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Zengin Et, Balık ve Meze çe�itlerimizle...
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Bu haftadan,
havadan, sudan

Türkçede anlat�m,
kelimelerin sonuna
gelen eklerle dile

getirilir, yaz�ya
dökülür. Türk
dilinde bat�

dillerindeki gibi
yard�mc� fiiller

yoktur.

MUCİZE TAŞ
ARAGONİT

�� Haberi 11. Sayfada

Bu hafta
gazetelerden
okudu�um

birkaç haberi
yorumsuz olarak
harmanlamaya

çal��t�m; havadan
sudan bir

muhabbetle, haftan�n
özeti bâb�nda…

Türkiye’nin bir an önce H�zland�r�c�
Merkezi’ni kurmas� ve CERN'e üye olmas�

gerekti�ini söyleyen “TFD Prof. �evket Erk
Genç Bilim �nsan� Ödülü” ile “TÜBA Üstün
Ba�ar�l� Genç Bilim �nsan�” ödülünün sahibi

gencecik Profesör Serkant Ali Çetin, ancak bu
sayede Türkiye’nin evrensel boyutta bilgi ve
teknoloji üretebilir hale gelece�ini aç�klad�.

Ya�am�n� Kad�köy’de sürdüren Prof. Dr. Çetin,
ayn� zamanda �sviçre'de bulunan Avrupa
Nükleer Ara�t�rma Merkezi’ndeki (CERN)
deneylerde yer alan bir parçac�k fizikçisi.

MİZ-MIZ

23 Nisan Ulusal Egemenlik
ve Çocuk Bayramı

kutlamaları, Kadıköy’de her
yıl oldu�u gibi bu yıl da

dolu dolu geçecek...
� Haberi Sayfa 14’te

KADIKÖY Belediyesi, çocuklara
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı dolayısıyla, özel bir konser
hediye ediyor. 22 Nisan Pazar günü
Kadıköylü çocukları muhte�em bir
Pinhani konseri bekliyor. Konser,

Park’taki Açık Hava Tiyatrosu’nda saat
18.00’de ba�layacak.

‘Kadıköy’de çocuk olmak
varmış’ diyeceksiniz
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 L
E E�LENCE ve lezzetli

yemeklerin tadına varmak
isteyenleri bulu�turan

yeme-içme festivali Kayra
Restoran Haftası,

13 Nisan’da ba�ladı. Ba�dat
Caddesi'ndeki açılı� partisi
renkli anlara sahne oldu. 
� Haberi Sayfa 10’da

Afiyet olsun istanbul!

CERN’de bir Türk Profesör:
SERKANT

ALi ÇETiN…
SERKANT

ALi ÇETiN…
SERKANT

ALi ÇETiN…
SERKANT

ALi ÇETiN…
SERKANT

ALi ÇETiN…
SERKANT

ALi ÇETiN…

�stanbul Saint Joseph Lisesi’ne 10 metre yüksekli�inde dev bir
Nuh’un Gemisi kuruldu. 15 Nisan’a kadar getirilen tüm oyuncaklar

bu geminin içine konuldu ve 23 Nisan Çocuk Bayramında Van’daki
çocuklara ula�mı� olacak. 

�� Haberi 10. Sayfada

Nuh’un gemisi
VAN’A GiDiYOR

Çocuklara
özel konser

AB içerisinde ‘yerel idarenin sesi’ olan
Bölgeler Komitesi’nin sosyalist

parlamenterleri ile Türkiye’nin sosyal
demokrat belediyeleri, Kad�köy’ün

evsahipli�inde biraraya geldi. Toplant�da,
yeni Anayasa’n�n uzla�ma ve diyalogla
haz�rlanmas� gerekti�i vurgulanarak, bu
Anayasa’da yerel yönetimlere daha çok

yetki ve mali kaynak verilmesi gerekti�ine
dikkat çekildi.

Türkiye’nin AB’ye üyelik sürecinin de
tartı�ıldı�ı toplantıda, Bölgeler

Komitesi Türkiye ile Çalı�malar Grubu
Ba�kanı Fransız Bernard Soulage,

Türkiye’nin AB’ye katılmasını istedi�ini
net bir �ekilde ifade etti. Soulage, “Siz

e�er ülkenizi negatif gösterirseniz,
Sarkozy, Merkel gibi Türkiye’yi AB’de

istemeyenlerin ekme�ine ya� sürülmü�
olacak. Ben, ‘Türkiye’nin Avrupa’ya

ihtiyacı var’ diye dü�ünenlerden de�ilim.
Oysa Avrupa’nın Türkiye’ye ihtiyacı var.
AB, bir Hristiyan kulübü olamaz. Ama
neticede karar verecek olan sizsiniz...”

dedi.dedi. dedi.dedi.�� Haberi 8. Sayfada

Avrupalı sosyalistlerin
Kadıköy buluşması

Avrupalı sosyalistlerin
Kadıköy buluşması

Avrupalı sosyalistlerin
Kadıköy buluşması

Avrupalı sosyalistlerin
Kadıköy buluşması

Avrupalı sosyalistlerin
Kadıköy buluşması

Avrupalı sosyalistlerin
Kadıköy buluşması

Aragonit, yeryüzü
�ifac�s� ve

topraklay�c� bir
ta�t�r. Dünya’ya
uyumlu olarak

do�adaki
korunmay� ve

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

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

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

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

658 00 15

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

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

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

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

KADIKÖY BELEDİYESİ
GÖ NÜL LÜ MER KEZLERİ

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

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

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

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

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

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

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

0216 337 95 25
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KA DI KÖY’DEN
● 23 N�SAN ÇOCUK �ENL���
� Oy na ya Oy na ya Ge lin
Ço cuk lar Re sim Ser gi si
“Ço cuk gö züy le Ata’ya, do �a ya, çev re ye na s�l
ba k� yo ruz, ne ler gö rü yo ruz?” te ma l� re sim ser gi -
si 15–30 Ni san 2012 ta rih le ri ara s�n da CKM Per -
for mans bir ka t�n da ge zi le bi lir. 23 Ni san Pa zar te -
si 16.00’dan iti ba ren Ka d� köy Be le di ye si Ço cuk
Sa nat Mer ke zi ö� ren ci le ri nin kon se ri ve sür priz
gös te ri le ri de iz le ne bi lir.
� Ço cuk Ope ra 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 Or kes tra ve
Ko ro su; ma sal la r� mü zik le an la t� yor. Ço cuk la r�,
Si hir li Flüt, Çiz me li Ke di, Ars lan Kral, Fa re li Kö -
yün Ka val c� s�, Bre men M� z� ka c� la r�, Kül Ke di si,
Pa muk Pren ses ve Ye di Cü ce ler, Uyu yan Gü zel,
Ne �e li Gün ler, K�r m� z� Ba� l�k l� K�z, Si hir baz Oz,
Pi nok yo, Ha en sel ve Gra tel, Kur ba �a Prens’ten
olu �an bü tün ma sal kah ra man la r� n� bi ra ra da gör -
me ye, ope ra sa na t� n� ve ens trü man la r� n� ta n� ma -
ya da vet edi yor lar. “Ço cuk Ope ra s�”, Ka d� köy
Be le di ye si’nin kat k� la r�y la 23 Ni san Pa zar te si
19.00’da Koz ya ta �� Kül tür Mer ke zi’nde üc ret siz
ola rak ço cuk lar la bu lu �a cak. 
� Pop ki do Ço cuk Kon se ri
Pop ki do, 23 Ni san Ço cuk �en li �i kap sa m�n da 2-
7 ya� gru bu ço cuk la ra özel, üc ret siz bir kon ser
dü zen li yor. 21 Ni san Cu mar te si 13.00’te Koz ya -
ta �� Kül tür Mer ke zi’nde dü zen le ne cek olan kon -
se re tüm ço cuk lar da vet li!
� Mo zart ve Pe ri le ri
Kur gu Mo zart’�n do �u mu ile ba� lar. Yüz y�l la r�n en
bü yük ye te ne �i Mo zart do� mu� tur. �l ham pe ri le -
ri ale mi nin en yet kin pe ri le rin den bi ri olan Pe ri çe,
Mo zart’a il ham ver mek için gö rev len di ril mi� tir.
Pe ri çe son de re ce ki bir li ve ken di ne gü ve nen bir
pe ri dir. Mo zart’�n do �u mu nu bek le yen Pe ri çe
gö re ve ba� la mak için ha z�r d�r fa kat bir so run var -
d�r. Mo zart bir tür lü ken di si ni ça ��r ma mak ta d�r.
Mü zi kal, Mo zart ve Pe ri çe ara s�n da ki çe ki� me
üze ri ne ku rul mu� tur. Sah ne �s tan bul’un sah ne ye
koy du �u “Mo zart ve Pe ri le ri”, 23 Ni san Ço cuk
�en li �i kap sa m�n da 22 Ni san Pa zar 13.00’te
Koz ya ta �� Kül tür Mer ke zi’nde oy na na cak. Bi let -
ler 10 TL’den sa t�� ta. 
� Jess Mol ho, “Hep si 1 �n ci” Ya rı� ma sı
Te le viz yon ek ran la r� n�n se vi len ve ço cuk lar ta ra -
f�n dan da il giy le iz le nen ün lü oyun cu/su nu cu su
Jess Mol ho, “Hep si 1 �n ci” ya r�� ma s� ile 23 Ni -
san’da �s tan bul Op ti mum’da mi nik ler le bu lu �a -
cak. 23 Ni san et kin lik le ri bu nun la da bit mi yor;
Ye te nek Siz si niz Tür ki ye 2012 bi rin ci si Ali Ye �i l�r -
mak ve ye te nek li kö pe �i Max, Op ti mum Out -
let’le re ko nuk ola cak. 
Ay r� ca, 21-24 Ni san ta rih le ri ara s�n da da ha bir -
çok e� len ce li ak ti vi te, atöl ye ve sür priz ler Op ti -
mum’da mi nik zi ya ret çi le ri bek li yor ola cak.

● T�YATRO
� Dü dük lü de Kıy ma lı Bam ya
Ko ca n� z� i�e gön der di niz, kol tu �u nu za yer le� ti -
niz, bir sa at on iki da ki ka bo yun ca tüm ga ze te yi
oku du nuz, kah ve ni zi içi yor su nuz, kom �u nuz la
de di ko du ya p� yor su nuz der ken; ka p� n�z ça l� yor
ve evi ni ze geç mi� ten bek len me dik bir ko nuk ge -
li yor. “�s te di �i her �e yi her ke sin yü zü ne pat ta dak
söy le ye cek ka dar ya� l�” olan bu ko nuk evi ni zin
tüm ta� la r� n� sars ma ya ba� l� yor. Al ter na tif Sa nat
Oyun cu la r�’n�n sah ne ye koy du �u “Dü dük lü de
K�y ma l� Bam ya”, 23 Ni san Pa zar te si 20.30’da
Ka d� köy Be le di ye si Ba r�� Man ço Kül tür Mer ke -
zi’nde iz le ne bi lir.   
� Hır sız lar
Ev li lik y�l dö nüm le ri ni kut la yan Ke rem ve Alev çif -
ti, en ya k�n ar ka da� la r� Ümit ve Eda çif tiy le bir lik -
te eve dö ner ler. Dön dük le rin de bek len me yen ol -
mu� tur ve zen gin vil la la r� so yul mu� tur. Bü yük
�ok içe ri sin de vil la la r� n� kon trol eder ler ken h�r s�z
ile kar �� la ��r lar. H�r s� z� ya ka la mak bü yük bir ba �a -
r� dan gi de rek uzak la �a rak çok bü yük bir prob lem
ha li ni al�r. Eric Chap pe’in yaz d� �� oyu nu Öz de mir
Çift çi o� lu yö ne ti yor. Ce mal Hü nal, Ar zu Ya nar -
da�, Onur �e nay, As l� �a hin ve Eser Ali gi bi ün lü
oyun cu la r�n rol al d� �� “H�r s�z lar”, 27 Ni san Cu ma
20.30’da Ka d� köy Be le di ye si Cad de bos tan Kül -
tür Mer ke zi’nde. 
� Böl ge Has ta ne si
Sa va ��n göl ge sin de bir böl ge has ta ne si. Hiç kim -
se nin ta bur cu ola ma d� �� tu haf bir oda. K� r�k dö -
kük bir ame li yat ma sa s�n da, ne� ter le par ça la ra
ay r� lan bal kan top rak la r�. Ve tra ji ko mik bir “Kim -
lik Nak li Ope ras yo nu”. Ma sal lar la-ger çek ler, ya -
z� lan lar la ya �a nan lar ara s�n da s� k�� m�� in san lar…
Ti yat ro Adam’�n sah ne ye koy du �u “Böl ge Has -

ta ne si”, 22 Ni san Pa zar 18.00’de Ka d� köy Be le -
di ye si Koz ya ta �� Kül tür Mer ke zi’nde iz le ne bi lir.
Oyun, 23 Ni san Pa zar te si ve 24 Ni san Sa l� gün -
le ri sa at 20.30’da oyun atöl ye si’nde iz le yi ciy le
bu lu �a cak. 
� 3.Tür den Ya kın �li� ki ler/ Ba� lan gıç
Ya zar U�ur Ulu da�, ye ni oyu nu nu yaz mak is te -
mek te dir an cak ba �a ra ma mak ta d�r. Bey nin de ki
fi kir ler, ne ya p�p edip, ge re kir se onun ha ya t� na s� -
z�p, ona oyu nu yaz d� ra cak lar d�r. U�ur Ulu da�,
Yo si Miz ra hi, Do �a Rut kay gi bi ün lü oyun cu la r�n
rol al d� �� oyun, 25 Ni san Çar �am ba 20.30’da
Koz ya ta �� Kül tür Mer ke zi’nde. 
� Be ni Ye ni den Sev
Genç mi si niz? Or ta ya� l� m� s� n�z? �kin ci ba ha r� -
n�z da m� s� n�z? Ye ni mi a��k ol du nuz? Ni �an l� m� -
s� n�z? Ev li mi si niz? Ay r�l mak üze re mi si niz? Ay r�l -
d� n�z m�? “Be ni Ye ni den Sev”i gör me den ka rar
ver me yin. Alp hon so Pa so’nun 100. ve son oyu -
nu. Çok e� len ce li, a�k üze ri ne de rin ba k�� lar la
do na t�l m�� bir oyun. Ali Poy ra zo� lu Ti yat ro su’nun
sah ne ye koy du �u oyun, 24 Ni san Sa l� 20.30’da
Ka d� köy Be le di ye si Koz ya ta �� Kül tür Mer ke -
zi’nde iz le ne bi lir. 
� Ben Ber tolt Brecht - Ka ba re
Ça �� m� z�n en bü yük ya zar la r�n dan bi ri olan Ber -
tolt Brecht’in �i ir, �ar k� ve öy kü le rin den Gen co
Er kal’�n uyar la d� �� mü zik li ka ba re oyu nun da; Kurt
We ill, Hans Eiss ler, Pa ul Des sa u ve Sar per Öz -
san’�n mü zik le ri e� li �in de dün ya n�n dü ze ni, ka d� -
n�n ko nu mu, sa va� ve ba r�� gi bi ko nu lar da e� -
len ce li ve bir o ka dar da dü �ün dü rü cü bir yol cu -
lu �a ç� k� yo ruz. Gen co Er kal’le bir lik te Tü lay Gü -
nal’�n rol al d� �� oyu nu, 26 Ni san Per �em be
20.30’da Koz ya ta �� Kül tür Mer ke zi’nde iz le ye bi -
lir si niz. 
� �u Kos ko ca Dün ya da �ki Ki �i yiz Ar tık
Mi mi Ko me di k� sa oyun lar pro je si ad� al t�n da ya -
p� lan tek per de ve 60 da ki ka l�k bir �id det ve i� -
ken ce oyu nu… “�u Kos ko ca Dün ya da �ki Ki �i yiz
Ar t�k”, 26 Ni san Per �em be 20.30’da Ka d� köy
Be le di ye si Ha lis Kurt ça Kül tür Mer ke zi’nde iz le -
ne bi lir. 

� Kar man Çor man
Müm taz �� bi lir son de re ce var l�k l� bir i�a da m� d�r.
Bir gün sa ba h�n kö rün de ya n�n da ça l� �an Fet hi
Gü ven ma a�� na zam is te mek için ge lir çün kü
zen gin bir k� z� ba ba s�n dan is te ye cek tir. “�u an
ka zan d� ��m pa ra ev le ne ce �im k� z� mut lu et me ye
yet mez” der. Oy sa is te di �i k�z Müm taz be yin k� -
z� d�r. �s tan bul Kum pan ya s�’n�n sah ne ye koy du �u
“Kar man Çor man”, 21 Ni san Cu mar te si
20.30’da Ha lis Kurt ça Kül tür Mer ke zi’nde. 
� �i ir Gün le ri
Ti yat ro Dü�, Nâ z�m Hik met Ran us ta n�n “mem le -
ket” sev da s� n� oyun la� t� ra rak siz le re su nu yor.
Oyun, 25 Ni san Çar �am ba 20.00’de Ka d� köy
Be le di ye si Ha lis Kurt ça Kül tür Mer ke zi’nde iz le -
ne bi lir. 
� �a kay la Söy ler Hal dun Ta ner
Tür ki ye’ye ka ba re yi ilk ge ti ren ve bu tü rün en ol -
gun ürün le ri ni ve ren us ta ya zar Hal dun Ta ner’in
�a he ser le rin den Va tan Kur ta ran �a ban, Göz le ri -
mi Ka pa r�m Va zi fe mi Ya pa r�m’�n en can al� c� sah -
ne le rin den Ali Er do �an’�n kur gu la d� �� oyun y�l lar
bo yun ca de �i� me den ka lan zih ni ye ti mi zin ac� ta -
raf la r� n� tat l� tat l� hic ve di yor. Ali Er do �an’�n yö net -
ti �i ve oy na d� �� ka ba re, 21 ve 27 Ni san 20.30’da
Ba r�� Man ço Kül tür Mer ke zi’nde iz le ne bi lir. 
� Sa va� tan Ba rı� tan
Bir grup ay d�n-sa nat ç�, te le viz yon için bir di zi ha -
z�r la mak ta d�r lar. Ha z�r la d�k la r� bö lüm le ri han gi
ka na la gö tür se ler il gi gör me mek te, da ha s� d�� -
lan mak ta d�r lar. Bu prog ra m�n ha z�r lan ma s�n da
ba �� çe ken iki ki �i, su nu cu ve mü zis yen bir an -
lam da du ru mu pro tes to et mek ve yap t�k la r� n� bir

yol la kit le ye du yur mak için ti yat ro yu seç me zo -
run lu lu �un da kal m�� lar d�r. Za fer Di per’in yö net ti -
�i ve oy na d� �� oyun da, mü zis yen Ha luk Çe tin de
Di per’e �ar k� la r�y la e� lik edi yor. Oyun, 20 ve 28
Ni san 20.30’da Ka d� köy Be le di ye si Ba r�� Man ço
Kül tür Mer ke zi’nde gö rü le bi lir. 
� Klak son lar Bo ra zan lar ve Bırt lar
Dev let ve te rör ili� ki le ri ni, dev le tin ken di için de ki
çe li� ki le ri ni ir de ler ken eko no mik gü cün po li tik
güç ten da ha et kin ve onun üs tün de ol du �u nu
vur gu la yan oyun ay n� za man da ser ma ye-dev let-
halk üç ge nin de ki ili� ki le ri sor gu lu yor. Oyun, olay -
lar ör gü sü nü fars üs lu bun da ele ala rak e� len ce li
bir an la t�m la se yir ci ye ak ta r� yor. Mo da Sa nat Ti -
yat ro su’nun sah ne ye koy du �u “Klak son lar Bo ra -
zan lar ve B�rt lar”, 24 Ni san Sa l� 20.30’da Ba r��
Man ço Kül tür Mer ke zi’nde. 

� Bir Ka dın Uya nı yor
Ad� Alev, ya �� 45, ça l� �� yor, iki ço cuk lu, dul. Bu -
gü ne ka dar çe yiz san d� ��n da sak la d� �� ne var sa
or ta ya se ri yor. Ön ce Ye �i l�r mak’a an lat t�, son ra
�s tan bul Bo �a z�’na, �im di ka d�n la ra an la t� yor. Ba -
k�n ne ler an la t� yor… Ti yat ro Bo �a zi çi’nin sah ne -
ye koy du �u “Bir Ka d�n Uya n� yor”, 25 Ni san Çar -
�am ba 20.30’da Ba r�� Man ço Kül tür Mer ke -
zi’nde iz le ne bi lir. Bu gös te ri me sa de ce ka d�n la r�n
da vet li ol du �u nu be lir te lim!

● KONSER
� �ki Pi ya no ile Vur ma lı Çal gı lar
20. ve 21. yy. iki pi ya no ve vur ma l� çal g� lar için
ya z�l m�� ba� l� ca öne me sa hip ya p�t la r�n yer al d� ��
bu kon ser, ta rih sel s� ray la bir bir le rin den yir mi ila
k�rk y�l aray la bes te len mi� Türk, Ma car ve Po lon -
ya l� bes te ci le rin eser le ri ni bir ara ya ge ti ri yor. Bir -
bir le rin den çok fark l� es te tik ve tek nik ler ba r�n d� -
ran bu eser ler Türk, Ame ri ka l� ve Po lon ya l� yo -
rum cu la r�n bir lik te ger çek le� ti re cek le ri renk li bir
prog ram olu� tu ru yor. Kon ser, 20 Ni san Cu ma
20.00’de Ka d� köy Be le di ye si Sü rey ya Ope ra -
s�’nda. 
� 23 Ni san Özel Kon se ri /
Su na Kan - �dil Bi ret
Bun dan alt m�� y�l ön ce ç� kar t� lan 6660 Sa y� l�
‘Ha ri ka Ço cuk Ya sa s�’ kap sa m�n da burs lu yurt -
d� �� e�i ti mi ne ilk ola rak �dil Bi ret ve Su na Kan
gön de ril mi� ti… O za ma n�n ‘ha ri ka ço cuk la r�’,
bu gü nün bü yük dua yen le ri Bi ret ve Kan, 23 Ni -
san Ulu sal Ege men lik ve Ço cuk Bay ra m� için bir
ara ya ge le rek Sü rey ya Sah ne si’nde ic ra ede -

cek le ri bu an lam l� ve özel kon ser de Be et ho ven’�n
so nat la r� n� ses len di re cek ler. Kon ser, 23 Ni san
Pa zar te si sa at 20.00’de ba� l� yor. 
� Can da� Or kes tra sı Kon se ri
Can da� Or kes tra s�, sa nat se ver le ri po pü ler ope ra
ar ya la r�n dan ro man tiz me ku cak açan Na po li ten -
le re, unu tul maz mü zi kal ler ve film mü zik le rin den
tut ku do lu La tin �ar k� lar ve Türk çe eser le re ka dar
uza nan bir yol cu lu �a ç� ka r� yor. Kon ser, 22 Ni san
Pa zar 19.00’da Ka d� köy Be le di ye si Cad de bos -
tan Kül tür Mer ke zi’nde. 
� Gi tar Din le ti si
Mi mar Si nan Gü zel Sa nat lar Üni ver si te si’nin li se
3. s� n� f�n da oku yan Ut kan As lan ça l�� ma la r� na
Ka an Umay’la kla sik gi tar ve gi tar tek ni �i, Bed ri
Ka �an Ko çak’la sol fej ve gi tar yo ru mu, Arif De niz
To ker ile elek tro gi tar ola rak de vam edi yor. Er han
Tur na l� ile sa nat yo ru mu ça l�� ma la r� da ya pan
genç sa nat ç�, 21 Ni san Cu mar te si 16.00’da Ka -
d� köy Be le di ye si Ba r�� Man ço Kül tür Mer ke -
zi’nde bir gi tar din le ti si ve re cek. Üc ret siz et kin li -
�e her kes da vet li.
� Mo ha med Farg haly �ki li si:
Mı sır'dan Üm mü Gül süm �ar kı la rı
M� s�r ge le nek sel mü zi �i nin önem li tem sil ci le rin -
den Mo ha med Farg haly ve o� lu Mo ha med Farg -
haly Tür ki ye'yi zi ya ret edip iki haf ta l�k bir kon ser
tu ru ya pa cak lar. Bu tur da �s tan bul, An ka ra, Mer -
sin, Ada na, Tar sus ve Me zit li gi bi kent ler de kon -
ser ve kül tü rel kon fe rans lar ve re cek ler. Farg -
haly'le rin Tür ki ye tu run da ki kon ser ler de M� s�r’�n
unu tul maz �ar k� c� s� Üm mü Gül süm'ün ha ya t� n�n
an la t� la ca �� bel ge sel ler ve su num lar da ya p� la -
cak. Ve Üm mü Gül süm �ar k� la r�n dan olu �an bir
re per tu var ile kon ser ler ve ri le cek. �ki li tur ne kap -
sa m�n da Ka d� köy Gi tar ca fe’de de bir kon ser ve -
re cek. Kon ser, 27 Ni san Cu ma gü nü sa at
21.00’de ba� l� yor. 0216 348 60 55

● 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 dir.
Oku ma Atöl ye si’nde bu haf ta, 24 Ni san Sa l� gü -
nü, Y John Fow les’�n “Fran s�z Te� me nin Ka d� n�”
ki ta b� in ce le ne cek. 

● SÖYLE��
� Ah met Ümit ile Söy le �i ve �m za
Ah met Ümit ye ni ro ma n� “Sul ta n� Öl dür mek”i an -
la t� yor. Ye ni ro ma n�n da gü nü müz de i� le nen bir
ci na yet ten yo la ç� ka rak Fa tih Sul tan Meh med
dö ne mi ne ge ri lim yük lü bir yol cu luk ya pan ya zar,
ta rih le in san ara s�n da ki ili� ki yi ölüm süz bir a�k
üze rin den an la t� yor. Ba� ka rak te ri nin Ka d� köy lü
bir pro fe sör ol du �u ro man ay n� za man da il çe nin
ta ri hi hak k�n da da en te re san bil gi ler ve ri yor. Söy -
le �i ve im za gü nü 21 Ni san Cu mar te si sa at
15.00’te Ka d� köy CKM’de. 
� 5 Kı sa Film ve Söy le �i
De niz Çe tin ta�, yö net ti �i 5 k� sa film le, fark l� 5 ya -
�a m� ken di gö zün den per de ye ta �� yor. 26 Ni san
Per �em be sa at 20.00’de Ba r�� Man ço Kül tür
Mer ke zi’nde ger çek le �e cek film gös te rim le ri nin
ar d�n dan yö net men le söy le �i ger çek le� ti ri le cek. 

