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Asl� AYHAN

KAMUOYUNDA tartı�malara
neden olan 12 yıllık zorunlu

e�itim için verilen kanun teklifi,
Kadıköy’de düzenlenen eylemle

protesto edildi. Eylemde söz
konusu düzenlemeyle zorunlu

e�itimin aslında 4 yıla
dü�ürülece�i ifade edildi.

� Haberi Sayfa 3’te

�STANBUL Devlet Opera ve
Balesi, sezonun ilk yeni
eseri olarak sahneledi�i

komik opera türünün en iyi
örneklerinden ‘A�k �ksiri’

ile Kadıköy Süreyya
Operası’nda yeniden

seyirci kar�ısına çıkıyor.
� Haberi Sayfa 6’da

Kadıköylü mimar Özberk,
canlı bitkiler ve minik ah�ap

mobilyalardan minyatür
bahçeler yaratıyor. Evinizde ya

da ofisinizde rahatlıkla
bakabilece�iniz bu bahçeler,

do�ayı bir nebze de olsa
yakından ya�amanızı sa�lıyor..

� Haberi Sayfa 14’te

� Yazısı 10’da

Bizim e�itim
sistemimiz akla,

zekâya ve ezbere
dayal�. Duygusal
geli�im, ruhsal

geli�im, sevgi ve
mutluluk gibi �eyler

anlat�lm�yor,
ö�retilmiyor.

�nal AYDINO�LU
� Yazısı 8’de

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

FARKI..?

Muhafazakâr,
özellikle ülkenin

politika
sahnesinde
uzunca bir
süredir s�k
kullan�lan,
yer tutan

bir sözcük. 

SEVMEK
GÜZEL ŞEYDİR

Kadıköy Belediye Ba�kanı Selami Öztürk’ün ba�kanı oldu�u
Sosyal Demokrat Belediyeler Derne�i (SODEM), Avrupalı

parlamenterler ile �stanbul’da bulu�tu. 

Zorunlu eğitim 12 yıl olmalı Aşk İksiri ile büyülenmeye devam
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�� Haberi 11. Sayfada

Los Angeles’ta
düzenlenen

dünyan�n en ‘ünlü’
sinema ödülleri
töreni ‘Oscar’,

2012 y�l�
kazananlar�n�

26 �ubat gecesi
aç�klad�. 

Kad�nlar�n, erkek egemen zihniyete kar��
isyan etti�i gün olan 8 Mart Dünya

Kad�nlar Günü'nde, Kad�köy'de eylemler
yap�lacak, söyle�iler, film gösterimleri

düzenlenecek, kad�n oyunlar� sahnelenecek. 

MUHAFAZAKÂR?
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Kadıköy Belediye
Ba�kanı 

Av. Selami Öztürk,
Fikirtepelilerin
iste�i üzerine
düzenlenen

toplantıya katılarak,
mahalle sakinlerine
uyarılarda bulundu. 

Paspas’ın minik yeşil bahçesi...

ile Avrupalı
parlamenterler buluşması

�� Haberi 5. Sayfada
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Başkan Öztürk’ün konuşmasından satır başları:
� Depremi bekleyen bir ülkede öyle 5 yılı 10

yılı beklemeye gerek yok. 
5 yılda herkes haklarını kullansın.

� Bu plan Büyük�ehir tarafından yapıldı.
Ben planı savunuyorum. Kadir Bey’e de

te�ekkür ettim. ‘Do�ru yaptınız’ dedim.
� Ama 80 metre �artı yanlı�. Bu

hakkın geri alınmasına taraftar de�iliz.

� Çevre ve �ehircilik Bakanlı�ı’nın
depremle ilgili hazırlamı� oldu�u kanun

tasarısı komisyondan geçti. 
Önemli maddeler var.

� Benim size önerilerim: Bir an evvel
anla�maya varınız. 

� Kim hangi müteahhitle anla�mak isterse
onunla anla�sın.

� Bir mimarınız olsun, bir avukatınız olsun,
sözle�meyi onlara gösterin. 

Belediye bakmaz ona.
� Belediyenin müteahhitlere yakın veya
uzak izlenimi vermemesi için en ba�ında

talimat verdim: Hiçbir çalı�anım hiçbir
müteahhidi alıp imara götürmeyecek,

rehberlik yapmayacak. 

SODEM

FiKiRTEPE’DE

�� Haberi 8. Sayfada
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G E  R E K  L İ
KAY MA KAM LIK: 330 60 99
‹L ÇE EMN. MD.: 411 70 05
TOPLUM SA⁄ LIK MRK.: 336 08 28
‹L ÇE M‹L L‹ E⁄‹ T‹M M.: 346 83 68
‹L ÇE NÜ FUS M.: 337 39 93
GENÇ L‹K SPOR  ‹L ÇE M.: 347 32 50
MAL MÜ DÜR LÜ ⁄Ü: 336 05 77
MÜF TÜ LÜK: 336 25 06
AD L‹ YE: 349 79 60-63
TÜ KO DER: 349 85 10
TÜ B‹ DER: 449 26 26
KA DAS TRO MÜD.: 456 32 58
KADIKÖY TAPU MÜD.: 456 32 53-55-57
TAPU ATA�EH�R: 456 32 46-47
SSK Böl ge Müd.: (0216) 565 40 30
PTT Mü dür lü �ü: (0216) 337 44 10
Hay dar pa �a Gar: 348 80 29
‹DO: 0212 444 44 36

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

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

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

658 00 15

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

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

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

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

KADIKÖY BELEDİYESİ
GÖ NÜL LÜ MER KEZLERİ

Gönüllü E�itim Dan. Mrk. 346 57 57
Göztepe Gön. Evi: 346 87 87
Hasanpa�a Gön. Evi: 326 12 80
Rasimpa�a Gön. Evi: 414 67 15
Fikirtepe Gön. Evi: 551 04 07
Kriton Curi Parkı Gön.Evi: 416 41 34
Merdivenköy Gön.Evi: 478 37 12
Moda Gön. Evi: 346 85 18
Suadiye Gön. Evi: 445 60 59
Caddebostan Gön. Evi: 357 58 69
Feneryolu Gön. Evi: 567 45 32
Acıbadem Gön. Evi: 325 78 38
Bostancı Gön. Evi: 361 30 88
Sahrayıcedid Gön. Evi: 411 85 42
Fenerbahçe Gön. Evi: 414 12 11
Erenköy Gön. Evi: 302 71 83
Ko�uyolu Gön. Evi: 340 70 33
Osmana�a Gön.Evi: 450 69 90
Ko�uyolu Mah.Evi Gön.: 326 43 61
Müzik Gönüllüleri: 346 57 57
Tiyatro Gönüllüleri: 346 57 57
Zühtüpa�a Gönüllü Evi: 346 57 57

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

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

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

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

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

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

0216 337 95 25
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KA DI KÖY’DEN
● T� YAT RO

� Ate� li Sa bır (Pos ta cı)
�BB �e hir Ti yat ro la r�’n�n ye ni oyu nu Ate� li Sa -
b�r (Pos ta c�), �i li li ozan Pab lo Ne ru da’n�n, Ka -
ra Ada’da (Is la Neg ra) ya �a d� �� gün ler den bir
ke si ti an la t� yor. Ne ru da ile pos ta c� Ma ri o, Ma -
ri o’nun sev gi li si (son ra ka r� s�) Be at riz ve Be at -
riz’in an ne si Ro sa ara s�n da ya �a nan öy kü, se -
yir ci yi �i ir, a�k, sür gün, do �a, öz lem, s� n�f kav -
ga s� ve fa �izm gi bi kav ram lar la bu lu� tu rur ken,
�i li’de Al len de’nin ik ti dar ol ma s�, Ne ru da’ya
No bel Ede bi yat Ödü lü ve ril me si ve fa �ist Pi -
noc het dar be si gi bi ta rih sel olay la ra da ta n�k -
l�k edi yor. 1994’te “Il Pos ti no / Pos ta c�” ad�y la
si ne ma ya da uyar la nan “Ate� li Sa b�r” be� dal -
da Os car ada y� ol du ve “En �yi Si ne ma Mü zi -
�i” da l�n da Os car’la bu lu� tu. An to ni o Skár me -
ta’n�n yaz d� �� Ra g�p Ya vuz’un yö net ti �i oyun,
29 �u bat - 4 Mart 2012 ta rih le ri ara s�n da Ka -
d� köy Hal dun Ta ner Sah ne si’nde… Oyun da;
Le vent Ök tem, Mert Tu rak, Ay �e gül �� se ver,
Der ya Çe ti nel, Ha mit Eren türk, Ci han Kur ta -
ran, Der ya Y�l d� r�m, Der ya Key ku bat rol al� yor. 
0216 349 04 63
� Son ba ha rı Bek ler ken
Bir gün ka r� n�z si zin kim ol du �u nu zu hat ta
ken di ad� n� bi le unu tur sa ne ya par d� n�z?  Her
�e ye sa hip olan ye ni lik çi ya zar Iris Mur -
doch’un hi kâ ye si ni Sad ri Al� ��k Ti yat ro su sah -
ne ye ta �� yor. Çol pan �l han, Ah met Uz, Ay taç
Öz tu na, Be güm
Nir gö ren, Tan su
Ta �an lar, Ke vork
Tür ker’in oy na d� ��
“Son ba ha r� Bek -
ler ken”, 3 Mart
Cu mar te si sa at
20.30’da Ka d� köy
Be le di ye si Koz ya -
ta �� Kül tür Mer ke -
zi’nde iz le ne bi lir.
0216 658 00 15
� Can
Can Yü cel’in �i ir -
le rin den Gen co Er kal’�n uyar la d� �� tek ki �i lik
oyu nu Ke mal Ko ca türk yö ne ti yor ve oy nu yor.
De sen le riy le Meh met Gü ler yüz müt hi� bir gör -
sel lik ve de rin lik olu� tu ru yor. Oyu nun mü zik le -
ri ni Ay ça Ko ca türk ya p� yor. Çev re dü ze ni nin
S�r r� Top rak te pe ta ra f�n dan ya p�l d� �� oyu nun
���k la r� As l� Ata soy’a ema net. Can Yü cel �i ir le -
ri nin bir çok kat man da ha yat bul du �u oyun 3
Mart Cu mar te si 20.30’da Cad de bos tan Kül tür
Mer ke zi’nde.  0216 467 25 68
� �n san la rım
Us ta oyun cu Gen co Er kal’�n; Nâ z�m Hik met'in
ya p�t la r�n dan uyar la d� �� tek ki �i lik oyu nu ”�n -
san la r�m”, 6 Mart Sa l� gü nü 20.30’da tek gös -
te rim ola rak Ka d� köy Be le di ye si Cad de bos tan
Kül tür Mer ke zi’nde! Gen co Er kal; kur gu sun da
”Mem le ke tim den �n san Man za ra la r�”, “Ku va y�
Mil li ye Des ta n�”, ”�eyh Bed red din Des ta n�”,
”Ta ran ta-Ba bu'ya Mek tup lar”dan bö lüm le re
yer ver di �i oyun da, oza n�n Bur sa Ce za evi’nde
kal d� �� dö nem de ya z� lan �i ir ler ile mek tup la ra
de �i ni yor. 0216 467 25 68
� �a kay la Söy ler Hal dun Ta ner
Tür ki ye’ye ka ba re yi ilk ge ti ren ve bu tü rün en
ol gun ürün le ri ni ve ren us ta ya zar Hal dun Ta -

ner’in eser le rin den Va tan Kur ta ran �a ban,
Göz le ri mi Ka pa r�m Va zi fe mi Ya pa r�m’�n en
can al� c� sah ne le rin den Ali Er do �an’�n kur gu la -
d� �� oyun y�l lar bo yun ca de �i� me den ka lan
zih ni ye ti mi zin ac� ta raf la r� n� tat l� tat l� hic ve di -
yor. Oyun, 2 ve 9 Mart Cu ma gün le ri 20.30’da
Ka d� köy Be le di ye si Ba r�� Man ço Kül tür Mer -
ke zi’nde gö rü le bi lir. 0216 418 16 46
� Ka fa nız Hay rol sun
Geç ti �i miz se zon tek ki �i lik gös te ri si Mat rax
ile bin ler ce ki �i ye ula �an Ze ki Ka ya han Co� -
kun ye ni se zon da “Ka fa n�z Hay rol sun” ad�n -
da ye ni gös te ri siy le iz le yi ci le rin kar �� s� na ç� k� -
yor. 11 y�l l�k rad yo prog ram c� l� ��, yaz d� �� bir -
çok ki tap, yap t� �� te le viz yon prog ram la r� ile
bir çok ba �a r� l� ya p�m da im za s� bu lu nan Ze ki
Ka ya han Co� kun’un bu ye ni gös te ri si, 4 Mart
Pazar 17.30’da Ka d� köy Be le di ye si Koz ya ta ��
Kül tür Mer ke zi’nde. 0216 658 00 15
� Sa va� tan Ba rı� tan
Bi zim Ti yat ro, ku ru lu �u nun 31. y� l�n da, Sa va� -
tan Ba r�� tan ad l� mü zik li oyu nu sah ne li yor.
Bir grup ay d�n-sa nat ç�, te le viz yon için bir di zi
ha z�r la mak ta d�r lar. Ne ki ha z�r la d�k la r� bö lüm -
le ri han gi ka na la gö tür se ler il gi gör me mek te,
da ha s� d�� lan mak ta d�r lar. Çün kü di zi ler ha lin -
de ya y�n lan ma s� is te nen ko nu nun içe ri �i ve
ele al� n�� bi çi mi in san la r� (med ya y�) ra hat s�z
et mek te dir.  Za fer Di per’e oyun da ve mü zis -
yen Ha luk Çe tin e� lik edi yor. “Sa va� tan Ba -
r�� tan”,  4 Mart Pazar 15.30 ve 10 Mart Cu -
mar te si 20.30’da Ka d� köy Be le di ye si Ba r��
Man ço Kül tür Mer ke zi’nde. 0216 418 16 46
� �ems Unut ma!
S�r la r�n, kut sal l� ��n, ai le nin, a� k�n sor gu lan d� ��
ve bu gü ne da ir çok �ey söy le yen bu hi ka ye de,
Mev la na’yla �ems’in hi ka ye si ni, on lar yok ken
ya �a nan la ra odak la na rak an la t�r ken, ai le nin
kut sal l� �� n�, ört bas edi len le ri ni, unut tu rul mak
is te nen le ri sor gu lu yor. Oyun da XI II. yüz y�l
Kon ya’s�n da bir ge ce, Mev la na’n�n evi ne ko -
nuk ge len bir hi kâ ye ci nin o ev de ki bü tün dü -
ze ni na s�l de �i� tir di �i ko nu edi li yor. Oyun,
�ems’in kay bol ma s� n�n ar d�n dan al t� ki �i nin
he sap la� ma la r� n� ele al� yor. �ems Unut ma!, 5
Mart Pa zar te si 20.30’da Ka d� köy Be le di ye si
Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi’nde. 
0216 467 25 68
� A�k Ol sun
Can Yü cel kök le riy le bu top ra �a, in san l� ��n
dü nü ne ya r�n la r� na tu tu nan bir bil ge ozan d�.
�i ir le riy le; ken diy le kav ga eder gi bi dö vü �en
kaç ke li me i� çi si ta n� yo ruz? A�k Ol sun ya �a -
d�k la r�y la, edin dik le ri ni bi rik ti ren bir in sa no� lu -
nun hem gü lünç, hem hü zün lü hem kav ga l�,
hem a�k do lu hi kâ ye si dir. Us ta n�n �i ir ler den
ya p�l m�� �ar k� lar la da be ze li bu gös te ri, 6 Mart
Sa l� gü nü 20.30’da Ka d� köy Be le di ye si Koz ya -
ta �� Kül tür Mer ke zi’nde. 0216 658 00 15

� Yüz ler
Tür ki ye’de bir il ki ger -
çek le� ti re rek �s tan bul
Üni ver si te si Dev let Kon -
ser va tu va r� bün ye sin de
2006-2007 ö� re tim y� -
l�n da Ve ci hi Of lu o� lu
ön der li �in de Pan to mim
e�i ti mi alan grup ka d�n
so ru nu na de �i nen
“Yüz ler” ve bi raz da ha
mi za hi olan “�s kam bil
Ka ��t la r�” oyun la r� n� ser -

gi le ye cek. Pan to mim gös te ri si 7 Mart Çar -
�am ba 18.00’de Ka d� köy Be le di ye si Ba r��
Man ço Kül tür Mer ke zi’nde gö rü le bi lir. 
0216 418 16 46
� Ba ba mın O� lu
Al per Kul, bir ba ba ve o� lun ka d�n er kek ili� ki -
le ri ni ken di ku �ak la r�n da na s�l ya �a d�k la r� n� ko -
mik bir dil le an la t�r ken, 20 y�l da Tür ki ye’de ne -
le rin de �i� ti �i ni �ar k� lar ve vi de o gör sel le ri de
kul la na rak iz le yi ci si ne su nu yor. “Ba ba m�n O� -
lu”, 9 Mart Cu ma 20.30’da Koz ya ta �� Kül tür
Mer ke zi’nde gö rü le bi lir. 0216 658 00 15

● KON SER
� Erol Ev gin
Erol Ev gin Kon se ri 2 Mart Cu ma gü nü sa at
20.00’de FMV I��k Okul la r� Eren köy Kam pü sü
Os man Er bel ger Odi tor yu mu’nda ger çek le� ti -
ri le cek. Kon ser den el de edi le cek ge lir le dev let
üni ver si te le rin de oku yan, mad di du ru mu iyi ol -
ma yan se kiz ba �a r� l� üni ver si te ö� ren ci si ne
burs ola na �� sa� la na cak. Erol Ev gin kon se ri
ve bi let sa t� �� hak k�n da de tay l� bil gi ye 
www.fmv.edu.tr ad re sin den ula �� la bi lir.
� Vi ya na Sen fo ni Yay lı Çal gı lar Be� li si
Wi en ner Kam mersy pho ni e/Vi ya na Sen fo ni

Yay l� Çal g� lar Be� li si, bi rey sel de ne yim le ri bir
ara ya ge ti ren, Avus tur ya’n�n çe �it li or kes tra la -
r�n dan birara ya ge len be� ens trü ma nist ten
mey da na ge li yor. Ken di le ri ni din le yi ci ile ye ni -
lik çi prog ram lar ara s�n da ki ide al ba� lan t� ola -
rak gö ren grup üye le ri, kla sik re per tu va r�n ya -
n� s� ra 20. ve 21. yüz y� l�n en önem li yay l� çal g� -
lar re per tu var la r� n� da ses len di ri yor lar. Vi ya na
Yay l� Çal g� lar Be� li si, üçün cü Tür ki ye kon se ri -
ni 5 Mart Pa zar te si ak �a m� sa at 20.00’de,
Avus tur ya Kül tür Ofi si’nin de des te �iy le Ka d� -
köy Be le di ye si Sü rey ya Ope ra s�’nda ger çek -
le� ti re cek. 0216 346 15 31
� Bren na Mac Crim mon 
Ka na da l� halk mü zi �i sa nat ç� s� Bren na Mac -
Crim mon ve ar ka da� la r� “Ku lak Mi sa fi ri” pro -
je siy le 5 Mart Pa zar te si 21.00’de Ka d� köy Gi -
tar ca fe'de. Ku lak Mi sa fi ri ve Ay de Mo ri al büm -
le rin den Türk çe, Ma ke don ca, Ar na vut ça vb
dil ler de �ar k� la r�n yer ala ca �� kon ser de, ge le -
nek sel den öz gür do �aç la ma ya fark l� tarz lar -
da ki ça l�� ma la r�y la ta n� nan Sum ru A��r yü rü yen
de yer al� yor. Bal kan �ar k� la r� n� 15 y�l d�r bir lik te
ses len di ren bu iki es ki dos ta, eki bin geç ti �i miz
y�l ki Tür ki ye tur ne sin den a�i na ol du �u muz
Bel çi ka l� Hil de de Clerq (per küs yon-vo kal) ve
ABD'li ud sa nat ç� s� Adam Go od'un ya n� s� ra,
yi ne ABD'den Bal kan ez gi le ri nin y�l d�z ke man -
c� s� Jes se Ko tansky ka t� l� yor. 0216 348 60 55
� �n ci Ya man Türk Mü zi �i Genç lik Ko ro su
�ef �n ci Ya man yö ne ti min de Türk Mü zi �i
Genç lik Ko ro su, fa s� l�n ya n� s� ra tan go ve
kan to lar dan olu �an re per tu va r�y la siz le re ke -
yif li bir prog ram su na cak. Üc ret siz kon ser 5
Mart Pa zar te si 20.00’de Koz ya ta �� Kül tür
Mer ke zi’nde. 0216 658 00 15
� Tay lan Er ler Jazz Qu ar tet
�z le yen le rin za ma n�n na s�l geç ti �i ni unut tu �u,
so nun da ayak ta al k�� la d� ��, sa nat ç� la r� tek rar
tek rar sah ne ye ça ��r d� �� bir kon ser. Vo kal ve
trom pet te Tay lan Er ler, pi ya no da Ay han Ya -
va�, bas gi tar da  Cü neyt Sa ka, trom bon da Di -
dem Y�l maz ve da vul da Bil ge Can dan’dan
olu �an kon ser le rin de a��r l�k l� ola rak Di xie land
ve New Or le ans tar z� na yer ve ri yor lar. Tay lan
Er ler Jazz Qu ar tet kon se ri 9 Mart Cu ma
20.30’da Ka d� köy Be le di ye si CKM’de. 
0216 467 25 68
� Si bel Can
Ün lü �ar k� c� Si bel Can, Bos tan c� Gös te ri Mer -
ke zi’nde din le yi ci le riy le bu lu �u yor. Si bel Can
kon se ri 31 Mart Cu mar te si gü nü sa at
21.00’de! 0216 384 72 10

● AN MA
� Ha cı Bek ta� Ve li’yi An ma Et kin li �i
Bu gün de Ha c� Bek ta� Ve li’nin har c� n� kar d� ��
Ale vi-Bek ta �i an la y� ��, Ana do lu’nun ya n� s� ra
Bal kan lar, Ar na vut luk, Yu na nis tan, Bul ga ris -
tan, Bos na, Ko so va, Ma ke don ya, Ma ca ris -
tan’dan Azer bay can’a ka dar bir çok yer de ya -
�a ma ya de vam edi yor. Ha c� Bek ta� Ve li’nin
an� la ca �� ge ce 3 Mart Cu mar te si 19.00’de Ka -
d� köy Be le di ye si Ba r�� Man ço Kül tür Mer ke -
zi’nde. 0216 418 16 46

● SÖY LE ��
� Ta ner Ti mur
Ta rih çi Ki ta be vi’nde Prof. Dr. Ta ner Ti mur’un
ko nuk ol du �u “La ik lik ve De mok ra si” ko nu lu
bir söy le �i ger çek le� ti ri le cek. 3 Mart Cu mar te -
si  15.00’de ba� la ya cak söy le �i ye her kes da -
vet li. 0216 418 68 86
� Ay han Si ci mo� lu
Mü zi �i, ta ri hi, Türk ve Dün ya mut fak la r�n dan
tat la r�, en gin de niz le rin al t� n� ve üs tü nü k� sa ca -
s� ha ya t�n tüm renk le ri ni per küs yon us ta s� Ay -
han Si ci mo� lu’nun ken di ne öz gü ba k�� aç� s�
ile ke� fe de ce �i niz ke yif li bir soh be te da vet li si -
niz. Söy le �i den son ra Si ci mo� lu “En Es tam -
bul” ad l� al bü mü nü siz ler için im za la ya cak.
Söy le �i ve im za gü nü, 4 Mart Pazar 14.30’da
Ka d� köy Be le di ye si Koz ya ta �� Kül tür Mer ke -
zi’nde. 0216 658 00 15
� En ver Ay se ver 
Ya �a d� �� m�z tu haf ça ��n, �a kay la ka r� ��k gün -
le ri ni, bam ba� ka bir göz le an la mak, an lat mak
için bir bu lu� ma. He pi miz bir ro man kah ra ma -
n� na dö ner ken... Sis li ge ce ye bir lik te bak mak
için... Ge le ce �e da ir bir dis top ya de �il, bu gü -
nün ala bil di �i ne ger çek çi res mi ni çi zi yor En ver
Ay se ver... Yaz g� c� lar, iz len me, din len me, göz -
len me üs tü ne bir ro man. Söy le �i ve im za gü -
nü 10 Mart Cu mar te si 15.00’te Ka d� köy Be le -
di ye si Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi’nde. 0216
467 25 68

● EDEB�YAT
� Mehmet Seyda Belgeli�i açılıyor
1986’da kaybetti�imiz yazar Mehmet Seyda,
Türkiye Yazarlar Sendikas� taraf�ndan aç�lacak
belgelikte eserleriyle ya�at�lacak. Geçti�imiz
haftalarda �air Cemal Süreya belgeli�ini açan
TYS’nin Kad�köylü yazar Mehmet Seyda için
haz�rlad��� belgeli�in, 5 Mart Pazartesi günü
saat 15.00’te Y�ld�z Sayar� Eski Karakol

Binas�’nda aç�l��� gerçekle�tirilecek. 

● FO TO� RAF GÖS TE R� S�
� Ufuk Kı ray – Ko nu �an Fo to� raf lar
Ufuk K� ray, 6 Mart Sa l� ak �a m� Pho to World
Fo to� raf Mer ke zi'nin ko nu �u ola cak. K� ray,
Ko nu �an Fo to� raf lar ad l� gös te ri si ve söy le �i -
sin de, bu gü ne ka dar çek mi� ol du �u nü, mi za -
hi ve ele� ti rel içe rik li kur gu sal fo to� raf lar dan
olu �an kar ma bir gös te ri ger çek le� ti re cek.
19.30’da ba� la ya cak gös te ri ve ar d�n dan ger -
çek le �e cek söy le �i ye her ke se da vet li.

● SER G�
� XXVI II. Ay dın Do �an Ulus la ra ra sı 
Ka ri ka tür Ya rı� ma sı Ser gi si
Ay d�n Do �an Ulus la ra ra s� Ka ri ka tür Ya r�� ma s�
bü tün dün ya da Ka ri ka tür Os car la r� ola rak bi li -
ni yor. 1983 y� l�n dan be ri dü zen le nen ya r�� ma -
ya bu gü ne dek 130 ül ke den 6500’ü a� k�n sa -
nat ç� n�n ka t�l ma s� da ödü lün bo yu tu nu ve öne -
mi ni bel ge li yor. Dün ya n�n çe �it li ül ke le rin den
yüz ler ce say g�n ka ri ka tü ris tin ka t�l d� �� ya r�� -
ma n�n se çi ci ler ku ru lu da dün ya n�n en önem li
ka ri ka tür us ta la r�n dan olu �u yor. Bu y�l bi rin ci li -
�i Ross Thom son’�n al d� �� ya r�� ma da de re ce -
ye gi ren ve ser gi len me ye la y�k gö rü len eser le -
rin bu lun du �u ser gi 8-25 Mart ta rih le ri ara s�n -
da Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi’nde siz ka ri -
ka türse ver ler ile bu lu �u yor. 0216 467 25 68
� Çi� dem �s tan bul lu “�n sa na Uzak”
“Ken di ne ula �a bil me si için in sa n�n ken di do -
�a s�y la, gö� sün de ya �a m� üret ti �i do �a ya sa -
r�l ma s� ge re ki yor. Bu ta� kes mi� lik, do nuk luk,
hü zün ve �a� k�n l�k; gök yü zü nün ma vi si al m��
bir pen ce re, her han gi bir ku�, bir ço cuk, bir
gü ne ba kan ve ya her han gi bir k�r çi çe �i ile ye -
ni den can la na cak...” di yor res sam Çi� dem �s -
tan bul lu. Sa nat ç� n�n “�n sa na
Uzak” ad l� re sim ser gi si 2-9
Mart gün le ri ara s�n da Dü�
Yol cu su Sa nat Du ra ��’nda
gö rü le bi lir. 0216 386 99 03
� Can-ı Eda Tez hip Su lu -
bo ya Or tak Ser gi si
Mi mar Si nan Üni ver si te si
Gü zel Sa nat lar Fa kül te si
me zu nu Mi mar Can Er sal'�n
mi ma ri alt ya p� ya da ya na rak
üret ti �i su lu bo ya eser ler, Mi -
mar Si nan Üni ver si te si Ge le -
nek sel Türk Sa na t� Tez hip
Bö lü mü'nden me zun Mü -
zeh hi be Eda �a han'�n tez -
hip le riy le bir le� ti. Ser gi nin ve
tek ni �i nin ad� olan “Can-�
Eda” bu iki li nin ay n� eser de
or tak la �a ger çek le� tir dik le ri
ça l�� ma la r�n dan do� du. Ser -
gi 1-8 Mart ta rih le ri ara s�n da
Bü yük Ku lüp Ser gi Sa lo nu’nda gö rü le bi lir.
www.tez hip.net
� Te mel �en “I�ık, Ço� ku, Öz gür lük”
Res sam Te mel �en, bu ser gi sin de su lu bo ya
ça l�� ma la r� n�n ya n�n da; ak ri lik bo ya y�, ka r� ��k
tek nik ler de uy gu la ya rak olu� tur du �u ken di ne
öz gü tarz da ki re sim le ri ni ser gi li yor. Ser gi 1-13
Mart ta rih le ri ara s�n da Koz ya ta �� Kül tür Mer -
ke zi’nde gö rü le bi lir. 0216 658 00 15
� Dür da ne Eken Ki �i sel Re sim Ser gi si
Dür da ne Eken’in gü ne �in do �u �u ve ba t� �� n�n
do �a üze rin de al d� �� de �i �ik ���k ve renk le ri
yan s�t t� �� re sim le ri 1-8 Mart gün le ri ara s�n da
Ba r�� Man ço Kül tür Mer ke zi’nde gö rü le bi lir. 
0216 418 16 46
� “The Fa mily /Ai le” Fo to� raf Ser gi si
Fo to� raf ç� Ste fan Bladh ye di y�l d�r bir Türk gö -
çe be ai le si ni iz li yor. Ar ka da� la r� ola rak da vet
edil di ve za man za man on lar la ya k�n me sa fe -
de ya �� yor. On la r� cep te le fon la r� va s� ta s�y la ül -
ke nin de �i �ik yer le rin de, ter k e dil mi� ev ler de
ve oto ban köp rü le ri al t�n da �s�t ma s�z, elek trik -
siz, te miz su ya da dü zen li ka na li zas yon sis te -
mi ol ma yan s� k� ��k �art lar da ya �ar ken bu lu yor.
Her gün, tüm bü yük ai le yi ayak ta tut mak için
bir mü ca de le. 3 Mart Cu mar te si sa at 19.00'da
aç� l� �� ya p� la cak ser gi 30 Mart 2012 ta ri hi ne
ka dar �s tan bul Ha t� ra s� Fo to� raf Mer ke zi’nde
gö rü le bi lir. 0216 346 50 16
� Ö� ren ci �� le ri Ser gi si
Do �u� Üni ver si te si Gör sel �le ti �im Ta sa r� m�
Bö lü mü Ö� ren ci �� le ri Ser gi si 9 Mart’a ka dar
Sa nat ve Ta sa r�m Fa kül te si Sa nat Ga le ri si’nde
gö rü le bi lir.
� Mart Ke di le ri
Ürün Sa nat Ga le ri si’nde 25 �u bat-5 Ni san ta rih -
le ri ara s�n da “Mart Ke di le ri” ser gi si iz le ne bi lir.

