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Asl� AYHAN

ÇALI�MA ya�amında
kadın-erkek

e�itli�inin
uygulanmasına
yönelik projeleri

nedeniyle Kadıköy
Belediyesi'ne,

Ankara'dan ödül
geldi. � Haberi 10’da

B�R yıl önce açılan Kadıköy
Belediyesi Rasimpa�a

Hizmet Binası’nda
düzenlenen etkinlikte,

semt sakinlerinin ve çe�itli
sivil toplum örgütlerinin
aktif katılımı ile yapılan

çalı�malar de�erlendirildi.
� Haberi Sayfa 10’da

� Yazısı 10’da

Ülkemizde y�llarca
süren davalar

oluyor. �ki insan
aras�nda ya�anan
bir olaya taraflar

ayr� bak�� aç�lar�yla
bak�nca

anla�mazl��a
dü�üyorlar. 

�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

KISA METRAJ

Hemen
cevaplamal�:
Ya�atarak

korunur. Binan�n
ya�amas� demek,

insanlar
taraf�ndan

kullan�lmas�
demektir. 

DOĞRULAR

Kadıköy’de kadın-erkek eşitliğine ödül Bu hafta tiyatroya davetlisiniz!

Ö
Z

E
T

 L
E

�� Haberi 7. Sayfada
�� Haberi 14. Sayfada

Sinema tarihi k�sa
metrajl� filmle ba�lar.

Ancak zaman
içerisinde endüstriye

dönü�en uzun
metrajl� filmler, k�sa

metrajl� filmin
pabucunu dama

atm��t�r. 

Türkiye sinemas�n�n kabaday�s�,
romantik a����, devrimcisi; yönetmeni,

senaristi, oyuncusu Y�lmaz Güney, 74.
do�um gününde Kad�köy’de iki farkl�

etkinlikle an�l�yor. Çok özel bir sergi ve film
gösterimiyle do�um günü kutlanacak olan

Güney için, e�i, dostlar� ve sevenleri
Caddebostan Kültür Merkezi’nde bulu�acak.

HAYDARPAŞA
NASIL KORUNUR?

Rasimpaşa’da birinci yıl etkinliği

KADIKÖY’DE
KUTLANACAK
KADIKÖY’DE

KUTLANACAK
KADIKÖY’DE

KUTLANACAK
KADIKÖY’DE

KUTLANACAK
KADIKÖY’DE

KUTLANACAK
KADIKÖY’DE

KUTLANACAK

Kad�köy’de
TiMSAH
tart��mas�!

Kadıköy, geçti�imiz hafta Çar�ı içindeki ‘timsah’ heykeli ile gündeme geldi.
Gazetelerde çıkan haberlerde Kadıköy’de hiçbir zaman timsahların ya�amadı�ı

vurgulandı. Heykelleri tasarlarken ‘Kadıköy’de geçmi�te timsahlar ya�adı’ polemi�ine
neden olaca�ına ihtimal vermedi�ini, sadece bir sanatçı yorumu yaptı�ını belirten

heykeltra� Prof. Dr. Nilüfer Ergin, ya�ananlardan dolayı �a�kınlık duydu�unu söylüyor.

27 MART Dünya
Tiyatrolar Günü'nü bir

haftalık programla
kutlayan Kadıköy
Belediyesi, tüm

Kadıköylüleri 26-31 Mart
arasındaki ücretsiz
oyunlara bekliyor.
� Haberi Sayfa 6’da

Türkiye'nin
geleneksel al��veri�

merkezleri olan
semt pazarlar�

yeniden
düzenleniyor.
Art�k cadde ve

sokaklara
geli�igüzel pazar
kurulamayacak,
pazar yerlerinde

tüketicilerin
ald�klar� mal�

tartabilmeleri için
teraziler konulacak,
pazarc�lar çevreyi
rahats�z edecek

�ekilde sat��
yapamayacak.

YILMAZ GÜNEY’iN
DO�UM GÜNÜ 

�� Haberi 8. Sayfada

SEMT PAZARLARI
NE OLACAK?

SEMT PAZARLARI
NE OLACAK?

SEMT PAZARLARI
NE OLACAK?

SEMT PAZARLARI
NE OLACAK?

SEMT PAZARLARI
NE OLACAK?

SEMT PAZARLARI
NE OLACAK?
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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: 347 40 27

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

23 - 29 MART 20122 SANATKÜLTÜR

KA DI KÖY’DEN
● T�YATRO
� 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
� Acil Po zi tif �n san Ara nı yor
8’i en gel li 14 ki �i den olu �an Ye te nek li En gel -
siz ler Ko me di Ti yat ro su’nun ama c�; ken di ka -
de ri ni pay la �an ar ka da� la r� n�n so run la r� n� ti yat -
ro sah ne sin de ko mik bir dil le göz ler önü ne se -
re rek top lum da far k�n da l�k ya rat mak.  YEK Ti -
yat ro su’nun sah ne ye koy du �u “Acil Po zi tif �n -
san Ara n� yor”, 25 Mart Pa zar 19.00’da Ba r��
Man ço Kül tür Mer ke zi’nde iz le ne bi lir. 
0216 418 16 46
� Ma da
Ne yi tar t� �a ca �� m� za, ne yi dü �ü ne ce �i mi ze,
ne ye kay g� la na ca �� m� za hat ta ne ye hü zün le -
ne ce �i mi ze ken di miz ka rar ve re bi li yor mu yuz?
Dü �ün ce le ri miz, duy gu la r� m�z, ah lâ k� m�z, bi rer
bi rer kay bet ti �i miz tüm de �er le ri miz bi zi in san
ol ma se rü ve nin de na s�l bir ge le ce �e sü rük lü -
yor? Ti yat ro Mer di ven’in sah ne ye koy du �u
“Ma da”, 25 Mart Pa zar 19.00’da Ka d� köy Be -
le di ye si Ha lis Kurt ça Kül tür Mer ke zi’nde iz le -
ne bi lir. 0216 357 28 36
� Cam
Al� ��l ma d�k kur gu suy la ti yat rose ver le re �a ��r t� -
c� bir de ne yim su nan “Cam”; ko ca s�n dan bo -
�an mak üze re olan bir re sim ö� ret me ni nin
atöl ye sin de ge çi yor. Ka d� n�n sos yal ko nu mu,
in san ili� ki le ri ve ha ya t�n sür priz le ri hak k�n da
iz le yi ci yi sor gu la ma la ra yön len di ren “Cam”;
ay n� �e kil de ba� la yan bir hi kâye nin, an l�k bir
ka rar ve bir rüz gâr esin ti siy le na s�l iki fark l� yö -
ne aka bi le ce �i ni göz ler önü ne se ri yor. Do lu -
nay Soy sert, Me te Ho ro zo� lu, De niz Ça k�r,
Bü lent Al k�� ve Se len Uçar’�n rol al d� �� oyun,
25 Mart Pa zar 16.00’da Ka d� köy Be le di ye si
Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi’nde. 
0216 467 25 68
� �z di vaç Me se le si
S� ra dan bir i�, s� ra dan bir adam. Ama hiç de
s� ra dan ol ma yan iki ev ve ev li lik! Ko mik ya lan -
lar, her bi ri bir bi rin den il ginç ka rakter ler, yan l��
an la ��l ma lar ve iz le yen le ri kah ka ha ya bo �a cak
rast lan t� lar ile örül mü� s� ra d� �� bir hi kâ ye nin
için de ken di ni zi gül mek ten al� ko ya ma ya cak s� -
n�z. Te na Ti yat ro su’nun “�z di vaç Me se le si”
oyu nu 28 Mart Çar �am ba 20.30’da Ha lis Kurt -
ça Kül tür Mer ke zi’nde. 0216 357 28 36
� Öden me ye cek Öde mi yo ruz
Bü tün bir ma hal le ta ra f�n dan ya� ma la nan bir
sü per mar ke tin ar d�n dan po li sin bü tün ma hal -
le yi ku �a t�p ev ev ara ma yap ma s� n� an la tan ve
bu ara ma s� ra s�n da o ma hal le de ki iki i� çi ai le -
si nin ba ��n dan ge çen olay la r� ko nu alan, ko va -
la ma c� n�n hiç bit me di �i, Da ri o Fo’nun yaz d� ��
ke yif li, ko me di li oyun. Ka d� köy Ti yat rom’un
sah ne ye koy du �u “Öden me ye cek Öde mi yo -
ruz” oyu nu nu, üc ret siz ola rak 28 Mart Çar -
�am ba 20.30’da Ka d� köy Be le di ye si Ba r��
Man ço Kül tür Mer ke zi’nde iz le ye bi lir si niz. 
0216 418 16 46
� Ma sa nın Al tın da
Ro land To por’un ka ra mi zah ola rak ele al d� ��
oyun çe vir menlik ya pa rak ge çi mi ni sa� la yan

bir ka d� n�n, ma sa n�n al t� n� bir göç me ne ki ra la -
ma s�y la ba� l� yor. Ya zar, gi de rek kü çü len ve s� -
k� �an bi re yin yal n�z l� �� n� ka d�n-er kek ek se nin -
de i� li yor. Mi mi Ko me di Ti yat ro su’nun sah ne -
le di �i “Ma sa n�n Al t�n da”, 29 Mart Per �em be
20.30’da Ha lis Kurt ça Kül tür Mer ke zi’nde. 
0216 357 28 36
� Yak la� tık ça
Gen cay Gü rün’ün Ge nel Sa nat Yö net men li -
�in de Ti yat ro �s tan bul’dan ye ni oyun. Yak la� -
t�k ça ya ni “Clo ser” Pat rick Mar ber’in ya z�p,
Gen cay Gü rün’ün Türk çe ye çe vir di �i, Ce lal
Kad ri K� no� lu’nun yö net ti �i oyun da; Mu rat
Han, �en can Gü ler yüz, Nil pe ri �a hin ka ya,
Esin Har vey rol al� yor lar. “Yak la� t�k ça”, 30
Mart Cu ma 20.30’da Ka d� köy Be le di ye si
CKM’de iz le ne bi lir. 0216 467 25 68
� �a kay la Söy ler Hal dun Ta ner
Bu y�l 10. y� l� n� kut la yan Ali Er do �an / Ka ba re
Dev Ay na s� Ti yat ro su us ta ya zar Hal dun Ta -
ner’in bir bi rin den an lam l� bir bi rin den ko mik
oyun la r�n dan ve hi kâ ye le rin den zevk le iz le ye -
ce �i niz bir seç ki yap t� ve ad� n� da �a kay la
Söy ler Hal dun Ta ner koy du. A� la na cak ha li -
mi ze bol bol gül mek ve Hal dun Ta ner’i 25.
ölüm y�l dö nü mün de an mak is ti yor sa n�z 30
Mart Cu ma 20.30’da Ka d� köy Be le di ye si Koz -
ya ta �� Kül tür Mer ke zi’nde ki oyu na bek le ni yor -
su nuz. 0216 658 00 15
� An nem Yok ken Çok Gü le riz
�r lan da’y� terk edip, Lon dra’ya s� �� nan ve geç -
mi �i uzak tut mak için ye ni bir geç mi� üre ten
bir ba ba ve iki o� lu nu an la tan, ha re ket li bir ka -
ra ko me di. Da ha iyi bir in san ol mak için; da ha
faz la �id det. Da ha iyi bir ai le için; da ha da faz -
la �id det. “An nem Yok ken Çok Gü le riz”, 31
Mart Cu mar te si 20.30’da Cad de bos tan Kül tür
Mer ke zi’nde. 0216 467 25 68

● S�NEMA
� Hed wig and the Angry Inch
Si ne ma Kar ga'da bu ay �a ha ne bir mü zi kal
var: “Hed wig and the Angry Inch”. �im di den
uya ra l�m; sek sist se niz, ho mo fo bik ve �rk ç� ise -
niz bu film den uzak du ru nuz. Yok, ben ra ha -
t�m, hat ta in sa n�m di yor sa n�z ve iz le me diy se -
niz kar gART sa lo nu nun ka p� s� cu ma ak �a m�
si ze ar d� na ka dar aç�k. Drag que en Han sel'in
a� k� n�n pe �in den gi der ken bam ba� ka bir ye re
sa pan öy kü sü, ko me di, dram ve mis gi bi bir
mü zi kal e� li �in de göz le ri mi zin önün den aka -
cak. Hed wig'in va rol ma ça ba s� na or tak ol mak
is ti yor sa n�z, Ka di fe So kak’ta ki Kar gART’ta ki
film gös te ri mi 24 Mart Cu ma sa at 21.00’de!
0216 449 17 25

● BALE
� Ba le nin Yıl dız la rı
Ba le nin Y�l d�z la r� her y�l ol du �u gi bi gü nü müz -
den ba� la ya rak siz le ri 18. yüz y� l�n dans dün ya -
s� na do� ru çok renk li bir yol cu lu �a ç� ka r� yor lar,
bir bi rin den ye te nek li genç dans ç� lar gü nü mü -
zün en önem li ope ra sah ne le rin de ser gi le nen
ya p�t la r� CKM sah ne si ne ta �� yor lar. Ve ne dik
Kar na va l�, Uyu yan Gü zel, Pas de Qu at re,
Tchai kovsky pas de De ux, Pa ris Ale vi, Ba har,
Got cak, Es me ral da, F�n d�k k� ran, Gen za no,
Ray mon da... Üc ret siz ba le gös te ri si 29 Mart
Per �em be 20.00’de Ka d� köy Be le di ye si Cad -
de bos tan Kül tür Mer ke zi’nde. 0216 467 25 68
� Bir Yü rek ten Bir Ya �am dan Tchai kovsky
1972 y� l�n da ku ru lan ül ke mi zin ilk ve tek özel
ba le ku ru lu �u Ça� da� Ba le Top lu lu �u, 40. y� -
l� n� ün lü Rus bes te ci Tchai kovsky’nin mü zik le -
ri ile ha z�r la d� �� gös te ri ile kut lu yor. Ge ni� bir
re per tu va ra sa hip olan top lu luk ta bu gü ne ka -
dar iki yüz den faz la dans ç� gö rev al d�. Ko re og -
ra fi si ni, top lu lu �un ku ru cu su ve ge nel sa nat
yö net me ni Cem Er te kin’in yap t� �� “Bir Yü rek -

ten Bir Ya �am dan Tchai kovsky” ad l� ya p�t
genç ve di na mik pro fes yo nel dans ç� kad ro -
su ile 31 Mart Cu mar te si 20.00’de Ka d� köy
Be le di ye si Koz ya ta �� Kül tür Mer ke zi’nde siz -
ler le bir lik te ola cak. 0216 658 00 15

● KONSER
� 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
� Bil kent Pi ya no lu Üç lü Oda
Mü zi �i Kon se ri
Uzun y�l lar d�r ça l�� ma la r� n� ara l�k s�z sür dü ren
An ka ra l� oda mü zi �i top lu lu �u Bil kent Pi ya no -
lu Üç lü, Haydn, Mo zart ve Schu mann’�n pi ya -
no lu üç lü le ri ile Ka d� köy lü mü zik se ver ler le, 28
Mart Çar �am ba 20.00’de Cad de bos tan Kül tür
Mer ke zi’nde bu lu �a cak. Et kin li �in üc ret siz ol -
du �u nu ha t�r la ta l�m! 0216 467 25 68
� Bel lek te ki Ez gi ler
Sop ra no �eb nem Ünal, gi ta rist Sev can Tah ta -
c� e� li �in de dil le ri fark l� ol sa da ay n� ac� la r�, se -
vinç le ri, ya �a m� an la tan Ana do lu, En dü lüs,

Fran s�z, �tal yan ve �n gi liz halk �ar k� la r� ses len -
di ri yor. Üc ret siz kon ser, 31 Mart Cu mar 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
� Do �u� Üni ver si te si Ko ro ve Or kes tra sı
Sa nat Yö net men li �i ni Ope ra Sa nat ç� s� Ni ya zi
Öl mez’in yap t� �� Do �u� Üni ver si te si Ko ro ve
Or kes tra s�; ope ra, ope ret, mü zi kal, çe �it li et nik
mü zik ler, caz, Türk Sa nat Mü zi �i ve Türk Halk
Mü zi �i ça l�� ma la r�n dan olu �an kon ser le ri ni çe -
�it li gör sel ve dans lar la su nu yor. Üc ret siz kon -
ser, 26 Mart Pa zar te si 20.00’de Ka d� köy Be le -
di ye si Koz ya ta �� Kül tür Mer ke zi’nde. 
0216 658 00 15

� Tay lan Er ler Jazz Qu ar tet
Caz, h�z l� ak�p gi den ha ya t�n için de aç� lan sa -
kin ve din len di ri ci bir dün ya gi bi dir. D� �a r� da ne
olur sa ol sun, yu mu �ak me lo di le ri ken di için de
bir den ge ve uyum ha lin de dir. Ki mi za man so -
�uk bir gün de, ki mi za man bir ge ce ya r� s� din -
le yi ci si ni var olan dün ya dan bi raz da ol sa
ko pa r�p ken di dün ya s� na ko nuk eder. Tay lan
Er ler Jazz Qu ar tet’in kon se ri 29 Mart Per �em -
be 20.00’de Koz ya ta �� Kül tür Mer ke zi’nde. 
0216 658 00 15

● ATÖLYE
� Oku ma Atöl ye si
Prof. Dr. A. Di dem Us lu yö ne ti min de ki Oku ma
Atöl ye si, iki haf ta da bir Sa l� gün le ri 11.00’de,
ede bi yat ki tap la r� n�n ön ce den oku nup kü tüp -
ha ne de üze rin de soh bet edi le ce �i bir kül tür
et kin li �i. Oku ma Atöl ye si’nde bu haf ta, 27
Mart Sa l� Wil li am Fa ulk ner’in “Ses ve Öf ke”
ad l� eser le ri in ce le ne cek. 0216 467 25 68

● 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
� Erol Ma ni sa li Söy le �i si
�k ti sat ç� aka de mis yen Erol Ma ni sa l�, “Tür ki ye-
Av ru pa Bir li �i nin Ge le ce �i” ba� l�k l� söy le �i siy le
Ta rih çi Ki ta be vi’nin ko nu �u olu yor. Söy le �i 24
Mart Cu mar te si 15.00’te ba� la ya cak. 
0216 418 68 86
� Nev zat Çe lik Söy le �i&�m za
“�a fak Tür kü sü” ad l� �ii riy le, 1980 as ke ri dar -
be si nin er te sin de ce za evin de ida m� bek le yen
bir tu tuk lu nun duy gu la r� n� an la tan ve gö nül le -
re taht ku ran �a ir Nev zat Çe lik, Ka d� köy Be le -
di ye si Ke mal Ta hir Halk Kü tüp ha ne si’nin ko -
nu �u olu yor. 31 Mart Cu mar te si 16.00-18.00
ara s� ger çek le �e cek “Ucu Aç�k Söy le �i”nin ar -
d�n dan Çe lik ki tap la r� n� im za la ya cak. 

● SERG�
� Ti yat ro Kos tüm le ri Ser gi si
Dün ya Ti yat ro Haf ta s� et kin lik le ri kap sa m�n da
Ka d� köy Be le di ye si Koz ya ta �� Kül tür Mer ke -
zi’nde “Ti yat ro Kos tüm le ri Ser gi si” aç� l� yor.
24-31 Mart ta rih le ri ara s�n da de vam ede cek
ser gi de, son be� y�l da sah ne le nen ti yat ro
eser le ri nin kos tüm le ri ti yat ro me rak l� la r�y la bu -
lu �a cak. 0216 658 00 15
� “Esin Pe ri le ri, �i ir Me lek le ri” Ser gi si
�s tan bul Oyun cak Mü ze si, ma sal dün ya s�n dan
ge len al� ��l ma d�k mi sa fir le re ev sa hip li �i ya p� -
yor. Gül den Ak�n c� ve Ak gün Ako va’n�n me lek
ve pe ri ko lek si yo nu nun bir bö lü mü, “Esin Pe -
ri le ri, �i ir Me lek le ri” ad� al t�n da ilk kez gün yü -
zü ne ç� k� yor. Ak�n c� ve Ako va’n�n  “Bir çift ka -
nat bir al t�n ma de nin den da ha de �er li dir” di ye -
rek, on be� y�l d�r Kra kow’dan Nürn berg’e,
Mos ko va’dan Ve ne dik’e, To ron to’dan Prag’a
ka dar dün ya n�n bir çok ken tin den top la d�k la r�
me lek ve pe ri ler, dü� ler ül ke sin den ç� ka ge lip
mü ze nin ca fe sin de bu lu �u yor lar. Ah �ap, se ra -
mik, por se len, ka ��t ha mu ru ve ku ma� gi bi de -
�i �ik mal ze me ler den ya p�l m�� olan ren gâ renk
me lek ve pe ri ler Ma y�s ay� so nu na ka dar me -
rak l� la r� n� bek li yor. www.ak gu na ko va.com
� Ana do lu Me de ni yet le ri Re sim Ser gi si
�s tan bul Fe ner yo lu Pra tik K�z Sa nat Oku lu Re -
sim kur si yer le ri Ana do lu Me de ni yet le ri ni ko nu
alan re sim ça l�� ma la r� n� ilk ön ce Ço rum Dev let
Gü zel Sa nat lar Ga le ri si’nde ser gi le di ler. “�z
Sü rü cü” ad� n� ver dik le ri ser gi le ri nin ikin ci du ra -
�� ise Gö bek li Te pe te ma l� olup �an l� ur fa Dev -
let Gü zel Sa nat lar Ga le ri si’nde ser gi len di.
Ana do lu Me de ni yet le ri ko nu la r� n� ge li� ti re rek
de vam eden kur si yer ler Ba k�r köy lü Sa nat ç� lar
Der ne �i’nde 9-19 Ocak 2012 ta rih le ri ara s�n da
sa nat se ver ler le bu lu� tu. El sa nat la r� n� ko ru -
mak ve ya �at mak ama c�y la ya p� lan ça l�� ma lar
�s tan bul lu la r�n 21-30 Mart ara s� bu se fer Ka d� -
köy Be le di ye si Cad de bos tan Kül tür Mer ke -
zi’nde be �e ni si ne su nu lu yor. 
0216 467 25 68
� Ay han Gök ça dır
“Tren ler Anı lar dan Ge çer”
Res sam Ay han Gök ça d�r’�n “Tren ler An� lar dan
Ge çer” ad l� ki �i sel re sim ser gi si, 24 Mart-24
Ni san ta rih le ri ara s�n da K� z�l top rak’ta ki Ütop ya
Plat form Sa nat Ga le ri si’nde gö rü le bi lir.
0216 414 11 87
� Su ya Nok ta lar Eb ru Ser gi si
“Eb ru içi niz de ki tüm duy gu la r�n ve ya ra t� c� l� ��n
su ya nok ta nok ta ak ta r�l ma s� d�r. Be nim için,
ya par ken du yu lan zevk ve he ye can an la t� la -

maz. Renk ler ve �e kil ler si zi al�r gö tü rür” di yen
sa nat ç� Di lek Gü rel li’nin ki �i sel eb ru ser gi si 23-
31 Mart ta rih le ri ara s�n da Ka d� köy Be le di ye si
CKM’de gö rü le bi lir. 0216 467 25 68
� Bil ge Gül can-Vil dan
Türk ba� Re sim Ser gi si
Bil ge Gül can ya� l� bo ya re sim le rin de 19. Yüz -
y�l em pi rest yo nist tav r� n� gü nü müz �art la r� ve
ya �am bi çi mi ni ken di duy gu sal iç dün ya s� ile
bi çim len di ri yor. Vil dan Türk ba� ise su lu bo ya
ça l�� ma la r�n da iz le nim ci bir çiz gi ta kip edi yor.
Bu iki fark l� dö nem ça l�� ma s� n�n bir lik te li �i siz
sa nat se ver le re 23-31 Mart ta rih le ri ara s�n da
Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi’nde su nu lu yor.
0216 467 25 68
� �z nik Çi ni ve Eb ru Kar ma Re sim Ser gi si
Sa nat ç� lar bu ser gi de çi ni ve eb ru sa na t�n dan
ör nek ler su nu yor. Ser gi 28 Mart’a ka dar Ka d� -
köy Be le di ye si Ba r�� Man ço Kül tür Mer ke -
zi’nde gö rü le bi lir. 0216 418 16 46
� �lk ler-Su ret ler
Mo da ve teks til ta sa r�m c� s� Sev da Er dem, ka -
t�l d� �� pek çok kar ma ser gi den son ra bir sü re -
dir ha z�r la d� �� ko lek si yo nu nu bu ilk ki �i sel ser -
gi siy le 22-31 Mart ta rih le ri ara s�n da Koz ya ta ��
Kül tür Mer ke zi’nde sa nat se ver le rin be �e ni si -
ne su nu yor. 0216 658 00 15
� At ti la Ga la ta lı Se ra mik Ser gi si
At ti la Ga la ta l�’n�n se ra mik pa no la r�n dan ve ob -
je le rin den ör nek le rin yer ala ca �� ser gi 10-31
Mart 2012 ta rih le rin de, Pa zar/Pa zar te si ha riç
12.00-19.00 sa at le ri ara s�n da K� z�l top rak Sa -
nat Ga le ri si'nde iz le ne bi lir. 0216 418 38 06

● ÇOCUK
� Shrek Mü zi ka li
Y�l lar d�r bir ku le de ken di si ni kur ta ra cak olan
pren si bek le yen Pren ses Fio na’n�n bek le di �i
gün ni ha yet ge lir. An cak Dev Adam �ak ge lir
ve bu oyu nu bo zar. Pren sin as�l ama c�
prensesi kur ta r�p kral l� �� ele ge çir mek tir. Bu nu
ö� re nen Dev Adam �ak di �er kah ra man la r� -
m�z Çiz me li Ke di ve E�ek ile güç le ri ni bir le� ti -
rir ler. Pren se si de yan la r� na alan kah ra man la -
r� m�z, Pren sin oyu nu nu boz mak için mü zik,
dans ve e� len ce do lu bir ma ce ra ya at� l�r lar.
Sa r� yer Sa nat Ti yat ro su’nun sah ne ye koy du �u
Shrek Mü zi ka li, 31 Mart Cu mar te si 13.00’te
Ka d� köy Be le di ye si Ha lis Kurt ça Kül tür Mer ke -
zi’nde. 0216 357 28 36
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ÇO CUK LAR kü çük ya� lar dan iti ba ren bir
oyun fur ya s� n�n içi ne da hil olur lar. Ön ce le ri
her bul duk la r� ob je yi oyun cak ya par lar,
son ra s�n da ken di le ri ne oyun cak lar ve ri lir,
ar d�n dan oyun cak lar la bir lik te oy na ya bi le -
cek le ri or tam lar olu �ur. Ar ka da� la r�y la
oyun cak la r� pay la� ma la r�, ev de kar de� le riy -
le bir lik te oy na ma la r� üze ri ne te� vik ler ya p� -
l�r. “Ço cuk bu” de yip,
gös ter di �i bir çok fark l�
re ak si yo na den ge li �e -
kil de dav ran mak için
özel ça ba gös te ri lir.
Oyun ca �� ar ka da �� ta -
ra f�n dan al� nan, kul la n� -
lan ço cu �un ba �� r�� ve
s�z lan ma la r� üze ri ne

ebe veyn ta ra f�n dan adil bir
yak la ��m sü re ci ya �a t�l ma ya
gay ret edi lir.

Bun lar oyu nun ilk ad�m la r� d�r. Oyun lar
za man la ye ri ni kar �� l�k l� mü ca de le ye b� ra k�r,
bir ba kar s� n�z ki bir ya r� ��n içe ri sin de yer al -
ma ya ba� la m�� s� n�z. Hep bir ka za nan ol du -
�u gi bi kay be den de var d�r bu ye ni oyun -
da... Ka zan mak ve ka zan ma se vin ci ni ya -
�a mak gü zel gö rü nür, kay be den ler için se
ba� ka bir sü reç var d�r; haz met mek ya da
az met mek. Bi ri az me de rek ç� ta y� yük sel tin -
ce, kar �� ta raf da yük selt mek du ru mun da -
d�r. Son ra ken di si ni bu ç� ta lar ara s� mü ca -
de le nin ta ra f� di ye sa yan iz le yi ci le ri or ta ya
ç� kar. On lar ka za nan kim lik le bü tün le� me yi
se çer ler, “ka zan sa da kay bet se de” di ye
ba� la n�r lar. Bu ba� ta raf olan lar la, oyu nu
oy na yan lar ara s�n da her ke si bam ba� ka bir
ye re gö tü rür. Oyu nun ku ral la r�, ta raf tar
olan la r� da ba� la ma ya ba� lar.

�� te bu ço cuk luk tan ge len hi kâ ye nin
var d� �� nok ta da, ç� ta y� yük sel tir ken o ç� ta -
n�n et ra f�n da bir le �en le rin ba� l� ol du �u ya

da ta lep edil di �i ku ral lar
zin ci ri nin en na if hal ka -
s�n dan Fa ir Play-Dü rüst
Oyun ya p� s�n da et ki
eden bir ku ru lu� olan In -
ter na ti onal Fa ir Play
Com mit te e’den (Ulus la -
ra ra s� Dü rüst Oyun Ko -
mi te si) söz et mek is ti yo -

rum.
UNES CO ta ra f�n dan 1963 y� l�n da Pa -

ris’te ku ru lan ko mi te, dü rüst oyu nu
te� vik et me ama c� güt mek te. Ulu -
sal ve ulus la ra ra s� or ga ni zas -
yon la r�n içe ri sin de spor, e�i tim,
pro fes yo nel oyun cu lar, bu
oyun cu la r� e�i ten di rek tör ler,
an tre nör ler ve koç la r�n dav ra -
n�� la r� n�n içe ri �i ne ba k� yor. Bu
ha liy le ko mi te, dü rüst oyun
kav ra m� n�n ya y�l ma s�n da e�it -
sel bir ya p� y� or ta ya koy mak ta.
1965 y� l�n da ilk fa irp lay ödül le -
ri ni ve ren ku ru lu�, y�l lar içe ri sin -
de bu ç� tay la il gi li al g� y� top lu ma
ve oyun la r�n içe ri �i ne yay mak için
ça ba sarf et me ye de vam et mi�. Bir kav ram
ola rak al g� lan ma s� n�n ya n�n da, bu nu ey le -
me dö nü� tür me ça ba s� ger çek et ki yi ya ra -
t� yor.

