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Asl� AYHAN

GÖZTEPE’DE bulunan
modern binasında 5

yıldır binlerce çocu�a
ve engelli vatanda�a

hizmet veren Kadıköy
Belediyesi A�ız ve Di�

Sa�lı�ı Poliklini�i,
5. yılını kutladı.

� Haberi Sayfa 12’de

DÜNYANIN önde gelen
yarı�maları arasında gösterilen

Aydın Do�an Uluslararası
Karikatür Yarı�ması'na katılan
tüm karikatürler Kadıköy'de

sergileniyor. Farklı ülkelerden
onlarca karikatüristin eserlerini
görmek için son gün 25 Mart!

� Haberi Sayfa 11’de

� Yazısı 10’da

Nasuhi A�abey’in
cenaze namaz�nda

neredeyse 
genç, ya�l�,

Rumelihisar�’n�n tüm
yerlileri ve esnaf�

vard�. Namaz
k�l�nd�ktan sonra hiç
ayr�l�p giden olmad�. 

�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

4 Çekerli Eğitim

Demokrasi, her
tabakadan insan�n;

özellikle de
politikac�, gazete

yaz�c�lar�n�n,
ileti�imcilerin

dilinden dü�meyen
sanki büyülü bir
sözcük oldu… 

NASUHİ AĞABEY

Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği 5. yaşında Opera tarihinde afişlerle yolculuk…
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�� Haberi 6. Sayfada

‘Geli�mekte olan
ülke’ olmak zor

zanaat. Okullarda
dünya co�rafyas�n�n

geli�mi� ülkeler,
geli�mekte olan

ülkeler olarak ikiye
ayr�ld���n�

ö�renmi�tik. 

16 Mart 1978’de 7 ö�rencinin
öldürüldü�ü katliam�n 34. y�ldönümünde

Beyaz�t Meydan�’na temsili 16 Mart An�t�
dikilecek. An�t�, katliam oldu�unda henüz

hayatta olmayan Kad�köylü genç heykelt�ra�
Da�han Yürürler yapt�. Bu an�t� yapman�n

vicdani sorumluluk oldu�unu söyleyen
Yürürler, an�t�n “Biz buraday�z” demek

anlam�na geldi�ini söylüyor. 

BASMAKALIP
DEMOKRASi!

Dünyanın karikatürü Kadıköy’de!

16 MART ANITI
KADIKÖY’DEN!
16 MART ANITI
KADIKÖY’DEN!
16 MART ANITI
KADIKÖY’DEN!
16 MART ANITI
KADIKÖY’DEN!
16 MART ANITI
KADIKÖY’DEN!
16 MART ANITI
KADIKÖY’DEN!

Ba�dat Caddesi 24 saat
ya�ayan bir bölge olacak

Kadıköy Belediyesi kent esnafının e�it rekabet �artlarında
çalı�abilmesinin önünü açmak adına ba�lattı�ı uygulamayla kent

çapında i�yerlerinin çalı�ma saatlerine düzenleme getirdi. Uygulama
kapsamında kent sakinlerinin huzur ve refahı da unutulmadı. E�lence

yerlerinin yo�un oldu�u bölgelerde de i�yeri açılı� kapanı� saatlerine yönelik
çalı�malar ba�latıldı. Dünyanın büyük merkezlerinden biri olan Ba�dat

Caddesi’nin 24 saat ya�ayan bir cadde olması için de ilk adım atılmı� oldu.
Yeni uygulamalar Kadıköylüler’den tam not aldı.

�� Haberi 9. Sayfada

Kadınlar Kadıköy’den haykırdı:Kadınlar Kadıköy’den haykırdı:Kadınlar Kadıköy’den haykırdı:Kadınlar Kadıköy’den haykırdı:Kadınlar Kadıköy’den haykırdı:Kadınlar Kadıköy’den haykırdı:

�� Haberi 8. Sayfada

KADIKÖY Belediyesi
Süreyya Operası,

ilk temsilini 1941’de
veren Türk opera

topluluklarının 70 yıllık
repertuvarını ‘Opera
Afi�leri Sergisi’ ile

hatırlatıyor.
� Haberi Sayfa 6’da

‘YAŞAM, BARIŞ, ADALET’‘YAŞAM, BARIŞ, ADALET’‘YAŞAM, BARIŞ, ADALET’‘YAŞAM, BARIŞ, ADALET’‘YAŞAM, BARIŞ, ADALET’‘YAŞAM, BARIŞ, ADALET’

�stanbul’da 8 Mart Dünya Emekçi Kad�nlar günü, Kad�köy’de yap�lan mitinglerle kutland�. 10 Mart
Cumartesi günü erkeklerin de kat�ld��� miting sönük geçerken, 11 Mart Pazar günü düzenlenen mitinge
ise on bine yak�n kad�n kat�ld�. �enlik havas�nda geçen ve ‘Ya�am, Bar��, Adalet’ talebinin öne ç�kt���

mitingde kad�nlar, 8 Mart’�n ücretli izin günü olmas�n�, tutuklanan kad�n sendikac�, yazar ve gazetecilerin
serbest b�rak�lmas�n�, kad�n eme�inin sömürüsüne son verilmesini, haks�z tahrik indiriminin kald�r�lmas�n�

istedi. Rengârenk bayraklar, dövizler ve pankartlar ile ziller, tefler ve bando tak�mlar�n�n oldu�u
kortejlerde cad� ve k�rm�z� ba�l�kl� k�z kostümleri giyen, gelinlikle yürüyen kad�nlar dikkat çekti.
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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

16 - 22 MART 20122 SANATKÜLTÜR

KA DI KÖY’DEN
● 21 MART DÜN YA
KUK LA GÜ NÜ
� Bü yü lü A�aç Kuk la Ti yat ro su
Kla sik Ka ra göz oyun la r� n�n hep si ni re per tu va -
r�n da bu lun du ran Cen giz Özek Kuk la Ti yat ro -
su, bu gü ne ka dar 5 k� ta da, 25 ül ke de, 75 �e -
hir de gös te ri yap t�. Özek, yurt için de ve yurt
d� ��n da sa y� s�z fes ti val de gös te rim le rin ya n� s� -
ra work shop lar ve ser gi ler de dü zen le di. 18.
ve 19. yüz y�l oyun la r�n dan yo la ç� ka rak ha z�r -
lan m�� bir pro dük si yon olan “Bü yü lü A�aç”
çev re kir li li �i ni ko nu al� yor. “Bü yü lü A�aç”ta
kla sik Ka ra göz oyu nun da gö re bi le ce �i miz her
ay r�n t� y� gör mek müm kün. Otan tik bir Ka ra göz
oyu nuy la ta n�� mak is ti yor sa n�z, “Bü yü lü
A�aç”, 21 Mart Çar �am ba sa at 11.00’de üc -
ret siz ola rak Ka d� köy Be le di ye si Koz ya ta ��
Kül tür Mer ke zi’nde. 0216 658 00 15
� Ka ra göz Us ta sı Ta cet tin Di ker ile Söy le �i
Ra ma zan ve Kur ban Bay ram la r�n da Kü çük pa -
zar’da ki Ye �il Tu lum ba’da ku ru lan bay ram ye -
rin de ki ça d�r lar da oy na t� lan kuk la, or ta oyu nu
ve ka ra göz oyun la r� n� sey re der di… Na �it Öz -
can’�n oyun la r�, ara s� ra Yu na nis tan’dan ge len
Ope ret ti yat ro su, Ce mal Sa hir Ope ret Top lu lu -
�u ve Su ru ri’le rin tem sil le rin de bü yük us ta la r�
gör dü… Bu ara da
ak tar dan al d� ��
mu kav va dan ya -
p�l m�� tas vir ler le
Ka ra göz oy nat -
ma ya ba� la d�.
1948 y� l�n da ilk
�e ma y� yak t�.
Ka d� köy Be le di -
ye si Koz ya ta ��
Kül tür Mer ke zi,
UNES CO Ya �a yan �n san Ha zi ne si-Kuk la Ka -
ra göz Us ta s� Ta cet tin Di ker’i 21 Mart Çar �am -
ba sa at 14.30’da siz ler le bu lu� tu ru yor. 
0216 658 00 15

● T�YATRO
� Ha ku na Ma ta ta
Me tin Uca’n�n ken di ne öz gü mi za hi ele� ti ri üs -
lu buy la ya �a d� �� m�z ga rip lik le ri an lat t� �� tek
per de lik ko me di oyu nu, ba� ta �s tan bul ol mak
üze re Tür ki ye’nin bir çok ilin de ve yurt d� ��n da
iz le yi ci le riy le bu lu� ma ya de vam edi yor. Dev
ek ran gö rün tü le ri e� li �in de Tür ki ye hal le ri ile il -
gi li her ke si “hiç bu ta ra f�n dan bak ma m�� t�k”
de dir te cek sür priz ler le iki sa at bo yun ca gül dü -
ren gös te ri “Ha ku na Ma ta ta”, 17 Mart Cu mar -
te si 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
� Ha ya tın Ça kal lı Yol la rı
11. Di rek le ra ra s� Se yir ci le ri Jü ri Özel Ödü lü sa -
hi bi Ti yat ro Aç�k ça; Ser taç Ay vaz’�n ya z�p yö -
net ti �i “Ha ya t�n Ça kal l� Yol la r�” ile Ka d� köy Öy -
kü Sah ne’de se yir ci siy le bu lu� ma ya de vam
edi yor. Gü nü müz ça l�� ma ha ya t� n�n in sa n� hi -
çe sa yan, bas k� ve ka t� ku ral lar la zor la yan ac� -
ma s�z re ka bet or ta m� n�n, e� len ce li ve ele� ti rel
bir dil le an la t�l d� �� oyun, ofis du var la r� na ya z�l -
m�� kü çük bir a�k öy kü süy le renk le ni yor.
Oyun, 17 Mart Cu mar te si 20.30’da Öy kü Sah -
ne’de iz le ne bi lir. 0216 330 53 30
� Ve ne dik Ta ci ri
Wil li am Sha kes pe are’in ün lü ese ri “Ve ne dik
Ta ci ri”nde H� ris ti yan ve Mu se vi le rin, i� dün ya -
s�n da ki ge ri lim li ili� ki le rin de, pa ra, güç, a�k, ti -
ca ret ve ada let kav ram la r� sor gu la n� yor. Kar -
na val, bor sa, mas ke ler, mü zik ler, dans lar ve
ge nel de Ve ne dik ken ti nin bü yü lü  at mos fe ri,
oyu nun bel ke mi �i ni olu� tu ru yor. Nes rin Ka -
zan ka ya’n�n çe vi rip yö net ti �i ve ba� ro lü nü

Meh met Ali Kap tan lar ile pay la� t� �� oyun, 19
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
� Ke �an lı Ali Des ta nı
Mü zi kal oyun da Ya vuz Bin göl, Son gül Öden,
Ke rem Al� ��k, Mus ta fa Üs tün da�, Tu ba Ün sal,
Kay han Y�l d� zo� lu, �i na si Yurt se ver, Fu at
Onan’�n ya n� s� ra 8 ki �i lik or kes tra s�y la top lam
40 ki �i lik dev bir kad ro yer al� yor. Bü yük ken -
tin etek le rin de yer alan va ro� lar da ya �a yan
ezi len yok sul in san la r�n öy kü le ri ni ele alan Ke -
�an l� Ali Des ta n�, 20 Mart Sa l� 20.30’da Ka d� -
köy Be le di ye si CKM Sa lo nu’nda iz le ne bi lir. 
0216 467 25 68
� On ca Yok sul luk Var ken
Oyun, an ne le ri nin fu hu� sek tö rün de ça l�� ma -
la r� ne de niy le sa hip len me dik le ri ço cuk la r� n�
sa hip le nen ya� l� bir fa hi �e nin, so ka �a at ma ya
k� ya ma d� �� bir ço cuk ile olan s�m s� cak dost lu -
�u nu an la t� yor. De rin bir ha yat fel se fe si ne sa -
hip oyu nun umut ve ya �a ma se vin ci a�� la yan,
a� la t�r ken yer yer gül dü ren bir to nu var. “On -
ca Yok sul luk Var ken”, 22 Mart Per �em be
20.30’da Ka d� köy Be le di ye si CKM’de. 
0216 467 25 68
� Ömür sün Dok tor
An ton Çe hov, ya �a d�k la r� n� ve öy kü le ri ni bü -
yük bir sa mi mi yet le se yir ci siy le pay la �� yor…
De �i �ik öy kü ler de, Çe hov’un ha ya t�n için den

ç�k m�� renk li ka -
rak ter le ri e� li �in -
de ya p� lan ke yif li
bir ti yat ro yol cu -
lu �u. Bir bi rin den
gü zel mü zik ler
e� li �in de ser gi -
le nen, son de re -
ce s� cak ve duy -
gu sal bir ko me di
�ö le ni. Olay lar

Rus ya’da m� ge çi yor, yok sa Tür ki ye’de mi? �yi
bir ya za r�n elin den ç�k m�� iyi bir öy kü, yer ve
za man ta n� maz. “Ömür sün Dok tor”, 24 Mart
Cu mar te si 20.30’da Cad de bos tan Kül tür Mer -
ke zi’nde. 0216 467 25 68
� Yak la� tık ça
Gü nü müz Lon dra’s�n da bir bi ri ne ya ban c� dört
in sa n�n ta n�� ma s�y la te sa düf ler ar ka ar ka ya
gel me ye ba� lar.
Bir bir le ri ne duy -
duk la r� an l�k his ler -
se al dat ma la r� be -
ra be rin de ge ti rir.
“Yak la� t�k ça” ya ni
“Clo ser” ad l� oyu -
nu, gü nü müz de ki
h�z l� ili� ki an la y� �� n�,
in san la r�n ili� ki le re
ba k�� la r� n�, a�k ve
sev gi an la y�� la r� n�,
ili� ki ler de ki yoz la� -
ma y� göz ler önü ne
se re cek. Ti yat ro �s -
tan bul’un sah ne ye
koy du �u oyun, 20
Mart Sa l� 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
� Ya lan �çin de Ya lan
Ana ku zu su Roy, ka r� s� Ju ne ile 15 y�l l�k ev li dir.
An cak, genç li �in den be ri, k�z lar la ar ka da� l�k
kur ma s� n� bi le is te me yen, o� lu na faz la s�y la
dü� kün an ne si Molly’e ev len di �i ni bir tür lü
söy le ye me mi� tir. Ve ta bi, ka r� s� na da bir an ne -
si ol du �u nu… Sür priz ler sür priz le ri, ya lan lar
ya lan la r� do �u ra cak t�r. Ba ka l�m i�in için den
na s�l ç� k� la cak t�r? So mer Kar van, Fe ri de Çe tin,
Fü sun Er bu lak, Eb ru Akel, Le vent Ün sal ve
Ke rim Ya� c�’n�n oy na d� �� “Ya lan �çin de Ya -

lan”, 19 Mart Pa zar te si 20.30’da Koz ya -
ta �� Kül tür Mer ke zi’nde. 0216 658 00 15
� Ba sit Bir Ev Ka za sı
“Ba sit Bir Ev Ka za s�” oyu nun da Gü nay
Ka ra ca o� lu’nun can lan d�r d� �� Son gül
ka rak te ri her ka d� n�n gün lük ya �a m�n da
za man za man ak l�n dan ge çen le re, dü� -
le ri ne, is tek le ri ne da ir di le ge ti re me dik -
le ri ni ce sur ca di le ge ti ri yor. Ka d�n la r�n,
a� ka, ev li li �e, ai le kav ra m� na ve ge nel
ola rak ha ya ta ba k� �� na bir ay na tu tu yor.
Bu nu ya par ken ki mi za man gül dü rü yor,
ki mi za man hü zün len di ri yor. 5 y�l d�r oy -
na nan Ba sit Bir Ev Ka za s�, 21 Mart Çar -

�am ba 20.30’da Koz ya ta �� Kül tür Mer ke -
zi’nde. 
0216 658 00 15
� Kah ve de �en lik Var
An la� t� �� n�z için de �il, an la� mak için ev le ne -
cek si niz. Her �e yin ac� ma s�z ca pa zar l� �� n�n ya -
p�l d� �� gü nü müz de ko ca ko ca �ir ket ler, ka pa l�
ka p� lar ar d�n da, ma sa ba� la r�n da ev li lik ler ya -
p�p bir le �i yor lar. Ka pi ta list bir sis tem için de bu
bir de re ce an la �� la bi lir bel ki. Pe ki in sa na da ir
un sur la r�n, sev gi nin, ah la k�n, ya �a m�n pa zar l� -
�� ya p� l�r sa ne olur? Siz ken di ki �i li �i niz le pa -
zar l�k ede bi lir mi si niz? Ya da vic da n� n�z la pa -
zar l� �a otu rur sa n�z kim ka za n�r? Sa ba hat tin
Kud ret Ak sal’�n ese rin den uyar la nan oyun, 17
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 iz le ne bi lir.  
0216 418 16 46

● OPERA
� Bir �ö len dir Ope ra: Don Gio van ni
Tür ki ye’de ope ra de nin ce ilk ak la ge len isim -
ler den olan de �er li re ji sör Yek ta Ka ra, dün ya -
n�n bir çok ope ra top lu lu �u nun re per tu va r�n da
en s�k sah ne le nen eser ler ara s�n da yer alan
Mo zart’�n ‘Don Gio van ni’ ope ra s� n� (di �er bir
ad�y la Don Ju an), özel ola rak ha z�r la y�p se yir -
ci ye an la ta cak. �z le yen ler Ka ra’n�n seç ki siy le
eser den par lak bö lüm ler iz le yip, din le me �an -
s� da bu la cak lar. Gi ri �in üc ret siz ol du �u et kin -
li �i 19 Mart Pa zar te si 18.00’de Ka d� köy Be le -
di ye si Sü rey ya Ope ra s�’nda. 0216 346 15 31

● KONSER
� Gül den Öz soy / Bir Söz
Ca vit Mur te za o� lu’ndan �an tek ni �i ders le ri
alan Gül den Öz soy’un 2011 y� l�n da ‘Bir Söz’
ad l� al bü mü Ütop ya mü zik �ir ke tin den ya y�n -
lan d�. Tü mü ken di bes te le rin den olu �an bu al -
büm de Ümit Ya �ar O�uz can, At ti la �l han, Na -
z�m Hik met, Yu nus Em re, Ca hit S�t k� Ta ran c�,
Öz de mir Asaf’�n �i ir le rin den bes te le di �i 10
�ar k� yer al d�. Sa nat ç� kon se rin de ‘Bir Söz’ ad -
l� al bü mün de yer alan �ar k� la r� n�n ya n� s� ra
bes te le ri ni ve se vi len �ar k� la r� da yo rum la ya -
cak. Kon ser Ka d� köy Be le di ye si Ba r�� Man ço
Kül tür Mer ke zi’nde, 20 Mart Sa l� sa at
20.00’de. 0216 418 16 46
� Ay han Si ci mo� lu&La tin All Stars
The Be at les’�n unu tul maz kla sik le ri, Ay han Si -
ci mo� lu & La tin All Stars ve ko nuk la r� n�n yo ru -
muy la ye ni den �e kil le ni yor. Ay han Si ci mo� lu
& La tin All Stars’�n bu kez The Be at les kla sik -
le ri ni yo rum la ya ca �� ge ce ye ko nuk mü zis yen
ola rak, La tin y�l d�z lar dan bi ri ka bul edi len genç
pi ya nist Ce sar Cor re a ve bü yük ye te nek Rod -

ri go Rod ri gu ez ka t� la cak. Kon ser, 21 Mart
Çar �am ba 20.30’da Cad de bos tan Kül tür
Mer ke zi’nde. 
0216 467 25 68
� Rus Be� le rin den Ro mans lar
Ba ri ton Er dem Ka ra ka� ve pi ya nist Nai le Il gaz
kla sik mü zik se ver ler için Rus Be� le ri Rims ki-
Kor sa kov, Mus sorgsky, Cu i, Bo ro din ve Ba la -
kir yev’in ro mans la r� n� ses len di re cek ler. Kon -
ser 23 Mart Cu ma 20.30’da Cad de bos tan
Kül tür Mer ke zi’nde iz le ne bi lir. 0216 467 25 68
� Güf te den Na� me ye
MA REV (Mar din li ler E�i tim ve Da ya n�� ma
Vak f�)’n�n dü zen le di �i “Güf te den Na� me ye”
kon se ri Mar din li bes te ve söz ya zar la r�n dan
olu �an eser ler le fark l� dil ler de ic ra edi le cek
eser ler den olu �a cak. Kon ser 23 Mart Cu ma
20.00’de Koz ya ta �� Kül tür Mer ke zi’nde. 
0216 317 65 00
� Hay de Ho ro na
HA D�G/ Hem �in Kül tü rü nü Ara� t�r ma ve Ya -
�at ma Der ne �i, Ka d� köy Ca fe ra �a Spor Sa lo -
nu’nda bir kon ser dü zen le ye rek “Hay de Ho ro -
na” di yor. 25 Mart Pa zar sa at 15.00’te ba� la -
ya cak et kin lik te Ka ra de niz li sa nat ç� lar Sel çuk
Bal c�, Grup Mar sis, Ay do �an To pal, Sa lih Y�l -
maz ve Me lu ses sah ne ala cak. 0212 237 10 08

� Bü lent Or taç gil / 40 Yı lın �ar kı la rı
1971 y� l�n da mü zi �e ad�m atan Bü lent Or taç -
gil, sa nat ya �a m�n da 40 y� l� ge ri de b� rak t�. Bu
40 y� la 14 al büm s�� d� ran Or taç gil, ha len
“Oyu na De vam” di yor. Bu çer çe ve de da ha
ön ce de kon ser ler ve ren mü zis yen, “40 Y� l�n
�ar k� la r�” ad�y la Ka d� köy Halk E�i tim Mer ke -
zi'nde bir kon ser da ha ve re cek ve Or taç gil'in
bu kon se ri, Nâ z�m Hik met Kül tür Mer ke zi i� -
bir li �i ile ger çek le �e cek. 30 Mart Cu ma
20.30’da ki kon ser de Bü lent Or taç gil'e; Gü rol
A��r ba�, Ba ki Du yar lar, Cem Ak sel ve Bar las
Öze mek e� lik ede cek. 0216 414 22 39

● SEM�NER
� 21. Yüz yıl da Tür ki ye’de Halk Mü zi �i
Tek no lo ji ge li �i yor, köy ler kent le �i yor. 21. Yüz -
y�l or ta m� n�n halk mü zi �i ne et ki le ri ni; halk mü -
zi �i us ta la r�, ya p�m c� la r� ve aka de mis yen ler
tar t� �� yor. Sü mer Ez gü, Meh met Ali Öz de mir,
�s ken der Ulus ve O�uz han Bal c�’n�n ka t� la ca ��
se mi ner 24 Mart Cu mar te si 14.30’da Ka d� köy
Be le di ye si Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi’nde. 
0216 467 25 68

● FOTO�RAF
� Ge ce nin Öte ki Yü zü
Fo to� raf ve Bel ge sel Gös te ri si
�ev ket �a hin ta�, 20 Mart Sa l� ak �a m� Pho to -
World Fo to� raf Mer ke zi'nin ko nu �u ola cak.
�a hin ta�, Ge ce nin Öte ki Yü zü ad l� fo to� raf
gös te ri sin de bir tak si �o fö rü ola rak �s tan bul’da
ge ce var di ya s�n da kar �� la� t�k la r� n� vi zö rün den
biz le re yan s� ta cak. Gös te ri es na s�n da bir sa at -
lik bir de bel ge sel film gös te ri mi ola cak. Her -
kes Uyur ken ad l� bu bel ge sel film, �ev ket �a -
hin ta�’�n ha ya t�n dan yak la ��k iki y�l l�k bir bö lü -
mü, �a hin ta�’�n ilk ser gi si ni aç� �� n� ve bu dö -
nem için de ya �a d�k la r� n� ko nu edi ni yor. Ge ce -
nin Öte ki Yü zü ad l� fo to� raf gös te ri si ve Her -
kes Uyur ken ad l� bel ge sel film gös te ri mi ne
tüm fo to� raf se ver ler da vet li. 0216 418 19 76

● SÖYLE��
� Co� kun Ir mak Söy le �i&�m za
“�n san, ha yat ta pek çok kö tü lük ya pa bi lir. Bi -
le rek ya da bil me ye rek. Ki mi in san yap t� �� kö -
tü lü �ün ce za s� n� gö rür, ki mi gör mez. Ki mi kö -
tü lük ler in san la r�n gö zü önün de dir, gö rü lür ve
bi li nir. Ki mi kö tü lük ler giz li ka l�r. Giz li ka lan kö -
tü lük ler, bi li nen kö tü lük ler den kö tü dür. Var l�k -
la r� n� sin si ce sür dü rür ve fark et tir me den, in -
san la r�n ha ya t� n� çü rü tür ler. Ben, i� te bu çe �it
bir kö tü lü �ün, az sa y� da ki ta n�k la r�n dan so -
nun cu su yum.” De �i� me nin Ay na la r�, Si yah
Ço rap l� lar gi bi bir çok ki ta b�n ya za r�, ti yat ro ya
gö nül ver mi�, oyun ya zan ve ay n� za man da
Öy le Bir Ge çer Za man Ki di zi si nin se na rist li �i -
ni ya pan Co� kun Ir mak, 24 Mart Cu mar te si
15.00’te Koz ya ta �� Kül tür Mer ke zi’nde ki söy -
le �i sin den son ra ki tap la r� n� im za la ya cak.
0216 658 00 15

● SERG�
� Hey ke le �l ham Ve ren Es te tik Cer ra hi
Ay n� za man da hey kel t� ra� olan es te tik cer rah
Prof. Dr. Ah met Ka ra ca lar ta ra f�n dan ha z�r la -
nan ser gi de 17 adet bronz ve pol yes ter fi gü ra -
tif hey kel yer al� yor. Ser gi de yer alan hey kel le -
re es te tik cer ra hi il ham kay na �� ol mu�. Me me
ope ras yon la r�n dan esin le ne rek “mo dern ki be -
le” ola rak ad lan d�r d� �� eser le ba� la yan ser gi
“bas k� al t�n da ki gü zel lik” ve “Sa fo’nun bu run
es te ti �i” gi bi fark l� ça l�� ma la r� içe ri yor. Koz ya -

ta �� Kül tür Mer ke zi’nde 14 Mart’ta aç� lan ser -
gi 21 Mart’a ka dar gö rü le bi lir. 0216 658 00 15
� Ya se min Mal koç Ka rı �ık Re sim Ser gi si
Ya se min Mal koç, pas tel ve ya� l� bo ya a��r l�k l�
fi gür rep ro dük si yon ve esin len me üze ri ne yap -
t� �� ça l�� ma lar da iç dün ya s� n�n �e kil le re ve res -
me yan s� ma s� n� göz lem ci ye su nu yor. Ser gi,
13-22 Mart ara s� Cad de bos tan Kül tür Mer ke -
zi’nde gö rü le bi lir.  0216 467 25 68
� Atöl ye Kar ma Re sim Ser gi si
Re sim Gru bu kur si yer le ri Me lek Ka ra kurt, Bir -
sen Çör te ko� lu, Nur Aca, Su nay Ka le li, Gül he -

ran King, Göz de Ulu soy’un ya� l�bo ya ça l�� -
ma la r�n dan olu �an kar ma re sim ser gi si, 22
Mart’ta ka dar Cad de bos tan Kül tür Mer ke -
zi’nde gö rü le bi lir. 0216 467 25 68
� �pek Bet ni Ki �i sel Re sim Ser gi si
Sa nat ç� n�n su lu bo ya ve ak ri lik ça l�� ma la r� n�n
yer al d� �� 4. ki �i sel ser gi sin de su lu bo ya ola rak
ya p� la r�n �s tan bul pey zaj la r� n�n ya n� s� ra dü -
�ün ce nin ve iç he sap la� ma n�n yan s� t�l d� �� ha -
yal gü cü nün s� n�r la r� n� a�a rak his se di len le ri
yan s� t� yor. Ser gi 6-19 Mart ta rih le ri ara s�n da
Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi’nde gö rü le bi lir. 
0216 467 25 68
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S� n�r, ba zen bir çiz gi, ba zen bir du var,
ba zen bir kav ram ve ba zen se ken di mi zin
ya rat t� �� ta n�m la na maz bir ol gu dur. 

Kü çük ya� lar dan be ri, bi re ye çi zil me ye
ça l� �� lan ya da ta n�m lan m�� s� n�r la r�n ö� re -
til me siy le sü ren bir sü re cin ba� ak tö rü dür
s� n�r...

Si zi al�r, gö tü rür, iler le tir, bir ye re ta ��r
ve son ra “dur!” der...
Bu ra s� s� n�r!

Ha ya t� m� z�n bir çok
ala n� na gir mi� bu kav -
ra m�n, ta n�m lan ma d� ��
alan lar ise; ya ra t� ma ve
ge li �i me, öz gür lük çü
bir ba k�� la ad�m at ma -
n�n yo lu nu açar. Fi lo -

zof Je an Jac qu es Ro us se au, ha -
ya t� bo yun ca bel ki de top lum ve
ken di si için en ahl ak s�z ca ta -
n�m la na bi le cek bir ha ya t� ya �a -
d�k tan son ra, in san hak la r� ko -
nu sun da il ginç bir �e kil de ilk
ad� m� atan ki �i ol mu� tur. Ro -
us se au, in sa n�n s� n�r s�z öz gür -
lü �ü için �u nu der: “Öz gür lü -
�ü nüz, bir ba� ka s� n�n öz gür lük
ala n� na gir di �i niz ye re ka dar
de vam eder”. Ol duk ça ma ni dar
bir ta n�m...

Haz me dil me si de ol duk ça zor -
la y� c� an cak çok ger çek çi.

Öz gür lük ve s� n�r kav ra m� bir çok sos -
yal ol gu nun, hak ve ha re ke tin de ba� l� ca
di na mik le rin den. Da ha faz la öz gür lük için
da ha faz la s� n�r la ma gi bi al g� lan ma d� ��n da,
çok gü zel ve den ge li ad�m la r�n göz lem le -
ne ce �i bir ol gu. S� n� r�n yan da �� öz gür lük
ke li me si nin bir di �er gü zel ben ze �ik ha li
di li miz de hür ke li me si ile an�l m��. Mus ta fa
Ke mal Ata türk, top lum ve yö ne tim için öz -

gür lü �ün ge rek li ha li ni
�öy le ta n�m l� yor: “Cum -
hu ri yet siz ler den, fik ri
hür, vic da n� hür, ir fa n�
hür ne sil ler is ter.” 

Bi li yo ruz, gö rü yo ruz,
is ti yo ruz, ya �� yo ruz pe -
ki, bu s� n�r lan ma da dün -
ya m�z da du rum ne? Bu -

gün s� n�r l� l�k ve hür ol mak kav ra -
m�n da y�l lar d�r fa ali yet gös te ren
bir olu �um dan bah se de ce �im
ad�: S� n�r Ta n� ma yan Ga ze te -
ci ler:

1985 y� l�n da ku -
ru lan olu �um 4
ana ba� l�k ta fa ali -
yet gös te ri yor:

� Yap t�k la r�
i� le rin kap sa -

m�n dan ötü rü
hap se at� lan, i� -

ken ce gö ren, bas k�
al t�n da bu lu nan ga ze -

te ci le ri dün ya n�n her ül ke sin -
de sa vu nu yor, on lar için ka -
mu oyu ya ra t� yor.

� Ba s�n öz gür lü �ü ve san sür
kav ram la r� na kar �� olu� tu ru lan ya -
sa la r�n kar �� s�n da du ru yor.

� Zor du rum da olan ga ze te ci le rin avu -
kat edin me le ri ne, sa� l�k yar d� m� al ma la r� na
ve ekip man ih ti yaç la r� ko nu la r� na, hem
ken di le ri için hem de ha pis te ki ga ze te ci le -
rin ai le le ri için fi nan sal des tek sa� l� yor.

� Özel lik le sa va� olan yer ler de bu lu -
nan ga ze te ci le rin, gü ven lik le ri için ça l�� ma
yü rü tü yor.

