
Kadıköylüler geçti�imiz haftasonunu
�enliklerle geçirdi. Sokak Bizim

Derne�i ve Kadıköy Belediyesi’nin
i�birli�iyle Yelde�irmeni Ta�lıbayır

Sokak’ta “YKM Seni Soka�a
Ça�ırıyor” adlı bir �enlik düzenlendi.
“Soka�ını Ya�a” sloganıyla yapılan
�enlikte mahalle sakinleri dolu dolu
bir gün ya�adı. Nükleer Kar�ıtı
Platform da nükleer santrallere

kar�ı Göztepe Özgürlük
Parkı’nda ‘Gökku�a�ı �enli�i’

gerçekle�tirdi. Nükleer
kar�ıtları, nükleere ve

hidroelektrik santrallere kar�ı
�arkılar söyledi, horona durdu.
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Asl� AYHAN
� Yazısı 10’da

Bir arkada��m�n
e�i üç y�l çekti�i
hastal�k sonucu

vefat etmi�ti. Son
üç y�l�n�n hemen

hemen tümü evde
veya hastanede
yata�a ba��ml�
olarak geçmi�ti. 

�nal AYDINO�LU
� Yazısı 8’de

Murat KATO�LU
� Yazısı 6’da

BELDE
OCAKBAŞI

Tel.: 0216 - 338 39 09

40 YILLIK
TECRÜBEM�ZLE...

Zengin Et, Balık ve Meze çe�itlerimizle...
Anadolu Yakas�n�n en iddial� 
LEZZET NOKTASIYIZ...

Lig TV ve D-Smart yay�n�m�z vard�r. 
Bahariye Serasker Cad. No: 104 Kad�köy

www.belderestaurant.com

“Herkese
Afiyet Olsun!

Fasulye ve kuru
fasulyeden bu

sütunda daha önce
de bahsedildi.

Fasulye, yiyecekler
aras�nda bütün

dünyada gerçekten
ayr�cal�kl� bir yere

sahiptir. 

KABUL ETMEK

“TRT Radyo
3’ün Cuma

günleri
yay�nlad���

afiyetle
dinlenen özel
bir program�

vard�:
‘Müzik

Mutfa��’. 

KADIKÖY’DE “SELANiK
KURUFASULYECiSi”

�� Haberi 7. Sayfada

�� Haberi 11. Sayfada

Zeynep Alt�ok Akatl�, �air-yazar-ressam
Metin Alt�ok ile felsefeci-yazar-bilimkad�n�

Füsun Akatl�’n�n biricik k�z�. Bu ülkenin ya�ad���
en büyük katliamlardan birinde babas�n�

kaybeden, iki y�l önce de annesinden ayr�lan ve
hiç y�lmadan ayd�nl�k yar�nlar için mücadeleye

devam eden Zeynep Alt�ok Akatl�’yla,
ya�amaktan “huzur” duydu�u kenti Kad�köy’de
bir kafede bulu�tuk, derin bir sohbete dald�k. 

“SiVAS’TA ORTAÇAĞ
KARANLIĞINI YAŞADIK”

“SiVAS’TA ORTAÇAĞ
KARANLIĞINI YAŞADIK”

“SiVAS’TA ORTAÇAĞ
KARANLIĞINI YAŞADIK”

“SiVAS’TA ORTAÇAĞ
KARANLIĞINI YAŞADIK”

“SiVAS’TA ORTAÇAĞ
KARANLIĞINI YAŞADIK”

“SiVAS’TA ORTAÇAĞ
KARANLIĞINI YAŞADIK”

KADIKÖY Belediyesi Zehra-
Mustafa Yüksel Mamografi ve
Kadın Sa�lı�ı Merkezi, CHP

Genel Ba�kanı Kemal
Kılıçdaro�lu’nun e�i Selvi

Kılıçdaro�lu’nun katılaca�ı bir
törenle 5 Mayıs Cumartesi günü

saat 14.00’te resmi olarak
açılacak.... � Haberi Sayfa 12’de

Mamografi merkezine resmi açılış
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KADIKÖY Belediyesi ve Kozyata�ı Rotary Kulubü
i�birli�i ile 12-13 Mayıs’ta düzenlenecek olan

“Kitap �enli�i Kitap Fuarı” kitapseverleri üçüncü
kez bir araya getiriyor. Yo�urtçu Parkı’nda

gerçekle�ecek �enlikte, birçok yayınevi, stantlarda
yayınlarını kitapseverlerle bulu�turacak. 

� Haberi Sayfa  6’da

Kadıköylüler, Kitap
Şenliği’nde buluşuyor

Kadıköylüler’in çileli günü

ZEYNEP ALTIOK AKATLI:

SOGUTLUCESME DEGiSiYORSOGUTLUCESME DEGiSiYORSOGUTLUCESME DEGiSiYORSOGUTLUCESME DEGiSiYORSOGUTLUCESME DEGiSiYORSOGUTLUCESME DEGiSiYOR

Kad�köy Belediyesi’nin;
Sö�ütlüçe�me Camisi'nin

yan�nda y�llard�r at�l bir �ekilde kalan
arazi için haz�rlad��� “Rasimpa�a

Mahallesi Park Düzenlemesi, �mam
Evi, Cami Dernek Binas� ve Otopark
Yap�lmas� �n�aat� Projesi”; modern

çizgileri ve tasar�m�yla çok
konu�ulacak. Bölgenin otopark

sorununa çözüm getirmesi dü�ünülen
proje, ye�il alan� ve modern yap�lar�yla

bölgeye renk getirecek.

�� Haberi 8. Sayfada

Kadıköy’de ŞENLİKLİ haftasonu

48. Cumhurba�kanlı�ı
Türkiye Bisiklet Turu

nedeniyle 29 Nisan Pazar
günü Ba�dat Caddesi ve

caddeye çıkan bazı yollar hiç
bir duyuru yapılmadan trafi�e

kapatıldı. Kadıköylüler tüm
gün trafikte zor anlar ya�adı.

� Haberi Sayfa 13’te
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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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M.Ö. 500’lü y�llarda ba�layan ve seyircilerin
önünde canl� olarak sunulan sahne sanat�,

tiyatro… Hayata yap�� odakl� de�il, olu� odakl�
bakan bir gösteridir tiyatro, yayg�n bir hümanist

tan�m olarak tiyatro: insan�, insana, insanla,
insanca anlatma sanat� olarak da ifade edilir.

Tiyatronun insan�n do�as�na birkaç ba�l�kta etki
eder; performans�n içinde yer alanlar için bir etki,

bu performans� takip edenler için bir etki ve
performans�n anlamland�rd��� tarihi ve de güncel

yap�lar bütünüyle olu�an bir sosyal etki. Bu sosyal
etki bir uyan�� ve olu�a dair bir yol al��t�r asl�nda.