Ko mi te’nin üye si ol du �u ulus la ra ra s�
spor mü sa ba ka la r� ile il gi li or ga ni zas yon lar,
oyun la r� n�n içe ri sin de ko mi te nin ge tir di �i
yak la ��m la r� sor gu lu yor ve uy gu lan ma s� na
te� vik edi yor, FI BA-FI FA-AIPS-ICS SPE-
IRB-FI LA bu ku ru lu� lar dan. Bu y�l 27-28 Ni -
san 2012’de Ulus la ra ra s� Fa ir Play Ödü lü
sa hi bi ni Ma ca ris tan’da dü zen le ne cek or ga -
ni zas yon la bu la cak.

Genç lik olim pi yat la r� kap sa m� na da da -
hil olan ku ru lu�, fa ir play yak la �� m� n� genç
ya� lar da fut bol cu la ra ve iz le yi ci le re a�� la -
ma y� he def li yor.

Ku ru lu �un 80’li y�l lar dan bu ya na ar ta -
rak de vam eden et ki si ni, bir çok

spor se ver ve oyun cu his set mi�
du rum da. Her or ga ni zas yon -
da mut la ka bir fa ir play dav -
ra n� �a rast la na bi li yor. 1996
Av ru pa Fut bol �am pi yo na -
s�’nda Al pay Öza lan’a ve ri -
len Fa ir Play ödü lü bel ki de
Türk top lu mu ola rak kar �� -
m� za ç� kan önem li ör nek ler -
den bi riy di. Birçok oyun cu
ve iz le yi ci ile bu ör nek ler, ül -

ke miz de ve dün ya da ya �an -
ma ya de vam edi yor.

Kül tür fark l� l�k la r� ve yö re sel
di na mik ler fa ir play kap sa m� na cid di an lam -
da et ki edi yor. ABD’den ya y�n la nan su per
bowl kar �� la� ma s�n da iz le yi ci le rin ka li te si ile
oyun cu la r�n mü ca de le ci ya p� s� na bak t� �� -

m�z da bu den ge biz le ri �a ��r ta bi li yor.
Fa ir Play’in den ge li bi çim de tah si sin de

ku rum la r�n so rum lu lu �u de ni len ise yi ne bi -
rey so rum lu lu �u. Ku rum la r� tem sil eden bi -
rey le rin ve içe ri sin de gö rev alan la r�n dav ra -
n�� la r�, be yan la r� ay n� za man da ey lem le ri,
bir bü tün olan bu an la y� �a et ki edi yor. Mü -
sa ba ka lar içe ri sin de oyun cu lar ka dar tek nik
he ye tin ve kad ro la r� n�n, res mi ve özel gü -
ven lik güç le ri nin, o kap sam da gö rev li tüm
per so ne lin bi rey sel so rum lu �u var. Fa ir
Play na s�l bir ki �i nin dav ra n� �� ile or ta ya ko -
nu lu yor sa, ay n� �e kil de bi rey sel so rum lu lu -
�u nu unu tup he ye ca n� na ye ni len bir gö rev -
li tüm kit le nin tam da is te ni le nin ter si yön de
bir yön de dav ran ma s� na ne den ola bi li yor.

Fa ir Play’in olu� ma s�n da ku ru lu� la r�n
yap t� �� ça l�� ma lar, her an la m�y la bi rey le rin
dav ra n�� la r�n da ve al g� la r�n da dö nü �üm
içe ri yor…

He pi miz bu ko nu da so rum lu yuz, spor
mü sa ba ka la r� na gü zel his ler ya ra tan olay la -
r� gör mek ve ya �a mak için ta kip et mek her -
ke sin ar zu su…

FAIR PLAY
DÜRÜST OYUN

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

SOSYAL
TASARIM
GÜNCESİ

● 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.
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● Mustafa SÜRMEL�

Ka d� köy’de Fi kir te pe ve ci va r� na yö ne lik ç� ka r� lan
imar pla n� için ça l�� ma lar sü rer ken, böl ge es na f� n�
da ge le cek kay g� s� sar d�. Es naf, ye ni dö nem de ken -

di du rum la r� n�n ne ola ca �� n� sor gu la ma ya ba� la d�. Ya va�
da ol sa mü te ah hit fir ma lar la mülk sa hip le ri nin ada ba z�n da
an la� ma ya var d� �� Fi kir te pe’de bir grup es naf da yet ki li
ma kam la ra ba� vur ma ya ha z�r la n� yor. Böl ge de ki ra c� ola -

rak bu lu nan ve ge çim kay nak la r� olan dük kân la r� n� kay bet -
mek is te me yen böl ge es na f� du rum la r� na yet ki li le rin dik -
ka ti ni çek mek için bi ra ra ya gel di. Ka d� köy Be le di ye Ba� -

ka n� Av. Se la mi Öz türk ko nuy la il gi li ga ze te mi ze yap t� ��
aç�k la ma da; �s tan bul Bü yük �e hir Be le di ye si’nin ha z�r la d� -
�� plan la böl ge nin mo dern bir kent ol ma yo lun da ol du �u -
nu be lir te rek, “Ta bii bu ra da ki ya �am de �i �e cek bir ke re.
Bu nu bir ke re söy le mek la z�m. Fi kir te pe böl ge si her yö -
nüy le de �er le ni yor. Man hat tan gi bi bir böl ge ola cak. Do la -
y� s�y la her kes ya �a m� n� da ti ca re ti ni de bu ye ni ge li �en böl -
ge ye gö re ta li ede cek. Ya �am ko �ul la r� da ha lüks, da ha mo -
dern ve da ha çok ka zan d� r� c� ama ye ri gel di �i za man da ha

zor ola bi le cek. Bu na gö re
her kes ken di ni dü zen le ye -
cek” de di.

� 80 MET RE
�AR TI NA �T� RAZ LAR

SÜ RÜ YOR
�s tan bul Bü yük �e hir

Be le di ye si yet ki li le riy le
gö rü �e rek 80 met re �ar t� ile
il gi li de �er len dir me yap -
t�k la r� n� da söz le ri ne ek le -
yen Ba� kan Öz türk, “Al�n -
m�� olan 80 met re ka ra r� -
n�n do� ru bir ka rar ol ma d� -
�� n�, çün kü ar t�k uy gu la -
ma ya ba� lan d� �� n�, in san -
la r�n bi ri le riy le an la� t� �� n�
gö rü� tük. On lar da ba� ta
böy le bir ka rar al�n ma s�
ge rek ti �i ni ve �u an da al� -

na cak bir ka ra r�n ola ya sek te vu ra ca �� n� dü �ü nü yor lar. Do -
la y� s�y la 80 met re �ar t� n�n kalk ma s� yö nün de cid di bir e�i -
lim var. Bu ba k�m dan bu ko nu da 80 met re ile il gi li plan as -

k� ya ç�k t�, Ka d� köy Be le di ye si, yurt ta� la r�y la bu na iti raz
edi yor. Ama bu nu de �er len di re cek olan Bü yük �e hir Be -
le di ye si �mar Ko mis yo nu ve Mec li si’dir. Do la y� s�y la on -
la r�n gö rü �ü önem li. Ama ina n� yo rum ki on lar da bu ha -
ta y� gö rüp, gi de re cek ler” di ye ko nu� tu.

� S�T ALA NI SA K�N LE R� BEK LE YE CEK
E�i tim Ma hal le si’nde bu lu nan ta ri hi ka l�n t� lar ne de -

niy le S�T ala n� ilan edi len yer için Ko ru ma �mar Pla n�
ha z�r lan d� �� n� be lir ten Öz türk, “Ko ru ma �mar Pla n� ha -
z�r la n� yor o böl gey le il gi li. Bü yük �e hir Be le di ye si’nde
ha z�r la n� yor. Bü yük �e hir Be le di ye si Ko ru ma �mar Pla n�
bit tik ten son ra böl ge de ki ya p� la� ma ko �ul la r� da net ola -
rak or ta ya ç�k m�� ola cak. Ama �u an da Fi kir te pe’nin özel
plan ala n� na dâ hil de �il ora s�. On lar bu i� ten fay da la na -
m� yor lar” de di.

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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�STANBUL Üniversitesi Eczac�l�k Fakültesi
önünde 34 y�l önce öldürülen yedi ö�renci
an�ld�. �stanbul Üniversitesi merkez binas�

önündeki anma törenine çe�itli gençlik
örgütleri ve partiler kat�ld�. Törende

konu�ma yapan, sald�r�da kur�unlarla
yaralanan Avukat Serhat Pekiner,16 Mart
1978’de polis taraf�ndan zorla okul d���na

ç�kart�ld�klar�n� ifade ederek “Biz bu davay�
maalesef Avrupa �nsan Haklar�

Mahkemesi’ne götüremedik. Türkiye’deki
kontgerilla, M�T, resmi ve sivil fa�istleri

te�hir etmemiz gerekirdi” diye konu�tu.
Konu�malar�n ard�ndan Eczac�l�k Fakültesi

kap�s�na sald�r�da ölen ö�rencilerin
foto�raflar� as�larak, kap� önüne karanfiller 

b�rak�ld�. Ard�ndan Eczac�l�k Fakültesi
önünde ya�anan sald�r�da ölen 7 ö�rencinin
an�s�na anma program�n� düzenleyen 16
Mart Platformu, üniversitenin ana kap�s�
önüne de heykelt�ra� Da�han Yürürler’in
Kad�köy Yelde�irmeni’ndeki atölyesinde
strafor ve püskürtme betondan yapt���
temsili “16 Mart An�t�”n� dikti. Sanatç� Orhan
Alkaya yapt��� aç�klamada Beyaz�t
Meydan�’na ölenler an�s�na kal�c� bir an�t
yap�lmas�n� istediklerini söyledi ve “34 y�l
sonra dönemin ö�rencileri ve gençler olarak
biraraday�z. Burada bulu�arak özgür,
adaletli bir danya talebini bir kez daha
hayk�r�yoruz. Mücadelemiz buraya an�t
yap�lana kadar sürecek” dedi...

FİKİRTEPE ESNAFI GELECEĞİNDEN ENDİŞELİ

Sar�gazi vergi dairesinden alm�� oldu�um 20060403000330000001 nolu ve
20060403000330000002 nolu esham ve tahvilat al�nd�s� kaybolmu�tur. 

Hükümsüzdür.

ARES MAK�NA 
MÜH. �TH. �HR. SAN. ve T�C. LTD. �T�.

Fikirtepe ve civarı imar planı için çalı�malar süredursun bölge esnafını da ‘Biz ne
olaca�ız?’ dü�üncesi sardı. Fikirtepe’deki son durumu de�erlendiren Kadıköy
Belediye Ba�kanı Öztürk ise ‘Fikirtepe her yönüyle de�erleniyor. Dolayısıyla

herkes ya�amını da ticaretini de bu yeni geli�en bölgeye göre tali edecek’ dedi. 

KAYIP İLANI

KAPAK getir tekerlekli sandalyeyi götür kampanyas�na
büyük ilgi gösteren vatanda�lar kendi imkânlar�yla
dayan��ma örne�i sergiliyorlar. Bu dayan��maya bir

örnek de Kad�köy’de �u s�ralar gerçekle�iyor.
Kad�köy’deki bir grup kuyumcu esnaf� da bu amaçla
biraraya geldi, ne kadar duyarl� olduklar�n�, ad�n� da
kendilerinin bulup koydu�u “Bir Kapak da Senden

Olsun” kampanyas�yla gösterdi. 
DESTEK ÇI� G�B� BÜYÜYOR

Altunbüken Kuyumculuk’tan Mehmet Akta�’�n
öncülü�ünde, Ali Ba�, Muharrem Gülez, �lhami

Kuyumculuk’tan Fuat Dürer ile yine bir kuyumcu esnaf�
Erdo�an Batu’nun el ele vererek Kad�köy’de

gerçekle�tirdikleri dayan��ma örne�i sayesinde bir
tekerlekli sandalye Zeytinburnu’nda bir vatanda�a, ikinci
tekerlekli sandalye ise Karabük’te bir vatanda�a teslim
edildi. Kad�köy’de alt�n yürekli birkaç esnaf�n ba�latt���
ve bir ç�� gibi büyüyen kampanyaya Kad�köylüler de

destek vermeyi sürdürüyor. 
ÇOCUKLARIMIZDAN ETK�LEND�K

Kad�köy’deki örnek dayan��ma ile ilgili Gazete Kad�köy’e
aç�klama yapan giri�imci esnaf Mehmet Akta�,

dayan��may� çocuklar�ndan etkilenerek ba�latt�klar�n�

söyledi. Esnaf Mehmet Akta�’�n Kartal Milli E�itim Vakf�
�.Ö. Okulu’nda ö�renci olan k�z� Tu�çe Binnaz, Nevzat
Altunbüken’in Kad�köy Irmak Okullar�’nda ö�renci olan

k�z� Mina, Muharrem Gülez’in Nihat I��k �.Ö. Okulu
ö�rencisi o�lu Enes, Ali Ba�’�n Kartal Ülkü Bora

�.Ö.Okulu ö�rencisi k�z� Havvanur, Erdo�an Batu’nun
Hanzade Ak�n Çolako�lu Lisesi ö�rencisi k�zlar� Ezgi,
Ebru ve Ecem okullar�nda kampanya için çal��maya

ba�lam��lar. Bu çal��may� duyup etkilenen esnaf babalar
ise kendi aralar�nda bu çal��may� ba�latm��lar.

Kampanyan�n ismini de kendi aralar�nda “Bir Kapak da
Senden Olsun” ad�yla kapak toplamaya ba�lam��lar.

Kad�köy Alt�yol’daki dükkânlar�n�n önüne de kampanya
ile ald�klar� tekerlekli sandalyeyi ve isteyenlerin

biriktirdikleri mavi kapaklar� koyabilecekleri bir de kutu
koymu�lar. Gelen geçen kapaklar�n� buraya koyuyor ve

kampanyaya destek veriyor. Tüm plastik kapaklar�n
kampanya kapsam�nda de�erlendirildi�ini söyleyen

Kad�köy esnaf�, �u s�ralar üçüncü tekerlekli sandalyeyi
almaya haz�rlan�yor. Dördüncü sandalye için de

röportaj�m�z s�ras�nda ihtiyaç sahibi bir vatanda�tan
talep geldi ve esnaf omuz omuza verip bu iste�i yerine

getireceklerinin sözünü verdi. 

Kadıköylü bir
grup kuyumcu

esnafı,
topladıkları

mavi kapaklarla
iki adet

tekerlekli
sandalye aldı.
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KADIKÖY’DE YAPILAN 
16 Mart Anıtı Beyazıt’ta
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ÜNLÜ �spanyol �air ve oyun yazarı
Federico Garcia Lorca’nın “Bernarda

Alba’nın Evi” adlı oyunu, Tiyatro
Gönüllüleri tarafından 13 �ubat

Pazartesi gününden sonra, 22 �ubat
Çar�amba ak�amı da saat 20.30’dan

itibaren Halis Kurtça Kültür
Merkezinde ikinci kez sahnelendi.

Seyircilerin büyük ilgi gösterdi�i Gülin
Ek�i’nin yönetti�i oyuna; Atilla Ertekin
müzikleriyle, Fatma Kumru ve Baydur

Savucu Çifti de danslarıyla katkı
sa�ladılar. Oyunda görev alan Tiyatro
Gönüllüleri de �u isimlerden olu�uyor:
Bernarda: Feyziye Semerci O�uz, La

Poncia: Müjde Kiper, Hizmetçi:
Yasemin Turak, Angustias: Dilek

Özyi�it, Magdalena: Hale

Küçüktüfekçi, Amelia: Nil Kurt,
Martirio: �rem Yavuzer, Adela: Mısra
Tunç, Büyükanne: Tu�ba Turgay, 1.

Kadın: Hacer Nevin Ertür, 2. Kadın ve
Prudencia: Seval Tu�suz, 2. Kadın

Sema Emiro�lu, Genç Kız: Nagehan
Ustaba�, Sahne Amiri: Muharrem
Demir, Dekor: Muharrem Demir-
Mustafa Beytüt ve ekip çalı�ması,

Kostüm: Ekip çalı�ması, I�ık: Ça�da�,
Reji: Özlem Algül-Selin Gülercan-Selva

Tarhan

Fe ner yo lu Gö nül lü Evi’nde 26 �u bat Pa zar gü -
nü �a ir, bes te kâr, ya zar ve din le yi ci ler bi ra ra ya
gel di. �a ir-ya zar Sa li ha Gü len ler ile bes te kâr-

�a ir-ya zar Han dan Me tin yö ne ti min de ya p� lan et kin -
lik te ele al� nan ko nu lar; “Ya� l� l�k gün le ri genç lik
gün le ri gi bi ya �a na bi lir mi?” ve “Bu nun s�r r� ne?”
idi. Gö nül lü Ba� ka n� Nihal Ekmekçio�lu’nun aç� l��
ko nu� ma s� n�n ar d�n dan “ça l�� ma ve ö� ren me ye de -
vam edil me si”, “ho bi le ri mi zi ge li� tir me”, “ar ka da� -
l�k ile ak ra ba l�k ili� ki le ri ni de vam et tir me”, “kül tü rel
ak ti vi te ler de bu lun ma”, “sev di �i miz ve çe �it li ne -
den ler le ya pa ma d� �� m�z i� le ri yap ma”, al� ve ri� yap -
ma”, “se ya hat et me”, “ele� ti ri ve tar t�� ma dan ka ç�n -
ma”, “sev di �i miz in san lar la da ha çok za man ge çir -

me”, “gü ler yüz lü ol ma”, “dost la r� m� z� mut lu et me”
ve “is te me di �i miz �ey le ri yap ma ma” �ek lin de ken -
di mi zi di sip li ne ede rek ya� l� l�k gün le ri nin zevk le ge -
çi ri le bi le ce �i ka t� l�m c� lar ta ra f�n dan ifa de edildi.
Kar �� l�k l� gö rü� le rin di le ge ti ril di �i, �i ir le rin okun -
du �u gün de, söz ve mü zi �i ka t� l�m c� Edip Kay han
Öz� ��k’a ait olan “Be ni Is lak Göz ler le” ad l� ni ha vend

�ar k� n�n Han dan Me tin ta ra f�n dan ud ile ça l� n�p söy -
len me si gü ne ay r� renk ka tar ken, bes te ci si ne de duy -
gu lu an lar ya �at t�. Et kin lik, Han dan Me tin’in ken di
bes te le di �i “Unu ta maz s�n” ad l� �i iri ni oku ma s� ve ud
ile ça la rak ses len dir me si ile so na er di. Ka t� l�m c� lar,
24 Mart 2012 ta ri hin de sa at: 14:00’de bu lu� mak di -
le �iy le et kin li �i so na er dir di ler.

KADIKÖY Belediyesi Fikirtepe Gönüllüleri, 27 �ubat Pazartesi günü Kad�köy
Belediyesi Bedri Rahmi Eyübo�lu Çocuk Etüt Merkezi’ndeki çocuklarla birlikte

Kad�köy Belediyesi’nin tahsis etmi� oldu�u araçlarla bir gezi düzenlediler. Çocuklar�n
“Hamburger isteriz” demeleri üzerine Nautilus’a gidildi. Burada çocuklara hamburger

mönüsü ikram edildikten sonra ne�e ile etüt merkezine dönüldü. Gönüllüler, bu
etkinli�i en k�sa
sürede yeniden

düzenlemek üzere
çocuklarla
sözle�tiler.

Etkinli�e katk�s�
büyük olan

Sahray�cedid
Gönüllüsü Emine
Çetinol, “Gönüllü

çal��malar�m�z
devam edecek.

Yine buna benzer
etkinlikleri

gerçekle�tirece�iz”
dedi.  
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KADIKÖY BELEDİYESİ
GÖNÜLLÜLERİ

HAFTALIK ETK�NL�K PROGRAMI
Ba�vuru Tel: 0216 - 346 57 57 / 23 MART - 1 N�SAN 2012 

KONFERANS, SEM‹NER, SÖYLE�‹ ve PANEL

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
Bestekâr-�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: 14.30
Yer: Hasanpa�a Gönüllü Evi

Düzenleyen: Hasanpa�a
Gönüllüleri

�K�NC� BAHAR RENKLER�
(Ya�l�lar Haftas� dolay�s�yla

söyle�i,dans, müzik )
Tarih: 26.03.2012 Pazartesi

Saat: 14.00
Yer: Bar�� Manço Kültür

Merkezi
Düzenleyen: Göztepe

Gönüllüleri
“MEHMET AK�F ERSOY

HAYATI, SANATI,
ESERLER�”,

ÇANAKKALE
�EH�TLER�N� ANMA

Edebiyat ö�retmeni Ece
OLPAK

Tarih: 27.03.2012 Sal�
Saat: 14.00

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

Gönüllüleri
A�IK VEYSEL ANMA ���R

D�NLET�S�
Tarih: 27.03.2012 Sal�

Saat: 14.00
Yer: Bostanc� Gönüllü Evi

Düzenleyen: Bostanc�
Gönüllüleri

SOHBET VE DANI�MA
TOPLANTISI

Uzm. Psikolog Ay�e
ÖZALKU� �AH�N

Tarih: 27.03.2012 Sal�
Saat: 14.00

Yer: Halis Kurtça Kültür
Merkezi

Düzenleyen: Merdivenköy
Gönüllüleri ile Alzheimer

Derne�i i�birli�iyle
DÜNYA T�YATROLAR
GÜNÜ KUTLAMASI
Tarih: 27.03.2012 Sal�

Saat: 14.00
Yer: Moda Gönüllü Evi

Düzenleyen: Moda
Gönüllüleri

DÜNYA T�YATROLAR
GÜNÜ ETK�NL�KLER�

Tiyatro E�itmeni Mustafa
GÖRGÜN

Tarih: 27.03.2012 Sal�
Saat: 14.00

Yer: Sahray�cedid Gönüllü
Evi

Düzenleyen: Sahray�cedid
Gönüllüleri

GENÇ NEFESLER TÜRK
SANAT MÜZ��� KOROSU

KONSER�
�ef Gürhan YAMAN

Tarih: 27.03.2012 Sal�
Saat: 20.00

Yer: Kad�köy Evlendirme
Dairesi

Düzenleyen: Müzik
Gönüllüleri

HAYVAN BARINA�INA
Z�YARET

Tarih: 28.03.2012
Çar�amba Saat: 13.00
Yer: Ata�ehir Hayvan

Bar�na��
Düzenleyen: Zühtüpa�a

Gönüllüleri
D�KS�YON VE H�TABET

SANATI
Diksiyon Ö�retmeni Asl�han

GÖKÇEN
Tarih: 28.03.2012

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

Düzenleyen: Fenerbahçe
Mah. Gönüllüleri

DÜNYADA GÖRÜLMES�
GEREKEN 100 YER

Sunum Çevre ve Hayvan
Haklar� Komite Ba�kan�

Ahmet HAYTAÇ
Tarih: 28.03.2012

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

Gönüllü Evi
Düzenleyen: Kriton Curi

Park� Gönüllüleri
SEM�HA �AK�R

HUZUREV� Z�YARET�
Tarih: 29 Mart 2012

Per�embe / Saat: 13.00
Yer: Semiha �akir Huzurevi

Düzenleyen: Rasimpa�a
Gönüllüleri

NLP SOHBETLER� KEND�
KARARIMIZLA DE����M

SÜREÇLER�
NLP Uzman� ve E�itmeni

Cengiz EREN
Tarih: 28.03.2012

Çar�amba
Saat: 14.00

Yer: Sahray�cedid Gönüllü
Evi

Düzenleyen: Sahray�cedid
Gönüllüleri

KIZ KULES� TÜRK SANAT
MÜZ��� KOROSU

KONSER�
�ef Mustafa SA�YA�AR

Tarih: 28.03.2012
Çar�amba
Saat: 20.00

Yer: Kad�köy Evlendirme
Dairesi

Düzenleyen: Müzik
Gönüllüleri

ANILAR VE MÜZ�K 59
Konuk Sanatç�: Koro �efi

Fikret KARAHAN
Tarih: 28.03.2012

Çar�amba
Saat: 20.00

Yer: Caddebostan Kültür
Merkezi A Salonu
Düzenleyen: Müzik

Gönüllüleri
Yap�m Yönetim: Nesibe

MUSEV�TO�LU
NLP SOHBETLER�

NLP Uzman� ve E�itmeni
Cengiz EREN

Tarih: 29.03.2012 Per�embe
Saat: 14.00

Yer: Fenerbahçe
Mah.Gönüllü Evi

Düzenleyen: Fenerbahçe
Mah. Gönüllüleri

SANATSAL MOZA�K
SERG�S�

Sergi Süresi: 31.03.2012-
06.04.2012 aras�

Ba�lang�ç Tarihi: 31.03.2012
Cumartesi
Saat: 14.00

Yer: Kad�köy Belediyesi
Ba�kanl�k Fuayesi

Düzenleyen: Osmana�a
Gönüllüleri

“NOLYA” KISA F�LM
GÖSTER�M�

Yönetmen: Cem
ÖZTÜFEKÇ�

Tarih: 31.03.2012 
Cumartesi
Saat: 20.00

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

Mahalle Evi

Feneryolu’nda şiir ve söyleşi günü
GÖNÜLLÜ �nal Ayd�no�lu, gönüllülük konusunda y�llard�r
biriktirdiklerini Modal�lar’la payla�t�. Moda Gönüllü Evi’nde

7 Mart Çar�amba günü düzenlenen söyle�iye kat�lan
Ayd�no�lu gönüllü olmay�; “Sevginin ve ho�görünün, almay�
dü�ünmeden vermeyi bilen anlaml� bir davran�� biçimi ve

gönülden, gönüle kurulan en de�erli köprüdür” diye tarif etti
ve Kad�köy’de ya�am bir ayr�cal�ksa, bu ayr�cal���n en

önemli parças�n�n Kad�köy Belediyesi Gönüllü kurulu�lar�
oldu�unu dile getirdi. Ayd�no�lu, “Özellikle büyük kentlerde

ya�am insanlar� yaln�zla�t�r�yor, i�e yaramama duygusu
bünyede büyük bir çökü� yarat�yor, bunun en büyük ilac�n�n

gönüllü kurulu�lar içerisinde insanlarla gönül köprüsü
kurmakt�r” diyerek tüm Moda Gönüllüleri’nin duygular�na
tercüman oldu. Moda Gönüllüleri de söz alarak, Gönüllü
Evi’nin ikinci adresleri oldu�unu, buradaki payla��mlar�n
hem kendilerini hem de semt insan�n� sosyal ve kültürel

anlamda zenginle�tirdi�ini anlatt�lar. Moda Gönüllü Ba�kan�
Suna Ak�en de söz alarak �unlar� söyledi: “Say�n

Ba�kan�m�z; y�llard�r sizden ald���m�z tecrübe ve say�n
Belediye Ba�kan�m�z Av. Selami Öztürk’ün sa�lad���

destekle, yüzlerce insan resim, müzik, tiyatro, yoga, spor,
dans, diksiyon gibi faaliyetlere kat�larak, hayat�n�n ikinci

bahar�n� ya��yor ve mutlu oluyor. Sosyal ve kültürel
konferanslar ve gezilerle de kat�l�mc�lar ya�amlar�n�
zenginle�tiriyor. Bu nedenle size ve eme�i geçen

kurucular�m�za ve sevgili Belediye Ba�kan�m�za, Moda
Gönüllüleri ad�na �ükranlar�m�z� sunuyorum.”

Gönüllülükte düşünce zenginliği

8 Mart Dünya Emekçi Kad�nlar Günü, Rasimpa�a
Mahalle Evi’nde mahalle kad�nlar�n�n yo�un kat�l�m� ile

kutland�. Konu�mac�lardan e�itimci-yazar �brahim
Gür�en Kafkas ile Yazarlar Sendikas� üyesi yazar �nci
Ponat’�n günün önemini belirten konu�malar� ilgi ile
dinlendi. Ayr�ca bu anlaml� günde gönüllüler, tarihte

yerini alm�� emekleri ile ülkemize de�er katan öncü ve
önder kad�nlar�m�z�n hayat öykülerinden k�sa kesitler

sundu, duygulu anlar ya�and�.     

Rasimpaşa’da Kadınlar Günü kutlandı
SUAD�YE Gönüllüleri’nin organizasyonuyla, 9 Mart

Cuma günü TEMA Vakf� Gönüllüsü Arzu Bozgül
taraf�ndan “Do�a, Çevre ve Erozyon” konulu bir
konferans verildi. Suyun önemine vurgu yap�lan

sohbette kaynaklar�m�z� tasarruflu kullanman�n önemine
de de�inildi. Kurakl�k ve erozyonla ilgili çarp�c�
istatistikler payla��ld�. “Ülkemizin, ya�ad���m�z
topraklar�n gelece�i için suyumuza, çevremize

sahip ç�kmal�y�z” mesaj� verildi. 

‘Doğayı koruyalım’

Çocuklara unutulmaz bir gün geçirttiler

�air-yazar Saliha Gülenler ile
bestekâr-�air-yazar Handan
Metin yönetiminde Feneryolu
Gönüllü Evi’nde yapılan �iir ve

Söyle�i Günü’nün konuları,
‘Ya�lılık günleri gençlik günleri

gibi ya�anabilir mi?’ ve
‘Bunun sırrı ne?’ idi.

Ka d� köy il çe si nin ba �a r� l� okul la r�n dan bi ri olan ay n�
za man da Fe ner bah çe Ma hal le si Gö nül lü Evi’nde
etüt e�i ti mi alan ö� ren ci le rin e�i tim gör dü �ü Ka la -

m�� �e hit Mu rat Öz yal ç�n �l kö� re tim Oku lu’nun ya ban c�
zi ya ret çi le ri var d�. 

Av ru pa Bir li �i E�i tim, Genç lik ve Kül tür Prog -
ram la r� Co me ni us Pro je si kap sa m�n da �s veç, Bel çi ka,
Po lon ya ve Ro man ya’da ki il kö� re tim okul la r�n dan
Pro je Ha z�r l�k Top lan t� s� için ge len ö� ret men le ri, MEB
Ka d� köy �l çe �u be Mü dü rü Fah ri Cü re bal, Okul Mü dü -
rü Me tin Y�l d� r�m, Fe ner bah çe Ma hal le si Muh ta r� Se -
rap Alp Bi lir, Fe ner bah çe Ma hal le si Gö nül lü le ri’nden
Ah met Tan ju ve Pro je Yö ne ti ci si �pek Öz ko ca kar �� la -
d�.