● SER G�
� “Yıl maz’ın Yo lu” Yıl maz Gü ney Ser gi si
Y�l maz Gü ney do �u mun 74. y� l�n da özel bir ser -
giy le an� l� yor. 1937’de Ada na’da do �an Y�l maz
Pü tün (Gü ney), li se y�l la r�n da, bi sik le tiy le si ne ma -
dan si ne ma ya on al t� mi li met re lik film bo bin le ri
ta �� ya rak si ne ma ya ilk ad� m� n� atar. Oy na d� ��
film ler de hak s�z l� �a u� ra m�� halk tan in san la r�
can lan d� ran Gü ney, ya p�m c� l� �� n�, yö net men li �i -
ni, se nar yo ya zar l� �� n� ve oyun cu lu �u nu üst len di -
�i Se yit Han/Top ra ��n Ge li ni (1968) fil miy le ile ri de
ken di ad�y la an� la cak olan film tü rü nü or ta ya ç� -
ka r�r. 1982 Can nes Film �en li �i’nde “Ka y�p”
(Mis sing) ad l� film le bir lik te bü yük ödül olan Al t�n
Pal mi ye’yi pay la �a rak Türk si ne ma s� na ta ri hi nin
en önem li ödül le rin den bi ri ni da ha ge ti rir. “Dü -
�ün me den hiç bir in sa n�n her han gi bir �ey ya pa -
bil me si ne im kân yok tur. Ben sa de ce dü �ün dür -
mek is ti yo rum” fel se fe siy le yo la ç� kan Y�l maz
Gü ney’in sa nat ya �a m�n da ka zan d� �� ödül le ri,
kos tüm le ri, film afi� le ri ve özel ya �a m�n dan ke sit -
ler; 22 Ma y�s’a ka dar Ka d� köy Be le di ye si Cad de -
bos tan Kül tür Mer ke zi’nde ser gi le ni yor. 
� Cey da Tır tıl “K’a�ıt” Re sim Ser gi si 
Ka d� köy lü genç res sam Cey da T�r t�l’�n, “K’a��t”
ad� n� ver di �i ki �i sel re sim ser gi si,  21 Ni san Cu -
mar te si gü nü sa at 18.00’de Ka d� köy Hay mat los
Kül tür Sa nat’ta aç� l� yor. Ser gi, 3 Ma y�s’a ka dar
gö rü le bi lir. 
� Ço cuk lar la Ço cuk Kar ma Re sim Ser gi si
El van Kol çak Ök süm’ün fark l� ya� lar da ki ö� ren -
ci le rin den; mi nik res sam la r�n, ken di gö züy le dün -
ya y�, ye ti� kin ho bi gru bu nun, ço cuk la r�n dün ya -
s� n� i� le dik le ri renk li ke yif li 200 par ça ci va r�n da re -
sim den olu �an ser gi si 21-30 Ni san ta rih le ri ara -
s�n da Ka d� köy CKM’de siz ler le bu lu �a cak.
� Be nim Tan gom Re sim Ser gi si
3. Ki �i sel ser gi si ni 20-30 Ni san ta rih le ri ara s�n da
Ka d� köy Be le di ye si Cad de bos tan Kül tür Mer ke -
zi’nde aça cak olan Me lek Ata kan, “�ki Fark l�
Ener ji nin Bir lik te li �i” ola rak ta n�m la d� ��, ha ya t� en
ya l�n �ek liy le özet le yen tan go yu renk le rin bü yü sü
ile tu va lin de an la t� yor.
� Ba ha Öz yük se ler Re sim Ser gi si
Ba ha Öz yük se ler “Ara y��” ad� n� ver di �i ki �i sel re -
sim ser gi si ni, 21 Ni san Cu mar te si sa at 16.00’da
Ka d� köy Be le di ye Ba� kan l� �� Fu aye si’nde aç� yor.
Ser gi, 27 Ni san’a ka dar gö rü le bi lir. 
� Me sut Eren Re sim Ser gi si
Fi gü ra tif res min us ta isim le rin den Me sut Eren'in
ser gi si ne Dü� Yol cu su Sa nat Du ra �� ev sa hip li �i
ya p� yor.  Ser gi 21 Ni san-4 Ma y�s 2012 ta rih le ri
ara s�n da Dü� Yol cu su Sa nat
Du ra ��n da ge zi le bi lir. 0216 386 99 03
� Ümit Min dek Re sim Ser gi si
Ürün Sa nat Ga le ri si'nde 7-27 Ni san ta rih le ri ara -
s�n da Ümit Min dek'in “Yan s� ma lar” isim li se ra -
mik ve su lu bo ya ser gi si iz le ne bi lir.
0216 363 12 80
� Bir sel Bo sut Gür büz Re sim Ser gi si
1964 y� l�n da �DG SA Yük sek Re sim Bö lü mü Ce -
mal Tol lu Atöl ye si'nden me zun olan Bir sel Bo sut
Gür büz, 41. ki �i sel ser gi si ni “Ma vi Ka re ler” se ri -
si nin de va m� ile K� z�l top rak Sa nat Ga le ri si'nde
aç� yor. Ser gi, 7-30 Ni san ta rih le ri ara s�n da gö rü -
le bi lir. 0216 418 38 06
� 3 Sa nat çı, 3 Ba kı�, 3 Bo yut
Ak�n Y�l d� r�m, John Adel man ve Gül bün Sü er -
den’in ta k�, hey kel ve re sim le rin den olu �an ser gi -
si 7-27 Ni san ta rih le ri ara s�n da Eren köy Mut lu
Sa nat Oda s�’nda gö rü le bi lir. 
0216 355 35 87

� Ya vuz Yıl maz Fo to� raf Ser gi si
Fo to� raf sa nat ç� s� Ya vuz Y�l maz, ilk ki �i sel ser gi -
si ni Ka d� köy He ra'da aç� yor. Sa nat ç� n�n “Seyr-i
Me sel” ad l� ser gi sin de çe �it li ti yat ro sah ne le rin -
den çe kil mi� ka re ler yer al� yor. Ser gi, 8 Ni san-8
Ha zi ran ta rih le ri ara s�n da ta kip edi le bi lir.
0216 346 04 13
� Ö� ren ci Se ra mik Ser gi si
Mar ma ra Üni ver si te si Gü zel Sa nat lar Fa kül te si
Se ra mik-Cam Bö lü mü ö� ren ci le ri nin se ra mik
ser gi si 19-26 Ni san ta rih le ri ara s�n da Ka d� köy
Be le di ye si Ha lis Kurt ça Kül tür Mer ke zi’nde gö rü -
le bi lir. Ser gi nin aç� l� �� 21 Ni san Cu mar te si sa at
17.00’de ya p� la cak. 
� “Yan sı la ma lar” Se ra mik ve
Su lu bo ya Ser gi si
Ürün Sa nat Ga le ri si’nde 7-27 Ni san ta rih le ri ara -
s�n da Ümit Min dek’in “Yan s� ma lar” isim li se ra -
mik ve su lu bo ya ser gi si iz le ne bi lir. 
0216 363 12 80
� Dal gın Su lar / Mo ody Wa ters
Sos yal so rum lu luk pro je si için omuz omu za ver -
mi� bir grup sa nat ç� As falt Art Gal lery’de 29 Mart
-25 Ni san ta rih le ri ara s�n da iz le yi ci ye su nu la cak
”Dal g�n Su lar” ser gi sin de  birara ya ge li yor.  Ser -
gi nin or tak te ma s�, �s tan bul’un geç mi� kar �� s�n -
da ki unut kan l� �� ve/ve ya geç mi �iy le bir lik te ya �a -
ma gay re ti... 0216 418 08 06
� 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 Mar t–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

● P�KN�K
� Umut Sen de
AKA-DER Ka d� köy �u be si, “Umut Sen de” ba� l� -
��y la 22 Ni san Pa zar gü nü bir pik nik dü zen li yor.
Ke mer bur gaz �i� li Vak f� Pik nik ala n�n da ger çek -
le �e cek pik nik için üc ret siz oto büs ler kal d� r� la -
cak. Pik nik prog ra m�n da Ah met As lan, P� nar Ay -
d�n lar (Sa�) ve Grup He le sa bu lu nu yor.
Ay rın tı lı bil gi için: 
www.umut sen de.org ve ya 0216 348 92 60
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HEP farklar�m�z oldu bizlerin, birimiz
matemati�e yatk�nd�k, di�eri basketbola,

birimiz çok iyi konu�mac�yd�, di�erimiz çok
güzel yaz�yordu, birisinin gözleri boncuk gibi
maviydi, di�erinin kömür gibi siyah, birimiz

uzun boyluydu di�erlerinden, birimiz en k�sa
boylumuzdu. Birimiz h�zl� ko�ard�, di�er

birimiz çok iyi yüzücüydü. Farklar�m�z vard�
bizim, bize ait olan ve bizim gerçe�imiz olan

ve bizi biz yapan farklar�m�z.
Yar��t�rd�lar bizi sonra, en h�zl� kim ko�ar, en

iyi notu kim al�r, en güzelimiz kimdir, en
zengin kim olur, en iyi okullara kim gider ?

Sonra farkl�l�klar�m�z kimli�imiz olmaya
ba�lad�, ben en iyi yüzücüyüm, ben en

ba�ar�l�y�m, ben en iyi okulda okuyorum…
Bunlar gerçekte kim oldu�umuzu unutturdu,

kendimizden uzakla��p bizim için di�erleri

taraf�ndan tan�mlanan bireyler
olduk. Büyük ba�ar�lar�, birey

olarak kendimize ithaf ederken,
asl�nda ba�kalar�ndan faydaland�k.

Kimli�imiz yerine, farklar�m�z�n
insan� olduk.

Y�llar y�l� süren bu yolculuk birçok
tarih sayfas�na da yans�d�, o

dönemlerde bulundu�un yörenin
etkisi sosyal olarak büyüktü,
de�i�ik dinamiklerde i�leyen

kültürlerde yeti�mi�tik. Amerika
k�tas� ke�fedildi, ticaret ve kazanç ad�na

sömürge devletleri kuruldu. Asya’da da ayn�
�ekilde bu sömürge devletlerinden birçok

ülke faydaland�, kendilerini, ülkelerini,
yap�lar�n� zenginle�tirdiler. Ard�ndan bu

ülkelerin toplumlar�nda bir uyan�� ba�lad�. Bu
farklar�n nedensiz olu�unu anlatan bir uyan��.
Sonra y�llar y�l� o kimlikleri sömüren devletler,

art�k bu konuda e�itli�in sözcüsü oldular.
Buna demokrasi dendi, buna e�it haklar

dendi, buna yeni
dünya dendi… 

�air George Moore,
1900’lü y�llarda o
dönü�üm süreci

ba�lang�c�nda �öyle
demi�ti: “Sonuçta tek
bir �rk var; �nsanl�k.” 

Irk kavram�n�
dikkatlice açmak
gerekli, geçti�imiz
hafta ülkemizde

ya�anan spor müsabakas�ndaki olup
olmad��� teknik olarak incelenen bir hitap

üzerine çok ki�i konu�tu. Irk�ç�l�kla ilgili spor
spikerleri, yorumcular, ö�retim görevlileri,
kurum temsilcileri ve birçok farkl� görevin

yetkilileri…. Bu konu�malarda �rkç�l�k denince
ilk akla gelen ba�l�k ön plana ç�k�yordu:

“Derinizin rengi…”
Oysa �rkç�l�k kelimesinin daha derin bir anlam�
vard�r. Bu kelime bir zümre, olu�um, köken,
varl�k biçimi, seçim ve tercihleri de içine al�r.
Hal böyle olunca �rkç�l���n önüne, daha güçlü
iki kelimeyi almak daha do�ru ve yerinde bir

etki yarat�yor:
Pe�in Hükümlülük – Prejudice

Çe�itlilik - Diversity
�ki kavram� anlamak, �rkç�l���n önünde bir
olgu. Zira �rkç�l�k ile ilgili söylemleri savlar�

kullan�rken kapsamlar�n� bilerek yapabiliyor
muyuz? Bunu dikkatlice incelemek gerekli.
Burada devreye, deri renginin ötesinde, dini

inançlar, görünü�teki benze�iklik -
Asyal�lar�n çekik gözlü olmas�/ k�z�l

saçl� / albumin olunmas�, cinsel
tercihler, sosyal ya�amla

farkl�la�an davran�� biçimleri,
ya�am �ekillerindeki

al���lmam��l�klar asl�nda hepsi bir
ba�l�k alt�ndalar. Liste oldukça

kabar�k, öyle ki �rkç�l�k konusunda
çal��ma yapanlar�n bile birarada
oldu�u 300.000 ki�ilik bir din bile
var (www.uua.org).  Irkç�l��a kar��

gelmek istiyorsan�z i�te tüm bu varolu�lar� da
kabul etmelisiniz. Haliyle pe�in hükümlülük
ve çe�itlilik kavramlar� burada öne ç�k�yor.

Geçenlerde bir arkada��m �ehrin
göbe�inde, bir etnik kökenle ilgili yan

ma�azada çal��an arkada�� ile konu�urken,
onun çok a��r tabirlerini duyunca çok
�a��rm��. Ki�i, bir etnik kökenle ilgili

genellemeler yaparak onlar hakk�nda ileri
geri konu�maktaym��. Konu�ma bitiminde

arkada��m kendi etnik kökenin de tabir
etti�i gruptan oldu�unu söyleyince: “Yok
hay�r, ben seni d���nda tutar�m o zaman”
demi�… Asl�nda bu örnek, bireylerin nas�l

d��ar�dan gelen etkilere itibar ettiklerini,
gerçe�i anlad�klar�nda nas�l dönü�üm

geçirdiklerini gösteriyor. O bireye bu etkiyi
yaratan çe�itlikik ve önyarg� kavramlar�

yerine, �rkç�l�k kavram�n� yerle�tiren, etnik
kökeni bilmeden ya da bilerek kullanan,

sorumluluk sahibi olmas� gereken herkesin

bunu yapmad��� ki�i ve kurulu�lard�r. Hepimiz
birey olarak bu kavram� düzenlemekle, çok

çe�tilili�i kabul etmekle, ön yarg�lardan
kurtulmakla, her tür farkl�l��� oldu�u gibi kabul

etmekle a�abiliriz. Burada görev hiç bir
kuruma, yap�ya, örgüte, etnik kimli�e ya da
az�nl��a dü�müyor. Bu görevde tek sorumlu
ki�i birey olarak sensin, benim… Hayrettin
Karaca’n�n bir sözü ile bitirmek istedim bu
haftay� “Bu dünyay� ben de�i�tiririm”. Evet
sen, ben bunu yapabilirz, ba�kalar�na ve

d��ar�ya bakmadan…
www.understandingprejudice.orgFARKLARIMIZ…

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

SOSYAL
TASARIM
GÜNCESİ

AJANDASIAJANDASIAJANDASIAJANDASIAJANDASIAJANDASI
Kad›köy’de gerçekle�tirilen etkinliklerinizin Gazete Kad›köy Kültür Sanat

Ajandas›’nda yay›nlanmas›n› istiyorsan›z
gazetekadikoy@gmail.com’dan bize ula�tırabilirsiniz.

● Haz›rlayan: Semra ÇELEB�

Ben Ber tolt
Brecht -
Ka ba re

Mozart ve perileri

Ço cuk lar la Ço cuk
Kar ma Re sim Ser gi si
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Öze ti �öy le: Hay dar pa �a pro je si �s tan bul’a
da, ta ri he de iha net tir… Tren le se ya hat
hak k� elin den al� nan hal ka iha net tir…

Bu iha net le re kar �� 11 haf ta d�r Hay dar pa �a
Da ya n�� ma Gru bu, Türk Mü hen dis ve Mi mar
Oda la r� Bir li �i (TMMOB) des te �i ile her pa zar
günü 13.00- 14.00 sa at le ri ara s�n da ga r�n mer di -
ven le rin de ses le ri ni du yur ma ya ça l� �� yor…
TMMOB’ne ba� l� oda lar da “Bu me se le he pi -
mi zin me se le si” di ye rek her haf ta bir bu et kin li -
�e ka t� l� yor.. G� da Mü hen dis le ri Oda s� ile Elek -
trik Mü hen dis le ri Oda s� da ken di mes lek le ri ile
ya k�n dan uzak tan il gi si ol ma d� �� hal de ora da
olu yor.. 15 Ni san Pa zar gü nü düzenlenen 11. et -
kin li �e de ka t� lan Elek trik Mü hen dis le ri Oda s�
(EMO) �s tan bul �u be si Yö ne tim Ku ru lu Ba� ka -
n� Bey za Me tin, bir ba s�n aç�k la ma s� yap t�. Me -
tin, EMO ad� na yap t� �� aç�k la ma da, “20 y� l� a� -

k�n bir sü re dir uy gu la nan an cak son 10 y�l d�r
AKP hü kü met le ri eliy le yay g�n la� t� r� lan özel -
le� tir me-pi ya sa la� t�r ma po li ti ka la r�, ar t�k ta rih -
sel ve kül tü rel de �er le ri mi z, or man la r� m�z, su -
la r� m�z gi bi can l� ya �a m�n en te mel kay nak la r� -
na ka dar uzan d�. El de ne var sa sa t�p sa va rak
büt çe ye ya ma yap ma, �a �aa l� bü yü me ra kam la -

r� aç�k la ma, ‘ç�l g�n’ pro je ler ilan et me, dün ya
eko no mi le ri ara s�n da ilk 10’a gir me he ve si, bu -
gün kü ik ti da r�n için de bu lun du �u per va s�z l� ��n,
fü tur suz lu �u n ze mi ni ni olu� tur mak ta d�r. Ama
bü tün uy gu la nan ve pro je len di ren po li ti ka la r�
sa de ce he ves, tut ku ve ç�l g�n l�k la aç�k la mak
do� ru de �il dir. Her �e yin ar ka s�n da ser ma ye nin
doy mak bil mez kâ r� n� ar t�r ma h�r s�, var olan her
tür lü kay nak ve zen gin li �i al� n�p sa t� la bi lir me -
ta ha li ne ge tir me dür tü sü var d�r” de di.

22 Ni san Pa zar gü nü yi ne sa at 13.00-14.00
ara s� Hay dar pa �a Ga r� mer di ven le rin de 12. et -
kin lik ya p� la cak. Et kin li �in ön cü le ri, “E�er siz -
ler de tren le se ya hat et me yi se vi yor, �eh ri ni ze,
ta ri hi ni ze sa hip ç�k mak is ti yor sa n�z, bir sa ati ni -
zi bi ze ay� r�n” di ye rek, tüm du yar l� �s tan bul lu -
la r�, Ka d� köy lü le ri ve tüm si vil top lum ör güt le -
ri ni 12. et kin lik le ri ne bek le dik le ri ni di le getirdi.

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, 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

320 - 26 N�SAN 2012HABER

HAYDARPAŞA’YA
SAHiP ÇIKIYORUZ…

Ka d� köy Müf tü -
lü �ü ta ra f�n dan
d ü  z e n  l e  n e n

“Sö �üt lü çe� me Kut lu
Do �um �en li �i”, 14
Mart Cu mar te si gü nü ya -
p� lan tö ren le ba� la d�. 

Tö ren de ko nu �an Ka d� köy
Müf tü sü Av ni �a hin, et kin li �e ka t� -
lan la r�n Hz. Mu ham med'in is mi ni �e ref -
len dir di �i ifa de ede rek, “Siz ler gi bi ata la -
r� m�z da de de le ri miz de Pey gam be ri miz'in
isi mi ni �e ref len di re re k A na do lu'yu va tan
yap t�. Ça nak ka le'yi ge çil mez yap t�. Bi zim
ec da d� m�z bun la r� yap t�. Biz de on la ra la -
y�k ol ma ya ça l� �� yo ruz. Bay ra �a ba k�n.
Ren gi �e hit ka n�. Ça nak ka le'ye ba k�n. Ül -
ke nin her kö �e sin den �e hit ler ver dik. Bu
va ta n� va tan ya pan he pi mi zin ka n� var bu
bay rak ta. Bu bay ra ��n göl ge sin de Pey -
gam be ri miz'i an mak için bu lu nu yo ruz”
de di.  Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi
Öz türk de Hz. Mu ham med'in do �u mu nun
bir haf ta bo yun ca çe �it li et kin lik ler le kut -
lan ma s� n�n gü zel bir olay ol du �u nu be lir -
te rek, “Bi ze kar de� li �i, be ra ber li �i, iyi ve
gü zel i� ler yap ma y� em re den bir di nin

men su bu ola rak bir bi -
ri mi zi sev mek zo run -
da y�z. Bu et kin lik ler le
ye ni den ken di mi zi

kar de� lik için de bu la ca -
��z. Ül ke mi zin bu na ih ti -

ya c� var” di ye ko nu� tu.  
Haf ta bo yu sü re cek et kin -

lik ala n�n da buz pa te ni ve ço cuk
oyun alan la r� olu� tu rul du. Buz pa te ni pis -
tin de da ha son ra buz ho ke yi gös te ri si ya -
p�l d�. Ku ru lan aç�k ha va si ne ma s�n da da
“Fe tih 1453” fil mi gös te ri mi nin ya p� la ca -
�� et kin lik te, haf ta bo yun ca zi ya ret çi le re
üc ret siz yi ye cek ve içe cek ik ra m�n da bu -
lu nu la cak, 50 bi nin üze rin de ki tap ve 5 bin
adet fi dan he di ye edi le cek. Bu ara da zi ya -
ret çi ler ara s�n da ya p� la cak çe ki li� so nu cu
10 ki �i um re ye gön de ri le cek. TCDD'den
ki ra la nan Sö �üt lü çe� me Tren �s tas yo nu
çev re si ne et kin lik ler do la y� s�y la 60 a�aç
di ki lip ve la le ler ekil di. Et kin lik ala n�n da
ki tap fua r�, TCDD'nin Hi caz De mir yo lu
Ser gi si, Türk-�s lam Sa nat la r� Ser gi si'nin
ya n� s� ra “Kar de� Top lum”ide ali ne des tek
ve ren si vil top lum ku ru lu� la r� n�n stant la r�
yer al� yor. 

Tarihi Haydarpa�a Garı
projesini durdurmak ve

trenle seyahat özgürlü�ü için
Haydarpa�a Dayanı�ma ve

TMMOB her Pazar günü
saat 13.00-14.00 arası garın

merdivenlerinde bulu�uyor…

Kad�köy’de Kutlu
Do�um �enli�i 
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KR�TON Curi Park� Gönüllüleri, 19
Per�embe günü de “A��k Veysel’i Anma

Toplant�s�” düzenledi. �kinci Bahar Komitesi
Ba�kan� Necla Tezcanl�’n�n konu�mas�yla

ba�layan anma toplant�s�nda, A��k
Veysel’den türküler söylendi; A��k Veysel

hakk�nda söyle�i yap�ld�; ozan�n unutulmaz
türkülerinin sözleri okundu. Kriton Curi Park�

Gönüllü Evi THM Korosu �efi Nurettin
Karaku�’un çald��� saz e�li�inde ve hep
birlikte söylenen türküleri ile A��k Veysel
an�ld�. Gönüllü Merkezi Yönetim Kurulu

üyeleri de etkinli�e kat�ld�.

Eren köy Gö nül lü le ri, Bay ram pa �a Göz Nu -
ru nu Ko ru ma Vak f� üye le ri ne Te mel Afet
Bi lin ci E�i ti mi ver di. Göz Nu ru Vak f� Yö -

ne tim Ku ru lu’nun Mart ay�n da Eren köy
Gö nül lü Evi’ne mü ra ca at edip; has ta ne ça l� �an la -
r� kad ro su na bir te mel afet bi lin ci e�i ti mi ta lep et -
me si üze ri ne, 24 Mart Cu mar te si gü nü e�it men ler
Nil gün Dir gin ve Ay �e gül Se rin ka ya Bay ram pa �a
Göz Nu ru Vak f�’na gi de rek, ko nu hak k�n da bil gi
ver di. Yo �un bir il giy le kar �� la nan e�i ti min de -
vam et me si ta lep edil di. Yö ne tim Ku ru lu Ba� ka n�
ve üye le ri, ve ri len e�i tim le rin pe ri yo dik ola rak
tek rar lan ma s� n� ve ai le le ri nin de bu e�i tim den ya -
rar lan ma s� n� is te di. Afet Ko mi te si’nin ça l�� ma la r�
ay n� h�z da de vam ede cek. 
� T� YAT RO GÜ NÜ’NÜ KUT LA DI LAR

Dün ya Ti yat ro lar Haf ta s� kap sa m�n da,
Eren köy Gö nül lü le ri Ti yat ro Ko mi te si, 3 Ni san
Cu ma gü nü sa at 14.00’te Eren köy Gö nül lü
Evi’nde bir söy le �i dü zen le di. Ba� kan Nes rin
Kay nak’�n ko nu� ma s�y la aç� lan söy le �i nin ko -
nuk la r�; ti yat ro-si ne ma sa nat ç� s� ve ya zar Nur -

can El ver, emek tar si ne ma oyun cu su ve ti yat ro
sa nat ç� s� Ay la As lan can ile mü zis yen-e�it men
Vol kan Ku ya�, ya� mur lu bir gü nü ke yif li soh -
bet le riy le renk len dir di ler. Sa nat ha ya t� na na s�l
ba� la d�k la r� n�, ai le le ri nin kar �� ç�k ma s� na ra� -

men ti yat ro yu na s�l �s rar la seç tik le ri ni ve ba� la -
r�n dan ge çen e� len ce li olay la r�, iz le yen ler le
kar �� l�k l� soh bet ede rek pay la �an ko nuk lar, Vol -
kan Ku ya�’�n mü zi �i e� li �in de söy le �i le ri ni sür -
dür dü ler.

HABER4 20 - 26 N�SAN 2012

KADIKÖY BELEDİYESİ
GÖNÜLLÜLERİ

HAFTALIK ETK�NL�K PROGRAMI
Ba�vuru Tel: 0216 - 346 57 57 / 20 - 29 N�SAN 2012 

KONFERANS, SEM‹NER, SÖYLE�‹ ve PANEL

EV HAYVANLARININ
BAKIMI, HASTALIKLARI

VE BESLENMES�
Veteriner Hekim

Süleyman ERC�N
20.04.2012 Cuma / 14.00

Yer: Kriton Curi Park�
Gönüllü Evi

Düzenleyen: Kriton Curi Park�
Gönüllüleri

23 N�SAN ULUSAL
EGEMENL�K VE ÇOCUK

BAYRAMI
Nevzat Ayazbey �.Ö.O -

�ener Birsöz �.Ö.O
kat�l�mlar�yla

20.04.2012 Cuma / 14.00
Yer: Sahray�cedit Gönüllü

Evi-23 Nisan Park�
Düzenleyen:

Sahray�cedit Gönüllü Evi
ATATÜRK'ÜN

ÖZDEY��LER�, ÜLKÜ
ADATEPE �LE

CANLI SOHBET
Ülkü ADATEPE

20.04.2012 Cuma / 19.30
Yer: Caddebostan Kültür

Merkezi A Salonu
Düzenleyen: Gönüllü E�itim

Ve Dan��ma Merkezi
Proje Koord. Leyla

ÇEL�KEZEN
EBEVEYN TUZAKLARI 2
E�itmen SELEN NAMUR
20.04.2012 Cuma / 14.00
Yer: Erenköy Gönüllü Evi

Düzenleyen: Erenköy
Gönüllüleri

ÇOCUK BALOSU
21.04.2012 Cumartesi /12:00

Yer: Göztepe Gönüllü Evi
Düzenleyen:

Göztepe Gönüllüleri
YA�AMDAN DETAYLAR
FOTO�RAF SERG�S� 

Sergi Süresi: 
21-30 Nisan 2012 aras�
Yer: Kozyata�� Kültür

Merkezi B Sergi Salonu
Düzenleyen: Göztepe

Gönüllüleri Temel Foto�raf
Bilgisi ö�rencileri

23 N�SAN ULUSAL
EGEMENL�K VE ÇOCUK
BAYRAMI KUTLAMASI

23.04.2012 Pazartesi /14.00
Yer : Hasanpa�a Gönüllü Evi

Düzenleyen: Hasanpa�a
Gönüllü Evi

23 N�SAN ULUSAL
EGEMENL�K VE ÇOCUK
BAYRAMI KUTLAMASI

23.04.2012 Pazartesi / 14.00
Yer: Kriton Curi Park�

Gönüllü Evi Düzenleyen:
Kriton Curi Park� Gönüllüleri

DOSTLUK VE SEVG�
Tarih: 24.04.2012 Sal�

Saat: 14.00
Yer: Ac�badem Gönüllü Evi

Düzenleyen:
Ac�badem Gönüllüleri

SUYUN YA�AMIMIZDAK�
YER�, ÖNEM� VE KÜRESEL

AÇIDAN �NCELENMES�
Prof. Dr. �smail PEKER,
Yeryüzü Derne�i Genel
Sekreteri E�itmen Devin

BAHÇEC�
Tarih: 24.04.2012 Sal�

Saat: 14.00
Yer: Caddebostan Kültür

Merkezi B Salonu
Düzenleyen: Feneryolu

Gönüllüleri
SEVG�N�N SES� TÜRK

SANAT MÜZ��� KOROSU
KONSER�

�ef Sadun AKSÜT
Tarih: 24.04.2012 Sal�

Saat: 14.00
Yer: Halis Kurtça Kültür

Merkezi
Düzenleyen: Merdivenköy

Gönüllüleri
SOHBET VE DANI�MA

Uzman, Psikolog, Dan��man
Ay�e ÖZALKU� �AH�N
Tarih: 24.04.2012 Sal�

Saat: 14.00
Yer: Merdivenköy

Gönüllü Evi
Düzenleyen: Merdivenköy

Gönüllüleri Alzheimer
Derne�i ��birli�i ile

23 N�SAN ULUSAL
EGEMENL�K VE ÇOCUK
BAYRAMI KUTLAMASI

Tarih: 24.04.2012 Sal�
Saat: 14.30

Yer: Moda Gönüllü Evi
Düzenleyen: Moda

Gönüllüleri
SEFER GÜLSÜN TÜRK

MUS�K�S� FASIL
TOPLULU�U KONSER�

�ef �eref GÜLSÜN
Tarih: 24.04.2012 Sal�

Saat: 20.00
Yer: Kad�köy Evlendirme

Dairesi
Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri

23 NiSAN ULUSAL
EGEMENL�K VE ÇOCUK

BAYRAMI
24.04.2012 Sal� / 11.00
Yer: �stanbul Modern

Düzenleyen:
Erenköy Gönüllüleri

HAM�T �BRAH�M�YE
OT�ST�K ÇOCUKLAR

E��T�M MERKEZ�
Z�YARET�

25.04.2012 Çar�amba/13.00
Yer: Hamit �brahimiye Otistik

Çocuklar E�itim Merkezi
Düzenleyen: Bostanc�

Gönüllü Evi

NLP SOHBETLER�  
NLP Uzman Ve E�itmeni

Cengiz EREN  
Tarih: 25.04.2012 Çar�amba

Saat: 14.00
Yer: Fenerbahçe Mah.

Gönüllü Evi
Düzenleyen: Fenerbahçe

Mah. Gönüllüleri
SABA TÜRK SANAT
MÜZ��� KOROSU

KONSER�
�ef Muharrem YILDIRIM

Tarih: 25.04.2012 Çar�amba
Saat: 20.00

Yer: Kad�köy Evlendirme
Dairesi

Düzenleyen:
Müzik Gönüllüleri
B�R EVLENME

T�YATRO OYUNU
25.04.2012 Çar�amba 20.30

Yer: Halis Kurtça Kültür
Merkezi

Düzenleyen:
Tiyatro Gönüllüleri

TÜRK�YE KUMBARASI
KAMPANYASI YARARINA

YEMEKL� KERMES
26.04.2012 Per�embe /11.00

Yer: Caddebostan
Bal�k Adamlar Kulübü

Düzenleyen:
Göztepe Gönüllüleri

ZAMANI VE ENERJ�Y�
VER�ML� KULLANMA

YÖNTEMLER�
Kad�öy Kent Konseyi Kad�n

Meclis Ba�kan� Serap ÖREN
Tarih: 26.04.2012 Per�embe

Saat: 13.30
Yer: Zühtüpa�a Gönüllü Evi

Düzenleyen:
Zühtüpa�a Gönüllüleri

ÇEK�M YASASI
Spiritüalist, E�itmen Fulya

AYKAÇ 
Tarih: 26.04.2012 Per�embe

Saat: 14.00
Yer: Fenerbahçe Mah.