Sosyal etkisinin alt ba�l�klar�nda tiyatroyu bir
izleyici olarak gözlemledi�inizde ya� grubuna ve

içeri�ine ba�l� olarak etkilenirsiniz: Küçük ya�larda
çocuklar için tiyatro kahkahalar�n at�ld���, renkli
k�yafetlerin kullan�ld���, arkada�larla br arada

gidilen ya da ailenizin sizi özel bir günde
götürdü�ü bir etkinlik gibidir. Ancak etkisi ile

tiyatro o ya�lardaki bir çocuk için ba�ka bir anlam
ifade eder. Bireyin bir topluluk kar��s�na ç�k�p
etkile�im ya�ad���n� deneyimlemesi çok özel

olmaktad�r. Birey orada duydu�u bilgileri e�lenceli
haliyle benli�ine kaydeder. E�er, arkada�lar�yla bir

arada gittiyse bu performans�n sosyal etkisiyle
ileti�imdeki farkl�la��mlara ad�m atar. Bilinmedik bir

alandan hitap eden yeni bir bilgi ile o ya�ta ilk
dönü�ümü ya�ar. Hayata dair bir çok ad�mda

çocuk, yepyeni bir pencereden dünyaya bakmaya
ba�lar. Orta ya�lara gelindi�inde tiyatro, birey için

biraz daha farkl� bir anlam ifade etmeye
ba�lam��t�r. Seçimler yaparak tiyatroyu takip eder
hale gelmi�sinizdir. Oyunlar�n türleri, içerikleri ve
hatta tiyatrocular�n isimleri de sizi seçiminizde

etkiler. Belki tiyatro sizi çoktan sahneye davet bile
etmi�tir. Ya��n�z biraz daha ilerlediyse, bir tiyatro

kültürünüz olu�mu�, tarihsel süreçleri ve bu
süreçlerin içerisinde yer alan performanslar�

etkileriyle birlikte, iyi bir takipçiyseniz  fark edebilir
hale gelmi�sinizdir. Baz� oyunlar�n dünyan�n çe�itli
yerlerinde farkl� sanatç�lar taraf�ndan sergilendi�i

sahneleri izleyip, o farkl� etkile�imleri de

gözlemlersiniz. Bu tarihsel ak���n içerisinde
de�i�meyen baz� ba�l�klarda, tiyatro insan�

uyand�r�p toplum içindeki bireyde bir üst kimlik
yaratabilir: Siz, daha özgür bir aç�dan sanata
bakmaya ba�lars�n�z. Siz, ya�am�n�zda daha

sanatsal ö�elerle i�lenen olaylar� arar olursunuz.
Siz, bir olay�n yap�� ve olu� odalar�n� fark edebilir

hale gelirsiniz. Sizin için de�erli olan bir ö�eye
sahip ç�kmak ad�na ad�m atars�n�z. Toplum için
tiyatro bir kendini ifade etme arac� ise bu arac�n

ifade �ekillerini derinlemesine anlayabilmek önem

ifade eder. Asl�nda bu, sanat�n içinde var olan
bireyin kendi iç dünyas�yla birlikte ya�ad���

etkile�imdir. Bu haliyle özgür tiyatro bireyin her
birinde farkl� bir ba�l��a hitap edecektir. Tiyatro

tan�m�nda bu ba�l�k �öyle dile getirilmi�tir: “Tiyatro,
De�er ölçülerini, izleyenin kanaat ve

anlay��lar�ndan al�r. Göze görünür bir karaktere
sahip olmas�, canl� olarak meydana geli� niteli�iyle
toplum psikolojisine hitap eder.” Bugün tiyatronun

dünyada ve Türkiye’de geldi�i noktalarda bir
izleyici gözüyle oldu�u gibi, uzman gözüyle,

sanatç� gözüyle, yönetici gözüyle ve sosyal etkileri
ölçen uzmanlar gözüyle de farkl�l�klar

bulunmaktad�r. Her ayr� kol, bu konuda bir ba�ka
noktaya e�ilerek bilgi sunabilir. Birey bu

etkile�imler içerisinde en önemli konumdad�r, bu
haliyle içerisinde oldu�u ba�l�k ne olursa olsun
kendi varl���n�n etkisini olaylar�n içerisine ta��r.

Birey kendi gücünün e�siz etkisini
al��kanl�klar�ndan, rahatl�k alan�nda kalmak

iste�inden, korkular�ndan, kayg�lar�ndan ve iç
dünyas�na etkili bir çok aç��a ç�kmam�� bireysel

ba�l�klar�ndan ötürü bir mücadele içerisine girmeyi
duraksat�r. Bir gün gelir içinde hapsolmu� o
al���lm�� haline bir dokunan olur. Böylesi bir

durumda da kendisiyle birlikte hareket edecek
ki�ileri aramay� ilk yol olarak seçer, çünkü bu en
kolay yoldur, kendisiyle yüzle�mekten kaçar ve
yan�ndakilerden güç almay�, onlara güç vermeyi
seçer. Birlik bir kuvvettir ancak, birli�i olu�turan

bireyin gücü ve enerjisidir. Birey kendisine inanan
kendisiyle bar���k kendisinin bir konuya yetecek

yetene�i oldu�una inan�yorsa dönü�üm yapabilir.
Sanat�n ba��ms�z hali bu nedenle herkesi

ürkütmektedir. Özellikle politik kollar uyanan,
kendisinin ve gücünün fark�nda olan bir bireyin
ortaya ç�kmas�ndan haz etmezler. Bir Karagöz

Bal��� örne�i vard�r; gücünün fark�nda olsa
cüssesine ve varl���na oranla e�sizdir bir bal�kt�r

ancak, ömrü boyunca bunu fark etmeden ya�ar ve
ölür. �ster tiyatrocu olun, ister izleyici, ister sanatç�

ya da isterseniz bir lider. Kendi gücünüzün
fark�nda olamad���m�z sürece hepimiz bir Karagöz

Bal��� olarak yüzer gideriz…

TiYATRO’NUN
ÖZGÜRLÜĞÜ SENSiN…

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

SOSYAL
TASARIM
GÜNCESİ

T.C.
KADIKÖY BELED�YE BA�KANLI�I

Yazı ��leri Müdürlü�ü Meclis Bürosu �efli�i
Sayı: M.34.3.KAD.0.10/301.03/1701585 30.04.2012

Konu: Meclis Gündemi
05 May�s 2012 Cumartesi saat:16.30 – 18.30

T.C.KADIKÖY �LÇES� BELED�YE BA�KANLI�INDAN
Kad�köy Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi, 4.  Toplant�

Y�l�nda yapaca�� May�s Ay� Toplant�lar� 07 May�s 2012 Pazartesi
–  11 May�s 2012 Cuma tarihleri aras�nda yap�lacakt�r.

May�s Ay� Toplant�lar�n�n ilk birle�imi 07 May�s 2012 Pazartesi
günü, saat 16.30’da Kad�köy Belediyesi Meclis Binas�, Meclis
Salonunda yap�laca��ndan Say�n Meclis Üyelerinin toplant�ya

te�riflerini rica ederim. 
Av. Selami ÖZTÜRK

Belediye Ba�kanı
GÜNDEM:

1. Mali Hizmetler Müdürlü�ünün, 2011 Y�l� Kesin Hesab� ile ilgili
teklifi.
2. Destek Hizmetleri Müdürlü�ünün, Kad�köy ilçesi s�n�rlar�
içerisinde bulunan mahalle muhtarl�klar�m�z�n 01.06.2012
tarihinden itibaren y�ll�k muhtarl�k ba��na 2.000,00 TL. ile s�n�rl�
kalmak ko�ulu ile elektrik, su, do�algaz giderlerinin kar��lanmas�
ile ilgili teklifi.