Okul Mü dü rü Me tin Y�l d� r�m yap t� �� aç�k la ma da
“Oku lu mu zun bu ilk Co me ni us Pro je si’nde Av ru -
pa’dan ge len mi sa fir le ri mi zi a��r la mak tan gu rur du yu -
yo ruz” de di. Y�l d� r�m, “Oku lu mu zun ha z�r la d� �� Av ru -
pa Bir li �i pro je si çer çe ve sin de oku lu mu za ge len ye di
ki �i lik ekip, cid di bir ça l�� ma içi ne gir di. 2014’e ka dar
sü re cek olan pro je nin ad�m ad�m pla n� ya p�l d�. Ka t� lan
ül ke le rin res mi ta til le ri dik ka te al� na rak ha z�r la nan
prog ram da han gi ta rih te, han gi ül ke nin, kaç ö� ren ci ve
ö� ret men le top lan t� ya ka t� la ca �� be lir len di. �lk top lan t�
Ekim 2012’de oku lu muz da ya p� la cak. �s tan bul’da ki
ba z� okul lar, AB’de var olan pro je le re or tak olu yor du.
Oku lu muz ise, bu an lam da zor ola n� ba �ar m��, ken di
pro je si ni üre te rek Av ru pa`dan or tak bul du. Bu sü reç te

bi ze yar d�m c� olan her ke se te �ek kür ede rim” dedi.
� Ö� REN C� LER FARK LI

KÜL TÜR LE R� TA NI YA CAK
Pro je yö ne ti ci si  �pek Öz ko ca ise “Pro je ko or di na -

tör lü �ü yap t� ��m ‘Big Dre ams of Litt le Fe et’ (Kü çük
Ad�m la r�n Bü yük Dü� le ri) ad l� pro je miz ile ö� ren ci le -
ri mi zin ge le cek ten bek len ti le ri nin olum lu yön de de �i� -
me sini ve art ma s� n� ay n� za man da ya ban c� dil le ri nin

ge li� me si ni, fark l� kül tür le ri ta n� y�p bil gi al�� ve ri �in de
bu lun ma la r� n� ve ha yal dün ya la r� n�n ka p� la r� n� aç ma la -
r� n� he def li yo ruz” de di. Öz ko ca, “Bu amaç la ö� ren ci -
ler, 20 y�l son ra ki bu lun duk la r� ko nu mu ha yal ede rek
bi rer k� sa film çe ke cek ler. Ay r� ca gü nü müz de bir bi rin -
den git tik çe uzak la �an ai le fert le ri nin bir lik te ve pay la -
�a rak ça l� �a cak la r� bu pro je ile ba� la r�n�n kuv vet le ne -
ce �i ne ina n� yo rum” di ye ko nu� tu. 

2012-2013 E�i tim-Ö� re tim y� l�n da ba� la na cak bu
pro je 2 y�l sü re cek. Ko or di na tör ül ke olan Tür ki ye d� -
��n da pro je ye �s veç, Bel çi ka, Po lon ya, Hol lan da, Ro -
man ya, Bul ga ris tan ve �n gil te re’den bi rer okul ka t� l� -
yor. Pro je kap sa m�n da, 2 y�l bo yun ca ö� ret men ve ö� -
ren ci ler, fark l� ül ke le rin kül tür le ri ni ta n� y�p, bir bir le ri -
nin ev le rin de mi sa fir ola rak �n gi liz ce nin ya n� s� ra ül ke -
le rin ana dil le ri ne de a�i na ola cak lar. Pro jey le sos yal et -
ki le �i min art ma s� he def le ni yor. 

Fenerbahçe Mahallesi Gönüllü
Evi’nde etüt e�itimi alan

ö�rencilerin e�itim gördü�ü
Kalamı� �ehit Murat Özyalçın

�lkö�retim Okulu, AB
Comenius Projesi’ne katılıyor.

�ehit Murat Özyalç�n Okulu
yurt d���na aç�l�yor
�ehit Murat Özyalç�n Okulu
yurt d���na aç�l�yor
�ehit Murat Özyalç�n Okulu
yurt d���na aç�l�yor
�ehit Murat Özyalç�n Okulu
yurt d���na aç�l�yor
�ehit Murat Özyalç�n Okulu
yurt d���na aç�l�yor
�ehit Murat Özyalç�n Okulu
yurt d���na aç�l�yor

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

SAH�PLENMEK, DOSTLUKLARIN KURULMASINI
�STEYEN KADIKÖYLÜLER� KADIKÖY BELED�YES�

GÖNÜLLÜLER�N�N ARASINA KATILMAYA

Bilgi için Gönüllü E�itim ve Dan��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

DAVET EDiYORUZ

Tiyatro Gönüllüleri ünlü oyun yazarı
Lorca’nın ‘Bernarda Alba’nın Evi’
adlı oyununu ba�arıyla oynadılar. 

Bernarda Alba’nın Evi

Bernarda evde kalmı� 5 kızı ve 80 ya�ında
akıl hastası annesiyle aile gelene�i olarak

8 yıllı�ına yas sürecine girer. Bernarda;
gelenek ve göreneklerinin, dinin baskısı

ile ev halkına baskı ve korku yaymaktadır.
Bu süreç aynı zamanda kadınların arzu

istek ve tutkularının da baskı altına
alındı�ı bir süreçtir. Federico Garcia

Lorca, bu hikâyeden hareketle �spanya
�ç Sava�ının fa�izan ve baskıcı karanlık

döneme gönderme yapmı�tır.

OYUNUN KONUSU
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● Hazal KARATA�

1964 y� l�n dan be ri Mart ay� n�n son Pa zar te si gü -
nüy le ba� la yan haf ta, “Kü tüp ha ne Haf ta s�” ola -
rak kut la n� yor. Haf ta n�n ama c�, ö� ren ci ler de

oku ma al�� kan l� �� n� ve zev ki ni ge li� tir mek, ki tap
sev gi si ni ar t�r mak, oku yu cu la r�n ki tap lar dan da ha
çok fay da lan ma la r� n� sa� la mak ve hal k� kü tüp ha ne -
le rin ge li� me si için bi linç len dir mek ola rak s� ra la n� -
yor. Bu y�l 48. si ni kut la ya ca �� m�z Kü tüp ha ne Haf ta -
s�; kü tüp ha ne ci ler, ki tap ve kü tüp ha ne dost la r� ve is -
te yen her ke sin ka t� la bi le ce �i ge le nek sel le �en yü rü -

yü� le ba� la ya cak. 25 Mart
Pa zar gü nü sa at 15.00’te �s -
tik lal Cad de si’nde “�s tan bul
Kü tüp ha ne le ri Yü rü yor” ad�y -
la ger çek le� ti ri le cek yü rü yü�,
prog ra m�n ilk et kin li �i ola rak
dik kat çe ki yor. Kü tüp ha ne le rin
sa hip ol du �u kay nak lar ve sun -
du �u hiz met ler ara c� l� �� ile  bi rey sel ve top lum sal de -
�i �im le re kay nak l�k et me ro lü nü vur gu la yan bu ana

te ma çer çe ve sin de
çe �it li bil gi len dir me
ak ti vi te le ri nin yer
ala ca �� yü rü yü �e

tüm �s tan bul hal k� da vet li.
� KA DI KÖY

K� TAP DOST LA RI NI BEK L� YOR
48. Kü tüp ha ne Haf ta s� et kin lik le ri kap sa m�n da

Ka d� köy Be le di ye si bün ye sin de ki kü tüp ha ne ler ba� ta
ol mak üze re Ka d� köy’ün bir çok mer ke zin de et kin lik -

ler dü zen le ne cek. �� te Ka d� köy’ün “Kü tüp ha ne Haf -
ta s�” et kin lik prog ra m�:

� 28 Mart / 10.00 / Ka d� köy Be le di ye si Muh -
tar Öz ka ya Halk Kü tüp ha ne si:

�s tan bul Üni ver si te si Ede bi yat Fa kül te si Bil gi ve
Bel ge Yö ne tim Bö lü mü Ö� re tim Üye si Yar d�m c�
Do çent Dr.���l �lk nur Sert söy le �i si.

� 28 Mart / 10.00 / Ka d� köy Ana do lu Li se si:
�s tan bul Üni ver si te si Bil gi ve Bel ge Yö ne ti mi

Bö lü mü Ö� re tim Üye si Yrd. Doç. Dr. Ümit Kon ya
söy le �i si

� 28 Mart / 13.00 / Ka d� köy Ana do lu Li se si:
Mar ma ra Üni ver si te si Bil gi ve Bel ge Yö ne ti mi

Ö� re tim Üye si Doç.Dr. Be rat Bir fin Bay rak tar söy le -
�i si

� 28 Mart / 15.00 / Ka d� köy Be le di ye si Ha lis
Kurt ça Kül tür Mer ke zi:

Ya zar Fer hat Özen ile söy le �i
� 31 Mart / 16.00 / Ka d� köy Be le di ye si Ke mal

Ta hir Halk Kü tüp ha ne si:
Ya zar Nev zat Çe lik ile söy le �i
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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

● Ce be li tark Â�k la rı
■ Do mi ni qu e Bau dis 
■ Çe vir men: Gö nül Aker man
■ Do �an Ki tap
“Ar ka m�z da de niz, önü müz de dü� man!

Ya za fe re ya cen ne te!”  ... di ye hay k� r�r or -
du su na, ef sa ne vi Arap ko mu tan Ta r�k Bin
Zi yad, His pa ni a'ya ç� k�p ge mi le ri ni yak t�k tan
son ra. An cak ta ri hin bu en bü yük za fer le rin -
den bi ri nin, bam ba� ka bir öy kü sü da ha var -
d�r.   VI II. yüz y�l... Ka dim Do �u Ro ma, Arap
teh li ke siy le kar �� kar �� ya. Eme vi Ha li fe si El
Ve lid, en bü yük rü ya s� Kons tan ti no po lis'i
ele ge çir mek için iki bü yük ko mu ta n� n�, Emir
Mu sa ve Ta r�k Bin Zi yad'� gö rev len dir mi�.
An cak iki bü yük as ke rin ba� ka ha yal le ri de
var. �k ti dar dü� kü nü Mu sa, �s pan ya'y� fet -
het me ve “Hz. Sü ley man'�n Ma sa s�”n� ele
ge çir me rü ya la r� gö rü yor. Ta ri hin en ün lü
ko mu tan la r�n dan Ta r�k Bin Zi yad da �s pan -
ya'y� fet het mek için ya n�p tu tu �u yor, ama
as ke rî h�rs la r� ve �s lam'� yay ma ar zu su ka -
dar, Sep te Pren se si Flo -
rin da'ya olan a� k� n�n da
et ki siy le. O Flo rin da ki,
Arap la r�n ba� be la s� Car -
va la r�n kra li çe si Kâ hi -
ne'nin k� z� d�r. Ki mi le ri ne
gö re an ne si gi bi �eh vet li
bir ca d�, ki mi le ri ne gö re
ül ke si için ken di ni fe da
eden bir azi ze, ki mi le ri ne
gö rey se if lah ol maz bir
â��k t�r...   Ak de niz'in ka -
de ri, bu iki bü yük ko mu -
tan ara s�n da ki çe ki� me -
nin so nu cu na ba� l� ola -
cak t�r.   Ce be li ta r�k Â��k -

la r�, ç�l g�n im pa ra tor la r�, gö zü nü ko ca man
k� ta la ra dik mi� ko mu tan la r�, dün ya ha ri ta s� -
n� ye ni den çi zen sa va� la r�, en tri ka la r� ve iki
in san ara s�n da ki, ta ri he yön ver mi� �eh vet
do lu a� k� an la t� yor.
● Su

■ Bu ket Uzu ner
■ Eve rest Ya yın la rı
Bu ket Uzu ner'in, bu gün Ana do lu'da ya -

�a yan her kül tü rü de rin den et ki le mi� ka dim
Ka man l�k (�a ma nizm) ge le ne �i nin dört un -
su ru olan SU, TOP RAK, HA VA, ATE�'ten il -
ham ala rak yaz d� �� ye ni ro ma n� UYUM SUZ
DEF NE KA MAN'IN MA CE RA LA RI dört le -
me si nin ilk ki ta b� 'SU' ç�k t�!..   Ga ze te ci Def -
ne Ka man bir yaz ak �a m� bin di �i va pur da
ar ka s�n da hiç bir iz b� rak ma dan kay bo lur.
Onu ara mak la gö rev li Ko mi ser Ali Ümit ile
ar ka da �� Sa haf Se ma hat ken di le ri ni ani den
tu haf olay lar ve es ra ren giz sem bol ler ara -
s�n da bu lur lar. Bir yan dan ken di ha yat la r� n�
sa kat la yan ya sak ve ta bu la ra ra� men ayak -
ta kal ma ya ça l� ��r ken, ka y�p ga ze te ci Def ne
Ka man'�n pe �in de ne fes ne fe se bir ma ce ra -
ya sü rük le nir ler. 

Bu ket Uzu ner, SU ro ma n�n da bü tün
can l� var l�k la r� e�it de �er de ka bul ede rek

do �a y� ve ya �a m� kut sa yan
ka dim Türk ge le ne �i Ka man -
l�k'a (�a man l�k) se lam eder -
ken, okur la r� hem eko-fe mi -
nist bir oku ma ya, hem de
1000 y�l ön ce Uy gur harf le riy -
le ön-Türk çe ya z�l m�� ol du �u
dü �ü nü len (Mut lu luk Bil gi si)
KU TAD GU B� L�G ��F RE S� ile
zi hin oyun la r� na da vet edi -
yor.   Ku tad gu Bi lig ya za r�
Yu suf Has Ha cib'in;  "Ak l�n
sü sü dil, di lin sü sü söz dür.
Ki �i nin sü sü yüz, yü zün sü sü
göz dür”   be yi tiy le aç� lan ro -
ma n�n bir Ku tad gu Bi lig �if re -

si ki ta b� ola rak da oku mak
ola s�. Ya zar, SU ro ma n� ya -
zar ken ya k�n dan in ce le me
�an s� bul du �u Ku tad gu Bi -
lig'in bi li nen üç ori ji nal nüs -
ha s�n dan il ki ni Uy gur harf -
le riy le Türk çe yaz d� �� dü �ü -
nü len Yu suf Has Ha cib ile
bu önem li ese ri 1947'de
gü nü müz Türk çe si ne çe vi -
ren Prof. Re �it Rah me ti
Arat'� �ük ran la an� yor ve
bu gü ne ka dar Tür ki ye'de
ve dün ya da hak et ti �i öne -
mi ve sev gi yi gö re me yen
bu gü zel ese rin, ro man da bir �if re ler ki ta b�y -
m�� gi bi kul la n�l ma s�y la özel lik le genç ler
ara s�n da il gi gö re ce �i ni umu yor.   “Uyum -
suz Def ne Ka man'�n Ma ce ra la r�”, SU ro ma -
n�n dan son ra TOP RAK, HA VA ve ATE� ile
de vam ede cek tir.
●  P*�to lo ji

■ Ya zar la rı:  Ste ven B. Gre en,  Den -
nis La Val le, Chris Il lu mi na ti

■ �n gi liz ce den Çe vi ren: K. Na zan
Tun cer

�s te di �i ni el de et me si ni ve ko lay ca pa -
ça y� kur tar ma s� n� bil me sa na t� n� in ce le yen
bi lim da l� P*�to lo ji bi lim ol mak tan çok öte
bir �ey dir. Bu bir sa nat for mu dur. �ans l� s� -
n�z, çün kü bu say fa la r�n için de, bu ya �am
tar z� na uyum sa� la mak ta ba �a r� l� ol ma n�n
yol la r� n� gös te ren, yo �un bir kurs gö re cek si -
niz.

-Ter fi et mek için mi ça -
ba l� yor su nuz?

-Ha ya ta mey dan oku -
mak m� is ti yor su nuz?

-Her ke sin dik ka ti ni çek -
mek mi is ti yor su nuz?

-Pay la �� la ma yan bi ri ol -
mak m� is ti yor su nuz?

Hep si ola bi lir. Bir p*�t
na s�l ta v�r ala ca �� n�, is te di -
�i ni na s�l el de ede ce �i ni,
kar �� cins le na s�l ile ti �im ku -
ra ca �� n� bi lir. Ve bu nu so -
�uk ter ler dök me den ya pa -
bi lir. Ko lay ol du �u nu dü �ü -

nü yor sa n�z, lüt fen bir da ha
dü �ü nün.

Eli niz de ki ki tap bu a��r
yü kü üze ri niz den ala cak.
P*�t ol mak la, dan ga lak ol -
mak ara s�n da ki far k� ö� re -
ne cek si niz. Bi ri si zi mut lu -
lu �a ve ba �a r� ya gö tü rür,
di �e ri ise s� ra dan la� t� r�r. Bu
reh ber si zi bi rin ci si ni na s�l
çe kip ala ca �� n� z�, ken di ne
gü ven, h�z l� bir ze kâ, ka l�n
bir de ri ile na s�l do na t� la ca -
�� n� z� gös te rir. As la saç ma -
l�k de �il.

Ama sa k�n e� len ce li ol ma d� �� n�, sa de ce
ça l�� ma ol du �u nu dü �ün me yin. P*�to lo ji ya -
zar eki bi Ste ven B. Gre en,  Den nis La Val le,
Chris Il lu mi na ti, p*�to lo ji ko nu sun da e�i tim
al m�� adam la r�n hi kâ ye le ri ni, da ha bü yük
p*�tlar dan al� nan öz lü söz le ri an la ta rak si ze
il ham ve re cek ve e� len di re cek ler dir. Bu ki -
tap ta oku mak is te ye ce �i niz her �e yi bu la -
cak s� n�z. P*�tlar sis te mi ken di ç� kar la r� için
kul lan ma y� bi lir ler. Bu ne den le ya ha ya t� n� z�
on la r�n göl ge sin de ya �ar s� n�z ya da kon tro -
lü eli ni ze al�r s� n�z. Ken di ka ra r� n�z. Se çi mi ni -
zi ak�l l� ca ya p�n.

Ste ven B. Gre en De ne yim li bir ak tör ve
se nar yo ya za r�, da ha s� de ne yim li bir p*�t.
Ha len Los An ge les Con nec ti on Ko me di Ti -
yat ro su’nda stand up gös te ri le ri, do �aç la -
ma ko me di ya p� yor. Den nis La Val le Holl -
ywo od’un en et ki li ya �am koç la r�n dan bi ri.

“Pri me ti me için ha z�r de -
�i lim” p*�tla r� için üze ri ne
dü �en gö re vi faz la s�y la
yap m�� t�r.

Chris Il lu mi na ti ser -
best ya zar ve tam za man -
l� bir p*�ttur. Chris, ask -
men.com, asy lum.com ve
the bac he lor guy.com gi bi
in ter net si te ler de dü zen li
ola rak kat k� da bu lu nur ve
gö rev al�r. www.chri sil lu -
mi na ti.com si te sin de yaz -
d� �� gün lük ya z� lar la es -
pri li ol ma ya ça l� ��r.”

KÖ�ES�K�TAP
Hazırlayan: Ula� YILMAZ

ulas1980@gmail.com

SER� �LANLAR 
Nufüs Cüzdan�m�, Ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür.

Nilgün ERÖZTÜRK 

● Mustafa SÜRMEL�
TÜRK sinemas�n�n canl� tarihi Güngör Özsoy’un,

1950’li y�llar�n Ye�ilçam sinemas�na ait binlerce siyah-
beyaz orijinal foto�raflardan olu�an bir koleksiyonu
bulunuyor. “Manevi de�eri parayla ölçülemeyecek
kadar de�erli orijnal bir koleksiyona sahibim” diyen

Ye�ilçam’�n set foto�rafç�s� ve
kameraman� Güngör Özsoy,

Ye�ilçam sinemas�na ait bu ve
bunun gibi birçok de�erli obje ve
an�ya sahip. Güngör Özsoy, Yap�

Kredi Emeklileri Derne�i’nin

davetlisi olarak kat�ld��� konferansta, Ye�ilçam’�n kay�p
y�llar� diyebilece�imiz 1950’li y�llara ait siyah-beyaz
binlerce foto�raftan olu�an bir koleksiyona sahip

oldu�unu ve böyle bir koleksiyonun kimsede
bulunmad���n� söyledi. 

� ÇET�N KARAMAN BEY’�N YAD�GÂRI
Türk sinemas�, Ye�ilçam, Ye�ilçam’�n unutulmaz aktör
ve aktrisleriyle ilgili birinci a��zdan kaynak bilgiler ve
an�lardan olu�an bir konu�ma yapan Güngör Özsoy

büyük ilgi gördü.  Konferans� izleyenlere nostalji
ya�atan Özsoy, “1950’li y�llara ait 1500’den fazla

negatif foto�raf, o y�llarda Aslan Film’in sahibi olan
Prodüktör ve Yönetmen Çetin Karaman Bey’in bana
b�rakt��� bir yadigârd�r. Böyle bir koleksiyon kimsede

yok. Manevi de�eri parayla ölçülemeyecek kadar
de�erli orijinal bir koleksiyona sahibim. T�pk� Amerikan

sinemas�n� and�ran foto�raflar ve kahramanlar yer
al�yor bu foto�raflarda. Türk sinema sanat� tarihi için
bulunmaz bir eser, kaynak. Parayla ölçülemeyecek

kadar da de�erli” dedi.

Güngör Özsoy ile
YE��LÇAM’A
YOLCULUK...

Bu y�l 48.sini kutlayaca��m�z
Kütüphane Haftas� etkinlikleri
“Kütüphaneler Sizi De�i�tirir”

slogan�yla ba�l�yor. 26 Mart-1 Nisan
aras� düzenlenecek etkinlikler,

Kad�köy’e u�ramadan geçmiyor!

Ka d�n lar Haf ta s� et kin lik le ri
çer çe ve sin de Cad de bos tan
Kül tür Mer ke zi’nde dü -

zen le nen pa nel de, “Ka d� na �id -
de tin ulus la ra ra s� bo yu tu, si ya -
set te ka d�n ve med ya da ki ko -
nu mu” ko nu la r� ko nu �ul du.
Ulus la ra ra s� ili� ki ler uz ma n� ve
ya zar Dr. Hi lal Ünal m�� Du da,
21. dö nem mil let ve ki li ve zi ra at
mü hen di si Yü cel Er de ner ile ga -
ze te ci Fü sun Al t� nok, ko nuy la il gi -
li gö rü� le ri ni di le ge tir di ler.

�id de tin ulus la ra ra s� bo yu tu olan
“Sa va� ta te ca vüz” ko nu su nu de �er -
len di ren Dr. Hi lal Ünal m�� Du da, sa -
va ��n in san l�k ta ri hi bo yun ca de �i� -
me yen hu kuk suz bir güç mü ca de le si
ol du �u nu be lir te rek, mal la r�n ya� ma -
lan ma s� n�n ya n� s� ra ka d�n la r�n da
ya� ma lan d� �� n� söy le di ve �öyle de -
vam et ti: 

“Ka d� n�n ya� ma lan ma s�, ya ni te -
ca vüz… Te ca vü zü in san l�k su çu ola -
rak al g� la ma yan, alt s� n�f tan ka d�n la -

r�n ba �� na bu i�in gel me si ni
nor mal gö ren an la y��, an -

cak üst s� n�f ka d�n la r�n
(asil ka bul edi len le -
rin) ba �� na ge lin ce
dü �ün me ye ba� la -
m�� t�r. 20. yüz y�l da
bi le bu ey le min er -
kek do �a s� n�n bir

par ça s� ol du �u na ina -
nan lar ol du �u için

ulus la ra ra s� hu kuk ta ya -
sak lan ma s� gün de me da ha

er ken ge le me mi� tir. Mal la r�n ya� ma -
lan ma s� n� 20. yüz y� l�n ba ��n da ya sak -
la yan ulus la ra ra s� an la� ma lar, ka d� n�n
ya� ma lan ma s� n� an cak 20. yüz y� l�n
so nun da ya sak la ya bil mi� tir, Ko re’de,
Vi et nam’da, So ma li’de, Ru an da’da,
Bos na’da, Irak’ta, Af ga nis tan’da, Ne -
pal’de, Kon go’da, Su dan’da, Co lom -
bi ya’da… �ç sa va� lar da hat ta mül te ci
kamp la r�n da. Ko re’de 300 bin ka d�n
ka ç� r� la rak zor la as ke ri ge ne lev de ça -
l�� t� r�l m��, 200 bin Bang la de�’li ka d� -

na te ca vüz edil mi� ve 25 bin ka d�n
ha mi le kal m��. Stra te jik bi çim de S�rp
as ker le ri ta ra f�n dan te ca vü ze u� ra yan
50 bin Bo� nak ka d�n’�n ac� s� n� hâ lâ
içi miz de ta �� yo ruz. Ar t�k bit ti de me yi
çok is ter dim… Ulus la ra ra s� ör güt ler
her 23 sa ni ye de bir ka d�n te ca vü ze
u� ru yor aç�k la ma s� n� yap t� �� için
‘bit ti’ di ye mi yo rum…”

Yü cel Er de ner ise, si ya set te ka -
d�n la r�n ye ri ko nu su nu de�erlendirdi,
Cum hu ri yet ta ri hin de ka d�n mil let ve -
kil le ri nin sa y� la r� n� ak tar d� ve “Ma -
ale sef gö rül dü �ü gi bi ka d�n ve kil le rin
sa y� la r� geç mi� dö nem ler de da ha faz -
lay m��. Ha len çok az ka d�n si ya set
için ta lip olu yor ve er kek le rin ege -
men ol du �u bu dün ya da ses le ri ni du -
yu ra m� yor lar” de di. 

Ga ze te ci Fü sun Al t� nok da, med -
ya da ka d�n la r�n ge nel de 3. say fa ha -
be ri ol du �u na dik kat çe ke rek 1. say -
fa da yer ala bil me le ri için ma ga zin ol -
ma s� ve de kol te fo to� raf ol ma s� ko �u -
lu nun ol du �u nu be lirt ti. 

Kad�nlar kad�nlar� konu�tu

“Kütüphaneler Sizi Değiştirir”“Kütüphaneler Sizi Değiştirir”“Kütüphaneler Sizi Değiştirir”“Kütüphaneler Sizi Değiştirir”“Kütüphaneler Sizi Değiştirir”“Kütüphaneler Sizi Değiştirir”

Kadınlar Günü kutlaması

Kadıköy’de 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü
Kadıköy Milli E�itim �lçe Müdürlü�ü
Kutlama Töreni, Kadıköy Kız Teknik

ve Meslek Lisesi Müdürlü�ü
tarafından hazırlanan programla

yapıldı. Kadıköy Halk E�itim
Merkezi’nde düzenlenen kutlama
programına; Kadıköy Kaymakamı

Hasan Karahan, Kadıköy �lçe E�itim
Müdürü Fer�at Ayar, Kadıköy �lçe
Emniyet Müdürü Hakan Boydak,

Kadıköy �lçe Nüfus Müdürü Nebahat
Özdemir, �lçe Milli E�itim �ube

Müdürleri, okul Müdürleri,
ö�retmenler, ilçedeki okulların Okul

Aile Birli�i ba�kanları, veliler ve

ö�renciler katıldı. Açılı� ve protokol
konu�malarında kadının yeri ve

önemi, kadına verilmesi gereken
de�er üzerinde duruldu. Programda
yer alan slayt gösterisi, koro konseri
ve edebiyat bölümü ö�retmenleri ile

çocuk geli�imi bölümü
ö�rencilerinin yazdı�ı ve yine çocuk

geli�imi ö�rencilerinin rol aldı�ı
tiyatral gösteriler izleyicilerin

be�enisini kazandı. Ayrıca grafik-
foto�raf alanı ö�rencilerinin

hazırladı�ı “kadın” temalı foto�raf
sergisi ilgiyle izlendi. Program,

yiyecek-içecek bölüm ö�rencilerinin
hazırladı�ı kokteyl ile sona erdi.

Kadıköy
Belediyesi

Caddebostan
Kültür

Merkezi’nden
düzenlenen ‘kadına

�iddet’ konulu
panelde, kadınlara
uygulanan �iddet

masaya
yatırıldı. 

Ye�ilçam
sinemasının
kayıp yılları

diyebilece�imiz
dönemlere ait
foto�raflardan
olu�an özel bir

koleksiyonu
olan Güngör
Özsoy, Yapı

Kredi
Emeklileri

Derne�i’nin
konu�u oldu. 
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�ans ol du �u nu be lir te rek �un la r� söy -
le di: “Sü rey ya Ope ra s�’n�n Ge nel Sa -
nat Yö net me ni Mu rat Ka to� lu, ba na
bu pro je sin den bah set ti �in de çok se -
vin dim ve ona ‘Bu i�i en iyi sen ya -
par s�n ho cam’ de dim. O da ay lar ca
kü tüp ha ne le ri ge ze rek, ar �iv le re gi re -
rek, Dev let Ope ra ve Ba le si’nin ar �i -
vin de bi le bu lun ma yan afi� le re ula� t�.
Bu ne den le ba� ta Mu rat Ka to� lu ile
ar ka da� la r� As l� Ay han ve Gi zem Tü -
zün’e çok te �ek kür edi yo rum. Ta bi i,
yar d�m la r� için Dev let Ope ra ve Ba le -
si’ne de �ük ran la r� m� su nu yo rum” de -
di. Ba� kan Se la mi Öz türk’ün ar d�n -

dan ko nu �an DOB Mü dü rü Ren gim Gök men ise ar -
�iv le ri ni aç mak tan ba� ka bir yar d�m la r� ola ma d� �� n�
be lir te rek “As�l eme �i Mu rat Ka to� lu ve Sü rey ya
Ope ra s�’n�n ça l� �an la r�
ver di. Bü tün bu afi� le -
ri bi ra ra ya ge tir mek
bü yük ma ri fet. Çok
he ye can du yu yo rum.
Ay lar ca u� ra� t�k la r� -
n� bi li yo rum. On la ra
çok te �ek kür edi yo -
rum. Ay r� ca ilk de fa
bir Be le di ye, ope ra
bi na s� aç t�. Ka d� köy
Be le di ye si, Dev let
Ope ra ve Ba le si’ne
me kân su nan ilk
be le di ye dir. Sü rey -
ya Ope ra s�’n� �s -
tan bul’a ka zan d� -
ran Ka d� köy Be le di ye si’ne de ku ru mu muz
ad� na çok te �ek kür edi yo rum” de di. Gök men, ser gi -
nin yal n�z Ka d� köy’de de �il, An ka ra’da, �z mir’de
ve ope ra n�n ol du �u tüm �e hir ler de iz le yi ciy le bu lu -
�a ca �� n� be lirt ti.

Ko nu� ma la r�n ar d�n dan, Ba� kan Öz türk’ün ça� -
r� s�y la, Öz türk ve Gök men’in ya n� na ge len Mu rat
Ka to� lu, As l� Ay han ve Gi zem Tü zün, ka t� l�m c� lar
ta ra f�n dan uzun sü re al k�� lan d�. 