Gönüllü Evi
Düzenleyen: Fenerbahçe

Mah. Gönüllüleri
23 N�SAN ULUSAL

EGEMENL�K VE ÇOCUK
BAYRAMI KUTLAMASI

26.04.2012 Per�embe /14.00
Yer: Halis Kurtça
Kültür Merkezi
Düzenleyen:

Merdivenköy Gönüllüleri
ALTAN AKI�IK �LE
���R VE SOHBET

Oyuncu, Yönetmen
Altan AKI�IK

Tarih: 26.04.2012 Per�embe
Saat: 20.00

Yer: Caddebostan Kültür
Merkezi A Salonu

Düzenleyen:
Müzik Gönüllüleri
EVDE HUZUR - 2

NLP Uzman� Sabiha
PARLARDEM�R

Tarih: 27.04.2012 Cuma
Saat: 14.00

Yer: Sahray�cedit Gönüllü Evi
Düzenleyen:

Sahray�cedit Gönüllüleri
���R VE SÖYLE�� GÜNÜ
 Bestekâr-�air-Yazar Erol

GÜNGÖR
�air-Yazar Sabiha

GÜLENLER
Tarih: 28.054.2012

Cumartesi
Saat: 14.00

Yer: Feneryolu Gönüllü Evi
Düzenleyen:

Feneryolu Gönüllü Evi
“VATAN YAHUT S�L�STRE”

OYUNU VE NAMIK
KEMAL'�N ATATÜRK
AÇISINDAN ÖNEM�

E�itimci-yazar
Osman �AH�N

Tarih: 28.04.2012 Cumartesi
Saat: 15.30

Yer: Bar�� Manço
Kültür Merkezi
Düzenleyen:

Göztepe Gönüllüleri
KISA F�LM GÖSTER�M� VE
YÖNETMENLE SOHBET

Tarih: 28.04.2012 Cumartesi
Saat: 20.00

Yer: Ko�uyolu Mahalle Evi
Düzenleyen:

Ko�uyolu Mahalle Evi
DE����M VE DÖNÜ�ÜM

Ya�am Koçu Ufuk TU�UTLU
Ya�am Koçu Ay�e

TU�UTLU
28.04.2012 Cumartesi /14.00

Yer: Caddebostan
Gönüllü Evi
Düzenleyen:

Caddebostan Gönüllüleri
DÜNYA DANS GÜNÜ

29.04.2012 Pazar  / 14.00
Yer: Hasanpa�a Gönüllü Evi

Düzenleyen:
Hasanpa�a Gönüllüleri
D�YABETTE TANI VE

TEDAV�
Konu�mac�: Uzm. Dr.Ay�egül

KARAÇAM
27 Nisan 2012 Cuma/ 14.00

Yer: Suadiye Gönüllü Evi
Düzenleyen: Suadiye

Gönüllüleri
Dr. Rana Be�e Sa�l�k
Poliklini�i ��birli�i ile

�PTAL
An�lar ve Müzik 61

CKM A Salonu
26 Nisan 2012 Saat:20.00

Müzik Gönüllüleri 
etkinli�imiz iptal edilmi�tir.

Fe ner yo lu Gö nül lü Evi’nde �a ir, bes te kâr, ya zar
ve din le yi ci ler, 24 Mart Cu mar te si gü nü

“Dün ya �i ir Gü nü Kut la ma s�” ne de niy le bi ra -
ra ya gel di. 

�a ir-ya zar Sa li ha Gü len ler yö ne ti min de ya p� -
lan et kin li �in söy le �i bö lü mün de “Mü zik ve ede -
bi yat ta ger çek an lam da ka l� c� ol mak ne de mek -
tir?” ko nu su ele al�n d�. Gö nül lü Ba� ka n� Nihal
Ekmekçio�lu’nun aç� l�� ko nu� ma s� n�n ar d�n dan,
ka t� l�m c� lar ta ra f�n dan ko nu ile il gi li  gö rü� ler
aç�k lan d�. Sa hi bi nin is mi nin say g� ile ha t�r lan d� -
��, fark ya ra tan, bir kaç ku �ak son ra da in san lar
ta ra f�n dan il gi gö ren, din le ne bi len, iz le ne bi len,
oku na bi len, sey re di le bi len sa nat eser le ri nin ka l� -
c� ol du �u vur gu lan d�. �k ram l� çay mo la s� n�n ar -
d�n dan et kin li �in �i ir bö lü mün de ise çe �it li ko nu -
lar da �i ir ler oku na rak 21 Mart Dün ya �i ir Gü nü
kut lan d�. 

Et kin lik, 28 Ni san Cu mar te si gü nü sa at
14.00’de bu lu� mak di lek le ri nin kar �� l�k l� ifa de si
ile so na er di.

Feneryolu’nda Dünya Şiir Günü kutlandı

RAS�MPA�A Mahalle gönüllülerinden olu�an 15
ki�ilik bir grup, 29 Mart Per�embe günü Semiha

�akir Huzurevi’ni ziyaret etti. Yetkililerden kurumda
110 ki�inin hizmet ald��� bilgisini alan Gönüller,

yanlar�nda getirdikleri hediyeleri huzurevi sakinlerine
teslim ettiler ve s�cak bir sohbet yapt�lar. Ziyaret

s�ras�nda Huzurevi yetkileri, Rasimpa�a TSM
korosunun mini bir konser vermesinden

memnunluk duyacaklar�n� da belirttiler. Gönüllülerin
bu ziyaretine Kad�köy Ac�badem Hastanesi de

katk�da bulundu.

Müzik Gönüllüleri’nin konuğu Karahan’dı
KADIKÖY Belediyesi Müzik Gönüllüleri’nin
ev sahipli�inde, 28 Mart Çar�amba ak�amı
CKM A Salonu’nda  gerçekle�tirilen “Anılar
ve Müzik” belgesel programının 59.cusuna,

Türk radyo ve televizyonlarının tanınmı�
keman sanatçısı Fikret Karahan konuk

oldu. Son 80 yılın müzik dünyası ve
tarihimizin canlı tanı�ı olan Karahan,

mütevazı ki�ili�i, engin müzik bilgisi ve
derin izler bırakan anılarına yer verdi�i
sohbeti ile büyük hayranlık uyandırdı.

Nesibe Müsevito�lu’nun yapım ve
yönetimini üstlendi�i programda,

sanatçının �efli�ini 15 yıldır üstlendi�i,
Kadıköy Belediyesi Sevgi Musiki Toplulu�u
koristleri; Zeki Çelikyılmaz, Ergül Pamuk,

Ercan Dirican, Firüzan Atakul, Saim
Atsüren, Selcan Yördem, Tevhid Acar,
Hülya Timuçin, Metin Erünsal, Sevim

Alaku� ve Ertu�rul Be�er de birer eser ile
solo konser verdiler. Solistlere saz

sanatçıları Yılmaz Güney (Ud), Canan

Üçhisarlı (Ud), Akif Düzkaya (Ud), Nihat
Sezgin ( Keman), Türkan Kandıralı

(Klarnet), Güngör Kande�er (Bendir) ve Sait
Durgun (Kanun) e�lik etti.

Müzik ile ilgili sohbetinde, taklit edilen
bestelere de�inen Karahan, bu besteleri
“Müstamel na�me” olarak nitelendirdi.
Saadettin Kaynak ve Zeki Müren’e olan

hayranlı�ına; �zmir, Ankara, Erzurum
Radyolarındaki görevlerine, Türki

devletlerindeki konserlerine, Emel Sayın’la
olan 38 günlük turnesine ve Fahrettin

Arslan ile Maksim günlerine ve e�lik etti�i
sanatçılara kadar birçok anısını izleyiciler

ile payla�an Karahan, kendisini hiçbir
zaman tam olmu� kabul etmedi�ini, yeterli

bulmadı�ını ifade etti. Fasıl musikisinin
öncülerinden de olan sanatçı, o

dönemlerde birlikte çalı�tı�ı Sevim
Alaku�’un söyledi�i �arkıdan etkilendi ve
göz pınarlarından birkaç damla gözya�ı
aktı. 1950 Yılında ses kıralı seçilen Fikret

Karahan, gecede, konukların ısrarı üzerine
“Benzemez Kimse Sana”  isimli eseri
yorumladı. Gecenin sonunda Belediye
Ba�kanı Av. Selami Öztürk’ün te�ekkür
plaketi, Nesibe Müsevito�lu tarafından

Karahan’a verildi. Sevgi Musiki Toplulu�u
Korosu ve solistlerin birlikte söyledikleri

�arkılar ile gece sona erdi.

Gönüllülerin
özel etkinliği

KR�TON Curi Park� Gönüllüleri taraf�ndan yap�lan
“Tekerlekli Sandalye” Kampanyas� çerçevesinde

al�nan 34 adet tekerlekli sandalye, Kad�köy
Belediyesi’nce belirlenmi� engelli vatanda�lara, 27

Mart Sal� günü Kad�köy Belediyesi Engelli
Merkezi’nde yap�lan bir törenle teslim edildi. Törene;

engelli vatanda�larla birlikte, Kad�köy Belediyesi
Ba�kan Yard�mc�s� Süreyya Ensari, Kad�köy

Belediyesi Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürü Tülin
Ergüder, Engelli Merkezi Sorumlusu Canan Öner ve
Kriton Curi Park� Gönüllüleri’nden bir grup kat�ld�.
Ayr�ca Canan Öner, gönüllülere Engelli Merkezi’ni

gezdirerek etkinlikler hakk�nda bilgi verdi.
� SEM�HA �AK�R HUZUREV�’N�

Z�YARET ETT�LER
Kriton Curi Park� Gönüllüleri’ni temsilen bir grup
gönüllü, 26 Mart Pazartesi günü Semiha �akir

Huzurevi’ni ziyaret ederek, Huzurevi sakinleri ile
sohbet ederek onlara moral vermeye çal��t�. Huzurevi

Müdür Yard�mc�s� Fevzi Y�rt�k, gönüllülere e�lik
ederek Huzurevi etkinlikleri hakk�nda bilgiler verdi.
Ziyaretin sonunda Huzurevi sakinleri ve Gönüllüler

birlikte �ark�lar söyleyerek e�lendi. 

Tekerlekli sandalyeleri
TESLiM ETTiLER Erenköylüler, ‘Afet’ eğitimi veriyor

‘Anılar ve müzik’ programına katılan keman sanatçısı
Fikret Karahan büyük hayranlık uyandırdı.

Yaşlıları ziyaret ettiler

KADIKÖY Belediyesi Zühtüpa�a Gönüllüleri
ile Kadıköy Kent Konseyi Kadın Meclisi

Sosyal Yardımla�ma ve Dayanı�ma
Çalı�ma Grubu üyeleri, 22 Mart Per�embe

günü, ya�lılara saygı haftası etkinlikleri
kapsamında, Kayı�da�ı Darülacaze’deki

kimsesiz ve bakıma muhtaç ya�lıları ziyaret
ettiler. Darülacaze konferans salonunda,
Sosyal Hizmetler Komitesi Ba�kanı I�ık

�ahinalp ve Gönüllüevi Sorumlusu Melek
Bozdo�an’ın konu�malarıyla ba�layan

etkinlik, Hande Göreci’nin �iir okumasıyla
devam etti. Mustafa Gök yönetimindeki

Zühtüpa�a Gönüllüleri Türk Sanat Müzi�i
korosunun verdi�i konsere salondaki
konuklar da e�lik ettiler. Daha sonra,

fuayede gönüllüler ve Kadıköy Kent
Konseyi Kadın Meclisi tarafından getirilen
yiyecekler, konuklara ve gönüllülere ikram

edildi. Son olarak Darülacaze’de
ya�ayanlar tarafından üretilen el i�i ve

ah�ap boyama sergisi gezilerek
Gönüllüevi’ne geri dönüldü. Darülacaze’de
kalan bir grup ya�lı, Darülacaze yönetimi

tarafından belirlenen bir tarihte Zühtüpa�a
Gönüllüleri’ni ziyaret edecekler.

� HAYVAN BARINA�I’NA Z�YARET
Kadıköy Belediyesi Zühtüpa�a Gönüllüleri
Çevre Komitesi organizasyonuyla, 28 Mart

Çar�amba günü, gönüllüler ve halkın da
katılımıyla, Kadıköy Belediyesi Geçici
Hayvan Bakım Merkezi’ne bir ziyaret
gerçekle�tirildi. Oradaki görevliler ve

gönüllüler tarafından daha önce  bildirilen
ihtiyaçlar do�rultusunda, toplam 228 kutu

köpek ve kedi konservesi, 40 kilo kuru
mama, ameliyatta kullanılmak üzere jilet,
ilaçlar ve gönüllüler tarafından toplanılan

gazeteler, merkez görevlilerine teslim
edildi.  Gönüllü Evi’ne daha önce

hayvanseverler tarafından bırakılan
mamalar da barına�a teslim edildi.

Hayvanlara yardım etmek isteyen gönüllü
ve hayvanseverler barına�a, palet, mama,

ilaç ve gazete bırakarak katkıda
bulunabilirler.

Ya�lılara saygı haftası etkinlikleri
kapsamında, Kayı�da�ı

Darülacaze’deki kimsesiz ve bakıma
muhtaç ya�lıları ziyaret eden

Zühtüpa�a Gönüllüleri, Kadıköy
Belediyesi Geçici Hayvan Bakım
Merkezi’ne de destek verdiler.

Aşık Veysel’i anma toplantısı
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Sah ra y� ce did Muh ta r� Se val Öz kan ta ra f�n -
dan ma hal le nin or tak so run la r� n�n be lir len -
me si, il gi li ku ru lu� lar la ma hal le sa kin le ri -

nin de ka t� l� m� ile da ha et ki li ile ti �im ile çö züm -
le rin sa� lan ma s� için ba� la t� lan so kak top lan t� la r�
ta mam lan d�.

1 Ni san Pa zar gü nü Göz cü ba ba Li se -
si’nde ya p� lan top lan t� da va tan da� la r�n prob -
lem le ri nin, “oto ga le ri le ri nin kal d� r�m la r� ve
yol la r� i� gal ede rek, so kak la r� kir let me le ri”,
“oto park ha li ne ge len so kak lar”, “so ka �a ku -
ru lan cu mar te si pa za r�” ve “ar tan baz is tas -
yon la r�” gi bi ko nu lar da yo �un la� t� �� be lir len -
di. Ata türk Cad de si ile E-5 Ye ni sah ra gi ri �in -

de tra fi �in ar t�k ta ma men ki lit len di �i, Met ro
du ra �� n�n aç�l ma s� ile bu ra da ki tra fik yü kü -
nün da ha da ar ta ca �� ve bu so ru na acil çö züm
üre til me si ge rek ti �i ko nu su na da dik kat çe -
kil di. Ay r� ca ma hal le de bu lu nan bo� ara zi le -
rin ön ce lik li ola rak ço cuk lar, genç ler için
spor te sis le ri, kül tür mer ke zi, kü tüp ha ne ola -
rak de �er len di ril me si ko nu la r� öne ç�k t�. Ba� -
la t� lan ve plan la nan sos yal pro je ler den de
bah se di len top lan t� da, özel lik le �e ner Bir söz
�l kö� re tim Oku lu ö� ren ci le ri ile sos yal so -
rum lu luk pro je si kap sa m�n da ma hal le de ya -
�a yan ya� l�, has ta, ih ti yaç sa hi bi ki �i le re ya p� -
lan zi ya ret ler den hem va tan da� la r�n, hem ö� -
ret men, ö� ren ci le rin ve ve li le rin mem nu ni ye -
ti ile dü �ün ce le ri ak ta r� la rak,  bu pro je le rin
yay g�n la� t� r�l mak is ten di �i nin de al t� çi zil di.

� MA HAL LE MEC L� S�
OLU� TU RU LU YOR

Muh tar Öz kan, Ma hal le Mec li si olu� tu -
rul ma s� pro je si ni ta mam la mak tan duy du �u
he ye ca n� da be lirt ti. Gü nü müz de 40-50 bin
nü fus lu ma hal le yi bir muh tar ve ih ti yar he ye -
ti nin yö net me si nin zor luk la r� na dik kat çe ken
Öz kan, bu ne den le so kak tem sil ci le rin den
olu �an bir ma hal le mec li si olu� tur duk la r� na
de �in di. Bu �e kil de her tür lü prob le mi an�n da

ha ber al mak ve he men il gi li le re ile til me si ni
sa� la ya rak çö zü me gi dil me si nin da ha ko lay
ola ca �� n�n al t� n� çiz di. Ay r� ca ma hal le sa kin -
le ri nin ken di so run la r� n�n çö zü mün de ken di -
le ri ni bir pay da� ola rak gör dük le rin de sa� la -
ya cak la r� kat k� ve si ner ji nin ma hal le ye ge ti -
re ce �i kat k� n�n bü yük ola ca �� n� dü �ün dü �ü nü
söy le di. Yak la ��k 60 so kak ve 1000 ka dar bi -
na y� do la ��p, yö ne ti ci le riy le gö rü �üp top lan t� -
ya da vet et ti �i ni, or tak so run la r� olan grup lar
ha lin de so kak sa kin le ri nin ka t� l� m� ile al t� ay -
r� top lan t� ya p�l d� �� n� ha t�r la tan Öz kan,  Ma -
hal le Mec li si aç� l� �� n�n 22 Ni san  Pa zar gü nü
Koz ya ta �� Kül tür Mer ke zi'nde 14:00-16:00
sa at le rin de ya p� la ca �� n� da aç�k la d�.

● Mustafa SÜRMEL�
�ehit Polis Aileleri, �stanbul

Yelken Kulübü’nde düzenlenen
yemekte biraraya geldi. Kadıköy �lçe

Emniyet Müdürlü�ü ile Kadıköy
Emniyet Hizmetleri Derne�i (KEMYAD) tarafından

organize edilen yeme�e; Kadıköy Kaymakamı Hasan
Karahan, �stanbul Anadolu Cumhuriyet Ba�savcısı

Kemal Canbaz, Kadıköy Cumhuriyet Ba�savcısı Ekrem
Aydıner, Kadıköy Belediye Ba�kanı Av. Selami Öztürk,
Kadıköy �lçe Milli E�itim Müdürü Fer�at Ayar, Kadıköy

Belediye Ba�kan Yardımcısı Hulusi Özocak ve
Kadıköy’ün ileri gelen birçok önemli ismi katıldı. 

� �EH�TLER UNUTULMAYACAK
Kadıköy Kaymakamı Hasan Karahan
ile Kadıköy �lçe Emniyet Müdürü
Hakan Boydak, günün anlam ve
önemini belirten konu�malarında

vatanın birlik ve bütünlü�ü için görevi
ba�ında �ehit dü�mü� emniyet
mensuplarının hiç unutulmayaca�ını,
hep ya�ayaca�ını belirttiler. �ehit olan
emniyet mensuplarının ailelerinin yanı
sıra emekli emniyet mensuplarının da

katıldı�ı yemekte Kaymakam Karahan ve
Emniyet Müdürü Boydak, �ehit aileleriyle

yakından ilgilendiler ve onları teselli ettiler. 
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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

� Eski Yunan Tarihöncesinden
Helenistik Ça�’a

� Thomas R. Martin
� Çeviren: Ümit Hüsrev Yolsal
� Say Yayınları

Etkileri bugün hâlâ süren ve kökenleri
günümüzden yakla��k 3500 y�l
öncesine uzanan Eski Yunan
uygarl���, felsefeden siyasete,
sanattan bilime ve edebiyata kadar
her anlamda özgün ve tarihsel
temellere sahip bir kültür olarak
insanl�k tarihinin en önemli
parçalar�ndan birisini olu�turur.
Eski Yunan’�n tarihsel arka plan�ndan
ba�layarak çan e�risi
metoduyla Eski Yunan
tarihinin en önemli dönemi
olan orta dönemine a��rl�k
veren kitap, genellemelere
ula�maktan öte öncelikle
foto�raf�n tamam�n� ortaya
koymay� amaçl�yor. Bu
konudaki pek çok kitab�n
aksine Geç Ta� Ça��’ndan
ba�layarak, Tunç Ça��,
Yunan Karanl�k Ça��,
Arkaik Ça� ve Yunan
Klasik Ça��’n�n ard�ndan
Helenistik Ça� ile sona
eriyor.
Dönemsel ve tematik olarak
ayr�nt�lar�na inildi�inde her biri ayr�
ayr� ve derinlemesine incelenmeyi hak
eden Eski Yunan tarihine giri� niteli�i
ta��yan Eski Yunan kitab�, yol
gösterici bir haritan�n hiçbir kilit
noktas�n� aç�kta b�rakmaks�z�n
okurlar�n zihninde Eski
Yunan’�n ne oldu�una dair
bütünlüklü bir kavray��
olu�turacak.
� Antropoloji
Kültürde ve Toplumda
Teorik Uygulama

� Michael Herzfeld
� Say Yayınları

“Harika bir kitap…
Antropoloji her ku�akta çı�ır
açıyor. Bu parlak inceleme
size antropolojinin nereden
geldi�ini de�il, nereye

gitmesi gerekti�ini ve nereye
gitti�ini söylüyor. Muhte�em bir
yayıncılık olayı.”/Mary Douglas,
Londra Üniversitesi
“�a�ırtıcı ve sıra dı�ı bir kitap!

Hem kolektif hem de bireysel bir
çalı�ma. Herzfeld, bir yandan
meslekta�larının çalı�malarını
kendisininkiyle birle�tirmede bir
ustanın hünerini sergilerken, bir
yandan da bu çalı�maları bertaraf
edip ba�ka yöne çeviriyor. Bunun gibi
daha fazla ‘ders kitabı’
olmalı.”/Marilyn Strathern, Cambridge
Üniversitesi
� Antropoloji Kültürde ve 
Toplumda Teorik Uygulama

� Michael Herzfeld
Sosyal ve kültürel antropolojinin genel
bir görünü�ünü sunmak üzere

UNESCO’nun
sponsorlu�unu yapt���
uluslararas� bir projeye
dayanmaktad�r. S�radan
bir ders kitab� olmamakla
birlikte bu kitap teori ile
pratik, hümanist ve
bilimsel yakla��mlar ile
sembolik ve materyalist
perspektifler aras�ndaki
“etkin orta yolu”
ara�t�rmaktad�r. Ünlü
antropolog Michael
Herzfeld geleneksel
düzeni reddederek
alanlar�nda uzman çe�itli

ki�ilerle yapt��� i�birli�i do�rultusunda
sosyal ve kültürel antropolojinin
ayd�nlatt��� yöntemlerle ilgili kapsaml�
bir sohbet ortam� olu�turmu�tur.
Bu kitap yaln�zca akademik bir
disiplini tan�makla kalmay�p
antropologlar�n �rkç�l�k ve di�er

ho�görüsüzlük
formlar�n�n ele�tirisinde
öncü bir rol oynamas�na
olanak sa�layan teorik
ve etik yükümlülüklere
de dikkat çekmektedir.
Herzfeld’in aktard���
geni� kapsaml� konular,
ö�rencilere antropoloji
alan�na ili�kin çok
önemli bir genel bak��
sa�lamaktad�r. Tüm
bunlar aras�nda belki de
en önemlisi, ileti�imin ve

irtibat�n son derece yo�unla�t��� bir
dönemde bu kitab�n kültür ile toplum
karma�alar� kar��s�nda okuyucular�n
gözlerini açaca��d�r.
� Sinemada Anlam ve Anlatım

� O�uz Adanır
� Say Yayınları

“Anlam nedir? Anlam kavramının
tanımı ya da açıklaması nasıl
yapılabilir? Sinematografik açıdan
anlam
incelemesi
nerede ba�lar,
nerede biter?
Bütün bu ve
benzeri
soruların
yanıtlarını
verebilmek
gerçekte
oldukça güç
bir i�tir.
Çünkü bunun
için felsefe,
din, toplum,
kültür,
dilbilim, anlambilim tarihi konusundaki
çalı�maları bilmek ve sentezlemi�
olmak gerekir. Ancak bu düzeyde bile
olsa, yine verilebilecek bir ilk yanıt
vardır. E�er kültür, insanın delili�ini
kontrol etme sanatıysa, dü�ünüp
konu�maya ve yazmaya
ba�landı�ından bugüne insanın
‘anlam’ yaratma ve üretmekten ba�ka
bir �ey yapmadı�ı söylenebilir. Çünkü
dinler ve inançlar, yasalar ve kurumlar,
gelenek ve göreneklerin tümünün
kökeninde ‘anlam’ sorunu
yatmaktadır. Tüm mitolojilerin amacı,
evrende yapayalnız oldu�unu
dü�ünen insanı rahatlatıp çıldırmasını
engellemek ve ölüme (aynı zamanda
kaderine) boyun e�erek ya�amını
sürdürmesini sa�lamaktır.”/O�uz
Adanır
Sinemada Anlam ve Anlat�m,
psikolojik ya da simgesel bir anlam
ta��y�c�s� ya da aktar�c�s�
diyebilece�imiz sinema ile anlam ve
anlat�m ili�kilerini çok boyutlu ve
birçok farkl� yönden ele almaktad�r.
Genel olarak s�n�rland�r�lmaya çal���lan
anlam ve anlat�m�n sineman�n
imkânlar�yla nas�l sonsuz say�da
anlam ve anlat�m biçimine
dönü�ebildi�ini ayr�nt�l� biçimde
ortaya koyar. Zihniyet, Sanatsal
Anlat�m ve Sinema ili�kileri; Britanya
Hastanesi ve Faize Hücum filmlerinin
örneklendirilmesiyle ele al�nan filmsel
anlat�m süreçleri ve Türk Sinemas�nda
Anlam Sorunlar�n�n ele al�nd��� üç ana
bölümden olu�maktad�r. 

KÖ�ES�K�TAP
Hazırlayan: Ula� YILMAZ

ulas1980@gmail.com

SERi iLANLAR 

Şehit aileleri bir aradaydı

Emniyet Te�kilatı’nın kurulu�unun
167. yılı dolayısıyla düzenlenen
etkinlikler kapsamında �ehit
emniyet mensupları anıldı.

Sahrayıcedid’de mahalle toplantısı
Mahalle sakinlerinin muhtarla

bulu�ması, görü� ve �ikâyetlerini
iletmesi amacıyla Sahrayıcedid’te
düzenlenen toplantıda konu�an

Mahalle Muhtarı Seval Özkan, bu
tür toplantılara katılımın artmasının

sorunların çözümünü
hızlandıraca�ını söyledi. 

Kad�köy Belediye Ba�kanl���’ndan al�nan
25.03.2005 tarihli F 91754 numaral� makbuz

kaybolmu�tur. Hükümsüzdür. 

H-915578 no’lu makbuzu kaybettim
Hükümsüzdür. Kür�ad AYDIN

G/514523 no’lu 2008 tarihli ve H/264959 no’lu
2012 tarihli, Kad�köy Belediye Ba�kanl���’ndan

al�nan makbuzlar kaybolmu�tur. Hükümsüzdür.
Muharrem TURAN
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Dün ya ça p�n da ki mü -
zik ele� tir men le ri ta -
ra f�n dan “ke ma n�n

genç di va s�” ola rak ni te len -
di ri len Bur cu Gö ker, her y�l
ol du �u gi bi bu y�l da 11
üni ver si te yi kap sa yan bir
prog ram la Tür ki ye tur ne si -
ni ger çek le� ti ri yor.

Bur cu Gö ker, Tür ki ye li
bir sa nat ç� ola rak kla sik
mü zik dün ya s�n da ba �a r� lar
el de et me nin gu ru ru nu ken -
di in san la r�y la pay la� mak -
tan son de re ce mut lu luk
duy du �u nu be lir ti yor. 

Gö ker’e gö re sa na t�n da -
ki ba �a r� n�n s�r r�; iyi e�i tim,
di sip lin li ça l�� ma ve mo ti ve
eden ya k�n çev re ol du �u
ka dar, do �up bü yü dü �ü ve
her y�l zi ya ret ede rek duy -
gu la r� n� bes le di �i Tür ki ye
co� raf ya s�.

Gö ker’in ke man so list li -
�i nin ya n� s� ra so lo ke man,
so lo pi ya no, yay l� saz lar al t� -
l�, or kes tra, flüt-ke man-pi ya -
no-çel lo dört lü sü için bes te -
le ri de bu lu nu yor.1998 y� l�n -
dan bu ya na bes te ya pan sa -
nat ç� n�n yü ze ya k�n bes te si
bu lu nu yor. “Mü zi �in ama c�;

in san lar din le sin di ye ya p�l -
ma s� d�r. Ka pa l� ka p� lar ar -
d�n da ya p� lan mü zi �in hiç -
bir fay da s� ol maz. Ül ke -
miz de kon ser im kân la r� n�n
az l� �� n�n ya n� s� ra genç le ri -
miz de kon ser yap ma ce sa -
re ti nin az l� �� da kon ser yap -
ma im kân la r� n� k� s�t l�yor.
Ben ina n� yo rum ki, ger çek -
ten kon ser yap mak is te yen
mü zis yen, kon ser ya pa cak
me kâ n� her za man bu la bi -
lir” di yen sa nat ç�, kon ser
tur ne si ni bu dü �ün ce le ri ni
do� ru lar �e kil de or ga ni ze
edi yor.

2012 Tür ki ye tur ne si
için yep ye ni bir re per tu var
ha z�r la yan Gö ker’e kon ser -
le rin de, ay n� za man da e�i
olan Ame ri ka l� pi ya nist
Eric Jen kins e� lik edi yor.
�s tan bul’da dört kon ser ve -

re cek Gö ker’i, 20 Ma y�s’ta
Kar tal Bü lent Ece vit Kül tür
Mer ke zi’nde, 21 Ma y�s’ta
Y�l d�z Tek nik Üni ver si te -
si’nde, 24 Ma y�s’ta Bah çe �e -
hir Üni ver si te si Fa z�l Say
Sah ne si’nde ve 26 Ma y�s’ta
I��k Üni ver si te si’nde din le ye -
bi lir si niz. 