� Kar ma Ka rı �ık
Mü cel la A� kan ve Na ta li Ay dar’�n  ”Kar ma Ka -
r� ��k” ad l� re sim ser gi si Ho bi Sa nat Mer ke -
zi’nde sa nat se ver le rin be �e ni si ne su nu lu yor.
Ser gi, 11 Mart 2012’ye ka dar zi ya ret edi le bi le -
cek. 0216  565 3572
� �çim de ki I�ık 4
Res sam De niz De niz, Ka d� köy Be le di ye si
Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi’nde 21 �u bat’ta
aç� lan “�çim de ki I��k 4” ad l� ki �i sel ser gi sin de;
geo met rik bir �e ma, sta tik ve di na mik bir kur -
gu ya p� s�n da, es te tik bir haz duy gu suy la ya -
rat t� �� ça l�� ma la r� n� i� ve sa nat dün ya s� n�n ön -
de ge len isim le ri ile pay la �a cak. Ser gi 5 Mart’a
ka dar CKM 3. Kat Fua ye Sa lo nu’nda gö rü le -
bi lir. 0216 467 25 68
� Sa nal Pey zaj / Ma hir Gü ven 
Fi gü ra tif res min us ta isim le rin den �DG SA Ne -
�et Gü nal Atöl ye si me zu nu Ma hir Gü ven, K� z�l -
top rak Sa nat Ga le ri si’nde ki son ser gi si ni “Sa -
nal Pey zaj” is mi al t�n da aç� yor. Ta n� d� �� m�z fi -
gür yak la �� m� na iro ni içe ren, gö za l� c� renk ve
kom po zis yon yak la ��m la r�y la iz le ye ce �i miz
fark l� bo yut lar da 25 adet tu va li ni 7 Mart’a ka -
dar ser gi le ye cek.

● ÇO CUK
� Ko za Ço cuk Ki tap lı �ı’nda atöl ye ler
Mo da’da ki Ko za Ço cuk Ki tap l� ��’nda bu haf ta

so nu iki atöl ye var. 3
Mart Cu mar te si 16.30-
18.00 ara s� ger çek le �e -
cek Ah �ap Aba jur Ya p� -
m� Atöl ye si’nde Ço cuk -
lar ah �ap mal ze me nin
ve elek trik ak sa m� n�n
mon te si ni e�it men le ri -
nin gö ze ti min de ve bil -
gi sin de ger çek le� ti re -
rek, ken di le ri ne ma sa -
üs tü aba ju ru ya pa cak. 4
Mart Pa zar gü nü ise yi -
ne ay n� sa at te Se ra mik
Atöl ye si ya p� la cak.
Genç se ra mik ö� ret me -
ni Eda Ege ile ço cuk lar
ça mu ra �e kil ver me nin
key fiy le, in ce mo tor
kas la r� n� ça l�� t� r�p, ça -
mu run üç bo yut lu bir

nes ne ye dö nü �ü nü de ne yim le ye cek ler.
0216 550 23 00 
� �bi� ve Ar ka da� la rı nın Ma ce ra la rı
Kuk la Ti yat ro su
Ge le nek sel kuk la ti yat ro su �bi� k� sa bir ara dan
son ra tek rar �s tan bul Oyun cak Mü ze si’nde se -
yir ci ler le bu lu �u yor. �bi� ve ar ka da� la r� hem
çok gül dü re cek hem de dü �ün dü re cek. Ta rih -
ten gü nü mü ze ta �� nan bu e� len ce li ma ce ra ya
ha z�r m� s� n�z? Oyun, 3, 10, 17, 24,  ve 31 Mart
Cu mar te si gün le ri sa at 14.00’te �s tan bul
Oyun cak Mü ze si’nde. 0216 359 45 50 - 51
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Ev ren, ga lak si ler, sa man yo lu, dün ya, k� ta -
lar, ül ke ler, �e hir ler, semt ler, so kak lar, apart -
man lar, da ire ler, oda lar dan son ra biz ler bi rey
ola rak kap la d� �� m�z 60 cm2 ala na ula �� yo ruz.
Bu 60 cm2 uza y�n ge ne li dü �ü nül dü �ün de
dik ka te al�n maz bir sa y� sal de �er ola rak gö -
zük se de, as l�n da bi re yin var l� �� ile kap sa d� ��
di �er tüm ba� l�k la ra et ki ede cek ni te lik ta �� yor.
Her kes bi rey ol du �u far ket -
ti �i an dan ba� la ya rak ha re -
ke te ge çi yor, ki mi ma hal le -
nin da y� s� olu yor, ki mi ma -
hal le nin de li si, ki mi ma hal le -
nin bil ge si… Ki mi le ri o ma -
hal le nin d� �� na ç� k� yor, bi ri
hol ding sa hi bi olur ken bir
di �e ri dev let ba� ka n� olu yor,
spor cu olu yor, sa nat ç� olu -

yor… Her ne olur sak ola l�m
ne ti ce de ay n� 60 cm2 alan
kap la ma ya ve yo lu mu za de -
vam edi yo ruz.

Bu yol ol duk ça uzun bir
yol. Dün ya n�n 7 mil yar nü fu su -
na, onun ya ��y la oran t� l� ola rak
bak t� �� m�z da, ge lip ge çen bi -
rey sa y� s� n� göz önü ne ge tir -
mek ol duk ça �a ��r t� c� ola cak -
t�r. Bu nu yap mak ye ri ne, bu
dün ya da ka l� c� ol mu� ki �i le ri
göz den ge çir me yi ye � li yo rum. 

7 mil yar bi re yin ara s�n dan
de �i �i min, dö nü �ü mün ön cü sü
olup ve bir li �e, ge li �i me, de vi ni -
me top lum sal kat k� s� olan bi rey
sa y� s� na bak mak is te dim. 200’le -
re yak la� mak ta çok zor lan d�m
son ra da ol sa ol sa 1000 ki �i dir de -
dim. 7 mil yar da 1000…

1000 iyi ni yet li bir tah min. Bir de ta rih ki -
tap la r� na göz gez dir dim, on la r� bil me nin öte -

sin de ka y�t lar da bul mak ge -
rek ti �in den i�im da ha zor du
ama da ha net bir sü reç le kar -
�� la� t�m, sa y� ra hat l�k la
10.000’le re ula� t�. Bu ta bi
dün ya n�n ya �� n� göz önü ne
al�p de �er len di re ce �i miz bir
ve ri, de ve de ku lak gi bi.

Bu gün o de ve de ku lak
olan lar dan bü yük bir sos yal

et ki nin mi ma r� bir ak ti vist ten
bah se de ce �im. Pro fe ta
Gen ti le za, ya ni Aziz �yi lik.

1917 y� l�n da Bre zil ya’n�n
Sa o Pau lo ken tin de do� mu�
do �an ve ger çek ad� Dat ri no
Jo seph olan bir ak ti vist. Ço -
cuk lu �un da 11 kar de �i ile
bir lik te ya �ar ken ai le si ne
des tek ol mak için odun ta �� -
m��, ara zi ler de ve do �a da
zor bir ço cuk luk ge çir mi�. 13

ya �� na gel di �in de spiri tü el birçok
ko nu ya do� ru iler le me ye ba� la -
d� �� n� far k et mi�. Ma ter yal dün -
ya dan ay r� lan bir ba k�� aç� s�y la
ya �a ma y� seç me ye do� ru

ad�m la r� o y�l lar da at ma ya ba� -
la m��.
1961 y� l�n da ya �a nan bir tra jik

olay ise Jo seph’in ha ya t� n� tü müy le de �i� -
tir mi�. Bü yük Ku zey Ame ri ka Sir ki’nde ç� kan
bir yan g�n, ço �u ço cuk 500 ki �i nin ölü mü ne
ne den ol mu�. �na n� �� na gö re
kut sal say d� �� bir ge ce ya r� s�,
gör dü �ü rü ya onu ta ma miy le
spri tü el bir ya �a ma da vet et -
mi�. Ken di de yi �iy le o gün -
den son ra iyi bir �ey ler yap -
ma n�n ken di si için tek ger -
çek lik ol du �u nu gör mü�. Sirk
yan g� n� n�n ol du �u ye re gi de -
rek kül le rin ara s� na çi çek ler

ek mi� ve o böl ge yi dü zen le me ye ba� la m��,
ken di si ne bu ra s� n�n evi ol du �u nu söy le mi� ve
4 y�l bo yun ca ora da kal m��. Kül le rin ara s�n da
kal m�� ya �am la r� çi çek ler le be ze mi�. 

Bir halk ada m� olan Jo seph’in bu 4 y� l�n ar -
d�n dan ya �a m�; in san la ra iyi li �i, ne za ke ti, sev -
gi yi ve pay la� ma y� ha t�r lat mak la geç mi�. 

Kül le rin ara s� na dik ti �i çi çek ler gi bi, Bre zil -
ya’da so kak lar ara s�n da, oto büs ler de, yo �un
tra fik te be yaz k� ya fe tiy le et ra f�n da ki le re çi çek -
ler ver mek ve her ke se iyi li �i ha t�r lat mak, bu nu
40 y�l bo yun ca yap mak…

Jo seph çok iyi bir oku ma yaz ma bil gi si ol -
ma sa da için den gel di �i gi bi iyi li �i ve gü zel li �i
�i ir gi bi du var la ra bo ya ma ya ba� la m��. Ri o de
Ja ne iro’da bir çok köp rü nün gri du var la r� n� ren -
gâ renk söz ler le be ze mi�. Bu öy le si ne bü yük
bir hal al m�� ki, bu renk ler ve ya z� lar cid di an -
lam da Ri o hal k� na hu zur ver me ye ba� la m��.
Her kes iyi li �in iyi li �i üret ti �i yo lun da ya �a yan
bu in sa na bü yük say g� gös ter mi�. Jo seph ise
sa de ce yol lar da yü rü me ye, ken di di liy le ya z� la -
r� n� ren gâ renk du var la ra yaz ma ya de vam et -

mi�. 1996 y� l�n da 79 ya ��n da
öle ne dek bu ak ti vist ça l�� ma -
s� na de vam eden Jo seph, Aziz
�yi lik di ye ül ke sin de ve Ri o de
Ja ne iro’da bi lin me ye ve an�l -
ma ya bu gün de de vam edi yor.

Ölü mü nün ar d�n dan bir kaç
y�l geç me den du var la ra bo ya -
d� �� �i ir ler do �a ya da ya na ma -
y�p sol ma ya ba� la y�n ca hü kü -

met, tüm �i ir le rin üze ri ni gri ye bo ya ya rak ka -
pat m��. Bu du rum kar �� s�n da çok cid di bir tep -
ki ve ren Ri o hal k� n�n sa ye sin de be le di ye, Ocak
1999 y� l�n da tüm du var la r�n res to re edi le ce �i ni
aç�k la m��, Ma y�s
2000’de ta -
mam la nan res -
te ras yon ile Aziz
�yi li �in in san la ra
ha t�r lat mak is te -
di �i iyi li �e ter cü -
man olan ya z� lar
tek rar gün ��� �� -
na ç�k m��. Ya �a ma ba k�� aç� s�y la dün ya da
unu tul maz lar ara s� na gi ren Jo seph’in söz le ri ni
di �er birçok ak ti vist ve sa nat ç�, hâ lâ kul lan ma -
ya de vam edi yor...

Gen ti le za Ge ra Gen ti le za

GENTILEZA GERA GENTILEZA
(İYİLİK İYİLİK ÜRETİR)

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

SOSYAL
TASARIM
GÜNCESİ

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.

Ate� li Sa bır
(Pos ta cı)

● Haz›rlayan: Semra ÇELEB�
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● Semra ÇELEB�
B�R Amerikan dergisinin “en cool

tren istasyonlar�” listesinin ilk
s�ras�nda yer verdi�i tarihi

Haydarpa�a Gar�, turizm ve
konaklama merkezi yap�lmak üzere

hayat�m�zdan ç�kar�l�yor.
Haydarpa�a’dan Anadolu’ya
giden trenlere son verildi.

Haydarpa�a–Gebze banliyö
hatt� ise 1 Nisan’dan itibaren
yolcu ta��mayacak. Hal böyle

olunca bu hat üzerinde
bulunan tarihi tren
istasyonlar�n�n nas�l

kullan�laca��n� merak
etmi�, Gazete
Kad�köy olarak
man�etimize

ta��m��t�k. Kad�köy
s�n�rlar� içinde
bulunan alt�

istasyonun ve bu
istasyonlarda

bulunan tarihi binalar�
Sunay Ak�n’�n

önerisiyle Kad�köy
Belediyesi’nin almak istedi�ini ve bu hatt�
bir “Kültür Hatt�”na dönü�türme projesi

oldu�unu ancak 3 y�ll�k yaz��malar�n
sonuç vermedi�ini duyurmu�tuk.  Bu

tarihi istasyonlar�n nas�l korunaca��n� ve
ne olarak kullan�laca��n� Ula�t�rma

Denizcilik ve Haberle�me Bakanl��� DLH

Marmaray Bölge
Müdürlü�ü’ne sormu� ancak
gazetemiz yay�na haz�rlanana

kadar cevap alamam��t�k.
‘MÜLK SAH�B� TCDD
KARAR VERECEK’

14 �ubat 2012 tarihli bilgi
edinme talebimize 17 �ubat’ta

yan�t geldi. DLH Marmaray
Bölge Müdürü Dr. Müh.

Haluk �brahim Özmen imzal�
yan�tta Kad�köy s�n�rlar�

içinde kalan alt� istasyon
hakk�nda bilgi verildi. Buna

göre tarihi öneme sahip
K�z�ltoprak,
Feneryolu,

Göztepe, Erenköy,
Suadiye ve
Bostanc�

istasyonlar�ndaki
binalar yerlerinde

muhafaza edilecek
ancak nas�l

kullan�laca�� henüz
belli de�il.

Aç�klamada,
“Söz konusu istasyonlar�n fonksiyonlar�

mülk sahibi olan TCDD ��letmesi
Genel Müdürlü�ü’nce belirlenecektir”

ifadelerine yer verildi. �imdi, bir ay sonra
at�l kalacak istasyonlar�n nas�l

kullan�laca��na ili�kin TCDD Genel
Müdürlü�ü’nden aç�klama bekleniyor.

CHP Ka d�n Kol la r� Ge nel Ba� kan l� ��’n�n dü zen le -
di �i ve CHP Mil let ve ki li Dr. Ka dir Gök men
Ö�üt, Ka d� köy CHP �l çe Te� ki la t� yö ne ti ci le ri ile

par ti li le rin ka t�l d� �� ey lem de, 12 y�l l�k zo -
run lu e�i tim için dü zen le nen ka nun
tek li fi ele� ti ri le rek, as�l ni ye -
tin 8 y�l l�k e�i ti min 4 y� la
dü �ü rül me si ol du �u
kay de dil di. Ka d� -
köy Pos ta ne si
önün de 23 �u bat
Per �em be gü nü
sa at 10.30’da
d ü  z e n  l e  n e n
ey lem de oku -
nan ba s�n aç�k -
la ma s�n da, tek -
li fin il kö� re tim
sis te mi ni de �i� ti -
re ce �i, ke sin ti siz 8
y�l l�k zo run lu il kö� -
re ti mi ke sin ti li ya pa rak,
iki par ça ya bö le ce �i ifa de
edi le rek, “Ya sa da de ni yor ki,
‘Bi rin ci ka de me son ra s�n da han gi
prog ram la r�n aç�k ö� re tim le ili� ki len di ri le ce �i ve
zo run lu e�i tim kap sa m� na al� na ca �� Ba kan lar Ku ru lu ta -
ra f�n dan be lir le nir.’ Yi ne ya sa da de ni yor ki, ‘ilk dört y� -
l� ta mam la m�� olan lar, ç� rak l�k dö ne mi ne ka dar i� yer le -

rin de aday ç� rak ola rak e�i ti le bi lir ler.’ �u an da bu uy gu -
la ma, an cak 8 y�l l�k e�i tim den son ra ya p� la bi li yor. De -
mek ki, söz ko nu su ka nun tek li fi ne gö re il kö� re tim 4

y�l l�k bi rin ci a�a ma dan iba ret tir” de nil di.
�im di ki uy gu la ma da ç� rak ol mak

için 14 ya �� n� dol dur ma ko �u -
lu nun ge çer li ol du �u, ya -

p�l mak is te nen de �i �ik -
lik le bu ya� s� n� r� n�n

11’e çe kil di �i nin
de be lir til di �i ba -
s�n aç�k la ma s�n -
da; “�l kö� re tim -
de 4. s� n� f� bi ti -
ren ço cuk la r�n,
ikin ci dört y� l�
Ba kan lar Ku ru -

lu’nun be lir le ye -
ce �i aç�k ö� re tim

p r o g  r a m  l a  r � n  d a
oku ya rak bi tir mi� sa -

y�l ma la r�, hem er kek
hem de k�z ço cuk la r� n�, ama

da ha da çok k�z la r�n ör gün e�i ti -
min ya ni okul ça t� s� n�n d� �� na itil me le -

ri ne yol aça cak t�r” ifa de le ri ne yer ve ril di. 
Aç�k la ma da; zo run lu e�i ti min 12 y� la ç� ka r�l ma s� ve

ço cuk la r�n genç lik ça �� na ka dar oku ma s� ge rek ti �i de
vur gu lan d�.

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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KESK �stanbul �ubeler
Platformu, konfederasyonlar�na

ve tüm demokrasi güçlerine
yönelik tutuklama ve bask�lara
kar�� Kad�köy’de “Susmuyoruz,
korkmuyoruz, teslim olmuyoruz”
ba�l�kl� miting düzenledi. Mitinge;
D�SK �stanbul Bölge Temsilcili�i,

Türk-�� �stanbul �ubeler
Platformu, Türk Tabipler Birli�i,
Halklar�n Demokratik Kongresi,

ÖDP, Halkevleri, Ezilenlerin
Sosyalist Partisi ile direni�teki

ta�eron i�çiler kat�ld�. Ba�bakan
Erdo�an’�n bir süre önce

“B�rakal�m da çocuklar�m�z
tinerci mi olsun” sözlerine atfen

E�itim-Sen üyeleri, “Hepimiz
tinerciyiz”, Galatasaray

taraftar grubu Tekyumruk
ise “Zafer direnen

emekçinin olacak”
pankartlar�yla

yürüdü. Et Bal�k
Kurumu önünde
biraraya gelen

binlerce ki�i, 9 KESK
üye ve yöneticisi

kad�n�n foto�raflar�n�n
oldu�u “KESK’li kad�nlar
onurumuzdur” yaz�l� pankart

ta��d�. 
‘EMEKÇ�LER KARA BULUTLARI

DA�ITACAK’
Mitingin ilk konu�mas�n� D�SK Genel Sekreteri

Adnan Serdaro�lu yapt�. KESK ba�ta olmak üzere
emek ve demokrasi güçlerine yönelik tutuklama ve
bask�lar� k�nayan Serdaro�lu, “Bakmay�n burada
bahar havas� oldu�una, Ankara semalar�nda kara

bulutlar toplan�yor. Ama biz emekçiler, o kara
bulutlar� da��taca��z. Bunun için inanc�m�z ve

gücümüz var” dedi. Üç ayl�k maa�lar� ve tazminat
haklar� gasp edilerek i�ten at�lan ve 16 gündür

direni�te olan Hey Tekstil i�çileri ad�na konu�an

Melek Sönmez de “En büyük
hatam�z sendikal� olmamam�z.
Sendikal� olsayd�k �imdi daha

güçlü olurduk” dedi. Sönmez, yine
de direni�lerinde bugüne kadar hiç
yaln�z kalmad�klar�n� söyleyerek, “El

ele oldu�umuz sürece kimse
haklar�m�z� yiyemez. Birle�e birle�e

kazanaca��z” diye konu�tu.
‘GÜCÜMÜZE GÜÇ KATIN’

��ten at�lan Maltepe Belediyesi
ta�eron i�çileri ad�na konu�an �lhan

Y�ld�r�m ise arkada�lar�n�n
Ankara’ya yürüdü�ünü belirtti.

Yürüyü�ün 8. gününde oldu�unu
hat�rlatan Y�ld�r�m, ta�eron sisteme

kar�� ve i�e dönme talebiyle
direndiklerini kaydetti. Y�ld�r�m,

“Sizleri, verdi�imiz
mücadelede sesimize ses,

gücümüze güç katmaya
ça��r�yorum” dedi.

“Yine bir zulüm
döneminden

geçiyoruz” diyen
KESK Genel Ba�kan�

Lami Özgen de
“Suçumuz a��r. Çünkü

biz KESK’liler olarak her
ko�ulda de�erlerimize ba�l�

olarak mücadelemizi
sürdürdük. Bu nedenle her zaman

emek ve demokrasi dü�manlar�n�n hedefinde
olduk” diye konu�tu. KESK’in bu bask�larla ilk kez

kar��la�mad���n� kaydeden Özgen, KESK’i
y�pratmaya, sindirmeye çal��anlara seslendi:
“Hiçbir suçu olmayan arkada�lar�m�z� serbest

b�rak�n. Sendikalar�m�z ve konfederasyonumuz
üzerindeki bask�lara son verin. KESK bizim

onurumuzdur, onurumuzu çi�netmeyiz.” TTB
Merkez Konsey Üyesi Hüseyin Demirdizen ise

bask�lara kar��, birlikte ve daha güçlü mücadele
etmenin önemine i�aret etti. Konu�malar�n

ard�ndan miting Burhan Berken’in ezgileri ile bitti.

KESK’in düzenledi�i
‘Susmuyoruz,

korkmuyoruz, teslim
olmuyoruz’ mitingine

katılan binlerce ki�i, Terörle
Mücadele Yasası ve Özel

Yetkili Mahkemelerin
kaldırılmasını istedi.

Emekçiler, baskılara kar�ı
birlikte mücadele

edecekleri mesajını verdi.
KESK üyeleri ise ‘KESK

bizim onurumuzdur,
çi�netmeyiz’ dedi.

Kamuoyunda
tartı�malara neden olan
12 yıllık zorunlu e�itim

için verilen kanun teklifi,
Kadıköy’de düzenlenen
eylemle protesto edildi.

Eylemde söz konusu
düzenlemeyle zorunlu

e�itimin aslında
4 yıla dü�ürülmek

istendi�i ifade edildi. 
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Zorunlu eğitim 12 YIL
OLMALI

KESK’den Kadıköy’de MiTiNGKESK’den Kadıköy’de MiTiNGKESK’den Kadıköy’de MiTiNGKESK’den Kadıköy’de MiTiNGKESK’den Kadıköy’de MiTiNGKESK’den Kadıköy’de MiTiNG
Foto�raflar: Etkin Haber Ajansı

Geçti�imiz
haftalarda

man�etimize
ta�ıdı�ımız ‘Tarihi

istasyonların kaderi
ne olacak?’

sorumuza DLH
Marmaray �stanbul

Bölge
Müdürlü�ü’nden

yanıt geldi. 
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“TEKNOLOJ�N�N
Getirdikleri ve

Zararlar�” konulu
seminer, 23 �ubat
Per�embe günü

Kad�köy Belediyesi
Halis Kurtça Kültür
Merkezi’nde 12.00-

16.00 saatleri
aras�nda Yeditepe

Ö�retim Üyesi
Hacer Mertler

taraf�ndan verildi.
Teknolojinin

hayat�m�za olan  iyi ve kötü etkilerini, uzman konuk
Mertler, gönüllüler ve kat�l�mc�lar inter aktif olarak

tart��t�lar. Merdivenköy Gönüllüleri E�itim Komitesi’nin
haz�rlad��� etkinli�e ilgi her zamanki gibi yo�undu.

Kadıköy Belediyesi Gönüllü
E�itim ve Danı�ma Merkezi
Proje Koord. Leyla
Çelikezen’in organize etti�i
“Sevgiden Sevgiye Yolculuk”
adlı seminer, kanun sanatçısı
Sezer Sezgin’in kanun
dinletisiyle ba�ladı. Ardından
Davranı� Bilimci, Enerji
Terapisti, Ya�am Koçu olan
konu�macı Sevgi �ahin,
katılımcılara hitap etti. �ahin,
“�nsan kendi hayatının rotasını az çok
kendisi tayin eder ve hayat size de�i�im
için fırsatlar sunar. De�i�imin en etken

kuralı farkına varmaktır. Ruhunuzda,
zihninizde, bedeninizde fark yaratacak
ve  hayatınıza de�er katacak bilgiler

size ne kazandırır? Hayat
farkındalıklar zinciridir...
Ve gerçekten kendi
ya�amınızda bir fark
yaratmak ister misiniz?
Bu seminer perdeleri
kaldırıp ı�ı�ı içeri davet
etme yolculu�udur” dedi.
Program yo�un ilgiyle
izlendi. Konuklar, ba�ta
Kadıköy Belediyesi’ne,
programda eme�i geçen

herkese, ayrıca  Proje Koordinatörü
Leyla Çelikezen ile Sevgi �ahin’e
te�ekkür ettiler. 
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GÖNÜLLÜLERİ

HAFTALIK ETK�NL�K PROGRAMI
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KONFERANS, SEM‹NER, SÖYLE�‹ ve PANEL

AYLIK GELENEKSEL
KAHVALTILI TOPLANTI

(Panik Atak Üzerine
Söyle�i)

Psikolog Makbule URAZ
Tarih: 03.03.2012

Cumartesi
Saat: 10.30

Yer: Selamiçe�me
Özgürlük Park� Fua Cafe
Düzenleyen: Feneryolu

Gönüllüleri  
LAT�FE HANIM VE

HAL�DE ED�P ÜZER�NE
SÖYLE��

Yazar �pek ÇALI�LAR
Tarih: 03.03.2012

Cumartesi
Saat: 20.00

Yer: Ko�uyolu Mahalle Evi
Düzenleyen: Ko�uyolu

Mahalle Evi Gönüllüleri      
D�KKAT SANATTA

KADIN VAR
(Dünya Kad�nlar Günü

Dolay�s�yla Plastik Sanatlar
Sergisi)

Sergi Süresi: 03.03.2012 -
09.03.2012

Aç�l�� Saati: 15.00
Yer: Kad�köy Belediyesi

Ba�kanl�k Fuayesi
Düzenleyen: Göztepe

Gönüllüleri   
DO�ADAK� BÜTÜN

B�TK�LER HAKKINDA
B�LG�LEND�RME

Kad�köy Belediyesi Park
Bahçeler Müdürü Güleser

ORHAN
Tarih: 06.03.2012 Sal�

Saat: 14.00
Yer: Ac�badem Gönüllü Evi

Düzenleyen: Ac�badem
Gönüllüleri  

4. BOYUT VE ENERJ�
Sosyolog-Nlp Uzman�

Nedim GÜZEL
Tarih: 06.03.2012 Sal�

Saat: 14.00
Yer: Caddebostan Kültür

Merkezi B Salonu
Düzenleyen: Erenköy

Gönüllüleri   
OSMANLI'DA VE

TÜRK�YE'DE KADIN,
���RDE KADIN

(Dünya Emekçi Kad�nlar
Günü Etkinlikleri
Kapsam�nda )

Yazar Ne�e DOSTER,
Yazar D. Ali GÜLTEK�N,

�air Orhan SAK�N
Tarih: 06.03.2012 Sal�

Saat: 14.00
Yer: Sahray�cedid Gönüllü

Evi
Düzenleyen: Sahray�cedid

Gönüllüleri         
FENERYOLU

GÖNÜLLÜLER� TÜRK
SANAT MÜZ��� KOROSU

KONSER�
�ef Göknil B��AK

ÖZDEM�R
Tarih: 06.03.2012 Sal�

Saat: 20.00
Yer: Kad�köy Evlendirme

Dairesi
Düzenleyen: Feneryolu

Gönüllüleri  
VUSLAT TÜRK SANAT

MÜZ��� KOROSU
KONSER�

�ef �lter Burak KALAY
Tarih: 07.03.2012

Çar�amba
Saat: 20.00

Yer: Kad�köy Evlendirme
Dairesi

Düzenleyen: Müzik
Gönüllüleri   

NLP
NLP Uzman ve E�itmeni

Cengiz EREN
Tarih: 07.03.2012

Çar�amba
Saat: 14.00

Yer: Kriton Curi Park�
Gönüllü Evi

Düzenleyen: Kriton Curi
Park� Gönüllüleri 

A�LE �Ç� �LET���M
Nepal Fahri Ba�konsolosu,

�leti�im Prof. Günseli
MALKOÇ

Tarih: 07.03.2012

Çar�amba
Saat: 14.00

Yer: Fenerbahçe Mah.
Gönüllü Evi

Düzenleyen: Fenerbahçe
Mah. Gönüllüleri 
ALZHE�MER'I

ÖTELEYEB�L�R M�Y�Z?
Prof. Dr. Türker �AH�NER

Tarih: 07.03.2012
Çar�amba
Saat: 14.00

Yer: Kozyata�� Kültür
Merkezi Konferans Salonu
Düzenleyen: Merdivenköy

Gönüllüleri       
DO�AL YA�AM (Nefes -
Meditasyon uygulamalı)
Spiritüalist-E�itmen Fulya

AYKAÇ
Tarih: 08.03.2012

Per�embe
Saat: 14.00

Yer: Fenerbahçe Mahallesi
Gönüllü Evi

Düzenleyen: Fenerbahçe
Mahallesi Gönüllüleri   
DÜNYA KADINLAR

GÜNÜ
E�itimci ve Davran��

Bilimci Hacer MERTLER
Tarih: 08.03.2012

Per�embe
Saat: 14.00

Yer: Halis Kurtça Kültür
Merkezi

Düzenleyen: Merdivenköy
Gönüllüleri 

KADIN KONUK EV�
Z�YARET�

Tarih: 08.03.2012
Per�embe
Saat: 14.00

Yer: Kad�köy Belediyesi
Kad�n Konuk Evi

Düzenleyen: Moda
Gönüllüleri   

DÜNYA  EMEKÇ�
KADINLAR GÜNÜ

KUTLAMASI
Tarih: 08.03.2012

Per�embe
Saat: 14.00

Yer: Rasimpa�a
Gönüllü Evi

Düzenleyen: Rasimpa�a
Gönüllüleri   

“EKMEK VE GÜL”
T�YATRO OYUNU
Tarih: 08.03.2012

Per�embe
Saat: 20.00

Yer: Bar�� Manço Kültür
Merkezi

Düzenleyen: Hasanpa�a
Gönüllüleri   

DO�AL YA�AM VE
NEFES

Spiritüalist, E�itmen Fulya
AYKAÇ

Tarih: 09.03.2012  Cuma
Saat: 14.00

Yer: Erenköy Gönüllü Evi
Düzenleyen: Erenköy

Gönüllüleri 
DO�A, ÇEVRE VE

EROZYON
Biyolog Arzu BOZGÜL
(Tema Vakf� 1. Bölge
Gönüllü Temsilcisi )

Tarih: 09.03.2012  Cuma
Saat: 14.00

Yer: Suadiye Gönüllü Evi
Düzenleyen: Suadiye

Gönüllüleri   
DÜNYA KADINLAR
GÜNÜ KUTLAMASI

Yazar Mukaddes ÇEL�K,
Yazar �kbal KAYNAR,
Yazar Nimet ÇELEB�

Tarih: 09.03.2012 Cuma
Saat: 15.00

Yer: Osmana�a
Gönüllü Evi

Düzenleyen: Osmana�a
Gönüllüleri   

AYNA �LE DE����M
Ya�am Koçu Ufuk

TU�UTLU - Ya�am Koçu
Ay�e OKUTAN

Tarih: 11.03.2012 Pazar
Saat: 14.00

Yer: Fenerbahçe Mahallesi
Gönüllü Evi
Düzenleyen: 

Fenerbahçe Mahallesi
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

Do �a ve Çev re Du yar l� l� �� n� Art -
t� r� c� Bi linç len dir me Ça l�� ma la -
r� kap sa m�n da 18 �u bat Cu -

mar te si gü nü sa at 12.00’de Fe ner yo lu
Do �a ve Çev re Ko mi te Gö nül lü le ri, 2.
grup apart man yö ne ti ci le ri ile bi ra ra ya
gel di.