Y�p ran m�� afi� le rin de ona r� la rak ye ni den ope ra
ta ri hi ne ka zan d� r�l d� �� ser gi de 211 fark l� afi� bu lu -
nu yor. Ope ra Afi� le ri Ser gi si, 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. 

1948 y� l�n da ku ru lan Ulus la ra ra s� Ti yat ro Ens -
ti tü sü'nün 1961 y� l�n da al d� �� ka rar la “Dün ya
Ti yat ro lar Gü nü” ola rak ka bul edi len 27 Mart,

her y�l Ens ti tü'ye üye ül ke ler de ti yat ro bay ra m� ola -
rak kut la n� yor. O gün, her ül ke nin sa nat ve ti yat ro
us ta la r�n ca ha z�r la nan bir bil di ri sah ne ler de oku nu -
yor, ti yat ro lar o ge ce hal ka üc ret siz gös te ri ler dü -
zen le ye rek iz le yi ciy le ti yat ro yu ya k�n la� t�r ma y� he -
def li yor. Bu y�l da �s tan bul’un bir çok kö �e sin de
per de le ri ni halk için üc ret siz aça cak olan ti yat ro lar,
“27 Mart Ti yat ro lar Gü nü”nü Ka d� köy'de bir gün
de �il bir haf ta ya va ran et kin lik ler le bay ram ha va -
s�n da kut la ya cak.

Ka d� köy Be le di ye si'nin
dü zen le di �i “Dün ya Ti -
yat ro Haf ta s�” ne de niy -
le 26–31 Mart 2012 ta -
rih le ri ara s�n da Ka d� -
köy Be le di ye si'nin
kül tür-sa nat mer kez -
le ri olan Cad de bos -
tan Kül tür Mer ke zi,
Koz ya ta �� Kül tür
Mer ke zi, Ba r�� Man ço
Kül tür Mer ke zi ve Ha lis
Kurt ça Kül tür Mer ke zi'nde -
ki 14 oyun iz le yi ciy le üc ret siz
bu lu �a cak. Ka d� köy Be le di ye si'nin
iz le yi ciy le üc ret siz ola rak bu lu� tu ra -
ca �� oyun lar dan �s tan bul Halk Ti -
yat ro su’nun sah ne le di �i “Bir Ka ra -
de niz Ko me di si: Pa çi” Dün ya Ti -
yat ro Haf ta s�’n�n aç� l�� oyu nu ola -
rak dik kat çe ki yor. Er kan Can’�n
ba� ro lün de oy na d� �� oyun, 27
Mart Sa l� 20.30’da Cad de bos tan
Kül tür Mer ke zi’nde sah ne le ne -
cek. 
� ÇO CUK OYUN LA RI DA

ÜC RET S�Z
Ay n� gün sa bah tan ak �a ma ka dar 8 oyun Ka d� -

köy lü ler için üc ret siz oy na na cak. Sa bah Ha lis Kurt -
ça Kül tür Mer ke zi ve Koz ya ta �� Kül tür Mer ke -
zi’nde ki ço cuk oyun la r� “Ya p�� kan Ör dek”, “Ba har

�en li -
�i”, ve “Su Pe ri si” ile
ba� la ya cak 27 Mart Dün ya Ti yat ro lar
Gü nü,  ak �am 20.30’da sah ne le ne cek KKM’de

“Ba� Be la s�”, CKM’de “Ben Bü yü yün ce �n san
Olu cam”, BMKM’de “Ko ca s� n� Pi �i ren Ka d�n” ve
HKKM’de “Ne Ol du Bi ze?” ile de vam ede cek. 

Haf ta kap sa m�n da “Lü küs Ha yat”, “Öden me -
ye cek Öde mi yo ruz”, “�a kay la Söy ler Hal dun Ta -

ner” ve “Sa va� tan Ba r�� tan” oyun la r� da iz le yi ciy le
üc ret siz bu lu �a cak. 27 Mart Dün ya Ti yat ro Haf ta s�,
31 Mart Cu mar te si Ba r�� Man ço Kül tür Mer ke -
zi’nde sah ne le ne cek “Por ta kal Çi çe �i Su yu” oyu -
nuy la so na ere cek. 

6 23 - 29 MART 2012 SANATKÜLTÜR

emen ce vap la ma l�: Ya �a ta rak ko ru nur. Bi na -
n�n ya �a ma s� de mek, in san lar ta ra f�n dan kul -
la n�l ma s� de mek tir. Bu kul la n�m ne ka dar yo -
�un sa, bi na da o den li ya �am mer ke zi olur.

Ta rih sel an�t la r� ko ru ma n�n en do� ru yön te mi, on la r�
ha ya t�n bir par ça s� ha li ne ge tir mek tir. An cak et kin lik
me kâ n� olan ta ri hi ya p� lar var l�k la r� n� sür dü re bi lir ler.
Ga ze te Ka d� köy’de 2010 y� l�n dan bu ya na, Hay dar -
pa �a üs tü ne üç ya z� ya y�n la m� ��m. Ga li ba söy le mek
is te dik le ri mi aç�k ça di le ge tir mi �im. Ana fi kir, çe �it li
ga ze te ler de ve bu ara da Ga ze te Ka d� köy’de de sa -
vu nu lan “bi na n�n gar ola rak kul la n�l ma s�” an la y� �� n�n
ter si ne, Hay dar pa �a’n�n yep ye ni bir i� le ve gö re dü -
zen len me siy di. Özel lik le en te lek tü el çev re le rin �s rar -
la tek rar la d�k la r� ha li ha z�r du ru mun sür dü rül me si
gö rü �ü ne kar ��, ‘tek rar la ma tu za �� na dü� me ba ha s� -
na’, Hay dar pa �a’n�n i� lev de �i� tir me si nin ka ç� n�l -
maz ol du �u nu vur gu la mak ta ka rar l� y�m. Sa vu nul -
ma s� zor, ger çek lik le ba� da� ma s� ola nak s�z bir nos -
tal ji duy gu suy la ko nu ya ta k� l�p kal mak, ka mu ya ra r� -
na bir dö nü �ü mün en ge li dir. Ha ya t�n ak� �� için de
olu �an �art lar da is ter is te mez son bu lan bir ula ��m
fonk si yo nu ye ri ne, ku ru la cak ge le ce �i ta sar la mak,
ön cü ol mak ge re kir. Ko nu ya böy le yak la� mak var -
ken mev cut du ru mun hiç bir so nuç ver me ye cek sa -
vu nu cu lu �u nu yap mak top lu mun, �eh rin ç� kar la r� n�
fark et me mek de mek tir. O za man rant pro je le ri, hal -
k�n gö zün de ne ya z�k ki hak l� l�k ka za na cak t�r. Ge çen
y�l ki ya z� lar dan bi rin de ki “…Hay dar pa �a’n�n ha ya t�
ar t�k is tas yon ola rak de vam ede me ye ce �i ne gö re,
ona bir i� lev bul mak zo run lu dur” cüm le si ni ge le ce �i
ta sar la ma n�n bir pu su la s� di ye tek rar l� yo rum…. Ba� -
ka �ey le ri de tek rar la mak ih ti ya c� n� du yu yo rum…

Hay dar pa �a Ga r� ve ya k�n çev re si son de re ce
de �er li bi na lar top lu lu �u dur. An�t bi na n�n ya k� n�n da -
ki iki ‘si lo’ ya p� s� n� da bir lik te al g� la ma l� d�r.

Yö re nin ge le cek te ki fi zik sel ve sos yal ya p� s� n�n
bu gün den çok fark l� olu �a ca �� apa ç�k bel li dir. Bu ra -
s� �s tan bul’un par lak, pres tij li bir böl ge si ola cak t�r.
Co� ra fi, to pog ra fik ya p� s�; ara zi du ru mu bu olu �u mu
da vet et mek te dir. Yal n�z is tas yon i� le vi de �il, bu
böl ge de ki di �er kul la n�m lar; ba� ta li man ve nak li yat
de po la r� da za man içe ri sin de son bu la cak t�r. �eh rin
ya k�n ge le cek te, Mar ma ray ve ikin ci si las tik te ker -
lek li araç lar için ta sar la nan tüp ge çi� ler le iki ya ka s� -
n�n bü tün le �e ce �i ni dü �ü nür se niz, Hay dar pa �a böl -
ge si nin ka za na ca �� kent sel po zis yo nu da gö zü nüz -
de can lan d� ra bi lir si niz. Muh te me len 2025-2030 y�l -
la r�n da Ha rem’den Ka d� köy is ke le si ne ka dar olan k� -
y� yö re si, Se li mi ye K�� la s�-has ta ne ler den de ni ze
do� ru olan ya maç la r�n bam ba� ka bir fi zik sel do ku -
ya bü rü ne ce �i ni tah min ede bi li riz. Yi ne ön ce ki ya z� -
lar dan bi rin de ki “…�eh rin bu son de re ce de �er li an�t
ese ri ve yö re si bu gün kü �ek liy le ya �a ya maz ve ya -
�a ma ma l� d�r (...) �s tan bul’un seç kin ve özel lik li ça� -
da� bir böl ge si ola ca �� ke sin dir” yar g� s� n� di le ge tir -
mi �im. �� te so run, böy le bir ye rin ev ren sel dü zey de
bir es te tik du yar l� l�k la plan lan ma s� d�r. Ko nu yu nos -
tal jik bir ta v�r ve zih ni yet le, k� s�r bir çer çe ve ye hap -
set me nin ge ti ri si yok tur. �im di yi ne Hay dar pa �a
‘Kül li ye si’ne dö ne lim. Kül li ye ni te le me si, ana ya p� n�n
ya n�n da yer alan di �er bi na la r�n bü tü nü nü ta n�m la -
mak ta d�r. Ge le ce �i ni çiz me ye ça l�� t� �� m�z �s tan bul
res min de, bu an�t eser her hal de ku rum sal bir i� lev
ka zan ma l� d�r. 

Ye ni olu �a cak kent sel or tam da bu kül li ye nin ev -
ren sel öl çek te bir ‘fes ti val sa ra y� (mer ke zi)’ ola rak ör -
güt len me si ra hat ça sa vu nu la bi lir. Ko ca �s tan bul’a
ya k� ��r bir sa nat ku ru mu bu ra da ya ra t� la bi lir. Ana bi -
na mü zik ve sah ne sa nat la r� için üst dü zey de e�i tim
ve uy gu la ma ya aç�k bir aka de mi ye tah sis edi le bi lir.
Bu gün kü gi �e ve bek le me sa lon la r� ile pe ron lar da
se yir ci sa lo nu nun; ile ri ye do� ru uza nan de mir yo lu
hat la r� n�n ol du �u yer de de tam te� ki lat l� bir sah ne
sis te mi nin yer ala ca �� dev bir ti yat ro, us ta l�k ve du -
yar l� l�k la ta sar lan m�� bir res to ras yon ve rö no vas yon
pro je siy le pe ka la ger çek le� ti ri le bi lir. Bu ra da, ulus la -
ra ra s� dü zey de mü zik, ope ra fes ti val le ri nin de ya p� -
la bi le ce �i bir ya p� komp lek si nin un sur la r� za ten bü -
yük öl çü de mev cut tur. Re sim, hey kel vb. gü zel sa -
nat lar la il gi li atöl ye ler ve ser gi alan la r� için de ra hat -
ça me kân ya ra t� la bi lir. �ki si lo bi na s� bu ‘Fes ti val Sa -
ra y�’n�n un sur la r� ola rak dü �ü nül me li dir. Ga r�n, Ka d� -
köy ta ra f� na dü �en ‘koy’ da, bu gün kü pe ri �an ha liy -
le ka la ma ya cak ve Fes ti val Sa ra y� n�n gör ke mi ni ta -
mam la ya cak bir �e kil de dü zen le ne cek tir. K� y� s�n da
ge zin ti yol la r�, ye �il alan lar ve uy gun öl çek te ki bir
‘ma ri na’ ile yep ye ni bir kim lik ka za na cak olan
‘koy’un, sis tem le bü tün le �e bi le ce �i ni de ön gö re bi -
lir si niz. K� sa ca s� �s tan bul’un ih ti ya c� olan ulus la ra ra -
s� mü zik, ope ra, sa nat fes ti val le ri nin ger çek le �e bi le -
ce �i bir me kân lar top lu lu �u son de re ce öz gün, ben -
zer siz bir �e kil de bu ra da ku ru la bi lir. E�er bu ve ben -
ze ri pro je ler le ön al�n maz sa, güç lü ve ör güt lü rant
cep he si is ter is te mez me sa fe al�r. As lo lan nos tal ji de
ta k�l mak de �il, ya ra t� c� ol mak; ka mu ya ra r� na ge le -
ce �i ta sar la mak t�r.

Murat  KATOĞLU

H

HAYDARPA�A 
NASIL KORUNUR?

Bu hafta tiyatroya DAVETLiSiNiZ!
27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nü bir haftalık programla

kutlayan Kadıköy Belediyesi, tüm Kadıköylüleri 26-31 Mart
arasındaki ücretsiz oyunlara bekliyor.

Ulu sal Bil di ri Ke nan I��k’tan
27 MART Dünya Tiyatro Günü Ulusal Bildirisi’ni bu y�l tiyatro yazar�, yönetmeni ve oyuncusu Kenan I��k
haz�rlad�. Sanatç�, bildiride tiyatro sanat�n�n art�k öldü�ü ve izleyiciden ilgi görmedi�i yönündeki iddialara

tepki gösterdi. “E�er öyle ise, gerçekten de iddia edildi�i gibi öldüyse tiyatro, bugün Dünya Tiyatro
Günü’nü kutlamak yerine yas�n� tutal�m tiyatronun. Oyunlar� seyretmekten vazgeçip alal�m kazmalar�,

kürekleri elimize ve bir mezar kazal�m tiyatroya, �öyle görkemli, geçmi�ine yak���r bir an�t mezar. Ba�ta
bütün zamanlar�n en iyi yazar� William Shakespeare olmak üzere bütün oyun yazarlar�n�, oyunlar�, oyuncular�,
rejisörleri, dekor, kostüm, ���k tasar�mc�lar�n�, sahne arkas� teknisyenlerini topluca gömelim bu mezara” diyen

I��k, Shakespeare’in Can Yücel taraf�ndan Türkçele�tirilen 66. Sone’sinden al�nt�lar yapt� ve bildirinin son
bölümünde tiyatronun ölümüyle “ucuz, s�� ve kof” kültürün hükmünü her yerde yürütece�ini belirtti.

AYNUR Do�an, �lkay
Akkaya, Nevzat
Karak��, Metin

Kahraman, Servet
Kocakaya, Suavi,

Sevinç Eratalay, P�nar
Sa�, Yasemin Göksu ve

Züleyha, bütün k���
çad�rlarda geçiren Vanl� depremzedelerle

dayan��mak için Van’da bir konser düzenliyor. 11
Nisan’da Diren Dü�ün Salonu’nda gerçekle�ecek
konserin bilet sat��lar�ndan elde edilecek gelir, Van

Belediyesi ve Ye�iller Partisi gözetiminde g�da
yard�m� olarak halka ula�t�r�lmak üzere VanDer'e

teslim edilecek. Konseri düzenleyen sanatç�lar, tüm
Türkiye’de bilet sat���n�n

devam etti�ini belirterek �u
ça�r�da bulunuyor: “Çok zor

bir k�� geçiriyoruz bu y�l.
Ama baz� insanlar için

hepimizin ya�ad���ndan
daha zor 2012 k���. Van

depreminin hemen
ard�ndan ya�ad���m�z ac�,
ikinci depremin yaratt���

�a�k�nl�k ve sonra belki de
unutmak; gözlerimizden �rak

olan�. Sevgisiz bir unutu�
de�il bu, tabii ki ama

mümkün; çünkü hayat�n
ak��� içinde her insan bir

sürü sorunla bo�u�uyor. Bu
sorunlar� misliyle ya�ayan,

ama bunun yan�nda
depremin o büyük

travmas�yla da ba� etmeye
çal��an binlerce insan var.
Van’da bar�nma yan�nda
beslenme sorunlar�yla da

bo�u�uyorlar, hâlâ...
Dayan��man�n yaralar�
sarabilece�ine inanan

sanatç�lar olarak, maddi
gereksinimler d���nda beraber �ark� söylemenin

iyile�tirici gücüne dayanarak bir konser yapmaya
karar verdik. Bu konser Van’da olacak ama biletler
tüm ülkede sat�lacak. Van’da ya�ayan dostlar�m�za

ya�ad�klara zorluklar� birkaç saatli�ine de olsa
unutturacak bir konser hediye etmek istiyoruz. Elde

etti�imiz geliri de g�da yard�m� olarak
de�erlendirece�iz. ’Yitirme sak�n cesaretini / Güne�in

olsun gönlünde / Her �ey iyi olacak’ demek için...”
Van’a siz de bir bilet almak istiyorsan�z, 20 TL / 50 TL

/ 100 TL de�erindeki biletlere Kad�köy Ada Kültür,
Kad�köy Mephisto, Beyo�lu Mephisto ve Bak�rköy

Beyaz Adam’dan ula�abilirsiniz. 
www.vanabirbilet.com

Konser Van’da
DAYANI�MA
HER YERDE!

Konser Van’da
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Konser Van’da
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Depremle sarsılan
Van’da bir konser

düzenleyecek
sanatçılardan tüm
duyarlı insanlara

ça�rı: ‘Bu konsere
gidemeseniz de bir
bilet alın. Her bilet
ekmek olacak, süt

olacak, umut
olacak…’

Ortaçgil “40 Yılın Şarkıları”nı söyleyecek
MÜZ��E Kad�köy Maarif Koleji’nde s�n�f arkada��
Mazhar Alanson ile gitar çalarak ba�layan Bülent

Ortaçgil, 40. sanat y�l�n�
Kad�köy’de kutluyor. Nâz�m

Hikmet Kültür Merkezi’nin
düzenledi�i etkinlikte Ortaçgil,

“Oyuna Devam” diyecek.
“40 Y�l�n �ark�lar�” ad�yla,

30 Mart Cuma ak�am� Kad�köy
Halk E�itim Merkezi’nde

düzenlenecek konserde Bülent
Ortaçgil, son albümü “Sen”de
söyledi�i yeni �ark�lar�n�n yan�

s�ra “Bu Su Hiç Durmaz”,
“Ç��l�k Ç��l��a”, “Mavi Ku�”,

“Benimle Oynar M�s�n?”, “Eylül
Ak�am�” gibi çok sevilen

�ark�lar�n� söyleyecek. Saat
20.30’da ba�layacak konserde

Ortaçgil’e; Gürol A��rba�, Baki
Duyarlar, Cem Aksel ve Barlas Özemek e�lik

edecek. Bülent Ortaçgil ilk k�rkbe�li�ini 1971 y�l�nda

�stanbul Üniversitesi Kimya Fakültesi'ndeyken
“Anlams�z / Yüzünü Dökme Küçük K�z” ad�yla

yay�nlad�. Sonras�nda, “Benimle Oynar
M�s�n?”, “2. Perde”, “Oyuna
Devam”, “Bu �ark�lar Adam
Olmaz”, “Light”, “Gece
Yalanlar�” ve “Sen” adl� 7
albüm yapt�. Bunlar�n yan�
s�ra Fikret K�z�lok, Erkan
O�ur ve Teoman ile birlikte
albümler ç�kard�. Bir de,
Sezen Aksu, �ebnem Ferah,
Levent Yüksel, Bulutsuzluk
Özlemi, Teoman, Zuhal Olcay,
Haluk Levent, Mirkelam, Ya�ar
gibi birçok popüler müzisyenin
yer ald���  “Ortaçgil �çin
Söylenmi� Ortaçgil �ark�lar�”
albümü bulunuyor. Bülent
Ortaçgil konserinin biletlerine
ula�mak için Nâz�m Hikmet

Kültür Merkezi’ni araman�z yeterli: 0216 414 22 39

OPERA AFiŞLERi Sergisi Süreyya’da açıldı
Operanın 70 yıllık

repertuvarını,
afi�lerle duvarlarına
ta�ıyan ve bir ilke
imza atan Kadıköy
Belediyesi Süreyya

Operası, açılı�a
gelen davetlilerden

ve opera
sanatçılarından

tam not aldı. 

● Semra ÇELEB�

Tür ki ye’de �im di ye ka dar ya p� lan la r�n en
kap sam l� s� olan “Ope ra Afi� le ri Ser gi si”,
16 Mart Cu ma ak �a m� Ka d� köy Be le di ye si

Sü rey ya Ope ra s�’nda aç�l d�. 
Dev let Ope ra ve Ba le si (DOB) Ge nel Mü dü -

rü Ren gim Gök men ve Ka d� köy Be le di ye Ba� ka -
n� Se la mi Öz türk’ün ka t� l� m�y la ger çek le �en aç� -
l� �a, ope ra ve ba le sa nat ç� la r� n�n il gi si yo �un du.
Ser gi yi gez dik ten son ra bir ko nu� ma ya pan Ba� -
kan Öz türk, 1941’de ba� la yan ope ra tem sil le ri nin
70 y�l l�k se rü ve ni ni afi� ler le iz le me nin bü yük bir
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Ka d� köy Be le di ye si, unu tul -
maz sa nat ç� Y�l maz
Gü ney’i, ken di el ya z� -

l� ori ji nal se nar yo la r�, a�k mek -
tup la r�, özel re sim le riyle film le -
rin den al d� �� ödül ler den olu �an
ve bir ilk olan “Y�l maz’�n Yo lu
Ser gi si” ve Gü ney’in ya sak l� fil -
mi “Umut”un gös te ri miy le an� -
yor. Ka d� köy Be le di ye si Cad de -
bos tan Kül tür Mer ke zi, 2012 y� l� -
n�n en çok ko nu �u la cak, il giy le iz le -
ni le cek ser gi si ne ev sa hip li �i ya pa -
cak. Y�l maz Gü ney’in e�i Fa to� Gü ney’in kat k� la r�y la
ilk kez ha z�r la nan Y�l maz’�n Yo lu Ser gi si’nde si ne ma -
m� z�n Çir kin Kra l� Y�l maz Gü ney’in giz li kal m�� yön le -

ri, a�k mek tup la r�, ce na ze si ve özel
ya �a m�n dan çe ki len çok özel fo -
to� raf la r�y la gün ��� �� na ç� ka cak.
31 Mart-22 Ma y�s ta rih le rin de zi -
ya re te aç� la cak olan ser gi de, Gü -
ney’in Can nes Film Fes ti va -
li’nde ka zan d� �� Al t�n Pal mi ye
Ödü lü, Lo car no Film Fes ti va -
lin den al d� �� Al t�n Leo par
Ödü lü, 7 Al t�n Por ta kal, 9 Al -

t�n Ko za, �� çi Sen di ka la r� ödü lü,
Ya ban c� Film Fes ti val le ri ödül le ri de ilk kez ser gi le ne -
cek. 

Gü ney’in �m ra l� Ya r� Aç�k Ce za evi’nde yap t� ��
ya� l� bo ya tab lo su, ev li lik cüz da n�, dip lo ma la r�,
göz lü �ü ve dak ti lo su ile ser gi nin en önem li par ça s�

olan Can nes Film Fes ti va li’nde
Al t�n Pal mi ye Ödü lü’nü
al d� ��n da giy di �i k� ya fe -
ti ve “Du var” fil mi ni
çe ker ken giy di �i
Ma vi Mon tu da ilk
kez ser gi le ne cek. 

Sa nat ç� Ara
Gü ler’in ob jek ti -
fin den 7
özel ka re -
nin ya n�n -
da, ce na ze si
s� ra s�n da Pa -
ris’te çe ki len fo to� raf la r�,
film le rin orii nal afi� le ri ve ce za evin den
Fa to� Gü ney’e yaz d� �� mek tup la r�n ori ji nal hal le ri
de ser gi yi ge zen le rin ol duk ça il gi si ni çe ke cek. 

�lk ba s�m ki tap la r� n�n ori ji nal hal le ri nin de yer
al d� �� bu özel ser gi nin aç� l�� tö re ni 31 Mart Cu mar -
te si gü nü sa at 17.00’de Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n�
Se la mi Öz türk ile Fa to� Gü ney’in ev sa hip li �in de
ya p� la cak. 

� ‘UMUT’, TUN CEL KUR T�Z’�N
KA TI LI MIY LA GÖS TE R� LE CEK

1 Ni san 1937 do �um lu Y�l maz Gü -
ney’i an ma et kin lik le ri kap sa m�n da,
Gü ney’in Türk si ne ma ta ri hin de önem li

bir dö nüm nok ta s� olan ve san sür ku ru lu
ta ra f�n dan ya sak la nan “Umut” fil mi
gös te ri le cek. Yö net men li �i ni, se na -
rist li �i ni, ya p�m c� l� �� n� ve ba� rol

oyun cu lu �u nu Y�l maz Gü ney’in yap -
t� �� Umut fil min de Tun cel Kur tiz,
Gü ney ile oy na m�� t�. 1970 y� l� ya p� -
m� olan film, Ada na Al t�n Ko za Film
Fes ti va li’nde 6 bü yük ödül al�r ken,
Gü ney’e Al t�n Por ta kal Film Fes ti va -
lin de en iyi er kek oyun cu ödü lü nü ka -

zan d�r m�� t�. Ay n� za man da Gre nob le
Film Fes ti va li’nde Se çi ci Ku rul Özel
Ödü lü alan “Umut”, Gü ney’in si ya si
film le ri nin ön cü sü ola rak ka bul edi li -
yor. Cad de bos tan Kül tür Mer ke -

zi’nde 31 Mart sa at 14.00’te ya p� la -
cak özel gös te ri min ar d�n dan,

Tun cel Kur tiz, Fa to� Gü ney,
Müj dat Ge zen, Arif Er kin, Ka -
ya Ere rez, Hü se yin Ka ra bey ile
Kür �at Al n� aç�k’�n ka t� la ca ��
bir söy le �i ger çek le� ti ri le cek.

Yılmaz Güney’in doğum günü
Kadıköy’de kutlanacak
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Türkiye sinemasının kabadayısı, romantik a�ı�ı, devrimcisi;
yönetmeni, senaristi, oyuncusu Yılmaz Güney, 74. do�um gününde

Kadıköy’de iki farklı etkinlikle anılıyor. Çok özel bir sergi ve film
gösterimiyle do�um günü kutlanacak olan Güney için, e�i, dostları

ve sevenleri Caddebostan Kültür Merkezi’nde bulu�acak.

● Gökçe UYGUN
SON günlerde televizyondaki “Muhte�em Yüzy�l”

dizisiyle, y�llar sonra popüler olan Hürrem Sultan, bu
kez bale sahnesinden seyirciye merhaba dedi. �stanbul

Devlet Opera ve Balesi'nin Mart ay�nda sahneye
koydu�u “Hurrem Sultan” balesinin prömiyeri, 17 Mart

Cumartesi ak�am� Kad�köy Belediyesi Süreyya
Operas�'nda yap�ld�. Oytun Turfanda’n�n 10. ölüm

y�ldönümü an�s�na seyirciyle bulu�an temsilin
öncesinde, Kad�köy Süreyya Sahnesi Fuayesi’nde
Turfanda ile ilgili bir foto�raf sergisi de düzenlendi.

Eseri izlemeye gelenler aras�nda, Muhte�em Yüzy�l'da
Hürrem'i canland�ran oyuncu Meryem Uzerli,

komedyen Ata Demirer ile sevgilisi oyuncu Özge
Borak'�n  bulundu�u ünlü simalar da vard�. �lk defa
1977’de Oytun Turfanda’n�n koreografisi ve Nevit

Kodall�’n�n bestesiyle Ankara Devlet Balesi taraf�ndan
sergilenen Hurrem Sultan balesi, 35 y�l aradan sonra

Deniz Olgay Yamanus ve Oktay
Keresteci’nin sahnelemesi ile �stanbul

seyircisinin kar��s�na ç�km�� oldu.
Kanuni Sultan Süleyman’�n Hurrem
Sultan’a duydu�u a�k� konu alan

bale, öz o�ullar�n� iktidara getirmek
isteyen Hurrem’in, yanl�� bir

kararla kendi o�lunu öldürtmesine
yol açt��� Süleyman ile olan

hikâyesini dramatik bir �ekilde
gözler önüne seriyor. Sultan

Süleyman'�n tahta geçi�i,
Hurrem Sultan'l� yeni dönem,

Sultan Süleyman o�lu Mustafa'y� öldürtmesi gibi
süreçlerin anlat�ld��� eserdeki folklorik ö�eler, dönemin

ruhunun yans�t�lmas�n� sa�l�yor. Hurrem Sultan ile
Sultan Süleyman'� sadece tarih kitaplar�ndan ya da

televizyon dizisinden hat�rlayan herkese, bu iki önemli
tarihi figürü bir de bale sahnesinde izlemelerini sal�k

veriyoruz...
� KOSTÜMLERE ÖZEL ÖNEM VER�LD�

Deniz Olgay Yamanus, eseri daha önceleri sahneledi�i
için her �eyi ile haf�zas�nda oldu�unu belirterek, “�lk

sahneledi�imde Hurrem ile ilgili kitaplar okumu�tum.
Birkaç kez Topkap� Müzesi’ne gitmi�tim oradaki
ya�am� içselle�tirebilmek için. Oytun Turfanda’n�n

özelliklerinden biri de klasik formun içine halk danslar�
ad�mlar�n� ustal�kla yerle�tirmesidir. Bu eserin ‘Osmanl�

Halk�’ sahnesinde bu özelli�ini çok net bir �ekilde

göreceksiniz. Eser, Turfanda’ya
ait oldu�undan mümkün oldu�u
kadar asl�na sad�k kald�k. Ancak,

dansç�n�n kapasitesine göre
gerekirse ufak de�i�iklikler

yap�yoruz” diye konu�uyor. En
büyük de�i�imin kostümde

oldu�unu vurgulayan Deniz Olgay
Yamanus, “Baleye daha uygun hale

getirdik. Bugüne kadar Hurrem
Sultan’� de�i�ik �ehirlerde sahneledim

ve hepsinde de dekor, oynanan
sahnelerin ölçülerine ve kreatörlerine
göre yeniden �ekillendi. Önemli olan

dönemin kokusunu, tad�n� verebilmek.
Kostümler çok renkli olaca��ndan,

dekorla kostümün birbirini
gölgelememesi gerekiyordu” diyor. 

Ka d� köy’den Hur rem Sul tan geç ti...
Osmanlı’nın derin ve hazin öyküsü, tarihin tozlu satır aralarından

lirik bale adımlarına dönü�tü ve Kadıköy'de seyirci kar�ısına çıktı...

