Cad.

No: 2 Kad�köy Belediyesi
4. kat B blok 

Haf ta lık sü re li ye rel ga ze te

YA YIN KU RU LU

Kadriye KASAPOĞLU
Arife ÇALLIOĞLU - Burcu BİTLİS

ÖN CE SEV Gİ � Haydarpaşa bir tren garıdır,Haydarpaşa bir tren garıdır,Haydarpaşa bir tren garıdır,Haydarpaşa bir tren garıdır,Haydarpaşa bir tren garıdır,Haydarpaşa bir tren garıdır,

içinden yolcular geçen...içinden yolcular geçen...içinden yolcular geçen...içinden yolcular geçen...içinden yolcular geçen...içinden yolcular geçen...
80'i a�k�n meslek odas�, sivil toplum

örgütü, ve siyasi partiden olu�an “Toplum
Kent Ve Çevre �çin Haydarpa�a

Dayan��mas�”, Haydarpa�a Gar�'na ili�kin
projeler ve demiryolu hatlar�n�n

kapat�lmas� konular�nda bir eylem plan�
haz�rlad�. Buna göre ilk olarak 27 Ocak
Cuma günü saat 12.00'de Haydarpa�a

Dayan��ma ad�na TMMOB Mimarlar
Odas� �stanbul Büyükkent �ubesi,

Anadolu 1. Büyükkent Bölge Temsilcili�i,
Anadolu 2. Büyükkent Bölge Temsilcili�i

ve Birle�ik Ta��mac�l�k Çal��anlar�
Sendikas� �stanbul 1 No'lu �ubesi ortak

bir bas�n aç�klamas� yapacak. BTS 1
No'lu �ube'de gerçekle�tirilecek olan

aç�klaman�n ard�ndan, Haydarpa�a Gar�
içinde yolculara,  bilgilendirme el ilanlar�

da��t�lacak. 28 Ocak Cumartesi günü ‘son
tren olmas�n’ ad� alt�nda bir tren etkinli�i

olacak. 60 ki�ilik bir vagonla,
Haydarpa�a'ya sahip ç�kanlar, gar

kapanmas�n, hatlar kald�r�lmas�n diyenler
toplu halde Eski�ehir'e gidecekler. Amaç

kamuoyu olu�turmak, konuya dikkat
çekmek... 30 Ocak Pazartesi ak�am� ise

17.00-23.00 saatleri aras�nda Haydarpa�a
Gar� içinde, sanatç�lar�n kat�l�m�yla baz�

etkinlikler düzenlenecek.

SON TREN

OLMASIN DiYE

HAYDARPAŞA TEHLiKEDE

Sal tuk
Yü ce er 

Ha san
Bek ta� 
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� SES� OLMAYAN ADAM
Her ne kadar Amerikan film
endüstrisiyle ilgili yorumlar�m�z sert
olsa da bu ülke sinemas�nda hat�r�
say�l�r say�da kaliteli film de izlemek
mümkün. Yap�mc� bulman�n daha
küçük sinema endüstrisine sahip
ülkelerinden daha fazla ihtimali
olmas�ndan dolay� m� bilinmez ama
“The Artist” filminin di�er ülke
sinemalar�ndan ç�kmas� biraz zor
görünüyor. Filmin Amerikan sessiz film
yap�s�ndan ve anlat�m�ndan kaynakl�
de�il bu yorum bu arada. Ba�ka bir
ülke yönetmeni yap�mc�lara gidip
“sessiz film” dönemini anlatan, iyi bir
hikâyesi olan, güzel müziklerle ve
yetenekli oyuncularla gerçek bir sessiz
film çekece�ini söylese yap�mc�lar�n
onay verece�ini pek zannetmiyorum.
Filmi izlerken pek belli
etmese de sahne ve
kostümlerle pahal� ve
büyük emek harcanm��
bir film kar��m�zdaki. Her
�ey bir tarafa film ba�ar�l�
bir film ve ba�ar�l� bir
sayg� duru�u.  Daha önce
de sessiz sinema
eserlerine sayg�
duru�unda bulunan filmler
oldu elbette.
� SESS�ZL��E SAYGI
Jacques Tati “Les

Vacances de Monsieur
Hulot (1953)”, Mel Brooks
“Silent Movie (1976)” ve
ba��ms�z film yap�mc�s�
Eric Bruno Borgman “The
Deserter (2006)”
filmleriyle bu yap�mc�lar
aras�nda yer alm��,
Tayvanl� yönetmen Hou
Hsiao-Hsien'n�n alk�� alan
dram� “Three Times
(2005)” filminin üçüncü
yar�s�, ortalar�ndan
itibaren araba�l�klarla
bezeli bir sessiz film
olarak çekilmi�tir; Stanley
Tucci'nin “The Impostors”
filmi de eski sessiz komediler tarz�nda
sessiz bir sahneyle ba�lamaktad�r.
1999 yap�m� bir Alman filmi olan
“Tuvalu”da da bu tarza yer
verilmi�tir. Guy Maddin’in
Sovyet dönemi sessiz
filmlerine sayg� gösterisi
mahiyetindeki “The Heart
of the World” isimli k�sa
filmi birçok ödül
kazanm��t�r. Guy Maddin
birkaç eseriyle daha sessiz
sinemay� onurland�rm��t�r bu
arada. “Vampirin Gölgesi (2000)”,
Friedrich Wilhelm Murnau'nun klasik
sessiz vampir filmi 1922
yap�m� “Nosferatu: Bir
Deh�et Senfonisi”nin büyük
ölçüde kurgulanm�� halidir.
‘The Artist’ filminin duygusu
için biraz da olsa sessiz
filmden sesli filme geçi�in
k�sa bir özetini bilmek
gerekir dü�üncesiyle yaz�n�n
sonuna eklidir.
� THE ART�ST
Y�l�n en büyük
sürprizlerinden biri olan
“The Artist”i her
sinemaseverin  büyük
ekranda görmesi gerekti�ini
en ba�ta söyleyelim. Sadece sessiz
filmlere olan sayg�s� ve
yap�mc�l�k cesareti için de�il
iyi bir film oldu�u için
izlenmesi gerekti�ini
vurgulamak gerekiyor.
Ba�tan ba�lamak
gerekirse filmin
ba�lang�c�n�n iyi bir
matemati�i var diyebiliriz.
Filmin ba�lang�c�ndaki kendi
filmini sahne arkas�nda
sessizce izleyen bir sessiz sinema
artistinin izledikleri filmin sonunda
konu�mas�n� beklerken, sonra izledi�imizde sessiz film
oldu�unu anlay�p duraks�yoruz. 
Bu k�s�m iyi kotar�lm��. Buraya kadarki k�s�m, sessiz
film izleyece�inin fark�nda olan izleyici için �a��rt�c�
de�il zaten. Habersiz filme giden izleyici için filmin
sessiz yap�s�na al��mak 10-15 dakikay� al�yor. Filmin
ba�rollerinden biri olan müzi�in seyirciyi içine çekti�i
k�s�mlarda özellikle komedi tercih edilme sebebi de bu.
Hareketli ve komik k�s�mlar özellikle ilk yar�m saat.
Ondan sonra seyirci müzi�e ve anlat�ma al��m�� oluyo,
George Valentin’in hayat�na odaklan�yoruz. Sessiz
sinemadan sesliye geçi� dönemini bu oyuncu
üzerinden aktar�p seyirciye çok tatl� anlar ya�att���
anlar bu anlar. Filmin temeldeki güzelli�i sessiz dönem

filmleri senaryosuna ba�l� kal�p, iyi
oyuncularla çok güzel ve nostaljik  anlar�
iyi yans�tmas� herhalde. George
Valentin’i ve a�k� Peppy Miller’� Amerikal�
olmayan oyuncular�n oynad���n� ve bu
seçimin de seslerinden dolay� daha
sonra filmlerde oynayamayan film
y�ld�zlar�na yönetmenin at�fta
bulundu�unu oldu�unu hat�rlatmak
gerek. Filmin ba�kahraman�n�n ismi de
sessiz sinema y�ld�zlar�na bir at�f.
Oyunculukta özellikle George Valentin’i
oynayan Jean Dujardin, yükseli�e ve
dü�ü�e geçti�i k�s�mlarda çok ba�ar�l�.
Hatta mükemmel. Filmde Oscar’a en
yak�n isim o. Filmin de böyle bir yak�nl���
var Oscar’a ve al�rsa kimsenin itiraz
edece�ini dü�ünmüyorum. En iyi filmin
en büyük adaylar� olacak “Melankoli” ve
“Tree of Life-Hayat a�ac�” seyircilerin

pek hazzetmedi�i sanat
güdümlü filmler çünkü.
George’un köpe�i bile iyi
oyunculuk sergiliyor bu
arada. �aka de�il. Filmi
izlerseniz akl�n�zda kesin
kalacak bir köpek bu.
Farkl� filmler arayanlar için
ilaç gibi gelecek olan “The
Artist” ailecek
izlenebilecek mucize
filmlerden biri. Art� yönleri
saymakla bitmiyor fakat
kö�emiz k�s�tl�. Mutlaka
görün. Bu arada
yap�mc�l�k ba�ar�s�ndan
dolay� nadir de olsa
söyleyece�imizi
söyleyelim  “Viva
Amerikan Sinemas�”.
� KISA SESS�Z S�NEMA
TAR�H�
1919′da Lee De Forest,
sesi optik olarak film üz
erine kaydeden bir ayg�t
geli�tirdi ve fono film
ad�yla patentini ald��� bu
ayg�tla 1923-27 aras�nda,
özel olarak haz�rlanm��
salonlarda bir dizi sesli
film gösterisi yapt�. Ama

büyük yap�m �irketleri pahal� oldu�u
gerekçesiyle bu yenili�e ilgi

göstermediler. O dönemde
küçük bir yap�m �irketi olan

Warner Bros geli�tirdi�i bir
ses kay�t sistemiyle
ilgilendi. �irketin amac�
filmleri müzikli olarak
gösterime ç�karmakt�.
Alan Crosland’�n yönetti�i

ve John Barrymore’un
oynad��� Don Juan ilk kez 6

A�ustos 1926′da müzikli olarak
gösterildi. Bunu, orkestra müzi�inin

yan� s�ra popüler �ark�lar�n ve
konu�malar�n da yer ald���
ve gene Crosland’�n
yönetti�i, sineman�n ilk
sesli filmi The Jazz Singer
(1927; Caz �ark�c�s�)
izledi.
“Konu�an filmler”in izleyici
say�s�n� önemli ölçüde
art�rmas� üzerine, 1927-29
aras�nda 15 ay içinde
Amerikan sinema sanayisi
sesli sinemaya geçti. Ama
sesli sinema bir dizi teknik
ve estetik sorunu da
birlikte getirdi.
Mikrofonlar�n a��r ve

hareket olanaklar�n�n s�n�rl� olu�u,
çekim s�ras�nda motor sesinin

de kaydedilmesini önlemek
için kameralar�n büyük

kabinlere konmas�
zorunlulu�u filmlerdeki
hareket olana��n�
k�s�tl�yordu, öykünün ve
duygular�n diyaloglarla

daha kolay aktar�lmas�
filmlerin gittikçe dura�an ve

çok konu�mal� yap�mlar halini
almas�na yol açt�. 

Yönetmenler de çekim s�ras�nda
oyunculara ve teknik ekibe talimat verme olana��m
yitirdiler. Öte yandan ya diyaloglar�n�
ezberleyemediklerinden, ya yabanc� aksanlar� çok belli
oldu�undan ya da sesleri perdedeki görüntülerine
uymad���ndan birçok y�ld�z sesli sinema döneminde
ününü yitirdi. Buna kar��l�k, oyuncu yönetiminde
ustala�m�� yönetmenlerle tiyatro deneyimi ve yetene�i
olan oyuncular öne ç�kt�. Filmlerin çekimden sonra
seslendirilmesine dayanan dublaj uygulamas� da sesli
sineman�n getirdi�i teknik k�s�tlamalar� büyük ölçüde
ortadan kald�rd�. King Vidor’�n dublaj� ilk kez uygulad���
Hallelujah! (1929) filminden sonra bu uygulama
yayg�nla�t�. 1933′e gelindi�inde sesli çekimin birçok
sorunu çözülmü�tü.

● 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

Klasik pilav lezzetinin yanı sıra
patlıcanlı, körili, salatalı ve kavurmalı 

15 ayrı çe�it pilavı tadabilece�iniz
Pilav Station, gençleri fast food’dan

uzakla�tırıp, geleneksel tatlara
yöneltmeyi hedefliyor.  