Fe ner yo lu Gö nül lü le ri Ba� ka n�
Ni hal Ek mek çi o� lu ta ra f�n dan ya p� -
lan aç� l�� ko nu� ma s� n�n ar d�n dan
Doç. Dr. Ay han Er mi� ta ra f�n dan
at�k la r�n top lan ma s�, sak lan ma s� de -
�er len di ril me si ve ya p�l ma s� ge re -
ken ler hak k�n da, S.O.S. Fe ner yo lu
Pro je Li de ri Tür kay Özer ta ra f�n dan
da dep rem ön ce si ko nut la r� m�z da,
dep rem s� ra s�n da apart ma n� m�z da,
yol da, araç ta na s�l ko run ma l� y�z ve
apart man da dep rem ön ce si ya p�l ma -
s� ge re ken gö rev da �� l� m� ile il gi li
bil gi ler ve ril di. Emek li ö� ret men
Hic ran Uz ise su is ra f� n� ön le mek,
bah çe gü zel le� tir mek ve hay van lar la
il gi li do �a ve çev re yi ko ru ma ad� na
ya p�l ma s� ge re ken le ri di le ge tir di.
Ay r� ca top lan t� ya ka t� lan Su Ku tu su
�ç me Su yu Tek no lo ji le ri A.�. yet ki -
li le rin den �an sal Yö rür ta ra f�n dan ha yat kay -
na �� m�z su hak k�n da de tay l� ve yol gös te ri ci
aç�k la ma lar ya p�l d�. Apart man yö ne ti ci le ri nin
so ru la r� n�n ce vap lan d� r�l d� ��, is tek le ri nin ve
�i kâ yet le ri nin al�n d� ��, im kan lar öl çü sün de
Ka d� köy Be le di ye bi rim le ri ile halk ara s�n da
köp rü ola rak ge re ken des te �in apart man yö -

ne ti ci le ri ne ve ri le ce �i nin gö nül lü ler ce ifa de
edil di �i top lan t�, çay ser vi siy le bitti.

AL TER NA T�F ENER J�
KAY NAK LA RI NIN KUL LA NI MI
Fe ner yo lu Gö nül lü le ri’nin bir di �er et kin -

li �i de Fe ner yo lu  Do �a ve Çev re Ko mi te Gö -
nül lü le ri ta ra f�n dan or ga ni ze edi len Al ter na tif
Ener ji Kay nak la r� ile il gi li se mi ner di. Ö� re -

tim gö rev li si ve ay n� za man da Göz te pe Gö -
nül lü Ba� ka n� Si may Bo dur’un ko nu� ma c� ol -
du �u se mi ner de   ya p� lan su num, de tay l� ve
il gi çe ki ciy di. Ka t� l�m c� la r�n pro ak tif olu �u
se mi ne re ay r� bir renk kat t�. Çay ser vi si son -
ra s� Fe ner yo lu Gö nül lü le ri Ba� ka n� Nihal
Ekmekçio�lu’nun ko nu� ma c� ve ka t� l�m c� la ra
te �ek kü rü ile se mi ner so na er di.

Ka d� köy Be le di ye si Züh tü pa �a Gö nül lü le -
ri’nin or ga ni zas yo nuy la 22 �u bat Çar -
�am ba gü nü, gö nül lü evin de Avu kat Na -

lan A� k�n’�n su nu muy la, “Ka d�n la r�n Ya sal Hak -
la r� ve Hak Ara ma Sü re ci” ko nu lu bir se mi ner
ve ril di. 

Se mi ner, Ka d� köy Kent Kon se yi Ka d�n
mec li si üye le ri ve Züh tü pa �a gö nül lü le ri nin
ge ni� ka t� l� m�y la ger çek le� ti ril di. Çar �am ba
gü nü 13.30’da ba� la yan et kin lik te, aç� l�� ko -
nu� ma s� n� Gö nül lü evi So rum -
lu su Me lek Boz do �an yap t�.
Da ha son ra, Ka d� köy Kent
Kon se yi Ka d�n Mec li si Ba� ka -
n� Se rap Ören’in, ka d�n mec li -
si nin fa ali yet le ri hak k�n da k� sa
bir bil gi ver di �i et kin lik te, Na -
lan A� k�n top lum sal cin si yet
e�it li �in de ka d�n hak la r�, me de -
ni ka nun da ki hak lar, Türk ce za
ka nu nu hü küm le ri ne gö re hak -
la r� m�z, ai le nin ko run ma s� hak -
k�n da ki ya sa hü küm le riy le
4320  sa y� l� ka nun ge re �in ce,
fi zik sel, ruh sal, cin sel ya  da
eko no mik �id det gö ren  ai le bi -
rey le ri nin ko ru ma al t� na al�n ma s� için han gi
ku rum la ra ve na s�l ba� vu ra cak la r� ko nu la r�n -
da bil gi ver di. �id de te u� ra yan ai le bi rey le ri -
nin 155 Em ni yet, 183 Alo Ka d�n-Ço cuk Sos -

yal Hiz met Da n�� ma Hat t� ve �s tan bul Ba ro su
Ad li Yar d�m Bü ro la r�n dan yar d�m ve des tek
ala bi le ce �i be lir til di. Gö nül lü ler ta ra f�n dan
A� k�n’a ki tap ar ma �an edil me siy le bir lik te
et kin lik so na er di.

YE N� AD RES TE
�LK GE NEL KU RUL

Ka d� köy Be le di ye si Züh tü pa �a
Gö nül lü le ri, 18 Ocak’da ta ��n d� ��
Züh tü pa �a Ma hal le si, Ko lej Yo lu
So kak, No: 2-B, D:1 K� z�l top rak
ad re sin de ilk ge nel top lan t� s� n� ger -
çek le� tir di. 

Gö nül lü Evi So rum lu su Me lek
Boz do �an, tüm  üye le re, y�l so nu na
ka dar yap ma y� plan la d�k la r� et kin -
lik ler, gö nül lü evi nin kul la n� m� ve
i� le yi �i hak k�n da bil gi ler ver di. Ye -
ni ka t� lan üye le re de ko mi te ba� kan -
la r�, ko mi te le ri nin ama c�, i� le yi �i ve

ya pa cak la r� et kin lik ler hak k�n da bil gi le rin ve -
ril di �i top lan t�, ye ni ka t� lan üye le rin il gi alan -
la r� na gö re ko mi te le re da �� l� m� ve ik ram la
son bul du.

KADIKÖY Belediyesi Bostanc� Gönüllüleri’nin �ef �lter
Burak Kalay yönetiminde Türkan Saylan Kültür

Merkezi’nde, 12 �ubat Per�embe günü verdi�i Türk
Sanat Müzi�i konserine ilgi büyüktü. Konseri keyifle

izleyenler aras�nda Bostanc� Gönüllüleri’nin
organizasyonuyla gelen Semiha �akir Huzurevi sakinleri

de vard�. 

BOSTANCI’DA ÖZEL KUTLAMA 
�air-yazar Tekin Gönenç’in kat�l�m�yla, Bostanc� Gönüllü

Evi’nde Sevgililer Günü kutlamas� yap�ld�. Kutlama,
Bostanc� Gönüllüleri Ba�kan� Handan Kalkan’�n

konu�mas�n�n ard�ndan çe�itli ikramlarla sona erdi. Zühtüpaşa’da yoğun günlerZühtüpaşa’da yoğun günlerZühtüpaşa’da yoğun günlerZühtüpaşa’da yoğun günlerZühtüpaşa’da yoğun günlerZühtüpaşa’da yoğun günler

FENERYOLU’NDA DO�A DUYARLILI�I
ARTIYOR 

FENERYOLU’NDA DO�A DUYARLILI�I
ARTIYOR 

FENERYOLU’NDA DO�A DUYARLILI�I
ARTIYOR 

FENERYOLU’NDA DO�A DUYARLILI�I
ARTIYOR 

FENERYOLU’NDA DO�A DUYARLILI�I
ARTIYOR 

FENERYOLU’NDA DO�A DUYARLILI�I
ARTIYOR 

Mahalle sakinlerinin do�a ve çevre duyarlılı�ını arttırmak için çalı�malarını sürdüren Feneryolu
Gönüllüleri, alternatif enerji kaynaklarının do�ru kullanımını anlatan bir seminer de düzenledi. 

Zühtüpa�a Gönüllüleri’nin
geçti�imiz haftalarda iki ayrı
etkinli�i vardı. ‘Kadın Hakları’

konulu bir seminer düzenleyen
Gönüllüler, yeni adreslerinde ilk

genel kurullarını da yaptılar.

‘Sevgiden Sevgiye Yolculuk’

MODA Gönüllüleri, Di� Hekimi Dr. Özer Öztekin ile
gönüllü üyelerini ve semt sakinlerini bulu�turdu. 

21 �ubat Sal› günü düzenlenen “A�›z ve Di� Sa�l›�› Hakk›nda
Bilmediklerimiz” konulu seminerde, a��z ve di� bak�m�n�n

sa�l���m�z aç�s�ndan önemini, çürük di� tedavisi, kanal, dolgu ve
implant uygulamas�n� en ince detaylar�na kadar anlatan

Dr.Öztekin, bu konuda ne kadar yanl�� ve yetersiz bilgiler
edinmi� oldu�umuzu da ortaya koydu. Moda Gönüllüleri ve

semt sakinleri, konferans sonras� Dr. Öztekin’e merak ettikleri
konular� sorup yan�tlar�n� ald�lar. Kültür-sanat, sosyal etkinlikler

ve sa�l�k konular�nda de�i�ik etkinliklere ev sahipli�i yapan
Moda Gönüllüleri ad�na konu�an Ba�kan Suna Ak�en de, kat�l�m

ve ilgiden dolay� herkese te�ekkür etti ve tüm semt sakinlerini
önümüzdeki günlerde yap�lacak etkinliklere davet etti.

Moda’da Diş Sağlığı Konferansı

Konsere
ilgi büyüktü

RAS�MPA�A Mahalle Gönüllülerinin kat�l�m�yla
gerçekle�tirilen  sosyal dayan��ma etkinli�ine büyük ilgi

vard�. Yard�mla�man�n önemi üzerinde durulan,
23 �ubat Per�embe günü Rasimpa�a Mahalle Evi’nde

12.00-14.00 saatleri aras�nda düzenlenen etkinlikte,
kat�l�mc�lar yap�lan programdan dolay� Rasimpa�a

Gönülülleri’ne te�ekkür ettiler.

Rasimpaşa’da sosyal
dayanışma etkinliği

Merdivenköy’de
teknoloji semineri
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Sos yal de mok rat be le di ye le ri bi ra ra ya ge ti re rek, Av ru -
pa Bir li �i ile sürdürülebilir ili�kiler sa�lamak, AB
Be le di ye le ri ile i� bir li �i ça l�� ma la r� yap mak ama c�y -

la ku ru lan, Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz türk’ün
ba� ka n� ol du �u Sos yal De mok rat Be le di ye ler Der ne �i, Av -
ru pa l� par la men ter ler ile 23 �u bat Per �em be gü nü �s tan -
bul’da bu lu� tu. 

Ba� kan Se la mi Öz türk’ün ev sa hip li �in de ki ye -
mek li top lan t� ya; Av ru pa Par la men to su Mil let ve kil le ri
Ma ri a Ele ni Kop pa  (Yu na nis tan), He le ne Fla ut re
(Fran sa,) Ric hard Ho witt (�n gil te re), An ti go ni Pa pa do -
po ulo u (Gü ney K�b r�s) ve Fran cis co Gu er ra’n�n yan�
s�ra Tür ki ye’den CHP’li mil let ve kil le ri O�uz Oyan,
Umut Oran, �a fak Pa vey, Ay �e Da n� �o� lu, Ay kan Er -
de mir, Ay lin Naz l� aka ile Lü le bur gaz Be le di ye Ba� ka -
n� Emin Ha le bak da ka t�l d�. Top lan t� n�n aç� l�� ko nu� -
ma s� n� ya pan SO DEM Ba� ka n� ve Ka d� köy Be le di ye
Ba� ka n� Se la mi Öz türk, SO DEM’in ku ru lu� ama c� n�n
Tür ki ye’yi ve CHP’yi Av ru pa da da ha iyi an lat mak ol -
du �u nu, Tür ki ye’nin Av ru pa Bir li �i’ne üye lik sü re ci ne
kat k� sun ma y� amaç la d�k la r� n� be lirt ti. Ba� kan Öz türk,
�un la r� söy le di:

“Bir ço �u nuz la da ha ön ce Brük sel’de ta n�� m�� t�k.
Brük sel’de de bir ko nu� ma yap m�� t�m. Za man ve y�l -
lar geç tik çe Tür ki ye de a��r la �an in san hak la r� ih lal le -
ri ya �� yo ruz. Bu bi zim gün lük ya �an t� m� z� çok zor la� -
t� r� yor. 40 y�l d�r si ya se tin için de yim. 34 y�l d�r da si ya -
si yim. Son 20 y�l d�r be le di ye ba� kan l� �� ya p� yo rum.
Ha ya t� m�n son iki y� l�n da ilk kez ma li po lis le, po lis le
kar �� kar �� ya gel dim. Po lis dev le ti ilik le ri mi ze i� le di.
Bu ra ya gel me den ön ce 3 sa at mah ke me iz le dim. Tür -
ki ye’nin en bü yük fut bol ta k� m� Fe ner bah çe’nin ba� ka -
n� yar g� la n� yor. Ba� kan Aziz Y�l d� r�m’�n sa vun ma s�n -
dan si ze bir cüm le söy le ye yim; ‘Tür ki ye’de ku rum lar
tek tek ele ge çi ri li yor. Fe ner bah çe Ku lü bü de ay n� güç -
ler ta ra f�n dan ele ge çi ril me ye ça l� �� l� yor.’

Biz bu amaç la Av ru pa’da ken di mi zi da ha iyi an -
lat mak için 2 y�l d�r SO DEM’i  (Sos yal De mok rat Be -
le di ye ler Der ne �i) kur duk. Dün ya da ül ke ler ye rel le� -
me ye gi der ken biz de tam ter si olu yor, mer kez le �i yo -
ruz. Ör ne �in, va tan da� için ucuz bir halk pa za r� aç mak
is ti yor su nuz. Bu nun için de yet ki An ka ra da.. Ba� ka
bir ör nek da ha ve re yim. Ka d� köy’de 40 bin üni ver si te

ö� ren ci si var. Bun lar için 2 yurt aç t�k. An cak Mer ke zi
Hü kü met ve Sa y�� tay ‘yurt aça maz s�n’ di ye ce za kes ti.
Siz bu nun ce va b� n� bi le mez si niz. Mer ke ze al� nan yet -
ki le ri ay n� el ler kul la n� yor. Tür ki ye’nin bu mer ke zi yet -
çi li �i ne ‘dur’ de me li yiz. Bu nun için ça ba har c� yo ruz.
Ama tüm bun lar dan ön ce as l�n da ba ��m s�z ha kim ler
is ti yo ruz.”

� SÖZ AV RU PA LI PAR LA MEN TER LER DE
Yu nan l� Par la men ter Ma ri a Ele ni Kop pa da top -

lan t� sa ye sin de Sos yal De mok rat Be le di ye ler Der ne -
�i’ni ta n� y�p, be le di ye le rin kar �� la� t� �� prob lem le ri ö� -
ren dik le ri ni  be lirt ti. Kop pa, “Bi zim Av ru pa Par la men -
to su’nda tar t�� ma m� z�, ko nu� ma m� z� is te di �i niz ko nu -
la r� lüt fen bi ze bil di rin, bi zim le pay la ��n, biz de CHP
Kar ma Ko mis yo nu’nda ki ar ka da� la r� m� z�n ara c� l� ��y la
bu ko nu la r� tar t� �a l�m, ta �� ya l�m” de di. 

Gü ney K�b r�s ad� na top lan t� ya ka t� lan par la man ter
An ti go ni Pa pa do po ulo u ise Tür ki ye’nin Av ru pa Bir li -
�i üye si ol ma s� n� çok is te di �i ni be lir te rek, bu ko nu da
des te �e ha z�r ol du �u nu söy le di. 

Pa pa do po ulo u, “Ana ya sal de �i �ik lik le ri ya par sa -
n�z çok mut lu olu ruz. Siz bi ze yar d�m c� olur sa n�z biz
de si ze yar d� ma ha z� r�z. Bir çok �e yi pay la �a bi li riz” di -
ye ko nu� tu.

Ye me �in bi ti min de top lan t� ya ka t� lan lar hep bir -
lik te fo to� raf çek tir di ler. 
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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.

Ayrıntılı bilgi ve kayıt için;
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

Kadınlar Günü
● Fikret ARSLANERER

8 Mart, Kadın Hakları Günü’dür. Hepimiz
biliyoruz. 8 Mart 1857’de ABD’nin Newyork
eyaletindeki i�çi kadınlar, günlük çalı�ma

saatlerinin sekiz saate indirilmesi istemi ile
harkekete geçtiler. Davranı�ları bir ayaklanma
sayılarak �iddetle bastırıldı. Bu üzücü olayda

yangın çıktı ve 115 kadın i�ci öldü. 
1910’da sosyalistlerin düzenledi�i �kinci
Enternasyonal toplantısında, Kopenhag

Konferansında, kadın hakları hareketlerini
önderlerinden Klara Zetkin’in önerisi ile 8 Mart,

“Dünya Emekçi Kadınlar
Günü” olarak kabul edildi.

Birle�mi� Milletler,
UNESCO gibi yan

kurulu�ları 1975’de, Avrupa
uluslararası kurumları
1980’de, kadın-erkek

hakları arasındaki e�itsizli�i
giderme çabasına giri�tiler.
Türkiye ise daha 1933’de,
Atatürk döneminde bu i�e
ba�lamı�, ileri gitmi�ti. Ne

yazık ki aradan geçen zaman içinde durakladı;
geç ve geride kalmı� oldu. 

Türk Medeni Kanunu sizlere bu hakkı ve
imkanı veriyor. Bazı eksikleri ve imkansızlıkları

var. Bazı eksikleri ve imkansızlıkları var. Biz
kadınlar bu imkansızlıkları, eksikleri gidermek

çabasında olmalıyız. 
Tüm uyumsuzlukların, haksızlık ve

e�itsizliklerini e�itimle, sevgi ile insana insanca
yakla�ımla, özgür ve bilmsel dü�ünce ile

düzelece�ine inanıyorum.
Hukukun üstünlü�ü, vatanın bölünmez

bütünlü�ü, ça�da� ya�amın, saygın bir toplum
olarak var olmanın temelidir. Bu temel, Atatürk

ilke ve inkılapları ile yıllar önce atılmı�tı. 
Altı okun kavranması, korunması Kemalist

dü�üncenin ço�alması ve Atatürk milliyetçili�i
ile olur. Atatürk diyor ki;

“Kadınlar, e�er milletin gerçek anası olmak
istiyorlarsa erkeklerimizden ziyade münevver

ve faziletli olmaya çalı�malıdırlar.”
Bu söz 1924’de Türk Kadınlar Birli�i’nin kurulu�

yıldönümünde böyle söylenmi�tir.
Böyle bir ana, yurdunu, milletini, bayra�ını

korur; yüceltir.

● �akanın Ardından
■ Postmodernizmin Bilimsel, Felsefi

ve Kültürel Ele�tirisi
■ Alan SOKAL
■ Alfa Basım Da�ıtım

Alan Sokal, Türk okurlar�n yabanc� olmad���
bir isim. Jean Bricmont ile birlikte yazd�klar�
kitap 2002'de Son Moda Saçmalar
ba�l���yla yay�nland�. New York
Üniversitesi'nde fizik profesörü olan Alan
Sokal, 1996 y�l�nda Social Text isimli bir
postmodern kültür dergisine tam da
postmodern bir dergiye yak���r bir makale
yollar ve ard�ndan "�aka" yapt���n� aç�klar.
Böylece "Sokal Vakas�" ba�lar ve
postmodern felsefeciler ile pozitif bilimciler
aras�ndaki bilim sava�lar�nda yeni bir cephe
aç�lm�� olur.  �akan�n Ard�ndan, Sokal
Vakas�'ndaki tart��malar� toplayan bir kitap.
Kitab�n ilk bölümünde Social Text'te
yay�nlanan makalenin
tam metni ve
aç�klamalar� sa�l�-sollu
yer al�yor. Di�er
bölümleri ise bilim ve
bilim felsefesi
tart��malar�na ayr�lm��.
Kendisini “sol görü�lü”
olarak niteleyen Sokal,
en çok sol çevrelerdeki
bilim dü�manl���n�n
tehlikelerine dikkat
çekiyor. Kitapta, Sokal
Vakas� tart��malar�n�n
yan� s�ra bilim
felsefesinin kadim
sorunlar� da ele
al�n�yor: Popper'c� bilim
felsefesinin
ele�tirisinden, Kuhn'un
“bilimsel devrimlerine”,

Feyerabend'in “yönteme kar��”s�na kadar,
son dönem bilim felsefesi tart��malar�na
de�inen Sokal, bu tart��malar kar��s�nda
bilim insan�n�n konumunu irdeliyor. 
“Burada amaçlar�mdan biri de Sol içinde
be�eri bilimlerle u�ra�anlar ve do�a
bilimcileri aras�nda do�acak bir diyaloga
küçük bir katk�da bulunmakt�r; ço�u ilk
gruptan gelen baz� iyimser beyanlara
ra�men, ‘iki kültür’ zihniyeti aras�ndaki fark
belki de son elli y�lda oldu�undan daha fazla
aç�lm��t�r. Do�a bilimcilerin postmodern
aptall�ktan korkmas� için pek neden yoktur
(en az�ndan k�sa süreli�ine); söz
oyunlar� toplumsal gerçeklerin
titizlikle incelenmesinin yerini
al�nca bundan en çok ma�dur
olanlar tarih, sosyal bilimler ve
sol siyasettir...”
/Alan Sokal  
● �nsanı Tanıma Sanatı

■ Alfred Adler
■ Çeviren: Kamuran �ipal

Ça�da� psikolojinin üç büyük
devinden biri ve bireysel
psikoloji ekolünün kurucusu,

Avusturyal�
psikiyatr Alfred
Adler, �nsan�
Tan�ma Sanat�’yla,
geni� bir okur
kitlesine yöneliyor.
Adler’in, bu
yüzy�l�n ba��nda,
insan�n ruhsal-
fiziksel varl���na ve ya�amdaki
sorunlar�na ili�kin yapt���
saptamalar, aradan geçen
bunca y�la kar��n de�erinden
hiçbir �ey yitirmeden
anlaml�l���n� ve yol göstericilik
i�levini koruyor. Adler’in bir dizi
konferans�ndan do�an bu
yap�t�n ba�l�ca amac�; toplum
içindeki etkinli�imizin içerdi�i
kusurlar� bireylerin hatal�
davran��lar�ndan yola ç�karak

anlamak, söz konusu hatalar�
göz önüne sermek ve
bireylerin toplum ya�am�na
daha iyi uymalar�n� sa�lamaya
çal��mak. Yap�t öte yandan,
bireysel psikolojinin en temel
ilkelerini ve bunlar�n insan�
tan�mada ta��d��� de�eri, ortak
ya�amdaki ve ki�inin kendi
ya�am�n� kurmadaki öneminin
aç�klama amac� ta��yor.
Adler, ya�am�n, ça��m�zda pek
de göremedi�imiz anlam�n�,
gerçekten de bir sanatç� gibi
ince ince i�leyerek ortaya
koyuyor.
● E�itim Felsefesi 

■ Ahmet Cevizci
■ Say Yayınları

Ba��ms�z bir felsefe disiplini olarak ancak
20. yüzy�lda ortaya
ç�kan “e�itim
felsefesi”, köklerini
insan�n en önemli
i�i olan e�itim
olgusundan
almaktad�r.
Binlerce y�ldan
beri, “Nas�l bir
insan yeti�tirmek
istiyoruz?”
sorusunu
sormam�� bir
topluma,
yeryüzünde
herhalde hiç
rastlanmam��t�r. Bu
soru, kar�� kar��ya
kald��� hemen her
problemde e�itimin
gereklili�ine

gönderme yapan, e�itimi bütün problemlerin
çözümü olarak gören günümüz toplumunda
daha yo�un bir �ekilde sorulan ve
yan�tlanmaya çal���lan bir soru olmu�tur.
E�itim Felsefesi, “e�itimin ne oldu�u”, “nas�l
bir insan yeti�tirmek gerekti�i” sorular�na
verilmesi muhtemel yan�tlar� kapsaml� ve
felsefi aç�dan ele alan bir kitap olarak
tasarlanm��t�r. Birinci bölümde Platon’dan
Aristoteles’e, Gazâlî’den Rousseau’ya,
Nietzsche’den Dewey ve Buber’e geçmi�in
büyük filozoflar�yla idealizm, realizm,
spiritüalizm, natüralizm, romantizm,

pragmatizm ve
egzistansiyalizm benzeri
felsefe okullar�n�n e�itim
anlay��lar� sunulmaktad�r.
Yine ayn� çerçevede,
analitik e�itim felsefesi
ba�l��� alt�nda e�itimin temel
kavramlar�n� sorgulayan
eser, ele�tirel e�itim
felsefesi kapsam�nda,
günümüzde kapitalizmin,
pozitivizm destekli e�itim
anlay���na tepkiyle olu�an
alternatif e�itim anlay��lar�n�
da mercek alt�na
almaktad�r.
E�itime sistematik bir
biçimde ve normatif bir

perspektiften yakla�an E�itim Felsefesi,
e�itimin ontolojik, epistemolojik, etik ve
politik boyutlar�n� da içeren kaynak bir
kitapt�r.
● Madde ve Bilinç
Zihin Felsefesine Güncel Bir Bakı�

■ Paul M. Churchland
■ Saffet Murat Tura'nın önsözüyle...

Günümüzün en ünlü materyalist
felsefecilerinden olan Paul M. Churchland'�n
bu kitab� Princeton Üniversitesi'nde verdi�i
derslerin notlar�ndan derlenmi�tir. Zihin
felsefesine yeni ba�layanlar için yaz�lan
Madde ve Bilinç, kapsaml� bir özet ve
kaynak kitapt�r. Descartes'�n zihin-beden
ayr�m�na dayal� düalizmi uzun zamand�r
geçersiz, ancak tart��malar bitmedi. Henüz
bilincin ne oldu�una dair yeterli bir
kuram�m�z yok. Churchland, kitab�nda tözcü
düalizmleri birer birer analiz ettikten sonra,
zihin-beden sorununu materyalist aç�dan ele
al�r ve farkl� materyalizmlerin konuya
yakla��m�n� özetler. Mant�ksal
pozitivistlerden, ça�da� zihin felsefecilerine
ula�an uzun yolda, materyalizmin zihin
problemine getirdi�i çözümleri analiz eder.  
Ontolojik, semantik, epistemolojik ve
metodolojik bilinç sorunlar�n�n detayl� bir
incelemesinin yap�ld��� kitapta, yapay zekâ
üzerine kapsaml� bir bölüm bulunmakta.  
Dennett, Chalmers, Blackmore gibi zihin
felsefecilerinin s�kl�kla al�nt�lad�klar� Madde
ve Bilinç'te, Churchland di�er
materyalistlerle girdi�i tart��malarda kendi
‘eliminatif (eleyici) materyalist’ yakla��m�n�
getirir.

KÖ�ES�K�TAP
Hazırlayan: Ula� YILMAZ

ulas1980@gmail.com

MARMARA Bo�azlar ve
Belediyeler Birli�i çat�s� alt�nda

olu�turulan Bas�n
Dan��manlar� Platformu
ayl�k ola�an toplant�s�n�

Kad�köy’de gerçekle�tirdi.
Kad�köy Belediyesi’nin ev
sahipli�inde düzenlenen

�ubat ay� toplant�s�,
Kad�köy  Belediyesi Gençlik

Merkezi’nde yap�ld�.
Toplant�ya, �stanbul’da bulunan 39 Belediye’nin

Bas�n Dan��manlar� kat�ld�. Tv 8 Haber Genel
Yay�n Yönetmeni ayn� zamanda �cra Kurulu
Üyesi Gürcan Çilesiz de misafir konu�mac�

olarak toplant�ya kat�ld�. Kahvalt�n�n ard�ndan
aç�l�� konu�mas�n� ev sahibi olarak Kad�köy

Belediyesi Bas�n Dan��man� Arife
Çall�o�lu yapt�. Ba�c�lar Belediyesi

Bas�n Dan��man� ve Bas�n
Dan��manlar� Platformu Ba�kan�

Abdullah Ar�doru’nun
konu�mas�n�n ard�ndan misafir

konu�mac� Gürcan Çilesiz
dü�üncelerini kat�l�mc�larla

payla�t�. Bas�n dan��manlar�n�n
sorular�n� cevaplayan Çilesiz,

konu�mas�nda Belediyelerden
gelen haberlere önem verdiklerini ancak özel bir

nitelik ta��mas� gerekti�ini ifade etti.
Konu�malar�n ard�ndan Kad�köy Belediyesi

Bas�n Dan��man� Arife Çall�o�lu, kat�lan Bas�n
Dan��manlar�na ve Tv 8 Haber Genel Yay�n
Yönetmeni Gürcan Çilesiz’e te�ekkür etti. 
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Kadıköy Belediye Ba�kanı Selami Öztürk’ün ba�kanı
oldu�u Sosyal Demokrat Belediyeler Derne�i (SODEM),

Avrupalı parlamenterler ile �stanbul’da bulu�tu. 

Basın Danı�manı Arife
Çallıo�lu ile Gürcan Çilesiz...