6 20 - 26 N�SAN 2012 SANATKÜLTÜR

ürk çe de an la t�m, ke li me le rin so nu na
ge len ek ler le di le ge ti ri lir, ya z� ya dö -
kü lür. Türk di lin de ba t� dil le rin de ki gi -

bi yar d�m c� fi il ler yok tur. Söz cük ler, ek ler -
le �e kil den �ek le gi rer ve an lam ka za n�r.

El bet düz gün bir ifa de için hem ke li -
me le rin özen le se çil me si, hem de ek le rin
yer li ye rin de kul la n�l ma s� ge re kir… Düz -
gün ifa de den kas te di len, di lin man t�k l�,
an lam l� ve ya z�m ku ral la r� na uy gun kul la -
n�l ma s� d�r. Yak la ��k yir mi be� y�l d�r di ye -
lim; gün lük ha yat ta özel lik le ko nu� ma di -
lin de dik kat eden le rin ra hat ça göz lem le -
di �i bir s�� la� ma ve de for mas yon ar tan
bir h�z la yük se li yor. Bu nun ne ya z�k ki ya -
z� di li ne de yan s� d� �� gö rül mek te dir.

Bir çok söz cük, hem yer li yer siz hem
de yan l�� ola rak kul la n�l mak ta d�r. Bun da
ih ti mal e�i tim sis te min de ya z� l� an la t� m�n
ye ri ni “test” yön te mi ne b� rak ma s� n�n da
ro lü var d�r. Ar t�k ço cuk lar ve genç ler e�i -
tim a�a ma la r�n da edin dik le ri bil gi le ri s� -
nav lar da ya za rak de �il, yal n�z ca bir çar p�
i�a re ti ko ya rak gös te ri yor lar… Dik kat!
Ya ni ö� ren dik le ri ni ya z�y la ifa de et mek -
ten mah rum ka l� yor lar.. Ge rek söz lü, ge -
rek ya z� l� an la t�m, in san la r�n dü �ün ce le ri -
ni dü ze ne so ka rak ba� ka la r� na ilet me si
de mek tir. Düz gün an la t�m, dü �ün me ye -
ti siy le ba� lan t� l� d�r. Yük sek en te lek tü el
an la t�m di li ni; ya da ede bi di li bir ya na b� -
ra ka l�m. Gün de lik ve ba sit ya z�� ma lar da
bi le di lin kul la n� m� in san lar ara s�n da ile ti -
�i mi, çev rey le il gi yi, du yar l� l�k la r� et ki le yen
bir fak tör de �il mi dir? Ço �u in san mek -
tup yaz ma y� ha t�r la ma d� �� gi bi, di lek çe
yaz ma y� bi le be ce re mez ha le dü� mü� gi -
bi dir.

Dö ne lim git gi de ar tan dil yoz la� ma la -
r� na; sav ruk yan l�� kul la n�m la ra… Bir kaç
ör nek ve re lim… “Ol duk ça” ke li me si ne -
den se “çok” ye ri ne kul la n�l ma ya ba� lan -
d�. Ol duk ça, “bir hay li” ve ya “epey ce”
an la m�n da d�r. Bu söz cü �ün “çok” ye ri ne
kul la n�l ma s� n�n se be bi ne ola bi lir? Bu
özel lik le k� s�r ve özen siz TV Türk çe si nin
or ta ya sal d� �� bir yoz la� ma ürü nü dür. Bir
di �er ga rip lik “olay” söz cü �ün de dir…
Olay ar t�k bir çok fii lin, ey le min ye ri ne kul -
la n� lan, dü �ün ce tem bel li �i nin ürü nü bir
söz cük ha li ne gel di… “As l�n da” ke li me si
ise, ge rek li ge rek siz; ade ta dol gu mal ze -
me si ola rak kul la n� l� yor. Hat ta bir çok aka -
de mis yen s� fat l� kim se, te le viz yon lar da
dü zen le nen bit mez tü ken mez tar t�� ma
prog ram la r�n da sö ze “as l�n da” ile ba� la -
y� ve ri yor… Böy le ba� la y�n ca aca ba o da -
ki ka ya ka dar ko nu �u lan lar uy dur ma m�y -
d�; ger çek de �il miy di di ye dü �ün mek ge -
rek mez mi? “As l�n da”lar la dik kat edin, ne
gü lünç ol du �u nu an la ya cak s� n�z.

Bir de di le asa lak olan “m�z-miz” ta k� -
s� var. Ka ra yo lun da gi di yor su nuz, söz
ge li miz Na zil li ve ya Kon ya’ya yak la �� yor -
su nuz. Bir den bi re bü yük bir lev ha, üze -
rin de “Na zil li M� ZE Ho� gel di niz” ya da
“Kon ya MI ZA…” ya z� s� n� okur su nuz…
Te le viz yon da ye mek ta ri fi; a� ç� ha n�m ve -
ya bey ko nu �u yor, “ka ra bi be ri M� Z� al� yo -
ruz, zey tin ya �� MI ZI ek li yo ruz” vb… Yi ne
te le viz yon da dok tor: “ön ce sa bah yü rü -
yü �ü MÜ ZÜ ya p� yo ruz; son ra kah val t� MI -
ZI edi yo ruz”… Ta bi i “elek tro MU ZU çek -
tir mek; ila c� MI ZI za ma n�n da al mak” di ye
de vam ede bi lir si niz. “Du �u mu zu al mak”
gi bi s�k rast la nan de yi� le ri unut ma ya l�m.
Ör nek le rin so nu yok.

Bu ra da ki “m�z-miz” ek le ri nin ge re �i
ne? Ne den “Kon ya’ya Ho� gel di niz” de �il
de “MIZ”a ho� gel di niz? Kon ya ile il gi li bir
ai di yet so ru nu mu var? Gü ya iç ten lik li bir
ifa de… Bu ha ma si an la y� ��n “mil le ti miz,
ül ke miz, co� raf ya m�z, ta ri hi miz” ses le -
ni� le ri ar t�k ku lak lar da yer et mi� tir. Tür ki -
ye M�Z ye ri ne Tür ki ye’nin de nir se, aca ba
sev gi nok san l� �� m� olur? Ya da mil le ti -
M�Z ye ri ne mil le tin de nir se?

M�z ve miz, bu kul la n�m la r�y la ken di
ken di ne ses le nen ka pa l� bir ruh ha li nin
ifa de si mi dir di ye dü �ün me li… Bir de
“ken di ne iyi bak” mi sa li özen ti ve tak lit
dil baz l�k lar var ki, o ba� ka bir ya z� ko nu -
su dur.

Ha ber ya z� c� la r� n�n ve spi ker le rin deh -
�et li bir an la t�m �ab lo nu da “ma sa ya ya -
t�r mak”. Bir ha ber bül te nin de bi le, bir kaç
ko nu nun ma sa ya ya t� r�l d� �� n� i�i te bi lir si -
niz. Her hal de her gün çe �it li rad yo ve te -
le viz yon ya y� n�n da bu ifa de yi on-on be�
de fa i�i te bi lir si niz… “�n ce le ni yor, ara� t� r� -
l� yor, ir de le ne cek, ay r�n t� la r�y la ele al� na -
cak” vb. ifa de le ri kul lan ma ya ne ge rek
var? Ma sa ya ya t� r�r s�n bi ter. Ez ber ci lik
du rur ken zah me te gir me ye de� mez! 

Di li ve ifa de yi, dü �ün ce yö ne tir. Bi linç
i�i dir. �fa de zih ni bir fa ali yet tir. Bi linç, dü -
�ün me ka pa si te siy le söz lü ve ya z� l� an la -
t�m be ce ri si nin dü ze yi do� ru oran t� l� d�r.
Türk çe nin ba� a�a �� git me si es ki de yi� le
“hay ra ala met de �il dir”.

Murat  KATOĞLU

T

M�Z-MIZ

Gör me en gel li 5 fo to� raf ç� n�n gö zün den
gün de lik ya �a m�n de tay la r� n�n an la t�l d� ��
“Be� �n san Bir Du yu” ko nu lu fo to� raf

ser gi si, 14 Ni san Cu mar te si gü nü Ka d� köy Fo -
to� raf Mer ke zi’nde aç�l d�. 

Üs kü dar Le o Ku lü bü ta ra f�n dan Al t� Nok ta
Kör ler Vak f� ile Ka d� köy Fo to� raf Mer ke zi
spon sor lu �un da ger çek le� ti ri len ser gi de; gör me
en gel li 5 fo to� raf ç� ha yat la r� bo yun ca hiç gö re -
me ye cek le ri ka re le ri sa nat se ver ler le bu lu� tur du -
lar. Be� �n san Bir Du yu Fo to� raf Ser gi si’nin aç� -

l� �� na; Al t� Nok ta Kör ler Vak f� Ba� kan Yar d�m -
c� s� Ecz. Bir sen �ap ç�, Al t� Nok ta Kör ler Der ne -
�i Ba� ka n� Mu rat De mi rok, Üs kü dar LE O Ku lü -
bü Ba� ka n� Mer ve Cey ran c� ile çok sa y� da da vet -
li ka t�l d�.

Ser gi nin aç� l� �� na ge len gör me en gel li fo to� -
raf ç� Hül ya Vu ral’�n “Ne ler çek ti �i mi gö re bil -
me yi çok is te dim. Fo to� raf çek me yi çok se vi yo -
rum. Bu ser gi biz ler için bü yük te� vik ol du. Fo -
to� raf çek me ye de vam ede ce �im” söz le ri ser gi yi
iz le me ye ge len le re duy gu sal an lar ya �at t�.

Ser gi de, �s tan bul, Ga zi an tep ve Di yar ba -
k�r’da ya �a yan gör me en gel li 5 fo to� raf ç� n�n,
top lam otuz ese ri yer al� yor. Fo to� raf la r�n hep si -
nin kad raj ve ufuk çiz gi le ri nin düz gün ol ma s� n�n
dik kat çek ti �i ni be lir ten Ka d� köy Fo to� raf Mer -
ke zi e�i tim Da n�� ma n� Ay �e Kü çük kurt ser giy le
il gi li �un la r� söy le di: 

“Üs kü dar LE O Ku lü bü’nden ar ka da� lar ge lip
ser gi yi bi ze an lat t�k la r�n da çok he ye can lan d�k.
Bu ser gi ye ev sa hip li �i yap mak tan son de re ce
mut lu yuz. En gel li ar ka da� la r� m� za f�r sat ta n� n�n -

ca ne ler ya pa bi le cek le ri ni bu ra da gö rü yo ruz.
Genç le rin her za man ya n�n da y�z. Ka d� köy Fo -
to� raf Mer ke zi sa nat ga le ri si bu tür pro je le ri her
za man des tek le ye cek tir.”

Ab dül me cit Y�l maz, Hül ya Vu ral, Okan To -
hu me ken, Sev da Y�l maz ve Zü bey de �n ce’nin
ka t�l d� �� “Be� �n san Bir Du yu” Fo to� raf Ser gi si,
14 Ni sa n–28 Ni san 2012 ta rih le rin de 

Ba ha ri ye Cad. Ka di fe Sk. Hür müz Apt.
No:43/2 Ka d� köy/�s tan bul ad re sin de ki Ka d� köy
Fo to� raf Mer ke zi’nde ge zi le bi li r.

‘Neler çekmişim
görmeyi çok isterdim’

Burcu Göker, Türkiye
konserleri için geliyor

Kadıköy Foto�raf Merkezi’nde açılan görme engelli 5 foto�rafçının
eserlerinden olu�an ‘Be� �nsan Bir Duyu’ isimli sergi, 28 Nisan’a kadar açık.

Akademik ve konser
kariyerini Amerika’da
sürdüren Kadıköylü

keman sanatçısı Burcu
Göker, Türkiye turnesi

kapsamında 1 ay
içerisinde 12 konser

verecek.

An ne ve Be bek Sa� l� �� Vak f� Sa nat Ko lu
res sam la r�, 5 Ni san  Per �em be gü nü
Op ti mum Out let’te 28. re sim ser gi si ni

aç t�. Vak f�n sa nat ko lu üye le ri, Prof Dr. Mü -
yes ser Tun cer, Emi ne Ti ra li, I��k Ok �an, Ay -
�en Can, Be tül Yal ç�n, �f fet Tez gör, �en can
Pe ri, Bir sen Öz han, Mi ne �n ci er ve Yü cel Ere -
ner ta ra f�n dan ha z�r la nan re sim ser gi sin de, na -
tür mort, pey zaj, en te ri ör, gen re, Ana do lu’dan
man za ra lar te ma la r�;  su lu bo ya, ya� l� bo ya,
pas tel ve mum lu ba tik, ak ri lik tek nik le ri kul la -
n� la rak ya p�l d�.

Ama c� Tür ki ye’de ki yük sek be bek ölüm le -

ri ni ön le mek ve ya �a t� lan la r�n da be yin özür -
süz kur tul ma s� n� sa� la mak olan An ne ve Be -
bek Sa� l� �� Vak f�, 1993 y� l�n da Prof. Mü yes -
ser Tun cer ta ra f�n dan ku rul du.

Va k�f ta çe �it li üni ver si te ler de gö rev li 45
ne ona to lo ji uz ma n� dok tor ile 40 sos yal ko mi -
te üye si, genç dok tor ve hem �i re ye, sa� l�k hiz -
met le ri nin ça� da� dü ze ye ç� ka r�l ma s� için e�i -
tim ve ri yor. 

Va k�f 2009 y� l�n da �s tan bul Üni ver si te si
Cer rah pa �a T�p Fa kül te si Ye ni do �an Yo �un
Ba k�m Üni te si’ni ye ni le di ve has ta ne de ki yo -
�un-ba k�m üni te le ri nin ek sik le ri ni gi der di.  

Anne ve bebekleri için
RESİM SERGİSİ..

Ka d� köy lü genç ti yat ro cu Okan Me tin,
tek ki �i lik gös te ri siy le, her Cu -
ma Ba ha ne Kül tür Ca fe’de

iz le yi ci le re ke yif li da ki ka lar
ya �a t� yor. 

“Tek Ki �i lik Okan
Me tin Es pri si” ad� n�
ta �� yan gös te riy le il gi li
oyun cu �un la r� söy lü yor:
“Gül dü rür ken dü �ün dür -
me yen, dü �ün dür mez ken iz -
le ten, iz le tir ken ac�k t�r ma yan,
ac�k t�r maz ken hü zün len dir me -
yen, hü zün len dir mez ken su sat -
ma yan, su sat maz ken gül dü ren tek
ki �i lik gös te ri… Okan Me tin’in tek
ba �� na bi rik tir di �i, tek ba �� na yaz d� ��
ve tek ba �� na ç� k�p an lat t� ��, ad� ile öz -
de� le� mi� es pri le rin al g� n�z la oy na ya ca ��,

tam “ben bu nu dü �ün mü� tüm!” di ye cek -
ken, “yok, ben bu ka da r� n� dü �ün me mi� -

tim!” di ye ce �i niz ta d� di ma �� n�z da ka -
la cak bir gös te ri…” Müj dat Ge zen Sa -

nat Mer ke zi Ge le nek sel Türk Ti yat -
ro su bö lü mün de Yük sek Li san s�

ta mam la yan oyun cu, Ka d� köy
Genç lik Ti yat ro su’nda yö net -

men lik yap t�, çe �it li te le viz -
yon di zi le rin de rol al d�.

Okan Me tin ay n� za man da
�ir ket ler de dra ma e�i tim -

le ri ve ri yor. Okan Me -
tin’in stand-up gös te -
ri si “Tek Ki �i lik

Okan Me tin Es pri si”, her
Cu ma sa at 21.00’de, Ka d� köy

Bar lar So ka ��’nda ki Ba ha ne Kül tür
Ca fe’de.  Tel: 0216 345 54 49

UNES CO Ulus la ra ra s� Ti yat ro Ens ti tü -
sü’nün Dans Ko mi te si ta ra f�n dan 1982’de
ba� la t� lan ve kla sik ba le teo ris ye ni Je an-

Ge or ges No ver re’nin do �um gü nü ol ma s� ne de -
niy le her y�l 29 Ni san’da tüm dün ya da kut la nan
“Dün ya Dans Gü nü”, 40. sa nat y� l� n� kut la yan
Ça� da� Ba le Top lu lu �u ta ra f�n dan “Dün ya Dans
Gü nü Ga la s�” ile 25 Ni san’da Cad de bos tan Kül -
tür Mer ke zi’nde dansse ver ler le bu lu �u yor.

Tür ki ye'de ilk kez Ça� da� Ba le Top lu lu -
�u’nun 1986 y� l�n da 29 Ni san Dün ya Dans Gü -
nü'nü kut la ma s�y la ba� la yan et kin lik ler, bu y�l
Ka d� köy Be le di ye si CKM’de ya p� la cak. 25 Ni -

san Çar �am ba gü nü ger çek le �e cek “Dün ya Dans
Gü nü Ga la s�” prog ra m�n da; An ka ra Mo dern
Dans Top lu lu �u’ndan De niz Alp ile Ke rem
�nanç, Tür ki ye’nin ün lü tan go us ta la r�n dan Tan -
ju Y�l d� r�m ile part ne ri Es ra Ak ya tan, An ka ra
Üni ver si te Dev let Kon ser va tu ar�’ndan e�it men
ve ko re og raf Öz gür Adam �nanç, Tan go mi o
Dans Oku lu’dan �l kan Ay d�n ile Bu ket Ak dol,
�s tan bul Üni ver si te si Dev let Kon ser va tu ar� Ba le
Ana sa nat Da l�, Mi mar Si nan Gü zel Sa nat lar Üni -
ver si te si Dev let Kon ser va tu ar� Kla sik Ba le Bö lü -
mü ve Ça� da� Ba le Top lu lu �u dans la r�y la yer
ala cak. 

Tek kişilik Okan Metin esprisi!

Çağdaş Bale Topluluğu’ndan
DÜNYA DANS GÜNÜ GALASI
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● Semra ÇELEB�

Son za man lar da �s tan bul Bü yük �e hir
Be le di ye si’ne ba� l� �e hir Ti yat ro la -
r�’n�n üze rin de ka ra bu lut lar do la �� -

yor. Yal n�z, bu ka ra bu lut lar du rup du rur ken
gel me di ti yat ro cu la r�n üze ri ne, ak si ne bü -
yük bir ça bay la itil di ler. 

Ön ce med ya da bir kam pan ya ba� la -
t�l d�. Bu y�l ki te ma s� “De mok ra si” olan
�e hir Ti yat ro la r�’n�n re per tu va r�n da, in -
san hak la r�, ka d�n me se le si, ifa de öz gür -
lü �ü ko nu la r� n� i� le yen çok sa y� da oyun
olun ca “bi ri le ri” ra hat s�z ol du ha liy le.
Kö �e ci bir çok ya zar, üze ri ne va zi fe al�p,
�e hir Ti yat ro la r�’n�n “ne ka dar müs teh -
cen”, “ne ka dar ger çek d� ��”, “ne ka dar
ço cuk la r� m� z� kö tü et ki le yen” oyun lar
sah ne le di �in den dem vur du. Me se la Za -
man ga ze te si ya za r� �s ken der Pa la, çok
de �il 2 ay ön ce, afi� le rin de +16 iba re si
bu lu nan “Gün lük Müs teh cen S�r lar”
oyu nu nu, iz le me den ele� tir mi�, “gay r�
ah la ki” oyun la r�n �e hir Ti yat ro la r�’na
ya k�� ma d� �� n� söy le yip, yö ne ti min ken -
di ne çe ki dü zen ver me si ni is te mi� ti. Oy -
sa ki oyun da hiç bir müs teh cen sah ne ol -
ma d� �� gi bi, Marx ve Fre ud gi bi iki dü -
�ü nü rün di ya log la r� a��r ge le ce �i için 16

ya ��n dan kü çük le re uy gun gö rül me mi� ti.
Ama sa n� r�z Pa la için is min de “müs teh -
cen” ge çen bir oyu nu ele� tir mek için iz -
le me ye ge rek yok tu. 
� RO SEN BERG LER ÖL ME ME L�,

TE L�F KUR BA NI MI?
�s ken der Pa la’n�n mü rek ke bi ku ru -

ma dan bu se fer Hür ri yet Ga ze te si ya za r�
Ha di Ulu en gin ve Sa bah Ga ze te si ya za r�
En gin Ar d�ç bas t� lar klav ye le ri nin tu� la -
r� na; Or han Al ka ya’n�n yö net men li �i ni
yap t� �� “Ro sen berg ler Öl me me li” oyu -
nu nun aley hi ne… Ame ri ka’da so �uk sa -
va� dö ne min de “ca sus” ol duk la r� ge rek -
çe siy le idam edi len bir çif ti an la tan
oyun, ger çek le ri yan s�t ma d� �� ge rek çe -
siy le ele� ti ril di. Ha di Ulu en gin’in, “ca -
sus ol ma d�k la r� n� ne re den bi li yo ruz?”
di ye rek, oyun için yaz d� �� “Yurt ta� ver -
gi siy le mas ka ra l�k” ifa de le ri ni En gin Ar -
d�ç, “Ro sen berg ler Öl me me li mi?”  ya z� -
s�y la des tek le di. Or han Al ka ya, bir ce -
vap ya z� s�y la id di ala r� ya lan la sa da
oyun, te lif prob le mi ge rek çe gös te ri le rek
apar to par re per tu var dan ç� ka r�l d�. Di �er
ta raf tan ga ze te ler de s�k ça “raf lar da bek -
le yen yer li eser ler var ken ne den ya ban c�
eser le rin sah ne len di �i” sor gu lan mak ta,
“Os man l� pa di �ah la r� n� an la tan oyun lar
ne re de?” di ye so rul mak tay d�. 

� ‘TOP BA�, YÖ NET ME L� ��
�M ZA LA MA’

Med ya da du rum böy ley ken, 12 Ni -
san Per �em be gü nü �s tan bul Bü yük �e hir
Be le di ye si Mec lis Ko mis yo nu’nda al� -
nan bir ka rar, �e hir Ti yat ro la r� sa nat ç� la -
r� n� �a ��rt ma d� ama is yan et tir di. Al� nan
ka rar uya r�n ca �s tan bul �e hir Ti yat ro la r�
yö ne ti mi sa nat ç� lar dan al� na rak be le di ye
bü rok rat la r� na dev re di le cek. Bu ka ra r�n
sa na t�n ve sa nat ç� n�n öz gür lü �ü nü k� s�t -
la ya ca �� n� dü �ü nen ti yat ro sa nat ç� la r� ve
ti yat ro se ver ler, yö net me li �in ya y�n lan -
d� �� gü nün he men er te sin de Har bi ye
Muh sin Er tu� rul sah ne si önün de birara -
ya gel di ve bir ba s�n aç�k la ma s� yap t�.
Ba s�n aç�k la ma s� ön ce sin de, �s tan bul
Bü yük �e hir Be le di ye si �e hir Ti yat ro su
Sa nat ç� la r� Der ne �i ta ra f�n dan ka le me

al� nan ve �s tan bul Bü yük �e hir Be le di ye
Ba� ka n� Ka dir Top ba�'a gön de ri len bir
mek tup okun du. Mek tup ta, Top ba�'�n
ye ni yö net me li �i im za la ma ma s� is ten di. 

� ÖN GÖ REN: ‘BU B�R
MU HA FA ZA KÂR LA� MA

HA RE KÂ TI DIR’
�s tan bul Bü yük �e hir Ti yat ro su

Sa nat ç� la r� Der ne �i ad� na ba s�n
aç�k la ma s� n� As l� Ön gö ren oku -
du. Ön gö ren aç�k la ma da,  bir
k� s�m med ya n�n �e hir ti yat ro -
la r� na yö ne lik an lam lan d� ra -
ma d�k la r� sal d� r� la r� n�n ne de -
ni nin �im di da ha iyi an la d�k -
la r� n� vur gu la ya rak “Amaç,
98 y�l d�r sa nat ç� la r� ta ra f�n -
dan yö ne ti len �e hir Ti yat ro -
mu zun, tüm sa nat sal i� le yi �i -
nin, be le di ye bü rok rat la r� na
tes lim edil me siy mi�” de di. 

Ön gö ren, �e hir Ti yat ro la r� n�n, Ge nel
Sa nat Yö net me ni nin ba� kan l� �� n� yap t� ��
ve sa nat ç� la r�n ço �un luk ta ol du �u yö ne -
tim ku ru lu ta ra f�n dan yö ne til di �i ni ha t�r -
la ta rak �un la r� söy le di:  

“Y�l l�k re per tu va r� m� z� be lir le mek,
bu re per tu var do� rul tu sun da sah ne le ne -
cek oyun la r� seç mek, bu oyun la r�n han gi
yö net men ler ve ekip ler ta ra f�n dan sah ne -

le ne ce �i ne ka rar ver mek gi bi pek çok sa -
nat sal i� le yi�, ol ma s� ge rek ti �i gi bi sa -
nat ç� la r�n ira de siy le be lir le ni yor du. Bu
ye ni yö net me li �e gö re ar t�k �e hir Ti yat -
ro su bir sa nat ku ru mu ol mak tan res men
ç� ka r� la rak, ba sit bir �u be mü dür lü �ü ne
dö nü� tü rü le cek. Yö ne tim ku ru lu mu za
ge nel sa nat yö net me ni ye ri ne, be le di ye
ge nel sek re ter yar d�m c� s� ba� kan l�k ede -

cek. Tüm sa nat sal ka rar lar be -
le di ye bü rok rat la r� n�n ço �un -
luk ta ola ca �� ye ni bir yö ne tim
ku ru lu ta ra f�n dan ve ri le cek.”

Yö net me lik ha z�r l� ��n dan
ku rum la r� n�n, ge nel sa nat yö -
net men le ri nin, yö ne tim ku rul -
la r� n�n, be le di ye ba� ka n� sa nat
da n�� man la r� n�n ha ber le ri nin
ol ma ma s� n�n ma ni dar ol du �u -
nu söy le yen Ön gö ren, ti yat ro -
la r� n�n te pe den in me bir an la -
y�� la yol edil mek is ten di �i ni
be lirt ti. Ya p� lan la r�n sa nat ku -
rum la r� n�n so nu ol du �u nu ifa -
de eden Ön gö ren, “Ay n� za -
man da bu, ül ke mi zin tüm kül -
tür ve sa nat or ta m� n� mu ha fa -
za kâr la� t�r ma ha re kâ t� d�r” de di.

� AY �E N�L �AM LI O� LU
�S T� FA EDE CEK M�?

�im di ku lak la r� m�z �e hir Ti yat ro la r�
Ge nel Sa nat Yö net me ni Ay �e nil �an l� -
o� lu’dan ge le cek ha ber ler de. Son bir kaç
gün dür sü rek li �am l� o� lu ve eki bi nin is -
ti fa et ti �i yö nün de ha ber ler ge li yor an -
cak res mi bir aç�k la ma ya p�l ma d� he nüz.

Sa n� r�z on lar da Bü yük �e hir Be le di ye
Ba� ka n� Ka dir Top ba�’�n ve re ce �i ka ra -
ra gö re ha re ket ede cek ler. Uma r�z, �e hir
Ti yat ro la r� na bun ca emek ver mi� sa nat -
ç� la ra so rul ma dan, on la r�n dü �ün ce le ri ne
ba� vu rul ma dan böy le si ne önem li bir ka -
ra ra im za at�l maz. 

-Bu ya z� da bia net.org ve Ra di kal ga -
ze te si ha ber le rin den ya rar la n�l m�� t�r.
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�stanbul Büyük�ehir Belediyesi Meclis Komisyonu’ndan geçen bir yönetmelikle,
�ehir Tiyatroları’nın ‘bürokratlarca’ yönetilmesinin gündeme gelmesi tiyatro
sanatçılarının tepkisine neden oldu. Bir süredir baskı altında olduklarını ve
aleyhlerinde ciddi bir kampanya yürütüldü�ünü söyleyen �ehir Tiyatroları

oyuncuları, yönetmeli�in geri çekilmesini istedi.

Tiyatrocular baskılara karşı ses verdi:Tiyatrocular baskılara karşı ses verdi:Tiyatrocular baskılara karşı ses verdi:Tiyatrocular baskılara karşı ses verdi:Tiyatrocular baskılara karşı ses verdi:Tiyatrocular baskılara karşı ses verdi:
‘SANATI SANATÇIYA BIRAKIN!’‘SANATI SANATÇIYA BIRAKIN!’‘SANATI SANATÇIYA BIRAKIN!’‘SANATI SANATÇIYA BIRAKIN!’‘SANATI SANATÇIYA BIRAKIN!’‘SANATI SANATÇIYA BIRAKIN!’

Günlük
Müstehcen Sırlar

Ro sen berg ler Öl me me li

Ge nel Sa nat Yö net me ni 
Ay �e nil �an lı o� lu

Tiyatro sanatçıları ve tiyatroseverler, Harbiye Muhsin Ertu�rul
Sahnesi önünde bir basın açıklaması yaptılar.
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● Ha ber: Gök çe UY GUN
● Fo to� raf lar: Gür büz EN G�N

Av ru pa Bir li �i Böl ge ler Ko mi te si Sos ya list
Gru bu üye le ri, Tür ki ye’de ki sos yal de -
mok rat ye rel yö ne tim le ri ay n� ça t� al t�n da

top la mak ama c�y la hiz met ve ren Sos yal De mok -
rat Be le di ye ler Der ne �i’nin (SO DEM) da vet li si
ola rak Ka d� köy Be le di ye si’nin ev sa hip li �in de
geç ti �i miz gün ler de Ka d� köy’e gel di. 