Do�ma büyüme Kad�köylü, Cafera�a
mahallesinde büyümü� 3 genç

delikanl�.. Hilmi Ya��z arkeolog, Umut
Y�lmaz Ayd�nspor’da profesyonel

futbolcu, Evren Dündar ise özel bir
�irkette üst düzey yönetici… 

Bu üç delikanl� bence önemli bir olay
ba�arm��lar… Bahariye’de Serasker

Caddesi’nde Aray�c�ba�� Sokak’ta tam

kö�ede bir yer açm��lar… Pilav
Station… 15 çe�it pilav… Ama ne
pilavlar… Patl�canl�, körili, salatal�,

nohutlu, fasulyeli, etli, kavurmal�, akl�n�za
ne gelirse… Hepsi de birbirinden nefis
pilavlar…  Hilmi ve Evren ba�lar�nda
bandanalar�, uzun önlükleriyle

i�lerinin ba��nda ar� gibi
çal���yorlar. Mekân
t�kl�m t�kl�m dolu,

ço�unluk gençler...
Birkaç masada
orta ya� grubu
da yemeklerini

i�tahla yerken bir
yandan da sohbet

ediyorlar. Çorba,
kurufasulye, mant�

gibi birkaç de�i�ik
seçenek de var… Ancak bu
üç genç “gençleri nas�l face food’tan

uzakla�t�rabiliriz? Daha sa�l�kl�,
geleneksel lezzetleri nas�l sevdirebiliriz?”

diye kafa yorup bu olay�
gerçekle�tirmi�ler.. Çok da iyi etmi�ler…

Hamburgerlerin,
cipslerin son

derece sa�l�ks�z
oldu�unu bile bile
gene de kendimizi

yemekten
alam�yoruz.

Gençler bu daha
sa�l�kl� lezzeti zaten
seviyorlar, alternatif

olarak
benimsemeleri
kolay olmu�

bence… Tabii bir
de çe�itlendirince

15 ayr� pilav seçene�i ç�k�yor ortaya…
Bu üç arkada� güzel bir �eye el

atm��lar.. Ve  o kadar tutulmu�lar ki
kendileri de inanam�yorlar. Gelen istekler

üzerine kar�� yakada da �ube açmay�
dü�ünüyorlar. “Uygun bir yer ar�yoruz”

diyorlar. Sporcu olan ortak
Umut’un akl�na gelmi�

önce bu olay...
Zaten serde

sporculuk
var…

Di�erlerinin
de akl�na
yatm��

giri�mi�ler i�e,
iki usta a�ç�

haz�rl�yor pilavlar�..
“Tüm malzemelerimiz

birinci s�n�f, çar��m�z�n en
kaliteli esnaf�ndan tan�nm�� markalar�

seçiyoruz. Etlerimizi yine Kad�köy
Çar��s�’ndan al�yoruz. Biz bu köyün

çocuklar�y�z. O yüzden kendi
esnaf�m�zdan al��veri� yap�yoruz.

Sa�l��a hassas yakla��yoruz. Gelen
mü�terilerimizin ço�unlu�u gençler ve

ö�renci oldu�u için her �eyde titiz
davran�yoruz” diyorlar. 

Oturma düzeni olarak 50 ki�ilik bir salon,
havalar �s�nd���nda d��ar�da masalara
servis yap�labiliniyor. Küçük sevimli bir

yer… Gençler iyi niyetli ve çal��kan hem
de  idealist…Tüm gençleri korumaya

alm��lar adeta.. Biz sevdik buray�,
masam�za gelen her �ey lezzetli.

Gelenlere hizmet h�zl� ve kaliteli… Biz de
yolunuz aç�k olsun gençler diyoruz…

Nice nice �ubelere in�allah… 
Lezzetle kal�n efendim….

Esma Bayraktar

Lezzete

Yolculuk

Kadıköy’de farklı bir mekân: Pilav Station...THE ART�ST OSCAR’A YAKIN
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● Sercan DUYGAN

Tür ki ye ��it me ve Ko nu� ma Re ha bi li tas yon Vak f�
(T�V) ilk ad�m la r� n� 1970 y� l�n da �s met �nö -
nü’nün gi ri �i mi ile at m�� bir si vil top lum ku ru lu -

�u. Vak f�n �s tan bul Ata �e hir’de 2008 y� l�n da 0-6 ya�
ara s� 12 i�it me en gel li ço cuk ile e�i tim le ri ne ba� la d� ��
ta rih ten bu gü ne ta �� d� �� ye ni lik çi e�i tim uy gu la ma s� n�
an la tan T�V Ge nel Ko or di na tö rü Me li ke �e hir li, bir çok
i�it me en gel li ço cu �u ve ai le le ri ni il gi len di ren bil gi le ri
ak tar d�. T�V, �s tan bul’un fark l� semt le rin de otu ran, er -
ken ço cuk luk (0-36 ay) ve okul ön ce si dö nem de ki (36-
72 ay) i�it me en gel li ço cuk ve ai le le ri, haf ta da iki tam
gün den olu �an bir prog ram da e�i ti me da hil eden bir
ku rum. ��it me en gel li ço cuk la r�n er ken ço cuk luk ve
okul ön ce si dö ne mi e�i ti min den fay da lan ma s� n� sa� -
la mak ama c�y la ku ru lan Va k�f, o y�l lar da Av ru pa’ da
ba �a r� ile kul la n�l mak ta olan özel e�i tim mo del le ri ni
ara� t�r ma ya ve ör nek al ma ya yön len mi�. Ül ke mi zin
e�i tim prog ram la r� na uy gun ye ni lik çi bir e�i tim
prog ra m� n�n ha z�r lan ma s�, pro fes yo nel e�i tim ci le rin
ye ti� ti ril me si ve tüm ül ke de bu ye ni prog ra m�n be -
nim sen me si ama c� na pa ra lel ad�m lar at ma ya ba� la -
m��. 

Ay n� dö nem de T.C. Ba� ba kan l�k Ha zi ne
Müs te �ar l� �� Mer ke zi �ha le ve Fi nans Bi ri mi, Okul
Ön ce si E�i ti min Güç len di ril me si için bir hi be prog -
ra m� aç m��. Va k�f, “Ses siz li �i me Ku lak Ver ��it me
En gel li Ço cuk lar �çin Okul Ön ce si E�i ti min Güç -
len di ril me si Pro je si” ba� l� �� al t�n da bu hi be prog ra -
m� na ba� vu ru da bu lun mu� ve 16 Ara l�k 2010 ta ri hi
iti ba ri ile pro je uy gu la ma ya ko nul mu�. 

� 173 K� �� PRO JE DEN FAY DA LAN DI
Bu uy gu la ma ile iler le yen sü reç te 6 ana ba� l�k -

ta fa ali yet le ri T�V yü rüt mü�. Bu çer çe ve de; 70 i�it -
me en gel li ço cuk ve 70 an ne ye ula �� la rak e�i tim ler
ve ril mi�. Ça l�� tay la ra ka t� lan ka t� l�m c� lar la bir lik te
173 ki �i, pro je den fay da lan m��. Ni san ay�n da 2 gün
T�V’den 10 ö� ret men Mar ma ra Üni ver si te si okul
ön ce si e�i tim bö lü mün den 5 ö� ren ci, çe �it li e�i tim
ku rum la r� n�n fark l� di sip lin le rin den top lam da 33
ka t� l�m c�, Ken ta lis In ter na ti onal Pro je Mü dü rü Ju li -

a van Grins ven ve Ken ta lis Dr. Boss cho ol Oku lu
��it me En gel li ler Ö� ret me ni Ary de Ligt  ta ra f�n dan
ve ri len ulus la ra ra s� e�i ti me ka t�l m��. Yi ne Ni san
ay�n da 57 i�it me en gel li ço cuk ve ai le si ile 17 haf -
ta l�k e�i tim prog ra m� uy gu la ma s� ile ba� la yan, 4 ay -
l�k ça l�� ma sü re ci 17 A�us tos 2011 ta ri hin de, 68
i�it me en gel li ço cuk ve ai le si ile ta mam lan m��. E�i -
tim ç�k t� la r� n�n tar t� ��l ma s� için uy gu la ma n�n ya -
ban c� or tak la r� ve he def grup için de ki ö� ret men le -
rin dü zen le di �i ça l�� tay 22-25 A�us tos ta rih le rin de
Hol lan da l� e�it men ler Jes si e Ha ge me ier ve Ary de
Ligt ile ger çek le� ti ril mi�. 36-72 ay l�k i�it me en gel li
ço cuk ve an ne le ri ne uy gu la nan II. E�i tim
Sü re ci 12 Ey lül 2011- 16 Ara l�k
2012 ta rih le ri ara s�n da ta mam -
lan m��. Pro je nin ka pa n�� top -
lan t� s� ve pro je ç�k t� la r� n�n
yer al d� �� ki ta b�n il gi li ma -
kam la ra da �� t� m� ve ta n� t� -
m� ça l�� ma s� Ekim 2011’de
ba� la t�l m��. Bu sü reç te T�V
E�i tim Ku rum Mü dü rü ve
E�i tim Ko or di na tö rü ta ra f�n -
dan i�it me en gel li ço cuk ve an -

ne le re ve ri len e�i tim ler ra por lan m��. Pro je or ta ��
Ken ta lis In ter na ti onal Fo un da ti on Pro je Mü dü rü Ju -
li a van Grins ven pro je kap sa m�n da ya p� lan 2 ça l�� -
ta y�n ko nu la r� n�, Ro yal Dutch Ken ta lis St. Mic he -
iels ges tel Er ken Mü da ha le, Ai le Des tek Mer ke -
zi’nden Ko nu� ma ve Dil Te ra pis ti Tan ja van Ho ef
er ken mü da ha le üze ri ne ya z� la r� n� ko nu alan ki tap
ba s�l m��.

Ça l�� ma lar ne ti ce sin de �u an; Tür ki ye’de ki re -
ha bi li tas yon sis te min de ço cuk la ra ay l�k 8 sa at bi -
rey sel e�i tim, ge rek li gö rü len ço cuk la ra da 4 sa at
grup e�i ti mi ve ri le bi li yor. ��it me en gel li ço cuk la r;
sa de ce do �al i�it sel sö zel yön tem le, dil ve ko nu� ma,
din le me e�i ti mi ne da hil olu yor lar. Bu e�i tim prog -
ra m� n�n için de i�a ret di li yer al m� yor. Pro je Ken ta -
lis’te ise her ço cuk, haf ta n�n 4-5 gü nü grup ders le -
ri ne gi ri yor. ��it me en gel li ço cuk la ra ko nu� ma te ra -

pis tiy le bir lik te oral, sö zel,
i�it sel yön tem le (do �al i�it sel

sö zel yön tem) i�it me, dil ve
ko nu� ma e�i ti mi ve ri lir ken i�a -

ret di li e�i ti mi de ve ri li yor.
� D�L E�� T� M� N�

OLUM LU YÖN DE ET K� L� YOR
Pro je or ta �� Ken ta lis In ter na ti onal Fo un da ti -

on ça l�� tay la r�y la; okul ön ce si dö nem de i�it me en -
gel li ço cuk lar ay n� gün için de do �al i�it sel sö zel
yön tem le, i�it me, dil ve ko nu� ma, din le me e�i ti mi
i�it me en gel li ler ö� ret men le rin den al� n� yor. Bi rey -
sel s� n� f�n da ça l� �� lan te ma n�n, grup e�i tim s� n� f�n da
ö� ret men le ri ile bir lik te yü rü tül me si ge rek li li �i ör -
nek ler le gös te ri li yor. 

Ye ni e�i tim mo de li, i�it me kay b� n�n de re ce si ve
tü rü ne ba� l� ola rak, ço cuk la r�n dil edi ni mi ni olum -
lu yön de et ki li yor. A��r i�it me ka y�p l� ço cuk lar da,
sö zel dil edi ni mi ba zen geç ve zor ola bi li yor. Do �al
i�it sel yön tem ve i�a ret di li e�i ti mi ni bir lik te kul lan -
mak, sö zel di lin edi ni mi ni ko lay la� t�r ma y� ve dil
edi nim sü re si ni k� salt ma y� sa� l� yor. Bu mo del ay n�
za man da, bu iki yön tem le e�i tim alan i�it me en gel -
li ço cuk la r�n, ken di le ri ni ifa de ede bil me le ri, prob -
lem le ri ni an la ta bil me le ri ni sa� la mak aç� s�n dan i�a -
ret di li nin öne mi ni or ta ya koy mu� ve ço cuk ge li �i -
mi nin bir bü tün ol du �u nu, dil ge li �i mi nin ya n�n da
di �er ge li �im alan la r� n�n (i�it me, din le me e�i ti mi,
bi li� sel-psi ko mo tor-sos yal ile ti �im) önem li ol du �u -
nu gös ter mi� bir mo del. Ay n� ya� gru bun da ki ço -
cuk la r�n, bir bir le ri ile ile ti �i mi ni de ko lay la� t� r� yor.
Bun la ra ek ola rak, dil se vi ye si iyi olan ve ol ma yan
ço cuk lar ara s�n da ki ile ti �i mi art t� r� yor. 

Va k�f, bu pro je de unu tul ma ma s� ge re ken özel -
lik le ri �öy le be lir ti yor; Ken ta lis ör ne �in de ol du �u
gi bi bü tün di sip lin le rin or tak bir ça t� al t�n da top lan -
ma s� ge rek li li �i var.Bu na da üni ver si te le rin il gi li
bö lüm le rin de iki yön te min de (do �al i�it sel sö zel
yön tem-i�a ret di li) ö� re til me siy le ba� la na bi lir. Ay -
r� ca pro je nin uy gu lan d� �� gi bi okul ön ce si ö� ret -
men le ri, i�it me en gel li ler ö� ret men le ri, dil ve ko -
nu� ma te ra pist le ri nin i� bir li �i için de ça l�� ma s� çok
önem li. 