BASIN DANI�MANLARI KADIKÖY’DE 
SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI

Nurettin BARHA

Cafera�a Mah. Bahariye Cad. 
Mirilay Nazım Sk. No: 12/4 Kadıköy-�ST.

Tel & Fax: 0216 330 08 39  Gsm: 0532 246 66 59

� �� kazası - Meslek hastalı�ı 
� Sürekli i� görememezlik geliri

� Geçici i� görememezlik ödene�i
� Analık borçlanması � Askerlik borçlanması 
� Yurtdı�ı borçlanması � �ste�e ba�lı sigorta

i�lemleri � Emeklilik i�lemleri
� Ölüm ve maluliyet i�lemleri 

� �� veren ile i�lemler
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Alman sanatçı Christa Frieda Vogel‘ın Art�stanbul projesinden esinlenerek meydana gelen Galata House of Art
olu�umu, �ubat 2012 itibari ile Art 350 yeni adıyla, Erenköy Ba�dat Caddesi’ndeki yerle�ik mekânına geçti. Art

350, Arzu Ba�aran & Ruth Biller‘ın eserlerinden olu�an ‘’Transfigurative’ sergisi ile sanatseverlere kapılarını açtı.     

Bir bi ri ne ben zer ener ji le re sa hip olan Ber -
lin ve �s tan bul sa nat or ta m�n da ki sa nat -
ç� la r� ulus la ra ra s� are na da tem sil edip

des tek le ye rek, ça l�� ma la r� n� ser gi le ye bi le cek -
le ri ve fi kir al�� ve ri �in de bu lu na bi le cek le ri bir
plat form ol ma s� amaç la nan Art 350, sa nat ya -
t� r� m� ve ko lek si yon cu lu �u ko nu sun da da da -
n�� man l�k ya p� yor. Us ta la� m�� sa nat ç� la r�n ya -
n�n da genç ku �ak sa nat ç� la ra da �ans
ta n� ya rak sa nat dün ya m� -
za ka zan d�r ma y�
amaç la yan ga le ri,
sa nat ç�-sa nat ese ri-
iz le yi ci ara s�n da
köp rü olu� tu ra rak sa -
na t� da ha ge ni� kit le le -
re ula� t�r ma y� he def li -
yor.

Art 350, 23 �u bat
2012’de, ça l�� ma la r�n da
in san fi gü rü ne odak la nan Türk ve Al man iki
ka d�n sa nat ç� n�n or tak söy lem le ri nin bu lu� tu �u
“Trans fi gu ra ti ve” isim li ser giy le aç�l d�. 

Bu iki sa nat ç� dan bi ri olan Ar zu Ba �a ran i� -
le riy le il gi li ola rak “Bu gü ne ka dar yap t�k la r� -
m�n ha re ket nok ta s� in san ve in sa n�n du rum la -
r� ol du.” di yor ve de vam edi yor: “Za man geç -
tik çe, ya �a d� ��m co� raf ya n�n ba zen kim lik so -
run la r� na, ha f� za y� mer ke ze ko ya rak, unut mak
ve ha t�r la mak üze ri ne odak lan d�m. Kay be di len

yüz le ri, do ku lar ve kat man lar ara c� l� �� ile ye ni -
den olu� tur dum. Ba zen de  güç lü nün güç süz
üze rin de ki  e�it siz ve hak s�z  �id de ti ni, bas k� s� -
n�,  ço cuk ve er gen yüz le ri   üze rin den gös ter -
me yi seç tim. Bu e�it siz ve te kin siz du ru mu
med ya n�n na s�l s� ra dan la� t�r d� �� n� çi zim ler le

gös ter dim. Sa na t�n di li ne çe -
vir dim unut tur ma mak için.
Her ser gi ken di tek ni �i ni
olu� tu rur be nim aç�m dan,
kav ram ve yön tem be ra -
ber, iç içe ge li �ir ço �un -
luk la. Ya �a d� ��m yer de
gö rül me yen kim lik ler,
ya sak la nan dil ler ol -

duk ça vic da n�m, sa na t�n
öz gür ifa de si için den söz al ma ya de -

vam ede cek .”
Ruth Bil ler da, in san vü cu du nu re sim ler le

ifa de ede rek aç� �a ç� ka r� yor. Ça l�� ma la r�n da,
rit mik fo to� raf di zi le ri kan vas ve kâ ��t üze rin -
de renk kat man la r� ve bo yut sal ör tü� me ile gö -
rün tü len mek te. Ruth Bil ler, se ri film çer çe ve -
le ri ni ima ede rek, ken di dra ma tik pro dük tör lü -
�ü için de de rol al� yor. Ça l�� ma la r� n�n ko nu la -
r� n� ar tis tik sü reç le ri nin ön a�a ma la r� s� ra s�n da;
ki �i sel fo to� raf la r� n�n ya n� s� ra top lan m�� do -
kü man lar la, geç mi� tec rü be le ri ara c� l� ��y la dö -
nü� tü rü yor.  Art 350: Ba� dat Cad de si No:
350 Eren köy / 0216 369 80 50
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uha fa za kâr, özel lik le ül ke nin po li ti ka sah ne sin -
de uzun ca bir sü re dir s�k kul la n� lan, yer tu tan bir
söz cük. Da ha ön ce den de ken di ni mu ha fa za -
kâr di ye ni te le yen si ya set çi ve ha re ket ler var sa

da özel lik le 1980’ler de Tur gut Özal ta ra f�n dan dil len di -
ril di; son dö nem de ise AKP’nin kim li �i ni ta n�m la ma da
be lir gin bir de yi� ol du.

Mu ha fa za kâr in san, mu ha fa za kâr par ti, mu ha fa -
za kâr top lum bu söz cü �ün ku lak lar da yer le� mi� kul la -
n�m ka l�p la r�n dan d�r. Hem ge ni� sos yal grup la r�, hem
ki �i le ri, hem de sos yal dü �ün ce yi ifa de len di ren; gün -
lük dil de de, bi lim sel ter mi no lo ji de de yay g�n bir ta n�m -
la ma, be tim le me söz cü �ü ol mak tan da öte bir kav -
ram.

Gün de lik ha yat ta ade ta ka l�p la� m��; de �i� me yen
al�� kan l�k la r�; tu tum la r�, vaz ge çil me yen ku ral la r�, ba� -
l� ka l� nan her tür lü mad di ve ma ne vi de �e re uy gun ya -
�a ma an la y� �� n� ifa de için kul la n�l d� �� n� bi li yo ruz. Bir an -
lam da “ge le nek sel” kav ra m�y la ak ra ba l� �� var d�r. Ge le -
nek le re ba� l� l� �� da vur gu lar. Me se la ge le nek le re ba� l�
ai le, mes le kî ge le nek le re gö re i�i ni yü rü ten es naf, dai -
ma me nü sü al� �� la gel mi� ye mek ler den olu �an lo kan -
ta lar, gi yim tar z� ku ral la r�, top lum ya �a m�n da s�k l�k la
rast la nan ya l�n mu ha fa za kâr ör nek ler dir. Mu ha fa za -
kâr l�k, ad� üs tün de; ko run ma s� ge re ken de �er le re sa -
hip ol ma y� içer mez mi? De mek ki mu ha fa za kâr ola bil -
mek için bir ta k�m vaz ge çil me ye cek, ya rar la n� lan, key -
fi ç� ka r� lan, ho� la n� lan mad di ve ma ne vi ola nak la ra sa -
hip lik ge re kir. Ya ni mu ha fa za kâr l� ��n is ter is te mez var -
l�k la; sa hip lik ler, mül ki yet le de il gi si ol ma s� ge rek mez
mi?

Gün de lik in san ha ya t� n� bir ya na b� ra ka l�m. Mil let -
le rin, top lum la r�n, si ya sal ha re ket le rin de mu ha fa za kâr
ol ma s� ne de mek tir di ye sor ma l�… Söz ge li mi �n gil te re
mu ha fa za kâr l� �� ile ün lü de �il mi dir? Si ya si par ti si bi le
yok mu? �n gil te re gi bi bir ül ke nin as�r lar d�r mu ha fa za -
kâr bir si ya si kim li �in sim ge si ol ma s� pe kâ lâ an la �� l�r
bir du rum dur. �n gi liz ge le nek le ri; ya ni mu ha fa za kâr l� ��
bir çok alan da ör nek gös te ri lir… Me se la ya z� l� bir ana -
ya sa s� bi le yok de nir… �n gi liz ler ge le nek le ri ni dai ma
ko ru yor lar… Aman bu ek sik li �i gi de rip ya sa sa hi bi
ola l�m de mi yor lar… Me se la, �n gil te re de mok ra si nin
be �i �i dir de nir. Ama �n gil te re re ji mi me� ru tî mo nar �i -
dir… �n gi liz ler �u kra li yet re ji mi ni ar t�k son lan d� ra l�m
de mi yor lar… �n gi liz ler H� ris ti yan ama ken di Ang li kan
ki li se le ri ni as�r lar ön ce kur mu� lar. Pa pa’y� umur sa m� -
yor lar. Hem de ‘Pa pa l�k’�n en güç lü ol du �u dö nem de;
kar ��t la r� n� afo roz et ti �i ve kit le le rin Ro ma’dan (Va ti -
kan’dan) deh �et li ürk tü �ü za man lar da on lar Pa pa’y�
afo roz edip, ba ��m s�z ki li se kur mu� lar. Onu mu ha fa za
edi yor lar… �n gi liz ler yer yü zün de sö mür ge ci li �i ör güt -
le mi� ler; ulus la ra ra s� ili� ki ku ral la r� n� ve hu ku ku nu da
bü yük öl çü de et ki le mi� ler. Bu ku ral la r�n da yer yü zü öl -
çe �in de ko run ma s� için özen gös te ri yor lar… Ya ni
ulus la ra ra s� ili� ki ler de de mu ha fa za kâr d�r lar! Dün ya n�n
zen gin lik le ri ni yüz y�l lar ca ül ke le ri ne dev �ir mi� ve el de
edi len zen gin li �e uy gun ve onu sür dü re cek bir dü ze ni
kur mu� lar… �n gi liz ler de �il de kim mu ha fa za kâr ola -
cak? El bet ka za n�m la r� ko ru mak için özen gös te re cek -
ler, ku ral lar ko ya cak lar.

�n gil te re ör ne �i ni bir çok var l�k l� ül ke için de ge nel -
le� tir mek müm kün dür. Za ma n� m� z�n �n gil te re’si Ame -
ri ka Bir le �ik Dev let le ri de; Fran sa da, Al man ya da,
Rus ya da bü yük zen gin lik le rin ül ke le ri dir. ��in özü ne
ba kar sa n�z hep si de mu ha fa za kâr d�r… Ya ni, zen gin -
lik le ri nin, yer yü zün de ki sta tü le ri nin ze de len me den
sür me si ni is ter ler. Ku ral c� l�k la r�, ya ni mu ha fa za kâr l�k la -
r� bu ra dan kay nak la n�r. K� sa ca s� yer yü zün de ki kuv vet
den ge le ri nin de ko run ma s� n� gö ze tir ler. Çün kü mu ha -
fa za et me le ri ge re ken mu ka ye se li zen gin lik le ri; mad -
di/ma ne vi de �er le ri var d�r. Ç� kar la r�, mev cut du ru mu
olu� tu ran �art la r�n de va m� na muh taç t�r. ��in dik kat çe -
ki ci ta ra f�, bu zen gin mu ha fa za kâr la r�n dai ma ya ra t� c�,
ara� t�r ma c�, ge li� tir me ci, ye ni lik çi bir zih ni ye tin tem sil -
ci le ri ol ma s� d�r. Bu ko nu lar da da mu ha fa za kâr d�r lar;
bu yak la ��m la r�n dan hiç vaz geç mez ler. 

Aca ba mu ha fa za kâr l�k zen gin lik le do� ru oran t� -
l� m� d�r di ye dü �ün me li. Öy le ya; zen gin olan, zen gin li -
�i ni mey da na ge ti ren mad di-ma ne vi var l�k la r� ko ru ma -
ya ça l�� maz m�? Zen gin ya ni var l�k l� ol ma yan ne yi mu -
ha fa za ede cek tir ki mu ha fa za kâr bir zih ni ye te sa hip ol -
sun? Sa n� r�m yok sul luk la da ce ha let, üs te lik sar ma�
do la� ak ra ba d�r. Yer kü re yi �öy le bir ku� ba k� �� göz ler -
se niz bu ak ra ba l� �� he men gö rür sü nüz. Onun için,
aca ba na s�l bir mu ha fa za kâr l� �� ör nek al ma l�, di ye sor -
ma l�…

An la �� lan bir bir le rin den çok fark l� so nuç lar do �u -
ran mu ha fa za kâr l�k lar var. Var l�k l� n�n mu ha fa za kâr l� �� n�
an la mak müm kün de, yok su lun ne yi ko ru du �u nu; ne -
yin ge le ne �i nin ni met le rin den ya rar lan d� �� n� an la mak
güç.

Yi ne gö rü lü yor ki, var l�k l� ül ke le rin mu ha fa za kâr si -
ya se ti; yok sul lar dan ve ya ça ��n ge ri sin de ya �a yan ve
ma ne vi ya t� n� ek sen ka bul eden mu ha fa za kâr si ya si
an la y�� tan hiç de �i kâ yet çi de �il dir. Ter si ne; te� vik bi -
le eder ler. Eh; her ül ke lâ y�k ol du �u mu ha fa za kâr l� ��n
ni met le riy le ya �a ma ya mah kûm ol du �u nu an la y�n ca -
ya ka dar, ha li ha z�r du ru mun sü re ce �in den ku� ku
duy ma y�n.

Murat  KATOĞLU

M

MUHAFAZAKÂR?

�lk kez 1832 y� l�n da Mi la -
no’da se yir ci kar �� s� na
ç� kan ve lib ret to su

Fe li ce Ro ma ni’ye,
mü zi �i ise ope ra ta -
ri hi nin en önem li
bes te  c i  le  r in  den
Ga eta no Do ni zet -
ti’ye ait olan “A�k
�k si ri”, Yek ta Ka -
ra’n�n ça� da� yo ru -
muy la ye ni den sa nat se -
ver ler le bu lu �u yor.

S� ra dan bir köy lü olan Ne mo ri -
no’yu gar son, var l�k l� Adi na’y� ise ka fe sa hi be si
ola rak yo rum la yan yö net men Yek ta
Ka ra ese ri, ya z�l d� �� dö nem
olan 1800’lü y�l lar dan bir
as�r son ra s� na, II. Dün -
ya Sa va �� bi ti mi ne,
böl ge ola rak ise
Tos ca na’dan Na -
po li’ye ta �� yor. 

A� k� için her
�e yi fe da eden Ne -
mo ri no’nun ta li hi -
nin bir ge ce de dö nü -
�ü nü ve a� k�n pa ra kar �� -
s�n da ki mü ca de le si ni öne ç� -
ka ran Ka ra, ay n� za man da, Ame ri -

kan kül tü rü nün �tal ya’da ki ilk
et ki le ri ne de dik kat çe ke -

rek bu dö nü �ü mü,
Na po li’ye ç� kar ma

ya pan müt te fik
güç ler ve on la -
r�n ko mu ta n�
Bel co re ka rak -
te riy le vur gu lu -

yor. Eser, 1940’l�
y�l la r�n Na po li’sin -

de Ak de niz’e öz gü
pan jur la r�, li mon cu ara ba la -

r� ve sap sa r� çi çek le riy le de se yir -
ci yi gör sel bir �ö le ne da vet edi yor. 

Ope ra ta ri hi nin unu tul maz ar -
ya la r�n dan “Bir Dam la Göz -

ya ��”n� (Una Fur ti va
Lag ri ma) da içe ren

eser de Adi na’y�
Ay ten Te lek/Se -
vim Ze re na o� lu;
Ne  mo r i  no’yu
Ca ner Ak�n/Ah -
met Bay ka ra;

Bel co re’yi Önay
Gü nay/Ca ner Ak -

gün, Dul ca ma ra’y� ise
Ali �h san Onat/Ke vork Ta -

vit yan can lan d� r� yor lar. Rao ul

Grü ne is’in or kes tra �ef li �in de sah ne le -
nen ese rin de kor la r� Ef ter Tunç, kos tüm -
le ri �an da Z�p ç�, ���k ta sa r� m� Bü lent Dar can

im za s� ta �� yor. Güç lü kad ro -
suy la ese re ha yat ve ren ko -
ro yu ise Gök çen Ko ray yö -
ne ti yor.

�s tan bul lu sa nat se ver -
ler uzun za man dan be ri
bek le dik le ri A�k �k si ri’ni
8, 9 ve 10 Mart ta rih le rin -
de ori ji nal di li �tal yan ca ve

Türk çe üst ya z�y la Ka d� köy
Be le di ye si Sü rey ya Ope ra s�

Sah ne si’nde iz le ye bi lir ler. 
www.dobgm.gov.tr

0 216 346 15 31 - 120/121  

ERENKÖY’ün yeni sanat mekânı: Art 350  

Foto�raflar: �nci ÖZBA�

KADIKÖY Belediyesi Caddebostan Kültür
Merkezi, üç günlük bir müzik maratonuna ev

sahipli�i yap�yor. 1, 3 ve 4 Mart günleri
yap�lacak etkinliklerde usta sanatç�lar Cihat
A�k�n ve Tulu� T�rpan, Beethoven’in tüm

piyano ve keman sonatlar�n� yorumlayacak. 

4 Mart Pazar günü ise Güler Keskinkaya’n�n
moderatörlü�ünü yapt���; konser sanatç�lar�n�n

e�lik edece�i, kendi hayatlar�ndan an�larla
renklendirece�i “Besteciler ve Yorumcular”

isimli program, barkovizyon sunumlar�
sayesinde zenginle�ecek ve bu üç günlük

etkinli�i bir �ölene dönü�türecek. 3 Mart
Cumartesi günü saat 20.00’de ba�layacak ve 

2 saat sürecek konserin ard�ndan, 4 Mart
Pazar günü saat 16.00’da “Besteciler ve

Yorumcular” etkinli�i düzenlenecek. 
Bilgi için: 0216 467 25 68

CKM’de Beethoven maratonu

�evval Sam konseri Bostanc�’da!
12 EYLÜL karanl���ndan dayan��mayla

ç�k�labilece�ini dü�ünen bir grup insan�n 10 y�l
önce kurdu�u Dostluk Yard�mla�ma Vakf�,

destekçilerini ço�altmak ve daha fazla insana
ula�mak için bir konser düzenliyor. 

Sevilen Sanatç� �evval Sam, Dostluk Dayan��ma
Vakf�’n�n “Dostlu�a Davet Konseri”nde Karadeniz
ezgilerinden sanat müzi�ine kadar birçok tarzda

ve farkl� dillerde �ark�lar söyleyecek. 
�imdiye kadar 110 ö�renciye burs sa�layan

vakfa siz de destek sunmak ve �evval Sam’�n
�ark�lar�na e�lik etmek istiyorsan�z, 2 Mart Cuma
ak�am� 20.30’da Bostanc� Gösteri Merkezi’ndeki

konseri kaç�rmay�n!  
Bilet satı� noktaları: 

Beyaz adam Kitabevi-Bakırköy, Mektup
Kitabevi-Galatasaray, Seyhan-Ada Kültür

Kitabevi-Kadıköy, Ça�da� Kartallılar Lokali-
Kartal, Sokak Kültür Merkezi-Maltepe, �da

Gümü� Sinanpa�a �� Merkezi- Be�ikta�

Kadıköylü ressamlar
KFM’de buluştu

KADIKÖY Foto�raf Merkezi (KFM) resimden
sinemaya birçok alanda kültür sanat hayat�na
katk� sa�lamaya devam ediyor. Merkez son
olarak  Ayça Akal�n, Ayten Çetiner, Burcu
Akdemir, Gökçen Ah�ska, Hayriye Kuran,
Meryem Tomak, Nilgün Day�c�o�lu, Ülkü

Özkaya, Nisa Alpönal, Ülkü Özkaya ve Yüksel
Akdemir'in kat�ld��� karma resim sergisine ev

sahipli�i yapt�. 25 �ubat Cumartesi günü aç�lan
Karma Resim sergisi, 10 Mart 2012 tarihine

kadar gezilebilecek. Merkezin sanat
dan��manl���n� yapan ve karma resim sergisini

düzenleyen Tanseli Polikar aç�l��ta yapt���
konu�mas�nda; “Kad�köy Foto�raf Merkezi

butik galeri olarak da hizmet veriyor. Amatör,
profesyonel tüm sanatç�lar�n yan�nda olan

merkezimizde önümüzdeki günlerde foto�raf,
resim ve ebru sergileri düzenlenecek.

Sergilerimize kat�lmak isteyenler bizimle irtibata
geçebilirler. Ayr�ca sanata destek vermek

isteyen koleksiyonerlerimizi de sergilerimize
bekliyoruz” dedi.

A�k �ksiri ile büyülenmeye
DEVAM...
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DEVAM...

�stanbul Devlet Opera ve
Balesi, sezonun ilk yeni

eseri olarak sahneledi�i
komik opera türünün 
en iyi örneklerinden

‘A�k �ksiri’ ile Kadıköy
Süreyya Operası’nda

yeniden seyirci
kar�ısına çıkıyor.

Arzu Ba�aran

Ruth Biller

A�k �ksiri ile büyülenmeye
DEVAM...
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● Ha ber: Se da TAN SU KER SEL ÇUK

Ede bi ya t�n her ala n�n da et kin bir ya zar, ay n�
za man da PEN Ulus la ra ra s� Yö ne tim Ku ru lu
Üye si ve Tür ki ye Mer ke zi Ba� ka n� Ta r�k Gü -

ner sel’in im za at t� �� i� le rin lis te si uzun. Mo da’da
otu ran sa nat ç� ile ye ni ta sa r� la r� n� ve Mo da’n�n on -
da b� rak t� �� iz ler üze ri ne k� sa bir söy le �i
yap t�k. 
� Ya zar, dra ma turg, oyun cu, �a ir, lib -
ret tist ve çe vir men Ta r�k Gü ner sel
için bü yü dü �ü, li se yi oku du �u ve
hâ lâ otur mak ta ol du �u Mo da'ya
ba� la yan et ken ler ne dir? 

Ger çi Fa tih'te do� mu �um ama iki
ya ��m da an nem ler le �im di otur du �um
Dr Esat I��k Cad de si'ne ta ��n m� ��z. Yir -
mi y�l d�r yi ne ay n� cad de de otu ru yo rum,
ai lem le. Se vi yo rum Ka d� köy'ü, özel lik le Ba -
ha ri ye-Mo da bö lü mü nü. Yal n�z  sev gim de �il, de -
rin bir say g�m da var. Kül tür aç� s�n dan önem li bu lu yo -
rum. Tür ki ye'nin en önem li yer le ri ara s�n da. Ay r� ca,
Mo da Çay Bah çe si'nde otu rup es ki �s tan bul'u gu rup
vak ti sey ret me ye do yu lur mu? 1974'te Mo za ik pro jem
ile 1996'da Dün ya �i ir Gü nü fik ri tek ba �� ma Mo da
Bur nu’nda tur lar ken gel mi� tir.
� �l ha m� ne re den ya da kim den al� yor su nuz? �l ham
pe ri niz ya da da ha ra hat kon san tre olup yaz d� �� n�z
fa vo ri me kâ n� n�z var m�? 

Her an her yer de ya za bi li rim. Bu k� va ma k�rk ya -
��m da ka vu� mu� tum. Ha ya t�n ken di si il ham pe ri si, be -
nim için.
� Sah ne len mek te olan ya da ya k�n za man da sah ne -
le ne cek pi yes le ri niz, ya y�m la na cak eser le ri niz ya da
çe vi ri le ri niz var m�?  

Kö sem Sul tan-De li �b ra him-Av c� Meh med odak -

l� ‘Z�rh l� Kurt’ ad l� oyu num �s tan bul BB �e hir Ti yat -
ro la r�’nda Erol Kes kin us ta m� z�n re ji si ile sah ne de.
Say g� ile kar �� la nan ti tiz bir ekip ça l�� ma s� ürü nü. �s -
ra il li ya zar Sav yon Li eb recht’in Han na-Arendt-Hei -
deg ger ili� ki sin de odak la nan “A� k�n S� ra dan l� ��” pi -
ye si ni Tel Aviv’de ki fes ti val de iz le yip be �en mi� tim;
çe vir dim, �s tan bul Dev let Ti yat ro su ya p� m� ola rak il -

giy le iz le ni yor. 1988’de lib ret to su nu yaz d� ��m
Ali Ba ba ve K�rk Ha ra mi ler ope ra s� yir -

min ci y�l ara dan son ra tek rar bes te ci
Sel man Ada’n�n �ef li �i ve us ta re ji sö -
rü müz Mu rat Gök su’nun re ji si ile bu
se zon An ka ra Dev let Ope ra ve Ba -
le si’nde. 2004’te ‘kur du �um’ ama
“Ya �a s�n De li lik” ad l� tek ki �i lik
oyu nu mu bir kaç tem sil sun duk tan

son ra sa� l�k ve me� gu li yet ne de niy le
‘din len me ye al d� ��m’ Ti yat ro Su (T

H2O) ha ya ta dön dü: Ya z�p yö net ti �im
Bok Sos yo lo ji si ad l� oyun sah ne len me ye ba� la -

d�. “Olu� mak” ad l� ya �a ma dü �ün ce le ri der le mem Pan
ya y�n la r� ara s�n da ve ta bii ki sa t�l m� yor. He li kop ter
ya y� n� olan 300 Ya� Ko nu� ma s� ad l� öy kü ki ta b�m ile
ön ce ki ki tap la r�m na s�l sa t�l ma d� ise. Bir “wors tsel ler”
(“en az sa tan”) ya za r� y�m. Ben ba na dü �e ni ya p� yo -
rum. Ge ri si ba� ka la r� n� il gi len di rir.
� Ya z�p yö net ti �i niz 'Bok Sos yo lo ji si' ad l� oyu nun
prö mi ye ri ni Du ru Ti yat ro'da yap ma n�z, Mo da'ya ve -
fa ba� la m�n da al g� la na bi lir mi?

Em re K� nay'�n Du ru Ti yat ro su bi ze yu va ol du.
Ha ri ka bir ekip var, o ti yat ro da. O me kân ay n� za man -
da be nim oku lu mun sa lo nu. Ka d� köy Maa rif Ko le ji
ola rak bi li nen, da ha son ra Ka d� köy Ana do lu Li se si
olan oku la çok �ey borç lu yum. Ta bi i, Ka d� köy lü yüm,
Mo da l� y�m. Bir ku cak la� ma bu. Ve fa ba� la m�n da ele
al ma n� za se vin dim. 

2 - 8 MART 2012HABER 7
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Moda’da
oturan Tarık
Günersel ile

yeni tasarılarını
ve Moda’nın

onda bıraktı�ı
izleri

konu�tuk. 
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● Gül SÖKMEN

�s tan bul Bü yük �e hir Be le di ye si �e hir Ti yat ro la r�
ta ra f�n dan oy na nan No bel Ödül lü �n gi liz ya zar
Ha rold Pin ter’in “Do �um Gü nü Par ti si” oyu nu -

nun ga la s� 20 �u bat Pa zar te si ge ce si Ka d� köy Hal -
dun Ta ner sah ne sin de ya p�l d�. Oyu na il gi çok bü -
yük tü, çok ka la ba l�k var d�, çok ki �i ge ri dön -
mek zo run da kal d�. Çün kü Hal dun
Ta ner ar t�k Ka d� köy’e yet mi yor -
du…

Y�l lar d�r ya sak la nan
“Do �um Gü nü Par ti si”,
Y�l d� ray �a hin ler ta ra -
f�n dan sah ne ye ko nul -
du. Bu oyu nun bir
özel li �i uzun y�l lar
san sür len mesi, di �e ri
de ba� rol oyun cu su
Cem Dav ran’�n 10 y�l
son ra tek rar �e hir Ti -
yat ro la r� sah ne si ne dön -
me siy di.. Cem Dav ran,
�e hir ti yat ro la r� na 10 y�l
son ra Ka d� köy’de se yir ci -
ye “mer ha ba” de di. Dav ran
“Do �um Gü nü Par ti si” oyu nu -

nu ile de “Ben bu sah ne ler le ya k� �� yo rum”
di yor du.. Çok gü zel bir oyun ç� ka ran
Dav ran s�k s�k al k�� lan d�.. Tüm
oyun cu la r�n ba �a r� l� ol du �u oyun -
da Jü li de Ku ral da “ap tal ka d�n
an cak bu ka dar gü zel oy na n�r”
de dirt ti…

Cem Dav ran, Jü li de Ku -
ral’�n ya n� s� ra Y�l d� ray �a -

hin ler (ay n� za man da
oyu nun yö net me ni),

Mert Ta n�r, Öz ge
Bo rak (oyun da yö -
net men yar d�m c� l� -
�� ya p� yor) ve Bah -
ti yar En gin rol al -
d�… Oyu nun ko re -
og ra fi si ni de Öz ge
Bo rak’�n ba ba s� dan ç� ve
ko re ograf Sel çuk Bo rak
yap m�� t�. 

AL� TAY GUR ANI SI NA
“Do �um Gü nü Par ti si”nin yö -

net me ni �a hin ler, tak dim den son ra
söz ala rak, “52 y�l d�r hiç bir öde nek li ti -

yat ro nun oy na ya ma d� �� bu oyu nu si zin
kar �� n� za ç� kar ma onu ru 2011 y� l�n da �s tan -

bul Bü yük �e hir �e hir Ti yat ro la r�’na ve bi -
ze na sip ol du. Dün ya Ti yat ro su’nun

bu ba� ya p� t� n� bü yük us ta m�z Ali
Tay gur sah ne ye koy mak is ti yor -

du ama ol ma d�, öm rü ve fa et -
me di. Biz ‘Do �um Gü nü Prti -
si’ oyu nu nuh eki bi ola rak bu
oyu nu Ali Tay gur ad� na oy -
na d�k” de di ve ge ce nin so -
nun da Tay gur için bir al k��
is te di. Se yir ci ler de hem
“Do �um Gü nü Par ti si”
oyun cu la r� n� hem de Tay -
gur’u da ki ka lar ca al k�� la d�..

OYU NUN KO NU SU
Hem e� len ce li hem de ge ri -

lim do lu bir oyun “Do �um Gü nü
Par ti si”. Oyun bir sa hil ka sa ba s�n -

da ya �a yan ka r�-ko ca n�n pan si yo nun -
da ge çer. Pan si yon da ki tek mü� te ri genç,

ga rip, gi zem li bir adam d�r. Bir gün pan si yo na
iki adam ge lir... Saf  pan si yon sa hi bi, tek mü� te -
ri si Stan ley’in o gün do �um gü nü ol du �u nu söy -
ler... Ge len iki adam ve o çev re de ya �a yan genç
bir k�z, o gün do �um gü nü ol ma yan Stan ley için
bir do �um gü nü par ti si dü zen ler ve kor kunç bir
e� len ce ba� lar..