T.C.                                                           
KADIKÖY BELED�YES�

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

Konferans Dizisi
Mutlulu�un Yol Haritası

Murat GÜRGÜN
DÜ�ÜNCELER�M�ZDEN SORUMLUYUZ

“Kendini tanımak, mutlulu�un ilk kanunudur.”
4-Dü�üncelerimizden Sorumluyuz: 
11 Mayıs 2012 Cuma saat: 19.00

Ya�aman�n bir sanat oldu�u ve bu ya�ama sanat�n� ö�renmek
için çaba harcanmas� gerekti�i, çok eski ça�lardan beri
söylenen bir gerçektir. Mutluluk ö�renilecek ve üzerinde

çal���larak elde edilecek bir olgudur. 
Beslenme, bar�nma için yeter bir gelirleri olan, gündelik beden

faaliyetlerini sürdürmeye yetecek denli s�hhati olan normal
insanlar�n görünür hiçbir d�� sebebi olmaks�z�n ortaya ç�kan ve

katlan�lmas� mümkün olmayan mutsuzluklar� için çareler
ar�yoruz.  Bilmek ve bilmemek nedir? Ö�renimin amac� ne

olmal�d�r? Mertlik, tokgözlülük do�ruluk nedir? �yiye özenmek ile
açgözlülük, hür ya�amakla keyfine göre ya�amak aras�nda ne
fark vard�r? Gerçek ve sa�lam bir mutluluk nas�l olur? Cesaret
ile aptal bir cüretkârl�k, aç�k sözlülük ile kabal�k, fikrini aç�kça
ifade etmek ile küstahl�k, gerçek iman ile körü körüne inanç,

nezaket ile ikiyüzlülük, hürriyet ile anar�i, iyimserlik ile
umursamazl�k, gurur ile böbürlenme, vazife severlik ile kat�l�k,

korku ile tedbirlilik aras�nda ne fark vard�r. Gerçek sevgi, gerçek
dostluk gerçek iyimserlik nedir? �nsan için gerekli olan erdemler

nelerdir? Erdemli olman�n mutlulu�umuzdaki pay� nedir? Ve
bütün bunlarda ak�l, bilgi ve irade ne derece rol oynamaktad�r.

Kendimizi ve ba�kalar�n� nas�l tan�yabiliriz? Kendimize nas�l
çekidüzen verebiliriz? Öfkeye, h�rsa, korkuya ve bu gibi ya�am�
engelleyen tutkulara kap�lmamay� nas�l engelleyebiliriz? Kendi
e�ilimlerimizin ve zaaflar�m�z�n bizi köle haline getirmemesi için

ne �ekilde davranmal�y�z? Dü�üncelerimizi nas�l düzene
sokabiliriz? Ön yarg�lardan nas�l kurtulabiliriz?  Murat Gürgün’ün
sunumu ile haz�rlad���m�z  “Mutlulu�un Yol Haritas�”  Konferans

dizimizin bu son bölümünde  Mutlu Olabilmek �çin
Dü�üncelerimizde Ba�layan De�i�imin  Davran��lar�m�za ve

Hayat�m�za Nas�l Yans�yabilece�ini Görece�iz.   
NOT: Konferans salonumuz 60 ki�ilik olup, koltuklar�m�z

numaralanm��t�r. Yer numaras� fi�lerinizi en erken konferans
zaman�ndan 1 saat önce alabilirsiniz.

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

Bayar Caddesi Yeniyol Sokak No:10 KOZYATA�I
TELEFON: 0216 362 11 05 – 362 11 23

19mayis.Kultur@kadikoy-bld.gov.tr
www.19mayis.gen.tr 

2009 y� l�n da ba� la yan bu
y�l 3.sü dü zen le nen
Hem Fest et kin li �i ne

Ka d� köy Halk E�i tim Mer ke -
zi’de se ra mik cam ve re sim
bö lüm le riy le ka til di. Ka d� köy
Halk E�i tim Mer ke zi se ra mik
bö lü mü, ya �am bo yu ai le te -
ma s� n� ka d� na �id det, mut lu
ai le-mut lu ço cuk, mut suz ai -
le-so run lu ço cuk do� rul tu -
sun da se ra mik ö� ret men le ri -
nin ba� kan l� ��n da ta sar la y�p
ö� ren ci le ri ne yap t�r d� ��, ob je -
ler le ba �a r�y la tem sil et ti. Tür -
ki ye’ de sa de ce An ka ra Göl -
ba ��'nda ye ti �en Sev gi Çi çek -
le ri de se ra mik ürün le rin de
sev gi sem bo lü ola rak kul la -
n�l d�.

Kursiyerlerden seramik cam sergisi
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�çi� le ri Ba kan l� ��’n�n 2008 y� l�n da
ya y�n la d� �� ge nel ge ge re �i, �e hir d� -
�� na ta ��n ma s� ge re ken, an cak ya p� -

lan teb li gat ve sü re uzat -
ma la r� na ra� men ta ��n ma
i� le mi ni ger çek le� tir me yen
Ka d� köy’de ki oto ga le ri le -
ri nin, Va li lik em ri ge re �i
mü hür len me si ne ba� lan d�. 

Ka d� köy Be le di ye si
Za b� ta Ekip le ri, Mer di ven -
köy Ma hal le si’nde teb li gat
yap t�k la r� oto ga le ri le ri ni
teb li ga ta ra� men, �e hir d� -
�� na ta ��n ma y�p fa ali yet le -
ri ne kent için de de vam et -
tik le ri için mü hür le di. Ko -
nuy la il gi li Ka d� köy Be le -
di ye si’nden ya p� lan aç�k la ma da, “�çi� le -
ri Ba kan l� ��, 2008 y� l�n da nü fu su 50 bin
ve üze ri il çe ler de �e hir mer kez le rin de

bu lu nan oto ga le ri le ri nin, �e hir d� �� na
ta ��n ma la r� ko nu sun da ge nel ge ya y�n la -
ya rak Va li lik le re gön der mi�, Va li lik ler

de ge nel ge nin ge re �i nin ya p�l ma s� için
il çe be le di ye le ri ni gö rev len dir mi� ti. Ka -
d� köy Be le di ye si de �s tan bul Va li li -

�i’nin ge nel ge ge re �i nin ye ri ne ge ti ril -
me si için sa y� la r� 300’ü bu lan oto ga le -
ri le ri ne teb li gat ya pa rak, fa ali yet le ri ni

so na er di rip, kent d� �� na
ta ��n ma la r� n� bil dir mi� ti.
An cak oto ga le ri le ri nin
bir k�s m� ge nel ge ye uya -
rak, kent d� �� na ta ��n d� ��
hal de bir k�s m� sü re is te -
mi�, iki kez �s tan bul Va -
li li �i ta ra f�n dan sü re ve -
ril mi� ti.” de nil di. 3 y�l d�r
ve ri len sü re le re ra� men
ta ��n ma i� le mi ni ger çek -
le� tir me yen oto ga le ri le -
ri nin mü hür len di �i ve ka -
pa t�l d� �� be lir ti len aç�k la -
ma da; uy gu la ma n�n sa de -

ce Ka d� köy’de de �il, tüm il ve il çe ler de
ya p� lan,  hu ku ki bir i� lem ol du �u vur gu -
lan d�.