Av ru pa l� ko nuk lar, SODEM’in kat k� la r�y la
Ka d� köy Be le di ye si’nin dü zen le di�i “Tür ki -
ye’de Ye ni Ana ya sa Ya p� m� Sü re ci ve Adem-i
Mer ke zi yet çi lik” ko nu lu kon fe ran sa ka t�l d� lar.
12 Ni san Per �em be gü nü Mo da’da ki Do ub le
Tre e by Hil ton Ote li’nde ger çek le� ti ri len kon fe -
rans ta, ye ni Ana ya sa ya p�m sü re ci ile bu sü reç te
Ademi Mer ke zi yet çi li �in ye ri tar t� ��l d�.

Ka d� köy Be le di ye si’nin ev sa hip li �in de ve
SO DEM’in i� bir li �i ile dü zen le nen kon fe ran s�n
aç� l�� ko nu� ma s� n� ev sa hi bi ve SO DEM Ba� ka -
n� s� fa t�y la Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Av. Se la -
mi Öz türk yap t�. Öz türk, bu top lan t� n�n ama c� -
n�n Ka d� köy gi bi sos yal de mok rat kim li �i ne sa -
hip be le di ye ler ile ay n� si ya si ge le ne �e sa hip
olan Sos ya list Grup ara s�n da ki ili� ki le ri kuv vet -
len dir mek, ni te lik li bir di ya log ve da ya n�� ma
olu� tur mak ol du �u nu söy le di. 

Tür ki ye’nin ye ni Ana ya sa’s� n�n uz la� ma ve
top lum sal bir mu ta ba kat so nu cun da olu� tu rul -
ma s� ge rek ti �i ni, an cak ik ti dar da bu uz la� ma
kül tü rü nün ol ma d� �� n� vur gu la yan Öz türk, “Ye -
ni Ana ya sa’da hu kuk dev le ti il ke si nin güç len di -
ril me si ni ve kuv vet ler ay r� l� �� il ke si nin i� ler ha -
le ge ti ril me si ni is ti yo ruz” de di. Tür ki ye’de ki
ida ri ya p� lan ma ya mer ke zi yet çi li �in ha kim ol -
ma s� n�n, hem hal k�n yö ne ti me ka t� l� m� n� k� s�t la -
d� �� n� hem de ve rim li hiz met ve ril me si ni en gel -
le di �i ni an la tan Öz türk, ye ni Ana ya sa’da ma hal -
li ida re le rin de yet ki le ri nin art t� r�l ma s� n� is te di. 

Top lan t� n�n di �er aç� l�� ko nu� ma s� n� ya pan
AB Böl ge ler Ko mi te si Sos ya list Grup Ba� ka n�,
Bel çi ka Al man Ko mü ni te si Hü kü met Ba� ka n�
Karl-He inz Lam bertz, Tür ki ye’nin ye ni Ana ya -
sa yap mak için di ya log ve de mok ra si ye ge rek
ol du �u nu söy le di.  AB’nin et ki li bir de mok ra si
için adem-i mer ke zi yet çi li �i ön ce lik li ko �ul ola -
rak sun du �u nu kay de den Lam bertz, “E�er ye rel
ve böl ge sel ka rar al� c� lar, po li tik ge li �i min ge -
rek li lik le ri için de, ken di yö re hak la r� için ne yin
ih ti yaç ol du �u nu be lirt mek te öz gür ise ler ve
ken di de ne yim le ri ni yan s� ta bi li yor lar sa an cak o
za man po li ti ka ve prog ram la r� n�n ba �a r� l� bir �e -
kil de uy gu lan ma s� na ola nak sa� lan m�� olur. Ta -
bii ki adem-i mer ke zi yet çi lik d� �a r� dan, yu ka r� -
dan ya da AB ta ra f�n dan ya da hiç kim se ta ra f�n -
dan em po ze edil me me li dir. Bu ta ban dan te pe ye
olan bir mo del dir. De mok ra tik dev let ler de,
adem-i mer ke zi yet çi li �in uy gun �e kil de ge li� -
me si za man, sa b�r, de mok ra si ba zen de �ans ge -
rek ti rir” de di. 

� 2 OTU RUM, 10 KO NU� MA CI,
ON LAR CA F� K�R....

Aç� l�� ko nu� ma la r� n�n ar d�n dan top lan t� 2
otu rum ha lin de de vam et ti. An tal ya Bü yük �e hir
Be le di ye Ba� ka n� Prof. Dr. Mus ta fa Akay d�n’�n
mo de ra tör lü �ü nü yap t� �� ilk otu rum da AB üye
ül ke le rin de adem-i mer ke zi yet çi lik sü reç le ri ve
Tür ki ye’de adem-i mer ke zi yet çi le� me önün de ki
zor luk lar ele al�n d�. Otu ru ma, Böl ge ler Ko mi te -
si Tür ki ye ile Ça l�� ma lar Gru bu Ba� ka n� Rho ne-
Al pes Böl ge Mec li si Ba� kan Yar d�m c� s� Fran s�z
Ber nard So ula ge (Fran sa), Böl ge ler Ko mi te si
Üye si, Fla man Par la men to su Mil let ve ki li (Bel -
çi ka) Mi a De Vits, Ka ta lon ya Böl ge Ba� kan l� ��
Av ru pa �� le rin den So rum lu Es ki Sek re te ri Av ru -
pa Par la men to su Es ki Mil let ve ki li (�s pan ya),
An na Ter ro ni I Cu si, Böl ge ler Ko mi te si üye si,
Ova na ker Be le di ye Mec lis Üye si (�s veç) Yoo mi
Rens trom ve CHP Mil let ve ki li, CHP Ye rel Yö -
ne tim ler den So rum lu Ge nel Ba� kan Yar d�m c� s�
Gök han Gü nay d�n ka t�l d�. 

Mo de ra tör lü �ü nü Bel çi ka l� par la men ter Karl
He inz Lam bertz’in yap t� �� 2. otu rum da ise “Tür -
ki ye’de ye ni ana ya sa ya p�m sü re ci ve Adem-i
Mer ke zi yet çi li �i güç len dir me nin yol la r�” tar t� -
��l d�. Bu otu rum da da CHP Mil let ve ki li TBMM
Ana ya sa Ko mis yo nu Üye si R� za Tür men, Av ru -

pa Sos ya list Par ti si Ba� kan l�k Di va n� Üye si, �s -
veç Par la men to su üye si, Ulus la ra ra s� �li� ki ler
Ko mi te si Üye si ve �s veç Sos yal De mok rat Par ti
Üye si Tommy Wa ide lich ile K�rk la re li Be le di ye
Ba� ka n� Ca vit Ça� la yan gö rü� le ri ni an lat t�. 

� ÖZ TÜRK: ‘AB’N�N PAR ÇA SI 
OL MAK �S T� YO RUZ’

Top lan t� n�n ka pa n�� ko nu� ma s� n� da
SODEM ve Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi
Öz türk yap t�. AB’nin dün ya n�n en bü yük ba r��
pro je le rin den bi ri ol du �u nu, Tür ki ye’nin de
bu nun bir par ça s� ol mak is te di �i ni an la tan Ka -
d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz tük, “Sa y�n
So ula ge, Av ru pa l� la r�n bi zi ta n� ma d�k la r� n�,
hü kü met yet ki li le ri ve hü kü met yan l� s� si vil
top lum ör güt le ri nin bi zi ta n�t t�k la r� n� söy le di.
Ama Av ru pa l� sos ya list ler, si ya si par ti tem sil -

ci le rin den zi ya de o ül ke de ki STÖ’ler le te mas
kur mak is ti yor lar. Bu yüz den SO DEM’i kur -
duk, CHP Brük sel’de bü ro aç t�. Biz ken di mi zi
Av ru pa l� la ra iyi ifa de et mez sek küs me hak k� -
m�z da ol maz. Yap t� �� m�z ça l�� ma lar ve bu ra -
da ya p� lan bu top lan t� SODEM’in ku rul ma s� -
n�n ve ça l�� ma la r� n�n ne ka dar do� ru bir ka rar
ol du �u nu da gös te ri yor” de di.

Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz tük,
AB’li le re de �öy le ses len di; 

“‘Tür ki ye’nin so run la r� n� si ze an lat mak,
pay la� mak zo run da y�z, ak si hal de bi zi yan l��
ta n�r s� n�z, bi zi de on la r� da din le me li si niz. An -
lat t�k la r� m� z� bir �i kâ yet ola rak dü �ün me yin.
Tür ki ye, AB’nin bir par ça s� ol mak is ti yor. Av -
ru pa’l� dost la r� m� za ken di mi zi do� ru an lat mak
ve ta n�t mak is ti yo ruz.”
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‹nal AY DI NO⁄ LU

�im 12 y�l dan be ri ha ya t� n�n çok önem -
li bir bö lü mü nü Mer kez Bil gi Ala n� Vak f�’na
vak fet mi� ola rak ya �� yor. He men he men haf -
ta n�n 4-5 gü nü Va k�f’ta ki ça l�� ma la ra ka t� l�r. 

Yaz gün le ri ni ise a��r l�k l� ola rak Vak f�n yaz l�k
ça l�� ma ye ri olan Rei ki Hu zur Va di si’nde ge çi rir. 

Bun la r� oku yun ca Va k�f ça l�� ma la r� n�n ai le miz -
de çok yer i� gal et ti �i ni dü �ü ne bi lir si niz. Do� ru dur;
e�im le bir lik te ge çir di �i miz za man lar bi raz aza l� yor
ama Va k�f ça l�� ma la r� n�n on da ya rat t� �� olum lu et -
ki le ri, ge li� me yi, hu zu ru, se vin ci ve mut lu lu �u gör -
dük çe e�i me hak ve ri yo rum. Gön lü nün di le di �i ka -
dar bu e�i tim ve ge li �im or ta m� na ka t�l ma s� na,
Vak fa hiz met et me si ne des tek ve ri yo rum. Çün kü
ora dan ba na da yan s� yan çok olum lu �ey le rin ol -
du �u nu ve çok ya rar lan d� �� m� his se di yo rum.  

Mer kez Bil gi Ala n� Vak f�’nda ruh sal ge li �im yo -
lun da ça l�� ma lar ya p� l� yor. Ay r� ca çe �it li ta� lar �i fa -
da ve ruh sal ge li �im de kul la n� l� yor. Bu ta� lar ara -
s�n da son y�l lar da en çok üze rin de ça l�� t�k la r� ise
ARA GO N�T. 

Vak f�n Ho ca s� Sa y�n Sev gi Er soy’un, Do �an
Ya y�n la r�’ndan ç� kan, “Mu ci ze Ta� Ara go nit” isim -
li bir ki ta b� var. Bu hu zur ve �i fa kay na �� n� da ha
çok in sa na ta n� ta bil mek için bü yük ça ba sarf edi -
yor. Ö� ren dim ki, 2 Ma y�s 2012, Sa at 20.00’de,
Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi B Sa lo nu’nda, Sa y�n
Sev gi Er soy, “Mu ci ze Ta� Ara go nit” ko nu lu bir
söy le �i ya pa cak ve Ara go nit ile top lu �i fa ger çek -
le� ti re cek mi�. Ba na ka l�r sa ka ç�r ma y� n�z ve Ara go -
nit mu ci ze si ile ta n� �� n�z. 

Sev gi Ho ca m� z�n Ara go nit hak k�n da ver di �i bil -
gi le ri ay nen ak ta r� yo rum. “Ara go nit, gü ve ni lir bir
yer yü zü �i fa c� s� ve top rak la y� c� bir ta� t�r. Dün ya
Ana’ya uyum lu ola rak do �a da ki ko run ma y� ve ye -
ni den dö nü �ü mü te� vik eder.

Ara go nit, kök çak ra m�z ile Dün ya çak ra s� n�
den ge le ye rek yer yü zü ile olan ba� lan t� m� z� de rin -
le� ti rir. Biz le ri, na zik çe ço cuk lu �u mu za ya da bu -
nun da öte si ne gö tü re rek geç mi �i ke� fet me mi ze
yar d�m c� olur.

Psi ko lo jik ola rak Ara go nit, sab r� ve ka bu lü ö� -
re tir. Ha ya ta kar ��, te ori den zi ya de, olay lar la pra tik
bir �e kil de ba �a ç�k ma �ek lin de bir yak la ��m ge li� -
ti ril me si ne yar d�m eder.

Ara go nit zi hin se vi ye sin de, o an eli mi zin al t�n da
olan �e ye ya da için de ol du �u muz du ru ma odak -
lan ma m� za yar d�m eder. Zih ne es nek lik ve to le -
rans ge ti rir. Ay r� ca olay la r�n ve so run la r�n se bep le -
ri ile il gi li iç gö rü ka zan d� r�r. Ara go nit duy gu sal ola -
rak, k�z g�n l�k ve duy gu sal stres ile mü ca de le eder.
Ki �i ye güç ve des tek ve rir.

Ruh sal ola rak ise; kon trol d� �� na ç�k m�� ruh sal
ge li �i mi den ge ler. Sa kin le� ti ri ci ve mer kez le yi ci et -
ki si ile den ge yi ye ni den ku rar. Ki �i nin tit re �im le ri ni
yük sek bir ruh sal se vi ye ye ç� ka r�r, ener ji nin fi zik sel
be de ne in me si ni sa� lar ve ki �i yi me di tas yo na ha -
z�r lar. Fi zik sel ola rak ki �i nin ken di ni be de ni içe ri sin -
de iyi ve ra hat his set me si ne yol açar. Ra hat s�z l�k -
lar la mü ca de le eder. Özel lik le iç sel hu zur suz luk tan
kay nak la nan si nir sel se �ir me ve ka s�l ma lar ko nu -
sun da ki �i ye yar d�m eder. Top rak la ma ve be den -
de ki mer kez len me yi sa� la ma et ki si ile Ara go nit ta -
ma m�y la den ge le yi ci bir ta� t�r.

Ara go nit ta ��n dan, dep res yon, pa ni ka tak, ta -
k�n t� lar, en di �e ler, ke mik eri me si ve bü tün ke mik
has ta l�k la r�n da, tan si yon, bur kul ma, uyu� ma, Rey -
na ud Has ta l� ��, a� r� lar; Ro ma tiz ma, Ar trit, Göz
prob lem le ri, Tü mör ler ko nu sun da yar d�m al�p sa y� -
la ma ya cak ya rar lar el de ede bi lir si niz. Ara go nit,
tüm vü cu da ener ji sa� lar. Ke mik le ri �i fa lan d� ra rak
kal si yum emi li mi ni des tek ler, disk le rin es nek lik le ri -
ni ye ni den ka zan ma la r� n� sa� lar. Ac� y� ve a� r� la r�
din di rir. Ay r� ca ge ce se �ir me le ri nin ve kas spazm -
la r� n�n dur ma s� n� sa� lar. Ba �� ��k l�k sis te mi ni güç -
len di rir ve be den de çok h�z l� iler le yen sü reç le ri dü -
zen ler. Ha yal âle min de ge zen, dün ya ile ili� ki si za -
y�f la m�� ki �i le ri top rak lar.”

2 Ma y�s Çar �am ba gü nü, sa at 20.00’de,
CKM’de ki ta n� t� ma ve �i fa se an s� na ka t� la rak, ken -
di niz ve sev dik le ri niz için �i fa ala bi le ce �i niz gi bi, ül -
ke mi zin ve dün ya m� z�n �i fa lan ma s� ko nu sun da da
kat k� da bu lu na bi lir si niz. 

E
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Kadriye KASAPOĞLU
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ÖN CE SEV Gİ �
MUC�ZE 

TA� ARAGON�T

TOPLANTIYA kat�lan parlamenter ve
yöneticilerin konu�malar�ndan

sat�r ba�lar� �öyle:
� Bölgeler Komitesi Türkiye ile

Çalı�malar Grubu Ba�kanı Rhone-Alpes
Bölge Meclisi Ba�kan Yardımcısı

Fransız Bernard SOULAGE: 
Ben de Türkiye’nin AB’ye kat�lmas�n�

istiyorum. Baz� Avrupal�lar, ‘Türkiye art�k
Avrupa’y� istemiyor’ diyor. Bu dü�ünceye
kar�� mücadele etmeliyiz.  Türkiye’deki
sosyal demokratlar biraraya gelerek,

Avrupa’ya kendinizi ifade etmeniz gerek.
Avrupa, AKP’yi ‘H�ristiyan-Demokrat Parti

gibi alg�l�yor. Ben �imdi Fransa’ya
döndü�ümde bana, Türkiye’nin nas�l
oldu�unu soracaklar. ‘Eskiden daha

betermi�, daha fazla bask� var’ dedi�imde
de ‘Amaaan Türkiye böyle ise AB’nin

d���nda kals�n’ diyecekler. Siz e�er ülkenizi
negatif gösterirseniz, Türkiye’nin AB’ye
girmesini istemeyenler size kap� d��ar�

diyecekler. Sarkozy, Merkel gibi
istemeyenlerin ekme�ine ya� sürülmü�
olacak. ‘Türkiye’de her �ey kötü gidiyor’
derseniz, Türkiye’ye kar�� olan duygular�
beslersiniz. Gerçe�i göstermek gerek.

Özgürlük sorunlar�na ra�men geli�en bir
Türkiye var. Ben, ‘Türkiye’nin Avrupa’ya
ihtiyac� var’ diye dü�ünenlerden de�ilim.
Oysa Avrupa’n�n Türkiye’ye ihtiyac� var.
AB, bir Hristiyan kulübü olamaz. Ama
neticede karar verecek olan sizsiniz.

Özellikle siz sosyal demokratlara
ihtiyac�m�z var. SODEM’in yapt���

çal��malar� bu anlamda çok önemsiyorum. 
� Bölgeler Komitesi Üyesi, Flaman
Parlamentosu Milletvekili (Belçika)

Mia De Vits: 
Türkiye’de yeni Anayasa ile insan haklar�

konusunun teminat alt�na al�naca��n�
umuyorum.

� CHP Milletvekili, CHP Yerel
Yönetimlerden Sorumlu Genel Ba�kan

Yardımcısı Gökhan Günaydın:
Türkiye’de 2 bin 950 belediye var.

Bunun 550’si CHP’li. Bu belediyelere
yönelik bask�lar var. 

� CHP Milletvekili, Türkiye-AB Karma
Parlamento Komitesi Üyesi Umut Oran: 
Anayasa yap�m sürecinde samimiyet gerek

oysa bu iktidar samimi de�il. Türkiye’de
‘Ya bendensin ya yok ol, ya tarafs�n ya

bertaraf, Ya sev ya terk et’ zihniyeti var. bu
zihniyet de�i�medi�i sürece ne Adem-i

Merkeziyetçilik olur ne de yeni Anayasa...
Dünyada art�k kimse AKP’ye inanm�yor.

Recep Tayyip Erdo�an’�n takiyye dönemi
sona eriyor. Türkiye’nin gerçek yüzünü ve

gücünü CHP temsil ediyor. 
� Antalya Büyük�ehir Belediye Ba�kanı

Prof. Dr. Mustafa Akaydın:
Türkiye’de adem-i merkeziyetçilik yok.

Bir belediye ba�kan� olarak netinizi
planlama hakk�n�z yok, bütçeniz az...

Biz sosyal demokratlar özgürlük,
demokrasi, e�itlik ve adalet için mücadele
edece�iz. Yerel yönetimlere ekonomik ve

idari anlamda özerklik verilmeli.
� CHP Milletvekili TBMM Anayasa

Komisyonu Üyesi Rıza Türmen:
Yeni Anayasa için uzla��ya ihtiyaç var. Ama
TBMM’de çat��ma var. Kendi ço�unlu�un
dayatan bir iktidar varken Anayasa nas�l

uzla�ma ile haz�rlanacak? AKP uzla�maya
yana�mal�. CHP de  Anayasa sürecine
kat�lmal�. Yeni bir anayasa 2 �arta ba�l�;

birincisi iktidar güç yo�unla�mas�ndan güç
payla��m�na geçmeli. 2.si de Türkiye’deki

farkl� kültür ve kimlikler korunmal�. 

TÜRKiYE’NiN
AB ÜYELİĞİ...

Avrupalı sosyalistlerin
KADIKÖY BULUŞMASI
Avrupalı sosyalistlerin
KADIKÖY BULUŞMASI
Avrupalı sosyalistlerin
KADIKÖY BULUŞMASI
Avrupalı sosyalistlerin
KADIKÖY BULUŞMASI
Avrupalı sosyalistlerin
KADIKÖY BULUŞMASI
Avrupalı sosyalistlerin
KADIKÖY BULUŞMASI

AB içerisinde ‘yerel idarenin sesi’ olan Bölgeler Komitesi’nin
sosyalist parlamenterleri ile Türkiye’nin sosyal demokrat

belediyeleri, Kadıköy’ün evsahipli�inde biraraya geldi.
Toplantıda, yeni Anayasa’nın uzla�ma ve diyalogla

hazırlanması gerekti�i vurgulanarak, bu Anayasa’da yerel
yönetimlere daha çok yetki ve mali kaynak verilmesi

gerekti�ine dikkat çekildi.

Türkiye’nin AB’ye üyelik sürecinin de tartı�ıldı�ı toplantıda,
Bölgeler Komitesi Türkiye ile Çalı�malar Grubu Ba�kanı Fransız
Bernard Soulage, Türkiye’nin AB’ye katılmasını istedi�ini net bir

�ekilde ifade etti. Soulage, “Siz e�er ülkenizi negatif
gösterirseniz, Sarkozy, Merkel gibi Türkiye’yi AB’de

istemeyenlerin ekme�ine ya� sürülmü� olacak. Ben, ‘Türkiye’nin
Avrupa’ya ihtiyacı var’ diye dü�ünenlerden de�ilim. Oysa

Avrupa’nın Türkiye’ye ihtiyacı var. AB, bir Hristiyan kulübü
olamaz. Ama neticede karar verecek olan sizsiniz...” dedi.
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� BATTLESH�P
Peter Berg’in (Hancock)
yap�mc�l���n� ve yönetmenli�ini
üstlendi�i Battleship, büyük bir
güce kar�� hayatta kalma
mücadelesi veren dünyam�z�n
denizlerdeki, gökyüzündeki ve
yeryüzündeki maceralar�n� anlatan
epik bir aksiyon filmi.
Hasbro'nun klasik sava� oyunundan
esinlenen Battleship'de; Taylor
Kitsch, USS John Paul Jones'a
ba�l� bir deniz subay� olan Lt. Alex
Hopper rolünde ba�rolde. 
Psikolog ve Hopper'�n ni�anl�s� Sam
Shane'i Brooklyn Decker; Hopper'�n
abisi USS Sampson gemisinin
komutan� Stone'u Alexander
Skarsgård; Hopper'�n i� arkada�� ve
USS John Paul Jones silahlar�
uzman� deniz astsubay� Raikes'i
Rihanna; süperstar Liam Neeson da
Hopper ve Stone'un üstü (ve Sam'in
babas�), Amiral Shane'i
canland�r�yor.

� DEDEKT�F DEE  VE G�ZEML�
ALEV
Bu türün duayeni Tsui Hark'�n
yönetmenli�ini üstlendi�i ve Çin’deki
en yetenekli oyunculardan
baz�lar�n�n yer ald��� nefes kesen
Sherlock Holmes tarz� gizemiyle
Detective Dee tarihsel bilim kurgu
filmi olarak tan�mlanabilir. Hayret
verecek kadar göz al�c� görsel
düzenlemeler ve koreografilerle
bezendirilmi� sahneler büyük usta
Sammo Hung elinden ç�kan bu
karma��k polisiye filminde; antik
Çin'de geçen ilginç bir fantastik,
bilimsel kurgulu bir dünya
izleyeceksiniz... 
Çin'in en güçlü kad�n� olan
�mparatoriçe (Carina Lau), gizemli ve
korkunç bir cinayetle sars�l�r. Emri
alt�ndaki yedi adam� geride kemikler
ve küller d���nda hiçbir �ey
b�rakmayan bir yang�nla katledilir.
Bu cinayetin iktidar� için büyük bir
tehdit oldu�unu fark eden
�mparatoriçe, kötü �öhretli ve
benzersiz, ayk�r� bilgeli�i, bak�� aç�s�
ancak dövü� sanatlar�ndaki
yetene�iyle anlam kazanan Dedektif
Dee Renjie'ye (Andy Lau) yönelir.
Dedektif bir dizi tuhaf tehlikelerle
bo�u�tukça, tehlikede olan
hanedanl�k ve kendi hayat�yla ilgili
bilmedi�i korkunç gerçeklikleri
ö�renecekti.

� SEV�ML� KAHRAMAN
Yaln�z bir sirk koalas� olan Jani bir
gün yanl��l�kla Avustralya'n�n vah�i
do�as�na gider. Açgözlü menajeri
Hamish ve foto�rafç� Higgins ile
timsah Bog ve çetesinin zorbal�k
etti�i bir grup hayvana yard�m
edince, ad� “Koala Kid”e ç�kar.
Aralar�nda sevimli koala Charlotte ile
güzel koala Miranda'n�n da oldu�u
yeni arkada�lar�, Jani'nin kendilerini
Bog çetesinden koruyaca��na
inanmaktad�r. 
Hamish ve Higgins Jani'nin
resimlerini satarak ondan
yararlanmaya çal���rlar. 
Bir gün, Bog ve çetesi Jani ve
dostlar�n�n bölgesine gizlice girer ve
Charlotte'� kaç�r�r. Herkes “Koala
Kid” Jani'ye gidip Charlotte'�
kurtarmas� gerekti�ini söyler... 
Ancak Jani çeteyi yenip Charlotte'�
kurtararak gerçek bir kahraman
olmay� ba�arabilecek midir?
� A�KIN KARANLIK YÜZÜ
Sava� sonras� dönemde �ngiltere'de
geçen hikâyede Hester (Rachel

Weisz) ba�ar�l� bir hakim olan William
Collyer'�n (Simon Russell Beale) güzel
ama mutsuz e�idir. Kraliyet Hava
Kuvvetleri'nde görevli bir pilot olan
Freddie Page'a (Tom Hiddleston) â��k
olan Hester, tak�nt�l� bir �ekilde bu
adam�n ve a�k�n�n pe�inden gidecektir
fakat bu büyük sevgi ona çok
pahal�ya mal olacakt�r.

� MEZARLARINA TÜKÜRECE��M
Steven R. Monroe yönetmenli�inde
1978 yap�m� Day of the Woman “I
Spit on Your Grave”nin yeniden
çevrimi I Spit on Your Grave. 78
yap�m� film; genç bir kad�n yazar�n
sakin ve sessiz nehir kenar�ndaki
evine huzur içinde çal��mas�na devam
etme ve kitab�n� yazma amac�yla
gitmesi ile ba�lamakta ve buradan
itibaren her �ey yolunda iken bir
anda, tüm gerçekli�i içinde bar�nd�ran
�iddeti ile perdeye yans�yan kareler,
huzuru bulmak için gelen genç
kad�n�n vah�et ve insanl�k d���
muamele ile kar��la�mas�n� ve sürüp
giden eziyetler ve kad�n�n sonradan
hepsinin izini bulup tek tek intikam
almas�n� konu edinmekteydi. 
Filmin 2010 versiyonunda ise kad�n
kahraman�m�z ‘Jennifer Hills’
karakterini Sarah Butler canland�r�yor.
1978 y�l� orijinal versiyonu 'Day of the
Woman'da bu karaktere Camille
Keaton hayat vermi�ti. 25 ya��ndaki
genç aktris Sarah Butler'in
filmografisindeki en önemli ve belki
de en zor karakterlerden birini
oynayaca�� yap�m olacak “I Spit on
Your Grave”.
� MAN ON A LEDGE
Polis eskisi bir doland�r�c�,
Manhattan'daki bir otelin çat�s�ndan
atlama tehdidinde bulunur. En yak�n
New York Polis memuru bir hemen
olay yerine gelir ve destek ça��r�r.
SWAT, taktik komuta birimleri ve
itfaiyecilerle birlikte bölgeye daha çok
ekip gelir. Polis daha sonra adam�
intihardan vazgeçirmek için kad�n
polis psikolog gönderir. Ancak i�ler
göründükleri kadar net ve kesin
de�ildir.

� KORSANLAR!
Hugh Grant'�n Korsan kaptan�
canland�rd��� filmi Korsanlar! Aç�k
denizlerdeki çok da ba�ar�l� olmayan
korsanl�k hikâyelerini anlat�yor. Onun
ayaktak�m� bir mürettebat� (Martin
Freeman, Brendan Gleeson, Russell
Tovey, and Ashley Jensen) ve
kendisine kar�� yap�lan tuhaf
kar��tl�klar� bir türlü görmeyen
kaptan�n tek bir hayali vard�r: 
rakibi Black Bellamy (Jeremy Piven)
ve Cutlass Liz (Salma Hayek)'i geçip
Y�l�n Korsan� ödülünü almak... 
Kahramanlar�m�z� egzotik Kanl�
Adalardan al�p Victoria dönemi
Londra's�na getiren de budur.
Yolculuklar� s�ras�nda �eytani kraliçe
(Imelda Staunton) ile dövü�ürler;
Umutsuz â��k bilim adam�yla tan���rlar
ama asla vazgeçmedikleri tek bir �ey
vard�r: macera!

� MAR
� Yönetmen: Caner Erzincan.
Mar, ta�rada ya�ayan, çocuk, ergen,
ya�l�, üç erke�in, foto�raf�n� çekmeye
çal���yor. Üç erkek de yaln�z ve bu
�ss�zl�klar�n� kapatacak bir sevgi-kad�n
aray��� içinde. Üçü de bu eksikli�i
tamamlamak için ç�rp�n�p duruyor.
Ama buralarda h�rç�n olan yaln�z do�a
de�ildir. 
Küçük bir yerde, küçük dü�ler
görmeye çal��an bu insanlar için de
hayat her an h�rç�nla�abilecektir.