Nobel Ödüllü �ngiliz yazar Harold Pinter’in ‘Do�um Günü Partisi’ oyununun galası 
Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’ndeydi. Oyunun bir di�er özelli�i de Cem Davran’ın 

�ehir tiyatrolarına ve seyirciye 10 yıl sonra bu oyunla ‘merhaba’ demesiydi. 
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● Mus ta fa SÜR ME L�

Yak la ��k 1 y�l ön ce ka bul edi len pla na ra� -
men Fi kir te pe ve ci va r�n da mü te ah hit ler -
le va tan da� la r�n an la� ma  ya va ra ma ma s�

üze ri ne man �et ten ver di �i miz “Fi kir te -
pe’de i� ler ya va� iler li yor” ba� l�k l�
ha berimizin ard�ndan bölgede
hareketli günler ya�an�yor. Son
geli�meler hakk�nda bilgi
almak isteyen Fi kir te pe hal k� -
n�n yo �un ta le bi üze ri ne dü -
zen le nen top lan t� ya ka t� lan
Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n�
Av. Se la mi Öz türk de ma -
hal le sa kin le ri ne uya r� da
bu lu nu rak, net ko nu� tu:
“Zor luk ç� kart ma y�n, bir
an ön ce an la ��n.” 

Fi kir te pe ’de bir dü -
�ün sa lo nun da dü zen le -
nen ve hal k�n bü yük il gi
gös ter di �i top lan t� ya Ba� -
kan Yar d�m c� s� Ze kai
Dede, �mar Mü dü rü Erol
Öz yurt ve �mar Müdür
Yard�mc�s� Bihterin Güven ile
ka t� lan Ka d� köy Be le di ye Ba� ka -
n� Av. Se la mi Öz türk, ma hal le
muh tar la r� ve halk tan ge len so ru la r�
da ce vap lan d�r d�. �mar prob le mi nin geç -
mi �in den iti ba ren Fi kir te pe’de ki du ru mu özet le -
ye rek ko nu� ma s� na ba� la yan Ba� kan Se la mi Öz -
türk, Fi kir te pe’ye ve ri len ima r�n hiç bir yer de ol -
ma d� �� n�, va tan da� la r�n ken di ara la r�n da ve mü -
te ah hit ler le an la� ma ya var ma s� du ru mun da imar
pla n� n�n çok iyi hak lar ver di �i ni söy le di. Ba� kan
Öz türk, “Gel mi� ol du �u nuz nok ta as l� na ba kar -

sa n�z si zin için son de re ce iyi bir nok ta d�r. Ya ni
ç� kan imar du ru mu bi ra ra ya gel di �i niz tak dir de
çok iyi hak lar ve ri yor. �im di 4 em sal ol ma s� ge -
re ken yer ler ve imar hak k� tam ve ri len yer le re bir
k� s�t la ma ge ti ril di. Ne dir? 80 met re yük sek lik.

Ya ni 26 kat s� n� r� ge ti ril di. Te me lin de biz
bu na kar �� y�z. Çün kü an la� ma olan

yer ler var” de di. 
� 5 YIL �MAR HAK KI NA 

DO KU NUL MA SIN
80 met re �ar t� n�n �u an da

an la� ma ya pan la r� ve an la� -
mak üze re olan mü te ah hit le -
ri bü yük öl çü de s� k�n t� ya
sok tu �u nu söy le yen Ba� -
kan Öz türk, top lan t� ya ka -
t� lan la ra bir öne ri de bu lu -
na rak, “Bu ko nu da, için de
muh tar la r�n da bu lun du �u
3-5 ki �i lik akil bir ko mis -
yon la Bü yük �e hir’e gi din.
Be nim elim de yet ki yok,
ben yar d�m c� olu yo rum.

Bu ra da si ya set yap m� yo -
rum. Bu plan Bü yük �e hir ta -

ra f�n dan ya p�l d�. Ben sa vu nu -
yo rum o pla n�. Ka dir Bey’e de

te �ek kür et tim. ‘Do� ru yap t� n�z’
de dim. Bun da in kâr edi le cek bir

olay yok ki. �im di de 80 met re �ar t� -
n�n yan l�� ol du �u nu söy lü yo rum. �un dan

do la y�; ba� tan 80 met re yi ge tir sey di prob lem ol -
ma ya bi lir di. Ama �im di 80 met re yi ge tir din, bu
in san lar an la� ma, söz le� me yap t�! Sen bir hak
ver din �im di bu hak k� ge ri al ma ya kal k� yor sun.
Ka d� köy yö ne ti mi bu hak k�n ge ri al�n ma s� na ta -
raf tar de �il. 5 y�l müd det le hiç kim se bu imar
hak la r� na do kun ma ma l�. Bu çö zü le bi lir. Be nim

si ze öne ri le rim: Bir an ev vel an la� ma ya va r� n�z.
Bü yük �e hir den ge ti ri len 5 y�l l�k bir sü re var. 5
y�l da her kes hak la r� n� kul lan s�n. As l�n da ona ben
bi raz ta raf�m. Dep re mi bek le yen bir ül ke de öy le
5 y� l� 10 y� l� bek le me ye ge rek yok. Her kes bir an
ev vel an la� s�n” di ye net ko nu� tu.

� VA TAN DA� SOR DU
BA� KAN YA NIT LA DI

Yo �un il gi nin ol du �u top lan t� da va tan da� lar
ak�l la r� na ta k� lan ko nu lar da Ba� kan Öz türk’e so -
ru sor ma im kâ n� da bul du. Ba� kan Öz türk ise
elin de yet ki ol ma d� �� n�, si ya set yap ma dan yar -
d�m c� ol ma ya özen gös ter di �i ni be lir te rek, va tan -
da ��n i�i ni ko lay la� t�r mak, pla n�n ha ya ta geç me -
si ni sa� la mak ad� na Ka d� köy Be le di ye si ola rak
ne ge re ki yor sa yap t�k la r� n� söy le di. Fi kir te pe li le -
rin ba� r� na bas t� �� ve söz le ri za man za man al k�� -
lar la kar �� la nan Ba� kan Öz türk, “Kim han gi mü -
te ah hit le an la� mak is ter se onun la an la� s�n. Bir
mi ma r� n�z ol sun, bir avu ka t� n�z ol sun. Ona gös -
te rin söz le� me yi do� ru mu yap t�k, yan l�� m� yap -
t�k? di ye. Be le di ye bak maz ona. 100-200 ki �i bir
grup ol du �u nuz za man gü ven di �i niz bir mi mar
ça �� r�p, söz le� me yi kon trol et ti re bi lir si niz. Bun -
lar zor �ey ler de �il” di ye ko nu� tu.

� KOM �U NU ZA
ZOR LUK ÇI KART MA YIN!

Ko nu� ma s�n da “çan ta c� lar” ola rak ta bir edi -
len ko nu ya da de �i nen Ba� kan Öz türk, “Bu ko nu
ba� la d� ��n da be le di ye de ilk i� ola rak �u nu yap -

t�m: Hiç bir ça l� �a n�m hiç bir mü te ah hi di al�p ima -
ra gö tür me ye cek, reh ber lik yap ma ya cak. Ne den?
Çün kü be le di ye ola rak �u mü te ah hi de ya k�n, �u
mü te ah hi de uzak iz le ni mi ver me ye lim di ye. Biz
böy le has sa si yet gös te rir ken si zin de mü te ah hi di -
ni zi se çip bir an ev vel bi ra ra ya gel me niz, an la� -
ma n� z� yap ma n�z, yo la de vam et me niz ge re kir.
Bir tek 80 met re prob le mi niz var. Onun d� ��n da
bir �ey yok” �ek lin de ko nu� tu.

Çev re ve �e hir ci lik Ba kan l� ��’n�n dep rem le
il gi li ha z�r la m�� ol du �u ka nun ta sa r� s� n�n ko mis -
yon dan geç ti �ini, ka nun ta sa r� s� n�n önem li mad -
de ler içer di �i ni, ka nu nun, dep rem de teh li ke li
gör dü �ü böl ge le re yö ne lik uy gu la ma yap ma yet -
ki si ver di �i ni de be lir te n Ba�kan Öztürk, “Bir
hak ve ril mi� bu hak k� bir an ev vel kul la n�n.
Kom �u su na zor luk ç� kar tan la ra ses le ni yo rum:
Yap ma y�n… Hep be ra ber ba tar s� n�z bu ge mi de.
Kal k�p �s tan bul’a gel di niz. Bir lik te ya �a ma y�,
bir lik te bi rer par ça mal sa hi bi ol ma y� ö� re nin”
di ye ses len di.

� S�T ALA NI NE  OLA CAK?
Bir so ru üze ri ne E�i tim Ma hal le si s� n�r la r�

içe ri sin de S�T ala n� ol du �u tes pit edi len böl ge nin
Fi kir te pe pla n�n dan ç� ka r�l d� �� n� aç�k la yan Ka d� -
köy Be le di ye Ba� ka n� Öz türk, böl ge nin 4/14’lük
pla na ta bi ol ma �an s� n�n ol ma d� �� n� söy le di. Öz -
türk, “Si ze ay r� ca Ko ru ma �mar Pla n� ya p� la cak.
Ora da si zin imar hak la r� n�z bel li ola cak” aç�k la -
ma s�n da bu lun du.
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izim e�i tim sis te mi miz ak la, ze kâ ya ve ez be -
re da ya l�. Duy gu sal ge li �im, ruh sal ge li �im,
sev gi ve mut lu luk gi bi �ey ler an la t�l m� yor, ö� -
re til mi yor. Ta bi at bil gi si der sin de ka r�n ca n�n

ba cak la r�n dan a�aç la r�n kök le ri ne, yap rak la r� na
va r�n ca ya dek her �ey an la t� l� yor fa kat do �a sev gi -
sin den, do �a n�n ener ji sin den, do �a n�n ko run ma -
s�n dan ve yü ce li �in den söz edil mi yor. Psi ko lo -
ji ders le ri bi le ak la ön ce lik ve ren me ka nik bir an la -
t�m dan öte de �il.

Genç ler her �e ye ak�l ve ze kâ la r� ile ege men ol -
ma ya, so run la r� n� man t�k la çöz me ye ça l� �� yor lar.
Du yar l� l�k za y�f l�k, ruh sal l�k ak�l nok san l� �� ola rak
ka bul edi li yor ve kü çüm se ni yor lar. Genç le re ak�l,
ze kâ ve man t� ��n reh ber li �i öne ri li yor. Ak�l l� ve
man t�k l� ol ma la r� ö�üt le ni yor.

Bir genç ak l�y la köp rü ler ku ra bi lir, gök de len ler
ya pa bi lir, bü yük pa ra lar ka za na bi lir. Fa kat sev gi yi,
co� ku yu, mut lu lu �u ve se vin ci ak l�y la bu la maz. Bu
ne den le de ev le nen, özel lik le e�i tim li çift le rin ya r� -
dan faz la s� bir kaç y�l için de bo �a n� yor lar. Çün kü
du yar l� l� �� ve ruh sal l� �� bil mi yor, be nim se mi yor lar.
Ak l�, ka ri ye ri, ba �a r� y� her �ey den önem li gö rüp a� -
k� öl dü rü yor lar. Sev me nin duy gu sal ve ruh sal bir
�ey ol du �u nun far k�n da de �il ler. Ev li li �i ak�l la ve
man t�k la ya �� yor lar. Sev gi ol ma dan han gi ak�l reh -
ber olur sa ol sun iki in san bir ev de, bir ya tak ta, se -
vinç li, co� ku lu ve mut lu bir ha yat ya �a ya maz lar.

Ev li li �e ak�l ege men olur sa, he men ar d�n dan
güç mü ca de le si, ç� kar he sap la r�, ego sa va� la r�
dev re ye gi rer. Ev li li �e sev gi ege men olun ca e� ler
ara s�n da he sap ki tap, kor ku, en di �e, te red düt kal -
maz; inanç ve gü ve nin de rin hu zu ru ya �a n�r.

Bir bi ri ni se ven iki in san bir bi ri ni din le me ye ve
an la ma ya ha z�r olur. Bir lik te ge çir dik le ri her an do -
yum suz bir s� cak l�k için de ya �a n�r. �li� ki le ri de rin le -
�ir; hiç bir �ey ko nu� ma sa lar da hi göz ler, el ler, ku -
lak lar, bu run lar o ka dar bü yük an lam lar ta ��r ki, en
iç ten ya k�n l�k lar ku ru lur.

Sev gi nin ze kâ s�, ak l�n ze kâ s�n dan çok da ha
bü yük tür. Sev gi an la y� �� ko lay la� t� r�r, al g� la ma ye -
te ne �i ni ar t� r�r, dik ka ti, has sa si ye ti ve sa mi mi ye ti
ge li� ti rir. Olu �an em pa ti çok �e yi çö zer. Böy le ce
kar �� n�n duy gu la r� n� an la ya bil me nin ne gü zel, ne
ho� ol du �u nu ke� fe de riz. Bu du rum da se ven ler
ara s�n da du yar l� l�k, özel ça ba gös te ril me se bi le ye -
�e rir, kök le �ir. Se ven le rin her bi ri ken di gös ter di �i
du yar l� l� ��n da ha ile ri si ni kar �� ta raf ta bu lur. �li� ki ler
yü zey sel lik ten kur tu lur. Gö nül ka p� la r� bir bi ri ne so -
nu na dek aç� l�r. �ar k� da ol du �u gi bi gö nül le re sor -
ma dan gi ri lir, ç� k� l�r…

Se ven in san lar ara s�n da ego ya �a maz. �ç ten lik
ego yu ge ri pla na iter. Se ven iki in san ara s�n da k�s -
kanç l�k ol maz. K�s kanç l�k gü ven siz li �in, za y�f l� ��n
ve en di �e nin ifa de si dir. Se ven in sa n�n için de bu
ku sur lar ya �a maz. Se ven ler ara s�n da olu �an gü -
ven iki si nin de dav ra n�� la r� na s� n�r koy maz, öz gür -
lük tüm bo yut la r�y la ya �ar. Sev gi in sa n�n gön lün -
de ki, el le rin de ki pran ga la r� çö zer; öz gür, ce sur ve
güç lü ya par.

Zan ne di lir ki do kun mak, sa r�l mak, el ele tu tu� -
mak fi zik sel bir olay d�r. Do� ru dur. Nor mal iki in san
bir bi ri ne do ku nur sa, bir bi ri ne sa r� l�r sa, el ele tu tu -
�ur sa, bu fi zik sel bir olay d�r. Ama se ven iki in sa n�n
bir bi ri ne her do ku nu �u, her sa r� l� ��, her el tu tu �u
ger çek bir ruh sal olay d�r. Sev gi nin yü ce li �i, her do -
ku nu �u ruh sal bir yo �un lu �a ve duy gu sal bü tün lü -
�e ula� t� r�r. 

Se ven, sev di �i ne odak la n�r, dik kat eder, üze ri -
ne tit rer. Se ven in san lar ara s�n da ki ili� ki say g� üze -
ri ne ku ru lur. Say g�, sev gi yi ko rur, ba� l� l� �� ar t� r�r,
ili� ki yi yü ce li �e ula� t� r�r.          

Sev mek gü zel �ey dir. Se ven sev gi ara maz.
Sev di �i ne olan sev gi si onu mut lu et me ye ye ter. O
sev gi yi is te mez ve bek le mez; sev gi yi ya ra t�r. Se ve -
nin gön lü sev di �i ile bü tün le �ir. Bu bü tün lük her
iki si nin bir den kal bin de ifa de ola na �� bu lur, ruh sal
bü tün lü �e ula� t� r�r. Haz re ti Mu ham med’in bu yur -
du �u gi bi, “Ev le nen iki in san, ili� ki le ri ne sev gi yi
ege men k� lar lar sa, tüm ya �am la r� n� iki ay r� be den -
de ya �a yan tek bir ruh bü tün lü �ü için de sür dü rür -
ler. O za man ev le ri bir ma bet kut sal l� �� na bü rü nür,
tüm ili� ki le ri ise iba det yü ce li �i için de yü rür.”
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Vatandaş 80 metre
şartına karşı...

SİT alanı için Koruma 
İmar Planı çıkacak

Kadıköy Belediye Ba�kanı Av. Selami Öztürk, Fikirtepelilerin iste�i üzerine düzenlenen toplantıya katılarak, mahalle
sakinlerine son geli�meler hakkında bilgi verdi. Çevre ve �ehircilik Bakanlı�ı’nın depremle ilgili hazırlamı� oldu�u kanun
tasarısının komisyondan geçti�i haberini veren Öztürk kanunun, depremde tehlikeli gördü�ü bölgelere yönelik uygulama

yapma yetkisi verdi�ini belirterek, “Bir hak verilmi� bu hakkı bir an evvel kullanın. Kom�usuna zorluk çıkartanlara
sesleniyorum: Yapmayın… Hep beraber batarsınız bu gemide’ diye konu�tu.  

Toplantıda, E�itim Mahallesi sınırları içindeki arkeolojik alanın bölge
planından çıkarıldı�ını da açıklayan Ba�kan Öztürk, sözkonusu bölge
için Koruma �mar Planı yapılaca�ını ve imar haklarının ondan sonra

belli olaca�ını açıkladı. 
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Viz yonKa d� köy

“Hırs ile mutluluk,
birbirlerini hiç görmezler”/
Benjamin Franklin

� BASTIRILMI� C�NSELL�K
Bast�r�lm�� cinsellik, bast�r�lan tüm
dürtülerle birlikte bireyin davran��lar�na
bilinç d���ndan gelen müdahalelerde
bulunarak davran��lar� büyük ölçüde
yönlendirir. Ki�i bunun genellikle
fark�nda olmasa da birçok
anksiyetenin, fobinin, nevrotik ruh
halinin ve günlük hayatta ya�anan
güvensizlik, yetersizlik, karars�zl�k
duygusunun kökeninde bu biriktirilmi�
enerjilerin bast�r�lmas�, yads�nmas�,
yön de�i�tirmesi vard�r. Tabii bu
bireyler toplumu olu�turdu�u için
toplum yap�s�na da etki eder bu
durum. Cinselli�e kar�� toplumun
bekledi�inden dahi daha sert tepkiler vermeye
çal��arak içgüdülerinin bilinç düzeyine ç�kmas�n�
engellemeye çal���rlar. Bugün özellikle muhafazakâr ve
cinsel tutumlar�nda a��r�
dikkatli ki�ilerin davran��lar�na
bakarsan�z ayan beyan ortada
olan kar��t tepki olu�turma
mekanizmalar�yla
kar��la��rs�n�z. Peki bu
cinselli�ini bast�ran ki�i
toplumun önemli
kademelerinden birinde yer
al�yorsa ne olur? �lk önce
hayat hikâyesiyle ba�layal�m. 

� HOOVER
George Washington
Üniversitesi’nde gece dersleri
izleyerek hukuk ö�renimi
gördü. 1916’da lisans, ertesi
y�l lisansüstü diplomas�n� ald�.
1917’de Adalet Bakanl���’na
girdi, iki y�l sonra Ba�savc� A.
Mitchell Palmer’�n özel
yard�mc�l���na getirildi. May�s
1924’te Soru�turma
Bürosu’nun (sonradan Federal
Soru�turma Bürosu) ba�kan yard�mc�l���na atand�, yedi
ay sonra da ba�kan oldu. Harding yönetimindeki
skandallardan dolay� sayg�nl��� sars�lan kurulu�un
personel seçimi ve e�itimi konusunda etkili yöntemler
geli�tirdi. Dünyan�n en büyük parmak izi katalogunun
yan� s�ra bilimsel bir suç ara�t�rma laboratuvar� ile
ülkenin her yan�ndan seçilen güvenlik görevlilerinin
e�itim için gönderildi�i FBI Ulusal Akademisi’ni kurdu.
ABD’de gangsterlerin dünya çap�nda ün kazand���

1930’ler�n ba��nda, ünlü suçlular� izleyip ele geçirerek
FBI’nin ba�ar�lar�n� geni� bir biçimde kamuoyuna
duyurdu. Sonraki y�llarda yöntem ve uygulamalar�
nedeniyle ele�tiriye u�ramas�na kar��n, FBI’nin disiplinli
ve ba��ms�z bir kimlik kazanmas�nda belirleyici rol
oynad�. Otoriter yönetimi s�k s�k ele�tiri konusu
olduysa da, hiçbir ba�kan onu görevden
uzakla�t�rmay� göze alamad�. Ayr�ca 1930’lu y�llar�n
ünlü banka soyguncusu J.Dillinger’� da sinema
ç�k���nda öldürerek yakalam��t�. Bu olay Johnny
Depp’in Dillinger’� oynad��� ve Michael Mann’�n
yönetti�i “Halk Dü�manlar�” filmine de konu oldu.

� F�LM: J.EDGAR
Filmin genel anlat�m� da yukar�daki hayat
hikâyesiyle paralel ilerliyor. Film için
Hoover’�n seçilme nedeni birkaç tane
görüldü�ü gibi. 48 sene gibi bir süre
Amerikan ba�kanlar�n�n bile koltu�undan
edemedi�i, h�rsl� ve güçlü antikomünist
FBI ba�kan�. Ayn� zamanda e�cinsel
olmas� da film yap�mc�lar�n�n filmi
yapmas� için ayr� bir kulvar olu�turmu�.
Hayat hikâyesi bu kadar dolu olan bir
ki�inin filmini yapmak her yönetmenin
ba�ar�yla kalkabilece�i bir durum de�il.
Zira hayat�nda odaklan�lacak çok fazla
durum mevcut. FBI’� kurmas�, komünist
ve solcu av�, annesiyle olan ili�kisiyle
cinselli�inin gelgitleri, ba�kanlar� bile dize
getiren oyunlar� ve gangster av� gibi ayr�
ayr� odaklan�labilecek durumlar�n hepsi
birer film olabilecek konular. Clint
Eastwood’un filmi bu konular�n hepsine

de�inip merkezine e�cinselli�i, h�rs� ve nefretine
odaklan�yor. Filme yöneltilen ele�tirilerin ba��nda da bu
durum geliyor ve yanl�� da de�il aç�kças�. Biyografisine

odaklan�lan Hoover’�n hayat�n�n her aç�dan ayk�r�l���
ba�ta avantajken dezavantaja dönü�üyor. Filmi izleyen
ve hayat�yla ilgili az da olsa bilgisi olan herkes ayr� bir
beklenti içine giriyor. Kendi ad�ma Charlie Chaplin’in
bile ülkeden ayr�lmas�n� sa�layan fi�lemenin
öncülerinden ve belki de fi�lemecilerin atas�ndan belli
bir mesafede duran biri olarak sadece komünist
protestoculara kar�� tutumuna biraz daha
odaklan�lmas�n� isterdim. Filmin de kendi ad�ma eksik
yönlerinden biri de protestocular�n oldu�u sahnelerin

so�uk ve itici olmas�. Hollywood’un tüm dünyaya
empoze etti�i kli�e so�uk komünist karakterler
filmde var çünkü. Filmin negatif yönlerinden
bahsettik ama bu durum yine de filmin önemini gram
azaltm�yor. Ülkemiz hâlâ geçmi�iyle yüzle�emeyen
bir ülke oldu�u için bana öyle mi geliyor bilmiyorum
ama bu filmin merkezinde yer alan Amerikan
ba�kanlar�n�n acizli�i, fi�leme ve Hoover’�n bast�r�lm��
cinselli�inden dolay� yapt�klar�n� aç��a vurmas�yla,
standartlar�n çok üzerinde. Belki de Oscar
ödüllerinde görmezden gelinme sebebi de bu olsa
gerek. Filmin prodüksiyon a�amas� da ayn�
büyüklükte. Dönem filmleri içinde
de�erlendirildi�inde de ç�tan�n çok üzerinde olan film
makyajlar�yla da ad�ndan söz ettiriyor.
Oyunculuklarda Di Caprio d���ndakiler Caprio
yüzünden figüran  gibi kal�yor. Yine de Armie
Hammer zerafetiyle Hoover’�n bir nevi hayat arkada��

olan Clyde Tolson’� ba�ar�l� �ekilde canland�r�yor.
Naomi Watts karakterin belirginle�mesi için seçilmi�
gibi. Filmin Josh Lucas (Charles Lindbergh rolünde) ve
Dermot Mulroney (Colonel Schwarzkopf rolünde) gibi
oyuncular� da seçme sebebi de Naomi Watts’�n
durumuyla ayn� gibi. Her biri zaten ba�rol oyuncusu
olan bu isimler karakterleri belirginle�tirmekten öteye
gitmiyor ama yine de onlar� izlemek güzel.
E�cinsellikle ilgili filmdeki yorumuyla Judi Dench
annesi rolünde hakk�n� tek cümleyle veriyor. Görüntü
yönetmeni Tom Stern Eastwood’un hemen hemen
bütün filmlerinde görüntü yönetmenli�i yapm�� �ahane

bir isim. Ustal���n� yine
konu�turmu�.  Di
Caprio’nun “Aviator” da
Clint Eastwood’un
“Bird”de, senarist Dustin
Lance Black’in “Milk” te
biyografi tecrübesi var ve
bu durum da film için bir
avantaj te�kil ediyor. Zira
üç film de kalburüstü
filmlerden. 

� SONUÇ
Di Caprio ve ya  Eastwood
izlemek için yeterli neden.
Biyografilerden ve özellikle
Amerikan ba�kanlar�n� dize
getirip 48 sene FBI
ba�kanl���n� yapan s�ra d���
Hoover’�n hayat�n� büyük
ekranda süresi az�c�k uzun
olsa da izlemek
isteyenlere.

● 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

Bu hafta sizlerle, efsanele�mi� bir
isim olan Kolcuo�lu Kebap’a

gidiyoruz... 1910 yılından beri bu
sektöre damgasını vurmu�

müessesenin misafiri olaca�ız….

Merhaba Gazete Kad�köy okuyucular�…
Yine so�uk bir günde yollarday�m… Kar
�stanbul’u çok sevdi bu y�l… Gidip gidip

tekrar geliyor… Özlemi�tik ama bu
kadar� biraz fazla geldi.. Güya cemre

dü�tü falan ama, o hiçbir �ey
dinlemiyor... �lle de beyaz beyaz her yeri

örtmeye devam ediyor… Neyse,
yapacak bir �ey yok... Biz gene özellikli

mekânlara gidip sizlerle payla�maya
devam ediyoruz… Evet.. Bölgemizdeki

bu rutin gezilerim s�ras�nda son günlerde
dikkatimi çeken bir marka var...

Kolcuo�lu...
Babadan o�ula gelene�inin en güzel

örneklerinden biri olan Kolcuo�lu
Kebap’�n geçmi�i ta 110 y�l öncesine

dayan�yor. Hasan Kolcuo�lu’nun

Adana’n�n eski sebze halinde ba�latt���
bu macera, günümüzde art�k birçok
yerde ad�n� gördü�ümüz  bir marka

olarak kar��m�za ç�k�yor. Her Kolcuo�lu
ayr� bir i�letme, ancak hepsi akraba ve

dededen kalma bu mesle�i orijinalinden
hiç sapmadan, geleneksel bir anlay��la

sürdürüyorlar. Hemen hemen her
semtte salonlar� olan Kolcuo�lu’nun

Dragos sahilindeki mekân�nday�z 
bu hafta…

Evet… Muhte�em Adalar manzaras�na
kar�� iki katl� bu binan�n her iki kat� da
restoran olarak kullan�l�yor. Alt
salon 200’er ki�ilik iki

bölüme ayr�lm��. Bir
k�s�mda sigara

içilebiliyor. Üst kat
devasa bir

salon. �ç dekoru
harika.

Manzara
harika.

Kocaman bir
teras yaz�n 300
ki�ilik bir salon
haline geliyor. Alt

katta da salonlar
haricinde yine 200 ki�ilik bir
bahçe salonu da bulunuyor. ��letmeci

ortaklardan Özkan Özdemir’le
konu�uyoruz; “Biz üç orta��z” diyor.
Hepsi i� bölümü yapm��lar, kimse bir
di�erinin i�ine kar��m�yor.
Di�er ortak Engin

Özden ise �unlar�
söylüyor:

“Tüm mutfak
personelimizi
Adana’dan

getirdik,
lojman�m�zda

kal�yorlar.
Kolcuo�lu olarak biz
Hasan Kolcuo�lu’nun
gelene�ini sürdürüyoruz. Bir
Arap gelene�i olan di�i hayvan etini asla
müessesemize sokmay�z. Etleri bizzat

ustam�z titizlikle seçerek al�r, hepsi erkek
hayvand�r. Hem daha lezzetli hem de
daha da pahal�d�r. Bize maliyeti daha

fazlad�r, ancak Kolcuo�lu’nun en büyük
özelli�i et seçimindeki titizli�idir. Bizde

dondurulmu� et asla kullan�lmaz. Al�nan
etler iki günde tüketilir asla so�utuculara

konmaz. Zannedilmesin ki bu durum
fiyat fark� yarat�r. Asla biz fiyatlar�m�z� bu

kategorideki mekânlar�n hepsinden
dü�ük tutuyoruz. Slogan�m�z �öyle;

Bedavadan az pahal�.” 
Güzel bir anlay�� de�il mi. Bizim çok
ho�umuza gitti. Sözü yeniden alan

Özkan Bey konu�mas�na devam ediyor:
“Bir de metrelik kebab�m�zla ünlüyüz.

Bizde gelen konuklar�m�za ‘ne
yersiniz’ diye sorulmaz.

Sadece içecek sorulur.
Geleneksel bir sofra

düzenimiz vard�r,
tabii ki

konu�umuzun
özel bir iste�i

oldu�unda yerine
getirilir. Bu

düzene göre 10
çe�it meze, 5 çe�it

salata, ara s�caklar
ve illaki kebaplar

s�ras�yla gelir. Sonunda
f�st�kl� kaday�f ve irmik helvas�

olmazsa olmazlardand�r.”
�imdi bana “Acaba neler var acaba bu
on çe�idin içinde”, diye soracaks�n�z,

hemen s�ralayay�m... Ezme, roka, çoban,
Kolcuo�lu salata, Akdeniz

salata, Tahin, Haydari,
Babagannu�,  süzme

yo�urt, közlenmi�
biber, tur�u, tulum
peyniri, çi� köfte…

Hemen masaya
diziliyor,

arkas�ndan ara
s�cak olarak

past�rmal� humus…
Müthi�... Peynirli f�nd�k

lahmacun… En sonunda
metrelik Kolcuo�lu kebab�.. Yeme de
yan�nda yat misali… Adana kebap

üzerine sarma beyti… Ayr�ca tavuk �i�,
kanat, külbast�, kaburga… Fark� hemen

fark ediyorsunuz kebaplar� yerken… 
Et seçimi çok önemliymi� me�er.
Gerçekten dedikleri gibi müthi� bir
lezzet tufan�nday�z… Ve… Tatl�lar...
F�st�klardan neredeyse görünmeyen
kaday�f... Süper… �ddial�lar ve çok

hakl�lar… Bu lezzete ve hizmete göre
gerçekten fiyatlar �a��racak kadar

uygun… Mekân�n önünde devasa bir
otopark� var… Bence hiç vakit

kaybetmeyin bir
deneyin...Te�ekkürlerinizi duyar

gibiyim… Afiyetli ve lezzetli 
haftalar diliyorum…
Sa�lıcakla kalın….