� Koreografi: Oytun Turfanda � Müzik: Nevit Kodall�
� Orkestra �efi: Murat Kodall� � Sahneye koyan: Deniz
Olgay Yamanus ve Oktay Keresteci � Dekor: Efter Tunç

� Kostüm: Serdar Ba�bu� � I�ık: Metin Koçtürk � Dansçılar:
Deniz Zirek/�lke Kodal (Hurrem Sultan) � Selim Borak/Melih
Mertel (Süleyman) � Tülay Yalç�nkaya/Ebru Atay (Gülbahar)

� Mehmet Arkan/Deniz Özayd�n (Mustafa)
Hurrem Sultan balesini, 30 ve 31 Mart tarihlerinde Kad�köy

Süreyya Opera Sahnesi’nde izleyebilirsiniz.
Bilet sat�� için: 0 216 346 15 31-120/121 www.dobgm.gov.tr
� Eserin koreograf� Oytun Turfanda’n�n özel iste�i üzerine

‘Hurrem’, ‘ü’ yerine ‘u’ ile yaz�lmaktad�r.

HURREM KADROSU
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● Haber: Gökçe UYGUN

Bir ken tin al�� ve ri� nab z� n�n en güç lü at t� -
�� yer ler den bi ri olan semt pa zar la r� n�n
du ru mu tar t� �� l� yor. 

Geç ti �i miz gün ler de ulu sal bir ga ze tede “so -
kak ve cad de ler de pa zar dev ri ka pa n� yor” ko nu -
lu bir ha ber yer al d�.  An cak bu ha be rin ya y�n -
lan ma s�n dan k� sa bir sü re son ra Güm rük ve Ti -
ca ret Ba kan l� ��'ndan bir aç�k la ma gel di. Ba -
kan l�k, pa zar yer le ri ne ili� kin yö net me li �in
15 Mart 2012 ta ri hin de yü rür lü �e gir me si -
nin söz ko nu su ol ma d� �� n�, pa zar yer le ri -
nin ka pa t� la ca �� na yö ne lik ha ber le rin de
ger çe �i yan s�t ma d� �� n� aç�k la d�.

PA ZAR LAR �LK KEZ KA NUN DA
An cak bu aç�k la ma, pa zar la ra yö ne lik

ye ni bir dü zen le me ya p�l d� �� ger çe �i ni de -
�i� tir mi yor. Zi ra 1 Ocak'ta yü rür lü �e
gi ren Seb ze ve Mey ve ler ile Ye -
ter li Arz ve Ta lep De rin li �i Bu -
lu nan Di �er Mal la r�n Ti ca re ti -
nin Dü zen len me si Hak k�n da
Ka nun'da pa zar yer le ri nin
ça� da� bir sis te me ka vu� tu -
rul ma s� na ili� kin dü zen le -
me le re yer ve ril di. Bu dü -
zen le me ler le, ilk de fa pa zar
yer le ri ne ili� kin hü küm le r,
bir ka nun da yer al m�� ol du.
Güm rük ve Ti ca ret Ba kan l� -
��'nca ha z�r la nan Pa zar Yer le ri
Hak k�n da Yö net me lik Tas la �� ise ku -
rum ve ku ru lu� la r�n gö rü �ü ne aç�l d�. Ge len
gö rü� ler do� rul tu sun da son �ek li ve ril mek
üze re olan  yö net me lik tas la �� n�n ta mam lan -
ma s� için ül ke ge ne lin de yü rü tü len Hal Ka -
nu nu E�i tim Top lan t� la r�'n�n bit me si bek -
le ni yor. 

� PA ZAR LAR KA PAN MI YOR, 
STAN DART GE L� YOR

Güm rük ve Ti ca ret Ba kan l� ��'ndan
ko nu ya ili� kin ya p� lan aç�k la ma da, il gi li
ka nun yü rür lü �e gir me den ön ce, pa zar yer -
le ri nin her be le di ye nin ken di be lir le di �i usul
ve esas lar çer çe ve sin de ku ru lup i� le til di �i, bu
du ru mun, ül ke de ki pa zar yer le rin de bir stan dar -
d�n olu �a ma ma s� na ne den ol du �u ve so kak ara -
la r�n da ye ter li alt ya p� ko �ul la r� na sa hip ol ma -
yan pa zar yer le ri nin var l� �� n� do �ur du �u ifa de
edi le rek, �u gö rü� ler ifa de edil di:

“Ha li ha z�r da ki pa zar yer le ri ne ili� kin bu ya -
p� lan ma dan, hem söz ko nu su pa zar yer le rin de
sa t�� yap mak ta olan pa zar c� es na f� hem de bu
yer ler den al��ve ri� ya pan tü ke ti ci ler mem nun
de �il.

Yö net me lik tas la ��n da, pa zar yer le rin de
seb ze ve mey ve ler ile be le di ye ce izin ve ri len di -
�er g� da ve ih ti yaç mad de le ri ne yö ne lik ti -
ca re tin; ka li te li, stan dart la ra ve g� da
gü ve ni lir li �i ne uy gun ola rak ser -
best re ka bet �art la r� için de ya p�l -
ma s� n� sa� la mak, tü ke ti ci le re
ça� da�, ni te lik li ve sa� l�k l� bir
or tam da al�� ve ri� ya pa bil me
im ka n� n� sun mak ama c�y la
bu yer le rin ta �� ma s� ge re ken
as ga ri alt ya p� özel lik le ri be -
lir ti li yor. Yö net me li �in ya y�n -
lan ma s�n dan son ra, ku ru la cak
pa zar yer le rin de tes pit edi len bu
as ga ri �art lar ara na cak, mev cut pa -
zar yer le ri için de bu as ga ri �art la r� sa� -
la ya bil me si ne yö ne lik bir ge çi� dö ne mi nin
ön gö rül dü. Do la y� s�y la, ba s�n da yer al d� �� gi bi
pa zar yer le ri nin ka pa t�l ma s� söz ko nu su de �il.”
� ‘PA ZAR LAR, �S TAN BUL GER ÇE ��’

Ana do lu Ya ka s� Umum Pa zar c� ve Sey yar
Es naf Oda s� Ba� ka n� Me met Emin Ya rar, söz -
ko nu su tas lak ta ki ba z� mad de le rin ken di le ri aç� -
s�n dan ka bul edi le mez ol du �u nu söy lü yor. 

Ör ne �in “Ta ��t ve ya ya ula �� m� n� olum suz
yön de et ki le ye cek ve gü rül tü ve çev re kir li li �i -
ne ne den ola cak �e kil de so kak ve cad de üzer le -
ri ile ma hal le ara la r�n da pa zar ye ri ku ru la maz”
mad de si ni ele� ti ren Ya rar, “Pa zar lar ‘�s tan -

bul'un bir ger çe �i’. 

�s tan bul'da 385 semt pa za r� ku ru lu yor. Bu -
nun 370'i cad de ve so kak üst le rin de. Haf ta da 76
bin tez gâh ku rul mu� olu yor. Her tez gâh ta bir kaç
ki �i nin ek mek ye di �i ni ve bun la r�n da ai le le ri ni
dü �ü nür sek, pa zar c� l�k mes le �i yak la ��k 1 mil -

yon ki �i yi il gi len di ri yor. Bu ka dar ki �i yi yok sa -
ya rak dü zen le me ler ya p�l ma ma l�” di yor. 

Ya rar, tas lak ta yer alan “Pa zar ye ri nin ka pa -
t�l ma s� du ru mun da, pa zar ye rin de tah sis li yer ler
ip tal edi lir. Bu du rum da be le di ye nin, tah sis li ye -
ri ip tal edi len hak sa hip le ri ne ye ni bir yer tah sis
et me yü küm lü lü �ü yok tur” mad de si ne de kar ��
ç� ka rak, “E�er pa zar lar mo der ni ze edi le cek se,
be le di ye ler bu nun alt  ya p� s� n� olu� tur ma l�, pa zar
alan la r� ya rat ma l�. Ya da var olan pa zar lar, ka -
bul edi le bi lir ma kul bir �e kil de dü zen len me li”

ifa de si ni kul la n� yor.
� BA� KAN ÖZ TÜRK:

‘PA ZAR LAR KALK MA LI’
�s tan bul'un en po pü ler semt pa zar la r�n -

dan olan Sa l� Pa za r�'na ev sa hip li �i ya pan
Ka d� köy'ün Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz -

türk, semt pa zar la r� n�n bu gün kü ha lin den
mem nun de �il. Öz türk, “Pa zar c� es na f�, sa ba -

h�n 5'in de ge li yor t�r la, ge ce 11'e dek pa zar ye -
rin de ka l� yor. Pa zar kalk t�k tan son ra da be le di -

ye te miz li �e ge li yor. Ne olu yor bu du rum da?
O so kak sa kin le ri, bir gün ve ge ce bo -

yun ca evi ne, i� ye ri ne ra hat ça ula -
�a m� yor. Ay r� ca ne it fa iye, ne

am bu lans gi re bi li yor. En gel -
li, has ta ve ço cuk lar için de
bü yük s� k�n t�. Bu böy le ol -
ma ma l�. Pa za r�n ver di �i
yük, ge ti ri sin den faz la” di -

yor. Pa zar la r�n ke sin lik le
kal d� r�l ma s� ge rek ti �i ni vur gu -

la yan Ba�kan Selami Öz türk, �u
öne ri le ri ge ti ri yor:

“Ki �i sel gö rü �üm, pa zar lar
bu gün kü tarz la r� ve kon sept -

le riy le ke sin lik le ken te uy -
gun de �il ler. Pa zar la r�n
bu olu �um la r�y la he men
kal d� r�l ma s� ge rek.
Ama da ha son ra es naf
sa y� s� azal t� la rak, be lir -
li ku ral lar ge ti ri le rek
bir sü re son ra tek rar ku -

rul ma l�. Çün kü bun la r�n
bir den bi re dö nü �üm le ri

müm kün de �il. Ye ni kon -
sept ta yin edip, ye ni ku ral lar

koy ma dan böy le dö nü� tü re mez si -
niz.”

Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz -
türk, pa zar la r�n bu ha le gel me sin den ise pa -
zar c�  oda la r� ve der nek le ri ni so rum lu tu tu -
yor. Öz türk, “Ka mu oyun da ‘Be le di ye ler
tez gâ h� ve rir’ di ye bi li nir. Ama öy le de �il,
be le di ye ver mez. Tez gâh ve ren on lar d�r.

Tüm pa zar c� lar o oda la ra ka y�t l� d�r. Be le di -
ye yer gös te rir ama üye yi on lar be lir ler. Bu

pa zar la r�n bu ka dar di sip lin siz ha le gel me si ni
ne de n olan unsur, pa zar c� la r�n mev cut der nek

ve oda la r� d�r” di ye ko nu �u yor. Pa zar lar
ko nu sun da ya p� la cak bir dü zen le -

me de, be le di ye le rin gö zar d�
edil me si nin do� ru ol ma ya ca -

�� na da i�a ret eden
Kad�köy Belediye
Ba�kan� Öz türk, �un la r�
söy lü yor: 

“Bu i�i, san ki pa zar
es naf oda ve der nek le ri

dü zel te cek mi� gi bi bir
yak la ��m la çöz me ye ça l�� -

mak son de re ce ya n�l t� c� olur.
Tam ter si ne �u an da mah ke me -

ler pa zar la r�n kal d� r�l ma s�y la il gi li
ka rar lar ver me ye ba� la d�.  Pa zar la r�n te -

miz lik, g� da de ne ti mi, gü rül tü ko nu la r�n dan be -
le di ye ler so rum lu. Ya ni da vul be le di ye nin boy -
nun da za ten. Tok ma �� ba� ka la r� n�n eli ne ve rir -
se niz çok fark l� ses ler mey da na ge ti rir ki o da
da ya n�l maz olur!”

8 23 - 29 MART 2012

‹nal AY DI NO⁄ LU

lke miz de yar g� n�n i�i çok yo �un; y�l lar ca sü ren
da va lar olu yor. �ki in san ara s�n da ya �a nan bir
ola ya ta raf lar ay r� göz ler le, ay r� ba k�� aç� la r�y la
ba k�n ca fark l� so nuç lar ç� ka r� yor ve an la� maz l� -

�a dü �ü yor lar. An la� maz l� ��n çö züm ye ri mah ke me
olu yor; çö zü mü ise hâ kim den is te ni yor. Bu kez dev re -
ye üçün cü bir göz ve ba k�� aç� s� gi ri yor. Yar g�ç lar ay -
n� fa kül te ler de ay n� e�i tim le ri al ma la r� na ve ay n� ya sa -
la ra da yan ma la r� na ra� men ken di ba k�� aç� la r� na gö re
fark l� ka rar lar ve re bi li yor lar. Bu du rum da ay n� an la� -
maz l�k la ra uy gu la na cak ya sa la r�n ya n� na yüz ler ce de
iç ti hat ek le ni yor. Her iç ti hat o ka ra r� ve ren hâ ki min yo -
ru mu nu, ba k�� aç� s� n� ve ka na ati ni sim ge li yor. Avu kat -
lar da va la r�n da ka nun lar ka dar iç ti hat lar dan da ya rar -
la n�r lar. 

�n san lar ara s�n da ki uyum suz luk ve an la� maz l�k lar
ger çek le ri do� ru de �er len di re me mek ten kay nak la n� -
yor. Bir de ta raf la r�n ken di do� ru la r� dev re ye gi rin ce,
olay ta raf lar ca fark l� al g� la n� yor ve fark l� yo rum la n� yor. 

Duy gu lar, al�� kan l�k lar, ge le nek ler, gö re nek ler, ki -
�i ye öz gü do� ru lar ya ra t�r. �n san lar ara s�n da ki so run -
lar ise in san la ra öz gü do� ru la r�n fark l� l� ��n dan kay nak -
la n�r. Ken di do� ru sun dan ba� ka do� ru ka bul et me -
yen in san lar ta n� d�m. On lar la bir ara da bu lun mak, bir -
lik te i� yap mak çok zor dur. He le bir lik te ka rar ve re bil -
mek ola nak s�z gi bi dir. Her ka ra r� yal n�z ca ken di le ri
ver mek is ter ler. Ken di de dik le ri ol ma d� ��n da, “Hep
be nim de di �im ola cak de �il ya, ba� ka la r� da hak -
l� ola bi lir” de yip ka ra r� pay la� mak ye ri ne, söz le ri nin
din len me yi �i ni onur me se le si ya p�p önem li kav ga la ra,
k�r g�n l�k la ra ne den olur lar. Ve ya pu su ya ya t�p ku sur
ara ma ya, ele� tir me ye ve ken di do� ru la r� n� ka n�t la ma -
ya ça l� ��r lar. Ken di do� ru la r�n dan ba� ka do� ru lar da
ola bi le ce �i ni dü �ün me yen in san lar en bü yük za ra r� en
ya k�n la r� na ve rir ler. E� le ri her gün mü ca de le et mek -
ten se si ner, “Do� ru yu e�im bi lir” di ye rek kim lik siz, ki -
�i lik siz bir ya �am sü rer ler. Ço cuk la r�, “Ba ba her �e yin
do� ru su nu yal n�z ca sen mi bi lir sin, be nim bil di �im
do� ru lar da var d�r” di ye is yan edin ce ye ka dar ay n� an -
ne le ri gi bi kim lik siz, ki �i lik siz ve si lik bir ya �a ma mah -
kûm olur lar.

Ger çek olan la ken di do� ru muz ara s�n da ki fark la r�
gö re bil mek için bi zi ger çek le re ula� t� ra cak bil gi le re
göz le ri mi zi aç�k tut ma m�z ge re kir. Ka n�t ara ma y�, in -
san la r�n duy gu ve dü �ün ce le ri ni ta n� ma y�, on lar la em -
pa ti kur ma y� bil me li yiz. Ken di duy gu sal l� �� m�z dan kur -
tu lup uya n�k, far k�n da ve du yar l� ol ma y� ba �a ra ma d�k -
ça do� ru la ra ula �a bil me miz hiç ko lay de �il dir.

Do� ru de �er len dir me ya pa bil mek için top lu luk ve -
ya ku rum için de ki güç ili� ki le ri ni, güç odak la r� n� iyi
sap ta mak ge re kir. Ye ni i�e gi ren bir de li kan l� an la t� yor -
du: “Pat ro nun gö zü ne gi re bil mek için ge ce gün düz
ça l� �� yor, bir de di �i ni iki et mi yor dum. Bir gün es ki ler -
den bi ri si, “O� lum bu i� te iler le mek is ti yor san pat ro -
nun de �il, e�i nin gö zü ne gir me li sin. Bu ra da ger çek
pat ron ha n� me fen di dir” de mi� ti. 

Olay lar kar �� s�n da do� ru de �er len dir me ya pa bil -
mek için top lu mun ve ya ili� ki de ol du �u nuz in san la r�n
ge le nek le ri ni, gö re nek le ri ni, sos yal ve kül tü rel ba� l� l�k -
la r� n� iyi bil me li si niz. Her di nin, her mez he bin, her �r k�n,
her mil le tin, hat ta her ai le nin ken di ne öz gü bir ya p� s�,
ba k�� aç� s� ve do� ru la r� var d�r. On la r� an la ma dan ve
say g� gös ter me den o in san lar la bir lik te bir ye re ula �a -
maz s� n�z. Ken di ni bil me yen, güç lü ve za y�f yan la r� n�
ta n� ma yan, ken di ku sur la r� hak k�n da bil gi sa hi bi ol ma -
yan in san lar ba� ka in san la r� da do� ru ta n� ya maz,
do� ru te� his ko ya maz lar. Bu yan l�� lar on la r� sü rek -
li an la� maz l�k, çe ki� me ve mü ca de le için de tu tar.

Oy sa ki ken di ya �an t� s� n� za man za man göz den
ge çi ren, olu �an ek sik ve ku sur la r�n far k� na va r�p dü -
zelt me ye ça l� �an bir in san di �er in san la r�n da ek sik ve
ku sur la r� na kar �� an la y�� l� dav ra n�r, dü zelt me yol la r� n�
gös te rir. Bi zim ge li� me mi zin en ba �a r� l� yo lu ha ta la r� -
m�z dan ders al mak t�r. Ken di ha ta la r� m�z üze rin de dur -
maz, ken di mi zi ha ta s�z ve do� ru gö rür sek, ömür bo -
yu ay n� ha ta la r� i� le me ye de vam ede riz. Olay lar kar �� -
s�n da do� ru de �er len dir me yap ma ça ba s� için de olan
in san lar sü rek li ö� ren me ye ve ge li� me ye aç�k bir ya -
�am sür dü rür ler. Ken di do� ru la r�n dan ba� ka do� ru
ta n� ma y�p e�i ni, ço cuk la r� n�, i�i ni ve ken di ya �a m� n� zi -
yan eden, ko mik du rum la ra dü �en bir çok in sa na rast -
la d�m. On lar bil me li dir ler ki; hu zur la r�, ba� ka in san la r�n
da do� ru la r� n�n ola bi le ce �i ni ka bul et me le ri ne ba� l� d�r.
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ÖN CE SEV Gİ �

DO�RULAR

Türkiye’nin geleneksel alı�veri� merkezleri olan semt pazarları yeniden düzenleniyor. Artık cadde ve sokaklara
geli�igüzel pazar kurulamayacak, pazar yerlerinde tüketicilerin aldıkları malı tartabilmeleri için teraziler olacak,

pazarcılar çevreyi rahatsız edecek �ekilde satı� yapamayacak.

Semt pazarları ne olacak?Semt pazarları ne olacak?Semt pazarları ne olacak?Semt pazarları ne olacak?Semt pazarları ne olacak?Semt pazarları ne olacak?Semt pazarları ne olacak?
�stanbul Umum Pazarcılar Esnaf Odası
verilerine göre Avrupa yakasında 243,

Anadolu yakasında 115 olmak üzere kent
genelinde haftada toplam 358 semt pazarı
kuruluyor. �stanbul'da günlere göre semt

pazarları listesi �öyle:
• Pazartesi: 43 pazar
• Sal�: 48 pazar
• Çar�amba: 57 pazar
• Per�embe: 59 pazar
• Cuma: 54 pazar
• Cumartesi: 52 pazar
• Pazar: 45 pazar
Kad�köy'de ise Ac�badem, Ko�uyolu,
Kozyata��, Erenköy, Göztepe, Fikirtepe ve
Sahray�cedit olmak üzere 7 semt pazar�
kuruluyor. Sal� Pazar� ise Kad�köy'de
kurulmas�nda kar��n �stanbul Büyük�ehir
Belediyesi sorumlulu�unda bulunuyor.

İSTANBUL’DA 358 
PAZAR KURULUYOR

Pazar yerinde, �u eylemleri 1 yıl içinde
2 kez gerçekle�tirenler, belediye
encümeni kararıyla bir aya kadar

faaliyetten men edilecek:
• Sat�� yeri d���nda ya da buralardaki geçi�
yollar�nda mal sat�lmas�.
• Çevreyi rahats�z edecek �ekilde sat��
yap�lmas�, tüketiciye kar�� kötü muamelede
bulunulmas�.
• Sat�� yerinin temiz tutulmamas�, 
• Etiketsiz mal sat�lmas�, etiket üzerinde kaz�nt�,
silinti ve karalama yap�lmas�, etiketlerde 
tüketicileri yan�ltacak ifadelere yer verilmesi,
sat�� biriminin tam rakam olarak yaz�lmamas�, 
• Belediyelerce belirlenen saatler d���nda mal
bo�alt�lmas�.
• Sat�� yeri tan�t�m levhas� ile kimlik kart�n�n
kullan�lmamas�, k�l�k k�yafet ile el ve yüz 
temizli�ine dikkat edilmemesi, meslek
kurulu�unca temin edilen ve ilgili belediyenin 
amblemini ta��yan giysilerin giyilmemesi. 
• Tüketiciye eksik mal teslim edilmesi. 

VATANDAŞI ALDATAN
PAZARCIYA CEZA

Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik
Tasla�ı'ndan bazı satırba�ları �öyle:

• Ta��t ve yaya ula��m�n� olumsuz yönde
etkileyecek ve gürültü ve çevre kirlili�ine neden
olacak �ekilde sokak ve cadde üzerleri ile
mahalle aralar�nda pazar yeri kurulamaz. 
• Pazar yeri kurma çal��malar�n�n yürütülmesi
amac�yla, ilgili yer belediye ba�kan� ya da
görevlendirece�i ba�kan yard�mc�s�
ba�kanl���nda; zab�ta müdürlü�ü, fen i�leri
müdürlü�ü, imar ve �ehircilik müdürlü�ü, sanayi
ve ticaret il müdürlü�ü, il/ilçe emniyet
müdürlü�ü, il/ilçe tar�m müdürlü�ü, il sa�l�k
müdürlü�ü/ilçe sa�l�k grup ba�kanl���, ilgili
meslek kurulu�u ve o yerde faaliyet gösteren en
fazla üyeye sahip tüketici örgütünce
belirlenecek birer temsilciden olu�an komisyon
olu�turulur. 
• Çevreye, alt yap�ya ve trafi�e yük getiren,
ula��m imkânlar� ve alan büyüklü�ü yetersiz
olan pazar yerleri kald�r�labilir ya da ba�ka bir
alana ta��nabilir. Buna belediye meclisince
karar verilir. 
• Sebze ve meyve d���ndaki g�da maddeleri
aç�kta ve ambalajs�z sat�lamaz. 
• Mallar�n ay�pl� olmas� halinde sat�c� taraf�ndan
de�i�tirilmesi ya da ücretinin iade edilmesi
zorunludur. 
• Tüketici sat�n ald��� mal�n a��rl���n�n, elektronik
terazi veya basküllerde kontrol edilmesini zab�ta
karakolunda görevli personelden isteyebilir. 
• Pazar yerlerinde kese kâ��d� veya bezden
imal edilmi� po�etler kullan�l�r. 

PAZARLARA 
STANDART GELİYOR

Foto�raflar: Mustafa SÜRMEL�
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Tür ki ye’de ka d�n la r�n
ya �a d� �� so run la ra
dik kat çek me yi ve

ka mu oyu nu bi linç len dir -
me yi amaç la yan “Her Ses
Bir Ne fes” Fo to� raf Ser gi -
si nin aç� l�� kok tey li, Kozzy
Al�� ve ri� ve Kül tür Mer ke -
zi’nde pro je ye des tek ve -
ren ün lü isim le rin ka t� l� -
m�y la ger çek le� ti.

Pro je ta sa r� m� ve sa nat
yö net men li �i ni Ke nan Ba -
ha d�r Der re’nin üst len di �i
“Her Ses Bir Ne fes” Fo -
to� raf Ser gi si nin aç� l� �� na;
As l� Oma�, Ay ça �n ci, Ay -
dan Ka ya, Ay dil ge, Ay �e
Er ta�, Ay �en �n ci, Bir sen
Dü rü lü, De niz Özer man,
Eb ru Üs tün ta�, Ece Gür sel,
Ece Us lu, Elif Gü ven dik, Gon ca gül Su nar, Gül cin San t�r c� o� -
lu, Pe lin Akil, Sev tap Ünal, Tür kü Tu ran, Ye �im Gül, Ya se min
Öz türk ve Ze li ha Su nal gi bi pro je ye des tek ve ren ünlü isim ler
ka t�l d�.

Bir le� mi� Mil let ler Nü fus Fo nu (UNF PA) Tür ki ye Tem si -

ci li �i’nin tek nik des tek
ver di �i pro je kap sa m�n da
fo to� raf ser gi si, 8-30 Mart
ta rih le ri ara s�n da üç �e hir
ve dört fark l� nok ta da Rö -
ne sans Al�� ve ri� Mer kez -
le ri’nde �s tan bul Kozzy
Al�� ve ri� ve Kül tür Mer -
ke zi, �s tan bul Op ti mum
Out let, An ka ra Op ti mum
Out let ve Ada na Op ti mum
Out let'te zi ya ret çi le ri ile
bu lu� ma ya de vam ede cek. 

SER G� HAK KIN DA
Mes lek le rin de ba �a r� -

la r� ve güç lü du ru� la r�y la
tak dir ka zan m�� 58 ka d�n
iki fark l� kon sept için poz
ver di. �lk kon sept te yüz le -
ri ni stretch film le ka pa tan
sa nat ç� lar sus tu rul mu� ve

sin di ril mi� ka d�n la r� sim ge ler ken ikin ci kon sept te ses siz ç�� l�k -
la r�y la tek ne fes ol du lar. Çar p� c� poz lar ve ren ün lü ler top lum -
sal cin si yet e�it siz li �i, ço cuk ge lin ler, e�i tim ek sik li �i, sa� l�k
so run la r�, ta ciz, ai le içi �id det, eko no mik ba ��m l� l�k gi bi ko nu -
lar da ki ce sur sos yal me saj la r� ile des tek le di.