Sa tış ve da ğıtım
nok ta la rı mız

Kad›köylüler’den ald›�› güçle yola
ç›kan, do�ru ve objektif habercilikle k›sa

sürede Kad›köy’ün gazetesi haline
gelen “Gazete Kad›köy” kamu

kurumlar›, çok say›da i�yeri, lokanta,
hastane ve kültür merkezinde de
yüzlerce noktada  okuyucular›yla
bulu�uyor. “Gazete Kad›köy”ü

bulabilece�iniz yer ve sat›� noktalar›;
BELED�YE STANDLARI:

Belediye Emekli Poliklini�i Süreyya
Operas› Gönüllü Merkezi Bar›�
Manço Kültür Merkezi, Kad›köy
Gençlik Merkezi Cafera�a Spor

Salonu, Halis Kurtça Kültür Merkezi,
Caddebostan Kültür Merkezi, Kad›köy
Belediyesi Dr. Rana Be�e Poliklini�i,

CHP ‹lçe Örgütü, Kriton Curi Park›,
Zübeyde Han›m Evlendirme Dairesi,

Sahray›cedid, Kad›köy Belediyesi
Ba�kanl›k Binas›, Belediye Çocuk ve

Halk Kütüphanesi, Dumlup›nar,
E�itim Mahallesi, Ko�uyolu, Atatürk

ve �a�k›nbakkal Aile Dan›�ma
Merkezleri ile Ba�kanl›k Protokol,

muhtarl›klar, Kad›köy Kaymakaml›�›,
Bostanc› Halk E�itim Merkezi,

Marmara Hastanesi, SSK Ba�hekim
Sekreterlik, Merkez Zab›ta Karakolu,

Numune Hastanesi Ba�hekimlik, FSMA
Hastanesi Ba�hekimlik, Kad›köy
Emniyet Müdürlü�ü, SSK Bölge

Müdürlü�ü, Hasanpa�a Karakolu,
Göztepe Karakolu, Kad›köy Halk

E�itim Merkezi, Bostanc› Karakolu,
Ruh ve Sinir Hastal›klar› Hastanesi

Erenköy, Marmara Üniversitesi,
Ac›badem, Feneryolu, Erenköy,

Bostanc›, Moda,  Ko�uyolu, Kad›köy,
Kriton Curi, Merdivenköy, Suadiye,

Caddebostan, Osmana�a, ‹çerenköy,
Bostanc›, Sahray›cedid, Fenerbahçe,
Gönüllü Evleri,  Aysel-Abdullah Ö�ücü

K›z Yurdu, �ehit Polis Aileleri
Derne�i, Türkiye ‹�çi Emeklileri
Derne�i, Suadiye Gönüllüleri,

Ko�uyolu D›�bank Sitesi

FİR MA LAR:
� Ba uha us- ‹çe ren köy
� Car re fo ur ‹çe ren köy
� Car re fo ur Ac› ba dem
� Car re fo ur Ex pres’ler
� Mc Do nald’s Göz te pe: 0216 355 08 78
� Mc Do nald’s

Ka zas ker:  0216 445 51 81
� Sa han Ata �e hir:         0216 315 36 36
� ERAR Kurutemizleme

K›z›ltoprak: 0216 336 05 64
� Nida Su:                   0216 565 82 46
� Sa han Cad de bos tan: 0216 385 10 15
� Sa han Bos tan c›:        0216 445 25 25
� Sa han Su adi ye:         0216 362 19 19
� Güveççi Abdullah:     0216 347 77 97
� Bo �a zi çi Ec za ne si:     0216 357 54 80
� Ada G› da:                  0216 385 99 40
� Be yaz F› r›n Mer kez:    0216 345 40 66
� Be yaz F› r›n

Çif te ha vuz lar: 0216 302 00 00
� Be yaz F› r›n Eren köy:   0216 360 90 90
� Be yaz F› r›n Su adi ye:   0216 464 20 20
� Ta pu o� lu Un ve

Un lu Ma mül ler: 0216 338 22 96
� Petites Flowers:        0216 414 44 62
� De ve li Ke bap:  0216 418 94 00
� Ba lon Ca fe Ka d› köy:   0216 347 67 03
� Fe ner yo lu

Sa bit Pa zar: 0216 349 27 39
� Kam Tur Di van Pub:   0216 330 38 00
� Ma do C.bos tan:         0216 472 53 04
� Ma do Su adi ye: 0216 317 40 36
� So ley Pas ta ne si: 0216 330 68 44
� Mo da De niz Ku lü bü:   0216 346 90 72
� Fe ri han La çin Hs t: 0216 449 20 81
� ‹s tan bul

Oyun cak Mü ze si: 0216 359 45 50
� Se tur Di van: 0216 523 63 00
� SSK Bü fe: 0216 566 58 76
� Su adi ye Ope ra s›: 0216 467 60 58
� Su adi ye Ca fe: 0216 464 85 00
� Ka d› köy w.c.: 0216 337 94 32
� AN-KA SA⁄.

Hiz.Tic. A�.: 0216 428 76 27
� Stu di o Spot: 0216 347 14 82
� Gre en Park Otel: 0216 573 30 30
� Ir mak Okul la r›: 0216 411 39 23
� Reyvan Res tau rant:    0216 577 52 84
� Ça nak Ke bap: 0216 325 22 34
� Ed re ne Ci �er ci: 0216 337 78 79
� Özel Ata �e hir A�›z

ve Di� Sa� l› �›: 0216 456 56 33
� Ata �e hir Me di kal:       0216 456 01 32
� Hay dar pa �a Lisesi

Me z. Der.: 0216 330 46 94
� Ana to l› a Hay van Hs t.: 0216 411 40 77
� Özel Bil fen

‹l kö� re tim Oku lu: 0216 444 44 22
� Ela z›� l› Ta r›k Us ta n›n

Çi� Köf te Mut fa �›:      0216 449 62 44
� Ko nak Ec za ne si:        0216 337 09 19
� Kar tal Fo to ko pi Krts.: 0216 346 60 93
� Tür ki ye Su al t› Fed.:    0216 348 08 08
� Han Tekel G›da: 0216 349 47 73
� Taç Spor: 0216 576 90 50
� Moda Kültür Mrk.:      0216 338 07 19
� Ka ral Un lu Ma mül ler:  0216 338 19 75
� Ca n› tez Si gor ta Ltd.:  0216 385 92 16
� Çatana Bal›k: 0216 416 16 83
� Adapazar› Is. Köfte:    0216 338 78 15
� T. Telekom Cafe: 0216 555 25 63
� Sude Su: 0216 363 48 37
� Ak de niz Ca fe Pub: 0216 450 07 73
� Can Rek lam: 0216 348 88 40
� Co �ar Asan sör: 0216 574 90 33
� Erol Em lak ve Sig.:     0216 355 45 39
� Aden Otel:                 0216 345 10 00
� Byotel:                      0216 571 61 61
� Ca fe Via le:                 0216 545 50 70
� Kalender Karde�ler:    0216 347 48 60
� Pipa Sanatevi:            0216 330 90 34
� Marmara Pastanesi:   0216 567 85 57
� Ç›nar Pub:                 0216 373 26 97
� Moda Melek Rest.:     0216 450 03 86
� Re Cafe:                    0216 339 57 67
� Park Kalam›� Cafe:     0216 346 10 89
� �apka Tur:             0216 410 00 51
� Dörtler Et&Kebap:      0216 366 34 98