Esma Bayraktar

Lezzete

Yolculuk

110 yıllık KOLCUOĞLU markası Dragos’ta

B�ZE GÖSTER�LEN �LG�DEN DOLAYI,
TÜM KADIKÖY SAK�NLER�NE VE GAZETE KADIKÖY OKURLARINA

YÜREKTEN TE�EKKÜR EDER�Z… 

S�ZLERE H�ZMET ETMEN�N GURURUNU YA�IYORUZ…
ASLA KAL�TEM�ZDEN ÖDÜN VERMEDEN, 

KAPILARIMIZ HER ZAMAN HERKESE AÇIK….

Rezervasyon: 0532 - 234 58 15
Sipari�: 0216 - 700 10 70 / 0216 700 10 71

Adres: Osmana�a Mah. Yasa Cad. (Balıkçılar çar�ısı yanı) No: 56 KADIKÖY
Web: rezervasyon@asihataysofrasi.com

TE�EKKÜR

AYRICA PAKET SERV�S� H�ZMET� DE MEVCUTTUR..

HATAY’DAN KADIKÖY’E TA�INAN LEZZET... 

AS�... HATAY SOFRASI...

ANT�KOMÜN�ST E�C�NSEL
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Ka d� köy Be le di ye si Cad -
de bos tan Kül tür
Mer ke zi ve ES LI

i� bir li �iy le dü zen le nen
Ka ri yer Gün le ri, Mart
ay�n da da de vam edi -
yor. “Ne tip e�i tim
prog ram la r� na ka t�l -
ma l� y�m?” so ru su nun
ce va b� n�n ara na ca �� 3
Mart’ta ki top lan t� n�n
ar d�n dan 17 Mart gü nü
“Ka na da’da üni ver si te e�i -
ti mi ve �art la r�”, 24 Mart gü nü
ise “Mut fak sa nat la r� e�i ti mi ve ka ri yer
f�r sat la r�” ko nu �u la cak. Ka ri yer top lan t� la r�, sa at
13.00’te ba� l� yor ve CKM B Sa lo nu’nda ger çek le� ti ri li -
yor. 

Top lan t� la ra ka t� lan lar üc ret siz �n gi liz ce ö� ren -
me �an s� da ya ka la ya cak. Ay r� ca top lan t� la ra ka t� -
lan lar ara s�n dan her ay no ter hu zu run da se çi le cek 2
ki �i, ES LI-Tür ki ye Mo da Kam pü sü’nde 1 kur “Ge -
nel �n gi liz ce” e�i ti mi ni üc ret siz al ma ya hak ka za na -
cak. 17 Ha zi ran’a ka dar sü re cek Ka ri yer Gün le ri ile
il gi li ES LI E�i tim Da n�� ma n� Can kat Kal yon cu
�un la r� söy lü yor: “Se mi ner ler bi zim için çok önem -
li, yurt  d� �� e�i tim ile il gi le nen le re, bu ko nu da so ru
i�a ret le ri olan ve bi linç len mek is te yen ai le le re ula� -
mak ad� na çok et ki li or ga ni zas yon lar. Za ten ben y�l -
lar d�r, e�i tim da n�� ma n� ola rak uz man l� ��m çer çe -

ve sin de, hem üni ver si te ler de, hem li se ler de ve
çok faz la e�i tim ku ru mun da yurt d� �� e�i tim
ile il gi li sa y� s�z se mi ner ver mek te yim.

Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi ile bu an -
lam da i� bir li �i miz or ta ya çok gü zel bir
prog ram ç� kart t�. Ocak 2012’den bu
ya na he men her Cu mar te si, CKM
Ka ri yer Gün le ri or ga ni zas yo nun da
ES LI Tür ki ye ola rak se mi ner yap -
mak ta y�z ve bu et kin li �i miz 17
Ha zi ran’a ka dar de vam ede cek.
Se mi ner ba� l�k la r�, yurt  d� ��n da
e�i tim ile il gi li ne re dey se me rak
edi len her �e yi ka t� l�m c� la ra an la t� -
yor; dün ya n�n en iyi ha z�r l�k prog ra -
m� ES LI Tür ki ye ile �n gi liz ce e�i tim -
ler, ö� ren ci le re, ka ri yer plan la ma s� ya -
par ken han gi bö lüm de oku ya ca �� na ka rar
ver me nok ta s�n da ge le ce �in mes lek le ri nin an -
la t�l ma s�, Ka na da ve Ame ri ka’da e�i tim ve e�i tim
burs la r�, ya ban c� dil ö� ren me nin öne mi, ça l� �an lar
için yurt  d� ��n da on li ne-uzak tan e�i tim prog ram la r�
vb. çok sa y� da konuda bilgi verilecek.”

� GE LE CE �� N� Z� DO� RU PLAN LA YIN
Ka ri yer Gün le ri’nde eme �i ge çen bir di �er E�i -

tim Da n�� ma n� Ev ren Bin göl ise, top lan t� la ra ka t� lan
her ke sin so ru la r� na ya n�t bu la bil di �i ni be lir ti yor:
“Ko nu ba� l�k la r� m�z da çok de tay l� ve ge ni� bir yel -
pa ze var. Ör ne �in; ben ta bi ay n� za man da sa nat ç�
kim li �im den de ötü rü, yurt  d� ��n da sa nat ve oyun cu -
luk e�i ti mi ile il gi li ö� ren ci le ri na s�l bir ka ri yer bek -

le di �i ne, gü nü mü zün en po pü ler e�i lim le rin -
den bi ri olan “Mut fak Sa nat la r�” nda

e�i tim ve ka ri yer f�r sat la r� gi bi ko nu -
la r�n da se mi ner ba� l�k la r�n dan ol -

ma s� n�n çok ko lay rast la na bi lir bir
du rum ol ma d� �� n� dü �ü nü yo -
rum. K� sa ca s�; CKM Ka ri yer
Gün le ri se mi ner le ri, il gi li ki �i -
nin yurt  d� �� e�i ti mi ile il gi li her
so ru su na ce vap ve re bi lir ni te -
lik te.”

CKM Per for mans Sa nat la r�
Yö net me ni Yü cel Can ya ran ise

ge le ce �i ni plan la yan her ke si Ka -
ri yer Gün le ri’ne bek le dik le ri ni

söy lü yor: “17 Ha zi ran’a ka dar Cu -
mar te si gün le ri se mi ner le ri mi ze de -

vam edi yor ola ca ��z. �l gi le nen ler, se mi ner
ta rih le ri ni, CKM’nin web si te sin de

www.ckm.gen.tr  Ka ri yer Gün le ri du yu ru la r�n dan
bu la bi lir ler ve ya ES LI Tür ki ye kam pü sün den
www.es li-tur key.com bil gi edi ne bi lir ler.

Ge le nek sel “Ka d� köy”
te ma l� re sim ya r�� ma -
s� n�n be �in ci si için

start ve ril di.Ya r�� ma y� be�
y�l d�r dü zen le yen Ka d� köy
Be le di ye si  Gö nül lü E�i tim
ve Da n�� ma Mer ke zi Pro je
Ko or di na tö rü  Ye �im Men de -
res, dört y�l d�r bü yük bir il gi
gö ren yar��maya Ka d� -
köy’den hat ta �s tan bul d� ��n -
dan da ka t� lan la r�n ol du �u nu
be lir te rek, “Her y�l fark l� slo gan lar kul lan d� �� -
m�z  ya r�� ma n�n bu y�lki ko nu su nu, ‘Dün den
Bugü ne Tür ki ye’nin Ça� da� Yü zü Ka d� köy”
ola rak sap ta d�k” de di.

1-5 Ha zi ran ta ri hin de Cad de bos tan Kül tür
Mer ke zi’nde ser gi le ne cek olan eser le rin tes -
lim ta ri hi, 14-15 Ma y�s ola rak sap tan d�. 

Tüm sa nat ç� la ra aç�k olan ya r�� ma da mal -
ze me ve tek nik ser best ola cak. Ya r�� ma ya en
faz la iki eser le kat�lmak mümkün. Re sim le rin

bo yut la r� n�n uzun ke na r� 100
cm.’den faz la, k� sa ke na r� da 40
cm.’den az ol ma ya cak. Bu �art la ra
uy ma yan ya p�t lar ya r�� ma d� �� b� -
ra k� la cak. Ay r� ca ki �i sel ka t� l�m
pa y� ola rak mak buz kar �� l� ��n da
ka t� l�m c� lar dan  40 TL. al� na cak t.
Ha ti ce Tür ke li (aka de mis yen res -
sam-e�i tim ci), Ka ya Üçer (aka de -
mis yen nak ka�-MSÜ Ö� re tim
Üye si) ve Te ti ana Mü se vi to� -

lu’ndan (aka de mis yen res sam-e�i -
tim ci) olu �an jü ri ta ra f�n dan de �er len di ri le cek
eser le rin ser gi len me ye de �er bu lu nan la r�, 5
Ha zi ran 2012 ta ri hin den iti ba re an Cad de bos -
tan Kül tür Mer ke zi’nde ser gi le ne cek.

Ya r�� ma n�n �art na me si ni, Ka d� köy Be le -
di ye si Gö nül lü Mer ke zi, CKM-Per for mans 1
Mü zik Oda s� (ze min kat) ve Cad de bos tan Gö -
nül lü Evi’nden edi ne bi lir si niz. Ya r�� ma için
da ha ge ni� bil gi yi 0533- 641 21 01 no’lu te le -
fon dan Ye �im Men de res’ten ala bi lir si niz.

10 2 - 8 MART 2012 HA BER

os An ge les’ta dü zen le nen dün ya n�n en ‘ün -
lü’ si ne ma ödül le ri tö re ni ‘Os car’, 2012 y� l�
ka za nan la r� n� 26 �u bat ge ce si aç�k la d�. ‘The
Ar tist’ ge ce nin aç�k ara ka za na n� ola rak ne

ka dar önem li ödül var sa top lar ken, En �yi Ka d�n
Oyun cu Ödü lü’nü alan Meryl Stre ep son kez Os car
al d� �� n� aç�k la d� fi lan… Ha di ge lin, ‘k�r m� z� ha l�’s� na
ka dar ben zet ti �i miz ‘ec ne bi’ (bu ke li mey le Ba t� kül -
tü rü nü kas te di yo rum) ödül tö ren le riy le bi zim ki ler
(isim ver mi yo rum, zi ra bah se de cek le rim özün de üç
a�a �� be� yu ka r� ay n�) ara s�n da ki ye di far k� bul ma -
ya ça l� �a l�m…

�lk dik ka ti mi çe ken fark tö re ne ka t� lan bey le rin
k� l�k k� ya fet le ri. Son ola rak Os car Aka de mi Ödül le -
ri’nde yi ne gör dük ki, bu tö ren le re ka d�n er kek bü -
tün ec ne bi ler son de re ce öze ne rek gi yi nip te� rif
edi yor lar. Bey ler, ne re dey se is tis na s�z smo kin gi yi -
yor lar; nis pe ten az�n l�k sa y� la cak bir grup ise ta k�m
el bi se yi ter cih edi yor. Ge le lim Tür ki ye’ye… Ha n�m -
la ra la f�m yok, on lar dün ya n�n her ye rin de özen li; fa -
kat o saç sa kal bir bi ri ne ka r�� m��, aya ��n da kot-
spor ayak ka b�, üze rin de ütü süz bir göm lek le ge len
bey le re ne de me li? Bu tür tö ren le re ta k�m el bi se
ve ya ben ze ri özen li bir kos tüm le ka t� lan bey le ri ten -
zih ede rek söy lü yo rum, ki on la r�n bü yük ço �un lu -
�u nu es ki ne sil olu� tu ru yor; smo kin de mi yo rum
ama en az�n dan ta k�m el bi se gi yip sa ç� n� ta ra mak
kim se nin ‘sa nat ç� ki �i li �i’ne ze val ver mez. Kal d� ki
Al t�n Por ta kal’da kra vat bi le tak ma yan Nu ri Bil ge
Cey lan, Can nes Ödül Tö re ni’nde smo kin giy me di
mi? 

Bu tip or ga ni zas yon lar da ödül alan da, ödül ve -
ren de, tö re ni su nan da es pri yap ma dan du ra maz.
Adet ten dir! Ama en az�n dan ec ne bi ler de ge rek siz
ye re uzat ma âde ti yok. Me se la ara m�z dan ay r�l m��
olan sa nat ç� la r� da uzat ma dan ve abart ma dan an� -
yor lar. �z ler ken ama c�n aji tas yon de �il, ha ki ka ten
ölen le ri an mak ol du �u nu an l� yor su nuz. Bu y�l ki Os -
car’da, Tür ki ye’de de ölüm le rin den bir hay li bah se -
di len Ste ve Jobs’la, geç ti �i miz gün ler de ve fat eden
Whit ney Ho us ton’�n da ara la r�n da ol du �u bir çok
ün lü ve sa nat ç� an�l d�. Ne “fi lan fe� me kân plan la r�
ya par ken ölü mün so �uk ne fe si ni he nüz his set me -
mi� ti”, “ya �ar ken bun la r� gö re me di” gi bi söy lem ler,
ne de in sa n�n içi ni k� y�m k� y�m k� yan bir mü zik i�i til -
di. Be yaz per de de isim le ri ve bi rer ka re fo to� raf la r�
h�z l� h�z l� ge çer ken, bir so list “What a Won der ful
Worl’ü (Ne gü zel bir dün ya) söy lü yor du. Bi zim mil -
le tin bu alan da ki far k� ‘abart ma’ ve ‘ka n�rt ma’d�r.

Ödül alan lar ara s�n da ben ce en il gin ci, Ya ban c�
Dil de Film Os car’�n� �ran ya p� m� A Se pe ra ti on’un al -
ma s�. Ma lum �ran Or ta do �u’da ka r� �a cak (ve ya ka -
r�� t� r� la cak da de ne bi lir) ül ke ler ara s�n da gö zü kü yor.
Os car’da ödül ka za nan ilk �ran fil mi A Se pe ra ti on
ad� na ödü lü alan As par Far ha di de bu ko nu yu us -
tu rup lu bir �e kil de di le ge ti re rek, “…biz ler önem li
bir ödül al d� �� m�z için mut lu de �i liz ya da film yap -
t� �� m�z için… ama bir ta raf tan sa va� ça� r� la r� ya p� -
l�r ken, ya ban c� la� t�r ma olur ken, si ya set çi ler bir bi riy -
le kav ga eder ken, �ran ül ke si nin is miy le müs tes na
kül tü rü unu tul mu� ken bu ödü lü ka zan m�� ol mak ve
ad� n� du yu ra bil mek bi zi çok mut lu et ti… Ül ke min
in san la r� bü tün me de ni yet le re say g� du yar ve dü� -
man l� �a kar �� d�r” de di. Ame ri ka’da her ku rum
özerk ve as l�n da hiç bir ku rum özerk de �il, he le de
Holl ywo od! O hal de bu ödü lü bi raz da gö nül al ma
ve ya kaz ge le cek yer den ta vuk esir ge me me ola rak
m� de �er len dir me li? Biz da ha kim se yi ‘ka r�� t� ra cak’
gür büz lü �e eri �e me di �i miz için, Ba t�’n�n ak si ne bi -
zi ka r�� t� ran la ra jest ya p� yo ruz. Eh, Os car ka dar
dün ya ça p�n da hey kel cik le ri miz ol ma d� �� ma lum. O
se bep ten ödül ve re me sek de, Eu ro vi si on’da 10-12
pu an fi lan ve ri yo ruz!

Bir di �er far k� söy le me den ge çe me ye ce �im,
on lar ay�p ol ma s�n di ye ödül ver mi yor lar. Ame ri -
ka’n�n Os car ka za na ma m�� bir hay li ün lü oyun cu su
var. Me se la Ma rilyn Mon ro e, Ric hard Ge re, Bru ce
Wil lis, De mi Moo re gi bi bir çok oyun cu b� ra k�n ödül
al ma y�, Os car’a aday bi le gös te ril me mi�. Bi zim ge -
le nek ve gö re nek le ri mi ze çok ters do� ru su; in san
ba ri bir Ya �am Bo yu Onur Ödü lü, Jü ri Özel Ödü lü
fi lan ve rir! Dör dün cü fark la bir lik te ba na ay r� lan sü -
tu nun so nu na gel mi� bu lu nu yo rum. Di �er üç far k�
ke� fet me yi si ze b� ra k� yo rum…

As l ı  AY HAN

L

FARKI..?!

��IN ADI: Ev ye mek le ri; seb ze, ha mur i�i,
et, özel ye mek le ri

HE DEF K�T LE: Ça l� �an ba yan lar, ev le rin de
da vet ve ren ler, ka la ba l�k mi sa fir a��r la yan -
lar, i� yer le ri, ten ce re ye me �i ye mek is te -
yen ler, h�z l� kah val t� yap mak is te yen ler.

Si te me saj la rı ve rek -
lam lar da kul la nı la cak
cüm le ler; 
� Ev ka d�n la r�n dan si pa -
ri� usu lü ye mek ler, tat l� -
lar... 
� Ça l� �an ka d�n la ra gün -
lük ten ce re ye mek le ri... 
� Kok teyl, pik nik, çay
par ti le ri, do �um gün le ri,
mev lid, y�l ba ��, özel
gün ler, dü �ün ler, ni �an,
k� na gün le ri ne özel ye -
mek çe �it le ri... 
� Te miz, sa� l�k l�, ka li te li,
en fes, lez zet li her tür lü
türk mut fa �� ye mek le ri... 
� Ye mek ler özel ola rak
si pa ri �i niz do� rul tu sun -
da ev de ha z�r la n�p, sa� -
l�k l� ve hij ye nik bir �e kil -
de, da mak ta d� n� za uy -

gun, le ziz ye mek le ri miz le ha z�r la n�p tes lim
edi lir... 
� Kok teyl, ca te ring, aç� l�� ser vi si ve or ga ni -
zas yon la r� (ni �an-dü �ün-sün net-do �um
gü nü ve özel gün ler), y�l ba �� se pe ti, do �um
se pe ti ve özel is tek se pet le ri ko nu sun da
her za man en uy gun fi yat lar la ya n� n�z da y�z.

� So �uk sand viç, sa la ta, pas ta ve bö rek le -
ri miz le kah val t� s�z kal ma y� n�z.
Ya pı la cak �� ler
1. Fark lı özel lik le re sa hip ki �i ler den bir
ta kım olu� tu rul ma lı dır.
a. Ye mek çe �it le rin de ba �a r� l� ki �i ler bu -
lun ma l� d�r.
b. Web si te si ne içe rik gi re bi le cek özel -
lik le re sa hip bi ri si.
c. �� dün ya s�y la ili� ki ku ra bi le cek
ki �i.
d. Sos -
yal a� la -
r� ak tif
kul la nan bi ri.
e. Fi nans i� le rin -
den an la yan bi ri le ri.
2. �n ter net Si te �çe ri �i
Fark l� ye mek çe �it le ri, ye mek
ta rif le ri, ö�ün lis te le ri, özel da vet -
ler, ku rum la ra yö ne lik ye mek ler
3. �n ter net Pa zar la ma
a. �n ter net si te si nin say fa ba� l�k la r�n da,
anah tar ke li me ta n�m la ma pa rag raf la r�n da,
do kü ma n�n içe rik le rin de anah tar ke li me le ri
do� ru ve an lam l� ola rak kul la n�n.
b. Fa ce bo ok, XING, Twit ter gi bi sos yal a� -
la r� et kin kul lan ma.
c. Ara ma mo to ru na uy gun içe rik ge li� tir me.

d. He def kit le nin bu lun du �u si te le re rek lam
ver me.

e. Özel da vet ler için böl ge -
sel Go og le

A d  w o r d s
Rek lam c� l� -

��.
f. Yay g�n  kul -

la n� lan blog si -
t e  l e  r i n  d e  k i

blog ger la ra yo -
rum yaz ma.

g. Go og le
Analy tics uy -
gu la ma s� n� si -
te ni zin çe �it li

yer le ri ne ku ra rak,
si te ni ze ge len es ki ve ye ni

zi ya ret çi ler, si te niz de kal ma
sü re le ri, han gi ke li me le ri ara ya rak

si te ni ze gel dik le ri, si te de kal ma sü re -
le ri gi bi is ta tis tik le ri iz le yin.
h. Ye mek le re ait fay da l� bil gi ler ko yu nuz.
Ör ne �in; be sin le rin fay da la r�, ye mek ta rif le -
ri, leh te ve aleh te ya z�l m�� ma ka le ler, vs…
i. Ye mek ta rif le ri ne ait fay da l� bil gi ler içe ren
say fa la r� n� z�n alt k� s�m la r� na  “yo rum yaz,
ar ka da �� na gön der, tav si ye et” gi bi ya y�l -
ma c� me saj lar ko ya rak, si te ni zin da ha ge -

ni� kit le ler ta ra f�n dan kul la n�l ma s� n� sa� la -
y�n.
j. Mü� te ri aday ve ri ta ba n� olu� tu run.
k. Ve ri ta ba n� n�z da ki ki �i le re en az�n dan ay -
da bir kez e-bül ten gön de rin.
l. �le ti �im bil gi le ri niz ana say fa da yer al s�n.
4. Kla sik pa zar la ma
a. Dü �ün ve da vet or ga ni ze eden fir ma lar -
la ile ti me ge çi niz.
b. Ci var da ki i� yer le ri ne özel ye mek öne ri -
le rin de bu lu nun (dü zen li ye mek hiz met le ri
al� yor lar sa, 10 gün de bir ten ce re ye me �i
öne ri sin de bu lu nu nuz).
c. �� yer le ri ne kah val t� çö züm le ri su nu nuz.
d. Ci var da ki ka fe ler le an la� ma lar yap ma
yo lu na gi di niz. 
e. Çev re de ki kü çük es naf, bak kal vs. ile ti �i -
me ge çi le bi lir. On la ra ye mek ve ri le bil di �i
gi bi kah val t� l�k sand viç ürün le ri de su nu la -
bi lir.
f. Sat t� �� n�z ye mek le rin ya n� na ta d�m l�k
ba� ka ye mek ler su nu nuz.
g. Ye mek ler de ku pon uy gu la ma s� na gi de -
rek da ha çok si pa ri� ala bi lir ve sa d�k mü� -
te ri ler el de ede bi lir si niz. 

Tu� çe Çam sa rı
(TBD Ka dın Bi li �im Ça lı� ma 

Gru bu Üye si)

EV YEMEKLERiNi iNTERNETTEN NASIL SATARIM? 

T.C.
KADIKÖY BELED�YE BA�KANLI�I

Yaz� ��leri Müdürlü�ü Meclis Bürosu �efli�i
Sayı: M.34.3.KAD.0.10-301-03/1677668

27/02/2012
Konu: Meclis Gündemi

T.C. KADIKÖY �LÇES� BELED�YE
BA�KANLI�INDAN

Kad�köy Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi,
4. Toplant� Y�l�nda yapaca�� Mart Ay� Toplant�lar�

05 Mart 2012 Pazartesi-
09 Mart 2012 Cuma tarihleri aras�nda

yap�lacakt�r.
Mart  Ay� Toplant�lar�n�n ilk birle�imi 05 Mart
2012 Pazartesi günü, saat 16.30’da Kad�köy
Belediyesi Meclis Binas�, Meclis Salonunda

yap�laca��ndan Say�n Meclis üyelerinin toplant�ya
te�riflerini rica ederim. 

Av. Selami ÖZTÜRK
Belediye Ba�kanı

GÜNDEM:
1. �nsan Kaynaklar� ve E�itim Müdürlü�ünün,
Belediye Meclis Üyelerinden Mahmut
TANYOL’un 5393 Say�l� Belediye Kanununun 
49. maddesinin 7. bendi uyar�nca Belediye
Ba�kan�na verilen ödene�in 2/3 oran�nda ayl�k
brüt ücretle Ba�kan Yard�mc�l���na atanmas� ile
ilgili teklifi. 
2. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlü�ünün,
2012 Y�l� Ücret Tarifesi ile ilgili teklifi. 
3. Fen ��leri Müdürlü�ünün,  5393 say�l� Belediye
Kanunu’nun 75. Maddesinin (a) bendinde de
belirtildi�i üzere Müdürlü�ümüzce de ihale
edilmi� olan “Merdivenköy Mahallesi Gözcübaba
Camii Tamamlama ��i” kapsam�ndaki
353.575,42-TL tutar üzerinden imzalanan
sözle�me bedelinin belediyemiz görev ve
sorumluluk alan�ndaki hali haz�rdaki elzem
ihtiyaçlar�n kar��lanabilmesi için kullan�lmas� ile
ilgili teklifi. 
4. Tarife ve Ekonomi Komisyonunun, 2012 Y�l�
Yol ve Kald�r�m Tahrip Bedelleri ve Uygulama
Esaslar� ile ilgili, 17.02.2012 gün ve 2012/1 say�l�
raporu. 

T.C.                                              
KADIKÖY BELED�YES�

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

Konferans ve �mza Günü

BEDEN D�L�M�Z NELER ANLATIYOR?
A�KIM KAPI�MAK

10 Mart Cumartesi Saat: 16.30 – 18.30
5 dakikada kar��m�zdaki �NSANI analiz etmek..... 

�leti�imlerimizde, söyledi�imiz �eyler kadar
söylemedi�imiz �eyler de çok önemlidir.
Gözlerimiz, beden duru�umuz, mimik ve

jestlerimiz, kol ve bacak hareketlerimiz, oturma
biçimimizle birçok mesaj veririz. 

Sözlü mesajlar daha çok dü�üncelerimizi
yans�t�rken, sözsüz mesajlar�m�z ise iz

dünyam�zla ilgilidir, duygu ve dü�üncelerimizi
daha gerçekçi yans�t�r. Beden zihnin uzant�s�d�r

ve dü�ünce davran��larda bir iz b�rak�r. �nsanlar�n
beden dilini okuyarak onlar�n dü�ünce ki�ilik
yap�lar�n� çözebilirsiniz. Kar��n�zdaki insanlar�

daha iyi tan�y�p onlarla daha etkili ileti�im
kurabilirsiniz.

Kendi kör noktalar�n�z� fark ederek ili�kilerinizde
zay�f yanlar�n�z� geli�tirebilir ve ileti�iminizle 
çevrenize daha iyi bir imaj b�rakabilirsiniz. 

Neden vücut dili? 
1. Ba�kalar� üzerinde olumlu bir etki yaratarak,
amac�m�za ula�mak. 
2. Kar��m�zdakileri daha iyi anlayarak etkili bir
ileti�im kurmak. 
3. Kendi beden hareketlerimizi denetleyerek
sosyal ortamlara daha çabuk uyum sa�lamak. 
4. Ba�kalar�n�n gerçekte ne söylemek istedi�ini
anlamak.  

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

KARiYER GÜNLERi’nde
ingilizce eğitim şansı
KARiYER GÜNLERi’nde
ingilizce eğitim şansı
KARiYER GÜNLERi’nde
ingilizce eğitim şansı
KARiYER GÜNLERi’nde
ingilizce eğitim şansı
KARiYER GÜNLERi’nde
ingilizce eğitim şansı
KARiYER GÜNLERi’nde
ingilizce eğitim şansı

Kadıköy Belediyesi Caddebostan
Kültür Merkezi’nin düzenledi�i

Kariyer Günleri’ne katılanlar, her
ay bir kur Genel �ngilizce e�itimi
kazanma �ansına sahip olacak!

Bu yıl be�incisi
düzenlenen

‘Kadıköy’ temalı
resim yarı�ması

ba�ladı.
Eserlerin teslim

tarihi 14-15 Mayıs
tarihi olarak
belirlendi.

Kad�köy’ün resimleri yar���yor

Ka d� köy Kent Kon se yi Ka d�n Mec li si Sek -
re te ri Ne sil Özen ile Su na Öz türk, 20 �u -
bat 2012 gü nü Ka d� köy Be le di ye si Bri -

fing Sa lo nu'nun da “Ka d�n Dos tu Kent ler” ko nu -
sun da po wer po int bir su num yap t� lar.TE SEV'in
“Ka d�n Mec lis le ri Bir bi ri ni E�i ti yor” Pro je si'ne
göz lem ci ola rak da vet edi len Ka d� köy Kent Kon -
se yi Ka d�n Mec li si,  22-24 Ara l�k 2011 ta rih le ri
ara s�n da da Bur sa'n�n Ni lü fer il çe sin dey di. Gi re -
sun, Or du Kent Kon sey le ri Ka d�n Mec lis le ri nin
de ka t�l d� �� prog ram da, Ni lü fer Be le di ye si ve Ni -
lü fer Kent Kon se yi, Ka d�n Mec li si'nin ça l�� ma la -
r� ile uy gu la ma la r� ko nu sun da bil gi len di ler. Ka -
d� köy Kent Kon se yi Ba� ka n� Mi mar Nü vit �ah l� -
o� lu, Mec lis Üye le ri, KE FEK Ba� ka n� Nur han
Kut man ve Ha ti ce Ça lo� lu’nun da ka t�l d� �� su -
num be �e niy le iz len di.

Kent Konseyi ‘Kadın Dostu Kentler’
sunumu yaptı
Kent Konseyi ‘Kadın Dostu Kentler’
sunumu yaptı
Kent Konseyi ‘Kadın Dostu Kentler’
sunumu yaptı
Kent Konseyi ‘Kadın Dostu Kentler’
sunumu yaptı
Kent Konseyi ‘Kadın Dostu Kentler’
sunumu yaptı
Kent Konseyi ‘Kadın Dostu Kentler’
sunumu yaptı

KADIKÖY Belediyesi Gönüllü E�itim
Dan��ma Merkezi bünyesinde her

per�embe günü çal��malar�n� sürdüren �ef
Harika Murteza yönetimindeki koro, ne

kadar yol ald���n� verdi�i konserlerle
sergiliyor. Harika Murteza’n�n yönetti�i

koro, son konserini 29 �ubat Çar�amba
ak�am� Kad�köy Belediyesi Evlendirme
Dairesi’nde verdi. Konseri izleyenler,

�ark�lara da s�k s�k e�lik ettiler. 

Can kat Kal yon cu

Yü cel Can ya ran

TSM Korosu’nun 
HAR�KA KONSER� 

BİLİŞİM DÜNYASI
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● Gök çe UY GUN

Dün yada 102, Tür ki ye'de de 91 y�l d�r
kut la nan 8 Mart Dün ya Ka d�n lar Gü -
nü'ne, ma ale sef ki bu y�l da “ka d� na

yö ne lik �id det”in göl ge sin de gi ri yo ruz. Tür ki -
ye'de ki fe mi nist ve sos ya list le rin “Dün ya
Emek çi Ka d�n lar Gü nü”, “Ka d�n la r�n Bir lik,
Mü ca de le ve Da ya n�� ma Gü nü” ad la r� al t�n -
da, ka d�n so run la r� na dik kat çek ti �i ve er kek
ege men sis te me kar �� se si ni yük selt ti �i 8
Mart'ta ka d�n lar yi ne “is yan ede cek. Tür ki -
ye'nin pek çok ken tin de ol du �u gi bi el bet te ki
Ka d� köy'de de ka d�n lar so ka �a ç� ka cak. Er -
kek ege men li �i ne ka zan kal d� ran, öz gür lü �ü -
nü is te yen bin ler ce ka d�n, 11 Mart Pa zar gü -
nü sa at 12.00'de bi ra ra ya ge le cek. “Ar t�k ye -
ter! Biz ler öz gür ya �am la r� m� z� is ti yo ruz!” di -
yen ka d�n lar, yü rek le rin de ki is ya n� so ka �a ta -
�� ya cak.