Bu prog ra ma da hil ol mak için T�V ile
www.tiv.org.tr in ter net ad re sin den ya da
0.216.688.58.45 no lu te le fon lar dan ile ti �i me ge çe -
bi lir si niz. 
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on don brid ge is fal ling down, fal ling down,
fal ling down. Lon don brid ge is fal ling down,
my fa ir lady…” di ye ‘Lon dra Köp rü sü y� k� l� -
yor’u sü rek li tek rar la yan bir �n gi liz �ar k� s� var -

d�r. �ar k�; ah �ap tan m� yap sak, ta� tan m� in �a et sek
di ye her dört lü �ün de ay r� bir öne riy le de vam eder.
Son gün ler de ki ‘Bo �a zi çi Köp rü sü Ka pa t� l� yor (mu)!’
pa ni �i ve bu do� rul tu da ki söy len ti ler ba na bu �ar k� y�
ha t�r lat t�.

Gün de me bom ba et ki siy le dü �en ve ele� ti ri ok -
la r� na he def tah ta s� olan Bo �a zi çi Köp rü sü’nün ona -
r�m için ka pa t�l ma s� ha ber le ri kar �� s�n da Ula� t�r ma
Ba ka n� Bi na li Y�l d� r�m, köp rü nün yak la ��k se kiz-do -
kuz ay sü re cek bir ona r� ma gi re ce �i ni, bu sü re zar -
f�n da tra fi �in de k� s�t la ma l� ola rak de vam ede ce �i ni
aç�k la d�. Ke sin ta rih ve sü re nin da ha son ra aç�k la na -
ca �� n� söy le ye rek son nok ta y� koy mak is te di ama
ko ya ma d�. Ba kan’�n ko nu ya aç�k l�k ge ti re me di �i ya -
z�l d� çi zil di; köp rü ona r� m� er te len sin, da ha k� sa sü re -
de hal le dil sin, tra fik de vam eder ken ona r�l s�n, ne
köp rü ler var sek sen y�l d�r du ru yor bu ni ye k�rk k�l da
es ki di di yen ler sus ma d�.

Bi rin ci si her �e yin bir öm rü var; in san la r�n, hay -
van la r�n, ara ba la r�n, bi na la r�n ve ha liy le köp rü le rin…
Üs te lik Bo �a zi çi Köp rü sü gi bi dört ta ra f� aç�k olan bir
ya p� hem ya� mur, rüz gâ, f�r t� na gi bi do �a �art la r� na
ma ruz ka l� yor, hem de k�rk y�l d�r ye di gün yir mi dört
sa at ton lar ca a��r l�k ta �� yor. Ne ka dar iyi ya p�l m��
olur sa ol sun, en mo dern in �a at ma mül le ri bi le es ki -
mez, y�p ran maz di ye bir �ey yok; be ton da es kir, çe -
lik de, kay nak da; her ya p� be lir li sü re ler de ona r� l�r,
tak vi ye ler ya p� l�r. Ken di mi zi, evi mi zi, ara ba m� z� ba k� -
ma sok tu �u muz gi bi dev let de bu köp rü yü ona r� ma
so ka cak el bet te; bun da �a �� la cak, ba �� r�p ça �� ra cak
bir �ey yok. Ta �� y� c� ele man la r�n du ru mu na gö re bü -
yük ona r�m m� ge re kir yok sa kü çük ona r�m ye ter li
mi dir, ona da i�in uz man la r� ka rar ve rir. On se ne son -
ra yi ne ge re kir se, yi ne ya p� l�r; ne ka dar ça l�� ma ge re -
ki yor sa o ka dar sü rer, bu ka dar ba sit. Ko nu �an lar
han gi mü hen dis lik bil gi le ri ne is ti na den er te len sin ve -
ya da ha k� sa sür sün di yor lar aca ba? As�l ba k�m yap -
maz lar sa ba �� r�p ça �� r�n! Kal d� ki ör nek ve ri len dün -
ya n�n di �er ben zer köp rü le ri ne bir ba ka l�m: Bro oklyn
Köp rü sü de, San Fran cis co’da ki Gol den Ga te de,
Tok yo’nun Gök ku �a �� Köp rü sü de ona r�m lar ge çir -
mi yor mu, za man za man ba z� �e rit le ri tra fi �e ka pa t�l -
m� yor mu? Böy le ko nu la r�n ma ga zin le� ti ri lip tar t� ��l -
ma s� ga li ba ge le nek sel kül tü rü mü zün özel lik le rin -
den…

�kin ci si, Ba kan bek le nen bil gi len dir me yi, ya ni ke -
sin ona r�m sü re si ni ve tra fi �in ne öl çü de i� le ye bi le ce -
�i ni ka fa dan söy le ye mez. Söy le se de ha va da ka l�r.
Mü hen dis ler ge rek li öl çüm le ri ya p�p ra por la r� n� ha z�r -
la ma dan ne de sin? An cak ba� ka bir ko nu da aç�k l�k
ge tir me li dir; o da al ter na tif ula ��m yol la r�. As�l tar t� ��l -
ma s� ge re ken me se le bu de �il mi dir? Ula� t�r ma Ba -
kan l� �� ve Bü yük �e hir Be le di ye si, “Ben köp rü nün üç
�e ri di ni se kiz ay ka pat t�m, ar t�k bi raz tra fik ola cak ku -
su ra bak ma y�n” di ye mez, hal k�n gün lük ha ya t� n� ko -
lay la� t� ra cak ula ��m yol la r� sun mak zo run da d�r.

Al ter na tif ola rak yal n�z ca Fa tih Sul tan Meh met
Köp rü sü’nü de dü �ü ne me yiz, ora s� za ten ken di yü -
kü nü an cak kal d� r� yor. Tüp ge çit ve met ro o za ma na
ka dar bit se so run k�s men çö zül mü� olur, an cak on -
lar da pek ye ti �e ce �e ben ze mi yor. Bu du rum da ge -
ri ye sa de ce de niz ula �� m� ka l� yor. �im di bu nok ta da
ben �u so ru la r� sor mak is ti yo rum: �e hir hat la r� va -
pur la r� ge ce da ha geç sa at le re ka dar ça l� �a cak m�?
Bo �az’da ça l�� ma yan va pur is ke le le ri ve ye ni hat lar
kul la n� ma aç� la cak m�? Ara ba l� va pur se fer le ri ve
nok ta la r� ar t� r� la cak m�? De niz oto bü sü ve Be le di ye
oto büs le ri ta ri fe le riy le il gi li ye ni dü zen le me ler ya p� la -
cak m�? 

“Köp rü de ki y�p ran ma had saf ha da ol du �un dan
en faz la 2 se ne içe ri sin de ba k�m ya p� la cak” de ni yor -
sa, bu üze rin de tar t� �� la cak bir ko nu de �il dir; tak vi ye -
ler ge re ki yor sa ge re ki yor dur! Bu na kar �� l�k Bü yük �e -
hir Be le di ye si ve Ula� t�r ma Ba kan l� �� bir an ön ce al -
ter na tif ula ��m çö züm le ri üret me li ve ona r�m ba� la -
ma dan ha z�r l�k la r� n� ta mam la ma l� d�r. Ar t�k �s tan bul
hal k� na da bi raz fe da kâr l�k yap mak, müm kün ol du -
�un ca iki ya ka ara s�n da top lu ta �� ma araç la r� n�, özel -
lik le de de niz ta �� ma c� l� �� n� kul lan mak dü �ü yor. Top -
lu ta �� ma araç la r� n� kul lan ma al�� kan l� �� yer le� me den
uy gar bir �e hir ha ya t� za ten ola maz. Bu ona r�m bel ki
ve si le olur da, olum lu bir al�� kan l� �a yol aç� l�r. En ni -
ha ye tin de ba �a ge len çe ki lir; hem es ki den köp rü mü
var d�?!

As l ı  AY HAN
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“Boğaziçi Bridge
is Falling Down”

• BM ENGELL� HAKLARI
SÖZLE�MES�’NE TARAF OLAN

DEVLETLER�N ARASINDA
��B�RL��� VAR MI?

Taraf devletler, uluslar aras�
i�birli�inin ve sözle�menin amaç ve
yükümlülüklerinin yerine getirilmesi

s�ras�nda yap�lacak ulusal
çal��malara yans�yacak katk�s�n�n

önemini kabul eder. 
Dolay�s�yla, devletler, ilgili uluslar

aras� ve bölgesel örgütler ve
öncelikle engelliler alan�nda

çal��anlar olmak üzere sivil toplum
kurulu�lar� aras�nda i�birli�ine

yönelik etkin tedbirler alacakt�r. 
Bu tedbirler: 

(a) Uluslararas� i�birli�i, geli�tirilen
programlar dahil olmak üzere,
engellilerin çal��malar�n d���nda

kalmamas�n� ve bunlar�n engellilerin
eri�imine uygun olmas�n� güvence

alt�na al�r; 
(b) Bilgi, deneyim ve e�itim

program� gibi konularda görü� al��-
veri�i ve payla��m dahil olmak üzere

kapasite geli�tirmeyi kolayla�t�r�r ve
destekler; 

(c) Ara�t�rma, bilimsel bilgi ve teknik
alanlarda i�birli�ini kolayla�t�r�r; 

(d) Eri�ilebilir ve yard�mc�
teknolojilere ula�may� ve bunlar�

payla�may� kolayla�t�ran, söz
konusu teknolojilerin transfer
edilmesine yard�mc� olacak

ekonomik ve teknik deste�i sa�lar. 
2. Bu maddenin hükümleri, taraf

devletlerden her birinin
sorumluluklar�n� etkilemeden, bu

sorumluluklar�n sözle�me
ko�ullar�na göre yerine getirilmesine

yard�mc� olur. 
• BM ENGELL� HAKLARI
SÖZLE�MES� �LE �LG�L�
UYGULAMALAR NASIL
DENETLENMEKTED�R?

MADDE 33 - ULUSAL 
UYGULAMA VE DENET�M 

1. Taraf devletler, sözle�menin
uygulanmas�yla ilgili konular

hakk�nda, devlet te�kilat�
bünyesinde, ulusal örgütlenme

sistemlerine göre en az 1 birimi
yetkilendirmelidir. 

2. Farkl� sektörler ve düzeyler
aras�ndaki etkinlikleri kolayla�t�r�c�
bir mekanizma kurulmas� ya da

görevlendirilmesi için devlet
bünyesinde görevlendirme

yap�lmal�d�r. Taraf devletler, hukuk
ve yönetim sistemlerine ba�l�

olarak, sözle�menin uygulanmas�n�
geli�tirici, koruyucu ve denetleyici
olmak üzere en az 1 mekanizmay�

desteklemeli, güçlendirmeli,
görevlendirmeli ya da kurmal�d�r.
Bir kurumu görevlendirir ya da

kurarken ulusal düzeyli insan haklar�
kurumlar�n�n fonksiyonlar�, statüleri
ve prensiplerini de dikkate almal�d�r. 

3. Öncelikle engelliler alan�nda
çal��anlar olmak üzere sivil toplum
kurulu�lar� ve temsilcileri denetim

sürecine dahil olmal�d�r.

Engelsiz �� ve �stihdam Merkezi  
Adres: E�itim Mah. Kasap �smail

Sok. Sadıko�lu Plaza 5 Kat: 2
No: 49 Kadıköy, �stanbul, Türkiye

E-posta 
engelsizis@kadikoy.bel.tr-

engelsizis@gmail.com
Telefon: 0216 338 88 84

0216 338 24 14
�nternet Sitesi

http://engelsizis.kadikoy.bel.tr

EN GEL S�Z BU LU� MA NOK TA SI

SÜTTE REZALET ; “HALK
SA�LI�I, K�MLERE  EMANET” !...
Say�n Bas�n Mensuplar� ve De�erli

tüketiciler Bas�nda yer alan haberlere
göre, G�da, Tar�m ve Hayvanc�l�k

Bakan� Mehmet Mehdi Eker,
TBMM’de muhalefetin verdi�i soru

önergeleri üzerine “Piyasadaki
sütlerde karaci�er kanseri, sar�l�k ve

siroza yakalanma riskini art�ran
antibiyotik kal�nt�s� ve aflatoksin M1

oldu�u iddialar�n� do�rulayarak,
Bakanl�kça yürütülen kontrol ve

denetimlerde, sütlerde antibiyotik
kal�nt�s�na ve Aflatoksin M1’e

rastland���n�” itiraf etmek zorunda
kalm��t�r. Y�llard�r bilim insanlar�n�n bu

konudaki tespitleri ve aç�klamalar�
kar��s�nda sessiz kalan Hükümet ve
Bakan kaçacak yol kalmay�nca tüketicilerimizin
nas�l bir tehlike alt�nda oldu�unu aç�klam��lard�r. 