Orga ni zas yon ulus la ra ra s� ça l� �� yor.
Avus tur ya, Bel çi ka, Ka na da, Fran sa, Al -
man ya, �tal ya, �s pan ya, �s veç ve �s viç re’de
mer kez ofis le ri var. Bu nun ya n�n da 5 k� ta -

da or ga ni ze ol mu� du rum da lar, ör gü tün
Lon dra, New York, Was hing ton ve Tu -
nus’ta da ofis le ri bu lu nu yor. Bun la r�n d� -
��n da dün ya da 150 nok ta da ha ber al ma
ofis le ri mev cut. Ay n� za man da ül ke le rin

so run lu s� n�r böl ge le rin de de ye -
rel med ya grup la r�y la bir lik te

ça l� �� yor lar, bun lar dan ba z� la -
r�: Mek si ka, Af ga nizs tan,
Bang la de�, Lüb nan ve
Zim bab ve...

S� n�r Ta n� ma yan Ga ze -
te ci ler ör gü tü nün çok gün -
cel bir si te si var, ga ze te ci -
ler le il gi li dün ya dan tüm
ha ber ler h�z la si te ye ak ta r� -
l� yor. Ba s�n öz gür lü �ü ile il -

gi li ey lem ler plan l� yor, dün ya
ba s�n öz gür lü �ü en dek si ya -

y�n l� yor, Bir le� mi� Mil let ler’de
da n�� man la r� ile ak tif ola rak dün ya da ki ga -
ze te ci ler le il gi li i� le yen sü reç le re da hil olu -
yor lar. 

Her y�l Ulus la ra ra s� S� n�r Ta n� ma yan

Ga ze te ci ler Ödü lü de ve ren ku ru lu�, 100
fo to� raf la ba s�n öz gür lü �ü ko nu lu yi ne her
y�l bir gör sel ça l�� ma y� da 1992 y� l�n dan
be ri yü rü tü yor.

Plat form da çev ri mi çi ola rak 5 k� ta dan
ga ze te ci ler le il gi li gün cel ha ber le ri ve dün -
ya da ba s�n öz gür lü �ü ad� na ya �a nan la r�
gö re bi li yor su nuz. 

Ku rum hak k�n da çe �it li bil gi ler ala bi li -
yor ve or ga ni zas yon la r� n� ta kip ede bi li yor -
su nuz. Des tek ol ma nok ta s�n da bir gi ri �i -
mi niz var sa, bu nu bir mu ha bir ola rak ya da
ma li des tek �ek lin de si te üze rin den ka y�t
ola rak su na bi li yor su nuz.

S� n�r Ta n� ma yan Ga ze te ci ler ör gü tü
as l�n da bu ha liy le bir hak mü ce de le si nin
is mi ve ey le mi. Yi ne de gö rev on lar da de -
�il, her bi re yin so rum lu ol du �u ken di ala -
n�n da hür ifa de le ri için ça l�� ma s� ge re ki yor.
Bir ül ke de ha pis te ga ze te ci ler var ken, ha la
med ya ya y�n la r� n�n yan s�z ve ger çek ol du -
�u nu dü �ü nü yor sak bu nu ve ken di mi zi bir
sor gu la mak ta fay da var.

www.en.rsf.org

Sınır Tanımayan
Gazeteciler

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

SOSYAL
TASARIM
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● Haz›rlayan: Semra ÇELEB�

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.

Ge ce nin Öte ki Yü zü

Venedik
Taciri
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Ka d� köy Be le di ye si Kül -
tür Sos yal �� ler Mü -
dür lü �ü ve Fi kir te pe

Gö nül lü le ri’nin i� bir li �i ile
Fi kir te pe Sa ray Dü �ün Sa -
lo nu’nda ger çek le� ti ri len
Ka d�n lar Gü nü et kin li �i
co� kulu geçti. Et kin li �e;
Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n�
Se la mi Öz türk, Ka d� köy
Be le di ye si Mec lis Üye le ri,
Muh tar lar, Ka d� köy Gö nül lü -
le ri ve Fi kir te pe’de ya �a yan ka -
d�n lar ka t�l d�. Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n�
Se la mi Öz türk, Fi kir te pe’de ki ka d�n lar la
bi ra ra da ol mak tan çok mut lu ol du �u nu be -
lir te rek söz le ri ne söy le de vam et ti: “Siz le -
rin bel ki de kim se ye, kom �u la r� n� za bi le
an lat ma d� �� n�z, içi niz de ya �a d� �� n�z, s� -
k�n t� ve so run la r� n�z var. O yüz den bu ra -
da ki ge nel an la t�m lar si ze hi tap et mi yor
ola bi lir. Bu gü nü kut la ma m� z�n ne de ni de
�u ki 1857 y� l�n da Ame ri ka’n�n New York
ken tin de gre ve gi den 40 bin ka d�n i� çi sin -
den 129’u pat ron la r� ta ra f�n dan öl dü rül dü.
O olay dan son ra her 8 Mart Dün ya Emek -
çi Ka d�n lar gü nü ola rak kut la n� yor. Emek -

çi de mek ne de mek; ev de ço -
cu �u na ba kan, ye mek ya pan,
ça ma ��r y� ka yan ka d�n de -
mek, d� �a r� da ça l� �an ka -
d�n, �o för lük ya pan ka d�n
ve ya mil let ve ki li emek çi
ka d�n ça l� �an ka d�n de -
mek..”

Ka d� köy Be le di ye si
Fi kir te pe Gö nül lü Ba� ka n�

Ha li se Kü ley de Fi kir te -
pe’de sa� l�k, kül tür sa nat,

sos yal alan lar da fa ali yet
gös ter dik le ri ni, ma hal le ve ma hal -
le li ye hiz met ver dik le ri ni be lir te -
rek, 8 Mart Dün ya Ka d�n lar Gü -
nü’nün e�it lik, öz gür lük ve da ha
hu zur lu ya �am is tek le ri nin di le ge -
ti ril di �i çok özel bir gün ol du �u nu
vur gu la d�. “Hiz met le ri ger çek le� -
tir me miz de ve her za man ya n� m�z -
da olan ve ma hal le mi zin  ve gö nül -
lü le ri mi zin her tür lü ih ti ya c� n� kar �� la yan
Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Av. Se la mi
Öz türk’e son suz sev gi ve say g� la r� m� su -
na r�m” di ye söz le ri ni sür dü ren Kü ley,
“Ay r� ca bu gü nün dü zen len me sin de bü yük

kat k� la r� olan Su adi ye Gö nül lü sü Ümit
A�an’a, Fi kir te pe Gö nül lü sü Bir sen Say -
g� l�’ya, Fe ner yo lu Gö nül lü le ri’ne,  e�i tim
ala n�n da bü yük des tek ve ren ÇYDD’den
Gü li nay Yal ç�n’a, Ka d� köy Be le di ye si
Gö nül lü sü Emi ne Çe ti nol’a ver dik le ri des -

tek ten do la y� te �ek kür edi yo ruz” de di.
ÇYDD’den Yel da  Bil ge ise 8 Mart

Dün ya Ka d�n lar Gü nü’nün öne mi ne de -
�in di.

� PAS TA B�R L�K TE KE S�L D�
Kül tür Sos yal �� ler Mü dür lü �ü ile

Fikirtepe’nin Gönüllüleri’nin i�birli�i ile
dü zen lenen et kin lik te üze rin de “8 Mart
Dün ya Ka d�n lar Gü nü Kut lu Ol sun” ya -
zan pas ta y�, Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n�
Se la mi Öz türk ve Ka d� köy lü ka d�n lar be -
ra ber kes ti ler. Et kin lik te ha lay lar çe kil di,
�ar k� lar söy len di. Et kin li �in so nun da da
ka d�n la ra he di ye ler da �� t�l d�.

8 Mart
Dünya Kadınlar

Günü’nde
bulu�an

Fikirtepeli
kadınlar, Kadıköy
Belediye Ba�kanı
Öztürk’le birlikte
pasta kestiler...

�STANBUL �l Genel Meclisi’nin 2012 yılı Mart ayı
toplantılarının 8 Mart Per�embe günkü toplantısında
CHP �l Genel Meclis Üyesi ve Grup Sekreteri Murat
Çelik, meclis kürsüsünde gündem dı�ı bir konu�ma

gerçekle�tirdi. Çelik konu�masını, Cumartesi
Anneleri’nin foto�raflarından olu�an bir slayt

gösterisi e�li�inde yapmak istedi ancak AKP’li
Meclis Ba�kan Vekili Av. Musa Akgündo�du izin
vermedi. CHP’li Çelik; “Cumartesi annelerinin de

bugün emekçi gününü kutluyoruz. Emekçi kadınların
gününde 1995 yılından ba�layarak bugünlere gelen

cumartesi annelerinin foto�raflarından bu kadar
çekinmenin bir gere�i yok, bu gerçek

foto�raflar hayatın gerçe�ini yansıtır.
Bu demokrasi anlayı�ını

sorgulamamız gerekir” konu�tu.
Murat Çelik �öyle devama etti:

“20 Mart 1995 günü Hasan
Ocak’ın katliamıyla, Türkiye’nin

her yanında on yedi bin faili
meçhul oldu�u gerçe�ini

görmü� olduk maalesef. Evinde
çocu�unun yanından alınan

adamlar-kadınlar asit
kuyularında veya herhangi bir

ormanda vurularak öldürüldüler.
Bütün bu cinayetlerin özünde yatan

tek bir gerçek vardı, cesedi
kaybediyorlardı, ‘Ceset yoksa cinayet de yoktur’

diyorlardı.”  Çelik, 90’lı yıllarda ya�anan kaybetme
politikasına kar�ı yıllardır annelerin Galatasaray

Meydanı’nda biraraya geldi�ini hatırlatarak buraya
bir anıt dikilmesi önerisinde bulundu. Çelik ayrıca,
“Vicdanlı bir insan olarak, kaybedilenlerin anısına,

kaybetmedi�imiz vicdanlarımızla, Cumartesi günleri
saat 12’de Galatasaray Meydanında eylemlerini

devam ettiren annelere destek vermeye ça�ırıyorum
herkesi” dedi.

Cumartesi annelerinin
ANITI DiKiLSiN!

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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KADIKÖY Belediye Ba�kan� Selami
Öztürk, her y�l oldu�u gibi bu y�l da kad�n
muhtarlar�na, gönüllü ba�kanlar�na, kad�n
meclis üyelerine ve kad�n belediye birim
müdürlerine Geleneksel Kad�nlar Günü
yeme�i verdi. Kalam�� Khalkedon’da

15 Ekim Per�embe ak�am� düzenlenen,
Murat Evgin’in sahne ald��� gecede

keyifli anlar ya�and�.

Geleneksel Kadınlar
Günü Yemeği 

8 MART Dünya Kad�nlar Günü
kapsam�nda Adalar’da da etkinlikler

yap�ld�. Adalar Kaymakaml��� taraf�ndan
Anadolu Kulübü Büyükada �ubesi’nde

düzenlenen törende, Adalar Kaymakam�
Ahmet Arabac�, Adalar Belediye Ba�kan�

Dr. Mustafa Farsako�lu, ve Adalar �lçe
Milli E�itim Müdürü Ahmet Faik Güler’in

yapt�klar� günün anlam�na ili�kin
konu�malardan sonra Adalar Halk

E�itimi Merkezi Müdürlü�ü ö�retmenleri
“Tarihsel Süreçte Kad�nlar�m�z”
sunumunu yapt�. Yine Merkez

Müdürlü�ü’nün ö�retmenleri ile �ehit

Murat Yüksel �lkö�retim Okulu
ö�rencilerinin canland�rd��� “Çocuk
Gelinler” bölümünün oldukça ilgi çekti�i
program “Kendimize Gülüyoruz” bölümü
ile de yüzlerde tebessümler olu�turdu.
Programda son olarak; Adalar Halk
E�itimi Merkezi Müdürü Ü. Cengiz
Kap�s�z yönetiminde ö�retmen, ve
kursiyerlerden olu�an Türk Halk Müzi�i
Korosu, Anadolu’nun çe�itli yörelerinden
derlenmi� olan türküleri seslendirdi.
Koroya, sazlar� ile �stanbul’un çe�itli
kurum ve kurulu�lar�ndan gelen saz
sanatç�lar� e�lik etti.

Adalar’da Kad�nlar Günü kutlamas�

KADINLARIN
spor ve ya�am
merkezi B-fit

Bahariye
�ubesi, Mor
Çatı Kadın

Sı�ına�ı Vakfı yararına bir
panayır düzenledi. 8 Mart Dünya

Emekçi Kadınlar Günü’nde
düzenlenen etkinlikte, B-fit üyelerinin
el eme�i göz nuru i�leriyle Kadıköy
Sanatçılar Soka�ı’ndan sanatçıların

eserleri satıldı. Etkinlikten elde edilen
gelir Mor Çatı’ya ba�ı�landı.

Panayırın geliri
Mor Çatı’ya!

KADIKÖY Belediyesi ve Do�u�
Üniversitesi Sanat ve Tasar�m

Fakültesi i�birli�iyle, 8 Mart Dünya
Emekçi Kad�nlar Günü nedeniyle bir

panel düzenlendi. Kad�na yönelik
artan �iddete dikkat çekmek ve
sanat�n �iddetin azalmas�ndaki

etkisini anlatmak amac�yla
düzenlenen “Sanat �iddeti

Sorguluyor” paneli, 9 Mart Cuma
günü Kad�köy Belediyesi

Caddebostan Kültür Merkezi’nde
yap�ld�. Do�u� Üniversitesi Sanat ve
Tasar�m Fakültesi Dekan� Prof. Dr.

Nazan Erkmen'in yönetti�i panelde;
�stanbul Kad�n Kurulu�lar� Birli�i

Koordinatörü Av. Nazan Moro�lu,

sümerolog-yazar Muazzez �lmiye
Ç��, Do�u� Üniversitesi Ö�retim
Üyesi heykeltra� Prof. Dr. Meriç

H�zal, Do�u� Üniversitesi Ö�retim
Üyesi ressam Prof. Dr. Mustafa

Pilevneli ve Marmara Üniversitesi
Geleneksel Türk  El Sanatlar� Bölümü

Ö�retim Üyesi Prof. Dr. �erife Atl�han
konu�tu. Panelin ard�ndan �stanbul

Üniversitesi Konservatuar�’ndan
Özlem Çakman, “Kelebek Kad�nlar”

adl� bir performans sergiledi ve
“Uluslararas� Kad�n Sanatç�lar Resim

Sergisi”nin aç�l��� yap�ld�.

Sa nat la �id de ti sor gu la d� lar

Fo to� raf lar: Ar zu �� GÜ ZAR

Fikirtepeli kadınların Kadınlar Günü kutlaması
Kadıköy’de KADINLAR GÜNÜ kutlamalarıKadıköy’de KADINLAR GÜNÜ kutlamalarıKadıköy’de KADINLAR GÜNÜ kutlamalarıKadıköy’de KADINLAR GÜNÜ kutlamalarıKadıköy’de KADINLAR GÜNÜ kutlamalarıKadıköy’de KADINLAR GÜNÜ kutlamaları
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Fe ner yo lu Kül tür ve E�i tim Ko mi te Gö nül lü le ri ta -
ra f�n dan 20 �u bat Pa zar te si gü nü 4. Levent’deki
Sapphire Al��veri� Merkezi’nde bulunan �s tan bul

Bal mu mu Hey kel Mü ze si’ne bir ge zi dü zen len di. Ba� -
ta Mus ta fa Ke mal Ata türk ol mak üze re Fa tih Sul tan
Meh met, Ka nu ni Sul tan Sü ley man gi bi Türk bü yük le -
ri nin ger çe �e çok ya k�n olan bi re bir bal mu mu hey kel le -
ri nin ser gi len di �i mü ze de reh ber ta ra f�n dan ve ri len bil -
gi ler, ka t� l�m c� la r� o dö nem le re gö tür dü. Mü ze zi ya re ti -
nin il gi çe ken bir di �er bö lü mü ise Ata türk’ün ha ya t� ile
il gi li ya p� lan si ne viz yon gös te ri siy di. Ge zi  s� ra s�n da ay -
n� bi na da bu lu nan se yir te ra s� na ç� k� la rak 236 met re
yük sek lik ten dür bün le ke yif li bir �s tan bul sey ri ya p�l d�.
4 D si mi las yo nun dan da �s tan bul’u ge zen gö nül lü ler,
bir ba� ka ge zi de bu lu� mak üze re söz le� ti .

� KAR TE PE’YE G�T T� LER
25 �u bat Cu mar te si gü nü Fe ner yo lu Gö nül lü le -

ri Ge zi Ko mi te si ta ra f�n dan Kar te pe ge zi si dü zen -
len di. Sos yal yar d�m, kay na� ma, mo ti vas yon ve ta -
n� t�m amaç l� ya p� lan ge zi de Fe ner yo lu Gö nül lü le ri
sa kin le ri bi ra ra ya gel di. Ma �u ki ye ve Kar te pe’de
stres atan, do lu do lu bir gün ge çi ren ka t� l�m c� lar,
Fe ner yo lu Gö nül lü le ri’ne te �ek kür ede rek ve tek rar
bu lu� ma di lek le ri ni ifa de ede rek ay r�l d� lar.
� �N SAN HAK LA RI SE M� NE R� DÜ ZEN LEN D�

23 �u bat Per �em be gü nü sa at 14:00’de Cad de -
bos tan Kül tür Mer ke zi B Sa lo nu’nda Fe ner yo lu
Kül tür ve E�i tim Ko mi te Gö nül lü le ri ta ra f�n dan
“in san hak la r�” ko nu lu bir se mi ner dü zen len di. Fe -

ner yo lu Gö nül lü Ba� ka n� Ni hal Ek mek çi o� lu’nun
yap t� �� aç� l�� ko nu� ma s� n�n ar d�n dan Kül tür ve E�i -
tim Ko mi te si Ba� ka n� Aki le Var dar’�n yö ne ti min de
ba� la yan se mi ner de ko nu� ma c� Av. Lüt fi Ural’d�.   

�n san hak la r� ile il gi li de tay bil gi ler ve ren ko -
nu� ma c� n�n an la t�m tar z� ve aç�k la ma la r� ka t� l�m c� -
la r� et ki le di. So ru la r�n ce vap lan ma s� n�n ar d�n dan
Ural’a, Ka d� köy Be le di ye si Mec lis Üye si ve Gö nül -
lü E�i tim ve Da n�� ma Mer ke zi Yö ne tim Ku ru lu
üye si Nur han Kut man ta ra f�n dan Ka d� köy Be le di ye
Ba� ka n� Av. Se la mi Öz türk ad� na bir te �ek kür pla -
ke ti ve ril di. �k ram l� çay s� ra s�n da ko nu� ma c� ile
soh bet im ka n� ya ka la yan ka t� l�m c� lar, bu tür et kin -
lik le ri ni de va m� n� is te di ler.
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KADIKÖY BELEDİYESİ
GÖNÜLLÜLERİ

HAFTALIK ETK�NL�K PROGRAMI
Ba�vuru Tel: 0216 - 346 57 57 / 16 - 25 MART 2012 

KONFERANS, SEM‹NER, SÖYLE�‹ ve PANEL

ÇANAKKALE ZAFER�
KUTLAMASI

Tarih: 16.03.2012 Cuma
Saat: 14.00

Yer: Kriton Curi
Park� Gönüllü Evi

Düzenleyen: Kriton Curi Park�
Gönüllüleri

�EH�T ANNELER� GENEL
MERKEZ� Z�YARET�

Tarih: 16.03.2012 Cuma
Saat: 14.00

Yer: �ehit Anneleri
Genel Merkezi

Düzenleyen: Sahray�cedit
Gönüllüleri

DEPREM VE ÇEVRE
Emekli Mühendis Albay

Necdet GENÇ
Tarih: 16.03.2012 Cuma

Saat:14.00
Yer: Suadiye Gönüllü Evi

Düzenleyen: Suadiye
Gönüllüleri

B�NALARDA ENERJ�
VER�ML�L��� NASIL

SA�LANIR?
Elektrik Mühendisi Erhan

MERDANO�ULLARI
Tarih: 16.03.2012 Cuma

Saat: 14.00
Yer: Erenköy Gönüllü Evi

Düzenleyen: Erenköy
Gönüllüleri

F�Z�KTEN MÜZ��E 2/
EVRENSEL SENFON�

Kanun Sanatç�s�, Koro �efi,
Fizik Mühendisi Itri �MANLI

Tarih: 16.03.2012 Cuma
Saat: 20.00

Yer: Caddebostan Kültür
Merkezi A Salonu

Düzenleyen: Erenköy
Gönüllüleri

DO�A VE ÇEVRE
DUYARLILI�INI ARTIRICI

B�L�NÇLEND�RME
ÇALI�MASI

(Apartman Yöneticilerine
Yönelik)

Doç. Dr. Ayhan ERM��,
Emekli Gümrük Mü�aviri

Turkay ÖZER, Emekli
Ö�retmen Hicran UZ

Tarih: 17.03.2012 Cumartesi
Saat: 12.00

Yer: Feneryolu Gönüllü Evi
Düzenleyen: Feneryolu

Gönüllüleri
EDEB�YAT SÖYLE��LER� 2
(Modern Roman�n Do�u�u:

Madam Bovary)
Tarih: 17.03.2012 Cumartesi

Saat: 20.00
Yer: Ko�uyolu Mahalle Evi

Düzenleyen: Ko�uyolu
Mahalle Evi Gönüllüleri

Yarat�c� Yazarl�k Atölyesi
ÇANAKKALE ZAFER�

KUTLAMASI
Tarih: 18.03.2012 Pazar

Saat: 14.00
Yer: Göztepe Gönüllü Evi

Düzenleyen: Göztepe
Gönüllüleri

AKUPUNKTUR VE TEDAV�
ETT��� HASTALIKLAR

�ç Hastal�klar� ve Akapunktur
Uzman� Gülnare ÖNAY

Tarih: 19.03.2012 Pazartesi
Saat: 14.00

Yer: Sahray�cedid Gönüllü Evi
Düzenleyen: Saharay�cedid

Gönüllüleri
Z�H�NSEL VE BEDENSEL

ENGELL�LER ÇINAR BAKIM
EV� Z�YARET�

Tarih: 19.03.2012 Pazartesi
Saat: 13.00

Yer: Ç�nar Bak�m Evi
Düzenleyen: Bostanc�

Gönüllüleri
AFET B�L�NC�N�N

GEL��MES� VE
DEPREMDEN KORUNMA

YOLLARI
Kad�köy Belediyesi Arama

Kurtarma Lideri, Jeoloji
Mühendisi Hakan ÖZDEM�R

Tarih: 20.03.2012 Sal�
Saat: 14.00

Yer: Ac�badem Gönüllü Evi
Düzenleyen: Ac�badem

Gönüllüleri
SOSYAL YARDIM VE

DAYANI�MA
Kad�köy Belediyesi Kültür-
Sosyal ��ler Müdürü Tülin

ERGÜNER
Tarih: 20.03.2012 Sal� / 14.00

Yer: Kriton Curi Park�
Gönüllü Evi

Düzenleyen: Kriton Curi Park�
Gönüllüleri

SA�LIKLI YA�AM
REÇETES�

Dr. Yaprak Biren
Tarih: 20.03.2012 Sal� / 14.00

Yer: Caddebostan Kültür
Merkezi B Salon

Düzenleyen: Suadiye
Gönüllüleri

HASANPA�A
GÖNÜLLÜLER� TÜRK

SANAT MÜZ��� KOROSU
KONSER�

�ef Sevinç �EKERC� ÇELEB�
Tarih: 20.03.2012 Sal� / 20.00
Yer: Kad�köy Evlendirme Dairesi

Düzenleyen: Hasanpa�a
Gönüllüleri

KADIN KONUK EV�
Z�YARET�

Tarih: 21.03.2012 Çar�amba
Saat: 14.00

Yer: Kad�n Konuk Evi
Düzenleyen: Bostanc�

Gönüllüleri
YEN�LENEB�L�R ENERJ�

Ö�retim Üyesi-Uzm. 
Simay BODUR

Tarih: 21.03.2012 Çar�amba
Saat: 14.00

Yer: Fenerbahçe Mah.
Gönüllü Evi

Düzenleyen: Fenerbahçe
Gönüllüleri

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

�leti�im Prof. Günseli MALKOÇ
Tarih: 21.03.2012 Çar�amba

Saat: 14.00
Yer: Kriton Curi  Park�

Gönüllüleri
Düzenleyen: Kriton Curi Park�

Gönüllüleri
RUH SA�LI�I

Psikiyatrist Dr. Nusret KAYA
Tarih: 21.03.2012 Çar�amba

Saat: 14.00
Yer: Osmana�a Gönüllü Evi

Düzenleyen: Osmana�a
Gönüllüleri

18 MART ÇANAKKALE
ZAFER�

E�itimci-Yazar Gür�en
KAFKAS

Tarih: 21.03.2012 Çar�amba
Saat: 14.00

Yer: Sahray�cedid Gönüllü Evi
Düzenleyen: Sahray�cedid

Gönüllüleri
F�LM MÜZ�KLER� SENFON�

ORKESTRASI KONSER�
�ef �brahim MUSLU

Tarih: 21.03.2012 Çar�amba
Saat: 14.00

Yer: Kad�köy Evlendirme
Dairesi

Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri
“MERAK�” Tiyatro Oyunu

Tarih: 21.03.2012 Çar�amba
Saat: 20.30

Yer: Halis Kurtça Kültür
Merkezi

Düzenleyen: Tiyatro
Gönüllüleri

KAYI�DA�I DARÜLACEZE
Z�YARET�

Tarih: 22.03.2012 Per�embe
Saat: 11.00

Yer: Kay��da��  Darülaceze
Düzenleyen: Zühtüpa�a

Gönüllüleri
ÇANAKKALE �EH�TLER�

ANMA GÜNÜ
�ehit Annelerine Ö�le Yeme�i
Tarih: 22.03.2012 Per�embe

Saat: 12.00
Yer: Maçkolik Complex �efik

Bey Sok. No:1 Kad�köy
Düzenleyen: Merdivenköy

Gönüllüleri
GDO'LU GIDALAR

Prof. Dr. �eminur TOPAL
Tarih: 22.03.2012 Per�embe

Saat: 14.00
Yer: Fenerbahçe Mah.

Gönüllü Evi
Düzenleyen: Fenerbahçe

Mah.Gönüllüleri
ORMAN NEFES�M�Z,
SU HAYATIMIZDIR

Tarih: 22.03. 2012 Per�embe
Saat: 14.00

Yer: Göztepe Gönüllü Evi
Düzenleyen: Göztepe

Gönüllüleri
Tema Vakf� 1. Bölge

Temsilcili�i ��birli�i �le
RUH SA�LI�I VE GEL���M�
Psikiyatrist Dilara KARAHAN
Tarih: 22.03.2012  Per�embe

Saat: 14.00
Yer: Kriton Curi Park�

Gönüllü Evi
Düzenleyen: Kriton Curi Park�

Gönüllüleri
YA�LILARA SAYGI HAFTASI

VE DÜNYA ÇOCUK
���RLER� GÜNÜ

(Patika Ana Okulu )
Tarih: 22.03.2012 Per�embe

Saat:14.00
Yer: Moda Gönüllü Evi

Düzenleyen: Moda Gönüllüleri
MARMARA TÜRK MÜZ���

TOPLULU�U KONSER�
�ef Faruk KEST�REN

Tarih: 22.03.2012 Per�embe
Saat: 20.00

Yer : Bar�� Manço Kültür
Merkezi

Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri
DAVRANI� B�L�MLER�

Marmara Üniversitesi Ö�retim
Görevlisi Hacer MERTLER
Tarih: 23.03.2012 Cuma

Saat: 14.00
Yer: Ac�badem Gönüllü Evi

Düzenleyen: Ac�badem
Gönüllüleri

���R ve SÖYLE�� GÜNÜ
Bestekar, �air-Yazar 

Erol GÜNGÖR
Tarih: 24.03.2012 Cumartesi

Saat: 14.00
Yer: Feneryolu Gönüllü Evi

Düzenleyen: Feneryolu
Gönüllüleri

YA�ASIN ���R YA�ASIN
T�YATRO

�air Ayten MADEN, �air Sait
MADEN, �air Yeter �AH�N,
�air Nalan ÇEL�K, Melahat

BABALIK, �air Dilruba Nuray
ERENLER, �air Nihal
ÖZYÜKSEL, �air Rutil

B�LG�NER, �air �kbal KAYNAR
Tarih: 24.03.2012 Cumartesi

Saat: 14.00
Yer: Osmana�a Gönüllü Evi

Düzenleyen: Osmana�a
Gönüllüleri

“ �STANBUL KUMPANYASI”
T�YATRO OYUNU

Yöneten: Tar�k �ERBETÇ�O�LU
Tarih: 24.03. 2012 Cumartesi

Saat: 20.00
Yer: Ko�uyolu Mahalle Evi

Düzenleyen: Ko�uyolu
Mahalle Evi Gönüllüleri
DÜNYA ���R GÜNÜ /

�A�RLER VE ���RLER
�air Yazar Tekin GÖNENÇ

Tarih: 24.03. 2012 Cumartesi
Saat: 20.00

Yer: Hasanpa�a Gönüllü Evi
Düzenleyen: Hasanpa�a

Gönüllüleri

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

SAH�PLENMEK, DOSTLUKLARIN
KURULMASINI �STEYEN

KADIKÖYLÜLER�
KADIKÖY BELED�YES�

GÖNÜLLÜLER�N�N ARASINA
KATILMAYA

Ka d� köy Be le di ye si Gö nül lü le ri’ne yö ne lik
gö nül lü lük ça l�� ma la r� na esas ol ma s�, si vil
top lum ve si vil top lum ku ru lu� la r� na ili� kin

te mel kav ram lar hak k�n da fi kir sa hi bi ol mak ama c�
ile Ka d� köy Be le di ye si Koz ya ta �� Kül tür Mer ke zi
Kon fe rans Sa lo nu’nda, 8-15-22-29 �u bat ta rih le rin -
de 4 adet se mi ner ger çek le� ti ril di. 

Se mi ne re; Dr. Er dal Ata bek, Ka d� köy Be le di ye si
Mec lis üye le ri, Ka d� köy Be le di ye si Gö nül lü Mer ke zi
Yö ne tim Ku ru lu Üye le ri ile Gö nül lü ler ka t�l d�. Ka t� -
l� m�n çok yo �un ol du �u top lan t� da ko nu �an Dr. Er dal
Ata bek gö nül lü le rin ver di �i hiz met le rin çok önem li
ol du �u nu vur gu la ya rak, “Gö nül lü lük te me li ne da ya l�
ça l�� ma lar bir top lu mun en önem li alan ça l�� ma s� d�r.
Çün kü bir top lu mun kül tü rü nün de �i� me si her �e yin
de �i� me si ni sa� lar” de di. Ata bek, gö nül -
lü ça l�� ma la r�n top lum sal bi lin cin
olu� tu rul ma s�n da çok önem li ro -
lü ol du �u nu da söz le ri ne ek le -
ye rek, “Kül tür te me li, e�i ti -
min, sa� l� ��n, çev re nin, en -
düs tri nin, tu riz min hat ta si -
ya se tin be lir le yi ci si dir. O
ba k�m dan da gö nül lü ça l�� -
ma la r�n tem sil ci le ri olan
siz ler ül ke için en önem li i�i
ya p� yor su nuz” di ye ko nu� tu. 

Dr. Er dal Ata bek 4 gün lük
se mi ner prog ram la r�n da gö nül lü
ça l�� ma la r�n da viz yon, em pa ti, ile -
ti �im, or tak plan ve li der lik ko nu la r� ile

il gi li de �er li bil gi ler ver di. Ma -
hal le ler de ki gö nül lü li der le riy le
yap t� �� bu ça l�� ma la r�n ken di si ne
de çok �ey kat t� �� n�, 4 gün lük ma -

ra to nun an lam l� bir ça l�� ma ol du -
�u na de �i nen Dr. Ata bek, “Ka t� lan

tüm gö nül lü le ri hem kut lu yor, hem de
teb rik edi yo rum, or ga ni zas yo nu dü zen le -

yen ba� ta Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Av. Se -

la mi Öz türk’e ve Özel Ka lem Mü dür lü �ü’ne te �ek -
kür edi yo rum. Özel lik le ger çek bir viz yo ner li der ola -
rak Be le di ye Ba� ka n� m�z Se la mi Öz türk’ün de �er li
ça l�� ma la r� da bu an lam da önem li.”