� KA DIN LAR 8 MART'TA 
GREV YA PA CAK

Ka mu Emek çi le ri Sen di ka -
la r� Kon fe de ras yo nu
(KESK)'li ka d�n lar, 8
Mart'�n res mi ta til ilan
edil me si için o gün gre ve
gi de cek. KESK'li ka d�n lar,
tüm ka d�n la r� “ge lir ada let -
siz li �i ne, sa va �a, bas k� ve
tu tuk la ma la ra, ka d�n ci na -
yet le ri ne kar �� 8 Mart'ta ev de
ve i� yer le rin de hiz met üret me -
me ye” ça ��r d�. Bu kap sam da
KESK'li ka d�n lar, 2 Mart Cu ma
gü nü, “ka d� na yö ne lik �id det, ka -
d�n ci na yet le ri ve tu tuk la ma la ra”
kar �� tep ki yi ve �id de tin dur du rul -
ma s� ta le bi ni ifa de eden me �a le li yü -
rü yü� ler ve kit le sel ba s�n aç�k la ma la -
r� ya pa cak. 8 Mart Per �em be gü nü de
res mi ta til ta le bi ni fii len ha ya ta ge çir -
mek için hiz met üret me ye rek so kak la ra,
alan la ra ç� ka rak, 8 Mart'� an la m� na uy gun
co� ku ve kit le sel lik le kut la ya cak.

� SÖY LE ��, BEL GE SEL, F�LM...
Ka d� köy'de ki 8 Mart et kin lik le ri, 7 Mart

Çar �am ba gü nü ba� la ya cak. Ta raf s�z, öz gün,
güç lü ve li der ka d�n sa y� s� n� art t�r ma y� amaç -
la yan ça l�� ma lar ya pan Ulus la ra ra s� BPW ��
ve Mes lek Sa hi bi Ka d�n lar Fe de ras yo nu’na
ba� l� BPW �s tan bul Ku lü bü; “Dün ya Ka d�n lar
Gü nü” do la y� s� ile bir et kin lik ger çek le� ti ri yor.
Ka d� köy  Be le di ye Ba� ka n� Av. Se la mi Öz -
türk'ün des te �i ile ya p� la cak olan  kut la ma et -
kin li �i, 7 Mart Çar �am ba ak �a m� sa at
20.00'de Ka d� köy Be le di ye si Cad de bos tan
Kül tür  Mer ke zi'nde ger çek le� ti ri le cek. “Bir
Gün De �il, Her Gün” ad l� kam pan ya n�n ta n� t� -
la ca �� et kin lik te, “Y� l�n Ba �a r� l� Ka d�n la r�”na
da pla ket le ri su nu la cak. CKM-
BPW i� bir li �in de ger -
çek le� ti ri le cek et kin lik,
�s tan bul Dev let Ope ra
ba le si so list le rin den mez -
zo sop ra no Özay Gü nay ve
pi ya nis ti Ay lin Özu �ur’un
su na cak la r� re si tal ile so na
ere cek.
� ‘ANA DO LU KA DIN LA RI’ 

KA DI KÖY'E GE L� YOR!
Ka d� köy Be le di ye si'nin 8

Mart Dün ya Ka d�n lar Gü nü ana
et kin li �i, “Ana do lu Ka d�n la r�
(Ben Ana do lu)” ad l� üc ret siz ti -
yat ro gös te ri si ola cak. 8 Mart
Per �em be ak �a m� 20.00'de Cad -
de bos tan Kül tür Mer ke zi'nde ger -
çek le� ti ri le cek. “Ha ya t� do �u ran ka -
d�n lar, ken di le ri ni ye ni den do �u ra -
cak lar....” slo ga n� n� ta �� yan oyun,
yüz y�l lar bo yun ca Ana do lu co� raf ya s� n�n sos -
yo-eko no mik-kül tü rel yö ne li �i ne yol açan ka -

d�n la r�n hi -
k â  y e  l e  r i  n i
a n  l a  t �  y o r .
Ana do lu Ka -
d�n la r� Gün gör
D i l  m e n ’ i n
2008’de yaz m��
ol du �u “Cum hu ri -
yet li ler” bö lü mü ile
be ra ber sah ne ye
ta �� n� yor. �lk ça� dan
ba� la ya rak, gü nü mü -
ze ka dar Ana do lu
Co� raf ya s� üze rin de ya -
�a m��, ba zen erk ol mu�
ba zen de erk’in ya n�n -
da bu lun mu� ve
ta ri he dam ga -
s� n� vur -

m u �
ka d�n la r�n hi -

kâ ye le ri an la t� lan
oyun,  Ana do lu kül tü rü nün te -

mel ta �� olan ka d�n la r�n ar t�k gü -
nü müz de de söz sa hi bi ol ma s�,
üre tim den, yö ne ti me, sos yal ya �am
alan la r�n da da ha ak tif rol al ma s� üze -
ri ne me saj la r� n� da di le ge ti ri yor. Sam -
sun kö ken li Dü �e vi Oyun cu la r�'nin sah -
ne ye koy du �u oyu nu Ha kan Al kan yö -
ne ti yor. Oyun da; Fer da Kay nar, Der ya
Ce sur, Mü bec cel Yal ç�n, Eb ru Müj de ve
Ma nol ya Kul rol al� yor.
� SA NAT, ��D DE T� SOR GU LA YA CAK...

Ka d� köy'de ki bir ba� ka et kin lik ise Ka d� -
köy Be le di ye si ve Do �u� Üni ver si te si Sa nat
ve Ta sa r�m Fa kül te si i� bir li �in de dü zen le ne -
cek. 9 Mart Cu ma gü nü sa at 13.30'da “Sa -

nat, �id de ti sor gu lu yor” ba� l�k l� bir
pa nel ger çek le� ti ri le cek. Pa nel,
ka d� na ar tan �id det kar �� s�n da
top lu mun il gi si ni ko nu ya odak la -
mak ve ka d� n�n ko nu mu nu güç -
len dir mek, sa na t�n ka d� n�n ve
top lu mun ya �a m�n da ki önem li
ro lü ne dik kat çek mek ama c� -
n� ta �� yor. 

Otu rum ba� kan l� �� n� Do -
�u� Üni ver si te si Sa nat ve
Ta sa r�m Fa kül te si De ka n�
Prof. Dr. Na zan Erk men'in
ya pa ca �� pa nel, Cad de -
bos tan Kül tür Mer ke -
zi'nde ya p� la cak. Pa ne -
le ko nu� ma c� ola rak
�s tan bul Ka d�n Ku ru -
lu� la r� Bir li �i Ko or di -

na tö rü av. Na zan Mo ro� -
lu, sü me ro log-ya zar Mu az zez �l mi -

ye Ç��, Do �u� Üni ver si te si Ö� re tim Üye si
hey kel tra� Prof. Dr. Me riç H� zal, Do �u� Üni -
ver si te si Ö� re tim Üye si res sam Prof. Dr.
Mus ta fa Pi lev ne li ve Mar ma ra Üni ver si te si

Ge le nek sel Türk  El Sa nat la r� Bö lü -
mü Ö� re tim Üye si Prof. Dr. �e ri fe
At l� han ka t� la cak. 

Pa ne lin ar d�n dan da �s tan -
bul Üni ver si te si Kon ser va tu va -
r�'ndan Öz lem Çak man, “Ke -
le bek Ka d�n lar”' ad l� bir per -
for mans ser gi le ye cek. 

Ay n� gün sa at 15.30'da
ise “Ulus la ra ra s� Ka d�n
Sa nat ç� lar Ser gi si” 

aç� la cak.

� 8 ÜN SÜZ
KA DIN DAN ME ME

KAN SE R�
Ka d� köy Be le di ye -

si'nin bir ba� ka et kin -
li �i ise 8 Mart Per -
�em be ak �a m� sa -
at: 20.30'da Ha lis
Kurt ça Kül tür
M e r  k e  z i ' n d e
ger çek le� ti ri le -
cek. “8 Ün süz
K a  d � n  d a n
Me me Kan -
se ri” ad l�
ü c  r e t  s i z
gös te ri de,
t ra  j i -ko  -

mik olay lar lar
ha re ket ve mü zik e� -

li �in de ak ta r� la cak.13 Mart
Sa l� gü nü sa at 14.00'te de yi ne bir

bil gi len dir me top lan t� s� ya p� la cak. Cad de -

bos tan Kül tür Mer ke zi'nde ger çek le� tir le cek
olan pa nel de, Dr. Hi lal Ünal m�� Du da, Fü sun
Al t� nok ve Yü cel Er de ner, ko nu� ma c� ola cak.
Pa nel de,  ka d� na �id de tin ulus la ra ra s� bo yu -
tu, sa va� ta te ca vüz, med ya da ka d�n ol mak
ve ka d� n�n si ya set te ye ri ko nu la r� ele al� na cak.

� KA DIN LA RA ÖZEL T� YAT RO
Kad�köy Belediyesi Ba r�� Man ço Kül tür

Mer ke zi, 6 Mart Sa l� ak �a m� sa at 20.30'da
özel bir ti yat ro et kin li �i ne ev sa hip li �i ya pa -
cak. Ti yat ro Bo �a zi çi'nin “Bir Ka d�n Uya -
n� yor” ad l� oyunu, 8 Mart Dün ya Ka d�n lar
Gü nü ne de niy le sa de ce ka d�n la ra oy na -
na cak. Ay sel Y�l d� r�m'�n rol al d� �� tek ki -
�i lik oyu nun ko nu su da �öy le:

Ad� Alev, ya �� 45, ça l� �� yor, iki ço -
cuk lu, dul. Bu gü ne ka dar çe yiz san -
d� ��n da sak la d� �� ne var sa or ta ya
se ri yor. Ön ce Ye �i l�r mak’a an lat t�,
son ra �s tan bul Bo �a z�’n�, �im di
ka d�n la ra an la t� yor. Ba k�n ne ler
an la t� yor: Bir Ka d�n, ilk kez
dan sa kal k� yor, ikin ci si ni red -
de di yor, yir mi üçün de ev le ni -
yor, cin ci ho ca ya gi di yor,
bü yü ya p� yor, ji ne ko lo jik
mu aye ne den ge çi yor, al -
da n� yor, in ti kam ye mi ni
edi yor. Bir Ka d�n kum -

pas ku ru yor, adam tu tu -
yor, ço cuk la r� al�p evi terk edi yor,

zar zor i� bu lu yor, ev ku ru yor, ödül al�p
ta ti le gi di yor, da va aç� yor, sa vu nu yor, k�r k�n -
da bo �a n� yor. Bir Ka d�n uya n� yor ve so ru -
yor…
� GÖ NÜL LÜ KA DIN LA RIN ET K�N L�K LE R�

Kad�köy Belediyesi Koz ya ta �� Kül tür Mer -
ke zi de 8 Mart ak �a m� sa at 20.00'de “Dik kat
Sa nat ta Ka d�n Var!” et kin li �i ne ev sa hip li �i ya -
pa cak. Ka d� köy Be le di ye si Göz te pe Gö nül lü -
le ri ta ra f�n dan dü zen le nen et kin lik te, ka d�n
sa nat ç� la r� �i ir ve mü zik din le ti si ola cak, dans
ve mul ti viz yon gös te ri sin den olu �an sah ne
per for man s� ser gi le ne cek. 

Ka d� köy Be le di ye si Ha san pa �a Gö nül lü le -
ri de “Ek mek ve Gül”' ad l� bir et kin lik ha z�r la -
d�. 8 Mart ak �a m� sa at 20.00'de Ba r�� Man ço
Kül tür Mer ke zi'nde ba� la ya cak et kin lik te, Tü -
lay Bil gin ve Mus ta fa Öz çe lik'in yaz d� �� 2 pa -
ro di ser gi le ne cek. “Bu �� ye rin de Grev Var”
ad l� pa ro di, ça l� �an kent li ka d�n la r�n so run la r� -
n� i� li yor. “Ka d�n la r�n Ses siz li �i” ad l� di �er pa -
ro di ise te le viz yon da ki ka d�n prog ram la r� na
gön der me ler ya p� yor. 

Os ma na �a Gö nül lü Evi'nde ise 9 Mart
Cu ma gü nü sa at 15.00'te “Biz Ka d�n lar” ad l�
et kin lik ola cak. Ya zar-mü zis yen �k bal Kay -

nar'�n su na ca �� et kin li �in aç� l�� ko nu� ma s� n�
Gö nül lü Evi Ba� ka n� �ük ran Gül gen ya pa cak.
Ki bar Da� la yan Yi �it'in “�p lik Ha yat lar” ad l�
bel ge se li nin gös te ri le ce �i et kin lik te, ya zar
Mu kad des Çe lik, emek çi-�a ir Ye ter �a hin ve
Gö nül lü Evi Ba� kan Yar d�m c� s� Hül ya Ara ba -
c�'n�n ko nu �a ca �� pa nel dü zen le ne cek. Et kin -
lik, Gö nül lü Evi �m ge �i ir Gru bu'nun �i ir ve
mü zik din le ti si ile so na ere cek.
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KADINLAR
‘�SYAN EDECEK!’

8 MART 1857’den BUGÜNE...
8 MART 1857 tarihinde ABD'nin New
York kentinde 40.000 dokuma i�çisi daha
iyi çal��ma ko�ullar� istemiyle bir tekstil
fabrikas�nda greve ba�lad�. Ancak polisin
i�çilere sald�rmas� ve i�çilerin fabrikaya
kilitlenmesi, arkas�ndan da ç�kan yang�nda
i�çilerin fabrika önünde kurulan
barikatlardan kaçamamas� sonucunda
ço�u kad�n 129 i�çi can verdi. ��çilerin
cenaze törenine 10.000'i a�k�n ki�i kat�ld�.
26-27 A�ustos 1910 tarihinde
Danimarka'n�n Kopenhag kentinde 2. 
Enternasyonale ba�l� kad�nlar
toplant�s�nda (Uluslararas� Sosyalist
Kad�nlar Konferans�) Almanya Sosyal
Demokrat Partisi önderlerinden Clara
Zetkin, 8 Mart 1857 tarihindeki tekstil
fabrikas� yang�n�nda ölen kad�n i�çiler
an�s�na 8 Mart'�n “Internationaler
Frauentag” (International Women's Day-
Dünya Kad�nlar Günü) olarak an�lmas�

önerisini getirdi ve öneri oybirli�iyle kabul
edildi. �lk y�llarda belli bir tarih
saptanmam��t� ve de�i�en
tarihlerde fakat her zaman
ilkbaharda an�l�yordu. Tarihin
8 Mart olarak saptan���
1921'de Moskova'da
gerçekle�tirilen 3.
Uluslararas� Kad�nlar
Konferans�'nda gerçekle�ti.
Birinci ve �kinci Dünya
Sava�� y�llar� aras�nda baz�
ülkelerde an�lmas�
yasaklanan Dünya
Kad�nlar Günü, 1960'l�
y�llar�n sonunda Amerika
Birle�ik Devletleri'nde de
anmaya ba�lanmas�yla
daha güçlü bir �ekilde
gündeme geldi. Birle�mi�
Milletler Genel Kurulu, 16

Aral�k 1977 tarihinde 8 Mart'�n “Dünya
Kad�nlar Günü” olarak an�lmas�n� kabul
etti. Türkiye'de 8 Mart, ilk kez 1921 y�l�nda

“Emekçi Kad�nlar Günü”
olarak kutlanmaya ba�land�.

1975 y�l�nda ve onu izleyen
y�llarda daha yayg�n ve

y���nsal olarak kutland�, kapal�
mekânlardan sokaklara ta��nd�. 

“Birle�mi� Milletler Kad�nlar On Y�l�”
program�ndan Türkiye'nin de

etkilenmesiyle, 1975
y�l�nda “Türkiye 1975

Kad�n Y�l�” kongresi
yap�ld�. 12 Eylül 1980
Askeri Darbesi'nden

sonra dört y�l süreyle
herhangi bir kutlama

yap�lmad�. 1984'ten itibaren
her y�l çe�itli kad�n örgütleri

taraf�ndan kutlanmaya devam ediliyor.

Kadınların, erkek egemen zihniyete kar�ı isyan etti�i gün olan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, 
Kadıköy'de eylemler yapılacak, söyle�iler, film gösterimleri düzenlenecek, kadın oyunları sahnelenecek. 

“Anadolu Kadınları” CKM’de sahnelecek.

KADIKOY-11:Layout 1  3/1/12  11:30 AM  Page 1



2 - 8 MART 201212

ÖZÜRLÜ MEMUR SEÇME SINAVI �Ç�N
SON BA�VURU TAR�H� 2 MART 2012 

� Özürlü Memur Seçme Sınavı (ÖMSS)
ba�vuruları ne zaman son bulmaktadır? 

ÖMSS’ye; ortaö�retim kurumlar�ndan,
yüksekö�retim ön lisans/lisans

programlar�ndan mezun olan veya
ÖMSS’nin yap�ld��� y�l itibariyle mezun
olabilecek durumda olan özürlü adaylar

ba�vuracaklard�r. S�nava girmesi gereken
bu adaylar için ba�vuru süresi 20 �ubat
2012 tarihinde ba�layacak, 2 Mart 2012

tarihinde sona erecektir.
� Özürlü Memur Seçme Sınavı (ÖMSS)

ba�vuru nasıl yapılacaktır?
Tüm adaylar�n ba�vuru yapmak için ÖSYM

Ba�vuru Merkezlerine gelmeden önce,
bulundu�u adres ilindeki (varsa adres

ilçesinde) Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanl��� �l Müdürlü�ü’nden ba�vuru

yapaca�� özür grubunu belirtir onayl� Ön
Kabul ve Taahhüt Beyan� belgesini,

kendileri için yukar�da belirtilen süreler
içinde almalar� gerekmektedir.

Ortaö�retim Kurumu (Okulu) Müdürlükleri
ve ÖSYM S�nav Merkezi Yöneticilikleri

ÖMSS’de ÖSYM Ba�vuru Merkezi olarak
görev yapacaklard�r. 

2012-ÖMSS K�lavuzu, ÖSYM'nin
http://www.osym.gov.tr  

�nternet adresinden yay�mlanm��t�r. S�nava
ili�kin ba�vuru, ba�vuru ko�ullar�, s�nav,
de�erlendirme, yerle�tirme ve kuraya

ba�vuracaklar ile ilgili kurallar ve i�lemler,
2012-ÖMSS K�lavuzunda yer almaktad�r.
ÖMSS’ye ve kuraya ba�vuracak adaylar�n

bu K�lavuzu dikkatle incelemeleri
gerekmektedir.

� �lkö�retim/ilkokul/ortaokul mezunu
olan veya ÖMSS’nin yapıldı�ı yıl itibariyle
mezun olabilecek durumda olan özürlü

adaylar için ba�vuru tarihi ne zamandır?

�lkö�retim/ilkokul/ortaokul mezunu olan
veya ÖMSS’nin yap�ld��� y�l itibariyle mezun

olabilecek durumda olan özürlü adaylar
ba�vuracaklard�r. Bu adaylar s�nava

girmeyecek, sadece kuraya kat�lmak için
ba�vuru yapacaklard�r. Sadece kuraya

kat�lmak için ba�vuru yapacak adaylar için
ba�vuru süresi 14 May�s 2012 tarihinde

ba�layacak, 25 May�s 2012 tarihinde sona
erecektir.

Daha detaylı bilgi almak için
www.özida.gov.tr adresini ziyaret

edebilirsiniz.

B�ZE ULA�IN
En gel siz �� ve �s tih dam Mer ke zi  

Ad res: E�i tim Mah. Ka sap �s ma il Sok. 
Sa d� ko� lu Pla za 5 Kat: 2 No: 49 Ka d� köy, 

�STANBUL, TÜRK�YE
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

EN GEL S�Z BU LU� MA NOK TA SI

DOKTORUNUZ
YAZIYOR

NÖ RAL Te ra pi’nin (NT) ke li me an la m�, si nir sis te mi ne et -
ki edi le rek iyi le� me sa� lan ma s� d�r. NT’de ve je ta tif si nir
(oto nom) sis te mi uya r� l�r. Muh te �em elek trik sel a� ya p� -
s�n da ki VSS, her hüc re ye ula �a rak tüm vü cu du mu zu sa -
rar. Her in san da 500.000 km’lik  bu elek trik sel bil gi a��,
tüm i� le yi �i dü zen ler, so run olu �an yer de vü cu dun ona -
r�l ma s� n� oto ma tik ola rak sa� lar.

Vü cu dun ken di ni iyi le� tir me po tan si ye li muh te �em -
dir. Fa kat ya �am s� ra s�n da olu �an prob lem ler (ame li yat -
lar, ka za lar, en fek si yon lar, stres, do �al ol ma yan be sin ler -
le bes len me, a��r me tal ler vb.) VSS ta ra f�n dan bel -
li bir ye re ka dar to le re edi lip iyi le� ti ri lir.

So run la r�n top la m�, VSS’nin iyi le� tir me po tan si ye li ni
a��n ca te tik nok ta ge çi lir ve has ta l�k lar su yü zü ne ç� kar.

Ne de ni ne olur sa ol sun her  has ta l�k hüc re sel dü zey -
de ba� lar. Hüc re per füz yo nu (kan la ma s�) aza l�p y� k�m
ürün le ri uzak la� t� r�l maz sa, hüc re za man la gö rev ya pa -
maz ha le ge lir ve ölür. Her hüc re ye ula �an VSS  hüc re
per füz yo nu nun (bes len me si ni  kan lan ma s� n�) ve y� k�m
ürün le ri nin uzak la� t� r�l ma s� n�, vas kü ler (da mar sal) ya p� ya
et ki ede rek kon trol eder.

Has ta l�k ge ri dö nü �üm süz de �il ise (ya ni hüc re ölü -
mü ol ma m�� ise) NT ile has ta l�k hüc re sel dü zey de kay na -
�a ine rek iyi le� me sa� la n�r. Ya ni has ta l�k de �il has ta l� �a
ne den olan kay na ��n te da vi si sa� la n�r. Bu yüz den NT et -
ki li ve ka l� c� bir te da vi yön te mi dir. Ya �am bo yun ca ge çi -
ri len en fek si yon lar, ka za lar, ame li yat lar o böl ge de ki si nir -
le ri et ki ler. Ya �am bo yu ka l� c� ola bi len bu ha sar lar, da ha
son ra ge li �en bu ha sar la r� m� z�n te me li ni olu� tu rur lar. Ha -
sar l� böl ge cil di ne ya p� lan nö ral te ra pi ile si nir ler de ki ko -
puk luk ve bo zuk luk dü zel ti lir.

Nö ral te ra pi de; lo kal anes te zik mad de nin anes te zik
et ki si kul la n�l maz. Lo kal anes te zik mad de nin VSS üze ri -
ne ener ji yük sel ti ci (hi per po la ri ze edi ci) et ki sin den ya rar -
la n� l�r. Uy gu la ma ge nel de cil de ya p� l�r. Si nir le rin ken di si ne
ya p�l maz. An cak NT’yi bir en jek si yon te da vi si ola rak al g� -
la mak yan l�� t�r. NT vü cu dun ba z� yer le ri ne ya p� lan bir en -
jek si yon de �il, bo zu lan be den bü tün lü �ü nün ye ni den ya -
p� lan d� r�l ma s� n� sa� la yan te da vi yön te mi dir.

NT �LE TE DA V� ED� LEN HAS TA LIK LAR 
NT her has ta l�k ta kul la n� la bi len bir te da vi me to du dur.
Özel lik le kla sik t�b b�n ye ter siz kal d� �� uzun sü re li geç me -
yen a� r� lar da çok et ki li dir.
A� rı te da vi le ri;
� Mig ren.
� Ge ri lim ti pi ba� a� r� s�.
� Kü me ti pi ba� a� r� s�.
� Bel a� r� s�, bo yun a� r� s�, bel f� t� ��, s�rt a� r� s�, bel ve bo -
yun ki reç len me si.
� Fib ro mi yal ji, yu mu �ak do ku ro ma tiz ma s�, ar trit a� r� la r�.
� Nev ral ji ler, tri ge mi nal nev ral ji, zo na a� r� s�, nö ro pa tik
a� r�, fan tom a� r� s�.

NÖ RO LO J�K HST’LAR 
� Ba� dön me si (ver ti po), ku lak ç�n la ma s� (tin ni tus), me ni -
ere has ta l�k la r�.
� Yüz fel ci (pe ri fe rik fay sal pa ra li zi).
� El bi le �i s� k�� ma la r� (kar pal tü nel).
� Ul nar si nir s� k�� ma s� (un lar oluk sen drom).
� Ve tüm si nir s� k�� ma la r�.
UY GU LA NAN D� �ER ALAN LAR 
� Aler jik has ta l�k lar.
� Hor mo nel bo zuk luk lar (adet dü zen siz lik le ri).
� Hi po-hi per ti ro idi, er ken me no poz, ste ri li te (k� s�r l�k).
� Ton si lit, si nü züt, sis tit gi bi kro nik has ta l�k lar.
� Gas tro in tes ti nal (mi de ba ��r sak has ta l�k la r�).
� �n ce ve ka l�n ba ��r sak mo ti li te has ta l�k la r�.
� �r ri tabl ko lon sen dro mu.
� Gas trit ha z�m s�z l�k, id rar yan ma la r�.

NT K�M LE RE UY GU LA NA B� L�R?
Ço cuk ve ya� l� lar ol mak üze re her ya� ta has ta ya uy -

gu la na bi lir. Has ta n�n kul lan d� �� ilaç lar te da vi ye en gel de -
�il dir. Sa de ce kor ti zon kul la nan has ta lar da et kin li �i aza -
l�r, kan su lan d� r� c� ilaç kul la nan lar da, ba z� uy gu la ma lar da
dik kat li olun ma l� d�r.

Do �al bir te da vi ola rak ka bul edi len NT ilaç te da vi si
de �il dir. NT’de kul la n� lan lo kal anes te zik ler �s�r gan otu  ve
ac� ba dem den el de edil mek te dir.Bu ne den le ha mi le ler  ve
em zi ren an ne ler bi le te da vi ye ra hat l�k la al� na bi lir.

NT NA SIL UY GU LA NIR?
Cil de ya p� lan i� ne ler  ya n� s� ra or gan la ra, vü cut ta ki

tüm ya ra ve ame li yat iz le ri ne uy gu la ma ya p�l mak ta d�r.
Ek lem ra hat s�z l�k la r�n da da ek lem için den çok çev re -

si ne ve li ga man la ra uy gu la ma ya p� l�r.
Uy gu la ma lar da ge nel de in ce kü çük in sü lin uç la r� kul -

la n�l mak ta olup, uy gu la ma lar faz la a� r� l� de �il dir.
TE DA V� SÜ RE S�
3 gün ara ile 3 se ans uy gu la ma dan son ra, te da vi sü -

re si has ta ya özel de �i� mek le bir lik te ge nel de 10 se an s�
geç me mek te dir.

60 y� l� a� k�n sü re dir, ba t� da uy gu la nan nö ral te ra pi nin
hiç bir yan et ki si yok tur.

Ge le ce �in t�b b� ola rak ka bul edi len re gü las yon (=dü -
zen le yi ci) t�b b� için de ki  NT  bir bi lim da l� ola rak ba t� t�b b�
için de yer al mak ta d�r.

Al man ya ba� ta ol mak üze re Avus tur ya ve Fran sa’da
yay g�n kul la n�l mak ta d�r. �s viç re Bern Fa kül te sin de Prof.
Dr. orenz Fisc her  yö ne ti min de Nö ral Te ra pi kül tü rü ana
bi lim da l� dü ze yin de dir. Mek si ka ba� ta ol mak üze re La tin
Ame ri ka Ül ke le rin de 2 y�l l�k uz man l�k da l� d�r.

TIP TA Pri mum Non No ce re, ön ce lik li de �e ri vur gu la yan
ve “(her �ey den) ön ce, za rar ver me” an la m� na ge len bu
La tin ce de yi�, al t�n ku ral d�r. Ya ni “Te da vi ede ce �im di -
ye kö tü ye gö tü re mez sin” il ke si ni özet ler. Ma ale sef ül ke -
miz de ilaç kul lan ma ç�l g�n l� �� ge rek ba z� mes lek ta� la r� -
m� z�n ge rek se biz zat hay van sa hip le ri nin ken di ne yap t� -
�� bir kö tü lük ki bu nu hay van la ra da çe kin me den uy gu -
lu yor lar. Kli nis yen bir he kim ola rak ilaç la r� an cak ge rek -
ti �in de ve do zun da kul lan ma ta raf ta r� y�m ve has ta la r� m�
bu �e kil de te da vi et me ye özen gös te ri rim. Ta n� s� n� koy -
du �um bir has ta n�n ken di fiz yo lo jik ve bi yo kim ya sal im -
kan la r� ile iyi le� me sü re sin ce sa de ce az mik tar da ge rek -
li olan ilaç lar la yar d�m c� ol ma ya ça l� �� r�m. Da ha faz la sa -
y� da ve a�� r� doz ilaç kul lan mak has ta l�k la r� ça buk iyi le� -
tir mez ya da iyi le� me yi h�z lan d�r sa da ka l� c� ha sar lar b� -
ra ka bi lir. Son y�l lar da te da vi için do �al ürün le ri kul lan -
ma ya ça l� �� yo rum ve her has ta -
da ol ma sa da bir ço �un da çok iyi
so nuç lar al mak ta y�m. O ne den le
çok iyi so nuç lar al d� ��m ke di ve
kö pek ler de Hin dis tan ce vi zi ya -
�� n�n kul la n� m�n dan bah set mek
is ti yo rum. Hin dis tan ce vi zi ya ��
d�� tan sü rü le rek ya da oral yol la
kul la n� la bi lir. Kul la na ca �� m�z hin -
dis tan ce vi zi ya �� n�n i� lem den
geç me mi�, di lu e edil me mi� or -
ga nik ol ma s� (or ga nic vir gin  co -
co nut oil) ge rek mek te dir. Çe �it li
ak tar lar dan te min edi le bi lir. Pe ki
ya rar la r� ne dir ? ; 
1. �� tah aç t� �� için ka �ek tik ya ni za y�f kö pek le rin ki lo al -
ma s� n� sa� lar.
2. An ti ok si dan içe ri �i sa ye sin de de ri ve tüy le rin sa� l�k l�
ve par lak ol ma s� n� sa� lar ve kan se re kar �� ko rur.
3. Ek lem le ri kuv vet len di rir ve var sa ek lem has ta l�k la r� n�n
iyi le� me si ne yar d�m c� olur.
4. Fi ber içe ri �i ne de niy le me ta bo liz ma y� h�z lan d� r�r.
5. Kan �e ke ri ni dü �ür dü �ü için �e ker has ta la r�n da yar -
d�m c� ürün ola rak kul la n� la bi lir
6. Ba �� ��k l�k sis te mi ni güç len di rir ve içer di �i lau rik asit
ne de ni ile an ti vi ral, an ti bak te ri yal ve an ti fun gal et ki gös -
ter di �i ka n�t lan m�� t�r.
7. Özel lik le kö pek ler de ko les trol se vi ye si ni den ge le ye -
rek kalp-da mar has ta l�k la r� na kar �� ko ru ma sa� lar.
8. Ti ro id be zi ni hor mon la r�n sa l� n� m� ko nu sun da te tik ler
bu ne den le hypot ro id li kö pek ler de te da vi ye des tek olur.
9. Kan p�h t� la r� n�n olu �u mu nu en gel le ye rek muh te mel
em bo li le rin önü ne ge çer.
10. Ener ji me ta bo liz ma s� n� h�z lan d� r�r.
11. Di� ta� la r� n�n olu �u mu nu ge cik ti rir ve a��z ko ku la r� n�
gi de rir.
12. To ron to Üni ver si te si’nin yap t� �� bir ara� t�r ma ile ya -
��n ay n� za man da ha f� za y� güç len di re rek ö� ren me ye te -
ni �i ni ar t�r t� �� sap tan m�� t�r.