Bakan Say�n Mehmet Mehdi Eker
aç�klamas�nda bulunan sütlerin sadece binde

bir dolay�ndaki k�sm�nda sorun oldu�unu
belirtmi�se de; TÜ�K’in istatistiklerine göre 2010

y�l� itibar�yla ( kesin olmayan rakamlarla
ülkemizde 13.513.674 ton (on üç milyon be�

yüz on üç bin alt� yüz yetmi� dört ton) süt
üretildi�i belirtilmektedir. Bu miktarda sütün

binde biri 13.513.6 ton yani (on üç milyon be�
yüz on üç bin alt� yüz yetmi� dört kilogram)

dolay�ndad�r. Yani Bakan�n aç�klamas� nazara
al�nd���nda 13.513.6 ton riskli süt tüketilmi�

bulunmaktad�r. Bu rakam dahi riskin ne kadar
büyük oldu�unu ortaya koymaktad�r. Maalesef

ki y�llard�r bu gerçekler tüketicilerimizden
gizlenmekte ve halk�m�z yap�lan tart��malar

kar��s�nda �a�k�n ve kime inanaca��n� bilemez

�ekilde b�rak�lmaktad�r. 4703 Say�l�
Ürünlere �li�kin Teknik Mevzuat�n
Haz�rlanmas� ve Uygulanmas�na
Dair Kanun’un 11. maddesi ile
Kanun kapsam�nda yay�nlanan,
Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve

Denetimine Dair Yönetmelik’in 11.
maddesine göre; 

“Yap�lan kontroller sonucunda,
ürünün güvenli�i olmad���n�n tespit

edilmesi durumunda, yetkili
kurulu�larca üretici firmalara

piyasadan toplatt�r�laca��
belirtilmektedir. Ayr�ca, toplatman�n

sonuçlar�n�n ise masraflar�
üreticiden kar��lanmak üzere, ülke

genelinde da��t�m� yap�lan iki gazete
ile ülke genelinde yay�n yapan iki
televizyon kanal�nda ilan� suretiyle

risk alt�ndaki tüketicilere duyurulaca��”
belirtilmektedir. Bu kanun ve yönetmelik

hükümlerinin aç�kça firmalar�n aç�klanmas�
gerekti�i belirtilmesine kar��n Bakanl�k bugüne

kadar hiçbir firman�n ya da üreticinin ismini
aç�klamam��, sadece g�da maddelerinde zararl�

organizmalar oldu�u aç�klamalar� yapm��t�r.
Derne�imizin defalarca kamunun sa�l��� ile
oynayan, sa�l�ks�z g�da üreten ve satanlar�n

te�hir edilmesi ve kamuya aç�klanmas�
konusundaki ba�vurular� da sonuçsuz kalm��t�r. 

SÜT, ÖZELL�KLE ÇOCUKLARIMIZIN
BÜYÜMES�NDE ETK�N OLAN VE

ÇOCUKLARIN FAZLASIYLA TÜKETMES�
GEREKEN B�R GIDA MADDES�D�R.

Dolay�s�yla sa�l�ks�z sütler sadece �imdiki de�il,
gelecek nesiller için de ciddi sa�l�k riskleri

gündeme getirmektedir. Bu nedenle
Bakanl�ktan ve Hükümetten konuyu ciddiye
almalar�n� ve yasalar�n kendilerine yükledi�i

görevi yerine getirerek denetimleri h�zland�r�p,
s�kla�t�rmalar�n� ve denetimler sonucunda

sa�l�ks�z ve süt ba�ta olmak üzere tüm g�da
maddelerinde zararl� oldu�u tespit edilen
markalar�n� ve üretici firmalar�n isimlerini

TÜKET�C�LERE AÇIKLAMALARINI istiyoruz. 
De�erli tüketiciler, TÜKODER olarak gerekli

yasal ba�vurular� yapacak, sorumlular hakk�nda
suç duyurusunda bulunarak dava açaca��z.

Ancak sizler de kamuoyu olu�turarak Bakanl��a
mail ya da yaz�l� dilekçeler göndermeli, zararl�
ve sa�l�ks�z süt ve di�er g�da maddelerinin
üreten ve satan firmalar�n aç�klanmalar�n�
istemeli ve bu konuda Bakanl��� aç�klama
yapmaya zorlamal�s�n�z. Aksi halde, kamu

sa�l���n� hiçe sayan üreticiler ve onlar�
aç�klamayan Hükümet ve Bakanl�k bizlere

sa�l�ks�z g�da maddeleri yedirip içirmeye devam
edecekler ve �imdiki ve gelecek nesillerimiz için

ciddi sa�l�k sorunlar� gündeme gelecektir. 
Hepinizi örgütlenmeye ve bizlerle birlikte

hareket etmeye ça��r�yoruz. 
Sayg�lar�m�zla. 

TÜKODER (Tüketiciyi Koruma Derne�i)
Genel Merkez Yönetim Kurulu 

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

CENAP �ahabettin �lkö�retim Okulu
Kütüphane Kulübü ö�rencileri okul

kütüphanesini zenginle�tirmek ve katk�da
bulunmak amaçl� bir Kitap Ba���lama

Kampanyas� ba�latt�. 31 Aral�k 2011 tarihinde
sona eren kampanya sonucunda çok say�da

ö�renci, kitap ba����nda bulundu. Kitap
ba���layan ö�rencilere te�ekkür sertifalar�, 
18 Ocak Çar�amba günü törenle verildi.

Kütüphane Kulübü ö�rencilerinin ba�latt���
Kitap Toplama Kampanyas�’na büyük ilgi

gösteren ö�renciler, kendi kitapl�klar�nda
bulunan ve payla�mak istedikleri kitaplar�n�

okula getirerek Kütüphane’ye ba���lad�lar. “En
eski kitaplar bile onlar� okumam�� ki�iler için
yenidir” deyi�inden hareketle kampanyay�

düzenlenleyen ö�renciler, “Tüm ba���c�lar�m�za
�ükranlar�m�z� sunar�z. Ba���lar� bizim için çok

de�erli. �nan�yoruz ki bu kampanya
kütüphaneye ve okumaya olan ilgiyi daha da

artt�racak” dediler. 

MODA Deniz Kulübü’nde 25 ressam�n
100 adet tablosunun yer ald��� “Sonsuz

Mutluluklar” adl� karma sergi, kalabal�k bir
toplulu�un kat�l�m�yla aç�ld�. Sergi, 15 gün

devam etti. Serginin aç�l���na, birçok ressam,
�air, yazar, doktor, avukat ve sanatsever kat�ld�.

Aç�l��a kat�lan “Kad�köy’ün annesi” olarak
tan�nan Ayten Hatice Eti de sergiyi düzenleyen
mimar Nilay Meral’a bir te�ekkür belgesi verdi

ve konu�ma yapt�. Kokteyl ile devam eden
aç�l��ta s�cak sohbetler de yap�ld�. 

Geç ti �i miz gün ler de Ana do lu Ya ka s� Li ons Fe de -
ras yo nu’nun ken di bün ye sin de olu� tur du �u, ta -
ma men Li on lar dan olu �an 55 ki �i lik ko ro, Ka d� -

köy Be le di ye si Koz ya ta �� Kül tür Mer ke zi’nde unu tul -
maz bir kon ser ver di. 

Dün ya ca ün lü ka nun us ta s� ve bes te ci Ha lil Ka -
ra du man’�n üç ay l�k bir ça l�� may la bu kon se re ha -
z�r la d� �� ko ro, per for man s�y la sa lon da ki le re unu tul -
maz bir ge ce ya �at t�. Türk Sa nat Mü zi �i’nin en gü -
zel ör nek le ri ni, ku sur suz bir bi çim de su nan ko ro,
ha re ket li �ar k� lar da ise al k�� tu ta rak al� ��l m�� ko ro
gö rün tü sü nün d� �� na ç� ka rak
hem e� len di, hem e� len dir di.
Rad yo Ala tur ka’n�n tec rü be -
li su nu cu su Tu� ba Sa raç -
lar’�n sun du �u ge ce de Ge nel
Yö net men Yar d�m c� s� Ln.
Er cü ment Yü ce ler ko rist ola -
rak ko ro da eser ic ra et me nin
d� ��n da, so lo bir �ar k� söy le -
di. Ku sur suz oku du �u eser
ve da vu di se siy le her ke si
hay ran b� rak t�. 450 ki �i lik sa -

lo nun ta ma m� dol du �un dan, mer di ven le re san dal -
ye ler ko na rak tak vi ye ler ya p�l d� �� ge ce ye il gi o ka -
dar bü yük tü ki kü çüm sen me ye cek mik tar da ki �i
kon se ri ayak ta iz le mek zo run da kal d�. Sa nat ve i�
dün ya s�n dan önem li isim le ri nin ka t�l d� �� ge ce de Li -
ons ai le si nin ön de ge len isim le ri de ha z�r bu lun du.
He men he men hep si nin �ar k� la ra e� lik et ti �i gö rül -

dü. 118 Y Ge nel Yö net me ni Ln. Le man Ta� k�n
kon ser bo yun ca ye rin den �ar k� la ra e� lik eder ken,
ikin ci bö lüm de sah ne ye ç� ka rak ko ro da yer al d�.
�kin ci bö lü me geç me den ev vel, Ha lil Ka ra du man
bir çok ün lü sa nat ç� n�n oku du �u eser le ri ni ken di se -
si ve ka nu nuy la ic ra ede rek ge len ko nuk la ra bü yük
bir sür priz ya �at t�. Ay r� ca Türk Sa nat mü zi �i nin her
dem ta ze se si ve us ta yo rum cu su Hü ner Co� ku ner
bir bi rin den gü zel eser ler le kon se re ay r� bir renk kat -
t�. �zleyiciler de Hüner Co�kuner’e �ark�lar�nda
zaman zaman e�lik etti. 

Bar ko viz yon da Li ons’un
ta n� t� m� n�n da gös te ril di �i ge -
ce de en çok dik kat çe ken hiz -
met, ya k�n da aç� l� �� ya p� la cak
olan Li ons Ana do lu Ya ka s�
Yö ne tim Çev re si’nin Ka y�� -
da�’da  yap t�r d� �� ve tüm ha -
z�r l�k la r� n�n ta mam lan d� ��
Ata Evi pro je si ol du. E�i tim,
spor, kül tür, sa nat fa ali yet le ri -
nin ya p� la ca �� Ata Evi,
yak�nda hizmete giriyor.

Yenilikçi bir işitme engelli programıYenilikçi bir işitme engelli programıYenilikçi bir işitme engelli programıYenilikçi bir işitme engelli programıYenilikçi bir işitme engelli programıYenilikçi bir işitme engelli programı
Ata�ehir’de faaliyet gösteren Türkiye ��itme ve Konu�ma Rehabilitasyon
Vakfı, yenilikçi e�itim uygulaması ile i�itmeyen çocuklara umut oluyor.

Kitap bağışlayan öğrenciler
SERTiFiKALARINI ALDILAR

‘Sonsuz Mutluluklar’
sergisi Moda’daydı

55 ki�ilik dev Lions Korosu,
Kozyata�ı Kültür Merkezi’nde
unutulmaz bir konser verdi...

Lionlar�n unutulmaz konseri
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● Mustafa SÜRMEL�

Ka d� köy’ün ba� r�n da,
Mo da’da tram vay yo lu
üze rin de bu lu nan Sak l�

Kö�k’ün ta ri hi am bi yan s� e� li -
�in de haf ta n�n fark l� gün ve ak -
�am la r�n da y�l la r�n es ki te me di -
�i sa nat ç� Gü ven Ay d�n’dan
tüm za man la r�n mü zik le ri ni, Di -
lek-Atil la’dan unu tul ma yan
eser le ri ve Akif-Sa it’ten ise Türk
Sa nat Mü zi �i mi zin bir bi rin den
gü zel �ar k� la r� n� din le ye bi le ce �i -
niz kaç me kân var d�r? Sa de ce
bun lar m�? Ta bii ki ha y�r. Du var -
la r� na ya �an m�� l�k la r�n sin di �i bu -
ram bu ram ta rih ko kan e� siz me -
kâ n�n yi ne her kö �e si sa nat in ce li -
�iy le do lu or ta m�n da, da mak zev -
ki ni ze hi tap ede cek on lar ca çe �it
yi ye cek e� li �in de ma ti ne zev ki ise
ca ba s�. 

� TA R�H SAK LI
KÖ�K’TE  YA �A TI LI YOR
Tüm bu say d�k la r� m�z bir rü ya -

dan iba ret de �il. Ol ma yan bir �ey den
var m�� gi bi de söz et mi yo ruz. Bün -
ye sin de sak la d� �� gü zel lik ler ve özel -
lik ler le do lu Ka d� köy’ün yi ne özel ve
gü zel bir me kâ n�n dan bah se di yo ruz,
Sak l� Kö�k’ten…

�eh rin sa de ce iki nos tal jik tram va -
y�n dan bi ri nin önün den geç ti �i bu muh -
te �em zevk ör ne �i kö�k, 1909 y� l�n da
Ro man ya Se fi ri Mil ti adi Pa tos ta ra f�n -
dan k� z� Ma ri Mes ko için yap t� r�l d�.
1937’de ün lü ka ri ka tü rist Ce mil Cem ta -
ra f�n dan sa t�n al�n d�. Ce mil Cem’in ad� -

n�n ve ril di �i so kak ta bu lu nan ta ri hi kö� -
kü Cem ai le si ko ru yup mu ha fa za et ti.