� GR� KURT
“Once more into the fray.
Into the last good fight I’ll ever know.  
Live and die on this day.
Live and die on this day.
Hem seyircilerin hem de ele�tirmenlerin
sevece�i filmler pek fazla bulunmuyor.
Bu hafta gösterime giren “Gri Kurt” bu
istisnalardan biri. �çinde yeterli miktarda
aksiyon ve gerilim dozuyla patlam��
m�s�r sevdal�lar�n� ve ayn� zamanda
içerdi�i felsefi ya�am, ölüm ve mücadele
metaforuyla ele�tirmenleri yakal�yor.
Filmin yönetmeni Joe Carnahan asl�nda
s�k� bir aksiyon filmi yönetmeni olmas�na
ra�men, sürekli çat��ma ve bombalar
görmeye al��t���m�z filmlerinden kendi de
s�k�lm�� olacak ki aç�s�n� biraz de�i�tirmi�
bu filmde. �çinde herkesin biraz bir
�eyler bulaca�� film sadece Carnahan ve
Neeson’un “Taken” benzeri filmlerini

izleyip sinemaya ko�anlar için birazc�k
hüsran olacak herhalde. Abart�l� aksiyon
sahneleri yok çünkü filmde. Filmi
neredeyse izlemeyecek olmam�n sebebi
de buydu aç�kças�. Son bir karar
de�i�imiyle izledi�im film beni fazlas�yla
memnun etti. K�saca konusuna
de�inirsek: Alaska'da petrol sondaj�nda
çal��mak için görevlendirilen bir ekip,
uçaklar�n�n dü�mesi sonucu bölgenin
vah�i ve �ss�z bir alan�nda mahsur
kal�rlar. Grubun ba�� olan Ottway (Liam
Neeson), ekibin vah�i do�ada aç
kurtlara kar�� hayatta kalabilmesi için
elinden geleni yapmak zorundad�r. Hem
kaza sonras� ald�klar� ölümcül yaralar,
hem de insan� donduran hava ko�ullar�
kar��s�nda kurtlara yem olmadan
buradan kurtulabilecekler midir? Daha
önce bahsetti�imiz gibi filmin genel
gidi�at�ndaki elinde tüfe�iyle petrol

�irketlerinin tetikçisi de olan Ottway ve
kaza sonras� kurtlarla girilen amans�z
sava� aksiyon merakl�lar�na, hastal���
yüzünden kaybetti�i e�ini gördü�ü
rüyalarla hafiften duygusall�k arayanlara
ve kurtla yapt��� sava�la ya�am�n�
sorgulad��� yukar�da yazan �iirle de
süslü metaforuyla sinefillere ho� anlar
ya�at�yor. Filmin kan kayb�n� ya�ad��� yer
ise buras� yani her kulvara yak�n olma
iste�i. Belki bu durumdan en ho�nut
olmayacak grup aksiyon merakl�lar�
olacak. John Ottway hayat�n�n
parçaland��� hissiyle intihar a�amas�na
gelmi� ve uçak kazas� ve sonras�
ula�mak istedi�i yol ve içindeki
canavarla sava�� filmin genel konusuyla
paralel ilerleyip son kavgaya kadar
devam ediyor. Film bu kulvarda ilerleyip
anlatmak istedi�ini anlatmak için
u�ra�t��� ve basit aksiyon numaralar�na
ba�vurmad��� için ilgiyi sonuna kadar
hak ediyor. Yine de belirtmeden
etmemek gerekir film her ne kadar karlar
içinde geçiyor olsa da filmin stüdyoda
çekilmi� sahneleri gerçekçi. Bunun için
yap�mc�lara ayr� bir tebrik yollamak
gerek. Neredeyse hissedilmiyor bu
durum çünkü. Uçak kazas� ve sonras�
da oldukça ba�ar�l�. Yine de bütün
olumlu taraflar�na ra�men filmin en üst
basama�a ç�kamama sebebi felsefi
kanattan geliyor. Yolculuk s�ras�nda
yap�lan konu�malar ve kar��tl�klarda
biraz daha varolu�çu ve yarat�c�
diyaloglar olsayd� filmin etkileyicili�i bir o
kadar artard�. Bu felsefi
dayana�� olmad���ndan
film, kendi içindeki yapay
gerilimlere s�rt�n� yaslamak
durumunda kal�yor.
Ottway ve Diaz’�n z�tl�klar�
bu yüzden yapay kal�p
filme kan kaybettiriyor.
Diaz’�n ya�am�na da tam
odaklan�lam�yor bu
yüzden. Yine de bu
yapayl�klardan uzakla��p
güzel finaline do�ru
ilerliyor. Her gün sava�

verdi�imiz bu dünya içinde kendi
kalitesini ortaya koyan bir film ”Gri Kurt”.
Es geçmemekte fayda var.
� ÖLÜM DEN�Z�
Güney Kore filmlerinin kaliteyi çok
yükseltti�inden bahsetmi�tik daha önce.
Son 10 y�lda belirgin �ekilde t�rman��a
geçen sinema ard� ard�na ba�yap�tlar
üretti. Daha çok polisiye, mafya ve
gerilim soslu olan filmler özellikle daha
kaliteli olup dünya sinemalar�nda
gösterim �ans� buldu. Cannes film
festivaliyle ilk ç�k��� yakalayan film ise
modern zaman ba�yap�t� Park Chan-
wook imzal� “Oldboy-�htiyar Delikanl�”

oldu. Hepsi birbirinden kaliteli filmler
içinden “Ölüm Denizi”nin de yönetmeni
olan Hong-jin Na’n�n bir önceki �aheseri
“Chaser”�, Joon-ho Bong’nun “Cinayet
Günlü�ü”, Park Chan-wook’un
“Sympathy for Mr. Vengeance“
filmlerinin özellikle izlenmesi gereken
filmlerden oldu�unu bir daha
hat�rlat�yoruz. Kendine has Güney Kore
sinemas�nda �iddet ve kan eksik
olmuyor hat�rlatal�m. Kuzey Kore
cephesinde k�p�rdan�� olmamas�na
ra�men böyle küçük bir ülkeden böyle
i�ler ç�kmas� sinemac�lar�m�za olan
güveni zedeliyor ya neyse. Filmin ad�nda
geçen ‘Sar� Deniz’ özel olarak seçilmi�.
Çin, Güney Kore ve Kuzey Kore
aras�nda kalan bu deniz hem kültürel,
hem de sosyal ya�am alanlar�nda üç
ülkenin ortakl�klar�na bir vurgu filmin ad�.
Filmin kahraman� bu deniz etraf�na
savruluyor çünkü. Film pek ho�unuza
gitmese bile bu ülkelerin birbirlerine
bak�� aç�s�n� görsel olarak veren film bu
aç�dan yararl� olacakt�r. Belki de sizi
Kuzey Kore ve Güney Kore neden
ayr�ld�, iç sava� ne zaman ba�lad�,
Amerika niye Güney Kore’yi destekledi
gibi sorulara götürür kim bilir? Filmin
konusuna gelirsek; Gu-nam Kuzey Kore,
Çin ve Rusya aras�nda kalan Yanji
kentinde taksicilik yaparak geçimini
sa�lamaya çal��an fakir bir �ofördür. ��
bulmak için Kore'ye giden kar�s�ndan 6
ayd�r haber alamaz. Bu arada Gu-nam'�n
borçlar� da katlanarak artm��t�r, art�k
yolun sonuna do�ru geldi�ini hisseder.
Tam da bu s�rada borçlar�n�n silinmesi,
hayat�n�n düzene kavu�mas� hatta
kar�s�yla yeniden biraraya gelmesi için
kendisine son bir �ans verilir: Güney
Kore'ye geçip bir cinayet i�leyecek,
tetikçi olacakt�r. Çaresiz Gu-nam teklifi
kabul eder fakat i�ler planland��� gibi
gitmeyince Kuzey ve Güney Kore
çetelerinin aras�nda kal�r.
Oyuncular�ndan Ha jung-Woo’ya bu
filmdeki performans�yla 2011 Asya Film
ödüllerinde En �yi Erkek Oyuncu ödülünü
getirdi. Ödülü bo�una almad���n� da filmi

izlerseniz göreceksiniz. Ya�ad��� ac� ve
gerilimleri yüzünden okumak mümkün
her zaman. Amerikan sinemas�nda
olsayd� milyon dolarl�k oyuncular
aras�nda olaca�� kesin. Tabi ki tek ba�ar�
onunla s�n�rl� de�il. Uzun metrajl� filmi bu
kadar az say�da olmas�na ra�men bu
kadar usta olan yönetmen Hong-jin Na
övgüyü hak ediyor. Ayr�ca mafya
taraf�nda yer alan baltal� ilah�m�z olacak
olan Chul-Min Lee ismi pek duyulmasa
ve hat�rlanamasa da haf�zalardan
kesinlikle ç�kmayacak. Sadece aksiyonu
ve gerçekçi koreografisi ile de�il
psikolojik derinli�i de olan bu filmi e�er
kana kar�� bir antipatiniz yoksa mutlaka
izleyin. Zira özellikle final k�s�mlar�
oldukça kanl�. Bir özel vurgu da
izlerseniz fark edece�iniz üzere silahlar
pek konu�muyor filmde. Bu bile bir
izleme nedeni olabilir bence. Amerikan
filmlerine nazaran daha gerçekçi duran
film e�er daha önce Güney Kore filmini
sinemada izlememi�seniz 64. Cannes
Film Festivali'nin Belirli Bir Bak��
bölümünde gösterilen “Ölüm Denizi “
akl�n�zdan ç�kmayacak.
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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

GÜNEY KORE
AMER�KA’YI DÖVER

Ha zır la yan:
Der sim ÖZEL

dersim92@hotmail.com

Ünlüler, fotoğraf sergisinde buluştu

‘Her Ses Bir Nefes’ foto�raf sergisinin Kozzy 
Al��veri� ve Kültür Merkezi’nde projeye 

destek veren ünlü isimlerin kat�l�m�yla yap�ld�. 

KADIKÖY’DE 
BİR MEKAN

‘MAT�Z’ 
KADIKÖY’de

çar�amba, cuma ve
cumartesi günleri

canl� akustik müzik
yap�lan Matiz bar,

kap�lar�n� saat
04.00’de kapat�yor.

60 ki�ilik mekân�n
mü�terilerinin ya�lar�

25-35 aras�nda
de�i�iyor. Spesiyal

olarak “Matiz
kokteyl” ve “Matiz

mönü”nün sunuldu�u
mekânda iki ki�i içki
dahil 60 TL’ye hem
yemek yiyip hem de
e�lenmek mümkün
olabiliyor. Zaman

zaman sahneye ç�k�p
�ark� da söyleyen

mekân�n i�letmecileri,
“Tek amac�m�z
mü�terilerimizi

ya�am�n
gerginliklerinden
kurtar�p keyifli

saatler
ya�atmak”diyor. 

KADIKOY-9:Layout 1  3/22/12  11:09 AM  Page 1



Ka d� köy Be le di ye si, ka t�l d� ��
AB Pro je si kap sa m�n da Ça -
l�� ma ve Sos yal Gü ven lik Ba -

kan l� �� ta ra f�n dan dü zen le nen “Ça -
l�� ma Ha ya t�n da Top lum sal Cin si -
yet E�it li �i nin Gi de ril me si” ko nu lu
ya r�� ma da te �ek kür bel ge siy le
ödül len di ril di.

Ça l�� ma ve Sos yal Gü ven lik
Ba kan l� �� Ça l�� ma Ge nel Mü dür -
lü �ü, Tür ki ye'nin mev zu at� n�
AB'nin ça l�� ma ha ya t�n da top lum -
sal cin si yet e�it li -
�i mev zu at� ile
d e s  t e k  l e  m e k ,
top lum sal cin si -
yet e�it li �i ka za -
n�m la r� ile uyum -
la� t�r mak, bu
e�it li �i uy gu la -
mak tan so rum lu
ku rum la r�n ka pa -
si te le ri ni ge li� tir -
me ve ko nu ya
da ir bi lin ci ve
has sa si ye ti art t�r -
mak amaç la r�y la
“Ça l�� ma Ha ya -
t�n da Top lum sal
Cin si yet E�it li �i -

nin Ge li� ti ril me si” E� le� tir me Pro -
je si yü rü tü yor. Bu kap sam da da
geç ti �i miz ay lar da “Ça l�� ma Ha ya -
t�n da Top lum sal Cin si yet E�it li �i”
ya r�� ma s� dü zen len di. 

12 bü yük, 5 or ta ve bir kü çük
öl çek li ol mak üze re 18 i� let me -
nin ba� vu ru da bu lun du �u ya r�� -
ma da 11 ku rum ya r�� t�.  Ya r�� ma -

ya,  top lum sal cin si yet e�it li �i ne
önem ve ren ve bu na yö ne lik ça l�� -
ma lar yü rü ten Ka d� köy Be le di ye si

de, ya r�� ma ya tek
ka mu ku ru lu �u
ola rak ka t�l d�. Ka -
t� lan di �er ku rum -
lar ise Mer ce des-
Benz, Al t�n y�l d�z,
Ane les, Energ,
Avi va sa, Schne -
�der, Kord sa,
Ener ji sa, Koç ta�,
Di van ol du. Jü ri
üye le rin ce, ya r�� -
ma ya esas ba� vu ru
kri ter le ri çer çe ve -
sin de ya p� lan de -
�er len dir me de Bü -
yük Öl çek li �� let -
me da l�n da Boy -

ner Hol ding A.�., Or ta Öl çek li �� let me da l�n da da
Su teks Teks til Sa na yi ve Ti ca ret A.�. bi rin ci ol du. 

� KA DIN YÖ NE T� C� ÇOK
Ka d� köy Be le di ye si de ya r�� ma da te �ek kür

bel ge siy le ödül len di ril di. Ka d�n-er kek e�it li �i ne
yö ne lik ça l�� ma la r�y la be �e ni top la yan Ka d� köy
Be le di ye si'nde öne ç� kan ka d�n gü cü �u ba� l�k lar -
da özet le ne bi lir:

� Top lam 1380 per so ne lin 690'� ka d�n.
� Top lam 21 yö ne ti ci den 10'u ka d�n.
� Be le di ye nin e�i tim le ri ne ka t� lan Ka d� köy -

lü le rin yüz de 85'ini ka d�n ka t� l�m c� lar olu� tu ru -
yor. 

� Ka d�n ça l� �an la ra yö ne lik ma mog ra fi mer -
ke zi gi bi hiz met ler su nu lu yor. 

� Be le di ye de e�it i�e e�it üc ret uy gu la n� yor.
Ay n� sta tü de bu lu nan ka d�n ve er kek per so nel, ay -
n� maa �� al� yor lar.

� ��e al�m ve ka ri yer plan la ma s�n da e�it ve
adil bir po li ti ka gö ze ti li yor.

� Be le di ye için de ki ��-Kur hiz met nok ta s�n -
da, i� ara yan ka d�n la ra ön ce lik ta n� n� yor.

10 23 - 29 MART 2012 HA BER

ine ma ta ri hi kı sa met raj lı film le ba� lar. An cak
za man içe ri sin de en düs tri ye dö nü �en uzun
met raj lı film ler, kı sa met raj lı fil min pa bu cu nu
da ma at mı� tır. En ba sit açık la may la ‘sü re si
36 da ki ka yı a� ma yan la ra kı sa met raj lı film

de nir’. Za man la bu isim ‘kı sa film’ ola rak kes tir me den
ifa de edil me ye ba� la nır. As lın da bu kap sa ma gi ren
bir çok fil min sü re si çok da ha kı sa dır, ama uzun met -
raj lı film den far kı yal nız ca sü re siy le sı nır lı de �il el bet -
te…

Tür ki ye’de kı sa film, ne ka mu ku rum la rın dan, ne
ya pım cı lar dan, ne de te le viz yon lar dan pek des tek
gör mez; çok da önem sen mez. Kur ma ca kı sa film da -
lı Kül tür Ba kan lı �ı ta ra fın dan an cak 1995’te res men
ta nın mı�, on dan son ra az da ol sa mad di açı dan des -
tek len me ye ba� la mı� tır. Ge nel lik le fes ti val ler de gös -
te ri lir ve gös te ri mi üc ret siz dir. Bir yö net me nin kı sa
film çe ke rek ha ya tı nı sür dür me si ise ül ke miz de müm -
kün de �il dir. �z le yi ci si sı nır lı dır ama kı sa film çe ken le -
rin az ol du �u nu söy le ye me yiz. Bir ke re uzun met raj
çek mek is te yen si ne ma ö� ren ci le ri ve ken di ni ka nıt la -
mak is te yen genç si ne ma cı lar için ba sa mak ola rak
kul la nı lır. Tür ki ye’de sa nat yap ma nın zor luk la rı nı ve
uzun met raj lı bir fil min ma li ye ti ni dü �ü nür sek, on la rı
‘kı sa fil mi kul la nıp at mak’la suç la ya ma yız her hal de!
Si ne ma sek tö rü ne gir mek is te yen ama tör ler için de de
kı sa fil mi ko lay bir ba� lan gıç sa yan lar var dır ki, i� te bu
do� ru de �il.

Ge nel ka nı nın ak si ne kı sa film yap mak hiç ko lay
de �il dir. Bir pa rag ra fı bir ke li mey le an la ta bil mek ka -
dar ko nu ya hâ ki mi yet i�i dir. Kı sa ko nu� mak uzun ko -
nu� mak tan zor dur. So yut la ma ya pa bil me yi ge rek ti rir.
�çe rik ola rak da si ne ma nın en düs tri kıs mın da de �il,
sa nat sal kıs mın da yer alır. Kı sa fil mi hem yön tem
hem de içe rik ola rak bel ki ede bi yat ta ki öy kü ve �ii re
ben ze te bi li riz. Uzun met raj lı fil min bir sah ne si gi bi gö -
rü nen, ve ya hiç bir �ey an lat ma yan kı sa film le re sık ça
rast lan sa da as len ken di için de sa� lam bir an la tı mı ve
bü tün lü �ü ge rek ti rir.

Tek no lo ji nin ge li� me siy le gü nü müz de her me rak -
lı genç, ay nı za man da ama tör bir kı sa film ci dir. Ka -
me ray la, hat ta te le fon la çe kim ya pıp di züs tü bil gi sa -
ya rı nı za bir kaç prog ram in dir di niz mi i� lem ta mam.
Ya yın la mak za ten i� ten bi le de �il, on lar ca vi de o pay -
la �ım si te si var. Ne var ki ço �u za man vi de o efek ti
yap mak, film ya pa bil mek an la mı na gel mez. Tek no lo -
jiy le ya yı lan im kân lar bir çok sa nat çı ada yı na yol açar -
ken, bu yol dan ne ka dar sa nat çı çı kar mak ta dır aca -
ba? Ya ra tı cı lık tek no lo jiy le bes le nir mi, tör pü le nir mi?
Bu nu kes tir mek zor. Ama tek no lo ji nin ni met le ri sa ye -
sin de ye te nek le ri ni or ta ya ko ya bi len bir çok ama tör ol -
du �u gi bi, da ha da çok ola cak tır. Za ma nın �art la rı in -
san la rı hı za ve ko lay lı �a sevk et ti �i için des tek ka dar
kös tek ol ma ih ti ma li de dü �ün dü rü cü. Ama tör ler ka -
dar ol ma sa da pro fes yo nel ve ya pro fes yo nel aday la -
rı da za man za man tek no lo ji nin al da tı cı lı �ı na ve ya bir
ta kım ‘nu ma ra lar’a ka pı la bi lir. Ni te lik le ni ce li �in
aman sız sa va �ı nın bir gün ka za na nı ola cak mı aca -
ba? Yu ka rı da bah set ti �im ‘nu ma ra lar’dan kas tı mı
açık la ya yım. Kı sa film ler ka dar ‘sa nat film le ri’ için de
ge çer li olan kli �e ler: Uzun uzun bo� lu �a bak ma lar,
içi ne üç be� cüm le nin ser pi� ti ril di �i, da ki ka lar ca sü -
ren ses siz lik... Bir si ne ma e�it me ni nin söy le di �i ne gö -
re “bir sa ni ye lik ger çek za man, üç sa ni ye lik film za -
ma nı na denk”mi�. Her yer de ay nı e�i tim ve ril mi yor
her hal de! Ye ni lik ge tir me kay gı sı nı se yir ci nin gö zü ne
so kan mi de bu lan dı ra cak ha re ket li lik te ka me ra açı la -
rı ne den se sık ça kul la nı lır. Üs te lik ço �u nun güç lü bir
an la tı ma açı la ma dı �ı söy le ne bi lir. Ana ça tı� ma yı ka -
rak te rin için de ya rat mak sa nat sal film le rin bir ba� ka
vaz ge çil me zi dir ama bu i�i her ke sin ba �a ra bil di �i ni ne
ya zık ki söy le ye me yiz. Çok iyi i� le rin ya nın da, de rin
bir an la tı mı he def le yip hiç bir �ey an la ta ma mak da
çok yay gın. Özet le; her sı kı cı film, sa nat fil mi de �il dir.
Ko nu mu za; kı sa film le re dö ner sek… Kı sa film ba� lı
ba �ı na bir sa nat da lı dır. Kı sa film den as la vaz geç me -
yen de ney sel film ci ler de var dır. Hat ta bu �ö val ye ler -
den bi ri de pop-art de nin ce ilk ak la ge len isim olan
Andy War hol’dur. �n ter net mec ra sı nı say maz sak,
Tür ki ye’de kı sa fil me ula� ma nın ne re dey se tek yo lu
kı sa film fes ti val le ri. On lar da ni te lik kay gı sı nı her za -
man güt me ye bi li yor lar. Bu yıl se ki zin ci si dü zen le nen
Ak bank Kı sa Film Fes ti va li, iyi ör nek ler den bi ri.

Bun ca laf ka la ba lı �ın dan son ra, kı sa film iz le mek
is te yen ler için Ak bank 8. Kı sa Film Fes ti va li’nin 19-29
Mart ta rih le ri ara sın da ya pıl dı �ı nı ha tır la ta lım. Ara nız -
da kı sa film çek mek is te yen ler var sa, on la ra da 31
Mart ta ri hi ne ka dar Yo utu be’un dü zen le di �i kı sa film
ya rı� ma sı na ka tı la bi le cek le ri ni söy le ye lim. Pek ya ba -
na atı la cak bir ya rı� ma ol ma dı �ı nın al tı nı çiz mek is ti -
yo rum. Bi rin ci nin hi kâ ye si ef sa ne vi film ya pım cı sı
Rid ley Scott ta ra fın dan fil me çe ki le cek ve en et ki le yi -
ci 10 fil mi ya ra tan ka tı lım cı lar Ve ne dik Film Fes ti va -
li’ne ka tıl ma �an sı ya ka la ya cak m��…

As l ı  AY HAN

S

KISA
METRAJ

B�R dönemin parlak y�ld�z� bloglar hem
sahipleri hem de okuyucular� taraf�ndan
birer birer terk ediliyor. Anl�k payla��m

sa�layan mecralar�n kullan�c�lar�, sosyal
medyan�n 'içinden' bildiriyor. Kimi

‘Türklere özgü davran��lar’ kategorisine
al�yor, kimi ‘yeni nesle özgü davran��lar’

kategorisine... Üst ba�l��� ne olursa olsun
bir “Çok uzundu, okuyamad�m”
gerçe�inin varl���n� kabul etmek

durumunday�z. Özellikle interneti elimizde
ta��maya, derdimizi Twitter’da 140
karakterle anlatmaya, payla��mlar�

Facebook’ta tek tu�la ‘be�en’meye
ba�lad�ktan sonra durum her geçen gün

daha vahim bir hal al�yor. Buna
paralel olarak, kendi ad�ma, son
dönemde s�k kullan�lanlar�mdaki
blog klasörümde yaprak dökümü
ya�and���n� fark ettim. �stikrarl� bir

�ekilde takip etti�im bloglar�n
birço�u ölü art�k. Bir k�sm� da can
çeki�iyor. Takip edilmeye de�er

bulunanlar�n bile sonunun sadece ilk
sayfalar� dolu olan yeni y�l ajandalar�

gibi olmas� üzücü olmaktan öte
dü�ündürücü. Çünkü örnekler

münferit olmaktan ç�kt�. Do�umu
çok eskiye dayanmayan bloglar,

birkaç sene öncesine kadar ilgi çekici
görsellerle desteklenen uzun yaz�lara ev

sahipli�i yap�yordu. Günlük edas�yla
yaz�lan ki�isel bloglar, teknoloji bloglar�,
yemek bloglar� gibi bir konsept dahilinde

girdilere ev sahipli�i yapanlar belki de
internette en çok ilgi gören sayfalard�.

Ancak blog sayfalar�na alternatifler
geli�tikçe blog sahipleri de vakitlerinin
büyük k�sm�n�, daha kolay geri dönü�
alabilecekleri, etkile�imin daha yüksek
oldu�u Twitter, Facebook, Instagram,

Pinterest gibi mecralara yönlendirdi. Art�k
kimsenin uçsuz bucaks�z blog yaz�lar�n�

okuyacak vakti yok. Tüm son dakika
geli�melerini, popüler konulardaki farkl�

fikirleri, aforizmalar� okuyabildi�imiz, ayn�
zamanda muhatab�m�zla tan���p sohbet
edebildi�imiz ve daha da önemlisi ‘takip

edildi�imiz’ yani önemsendi�imiz,
birilerinin ‘fark�m�zda oldu�u’ yani

‘egomuzun ok�and���’ bir mecra olan
Twitter, bloglar�n ba� dü�man�. Saniyede
10 bin tweet’in yaz�ld��� Twitter’da yap�lan

retweet’lerin yüzde 92.4’ü, reply’lar�n
yüzde 96.9’u ilk bir saat içinde yap�l�yor.
Yani Twitter’da yazd�klar�n�z�n birilerine
ula�ma ömrü ortalama 1 saat. Durum

güncellemeleriyle ‘laf�n laf� açt���’
Facebook, nerede ve kiminle oldu�umuzu

takipçilerimize bildiren Foursquare,
kullan�c�lar�na kendini profesyonel

foto�rafç� gibi hissettiren Instagram gibi
olu�umlar ise bloglar� gözden dü�üren

di�er sosyal platformlardan. Öte yandan,
bloglar�n di�er tüm sosyal payla��m

sitelerinden daha ‘kal�c�’ oldu�u, bir sanal
günlük, hatta ar�iv niteli�i ta��d��� da inkâr
edilmiyor. Ancak ‘h�zl� ya�ama’ al��kanl���
kolay terk edilecek gibi de�il. Geli�meler,

ünlü ‘k�sa yazacak kadar uzun vaktim
yok’ laf�n� bir kez daha dü�ündürtüyor. 

� @PuCCa: 
“Hepsi internet eri�imli 

telefonların suçu”
Her �ey internet eri�imli telefonlarla
ba�lad�... Eskiden gün a��r� blog
yazard�m. Art�k neredeyse hiç

yazam�yorum. Anbean Twiter’dan yaz�p,
Instagram’da foto�raflay�p, Path’te

belgeleyebiliyorum. Ak�am eve gelip blog
yazana kadar olay eskimi� oluyor. Hatta
�öyle söyleyebilirim; bilgisayar� sadece
uzun bir yaz� yazacaksam aç�yorum. 

�  @pinkfreud: 
“Blogların asıl sorunu içerik”

Bloglar�n as�l sorunu içerik. Görselli�in
bu kadar önemli oldu�u bu zamanda
sayfalar dolusu yaz�lar ilgi çekmiyor.

Kimse ba�kas�n�n fikrini okumak
istemiyor, herkes kendi fikrini payla�mak
istiyor. Twitter bunun için biçilmi� kaftan.

Uzun uzun blog yazanlar da bir süre
sonra bu yaz�lar� kimse okumay�nca

yazmaktan vazgeçiyorlar. 
�  Ceyda Aydede/Blog Ça�ı Pazarlama
�leti�iminde Yeni Düzen’in yazarı: “Artık

hepimiz zaman fukarası insanlarız” 
Ya�anan blog ç�lg�nl���n� göz ard�

etmek mümkün de�il. Kimisini takip

etmeye devam etsem de birço�u art�k
heyecanland�rm�yor ve çok zaman al�yor.

Ara�t�rmalar zaman fukaras� insanlar�n
say�s�n�n fazla oldu�unu gösteriyor.

Benim gibi tez canl�lar için Twitter uygun. 
�  Doç. Dr. Aslı Tunç Bilgi Üni. 
‘Blogdan Al Haberi’nin yazarı:

“Dinamik ortam Türklere cazip geliyor”
Haber bloglar� pek çok ülkede

alternatif gazetecilik mecras� olu�turdu.
Türkiye ise direkt sosyal medya ortam�na

dahil oldu. Twitter’�n k�sa mesajlarla
geli�en, dinamik, anl�k haber ortam� biz

Türklere cazip ve kolay geldi. Özellikle de
i�in içine dedikodu ve manipülasyon

girince... 
�  Dilara Elda� NTV Radyo:

“Okuma al��kanl���m�z evriliyor” 
'�nternetler’ program� �nternetteki

okuma al��kanl�klar�m�z�n evrilmesinden
kaynaklanan bir durum var. Blogger’lar

art�k Twitter’dan da takip ediliyorlar ama
‘yeni yaz�m, bu da linki’ diye tweet, art�k

t�klatmak için yeterli olmuyor. �nsanlar 140
karakterle h�zl�ca bilgi depolamay� çoktan

ö�rendi. 
Tu�çe Çamsarı (TBD �stanbul Kadın

Bilisim Çalı�ma Grubu Üyes)i 

TWITTER, BLOGLARIN PABUCUNU DAMA MI ATIYOR? 

Çal��ma 
ya�am�nda kad�n
erkek e�itli�inin
uygulanmas�na
yönelik projeleri

nedeniyle Kad�köy
Belediyesi'ne,

Ankara'dan ödül
geldi.

Kad�köy Be le di ye si Ra sim pa �a Hiz met Bi -
nas�n�n hiz me te gi ri �i nin bi rin ci y�ldö nü -
mü, Ra sim pa �a Ma hal le Gö nül lü le ri’nin

ev sa hip li �in de dü zen le nen et kin lik le kut land�. 
Ço cuk Etüt Mer ke zi ö� ren ci le ri nin haz�rlad���

hal ko yun lar� gös te ri le riy le ba� la yan et kin lik te geç -
ti �i miz y�l Ra sim pa �a Ma hal le si’n de semt sa kin le -
ri nin ve çe �it li si vil top lum ör güt le ri nin ak tif
kat�l�m� ile yap�lan çal��ma lar de �er len di ril di.
Etkinlik, Be le di ye bün ye sin de yer alan mü dür lük -
le rin ge çen y�l için de yapt�klar� ve önü müz de ki
y�llar da ger çek le� tir me yi he def le dik le ri
sem tin çeh re si ni de �i� ti re cek pro je le re
da ir yapt�klar�n� anlatt�klar� su num la ba� -
la d�. De �er len dir me top lant�s�nda “Ra -
sim pa �a Ye ni le me Pro je si” hakk�nda
slayt gös te ri le riy le semt sa kin le ri bil gi len -
di ril di. Kad�köy Be le di ye Ba� kan� Av.
Se la mi Öz türk’ün de kat�ld��� et kin lik te
Ba� kan Öz türk ma hal le gö nül lü le ri nin ve
semt sa kin le ri nin s�k�nt�lar�n� din len di,
çö züm öne ri le ri ni pay la�t�. Ba� kan Öz -
türk mü dür lük le rin yapt��� su num son -
ras�nda yapt��� ko nu� ma da “Ra sim pa �a
Ma hal le si cid di bir dö nü �üm için de, pro je

kap sam�nda plan la nan lar uzun va de de bu ray� bir
ca zi be mer ke zi ha li ne ge ti re cek. Amac�m�z; sa de -
ce fi zi ki dü zen le me ler yap mak de �il böl ge nin ya -
�am ka li te si ni artt�ra cak ad�mlar� da plan la mak.
Böl ge de yapt���m�z ka mu la�t�rma ile kül tür mer ke -
zi ola rak kul lan mak amac� ile res to re edip hiz me te
aça ca��m�z bi na lar mev cut. Res to ras yon çal��ma -
lar�na des tek ve ri yo ruz, ta ri hi bi na lar�n ye ni len me -
si için �s tan bul Va li li �i ve An�tlar Ku ru lu ile i� bir -
li �i ha lin de yiz. Bu çal��ma lar� ya par ken ÇE KÜL
gi bi çe �it li si vil top lum ör güt le ri ile i� bir li �i

yap�yo ruz, an cak si zin katk�n�z ve de �i �i mi sa hip -
len me niz bi zim aç�m�zdan da ha önem li. Öne ri ve
is tek le ri niz ile pro je le ri mi zi �e kil len di ri yo ruz. Bu
hiz met bi nas�nda ki ko or di nas yon bi ri mi de �i �im
pro je si nin mer ke zi du ru mun da, bu ray� kul la na bi lir,
�i kâ yet, is tek ve öne ri lerinizi su na bi lir si niz” de di.

�Ç AV LU LAR PARK YA PI LA CAK
Ba� kan Öz türk ge len bir so ru üze ri ne, “Semt te

çöz mek te zor land���m�z en önem li so run ye �il
alan�n çok az olu �u, ka mu la�t�rma ile ye �il alan ola -
rak de �er len di re bi le ce �i miz bo� alan lar da hi mev -

cut de �il. Fa kat bi na blok lar�n�n iç
k�s�mlar�nda ka lan met ruk alan lar� bi na sa kin -
le ri nin onay� ile ye �il park blok lar�na çe vir -
mek is ti yo ruz. Bu alan la ra ör nek te� kil ede cek
bir çal��ma ile ba� lay�p di �er blok lar� da te� -
vik et mek, onay lar�n� al mak is ti yo ruz” dedi.
Ba� kan Öz türk top lant�n�n ard�ndan hiz met
bi nas�nda Ce mal Sü re ya Ço cuk Etüt Mer ke zi
ö� ren ci le ri nin haz�rlad��� re sim ser gi si ni gez -
di ve Ço cuk Ruh Sa�l��� Mer ke zi fa ali yet le ri
ile il gi li uz man psi ko log lar dan bil gi ald�. Geç -
ti �i miz y�l aç�lan mer kez de;  Ma hal le Gö nül -
lü Evi, Ço cuk Etüt Mer ke zi ve Ço cuk Ruh
Sa�l��� Dan��ma Mer ke zi yer al�yor.