Yu ka r� da sa y� lan tüm ya rar ve et ki ler ,her hay van ve
has ta l�k du ru mu için fark l� ola bi lir. O ne den le mut lak su -
ret le kul la n� m� s� ra s�n da ve te ri ner he kimini ze da n� ��p
olu �an olum lu ya da olum suz fark l� l�k la r� pay la �� n�z. 

NA SIL KUL LA NI LIR?
Yu ka r� da be lirt ti �im gi bi hin dis tan ce vi zi ya �� d�� tan de -
ri ye sü rü le rek ya da oral yol la di rek a�� za dam la t� la rak
da ha iyi si g� da içi ne ka t� la rak kul la n� la bi lir. De ri lez yon la -
r�n da di rek lez yon lu böl ge ye sü rü le rek (ka ��n t� ve k� za r�k -
l� �� ge çir mek ama c� ile)  ya da ge rek li ise tüm vü cu da
ma saj ya pa rak bir se fer de 5 ml.’yi geç me ye cek �e kil de
kul la n� la bi lir. A��z yo lu ile ke di er de 2-3 dam la ya da ke -
di nin bü yük lü �ü ne gö re ya r�m çay ka �� �� ka dar, kö pek -
ler de ise 10 kg.’a ka dar bir çay ka �� n�n ya r� s�. 20 kg’a
ka dar ki kö pek ler için çay ka �� �� n�n 2/3’ü , 20 kg’dan faz -
la olan kö pek ler de bir çay ka �� �� gün lük ola rak kul la n� la -
bi lir. Ba� ka bir ko nu ile ye ni den gö rü� mek di le �i ile ho� -
ça 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 HİNDİSTAN

CEVİZİ YAĞININ KULLANIMI

EV CİLEV CİLEV CİLEV CİLEV CİLEV CİL

NÖRAL TERAPİ

Aytaç Sedat KAVAL
(Veteriner Hekim
Cerrahi Uzmanı)

● Mustafa SÜRMEL�

Do �um son ra s� ne re dey se ha ya t� m� z�n
mer ke zi ne koy du �u muz çocukla r� m� z�
en iyi �e kil de na s�l ye ti� ti rip, ha ya ta ha -

z�r la ya ca �� m�z ku� ku suz her an ne-ba ba n�n ka -
fa s� n� kur ca la m�� t�r. �� te bu ve ben ze ri ko nu -
lar da uzun y�l lar ça l�� ma la r�y la ta n� nan iki uz -
man kad�n el ele ve rip ebe veyn le re na s�l yar -
d�m c� olu ruz di ye dü �ün mü� ler ve ay n� za -
man da er gen psi ko lo ji si ne yö ne lik de hiz met
su nan bir mer kez aç m�� lar. Mer ke zin iki uz -
ma n� Duy gu Ak do �an �en ler ve Çi� dem Çal -
k� l�ç Tay lor, bu haf ta ebe veyn le re sa� l�k l� ço -
cuk ye ti� tir me ko nu sun da al t�n de �e rin de bil -
gi ler ver di ler. 
� ER KEN TE� H�S KO LAY LA� TI RI YOR

Okul ön ce sin den ba� la ya rak dik kat da �� -
n�k l� ��, oku ma ve ders ça l�� ma al�� kan l�k la r�
gi bi ko nu lar da aka de mik ça l�� ma la r�y la ta n� -
nan Pe da gog ve Özel E�i tim Uz ma n� Duy gu
Ak do �an �en ler, ai le le rin en s�k bu ko nu da
kendilerine ba�vurduklar�n� be lirt ti. 

�lk etap ta, ço cu �u ta n� y�p, de �er len dir me
ya p�l d�k tan son ra ço cu �un ne re ler de zor luk
çek ti �ini ve bu nun ne den le ri ni tes pit et me ye
ça l�� t�k la r� n�, ard�ndan bu ko nu da ya p� la cak
e�i tim pla n�y la yol al d�k la r� n� söy le yen Duy gu
Ak do �an �en ler, “De ne yim le ri mize göre okul

ve okul la il gi li me se le ler de kü çük ya� lar da du -
rum fark edi lir se h� z� m�z ve ba �a r� m�z çok bü -
yük olu yor. �le ri ki ya� lar da or ta okul dü ze yin -
de ço cuk ta ki bu so run lar fark edi lir se bi raz da -
ha me �ak kat li ve sa b�r ge rek ti ren bir sü reç söz
ko nu su.  Çün kü ço cuk bü yü mü�, al�� kan l�k la -
r� yer le� mi� olu yor ve er gen lik me se le -
le ri de i�in içi ne gi ri yor. Ai le nin
te da vi sü re cin de yap t� �� m�z ça -
l�� ma la ra inan ma s�, des tek
ver me si ge re ki yor. Böy le
ol du �un da, ço cuk ta bah se -
di len bu zor luk la r�n or ta -
dan kal d� r�l ma s�n da çok
önem li bir ka za n�m el de
edi yo ruz” de di.  Otizm ko -
nu su na da de �i nen ve son
y�l lar da otizm va ka la r�n da ar t��
ol du �u nu be lir ten �en ler, “Otizm
ko nu sun da er ken ta n� çok önem li.
Ko nu� ma ge cik me si önem li bir ba� ka ko nu.
Kü çük ya� lar da fark edil di �in de i�it sel bo zuk -
luk lar la il gi li çok da ha ça buk yol al� na bi li yor”
di ye ko nu� tu.
� TOP LUM DA B� L�NÇ AR TI YOR 

Ço cuk psi ko lo ji si nin ge li �i min de do �um
ve do �um son ra s� sü re cin kri tik rol oy na d� �� -
n� ifa de eden ve an ne-be bek ili� ki si nin ide al

dü zey de ge li� me si nin öne mi ne vur gu ya pan
Mer ke zin bir di �er uz ma n� Kli nik Psi ko log
Çi� dem Çal k� l�ç Tay lor ise “Bu sü reç te ko ru -
ma pla n� uy gu lu yo ruz. Be bek, an ne ve ba ba
bu sü reç te bir lik te ele al� n� yor. Ai le nin bü tü -
nü ne des tek ve ril me si söz ko nu su. Ai le için -

de duy gu sal ba ��n güç len di ril me si söz
ko nu su” de di. 

Top lu mun son y�l lar da bi -
linç len di �i ni, ai le le rin da n�� -

mak, ço cu �u nun psi ko lo jik
ge li �i mi ne des tek ver mek
ad� na her han gi bir so run ol -
ma dan da gel dik le ri ni be lir -
ten Çi� dem Çal k� l�ç Tay lor,
“An ne be nim psi ko lo jim bo -

zul du, dok to ra gö tü rür mü sün
di yen ve ço cu �u muz is te di �i

için gel dik di yen ai le ler art ma ya
ba� la d�. Çok il ginç ama okul lar da psi -

ko lo jik da n�� man l�k bö lüm le ri var. Ya ni ço -
cuk lar da ha bi linç li bü yü yor bu ko nu da. Bir
so run ol du �un da na s�l ki di �i a� r� d� ��n da bir
di� çi he ki mi ne gi dip gö rü ne ce �i ni bi li yor,
okul da ar ka da ��y la ev de ai le siy le çö ze me di �i
bir me se le var sa bu nu ki min le çö ze bi li rim di -
ye dü �ü ne rek psi ko lo ga ge li yor lar.  Ge le cek
20 y�l da bu bi linç ar ta cak” diye konu�tu.

Sa�lıklı çocuk yeti�tirmek her ebeveyn için büyük önem ta�ıyor. Çocuk
e�itimi konusunda uzman Duygu Akdo�an �enler ile Çi�dem Çalkılıç

Taylor, bu konuda anne-babalara önemli tavsiyelerde bulunuyor. 

Kadıköy Lisesi’nde savunma tatbikatı
● Nusret KARACA

�stanbul Kadıköy Lisesi’nde sivil
savunma tatbikatı düzenlendi.

Sivil Savunma Kulübü ve
Ba�müdür Yardımcısı Halit Çıttır,

E�itsel Kulüp Sorumlu ö�retmenleri
Fatma Yüksel ile Özgün

Becenen rehberli�inde
düzenlenen tatbikata

Kadıköy’deki sivil savunma
uzmanları da katkı sa�ladı.

Daha önceden belirlenen gün
ve saatte, sivil savunmanın

de�i�ik görevlerinden sorumlu
olan ekiplerin, kendilerine

çizd�i yol haritasına göre bu
tatbikat içinde yer alan

ö�renciler, ö�retmenler ve okul 
personeli tatbikatı 
ba�arıyla tamamladılar. 

Tatbikatta; siren seslerinin
ardından binaların bo�altılması,

yaralıların kurtarılması, ilkyardım,
hem�irelerin ve can kurtaranların
müdahalesi ve yangın söndürme,

okul bahçesinde temsili olarak
gerçekle�tirildi.

Tatbikatın sonunda bir konu�ma
yapan okul müdürü Ahmet

Figankaplan, “Bu tatbikatlar olası

bir tehlike anında nasıl hareket
edilece�ini bilmemiz açısından
büyük önem ta�ıyor, bu yüzden
ciddiye alınmalı. Bu olayların en

yakın tanıkları �u an okulumuzda
e�itim gören Vanlı

ö�rencilerimizdir. Onlarla bir
konu�un, daha iyi

anlayacaksınız”
diyerek tatbikatla
ilgili dü�üncelerini
özetledi. Müdür
Figankaplan,

konu�masının
sonunda tatbikata

katkı sa�layan
herkese tek tek
te�ekkür etti.

YA�AMSA�LIK

Olası bir afet durumunu en az zararla
atlatmak amacıyla �stanbul Kadıköy
Lisesi’nde düzenlenen sivil savunma

tatbikatı ba�arıyla tamamlandı. 

Sağlıklı çocuk yetiştirmek
için NE YAPALIM?

Sağlıklı çocuk yetiştirmek
için NE YAPALIM?

Sağlıklı çocuk yetiştirmek
için NE YAPALIM?

Sağlıklı çocuk yetiştirmek
için NE YAPALIM?

Sağlıklı çocuk yetiştirmek
için NE YAPALIM?

Sağlıklı çocuk yetiştirmek
için NE YAPALIM?
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Mus ta fa SÜR ME Lİ

www.gazetekadikoy.com.tr DÜNYA Supersport �ampiyonası'nın
Avustralya’da yapılan açılı� yarı�ını milli

motosikletçi Kenan Sofuo�lu kazandı.
Kawasaki Deltafin Lorenzi takımıyla

Dünya Supersport �ampiyonası'na
1,5 yıl sonra dönen Kenan Sofuo�lu, sezonun ilk

yarı�ını kazanarak 18. zaferine imza attı. Supersport
�ampiyonası'nı 2007 ve 2010 yıllarında kazanan çifte

�ampiyon Sofuo�lu, yarı�a Kawasaki ZX-6R
motosikletiyle 4. sıradan ba�ladı. Avustralya’nın
Phillip Island Pisti'nde cumartesi günü ya�anan

ölümlü kaza ve güvenlik nedeniyle
21 turdan 15 tura indirilen yarı�ı
Sofuo�lu, 9. tura kadar dördüncü
sırada götürdü. Rakiplerini 9 tur

boyunca dördüncü sırada izleyen
ba�arılı yarı�çı, ata�a geçerek 10. turu 3. sırada
geçti. Rakiplerinin yaptı�ı ataklara kar�ılık
veremedi�i yarı�ta çifte �ampiyon Sofuo�lu,
11. turda liderli�i Fransız Foret’ten aldı. Sofuo�lu
damalı bayra�ı ilk sırada görerek, Dünya Supersport
�ampiyonası'nda 18. zaferini ilan etti.. 

ŞAMPiYON
GERi DÖNDÜ

2007'den be ri Can Üner ile ça l� �an ve
ge çen haf ta yol la r� n� ay� ran Mar sel
�l han’�n ye ni an tre nö rü Er han Oral

ol du. www.exc lu si ve ten nis.net’in ha be ri -
ne gö re Mar sel �l han’�n ba s�n da n�� ma -
n�n dan ya p� lan aç�k la ma da, “Mil li te nis -
çi miz Mar sel �l han, k� sa bir sü re ön ce
yak la ��k be� y�l d�r bir lik te ça l�� t� �� Can
Üner ile pro fes yo nel te nis plat for mun da
yol la r� n� ay�r m�� t�. 20 �u bat 2012 ta ri hin -
den iti ba ren te nis çi miz Mar sel �l han’�n
an tre nör lü �ü nü, kar �� l�k l� an la� ma ne ti ce -
sin de, Er han Oral ya pa cak t�r” de nil di.

An tre nör lük ka ri ye rin de da ha ön ce
Fe de ras yon Ku pa s� ve Da vis Ku pa s� kap -
tan l� �� gö rev le rin de bu lu nan Oral, yak la -
��k dört y�l mil li te nis çi Pem ra Öz gen’in
an tre nör lü �ü nü yap m�� t�.
� GEÇ M� �� BA �A RI LAR LA DO LU

Oral, 1971 y� l�n da An ka ra’da do� du.
Spor ha ya t� na Ye �il yurt Spor ku lü bün de
su to pu oy na ya rak ba� la d� ve da ha son ra
te ni se geç ti. 1985 y� l�n da �s tan bul Te nis
Ku lü bü’ne trans fer ol du fa kat Maç ka’da
bu lu nan te sis le rin y� k�l ma s�n dan do la y�
Te nis Es krim Da� c� l�k Ku lü bü’ne geç ti.
1988 y� l�n da Genç Mil li Ta k�m’a se çi len
Er han Oral, 78 de fa A mil li ta k� m�y la be -
ra ber bir çok ulus larara s� ba �a r� el de et ti. 

E�i ti mi ni te nis bur su ile Ame ri ka Bir -
le �ik Dev let le ri’nde, tu rizm i� let me si ve
spor psi ko lo ji si alan la r�n da ta mam la d�k -
tan son ra Tür ki ye’ye dön dü. Te nis ka ri -
ye rin de tek ler de ve çift ler de Tür ki ye
�am pi yo nu olan Oral, ay n� za man da Pro -
fes yo nel Te nis çi ler Bir li �i’nde (ATP)
535. s� ra ya yük se len ilk Türk te nis çi ol du.
Ak tif te ni si 2001’de nok ta la d�k tan son ra
an tre nör lük e�i ti mi ne ba� la d� ve Ulus la -
ra ra s� Te nis Fe de ras yo nu’nun  (ITF) tüm
e�i tim le ri ni ta mam la ya rak en son ‘Yük -
sek Per for mans An tre nör lük’ e�i ti mi ni
�s pan ya’da ta mam la d�. Ulus la ra ra s� Te nis
Fe de ras yo nu (ITF) Av ru pa te nis ta k�m la -
r� n�n 14/16/ ve 18 ya� ta k�m la r�n da ta k�m
koç lu �u yap t�. Dün ya n�n en iyi ya� gru bu
spor cu la r�y la ça l� ��p tur nu va la ra git tik ten
son ra ITF’in te nis uz ma n� ola rak da n�� -
man l�k yap ma ya ba� la d�. 2005’de Dün ya
An tre nör ler Sem poz yu mu’nda ko nu� ma -
c� ola rak yer al d�. Tür ki ye Te nis Fe de ras -
yo nu’nun 2005-2009 y�l la r�n da e�i tim
ku ru lun da ve tek nik ku rul da bu lu nan
Oral, 2006-2008 y�l la r�n da Mil li Ta k�m -
lar Tek nik Di rek tö rü ola rak gö rev yap t�.
2005-2008 y�l la r�n da Fed Cup’ta gö rev
alan Oral,  Da vis Cup (A Mil li Ta k�m Er -
kek) ta k� m�n da görev yap�yor. 

Ba�arılı teniscimiz Marsel
�lhan’ın antrenörü de�i�ti.

�lhan’ın yeni antrenörü
Erhan Oral oldu. 

�STANBUL Y�ld�z K�zlar Voleybol Ligi Yar� final
klasman müsabakas�nda KONE Kad�köy Gençlik Y�ld�z

K�z Tak�m� Beykoz Belediyesi’ni 3-0 yendi. Maça
Sinem, Sude, Cansu, Meryem, Melissa, Hilal ilk

alt�s�yla ba�layan KONE KGSK setin ba��ndan itibaren
üstünlü�ü ele ald�. Sinem’in, kar��lanmas� güç smaçlar�

ve Meryem’in man�etleriyle seti 25-16 alarak
1-0 öne geçti. �kinci sette biraz rahatlam�� gözüken
KGSK’l� y�ld�zlar bu sette de Sude’nin üst üste ald���

servis say�lar�, Cansu’nun ak�l dolu paslar�yla 25-19’luk
skor yakalayarak 2-0 öne geçti. Üçüncü sette Deniz

ve Ecenaz’�n da tak�ma kat�lmas�yla rahatlayan KGSK
ekibi, rakibinin ak�ll� hücumlar�n� kurtarmakta zorluk
çektiler ve seti zora soktular. Zaman zaman setin

stresini de ya�ayan k�zlar zor da olsa bu seti 26-24
kazanarak maçtan 3-0 galip ayr�lmay� ba�ard�lar.

KGSK’nin y�ld�zlar� 3-0 galip

HALK E�itimler Filede Yükseliyor organizasyonunun, Anadolu
Yakas� grubu tamamland�. Kad�köy Halk E�itim Merkezi
�ampiyon oldu. Halk e�itimler merkezleri turnuvalarda

kar��la��yor. Düzenlenen voleybol turnuvas�nda tak�mlar
profesyonelleri aratm�yor. Kad�köy Halk E�itim Merkezi
Müdürlü�ü bünyesinde olu�turulan voleybol tak�m� da

tutulmuyor. Kad�köy Halk E�itimi Merkezi voleybol tak�m�,
Adalar Halk E�itimi Merkezi Voleybol tak�m�n� 2-0 yenerek

yoluna devam eden Kad�köy Halk E�itim Merkezi son
maç�nda Kartal Halk E�itim Merkezi’ni 2-0 yenerek �ampiyon

oldu. Ba�tan sona üstün bir oyun sergileyen Kad�köy Halk
E�itim Merkezi seyircisinin de deste�iyle rahat kazand��� bu

maçtan sonra, �stanbul Finalinde oynama hakk� kazand�.
Tak�m 28 Mart 2012 tarihinde Avrupa Yakas� �ampiyonu ile

Ba�c�lar Olimpik Spor Salonu’nda �stanbul finalini oynayacak.

FUTBOL kulüplerinin
yapısı, federasyonun

yapısı, teknik adamlar,
yasaların ele alındı�ı

konferans CAS Hâkimi
Kısmet Erkiner, TFF Eski
Ba�kan Vekili Ata Aksu,

Uluslararası �effaflık
Örgütü Spor Uzmanı
Sylvia Schenk’in de
katılımıyla 24 �ubat
Cuma günü Do�u�

Üniversitesi’nde
düzenlendi. Do�u�
Üniversitesi Hukuk
Fakültesi, �effaflık

Derne�i ve Spor Hukuku
Enstitüsü i�birli�inde

düzenlenen konferansa,
TFF Eski Ba�kan Vekili

Ata Aksu da katıldı.
Konferansta, uzun

süredir gündemin en
önemli maddeleri
arasında yer alan

futbolda “�ike” ve “te�vik
primi” konuları, yasal düzenlemeler

ı�ı�ında, hem Türkiye hem de
dünyadan örnekler e�li�inde farklı

bakı� açıları ile de�erlendirildi.
Türkiye’de Futbolun �effaflık

Açısından Durumu ile Dünyadaki

Çalı�malar ve
Uygulamalar adı altında iki

oturumda düzenlenen
konferansta; Sporda

Yolsuzluk: Zararları ve
Mücadele Biçimleri,

Federasyonun Yapısı,
Futbol Kulüplerinin Yapısı,
Futbol Teknik Adamları,

Yasal Mevzuat,
Uluslararası �effaflık

Örgütü’nün Futbola �li�kin
Çalı�maları, Sporda

�iddetle Mücadelede
Dünyadan Örnekler,

Basının Rolü konularında
sunumlar yapıldı. 

� BAYAN SPOR UZMANI
UYARDI

Konferansın yabancı
konu�u Uluslararası
�effaflık Örgütü Spor

Uzmanı Sylvia Schenk ise
ders çıkarılacak bir

konu�ma yaptı.  Schenk,
sporda yapılması

gerekenleri özetledi�i konu�masında,
2020 Olimpiyat adayı olan Türkiye’de
yetkililerin bir an önce sporda gerekli

düzenlemeleri yapması gerekti�i
mesajını verdi. Uluslararası �effaflık

Örgütü’nün futbola ili�kin

çalı�malarının
yanı sıra �ike ve te�vik olaylarının
zararlarını, ülkesi Almanya’dan da

örnekler vererek açıklayan Schenk;
�ike, te�vik gibi benzeri

olumsuzlukları önlemek için bu tür
olaylara kar�ı mücadele etmek

gerekti�ini söyledi. Schenk, ayrıca
yasal çerçevenin olu�turulması,
federasyonların önlem alması ve

bilinç olu�turması gerekti�ini, medya
ve spor ili�kilerinin mesafeli olması
gerekti�ini söyleyerek, ara�tırmacı

gazetecilere ihtiyaç duyuldu�unu ve
bu konuda F�FA’nın destek veren
çalı�malarının oldu�unu kaydetti.

MARSEL’E YENi ANTRENÖRMARSEL’E YENi ANTRENÖRMARSEL’E YENi ANTRENÖRMARSEL’E YENi ANTRENÖRMARSEL’E YENi ANTRENÖRMARSEL’E YENi ANTRENÖR
‘�effaf Futbol’ Do�u� Üniversitesi’nde masaya yatırıldı.

Konferansın yabancı konu�u Uluslararası �effaflık Örgütü
Spor Uzmanı Bayan Sylvia Schenk adeta spor dersi verdi.

Sylvia Schenk spor dersi verdi

Anadolu Yakasında Şampiyon: KADIKÖY!

Ata�ehir
Belediye Ba�kanlı�ı

Okullararası Atletizm �ampiyonası
yapıldı. Ata�ehirli atletler birincilik için

birbiri ile kıyasıya yarı�tı. Ata�ehir
Kaymakamı Turgut Çelenko�lu ve

Belediye Ba�kanı Battal �lgezdi’nin de
izledi�i yarı�mada, ferdi ve takım

olarak katıldıkları yarı�larda dereceye
girenler �stanbul �ampiyonası’nda

Ata�ehir ilçesi adına yarı�maya hak
kazanırken, sıralamaya giremeyen
atletleri ise ö�retmenleri teselli etti.

Ata�ehir Belediye Ba�kanlı�ı
Okullararası Atletizm

�ampiyonası’nda dereceye girenlere

ödüllerini Ata�ehir Kaymakamı
Turgut Çelenko�lu, Belediye Ba�kanı
Battal �lgezdi, �lçe Milli E�itim �ube

Müdürü Zeki Er, Halk E�itim Müdürü
Yakup Ay ile Ata�ehir Belediyesi

ba�kan yardımcıları verdi. 

‘Okullararası Atletizm Şampiyonası’ yapıldı
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● Gök çe UY GUN

�s tan bul'da bir apart man da ya �� yor su -
nuz ve ye �i le has ret si niz. “Ke� ke bir
bah çem ol sa...” di ye içi niz den ge çi ri -

yor sa n�z, min ya tür bir bah çe ye ne der si -
niz? Ka d� köy lü mi mar Em re Öz berk'in ta -
sar la d� �� bah çe ler tam da bu ih ti ya ca ce -
vap ve ri yor. Öz berk ile Pas pas'�n Bah çe -
le ri'ni ko nu� tuk.
� Min ya tür bah çe le ri ni  yap ma ya na s�l
ba� la d� n�z?

Do �a ya ve özel lik le de bit ki le re
kar �� çok bü yük bir hay ran l�k du yu -
yo rum, son 5 se ne dir de Uzak do �u
kö ken li bit ki sa nat la r�y la il gi le ni yo -
rum. Pas pas'�n Bah çe le ri hem bu il -
gi min hem de sa hip ol du �um mi -
mar l�k ve ta sa r�m for mas yo nu nun
bi ra ra ya gel me siy le olu �an bir pro je.
Her �ey ken di min ya tür a�aç la r� m� ye -
ti� tir me ye bas la d�k tan son ra bu a�aç la r�n
et ra f�n da ki mi nik me kân la r�n ne ka dar bü yü -
le yi ci ol du �u nu fark et mem le ba� la d�. Son ra
el de ha z�r la d� ��m ah �ap mo bil ya lar ve do� ru
öl çek te ki ek bit ki ler le bu me kân la r� gö rü nür
k�l ma ya ça l�� t� ��m kü çük bah çe ler ta sar la -
ma ya bas la d�m.
� Bah çe le rin ad� ne re den ge li yor?

Pas pas'�n Bah çe le ri, is mi ni dün ya n�n en
gü zel Nor veç Or man Ke di le rin den bi ri olan
Pas pas'tan al� yor. �Ik min ya tür bah çe ler sev -
gi li ke di miz Pas pas'�n ma ma kap la r�n da
do� du. Pas pas, ay r� ca bah çe le rin ta n� t� m�n da
mo del lik de ya p� yor.
� Bir bah çe yi ya p�m sü re ci na s�l iler li yor? 

Min ya tür le�ti ri le cek a�aç la r�n ve uy gun
ek bit ki le rin bu lun ma s�y la ba� la yan bir sü reç
bu. Uy gun oran la ra sa hip, do� ru alt ya p� ya
sa hip bit ki le ri bul mak çok önem li. 

Ba z� tür ler için do� ru aday
bit ki le ri bul mak ba zen i�in
en çok za man alan k�s -
m�. Son ra tüm bu bit -
ki le ri is te ni len kom -
po zis yo na gö re ha -
z�r l� yo rum. Ta sa -
r�m da kul la n� la -
cak ah �ap mo bil -

y a  l a  -
r�n üre ti mi de i�in di -
�er bo yu tu. Bun la r� el -
de imal edip son ra s�n da
özel ver nik ler le su ya da ya -
n�k l� ha le ge ti ri yo rum. Tüm bu
sü reç ba z� bah çe le rim için 3-4  gün, ba z� -
la r� için ise da ha uzun bir za man di li mi ne ya -
y� l� yor.
� Bah çe le ri stan dart üre ti yor su nuz, is te -
yen be �en di �i ni mi al� yor yok sa is te �e gö re
de mi ya p� yor su nuz?

Pas pas'�n Bah çe le ri'nde �u an 12 fark l�
bah çe mo de li var. Ye ni a�aç tür le riy le ça l�� -
t�k ça ve ye ni min ya tür mo bil ya ta sa r�m la r�
yap t�k ça bu mo del ler de ar t� yor. Bah çe ler -
den al mak is te yen ler bu mo del ler ara s�n dan

bir seçim ya p� yor. Ba zen ta sa r�m lar üze -
rin de ufak de �i �ik lik ler ya p�l ma s�

ar zu edi li yor, bun la r� da elim -
den gel di �in ce ger çek le� ti ri -

yo rum.
� Bah çe ler de ne tür bit ki
ve mal ze me ler kul la n� -
yor su nuz? Bah çe le rin
bo yut la r� ne?

Bah çe le rim de ki tüm
bit ki ler can l�. Kul lan d� -

��m a�aç la r�n ço �u Tür ki -
ye'de ye ti �i yor. Ba k� m� nis -

pe ten ko lay olan bit ki le ri ter -
cih edi yo rum. Ha z�r la d� ��m mo -

bil ya la r�n ta ma m� n� ah �ap tan el de
üre ti yo rum. Pren sip ola rak bah -

çe le rim de do �al ol ma yan hiç -
bir ob je yi kul lan m� yo rum.

30 cm. ça p�n da ki bam -
bu kap lar ya da mi nik bir
çor ba ka se si bo yu tun da ki
si yah se ra mik kap lar  ol mak
üze re 2 fark l� bo yut ta. 

� Bah çe le rin ba k� m� na s�l
olu yor?

Her bah çe nin ya n�n da mi nik
bir de ba k�m k� la vu zu ve ri yo rum. Ba -

k� m� zor de �il. An cak di �er tüm bit ki ler gi bi
do� ru ���k ve su la ma ya dik kat edil me li.
Çim ler uza d�k ça kes mek ve za man za man
dal lar da mi nik bu da ma lar yap mak ge re ki yor
ki bu da i�in en ke yif li k�s m� ben ce. 
� �n san la r�n yük sek apart man lar da ya �a -
d� ��, do� ru düz gün bah çe le rin ol ma d� ��
bü yük kent ler de, sa n� r�m si zin bah çe le ri ni -
ze ta lep ol duk ça faz la d�r. Evin de/ofi sin de
böy le bir bah çe si ol ma s�, siz ce in sa na ne
ka t� yor?

Pas pas'�n Bah çe le ri do �a ya il gi si olan ya
da ol ma yan birçok ki si nin be �e ni si ni ka zan -
d�. Böy le bir bah çe ye sa hip ol mak, su la mak,

bu da mak, çim le ri ni biç mek
ya ni ger çek bir bah çe ile

kul la n� c� s� ara s�n da ki
ili� ki yi da ha kü çük
bir öl çek te ya�a ya -
bil mek çok ke yif li.
Bah çe ler de ki her
a�a c�n et ra f�n da
mi nik bir dün ya
var. Bah çe niz le il -
gi le nir ken k� sa bir
sü re için ger çek

dün ya dan ko pup bu
mi nik dün ya n�n par -

ça s� ola bi li yor su nuz.
Bu da in sa n� çok mut lu

edi yor. 
www.pas pa sin bah ce le ri.com

Apartman hayat�n�n ye�ilden uzak ortam�nda küçük bir vaha...
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