� ‘GÖ NÜL LÜ LÜK KUT SAL B�R �EY’
Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Av. Se la mi Öz türk de

ka pa n�� ko nu� ma s�n da gö nül lü lü �ün dün ya n�n en
kut sal, en say g�n ça l�� ma bi çi mi ol du �u nu, gö nül lü le -
rin hiç bir �ey bek le me den hiç bir �ey al ma dan ver mek

te me lin de çok de �er li ça l�� ma lar yap t� �� n� vur gu la d�. 
Gö nül lü le rin ki �i lik le ri, bek len ti le ri, de �er le ri ve

bi ri kim le ri bir bi rin den fark l� ola rak bi ra ra ya gel dik le -
ri ni, Ka d� köy’e ve Ka d� köy lü’ye hiz met et tik le ri ni
söy le di. Ba� kan Öz türk, Dr. Er dal Ata bek’e de ne yi mi
ile ver di �i de �er li bil gi ve öne ri le ri ne te �ek kür et ti ve
“Bun dan son ra da bu tip ça l�� ma la r� m� z� ge rek gö nül -
lü le ri miz le ge rek Be le di ye miz ile bir lik te ye ni den
ger çek le� ti re ce �iz” de di. 

Feneryolu Gönüllüleri yoğunFeneryolu Gönüllüleri yoğunFeneryolu Gönüllüleri yoğunFeneryolu Gönüllüleri yoğunFeneryolu Gönüllüleri yoğunFeneryolu Gönüllüleri yoğun

Dr. Erdal Atabek, Kadıköy
Belediyesi Gönüllüleri’ne 4 gün

süreyle e�tim verdi. Atabek,
gönüllü çalı�maların toplumsal

bilincin olu�turulmasında
önemli rolü oldu�unu söyledi. 

BOSTANCI Gönüllü Evi
Sosyal Yardımla�ma

Komitesi üyeleri, Ba�kan
Handan Kalkan ve

gönüllüler ile birlikte 22
�ubat Çar�amba günü

Kaptan Hasan Pa�a
�lkö�retim Okulu’nu

ziyaret ettiler. Ziyaret
sırasında, önceden
temin edilen çe�itli

kırtasiye malzemeleri,
oyuncak ve temizlik

malzemeleri okul
yetkililerine teslim edildi.

Gönüllüler, ziyarette

çocuklar ile de sohbet
ettiler. 

� NLP UZMANI �LE
SÖYLE��

Bostancı Gönüllü Evi
Sa�lık Komitesi’nin 21

�ubat Salı günü
Gönüllü Evi’nde
organize etti�i

etkinlikte de NLP
uzmanı Cengiz Eren ile

söyle�iye, mahalle
sakinleri ve gönüllüler
ile birlikte yakla�ık 30

ki�i katıldı. 
� BARINA�I

Z�YARET ETT�LER
Bostancı Gönüllüleri

Do�a ve Çevre Komitesi üyeleri, 27
�ubat Cuma günü Ata�ehir Hayvan
Barına�ı’nı ziyaret etti. Gönüllüler

ziyaret sırasında; 15kg.’lık 3 koli kuru
mama, nevresim takımları, 45 adet

makarna ve kolilerce gazete götürüldü.
Ayrıca barınaktaki sokak hayvanları

gönüllüler tarafından gezdirildi ve tek
tek ilgilenip haklarında bilgi alındı.

KADIKÖY Belediyesi Bedri Rahmi Eyübo�lu Çocuk
Etüd Merkezi ö�rencilerinden engelli Gülcan �eker’e
baca��ndaki e�rili�in düzeltilmesi amac� ile bir cihaz

tak�ld�. Cihaz�n gideri, Kad�köy Belediyesi Gönüllü E�itim
ve Dan��ma Merkezi taraf�ndan kar��land�. Gönüllülerin
yard�m�n�, 1 Mart Per�embe günü Kad�köy Belediyesi
Meclisi ve Gönüllü Merkezi Yönetim Kurulu Üyeleri

Nurhan Kutman ile Ay�en Gürer verdi. 

Gülcan’ın sorunu çözüldü

Geçti�imiz haftalarda �stanbul
Balmumu Heykel Müzesi’ne ve
Kartepe’ye bir gezi düzenleyen

Feneryolu Gönüllüleri’nin bir
di�er etkinli�i de ‘�nsan Hakları’

konulu seminerdi. 

Bostancı’da yoğun günler
Bostancı Gönülülleri geçti�imiz hafta

Kaptan Hasan Pa�a �lkö�retim
Okulu’nu ziyaret etti, Sa�lık

Komitesi’nin organize etti�i, NLP
uzmanı Cengiz Eren’in verdi�i ‘ki�isel

geli�im’ konulu söyle�iye de ilgi
büyüktü. Gönüllüler, bu arada

Hayvan Barına�ı’nı ziyaret etmeyi de
ihmal etmediler. 

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

SAH�PLENMEK, DOSTLUKLARIN KURULMASINI
�STEYEN SAHRAYICED�TL�LER�

ARAMIZA  KATILMAYA

Bilgi için Sahray�cedit  Gönüllü Evi’ne 
çay içmeye davet ediyoruz.

�LET���M: 216  411 85 42 -  368 79 57
E-MA�L: Gonullu.Merkezi@kadikoy.bel.tr

www.kadikoybelediyesigonulluleri.com

DAVET EDiYORUZ

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

Merkezi’ne çay içmeye davet ediyoruz.
�LET���M: 216 346 57 57 - 347 70 42 

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

MERDiVENKÖY’DE SEVGi
VE DOSTLUK GÜNÜ

Merdivenköy Gönüllüleri; Sevgililer Günü’nde
Halis Kurtça Kültür Merkezi’nde ev sahipli�ini

üstlenerek tüm gönüllüleri ve yönetim kurulunu
kahvaltıya davet etti. Sosyal Komite Ba�kanı

Ne�e Özhamaratlı, “Amacımız; sevgiyi ve
dostlukları güçlendirmek ve tüm gönüllülerle
birlikte güzel vakit geçirmek. Kahvaltımıza

katılan tüm gönül dostlarına te�ekkür ediyoruz”
dedi. Kahvaltı, müzik e�li�inde devam etti.
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Göz te pe �l kö� re tim Oku lu 1. s� n�f ö� ret men le ri
Ra zi ye Gü ney, Fat ma Se vil Oda ba� ve �eh ri ban
Ha ran, ö� ren ci le riy le bir lik te yar d�m la� ma ve

da ya n�� ma n�n en gü zel ör nek le rin den bi ri ni gös ter di. 
Okul mü dü rü Meh met Ak gül’ün des te �i ve �l çe

Em ni yet Mü dür lü �ü ile Kay ma kam l� ��n iz niy le,
mi nik el ler Van l� kar de� le ri ne des tek için ki tap ay -
ra c� yap t�. Ço cuk lar her mar ka ve her de sen kâ ��t
hav lu la r�, do ku ça l�� ma s� ve fark l� tek nik ler le bo ya -
d�, kat la d�, PVC ile kap la d�, eti ket le di, kur de le ve
bon cuk lar la süs le di. Da ha son ra bu el eme �i göz

nu ru ki tap ay raç la r� bir kaç haf ta oku lun bi rin ci ka -
t�n da ser gi len di ve sa t� �a su nul du. 750 adet ki tap ay -
ra c� ta ne si 5TL’den sa t� �a su nul du. Sa de ce bir kaç
haf ta için de ya p� lan ça l�� ma so nu cun da yak la ��k 3
bin li ra ge lir el de edil di.

He nüz bi rin ci s� n�f ta kü çük el le riy le bü yük bir
i�e im za atan ö� ren ci ler ö� ret men le riy le bir lik te, bu
pa ra y�, okul la r� na en ya k�n ban ka dan “Tür ki ye
Kum ba ra s�” he sa b� na ak ta ra cak. Ki tap ay raç la r�n -
dan ka za n� lan pa ra, Van’da ö� ret men le re ev, ö� ren -
ci le re yurt ve sos yal te sis ya p�l ma s� için har ca na cak.
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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

KADIKÖY BELEDİYESİ FİKİRTEPE EĞİTİM
VE SOSYAL DESTEK MERKEZİ İSTİHDAM

BÜROSU KURSİYERLERİNE İŞ
ARAYIŞINDA YARDIMCI OLUYOR

MERKEZ�M�Z BÜNYES�NDE
BULUNAN �ST�HDAM BÜROSU

OLARAK, KURSLARIMIZI B�T�RM��
VEYA B�T�RMEYE HAK KAZANMI�
(SERT�F�KA ALMI�) S�Z DE�ERL�

KURS�YERLER�M�Z�N �� ARAYI�INA
YARDIMCI OLMAK ÖNCEL�KL�

HEDEF�M�ZD�R. S�ZLER DE
KURSLARIMIZA KAYIT YAPTIRMAK

VE �ST�HDAM BÜROSU’NUN
H�ZMETLER�NDEN FAYDALANMAK

�ST�YORSANIZ, LÜTFEN B�ZE BA�VURUN.
�LET���M:

Kadıköy Belediyesi Fikirtepe
E�itim ve Sosyal Destek Merkezi 

Özbey Cad. No: 111 Fikirtepe / KADIKÖY
Tel.: 0216 545 97 60 - 0216 545 93 50

Mail:  fikirtepe.istihdam@kadikoy@bel.tr
http:// esdem.kadikoy.bel.tr

� Ka ra Duy gun
� Se ma Kay gu suz
� Do �an Ki tap

Dün ya n�n u�ul tu su bu an la t� n�n için den
güç lü bir ses ola rak yük se li yor…

Se ma Kay gu suz ede bi yat ta ki ara y� �� n�
ve zen gin yol cu lu �u nu bu kez bir an la t� ki -
ta b� na im za ata rak sür dü rü yor. Üs te lik bu
an la t� n�n ba�  ki �i si gü nü müz �a ir le ri ara s�n -
da önem li bir ye re sa hip olan Bir han Kes -
kin. ‘Ka ra duy gun’nun pe �in den gi den an -
la t� n�n için de ye di de öy kü ya �� yor. Mu sa
An ter’in tu za �a dü� tü �ü bir ge ce yol cu lu -
�u na ç� k�p, kö pek le rin dü� man ol du �u bir
bah ç� va n�n hi kâ ye si ne ta n�k olu yo ruz. De -
niz den ç� kan �i �e de ki no tun pe �i ne dü �üp,
bir ta k�m el bi se dik ti ri yo ruz genç bir be ye.
Ka p� m� za ge lip, bi ze mu sal lat olan bir ka -
lay c�y la u� ra �� yo ruz. Hü zün le ke de rin far k� -
n� ar� yo ruz sa t�r ara la r�n da ve ha ya t�n ken -
di sin de. Bö lü� tür me yi bil me yen bir genç
k� z�n pa y�n dan faz la s� n� yi ye rek vü cut de -
�i� tir me si ne ta n�k olu yo ruz: Bal dan örü lü
ve iba ret bir ha yat tan, Ke le bek ler Va di si’ne
uça rak ta mam l� yo ruz öy kü ler le örü lü an la -
t� y�. 

Yol cu lu �u muz hep ka -
ra duy gun’nun an la m� üze ri -
ne as l�n da. Bi ze e� lik eden
de hu zur suz bir gü rül tü,
zor la uy ku la r� m�z dan çe kip
alan.

Se ma Kay gu suz’un sa -
de ce Tür ki ye’de de �il ulus -
la ra ra s� ede bi yat çev re le -
rin de de il gi çe ken yol cu lu -
�u nun bu son du ra ��n da
bü yük bir oku ma zev ki
bek li yor si zi. Ka ra duy gun,
çok ko nu �u la cak. 

Ki tap tan: Ha ya t�m da ki
en uy ku suz ki �i Bir han’d�r.

Ba na sor sa lar �im di, Bir han’� ne re sin den
ta n�r s�n? Ne �a ir li �in den kav ra ya bi li rim iyi -
ce, ne her gün dö nü mün de kat mer le nen
me� re bin den, ne de hay ret ten bes le nen
fik rin den. Söy le ye cek le rim hep ek sik li ka l�r.
Bir tek uy ku suz lu �u nu ta rif ede bi li rim
onun. Zin de li �in, unut kan l� ��n, göz al� c� he -
ves le rin na s�l bo �a ç�k t� �� n�, ken di min kin -
den ön ce Bir han’�n göv de sin den oku rum.

Uzun bir ge ce uy ku su nun ol sa ol sa iki
he di ye si var d�r: bi ri zin de lik, öbü rü unu tu�.
Bir han’�n uy ku suz lu �uy sa ya ra al ma ya aç�k
ol mak t�r. Ge ce ge zen her kes gi bi, ha t�r, ha -
t� ra ve ha f� za n�n har c�y la örü len ha ya li bir
ko nak ta, ya pay ���k lar al t�n da dü �e kal ka
do la ��r ken, ta ri hi bir se rü ven gi bi ya �ar ka -
ran l� ��. �ç ka na ma ya ben zer giz li bir has ta -
l�k t�r uy ku suz lu �u. Ba� ka la r� n�n do ya s� ya
uyu du �u uy ku lar dan ko vul mu� ça s� na gü -
ce nik, ge ce av la nan ku� la r�n bi le pay da�
ola ma ya ca �� yal n�z l� �� üst len mek zo run da
ka l�r. Tek ba �� na tem si li dir kit le sel bir uy ku -
suz lu �un. Rü ya dan tec rit edil mi� bir hal de
uya n�k ken, dün ya y� bi le me yi� yet mez mi�
gi bi, ken di ni bi le bi le bi le me nin �s t� ra b� n� da
çe ker. Dann ga da dan dan uya n�k ken Bir -
han, ben lik her za man kin den da ha �s s�z d�r.

Na s�l ki G�l ga m��, ya ta �� na al� �a ma yan
bir sür gün gi bi Uruk’u ve öte si ni ba� tan
ba �a ka te di yor sa, Bir han da kül tür le do �a,
top rak la du var ara s� bir yer de, iki dün ya

için de ya z� yor du ge ce yi.
�ii rin koy gun ka ran l� �a
sal d� ran ��� ��, gök ta� la r� n�
mat la� t� r� yor du. Ba zen
yaz m� yor, yaz ma d� �� n� giz -
li den giz li ye yaz mak tan
usa n� yor du. Ge ce ba san
tut ku lar la pey da olan ke li -
me le ri arar ken, ge çip gi -
den za ma n� elin de tu ta ma -
ma n�n hüz nüy le bo� i� ler le
oya la n� yor du. Ne ki gü nün
ilk ���k la r�n da mü ez zi nin ilk
ne fes te çat lak ç� kan se siy -
le, uy ku suz luk bir den bi re
s� ra dan la �� yor, bir dam la

ca n�n bo yun e�i �iy le uy ku -
ya çe ki li yor du. Uyu maz dan
ön ce ne tan r�y d�, ne de
ölüm lü. Sa de ce uy ku luy du.
Ge ce yi dur mak, gün dü zü
yap mak sa yan la r�n ara s� na
geç ka t� l� yor, gün düz le ri
uyu ya rak ge ce yap t�k la r� n�
her kes ten sak l� yor du. Az
ön ce ki ge ce da hil unut mak
is ti yor du her �e yi. Dann ga
da dan dan ken di iç se si
ya va� ça k� s� l� yor, ka ran l� �a
yaz d�k la r� n�n çok az� zih nin -
de ka l� yor du.
� Hiç lik ten Ge len Kız

� Jus tin Cro nin
� Çe vi ren: Dost Kör pe
� Doo �an Ki tap
Ke ha net ler le Örü lü Epik Bir Vam pir Hi -

kâ ye si Dün ya ya y�n c� la r� ta ra f�n dan “s� ra -
dan ha ya t�n d� �� na ç�k mak is te yen ler için
ola �a nüs tü bir ma ce ra” ola rak ta n�m la nan,
Ame ri ka l� ya zar Jus tin Cro nin’in epik üç le -
me si nin ilk ki ta b� “Hiç lik ten Ge len K�z” Türk
oku yu cu lar la bu lu �u yor. 

Cro nin’in, in san l� ��n ya �a ya bi le ce �i or -
tak fe la ket ler ve bun lar dan kur tu lu� ça ba -
la r� üze ri ne ne fes ke sen bir hi kâ ye an lat t� ��
ro ma n�, içer di �i tüm he ye can ve fan tas tik
un sur la r�n ya n�  s� raak� c� ve bü yü le yi ci üs lu -
buy la da dik kat çe ki yor. �lk say fa la r�n dan
iti ba ren uyan d�r d� �� me rak duy gu suy la
oku yu cu yu içi ne çe ken, hem bü yü le yi ci,
hem he ye can lan d� r� c� yön ler ta �� yan ki tap,
gü nü müz in sa n� n�n or tak kay g� la r� na yö ne -
lik ça� r� ��m lar da ta �� yor. “Hiç lik ten Ge len
K�z”, ola �a nüs tü bir ha yal gü cü nün ya rat t� -
�� ka rak ter çe �it li li �i, me kân
be tim le me le ri ve fark l� dün -
ya kur gu su ile, sa de ce fan -
tas tik öy kü tut kun la r� için
de �il, tüm oku yu cu lar için
ben zer siz bir he ye can va at
edi yor. 
� Te ker lek siz Bi sik let ler

� Cem Aka�
� Do �an Ki tap
Te ker lek siz Bi sik let ler’le

uçu� ser best!
Cem Aka� (1968), da ha

ilk öy kü sün de (“Ger çe �in
Öte Ya n�n da”, 1987) öy kü
ve ro ma n�n “ol mu� ya da

ola bi le cek olay la r�” an la tan
ya z� lar ol ma d� �� n�n, te mel -
de bir dil ve üs lup i�i ol du -
�u nun bi lin cin de ol du �u nu
ka n�t la m�� t�. O za man dan
be ri de öy kü, ro man, de ne -
me gi bi ede bi ya t�n hem
kur ma ca hem de kur ma ca-
d� �� alan la r�n da (ben zet me
ye rin dey se) “Cal vi no gil ler”
ara s�n da yer al� yor ve bu ta -
k� m�n bü tün üye le ri gi bi
ede bi yat ta as�l de �er ya ra -
ta n�n “söy le nen” de �il
“söy len me yen, ek sik b� ra k� -
lan” ol du �u nu okur la ra ve
ele� tir men le re gös te ri yor.

Cem Aka�’�n Te ker lek -
siz Bi sik let ler’de ilk kez ki tap la �an öy kü le -
ri nin or tak nok ta s� da i� te bu: bi linç li “ek -
silt me”ler içer me le ri. Bir öy kü k� sa ey lem
cüm le le riy le ku rul mu�, ner dey se hiç s� fat
ve zarf içer mi yor. Bir ba� ka s� bir graf fi ti ci -
nin ya �a d�k la r� n� ele al� yor, kah ra ma n�n h�z -
l� ya �a m� na uy gun ola rak cüm le le rin son
söz cü �ü yok. Bi ri dün ya ca ta n�n m�� bir �ii -
rin çok fark l� bir kah ra ma n�n di liy le, söy le -
miy le düz ya z� ola rak ye ni den  ya z� m�. Bir
ba� ka s� bir s� n� r�n iki ta ra f� na ge çi� ler den
olu �u yor: Ama han gi ta ra fa? Bir öy kü, oku -
run gö zün den an la t�l d� - tam böy le. Ki mi
öy kü ler bi li nen ro man kah ra man la r� n�n
“duy gu an� la r�”n� ba ��� la d� �� bir kü tüp ha -
ne nin raf la r� n� olu� tu ru yor. Ki mi le ri “k� sa,
çok k� sa” ama bek len me dik öl çü de yo �un
fo to� raf oku ma la r�. Ki mi de bir ro ma n�n
ser best ye ni den ya z� m�...

Kıs sa dan his se:
“Bir ki ta b�n ad� ‘Te ker -

lek siz Bi sik let ler’ ola bi lir
ama ki tap ta bir kez ol sun
te ker lek li ya da te ker lek siz
bi sik let ler den söz edil me -
ye bi lir di; yi ne de ki tap, an -
cak bu ba� l�k la bü tün lü �e
ka vu �a bi lir, ger çek an la -
m� n� bu sa ye de, gök yü -
zün de uçan, te ker lek ler
ye ri ne ka nat la r� olan ve
ek sik te ker lek le ri ni as la
ara ma yan, hat ta te ker lek -
le rin ge rek siz li �i ni ka n�t la -
yan bu im ge sa ye sin de
ka za na bi lir di.”

KÖ�ES�K�TAP
Hazırlayan: Ula� YILMAZ

ulas1980@gmail.com
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ÖZEL ALEV Anaokulu’nun 8 y�ld�r her ay birçok ünlüyü
konuk etti�i “Ay�n Ünlüsü” etkinli�inin Mart ünlüsü y�llar önce

kaybetti�imiz sevilen müzisyen Bar�� Manço oldu. Ay
sonuna kadar sanatç�n�n an�laca��

etkinli�in ilk partisinde ö�renciler,
Bar�� Manço kostümleri giyerek,

tak�lar takt�. Sanatç�ya benzemek için
saçlar�n� ortadan ikiye ay�ran

miniklere ö�retmenler de Manço
b�y��� çizdi. Çocuklara olan sevgisiyle

de bilinen Manço için düzenlenen
program kapsam�nda; ilk olarak,
sanatç�n�n müze haline getirilen
Moda’daki evi ziyaret edildi ve
sonras�nda Bar�� Manço partisi

gerçekle�tirildi. Seçilen sanatç�n�n
özelliklerine göre çal��malar�n

planland��� etkinlikte; genel olarak
Manço’nun müzi�i, k�yafetleri, saçlar�,
ilginç tak�lar� incelendi. Düzenlenen
Bar�� Manço partisinde her çocuk

Manço kostümleri giyip tak�lar takt�. Çocuklar�n çok sevdi�i
“Arkada��m E�ek”, “Ay�”, “Domates, Biber, Patl�can”

�ark�lar�n�n dinlendi�i etkinlikte, ALEV’li minikler, “Arkada��m
E�ek” �ark�s�n� gupça seslendirerek etkinli�i sonland�rd�.

YemekveKültür dergisi rengârenk bir say� ile 27. say�ya
ula�t�. Derginin k�� say�s�, yazar Mario Levi’nin bir ev
s�cakl���ndaki yaz�s�yla ba�l�yor. Okuyanlar�, bir �abat
sofras�na davet eden Levi, sofray� hayali bir foto�raf�

tan�mlayarak anlat�yor. Bu gerçek bilgilerle dolu hayali
hikâyeden, daha sonra ba�ka bir sofraya geçiliyor. Bu

sofrada ise sadece “ekmek” var; Süleyman Bulut bu say�da
ekmekle ilgili deyimleri ve atasözlerini derledi.  Yeni say�da,

Fatih Mutfa��’na dair özel bir
makale var. Günay Kut ve Turgut

Kut’un çal��mas� olan “Fatih Sultan
Mehmet döneminde mutfak
kültürü” anlat�l�yor. Hocine

Benkheira’n�n “açl�k” üstüne
temellenen makalesi ise Fatih

Dönemi mutfa��ndaki zenginli�in
aksine, tasavvuf söyleminde

beslenmeye bakarken, Gazali’nin
nefsi tutma ile ilgili fikirlerini inceliyor
ve aç kalabilmenin erdemlerine dair

bu fikirleri yorumluyor: Jessica
Harris, dergiye özel olarak yazd���

makalesinde, Yeni Dünya diasporas�nda bulunan
Afrikal�lar’�n, ya�ad�klar� esaret ve s�k�nt�lara ra�men, �a��rt�c�
yöntemlerle yemek kültürlerini günümüze kadar de�i�meden
nas�l korumay� ba�ard���na de�iniyor. Bir di�er çal��mada ise

Maricel Presilla, Guatemala k�rsal�ndaki Mayalara özgü
kakao yap�m�n� anlat�yor.

Çocuklar Bar��
Manço oldu!
Özel Alev
Anaokulu
ö�rencisi

minikler, Ayın
Ünlüsü etkinli�i

kapsamında
Barı� Manço’yu

andı. Barı�
Manço

kostümleri
giyerek, takılar

takan çocuklara
ö�retmenleri
bıyık çizdi.

YemekveKültür kışa hazır

Yazarlar, okullar� ziyaret ediyor
Ara l�k ay�n da ba� la yan

''Ya zar lar Okul lar da''
pro je si nin mart ay�

et kin lik le ri kap sa m�n da, Ka -
d� köy il çe si nin ya za r� Yal vaç
Ural ö� ren ci ler le bu lu� tu. 6
Mart Sa l� gün kü ilk et kin lik
29 Ekim �l kö� re tim Oku -
lu'nda ger çek le� ti ril di. Okul
ana kü tüp ha ne si ve ana s� n� f�
ki tap l� �� n�n aç� l�� prog ra m� -
n�n ger çek le� ti �i top lan t� ya;
Ka d� köy �l çe Mil li E�i tim
Mü dü rü Fer �at Ayar, e�i tim
de net me ni �s ma il Can ve
pro je nin il çe ko or di na tö rü,
Ar-Ge Bi ri mi Üye si So ner Bi lim de ka t�l d�. Okul
ko ro su nun 29 Ekim �lkö�retim Okulu’nun okul
mar �� n� oku du �u prog ram da, aç� l�� ko nu� ma la r�n -
da, okul kü tüp ha ne si nin na s�l olu� tu rul du �u, ki tap
ve kü tüp ha ne nin öne mi, oku ma al�� kan l� �� n�n ge -
rek li li �i üze rin de du rul du.Ya zar Yal vaç Ural'�n,
ö� ren ci ler le ki tap ve ki tap oku ma üze ri ne gö rü� ve
de ne yim le ri ni içe ren bir söy -
le �inin yap t� �� et kin lik te,
okul ö� ren ci le ri ara s�n da
ger çek le� ti ri len Ki tap Oku -
ma, kom po zis yon ve re sim
ya r�� ma la r� na ka t� l�p ba �a r�
gös te ren ö� ren ci le re he di ye -
le ri veril di. Ana s� n� f� ö� ren -
ci le ri nin oku du �u �i ir ler ka t� -
l�m c� la r�n be �e ni si ni ka zan -
d�. Ural, ay n� gün Se mi ha
�a kir �l kö� re tim Oku lu'nda
da ö� ren ci ler le bu lu� tu. Ki -
tap la r� n� im za la tan ö� ren ci -

ler, Ural'a so ru sor ma im ka n� da bul du lar. Et kin lik -
te, okul ö� ren ci le rin den olu �an Çev re Ko ro su mi ni
bir kon ser de ver di. 

� 120 B�N Ö� REN C�
YA ZAR LAR LA BU LU �A CAK

�s tan bul �l Mil li E�i tim Mü dür lü �ü, ö� ren -
ci le re ele� ti rel bir ba k�� aç� s� ka zan d� ra rak, on -

la r� oku yan ve dü �ü nen
bi rey ler ola rak ha ya ta
ha z�r la mak ama c�y la
“Ya zar lar Okul lar da”
pro je si'' dü zen li yor. Pro -
je kap sa m�n da, ö� ren ci -
ler her ay�n ilk iki haf ta -
s� bir Türk ve ya dün ya
kla si �i, son ra ki haf ta lar -
da da ça� da� bir ya za r�n
ese ri ni oku ya cak. Türk -
çe ve Türk Di li ve Ede -
bi ya t� ders le ri nin oku ma
sa at le rin de bu ki tap la r�n
üze rin de söy le �i ler ya -
p�p ö� ren ci ler den ki tap -

lar hak k�n da ki dü �ün ce le ri al� na cak. Ki tap la r�
oku yan ö� ren ci le re ödül ola rak ise oku du �u ki -
ta b�n ya za r� ile ta n�� ma f�r sa t� ve ri le cek. Bu �e -
kil de ö� ren ci ler oku duk la r� ki tap hak k�n da ki
dü �ün ce le ri ni ki ta b�n ya za r� na ilet me f�r sa t� bu -
la cak. Ya zar lar Okul lar da Pro je si ile �s tan -
bul’da on bin ler ce ö� ren ci ye ula �� la cak. 

Her il çe de okur-ya -
zar et kin lik le ri ya p� la -
cak. �s tan bul �l Mil li
E�i tim Mü dür lü �ü ola -
rak 39 il çe de 80 e ya k�n
ya zar okul la ra da vet edi -
le cek. Ya zar lar Okul lar -
da Pro je si’nde ö� ren ci -
ler alt ge lir gru bun dan
se çi le cek ve on lar la bir -
lik te ai le le ri de pro je den
oku ma al�� kan l� �� ka -
zan ma nok ta s�n da ya rar -
la na cak.

Göztepe �lkö�retim Okulu 1. s�n�f
ö�rencileri, Vanl� depremzede

karde�leri için kitap ayraçlar� yapt�.
Rengârenk boyad�klar� ayraçlar�

okul arkada�lar�na satan minikler,
elde edilen geliri Van’a gönderecek.
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e mok ra si, her ta ba ka dan in sa n�n; özel lik le de
po li ti ka c�, ga ze te ya z� c� la r� n�n, ile ti �im ci le rin di lin -
den dü� me yen san ki bü yü lü bir söz cük ol du…
Her der de de va; bü tün ka p� la r� açan si hir li bir

anah tar gi bi sa bah tan ak �a ma, mev sim den mev si me,
se çim den se çi me aziz mil le ti mi ze ade ta sof ra s�n da ek -
sik ede me ye ce �i ek mek le e� de �er �e kil de su nu lu yor.
Do� ru su bes le yi ci bir de �e ri de var ki sü rek li gün dem -
de. 

Ol du �un dan ol ma d� ��n dan, ye ter li li �in den ve ya
ye ter siz li �in den, genç li �in den ya da ol gun lu �un dan
dem vu ru lan sev gi li de mok ra si me le �i nin yer yü zün de
çok es ki ta rih ler den be ri çe �it li ka l�p lar da gö rün dü �ü
bi li ni yor. An tik Yu nan’da ün lü Pe rig les ça ��n da ki de -
mok ra si re ji mi en es ki si sa y� l�r. Bu dil le re des tan an tik
uy gar l�k de mok ra si sin de Ati na l� lar üç ay r� ka te go ri de
yer al� yor du: Er kek Ati na yurt ta� la r�; son ra ikin cil de re -
ce de ka d�n lar… Bir de yurt ta� sta tü sün de ol ma yan
kö le ler. Kö le le rin sa y� s� da bel ki yurt ta� lar dan, ya ni de -
mok ra si nin ni met le rin den ya rar la nan Ati na l� lar dan da -
ha faz lay d�. An tik dö ne min ün lü fi lo zof la r� Sok ra tes ve
ö� ren ci si Pla ton da de mok ra si yi ha y�r la an maz lar.
Sok ra tes de mok ra si yi iyi ce kö tü ler, onun dü zey siz yö -
ne ti me yol aç t� �� n� söy ler. Her ne ise, bu de mok ra si
me le �i ne den se uzun yüz y�l lar yer yü zü nü terk et ti. Za -
man la in san l� �a ege men olan inanç sis tem le ri, Mu se -
vi lik, H� ris ti yan l�k, �s la mi yet ve Do �u As ya bu de mok -
ra si me le �iy le hiç bi ra ra ya gel me di. 

Ga li ba mo dern ça� top lum ha ya t� na, si ya sal re jim -
le ri ne de mok ra si me le �i, ön ce “hür ri yet” k� ya fe tiy le ye -
ni dün ya n�n y�l d� z� Ku zey Ame ri ka’da ve Fran sa’da ay -
n� y�l lar da ka nat ç�rp t�. Fran s�z ve Ame ri kan ih ti lal le ri,
hür ri yet ek se nin de olu �up dün ya ya ses len di. Bu hür ri -
yet �ar k� la r�n dan dev rin si ya sal gü cü Bri tan ya �m pa ra -
tor lu �u hiç ho� nut kal ma d�; onu ko va la mak ve te pe le -
mek için bir çok “kav ga”lar (!) dü zen le di.  Ne var ki hür -
ri yet na me le ri sür dü git ti, yay g�n la� t�. 