Rasimpaşa’da birinci yıl etkinliği

YEN� Ça�da� Kad�nlar E�itim Kültür ve
Yard�mla�ma Derne�i (YÇKD) taraf�ndan her
ay�n 2. çar�amba günü gerçekle�tirilen
bulu�malar�n bu seferki konu�u mimar-
gazeteci-yazar Ayd�n Boysan'd�. 14 Mart
Çar�amba günü Fenerbahçe Yelken
Kulübü'nde gerçekle�tirilen etkinlikte Boysan,
kendine has ne�eli uslubü ile an�lar�n� payla�t�.
2005 y�l�nda �stanbul’da 15 kurucu üye
taraf�ndan kurulan YÇKD, kad�nlar�n
e�itiminden do�an�n korunmas�na, engellilere
yard�mdan çocuklara burs sa�lamaya dek pek
çok konuda çal��malar yap�yor. 

Kadıköy’e KADIN-ERKEK
eşitliğine ödül
Kadıköy’e KADIN-ERKEK
eşitliğine ödül
Kadıköy’e KADIN-ERKEK
eşitliğine ödül
Kadıköy’e KADIN-ERKEK
eşitliğine ödül
Kadıköy’e KADIN-ERKEK
eşitliğine ödül
Kadıköy’e KADIN-ERKEK
eşitliğine ödül

Bir yıl önce 
açılan Kadıköy

Belediyesi
Rasimpa�a Hizmet

Binası’nda
düzenlenen etkinlikte,
semt sakinlerinin ve
çe�itli sivil toplum
örgütlerinin aktif

katılımı ile yapılan
çalı�malar

de�erlendirildi.

Aydın Boysan
KADIKÖY’de
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• Birle�mi� Milletler Engelli Hakları
Sözle�mesinde E�itim ile ilgili hangi maddeler

yer almaktadır? 

MADDE 24- E��T�M 
1. Taraf Devletler, engellilerin e�itim hakk�n�

tan�rlar. Taraf Devletler, bu hakk�n f�rsat e�itli�i
temelinde ve ayr�mc�l�k yap�lmaks�z�n sa�lanmas�
için, e�itim sisteminin her seviyede engellileri de

içine almas�n� ve ömür boyu ö�renim imkan�
sa�lamal�d�r. Bunun için a�a��daki hedefler

gözetilmelidir: 
(a) �nsan potansiyelinin, onur ve de�er

duygusunun tam geli�imi ve insan haklar�na,
temel özgürlüklere ve insan çe�itlili�ine sayg�

duyulmas�n�n güçlendirilmesi; 
(b) Engellilerin ki�iliklerinin, yeteneklerinin,

yarat�c�l�klar�n�n ve zihinsel ve fiziksel becerilerinin
en üst derecede geli�iminin sa�lanmas�; 

(c) Özgür bir toplumda, engellilerin etkili bir
�ekilde kat�l�mlar�n�n sa�lanmas�. 

2. Bu hakk�n hayata geçirilmesi için taraf Devletler
a�a��da belirtilenleri sa�lamal�d�r: 

(a) Engelliler, engelleri nedeniyle genel e�itim

sisteminin d���nda tutulmamal�d�r ve engelli
çocuklar, engelleri nedeniyle paras�z ve

zorunlu ilk ve orta ö�retimin d���nda
tutulmamal�d�r; 

(b) Engelliler ya�ad�klar� çevrede, engellerini
gözeterek onlar� da içine alan, kaliteli,

paras�z ilk ve orta ö�retime di�erleriyle e�it bir
�ekilde eri�ebilmelidir; 

(c) Bireylerin ihtiyaçlar�na göre makul
uyumla�t�rman�n yap�lmas�; 

(d) Engellilerin genel e�itimden etkili �ekilde
yararlanabilmeleri için, genel e�itim sistemi içinde

ihtiyaç duyduklar� deste�i almalar�; 
(e) Engellilerin e�itime dahil olmas� hedefine

uygun olarak, bireye özgülenmi� etkili destekleyici
tedbirlerin akademik ve sosyal geli�imi
azamile�tiren ortamlarda sa�lanmas�. 

3. Taraf Devletler, engellilerin toplumun üyeleri
olarak e�itime tam ve e�it kat�lmalar�n�

kolayla�t�rmak için ya�am ve sosyal geli�im
becerilerini edinmelerini sa�lamal�d�r. Bu amaçla,
taraf Devletler a�a��da belirtilen uygun tedbirleri

almal�d�r: 
(a) Braille ve di�er biçemlerdeki yaz�lar�n

okunmas�n�n ö�renilmesine, beden dilinin,
ileti�imin alternatif araçlar�n�n ve biçimlerinin, yeni

çevreye al��ma ve bu çevrede hareket etme
becerilerinin ö�renilmesine ve akran deste�i ve
rehberlik hizmeti verilmesine yard�mc� olunmas�; 
(b) ��aret dilinin ö�renilmesine ve sa��rlar�n dilsel

kimli�inin geli�imine yard�mc� olunmas�; 
(c) Kör, sa��r veya hem kör hem sa��r olanlar�n,

özellikle çocuklar�n e�itiminin en uygun dille,
ileti�im araç ve biçimleriyle, onlar�n akademik ve

sosyal geli�imini azamile�tiren ortamlarda
sunulmas�n� sa�lamak. 

4. Taraf Devletler, bu hakk�n hayata geçmesini
sa�lamak için, engelli olanlar dahil olmak üzere,

i�aret dilini ve Braille alfabesini bilen
ö�retmenlerin i�e al�nmas� ve e�itimin her

düzeyinde çal��an uzmanlar�n ve personelin
e�itilmesi için uygun tedbirler almal�d�r. Söz

konusu e�itim, engellili�e ili�kin bilincin
yükseltilmesini, uygun alternatif ileti�im araç ve
biçimlerinin, destekleyici e�itim tekniklerinin ve

materyallerinin kullan�lmas�n� içermelidir. 
5. Taraf Devletler, engellilerin genel yüksek okul
e�itimine, mesleki e�itime, eri�kin e�itimine ve

ömür boyu süren e�itime ayr�mc�l��a
u�ramaks�z�n di�erleriyle e�it bir �ekilde eri�imini

sa�lamal�d�r. Bu nedenle, taraf Devletler
engellilerin ihtiyaçlar�na uygun makul

uyumla�t�rman�n yap�lmas�n� sa�lamal�d�r.
B�ZE ULA�IN

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

Sadıko�lu Plaza 5 No: 49 
Kadıköy - �ST. /Türkiye

Web:  engelsizis.kadikoy.bel.tr 
Tel.: 0216 338 2414 - Fax: 0 216 338 8884

EN GEL S�Z BU LU� MA NOK TA SI

DOKTORUNUZ
YAZIYOR

B�R in sa n�n yü zü ne ba k�l d� ��n da ön ce bu run dik kat -
le ri çe ker. Ol ma s� ge re ken den bü yük ya da de for me
bir bu run yü zün bü tün gü zel li �i ni giz le ye bi lir. Yü ze
an lam ka tan göz ler bi le si lik ka la bi lir. Bu run üze rin de
ya p� lan kü çük bir i� lem bi le tüm ifa de yi olum lu yön de
de �i� ti re bi lir. 

Es te tik bu run ko nu su ba zen yan l�� an la ��l mak ta -
d�r. O yüz den ço �u za man “ben es te ti �e kar �� y�m” yo -
ru mu nu du yar s� n�z. Es te ti �in so kak ta he pi mi zin gör -
dü �ü abar t� l�, pi nok yo gi bi uzun, a�� r� kal k�k bu run lar
ol du �u zan ne di lir. Oy sa es te tik nor mal le� me, do �al l�k
de mek tir. E�er es te tik bu run ame li ya t� olan bir ki �i nin
ame li yat l� bu ru na sa hip ol du �u ta n� ma d� �� in san lar ta -
ra f�n dan ilk ba k�� ta an la �� l� yor sa, bu çok çir kin bir bu -
run de mek tir. Bü yük bir yü ze kü çük bir bu run, gök de -
len le rin yer al d� �� bir semt te ge ce kon du gi bi du rur. Es -
te tik bu run do �al, yü ze ya k� �an bir bu run dur ve ame -
li yat l� ol du �u an la ��l maz. 

Ço �u za man ki �i ler plas tik cer ra ha git tik le rin de
bu run la r� n�n ame li ya ta ih ti yaç la r� n�n olup ol ma d� �� n�
so rar lar. Bu so ru ya he kim ce vap ve re mez, ver me me -
li dir. E�er bir in sa n�n bir has ta l� �� var sa, bu has ta l�k la
il gi li he ki me git ti �in de, he kim e�er te da vi ol maz sa ola -
bi le cek olum suz so nuç lar dan bah se de bi lir. Oy sa es -
te tik ko nu lar has ta l�k de �il dir. Bir ki �i nin es te ti �e ih ti -
ya c� olup ol ma d� �� na he kim de �il ki �i nin ken di si ka rar
ve rir. E�er vü cu dun da be �en me di �i, ken di si ni ra hat -
s�z eden bir du rum var sa ve bu nu dü zelt tir mek is ti yor -

sa o za man ih ti ya c� var
de mek tir. Bu ra da he ki -
min ro lü, sa de ce has -
ta n�n is tek le ri nin ma kul
olup ol ma d� �� na ka rar
ve rip onu yön len dir me -
si dir.

Es te tik bu run ame -
li ya t� (ri nop las ti) ve ya
bur nu ye ni den �e kil -
len dir me ame li ya t�, es -
te tik cer ra hi ame li yat -
la r� n�n en yay g�n ola rak
uy gu la na n� d�r. Es te tik
bu run ame li ya t� bur nu -
nu zu kü çül te bi lir ve ya
bü yül te bi lir, bu run ucu -

nun ve ya ke me ri nin �ek li ni de �i� ti re bi lir, bu run de lik -
le ri ni zin ge ni� li �i ni da ral ta bi lir ve ya bur nu nuz la üst du -
da �� n�z ara s�n da ki aç� y� de �i� ti re bi lir. Ay n� za man da
do �um sal ve ya ya ra lan ma ya ba� l� bir �e kil bo zuk lu -
�u nu dü zel te bi lir ve ya so luk al ma n�z da ki ba z� prob -
lem le ri gi de re bi lir. 

Es te tik bu run ame li ya t� d�� gö rü nü �ü nü zü gü zel -
le� ti re bi lir ve ken di ni ze gü ve ni ni zi art t� ra bi lir. An cak
bu, ame li ya t�n gö rün tü nü zü mut la ka si zin ha yal et ti �i -
niz yüz gö rü nü mü ne uya cak �e kil de de �i� ti re ce �i ve
di �er in san la r�n ame li yat tan son ra si ze fark l� dav ra na -
ca �� an la m� na gel mez. Ame li ya ta ka rar ver me den ön -
ce, ne den ame li yat ol mak is te di �i ni zi ve bu ame li yat -
tan ne bek le di �i ni zi ken di ni ze sor ma n�z, dik kat le dü -
�ün me niz ve bun la r� cer ra h� n�z la tar t�� ma n�z ge re kir.
Es te tik bu run ame li ya t� için en uy gun has ta lar mü -
kem mel lik ara yan lar de �il, d�� gö rü nüm le rin de gü zel -
le� me ve da ha iyi ye do� ru bir ge li� me bek le yen ler dir.
Bir çok cer rah, bu lu� ça ��n da ki genç le rin ge li �im le ri ni
ta mam la ya na ka dar ame li ya t� er te le me yi ter cih eder.
Bu bek le me sü re si, genç k�z lar için 14-15 ya� ci va r�,
er kek ler için ise bi raz da ha geç tir. Ame li yat ka ra r� n�n
ai le ta ra f�n dan de �il, biz zat ken di si nin ha ya ta ge çir -
mek is te di �i bir ka rar ol du �un dan emin ol mak için,
genç le rin sos yal ve ruh sal uyu mu nu dik ka te al mak
önem li dir. 

Es te tik bu run ame li ya t� de ne yim li bir plas tik cer -
rah ta ra f�n dan ya p�l d� �� tak dir de komp li kas yon lar (is -
ten me yen so nuç lar) na dir ve ge nel lik le önem siz dir.
Es te tik bu run ame li ya t�, bu run için den ya p�l d� ��n dan,
gö rü nen ame li yat izi söz ko nu su de �il dir. An cak aç�k
tek nik kul la n�l d� ��n da ve ya ge ni� bu run de lik le ri nin da -
ral t�l ma s� ge re ki yor sa, bu run ta ba n�n da ka lan çok kü -
çük ve in ce iz ler ge nel lik le gö rül me ye cek ka dar
önem siz dir. 

Her 10 va ka n�n a�a �� yu ka r� bi rin de ikin ci bir ame -
li yat ge re ke bi lir (ör ne �in kü çük bir �e kil bo zuk lu �u nu
dü zelt mek için). Böy le du rum la r� ön ce den tah min et -
mek müm kün de �il dir ve bu en ye te nek li ve de ne yim -
li cer rah la ra ame li yat olan has ta la r�n da hi ba �� na ge le -
bi lir. Ba zen has ta lar ame li yat lar için ga ran ti is ter ler.
Ta ba bet te hiç bir �ey yüz de 100 de �il dir. Bir ta �a �e kil
ve rir ken, ve re ce �i niz �e kil sa de ce si zin ye te ne �i ni ze
ba� l� d�r. Oy sa in san da ki do ku lar can l� d�r, ame li yat bir
trav ma d�r ve can l� do ku lar trav ma ya re ak si yon la kar -
�� l�k ve rir. Ame li yat son ra s� do ku lar da bil di �i miz bin -
ler ce, bil me di �i miz bel ki mil yon lar ca re ak si yon olur. O
ne den le, cer ra h�n is te �i d� ��n da olay lar ge li �e bi lir ve
ufak ta ol sa ba z� is ten me yen so nuç lar ç� ka bi lir. Dü zel -
ti ci ikin ci ame li yat ge nel lik le da ha dar kap sam l� ve da -
ha ba sit bir ame li yat t�r.     DEVAM EDECEK!!!

KÖ PEK Genç lik Has ta l� �� (Dis tem per), kö pek -
le ri ve bir çok ev cil hay van tü rü nü et ki le yen, vi -
ral kö ken li, bu la �� c� ve ço �un luk la öl dü rü cü bir
has ta l�k t�r. Her ya� kö pek te gö rü le bil mek le be -
ra ber has ta l� �a da ha çok 6-12 haf ta l�k genç
kö pek ler de rast la n�l mak ta d�r. 

Has ta l� ��n et ke ni olan vi rüs, vü cut ta bir çok
or gan ve sis te mi et ki le mek te, or ta ve �id det li
ol mak üze re çev re sel fak tör ler ve kö pe �in ba -
�� ��k l�k sis te mi ne gö re de �i �en be lir ti ler or ta ya
ç�k mak ta d�r.

Has ta l� ��n ku luç ka dö ne mi (mik ro bun vü cu -
da gir me sin den has ta l�k be lir ti le ri nin gö rül me -
si ne ka dar ge çen sü re) 3 ile 7 gün ka dar d�r.
Ku luç ka dö ne min den son ra i� tah s�z l�k ve yük -
sek ate� le ba� la yan has ta l� ��n be� for mu bu -
lun mak ta d�r. Bun lar;

1. Göz For mu: Göz ler de k� za r�k l�k, ça pak -
lan ma, göz ve bu run ak�n t� la r� olu� mak ta d�r.

2. De ri For mu: De ri de dö kün tü ler ve si vil ce
ben ze ri olu �um lar göz len mek te dir.

3. Sin di rim For mu: Has ta l�k sin di rim sis te -
mi ne yer le� ti �in de �id det li
kus ma ve is hal tab lo su or -
ta ya ç�k mak ta, vü cut a�� r�
su ve elek tro lit kay bet ti �in -
den has ta n�n du ru mu h�z la
kö tü le� mek te dir.

4. So lu num For mu:
So lu num sis te mi nin et ki -
len me si so nu cu bu run
ak�n t� la r�, ök sü rük ve h� r�l t� l�
so lu num gi bi be lir ti ler or ta -
ya ç�k mak ta d�r.

5. Si nir sel Form: Has -
ta l� ��n si nir sis te mi ni et ki le -
me si so nu cun da se yir me tar z�n da tik ler, kon -
vül zi yon ad� ve ri len is tem d� �� ka s�l ma lar, ar ka
ba cak lar da pa rap le ji (k�s mi felç) ve ya ge nel felç
tab lo su mey da na gel mek te dir.   

Has ta l� ��n sey ri s� ra s�n da bu form la r�n hep -
si bi ra ra da gö rü le bi le ce �i gi bi has ta l�k et ken le -
ri nin vü cut sis tem le ri ne yer le� me le ri ne gö re bir
ve ya bir kaç for mu da gö rü le bi lir. Olu �an va ka -
lar da en çok sin di rim, so lu num ve si nir sel
form lar dik ka ti çek mek te dir.

Genç lik has ta l� �� vi rü sü, has ta l� �a ya ka lan -
m�� kö pek le rin sal ya ve bu run ak�n t� la r� ile çev -
re ye ya y� l�r. Has ta l�k na di ren ha va yo luy la da
bu la �a bil mek te dir.

Has ta l� ��n ke sin bir te da vi si bu lun ma mak ta
an cak son y�l lar da ge li� ti ri len ba z� im mun se -
rum la r�n fay da l� ol du �u gö rül mek te dir. Has ta l� -
�� at la tan kö pek ler de ömür bo yu ka l� c� araz lar
olu� mak ta, özel lik le is tem d� �� si nir sel tik ler,
ka s�l ma lar göz len mek te dir.

Has ta l�k ta te da vi den çok ko run ma esas
al�n ma l� d�r. Bu ne den le yav ru kö pek ler 6-8 haf -
ta l�k ol duk la r�n da ve te ri ner he kim ler ce a�� la ma
prog ra m� na al�n ma l� d�r.

Has ta l�k tan ko run ma da dik kat edi le cek di -
�er hu sus lar, vi rüs in san lar ta ra f�n dan me ka nik
ola rak ta �� na bi le ce �in den ge nel hij yen ku ral la -
r� na dik kat edil me si, ge rek li yer ler de (ev cil hay -
van sa t�� yer le ri, pan si yon ve ba r� nak lar da) de -
zen fek si yon i� lem le ri ne ti tiz lik le uyul ma s� d�r.

Ho� ça ka l�n.

DOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZ
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Ali �hsan METE
Veteriner Hekim

ihsan.mete@kadikoy.bel.tr

Geç ti �i miz gün ler de Ka d� köy'de ya -
p� lan to hum �en li �i, ge len yo �un
is tek ve il gi üze ri ne tek rar lan d�.

Per mab litz �s tan bul, Eko lo jik Üre ti -
ci ler Der ne �i (EÜD) ve Ka d� köy Be le -
di ye si Fe ner yo lu Gö nül lü le ri i� bir li �iy -
le dü zen le nen �en lik,14 Mart Çar �am ba
gü nü Se la mi çe� me Öz gür lük Par k�’nda
ku ru lan Ka d� köy Be le di ye si Or ga nik
Halk Pa za r�'nda  ya p�l d�. Et kin lik te,
Kad�köylülere çe �it li yaz l�k seb ze to hum la -
r� da �� t�l d� ve to hu mun ye ti� me sü re ci, ba k� m�
ve top ra �a di ki mi ko nu sun da bil gi ler ve ril di.
“To hum biz den ha sat siz den” slo ga n� n� ta �� yan
et kin li �in, mi nik ka t� l�m c� la r� da var d�. Fe ner -

yo lu'nda ki K�r lan g�ç Ana -
oku lu'ndan mi nik ler ve Bal -
mum cu'da ki Ata Ko le ji'nin
ö� ren ci le ri, hem to hum
edin di ler hem de to hum
bom ba s� n�n na s�l ya p�l d� �� na

ta n�k l�k et ti ler. Zi ra et kin lik te
fi de le me ve to hum eki mi bil -

gi len dir me si nin d� ��n da �s tan bul
Per mab litz eki biy le “�s tan bul'u

Bom ba l� yo ruz!” et kin li �i kap sa m�n -
da, kil + top rak-kom post + to hum bir le �i min den
olu �an to hum bom ba s� ima la t� ve azot tu tu cu

bit ki le rin öne mi hak k�n da mi ni bir atöl ye ça l�� -
ma s� ya p�l d�.

� TO HUM BOM BA SI NE D�R?
Ja pon ya çift çi/fi lo zof Ma sa no bu Fu ku -

oka’n�n do �al ta r� ma ge ri dö nü� öne ri le ri ara s�n -
da yer alan bir tek nik olan to hum top la r� top rak,
ku ru kil, su ve to hu mun be ra ber li �in de olu �u -
yor. Gü ne� te ku rut tuk tan son ra top rak alan la ra
at� la bi lir ha le ge li yor lar. Kil, to hum la r�n gü ne�
al t�n da ku ru ma s� n�, uçup git me si ni ve ya fa re ve
ku� gi bi po tan si yel av c� lar dan ko run ma s� n� sa� -
l� yor. Ye ter li su kil li yü ze yi geç ti �in de, to hum -
lar fi liz len me ye ba� l� yor.

YA�AMSA�LIK

ESTETiK BURUN
AMELiYATLARI

Prof. Dr. Fuat YÜKSEL

Permablitz �stanbul, Ekolojik
Üreticiler Derne�i (EÜD) ve

Kadıköy Belediyesi Feneryolu
Gönüllüleri i�birli�iyle

düzenlenen Tohum �enli�i,
Özgürlük Parkı’nda kurulan
Kadıköy Belediyesi Organik 

Halk Pazar’nda gerçekle�tirildi.

Kadıköy’e tohumKadıköy’e tohumKadıköy’e tohumKadıköy’e tohumKadıköy’e tohumKadıköy’e tohum
BOMBASI!
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● Kadir �NCESU

Ka d�n lar da en s�k gö rü len kan -
ser tür le rin den bi ri de me me
kan se ri. Son dö nem de ün lü

isim le rin me me kan se ri ne ya ka lan -
ma s� dik kat le ri bi raz da ha bu ko nu -
nun üze ri ne çek ti. Ba s�n da me me
kan se rin den da ha s�k söz edi lir ol du.
Ya son ra… Son ra unu tul du. Dr. Se -
vil Öz’ün “Me me mi Se vi yo rum” ad l�
ki ta b� Rem zi Ki ta be vi ta ra f�n dan ya y�m -
la n�n ca bir söy le �i yap ma m�z ka ç� n�l maz
ol du. Bu söy le �i yi oku ya cak bir ki �i yi bi le, ko nu
hak k�n da ay d�n la ta bi lir sek ne mut lu bi ze…
� Me me kan se ri ne ya ka lan ma mak müm kün mü?

Her �e ye ya ka la na bi li riz. Ne ya par sak ya pa l�m
hiç bir �ey den ta ma men kur tul ma m�z müm kün de -
�il ama risk le ri mi zi azal ta bi li riz ve ya ka lan ma ola -
s� l� �� m� z� dü �ü re bi li riz.
� Kim ler risk gru bu için de?

Sa� l�k s�z ya �a yan lar, si ga ra, al kol, �i� man l�k,
ha re ket siz lik en bü yük risk ler. ‘Ai lem de yok ba na
bir �ey ol maz’ ka n� s� yay g�n ama do� ru de �il. Ai -
le vi ol ma s� da di �er bir risk ama ai le de me me kan -
se ri var de mek kan ser ai le vi dir de mek ol mu yor, en
az üç je ne ras yon da ol ma s� ge re kir ai le vi di ye bil -
mek için. Ço cuk do �ur ma mak, em zir me mek, geç
do �ur mak da risk. 5 y�l üze ri do �um kon trol ha p�
ve ya me no poz te da vi si için hor mon kul lan mak da
risk te� kil edi yor. So nuç ta do �a ku ral la r� na uy gun
ya �a mak ve stres le ba� et me yi bil mek la z�m.
� Me me kan se ri nin be lir ti le ri ne ler dir?

Er ken dö nem de hiç be lir ti ver mez. Kit le bü yü -

dük çe ele ge lir ve en s�k
gör dü �ü müz be lir ti ele ge -

len kit le dir. Bu nun d� ��n da na -
di ren a� r� ola bi lir. Di �er be lir ti ler

ya ni me me ba ��n da yön de �i �ik li �i,
çö kün tü, cilt te por ta kal ka bu �u gö -
rü nü mü, iyi le� me yen ya ra, bun lar
ile ri kan ser be lir ti le ri dir. Bu be lir -
ti le ri son y�l lar da faz la gör mü yo ruz.
� Be lir ti ver me me si de söz ko nu su ola bi lir mi?

Evet er ken dö nem de ya ni kit le da ha 1 cm. al -
t�n day ken ge nel de hiç bir be lir ti ver mez bu ne den -
le ta ra ma ya p� yo ruz za ten.
� Bir ka d�n ken di ken di ne mu aye ne ye ne za man ba� -
la ma l�? Ken di ken di ne mu aye ne na s�l ya p�l ma l�?

Er gen lik le be ra ber me me mu aye ne si ni ö� ren -
mek ve al�� kan l�k ha li ne ge tir mek la z�m. Me me
mu aye ne si en iyi ya ta rak ya p� l�r. Me me par mak
uç la r� ile gö �üs ka fe si ara s� na s� k�� t� r� la rak, in ce
par mak ha re ket le riy le için de olu �um ara n�r. Mut -
la ka kol tuk al t� çu ku ru na da bak mak ge re kir.
� Ken di ken di ne mu aye ne s� ra s�n da bir kit le tes -
pit edil me si son ra s�n da, ne ler ya p�l ma l�?

Ke sin lik le he men bir me me cer ra h� na, yok sa

ge nel cer ra ha ve ya ka d�n has ta l�k la r� uz ma n� na o
da yok sa bir he ki me ba� vur ma l�. As la bek le yip va -
kit kay bet me me li.
� Rad yo lo jik yön tem ler le has ta l� ��n ta n� s� n� ke -
sin ola rak koy mak müm kün mü?

Ke sin ta n� pa to lo jik tet kik ile ya ni bi yop si ile
ko nur. Rad yo lo jik gö rün tü ler bi ze ön ta -

n� y� ve rir.
� Ta n� da iz len me si ge re ken

s� ra y� aç�k la ya rak an la t�r m� -
s� n�z?

Ön ce iyi bir öy kü al�n ma s�
ge re kir. Mu aye ne son ra s�n da 40

ya� al t�n da me me ul tra so nu, 40 ya�
üs tün de ma mog ra fi ve me me ul tra -

so nu ya p�l ma l�. Me me MR’�, so nuç -
la r� do� rul tu sun da he ki min ka ra r� na

gö re ya p� l�r, sü rek li ya p� lan bir tet kik
de �il dir. Gö rün tü ler de pa to lo ji gö rül dü -

�ün de de ön ce lik le i� ne bi yop si si ile ta n� -
y� ke sin le� tir mek ge re kir.

� Ke sin ta n� kon duk tan son ra han gi te da vi yön -
tem le ri uy gu la n� yor? Me me kan se rin de ilk dü �ü -
nü len cer ra hi mü da ha le mi dir?

Ha len me me kan se ri nin ilk te da vi �ek li cer ra -
hi dir, uma r�m bir gün iyi ilaç lar bu lu nur ve bu na
ge rek kal maz. �le ri kan ser ler de ön ce ke mo te ra pi
yap mak ge re ke bi lir. Me me kan se ri te da vi si çok
çe �it li lik gös te rir. Stan dart te da vi ler has ta n�n ge nel
sa� l� �� ve has ta l� ��n tü rü ve ev re si ne gö re de �i �ik
�e kil ler de uy gu la n�r. Stan dart te da vi ler, cer ra hi te -
da vi, ke mo te ra pi, rad yas yon te da vi si ve an ti hor -
mon te da vi dir. Söy le �i nin ta ma m� n� http://okur -
ya zar.tv’de oku ya bi lir si niz…

Meme sa�lı�ını korumak
için, önce onları
tanımak ve sevmek
gerekiyor. Dr. Sevil
Öz, tam da bu
nedenle bir kitap
yazdı: “Mememi
Seviyorum”

‘MEMEM� SEV�YORUM’

ROMATİZMAYLA BAŞ
ETMENİN YOLLARI

KR�TON Curi Gönüllüleri taraf�ndan 1 Mart
Per�embe günü düzenlenen “Fizik Tedavi ve
Romatizmal Hastal�klar” konulu seminerde;

Fibromiyalji, kronik yorgunluklar, kireçlenmeler,
romatizmal a�r�lar konular�nda bilgi verildi, slaytlar

gösterildi.  Orthospor FTR Uzman� Dr.Burcu
Toruno�lu, sorulan sorulara da yan�tlar verdi.

Ço�umuz bu hastal�klar�n biri ya da birkaç�ndan
rahats�zl�klar�m�z oldu�u için seminer, üyelerin ve
semt sakinlerinin yo�un ilgisi ve sorular�yla sürdü.
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Spor Toto Süper Lig'de yapılan derbi maçta ezeli
rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray 2-2 berabere

kaldı. Ligin 31. haftasında Kadıköy'de oynanan
kar�ıla�mada Fenerbahçe ile Galatasaray birbirine

üstünlük sa�layamadı. Derbiye yakı�an bir futbolun
oynandı�ı maçta ilk yarıda Fenerbahçe’nin, ikinci

yarıda da Galatasaray’ın üstünlü�ü vardı.
Galatasaray bu sonuçla normal sezonu lider 

tamamlamayı garantiledi. Kadıköy �ükrü Saraco�lu
Stadı'nda oynanan kar�ıla�mada Fenerbahçe'nin
gollerini 10. dakikada Moussa Sow ile 15. dakikada
Alex de Souza kaydetti. Sarı-kırmızılı takımın
gollerini ise 36. dakikada Elmander ile 83. dakikada
Hakan Balta attı.  Bu beraberlik sonrasında lider
Galatasaray puanını 70’e yükseltti. 2. sıradaki
Fenerbahçe ise 61 puana çıktı.

DEV DERBİ BERABERE BİTTİ

Ka d� köy’ün ku lü bü k� s�t l� im kân la r� na ra� men
yük sel me yi ba �ar d� �� fi nal maç la r�n da da
mü kem mel bir per for mans ser gi le di. Tek he -

de fi 3. Li ge ç�k mak için tüm maç la r� n� ka zan mak
olan Ka d� köy Genç lik Spor Ku lü bü, mad di ba k�m -
dan ken di sin den çok üs tün dü zey de olan Ata �e hir
Be le di yes por Vo ley bol ta k� m� na fi nal de ye ni le rek 3.
Li ge bi rin ci ola rak ka t�l ma f�r sa t� n� ka ç�r d�. 