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

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

S �  N E  M A  L A R

Ha zır la yan:
Der sim ÖZEL

dersim92@hotmail.com

Merhaba sevgili okuyucular... 
Size geçen hafta yazmı�tım… Artık

yava� yava� küçük yolculuklar
yaparak biraz ilçemize yakın

mesafelerdeki güzellikleri de gezelim
demi�tim... �öyle Bo�az’a uzanıp
Erguvanları seyre dalmak için yola

çıkmı�tım fakat, öyle bir yer gördüm
ki bir anda kendimi mekânın içinde
buluverdim. Üsküdar’dan Bo�az’a
do�ru giderken daha Kuzguncu�a

varmadan Pa�alimanı’nda hemen yol
kenarında, denize nazır bir mekân...

Vira �stanbul...

Vira’ya girdi�inizde kendinizi  eski bir
kalyonun ambar�nda buluyorsunuz.. 200

ki�ilik bir salon... Güverte ad�nda bir
salon da üst katta. Hemen oraya

ç�k�yorum ve büyüleyici bir ambiyans�n
içinde buluyorum kendimi. Duvarlarda
bat�klardan ç�kart�lm�� anforalar, eski
makaralar, f�ç�lar, özel ���kland�r�lm��
deniz ve gemicili�e ait muhte�em
objeler... Etrafa bakmaktan akl�ma

yemek gelmiyor bile… Özlem Sar� ile
tan���yoruz… Bu kalyonun sahibesi…

Asl�nda e�i Okan Sar�, merakl� bir
koleksiyoner ve bu anforalar�n

hepsi Arkeoloji Müzesi’ne
kay�tl�, hepsi

kendisine ait ve
çok de�erli..

Y�llard�r
�stanbul’un

Karadeniz’le
flört etti�i
�irin belde

�ile’de bal�kç�
tekne filosu

olan, dede
mesle�i bal�kç�l���
sürdüren ve R�ht�m’da
Vira Restaurant’ta gelenlere

müzi�iyle, mezesiyle, güler yüzüyle keyif
ya�atan bir ehlikeyf….

Bu mekân�n yerine bay�lm��lar. “Neden
burada ayn� keyfi ya�ay�p-

ya�atmayal�m” demi�ler ve ne iyi
etmi�ler. Tecrübelerini ve zevklerini

mekân�n her yerine yans�tan Sar� Çifti,
teras kat�n� yar� kapal� bir salon olarak

hizmete sunuyor. Hemen yan�nda tarihi
iplik fabrikas�n�n antik, özel ���kland�r�lm��
hali, kar��n�zda tüm ihti�am�yla Ç�ra�an

Saray�  ve Bo�az… Kendimi rüya
aleminde hissettim… Ne kadar �ansl�

oldu�umuzu bir kez daha ya�ad�m hem
de en derinden… 

Gelelim yemeklere, tabii ki deniz
mahsulleri a��rl�kl�… Eh… Tekneler

kendilerinin, bal�kç� filosu kendilerinin.
Hal böyle olunca her �ey denizden. Her

türlü deniz
mahsulü…

Hem
de

her
�ey

kendi
tad�nda.

Taptaze dememe gerek var
m�? 30 çe�it meze 8 çe�it aras�cak,

enfes deniz mahsullü
salatalar ve tabii ki
mevsimin tüm

bal�klar�... Ayr� ayr�
yazmama gerek

var m�
bilmiyorum?
Yedi�im tüm

mezeler müthi�ti.
Midye dolma çok
de�i�ik yap�lm��...

Özel lezzet… Gerçekten iddial�lar ve
hakl�lar… Hele de bir incir tatl�s�, içi

bademli...Tam keyif… 
Özlem Han�m anlat�yor:

“Ambar salonda Greek müzik.
Ambar deyince sak�n yan�lmay�n.

Bo�az�n içinde gibisiniz. Orta salonda
Latin ve Türk müzi�i geceleri dönü�ümlü

olarak yap�l�yor. Güvertede fas�l
gecelerimiz de yap�l�yor.”

Özlem Han�m’� çok seveceksiniz, son
derece mütevaz�, s�cak tatl� bir evsahibi.
Yaln�z bir derdi var, diyor ki; “Bo�az’da

bal�k yemek hele de böyle bir yerde
insanlar�n gözünü korkutuyor, halbuki
biz fiyatlar�m�z� en alt limitte tutuyoruz.

Çünkü bal�klar kendimizin. Özel
kutlamalar, özel grup yemeklerine çok

güzel mönü seçeneklerimiz var,
inan�lmaz uygun fiyatlarla sunuyoruz.”

Evet fiyatlar� yazmayaca��m ama
gerçekten de uygun. Hele de böyle

Dünyan�n kolyesinde bir ak�am
yeme�i… Ben bay�ld�m... Mutlaka gidin

derim… Otopark olay�n�
çözmü�ler… Sorun
yok… Bu nefis yerde

kendinizi
��martman�n tam
zaman� derim…

Hepinize iyi
haftalar… Haftaya

Erguvanlarda
bulu�uyoruz…..

Tel.: 0216 495 06 12

HAFTANIN F�LMLER�

Evet… Denizin
üstünde eski bir
Kalyon’dayız…
Haydi… Vira…

Esma Bayraktar

Lezzete

Yolculuk
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u haf ta ga ze te ler den oku du �um bir kaç ha be ri
elim den gel di �in ce yo rum suz ola rak har man la ma -
ya çal��t�m; ha va dan su dan bir mu hab bet le, haf -
tan�n öze ti bâb�nda…

Bir kaç gün dür ga ze te ler bang�r bang�r, te le viz yon lar bas bas
ba��r�yor: “Gra maj da yap�lan hi le le rin yan� s�ra ‘ke pek li’ ve
‘çav dar’ di ye ye ni len ek mek le rin bir ço �u nun bo ya kat�la rak
ren gi de �i� ti ri li yor” di ye. Ya ni ye nil mek ten zi ya de yut tu ru lu -
yor! Bir de uzun za mand�r ‘sah te bal’ gün de mi var. M�s�r �u -
ru buy la, glu koz la yap�lan ilaç katk�l� bal lar�n or ta lar da fel lik fel -
lik do la�t��� ve ‘çi çek bal�’, ‘an zer bal�’, ‘kes ta ne bal�’ di ye mi -
de mi ze ka dar s�zd��� bi li ni yor. Ek mek ko nu sun da ge le cek ce -
za lar� dört göz le bek li yo rum. Di �er ta raf tan bal ve ben ze ri
g�da tak vi ye li ürün le rin, yan�lt�c� rek lam yap ma lar� ha lin de ne
ce za ald�klar�n� du yun ca, bir çift li �e çe ki lip ken di ye ti� tir di �im
ma mül ler d���nda hiç bir �ey ye me ye sim gel di. RTÜK Ba� kan�
Da vut Dur sun’un söy le di �i ne gö re bu gi bi du rum lar da “rek -
lam ge li ri nin yüz de bi ri ce za ke si li yor” ki za ten ço �u da rek -
lam ge li ri be yan et mi yor mu�. Hor mon lu seb ze mey ve den
son ra hor mon lu ta vuk lar�n ye ti� ti ril di �i ha ber le ri ci rit at�yor.
Alt� ka natl� ta vuk lar�n ak�be tiy le il gi li hâ lâ me rak içe ri sin de yiz.
Pas tö ri ze ürün le rin se fay dal� m� yok sa kan se ro jen mi ol du �u
iki ye ayr�lan uz man lar ca cid di bir tart��ma mal ze me si…
Sa�l�k Ba kanl��� bu ko nu la ra net bir aç�kl�k ge tir se de ne yi -
ye ce �iz, ne ye me ye ce �iz bil sek. Ba kanl��� bek le me yen le re,
3-4 May�s 2012 ta rih le ri aras�nda, �s tan bul Har bi ye As ke ri
Mü ze ve Kül tür Si te si'nde Üçün cü ‘G�da Gü ven li �i Kon gre -
si’nin dü zen le ne ce �i ni hat�rla tal�m.

Ga ze te le rin kül tür-sa nat say fa lar� bu haf ta �e hir Ti yat ro -
lar� ve Ro sen berg ler’le u� ra�t� dur du. �s tan bul �e hir Ti yat ro -
lar� Ocak ay�ndan bu ya na Or han Al ka ya’n�n yö net ti �i “Ro -
sen berg ler Öl me me li” adl� oyu nu sah ne le mek tey di. Ju li us ve
Et hel Ro sen berg çif ti nin Sov yet ca sus lar� ol duk lar� ge rek çe -
siy le ABD’de 1953’te idam edil me le ri ni ko nu edi nen Ala in
De ca ux im zal� oyun, bir ada let tra je di si ni an lat�yor. As len bir
po li tik ko me di olan bu oyun se be biy le, �s tan bul �e hir Ti yat -
ro su halk�n ver gi le riy le “ah laks�z oyun lar” ser gi le mek le suç -
land�. Ro sen berg çif ti nin ger çek ten de ca sus ve suç lu ol duk -
lar�na dik kat çe kip, bu na ra� men oyu nun Tür ki ye’de nas�l
olup da sah ne len di �i yaz�l�p çi zil di. Ku ru mun se yir ci say�s�nda
cid di dü �ü� ol du �u du yu rul du; se bep ler den bi ri ola rak da
“16+” iba re li oyun lar gös te ril di. Al ka ya’n�n söy le di �i ne gö re
mart prog ram�nda da yer alan oyu na se yir ci il gi si ise hay li yo -
�un du. Ön ce �e hir Ti yat ro lar� Sa natç�lar� Der ne �i se yir ci ye
ses le nip, on lar� halk ti yat ro su ge le ne �i ne ve oyun la ra sa hip
ç�kma ya da vet et ti. Son ra oyun ‘te lif so ru nu’ ge rek çe siy le �e -
hir Ti yat ro lar� yö ne ti mi ta raf�ndan gös te rim den kald�r�ld�. �e -
hir Ti yat ro lar� yö ne ti mi ba� ka hiç bir ge rek çe ya da bask� ol -
mad���n�n da özel lik le alt�n� çiz di ler.

Ge çe lim yurt d���na… �n gi liz Ulu sal Or du Mü ze si ta -
raf�ndan haz�rla nan, “�n gil te re'nin en zor lu dü� man�” an ke ti
so nuç land�. Mü ze ta raf�ndan be lir le nen yir mi aday�n halk oy -
la mas�na su nu la ca��, en yük sek oy alan be� aday�n mü ze ta -
raf�ndan be lir le nen bir jü ri ta raf�ndan tek rar de �er len di ril me ye
al�na ca�� aç�klanm��t�. An cak an ket Tür ki ye'de ha ber olun ca,
Ata türk'e yo �un bir il gi ol mu� ve k�sa sü re de oy lar�n yak la��k
yar�s� Ata türk için kul lan�lm��. Mü ze yö ne ti mi bu du rum
kar��s�nda halk oy la mas�na s�n�r ge tir mi� an cak
s�n�rland�r�lm�� ha liy le de Mus ta fa Ke mal halk oy la mas�nda ilk
be� s�ra ya gir di. 70 ki �i lik jü ri, be� aday� de �er len di re rek
ABD'nin ilk ba� kan� Ge or ge Was hing ton’u ilk s�ra ya yer le� tir -
mi� ler. �n gi liz le rin emel le ri ni ger çek le� ti re me me le ri ne ta rih te
çok s�k rast lan maz, ben ce Ata türk bu ko nu da gö nül le rin bi -
rin ci si!

Yaz�n�n ka pan���n� Di ya net �� le ri Ba� kan Yard�mc�s� Ka -
mil Y�lmaz’�n, Di ya net Ayl�k Der gi si'nde yay�nla nan 'Kar de� -
lik: Üzün tü ve Se vin ci Pay la� makt�r' ba�l�kl� ma ka le siy le ya -
pal�m. �n san lar aras�nda ki kar de� lik ba��n� güç len dir mek için
se lam la� ma lar�n�, has tal�kta zi ya ret et me le ri, ce na ze le ri ne
kat�lma lar�n�, da vet le ri ne ica bet et me le ri ni s�ra la yan Y�lmaz,
aks�r�rken de 'Al lah rah met et sin' de me le ri ge rek ti �i ni di le ge -
tir mi�. Bu ‘fet va’ üze ri ne “Çok ya �a”c�la ra te da vül den
kalkt�klar� du yu ru lur.

Sür priz ler le do lu bu ül ke de, yep ye ni bir haf ta bi zi bek li -
yor; ya �ay�p gö re lim…

As l ı  AY HAN

B

Bu haftadan, 
havadan, sudan

B�L�MSEL ve teknolojik geli�melerin gittikçe h�zland���
ve teknolojinin ayn� h�zla günlük ya�am�m�za girdi�i

dü�ünüldü�ünde cep telefonlar�, bilgisayarlar ve
Internet teknolojilerinin ya�am�m�zdaki vazgeçilmez yeri
ve önemi bir kez daha aç�kça görülebilmektedir. Ancak

günümüz geli�mi� teknolojisi olan bilgisayar ve
Internetin, istenilen bilgiye an�nda ula�abilme, bilgi
payla��m�n� sa�layabilme gibi getirdi�i kolayl�klar

yan�nda çok s�k kullan�m�ndan kaynaklanan birçok
problemi de beraberinde getirmekte oldu�u, yap�lan

ara�t�rmalarla ortaya ç�kar�lm��t�r. Yap�lan
ara�t�rmalarda; özellikle genç nüfusta a��r� Internet

kullan�m�na ba�l� olarak oldukça s�k görülen bu
problemlerin ba��nda alkol ve ilaç ba��ml�l���yla birlikte
depresyon, yeme bozukluklar�, kumar oynama, dürtü
kontrolünde zay�fl�k, dikkat da��n�kl���, yaln�zl��� tercih

etme vb. davran��lar�n belirlendi�i gözlenmi�tir. Say�lan
tüm bu davran��lar bireyin gerek mesleki ya�am�nda,
gerek sosyal çevresiyle ili�kilerinde gerekse e�itim-

ö�retim süreci içerisinde olumsuzluklara neden olmakta
ve ki�isel geli�imini olumsuz yönde etkileyerek ba��ml�

hale getirmektedir. Lise ö�rencileri üzerinde yap�lan
ara�t�rma sonuçlar�nda da a��r� internet kullan�m�n�n

akademik performans�, sosyal ya�ant�y� ve ekonomik
durumu olumsuz yönde etkiledi�i ve bu ö�rencilerin

haftada 6 ile 8 saat internete ba�l� kald�klar� bulgular�na
var�lm��t�r. �nternet ba��ml�l��� ile ilgili literatür

incelendi�inde; “�nternet ba��ml�l���” kavram�n�n ilk defa
1996 y�l�nda Goldberg taraf�ndan madde ba��ml�l���
ölçütlerinden yola ç�k�larak tan�mland���, daha sonra

teknolojik ba��ml�l�k kapsam�nda yer ald���
görülmektedir. “Teknolojik ba��ml�l�klar i�e dönük

olarak, insan-makine etkile�imini içeren ve kimyasal
olmayan (davran��sal) ba��ml�l�klar olarak tan�mlan�r. Bu

ba��ml�l�klar pasif (örne�in, televizyon) ya da aktif
(örne�in, bilgisayar oyunlar�) olabilir. Etkile�im

genellikle, neden olan ya da peki�tiren özellikleri

(örne�in, ses efektleri, renk
efektleri, olay s�kl��� vb.)

içermekte ve bu özellikler
ba��ml�l�k e�ilimini

art�rabilmektedir. Teknolojik
ba��ml�l���n a�a��da say�lan

belirtileri ta��d���
görülmektedir. 

1-�nternet kullan�m süresinin
artmas�,

2-�nternet hakk�nda hayal
kurma,

3-�stemsiz veya isteyerek
tu�lara basma,

4-Sosyal çevreden
uzakla�ma ve ileti�ime kapal�

hale gelme,
5-.Uykusuzluk,

6-�nternet kullan�m�n� kontrol alt�nda tutamama,
7-Planland���ndan daha uzun süre Internet’te kalma,

8-A��r� zihinsel süreçler sosyal ya�ant� ve di�er
alanlarda i�lev kayb�. 

Benzer �ekilde Griffith's yapt��� bir ara�t�rmada Internet
ba��ml�l��� ile ilgili ortaya ç�kard��� “en önemli on uyar�

sinyali” a�a��daki gibi s�ralanm��t�r.
1-Yaln�zca birkaç dakika harcamaya niyetli olundu�u

halde, bilgi aramak için saatler harcanmas�,
2-Bilgisayar ba��nda geçirilen zaman hakk�nda

çevresine yalan söyleme,
3-Fiziksel sorunlar, 

4-Bir sonraki Internet oturumunu sab�rs�zl�kla bekleme
sonucunda endi�e ve gerginlik,
5-Yüz yüze ileti�imden kaç�nma, 

6-E-postay� s�kl�kla kontrol etme iste�i,
7-Sürekli olarak yemek ö�ünlerini, dersleri ve

randevular� erteleme, 
8-Bilgisayar ba��nda geçirilen fazla zaman için suçluluk

duyma ve büyük bir zevk alma aras�nda karars�zl�k,
9-�nternetten uzak kal�nd���nda a��r� derecede

ba�lanma iste�i ve yoksunluk belirtileri. 
�nternet kullan�m�n�n en önemli nedenlerinden birisi olan
çevrimiçi (online) oyunlar, asl�nda ba��ml�l�k konusunda
en önemli ipuçlar�n�n yakalanmas�nda etkili olabilecek
yap�lar� bar�nd�rmaktad�r. Özellikle internet üzerinden

kar��s�nda ba�ka bir birey bulmas�, sosyal bir ortam gibi
görülebilir. Çevrimiçi oyunlara ait olumsuzluklar ise,

oyunlar�n çok uzun zaman devam edebilmesi, belli bir
tamamlanma noktas�n�n olmamas�, bu nedenle sürekli
oynanmaya devam edilmesinin istenmesidir. Ayr�ca,

sosyal statü simgelerinin (rütbe, güç, zenginlik, de�erli
mal ve e�ya vb.) s�n�flar�n� (yönetici, kurucu, sanaatkar,
i�çi, sava�ç�, vb.) içermesi, �iddet içeriklerinin olmas�,

gerçek hayattan uzak yeni bir kimlik sa�lamas�, bu
nedenle cinsiyet, ya�, statü gibi bilgilerin yanl��

söylenebilmesi hayat�n gerçeklerinden uzakta bir dünya
kurulmas�na imkan sa�lad���ndan bir avantaj gibi

görülerek oyun oynamaya devam iste�i uyand�rmas�
öncelikle say�labilecekler aras�ndad�r. 

Bu çerçevede �nternet kullan�m�na ili�kin öneriler
a�a��da s�ralanm��t�r. 

� Gençler internetten nas�l faydalanmalar� gerekti�ini
ö�renmeli, bir amaç belirleyerek internet ve bilgisayar

kullanmal�d�r.
� Aileler gençlere daha fazla (kaliteli) zaman ay�rmal�,

sorunlar� ile ilgilenmelidir.
� �nternet’e giri� ve ç�k�� saatleri için çizelge yap�larak

belirlenmeli ve bu kurallara uyulmal�d�r. 
� Arkada�lar�na ve sosyal ortamlara (sinema, tiyatro,
müze, sportif faaliyetler) daha fazla zaman ay�rmalar�
sa�lanarak arkada�lar� ile internet d��� yollarla ileti�im

kurmas� özendirilmelidir.
� Okul ve arkada� çevreleri hakk�nda bilgi almak üzere
gençlerle sohbet etmeli ho�land���, ilgi duydu�u konular

ile kayg� ve sorunlar�n� aile ile konu�mas�  te�vik
edilmelidir.

� �nternette iken gençlerin genellikle hangi sitelere
girdiklerini ö�renmek, e�ilimleri hakk�nda fikir verebilir.

Onlarla bilgisayar ve Internet hakk�nda konu�mak
dü�üncelerini anlamak için faydal� olabilir.

� Gençlerin bilgisayar ve internet d���nda da hobi
geli�tirmeleri te�vik edilmeli, kitap okuma al��kanl���

aileden örnek al�narak kazand�r�lmal�d�r.
� Gençlerden aile sorumluluklar� payla�malar�, belirli

görevleri yerine getirmeleri istenmelidir.
� Uzun çal��ma saatleri aras�nda molalar vererek el,

kol, parmak, boyun ve beli dinlendirmek gerekti�i
ö�retilmeli, bu bir al��kanl�k haline gelene kadar mola

verilmesini hat�rlatarak yard�mc� olunmal�d�r.
Cahit CENG�ZHAN

(Marmara Üniversitesi
Atatürk E�itim Fakültesi

TBD �stanbul Yönetim Kurulu Üyesi) 

iNTERNET BAĞIMLILIĞI

● Hazal KARATA�
Kadıköy Saint Joseph Lisesi’ne 10

metre yüksekli�inde dev bir Nuh’un
Gemisi kuruldu. 15 Nisan’a kadar

getirilen tüm oyuncaklar bu
geminin içine konuldu ve 23 Nisan

Çocuk Bayramında Van’daki

çocuklara ula�mı� olacak. Van
çocuklarına yardım amacıyla
kurulan Nuh’un Gemisi’ne bir

destek de Mavi Kelebekler
dizisinden geldi. Gemiye pelu�

oyuncak getirerek destek veren
Burak Hakkı, Cahit Gök ve Alma

Terzic okulun ö�rencileri ile birlikte
gemiye getirdikleri oyuncakları

bırakıp projeye destek olmaktan
çok mutlu olduklarını söylediler.

Projeye ilgi büyük oldu�u için çok
sayıda oyuncak Nuh’un Gemisine
yüklenip Van’a do�ru yola çıktı.

E� len ce ve lez zet li ye mek le rin ta d� na
var mak is te yen le ri bu lu� tu ran ye me-
iç me fes ti va li Kay ra Res to ran Haf ta -

s�, 13 Ni san'da ba� la d�. Ba� dat Cad de -
si'nde ki aç� l�� par ti si renk li an la ra sah ne
ol du. Aç� l� �a Ka d� köy Be le di ye Ba� ka -
n� Se la mi Öz türk de ka t�l d�. Mü zik
din le ti si ve dans gös te ri le ri, cad de den
ge çen le re ke yif li da ki ka lar ya �at t�.

Bu y�l dör dün cü sü dü zen le nen
et kin likte, 26 Ni san’a ka dar be lir le -
nen res to ran ve ka fe ler de ki lez zet ler
25-45 TL ara s� na sa bit len di. Du de
Tab le or ga ni zas yo nuy la ger çek le �en
et kin lik ler, �s tan bul’da Ba� dat Cad -
de si, Ni �an ta ��, Me� ru ti yet Cad de si,
Ku ru çe� me, Be bek ve Kan yon ol mak
üze re top lam 6 mer kez de ya p� l� yor.
Fark l� ye mek se çe nek le ri nin ya n� s� ra Kay -
ra Res to ran Haf ta s�’n�n vaz ge çil mez olan et -
kin lik ler den, aç�k ha va da uy gu la na cak f� ç�
ens ta las yon la r� ser gi siy le, bu se ne ilk kez
ger çek le �e cek �i �e ve man tar ens ta las yon la r�
ser gi si, ün lü �ef et kin lik le ri, kon ser ler, par ti -
ler, happy ho ur’lar, ün lü isim ler le atöl ye ça -
l�� ma la r�, ta sa r�m sof ra la r� ve ye mek soh bet -
le ri Res to ran Haf ta s� Nok ta la r�’nda ka t� l�m c� -
la r� bek li yor. Bu se ne �z mir, �s tan bul ve An -
ka ra’dan yak la ��k 100 i� let me de, or ta la ma
200 fark l� mö nü, Kay ra’n�n 40 fark l� �a ra b�,
uz man lar ta ra f�n dan e� le� ti rilerek ve ka t� l�m -
c� la ra su nu luyor.

� �E H�R DE GAS TRO NO M�K �Ö LEN
Kay ra Res to ran Haf ta s� Pro je Da n�� ma n�

Fun da �nan sal, “Kay ra Res to ran Haf ta s�, �eh -
re müt hi� bir gas tro no mik �ö len ya �a t� yor.
Sa nat, kül tür ve e� len ce et kin lik le riy le fes ti -
val ha va s� na bü rü nen böl ge ler de, i� let me le rin
zi ya ret çi sa y� s�n da yüz de 25 ile 40 ara s� ar t��,
böl ge de ki di �er sek tör le rey se mi ni mum yüz -
de 25 ar t�� ge ti re cek tir. New York, Lon dra
gi bi dün ya n�n gas tro no mi ba� �e hir le rin de

ben ze ri et kin lik ler ya p� l� yor. 2009’da ki eko -
no mik kriz se be biy le ye me-iç me sek tö rü ne
en çok bu tip bir et kin lik le ti ca ri iv me ka zan -
d�r ma y� he def le dik”' di yor. 26 Ni san'a dek
sü re cek olan haf ta ya, Ba� dat Cad de si'nde Bi
Bu çuk Cad de bos tan, Bi Bu çuk Su adi ye, Bisr -
to 33 Ba� dat Cad de si, CKM Ha yal Kah ve si,
Go Mon go Ba� dat, Hou se Ca fe Cad de bos tan,
Mid po int, Sa lo on, Sus hi co ve Zan zi bar ka t� -
l� yor. www.kay ra res to ran haf ta si.com

● Mustafa SÜRMEL�

Pazarlılar Birli�i Derne�i, Kadıköy
Belediyesi’nin deste�i ile ilçeye özel
bir mekân kazandırdı. Hasanpa�a’da

Nabizade Sokak’ta yıkılmaya yüz
tutmu� ah�ap bir binayı ile el ele

verip, çevre düzenlemesiyle birlikte
kentin nezih bir mekânına dönü�türen

Rize Pazarlılar; kentimize,
kültürümüze yaptıkları

katkılardan dolayı son
günlerde Kadıköy’de en çok

konu�ulan sivil toplum
kurulu�u oldular. 

NAB�ZADE NÂZIM’A VEFA
Ba�kanlı�ını; genç, dinamik
ve aynı zamanda denizcilik
sektörümüzde ba�arılı bir

�ekilde çalı�malarını sürdüren
armatör �brahim Konan’ın

yürüttü�ü Pazarlılar Birli�i Derne�i
Kadıköy’e; çevresi, buram buram tarih

kokan dokusuyla bir mekân
kazandırmakla kalmadı. Tüm bunlarla
yetinmeyip, soka�a adını veren ünlü

edebiyatçımızı yani Nabizade Nâzım’ı
unutmadı. Yıllar önce yitirdi�imiz ve

“Nabizade” olarak adı bugün sokakta
ya�atılan Nabizade Nâzım’ın ismini,

ba�tan a�a�ı orijinaline sadık
kalınarak in�a edilen mekâna verdi. 

BÖLGEYE RENK GET�RD�
Esprileri, fıkraları ve kıvrak zekâlarıyla

sempatik Karadeniz halkı,
Hasanpa�a’ya hem nezih bir mekân
kazandırdı hem edebiyatımızın usta

kalemi Nabizade Nâzım’ın ismini
Kadıköy’de ya�atmakla kalmadı.
Karadeniz kültürünü ve mutfa�ını

Kadıköy’ün kalbi olan Hasanpa�a’ya
ta�ıdı. Dünyaca ünlü a�çısının elinden

hem Karadeniz mutfa�ının hem de
dünya mutfa�ının birbirinden
leziz yemeklerini de bu �irin
mekânda tatmak mümkün.
Haftanın belli geceleri farklı

e�lence ve kültürel etkinliklerle
bölgeyi �enlendiren Nabizade
Kona�ı, zarafetin nezaketle

bulu�tu�u unutulmaz davetlerin
adresi oldu kısa sürede. 

KADIKÖY BELED�YES� FEN ��LER�
MÜDÜRÜ ARSLAN: ‘TAR�H�
MEKÂNLAR ÇO�ALMALI’

Kadıköy Belediyesi Fen ��leri Müdürü
Murat Arslan, tarihi binaları kente

kazandırmanın kendilerini mutlu etti�ini
ve bu konudaki çalı�maları özenle

yürüttüklerini belirterek, “Bu yerler daha
da ço�almalı. Belediye Fen ��leri olarak

bu gibi tarihi mekânların kontrollük
hizmetlerini ve ihalesini biz yürütüyoruz”

diye konu�tu.

Nabizade Kona�� sizi bekliyor

Ha z�r m� s� n�z?” Sa k�n “ne ye” di ye sor ma y�n. Bel ki de ya -
n�n dan yüz ler ce ge çip da ha ön ce hiç gör me di �i miz gü -
zel lik le rin far k� na var ma ya gi di yo ruz. Üç bü yük im pa ra -
tor lu�un 1500 y�l bo yun ca dün ya y� yö net ti �i içi d� �� ta rih
ko kan me kân la ra gi di yo ruz. Tu ru mu za Sul ta nah met
Mey da n�’ndan ba� l� yo ruz ve ta ri hin ayak iz le ri ni ta kip
ede rek ilk du ra �� m�z olan Bi zans dö ne min de �eh rin su
ih ti ya c� n� kar� la yan sar n�ç lar dan bi ri “The odo si us Sar n� -
c�”, di �er bir ad�y la “�e re fi ye Sar n� c� n�” gez mek le ba� la -
ya ca ��z. Ya k�n bir za ma na ka dar bi lin me yen bu ta ri hi ya -
p� y� gez dik ten son ra Tan zi mat dö ne mi sad ra zam la r�n dan
önem li dev let adam la r�n dan bi ri olan Ke çe ci za de Fu at
Pa �a’n�n 1869 y� l�n da yap t�r d� ��, yü ze yi ade ta bir mü cev -
her ku tu su gi bi be ze me ler le süs lü, �s tan bul’un en gü zel
tür be le rin den bi ri olan Ke çe çi za de Fu at Pa �a tür be si nin
o e� siz ta� i� çi li �i ne göz le ri miz le �a hit olu yo ruz. 