An la �� lan �n gi liz ak l� hür ri yet le kav ga n�n bey hu de
ol du �u nu k� sa za man da ke� fe dip, ona gü zel bir Ang -
lo sak son giy si si ha z�r la d� ve bu na de mok ra si ad� n� ver -
di. 19. yüz y� l�n so nun da ar t�k �n gil te re ada s� ve Ku zey
Ame ri ka bu giy siy le yer yü zün de gö rün dü ler. Bu ye ni
si ya sal mo de lin k� ta Av ru pa’s�n da yay g�n la� ma s� da ha
son ra d�r. De mok ra si re ji mi nin un sur la r�n dan bi ri olan,
bir den faz la si ya sal par ti li sis tem de böy le ce or ta ya
ç�k t�… Ama dik kat, de mok ra si nin hal le ri çok tur. Tek
de �il dir. �n gil te re de mok ra si si me� ru ti yet bi çi min de;
ABD’nin ba� kan l�k sis te min de yü rü yüp git mi yor mu?
Sos ya list de mok ra si de yok muy du? Sov yet ler Bir li �i
ve bü tün Do �u Av ru pa’da ya k�n y�l la ra ka dar sos ya list
de mok ra si uy gu la n� yor du. �im di bir le� mi� olan Al -
man ya’n�n Do �u’da ki re ji mi nin ad� “DDR” Al man ya
De mok ra tik Cum hu ri ye ti idi. Ba t� dün ya s� is te di �i ka -
dar “bun lar de mok ra si de �il” de sin, ora da da si ya sal
par ti ler var d�, se çim ler ya p� l� yor du ve adam lar ken di le -
ri ni sos ya list de mok ra si ola rak gö rü yor lar d�.

Yal n�z bu mu, “H� ris ti yan de mok rat” mo de li yok
mu? Hay di sos ya list de mok ra si yi ge çe lim, pe ki ”sos -
yal de mok ra si” ne ola cak? �im di bir de ile ri de mok ra -
si ç�k t�!

Bu ka r� ��k i� le ri b� ra ka l�m ve ge le lim va ta n� m� za. Bi -
zim co� raf ya m�z da bu i�, “hür ri yet” sev da s�y la ba� la -
m�� t�r. Na m�k Ke mal’in, Tev fik Fik ret’in hür ri yet fer yat -
la r� 1908’de “ilan-� hür ri yet”, ya ni me� ru ti yet re ji miy le
si ya sal ka l� ba dö kül me di mi? Hür ri yet söz cü �ü de -
mok ra si nin ana s� m� di ye sor ma l� ama, bu du rum da-
Cum hu ri yet ön ce lik ta �� maz m�-so ru su kar �� m� za ç� -
kar… Hür ri yet’in te cel li si hal k�n ege men li �i ise, bu
cum hu ri yet tir. Her ne ise biz sev gi li hür ri yet ve de mok -
ra si me lek le ri ne dö ne lim. Me rak edil me si ge re ken bu
kav ram la r�n kap sa m� de �il mi dir? Bu söz cük le rin kul -
la n�m s�k l� ��, sa bah ak �am tek rar lan ma s�, ha ya ta ge çi -
ril me dik çe ne de �er ta ��r? 

Me se la aziz hal k� m�z po li ti ka c� la r� �öy le bir s� na sa -
lar di ye dü� ku ru yo rum: Bü tün si ya sal par ti söz cü le ri,
tem sil ci le ri de mok ra si söz cü �ü nü kul lan mak s� z�n 1000
ke li me ile gö rü� le ri ni an lat ma l�… Se çim kam pan ya la -
r�n da de mok ra si söz cü �ü nün kul la n� m� na yer kal ma -
dan ko nu� ma �ar t� ge ti ril se ne olur? 

De mok ra si hiç ku� ku du yul ma s�n ki re fah top lu mu
re ji mi dir. Sa na yi, bi lim ve fi kir üre ti mi ne ka dar yük sek
ve ve rim liy se, de mok ra si de o ka dar kök lü olur. Bir ül -
ke ev ren sel uy gar l�k la ay n� tel ler den çal ma d�k ça, ay n�
stan dart lar la dü �ü ne me dik çe de mok ra si id di ala r� bir
an lam ta �� maz. Hat ta re jim ola rak ya �a na maz. De -
mok ra si sa n�l d� ��n dan çok da ha faz la ku ral lar ve di sip -
lin re ji mi dir. Ka nun lar, tü zük ler z�rt p�rt de �i� mez. �e hir
re ji mi dir. �e hir le rin de �e hir gi bi ol ma s� ge re kir. Me se -
la son suz bir imar hür ri ye ti yok tur. Ku ral d� �� dav ra n�� -
lar da bu lu nan lar için iki de bir af ka nun la r� ç�k maz. De -
mok ra si yi ya �a yan ge li� mi� ül ke ler de de her an de -
mok ra si den bah se dil me si ne, si ya si söy lem de bu �e -
kil de yer al ma s� na pek rast lan maz. Dur ma dan de mok -
ra si den söz et mek le ise de mok ra si ku rul maz. Bu re jim
ye te nek siz li �in, bil gi siz li �in kol gez di �i or tam da ya �a -
ya maz. De mok ra si nin be sin kay na �� ak�l, bil gi bi ri ki mi
her tür lü ni te lik li ya ra t� c� l�k ve üre tim dir. Si ya sal gün -
dem ni te lik sel ko nu la r� içer mi yor sa, de mok ra si bas -
ma ka l�p ve ya bo� söz ol mak tan kur tu la maz. 

Murat  KATOĞLU

D
● Sem ra ÇE LE B�

Si vas kat li am� da va s� n�n za man a�� m� na u� ra -
ma s� na tep ki gös te rip “�n san l� �a kar �� i� le nen
suç lar da za man a�� m� ol maz” di yen ler, da va s�

za man a�� m� na u� ra yan bir ba� ka kat li am�n ta kip çi -
si ol ma ya de vam edi yor. 16 Mart 1978’de �s tan bul
Üni ver si te si Ec za c� l�k Fa kül te si önün de bom ba l� ve
si lah l� sal d� r� so nu cu ölen 7 üni ver si te si ö� ren ci si ni
unut ma yan lar, kat li am�n 34. y� l�n da bü yük bir an ma
et kin li �i dü zen li yor. Ge çen y�l za man a�� m� na u� ra -
yan 16 Mart kat li am� da va s� n� iz le mek üze re bi ra ra -
ya ge len dö ne min üni ver si te ö� ren ci le ri nin olu� tur -
du �u 16 Mart Plat for mu, 16 Mart Cu ma gü nü ar ka -
da� la r� n�n kat le dil di �i yer de, �s tan bul Üni ver si te -
si’nin Be ya z�t’ta ki ta ri hi ka p� s� n�n önün de bu lu �a -
cak. 16 Mart’�n “An ti-fa �ist ö� ren ci gü nü” ol ma s� n�
is te yen Plat form, o gün ar ka da� la r� n�n kat le dil di �i
mey da na tem si li 16 Mart An� t� di ke cek.

� 16 MART ANI TI YEL DE ��R ME N�’NDE
YA PIL DI

16 Mart An� t�’n�, kat li am dan bir y�l son ra dün -
ya ya ge len Ka d� köy lü
genç bir hey kel t� ra�
yap t�. Yel de �ir me -
ni’nde ki atöl ye sin de
an� t�n son rö tu� la r� n�
ya par ken gö rü� tü �ü -
müz Da� han Yü rür ler,
ha ya t� bo yun ca Ka d� -
köy’de ya �a d� �� n� söy -
lü yor. 13 ya ��n da hey -
kel le ta n� �an sa nat ç�, bu
i�e na s�l ba� la d� �� n�
�öy le an la t� yor: “Biz o
za man Mo da’da otu ru -
yor duk. Bir Hey kel
Atöl ye si var d� ve ora da
Mi mar Si nan Üni ver si te si’nden 30’lu ya� la r�n da
a�a bey ler hey kel ya p� yor du. Git tim ka p� la r� n� çal -
d�m, atöl ye de ta k�l mak is te di �i mi söy le dim. Hü se -
yin Su na, Me tin Yel gin, Cenk Do �u sal’la bir lik te 13
ya ��n da hey ke le ba� la m�� ol dum. Maç ka’da Plas tik
Sa nat lar Li se si’ne git tim. Mi mar Si -
nan Üni ver si te si’ni de 10 se ne de bi -
tir dim. Bi rin ci gir dim, so nun cu ç�k -
t�m. Oku la gir di �im ilk y�l Ka d� köy
Ha c� �ük rü So kak’ta bir atöl ye aç -
t�m. O za man 19 ya ��n day d�m. 4 y�l
ora da kal d�k tan son ra Do lap de re’ye
geç tim ama ora y� sev me dim. Fi kir te -
pe’de bir atöl ye aç t�m. 3 y�l ora da
kal d�k tan son ra Yel de �ir me ni’nde ki
bu atöl ye yi aç t�m.”

� LEF TER VE ALEX’�N 
HEY KE L� N� DE YAP TI

Hey kel tra� Yü rür ler, ya �a d� ��
sem te de ve fa s�z kal ma m��, Ka d� köy
için bir çok hey kel yap m��. Ka d� köy Ev len dir me Da -
ire si önün de ki ka d�n hey ke li ni he nüz 18 ya ��n day -
ken ya pan Da� han Yü rür ler’in, Dün ya Emek çi Ka -
d�n lar Gü nü ne de niy le Ka d� köy Be le di ye si’ne ar ma -
�an et ti �i hey ke lin aç� l� �� da 8 Mart 2000’de ya p�l -
m��. Genç hey kel t� ra ��n Ka d� köy için yap t� �� önem -
li hey kel ler den bi ri de ya k�n za man da kay bet ti �i miz
fut bo lun or di nar yü sü ola rak bi li nen Fe ner bah çe li
Lef ter Kü çü kan don ya dis’in an� t�. Bu hey kel de Fe -
ner bah çe’nin ef sa ne fut bol cu su Lef ter’in hiç unu tul -
ma ya ca �� n� gös te rir ce si ne Ku� di li Par k�’ndan ge -
çen le ri se lam l� yor. Da� han Yü rür ler, Fe ner bah çe
fut bol ta k� m� n�n kap ta n� ve li der oyun cu la r�n dan
Alex’in hey ke li ni de yap m�� an cak he nüz hey ke lin
aç� l� �� ya p�l ma d�. 

� B�R DÖ NE M�N RU HU �Ç�N…
Ge nel de “pi ya sa” i� le ri yap t� �� n� söy le yen Ka d� -

köy lü hey kel t� ra�, 16 Mart An� t�’n� yap ma ya na s�l

ka rar ver di �i ni �öy le an la t� yor: “Ar ka da -
��m res sam Hu ri Ku ri�, 16 Mart pro -
je sin den bah set ti ve ben den bir
an�t ta sar la ma m� is te di. 16
Mart’ta ölen genç ler ve bir dö -
ne min ru hu için, sis tem li bir
�e kil de yok edil mi� bir ruh
için bu an� t� yap ma ya ka rar
ver dim. Bu pro je nin en çok
ho �u ma gi den ta ra f� si vil
bir ini si ya tif ta ra f�n dan
ger çek le� ti ri li yor ol ma s�
ve bu i�in ka l� c� ol ma ma s�.
Biz bir ey lem ger çek le� ti -
re ce �iz. Ta bii ki ka l� c� ol -
ma s� n� is te rim ama so nuç ta
ik ti da r�n be lir le di �i yer ler -
de, on la r�n is te di �i an�t lar
ser gi le ni yor. On la r�n is te me -
di �i bir an� t� ka mu sal alan da
yer le� tir mek ben ce çok önem li.
Çün kü so kak lar he pi mi zin.”

D a �  -
han Yü rür ler, sa� yum -
ru �u ha va da bir genç
for mun da ta sar la d� ��
hey ke lin “Biz bu ra day -
d�k ve bu ra da y�z” de -
mek an la m� na gel di �i ni
be lir ti yor ve ek li yor:
“Ta ri hi bel lek üze ri ne
bir an�t. Bir d�� me kân
an� t� n�n böy le bir mis yo -
nu ol ma l� ve ben bu mis -
yo nu ta �� d� �� n� dü �ü nü -
yo rum. ‘Biz bu ra day d�k,
bu ra da y�z’, ge le cek ne -

sil ler bu nu unut ma s�n” di yor.”
� SO KA �A ANIT D�K MEK,

�AR KI SÖY LE MEK G� B�
Ka d� köy lü hey kel t� ra� Yü rür ler, 16 Mart Cu ma

gü nü mey da na an� t�n yer le� ti ril me si s� ra s�n da bir
mü da ha le ol ma s� du ru mun da �a ��r ma -
ya ca �� n� da söy lü yor: “Biz bir tep ki ya -
rat mak için di ki yo ruz o an� t�. So nuç ta
biz o an� t� o mey da na dik mek le yü küm -
lü yüz. Vic da ni so rum lu lu �u muz bu.
On la r�n so rum lu lu �u da o an� t� ora dan
kal d�r mak bel ki ama ben ne den kal d�r -
d�k la r� n� bil dik le ri ni san m� yo rum. As -
l�n da so ka �a bir an�t koy mak, so kak ta
�ar k� söy le mek gi bi. Ama an�t lar ve
hey kel ler o ka dar dev let le� mi� ki da ha
bü yük bir tep ki gö re bi li riz. Teh dit ola -
rak gö rü le bi lir.” 

Da� han Yü rür ler, bu an� t� yap mak -
la vic da ni bir tat min ya �a y�p ya �a ma d� -
�� yö nün de ki so ru mu za ise çok net ce -

vap ve ri yor: “Evet. Za ten onun için ya p� yo rum. Bir
�ey ler yap mak la z�m, böy le git mez!”

Türkiye’de bulunan 384
cezaevinde 124 bini
a�kın insan tutuklu

yargılanıyor. Tutuklanan
insanlar arasında

avukatlar, gazeteciler,
akademisyenler,

milletvekilleri kadar
dikkat çeken bir ba�ka

grupsa ö�renciler!
Tutuklu ö�rencilerle

ilgili net bir rakam
bulunmasa da; ÇHD
(Ça�da� Hukukçular
Derne�i)’nin ve CHP
milletvekili Hüseyin
Aygün’ün raporuna

göre aralık ayında
tutuklu ö�renci sayısı

500 civarındaydı. Ancak
hâlâ devam etmekte

olan tutuklamalarla bu
sayı �u günlerde 600′e

yakla�tı. Tutuklanan birçok ö�rencinin
devamsızlıktan kalması ve Yüksek Ö�retim

Kurulu’nun disiplin yönetmeli�ine göre
kayıtlarının silindi�i gerçe�ini göz önüne

alırsak bu sayının görünenden fazla
oldu�unu söyleyebiliriz. Tutuklu

Ö�rencilerle Dayanı�ma �nisiyatifi,
cezaevlerindeki tutuklu ö�rencilerle

dayanı�ma için 22 Mart Per�embe 

ak�amı saat 19.00’da
Kadıköy Halk E�itim
Merkezi’nde bir
etkinlik düzenliyor.
Etkinlikte Seyyar
Sahne “Tehlikeli
Oyunlar” adlı oyununu
tutuklu ö�renciler için
oynayacak. Tiyatro
oyunu öncesinde ise
Bandista grubu bir
konser verecek. 
Ö�renci Gençlik
Sendikası (Genç-Sen)
ise bu gidi�ata ses
yükseltmek için
“Ö�renciler Kampüse,
Üniversiteler
Hapsedilemez!”
�iarıyla tutuklu
ö�rencilerle
dayanı�ma konseri
düzenliyor. 30 Mart

Cuma ak�amı Kadıköy Cafera�a Spor
Salonu’nda gerçekle�ecek konserde
Karde� Türküler, Bandista, Bajar, Entu ve
�smail Hakkı Demircio�lu, �arkılarını dört
duvar arasındaki ö�renciler için
söyleyecek. 19.00’da ba�layacak etkinlikle
ilgili ayrıntılı bilgiye; 0554 337 91 04 / 0212
292 31 48 numaralı telefonlardan
ula�abilirsiniz. 

Sayıları 600’e yakla�an tutuklu ö�rencilerle dayanı�mak için
Kadıköy’de bir dizi etkinlik yapılacak. Tutuklu Ö�rencilerle

Dayanı�ma �nsiyatifi Kadıköy Halk E�itim’de tiyatro gösterimi,
Genç-Sen ise Cafera�a Spor Salonu’nda konser düzenliyor. 

Haydi, tutuklu öğrencilerle
DAYANI�MAYA!

BASMAKALIP
DEMOKRASi!

16 Mart ANITI Kad�köy’den!

16 MART 2012 Cuma günü, �stanbul
Üniversitesi’nin tarihi kap�s� önünde saat

13.00’te temsili 16 Mart An�t� yerle�tirilecek.
Sanatç� Orhan Alkaya’n�n okuyaca�� bas�n

aç�klamas�n�n ard�ndan Bandista müzik
grubunun dinletisi olacak. Bu y�lki anma

program� kapsam�nda “Zaman A��m�” adl�
sergi, Beyo�lu’nda üç ayr� mekânda aç�lacak.

Ada Sanat, Kar�� Sanat ve Rumeli Han C
Blok’ta düzenlenecek sergiye, farkl�

disiplinlerden 123 sanatç� eserleriyle kat�l�yor. 

16 Mart Cuma 18.00-20.00 aras� aç�l��lar�
yap�lacak sergiler 2 Nisan’a kadar
görülebilecek. 17 Mart Cumartesi günü ise
15.00-17.00 aras� Cezayir Saray� Toplant�
Salonu’nda “Anti-fa�ist Ö�renci Günü”
konusunda bir panel gerçekle�tirilecek.
Panele konu�mac� olarak 1960’lar�n Dev-
Genç Ba�kan� Ertu�rul Kürkçü ile birlikte
1970’lerin Dev-Genç Ba�kan� Bülent Uluer ve
bugünün ö�renci liderleri kat�lacak.
www.16mart1978.org

16 MART ANMA PROGRAMI

16 Mart 1978’de 7 ö�rencinin öldürüldü�ü katliamın 34. yıldönümünde
Beyazıt Meydanı’na temsili 16 Mart Anıtı dikilecek. Anıtı, katliam

oldu�unda henüz hayatta olmayan Kadıköylü genç heykeltıra� Da�han
Yürürler yaptı. Bu anıtı yapmanın vicdani sorumluluk oldu�unu söyleyen

Yürürler, anıtın “Biz buradayız” demek anlamına geldi�ini söylüyor. 

Ka d� köy Be le di ye si Sü rey ya Ope ra s�’nda
16 Mart Cu ma ak �a m� “Ope ra Afi� le ri
Ser gi si” aç� l� yor. Ka d� köy Be le di ye Ba� -

ka n� Se la mi Öz türk ve Dev let Ope ra ve Ba le si
Ge nel Mü dü rü Ren gim Gök men’in ka t� l� m�y la
aç� l�� ya p� la cak ser gi, 70 y�l l�k Türk ope ra ta ri -
hin de afi� ler le bir yol cu luk ni te li �in de. 

Ope ra Afi� le ri Ser gi si; 1941’den ba� la ya rak
kro no lo jik s� ray la dü zen len di. �lk yir mi y� l�n
ope ra la r� An ka ra’da “Dev let Kon ser va tu va r�”
ve son ra “Dev let Ti yat ro su” ça t� s� al t�n da tem -
sil edil di. 1960’tan iti ba ren “�s tan bul �e hir
Ope ra s�” tem sil le ri ba� l� yor. 1960’dan son ra ar -
t�k iki �e hir de ki ope ra tem sil le ri nin afi� le ri s� ra -
la n� yor. 1982’den ba� la ya rak �z mir Dev let Ope -
ra s�, da ha son ra Mer sin, An tal ya ve ni ha yet
Sam sun ope ra la r� n�n afi� le ri yer al� yor. �s tan bul
tem sil le ri nin 1969’dan son ra Dev let Ope ra s� ör -

güt len me si için de sür dü rül dü �ü afi� ler de gö rü -
lü yor. 1970’e ka dar “Dev let Ti yat ro su” ya p� s�
için de oy na nan tem sil le rin, bu ta rih ten son ra
Dev let Ope ra ve Ba le si Ka nu nu nun yü rür lü �e
gir me siy le ar t�k DOB lo go suy la ta sar lan ma ya
ba� la d� �� da yi ne afi� ler den iz le ni yor. Afi� ler
böy le ce ül ke miz de ki ope ra ör güt len me si nin za -
man için de ki �e kil len me si ni de bel ge li yor.

Ser gi de ki afi� ler, Ka d� köy Be le di ye si Sü -
rey ya Ope ra s� ele man la r� n�n ça ba la r�y la de �i �ik
ka nal lar dan el de edi le bil di. An cak top la nan
afi� le rin bir bö lü mü son de re ce y�p ran m�� t�.
Bun lar özen le ona r�l d�, ta ra ma la r� ya p�l d� ve
tek rar ba s� la rak ser gi len me ye ha z�r ha le ge ti ril -
di.

16 Mart Cu ma 18.00’de aç� l� �� ya p� la cak
ser gi, 21 Ni san’a ka dar Ka d� köy Be le di ye si Sü -
rey ya Ope ra s�’nda gö rü le bi lir. 

Kadıköy
Belediyesi
Süreyya
Operası,

ilk temsilini
1941’de veren

Türk opera
topluluklarının

70 yıllık
repertuvarını

‘Opera Afi�leri
Sergisi’ ile
hatırlatıyor.

OPERA TAR�H�NDE 
AF��LERLE YOLCULUK…
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31 Mar t-15 Ni san ta rih -
le rin de ya p� la cak
31.�s tan bul Film

Fes ti va li, bu y�l da si -
ne ma se ver le re 20’nin
üze rin de bö lüm de
200’ün üze rin de film den
olu �an prog ra m� n�n ya n�
s� ra ün lü ko nuk lar, us ta si -
ne ma c� la r�n ka t� la ca ��
söy le �i ile atöl ye ça l�� ma la -
r�, si ne ma ders le ri, us ta l�k
s� n�f la r� ve kon ser ler le do lu
iki haf ta va at edi yor.

Her za man ol du �u gi bi
si ne ma se ver le re ol duk ça
zen gin bir içe rik su na cak
fes ti val prog ra m�n da bu y�l
2011 ve 2012'nin ye ni ya -
p�m la r�n dan si ne ma n�n unu -
tul maz kla sik le ri ne ve us ta yö -
net men le ri nin ba� ya p�t la r� na seç me ler, Ocak
ay�n da Sun dan ce ve �u bat’ta Ber lin’de dün ya
prö mi yer le ri ni ya pan film ler den, Ulus la ra ra s�
Al t�n La le, Ulu sal Al t�n La le ve FA CE �n san
Hak la r� ya r�� ma la r� na, bel ge sel ler den ço cuk

film le ri ne uza nan ge ni� bir
yel pa ze de film ler iz le yi ci ler -
le bu lu �a cak. Fes ti val de,
�KSV’nin 40. y� l� için ha z�r -
la nan “Si ne ma ve Mü zik”
ba� l�k l� bö lü mün ya n� s� ra
“Dev ri min Fil mi ni Çek -
mek”, “Yu na nis tan’da
Ne ler Olu yor?”, “Bir Çin
Si ne ma Ge le ne �i: Wu Xi -
a”, “Ai le �çin de” gi bi ye -
ni bö lüm ler ve Mark

Cou sins’in The Story of Film:
An Ody ssey / Fil min Hi kâ ye si: Uzun ve Ma -
ce ra l� Bir Yol cu luk ad l� 15 sa at lik fil mi nin
özel gös te ri mi dik kat çe ki yor.

� 11 F�LM AL TIN
LA LE �Ç�N YA RI �A CAK

Ulus la ra ra s� Ya r�� ma bö lü mün de bu y�l
11 film Al t�n La le için ya r� �a cak. Ya r�� ma jü -
ri si ne ün lü yö net men Nu ri Bil ge Cey lan ba� -
kan l�k ede cek. Jü ri de bu lu nan di �er isim ler ise
oyun cu Hi am Ab bas, yö net men Bril lan te
Men do za, yö net men Cor ne li u Po rum bo iu ve
ga ze te ci El çin Yah �i. Ya r� �an film ler ara s�n da
en dik kat çe ki ci olan la r� ise bir kaç y�l ön ce
“Rep ri se” ile dün ya y� fet he den Nor veç li yö -
net men Jo ac him Tri er’in “Os lo, 31. au gust”,
Már qu ez’in o� lu Rod ri go Gar ci a’n�n iki
oyun cu su na Os car aday l� �� ge ti ren “Al bert
Nobbs”, Ga el Gar ci a Ber nal’li “Lo ne li est Pla -

net” ve “Red Ro ad”, “Fish Tank” gi bi film le -
riy le ba ��m s�z si ne ma da ha t� r� sa y� l�r bir ün
ka za nan An dre a Ar nold’�n Brontë uyar la ma -
s� “Wut he ring He ights”.

Ulu sal Ya r�� ma bö lü mün de ise 3′ü Tür ki -
ye, 4′ü Dün ya prö mi ye ri ni ger çek le� ti re cek
olan 12 film ya r� �a cak. Ya r�� ma film le ri d� ��n -
da yer li 5 film “Ya r�� ma D� ��”, 10 film “Ye ni
Tür ki ye Si ne ma s�”, 12 film ise “Bel ge sel ler”
ba� l�k la r� al t�n da gös te ri le cek. Ulu sal Ya r�� ma
jü ri si ne ya zar Mu rat han Mun gan ba� kan l�k
ede cek. Ber lin Film Fes ti va li’nden ödül le dö -
nen iki film “Te pe nin Ar d�” (Emin Al per)
ve “Lal Ge ce”nin (Re is Çe lik) ya n� s� ra Sarp
Apak, Ufuk Bay rak tar ve En gin Gü nay d�n’�n
ba� rol le rin de oy na d� ��, me rak la bek le nen Ze -
ki De mir ku buz fil mi “Ye ral t�” da Ulu sal Ya -
r�� ma’da ya r� �an film ler den ola cak.

� FES T� VAL B� LET LE R�
NE ZA MAN, NE RE DE?

�s tan bul Film Fes ti va li bi let le ri 17 Mart
Cu mar te si gü nü sa at 10.00'da sa t� �a ç� k� yor.
Si ne ma se ver ler bi let le ri ni At las, Be yo� lu, Ni -
�an ta �� City li fe (City's) ve Ka d� köy’de Rexx
si ne ma la r�n da aç� la cak gi �e ler den, Bi le tix sa -
t�� nok ta la r�n dan, Bi le tix ça� r� mer ke zin den
(0216 556 98 00) ve bi le tix.com'dan sa t�n ala -
bi le cek. Fes ti val de bi let fi yat la r�, tam 15 TL,
ö� ren ci ile 65 ya� ve üs tü si ne ma se ver ler için
9 TL ola cak. Fes ti val de haf ta içi gün düz se -
ans la r�n da ki in di rim li fi yat uy gu la ma s� bu y�l
da de vam ede cek; haf ta içi gün düz se ans la r� 5
TL. Fes ti va lin gös te rim le ri ge çen y�l ol du �u
gi bi Be yo� lu’nda At las, Fi ta� 1 ve 4, Be yo� lu,
Pe ra Mü ze si, Ni �an ta ��’nda City Li fe (City’s)
ve Ka d� köy’de Rexx ol mak üze re 7 sa lon da
ya p� la cak. Film le rin gös te rim sa at ler: 11.00,
13.30, 16.00, 19.00 ve 21.30. Fes ti va lin bü yük
il gi gö ren Ge ce ya r� s� Si ne ma s� gös te ri le ri bu
y�l da sü rü yor. Fes ti val sü re sin ce her cu mar te -

si ge ce si 24.00’te bir film iz le yi ci le re su nu la -
cak.

� FES T� VAL DE S� NE MA
ONUR ÖDÜL LE R�

�s tan bul Film Fes ti va li’nin 30 Mart Cu ma
ak �a m� Lüt fi K�r dar Ser gi ve Kon gre Sa ra -
y�’nda ya p� la cak Aç� l�� Tö re ni’nde si ne ma n�n
be� önem li is mi ne Si ne ma Onur Ödü lü tak dim
edi le cek. Si ne ma Onur Ödül le ri bu y�l Tür ki -
ye’den, si ne ma ya im za atan dört bü yük is me
ve ri li yor: Yö net men Ali Öz gen türk, Türk Si -

ne ma s�’n�n unu tul maz oyun cu la r� Ay �en Gru -
da ve Ha lit Ak ça te pe ile Tür ki ye'nin ilk ka d�n
si ne ma ele� tir me ni Se vin Ok yay. 2008’de
çek ti �i Li ver po ol gü zel le me si Za man ve �eh -
re Da ir’in ar d�n dan ye ni fil mi me rak la bek le -
nen us ta yö net men Te ren ce Da vi es de fes ti va -
lin aç� l�� tö re nin de Si ne ma Onur Ödü lü’nü al -
mak üze re �s tan bul’da ola cak bir di �er önem -
li si ne ma c�. �n gi liz yö net me nin, ba� ro lün de
Rac hel We isz’in yer al d� �� son fil mi The De -
ep Blu e Se a / A� k�n Ka ran l�k Yü zü 31. �s tan -
bul Film Fes ti va li Aç� l�� Fil mi ola rak gös te ri -
le cek. The De ep Blu e Se a fes ti val de ay r� ca
“Y�l la ra Mey dan Oku yan lar” bö lü mü kap sa -
m�n da iz le yi ci ler le bu lu �a cak. Te ren ce Da vi -
es, ay r� ca fes ti val kap sa m�n da bir de si ne ma
der si ve re cek. “Be lir siz li �in Key fi ve Teh li ke -
le ri” ba� l�k l� si ne ma der si, 31 Mart Cu mar te si
gü nü 16.00’da Sa lon’da ger çek le� ti ri li cek.

Ali Öz gen türk’ün 1981 y� l�n da çek ti �i bol
ödül lü At, Ay �en Gru da’yla Ha lit Ak ça te -
pe’nin bir lik te rol al d� ��, Er tem E�il mez’in
kült le� mi� Süt Kar de� ler ve Ay �en Gru da’n�n
‘Kam Ana’ ka rak te ri ni can lan d�r d� �� Ezel
Akay’�n Ha ci vat Ka ra göz Ne den Öl dü rül dü?
film le ri de fes ti val kap sa m�n da gös te ri le cek.

● Kadir �NCESU

Ar gu van’� sa de ce ül ke miz de �il, dün ya ta -
n� yor, tür kü le riy le... Ar gu van’da 2003 y� -
l�n dan be ri tür kü fes ti va li dü zen le ni yor.

Fes ti val iki y�l d�r da ulus la ra ra s� bo yut ta ya p� l� yor.
Çe �it li ül ke ler den ge len sa nat ç� ve grup lar Ar gu -
van’da ki Nâ z�m Hik met Mey da n�n da tür kü le ri ni
söy lü yor… Fes ti va li iz le me ye de sa de ce ül ke miz -
den de �il, yurt  d� ��n dan da tür kü dost la r� ge li -
yor… �s tan bul’da ki Ar gu van l� la r�n bü yük ço �un -
lu �u Ka d� köy’de ya �� yor. Ar gu van ve Köy le ri
E�i tim Kül tür Vak f� da Bos tan c�’da bu lu nu yor…
Ocak ay� içer sin de ya p� lan ge nel ku rul da ikin ci
kez va k�f ba� kan l� �� na ge ti ri len Meh met K� z�l da�
ile vak f�n ça l�� ma la r�, tür kü ler ve Ar gu van üze ri -
ne söy le� tik.

� Ar gu van ve Köy le ri E�i tim Kül tür
Vak f�'n�n ku ru lu� sü re ci ve ama c� n� an la t�r
m� s� n�z?

Vak f� m�z 1995'te ku rul du. Va k�f mer ke zi -
miz Ka d� köy il çe si Bos tan c� Ma hal le si Kü çük
Yol So kak 3/2 ad re sin de. Ar gu van kül tü rü -
nün, ya �a t�l ma s� na ve ya y�l ma s� na kat k� da bu -
lun mak Ar gu van l� lar ara s�n da sos yal, si ya sal,
kül tü rel ve eko no mik alan lar da ko lek tif ça l�� -
ma lar ya pa rak hem �e ri le ri miz ara s�n da da ya -
n�� ma n�n-ile ti �i min  sa� lan ma s�, ku rum sal ve
top lum sal bo yut lar da i� bir li �i ni güç len dir mek
ama c�y la ku rul du. 