Kö�k;  Es kid ji’nin sa hi bi Dik ran Ma -
sis’in du yar l� l� ��, ön gö rü sü ve sa na ta
olan ba k� �� sa ye sin de Ka d� köy’de ye ni -
den ha yat bul du. Zi ra bu na di de me kân,
Es kid ji’nin Sa nat De part ma n� ta ra f�n dan
2006’dan 2010 y� l� na ka dar res to re edil -

di. Bu sa ye de bi rin ci
de re ce ta ri hi eser sta tü sün de ki ya p� -
n�n ko run ma s� sa� lan d�. Bu özel me -
kan, Es kid ji i� ti ra ki olan �n mas Tu rizm
ta ra f�n dan “Sak l� Kö�k” ad�y la yep ye ni
bir “konsept res ta urant” an la y� ��y la ko -
nuk la r� n�n hiz me ti ne aç�l d�. Ortam� ve
dekorasyonuyla ken di ni zi özel hi sse de -
ce �i niz bu me kân, �imdi Ka d� köy lü ko -
nuk la r� için hiz met ve ri yor. 

� KENT MO ZA ���
D�K KA TE ALI NI YOR

Sak l� Kö�k Ca fe-Res to ran’� Ham di
Co� kun p� nar i� le ti yor. Co� kun p� nar’�n
pro fes yo nel yö ne ti min de me kân Ka d� -
köy’ün göz be be �i ol du k� sa sü re de. Co� -
kun p� nar, ta ri hi me kâ n�n ko run ma s� n�n
ken di le ri için ne den li önem li ol du �u nu
be lir ti yor ve ek li yor: “Ken tin mo za i�i ne
uy gun özel mö nü le re de yer ver me ye
özen gös ter dik. Za man içe ri sin de çev re -
de ya �a yan lar bu ra n�n özel li �i ni gö re rek
da ha faz la bi zim mi sa fi ri miz ol ma ya
ba� la d� lar. Bu da gös te ri yor ki bu dü -
�ün ce miz ve pro je miz ye ri ni bul mu� -
tur. En bü yük ga ye miz buy du” di yor.

Hamdi Co� kun p� nar önem li bir
me saj ver me yi de ih mal et mi yor:
“Bu ra s�, kent li le rin, ko nuk la r� m� z�n
sa hip ç�k ma s� n� bek le di �im bir gü -
zel lik. On lar dan çok �ey bek li yo rum.
Ko nuk la r� m� z�n ho� ça va kit ge çir me -
le ri için gay ret gös te ri yo rum. Çün kü
on la r�n mut lu ol ma la r� n� is ti yo rum.”
� US TA SA NAT ÇI ZA MAN DA

YOL CU LU �A ÇI KA RI YOR
Me kâ n�n gü zel li �i ne gü zel lik ka -

tan önem li bir un sur dan da bah set -
me den geç me mek ge rek. Ana do lu
Ya ka s� ço cu �uy ken gön lü nü kap t�r -
d� �� mü zik u� ru na yelde �ir men le riy -
le sa va� m�� sa nat a�� �� d�r Gü ven Ay -
d�n. 1937’de Üs kü dar’da ba� lar ha -
yat hi kâ ye si. Mü zik a� k� a��r ba sar.
Ancak bu a�k ona bi raz pa ha l� ya pat -

lar. Eve al�n ma d� �� için
Yo �urt çu Par k�’nda sa -

bah la d� �� bank la r�
unut maz. Be yo� -
lu’nda çal ma ya
ba� lar. Mü zik, bu
a�k kar �� s�n da
faz la ka y�t s�z kal -
ma ya cak t�r. “1965

y� l�n da yerli or kes -
tra n�n ad�m ata ma d� -

�� yer” di ye ta rif et ti �i
Hil ton’da sah ne al ma ya ba� lar. Çok

be �e ni lir. Y�l lar ca ça l� ��r bu na di de me -
kân da. 

Gü ven Ay d�n TRT �s tan bul rad yo -
sun dan emek li. TRT’de sa nat ad� na
önem li ça l�� ma lar ya par, ö� re nir, ö� re -
tir. Eb ru ve Pe lin ad�n da iki de k�z ev lat
ye ti� ti rir. �ki si de mü zis yen olur. Eb ru
Ay d�n bir müzik al bü mü ç� ka r�r.  Gü ven
Ay d�n k�zlar�n�n iki si nin de mü zis yen
ol du �u nu be lir tir ken �u nu da ek le me yi
unut muyor: “On lar iyi mü zis yen ler. �yi
mü zis yen ler ol duk la r� için isim le ri bel li
de �il.”

Bu ce vap as l�n da Gü ven Ay d�n’�n
mü zi �i mi ze yö ne lik bir ele� ti ri si ni te li -

�in de. Ayd�n, aralar�nda Tar kan, Co� kun
Sa bah, Y�l d�z Til be ve Bu lut suz luk Öz -
le mi’nin so lis ti Ne jat Ya va �o �ul la r�’n�n
yer ald��� Türk mü zi �i nin önem li ses le -
rini, sa nat ç� la r�  be �e ne rek din li yor. 

Gü ven Ay d�n, “Tüm Za man la r�n
Mü zi �i” ad l� prog ra m�y la her Çar �am ba
ve Cu ma Sak l� Kö�k’te. Pi ya no suy la ic -
ra et ti �i muh te �em mü zi �iy le al� yor gö -
tü rü yor si zi geç mi �e, fark l� co� raf ya la ra.
Ma �al la h� var Gü ven Üs ta d�n, dur du rak
bil mi yor. Y�l la r�n ver mi� ol du �u us ta l�k
ve sa na t� na olan a� k�y la aç�k la mak ge rek
bu özel li �i ni. Sak l� Kö�k’te or tam gü zel,
mü zik gü zel, am bi yans da öy le… Ken -
di ni zi özel his set me niz için her �ey ye -
rin de.

27 OCAK - 2 �UBAT 2012YA �AM 11

Ya�anmı�lıkları, tarihi dokusu, dekorasyonu, müzi�i ya da damak tadıyla yani bir veya birkaç yönüyle üzerinizde iz
bırakan mekânlar ku�kusuz vardır. Peki, size, ‘Bunların hepsini birarada buldu�unuz bir mekân var mı?’ diye sorsak

acaba cevabınız gönülden verilmi� bir ‘evet’ olur muydu? Saklı Kö�k, tarihi dokusu, müzi�i ve lezzetleriyle
Kadıköy’ün kalbinde göze, kula�a, dama�a kısacası ruha hitap eden e�siz bir mekân. Hele de yılların eskitemedi�i

usta sanatçı Güven Aydın’dan piyano e�li�inde tüm zamanların müziklerini dinlemek mekâna ayrı bir tat veriyor.

Kad�köy’ün kalbinde
SAKLI MEKÂN
Kad�köy’ün kalbinde
SAKLI MEKÂN
Kad�köy’ün kalbinde
SAKLI MEKÂN
Kad�köy’ün kalbinde
SAKLI MEKÂN
Kad�köy’ün kalbinde
SAKLI MEKÂN
Kad�köy’ün kalbinde
SAKLI MEKÂN

Gü ven Ay dın, Saklı Kö�k’e gelenleri
piyanosuyla zamanda yolculu�a çıkarıyor.
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DOKTORUNUZ
YAZIYOR 

DOKTORUNUZ
YAZIYOR

ME ME kan se ri nin cer ra hi te da vi sin de ki
ge li� me le ri an lat t� �� m�z ya z� m� za de vam
edi yo ruz. 
Ge nel ola rak me me ona r�m la r� 2 grup ta
de �er len di ri le bi lir: 
I-Ya ban c� ma ter yal (pro tez kul la n� m�) ile 
a. Si li kon pro tez kul la n� m� 
b. Do ku ge ni� let me ile bir lik te pro tez kul -
la n� m� 
c. Pro tez le bir lik te ve ya tek ba �� na s�rt
do ku su (La tis si mus dor si fle bi)    
kul la n� m� 
II- Ken di do ku la r� kul la n� la rak 
a. Ka rın do ku su (TRAM
flep) kul la nı mı. Bu gün
için en çok kul la n� lan
yön tem dir. Nor mal de
es te tik ka r�n ger me
ame li ya t�n da at� la cak
olan do ku me me ona r� -
m�n da kul la n�l mak ta d�r.
Böy le ce has ta me me
ona r� m� ile bir lik te ka r�n
es te ti �i ol mak ta d�r. 
b. Ser best do ku ak ta -
rım la rı: Mik ro cer ra hi uy -
gu la ma lar ol ma s� ne de -
niy le a��r ame li yat lar d�r. 
Tüm yön tem le rin ken di -
ne gö re avan taj la r� ve
sa k�n ca la r� var d�r. Kul la -
n� la cak tek ni �in se çi mi
he ki me ve has ta ya ba� l� d�r. Pro tez ile
ona r� m�n en bü yük avan ta j� nis pe ten ko -
lay bir ame li yat ol ma s� d�r. Ço �u has ta
me me nin al�n ma s� cer ra hi sin den do la y�
za ten b�k m�� t�r ve da ha faz la h�r pa lan -
mak is te mez. An cak bu nun en bü yük de -
za van ta j� ön ce lik le rad yo te ra pi ya p�l m��
alan da kul la n� la maz lar ve e�er da ha son -
ra s�n da rad yo te ra pi ya p�l acak sa pro tez
kul la n� m� uy gun de �il dir. Ay r� ca es te tik
so nuç la r� da çok iyi de �il dir. Ne ka dar
ana to mik �e kil li pro tez ler de kul la n�l sa
me me ler ya r�m dün ya gi bi yu var lak gö rü -
nür. Oy sa me me nin �ek li ko nik dir. Ay r� ca
di �er me me y�l lar için de de �i �im ge çi rir -
ken pro tez li ta raf sa bit ka l�r. Kan ser li böl -
ge de pro tez var l� �� n�n ver di �i psi ko lo jik
te dir gin lik de bir de za van taj d�r. Ka r�n
böl ge si gi bi ken di do ku la r�y la ona r� m�n
pek çok avan ta j� var d�r. Her �ey den on -
ce do ku si zin do ku nuz dur, ya ban c� mad -
de yok tur ve �ek li de çok da ha gü zel dir.
Y�l lar için de kar �� ta raf la ay n� ev ri mi ge çi -
rir ler. Rad yo te ra pi ya p�l ma s� na en gel de -
�il dir. Ay n� za man da ka r�n böl ge niz ger -
gin ve be li niz in ce ha le ge lir. De za van ta -
j� ise nis pe ten a��r bir ame li yat t�r. En az 2

gün has ta ne de yat mak ve 1 haf ta ev de
din len mek ge re kir. 6 haf ta da ka r�n kor -
se si ta k� l�r. 
Pro tez kul la n� l�r ken han gi yön te min ter -
cih edi le ce �in de do ku de fek ti nin mik ta r�
önem li dir. Bu nun için köp rü cük ke mi �i
ile me me al t� kat lan t� me sa fe si sa� lam ve
mas tek to mi li ta raf ta öl çü lür. Ara da ki fark
do ku de fek ti ni gös te rir. 
1-Si li kon pro tez kul la nı mı: Do ku de fek -
ti sa� lam ta ra fa gö re 5 cm.den az sa uy -
gu la na bi lir. Pro te zi ör te cek ye ter li do ku
bu lun ma s� ge re kir. Uy gu la ma s� nis pe ten

ko lay d�r. Ya pay bir
gö rün tü ye ne den ola -
bi lir. 
2-Do ku ge ni� let me
ile bir lik te pro tez
kul la nı mı: Do ku de -
fek ti 7-8 cm. ka dar sa
ya p� la bi lir. Pro tez pe -
ri yo dik ola rak �i �i ri lir.
Bu yön tem le ye ter li
pro jek si yo nu sa� la -
mak zor dur. 
3-Pro tez le bir lik te
ve ya tek ba �ı na sırt
do ku su (La tis si mus
dor si fle bi) kul la nı -
mı: Do ku de fek ti 7-8
cm.den faz la ise ek
do ku des te �i ni sa� -

lar. Kü çük me me ya p� la cak sa pro te ze
ge rek du yul ma ya bi lir. Fa kat ge nel de
pro tez des te �i ne ih ti yaç du yu lur. Bü yük
de ri ada s� n� ge rek me di �i an�n da ona r�m -
lar da kü çük ke si ile en dos ko pik ola rak
flep kal d� r� la bi lir. 
4-Ka rın do ku su (TRAM flep) kul la nı -

mı: Me me ona r� m�n da en çok kul la n� lan,
en po pü ler olan tek nik tir. Nor mal de ka r�n
ger me ame li ya t�n da at� la cak olan do ku
bu ra da me me ona r� m�n da kul la n� l�r. Has -
ta n�n ka zan c� iki ta raf l� d�r. Bir ta raf tan
me me si ken di do ku su ile do �al ola rak
ona r� l�r ken kar n� da ge ril mi� olur. 
5-Ser best do ku ak ta rım la rı: Ser best
TRAM flep, ser best glu te al (kal ça) flep -
ler, ser best Ru bens flep gi bi.
6-Anın da Ona rım: Ön ce ge nel cer rah lar
me me de ri si ni ko ru yan mas tek to mi ya -
par lar. Ay n� se ans ta plas tik cer rah lar de -
vam ede rek me me yi ona r�r lar. Böy le ce
has ta lar mas tek to mi nin psi ko lo jik trav -
ma s� n� ya �a maz lar. Es te tik so nuç la r� çok
da ha iyi dir. Be lir li �art la r� ta �� yan her ol -
gu da uy gu la na bi lir. Son ra s�n da rad yo te -
ra pi ve ke mo te ra pi uy gu la ma s� na en gel
te� kil et mez ler. 