0216 366 04 23
� Fahrettin Kerim Gökay Vakf�

Ruh Sa�l��� Merkezi:  0216 411 45 98
� Türkiye Sakatlar Derne�i Anadolu

Yakas� �ubesi:           0216 336 11 32
� Puzzle Galeri:             0216 345 55 03
� Tarihçi Kitabevi: 0216 418 68 86
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● Mustafa SÜRMEL�

Ka d� köy Müf tü sü Av ni �a hin ya� had -
din den emek li ol du. Uzun y�l lar Ka -
d� köy’de ba �a r�y la yü rüt tü �ü hiz met -

le rin den do la y� kent hal k� n�n ba� r� na bas t� ��
Müf tü müz Av ni �a hin emek li lik ya �a m� n�
mem le ke ti olan Kay se ri’de ge çi re ce �i ni
aç�k la d�. 
� MÜL K� AM�R LER LE VE DA LA� TI

Ka d� köy’ün se vi len Müf tü sü Av ni �a -
hin için Fe ner bah çe’de ki Tru e Blue Te sis -
le ri’nde ve da ye me �i dü zen len di. Ka d� köy
Cum hu ri yet Ba� sav c� s� Ek rem Ay d� ner,
Cum hu ri yet Ba� sav c� Ve ki li Ah met Tay -
fun Bal ye mez, Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n�
Av. Se la mi Öz türk, Ka d� köy �l çe Mil li
E�i tim Mü dü rü Fer �at Ayar, Ka d� köy �l çe
Em ni yet Mü dü rü Ha kan Boy dak, Ka d� köy
�l çe Nü fus Mü dü rü Ne ba hat Öz de mir,
Yel de �ir me ni Semt Po lik li ni �i Ba� he ki mi
Uzm. Dr. Yal ç�n Öz türk’ün de ara la r�n da
bu lun du �u ge ni� bir mül ki amir ler top lu lu -
�u, emek li li �e ay r� lan Müf tü Av ni �a hin’i
yal n�z b� rak ma d�. Ka d� köy Be le di ye Ba� -
ka n� Av. Se la mi Öz türk, gö re vi s� ra s�n da
ken di sin den pek çok bil gi edin dik le ri Müf -
tü Av ni �a hin’i gü ler yüz lü lü �ü ve her ke -
se olan mü te va z� yak la �� m�y la hiç unut ma -
ya cak la r� n� be lirt ti �i ko nu� ma s� n�n ar d�n -
dan �a hin’e te �ek kür pla ke ti ve çi çek he di -
ye et ti. Müf tü �a hin ise bir okul ola rak

gör dü �ü Ka d� köy’de ki gö rev y�l la r� n� ve
kur du �u kar de� lik ili� ki le ri ni hiç unut ma -
ya ca �� n� söy le di.

� MÜF TÜ �A H�N BA �A RI LI B�R
GÖ REV ADA MIY DI

1947 y� l�n da Si vas-�ar k�� la’da do� du.
Kay se ri Ta� ç� o� lu Kur'an Kur su’nu ik mal
et tik ten son ra d� �a r� dan s� nav la ra ka t� la rak
il ko kul dip lo ma s� n� al d�. 1969 y� l�n da
Kay se ri �mam-Ha tip Oku lu’ndan me zun
ol du. Ay n� y�l Kay se ri Yük sek �s lam Ens -
ti tü sü’ne kay d� n� yap t�r d�. Kay se ri Müf tü -
lü �ü’nde �mam-Ha tip lik gö re vi al d�. 1973
y� l�n da Kay se ri Yük sek �s lam Ens ti tü -
sü’nden me zun ol du. Di ya net �� le ri Ba� -
kan l� ��’n�n aç m�� ol du �u im ti ha n� ka za na -
rak Kay se ri Müf tü lü �ü’ne Staj yer müf tü
Mu avi ni ola rak ta yi ni ya p�l d�. 1974 y� l�n -
da  “Bil gi gör gü ar t�r ma” sta tü sün de burs -
lu ola rak 1 y�l sü re ile Ba� dat'a git ti. Dö -
nü �ün de mec bu ri hiz met böl ge si ola rak Si -
vas - Kan gal va iz li �i ne atan d�. As ker lik
hiz me ti nin ar d�n dan 1977 y� l�n da Di ya net
�� le ri Ba� kan l� ��’n�n aç t� �� s� na v� ka za na -
rak Ça l�� ma Ba kan l� �� Zü rih Ça l�� ma Ata -
�e li �i Sos yal Yar d�m c� kad ro su na atan d�. 4
y�l 3 ay sü rey le bu gö rev de kal d�. 1981 y� -
l�n da Kes kin Müf tü lü �ü’ne, 1986 y� l�n da
Bün yan Müf tü lü �ü’ne, 1995 y� l�n da Kay -
se ri Mer kez Me lik ga zi Müf tü lü �ü’ne 2003
y� l�n da Ka d� köy Müf tü lü �ü’ne atan d�. Av -
ni �a hin ev li ve 5 ço cuk ba ba s�.

● Sem ra ÇE LE B�

1Ma y�s Bir lik Mü ca de le ve Da ya n�� ma
Gü nü, res mi ta til gü nü ola rak ka bul
edil di �in den be ri ilk kez bu y�l i� gü nü -

ne denk gel di an cak bu du rum hiç bir �e yi de -
�i� tir me di ve her y�l ol du �u gi bi bu 1 Ma -
y�s’ta da yüz bin ler ce i� çi ve emek çi Tak -
sim’e ak t�. Ha z�r l�k lar
gün ler ön ce sin den ba� -
la m�� t�. Ka d� köy’de 28
Ni san Per �em be gü nü,
1 Ma y�s’lar da ya �a m� -
n� yi ti ren le rin fo to� raf -
la r�n dan olu �an bir ser -
gi aç�l d�. ESP Ka d� köy
il çe ör gü tü nün aç t� ��,
Ki li se Mey da n�’nda ki
bir gün lük ser gi ye il gi
yo �un ol du. Halk la r�n
De mok ra tik Kon gre si
Ka d� köy il çe ör gü tü de
30 Ni san Pa zar te si ak -
�a m�, Sö �üt lü çe� me’de ’96 1 Ma y�s’�n da ya -
�a m� n� yi ti ren üç i� çi yi bir ba s�n aç�k la ma -
s�y la an d�. Ni ha yet 1 Ma y�s Sa l� gü nü ol du -
�un da, bay ram la r� n� kut la mak üze re yo la dü -
�en ler sa ba h�n er ken sa at le rin de bu lu� ma ya
ba� la d� lar. Ka d� köy’de ki bu lu� ma n�n ad re si,
Sö �üt lü çe� me met ro büs du ra ��y d�. Ön lük le -
ri ni, �ap ka la r� n� gi yen emek çi ler, tu lum la ho -
ron tep ti, co� ku met ro bü sün için de söy le nen
mar� lar la de vam et ti. Ka d� köy Be le di ye si i� -

çi le ri de D�SK Ge nel-�� sen di ka s�y la Tak -
sim’e yo la ç� kan lar ara s�n day d�. 