� Vak f� n�z ne gi bi ça l�� ma lar ya p� yor?
Ar gu van kül tü rüy le il gi li çok sa y� da kül -

tü rel ça l�� ma lar ya p�l d�. Ar gu van
halk oyun la r� ki tap ve CD ha li ne
ge ti ril di. Ar gu van Ez gi le ri, Mu -
har rem Te miz ta ra f�n dan “Ar gu -
van Ez gi le ri1” ve “Ar gu van Ez -
gi le ri 2” ola rak no ta ya al�n d�. Ar -
gu van tür kü le ri ge ni� bir �e kil de
Hü se yin �a hin ve Sü ley man
Öze rol ta ra f�n dan ki tap ola rak
ha z�r lan d�. Ar gu van gi yim kül tü -
rü Vol kan As lan ta ra f�n dan ka le -
me al�n d�. Bu ça l�� ma lar vak f� -
m�z ta ra f�n dan is mi ge çen dost la -
r� m�z la or tak ça l�� ma so nun da
ha z�r lan d�. Bi zim ay r� ca 3 ay da

bir ç� kar d� �� m�z Ar -
gu van Ol gu su der gi -
miz var. Yük sek
okul da oku yan ih ti -
yaç sa hi bi 111 ö� -
ren ci mi ze, burs ola -
na �� sa� l� yo ruz. Ay -
r� ca Va k�f mer ke zi -
miz de ba� la ma, pi -
ya no, gi tar, ke man
da l�n da, uz man ö� -
ret men le ri miz den
kurs ve ril mek te dir. Va k�f mer -
ke zi miz de gün cel ko nu la ra,
ye ni ya y�n la nan ki tap la ra ili� -

kin pa nel ler söy le �i ler Ar gu -
van l� sa nat ç� dost la r� m�z dan
din le ti ler su nu yo ruz. Der nek
ba� kan la r�, ku ru cu la r� m�z, Ar -
gu van l� ya zar, sa nat ç� res sam
ga ze te ci, rad yo cu, te le viz yon cu
ve �a ir ler le za man za man bir
ara ya ge li yo ruz 

� Ar gu van'�n en önem li
de �e ri tür kü ler... Ar gu van tür -
kü le ri nin özel li �i ne dir?

Ana do lu’nun, co� ra fik an -
lam da kü çük olan böl ge si Ar gu van ulu sal ve
ulus la ra ra s� are na da ne den bu öl çü de bü yük
ol ma s� so ru su na ce vap, sev gi ve ho�gö rü yü en
ya l�n ve ber rak bi çim de, mü zik yo luy la in san -
la ra ak tar ma s� d�r.  Ar gu van a� z� tür kü ler de
kin, nef ret, �id det ve öç al ma y� bu la maz s� n�z.
Ya �a m�n içe ri sin den ç�k m�� olan Ar gu van a� -
z� tür kü ler bir çok mo tif le be zen mi� tir. Bu ez -
gi ler de her kes ken din den mut la ka bir �ey ler
bu lur. Ar gu van tür kü le ri: ba zen sev da ba zen
has ret, ay r� l�k, yok sul luk, fa kir lik, ba zen de
ac� la r�n, dert le rin, di le ge ti ril di �i mo tif ler den
olu �ur. 

� Ar gu van’� da an la t�r m� s� n�z, bil me -
yen ler için?

Ar gu van 1954 y� l�n da il çe ol du, 2700 ki �i
ya ��yor. �e hir d� �� na ve yurt d� �� na çok sa y� da
göç ver di. Ba� l� ca ge çim kay na �� ta r�m, hay -
van c� l�k ve mey ve ci lik. Ar gu van’da oku ma-
yaz ma ora n� ol duk ça yük sek. Ar gu van in sa n� -

n�n; Tür kü, Kür dü, Ale vi si,
Sün ni si hep si nin or tak pay -
da s� de mok rat, ça� da�, ay d�n
ve yü re �i in san sev gi siy le do -
lu ol ma s� d�r.

Önem li bir et kin li �i niz
de Ar gu van Tür kü le ri Ses
Ya r�� ma s�… 

Ge le nek sel ha le ge tir di -
�i miz Ar gu van Tür kü le ri Ses
Ya r�� ma s� ’n�n bu y�l 12.sini
ya pa ca ��z. Ama c� m�z Ar gu -
van tür kü le ri ni otan tik ya p� s� -
na uy gun ha liy le mü zik ka -
mu oyu na ta �� mak, Ar gu van
tür kü le ri ni ama tör ce söy le -
yen, se si ve ku la �� iyi olan ki -
�i le ri halk mü zi �i ca mi as� na
ka zan d�r mak ve Ar gu van halk kül tür ürün le ri -
nin der len me si ne kat k� da bu lun mak. Bu gü ne
dek bi rin ci olan ya r�� ma c� la r� m�z son ra ki y�l -
lar da, çe �it li rad yo, te le viz yon lar da prog ram
ya p� yor lar.  

� Dün ya da ben ze ri ol ma yan bir fes ti val
dü zen li yor su nuz: Ulus larara s� Ar gu van
Tür kü Fes ti va li… Bu y�l için ne ler plan l� yor -
su nuz?

2003'ten be ri dü zen le di �i miz bu fes ti val
ile ama c� m�z Ar gu van kül tü rü nün ya �a t�l ma s�,
ya y�l ma s�,  ge le cek ne sil le re ak ta r�l ma s� ve
da ha zen gin le� me si ni sa� la mak. Fes ti val, Ar -
gu van’a her alan da çok �ey kat t�, özel lik le Ar -

gu van’�n ka mu oyun da ta n� n�r l� �� n� sa� lad�.
Eko no mik alan da yi ne önem li öl çü de kat k�
verdi. Hep sin den önem li si çok sa y� da Ar gu -
van l� y�, Ar gu van kül tü rüy le ba r� ��k tür küse ve -
ri birara ya ge tiriyor. �e hir d� ��n da, ül ke d� ��n -
da ya �a yan hem �e ri le ri miz izin ve ta til le ri ni
fes ti va le gö re ayarl�yo. Fes ti va li mi ze halk
mü zi �i ala n�n da önem li yer le re gel mi�, ken di
alan la r�n da uz man ol mu� çok sa y� da sa nat ç�
dos tu muz ka t�l d�. Bu ra dan, bu gü ne ka dar ya -
p� lan fes ti val le ri miz de eme �i ge çen, eko no -
mik an lam da kat k� su nan tüm dost la r� m� za ve
ka t� lan bü tün sa nat ç� la ra siz le rin ara c� l� ��y la
bir kez da ha te �ek kür ede riz.  
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31. �stanbul Film Festivali için geri sayım ba�ladı. Otuzuncu
yılında 150 bin izleyiciye ula�an Türkiye’nin en büyük

sinema etkinli�i �stanbul Film Festivali’nin programı her
zaman oldu�u gibi bu yıl da dopdolu.

“Amac�m�z, Arguvan kültürünü ya�atmak”

Istanbul’a bahar filmlerle gelecek!Istanbul’a bahar filmlerle gelecek!Istanbul’a bahar filmlerle gelecek!Istanbul’a bahar filmlerle gelecek!Istanbul’a bahar filmlerle gelecek!Istanbul’a bahar filmlerle gelecek!
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● Haber ve Foto�raflar: Semra ÇELEB�

8Mart Dün ya Emek çi Ka d�n lar Gü nü 102.
y� l�n da, Ka d� köy’de dü zen le nen kit le sel
ka t� l�m l� mi ting le kut lan d�. Bu y�l da ge çen

y�l lar da ol du �u gi bi er kek le rin ka t�l d� �� ve ka t�l -
ma d� �� iki mi ting dü zen len di. Dev rim ci 8 Mart
Plat for mu’nun dü zen le di �i 8 Mart mi tin gi 10
Mart Cu mar te si ya p�l d�. Er kek le rin yo �un lu �u -
nun dik kat çek ti �i mi tin ge 500’ü a� k�n ki �i ka -
t�l d�. “8 Mart k� z�l d�r, k� z�l ka la cak” slo ga n�y la
Te pe Na uti li us’tan Ka d� köy �s ke le  Meydan�’na
yü rü yen kit le, sos ya lizm mü ca de le sin de ya �a -
m� n� yi ti ren ka d�n la r�n fo to� raf la r� n� ta �� d�.
Dev rim ci 8 Mart Plat for mu ad� na aç�k la ma y�
oku yan Gam ze Ke� kek, 8 Mart'�n ta rih çe si hak -
k�n da bil gi ver di, di re ni� te ki ka d�n i� çi ler ile
N.Ç. da va s� na de �in di. Ke� kek'in ar d�n dan
KESK'li ka d�n lar ad� na söz alan E�i tim-Sen 3
No'lu �u be Ör güt len me Sek re te ri Nur sel Tan r� -
ver di ise “Ka d�n so ru nu nu sa de ce ta ciz ve te ca -
vüz ile s� n�r la yan, er kek dü� ma n� yak la ��m lar
var. Biz ler ise er kek ar ka da� la r� m�z la omuz
omu za mü ca de le ede ce �iz” di ye ko nu� tu.

Mi tin ge ka t� lan Mal te pe Be le di ye si ta �e ron
i� çi le ri ve ME PA i� çi le ri ad� na er kek i� çi ler, bi -
rer ko nu� ma ya pa rak, di re ni� le ri ve ka d�n mü ca -
de le si hak k�n da ko nu� tu. Tu tuk lu ka d�n la r�n
me sa j� n�n okun du �u mi ting, P� nar Sa� ve Bil ge -
su Ere nus'un din le ti si nin ar d�n dan so na er di.
� B�N LER CE KA DIN KA DI KÖY’E AK TI

�s tan bul’da dü zen le nen en kit le sel 8 Mart
kut la ma s�, 11 Mart Pa zar gü nü ger çek le� ti ril di.
�s tan bul 8 Mart Plat for mu’nun dü zen le di �i mi -
tin ge sos ya list ler den fe mi nist le re, ya� l� lar dan
gen ci ne, Kürt ka d�n la r�n dan Ka ra de niz ka d� n� -
na, lez bi yen ve tran sek sü el le re ka dar ha ya t�n
fark l� alan la r�n da mü ca de le eden bin ler ce ka d�n
ka t�l d�. 

Hay dar pa �a Nu mu ne Has ta ne si önün de top -
la nan bin ler ce ka d�n, ka d� na yö ne lik �id de tin,
sa va ��n, po li tik ka d�n la ra yö ne lik gö zal t� la r�n
son bul ma s� n� ve tu tuk la nan la r�n ser best b� ra k�l -
ma s� n� is te di. Ka d�n eme �i nin gö rül me si ni is te -
yen ka d�n lar, 8 Mart’�n ka d�n lar için üc ret li izin
gü nü ol ma s� n� ta lep et ti. Bin ler ce ka d�n Türk çe
ve Kürt çe ya z� l� “Be de ni miz, eme �i miz, kim li -
�i miz için er kek ege men sis te me kar �� ya �a s�n
ör güt lü mü ca de le miz” pan kar t� ar ka s�n da Hay -
dar pa �a'dan Ka d� köy'e yü rü dü. Ka d�n lar yü rü -
yü� bo yun ca “Ya �am, ba r��, ada let”, "Ya �a s�n
ka d�n da ya n�� ma s�”, “Gö rün me yen emek se si ni
yük selt”, “Er kek vu ru yor, dev let ko ru yor” ve
“Ana y�z ba r�� tan ya na y�z”,  slo gan la r� n� at t�.

Ka d� köy Mey da n�'nda ki mi ting, say g� du ru -
�uy la ba� la d�. Kit le nin ka la ba l�k ol ma s� ne de -
niy le ala na gi ri� ol duk ça uzun sür dü. Ka d�n la r�n
slo gan la r� ve �ar k� la r�y la �en len dir di �i mi ting
ala n�n da ilk ola rak Kürt çe ko nu� ma ya p�l d�. Ko -
nu� ma lar ba� la d� �� s� ra da ya� mu run ya� ma s�
üze ri ne, kür sü nün üze ri ne bran da dan ça d�r ku -
rul du.
� ER KEK VE DEV LET ��D DE T� NE SON

Mi tin gin ana ko nu� ma s� n� �s tan bul LGBTT
Da ya n�� ma Der ne �i üye si Ey lem Ça� da� yap t�.
Ça� da�, “Bu gün bu alan da ki ka d�n lar, biz ler, ne
her gün ev de, i� te ver di �i miz emek için te �ek -
kür le ri ka bul et me ye ne de bu kür sü yü ya da ra -
hat ça do la �a ma d� �� m�z bu so kak la r� er kek ler -

den bir gün lü �ü ne dev ral ma ya gel dik” de di.
Er kek ve dev let �id de ti nin so na er di ril me si -

ni is te yen Ça� da�, ka d�n ci na yet le ri nin po li tik
ol du �u nu söy le di. Ai le nin ko run ma s� ve de -
vam l� l� �� n� te mel alan ve cin sel li �i üre me ye in -
dir ge yen iki li cin si yet sis te mi ve he te ro sek siz -
min, ka d�n la r� iki ke re vur du �u nu be lir ten Ça� -
da�, cin sel yö ne lim le rin yok sa y�l d� �� n� söy le di.

Ka d�n eme �i nin gü ven ce siz ol du �u nu be lir -
ten Ça� da�, “Yap t� �� m�z i� ler va s�f s�z sa y� l� yor.
Ay n� i�i ya pan er kek ler den dü �ük üc ret al� yo ruz
ve i� yer le rin de an cak bir nok ta ya ka dar yük se -
le bi li yo ruz. Üc ret li ça l�� sak da ça l�� ma sak da
ev de tüm ai le üye le ri nin ba k� m�, bes len me si,
giy di ril me si, evin çe kip çev ril me si, ya� l� lar la,
ço cuk lar la, has ta lar la il gi len mek hep si bi zim
tar t� ��l maz ve kar �� l�k s�z gö rev ve so rum lu lu �u -
muz ka bul edi li yor” de di.
� KADINLAR SAVA�TA DAHA ÇOK 

��DDETE U�RUYOR
Sa va� po li ti ka la r� na da tep ki gös te ren Ça� -

da�, “Er kek ege men zih ni ye tin yü rüt tü �ü sa va�
uza �� m�z da ve ya k� n� m�z da de vam edi yor. Sa -
va�, ka d�n la r�n da ha çok �id de te ma ruz kal ma -
la r� na, cin sel me ta ola rak kul la n�l ma la r� na,
mül te ci ko nu mu na dü �ü rül me le ri ne, da ha çok
yok sul luk ve se fa let içe ri si ne itil me le ri ne, da ha
faz la ta ci ze, te ca vü ze u� ra ma la r� na ne den ol -
mak ta d�r” di ye ko nu� tu. Ça� da�, “Kürt so ru nu -
nun di ya log ve mü za ke re yo luy la, e�it ve öz gür
yurt ta� l�k te me lin de çö zül me si ni is ti yo ruz” de -
di. Mi ting de, has ta tu tuk lu lar dan Ba k�r köy Ka -
d�n Ha pis ha ne si'nde bu lu nan He di ye Ak soy'un
gön der di �i mek tup okun du. Ka d�n lar, mek tu -
bun okun ma s� n�n ar d�n dan “Ka d�n tut sak lar
onu ru muz dur” slo ga n� n� at t�. Mi ting, fe mi nist
ka d�n gru bu, Roj da ve Van'dan ge len ka d�n
deng bej le rin sah ne al ma s� ve ya� mur al t�n da
çe ki len ha lay lar la so na er di.
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eçen ler de e�im le bir lik te bir ai le dos tu mu zun ce na ze -
si ne git mi� tik. Tüm ga ze te ler de say fa lar do lu su ve fat
ila n� ya y�n la nan önem li bir i�a da m�y d�. Ca mi av lu su
t�k l�m t�k l�m do luy du. �n san lar grup lar ha lin de bir le� -

mi� soh bet edi yor lar d�. Du ya bil dik le ri mi ze gö re her grup ta ki
ko nu ay r�y d�. Ki mi si haf ta so nu oy na nan der bi nin so nu cu nu
tar t� �� yor du. Ki mi si pi ya sa dan ve pa ra dan söz edi yor du. Ki -
mi si uzun za man d�r gör me di �i ar ka da� la r� n� gör mü�, hal ha -
t�r so ru yor du. Bir kaç grup ta ise es pri ler ya p� l�p ses li ve ya ses -
siz kah ka ha lar at� l� yor du.

Ce na ze tö re ni ne ka t� lan lar dan bir bö lü mü, mü te vef fa n�n
e�i ne ve ço cuk la r� na ba� sa� l� �� di le dik ten son ra ce na ze na -
ma z� na ka t�l ma dan ay r�l d�. Bir bö lü mü, na maz bi ter bit mez
ce na ze nin ce na ze ara c� na nak le dil me si ne omuz ver me den
ko �ar ad�m uzak la� t�. Kü çük bir bö lü mü ise, öy le zan ne di yo -
rum ki ya k�n ak ra ba lar d�; ce na ze yi, ara ca ta �� d�k tan son ra ay -
r�l d�. De fin için me za ra var d� �� m�z da ca mi av lu sun da gö rü len
ce ma atin 1/10’u bi le yok tu.

Eve dön dük ten son ra e�im, “Sa na bir va si yet te bu lun -
mak is ti yo rum. Ben ölün ce ga ze te le re ilan ver me. Ya k�n ar -
ka da� la r� m� bi li yor sun; on la ra söy le. Va k�f ta ki ar ka da� la r� m�
ha ber dar et. Bir de ak ra ba la ra bil dir” de di. He men iti raz et -
tim. “Al lah ge cin den ver sin ama sen ve ya ben öl dü �ü müz de
ilan ver mez sek dost la r� m�z, ar ka da� la r� m�z, ta n� d�k la r� m�z bi -
ze k� r� l�r lar” de dim. E�im, “O za man Na su hi A�a bey’in ce na -
ze tö re ni ni an�m sa” de di. Ka y�n va li de min üç k�z kar de �i da ha
var d�. �ki si ay n� an ne den ve ba ba dan, bi ri ise ök süz ka l�n ca
an ne le ri ta ra f�n dan eve al� n�p sa hip le ni len kü çük bir ço cuk tu.
Dört k�z bir ara da bü yü mü� ler. Ai le ye al� nan k�z ço cu �u na hiç
kim se ev lat l�k de me yip ken di öz k�z la r� ile bir tut mu� lar.  

Ev lat l�k al� nan ka ra ku ru ço cuk ser pi lip bü yün ce ma hal -
le de ki ba l�k ç� Na su hi’ye a��k olur. Na su hi’de ona. Ev len di ri lir -
ler. Ölüm on la r� ay� r�n ca ya dek çok mü te va z� ama sev gi do -
lu, hu zur lu ve mut lu ya �ar lar. Na su hi, s� cakkan l�, cö mert, yar -
d�mse ver, yü zü hep gü len, do� ru söz lü, mert bir de li kan l� d�r.
Ma hal le de her ke sin yar d� m� na ko �ar. Kim öl se ce na ze si ile
ai le den mi� gi bi il gi le nir ve el le riy le me za ra yer le� ti rir. Ge ce
sa ba ha ka dar av la d� �� ba l�k la r�n bir bö lü mü nü sa hil de sa tar,
bir bö lü mü nü de ma hal le de ki yok sul la ra ve dost la r� na pay
eder. Bir gün ba ba s� ölür, Ru me li hi sa r�’na en ya k�n olan A�i -
yan Me zar l� ��’na def ne di lir. Na su hi, gün ler ce ça l� ��p pa ra bi -
rik ti re rek ba ba s� n�n ya k� n�n da ken di si ne de bir ki �i lik me zar
ye ri sa t�n al�r. On y�l ka dar son ra ma hal le de ök süz ka l�p, ba -
l�k ç� l�k ya pa rak ge çin me ye ça l� �an 16 ya ��n da ki bir de li kan -
l� ge çir di �i bir ka za so nu cu ölür. Ölen kim se siz ço cu �un sa -
hi bi he men Na su hi olur. Ken di kar de �iy mi� gi bi ce na zey le il -
gi le nir ve ken di ma hal le le ri ne, A�i yan Me zar l� ��’na def net mek
is ter. Fa kat me zar l�k dol mu� tur ve ar t�k ye ni me zar ye ri ve ril -
me mek te dir. Na su hi’nin gön lü o ço cu �u uzak la ra gön der -
me ye ra z� ol maz; hiç te red düt et me den de li kan l� y� ken di si için
al d� �� me za ra gö mer. E�im ve tüm ku zen le ri Na su hi’ye “Na -
su hi A�a bey” di ye rek bü yü mü� ler dir. O da on la ra ger çek bir
a�a bey gi bi sa hip len mi� tir. Ben de onu “Na su hi A�a bey” di -
ye ta n� m�� t�m. Bun dan bir y�l ön ce öl dü. Ce na ze si do �up bü -
yü dü �ü, önün den ba l�k tut tu �u, na maz dan son ra ar ka da� la -
r�y la bu lu �up soh bet et ti �i Ru me li hi sa r� Ca mi i’nden kal d� r� la -
cak t�. Ru me li hi sa r� e�i min de ma hal le si ol du �u için za man
za man ay n� ca mi de ce na ze tö ren le ri ne ka t� l� r�z. Her se fe rin de
ce na ze ara c� ca mi ye ya k�n park ye rin de du rur, ce ma at ce na -
ze yi ara ca ta ��r ve A�i yan Me zar l� �� önün de in di ri lip def ne di -
lir. Ca mi ile me zar l�k ara s� 600-700 met re dir. 

Na su hi A�a bey’in ce na ze na ma z�n da ne re dey se genç,
ya� l�, Ru me li hi sa r�’n�n tüm yer li le ri ve es na f� var d�. Na maz k� -
l�n d�k tan son ra hiç ay r� l�p gi den ol ma d�. Ta but ce ma at ta ra -
f�n dan omuz lan d�. Hiç kim se bir uya r� da bu lun ma d� �� hal de
ce ma at, bek le yen ce na ze ara c� na de �il, me zar l� �a do� ru yol
al ma ya ba� la d�. Ta but omuz lar da de �il el ler üs tün de uçar gi -
bi me za ra ta �� n� yor du. E�im, “Ha t�r la d�n m�, Na su hi A�a bey
için hiç bir ilan ve ril me mi� ti. Ge len le rin hep si onu se ven ler di.
Bir de bu gün kü ce na ze yi an�m sa. Öy le zan ne de rim ki, tö re -
ne ka t� lan la r�n ol sa ol sa an cak yüzde 10’u ger çek se ven ler di.
yüzde 90’� i� ili� ki si ve ya sos yal ili� ki ne de niy le, ‘ay�p ol ma -
s�n’ di ye ha t�r için ge len ler di. Bel ki iç le rin de, ‘Öle cek bu gü nü
mü bul du; önem li i� le rim kal d�’ di ye k� zan lar bi le ol mu� tur”
de di. Ni te kim ce na ze ye ge len le rin bir bö lü mü bek le mek ten
ya k� n� yor du, bir bö lü mü grup lar ha lin de gü lü �ü yor du. Gü lü -
�en ler, soh bet eden ler, bek le mek ten ya k� nan lar na maz dan
ön ce ve ya he men son ra ay r�l d� lar. Ölüm ger çe �i ni, ce na ze yi
ve öbür dün ya y� hiç dü �ün me den i� le ri ne ko� tu lar. Oy sa ki
e�er dü �ü nü lür se her ce na ze tö re ni biz ler için de rin bir ders -
tir. Zo ra ki ge len, s� k� lan, i�i ni ih mal et mek zo run da kal d� �� n�
dü �ü nen her ka t� l�m c� et ra fa olum suz ener ji ya yar. Mu sal la ta -
��n da ki ce na ze nin ih ti ya c� ise, olum lu ener ji nin ya rat t� �� hu zur
or ta m�n da, sev giy le öbür dün ya ya yol cu edil mek tir. 

E�i min is te �i ni ger çek çi bu lu yor ve say g�y la kar �� l� yo rum.
Ama ben ölün ce ga ze te le re ilan ve ril sin mi, ve ril me sin mi;
�im di de rin de rin bu nu dü �ü nü yo rum.   

G
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Haf ta lık sü re li ye rel ga ze te

YA YIN KU RU LU

Kadriye KASAPOĞLU
Arife ÇALLIOĞLU - Burcu BİTLİS

ÖN CE SEV Gİ �

NASUH� A�ABEY

�stanbul’da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Kadıköy’de yapılan mitinglerle kutlandı. 10 Mart Cumartesi günü
erkeklerin de katıldı�ı miting sönük geçerken, 11 Mart Pazar günü düzenlenen mitinge on bine yakın kadın katıldı.

�enlik havasında geçen ve ‘Ya�am, Barı�, Adalet’ talebinin öne çıktı�ı mitingde kadınlar, 8 Mart’ın ücretli izin günü olmasını,
tutuklanan kadın sendikacı, yazar ve gazetecilerin serbest bırakılmasını, kadın eme�inin sömürüsüne son verilmesini,

haksız tahrik indiriminin kaldırılmasını istedi. Rengârenk bayraklar, dövizler ve pankartlar ile ziller, tefler ve bando
takımlarının oldu�u kortejlerde cadı ve kırmızı ba�lıklı kız kostümleri giyen, gelinlikle yürüyen kadınlar dikkat çekti.

Kadınlar Kadıköy’den haykırdı:Kadınlar Kadıköy’den haykırdı:Kadınlar Kadıköy’den haykırdı:Kadınlar Kadıköy’den haykırdı:Kadınlar Kadıköy’den haykırdı:Kadınlar Kadıköy’den haykırdı:
‘YAŞAM‘YAŞAM‘YAŞAM‘YAŞAM‘YAŞAM‘YAŞAM
BARIŞBARIŞBARIŞBARIŞBARIŞBARIŞ
ADALET’ADALET’ADALET’ADALET’ADALET’ADALET’
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● Mustafa SÜRMEL�

Ka d� köy’de kent ya �a m� n�n da ha ça� da� ve
ya �a n� l�r ol ma s� için ça l�� ma lar de vam edi -
yor. Kent li nin mut lu lu �u, es na f�n mem -

nu ni ye ti nin art t� r�l ma s� ad� na Ka d� köy Be le di -
ye si ta ra f�n dan ger çek le� ti ri len uy gu la ma lar
va tan da� tan da tam not al� yor. Son ola rak kent -
te ki i� yer le ri ne yö ne lik ye ni bir uy gu la ma ba� -
la t�l d�. Ka d� köy Be le di ye Ba� kan Yar d�m c� s�
Hu lu si Özo cak, Ka d� köy es na f� n�n e�it re ka bet
�art la r�n da ça l�� ma s� n�n önü nü aça cak
ye ni bir uy gu la ma y� ba� lat t�k la r� n�,
i� yer le ri aç� l��-ka pa n�� sa at le ri ne çe -
kidü zen ge tir dik le ri ni söy le di.  Özo -
cak, en ta n�n m�� mar ka la r�n �u be le -
ri nin yer al d� �� ve dün ya n�n en bü -
yük 4. cad de si se çi len Ba� dat
Cad de si’nin 24 sa at ya �a yan bir
böl ge ol ma s� için de ilk ad� m�
at t�k la r� n� aç�k la d�.

Ba� kan Yar d�m c� s� Hu lu si
Özo cak yap t� �� aç�k la ma da; Ka -
d� köy Be le di ye si’nin, ge li �en
eko no mik ya p� ve �e hir ci lik ih ti -
yaç la r� n� da göz önün de bu lun du -

ra rak yap t� �� dü zen le me ler le ana ar ter ol ma yan so -
kak ve cad de ler de ki bü fe le rin 06:00-02:00 sa at le ri

ara s�n da; Bü yük �e hir Be le di ye En cü me ni ka ra r�
d� ��n da ka lan ma �a za, çan ta c�, ayak ka b� c�,

mo bil ya c�, elek tro nik ve elek trik li e� ya sa -
t�� ye ri, he di ye lik e� ya, ki tap, k�r ta si ye ve
di �er pe ra ken de sa t�� ya pan i� yer le ri nin
08:00 ile 22:00 sa at le ri ara s�n da ça l� �a ca -
�� n� kaydetti. Ku yum cu lar ve dö viz bü ro -

la r� n�n ge nel gü ven lik aç� s�n dan fark l� l�k -
la r� ne de niy le aç� l�� ka pa n�� sa at le ri -

nin ay nen de vam ede ce �i ni
vurgulayan Özocak, Ba� dat
Cad de si’nde ki ku yum cu la -
r�n Pa zar gün le ri Bü yük �e -
hir Be le di ye En cü me -
ni’nin 13.05.2008 ta rih
910-896 sa y� l� ka ra r�n da -
ki ted bir le ri ve il gi li ku -
rum lar dan izin al�m la r�
ha lin de ça l� �a bil me le ri -
nin Be le di ye En cü me -

ni’nin top lan t� s�n da oy bir -
li �iy le ka bul edil di �i ni söy le di.

�l çe nin ba z� böl ge le rin de i� ye ri

aç� l�� ka pa n�� sa at le rin de so run ya �an d� �� n�, Be le di -
ye le rin bir gö re vi nin de ti ca ret ha ya t� n�n önü nü aç -
mak ve on la r�n re ka bet or ta m�n da ça l�� ma la r� n� sa� -
la mak ol du �u nu söy le yen Hu lu si Özo cak, yet ki böl -
ge le rin de yap t�k la r� uy gu la ma lar la hak s�z re ka be ti
ön le me ye ça l�� t�k la r� n� ifa de et ti. Va tan da ��n ve es -
na f�n mut lu lu �u nun ken di le ri için önem li ol du �u nu,
va tan da �� ve es na f� dü �ü ne rek ça l�� ma yap t�k la r� n�
be lir ten Özo cak, kent hu zu runu ko ru yu cu ön lem ler
al d�k la r� n�, ça l�� ma la r�n Ka d� köy �l çe Em ni yet Mü -
dür lü �ü’nün de kat k� la r�y la sürdü�ünü vur gu la d�. 

� BA� DAT CAD DE S� UNU TUL MA DI
Aç�k la ma s�n da dün ya n�n 4. bü yük cad de si se çi -

len Ba� dat Cad de si’nin de ad� na ya k� ��r �e kil de dü -
zen len me si için ça l�� ma yap t�k la r� n� ve böl ge nin 24
sa at ya �a yan bir yer ol ma s� ad� na önem li ad�m lar at -
t�k la r� n� söy le yen Özo cak, “Ba� dat Cad de si dün ya -
n�n 4. bü yük cad de si se çil di. Ora da ad�m ba �� ta be -
la, stant ol ma ya cak, va tan da� ra hat yü rü ye cek. Ba� -
dat Cad de si’nin 24 sa at ya �a yan bir böl ge ol ma s�
için de ye ni uy gu la ma la r� ha ya ta ge çir dik. Ba� dat
Cad de si’nde es na f�n 08.00’den 22.00’ye ka dar ça l� -
�a bil me si nin önü ne aç t�k. Ka d� köy, ça� da� in san la -
r�n ya �a d� �� ku ral l� bir kent. Ku ral lar çer çe ve sin de
24 sa at ya �a ma y� bi lir” de di.