Ar d�n dan dim dik
bir yo ku� ta bu lu nan �z -
nik çi ni le ri ve or ji nal ka -
lem i� le me le riy le ün lü
16. yüz y�l da ya p�l m��
bir Mi mar Si nan ese ri ni
So kul lu Meh met Pa �a
Ca mi si’ni gö rü yo ruz.
Her hal de bu bi na y� bu
ka dar dik bir yo ku �a yer le� tir mek de an cak Si nan gi bi bir
us ta n�n ma ha re ti ol sa ge rek. Mi mar Si nan'�n bu e� siz
ese ri ni gör dük ten son ra da bu se fer bir Bi zans kla si �i
olan, Aya sof ya'n�n bir min ya tü rü ni te li �in de in �a edil mi�
ve sem te de ad� n� ver mi� Kü çük Aya sof ya Ki li se si'ne gi -
di yo ruz. �im di s� ra da ise II I. Ah met’in k� z� Es ma Sul tan
ta ra f�n dan 1781 y� l�n da yol üs tün de olan la r�n va kit kay -
bet me den, na maz k�l ma la r� için ya p� lan aç�k ha va iba det -
ha ne si Es ma Sul tan Mey dan ve Çe� me si var.  

Bu il ginç çe� me yi gör dük ten son ra Sa mat ya Mey da -
n�'na do� ru gi di yo ruz. Bu ra s� çi ro zun ra k� ya me ze edil di -
�i, en ka ba da y� s� n�n sem tin bir bü yü �ü nü gör dü �ün de
ce ke ti nin dü� me le ri ni ilik le di �i, kah ve ha ne kö �e le ri ye ri -
ne yaz l�k si ne ma la r� n�n me kân edil di �i, dost luk ve ar ka -
da� l� ��n men fa at siz ce sür dü �ü e� siz es ki bir �s tan bul
sem ti. �im di bun lar es ki za man lar da kal sa da, es ki sa -
kin le ri nin göz le rin den ve tat l� an la t�m la r�n dan din le di �i miz
bu gü zel lik le ri ha yal ede rek, bi zim için özel ola rak ha z�r -
lan m�� ö� le ye me �i mi zi yi yo ruz. 

Kar n� m� z� do yur duk tan son ra Sa mat ya’n�n renk le re
bü rün mü� so kak la r�n da ha yal le ri mi ze do� ru bir yü rü yü�
yap mak. Bu yü rü yü� ten son ra ki ilk du ra �� m�z es ki bir
Rum Or to doks Aya Tir ya ki Ki li se si. Bu ki li se zi ya re ti mi zin
he men ar d�n dan es ki den Pat rik lik ki li se si ve ya hut Pat rik -
lik Ka ted ra li olan Er me ni Gre gor yen ki li se le rin den Mer -
yem Ana Ki li se si’ni zi ya ret ede ce �iz. He men son ra s�n da
ise �s tan bul Er me ni le ri nin ana ki li se si olan dün ya da ki hi -
ye rar �ik 4 Er me ni ki li se le rin den bi ri ve Fa tih Sul tan Meh -
met ta ra f�n dan ku rul mu� Er me ni Pat rik ha ne si’ ni gö re ce -
�iz. Evet yan l�� oku ma d� n�z. Bu pat rik ha ne Fa tih Sul tan
Meh met ta ra f�n dan ku rul mu� tur. Ve Er me ni pis ko po su
Ho va sim ile Fa tih Sul tan Meh met ara s�n da ge çen di ya -
log la r� hay ret le din le ye cek si niz. 

GEZGiN
�APKA

Hazırlayan:

Samatya ve
Kumkap� turu     

Afiyet olsun İstanbul!

Nuh’un gemisi Van’a gidiyor...

Nabizade
Nâzım’ın ismi,
Kadıköy’deki

Rize Pazarlılar
Derne�i’nin yeni

mekânında
ya�atılıyor.
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● Mus ta fa SÜR ME L�

Bu haf ta ko nu �u muz Do �u� Üni ver si te -
si’nden bir fi zik pro fe sö rü: Ser kant Ali
Çe tin… Pro fe sör Çe tin bu y�l ku ru lu �u nun

15. y� l� n� kut la yan Do �u� Üni ver si te si’nde 8 y�l -
d�r gö rev yap mak ta. �yi de he pi mi zin fi zik de yin -
ce ka fa s�n da can la nan hat ta bel ki ço �u mu zun ka -
fa s�n da can la na ma yan fi zik ders le ri ni ver mek ten
ba� ka ne i� ya p� yor Ser kant Ho ca? �� te bu so ru -
nun ce va b� hay li il ginç ve de rin. 

CERN’DE K� EN GENÇ 
PRO FE SÖR LER DEN
Ser kant Ali Çe tin, �s viç re'de bu lu nan Av ru pa

Nük le er Ara� t�r ma Mer ke zi’nde ki (CERN) de -
ney ler de yer alan bir par ça c�k fi zik çi si. Hem
CERN hak k�n da hem de par ça c�k fi zi �i hak k�n -
da da ha faz la de ta ya gir me den ön ce Ser kant Ho -
ca ’y� k� sa ca ta n� ya l�m. 1974'te �s tan bul'da do� -

mu�, ken di ta bi riy le do� ma bü yü me Be �ik ta�l�,
ev le nin ce ha n�m köy lü ol mu� Ka d� köy'e yer le� -
mi�, da ma d� m�z ya ni. 1992'de Be �ik ta� Ata türk
Ana do lu Li se si’n den, 1996'da ise Bo �a zi çi Üni -
ver si te si Fi zik Bö lü mü’n den me zun ol mu�. Ar -
d�n dan ay n� bö lüm de yük sek li sans (1998) ve
dok to ra (2002) ça l�� ma la r� n� ta mam la m��.
2004'te do çent, 2009'da ise pro fe sör olan Çe tin,
Do �u� Üni ver si te si’n de Fen Ede bi yat Fa -
kül te si De kan Yar d�m c� l� �� ve Rek tör Yar -
d�m c� l� �� gö rev le rin de de bu lun mu�. Ha len
Fi zik Bö lüm Ba� kan l� �� gö re vi ni sür dü rü -
yor. Ser kant Ali Çe tin 1997 y� l�n dan be ri
CERN'de ki ça l�� ma la ra ka t� l� yor. Hem
yük sek li sans hem de dok to ra ça l�� ma la r�
CERN'de ki AT LAS de ne yi hak k�n da olan
Çe tin, Tür ki ye'den bu de ney de dok to ra s� n�
ta mam la yan ilk ki �i. Bo �a zi çi Üni ver si te -
sin de li san süs tü ça l�� ma la r� n� Prof. Dr. En -
gin Ar�k da n�� man l� ��n da sür dü ren Çe tin,
ar d�n dan Do �u� Üni ver si te si ’ne ge çin ce de
Pro fe sör Ar�k ile pro je ler de ki ça l�� ma la r� na
de vam et mi�. Hat ta Do �u� Üni ver si te si’n -
de ki ça l�� ma ar ka da� la r� n� da bu pro je le rin
içe ri si ne ka ta rak Do �u� Üni ver si te si’ nin
CERN'de ki bir ba� ka de ney olan CAST de -
ne yi ne ka t�l ma s� n� sa� la m��. Ser kant ho ca -
n�n de di �i ne gö re, CERN gi bi la bo ra tu var lar da ki
bu tür ara� t�r ma la r� des tek le me si ge re ken ku rum -
lar uzun sü re dir ye ni pro je ler le il gi li öne ri le ri
red det ti �in den Do �u� Üni ver si te si ken di ma li
im kan la r�y la CERN'de ki de ne ye ka t�l m��. Ya ni
CERN'de ki bir de ne ye ken di im kan la r�y la ka t� -
lan ilk Türk üni ver si te si ve ay n� za man da
CERN'de ki bir pro je de yer alan ilk ve tek va k�f

üni ver si te si Ka d� kö yü mü zün Do �u� Üni ver si te si
ol mu�. CERN'de ki im kan la r�n ben ze ri ni ül ke -
miz de de olu� tur mak ama c�y la çe �it li par ça c�k
h�z lan d� r� c� la r� n�n bu lun du �u, par ça c�k fi zi �i de -
ney le ri nin ya p�l d� �� ve bir çok uy gu la ma ve ara� -
t�r ma fa ali ye ti nin yü rü tül dü �ü bir mer ke zin,
Türk H�z lan d� r� c� Mer ke zi nin ta sa r� m� n�n ya p�l -
ma s� ve bir ön la bo ra tu va r�n ku rul ma s� da Dev let

Plan la ma Te� ki la t� (�im di do� ru dan Kal k�n ma
Ba kan l� ��) ta ra f�n dan des tek le nen bü yük öl çek li
bir pro je çer çe ve sin de yü rü tü lü yor. Bu pro je de
10 üni ver si te An ka ra Üni ver si te si ko or di na tör lü -
�ün de or tak ça l� �� yor ve Do �u� Üni ver si te si’ nin
ara la r�n da ki tek va k�f üni ver si te si ol ma s� dik kat
çe ki ci. Ya k�n za ma na ka dar bu bü yük pro je nin
yü rü tü cü yar d�m c� l� �� n� da ya pan Pro fe sör Çe tin

�u an da pro je de üni ver si te tem sil ci li �i ne de vam
edi yor. Tüm bu gü zel ge li� me le rin ara s�n da bir
�e yi ha t�r la t� yor ho ca m�z; 30 Ka s�m 2007'de Is -
par ta'da mey da na ge len uçak ka za s�n da kay bet ti -
�i miz 6 de �er li fi zik çi yi. Evet, ha t�r la na ca �� üze -
re bu ac� ka za da kur tu lan ol ma m�� t�. Bo �a zi çi
Üni ver si te si’n den Prof. Dr. En gin Ar�k, Ar. Gör
Ber kol Do �an ve yük sek li sans ö� ren ci si En gin
Abat ile Do �u� Üni ver si te si’n den Prof. Dr. �e nel
Boy da�, Doç. Dr. �s ken der Hik met ve Ar. Gör.
Mus ta fa Fi dan, bu uçak la Is par ta Sü ley man De -
mi rel Üni ver si te si’n de ya p� la cak olan Türk H�z -
lan d� r� c� Mer ke zi Pro je si Ça l�� ta y�’na gi di yor lar -
d�. Bo �a zi çi ve Do �u� ekip le ri CERN'de ki de -
ney ler d� ��n da yu ka r� da bah set ti �i miz Türk H�z -
lan d� r� c� Mer ke zi Pro je sin de de i� bir li �i ha lin -
deydi ler ve her iki ekip ten de ge ri ye sa de ce Ser -
kant Ali Çe tin kal d�. O da ay n� uçak la Is par ta'da -
ki ça l�� ta ya gi de cek iken ai le vi bir se bep ten do -
la y� prog ra m� n� de �i� tir mek zo run da ka la rak 2
gün son ra gi de cek �e kil de plan yap m��... 

Ya �a d� �� ka y�p la r�n ar d�n dan be ra ber için de
bu lun duk la r� tüm pro je le ri sür dür mek için elin -
den ge le ni yap m�� Pro fe sör Çe tin. Özel li kle ho -
ca s� Prof. Dr. En gin Ar�k'�n ar d�n dan, CERN-
AT LAS pro je sin de en uzun sü re dir ça l� �an ki �i
ola rak pro je nin Tür ki ye ko or di na tör lü �ü nü de
yap ma ya ba� la m��.  Za man için de Do �u� Üni -
ver si te si’n de genç ve bi lim sel yön den ol duk ça
ak tif ye ni bir kad ro olu� mu� ve Ser kant Çe tin'in
kay bet ti �i mes lek ta� la r�y la bir lik te en bü yük ha -
yal le rin den olan ge le ce �in fi zik çi le ri ni ye ti� tir -
mek üze re Fi zik Bö lü mü ku rul mu� Do �u� Üni -
ver si te si’n de. Te mel bi lim le re bu den li önem ve -
ren na dir va k�f üni ver si te le rin den bi ri olan Do -
�u� Üni ver si te si ge çen y�l par ça c�k fi zi �i, par ça -
c�k h�z lan d� r� c� la r� ve ��� n�m kay nak la r� ko nu la -
r�n da ulus la ra ra s� bir li san süs tü k�� oku lu, bir

kon fe rans ve bir de ça l�� ta ya ev sa hip li �i yap -
m��. Bu et kin lik le rin ve ara� t�r ma fa ali yet le ri -
nin de tay la r� na http://fi zik.do gus.edu.tr ad re -
sin den eri� mek müm kün.

Prof. Dr. Ser kant Ali Çe tin, Do �u� Üni -
ver si te sin de gö rev yap ma ya ba� la d�k tan son -
ra iki ta ne de önem li ödül ka zan m��. Bun lar -
dan bi ri Türk Fi zik Der ne �i (TFD) 2004 y� l�
Prof. Dr. �ev ket Erk Genç Bi lim �n sa n� Ödü -
lü di �e ri ise Tür ki ye Bi lim ler Aka de mi si
(TÜ BA) 2008 y� l� Genç Bi lim �n sa n� (GE -
B�P) Ödü lü. Ha len iki CERN pro je si nin Tür -
ki ye ko or di na tör lü �ü nü ya pan Pro fe sör Çe -
tin, Türk H�z lan d� r� c� Mer ke zi Pro je si’n de de
Do �u� Üni ver si te si tem sil ci si ola rak bu lu nu -
yor. Prof. Dr. Ser kant Ali Çe tin'in ulus la ra ra -
s� at�f en deks le rin ce ta ra nan der gi ler de ya y�n -
lan m�� bir çok ma ka le si bu lunuyor. 

Par ça c�k fi zi �in de ne le rin ara� t� r�l d� ��
bun la r�n ha ya t� m� za na s�l yan s� d� ��, CERN la bo -
ra tu ar�, Bü yük Had ron Çar p�� t� r� c� s�, Tür ki ye'nin
CERN ile ili� ki le ri, Tür ki ye de ne ler ya p�l d� ��,
Tür ki ye'de par ça c�k fi zi �i nin du ru mu ve ben ze ri
ko nu lar da Prof. Dr. Ser kant Ali Çe tin, Ga ze te
Ka d� köy okur la r� n� za man za man bu kö �e den
bil gi len di re cek... Di le yen ler ken di siy le sce -
tin@do gus.edu.tr ad re sin den te ma sa ge çe bi lir.
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Türkiye’nin bir an önce Hızlandırıcı Merkezi’ni kurması ve
CERN'e üye olması gerekti�ini söyleyen “TFD Prof. �evket

Erk Genç Bilim �nsanı Ödülü” ile “TÜBA Üstün Ba�arılı Genç
Bilim �nsanı” ödülünün sahibi gencecik Profesör Serkant Ali
Çetin, ancak bu sayede Türkiye’nin evrensel boyutta bilgi ve

teknoloji üretebilir hale gelece�ini açıkladı. Ya�amını
Kadıköy’de sürdüren Prof. Dr. Çetin, aynı zamanda �sviçre'de

bulunan Avrupa Nükleer Ara�tırma Merkezi’ndeki (CERN)
deneylerde yer alan bir parçacık fizikçisi

CERN’de bir Türk Profesör:

Yüksek Lisans Tezini 1998 y�l�nda Bo�aziçi
Üniversitesi’nde “ATLAS Detektöründe Fizik ve

Tetikleme Çal��malar�” konusunda; Doktora
Tezini 2002 y�l�nda “ATLAS Geçi� Radyasyonu
�z Sürücüsü ve Ekstra Standart Model Aileleri
Durumunda Higgs Fizi�i” konusunda Bo�aziçi

Üniversitesi’nde haz�rlad�.
Alan�nda önemli konular�n i�lendi�i tezler

yönetti ö�renciler yeti�tirdi, uluslararas�
yay�nlarda kaleme ald��� makaleleri be�eni

toplad�. Önemli pek çok bilimsel konferansta
Türkiye’yi temsil eden bir avuç Türk bilim

insan�ndan biriydi. Yazd��� bildiriler uluslar aras�
toplant�larda ilgi gördü, düzenledi�i

konferanslar�n sonuçlar� uluslararas� düzeydeki
bilimsel kitaplarda yerini ald�. Prof. Dr. Serkant

Ali Çetin, 10 üniversite taraf�ndan Türk
H�zland�r�c� Merkezi (THM) ad�yla yürütülen

projede Do�u� Üniversitesi temsilcisi ve uzun
bir süre boyunca da proje yürütücü yard�mc�l���
yapt�. Bu projede çe�itli h�zland�r�c� teknolojileri
ile temel bilimlere yönelik ara�t�rmalardan t�p ve

malzeme geli�tirme için gerekli uygulamalara
kadar ihtiyaç duyulan alt yap�n�n olu�turulmas�

ve gelecekte daha da yayg�nla�t�r�lmas�
hedefleniyor. Türkiye’nin evrensel boyutta bilgi

ve teknoloji üretebilmesi için bir an önce
dünyadaki en büyük uluslarars� i�birli�i olan

CERN'e üye olmas� ve Türk H�zland�r�c�
Merkezi’ni de kurarak çal��t�rmas� gerekiyor.

Bir astro-parçac�k deneyi olan “CERN
Axion Solar Telescope (CAST)” deneyinde

CAST kolaborasyonu üyesi olan Do�u�
Üniversitesi temsilcisi ve TAEK projesi

yürütücüsü olan Prof. Çetin, ayn� zamanda
CERN'deki Büyük Hadron Çarp��t�r�c�s�

üzerinde kurulu olan en büyük deneylerden “A
Toroidal LHC ApparatuS (ATLAS)” deneyinde

ülke temsilcisi ve TAEK proje yürütücüsü.
Prof. Dr. Serkant Ali Çetin bu çal��malar�yla

ödüller de kazand�. Türk Fizik Derne�i’nin 2004
y�l�nda verdi�i Prof. �evket Erk Genç Bilim

�nsan� Ödülü ile Türkiye Bilimler Akademisi’nin
2008 y�l� Üstün Ba�ar�l� Genç Bilim �nsan�

(GEB�P) Ödülü, bunlardan birkaç�.

�SV�ÇRE’de bulunan CERN
Laboratuvar�’nda yap�lan deneyler ve

ara�t�rmalar sayesinde evreni, onun içindeki
parçac�klar� ve bu parçac�klar�n etkile�melerini

ö�renmeye çal���yoruz. 
Asl�nda Dünya ve Türk kamuoyu bu

kurumu, eserleri dünya çap�nda milyonlarca
sat�� rakamlar�na ula�an ünlü yazar Dan

Brown’un “Melekler ve �eytanlar” kitab� ile
daha yak�ndan tan�d�. Brown kitab�nda

CERN’le ilgili gizli ölümcül bir silahdan söz
ediyor, tarihi, gizemli s�rlar�, tarikatlar�, dinle

bilimin çat��mas�n� ve bilim adamlar�n� tek tek
yok eden gizli bir örgütü anlat�yordu.

CERN NED�R?
CERN, Avrupa'n�n bilim alan�nda Rusya

ve ABD ile liderlik mücadelesini yürüttü�ü bir
laboratuvar. CERN II. Dünya Sava��ndan

sonra Avrupa’n�n 12 Avrupa ülkesinin
(Belçika, Almanya, Fransa, Danimarka,
Hollanda, �ngiltere, �sveç, �sviçre, �talya,

Norveç, Yugoslavya ve Yunanistan) i�birli�i ile
1954 y�l�nda kuruldu.

Merkezi, �sviçre ve Fransa s�n�r�nda yer
alan ve Cenevre �ehrine yak�n olan CERN,
dünyan�n en büyük parçac�k fizi�i ara�t�rma

laboratuvar�. Yakla��k 80 ülkeden 500
üniversiteyi temsil eden 6500 civar�nda bilim
insan� (dünyadaki parçac�k fizikçilerinin yar�s�)

CERN'e gelerek kendi ara�t�rmalar�n�
gerçekle�tiriyor. CERN, Nobel ödüllerini de

içeren önemli ke�iflerin yap�ld��� bir merkez. 
�u anda 20 üyesi bulunan CERN’de

gerçekle�tirilen bu uluslararas� i�birli�i ayn�
zamanda yeni teknolojilerin do�mas�

konusunda itici güç oluyor ve ileti�imden
sa�l��a çe�itli alanlarda birçok ürün

hayat�m�za giriyor. Örne�in, ya�am�m�z�n
vazgeçilmez parças� halini alm�� olan “www -

dünya çap�nda a� (world wide web)
sistemi”nin CERN'de ke�fedildi�ini biliyor

muydunuz?

İNTERNET, CERN
LABORATUVARLARI’NDA

KEŞFEDİLDİ

KİMDİR?

PROF. SERKANT ALİ ÇETİN

SERKANT AL� ÇET�N…
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● Mus ta fa SÜR ME L�

Tür ki ye Ö� ren ci Kon se yi si ga ra ey le mi
ger çek le� tir di. 18 Ni san Sa l� gü nü Al -
tu ni za de’de dü zen le nen ve yüz ler ce

ö� ren ci nin ka t�l d� �� “Du ma na Dur De” et -
kin li �in de si ga ra n�n sa� l� �a za rar la r� vur gu -
la n�r ken, her gün 300 in sa n�n si ga ra ve si ga -
ra ya ba� l� has ta l�k lar ne de niy le ya �a m� n� yi -
tir di �i vur gu lan d�. 

� 300 TA BUT LU EY LEM
Tür ki ye Ö� ren ci Kon se yi Sa� l�k-Spor-Çev -

re Üst Ko mis yo nu Ko or di na tör lü �ü’nde ki “Du -
man s�z Kam püs” pro je si kap sa m�n da ger çek le� -
ti ri len “Du ma na Dur De” yü rü yü �ü son ra s� bir
ba s�n aç�k la ma s� ya pan Tür ki ye Ö� ren ci Kon se -
yi Ba� ka n� Ni hat Bu� ra A�a o� lu, “Her gün 300
in sa n� m� z� si ga ra dan kay nak la nan has ta l�k lar ne -
de niy le kay be di yo ruz. Biz de bu ko nu da far k�n -
da l�k olu� tur mak ad� na 300 ta but la bir yü rü yü�

dü zen le dik. Al tu ni za de’den ba� la yan yü rü yü �ü -
müz bir si ga ra fir ma s� n�n ge nel mü dür lü �ü
önün de so na er di” de di. Ey le min ama c� n�n kam -
püs ler de si ga ra içil me si ni en gel le mek ol ma d� �� -
n� be lir ten A�a o� lu, “Ge rek kam püs ler de ge rek
nor mal ya �am da si ga ra kul la nan la r�n b� rak ma s� -
n� ve kul lan ma yan la r�n ise hiç ba� la ma ma s� n�
amaç la mak ta y�z” di ye ko nu� tu.  Ba s�n aç�k la -
ma s� n�n ar d�n dan ey lem her han gi bir olay ya �an -
ma dan ta mam lan d�. 
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ENGELS�Z BULU�MA
NOKTASI           

SORULARLA ENGELL�
HAKLARI

BM Engelli Hakları
Sözle�mesi’nin Amacı

nedir?
Bu Sözle�me’nin amac�,

engellilerin tüm insan hak ve
temel özgürlüklerinden tam

ve e�it �ekilde
yararlanmas�n� te�vik ve
temin etmek ve insanl�k

onurlar�na sayg�y�
güçlendirmektir. 

Sözle�meye Göre Engelli
Kimdir:

Engelli kavram� di�er

bireylerle e�it ko�ullar
alt�nda topluma tam ve etkin

bir �ekilde kat�l�mlar�n�n
önünde engel te�kil eden

uzun süreli fiziksel, zihinsel,
dü�ünsel ya da alg�sal

bozuklu�u bulunan ki�ileri
içermektedir.  

Sözle�menin Tarihçesi
Nedir?

“Engellilerin Haklar�na �li�kin
Sözle�me”

� 13 Aral�k 2006 tarihinde
Birle�mi� Milletler Genel

Kurulu’nda kabul edilmi�tir. 
� 30 Mart 2007 tarihinde
imzaya aç�lm�� ve ülkemiz
taraf�ndan ayn� tarihte 80

ülke ile birlikte
imzalanm��t�r. 

� Sözle�menin onaylanmas�
3/12/2008 tarihli ve 5825

say�l� Kanunla uygun
bulunmu�tur. 

� 5825 say�l� Kanun, 18
Aral�k 2008 tarihli Resmi
Gazete’de yay�mlanarak

yürürlü�e girmi�tir.
Sözle�menin Uygulanı�ı

Nasıl Olmaktadır?
� Sözle�menin 35. maddesi

do�rultusunda, taraf
devletler Sözle�menin ilgili

Devlet için yürürlü�e
girmesinden sonra iki y�l

içerisinde Birle�mi� Milletler

Genel Sekreteri arac�l���yla
Engelli Komitesine

Sözle�menin gereklerinin
yerine getirilmesi için al�nan

önlemler ve kaydedilen
geli�meler hakk�nda

kapsaml� bir rapor sunar.  
� Bundan sonra da, taraf

devletler en az dört y�lda bir
ve buna ilave olarak zamana

ba�l� olmaks�z�n Engelli
Komitesinin talep etmesi

durumunda müteakip
raporlar� sunarlar. 
Devam Edecek….

B�ZE ULA�IN
Engelsiz �� ve �stihdam

Merkezi
-Adres: E�itim Mah. Kasap
�smail Sok. Sad�ko�lu Plaza
5 No: 49 Kad�köy - �stanbul

/ Türkiye
Web:

engelsizis.kadikoy.bel.tr 
Tel.: 0 216 338 2414

DOKTORUNUZ
YAZIYOR

Ge çen haf ta ba� la d� �� m�z diz ki reç len me si nin te -
da vi sin de ye ni ye ni uy gu lan ma ya ba� la nan PRP
te da vi si ile il gi li ya z� m� za kal d� �� m�z yer den de vam
edi yo ruz.
� PRP na sıl uy gu la nır?:
Te da vi edi le cek böl ge ye gö re 1-3 ml. ka dar, bir
kez ya da bel li ara l�k lar la 2-3 kez en jek si yon yön -
te mi ile uy gu la n�r. Diz ki reç len me le rin de diz ek le -
mi içi ne bi rer ay aray la üç kez uy gu la n�r. Te nis çi
dir se �i, a�il ten di ni ti, omuz ten don y�r t�l ma la r� gi bi
du rum lar da ise ge nel de bi rer ay aray la 2 en jek si -
yon uy gu lan mak ta d�r. Halk ara s�n da ho roz ibi �i
ya da k� k�r dak i� ne si ola rak bi li nen Na-hya lu ri nat
en jek si yon la r�  ile be ra ber k� sa ara lar la uy gu la na -
bi lir. Bu nun la be ra ber ya k�n ara ile ya p� lan kor ti -
zon en jek si yo nu PRP te da vi si nin et kin li �i ni dü �ü -
rür.
� PRP han gi has ta lık lar da kul la nı lır?:
� Diz ki reç len me le ri. 
� Diz de k� k�r dak ha sar lan ma la r�.
� Er ken ya� ta or ta ya ç� kan k� k�r dak a��n ma la r�.
� Te nis çi dir se �i, golf çü dir se �i.

� Omuz ten don ro ma tiz -
ma la r� ve y�r t�k la r�.
� A�il ten di ni ti.
� Spor cu lar da ten di nit -
ler. 
� PRP te da vi si nin iyi -
le� ti ri ci et ki si ne za man
ba� lar?:
En jek si yon dan son ra bir -
kaç haf ta için de ted ri cen
ba� lar ve iyi le� me sü re ci
3 ay ile 12 ay ara s�n da
de vam eder. Bu ne den le
PRP en jek si yon la r� son -
ra s� kor ti zon en jek si yon -
la r�n da ol du �u gi bi h�z l�

bir a� r� azal ma s� ol maz. A� r� ya va� ya va� aza l�r ve
ay lar için de ge çer. Bu nun la be ra ber kor ti zon uy -
gu la ma s�n da ne re dey se her 3 has ta n�n iki sin de
gör dü �ü müz �i kâ yet le rin tek rar la ma s�, PRP te da -
vi si son ra s� pek göz le nen bir du rum de �il dir.
� PRP uy gu la ma sı nın yan et ki si var mı dır?
PRP yön te mi nin yan et ki si yok tur. Yal n�z ca ya p�l -
d� �� böl ge de ge çi ci bir a� r� ve �i� me ya pa bi lir. Bu
et ki 1-2 gün için de ken di li �in den ge çer ve her han -
gi bir za ra r� yok tur. Bu du rum da buz uy gu la ma ve
ba sit a� r� ke si ci ler kul la n� la bi lir. PRP te da vi si ile il -
gi li ara� t�r ma so nuç la r� ge nel de olum lu gel mek te
ve ye ni uy gu la ma alan la r� bul mak ta d�r. Bu do �al
te da vi yön te mi ile il gi li ve ri ler he nüz az ol sa da so -
nuç lar umut va at et mek te dir. Biz de ken di kli ni �i -
miz de diz ki reç len me si ne de niy le PRP uy gu la d� �� -
m�z has ta lar da son de re ce iyi so nuç lar al mak ta -
y�z. Bu so nuç lar PRP te da vi si nin, ya� la nan top lum
ile bir lik te ça �� m� z�n en önem li sa� l�k so run la r�n -
dan bi ri ha li ne ge len diz ki reç len me le ri nin te da vi -
sin de ge le nek sel yön tem le re güç lü bir al ter na tif
ol du �u nu gös ter mek te dir.
Sa� l� cak la ka l�n...
Doç. Dr.Cen giz Ba ha dır 
Tel.: (0216) 449 09 41 – (0542) 681 35 80

EN TRO PI UM, bir çok hay van tü rün de (ke di,
kö pek, tav �an, at, s� ��r vs.) gö rü le bi len, kö -
pek ler de da ha s�k göz le nen, alt ve üst göz
ka pa �� n�n içe do� ru k�v r� la rak göz kü re si ni
sü rek li tah ri� et me si du ru mu dur. 