� ÖN CE KU RA ÇE K� M�
Böl ge sel Lig Ba yan lar Tür ki ye �am pi -

yo na s� için Ya lo va'da bu lu nan Ka d� -
köy Genç lik Spor Ku lü bü
(KGSK) ka fi le si, ta k� m�n ge -
le cek se zon oy na ya ca �� lig
maç la r� n�n be lir len di �i ku ra
çe ki mi ne ka t�l d�. Ya lo va
Genç lik Mer ke zi'nde 8 ku -
lü bün tem sil ci le ri nin ka t�l d� -
�� ku ra çe ki mi ne, KGSK’y�
tem si len, Ku lüp Ba� ka n� �l ker
Ha be �o� lu, Vo ley bol �u be Kap ta -
n� Yu suf Bo yat ve Vo ley bol Ba� An tre -
nö rü Can Ça vu �o� lu ka t�l d�. Ku ra çe ki mi so nun -
da gu rup la r�n s� ra la ma s� �u �e kil de olu� tu:

A G RU BU 
1. Ata �e hir Be le di ye si 
2. Ko ca eli �z mit Be le di ye si 
3. Si liv ri Spor Ku lü bü
4. Çor lu Em ni yet 
B G RU BU 
1. Te kir da� Be le di ye
2. �s tan bul Ha z�m Er su �Ö O Spor Ku lü bü
3. Ka d� köy Genç lik Spor Ku lü bü (KGSK)
4. Ko ca eli De rin ce Be le di ye si

� KGSK HIZ LI BA� LA DI
KGSK ilk ma ç� n� �st. Ha z�m Er su �Ö O Spor

Ku lü bü ile oy na d�. Ma ça; Zey nep, Be nil, Ben -

gin, I��n su, Bü� ra, �ey ma al t� s� ile ba� la yan ekip,
ba� ta zor lan d�. Ma ç�n ilk se tin de man �et ge tir -
mek te zor la nan KGSK ça buk top la na rak 1. se ti,
25-19 ka zan d�. �kin ci set te bir ara 16-22 ma� lup
du ru ma dü� me si ne ra� men, kap tan Zey nep'in et -
ki li ser vis le ri ile se te tek rar or tak ol du ve bu se ti
de 25-23 ka zan d�. Ma ç�n üçün cü se ti tam bir çe -
ki� me ye sah ne ol du. Bu se te h�z l� ba� la yan Ha -
z�m Er su bir ara 10-19'luk sko ra ula� t�y sa da se -

tin git ti �i ni dü �ü nen tri bün le ri hay ret ler
için de b� ra kan bir oyun ile sko ru

ya ka la yan KGSK pe ri le ri, ma ç�
23-23'te ya ka la d� lar. Bu an

iti ba ri ile he ye can do ruk ta
bir maç ve se yir zev ki var -
d�. Vo ley bol maç la r�n da
en der gö rü len bir skor ile
32-30'luk bir skor ve ne fes

ne fe se oy na nan bir oyun ile
Ka d� köy'ün Pe ri le ri ma ç� 3-0

ka za na rak, ilk gün gu ru bun da 1.
s� ra ya otur du. Maç tan son ra ak �am ye -

me �i ne ge çen ta k�m ga li bi yet se vin ci ni ya �ar ken,
bir yan dan da Te kir da� Be le di ye ma ç� na odak -
lan d�. 

� VE F� NAL…
Ya lo va'da oy na nan 3. Tür ki ye Ba yan lar Aro -

ma Li gi ne Yük sel me Maç la r�n dan KGSK A Ba -
yan Vo le bol Ta k� m�, De rin ce Be le di ye si’ni de 3-
0 ye ne rek fi na le yük sel di. Ma ça, Zey nep, Be nil,
Ben gin, Bü� ra, �ey ma, I��n su al t� s� ile ba� la yan
ta k�m, bu set te za man za man zor lan sa da tec rü -
be si ile a��r l� �� n� ko ya rak, 25-20'lik skor la se ti
ala rak 1-0 öne geç ti. 2. se te fi na le kal ma y� ga ran -
ti le ye rek ba� la yan ta k� m, et ki li ser vis ler ve ak�l l�
hü cum lar la bu se ti de 2 - 17 al ma y� ba �a ra rak 2-
0'la ma ça de vam et ti. Gu rup maç la r� n� 3 maç, 9

pu an he de fi ile bi tir me ye ka rar l� olan ta k�m, 3.
se ti de li be ro Ful ya'n�n  mü ca de le si, Bü� ra'n�n et -
ki li mü ca de le si ile 25-11 ala rak maç tan 3-0 ga lip
ay r�l d� ve ad� n� Tür ki ye Fi na li'ne yaz d�r d�. Bü -
yük bir ba �a r� ya im za atan KGSK, 18 Mart 2012
Pa zar gü nü sa at 12.00'de Ata �e hir Be le di ye si fi -
nal ma ç� na odak lan d�.

� KA DI KÖY PE R� LE R� N�N 
MUT LU GE CE S�

Fi na le yük se len Ka d� köy'ün Pe ri le ri, maç tan
son ra kamp ote lin de kut la ma yap t�. �ki se vin ci
birara da ya �a yan pe ri ler, fi na le yük sel me nin se -
vin ci ne Bü� ra, Ful ya ve Be nil'in do �um gü nü
mut lu lu �u nu da kat t�. Ay n� ge ce de geç ti �i miz
haf ta do �um gü nü nü kut la yan Vo ley bol Ba� An -
tre nö rü Can Ça vu �o� lu da unu tul ma d�. Kut la ma
ön ce si bir ko nu� ma ya pan Ba� kan, �l ker Ha be -
�o� lu, “K� s�t l� büt çe mi ze ra� men, çok bü yük büt -
çe ler ile mü ca de le eden Be le di ye ta k�m la r� ile

mü ca de le et mek ve fi na le ka dar gel me miz çok
gu rur ve ri ci. Ya r�n oy na ya ca �� m�z fi nal ma ç� n�
al�n ya da al ma y�n siz ler bi zim gön lü mü zün �am -
pi yo nu ol du nuz. Eme �i ni ze, te ri ni ze sa� l�k” de -
di.  Da ha son ra  ke si len pas tan�n ard�ndan ye me -
�e ge çen pe ri ler, ge ce ye e� le ne rek de vam et ti ler.
Son ra s�n da din len me ye çe ki len vo ley bol cu lar,
maç sa ati ni bek le di.

Grup la r�n da 1. olan ta k�m lar, 18 Mart 2012
Pa zar gü nü sa at 12.00'de fi nal için oy na d�.
KGSK B Gru bu nun li de ri; Ata �e hir Be le di yes -
por ise A Gru bu nun li de ri ola rak sa ha ya ç�k t�.
Tam da KGSK Ba� ka n� �l ker Ha be �o� lu’nun ön -
ce ki ge ce dü zen le nen kut la ma da da i�a ret et ti �i
gi bi bir maç ol du: Bir ku lüp ve bir be le di ye ta k� -
m� n�n mü ca de le si… KGSK ra ki bi ne 3-0 ye nil di.
Bel ki 3. Li ge yük se le me di ama k� s�t l� büt çe si ne
ra� men ser gi le di �i per for mans la KGSK, 3. Li gi
so nu na ka dar hak et ti �i ni is pat la d�. 

Kadıköy’ün kulübü Kadıköy Gençlik Spor Kulübü zoru ba�ardı ve 3. Lige yükselme maçlarında final oynadı. Ancak sponsor
gücüne sahip Ata�ehir Belediyespor Kulübü’ne yenilince 3. Lig hedefi bir ba�ka sezona kaldı. Voleybol Federasyonu kabul
ederse en iyi ikinci takım olarak 3. Lige yükselmesi de sözkonusu.  KGSK’yı finale giden yolda Gazete Kadıköy takip etti.

P�LATES egzersizlerinin amac�; kar�n ve s�rt
bölgelerini e�it oranda güçlendirip,

vücudumuzun üst bölgesinde sa�lam bir
iskelet olu�turmakt�r. Vücudumuzun merkezi
derindeki kaslarla bel kemi�ine en yak�n olan
kaslardan olu�ur. Klasik egzersizlerde zay�f

kaslar zay�flama, güçlü kaslar güçlenme
e�ilimindedir. Bu da dengesiz adale yap�s�na,
kronik bel a�r�s� ve sakatl�klara yol açabilir. En

temel hareketi kar�n iç kaslar�n� hedefleyen
hunderett�r. Nefesi be� kez burundan al�p, be�
kez a��zdan vererek ve bunu yaparken zorluk
derecesini kendimize göre ayarlayarak bacak

duru�umuza �ekil veririz. �ki taraftan
ellerimizin alt�nda birer yay varm�� gibi farz

ederek her nefesle ellerimizle yay� ve
beraberinde kar�n kaslar�m�z� s�kar ve
gev�etiriz. Esneyen ve kuvvetlenen bu
kaslar�m�z yard�m�yla hayat kalitemizi

artt�rabiliriz.   
Nurcan BENG�N (Pilates E�itmeni)
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SAĞLIKKGSK 3. Ligi hak ediyor!KGSK 3. Ligi hak ediyor!KGSK 3. Ligi hak ediyor!KGSK 3. Ligi hak ediyor!KGSK 3. Ligi hak ediyor!KGSK 3. Ligi hak ediyor!

Ön ce �s tan bul
Li  se le  ra  ra  s �
B a d  m i n  t o n

�am pi yo na s�’nda 2. olan, ar d�n dan De niz li’de
dü zen le nen ve 14 ta k� m�n ka t�l d� �� Li se le ra ra -
s� Bad min ton �am pi yo na s� Grup maç la r�n da 2.
ola rak bü yük bir ba �a r� or ta ya ko yan Fe ner -
bah çe Li se si Bad min ton Ta k� m� �im di gö zü ne
Tür ki ye bi rin ci li �i ni kes tir di. 

Mar ma ra Üni ver si te si Be den E�i ti mi Spor
Yük se ko ku lu me zu nu ve 17 y�l l�k be den e�i ti -
mi ö� ret meni Gül Ye ni ci ta ra f�n dan ça l�� t� r� lan
ekip tec rü be li spor cu lar dan olu �u yor. Es ki
Mil li spor cu lar dan Zu hal Ay d�n l� o� lu’nun da
tec rü be ve bil gi le riy le kat k� ver di �i ta k� m�n
oyun cu la r� sü rek li Mil li Ta k�m kamp ve seç -
me le ri ne ka t�l ma ba �a r� s� gös te ri yor. 

Fe ner bah çe Li se si’nin Bad min ton spor cu su
ö� ren ci le ri Se la hat tin De mir, Ha san Ula� Da� -
l�, Onur Mu ham med ile Ber ke Sa� lam, al�� k�n
ol duk la r� ba �a r� la r� n� Tür ki ye Bad min ton �am -
pi yo na s�’nda da ser gi le yip, Fe ner bah çe Li se -
si’nin ad� n� bir kez da ha Tür ki ye’ye du yu ra -
cak la r� n� söy le di ler. Ken di si de bad min ton
spo ruy la il gi le nen ve �am pi yon luk la r� bu lu nan
Be den E�i ti mi Ö� ret me ni Gül Ye ni ci ö� ren ci -

le riy le gu rur duy du -
�u nu be lir te rek, Fe -
ner bah çe Li se si Bad min -
ton Ta k� m�’n�n �am pi yon luk ta en güç lü aday -
lar ara s�n da yer al d� �� n� söy le di. 

� BAD M�N TON’UN FAY DA LA RI
Spo run in san sa� l� �� aç� s�n dan faydalar�n�

da anlatan ö� ret men Gül  Ye ni ci, özel lik le hi -
pe rak ti vi te ve dik kat da �� n�k l� �� olan ço cuk la -
r�n da bad min ton spo ru ile il gi len me si ko nu -
sun da ve li le re tav si ye ler de bu lun du. Ye ni ci,
�öyle devam etti:

“Bad min ton dik kat da �� n�k l� �� olan ço -
cuk lar için bi çil mi� kaf tan. Fi zik sel ge li �i min
ya n� s� ra bad min ton oyu nu zi hin ve fi zik sel
per for man s� da art t� r� yor. Spor her ya�
grubundaki insanlar için çok yararl�. Herkes
spor yapmal�”  

Okul Mü dü rü Meh met Beng li ise Fe ner -
bah çe Li se si ö� ren ci le ri ve bad min ton ta k� m� -
n�n ba �a r� l� ö� ren ci le riy le gu rur duy du �u nu
söy le di. Okul da ö� ren ci-ö� ret men ili� ki le ri -
nin en iyi se vi ye de sey ret me si ko nu su na önem
ver di �i ni be lir ten Beng li, ö� ren ci mer kez li,
gü ve ne da ya l� or tam sa� la ma y� he def le di �i ni
ve bu nun da mey ve le ri ni ver di �i ni söy le di. 

Fenerbahçe Lisesi Badminton’da �ampiyonluk hedefliyor.

HAYD� FENERBAHÇE!HAYD� FENERBAHÇE!HAYD� FENERBAHÇE!HAYD� FENERBAHÇE!HAYD� FENERBAHÇE!HAYD� FENERBAHÇE!

BAYAN KRAMPONLAR
PLAY-OFF �Ç�N YE��L SAHADA
Ata �e hir Be le di ye si Ba yan Fut bol A Ta k� -

m� play-off maç la r� ön ce si kamp için
An tal ya’da ça l�� ma la r� n� sür dü rü yor.

Ekip, play-off lar da ki ilk ma ç� n� Trab zon �d -
man Oca �� ile oy na ya cak. 

Ata �e hir Be le di ye si Ba yan Fut bol
Ta k� m� An tre nö rü Mu rat Ül kü Ga ze te
Ka d� köy’e yap t� �� özel aç�k la ma da,
“Play-off maç la r� zor ola cak. Bu zor maç -
lar ön ce si ta k� m� m� z�n tam an la m�y la ha z�r
ol ma s� için bir kamp prog ra m� ha z�r la d�k. An tal -

ya’da ki kamp sü re sin ce il ki ge çen
y�l �am pi yon lar Li gi’nde çey rek

fi nal oy na yan Rus ta k� m� Ener -
gi a Vo ro nezh ile di �e ri Ka zak
�am pi yo nu Kyrta ol mak üze re
iki ha z�r l�k ma ç� oy na ya ca ��z”
de di.
� HE DEF �AM P� YON LUK

An tre nör Mu rat Ül kü yap t� ��
aç�k la ma da play-off maç la r�n da

oy na ya ca �� ra kip le ri önem se dik le ri ni,
bu na gö re ha z�r lan d�k la r� n� be -
lir te rek, “Trab zon �d ma no ca ��
ile ilk ma ç� m� z� oy na ya ca ��z.
Ra ki bi miz iyi. Maç ko lay ol ma -
ya cak. At mos fe ri fark l�. Trab -
zon fut bo lu ya �a yan bir �e hir.
Ta k� m� m� za ge lin ce. Ek sik le ri -
miz var. Se val 1,5 ay sa ha la ra
dö ne me ye cek. A Mil li Ta k� m� -
m� z�n Al man ya ma ç�n da sa kat -
lan d�. �ç yan ba� la r�n da es ne me
var. Rey han, Çi� dem ve Lüt fi ye
ise o ta rih te ö� ren ci si ol duk la r�
üni ver si te le rin ta k�m la r�n da oy -
na ya cak lar. Ama bun lar en gel
de �il. He de fi miz �am pi yon luk”
di ye ko nu� tu.

Ba�arılı
bir sezon

geçiren Ata�ehir
Bayan Futbol

Takımı, play-off
maçlarına hazırlık

için kampa
girdi. 

İstanbul Bölgesel Gençlik
Çalıştayı yapılacak

MAYIS ay�nda
gerçekle�tirilecek olan

ve gençlik
politikalar�n�n
belirlenece�i,

“Gençlik �uras�”n�n
ön haz�rl�k çal��malar�
kapsam�nda, 14 ilde

bölge çal��taylar� yap�ld�.
15.'inci ve son çal��tay ise

�stanbul’da düzenlenecek.
�lki 1988 y�l�nda gerçekle�tirilen, May�s ay�nda

yap�lacak olan Gençlik �uras�'na temel
olu�turulmas� amac�yla, �stanbul'da Avrupa

ve Anadolu yakalar�nda önümüzdeki günlerde
belirlenecek bir tarihte gerçekle�tirilecek olan

Çal��taya, �stanbul’daki kamu kurum ve
kurulu�lar� ile üniversite ve sivil toplum

kurulu�u temsilcileri de kat�lacak.
Söz konusu bölgesel gençlik çal��tay�n�n

gerçekle�tirilece�i tarih ve yer belirlendikten
sonra ilgililere bildirilecek. 

Çal��taya kat�l�m için müracaatlar devam
ediyor. Kat�l�mc� formuyla foto�raf

göndermeyenler, vesikal�k foto�raflar�n�
jpeg format�nda

istanbulgenclikcalistayi@hotmail.com  
e-posta adresine göndererek çal��taya

kat�labilecekler. 

2012 Bo�aziçi Yar��lar�
için ba�vurular ba�lad�

15 Temmuz 2012 Pazar günü yap�lacak olan
Bo�aziçi Yüzme Yar��lar�’n�n kay�t ba�vurular� 9
Ocak 2012 ile 20 Nisan 2012 tarihleri aras�nda

www.bogazici.cc adresinden yap�labilecek.
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK)

taraf�ndan ilki 1989 y�l�nda 4 bayan, 64 erkek
sporcunun kat�l�m�yla gerçekle�tirilen Asya’dan

Avrupa’ya Bo�aziçi Yüzme yar��lar� her y�l artan
bir ilgi ile kar��lan�yor. Uluslararas� Olimpiyat

Komitesi’nin himayesinde ve “Herkes �çin Spor”
slogan�na uygun olarak düzenlenen bu yar��lar

TMOK’un önem verdi�i spor faaliyetleri aras�nda
önde geliyor. Asya’dan Avrupa’ya Bo�aziçi

Yüzme yar��lar�na 2012 y�l�nda kat�l�mda
bulunmak isteyenler için tüm bilgiler 

http://www.olimpiyatkomitesi.org.tr
adresi ile http://www.bogazici.cc internet
adreslerinde yer al�yor. 
� FOTO�RAF YARI�MASI SONUÇLANDI
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK), Bo�aziçi
Komisyonu Türk Foto�raf Sanat�na katk�da
bulunmak ve 17 Temmuz 2011 tarihinde 23.sü
yap�lan Asya’dan, Avrupa’ya Uluslararas� Yüzme
yar��lar�n�n gelecek ku�aklara aktar�lmas� ve
sporcular�n mücadelelerini en iyi biçimde ortaya
ç�kartmak amac� ile düzenlenen “BO�AZ�Ç�
KITALARARASI–2011” konulu foto�raf yar��mas�
sonuçland�. Yar��mada;Y�lmaz Topçu birinci, Ku�
ikinci, Hüseyin Sami Büyükgezici üçüncü olurken,
Mehmet Bayrak mansiyon ödülü ald�.
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Ka d� köy’de -
ki hey kel ko nu su na ge le cek

olur sak, ön ce ko nu dan ha ber dar
ol ma yan okur la r� m�z için ola y� bir özet le -

ye lim (Bu ara da hey kel le rin 2007 y� l�n da
konulmas�ndan bu ya na ge çen y�l lar için de
bu tar t�� ma n�n gün de me gel me me si, san ki
hey kel ler ye ni konulmu� gi bi tar t�� ma n�n ya -
�an ma s� n�n ne den le ri ni bir ya na b� ra ka l�m).

� HEY KEL TAR TI� MA SI
GA ZE TE LE RE NA SIL YAN SI DI?
Ga ze te ler de geç ti �i miz haf ta ç� kan ha -

ber ler de; geç mi� te böl ge de tim sah la r�n ya �a -
d� �� ge rek çe siy le Ka d� köy Çar �� içi ne tim sah
hey ke li yap t� r�l d� ��, an cak Kad�köy'de
ya �a yan lar�n tim sah lar de �il ker ten -
ke le ler ol du �u nun an la��ld��� be -
lir til di. Ha ber ler de �u ifa de le re
yer ve ril di: “�s tan bul Tek nik
Üni ver si te si'nden fo sil bi lim ci
Prof. Dr. Meh met Sak�nç, �s -
tan bul'da hiç bir za man tim -
sah�n ya �a mad���n� söy le di.
Sak�nç, “Tim sah lar akar su lar da
ve göl le rin baz� böl ge le rin de ya �ar.
�s tan bul'un genç dö nem le rin de de niz -
de fok bal��� ve pe li kan lar bu lun mu� tu. �s -
tan bul tro pi kal böl ge de �il” de di. �s tan bul
Üni ver si te si Ve te ri ner lik Fa kül te si'nden
Prof. Dr. Ve dat Onar da, �s tan bul'un ik li mi -
nin tim sah lar için el ve ri� li ol mad���n� ifa de
et ti. Ka d� köy Be le di ye si'ni yan l� �a gö tü ren
bil gi nin Amas ya l� bil gin Stra bon'un Co� raf -
ya ad l� ki ta b� ol du �u or ta ya ç�k t�. Hat ta ki -
tap tan al� nan bö lüm hey ke lin ya n� na da ya -
z�l d�. “Ya z� da �un lar yer al� yor: “Khal ke -

don'da ki (Ka d� köy) ta p� na ��n için de kü çük
tim sah la r�n bes len di �i bir p� nar var d�.” 

Ya p� lan in ce le me son ra s�n da me tin de ki
tim sah ke li me si nin çe vi ri ha ta s� ol du �u be -
lir len di. Bu yan l� �� Es ki Ça� Ta ri hi Uz ma n�
Prof. Dr. O�uz Te kin ma ka ley le bel ge le di.”

� SA NAT ÇI YO RU MU VAR
Evet ga ze te ler de ç� kan ha ber ler bu yön -

de, ama ne den se bu ha ber le ri ya zan mes lek -
ta� la r� m�z, hey kel tra� Prof. Dr. Ni lü fer Er -
gin’le ko nu� ma y� ih mal et mi� ler. 

Mar ma ra Üni ver si te si Gü zel Sa nat lar
Fa kül te si'nden Prof. Dr. Ni lü fer Er gin yap t� -
�� aç�k la ma da; bu hey ke lin, “Kad�köy'ün ta -
ri hi sim ge si tim sah ya da Kad�köy’de tim -
sah lar ya �ad�” id di as�y la ya p�l ma d� �� n� vur -
gu lu yor. Dün yan�n ilk co� raf yac�s� Stra bon,
an tik ça� da At las Ok ya nu su’ndan Hin dis -

tan'a ka dar ge ze rek 17 cilt lik Ge og ra pik ha'y�
ya zar. Bu ki tab�nda da Kad�köy böl ge si ne
ge lir ve ki tab�nda �u bö lü mü ya zar.. “Pon -
tus'un a�z�nda Ma ge ral�lar ta raf�ndan ku rul -
mu� Khal ke don vard�r. De niz den bi raz içer -
de bir p�nar� vard�r bu ran�n. �çin de kü çük
tim sah lar bes le nir ler.” 

Er gin de bu hey ke li ya par ken ken di yo -
ru muy la Stra bon'un ki tab�nda an latt���
Kad�köy'e gön der me yap m��. Ta ma men sa -
natç� yo ru mu. Bu ra da “Kad�köy’de tim sah -
lar ya �ad�” id di as� yok. Ki tab�na, ki tab�nda
an latt��� bö lü me gön der me var. Dün yan�n ilk
co� raf yac�s� Amas ya l� Stra bon'un Kad�köy'e
gel me si, ki tab�nda ko nu et me si ne dik kat çe -
kil mek is ten mi�.. 

Bu ra da po le mik, tim sah ya �a d� tar t�� ma -
s� de �il, ta ma men bir “sa nat ç� yo ru mu” var. 
� BA� KAN ÖZ TÜRK: ‘KA DI KÖY’ÜN

S�M GE S� KÜL TÜR-SA NAT TIR’
Ya �a nan tar t�� ma y� de �er len di ren Ka d� -

köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz türk ise be -
le di ye nin ko nu ya ta raf ol ma d� �� n� vur gu la -
ya rak “Tim sah hey ke li nin ora ya kon ma s� n�n
te mel ne de ni, yi ne bi li ma dam la r� n�n yap m��
ol du �u ara� t�r ma n�n bir so nu cu. Mar ma ra
Üni ver si te si Gü zel Sa nat lar Fa kül te si Bö lü -
mü'nün bir pro je si bu. Pro je yi ge ti rip bi ze

sun du lar, ‘Ka d� köy ta ri hi ne uy gun’ de di -
ler. Ona gö re ka rar ve ri lip kon du. Bu -

gün de yi ne bi li ma dam la r� tar t� �� -
yor ‘tim sah m� ker ten ke le miy -

di’ di ye. Ne olur sa ol sun, tim -
sah ar t�k ora da sim ge ha li ne
gel mi� tir. Bi li ma dam la r� bu -
nu tar t� �a dur sun lar, tar t�� -
ma dan ger çek ler ç� kar. Ama

so nuç de �i� mez” de di.  Tim -
sah hey ke li nin kal d� r�l ma s� gi -

bi bir du ru mun söz ko nu su ol ma -
d� �� n� be lir ten Ba� kan Öz türk, “Pe -

ki sim ge ker ten ke le ise onun hey ke li
ola cak m�?” so ru su na da �u ce va b� ve ri yor:
“Ka d� köy'ün sim ge si ol ma d� �� için bi zi çok
en te re se et mi yor as l�n da. Ka d� köy'ün sim ge -
si, ne bo �a d�r ne ker ten ke le dir ne de tim sah -
t�r. Ka d� köy’ün sim ge si, kül tür dür, sa nat t�r.
El bet te Ka d� köy'ün bir ta ri hi var. Hay van lar
da ya �a m�� t�r ama biz kül tür de, sa nat ta ya da
bir ba� ka alan da bir in sa n� m� z� da ha çok ter -
cih ede riz.” 

Kadıköy,
geçti�imiz

hafta
Çar�ı

içindeki
‘timsah’

heykeli ile gündeme geldi.
Gazetelerde bunun bir yanlı�

oldu�u, Kadıköy’de hiçbir
zaman timsahların

ya�amadı�ı vurgulandı. 
Heykelleri tasarlarken
‘Kadıköy’de geçmi�te

timsahlar ya�adı’ polemi�ine
neden olaca�ına ihtimal

vermedi�ini, sadece
bir sanatçı yorumu yaptı�ını
belirten heykeltra� Prof. Dr.
Ergin, ya�ananlardan dolayı

�a�kınlık duydu�unu söylüyor.

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

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

E-posta: gazetekadikoy@gmail.com
Web:www.gazetekadikoy.com.tr
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Ka dı köy’de tim sah tar tış ma sı!

●  �ule ÖZÇEL�K

Ka d� köy Çar �� içi ne 3 ay r� nok ta ya 2007
y� l�n da konulan hey kel ler, geç ti �i miz
haf ta “Tim sah m� ker ten ke le mi?” tar t�� -

ma s�y la ye ni den gün de me gel di. Top lum ola rak
hey kel ler le ara m� z�n çok da iyi ol du �u  söy le ne -
mez, Ba� ba ka n�n Kars’ta ya p� lan hey ke li “ucu -
be” di ye rek y�k t�r d� �� da he pi mi zin ma lu mu….
Böy le bir or tam da, Ka d� köy’de ki hey kel le rin bu
�e kil de de ol sa gün de me gel me si as l�n da çok da
kö tü bir �ey de �il. Ne de ol sa hey kel ko nu su
gün de me ge lin ce top lum ola rak bel ki bu ko nu -
da ki du yar l� l� �� m�z bi raz da ol sa ar tar.

HEYKELLER, yap�lal� kaç y�l olmu� yap�lan
sadece bir timsah heykeliymi� gibi

sunuluyor. Timsah heykeli tek ba��na ele
al�nmad�. Kad�köy Çar�� içinin 3 ayr�
noktas�nda bölgenin ya�am�na yeni

bulu�ma alanlar� yaratmak üzere, insanlar�n
üstünde oturabilecekleri, birbirleriyle

bulu�abilecekleri, müzik yapabilecekleri bir
dinlenme alan� yarat�ld�. �zleyicinin uzaktan
bakt��� de�il ya�am�na dahil olan heykel

gruplar� tasarland�. �zleyiciyi kat�l�mc� haline
getiren bu uygulamada ana tema bellek.

Kad�köy’e ili�kin bellek için ilk alanda
mitolojik tatta bir alan yarat�lmak istendi ve
Strabon’dan yararlan�ld�, Rum Kilisesinin
önündeki ikinci alanda çar��n�n bugünkü
kullan�m�na referanslar verildi manavlar,

bal�kç�lar, f�r�nlar� hat�rlatan ya�am�n ipuçlar�
kullan�ld� ne yaz�k ki çar��n�n maskotu

Rodi’nin heykelini çald�lar, en k�sa
zamanda yerine koymak istiyorum. Üç

durak üzerine kurgulanan heykel grubunda
teman�n devaml�l���n� sa�lamak üzere, 3.

alanda sembolik Çar�� Kap�s� üstünde çar��
içinde 100 y�ld�r meslek icra eden ki�ilerin

adlar�, onlar� hat�rlamak ve hat�rlatmak,
toplumsal belle�i ya�atmak üzere ta�
bloklar üzerine yontuldu. Bu gruplar
tasarlan�rken heykelleri ya�ama dahil

etmek üzere ça��r�c� unsur olarak özellikle
çocuklar�n ilgisini çekmek ve onlar� heykele

davet etmek üzere bir oyuncak gibi
tasarlanm��, (boyutlar� da ona göredir,

timsah heykeli yapmak isteseydik boyutlar�
ve formu daha gerçekçi seçerdik) bir

eleman olarak yorumlanm�� bir hayvan
figürü kullan�ld�. Sanat; hayat�n, do�an�n

birebir kar��l��� de�ildir, sanatç�n�n
yorumuyla, metaforik ö�eler, semboller

izleyicide yeni sorular ve yorumlar
olu�turmak üzere onlara yeni bir hayal
dünyas� olu�turmak üzere kullan�labilir.

Sanattan korkanlar da
en çok bundan korkarlar. Sanat hayat�

sorgulat�r ve dü�ündürür.”

SÖZ HEYKELTRAŞ
NiLÜFER ERGiN’DE
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