� PARANOYA
Paranoya, a��r� endi�e veya korkuyla
karakterize edilen, s�kça mant�ks�z
kuruntularla bilinen bir rahats�zl�kt�r.
Kelime Yunanca'da, “Paranous =
Düpedüz delilik” anlam�na gelir (para =
d��arda; nous = ak�l, akl�n� kaç�rma) ve
terim geçmi�te kuruntu, delirme
durumlar�n� ifade etmek için
kullan�lm��t�r. Paranoya ço�u zaman
�izofreni gibi psikotik hastal�klarla iç
içedir. Bununla birlikte seyrek olarak,
paranoyak ki�ilik bozuklu�u gibi,
psikotik olmayan, di�er durumlarda da
gözlenebilir.
Paranoya, bireyin herhangi bir olay
kar��s�nda olay�n olu�umundan farkl�
olarak geli�ebilece�ini kendi içerisinde
canland�rma yolu ile öne sürdü�ü ve
s�n�rs�z say�da çe�itlendirebilece�i hayal
ürünlerinin tümüdür.
Halk aras�nda, paranoya deyimi,
genellikle bir �ahs�n, çevresindekiler
hakk�nda a��r� �üphecili�ini tan�mlamak
için kullan�l�r. Böyle bir ki�iye yap�lan
tavsiyeler, iyi niyetli bile olsa, o ki�i
taraf�ndan kötü niyetle yap�lm�� olarak
alg�lan�r. Ba�kalar�n�n kendisi hakk�nda
komplo yapt��� kuruntusuna kap�labilir,
kendilerine veya mülklerine kar�� bir

tehdit oldu�u endi�esi içine dü�er. Bu
dü�ünceler, o �ah�sa büyük rahats�zl�k
verir. Çevresindekiler de, bu durumdan
rahats�z olur. Paranoya, deyim
yerindeyse ki�iye hiç ummad��� anda
devaml� süren rahats�zl�k vererek
kuruntular�n�n gerçekle�ece�i
dü�üncesiyle her daim s�k�nt� ya�at�r.
� D�N VE POL�T�KA
PARANOYAKLARI
Normalde ki�inin çevresiyle
etkile�iminden dolay� bireysel olarak
incelenen ‘Paranoya’ kavram� ça��m�zda
art�k toplumun bütün gruplar� içine
yay�l�p paranoyak davran��lar gösteren
bireylerde olan ‘Ben ve ba�kas�’ durumu
art�k toplu olarak ‘Biz ve di�erleri’
durumuna döndü. �u an sinemalarda
gösterimde olan “J. Edgar” filminde
biyografisi verilen FBI ba�kanl��� yapm��
olan J. Edgar Hoover’�n hayat�nda da
bahsetti�imiz bir durum söz konusu
biraz da. Bu paranoyak tutumdaki
ki�ilerin konumlar� yükseldikçe ne kadar
vahim durumlar yaratt���n� gördük ve
toplumda fi�leme ve ötekile�tirmenin
babalar�ndan birini izledik filmde. Bu
paranoya durumu her zaman gücün
oldu�u politikada ve di�er bir güç olan
din tacirlerinde de görülmekte hâlâ.

Gücü elinde bulundurmaya yönelik
biny�llard�r çal��an politika ve din
dönü�ümünü bu yönde yap�p cahil
insanlar�n kontrolüne girmesiyle ‘Biz ve
di�erleri’ durumuna evrilen bu modern (!)
toplumun yeni s�n�rlar�na miliyetçilik te
eklenince yeni toplu paranoyalar ba�lad�.
Evrimini tamamlayanlar Ogün Samast
gibi faili “me�hur” cahilleri veya
“Cübbeli” gibi mutantlar� yaratt�.
Kafam�za popüler kültür ve araçlar�yla
kaz�nan yeni ö�retiler ve toplu
paranoyalar sayesinde art�k yeni kal�plar
edindik. Örnek olarak ‘Arap=Terörist ‘ bu
kal�plar�n sonucu. Politikac�lar�n sürekli
koltuklar�ndan olaca�� dü�üncesi
paranoyaya dönü�üp kendilerini
koltuklar�ndan edecek ki�ileri yok etme
çal��malar� kendi içsel paranoyalar�ndan
ba�ka nedir ki? Cezaevindeki yüzlerce
yazar�m�z bunun bir kan�t� de�il de
nedir? Bu yanl�� tutum sadece
ba��m�zdakilerde olan durum de�il
elbette. Siyasi iktidara gelecek her
partinin bu davran���n ayn�s�n�
gösterece�ini bilmek daha ac� bir durum
belki de. Y�llard�r ülkemizdeki ihtilaller ve
faili meçhuller (?) Türk toplumunu
yaln�zca ürkek bir hale getirmemi� art�k

politik hareketlerini be�enmese bile
sadece güçlü oldu�unu dü�ündü�ü
siyasilerin pe�inde ko�an koyunlara
çevirmi�tir ne yaz�k ki. Din paranoyas�n�n
ise dünyaya yay�ld���n� söylesek yalan
olmaz. Her dinin mensubu kendisinin

daha inançl� ve vaat edilen cennette
daha konforlu ve daha hurili mekanlar
içerisinde olaca��na inand�r�lm�� ve di�er
dinler bazen neredeyse inançs�zlarla e�it
de�erlendirililiyor art�k. Ça��m�z�n atom
ça�� oldu�u söylense bile art�k ça�
“Kendin gibi olmayan� ne yaparsan yap
yok et “ ça��.  

� SI�INAK
Dünyan�n sonunun gelece�ini dü�ünsen,
aileni koruyabilmek için bir s���nak
yapsan ve davran��lar�na e�in de dahil
olmak üzere kimse anlam veremese ve
herkes deli oldu�unu dü�ünürken ya

gerçekten de dünyan�n sonu geliyorsa,
kim kimi korumal�? Curtis LaForche, e�i
ve 6 ya��ndaki i�itime engelli çocu�u ile
birlikte Ohio'da bir kasabada ya�ayan,
kum madeninde ekip �efi olarak çal��an
birisidir. E�i Samantha ise, e�ine destek
olabilmek için hafta sonlar�nda kurulan
bitpazar�nda el yap�m� ürünler satan bir
ev han�m�d�r. Hayatlar� normal rutininde
giden ve mutlu bir aile yap�s�na sahip
olan çiftin ya�amlar�; Curtis'in dünyan�n
sonunu getirece�ini dü�ündü�ü bir
f�rt�na ile ilgili korkunç rüyalar görmesi,
bu rüyalar�n verdi�i yo�un anksiyeteden
kurtulabilmek ve ailesini koruyabilmek
için s���nak in�a etmeye ba�lamas�yla
farkl� bir yöne do�ru gider. Curtis'in bu
aç�klanamaz davran��lar�; e�ini,
kom�ular�n� ve i� arkada�lar�n�
endi�elendirmeye ba�lar. As�l korunmas�
gereken Curtis mi, yoksa yakla�makta
olan f�rt�na m�d�r? “SI�INAK” konu
olarak Curtis’in paranoyalar� üzerinde
dönse de filmi di�er filmlerden ay�ran
belirgin birkaç özelli�inden dolay� ç�tas�n�
baya�� bir yukar�da tutmay� ba�ar�yor.
Merkezine ald��� metaforlara biraz da
ters dü�ecek �ekilde bir final yapsa da
sonuna kadar izlenmeyi hak ediyor. Zira
Curtis’in rüyalar�n�n ve korkular�n�n
merkezine ald��� korumac� içgüdü
asl�nda ekonomik kriz ve bunun getirdi�i
güvensizlik kaynakl� olup �u anda
Amerika’daki genel güvensizli�in bir
yans�mas� asl�nda. Curtis’in ba�lang�çta
onu en çok koruyacak olan köpe�inden
kurtulmas� da bu uzant�lardan biri. Bu
durumu 9/11 sonras� güvensizli�inin bir
uzant�s� oldu�unu söylemek mümkün.
Curtis Amerika’n�n büyük ço�unlu�unu
olu�turan sosyal statüye sahip ve ilk
olarak köpe�inden kurtulup kendi
ailesini kendi imkânlar�yla korumaya
çal���yor. Film her ne kadar bu anlat�m
merkezinde yer alsa da filmin ç�tay�
yükseltme nedeni bu alt metinsel ö�eler
de�il anlat�m biçimi oluyor. Filmde yer
alan devaml� ve dozunda kullan�lan
müzik, gerilimin dengesini kuran

anlat�mla birle�ince, 2 saate yak�n duran
film, hedefine ula��p etkileyici olmay�
ba�ar�yor. Bütçesinin fazla olmamas� ve
efektlerin etkileyici olmas� yine
ülkemizde bu tür eserler niye verilemiyor
sorusunu getiriyor. Yönetmen Jeff
Nichols’la ikinci ortakl��� olan filmde
Michael Shannon filmi ta��yan en önemli
etken. Kar�s� rolünde bu y�l ç�k���n�
h�zland�r�p gösterime giren 6 filmi olan
Jessica Chastain kli�e olmayan bir rolde
kar��m�za ç�k�yor.  
� F�LM OKUMA
Sadece hikâyesiyle de�il alt metinleriyle
de okumalara aç�k olan bu filmin
benzerleri sinemalarda pek gösterim
�ans� bulamasa da yurt d���ndaki
ele�tirmenlerin ve izleyicilerin be�enisi
sonucu olsa gerek film ülkemizde de
gösterime giriyor. Töre dizileri, mafya
dizileri, izdivaç programlar� ile �iveli ve
�ivesiz skeçlerden olu�an filmleri
seviyorsan�z 1’i, yeni tarzlara ve
anlat�mlara aç���m diyorsan�z 2’yi
tu�lay�n. Mesaj ula�mad� diyorsan�z
lütfen gazeteyi b�rak�p “zihnikoyun”
yat�n.
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Viz yonKa d� köy ● Kad›köy 35 Milim Hollywood: 0216 3482099 
● Kad›köy Atlantis: 0216 3360622 
● Kad›köy Cinebonus (Nautilus): 0216 3398585 
● Kad›köy Cinema Moda: 0216 3488773 
● Kad›köy Kad›köy: 0216 3377400 

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

S �  N E  M A  L A R

K�ME SI�INAK Ha zır la yan:
Der sim ÖZEL

dersim92@hotmail.com

� Belediyelerin bir görevi de ticaret hayat�n�n önünü açmak,
esnaf�n e�it rekabet ortam�nda çal��mas�n� sa�lamak.
� Kad�köy Belediyesi esnaf�n e�it rekabet ortam�nda

çal��mas�n�n önünü açt�.
� Ana arter ve meydanlar Büyük�ehir’de, orada yetkimiz yok.

Vatanda��n memnuniyeti için iki belediye el birli�iyle
çal��mal�y�z.

� Gürültü �ikâyeti yo�un olan yerlerle ilgili düzenleme
yapaca��z. �lçe Emniyet Müdürlü�ümüz ile ortak çal��ma

yap�yoruz.

� Her �eye ra�men biz bütünsel yakla�mak zorunday�z.
Vatanda��n da esnaf�n da mutlulu�unu sa�lamal�y�z.
� Ba�dat Caddesi dünyan�n 4. büyük caddesi seçildi. Orada
ad�m ba�� tabela, stant olmayacak, vatanda� rahat yürüyecek.
� Ba�dat Caddesi’nin 24 saat ya�ayan bir bölge olmas� için de
yeni uygulamalar� hayata geçirdik. 
� Ba�dat Caddesi’nde esnaf�n 08.00’den 22.00’ye kadar
çal��abilmesinin önünü açt�k.
� Kad�köy ça�da� insanlar�n ya�ad��� kurall� bir kent. 
Kurallar çerçevesinde 24 saat ya�amay� bilir. 

BAŞKAN YARDIMCISI HULUSİ ÖZOCAK:

Bağdat Caddesi 24 saat yaşayacakBağdat Caddesi 24 saat yaşayacakBağdat Caddesi 24 saat yaşayacakBağdat Caddesi 24 saat yaşayacakBağdat Caddesi 24 saat yaşayacakBağdat Caddesi 24 saat yaşayacakBağdat Caddesi 24 saat yaşayacak
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● Mustafa SÜRMEL�

36. �k ti sat ç� lar Haf ta s�’na sa y� l� gün ler kal d�.
Haf ta kap sa m�n da önem li ko nu lar, uz man ko -
nuk lar ta ra f�n dan �s tan bul Üni ver si te si’nde ka -

mu oyuy la pay la �� la cak. �k ti sat ç� lar Haf ta s� ile �s tan -
bul Üni ver si te si �k ti sat Fa kül te si Me zun la r� Ce mi -
ye ti hak k�n da gö rü� tü �ü müz Ce mi yet Ge nel Ba� ka -
n� Va hap Ad� ya man, �s tan bul Üni ver si te si �k ti sat
Fa kül te si’nin Türk yük se kö� re ti min de ki ye ri ve
öne mi ne de �in di.

Fa kül te’nin ken di ya �am�nda ba �a r� el de et -
me sin de bü yük öne mi ol du �u nu da be lir ten Ce mi -
yet Ge nel Ba� ka n� Va hap Ad� ya man, ob jek tif bir
ba k�� aç� s�y la “Yüz y� l�n Ba ��n da De �i �i min
Kri zi, Ger çek ler, Ola nak lar, S� n�r lar”
ba� l� �� alt�nda dü zen le ye cek le ri sem -
poz yu mun so nuç la r� n�n iyi etüt edil -
me si ge rek ti �i ni vur gu la d�. 

� HE DEF LE D�K LE R�  
SÖZ DE KAL MA DI 

Va hap Ad� ya man 1956 y� l�n -
da Ma lat ya’da do� du. �lk ve or -
ta ö� re ni mi ni Ma lat ya’da ta mam -
la d�k tan son ra üni ver si te gi ri� s� -
na v� n� ka za na rak �s tan bul Üni ver -
si te si �k ti sat Fa kül te si ö� ren ci si ol -
du. Üni ver si te ö� re ni mi do la y� s�y la
�s tan bul’a gel di. �s tan bul Üni ver si te si
�k ti sat Fa kül te si ya �a m� n� önem li öl -
çü de de �i� tir di. Se ve rek
oku du �u bö lü mü nü ta -
mam la d� ve ba �a r� l�
bir ka ri ye re do� -
ru yel ken aç t�.
Ya �a m� tam bir
ba �a r� öy kü sü olan
Va hap Ad� ya man, ala -
n�n da ba �a r� l� gö rev ve i� le -
re im za at t�. Uzun y�l lar hiz met
ver di �i mes le �in de sev gi ve say g�
gö rür ken, mü te va z� l� �� n� da el den b� -
rak ma d�. Bu er dem le ri ken di si ne sayg�n gö rev ler -
de bu lun ma n�n da ka p� s� n� aç t�. TFF’de De ne tim
Ku ru lu üye li �i yap t�. Sa nat ve spo ra olan il gi si ni
salt il gi dü ze yin de b� rak ma d�. Biz zat sa na t�n ve
spo run için de yer al d�. Yap t� �� tab lo la r� be �e ni
top la yan Va hap Ad� ya man’�n ofi si ne yo lu dü �en -
ler ken di le ri ni sa nat ga le ri sin de gi bi his se di yor.
Ad� ya man bu nun la da kal ma d�. Ama tör fut bo la
olan il gi si ni yö ne ti ci lik ler de bu lu na rak uy gu la ma -
ya koy du. �s tan bul Üni ver si te si �k ti sat Fa kül te -
si’nin bir çok me zu nu gi bi Va hap Ad� ya man’�n da
bir ha ya li vard üni ver si te s� ra la r�n day ken; me zun

ol duk tan son ra �s tan bul Üni ver si te si
�k ti sat Fa kül te si Me zun la r� Ce -
mi ye ti’ne üye ol mak hat ta ce -
mi ye tin ba� ka n� ol mak gi -
bi… Ad�ya man bu nu da
söz de b� rak ma d�, me zun
ol du, ce mi ye te üye ol du
ve �im di de ge nel ba� -
kan… 
� 36. �K T� SAT ÇI LAR

HAF TA SI 
ÜN� VER S� TE DE  
DÜ ZEN LE NE CEK 
8 y�l d�r Me zun la r Ce mi -

ye ti’nin ba� kan l� �� n�
yü rü ten Ad� ya man,

uzun y�l lar ce mi ye tin üst dü zey
yö ne ti min de de bu lun du. �s -

tan bul Üni ver si te si �k ti sat
Fa kül te si’nin Tür ki ye için
öne mi ne de �i nen Va hap
Ad� ya man, Ata türk’ün is -
te �i üze ri ne ku ru lan oku -
lun ül ke nin eko no mik,
sos yal ve kül tü rel kal k�n -

ma s�n da önem li rol ler üst -
len di �i ni, Tür ki ye’ye hiz -

met eden bir çok ki �i ye ti� tir -
di �i ni söy le di. Fa kül te nin ilk

me zun la r� n�n kur du �u �s tan bul
Üni ver si te si �k ti sat Fa -

kül te si Me zun la r�
C e  m i  y e  -
ti’nin ge -
çen sü re de
pek çok
fay da l� ça -

l�� ma ya im za
at t� �� n� söy le yen

Ge nel Ba� kan Va -
hap Ad� ya man, 48 y�l -

d�r ya y�n da olan �k ti sat
Der gi si’nin, Ce mi yet’in gu ru ru ol du �u nu be lirt ti.
Bu y�l 36.’s� n� ger çek le� ti re cek le ri �k ti sat ç� lar
Haf ta s� hak k�n da da bil gi ve ren Ad� ya man, her y�l
gün de mi me� gul eden sos yal, si ya sal, eko no mik
ve kül tü rel ko nu la ra gö re �e kil le nen bir su num
prog ra m� ha z�r la d�k la r� n�, ta n�n m�� uz man la r� da
ko nu� ma c� ola rak �k ti sat ç� lar Haf ta s� kap sa m�n da
a��r ladkla r� n� söy le di. Bu y�l “Yüz y� l�n Ba�nda
De �i �i min Kri zi, Ger çek ler, Ola nak lar, S� n�r lar”
ba� l� �� al t�n da 21-22 ve 23 Mart’ta dü zen le ne cek
olan sem poz yum, ko nu ve ko nuk la r�y la ses ge ti re -
cek.   

10 16 - 22 MART 2012 HA BER

eli� mek te olan ül ke’ ol mak zor za na at. Okul
y�l la r�n da dün ya co� raf ya s� n�n ge li� mi� ül ke -
ler, ge li� mek te olan ül ke ler ola rak iki ye ay r�l -
d� �� n� ö� ren mi� tik. (Bu ge li� mek te olan la f� -

n�n, az ge li� mi �in ki bar ca s� ol du �u nu son ra dan ö� -
ren dim.) Tür ki ye o za man lar ge li� mek te olan ül ke ler
ara s�n da yer al� yor du. Hâ lâ öy le. Ben o za man lar üç
be� y�l için de ge li �ir zan ne di yor dum ama öy le ol mu -
yor mu�. Bak sa n� za y�l lar d�r ge li� ge li� bi ti re me dik.
Ge li� mek de mek, ha liy le de �i� mek an la m� na da ge li -
yor. Me se la e�i tim sis te mi miz, or ta la ma on y�l da bir
de �i� mi yor mu? Hat ta da ha s�k… 

A�a be yim le be nim li se de oku du �u muz sis tem ler
bir bi rin den fark l�y d�. Ben den, kü çük ku ze ni me; on -
dan, ye �e ni me e�i tim si te mi �e kil den �ek le gir di. Düz
li se, kre di li ol du, üç y�l son ra kre di kalk t�, li se dört y�l
ol du, il ko kul se kiz y�l ol du; ni ha yet ilk ve or ta ö� re tim
dör der y�l ola rak ye ni den dü zen le ni yor. Bu i�in �e kil
k�s m�, yön tem ler ve içe rik de ye rin de dur mu yor el bet -
te… Tür ki ye’de bir ön ce ki yö ne ti min müm kün se bü -
tün iz le ri si li nir. Ama bu se fer ay n� hü kü me tin için de
ikin ci ke re sis tem ba� tan a�a �� de �i �i yor. Ha bi re de -
�i �en sis tem den ne ka dar ha y�r ge le cek, bi zi ne ka -
dar ‘ge li� ti re cek’ gö re ce �iz (as l�n da gö rü yo ruz da).
Sis tem le rin otur ma s�, ya rar sa� la ma s� için otur ma s�,
otur ma s� için de za man ge rek mez mi?

�im di ‘4+4+4’  her ke sin di lin de. Pe ki ne den di lin -
de? Pa ket le nen seç me li ders ler den ba� la ya l�m….
Fen pa ke ti, sos yal pa ke ti al� ��k ol du �u muz  sis te me
ben zi yor. Spor pa ke ti nin de üç a�a �� be� yu ka r� ben -
ze ri kre di li sis tem de müm kün olu yor du. Bu ra da en
al� ��l ma d�k ve ye ni pa ket ‘imam ha tip pa ke ti’! Bu
�mam Ha tip ola y� za ten Cum hu ri yet ta ri hi bo yun ca
tem cit pi la v�! As�l pa t�r t� da bu ra dan ç� k� yor. Ge çen -
ler de Mil li E�i tim Ba ka n� Ömer Din çer bir te le viz yon
ka na l�n da so ru la r� ya n�t l� yor du. (So ru la r�n bir k�s m� n�n
da ya n�n dan ge çi yor du.) Ken di le ri bu gü ne ka dar
okul lar da oku tu lan Din Kül tü rü ve Ah lak Bil gi si ders -
le ri nin as l�n da din der si de �il, ‘va tan da� l�k/sos yal so -
rum lu luk bil gi si’ (?) der si ol du �u ka n� s�n day m��. Bu
yüz den ye ni sis tem de Din ders le rin de Ku ran oku tu la -
cak m��. Müs lü man ol ma yan ço cuk lar da ken di din le -
ri nin der si ni se çe bi le cek ler mi�. Ço cu �un di ni ni ö� -
ren me si nin ne za ra r� var m��… Bu ders ler de k� l�k k� ya -
fe tin ne ola ca �� na ise ‘gü le rek’ ce vap ver di (ya da
ver me di). Okul; bi lim sel bir ku rum de �il mi dir? Bi lim -
sel bir ku rum da ki din e�i ti mi din le ri an lat mak tan, ta -
rih le ri ni ö� ret mek ten ba� ka bir içe ri �e sa hip ola bi lir
mi? An la �� lan ola cak!

Din çer hal k�n en di �e le ri ni an la ya m� yor, ‘ken di le ri -
nin d� ��n da’ tar t� �� lan �ey ler ola rak gö rü yor mu�. So -
ru lan hiç bir kri tik so ru nun ce va b� yok. He nüz o ko nu -
lar da “ve ril mi� ka rar lar yok”mu�. Yi ne Mil li E�i tim Ba -
ka n� m�z Din çer’, ay n� prog ram da, bir di �er tar t� �� lan
ko nu seç me li Kürt çe der si so ru lun ca ona da “ne za -
ra r� var?” di ye ce vap ver di. Ben ce de bir za ra r� yok.
Pe ki ama Rum ca, �b ra ni ce, Er me ni ce’nin ne za ra r�
var? On lar ne den seç me li ders ler ara s�n da yok? Bu
tak dir de on la r�n da prog ra ma kon ma s� ge rek mez mi?

Son ra bir de oku la ba� la ma ya �� n�n a�a �� çe kil -
me si ko nu su var. Ömer Din çer’in söy le di �i ne gö re
Av ru pa’y� bu ko nu da ör nek al m�� lar. An ne ler ço cuk -
la r� na k� ya maz, bir se ne da ha oyun oy na s�n, ders le re
bo �ul ma s�n di ye dü �ü nür ler; ama e�i ti me er ken ba� -
la mak avan taj l� bir �ey dir. Ne var ki e�i tim sis te mi mi -
zin Av ru pa’dan bel ki de en önem siz far k� ya�. As�l
fark, on la r�n ez be ri de �il ara� t�r ma y�, tar t�� ma y�, sos -
yal li �i ön plan da tu tan ilk ve or taö� re tim sis te miy le
e�i tim yap ma la r� d�r. Yal n�z tar t�� ma y�, ara� t�r ma y� bi -
len sos yal genç ler ile ri de ba �a dert aça bi lir! �yi si mi
Av ru pa e�i ti mi nin bu ta ra f� n�n ya n�n dan da usul ca
s�y r� la l�m.

Her ney se ba� ta da söy le di �i miz gi bi de �i �im,
ge li �im dir. Ba kar s� n�z bir on se ne son ra ilk ve or ta
ö� re ti me dört y�l da ha ek le yip kes tir me den 4X4 ya -
par lar da; yük se len Tür ki ye h�z la ‘ar�’a ula ��r!

As l ı  AY HAN

G

4 Çekerli
Eğitim

“�N TER NET kul la n� c� la r� n�n yüz de 84’ü bir �ey
sa t�n al ma dan ön ce in ter net ten ara� t�r ma ya -
p� yor lar”  

Sa t�n al ma ka ra r� ön ce si bil gi top la nan
kay nak lar ve bu kay nak la r�n yar d�m c� ol ma s�
ko nu sun da ki ara� t�r ma so nuç la r�;  

�n ter net ten alı� ve ri� yap ma dan ön ce; 
1-Al�� ve ri� ya pa ca �� n�z sa nal ma �a za n�n

te le fo nu nu, ad re si ni, elek tro nik pos ta ad re si ni
ve ad� n� tam ola rak aç�k ve net bir �e kil de ve -
ri yor mu? Ma �a za gü ve ni lir se bu bil gi le ri çok
aç�k ve net bir �e kil de ver me si ge re ki yor. Ak -
si tak dir de bir prob lem ha lin de ki min ile ir ti bat
ku ra ca �� n�z çok önem li dir. 

2-Sa t�n al mak is te di �i niz ürün hak k�n da,
ma �a za ta ra f�n dan de tay l� bir aç�k la ma su nul -
mu� mu? Ak si tak dir de, si ze ge len ürün, e�er

is te di �i niz ürün de �il se, bu nun için bir is pa ta
ih ti ya c� n�z var d�r ve o aç�k la ma n� bir kop ya s� n�
siz de ken di ni ze al�r sa n�z, is pat et me niz hiç de
zor ol ma ya cak t�r. 

3-Ma �a za ta ra f�n dan sa t�n ala ca �� n�z ürü -
nün fi ya t� ve ek üc ret ler, ver gi ler vb. �ey ler ne
ka dar mik tar tut mu�? Net ola rak bil di ril mi�
mi? 

Ke sin lik le ce vap lan ma sı ge rek so ru lar: 
Ürü nün top lam fi ya t�, tes li mat �art la r�,

öde me Ko �ul la r�, ip tal ve ia de ha lin de ki du -
rum lar: 

4-Ürü nü sa t�n al d�k tan son ra si ze kaç gün -
de ula �a ca �� be lir til mi� mi?  

5-Ar t�k ürü nü nü zü seç ti niz ve kre di kar t�
�if re ni zi ve bil gi le ri ni zi ve re cek si niz. Kre di kar -

t� �if re si ni ve re ce �i niz say fa n�n ad res
çu bu �un da HTTPS:// ol ma s� ge re kir. 

6-E�er ya ban c� bir fir ma dan al�� ve -
ri� ya p� yor sa n�z, dik kat et me niz ge re -
ken bir �ey var d�r ki, her han gi bir ma� -
du ri yet ha lin de, si zin ül ke ni zin ka nun la r�
ge çer li ol ma ya cak t�r. 

7-Al�� ve ri� yap t� �� n�z ma �a za da giz -
li lik söz le� me si di ye bir bö lüm ol ma l�!
Ak si tak dir de si zin ta ra f� n�z dan ve ri len
bil gi ler ba� ka amaç lar için de kul la n� la bi -
lir. Elek tro nik Pos ta n� za rek lam amaç l�
pos ta lar ge le bi lir. 

8-Kre di kar t� bil gi le ri ni zi ve rir ken gü -

ven lik pa ke ti ile ko run mak ta olup ol ma d� �� na
dik kat edi niz (glo bal sign gi bi). 

9-Si pa ri� say fa s� n�n ya z� c� dan ç�k t� s�, ya -
z�� t� �� n�z e-pos ta lar vs. eli niz de bu lun sun,
yan l�� si pa ri� du ru mun da ka n�t la ya bi le si niz.  

10-Al�� ve ri� ten son ra tes lim al d� �� n�z pa -
ke ti kar go gö rev li si nin ya n�n da aç�p, si pa ri �i ni -
zi kon trol edin. Bir yan l�� l�k ve ya ek sik lik gör -
dü �ü nüz tak dir de der hal il gi li si te nin yö ne ti ci -
le ri ve ya mü� te ri hiz met le ri bö lü müy le ir ti ba ta
ge çin.

Le vent Ka ra da�
(TBD �s tan bul �u be si

Yö ne tim Ku ru lu Ba� ka nı) 

İktisatçılar krizi yorumluyor… 

iNTERNETTEN ÜRÜN ALIRKEN NELERE DiKKAT ETMELiYiZ! 
DE�ERLI TÜKET�C�LER,

8 Mart, 1857’de kad�nlar�n bir tekstil
atölyesinde dü�ük ücretlerini, uzun

çal��ma saatlerini ve insanl�k d��� çal��ma
ko�ullar�n� protesto etmek üzere

ba�latt�klar� e�itlik mücadelesinde, grev
s�ras�nda ç�kan yang�nda, haklar� u�runa

can verdi�i  gündür. Bu nedenle 8
Mart’lar, kad�nlara kar�� her türlü

ayr�mc�l���n kald�r�lmas� ve kad�n-erkek
e�itli�inin sa�lanmas� taleplerinin ve

ya�am�n her alan�nda kad�n sorunlar�na
çözüm önerilerinin bir kez daha dile

getirildi�i gün olarak kabul edilmektedir.
Günümüzde Türkiye’de 

•  Kad�nlar�n yüzde 19’u okuma yazma
bilmiyor, e�itimde f�rsat e�itli�i yok;

•  Kad�n istihdam� yüzde 24 ve giderek
dü�üyor;

•  Siyasette, parlamentoda ve yerel yönetimlerde yok
denecek kadar az; TBMM’de yüzde 14 kad�n

milletvekili ile Dünya s�ralamas�nda Türkiye 190 ülke
aras�nda 88. s�rada, 

•   Her üç kad�ndan biri aile içi �iddet ma�duru,
Namus ad�na i�lenen kad�n cinayetleri; her y�l giderek

art�yor, son yedi y�lda yüzde 1400 artt�. 
�statistikler gösteriyor ki; kad�nlar, siyasette,

toplumda, i� hayat�nda tüketiliyor. Özellikle de en
fazla korunmam�z ve itibar görmemiz gereken

A�LEDE uygulanan y�ld�rma, bast�rma, susturma ve
�iddet uygulama politikalar�yla her geçen gün

ruhumuz ve cinsimiz tüketiliyor. Bir yandan her geçen
gün a��rla�an ekonomik ko�ullar nedeniyle aile

bütçemizi denkle�tirmeye ve ailemizi aç
b�rakmamaya çal���rken, di�er yandan
toplumda var olabilmenin mücadelesini

veriyoruz. Bu mücadelede bizi
destekleyen erkeklerin say�s� çok az.

Erkekler iktidarlar�n� kad�nlarla payla�mak
istemiyorlar. Bugün bir 8 Martta

Pendik’te yine bir kad�n öldürüldü. Bu
cinayetlere dur demek hepimizin

�NSANLIK GÖREV�M�ZD�R. 
Devlet; t�pk� tüketici haklar� politikas�
olmad��� gibi bir kad�n politikas�na da

sahip de�il. Kad�n erkek e�itli�i aç�s�ndan
kararl� bir devlet politikas�

uygulanmad�kça, kad�n-erkek e�itli�inin
bir insan hakk� ve demokrasinin

vazgeçilmez bir önko�ulu oldu�u kabul
edilmedikçe bu alanda önemli bir ilerleme

kaydetmenin mümkün olmad���n� görüyoruz. De�erli
halk�m�z; herkesi toplumsal bar��� ve kad�n-erkek
e�itli�ini sa�lamaya, �iddete dur demeye ve tüm

insan haklar�m�z�n ihlallerine son verilmesi için
Hükümet’e ça�r�da bulunmaya ve bu yolda mücadele

etmeye  ça��r�yoruz. Hep birlikte mücadele
etti�imizde bu gidi�i durdurmaya gücümüz yetecektir.

Umudumuzu yitirmedik, yitirmeyece�iz de. 
8 Mart'lar�n gerçek Kad�nlar Günü olarak kutlanaca��
bir Dünya’ya ula�abilmek dile�iyle tüm kad�nlar�m�z�n

Dünya Emekçi Kad�nlar Gününü kutluyoruz. 
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TÜKETİCİNİN
DOSTU

TÜKODER GENEL BAŞKANI

Av. �ükran
ERO�LU

KADINLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN

� YÜZYILIN BA�INDA DE����M�N KR�Z�
-GERÇEKLER, OLANAKLAR, SINIRLAR-
Aç�l��: Vahap Ad�yaman (�.Ü. �ktisat Fakültesi
Mezunlar� Cemiyeti Genel Ba�kan�), Prof. Dr.
Yunus Söylet (�stanbul Üniversitesi Rektörü),
Prof. Dr. Sedat Murat (�.Ü. �ktisat Fakültesi

Dekan�), Prof. Dr. Esfender Korkmaz (�ktisatl�lar
Vakf� Mütevelli Heyeti Ba�kan�)

Yer: �stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora
Salonu - Beyaz�t

Aç�l��: CHP Genel Ba�kan� Kemal
K�l�çdaro�lu/Rifat Hisarc�kl�o�lu

21 Mart 2012 Çar�amba: Prof. Dr. Mustafa
Ayd�n Aysan’a Arma�an

� Saat: 09.30–13.00: DE���EN DÜNYANIN
DE���MEYEN GERÇE��: EKONOM�K KR�Z

Sunu�: Prof. Dr. Gülten Kazgan, Oturum
Ba�kan�: Prof. Dr. Toker Dereli, Konu�mac�lar:
Prof. Dr. Sumru Altu�, Prof. Dr. Kerem Alkin,

Doç. Dr. Melda Yaman Öztürk, Osman Ulagay
� Saat: 14.00–17.30: AVRUPA’NIN DE����M�,

B�RL���N KR�Z�
Sunu�: Prof. Dr. Faruk Sönmezo�lu, Oturum
Ba�kan�: Prof. Dr. Kaya Ard�ç, Konu�mac�lar:

Prof. Dr. Joachim Becker, Ömer Çetin Nuho�lu,
Vural Öger, Doç. Dr. Özlem Terzi

22 Mart 2012 Per�embe: Prof. Dr. Bilsay Kuruç’a
Arma�an

� Saat: 09.30–13.00:  SÜREKL� KR�Z
CO�RAFYASI ORTADO�U

Sunu�: Prof. Dr. Korkut Boratav, Oturum
Ba�kan�: Prof. Dr. Zafer Tunca, Konu�mac�lar:
Yrd. Doç. Dr. Seda Altu�, Mete Çubukçu, Yrd.