Prof. Dr. Fuat YÜKSEL
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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

Okullarda dönem sonlar�, ö�renciler için
oldu�u kadar, anne-babalar için de heyecan�n
ve endi�enin artt��� zamanlard�r. S�navlar�n

bitmesi ve tatil programlar�n�n konu�ulmaya
ba�lanmas�yla okul, çocuklar için daha e�lenceli bir
yer halini al�r. Ancak karnenin nas�l olaca��,
evdekiler taraf�ndan nas�l kar��lanaca�� gibi sorular
nerdeyse hepsinin kafas�n� kurcalar. Öyle ya, anne
babalar�n s�k s�k dile getirdi�i gibi;

“Biz anne baba olarak elimizden gelen her �eyi
yap�yoruz. Senden tek beklentimiz notlar�n�n iyi
olmas�.”

“Ablan bizi hiç üzmemi�ti. Ama sen?...”
“Veli toplant�s�na gitti�imde ö�retmenlerinden

iyi �eyler duymak istiyorum art�k.”
“�yi bir meslek sahibi olamazsan nas�l bir

hayat�n olaca��n� iyice bir dü�ün!” 
“Bizim zaman�m�zda annemiz okulun

yolunu bile bilmezdi, ya �imdi? Proje
ödevlerini zaman�nda yeti�tirebilmen
için günlerdir u�ra��yoruz”

“Bana en güzel hediye, alaca��n
iyi bir not. Ba�ka bir �ey istemem”

Bu cümleler kula��m�za hiç de
yabanc� gelmiyor de�il mi? Hatta
geçmi�te kalm�� olsa da birço�unu biz
de kendi anne-babalar�m�zdan duymu�
olabiliriz. Acaba ne oluyor da kendimizin
duymaktan hiç ho�lanmad���m�z,
omuzlar�m�za fazlaca yük bindirmi� olan bu sözler,
a�z�m�zdan çocuklar�m�za kolayca ç�k�veriyor? 

Elbette çocuklar�n�n ba�ar�l� olmalar� tüm anne
babalar için önemlidir, bu onlar� mutlu eder. Verilen
mesajlar�n alt�nda, çocuklar�n daha iyisini yapmaya
yöneltmek, daha çok çabalamalar�n� sa�lamak niyeti
yatar. Ancak;
• Çocu�un ald��� not, dönem sonu getirdi�i karne
gerçekten onun hayattaki ba�ar�s�n�n tek göstergesi
midir?
• Acaba ailenin notlara yükledi�i anlam ne kadar
gerçekçi? Gerçekten al�nan kötü bir not, tüm
akademik hayat�n ba�ar�s�z olaca�� ve arkas�ndan
mutsuz bir hayat�n habercisi midir?
• Çocu�un ba�ar�s� ya da ba�ar�s�z olu�u, anne
babalara ne ifade etmektedir? Acaba çok derinlerde
anne-baba olarak kendi ba�ar�lar�n�n da bir
göstergesi gibi alg�lan�yor olabilir mi? 
• Ba�ar�s�zl�klar� kar��s�nda çocu�a kar�� gösterilen
k�zg�nl���n alt�nda asl�nda anne-babalar�n çocuklar�
ile ilgili gelecek kayg�lar� yat�yor olabilir mi?
Çocu�umuz kötü bir not ald���nda verdi�imiz
tepkinin �iddeti ve hissettiklerimiz, belki de
yukar�daki sorular�n cevaplar�yla ba�lant�l� olabilir.
Bu sorular� sormak ve üzerinde dü�ünmek konuya

farkl� bir pencereden bakabilmemize yard�mc�
olabilir.
Çocu�un ders ba�ar�s� ve karne notlar� ile ilgili
akl�m�zda bulundurmam�z gereken birkaç önemli
noktan�n alt�n� çizmekte yarar görüyoruz;
• Karne notlar� çocu�a aittir. Ba�ar�s�zl�ktan
üzülmesi ve ba�ar�dan keyif almas� gereken ki�i
çocuktur.
• Hiçbir çocuk ba�ar�s�z olmay� istemez. Ço�u
zaman üzüntülerini ve hayal k�r�kl�klar�n� gizlemek
için konuyu önemsemiyormu� gibi davranabilir.
• Aile içinde “Ba�ar�”n�n ne oldu�u aç�kl��a
kavu�turulmal�d�r. Bu konu dönemin ba��nda
konu�ulmal�d�r. 
• Anne baba olarak bu y�ldan ne bekliyoruz, kendisi
bu y�l için ne gibi hedefler koyuyor? Örne�in

matematik notum 4’ten dü�ük olmayacak
ya da ödevlerimi yard�ms�z

yapaca��m, gibi.
• Dönemin ba��nda çocu�un

kendi için koydu�u hedefler
ayda bir kez gibi rutin
aral�klarla onunla birlikte
de�erlendirilmelidir. Bu
de�erlendirme net ve somut

cümlelerle yap�lmal�d�r.
Çocu�un kendi kendini

de�erlendirmesine de olanak
sa�lanmal�d�r. Ula�abildi�i

hedeflerle ilgili anne-baba taraf�ndan takdir
edilmelidir. Ula�amad��� hedeflerle ilgili
konu�ulmal� ve yeni dönemde bununla ilgili yeni
stratejiler geli�tirmesi için destek olunmal�d�r.
• Anne-babalar�n çocu�unu en iyi tan�yan ki�iler
olarak kafalar�ndaki ideale göre de�il, çocu�un var
olan becerileri ve kapasitesine göre hedefler
olu�turmalar� çok önemlidir.
• Hedefler çocuk için ula��labilir olmal�d�r. (Belli bir
ders ortalamas� 40 olan bir çocuk için hedef
öncelikle 45 alabilmesi gibi) Küçük ad�mlarla
ilerlemek daha gerçekçidir. Ufak da olsa kazan�lan
ba�ar�lar çocu�u mutlu eder ve daha iyisini yapmak
için motive olur.
• Belirlenen hedefler sadece not ile ilgili
olmamal�d�r. Daha çok kitap okumak, okuldaki bir
tak�ma girebilmek, olumlu davran��lar da çocuk için
önemli hedefler aras�ndad�r.
Tüm ö�rencilere ve anne babalara ödev ve proje
ko�turmacas�na ara verebildikleri, rahat bir nefes
ald�klar� ve birlikte e�lenceli zaman geçirdikleri
huzurlu bir tatil diliyoruz…
Psik. Dan. A�k�n KOÇ Uzm. 
Psik. Dan. Asl�han MOROVA
(AYNA E�itim ve Psikolojik Dan��ma Merkezi)

118-Y Li ons Ana do lu Ya ka s� Fe de ras -
yo nu ça ��n aman s�z has ta l� �� Alz he -
imer’a top lum sal du yar l� l�k ve far k�n -

da l�k ya rat mak ama c�y la,18 Ocak Çar �am ba
gü nü Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi’nde “Her
Yö nü ile Alz he imer” ko nu lu hal ka aç�k bir
pa nel dü zen le di.

Mo de ra tör lü �ü nü Mir’at Ana dol’un
yap t� �� pa ne le ko nu� ma c� ola rak Nö ro log

Dr. Sa fi ye Bil gin, Psi ko te ra -
pist Ay �e Özal ku� �a -
hin, Alz he imer Der -
ne �i Ge nel Mü dü -
rü Fü gen Ku ral,
Avu kat R�d van
Eyü bo� lu ve Do -
�a Ba k� mev le ri
Ge nel Mü dü rü

Vil dan Kan de mir ka t�l d�. Ka -
d� köy hal k� n�n bü yük il -

gi gös ter di �i et kin lik -
te, Li on lar üç sa at

bo yun ca mer di -
ven ler de otur ma -
ma la r� için iz le yi -
ci le re yer le ri ni

ver di ler. Pa nel de
ça ��n aman s�z has ta -

l� �� Alz he imer’�n ka -
ran l�k tü ne lin de bo �u �an

has ta ya k�n la r� na; has ta ya na s�l
dav ra na cak la r�, �ef ka tin öne mi, has ta l� ��n
iler le yi �i  ve ev re le ri, iler le yen saf ha lar da
al�n ma s� ge re ken hu ku ki ön lem ler ve va si
be lir len me si, has ta ya k�n la r� n�n self-mo ti -
vas yo nu ve psi ko lo jik ih ti yaç la r� n�n ya n� s� -
ra ya k�n la r� için ba k� me vi se çer ken dik kat
edil me si ge re ken hu sus lar hak k�n da de �er li
bil gi ler ve ril di. Top lan t� ge le nek sel Li ons
te �ek kü rü ve ik ra m� ile son lan d�.

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

HAY VAN sa hip le ri nin en çok ya k�n d�k la r� ko nu lar dan
bi ri ol du �u için bu haf ta a��z ko ku su na ili� kin k� sa
ba z� te mel bil gi ler ver mek is ti yo rum. Her can l� için
a��z önem li dir an cak hay van lar için a��z ya �am la r� n�n
çok bü yük bir bö lü mü nü kap sar. Do la y� s�y la a��z da
olu �an her han gi bir has ta l�k ya �am stan dar d� n� bo -
za cak ve hay va n� n� z�n sü rek li bir a� r� ya �a ma s� na,
mut suz ol ma s� na ve sa� l� �� n�n bo zul ma s� na ne den
ola cak t�r. Olu �an bu a��z lez yon la r� ge li� tir di �i ko ku
ne de niy le de sa hi bi ni de ra hat s�z ede cek tir. Hay van -
lar gün için de ye mek, ke mir mek, ta �� mak, oy na mak
ve bir çok ak ti vi te için a��z la r� n� ve do la y� s�y la di� le ri -
ni kul la n�r lar. Bu ak ti vi te le rin azal ma s� ya n�n da a��z -
dan ge len ko ku ke di ve ya kö pe �i ni zin a��z için de ki
un sur la r�n da bir has ta l�k du ru mu nun var l� �� n� gös te -
rir. Hay va n� n� z�n a� z�n dan kö tü bir ko ku nun gel di �i ni
fark et tiy se niz mut lak su ret le ve te ri ner he ki mi ni ze
da n�� ma l� s� n�z. A��z için de ki has ta l�k sa de ce a��z
için de s� n�r l� ola bil di �i gi bi sis te mik bir has ta l� ��n yan -
s� ma s� ve ya d� �a vu ru mu da ola bi lir. A��z ko ku su na
ne den olan en yay g�n has ta l�k
ha li pe ri odon tal lez yon lar d�r
ve ge nel de di� ta� la r� ile be ra -
ber bu lu nur. Hay van la r�n yak -
la ��k yüz de 50-80’in de yay g�n
ola rak göz le nir. A��z sa� l� �� n�n
bo zul ma s� ilk ola rak di� ta� la -
r� n�n var l� �� ile ba� lar, di� ta� -
la r� di� et le ri nin il ti hap lan ma s� -
na ve çe kil me si ne ne den olur.
Il ti hab l� di� et le ri di� ta� la r� ta -
ra f�n dan iti le rek di� kök le ri nin
aç� �a ç�k ma s� na, do la y� s�y la
çü rü me si ne, sal lan ma s� na hat -
ta ile ri a�a ma lar da ken di li �in den dü� me si ne ne den
olur. Bun la r�n ha ri cin de olu �an bu en fek si yon kan
do la �� m� na ka r� �a rak sin si bir �e kil de ka ra ci �er, böb -
rek ve kalp ka s�n da en fek si yon odak la r� n�n olu �u mu -
na ne den ola bil mek te dir. Pe ri odon tal has ta l�k lar da
en s�k göz le nen be lir ti ler �un lar d�r: A��z ko ku su, a� -
z� n� sü rek li ka �� mak is te mek, i� tah azal ma s� ya da
sert g� da la r� ye me yi red det me, sal ya ar t� ��, a��z çev -
re sin de ve pa ti uç la r�n da sal ya ku ru ma s� na ba� -
l� ka buk lan ma ve renk de �i �ik li �i, za man za man a��z
ka na ma la r�, di� et le rin de �i� kin lik, a�� r� k�r m� z� l�k, bu -
run ak�n t� s�, a��z �s� s� n�n art ma s�. 

Di� ta �� ve di� eti en fek si yo nu nun olu �u mun da
kon ser ve ve ev ya p� m� yu mu �ak g� da lar la bes len me -
nin çok bü yük et ki si var d�r. Bu tarz bes len me al�� -
kan l� �� na sa hip ke di ve kö pek ler de di� ta �� ve a��z içi
lez yon la r� ku ru ma ma ile bes le nen hay van la ra oran la
da ha faz la göz len mek te dir. Ta� olu �u mu nu ke di ve
kö pe �i ni zin di� le ri ni pe ri yo dik ola rak f�r ça la ya rak, a��
vb. sa� l�k kon trol le ri s� ra s�n da ve te ri ner he ki mi niz den
a��z içi nin kon tro lü nün ya p�l ma s� n� is te ye rek en gel le -
ye bi lir ya da er ken te� his edil me si ni sa� la ya bi lir si niz.
Di� ta� la r� n�n var l� �� n� da a��z içi nin mut lak su ret le he -
kim ta ra f�n dan te miz len me si, en fek si yon var l� �� n�n da
da yi ne he kim kon tro lün de an ti bi yo tik ve di �er ilaç -
lar la te da vi si sa� lan ma l� d�r. Yu ka r� da say d� ��m be lir -
ti le ri gör dü �ü nüz de ya da hay va n� n� z�n a� z�n dan kö -
tü bir ko ku gel di �i ni fark et ti �i niz de he men ve te ri ner
he ki mi ni ze ba� vu run ak si tak dir de iler le yen a��z içi
en fek si yon lar di �er sis te mik or gan la ra ha sar ver mek
su re ti ile da ha komp li ke ve dö nü �üm süz sa� l�k so -
run la r� na ne den ola bi lir. Ye ni den gö rü� mek üze re
ho� ca ka l�n.

DOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZ
KEDİ VE KÖPEKLERDE

AĞIZ KOKUSU

EV CİLEV CİLEV CİLEV CİLEV CİLEV CİL

KANSER SONRASI MEME
ONARIMI (REKONSTRÜKSİYONU) 

KARNE ZAMANI

Alzheimer hakkında bilgi verildi 

Aytaç Sedat KAVAL
(Veteriner Hekim
Cerrahi Uzmanı)

Rasimpa�a Gönüllü Evi’nde ilk karne sevinci
ya�andı. Gönüllü Evi’nde 20 Ocak Cuma günü

anasınıfı ö�rencileri hayatlarının
ilk  karnelerini sevinç içinde aldılar.
Veliler de çocuklarının bu ilk karne

alı�larında duygulu anlar ya�adı.

Rasimpaşa’da karne heyecanı
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Tür ki ye Vo ley bol Fe de ras yo nu Böl ge sel Ba -
yan lar Li gi J g ru bun da oy na nan maç ta Ko me
Ka d� köy Genç lik A ba yan vo ley bol ta k� m�

ikin ci ma ç�n da Sa man yo lu eki bi ni 3-0 gi bi net bir
skor la ye ne rek 2. ma ç�n dan da 3 pu an la ay r�l ma s� -
n� bil di.

Bur han Fe lek Spor Sa lo nu’nda oy na nan ma ça
Zey nep, Be nil, �ey ma, Ben gin, I��n su, Bü� ra al t� l� -
s�y la ba� la yan Ko ne Ka d� köy Genç lik, li be ro lar
Ful ya ve Gü lay’�n da ge tir di �i gü zel man �et ler ve
Ben gin ile I��n su’nun hü cum la r�y la ilk se ti 25-16
ka za na rak 1-0 öne geç ti.

Ma ç�n ikin ci se tin de de h�z l� ba� la yan ko ne ka -
di köy genç lik  bu set te ra ki bi ni ade ta sürk la se et ti
ve se ti 25/ 11 ka za na rak 2-0 öne geç ti.

Ma ç�n 3. ve son se ti ne Ba har ve Ce ren’i ala rak
ba� la yan Ka d� köy eki bi, bu set te I��n su’nun et ki li
ser vis le riy le ba �a r� s� n� sür dür dü. Ce ren’in or ta dan
yap t� �� hü cum la r�n da ra kip sa vun ma ta ra f�n dan ç� -
kar t� la ma ma s� so nu cun da bu se ti de 25-22 ala rak
ma ç� 3-0 ka zan ma s� n� bil di.

Maç tan son ra Ko ne Ka d� köy Genç lik Vo ley bol
ta k�m la r� ba� an tre nö rü Can Ça vu �o� lu, “�lk iki
ma ç� m� z� pu an kay b� na u� ra ma dan ka pat ma m�z
çok önem liy di ve bu nu ba �ar d�k. Önü müz de ki haf -
ta g ru bu muz da 1 set ave ra j�y la bi zi ge çen Ata �e hir
Be le di ye si ile ma ç� m�z var. O maç tan da 3 pu an al -
mak için va r� m� z� yo �u mu zu or ta ya ko ya ca ��z.
Yolumuza devam edece�iz. K�z la r� ma gü ve nim
son suz. Hep si çok h�rs l� ve ye te nek li ler. Bi ze bu
ma ra ton da des te �i ni esir ge me yen her an ya n� m�z -
da olan Ku lüp Ba� ka n� m�z �l ker Ha be �o� lu ve Vo -
ley bol �u be Ba� ka n� m�z Yu suf Bo yat’a te�ekkür
ediyorum” diye konu�tu.

Ka d� köy’ün spor adam la r�n dan, ay n� za -
man da �çe ren köy �d man Yur du Ku lü -
bü’nün yö ne ti ci si olan Ve dat Ça k� -

ro� lu, ama tör spor ku lüp le ri nin unu tul -
du �u, med ya n�n sü per lig ta k�m la r�
d� ��n da spo ra yer ver me di �i bir or -
tam da Ga ze te Ka d� köy’ün ama tör
spor la r�n ya n�n da ol du �u nu vur -
gu la d�. �çe ren köy �d man Yur du
Ku lü bü’nün viz yo nu, mis yo nu
hak k�n da da bil gi ve ren Ça k� -
ro� lu, yer al d�k la r� ama tör fut -
bol li gin de ba �a r� he def le dik le -
ri nin al t� n� çiz di ama önem li bir
ko nu ya vur gu yap t�: “Bi zim as�l
ama c� m�z; genç le ri mi zi so ka ��n
teh li ke le rin den ko ru mak, kur tar -
mak, on la r�n spor ya pa rak ha yat la -
r� n� do� ru yön len dir me le ri ne fay da l�
ol mak t�r” de di. 

� GA ZE TE KA DI KÖY
SPO RA DES TEK VE R� YOR

�çe ren köy �.Y. Ku lü bü’nün
Ba� ka n� Ve dat Ça k� ro� lu,

Ga ze te Ka d� köy’ün son
y�l lar da ha ber ci lik an la -

m�n da da ha çok ge li� -
ti �i ni ve spor say fa -
s�n da ka li te nin art t� -
�� n� da söy le di. Di �er
say fa la r�n da da ha sos -
yal ko nu la ra yö nel di �i -
nin de al t� n� çi zen Ba� kan
Ça k� ro� lu, Ga ze te Ka d� -
köy’ün spo ra ver di �i des tek ten

ve ka li te sin den do la y� abo ne si ol -
du �u nu ve ta kip et ti �i ni söy le ye -

rek, “Ga ze te le rin spor say fa lar� Fe -
ner bah çe’yi, Ga la ta sa ray’�, Be�ikta�’�

ve di �er le ri ni ya z� yor. Pe ki bi zim far k� -

m�z ne ola cak? Ken di sem ti miz de ki spor fa ali -
yet le ri ni kim ya za cak? �n san lar bu nu me rak edi -
yor fa kat bu la m� yor. �n san lar ken di ma hal le si -
nin ama tör ta k� m� n�n du ru mu nu me rak eder” di -
ye ko nu� tu.

� SPOR, ÇO CUK VE GENÇ LE R�
ZA RAR LI �EY LER DEN KO RUR

Ba� ka n Ve dat Ça k� ro� lu, yö ne ti ci si ol du �u
�çe ren köy �.Y. Ku lü bü’nün böl ge nin kök lü ve
otur mu� spor ku ru lu� la r�n dan bi ri ol du �u nu,
Ku lü bün böl ge nin ge li �i mi ne spor cu ye ti� tir me
ba k� m�n dan da fay da l� ol ma ya ça l�� t� �� n� söy le -
di. Ça k� ro� lu, geç mi� te bir çok gen ci pro fes yo -
nel ve di �er ama tör lig ta k�m la r� na ka zan d�r d�k -
la r� n�, ara la r�n da Tür ki ye’nin ta n� d� �� y�l d�z la r�n
da bu lun du �u nu be lirt ti. Ge li �en, de �i �en ya �am
ko �ul la r� n�n iyi yön le ri nin ya n� s� ra olum suz

yön le ri nin de bu lun du �u nu, özel -
lik le ge le ce �i miz olan ço cuk

ve genç le rin be den ve ruh
ge li �i mi nin sa� l�k l� �e kil -

de sa� lan ma s� için spo -
run çok önem li ol du �u -
nu vur gu la yan Ve dat
Ça k� ro� lu, “�çe ren köy
�.Y. Ku lü bü bu amaç la
var ve semt genç li �i ni
spo ra yön len dir me ye,

on la r� kö tü lük ler den, za -
rar l� �ey ler den korumaya

ça l� �� yor. Ev lat la r� m� za
spor ah la k� n� bu ra da ve ri yo -

ruz” de di. 
Ça k� ro� lu, �çe ren köy �.Y. Ku lü -

bü’nün A ta k�m d� ��n da U-13,14,15,16,17,19
ka te go ri le rin de de mü sa ba ka la ra ka t�l d� �� n� söy -
le ye rek, yet ki li ma kam lar da ki gö rev li le re de
ses len di ve ama tör ku lüp le re da ha faz la des tek
ol ma la r� n� is te di.
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Taçspor Tesisleri yine önemli bir turnuvaya ev sahipli�i
yapacak. Türkiye’de tenis sporunun kalbinin attı�ı
yerlerden biri olan Taçspor Tesisleri’nde yapılacak

turnuva, Türkiye’de tenisin gelece�i için önemli dönüm
noktalarından biri olarak kabul ediliyor.

23-28 Ocak 2012 tarihleri arasında Türkiye Tenis
Federasyonu’nun düzenlemi� oldu�u 12 Ya� Kı� Tenis 

Turnuvası’na Taçspor Kulübü ev sahipli�i yapacak.
Yakla�ık 170 sporcunun katılımıyla düzenlenen turnuvanın
eleme maçları 21-22 Ocak 2012 tarihinde yapıldı. 6 gün
sürecek turnuva, 27 Ocak 2012 Cumartesi günü
oynanacak final maçıyla sona erecek. Taç Spor Kulübü
sık sık düzenledi�i tenis turnuvalarıyla ülkemizde tenisin
geli�mesine katkı sa�lamaya devam ediyor.   
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KI� TEN�S TURNUVASI TAÇSPOR KORTLARINDA

Muay Thai �l Temsilcili�i, 2012 yılı
“Büyük ve Gençler Bay-Bayan �stanbul

il seçmeleri” yapacak. 
Muay Thai il Temsilcili�inin 2012 yılı

faaliyet programı do�rultusunda
“Büyük ve Gençler Bay-Bayan

Muaythai �stanbul �l Seçmeleri  27-28-
29 Ocak 2012 tarihlerinde Eyüp Kapalı
Spor Salonu’nda yapılacak. Finaller 4-5
�ubat 2012 tarihlerinde Ahmet Cömert

Spor Salonu’nda gerçekle�tirilecek.
MUAY THA�’N�N GEÇM��� B�NLERCE

YIL ÖNCES�NE UZANIYOR
Muay Thai’nin geçmi�i binlerce yıl
öncesine uzanıyor. Muay Thai bir

sava� sanatı ve ya�am biçimi olarak
ifade ediliyor. Muay Thai yarı�maları ilk

defa Siam Kralı Parchao Sua
tarafından 1697 ile 1709 yıllarında ülke

genelinde yapılmaya ba�landı. 1930
yılında ilk defa 20 ülke bir araya

gelerek eldiven takıldı ve kural ve
kaideleri resmen ilan edildi. Muay Thai;

1930 yılından sonra silahlı savunma
sanatı Muay Boran, yarı�ma ring sporu

Muaythai ve danslı
aerobik-fitnes Muay

Aerobik olmak
üzere üç bölüme
ayrıldı. Muay Thai

günümüzde
dünyada

popülaritesi en
yaygın ring sporları

arasında yer alıyor.
Türkiye’de Muay Thai spor

dalı 1999’da Hasan Yıldız’ın,
Uluslararası Amatör Muay Thai

Federasyonu (IAMTF) ile ve Tayland
Büyükelçili�i ile birlikte giri�imde

bulunmasıyla ba�ladı.
Bu süre içinde 1999’da �ngiltere’de

Avrupa Muay Thai temsilciler
toplantısına Hasan Yıldız katıldı ve
Muay Thai’nin Türkiye temsilcili�i

görevine atandı. Yıldız, ayrıca Muay
Thai antrenör ve hakem seminerlerine
katıldı. 2001 yılında yine �ngiltere de

yapılan Muay Thai Antrenörlük kursuna
katılarak ilk Muay Thai spor dalı

antrenörümüz oldu. 2002 yılında IAMTF
Temsilcisi Hasan Yıldız ile Tayland
Büyükelçili�i, Ankara Hilton Otelde

Amatör Muay Thai gösteri
müsabakalarını organize etti. Aynı yıl
ilk defa Türkiye iller arası Muay Thai
gösteri müsabakaları organize edildi
ve federasyon kurulması çalı�maları

ba�ladı.

�çerenköy �dman Yurdu Kulübü Ba�kanı Vedat Çakıro�lu ile Kadıköy’de
amatör sporun sorunlarını ve kulübünün hedeflerini konu�tuk.