� YÜ RÜ YÜ� 4 SA AT SÜR DÜ
�i� li, Be �ik ta� ve �i� ha ne’de bu lu �an

emek çi ler, ren ga renk pan kart la r�, bay rak la r�,
dil le rin de ta lep le ri ni di le ge ti ren slo gan la r�y -
la Tak sim Mey da n�’na yü rü yü �e geç ti. Be -

�ik ta�- Çar ��, Ga la -
ta sa ray-Tek Yum -
ruk, Fe ner bah çe-
Sol Aç�k ve Trab -
zons por ta raf tar
grup la r�; son dö -
nem de �e hir Ti yat -
ro la r�’nda ya �a nan
ge li� me ler so nu cun -
da iyi ce ke net le nen
si ne ma ve ti yat ro
emek çi le ri; on lar ca
ar ka da �� ce za ev le -
rin de bu lu nan “D� -
�a r� da ki Ga ze te ci -

ler”, kor tej ler de dik kat çe ken grup lar d�. Yak -
la ��k 4 sa at sü ren yü rü yü �ün ar d�n dan sa at
tam 14.00’te tek bir a��z dan “Fa �iz me Kar ��
Omuz Omu za” slo ga n� n�n at�l ma s�y la 1 Ma -
y�s prog ra m� ba� la d�. 1 Ma y�s lar da ya �a m� n�
yi ti ren emek çi le rin ad la r� n�n okun du �u prog -
ram ko nu� ma lar la de vam et ti. Co� ku lu mi -
ting, Ko ma As min, Grup Yo rum ve Kar de�
Tür kü ler’in söy le di �i �ar k� lar ve mar� lar la,
çe ki len ha lay lar la so na er di. 

Müftü Avni �ahin emekli oldu

YÜZBiNLER 1 Mayıs’ta
TAKSiM’E AKTI

GÜNÜB�RL�K TURLAR 

KONAKLAMALI TURLAR 

YURT DI�I TURLAR 

� 5 MAYIS CMT HOCAPA�A SEMA GÖSTER�S� (AK�AM/YEMEKL�) 
� 6 MAYIS PZR YÜRÜYEN KÖ�K-MUDANYA-TR�LYE 
� 13 MAYIS PZR SAKARYA-�ER�F�YE-SÜNNETGÖLÜ
� 27 MAYIS PZR ZEYREK-FENER-BALAT-P�ER LOT� 
(BUT�K, EKONOM�K)
� 26-27 MAYIS CMT-PZR SERHAD �EHR� ED�RNE 

� 5-6 MAYIS  CMT-PZR ESK��EH�R-ODUNPAZARI   
� 12-13 MAYIS CMT- PZR GÖYNÜK- TARAKLI - MUDURNU- BEYPAZARI  
� 14- 20 MAYIS CMT-PZR BA�TAN SONA GAP
� 19-20 MAYIS CMT-PZR DÜZCE- AKÇAKOCA- EFTAN� GÖLÜ  
� 26-27 MAYIS CMT-PZR SERHAD �EHR� ED�RNE 

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

Tursab A 5096  www.tatilkeyfiburada.com

� 10 Ki�i ve  üzeri gruplara özel geziler düzenlenir.
� Okul gezileri için özel fiyatlarımızı sorunuz.  

14-17 HAZ�RAN PR�-PZR
PARGA-SELAN�K-KAVALA
(YE��L PASAPORTLULARA

V�ZE YOK)

BAHARA MERHABA TURLARIMIZ

Birlik mücadele ve dayanı�ma
günü 1 Mayıs, Taksim’de
yüzbinlerin katıldı�ı bir 

mitingle kutlandı. 
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RAS�MPA�A Gönüllü Evi önünde, 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinli�i

yapıldı.  Bu etkinli�e 4-5 ya� Oyun Odası
çocukları ile Osman Gazi �lkö�retim Okulundan

bir grup ö�renci katıldı. Ö�renci ve velilerin
katılımı ile etkinli�imiz önce saygı duru�u,

�stiklal Mar�ı'nın okunmasıyla ba�ladı.
Ardından ö�rencilerin �iirleri günün önemini

vurgulayan �arkıları ve   dans gösterisi devam
ettti. Velilerin ilgi gösterdi�i etkinli�e çevrede

oturanlar da katıldı. 

Ka d� köy Be le di ye si Ti yat ro Gö nül lü le -
ri'nce sah ne ye ko nan ''Me ra ki'' oyu nu
Mart ay� için de 2 kez ser gi len di. Ka d� -

köy Be le di ye si Ha lis Kurt ça Kül tür Mer ke -
zi'nin 21 Mart ak �a m� ser gi le nen mü zik li,e� -
len ce li ko me di bü yük al k�� al d�. Oyun, 25
Mart'ta da Ko �u yo lu Gö nül lü Evi Ba� kan Yar -
d�m c� s� Bir gül Te tik’in gi ri �i mi ile sos yal so -
rum lu luk pro je si kap sa m�n da Ya� l� lar Haf ta s�
ne de ni ile Va li de ba� Ö� ret men ler Evi Mus ta fa
Ne ca ti Bey Ö� ret men Evi'nde (hu zur evin de)
sah ne al d�. Hu zur evi nin ta ri hi de ko ru içe ri sin -
de ö� ret men le re can l� mü zik e� li �in de oy nan d�. 

Ah met Ve fik Pa �a’n�n Mo li ere’nin Has ta -
l�k Has ta s� oyu nun da uyar la d� �� Me ra ki oyu nu,
has ta l�k ve ölüm ku� ku su ile çev re sin de ki le rin
ve ken di ya �a m� n� ka bu sa çe vi ren bir in sa n�n
dü� tü �ü gü lünç du rum la r� ser gi li yor. He kim le -
rin ka zanç ka p� s� ola rak gör dük le ri Me ra ki‘nin
ken di ni has ta his set me si için el le rin den ge len
tüm ça ba la r�n gös ter me si an la t� l� yor. Ti yat ro
Gö nül lü le ri Ba� ka n� Gü lin Ek �i'nin yö net ti �i
oyun da, (Me ra ki) Bay dur Sa vu cu, (Hay fa)
Mer ve Sü mer, (Sel ma) Nil Kurt, (Cel ma) Müj -
de Ki per, (�ma di) Fer hat Uza la, (Liy ne ti) Mus -
ta fa Ek rem Ata lay, (Su at) Bü lent Er yi �it, (Ta -

m�z Liy ne ti) Mus ta fa Bey tüt, (Hok ne ti) Mus ta -
fa Ke mal Ata lay, (S�t k�) Ser pil Do �an ve (Züh -
re ti) Ha le Kü çük tü fek çi rol al d�. 

Atil la Er te kin’in  mü zik ve bes te si ni yap t� -
�� oyun da can l� mü zik kul la n�l d�. Te kin Ak ta�
(ud), Sa bi ha Kü çük tü fek çi (ben dir) ve La le Kü -

çük tü fek çi (zil li tef) hem ça l�p hem  ses len dir -
di ler. I��k tan Er sin K� z�l ka ya'n�n, re ji den Ab -
dur rah man Y�l d� r�m'�n de kor dan Mu har rem
De mir, Mus ta fa Bey tüt ve Sel çuk Er do �an'�n
so rum lu �u ol du �u oyu nun kos tüm le ri grup ça -
l�� ma s�y la ha z�r lan d�. 
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KADIKÖY BELEDİYESİ
GÖNÜLLÜLERİ

HAFTALIK ETK�NL�K PROGRAMI
Ba�vuru Tel: 0216 - 346 57 57 / 04 - 13 MAYIS 2012 

KONFERANS, SEM‹NER, SÖYLE�‹ ve PANEL

UNUTKANLIK
Nöroloji Uzm. Doç . Dr.