Doç. Dr. Erhan Kele�o�lu, Soli Özel 
� Saat 14.00–17.30:  DE���EN MEDYADA

DE���MEYEN GERÇEK: SANSÜR
Sunu�: Prof. Dr. Haluk �ahin, Oturum Ba�kan�
Prof. Dr. Taner Berksoy, Konu�mac�lar: Ahmet

Hakan, Ercan Sad�k �pekçi, 
Ertu�rul Mavio�lu, Mustafa Sönmez 

23 Mart 2012 Cuma: Prof. Dr. Arif Nemli’ye
Arma�an          

� Saat: 09.30–13.00: DE���EN YASALAR,
DE���MEYEN ARAYI�: ADALET 

Sunu�: Prof. Dr. �brahim Kabo�lu, Oturum
Ba�kan�: Prof. Dr. Nihat Falay, Konu�mac�lar:

Doç. Dr. Vahap Co�kun, Dr. Orhan Gazi  Ertekin,
*Metin Feyzio�lu, Turgut Kazan, Selçuk

Koza�açl�       
� Saat: 14.00–17.30: DE���EN TÜRK�YE’DE

DE���MEYEN Z�HN�YET: 
DEMOKRAS�N�N NERES�NDEY�Z?

Sunu�: Prof. Dr. Taner Timur, Oturum Ba�kan�:
Prof. Dr. Nevin Ate�, Konu�mac�lar: Ayd�n

Çubukçu, �hsan Eliaç�k, Prof. Dr. Erol Kat�rc�o�lu,
Prof. Dr. Ne�e Özgen 

 �stanbul
Üniversitesi

�ktisat Fakültesi
Mezunlar� Cemiyeti’nin
36 y�ld�r aral�ks�z olarak
düzenledi�i �ktisatç�lar

Haftas�nda bu sene, ‘Yüzy�l�n
Ba��nda De�i�imin Krizi,

Gerçekler, Olanaklar,
S�n�rlar’ 

tart���lacak.    

Kadıköy - Kartal’da erteleme!Kadıköy - Kartal’da erteleme!Kadıköy - Kartal’da erteleme!Kadıköy - Kartal’da erteleme!Kadıköy - Kartal’da erteleme!Kadıköy - Kartal’da erteleme!
Yo �un �s tan bul tra fi �i ne ne fes al d�r ma s� he -

def le nen Ka d� köy-Kar tal Hat t�’n�n aç� l�� ta -
ri hi, uza yan sin ya li zas yon ça l�� ma la r� ne de -

niy le er te len di. Da ha ön ce Ma y�s'ta aç� la ca �� aç�k la -
nan ama �u an hâ lâ test sü rü� le ri nin de vam et ti �i hat -
t�n Tem muz ay�n da hiz me te gi re ce �i ifa de edi li yor.

Ka d� köy-Kar tal ara s�n da ki D-100 ka ra yo lu -
nun yü kü nü ha fif le tir ken, bu aks ta h�z l� ve kit le -
sel yol cu ta �� mak ve iki k� ta ara s�n da ula �� m�
h�z lan d�r mak için pro je len di ri len Ka d� köy-Kar -
tal met ro hat t� �b ra hi ma �a �s tas yo nu’nda Mar -
ma ray Hat t� ile en teg re ola cak. Ay n� za man da
Ka d� köy is tas yo nu va s� ta s�y la de niz ba� lan t� s�

sa� la na cak. 9 �id de tin de ki dep re me da ya n�k l�
ola rak ta sar la nan ve gün de 1.5 mil yon yol cu ta -
�� ma ka pa si te si ne sa hip Kar tal-Ka d� köy met ro
hat t�n da top lam yol cu luk sü re ci ya r�m saa te ya -
k�n ola cak. 22 ki lo met re lik Ka d� köy-Kar tal met -
ro hat t�n da top lam 16 is tas yon yer al� yor. Ka d� -
köy-Kar tal met ro hat t� ile Mar ma ray, Ye ni ka p�-
Ha c� os man ve Oto gar-Ba� c� lar-�ki tel li hat la r� ta -
mam lan d� ��n da Kar tal'dan met ro ya bi nen bir
yol cu Ka d� köy'e 29, Üs kü dar'a 35, Ye ni ka p�'ya
47, Tak sim'e 55, Oto gar'a 66, Ha c� os man'a 79,
Ata türk Ha va li ma n�'na 79, Olim pi yat Sta d�'na
ise 89 da ki ka da ula �a bi le cek.

Kadıköy - Kartal’da erteleme!

KALKINMA AJANSI
Kad�köy’de topland�
KALKINMA AJANSI
Kad�köy’de topland�
KALKINMA AJANSI
Kad�köy’de topland�
KALKINMA AJANSI
Kad�köy’de topland�
KALKINMA AJANSI
Kad�köy’de topland�
KALKINMA AJANSI
Kad�köy’de topland�
�STANBUL Kalk�nma Ajans� (�STKA) 2012 y�l�
mali destek programlar� tan�t�m� ve Kad�köy
Payla��m Toplant�s� gerçekle�tirildi.
�STKA'n�n 2012 Mali Destek Programlar�'n�n
tan�t�m� ve muhtemel proje ortaklar�n�n
tan��mas� ve payla��m amac�yla tertiplenen
toplant�, 2 Mart Cuma günü Kad�köy �lçe Milli
E�itim Müdürlü�ü toplant� salonunda yap�ld�.
Toplant�ya; Kad�köy Kaymakam� Hasan

Karahan, Kad�köy �lçe Milli E�itim Müdürü
Fer�at Ayar, Kad�köy �lçe Milli E�itim �ube
Müdürü Fahri Cürebal, Kad�köy'deki Pratik
K�z Sanat Okullar�yla meslek liselerinin
yönetici ve ö�retmenleri, özel kurs temsilcileri
ve ��KUR yetkilileri kat�ld�. Toplant�da Kad�köy
�lçe MEM Ar-Ge Birimi üyeleri taraf�ndan,
�stanbul Kalk�nma Ajans� (�STKA) 2012 Y�l�
Mali Destek Programlar�n�n tan�t�m� yap�ld�.

Tan�t�mda Bilgi Odakl� Ekonomik
Kalk�nma Mali Destek Program�,
Küresel Turizm Merkezi �stanbul
Mali Destek Program�, Çocuklar�n
ve Gençlerin Giri�imcilik, Beceri ve
Geleceklerinin Desteklenmesi,
Mali Destek Program� ve
Do�rudan Faaliyet Deste�i
Program�'n�n ayr�nt�lar� anlat�ld�.
Kat�l�mc�lar�n mali destek
programlar� için yapabilece�i
katk�lar, haz�rlanabilecek projelerle
ilgili payla��m bölümünün ard�ndan
proje önerilerinin Ar-Ge Birimi e-
mail adreslerine gönderilmesi
istendi ve toplant�ya son verildi.

Gazetemizin 17-23 �ubat tarihli 624. say�s�nda
“Laboratuvarlar� yenilediler” ba�l���yla yay�nlanan

haberdeki “Üsküdar’daki Lions �lkö�retim
Okulu’nun 15 Lion Kulübü taraf�ndan rehabilite
edilen fen laboratuvar�n�n aç�l��� yap�ld�” ifadesi

“Üsküdar’daki Lions �lkö�retim Okulu’nun
Ba�larba�� Lions Kulübü taraf�ndan rehabilite

edilen fen laboratuvar�n�n aç�l��� yap�ld�”
�eklinde olacakt�r.   

DÜZELTME

36. iKTiSATÇILAR HAFTASI 21-22-23 Mart 2012

Vahap Adıyaman

�ktisatçılar Haftası, �.Ü. Doktora
Salonu’nda yapılıyor.

KADIKOY-10:Layout 1  3/15/12  10:35 AM  Page 1



● Der le yen: Gök çe UY GUN

Ka ri ka tür ler ki mi za man
kah ka ha lar la gül dü rür
bi zi, ki mi za man ac�

ac� gü lüm se tir. Ka ri ka tü rist -
ler dün ya y� muh te me len biz -
ler den da ha fark l� al g� lar lar
ve bu al g� la y�� da yan s�r çiz -
gi le ri ne. �yi bir ka ri ka tür,
ken di ni unut tur maz. He le bir
de ödü lü var sa, bu gün den
ge le cek ku �ak la ra bir mi ras t�r.
Ka d� köy, bu gün ler de “dün ya n�n
ka ri ka tü rü nü bu lu� tu ran” bir ser -
gi ye ev sa hip li �i ya p� yor. Bi lin di �i

gi bi  Ay d�n Do �an Vak f�, 1983 y� -
l�n dan bu ya na her y�l bir ka ri ka -
tür ya r�� ma s� dü zen li yor.
28’nci si ger çek le� ti ri len Ay -
d�n Do �an Ulus la ra ra s� Ka ri -
ka tür Ya r�� ma s�’na bu y�l 79
ül ke den 897 ka ri ka tü rist
ka t�l d�. Ya r�� ma da bi rin ci li -
�e la y�k gö rü len �n gi liz sa -
nat ç� Ross Thom son, “Bu
ya r�� ma ya 10 y�l d�r ka t� l� -
yo rum. Ge çen y�l lar da
fark l� dal lar da çe �it li ödül ler
al m�� t�m ama bu ilk 1’in ci li -
�im. Bu ka ri ka tü rü ge çen y�l
çiz mi� tim. Te le viz yon da, �tal -
ya’ya mül te ci ola rak git me ye
ça l� �an Af ri ka l� la r� iz le dim ve ne -
ler çek tik le ri ni gör düm. Ak l� ma
‘zen gin-fa kir’ ve ‘olan- ol ma yan’
te ma s� gel di. Ar t�k in san la r�n bu gi bi du -
rum la ra tep ki siz le� me si ne de tep ki gös ter -

mek is te dim. Bir sa nat ç� için
yap t� �� i�in tak dir gör me si
ka dar gü zel bir his ola -
maz” de di. Ya r�� ma da �s -
ra il’den Il ya Katz 2’nci,
Al man ya’dan Wer ner
Rol low  da 3’ün cü ol du.
Ralph Ste ad man (�n gil te -
re-jü ri ba� ka n�), Er can
Ak yol, Ste ve Bell (�n gil te -
re), La tif De mir ci, Sel çuk

De mi rel, Mo ha med Ef fat
Ab del-Azim �s ma il (M� s�r),

Mai ra Kal man (ABD), Rick
Me ye ro witz (ABD), Tan Oral ve
Hi de o Ta ke da’dan (Ja pon ya)
olu �an Se çi ci ler Ku ru lu, �u

isim le ri de ba �a r� ödü lü ne de �er gör -
dü:
• Na di a Ag ha be igi (�ran)
• Sa va Ba bic (S�r bis tan)
• Raz van Te ni e Bra de an (Ro man ya)
• Jerzy Glus zek (Po lon ya)
• Jo sef Grus pi er (Slo vak ya)
• Moa cir Knorr Gu ti er res (Bre zil ya)
• Vik tor Ku din (Uk ray na)
• Pol Le urs (Lük sem burg)
• An gel Ra mi ro Za pa ta Mo ra (Ko -
lom bi ya)
• Ni ko la Lis tes (H�r va tis tan)
• Oton An ton Rei sin ger (H�r va tis tan)
• Rei ner Schwal me (Al man ya).
� ‘KA R� KA TÜ R�ST LER HA P�S TE’

Ödül ka za nan la r� teb rik eden Ay -
d�n Do �an Vak f� Ku ru cu su ve

Onur sal Ba� ka n� Ay d�n Do �an,
“Kim bi lir bi zi dün ya n�n ah va li
ko nu sun da ne ka dar dü �ün -
dü re cek ler, ne ka dar gül dü -
re cek ler...” de di.  Ay d�n Do -
�an Vak f� Yö ne tim Ku ru lu
Ba� ka n� Ar zu han Do �an
Yal ç�n da� da ka ri ka tü rün
en k� sa yol dan dün ya so -
run la r� n�, si ya set ten sa na ta
uzun bir çiz gi de bi ze ile ten
bir sa nat ol du �u nu vur gu la -
ya rak, “Çe vi ri ye ge rek si nim

du yul ma dan, her sey re de nin
an la ya ca �� me saj lar içe rir.

Bun dan do la y� d�r ki, ka ri ka tür -
cü ler de aç� lan ce za da va la r�y -
la u� ra� m�� lar d�r. Ha len ba z�
ül ke ler de hiç de az�m san ma ya -

cak sa y� da ka ri ka tür cü çe �it li ce za la ra çarp t� -
r� l� yor” di ye ko nu� tu.

� KA R� KA TÜR OS CAR LA RI...
Dü zen len di �i y�l lar için de 136 ül ke den 7

bin 668 sa nat ç� n�n, yak la ��k 65 bin eser le ka -
t�l d� �� Ay d�n Do �an Ulus la ra ra s� Ka ri ka tür Ya -
r�� ma s�, �id det ve ay r�m c� l� ��n kü re sel is tik ra -

r� teh dit et ti �i mo dern dün ya da,
ho� gö rü nün her za man kin den
da ha çok önem ka zan d� ��, ka ri -
ka tü rün de ho� gö rü ve sa� du -
yu ya da ya l� ol du �u, fark l� dü -
�ün ce ve inanç la ra aç�k bir top -
lu mun ya p� ta� la r�n dan bi ri ol du -
�u dü �ün ce sin den ha re ket edi -
le rek dü zen le ni 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. Ay d�n
Do �an Ulus la ra ra s� Ka ri ka tür
Ya r�� ma s� uzun ve yo ru cu bir
sü reç içe ri sin de ger çek le� ti ri li -
yor. Ya r�� ma sü re ci nin ba� la -
ma s�y la bir lik te Ga na’dan, Fin -
lan di ya’ya, Ame ri ka’dan Fi li pin -
ler’e dek yü ze ya k�n ül ke den ka -
ri ka tür ler ya �� yor. Ge len bin ler -
ce eser ön se çi ci ler ku ru lu ta ra f�n dan bir ele -
me ye ta bi tu tul duk tan son ra, Ha zi ran ay�n da
Se çi ci ler Ku ru lu ödül ve ri le cek ka ri ka tür le ri
seç mek üze re top la n� yor. Adolf Born, Ste ve
Brod ner, Fon ta nar ro sa, Brad Hol land,
Ani ta Kunz, Mor dil lo, Je an Plan tu,
Qui no, Jüng Spahr, Ralph Ste -
ad man, Tig no us, Ro land To -
por, Ge or ges Wo lins ki gi bi
dün ya n�n ve Tür ki ye’nin ön -
de ge len ka ri ka tür us ta la -
r�n dan olu �an bu ku rul, ti -
tiz bir ele me nin ar d�n dan
ödü le de �er bu lu nan 15
ese ri se çi yor. Bi rin ci lik,
ikin ci lik ve üçün cü lük
ödül le ri nin ya n� s� ra 12
sa nat ç� ya da ba �a r� ödü -
lü ve ri li yor. Se çi ci ler Ku -
ru lu’na su nu lan di �er ka ri -
ka tür ise hem ser gi len me -
ye hem al bü me gir me ye hak
ka zan m�� olu yor. Ya r�� ma da
ödül ka za nan ka ri ka tü rist ler
ödül le ri ni ka s�m ay�n da dü zen -
le nen bir tö ren ile al� yor lar.

� KA R� KA TÜR SER G� LE R� 
DÜN YA YI GE Z� YOR

Ya r�� ma ya ka t� lan eser ler
dü zen le nen ser gi ler le hal ka
ula� t� r� l� yor. Bu gü ne dek Er zu -
rum’dan Gü mü� ha ne’ye, Edir -
ne’den An tal ya’ya Tür ki ye’nin
dört bir ya n�n da ser gi ler aç�l d�.
An ka ra’da aç� lan Ay d�n Do �an
Kül tür ve Sa nat Ga le ri si de bu
ser gi le re ev sa hip li �i ya pan
me kân lar ara s�n da yer al d�.
Ser gi ler yal n�z ca yurt için de
de �il, yurt d� ��n da da ger çek -
le� ti ri li yor. Vak f�n, Mol do va
Cum hu ri ye ti, Çin Halk Cum hu -
ri ye ti, Ku zey K�b r�s Türk Cum -
hu ri ye ti, Ja pon ya, Yu na nis tan,
Pa kis tan, Ro man ya, Brük sel
ve Ame ri ka Bir le �ik Dev let le -
ri’nde ger çek le� tir di �i ser gi ler
bü yük il gi çek ti. Bu özel li �iy le

bir kül tür köp rü sü ni te li �i ta �� yan ya r�� ma, çi -
zer ler ara c� l� ��y la ulus la r� da bir bi ri ne ya k�n -
la� t� r� yor.

� KA R� KA TÜR LE R�N 
SER G� S� CKM’DE

Ay d�n Do �an Ulus la ra ra s� Ka ri -
ka tür Ya r�� ma s�’na ka t� lan eser -

le rin ser gi len di �i du rak lar dan
bi ri de  Ka d� köy. Bir bi rin den
il ginç ka ri ka tür ler den olu -
�an ser gi, bu gün ler de Ka -
d� köy Be le di ye si Cad de -
bos tan Kül tür Mer ke -
zi’nde sa nat se ver le ri
a��r l� yor.  8 Mart Dün ya
Ka d�n lar Gü nü ne de niy -
le “çiz gi ler le ka d�n” ka ri -
ka tür le ri nin de sa nat se -
ver le rin be �e ni si ne su -
nul du �u ser gi yi, 25

Mart’a dek zi ya ret ede bi -
lir si niz. 

An cak bu  ser gi yi iz le me
f�r sa t� bu la ma yan okur la r� m�z

için say fa m� za bir kaç ör nek al -
d�k. Ke yif li iz le me ler...

16 - 22 MART 2012YA �AM 11

29. Ayd�n Do�an Uluslararas� Karikatür
Yar��mas� kat�l�m ko�ullar� da aç�kland�. Tüm

ülkelerin profesyonel ve amatör
karikatüristlerine aç�k olan yar��ma serbest

konulu. Yar��maya kat�lacak ki�ilerin eserlerini
ve kat�l�m formunu göndermesi yeterli.

Yar��maya son ba�vuru tarihi 1 May�s 2012.
Uluslar aras� üyelerden olu�an Seçiciler

Kurulu, Haziran 2012’de toplanacak. Ödül
töreni de Ekim 2012’de �stanbul’da yap�lacak.

ÖDÜLLER
� B�R�NC� : 8 000 ABD Dolar� ve Ayd�n
Do�an Vakf� Birincilik Ödülü
� �K�NC�: 5 000 ABD Dolar� ve Ayd�n Do�an
Vakf� �kincilik Ödülü
� ÜÇÜNCÜ: 3 500 ABD Dolar� ve Ayd�n
Do�an Vakf� Üçüncülük Ödülü
� BA�ARI ÖDÜLÜ: 500 ABD Dolar� ve Ayd�n
Do�an Vakf� Ba�ar� Ödülü
Detaylar için  www.aydindoganvakfi.org.tr 

BAŞVURU KOŞULLARI

DÜNYANIN KAR�KATÜRÜ KADIKÖY’DE!

1.lik ödülü: Ross Thomson / �NG�LTERE

2.lik ödülü: �lya Katz / �SRA�L

3.lük ödülü: Werner Rollow / ALMANYA

Aydın Do�an Vakfı Yürütme Kurulu Ba�kanı fetvacı, Kadıköy Belediye Ba�kanı
Öztürk’e “28’inci Aydın Do�an Uluslararası Karikatür Yarı�ması Albümü”nü hediye etti.

Dünyanın önde gelen
yarı�maları arasında gösterilen

Aydın Do�an Uluslararası
Karikatür Yarı�ması’na katılan
tüm karikatürler Kadıköy'de

sergileniyor. Farklı ülkelerden
onlarca karikatüristin eserlerini
görmek için son gün 25 Mart!

CKM'deki serginin açılı�ına Aydın Do�an Vakfı Yürütme Kurulu Ba�kanı Candan
Fetvacı, Aydın Do�an Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Gündüz Alpman, Kadıköy
Belediye Ba�kanı Selami Öztürk, Kadıköy Belediyesi'nin kadın üyeleri katıldı.

Moacır Knorr Gutterres /
BREZ�LYA

Razvan Tenie Bradean /
ROMANYA

Nadia Aghabeigi
/ �RAN

Jerzy Gluszek /
POLONYA

Reiner Schwalme
/ALMANYA

Foto�raflar: Ula� YILMAZ

Pavel Constantin / ROMANYA
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16 - 22 MART 201212
DOKTORUNUZ

YAZIYOR

B�R ön ce ki ya z� m�z da ko les te ro lün in san vü cu du
için mut lak ge rek li ol du �u nu ve anor mal yük sel me
du ru mun da vü cut ken di oto kon trol me ka niz ma s� -
n� ha re ke te ge çi re rek kan ko les te rol dü ze yi ni kon -
trol et me ye ça l�� mak ta d�r di ye bah set mi� tik.

Bugün kü ya z� m�z da yük sek ko les te rol se vi ye si -
ne d� �a r� dan di yet ya da  ilaç la na s�l ve ne za man
mü da ha le et me li yiz ve han gi du rum lar da de vam -
l� ilaç kul lan mak ge rek li li �in den bah set mek is ti yo -
rum.

Yük sek ko les te rol tes pit edi len bi rey le rin ön ce -
lik le hay va ni ya� içe ren g� da la r� ol duk ça dik kat -
li tü ket me ye yö nel me le ri ve en aza in dir ge me le ri
ge rek mek te dir. Özel lik le LDL ko les te rol yük sek se
or ga niz ma m�z HDL’ni dev re ye so ka rak LDL’nin
da mar du va r� yü ze yin den ve ya da mar du va r� için -
den sö ke rek ka ra ci �e re ta �� mak tay d�, bu me ka niz -
ma n�n iyi ça l�� ma s� n� is ti yor sak HDL üze rin de
olum suz et ki ya pan si ga ra tü ke ti mi ni b� rak ma m�z
ay r� ca se dan ter ha yat tan uzak la� ma m�z ge re ke -
cek. Bu nu için gün de en az ya r�m ya da 1 sa at yü -
rü me miz ve bu nu  haf ta n�n en az 4-5  gü nü ne yay -
ma m�z ge re ke cek. Ay r� ca ka t� ya� lar ha ri cin de ko -
les te rol den zen gin sa ka tat lar, mid ye, ka ri des, su -
cuk sa lam ve so sis gi bi g� da la r�n tü ke ti mi ne çok
dik kat et me miz en aza in di re rek tü ket me miz ge re -

ke cek.
Bu ön lem ve dik -

ka te ra� men LDL se -
vi ye si yük sek sey re -
der se ko les te rol dü -
�ü rü cü ilaç la r� kul lan -
ma m�z ge rek li dir. Zi ra
ko les te rol se vi ye si
nor mal ya  da nor ma -
lin al t�n da sey re den
bi rey ler le yük sek sey -
re den le rin kar �� la� t� r�l -
ma s� so nun da  ko les -
te rol dü ze yi yük sek
olan lar da kalp kri zi ve
in me nin nor mal ve

nor mal al t�n da olan la ra gö re 2 kat faz la göz len di �i
bi lim sel ça l�� ma lar la  tes pit  edil mi� tir.

Ko les te rol dü �ü rü cü ilaç la r�n fay da s� ya n�n da
az da ol sa yan et ki le rin den bah set mek ge re ke cek -
tir.  Tes pit edi len yan et ki le rin  hiç bi ri si  ka l� c� ha sa -
ra ve has ta l� �a se bep ol ma d� �� n� he men ba� tan
be lirt me miz do� ru ola cak t�r. �laç lar ke sil di �i an da
k� sa sü re de yan et ki ler dü zel mek te dir. �im di ye ka -
dar tes pit edi le bi len yan et ki le ri �öy le s� ra la ya bi li riz:

� Ka ra ci �er en zim le rin de yük sel me,
� Hal siz lik ve yay g�n ada le a� r� la r�,
� Çok en der kas eri me sin den söz edi le bi lir.
Han gi has ta la rı mı za uzun sü re li ko les te rol

dü �ü rü cü ilaç la rı ve re bi li riz?:
� Kalp kri zi ge çi ren has ta lar,
� Yük sek tan si yon has ta la r�,
� �e ker has ta la r�,
� �n me ge çi ren has ta lar (da mar t� kan ma s� na

ba� l�),
� Aort da ma r� n� ge ni� le me si (aort anev riz ma s�)
� Bypas ame li ya t� olan lar,
� Ko ro ner ar ter le re, ba cak ar ter le ri ne ve ka ro -

tis ar ter le ri ne stent ta k� lan has ta lar ve ya  bu da mar -
lar da has ta l�k olup da ope ras yon ve stent i� le mi
ge rek li ol ma yan me di kal te da vi alan has ta lar.

Ko les te ro lu yük sek olan has ta la r�n vi ta min ler,
an ti ok si dan lar ve ya ba z� bit ki sel yön tem ler le ko les -
te rol dü zey le ri nin nor mal le� ti �i ve ya nor ma lin al t� na
in di �i de bi lim sel ça l�� ma lar la ka n�t lan ma m�� t�r.

Ka dı köy Be le di ye si 
Dr. Ra na Be �e Sa� lık Po lik li ni �i

Adres: Fah ret tin Ke rim Gö kay Cad. Pa ti ka
Yol Sok. No:16 Ku yu ba �ı–Ka dıköy
Tel.: 0216 418 88 30-0216 348 40 27

T� RO �D hor mo nu ek sik li �i, özel lik le be lir li �rk kö -
pek ler de (Gol den Ret ri ever, Lab ra dor, Dach shund,
Bo xer, Coc ker Spa ni el, Grey ho und, Do ber man
Pins cher, �rish set ter, Ai re da le Ter ri rer) göz le nen,
an cak me lez �rk kö pek le ri de her ya� ta et ki le ye bi len
hor mo nal bir bo zuk luk tur. Ge rek ti ro id be zi nin ye -
ter siz ça l�� ma s� ge rek se hor mon sa l� n� m� n� dü zen le -
yen be zin uya r� ek sik li �in den kay nak la nan bu hor -
mon bo zuk lu �u fark edil me si güç ol du �u gi bi gös -
ter di �i ge nel has ta l�k bul gu la r� ne de niy le di �er has -
ta l�k lar la ka r�� ma s� da çok yay g�n d�r. Hypot ro id du -
ru mun da kö pek ler de en çok kar �� la �� lan bul gu lar tüy
ve de ri de ge li �en bul gu lar d�r. A�� r� tüy dö kül me si ile
ba� la yan du rum gi de rek de �i �ir ve cil din pul pul ke -
pek len me si ne, renk de �i� ti re rek pig ment len me si ne
ve di �er de ri has ta l�k la r� na (uyuz, man tar, aler jik de -
ri has ta l�k la r�) kar �� a�� r� has sas ve yat k�n ha le gel -
me si ne ne den olur. �le ri de re ce ve kro nik ti ro id yet -
mez li �in de pa ti ler de ve t�r nak lar da en fek si yon ge li -
�ir ve bu se bep le de t�r nak lar dü �e bi lir. 

Hypot ro id’in se bep ol du �u bir di �er du rum  da
üre me bo zuk luk luk la r� d�r. Di �i
kö pek ler ha mi le ka la ma d�k la r�
gi bi ya lan c� ge be lik de gös te -
re bi li r ler. Er kek kö pek ler de
çift le� me is te �i azal m�� ya da
ta ma men kay bol mu� tur. Yi ne
er kek kö pek ler de ki sperm sa -
y� s� ve ka li ite si  de dü �er. Bun -
lar dan ba� ka hypot ro id li kö -
pek ler de hal siz lik, obe zi te,
ü�ü me, kalp ri tim bo zuk lu �u,
kro nik ku lak il ti ha b�, ank si ye -
te, epi lep tik nö bet, po li nö ro -
pa ti, kor ne dis tro fi si, dü �ük
kan ba s�n c� ve yük sek ko les -
te rol mik ta r� ile ane mi  de göz -
le nir. 

De ri ve tüy sa� l� ��n da ki bo zul ma la r�n ya n�n da
hypot ro id li kö pek ler de en s�k rast la nan bul gu, ki lo
al� m� d�r. Hypot ro id ta n� s� ko nu la ma d� �� za man lar da
yan l�� ola rak hay van sa hip le ri kö pek le ri ni di ye te
sok mak ta ya da a�� r� eg zer siz ile ki lo ver me si ni sa� -
la ma ya ça l�� makt d�r. 

Hypot ro id’in ke sin ne de ni be lir len mi� ol ma sa  da
ge ne tik ya p� has ta l� ��n olu �u mun da ki en önem li ne -
den dir. Da ha çok or ta ya� (4-6) kö pek ler de göz le nir.
Hem di �i hem er kek ler de göz len se de ge nel de k� s�r -
la� m�� hay van la r�  et ki ler. Bu ne den le �rk has ta l� ��n
olu �u mu na en faz la yat k�n l� �� sa� la yan fak tör dür.
Hypot ro id’in oto im mun tyro idi ti tis ve len fo si tik tyro -
idi ti tis ol mak üze re iki tip tir. Oto im mun tyro idi ti tis di -
rek ola rak tro id be zi ni et ki ler ken, len fo si tik tyro idi ti -
tis tro id hor mo nu nun ye ter siz olu �u mun dan kay nak -
lan mak ta d�r. Hypot ro idin se be bi ne olur sa ol sun te -
da vi si or tak t�r. 

Hypot ro id, vü cu dun tüm en dok rin sis te mi nin
do �al ola rak  da vü cut ya p� s� n�n, �s� dü zen le me mer -
ke zi nin, ha f� za n�n, ki lo nun, kas ya p� s� n�n de �i� me si -
ne ve ye ter siz olu �um ve ge li �i mi ne ne den olur.
Hypot ro id ta n� s� için kan mu aye ne si ile T3, T4, Ser -
best T4, TSH mik tar la r� öl çü mü ya p� l�r. Bun lar dan
ba� ka �üp he li du rum lar da TSH si ti mu las yon tes ti
gi bi yan test ler  de kul la n�l mak ta d�r.

Hypot ro idin te da vi sin de tab let ola rak oral yol -
dan T4 for mu tiro id hor mo nu (l-thyro xi ne) kul la n�l -
mak ta d�r. Gün lük ola rak ve te ri ner he kimin be lir le ye -
ce �i doz da al� na cak bu tab let ler tiro id hor mon se vi -
ye ni ni dü zen le ye cek tir. Hypot ro id has ta s� kö pek le -
rin or ta la ma 6 ay da bir tiro id hor mon se vi ye le ri nin
kon trol edil me si ge rek mek te dir. 

DOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZ
KÖPEKLERDE HYPOTROID

(TİROİD HORMONU EKSİKLİĞİ)

EV CİLEV CİLEV CİLEV CİLEV CİLEV CİL

Aytaç Sedat KAVAL
(Veteriner Hekim
Cerrahi Uzmanı)

Ka d� köy’de il kö� re tim okul la r�n da oku -
yan 87 bin ö� ren ci ye üc ret siz a��z ve di�
sa� l� �� hiz me ti ve ren Ka d� köy Be le di ye -

si Ço cuk A��z ve Di� Sa� l� �� Po lik li ni �i aç� l� �� -
n�n 5’nci y� l� n� kut la d�. 