KGSK 2’de 2 yaptı

MUAY THAI
BA�LIYOR

T.C.
KADIKÖY BELED�YES�

19 MAYIS KÜLTÜR MERKEZ�
K���SEL GEL���M PROGRAMI

Konferans Dizisi

�nsanlı�ın Yazıya ve Mimariye 
Geçi� Macerası

(Altı Bölümden olu�an görsel bir dizi)
Doç. Dr. Haluk Berkmen

1. �nsanların Afrika’dan Çıkı�ı ve Dünyaya Da�ılımı.
28 Ocak 2012 Cumartesi saat: 16.30 – 18.30

Genetik ilminin verilerine göre insanlar yakla��k 150000 y�l önce Orta Afrika
ormanl�k bölgelerinden ayr�larak kuzeye ve güneye do�ru yay�lmaya

ba�lam��lard�r. 
Alt� dizi halinde sunulacak olan bu görsel macerada insanlar�n çevrelerini ve

kendilerini tan�maya ba�lamalar� ve tek heceli sözcüklerle dü�üncelerini
ifade etmeleri payla��lacakt�r. 

�nsanl���n türeyi�i inançlar�ndan söz edilecek, ilk simgelerden örnekler
verilecektir.

2. Kutsal �nançlar ve ilk Mimari eserler: 03 �ubat 2012 Cuma saat:16.30 
3. Kaya Resimleri ve Semiotik Yazı Türü: 17 �ubat 2012 Cuma saat:

19.00
4. Asya ve Meksika �amanlı�ı: 02 Mart 2012 Cuma saat: 19.00

5. Kök Dil Arayı�ı ve Harf Yazısı: 21 Nisan 2012 Cumartesi saat: 16.30 
6.  Latin Abecesi ve Harflerin Kutsal Anlamı: 27 Nisan 2012 Cuma

saat:19.00

NOT: Konferans salonumuz 60 ki�ilik olup, koltuklar�m�z numaralanm��t�r. 
Yer numaras� fi�lerinizi en erken konferans zaman�ndan 1 saat önce

alabilirsiniz.

ADRES / YER
T.C. KADIKÖY BELED�YES� 19 MAYIS KÜLTÜR MERKEZ�

Bayar Caddesi Yeniyol Sokak No:10 KOZYATA�I
TELEFON: 0216 362 11 05 – 362 11 23
19mayis.Kultur@kadikoy-bld.gov.tr. 

www.19mayis.gen.tr
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Kadıköy
Belediyesi’nin

4 kültür merkezinde
düzenlenen ve bu
yıl ikincisi yapılan

Yarıyıl Çocuk
Tiyatrosu

Festivali’ne çocuklar
büyük ilgi gösteriyor. 

KO�UYOLU'NDAK� Re�at Nuri
Güntekin �lkö�retim Okulu 7. s�n�f

ö�rencileri geçti�imiz günlerde bir
sergi açt�. Ama bu s�radan bir

sergi de�il zira sergide yer alan
“eserler”in hammaddesi

plastik... Evet, Kad�köylü
ö�renciler, çevrelerinden

toplad�klar� pet �i�eleri sanat
dönü�türdü ve ortaya dev
boyutta “geri dönü�ümlü”

heykeller ç�kt�. PACE Çocuk
Sanat Merkezi önderli�indeki

bu çal��man�n ismi de
“Yarat�c� Dokunu�lar ile
At�k'tan Sanat'a Yolculuk"

olarak belirlendi. ��te bu ilginç
heykeller, bugünlerde Tepe

Nautilus AVM’de sergileniyor.
Heykellerin yan�ndaki

panolarda da geri dönü�üm
konusuna dair 

bilgiler
aktar�l�yor. Sömestr  tatilini f�rsat
bilerek anne ve babalar�yla gezmeye
ç�kan ö�renciler de, akranlar�n�n
yapt�klar� bu ilginç heykelleri ilgiyle
izliyor. Dev heykeller, 19 �ubat'a dek
Tepe Nautilus'ta olacak!

● U�ur KARAKADI

Ço cuk la r� hep so kak ta oyun oy nar ken gör me ye
al�� m�� t�r göz le ri miz. Park lar da, sa hil ke nar la r�n da
c� v�l c� v�l oyun oy nar ken on la r� iz le mek ke yif ve -

ri ci dir. An cak k� ��n en so �uk gün le ri ni ya �a d� �� m�z bu
gün ler de so kak lar, park lar ar t�k bom bo�. Ço cuk lar ar t�k
pen ce re cam la r�n da tül le ri ara la ya rak ya r�n oyun oy na ya -
ca �� so kak la r� göz lü yor. Ço cuk la r�n ev le re ha pis ol du �u
bu gün ler de Ka d� köy Be le di ye si’nin 4 kül tür mer ke zin de

ger çek le� ti ri len Ya r� y�l Ço cuk Ti yat ro su Fes ti va li,
ço cuk la ra haf ta içi de oyun iz le me im ka n� n�

sa� l� yor.
Geç ti �i miz y�l il ki ya p� lan Ya -

r� y�l Ço cuk Ti yat ro su Fes ti va -
li’nin bu y�l ikin ci si dü zen le ni -
yor. 23 Ocak-3 �u bat  ta rih le ri
ara s�n da ya p� lan ti yat ro fes ti -
va li ne il gi bü yük. Geç ti �i miz
y�l il ki ya p� lan Ço cuk Ti yat -
ro la r� Fes ti va li, Ha lis Kurt ça
Kül tür Mer ke zi, Ba r�� Man ço
Kül tür Mer ke zi ve Koz ya ta ��

Kül tür  Mer ke zin de ya p� l�r ken
bu y�l fes ti va le Cad de bos tan

Kül tür Mer ke zi de da hil ol du.
Böy le lik le fes ti val, Ka d� köy Be le -

di ye si’nin bü tün kül tür mer kez le ri ne ya y�l m�� ol du.
Fes ti va le, �s tan bul’un en ta n�n m�� ti yat ro la r�n dan �s -
tan bul Ço cuk Sa nat Ti yat ro su, Uy gur Ço cuk Ti yat ro -
su, Ti yat ro Al k��, Ti yat ro Mi e, Sa r� yer Sa nat Ti yat ro -
su  Ti yat ro Lir ve Bi zim Ti yat ro ka t� l� yor. Fes ti val
bo yun ca 72 se ans ta 26 fark l� ço cuk oyu nu oy na n� yor.
Ka t� lan ti yat ro sa y� s� 7. Geç ti �i miz y�l 10 bin ço cu -
�un ti yat ro iz le me f�r sa t� bul du �u fes ti va le bu y�l ka -
t� l� m�n da ha faz la ol ma s� bek le ni yor. 

Ya r� y�l ta ti li nin k� ��n en so �uk gün le ri ne denk
gel me si ne de niy le ta ti le gi de me yen ai le le rin ço cuk la -
r�n ev de s� k� c� gün ler ge çir me me le ri için böy le bir
fes ti val dü zen le dik le ri ni söy le -
yen Ha lis Kurt ça Kül tür Mer -
ke zi So rum lu su �rep Kork maz,
“�s tan bul’da ço cuk ti yat ro la r�
cu mar te si ve pa zar gün le ri
oyun la r� n� ser gi li yor lar. Haf ta
içi ise ço cuk la r�n her han gi bir
kül tü rel et kin li �e ka t�l ma �ans -
la r� yok tu. Biz de iki y�l ön ce
Ha lis Kurt ça Kül tür Mer ke -
zi’nde böy le bir ço cuk Ti yat ro la -
r� �en li �i ha z�r la d�k. Ka t� l�m ol -
duk ça yük sek ti. Biz de di �er kül tür mer ke zin de ça l� -
�an ar ka da� lar la ko nu �a rak böy le bir fes ti val yap ma -
ya ka rar ver dik. Ol duk ça ba �a r� l� geç ti. Bu y�l ise tüm
kül tür mer kez le ri nin ka t� l� m�y la fes ti va li ger çek le� -
tir dik ve ka t� l�m yi ne yük sek ge çi yor. Fark l� ma hal le -
ler de bu lu nan kül tür mer kez le ri sa ye sin de Ka d� -
köy’ün bü yük bir ala n�n da ki ço cuk lar oyun la r� gör -
me f�r sa t� bu lu yor” di ye ko nu� tu.

� ÇO CUK LA RA KAR NE HE D� YE S�
Bu y�l  ikin ci si ya p� lan ve çok sa y� da ço cu �un iz 

le di �i Ya r� y�l Ço cuk Ti yat ro su
Fes ti va li’nde Ha lis Kurt ça Kül tür Mer ke -
zin de bir ilk ya �an d�. Ha lis Kurt ça Kül tür
Mer ke zi’nin bu lun du �u Mer di ven köy Ma -
hal le sin de bu lu nan Ka d� köy Be le di ye si
Bed ri Rah mi Eyü bo� lu Etüt Mer ke zin de

ça l� �an ço cuk la ra kar ne he di ye si ola rak  Ha lis Kurt ça
Kül tür Mer ke zin de  üc ret siz ti yat ro iz le me im ka n�
ve ril di. 

Ya� la r� kü çük olan lar ço cuk ti yat ro la r� na gi der -
ken, ya� ça bü yük olan lar ise ye ti� kin oyun la r� na git -
ti ler. Oyun la r� ço cuk la r� ile be ra ber iz le me ye ge len
ve li ler, fes ti va lin önü müz de ki y�l lar da da de vam et -
me si ni ta lep edi yor lar.

� ALI� VE R�� MER KEZ LE R�N DE DE
E� LEN CE VAR

Sö mestr ta ti li nin key fi ni ya �a yan ço cuk lar için
AVM’ler de de renk li prog -
ram lar var. 20 Ocak-5 �u bat
ta rih le ri ara s�n da Ka d� -
köy’de Op ti mum ve Kozzy
Al�� ve ri� ve Kül tür Mer ke -
zi’ne ge len ço cuk la r� e� len -
ce li sa at ler bek li yor. 

�s tan bul Op ti mum Out -
let, sö mestr ta ti lin -
de mi nik zi ya ret çi -
le ri ni sür priz kar ne
he di ye le ri ve e� -

len ce li ak ti vi te ler ile kar �� l� yor. An ne-
ba ba lar �s tan bul Op ti mum Out let’te bir yan -
dan al�� ve ri �i ni ya p�p bir yan dan ço cu �uy la
bir lik te on lar için özel ola rak ha z�r la nan alan -
lar da; Ka ri ka tür Atöl ye si, Ku ra bi ye Süs le me
Atöl ye si, Gar fi eld Et kin li �i, Ta� Bo ya ma Et -
kin li �i, Yu mur ta Bo ya ma, Mad Si en ce Et kin -
li �i, Taç ve Ka nat Ya p�m Atöl ye si, Par mak
Kuk la, Mum Ya p� m�, De niz Ka buk la r� Atöl -
ye si, Se ra mik Atöl ye si, Çiz gi Ro man Atöl ye -
si, Tu val de Ya� l� Bo ya ma Atöl ye si gi bi e� -

len ce li ve ö� re ti ci atöl ye et kin lik le riy le ço cu �u nun
sos yal be ce ri le ri ni kuv vet len dir ip ya r� y�l ta ti lin de
ke yif li ve e� len ce li bir e�i tim al ma s� n� sa� la ya bi lir.

Ço cuk la r�n ye ni ke �if ler yap ma la r� n� ve ge le ce �i
�e kil len dir me le ri ni sa� la mak, bi lim sel baz l� pro je le -
ri ni te� vik et mek, ara� t�r ma ve ge li� tir me ye te nek le -
ri ni art t�r mak için dü zen le nen 29-31 Ocak ta rih le rin -
de ki e� len ce li bi lim atöl ye le ri ne de tüm ço cuk lar üc -
ret siz ka t� la bi le cek.

Kar ne si ni al�p Op ti mum da n�� ma s� na ge len tüm
mi nik zi ya ret çi ler ay r� ca Op ti mum He di ye Çar k� n�
çe vi re rek sür priz he di ye ler ka za na cak lar.

Kozzy Al�� ve ri� ve Kül tür Mer ke zi de sö mestr
ta ti lin de e� len ce li ve ö� re ti ci et kin lik le ri ile ço cuk la -
r� e�i ti min ke yif li ya n�y la bu lu� tu ru yor. 

Eri me yen Buz gös te ri si, Du yu la r� m� z� Ke� fe de -
lim, Si hir li M�k na t�s, Genç De dek tif ler, At mos fer ve
Öte si-Ro ket bi li mi, �l ginç Tat lar-H�z l� Kim ya et kin -
lik le ri Mad Si en ce Bi lim Atöl ye si, ço cuk lar la bu lu -
�uyor. Sö mestr ta ti li sü re sin ce Kozzy AVM da n�� -
ma s� na kar ne siy le bir lik te ge len tüm ö� ren ci le ri sür -
priz he di ye ler bek li yor.

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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Ö�rencilerin çevre kirlili�ine dikkat çekmek için pet
�i�elerden yaptıkları dev heykeller, Kadıköy'de sergileniyor.
Kadıköylü ö�renciler, ‘atmayın, dönü�türün!’ mesajı veriyor.

Geri dönü�üm heykelleri Kad�köy’de

At�ktan sanata dönü�üm...At�ktan sanata dönü�üm...At�ktan sanata dönü�üm...At�ktan sanata dönü�üm...At�ktan sanata dönü�üm...At�ktan sanata dönü�üm...
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