Hülya AYDIN
Tarih : 04.05.2012 Cuma

Saat : 14.00
Yer : Erenköy Gönüllü Evi
HAYAT AVUCUNDAK�

KELEBEK
Dan��man, E�itmen �enay

MUTLU
Tarih : 04.05.2012 Cuma

Saat : 14.00
Yer : Kriton Curi Park�

Gönüllü Evi
Düzenleyen : Kriton Curi

Park� Gönüllüleri
ENGELL�LERE �ENL�K
Tarih : 04.05.2012 Cuma

Saat : 14.00
Yer : Sahray�cedit Gönüllü

Evi -23 Nisan Park�
Düzenleyen : Sahray�cedit

Gön.
HIDIRELLEZ KUTLAMASI

Tarih : 05.05.2012
Cumartesi 21.00
Yer : Moda Sahili

Düzenleyen : Moda
Gönüllüleri

BAHAR �ENL��� VE
KERMES

Tarih : 06.05.2012 Pazar 
Saat : 10.00 – 19.00 

Yer : Trueblue Yan� Ye�il
Alan

Düzenleyen : Suadiye
Gönüllüleri

ANNELER GÜNÜ
KERMES   

Tarih : 06.05.2012 Pazar
Saat : 11.00

Yer : Göztepe Gönüllü Evi
Düzenleyen : Göztepe

Gönüllüleri
�KL�M DE����KL��� �LE
�LG�L� EYLEM PLANI 

Çevre Mühendisi Pervin
GÜRKAN 

Tarih : 07.05.2012 Pazartesi
Saat : 14.00

Yer : Sahray�cedit Gönüllü
Evi

Düzenleyen : Sahray�cedit
Gönüllüleri
GLOKOM

Doç. Dr. Ay�e Nur ESEN
Tarih : 08.05.2012 Sal�

Saat : 14.00
Yer : Ac�badem Gönüllü Evi

Düzenleyen : Ac�badem
Gönüllüleri

ERENKÖY GÖNÜLLÜLER�
HALK OYUNLARI

GÖSTER�S�
Tarih : 08.05.2012 Sal�

Saat : 14.00
Yer : Caddebostan Kültür

Merkezi /A Salonu
Düzenleyen : Erenköy

Gönüllüleri
ALZHE�MER

HASTALARINA BAKIM
VERENLERDE SORUN VE

ÇÖZÜM ÖNER�LER�
Uzman Dr. Ömer YA�CI
Tarih : 08.05.2012 Sal�

Saat : 14.00
Yer : Halis Kurtça Kültür

Merkezi
Düzenleyen:Merdivenköy

Gönüllüleri 
GÖNÜLLÜKTE K���SEL

GEL���M�N ÖNEM�
E�itimci Ve Davran��

Bilimcisi Hacer MERTLER
Tarih : 08.05.2012 Sal�

Saat : 14.00      
Yer : Sahray�cedit Gönüllü

Evi
Düzenleyen : Sahray�cedit

Gönüllüleri
KADIKÖY TÜRK SANAT

MÜZ��� KOROSU
KONSER�

�ef  Bilge ÖZGEN
Tarih : 08.05.2012 Sal�

Saat : 20.00
Yer : Kad�köy Evlendirme

Dairesi
Düzenleyen : Müzik

Gönüllüleri
RAS�MPA�A TÜRK

SANAT MÜZ��� KOROSU
KONSER�

�ef Semih ATAERG�N
Tarih : 08.05.2012 Sal�

Saat : 20.00
Yer : Bar�� Manço Kültür

Merkezi
Düzenleyen : Rasimpa�a

Gönüllüleri
PARALEL EVRENLER 

Spiritüalist, E�itmen Fulya
AYKAÇ

Tarih : 09.05.2012
Çar�amba 14.00

Yer : Fenerbahçe Mah.
Gönüllü Evi

Düzenleyen:Fenerbahçe
Mah. Gönüllü Evi

VÜCUTTAK� ENERJ�
DENGES�

Nörolog, Akupunktur Uzm.
Mehmet ARIBALCI
Tarih : 09.05.2012
Çar�amba 14.00

Yer : Osmana�a Gönüllü Evi
Düzenleyen: Osmana�a

Gönüllüleri
GÖNÜL DOSTLARI TÜRK
SANAT MÜZ��� KOROSU

KONSER�
�ef Hayri PEK�EN

Tarih : 09.05.2012
Çar�amba

Saat : 20.00
Yer : Kad�köy Evlendirme

Dairesi
Düzenleyen : Müzik

Gönüllüleri
“KADINLIK B�ZDE 

KALSIN “ 
Tiyatro Oyunu

Yazan  Y�lmaz ERDO�AN
Tarih : 09.05.2012
Çar�amba / 20.00

Yer : Halis Kurtça Kültür
Merkezi

Düzenleyen : Sahray�cedit
Gönüllüleri

HEPGÜL TÜRK SANAT
MUS�K�S� TOPLULU�U

KONSER�
�ef Selma HEPGÜL

Tarih: 10.05.2012 Per�embe
20.30

Yer : Kad�köy Halk E�itim
Merkezi

Düzenleyen : Müzik
Gönüllüleri

ANNELER GÜNÜ
KUTLAMASI

Tarih : 10.05.2012
Per�embe

Saat : 10.00
Yer : Moda Gönüllü Evi

Düzenleyen : Moda
Gönüllüleri

POZ�T�F DÜ�ÜNCE �LE
DE����M DÖNÜ�ÜM

Ya�am Koçu Ufuk
TU�UTLU,

Ya�am Koçu Ay�e OKUTAN
Tarih : 10.05.2012
Per�embe 14.00

Yer : Fenerbahçe Mah.
Gönüllü Evi

Düzenleyen : Fenerbahçe
mah. Gönüllüleri

H�PERTANS�YON
Uzm. Dr.  Nuri ÇA�LAR

Tarih : 10.05.2012
Per�embe 

Saat : 14.000
Yer : Moda Gönüllü Evi

Düzenleyen : Moda
Gönüllüleri 

ANNELER GÜNÜ
KUTLAMASI

Tarih : 10.05.2012
Per�embe 12.30

Yer : True Blue Tesisleri
Fenerbahçe

Düzenleyen : Zühtüpa�a
Gönüllüleri

ANNELER GÜNÜ
KUTLAMASI

Tarih : 11.05.2012 
Cuma 13.00

Yer : Rasimpa�a Gönüllü Evi
Düzenleyen : Rasimpa�a

Gönüllüleri
GÖZTEPE SEM�HA �AK�R
ÇOCUK YUVASI Z�YARET�

Tarih : 11.05.2012 Cuma
Saat : 16.00

Yer : Semiha �akir Çocuk
Yuvas�

Düzenleyen : Sahray�cedit
Gönüllüleri

MASA TEN�S� TURNUVA
Tarih : 12.05.2012

Cumartesi
Saat : 08.00

Yer : Kriton Curi Park�
Gönüllü Evi

Düzenleyen : Kriton Curi
Park� Gönüllüleri

4.GELENEKSEL BAHARA
MERHABA �ENL���

Tarih : 12.05.2012
Cumartesi

Saat : 09.00
Yer : Ko�uyolu Park�

Düzenleyen : Ko�uyolu
Gönüllüleri

ANNELER GÜNÜ
KERMES�

Tarih : 12.05.2012
Cumartesi

Saat : 10.00
Yer : Sahrayacedit Gönüllü

Evi – 23 Nisan Park�
Düzenleyen : Sahray�cedit

Gönüllüleri
ATATÜRK’ün GENÇLER�

Sümerolog Muazzez
�LM�YE ÇI�

Tema Vakf� Kurucu Ba�kan�
Hayrettin KARACA
Tarih : 12.05.2012

Cumartesi