En tro pi um do� ma sal ola bil di �i gi bi edin -
sel ola rak son ra dan da or ta ya ç� ka bil mek te -
dir. Do �u� tan olan lar da ha na dir göz len -
mek te dir. Shar Pe i, Chow Chow, Kan gal,
Coc ker, Set ter, Sa int Ber nard gi bi ba z� kö -
pek �rk la r� ge ne tik ola rak da ha yat k�n l�k gös -
te rir ler. Edin sel ola rak son ra dan olu �an en -
tro pi um lar ise spaz mo dik ve or ga nik ola rak
iki �e kil de ge li �ir ler. Spaz mo dik olan lar,
göz de bir en fek si yon,
(kon juk ti vit, göz de ya -
ban c� ci sim, gö zün du -
man, toz, kim ya sal gaz -
lar vs.’ye s�k ça ma ruz
kal ma s�) gi bi du rum la r�n
sey ri s� ra s�n da or ta ya ç� -
kan a� r� dan do la y� ve ya
a�� r� ��� ��n ra hat s�z et -
me si so nu cun da has ta
göz le ri ni sü rek li k� s�k tut -
mak ta ve göz ka pak la r�
içe do� ru k�v r� la rak en -
tro pi umu olu� tur mak ta -
d�r. Göz de ki as�l has ta l�k
te da vi edil se da hi en tro -
pi um du ru mu sü re bil -
mek te dir. Yi ne kro nik
sey re den göz has ta l�k la -
r�, göz ka pa �� ve çev re -
sin de ki tü mör ler vs. so nu cu da or ga nik ola -
rak en tro pi um �e kil le ne bil mek te dir. Hay van -
da ��� �a du yar l� l�k, göz ka pak la r� n�n k� s�k tu -
tul ma s�, göz ya �� ak�n t� s�, iler le yen dö nem ler -
de göz de irin li ak�n t� lar, göz ka pak la r� n�n
aç�l d� ��n da nor mal ha li ne gel me si, ser best
b� ra k�l d� ��n da tek rar içe do� ru k�v r�l ma s� n�n
gö rül me si ile has ta l�k ko lay ca an la �� la bil -
mek te dir.

Has ta l� ��n te da vi sin de de �i �ik yön tem ler
kul la n�l mak ta d�r. Ye ni ge li �en olay lar da as�l
has ta l� ��n t�b bi te da vi si ile en tro pi um da
ken di li �in den or ta dan kal ka bi lir. An cak iler -
le mi� va ka lar da ço �un luk la ope ra tif yön -
tem le re ba� vu rul mak ta d�r. 

Ope ras yo na ka rar ve ril di �in de kö pe �i ni -
zin rönt gen ve kan tah li li gi bi ge nel sa� l�k
kon trol le ri ni yap t�r ma n�z da bü yük ya rar var -
d�r. Bu du rum hem kö pe �i ni zin ge nel sa� l�k
du ru mu hak k�n da bil gi edin me yi, hem de
se çi le cek anes te zi nin be lir len me si ni ve ope -
ras yon s� ra s�n da olu �a bi le cek risk le ri mi ni -
mi ze et me yi sa� la ya cak t�r. E�er kö pe �i niz
da ha ön ce den cid di bir has ta l�k ge çir mi� ise
ve ya bi li nen bir ilaç aler ji si var sa bun la r�
mut la ka ope ras yo nu ya pa cak ve te ri ner he -
ki me söy le me li si niz.

Ope ras yon yön tem le rin den bir ta ne si ko -
te ri zas yon uy gu la ma s� d�r. Bu nun için  göz
ka pak la r� n�n ke nar la r� na yak la ��k 3-4 mm.
me sa fe den uy gun ara l�k lar la yu var lak uç lu
ko ter le ko te ri zas yon ya p�l mak ta d�r.

Da ha çok uy gu la nan bir di �er yön tem
ise, içe k�v r� lan göz ka pa �� n�n üze rin den, içe
k�v r� lan k� s�m ka dar bü yük lük te ki de ri par ça -
�� n�n al�n ma s� d�r. Bu yön tem de ke si le rek al� -
nan de ri par ça s� n�n içe k�v r� lan ka dar ol ma -
s� na özen gös te ril me li dir. Da ha faz la mik tar -
da de ri par ça s� n�n al�n ma s� ha lin de bu kez
de göz ka pak la r� n�n d� �a do� ru k�v r�l ma s� na
yol aç� la bi lir. Ope ras yon son ra s� has ta ya ya -
ka l�k ta k�l ma s�, göz ka pak la r� na ko nan di ki� -
le rin za rar gör me me si ve ope ras yon ya ra s� -
n�n da ha ça buk iyi le� me si aç� s�n dan ya rar l�
olur. Ope ras yon dan or ta la ma 10-12 gün
son ra  tam iyi le� me gö rü lür ve di ki� ler bu
sü re nin so nun da al� na bi lir.

Ho� ça ka l�n…
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ENTROPIUM
(GÖZ  KAPAKLARININ

İÇE DÖNMESİ)

EV CİLEV CİLEV CİLEV CİLEV CİLEV CİL

YA�AMSA�LIK

DiZ KiREÇLENMESiNDE 
YENi UMUT: PRP TEDAViSi

Doç. Dr.Cengiz Bahadır 

● Ya se min ÖZ GÜ NE�

Yaz ay la r�n da saç la r� m� z�n ba k� m� na da ha faz -
la önem ver mek ge re kir. Çün kü, gü ne� ve
su yun key fi ni ç� kar t�r ken saç la r� m� za da ge -

rek li öze ni gös ter me li yiz. Klor lu ve s� cak su sa ç� m� -
z� olum suz bi çim de et ki li yor; saç la r� m�z y�p ra n� yor,
mat la �� yor ve k� r� l� yor. 

Ko nuy la il gi li ola rak öne ri ler de bu lu nan kua för
Berk Ger ehan, ya z�n saç la r�n k�� ay la r�n da üret ti �i
“se ra mik” de ni len mad de yi üret me di �i ni, bu mad -
de nin sa ç�n par lak l� �� n� ve kuv ve ti ni des tek le yen bir
mad de ol du �u için ya z�n saç la r�n ko run ma s�z kal d� -
�� n� be lir ti yor. Gerehan,  “Vü cu du mu zun üret me di -
�i bu mad de yi d� �ar dan tak vi ye ede bil me miz için
yaz se ri si ad� al t�n da koz me tik ürün ler den fay da lan -
mak müm kün. Bu ürün ler de niz ve ha vuz su yu na
kar �� da ya n�k l� ol du �u için bo ya l� saç lar da da
renk le rin ak ma s� n� ge cik ti ri yor ve ko ru yor” di yor. 

� YA ZA ÖZEL BA KIM ÖNE R� LE R�
Berk Ger ehan’�n ya za özel ba k�m öne ri le ri de

�öy le: 
� Bo ya l�, per ma l� saç la r�n yaz ba k� m� na ih ti yaç
duy du �u nu unut ma y�n. 
� Kul la na ca �� n�z ürün le rin gü ne� ko ru ma l� ol ma s� -
na dik kat edin. 
� Sa ç� n� za nem ve re cek ba k�m mas ke le ri uy gu -
la y�n. Böy le ce sa ç� n�z da ki ku ru lu �u ve y�p ran -
ma y� ön le ye rek can l�, par lak bir gö rü nüm ka za -
na bi lir si niz.

� Sa ç� n� z� de niz tu zu ve
klor dan ta ma men ar�n d�r -
mak için çok iyi du ru la y�n. 
� Y� ka d� �� n�z saç la r� n� z�
do �al ku ru ma ya b� rak mak
için yaz ay la r� en gü zel f�r -
sat t�r. Böy le ce saç ku rut ma
ma ki ne si nin olum suz et ki -
le rin den de kur tul mu� ola -
cak s� n�z. 
� Saç la r� m� z� s� cak suy la
y� ka ma y�n, yaz ve k�� �l�k
su ter cih edin. 

� Sa ç� n� z� ma saj ya par m�� gi bi �am pu an la y�n. Dip -
le re bas k� ya par sa n�z ya� lan ma ya ne den olur su nuz. 
� Sa ç� n� za özel �am pu an ter cih edin. 
� Per ma, renk aç ma, röf le, bal yaj gi bi uy gu la ma lar
sa ç� y�p ra t�r, sa ç�n ya p� s� n� kim ya sal ola rak de �i� ti -

rir ve za y�f la t�r. Ma �a ve düz le� ti -
ri ci gi bi sa ça �s�y la �e kil ve ren ci -
haz lar da sa ça za rar ve rir. Ço �u
za man saç k� r�l ma s� na ne den ola -
bi lir. Bu i� lem ler den bi ri ya da
bir ka ç� uy gu lan d� ��n da mu hak -
kak pro fos yo nel ba k�m yön tem le -
riy le saç ve saç kök le ri des tek len -
me li dir.
� SAÇ UZAT MAK DÖ KÜL -

ME Y� ART TI RIR MI? 
Dö kül me le rin as�l se be bi ge -

ne tik ya p� lar ol du �u için sa ç�n
uzun ya da k� sa ol ma s� so nu cu
pek de �i� tir mez. Dö kül me, hor -
mon la r�n saç kök le rin de ki alg� la -
y� c� la ra ba� lan ma s� ve on la r�n
za man içe ri sin de kö kü za y�f la ta -
rak ön ce c� l�z saç la r�n or ta ya ç�k -
ma s� za man için de ta ma men kök -
süz le �e rek hiç ç�k ma ma s� d�r. Sa -
ç�n uzun ya  da k� sa ol ma s� her -
han gi bir et ken de �il fa kat in ce
tel li saç lar da uzat ma sü re sin de
saç lar uç la ra do� ru da ha çok in -

cel me ye ba� la d� �� için k� r�l ma lar, kop ma lar mey da -
na ge lir. Bu da bi ze saç la r�n dö kül dü �ü his si uyan d� -
r�r. Bu nu ön le mek için or ta la ma 2 ay da bir in cel me -
ye ba� la yan k� s�m la r� kes ti rip dü zel te rek sa� l�k l� bir
saç uzat ma ger çek le� ti ri le bi lir. 

EN GEL S�Z BU LU� MA NOK TA SI

Gönülllüler, sağlık kurumları temsilcileriyle buluştu
KADIKÖY Belediyesi

Gönüllüleri, Kad�köy’deki
sa�l�k kurumlar� ile Kad�köy

Belediyesi Gönüllü
Merkezi’nde biraraya geldiler.

Toplant�y� organize eden
Kad�köy Belediyesi Gönüllü

Konseyi Yürütme Kurulu
üyesi Gülsün I��k,

Kad�köy’deki sa�l�k kurumlar�
ile etkinlik ve projeler

üretmeye devam edeceklerini
belirterek, “Bütün amac�m�z,

Anadolu Yakas�’n�n
gözbebe�i Kad�köyümüz’de

Kad�köylülere sa�l�k
hizmetlerini en iyi �ekilde

götürmek” diye konu�tu. 
Toplant�ya; Kad�köy Belediyesi Meclis  ve
Gönüllü Merkezi Yönetim Kurulu üyeleri

Nurhan Kutman ile Gülçin Ergun, Medical

Park Hastanesinden Tuba Avlanm��, Dünya
Göz Hastanesi’nden Burcu Gezici, Central

Hospital’den Gökçe Çiftçi ile gönüllüler
kat�ld�. Medical Park yetkilisi Tuba Avlanm��

yapt��� konu�mada kendisinin de bir

Kad�köylü oldu�unu,
Kad�köy’de

ya�aman�nbir
ayr�cal�k, hizmet

vermenin de mutluluk
oldu�unu belirtti. 

Tuba Avlanm��, sosyal
projelere destek

verdiklerini, STK’larla
ortak projelerde yer
almaya da devam

edeceklerini söyledi.
Gönüllü Merkezi

Yönetim Kurulu üyeleri
ise vermi� olduklar�

destekten dolay�
hastane yetkililerine bir

kez daha te�ekkür ettiler ve Kad�köy
Belediye Ba�kan� Av. Selami Öztürk ad�na

hastane yetkililerine te�ekkür plaketi
verdiler. 

Ali �hsan METE
Veteriner Hekim

ihsan.mete@kadikoy.bel.tr

Sigaranın zararları ö�renciler tarafından
gerçekle�tirilen eylemle bir kez daha vurgulandı.

Havaların ısındı�ı, yaza
hazırlandı�ımız bugünlerde

saçlarımıza da özen
göstermemiz gerekiyor.
Kuaför Berk Gerehan bu
konuda dikkat edilmesi

gerekenleri Gazete Kadıköy
okurları için anlattı…

Yaz�n saç bak�m�na dikkat!

Sigaraya karşı öğrenci eylemi
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Ha liç Kon gre Mer ke zi’nde ki Genç lik Ça l�� ta -
y�’na; Genç lik ve Spor Ba kan Yar d�m c� s�
Doç. Dr. Yu suf Te kin, Genç lik ve Spor Müs -

te �a r� Doç. Dr. Ha kan Hak ye mez, Pro je ve Ko or di -
nas yon Ge nel Mü dü rü Ra ma zan Yi �it, Genç lik Hiz -
met le ri Ge nel Mü dü rü �ev ki Ak ka ya ve �s tan bul
Genç lik Hiz met le ri ve Spor �l Mü dü rü Nu man Gü zey
ka t�l d�.

Ça l�� tay da iki gün bo yun -
ca; “Genç li �in Alt ya p� s�…
Sos yal Ha yat ta Genç lik…
Sa� l�k-Spor ve Çev re… Etik
ve �n sa ni De �er ler… De mok -
ra si ve Ka t� l�m Bi lin ci…” ko -
nu la r� ele al�n d�.

Genç lik �u ra s�’na te mel
olu� tur ma s� ama c�y la dü zen le -
nen Ça l�� ta ya �s tan bul’da ki
ka mu ku rum ve ku ru lu� la r� ile
si vil top lum ku ru lu� la r� n�n
tem sil ci le ri ve uz man lar ka t�l -
d�. Genç lik ve Spor Müs te �a r�
Doç. Dr. Ha kan Hak ye mez ko -

nu� ma s�n da, “Biz An ka ra’da sa de ce il gi li bü -
rok rat la r� ve uz man la r� top la ya rak ka rar lar al -
mak ye ri ne, biz zat genç le ri i�in içi ne ala rak,
da ha sa� lam te mel ler üze ri ne otu ran ve ge le ce -
�e umut la ba kan bir olu �u mu ger çek le� tir me
yo lu nu ter cih et tik. Ay lar dan be ri Ana do lu’da
etap etap genç lik ça l�� tay la r� ya p� yo ruz. �s tan -

bul’da ki bu 15. ve son ça -
l�� ta y� m� z�n ar d�n dan Ma -
y�s ay�n da ‘Genç lik �ű ra s�’
ya pa ca ��z. Al� na cak ka rar -
lar da ve or ta ya ç� ka cak tab -
lo da, bin ler ce gen ci mi zin
ka t� l� m� ola cak” �ek lin de
ko nu� tu.

Ça l�� ta ya ka t� lan si vil
top lum ku ru lu� la r� n�n tem -
sil ci le ri de Genç lik ve Spor
Ba kan l� ��’n�n böy le bir uy -
gu la ma ya git me si nin çok
ye rin de ol du �u nu ifa de
ede rek, ça l�� ta y�n fay da l�
geç ti �i ni ifa de et ti ler.
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T.C. Gençlik Hizmetleri Spor �l
Müdürlü�ü Wushu-Kungfu

Federasyonu Budokai-Do Spor Dalı
Evrensel Karma Dövü� sanatı (Full

Contact) �stanbul �ampiyonası için geri
sayım ba�ladı. �ampiyona �stanbul

Gençlik Hizmetleri Spor �l 
Müdürlü�ü tarafından Gençler ve Büyükler Bay ve

Bayan il �ampiyonası kategorisinde
düzenlenecek. Müsabakalar, 27-28-29
Nisan 2012 tarihlerinde Osman
Solako�lu Kapalı Spor Salonu’nda
düzenlenecek. Müsabakalara katılacak
yarı�macılarda Alt Gençlerde16–17

ya�, Gençlerde 18–19–20 ya�, Büyüklerde 21 ya�
�artı bulunuyor.

Ka d� köy �l çe Em ni yet Mü dür lü �ü bi -
rim le ri koz la r� n� ha l� sa ha tur nu va -
s�n da pay la� t�. Po lis lik mes le �i nin

yo �un tem po sun dan kay nak la nan stre si bi -
raz ol sun azalt mak, per so nel ara s�n da ki bir -
lik ve be ra ber li �i spor tif et kin lik ler dü zen le -
ye rek da ha da pe ki� tir mek ad� na dü zen le nen
Ka d� köy �l çe Em ni yet Mü dür lü �ü Bi rim le -
ra ra s� Ha l� Sa ha Fut bol Tur nu va s� zor lu ve

çe ki� me li ge çen maç la r�n ar d�n dan bu haf ta
ya p� lan fi nal ma ç�y la ta mam lan d�. Göz te pe
Par k� Gül bah çe Spor Te sis le ri Ha l� Sa ha -
s�’nda dü zen le nen ve Ha kem li �i ni Po lis
Me mu ru Ali Ak ta�’�n yap t� �� tur nu va da Gü -
ven lik Bü ro Amir li �i tur nu va n�n üçün cü sü
olur ken, Mü dü ri yet’i 5-1 gi bi fark l� bir skor -
la ye nen Olay Ye ri �n ce le me ta k� m� �am pi -
yon ol du.

Nurcan Bengin 6 pilates prensibini anlatt�:
� Konsantrasyon: Egzersize ba�larken
hareketlere yo�unla�mak, bedenin uyum
içinde nas�l çal��t���na ve

hangi kaslar� kullan�p,
hangilerinin kullan�lmad���na
dikkat etmek gerekmektedir. 

� Kontrol: Pilates
metodunda kontrol için

bedenin iyi dinlenmesi ve
hareketlerin gösterildi�i

�ekilde uygulanmas� olas�
sakatl�klar�n önlenmesini

sa�lar. 
� Merkezleme: Egzersiz

esnemeyi ve uzamay�
sa�lar. 

� Akıcı Hareket: Hareket
acele edilmeden her noktadan tek, tek

geçerek ama ayn� zamanda hiç
duraksamayarak yap�lmal�d�r. 

� Kesinlik: Hareket belirsizce de�il
tam yap�lmal�d�r. Hareketler birbiri ile

koordineli olmal�d�r. 

� Nefes: Nefes al�p verme panik olmadan
s�rt�n arkas�na ve alt�na derin nefes al�p
bütün nefesi tamamiyle d��ar� üflemek

yoluyla olmal�d�r. Böylece yap�lan nefes
verme hareketinde kan�m�z� tamamen

temizlemi� oluruz.
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BUDOKAI-DO İSTANBUL ŞAMPİYONASI

Olay Yeri �nceleme ekibi farklı skorla turnuvanın �ampiyonu oldu.
Olay Yeri �nceleme: 5 Müdüriyet: 1

�STANBUL Jimnastik �ampiyonası’nda Alev
Okullarının ö�rencileri Minik A kız, Minik A
erkek ve Minik B erkek birincilik ödüllerini

topladı. Ba�larba�ı Spor Salonu’nda yapılan
�stanbul Jimnastik �ampiyonası’nda; okullar
arasında en çok bran�la yarı�malara katılan
Alev Okulları ö�rencileri, Minik A ve Minik B

olmak üzere kızlar ve erkeklerde toplam dört
kategoride yarı�malara katıldı. Grup

kategorilerinde Minik A kız, Minik A erkek ve
Minik B erkek takımı birinci olurken, ferdi

sıralamada Minik B kategorisinde yarı�an Ata
Çobandede birinci, Melis Bekler büyük çabasına
ra�men ikinci oldu. Özel Alev Okulları Jimnastik

Takımı’nın alt yapısı elde edilen bu ba�arıyla
gelecek için umut verdi.

ALTI PiLATES
PRENSiBi

Istanbul Gençlik Çalıştayı gerçekleştiIstanbul Gençlik Çalıştayı gerçekleştiIstanbul Gençlik Çalıştayı gerçekleştiIstanbul Gençlik Çalıştayı gerçekleştiIstanbul Gençlik Çalıştayı gerçekleştiIstanbul Gençlik Çalıştayı gerçekleşti

İstanbul Jimnastik
�AMPiYONASI
TAMAMLANDI

Fenerbahçeli taraftarlar, Özel Yetkili
�stanbul 16. A�ır Ceza Mahkemesi’nde
görülen davada tutuklu bulunan Kulüp
Ba�kanı Aziz Yıldırım ile yöneticilerine

destek olmak için bir kez daha yürüyü�
düzenledi. Yürüyü�e kulüp yöneticileri

ile bazı sporcuların yanı sıra kulüp
çalı�anları ve on binlerce taraftar da

katıldı.
Trabzonspor maçının oynanaca�ı 15
Nisan Pazar günü ö�le saatlerinde

�a�kınbakkal’da toplanan Fenerbahçeli
taraftarlar, tezahüratlar ve sloganlar

e�li�inde, ellerinde çok sayıda pankart
ve dövizlerle Fenerbahçe �ükrü

Saraco�lu Stadı’na do�ru yürüdü.
Sayıları on binleri bulan taraftar
toplulu�u kulüp olarak birlik ve

beraberlik içinde olunması mesajı verdi.
Tribünlerdeki taraftar gruplarının yanı

sıra aileler de çocuklarıyla birlikte
yürüyü�te yer aldı. 

Bu arada, yürüyü� için di�er illerden
taraftarların da Ba�dat Caddesi’ne

geldikleri görüldü. 

F.B taraftarlarından 
DESTEK YÜRÜYÜŞÜ

Tür ki ye Sü per mo to �am pi yo nu Ata Nur can,
2012 y� l�n da ulus la ra ra s� �am pi yo na lar da
boy gös te re cek. Genç ya r�� ç�, bu haf ta so -

nu �tal ya Ulus la ra ra s� Sü per mo to �am pi yo na -
s�’nda pis te ç� ka cak. Tür ki ye'nin mo to sik let spo -
run da ye ti �en en der ye te nek le rin den Ata Nur can,
2011 y� l� n� sü per mo to s� n� f�n da �am pi yon ola rak
bi tir me si nin ar d�n dan gö zü nü yurt d� �� ya r�� la r� na
dik ti. Genç ya r�� ç�, Tür ki ye Mo to sik let Fe de ras -
yo nu’nun (TMF) des te �iy le 2012 y� l�n -
da �tal ya Ulus la ra ra s� Sü per mo to
�am pi yo na s�’nda �tal yan KTM
Mo to ra cing Ta k� m� ile pist -
le re ç� ka cak. Me na -
jer li �i ni Fran co
Mol lo’nun yap t� -
�� KTM Mo to ra -
cing Ta k� m�’nda, Ata
Nur can’�n ta k�m
ar ka da� la r� ise
Dün ya Sü -
p e r  m o  t o
�am pi yo nu

Fran s�z Thi erry Van Den Bosch, Hol lan da l� De -
von Ver me ulen ve �tal yan Mat ti a Mar tel la. Ata
Nur can, �tal ya Ulus la ra ra s� Sü per mo to �am pi yo -
na s�'nda S2 ka te go ri sin de 110 nu ma ray la boy
gös te re cek. Genç ya r�� ç� Ata Nur can, “2012 y� -
l�n da �tal yan KTM Mo to ra cing Ta k� m� ile iki
önem li �am pi yo na da ya r� �a ca ��m. Bu ra da ai lem
ve Tür ki ye Mo to sik let Fe de ras yo nu (TMF) için
mü ca de le edip, bü yük ba �a r� la ra im za at mak is ti -
yo rum. Ulus la ra ra s� �am pi yo na la r�n ya n� s� ra
Avus tur ya ile Tür ki ye'de ki sü per mo to ve mo tok -

ros ya r�� la r�n da
da ya r� �a -
ca ��m. �n -
�al lah ge -
çen se zon ki

ba �a r� l� per -
for man s� m� bu

se ne de gös te -
ri rim” de di.

Ata Nur -
can'�n ba ba s�

Ci han Nur can,
o� lu nun genç

ya� ta bir çok ba -
�a r� ya im za at t� �� -
n� be lir te rek, “O� -

lum la gu rur du yu -
yo rum. Fe de ras yo nun

biz le re olan des te �i ge çen se ne müt -
hi� ti. Ül ke miz den fe de ras yo nun des te �iy le
ni ce Ke nan lar, ni ce �a kir ler, ni ce Ata lar,

ni ce Top rak lar ç� ka �� na ina n� yo rum. E�er fe de -
ras yon da ki bu bü yü me de vam eder se Av ru pa
bi zi bek le sin, ge li yo ruz”di ye ko nu� tu.

2012 �tal ya Ulus la ra ra s� Sü per mo to �am pi -
yo na s� Tak vi mi

13 Ma y�s: Bat ti pag li a (SA), 10 Ha zi ran: Ot -
to bi ano (PV), 22 Tem muz: Pom po sa, 5 A�us -
tos: Al pe D’Hu ez, 16 Ey lül: Cas tel let to Di
Bran duz zo

ATA NURCAN Italya
Şampiyonası’nda yarışacak

ATA NURCAN Italya
Şampiyonası’nda yarışacak

ATA NURCAN Italya
Şampiyonası’nda yarışacak

ATA NURCAN Italya
Şampiyonası’nda yarışacak

ATA NURCAN Italya
Şampiyonası’nda yarışacak

ATA NURCAN Italya
Şampiyonası’nda yarışacak

Motosiklet sporunda ülkemizde ad�ndan ba�ar�lar�yla söz ettiren Ata
Nurcan, Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun (TMF) deste�iyle 2012
y�l�nda Süpermoto Dünya �ampiyonas� S2 kategorisi UEM Avrupa

�ampiyonas�’nda �talyan KTM Motoracing Tak�m� ile mücadele edecek. 
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23 Ni san Ulu sal Ege men lik ve Ço cuk Bay ra -
m�’na sa y� l� gün ler kal d�. Ka d� köy’de bu y�l da
do lu do lu bir 23 Ni san et kin lik prog ra m� ço -

cuk la r� bek li yor. Önü müz de ki Pa zar te si gü nü kut la -
na cak olan bu muh te �em bay ram, Ka d� köy Be le di -
ye si ta ra f�n dan dü zen le nen et kin lik prog ra m�y la
ade ta bir ço cuk �ö le ni ne dö ne cek. 

Ka d� köy Be le di ye si-May lo Ulu sal Ege men -
lik ve Ço cuk Bay ra m� �en lik le ri ad�y la dü zen le -
ne cek kut la ma prog ra m�n da ne ler var ne ler.

Bay ram �en lik le ri Ka d� köy’de bu y�l 21 Ni -
san Cu mar te si gü nü ya p� lacak res mi aç� l�� la ba� -
la ya cak. 21-22-23 Ni san 2012 ta rih le ri bo yun ca
dü zen le ne cek �en lik le rin ad re si Ka d� köy’de ye -
�i lin kal bi ve ken tin ak ci �e ri ko nu mun da ki Se la -
mi çe� me Öz gür lük Par k� ola cak. Bu ta rih ler de
et kin lik ler 13.00-18.00 sa at le ri ara s�n da ara l�k -
s�z de vam ede cek. 

� BU KON SER KAÇ MAZ
22 Ni san Pa zar gü nü Ka d� köy lü ço cuk la r�

muh te �em bir Pin ha ni kon se ri bek li yor. Kon ser
Park’ta ki Aç�k Ha va Ti yat ro su’nda sa at 18.00’de
ba� la ya cak. Da ha ne ler var ne ler… Sa nat, e� len ce,
spor fa ali yet le ri ve birçok e� len ce li ak ti vi te, Ulu sal
Ege men lik ve Ço cuk Bay ra m� �en lik le ri kap sa -
m�n da ço cuk la r� bek li yor. �u nu be lirt mekte fay da
var. �en lik ta rih le ri 21-22-23 Ni san 2012 ta rih le ri
ola rak be lir len se de as l�n da bu ta rih ler d� ��n da da
bir di zi et kin lik, bay ram kut la ma la r� do la y� s�y la ço -
cuk la r� bek li yor. Bun lar ne ler mi?15-30 Ni san ta -
rih le ri ara s�n da “Oy na ya Oy na ya Ge lin Ço cuk lar”
re sim ser gi si Ka d� köy Be le di ye si Cad de bos tan
Kül tür Mer ke zi’nde ço cuk la r� bek li yor. 29 Ni -
san’da sa at 13.00’te de Dum lu p� nar �e hit Ça� lar
Men gü Par k�’nda Ka d� köy Be le di ye si Ço cuk Sa nat
Mer ke zi ve Ço cuk Etüt Mer kez le ri’nin Ulu sal ege -
men lik ve Ço cuk Bay ra m� Gös te ri si ola cak. 
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MİNİKLERİN GAZETECİLİK MERAKI
23 Nisan Ulusal E�emenlik ve Çocuk Bayramı öncesi Gazete

Kadıköy’ün minik misafirleri vardı. Kadıköy Belediyesi Mevhibe �nönü
Anaokulu ö�rencileri, meslekleri tanıma kapsamında Gazete

Kadıköy’ü ziyaret etti. 12 ö�renci ve ö�retmenden olu�an ö�renci
grubu, gazetecilik ile ilgili merak ettikleri sorulara cevap aradı. 
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