Göz te pe’de bu lu nan mo dern bi na s�n da 5
y�l d�r bin ler ce ço cu �a ve en gel li va tan da �a hiz -
met ve ren Ka d� köy Be le di ye si A��z ve Di� Sa� -
l� �� Po lik li ni �i’nde 5 y�l kut la ma s� var d�. Ka d� -
köy �l çe Mil li E�i tim Mü dü rü Fer �at Ayar, Ka -
d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz türk, Ba� kan
Yar d�m c� s� Mus ta fa De mir can, Sa� l�k Mü dü rü
Zey nep Süz me ile per so ne lin ka t�l d� �� kut la ma
prog ra m�, Po lik li ni �in So rum lu su Di� Hekimi
Bur cu Ku ru’nun ko nu� ma s�y la ba� la d�. Ka t� -
l�m c� la ra po lik li ni �in 5 y�l da ger çek le� tir di �i
hiz met le ri an la tan Ku ru, 5 y�l da 146 bin 47 ço -
cu �u te da vi et tik le ri ni, po lik li nik te 433 bin 722
i� lem yap t�k la r� n� kay det ti. Tür ki ye’de ilk kez
ger çek le �en pro je kap sa m�n da en ge lli ler için aç -
t�k la r� ame li yat ha ne ile de tüm Tür ki ye’ye hiz -
met ver dik le ri ni kay de den Ku ru, de �i �ik il ve
böl ge ler den ge len 403 en gel li nin di� ame li yat la -
r� n� ba �a r�y la ger çek le� tir dik le ri ni  söy le di. Kut -
la ma ya ka t� lan Ka d� köy �l çe Mil li E�i tim Mü -
dü rü Fer �at Ayar da son za man lar da mil let ola -
rak gü len yüz le re has ret kal d� �� m� z�, Ka d� köy
Be le di ye si’nin bu pro je siy le bir çok yü zün gül -
dü �ü nü söy le di. En bü yük ya t� r� m�n in sa na ya -

p� -
lan ya t� r�m ol du �u nu kay de den Ayar �öyle
devam etti: “En bü yük ya t� r�m in sa na ya p� lan
ya t� r�m üs te lik bu ra da ya r� n� m�z olan ço cuk la r� -
m� za ya t� r�m var. En gel li in san la ra ya p� lan ya t� -
r�m ise ya t� r�m la r�n en bü yü �ü. Bu pro je yi ba �a -
r�y la uy gu la yan Ka d� köy Be le di ye si’ni kut lu -
yor, bu önem li hiz met için ö� ren ci le rim ve on -
la r�n ai le le ri ad� na te �ek kür edi yo rum.”

� BA� KAN ÖZ TÜRK: 
‘ÇO CU �A H�Z MET EN BÜ YÜK ESER’

Yö ne ti me gel di �i gün den be ri tüm pro je le ri
ka mu ku ru lu� la r� ve si vil top lum ör güt le riy le
bir lik te yap t�k la r� n� kay de den Ka d� köy Be le di -
ye Ba� ka n� Se la mi Öz türk de Ka d� köy �l çe Mil -
li E�i tim Mü dür lü �ü ile 5 y�l d�r uyum için de
pro je yi ba �a r�y la uy gu la d�k la r� n� söy le di. Öz -
türk �öy le de vam et ti: “Di� Po lik li ni �i miz, Sa -
nat Mer ke zi miz gi bi pro je ler inanç la yü rü yor.
Bu ço cuk lar he pi mi zin or tak ço cuk la r�. Se nin

be nim de �il, he pi mi zin. Bu ve bu nun gi bi sos -
yal pro je le ri uy gu lar ken ba z� la r� bi zi an la mak ta
güç lük  çe ki yor. Ba zen so ru� tur ma lar aç� l� yor,
yar g� la n� yo ruz. Ama tüm bun la ra ra� men sos -
yal pro je ler den hiz met ler den al d� �� m�z haz z�
hiç bir �ey den al m� yo rum, al m� yo ruz. Ba na hep
rö por taj s� ra s�n da ‘Ka d� köy’e bir eser dik, bi na
yap’ di yor lar. Ben de on la ra, ‘kül tü re, sa na ta,
in sa na, sa� l� �a ya p� lan hiz met ten da ha bü yük
eser olur mu?’ di yo rum. Hiç bir za man ku ru bi -
na la ra önem ver me dim, in sa na ya t� r�m yap t�m.
Bir ço cu �u sa� l�k l� ye tir tir mek bü yük bir eser
de �il mi dir ? Ben ce en bü yük eser ço cu �a ya p� -
lan hiz met tir, ya t� r�m d�r.”

� �K� OKUL MÜ DÜ RÜN DEN 
TE �EK KÜR PLA KE T�

Kut la ma s� ra s�n da ö� ren ci le ri nin  üc ret siz
di� te da vi le ri nin ya p�l d� �� 30 A�us tos �l ko ku lu
Mü dü rü Ay k�n Uz ile Dr. Sa it Dar ga �l kö� re tim
Mü dü rü Meh met Se zer, Ka d� köy Be le di ye Ba� -
ka n� Se la mi Öz türk’e pla ket ve re rek te �ek kür
et ti ler. 

YA�AMSA�LIK

YÜKSEK KOLESTEROL
NASIL YÖNETİLMELİ?

Dr. Nuri ÇA�LAR
Kar di yo lo ji Uz ma nı

Kadıköy Belediyesi Dr. Rana Be�e Sa�lık
Poliklini�i’nde A�ız Di� Sa�lı�ı, Beslenme
ve Diyetetik, Çocuk Sa�lı�ı ve Hastalıkları,

Dahiliye, Diyabet Ünitesi, Endokrinoloji,
Göz Hastalıkları, Kadın hastalıkları,
Psikolojik Danı�manlık, Laboratuvar

Hizmetleri, Radyoloji Hizmetleri (USG-
Mamografi, Dopler)  Kardiyoloji Ünitesi

(Efor, Eko, Ritm Holter, Tansiyon Holter)
hizmetleri verilmektedir.

� 5 y�lda 433.722 adet tedavi
i�lemi yap�ld�.

� Hizmet alan çocuk say�s� 146.047.
� Di� çekimi oran�

hâlâ yüzde 3,5.
� 2009’da 64 ameliyat, 2010’da 133

ameliyat, 2011’de 174 ameliyat,
2012’de 32 ameliyat olmak üzere

toplam 403 ameliyat yap�ld�.  
� 37.508 hastan�n periyodik

kontrolleri gerçekle�tirildi. 
� �stanbul’un birçok ilçesinin yan� s�ra

di�er illerden de pek çok engelli
vatanda��n di�leri tedavi ediliyor. 
� Batman’dan, Tekirda�’dan,

Kocaeli’den, Tokat’tan,
Zonguldak’tan, Yalova’dan,

Bart�n’dan, Edirne’den, Çanakkale’den
hastalar tedavi ediliyor. 
Bugün gelinen noktada; 

Nisan 2012’ye kadar tüm ameliyat
günleri planland�, randevular verildi.

Al�nan ba�vurular�n tamam�n�n
ameliyat edilece�ini dü�ünüldü�ünde,
Poliklinik, Eylül 2012’ye kadar dolu. 

5 YILDA NELER YAPILDI?

5.YAŞINDA5.YAŞINDA5.YAŞINDA5.YAŞINDA5.YAŞINDA5.YAŞINDAÇOCUK AĞIZ 
VE DİŞ SAĞLIĞI

Göztepe’de bulunan modern
binasında 5 yıldır binlerce

çocu�a ve engelli vatanda�a
hizmet veren Kadıköy

Belediyesi A�ız ve Di� Sa�lı�ı
Poliklini�i, 5. yılını kutladı. 
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Do� ru ve tek ni �i ne uy gun ya p�l d� ��n da so lu -
num, sin di rim, do la ��m ve si nir sis tem le ri
aç� s�n dan yo ga n�n bir çok fay da s� ol du �u nu

söy le yen Yo ga E�it me ni Sem ra Ona ran, yo ga n�n be -
de nin se si ni aç t� �� n�, ki �i nin zih ni ni can lan d� r�p,
üçün cü gö zü aç t� �� n� söy le di. Uzun y�l lar spor ya pan,
ve te ran ola rak yap t� �� at le tizm spo run da da bir çok
ma dal ya ve �am pi yon luk lar el de eden Ka d� köy’ün
�am pi yon at le ti ve Yo ga E�it me ni Sem ra Ona ran,
“Yo ga n�n bir sih ri var ve in sa n� içi ne çe ker se ön ce fi -
zik sel, za man la da zi hin sel dö nü �üm ba� l� yor. Yo ga
sa ye sin de be de nin se si nin vo lü mü aç� l� yor ve bu çok
önem li. Yo ga bir ya �am sa na t�, de rin ve en gin bir ok -
ya nus tur. Her yo ga yap t� �� m�z an, bi ze o an�n öne mi -
ni ha t�r la t�r. Yo ga, ey lem de ki hü ner dir ve bü tün lük -
tür. Ge nel ola rak tüm be den sis tem le ri miz ge li �ir.
Kan ba s�n c� m�z dü �er. Uy ku ka li te si ar tar. Zi hin sa -
kin le �ir. Yo ga öz gün ve öz gür bi rey ler ola rak ha ya t�
tüm po tan si ye li miz le ya �a ya bil mek le il gi li dir. Ya -
�am ener ji miz ne fes tir. Ne fe si mi zi kon trol et me yi
ö� ren di �i miz de ener ji t� ka n�k l�k la r� ak� �� n� bu lur ve
ra hat la t�r. Ne fe se odak la na rak ya p� lan ha re ket ler de
uzun sü re kal mak bi ze sab r� ö� re tir ve bu nu ö� ren di -
�i miz de ken di mi zi da ha sa kin ve hu zur lu his se de riz”
diye konu�tu. 

� YÜZ YO GA SI �LE
10 YIL GENÇ GÖ RÜ NÜN

Yo ga da ne fes un su ru nun öne mi ne de �i nen
ve yo ga ne fe si nin fay da la r� n� an la tan Sem ra
Ona ran, “Ne fes al ma tek nik le ri nin en önem li
ola n�; ka r�n-gö �üs ne fe si dir. Ak ci �er le ri tam ka -
pa si te ça l�� t� ra rak, bey nin ve tüm vü cu dun ok si -
jen ve ‘pra na’ de ni len vü cut ener ji si ile bes len -
me si ni sa� lar” de di. 

Yo ga da yan kö rük ne fe si do� ru uy gu lan d� -
��n da, tüm so lu num sis te mi mi zi; bu run, si nüs ler
ve ak ci �er le ri te miz le di �i ni, kan da ki ok si jen
mik ta r� n� art t�r d� �� n� an la tan
Ona ran, ka r�n kas la r� n�n
s� k�� t� r�l ma s� n�n, ak -
ci �er, da lak, pan -
kre as, mi de ve
kal be ma saj et -

ki si ya pa rak vü cu du can lan d�r d� �� n�
söy le di. Onaran, “Genç lik ve yüz yo ga -
s� ya pa rak, 10 y�l genç gö rü ne cek si niz.
2 y�l, 5 y�l, 10 y�l ön ce çe kil mi� fo to� -

raf la r� n� za bir ba k�n: Ay n� in san m� s� n�z?
Ge çen za man la bir lik te de �i �en gö rün tü nü -

ze bir ba k�n. Du rum de �er len dir me si ya p�n.
Yüz yo ga s� sa de ce bir di zi yüz ha re ke ti de �il,

yo ga pren sip le ri ne da ya nan et ki li bir al ter na tif
ba k�m ve te da vi sis te mi dir. Bu sis te mi do� ru me -
tot lar la uy gu la d� �� n�z da olum lu so nuç lar el de
eder si niz” di ye ko nu� tu.

Yo ga E�it me ni Sem ra Ona ran, Bü yük Ku lüp
ve Ka d� köy Be le di ye si Genç lik Mer ke zi’nde
haf ta n�n be lir li gün le rin de gö nül lü ola rak yo ga
e�i tim le ri ve ri yor ve ders le ri ne il gi çok yo �un.

16 - 22 MART 2012   

S
P
O
RHa zır la yan

Mus ta fa SÜR ME Lİ
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Teknik, beceri, cesaret ve dengenin bulu�ma noktası
olarak nitelenen 2012 Türkiye Motokros

�ampiyonası’nın 1. Aya�ı, Balıkesir ilinin Susurluk
ilçesinde yapılacak. Seyir zevki ve ya�attı�ı heyecanla

motor sporlarının en gözde etkinliklerinden olan
Türkiye Motokros �ampiyonası 17-18 Mart 2012

tarihinde yarı� severlerle bulu�uyor. Türkiye Motosiklet
Federasyonu’nun 2012 takviminde yer alan ve 

Susurluk Motokros Enduro Kulubü’nün
organizatörlü�ünde düzenlenecek Türkiye Motokros
�ampiyonası’nın ilk aya�ı Susurluk Belediye
Parkuru’nda ko�ulacak. �stanbul, Ankara, �zmir, Mu�la,
Antalya ve Bursa ba�ta olmak üzere birçok ilden
sporcunun katılaca�ı Türkiye Motokros �ampiyonası,
yarı�çıların hünerlerini sergiledi�i büyük bir görsel
�ölene dönü�ecek. 

Demir Atlar Susurluk Semalarında

● Mustafa SÜRMEL�

Ka t�l d� �� vü cut ge li� tir me �am pi yo na la r�n dan
al n� n�n ak�y la de re ce el de ede rek ç� kan, Tür -
ki ye’yi ulus la ra ra s� ya r�� ma lar da tem sil ede -

cek her tür lü spor tif özel li �e sa hip ol ma s� na ra� men
spon sor bu la ma ma ne de niy le bay ra �� m� z� yurt d� ��n -
da dal ga lan d�r ma �an s� n� bir tür lü bu la ma mak tan ya -
k� nan Ha san Mu rat Ada te pe ay so nun da ki Av ru pa
�am pi yo na s� Mil li Ta k�m seç me le ri ön ce sin de de
spon sor bu la maz sa Av ru pa’ya gi de me ye cek. Ka d� -
köy lü, ya ni içi miz den bi ri olan vü cut spo ru nun güç -
lü is mi Ha san Mu rat Ada te pe, “23 Mart 2012 ta ri -
hin de Av ru pa Vü cut Ge li� tir me �am pi yo na s� Mil li
Ta k�m seç me si ya p� la cak. E�er de re ce le re gi rer sem
mad di yat tan do la y� Av ru pa’ya gi de me ye ce �im”
diye konu�tu. 

� YA SEÇ ME LE R� GE Ç�P M�L L� 
TA KIM’A G� RER SEM!

Ada te pe vü cut ge li� tir me spo run da bir çok
de re ce el de et mi�. Ha san pa �a’da bu lu nan spor
sa lo nun da hem spor ya p� yor hem de genç le re
spor sev gi si ni a�� l� yor. Ken di ha lin de, spo run ah -
la ki özel lik le ri ni için de be nim se mi� bi ri. Çev re
hal k� ve es na f�n da sev gi si ni, tak di ri ni ka zan m��.
Bir çok genç ve spo ra il gi du yan ki �i nin spor ile
ha ��r ne �ir ol du �u bir me kân ol mu� Ada te pe’nin
spor sa lo nu. Genç ler so kak ta de �il, spor sa lo nun -

da va kit ge çi ri yor, kö tü al�� kan l�k lar ye ri ne spor
ile il gi le ni yor lar Ha san Mu rat Ada te pe sa ye sin -
de. “Vü cut ge li� tir me spo ru sa ye sin de sa� l�k l�
bes le ni yo rum, ha ya t� m� di sip lin için de sür dü rü -
yo rum. Ken di mi 18 ya ��n da ki gi bi genç his se di -
yo rum. Her ke se spor yap ma y�, özel lik le vü cut
ge li� tir me spo ruy la il gi len me le ri ni tav si ye edi yo -
rum” di yen Ada te pe, Tür ki ye’yi yurt d� ��n da
tem sil et me f�r sa t� bu lur sa seç me le ri ge çe ce �i ne
ke sin gö züy le ba k� yor ama “pa ra s�z l�k yü zün den
ulus larara s� �am pi yo na ya ka t� la ma ya bi li rim”
diyor. 

� BA �A RI ÇOK AMA SPON SOR YOK
Ha san Mu rat Ada te pe 28 ya ��n da bir id di a

üze ri ne vü cut ge li� tir me spo ru na ba� la m��. 20
y�l dan bu ya na ara l�k s�z vü cut ge li� tir me spo ruy -
la il gi le ni yor. Ha san Mu rat Ada te pe’nin spor ka -
ri ye ri ba �a r� lar la do lu. Spo run birçok da l�y la il gi -
len mi�. Hat ta pro fes yo nel ola rak yap t� �� spor lar
da var. Vü cut ge li� tir me spo ru ise Ha san Mu rat
Ada te pe’nin ya �a m�n da ken di ta bi riy le bam ba� -
ka bir ye re sa hip. 55 ki lo day ken ba� la d� �� ve çev -
re si nin “Bun dan bir �ey ol maz” di ye bak t� �� çe -
lim siz genç �im di tüm bun la r�n ak si ne gö rün tü -
süy le çok sa� l�k l� ve her is te ye nin sa hip ola ma -
ya ca �� bir vü cu da sa hip. �nat et ti �i ve “Ba �a ra ca -
��m” de di �i spor da l�n da bu gü ne ka dar  ulu sal ve
ulus larara s� dü zey de 36 ya r�� ma ya ka t�l d�. 

Ha san Mu rat Ada te pe’nin de re ce le ri
�1999-Ata türk Ku pa s� 1.’si
� 2002-Dün ya �am pi yo na s� Seç me le ri 2.’si
� 2004-Av ru pa �am pi yo na s� Çift ler 1.’si

� 2009-Av ru pa �am pi yo na s� Mil li Ta k�m Seç me le -
ri 1.’si
� 2010-Dün ya �am pi yo na s� Seç me le ri 2.’si
� 2011-Av ru pa �am p. Mil li Ta k�m Seç me le ri 2.’si

27. ULUSLARARASI Çocuk Kupas�
Yar��mas�’nda, tarihinde ilk defa be� madalya
birden elde eden milli tak�m� gelecek için umut
verdi. Türkiye Kayak Federasyonu taraf�ndan

düzenlenen 27. Uluslararas� Çocuk Kupas�’nda,
Türkiye tarihinde ilk defa be� madalya birden

kazand�. Türkiye Kayak Federasyonu taraf�ndan
her y�l düzenlenen ve bu y�l Uluda�’da, 10

ülkeden 70 sporcunun kat�l�m�yla gerçekle�en
uluslararas� kupada elde edilen ba�ar�, gelecekte
Türkiye’nin kayak sporunda dünyada söz sahibi

olaca��n�n da sinyallerini verdi. 
2011 y�l�n�n �ampiyonu Alev okullar�ndan milli

sporcu Ezgi Özçelikel alt�n madalya kazan�rken
Can Bostan gümü� madalya alarak kürsüye

ç�kt�lar. 

TÜRK�YE deplasmanl� bölgesel bayanlar
voleybol ligi J grubunu 2. bitiren KONE Kad�köy
Gençlik bayan voleybol tak�m�, 3. lige ç�kmaya
haz�r. 15-18 Mart tarihleri aras�nda Yalova’da

yap�lacak 3. lige ç�kma maçlar�na hiç ara
vermeden s�k� bir �ekilde haz�rlanan KONE
Kad�köy Gençlik bayanlar� bu turnuvadan

ba�ar�yla ç�karak 3. lige yükselmeyi hedeflediler.
KONE Kad�köy Gençlik Spor Kulübü Voleybol

�ubesi Ba�kan� Yusuf Boyat, “K�zlar�m�z
müsabakalara s�k� bir �ekilde haz�rlan�yorlar

grubumuzda bulunan, Haz�m Ersu �lkö�retim
Okulu, Kocaeli Derince Belediyesi, Tekirda�
Belediyesi, iyi tak�mlar kurarak bu maçlara

haz�rland�lar. Amac�m�z; ilk etapta bu tak�mlar�
yenip sonra oynamay� dü�ündü�ümüz final

müsabakas�n� da kazanarak 3. lige yükselmek
olacak” dedi. 

Vücut sporunun güçlü ismi, Hasanpa�a’da bulunan spor salonunda mahallenin gençlerine spor yapma olana�ı
sa�layan Hasan Murat Adatepe, Avrupa �ampiyonası’na gitmek için sponsor arayı�ında...

Şampiyon DESTEK bekliyorŞampiyon DESTEK bekliyorŞampiyon DESTEK bekliyorŞampiyon DESTEK bekliyorŞampiyon DESTEK bekliyorŞampiyon DESTEK bekliyor

GÜNÜB�RL�K TURLAR 

KONAKLAMALI HAFTASONU TURLAR

� 25 MART PAZAR: TAR�H� ZEYREK - FENER-BALAT                                         
� 31 MART CUMARTES�: RUMEL� FENER� - GAR�PÇE KÖYÜ                   
� 1 N�SAN PAZAR: �ZN�K
� 8 N�SAN PAZAR: MA�UK�YE-KARTEPE-SAPANCA

� 07-08 N�SAN CMT - PAZAR: ESK��EH�R - ODUNPAZARI TURU     
� 14 -15 N�SAN CMT - PAZAR: GÖNEN KAPLICA TURU
� 20-23 N�SAN CUMA-PZT.: EGEDE SAKLI CENNETLER TURU  
� 28-29 N�SAN CMT-PAZAR: SERHAD �EHR� ED�RNE TURU

SEZON TOUR
Tel: 0216 372 35 77 /78 Fax: 0216 410 06 14 

Tursab A 5096  www.tatilkeyfiburada.com

� 10 Ki�i ve  üzeri gruplara özel geziler düzenlenir.
� Dernek, okul gezileri vb. geziler için özel grup fiyatlarımızı sorunuz.  

B A H A R A  M E R H A B A  T U R L A R I M I Z 

3. OLAĞAN KONGRE iLANI
TRTÇED

TÜM RADYO TELEVİZYON ÇALIŞANLARI VE EMEKLİLERİ SOSYAL
DAYANIŞMA DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

Derne�imizin 3. Ola�an Genel Kurul Toplant�s� 4 Nisan 2012 Çar�amba günü
saat  12.00-18.00 saatleri aras�nda
Muvakkithane Caddesi No: 14 Telar Han. Kat 3. Kad�köy �stanbul adresindeki
Dernek Merkezimizde a�a��da yaz�l� gündeme göre yap�lacakt�r.
Belirtilen günde ço�unluk sa�lanamad��� takdirde ikinci toplant� 11 Nisan 2012
Çar�amba Günü ayn� gündem ayn� yer ve ayn� saatte nisaps�z olarak
yap�lacakt�r. Üyelerimize duyurulur.

TRTÇED YÖNET�M KURULU

TOPLANTI GÜNDEM� :
1- Aç�l�� ve yoklama.
2- Genel Kurul Ba�kanl�k Divan� seçimi.
3- Sayg� duru�u.
4- Yönetim ve Denetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmas� müzakeresi.
5-Yönetim Kurulunun ibras�.
6- Kesin Hesap bütçesinin ve tahmini bütçenin görü�ülerek onaylanmas�.
7- Derne�e ba�l� bir �ktisadi ��letme Kurulmas� konusunda Yönetim Kuruluna
yetki verilmesi.
8- Yeni Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçilmesi.
9- Dilek ve temenniler.
10- Kapan��.

Yoga sayesinde, tüm solunum
sisteminizi; burun, sinüsler ve

akci�erlerini temizleyebilir,
kandaki oksijen miktarını

arttırabilirsiniz.

Kayakta madalyaları
TOPLADIK

KGSK 3. Lig yolunda

POWER Bulls Organizasyon, 2–3 Haziran 2012
tarihleri aras�nda �irketleraras� Futbol Turnuvas�
düzenleyecek. Maçlar Kad�köy �ükrü Saraço�lu

Stad� yan�nda bulunan Kenan Evren Anadolu
Lisesi Hal� Sahas� ile Göztepe E�itim Ara�t�rma
Hastanesi arkas�nda bulunan Mehmet Beyaz�t
Lisesi Hal� Saha Tesisleri’nde oynanacak. 25

�irket tak�m�n kabul edilece�i turnuvada birinciye
2.000 TL, ikinci olan tak�ma 1.000 TL, üçüncü

olan tak�ma ise 500 TL ve kupalar verilecek. Ödül
töreni sonras� da sucuk-ekmek partisi verilecek. 

SPOR YAPARKEN YEN� FIRSATLAR DA
BULAB�L�RS�N�Z

Kad�köy Gençlik Spor Kulübü ve ayn� zamanda
Power Bulls Spor Organizasyonlar� Kurucu ve

Genel Koordinatörü �lker Habe�o�lu Kad�köy’de
yine e�ine az rastlanan bir organizasyona

öncülük etmenin mutlulu�unu ya�ad�klar�n�
söyledi. Amaçlar�n�n kent içinde farkl� kurum

çal��anlar�, yöneticileri aras�nda sosyal bir ba�
olu�turmak ve sporun birle�tiricili�ini uygulayarak

gerçekle�tirmek oldu�unu belirten Habe�o�lu,
“Keyifli bir organizasyon olan ve keyifli oldu�u
kadar �irket içi dayan��ma ile i� dünyas�n� da

birbirine yakla�t�racak, yeni i� birlikleri
olu�turacak bir organizasyon. Organizasyona

kat�lmak isteyenler tüm ayr�nt�lara
www.powerbullsorganizasyon.com sitesinden

ula�abilirler” dedi.

FUTBOL TOPUNU 
AL DA GEL

Yoga ile bedeninizin volümünü aç�nYoga ile bedeninizin volümünü aç�nYoga ile bedeninizin volümünü aç�nYoga ile bedeninizin volümünü aç�nYoga ile bedeninizin volümünü aç�nYoga ile bedeninizin volümünü aç�n
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● Semra ÇELEB�

80’i a� k�n sen di ka, mes lek ör gü tü, si -
ya si par ti ve de mok ra tik kit le ör gü tü -
nün bi ra ra ya gel me siy le ku ru lan Hay -

dar pa �a Da ya n�� ma s�, 7 Mart Çar �am ba
ak �a m� ger çek le� tir di �i bü yük bir ey lem le,
Hay dar pa �a Ga r�’n�n hal ka ka pa t�l ma s� n�
pro tes to et ti.

Ka d� köy’de ki Emi nö nü �s ke le si
önün de bi ra ra ya ge len bi ne ya k�n ki �i
Hay dar pa �a Ga r�’na yü rü dü. Yü rü yü� bo -
yun ca, “Hay dar pa �a bi zim, �s tan bul bi -
zim”, “Hay dar pa �a hal ka ka pa t� la maz”,
“Sus ma hay k�r ya� ma ya ha y�r” ve “Ula -
��m hak k� m�z en gel le ne mez” slo gan la r�
at�l d�. Yü rü yü �e ka t� lan lar, al k�� lar la, �s -
l�k lar la, dü dük ler le Hay dar pa �a’dan tren
se fer le ri nin ip tal edil me si ne ve Hay dar -
pa �a’n�n ote le çev ril mek is ten me si ne tep -
ki gös ter di. CHP �s tan bul mil let ve ki li Ka -
dir Gök men Ö�üt, Mi mar lar Oda s� Ge nel
Ba� ka n� Eyüp Muh cu, BTS Ge nel Ba� ka -
n� Ya vuz De mir kol ve sa nat ç� lar da
“Top lum, Kent ve Çev re için Hay dar pa �a
Da ya n�� ma s�” pan kar t� n�n ar ka s�n da yü -
rü dü. Ka d� köy Kent Kon se yi ise ay r� pan -
kart aç t�. Yü rü yü� bo yun ca sa de ce Hay -
dar pa �a Ga r�’n�n de �il, Tak sim Mey da n�
ve Emek Si ne ma s�’n�n ye ni len me pro je -
le ri de pro tes to edil di. 
� ‘HAY DAR PA �A, �N SAN LI �IN

OR TAK AK LI VE M� RA SI’
Hay dar pa �a Ga r�’n�n için de ya p� lan

ey lem de ilk ola rak Sa nat ç� lar Gi ri �i mi
ad� na ti yat ro cu Or han Ay d�n ko nu� tu.
Ay d�n, Hay dar pa �a’n�n dün ya in san l� �� -
n�n or tak mi ra s� ve or tak ak l� ol du �u nu
be lir te rek, Hay dar pa �a’yla il gi li pro je yi
“Or tak ak la ya p�l m�� sal d� r�” ola rak de -
�er len dir di. Ay d�n, “Hay dar pa �a’y�
ka ra pa ra ak la y� c� la r� na, si lah tüc car la -
r� na pe� ke� çe ke cek ler. Bu nun ad�
rant. Bu ran t� �id det le pro tes to edi yo -
rum” di ye ko nu� tu.

Or han Ay d�n’�n ko nu� ma s� n�n ar -
d�n dan Ban dis ta gru bu bir kon ser ver -
di. 
� ‘HAY DAR PA �A HAL KIN DIR,

HAL KIN KA LA CAK’
Hay dar pa �a Da ya n�� ma s� ad� na

aç�k la ma ya pan Mi mar lar Oda s� Ge nel
Ba� ka n� Eyüp Muh cu, “Hay dar pa �a
ç�l g�n l�k la ra kur ban edi le mez” de di.

Hay dar pa �a Ga r�’n�n ka -
mu sal alan, ta rih sel ve kent sel S�T ala n�
ol du �u na dik kat çe ken Muh cu, AKP’nin
Hay dar pa �a Ga r�’n� 2004 y� l�n dan be ri
kü re sel ser ma ye ye pe� ke� çek mek is te di -
�i ni söy le di.

Hay dar pa �a Ga r�’n�n geç ti �i miz y�l
yan ma d� �� n�, ya k�l d� �� n� id di a eden Muh -
cu, Mar ma ray Pro je si’nin Hay dar pa �a

tren se fer le ri nin ip ta li ne
ge rek çe gös te ril me si ni ele� tir di. Muh cu,
Mar ma ray Pro je si ge rek çe gös te ri le rek,
25 ta ri hi bi na n�n y� k� la ca �� n�, Sir ke ci ve
Hay dar pa �a tren se fer le ri nin ip tal edi le -
ce �i ni be lirt ti. Muh cu, söz le ri ni �öy le
son lan d�r d�: “Top lu mu muz ik ti dar dan
ç�l g�n l�k lar de �il, ak�l c� yak la ��m lar bek -
li yor. Hay dar pa �a’y� ha ra mi le re ye dir me -

ye ce �iz. Hay dar pa �a hal k�n d�r,
hal k�n ka la cak.”

Muh cu’nun ar d�n dan Bir le �ik
Ta �� ma c� l�k Ça l� �an la r� Sen di ka s�
Ge nel Ba� ka n� Ya vuz De mir kol ve
ti yat ro sa nat ç� s� En der Yi �it de bi -
rer ko nu� ma yap t�. Ko nu� ma lar da,
Hay dar pa �a Ga r�’na sa hip ç�k mak
için her Pa zar sa at 13.00’de gar
mer di ven le rin de bu lu� ma ya ça� r�
ya p�l d�. Ey lem, Al go rit ma ritm
gru bu nun gös te ri si ve Ne jat Ya va -
�o �ul la r� ile Bu lut suz luk Öz le -
mi’nin kon se riy le so na er di.

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

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

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

� 16 - 22 MART 2012

“Haydarpaşa çılgınlıklara kurban edilemez!”“Haydarpaşa çılgınlıklara kurban edilemez!”“Haydarpaşa çılgınlıklara kurban edilemez!”“Haydarpaşa çılgınlıklara kurban edilemez!”“Haydarpaşa çılgınlıklara kurban edilemez!”“Haydarpaşa çılgınlıklara kurban edilemez!”
Haydarpa�a Dayanı�ması’nın öncülü�ünde biraraya gelen bine yakın ki�i,

Haydarpa�a’nın konaklama ve turizm merkezi yapılmak üzere halkın hizmetinden
alınmasını ve Haydarpa�a Garı’ndan tren seferlerinin iptal edilmesini protesto etti.

Eyleme milletvekilleri ve sanatçılar da destek verdi.

Fo to� raf lar:
Gök çe UY GUN
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