Saat : 15.30

Yer : Kozyata�� Kültür
Merkezi Gazanfer Özcan

Sahnesi
Düzenleyen: Göztepe

Gönüllüleri
�NAL AYDINO�LU �LE

SÖYLE��
�nal AYDINO�LU

Tarih : 08.05.2012 Sal�
Saat : 14.00

Yer : Bostanc� Gönüllü evi 
Düzenleyen Bostanc�

Gönüllüleri
AYLIK GELENEKSEL

KAHVALTILI TOPLANTI
(ANNELER GÜNÜ

KUTLAMASI)
Tarih: 12.05.2012 Cumartesi

Saat: 10.30
Yer: Özgürlük Park�  - 

Fua cafe
Düzenleyen:

Feneryolu Gönüllüleri

Os ma na �a Gö nül lü Evi’nin mo za ik kur su nun
ser gi si, Ka d� köy Be le di ye si Ba� kan l�k Fu -
aye si’nde 31 Mart-6 Ni san ta rih le ri ara s�n da

de vam et ti. 

Mo za ik ö� ret me ni Sev gi Ö�e yö ne ti min de
ha z�r la nan kur si yer ler, ürün le ri ni ser gi le di ler.
Be �e ni ile iz le nen  ser gi nin aç� l� �� na Gö nül lü
Ba� ka n� �ük ran Gül gen, Ba� kan Yar d�m c� s�

Hül ya Ara ba c�  ile bir lik te
Gö nül lü Mer ke zi  yö ne tim
ku ru lu üye le ri Ay �en Gü -
rer ile Nur han Kut man ka -
t�l d�. 
� OS MA NA �A’DA

ÖZEL B�R GÜN
Türk Halk Mü zi �i sa -

nat ç� s� Ali Gür lü, Os ma -
na �a Gö nül lü le ri’ne gü zel
bir din le ti sun du.  

Us ta sa nat ç� Ali Gür lü,
sa z� ve sö zü ile os ma na �a
Gö nül lü Evi’ndey di.

Çok sa y� da hay ra n� n�n
ka t�l d� �� top lan t� da, Türk

Halk Mü zi �i’nin geç mi �in den de söz eden
Ali Gür lü, güç lü yo ru muy la pek çok
der le me ese ri ses len dir di, ken di si ne
mü zis yen e�i �k bal Kay nar da tür -
kü le riy le e� lik et ti. 

Ka t� l�m c� lar sa nat ç� n�n tür -
kü le ri ne e� lik eder ken Os ma na �a
Gö nül lü Evi Ba� ka n� �ük ran Gül -
gen, et kin li �in tek ra r� n�n ya p�l ma -
s� n� di le ye rek sa nat ç� y� çi çek ler ile
u�ur la d� lar.

Os ma na �a Gö nül lü le ri’nin
bir ba� ka et kin li �i de sa� l�k
ko nu sun day d�. Gö nül lü
Evi’nde ki et kin lik te be yin,
omu ri lik cer ra hi si uz ma n�
Dr. Aj lan Çer çi, bel a� r� la r�
ko nu sun da de tay l� bil gi ver di.
Bel a� r� s� olan ka t� l�m c� lar da Çer -
çi’ye so ru sor ma f�r sa t� bul du lar.

14 MART 2002 y�l�nda kurulan Bostanc�
Gönüllü Evi 10. y�ldönümünü, Bostanc�

Dedikodulu'da kutlad�. Gönüllü evi Ba�kan�
Handan Kalkan'�n aç�l�� konu�mas� ile
ba�layan kutlamaya, Kad�köy Belediye

Ba�kan� Selami Öztürk, Özel Kalem Müdürü
Kadriye Sa�lam, Ayça Akkaya, gönüllü

merkezi yönetim kurulu üyeleri, geçmi� dönem
ba�kanlar� Gülser Üvez, Nuran Kutman,

Habibe Hazar, Vildan Efe, Gönüllü Merkezi
Müdürü Engin Baran ve tüm Bostanc�

Gönüllüleri kat�ld�. Ne�eli bir havada geçen
kutlama, birlik ve beraberli�in ço�alarak

sürmesi dilekleriyle sona erdi.

KADIKÖY Belediyesi Erenköy
Gönüllüleri Korosu ve Itri �manlı
Müzik Okulu, �efleri Itri �manlı
yönetiminde 9 Nisan 2012 de
Fevziye Mektepleri Vakfı I�ık

Lisesi Erenköy Güne� kampüsü
konser salonunda “Do�udan
Batıya Na�meler 2” adlı bir

konser verdi. Açılı�
konu�masına, gönüllülü�ün

insanları mutlu eden sihirli bir
yol oldu�unu söyleyerek

ba�layan Erenköy Gönüllüleri
Ba�kanı Nesrin Kaynak geceye
destek veren Kadıköy Belediye

Ba�kanı Selami Öztürk’e,
belediye çalı�anlarına, Gönüllü

Merkezi Yönetim Kurulu
üyelerine, �ef Itri �manlı’ya,

salonu kullanma imkanı veren
F.M.V.na ve tüm izleyicilere

te�ekkür ederek, katkılarından

dolayı I�ık Lisesi Müdür
Yardımcısı Akif Sözeri’ye bir

plaket takdim etti. Daha sonra
Kadıköy Belediyesi Veteriner
��leri Müdürü Veteriner Dr. Ali

�hsan Mete, Erenköy Gönüllüleri
adına Ba�kan Kaynak’a ve

�manlı’ya birer te�ekkür belgesi
sundu. Itri �manlı Müzik Okulu
gitar e�itmeni Ozan Güncü ve
ö�rencilerinin seslendirdi�i bir

eserle ba�layan konserin ilk
bölümündeki Muhayyer Kürdi

ve Hicaz eserleri, çocuk
korosunun söyledi�i �ngilizce bir
�arkı ve Nihavent eserler izledi.
�spanyolca ve Arapça eserlerin

de yer aldı�ı repertuarı
profesyonelleri aratmayacak
bir performansla sergileyen

koronun sundu�u konser
ayakta alkı�landı.

Bostancı Gönüllüleri
10 YA�INDA

FENERBAHÇE Mahallesi Gönüllüleri Çevre ve
Afet Komitesi, deprem ve afet bilincini

yükseltmeye devam ediyor. 20 Nisan 2012
tarihinde Çevre ve Afet Komitesi üyelerine Afet

�stasyonu malzemelerinin bak�m� ve
kullan�mlar� ilgili E�itimi Kad�köy Belediyesi
Çevre Koruma Müdürlü�ü BAK E�itmenleri

Hakan Özdemir, Mustafa Ço�kun ve Binnazl�
Saka taraf�ndan verildi.

Çevre ve Afet Komitesi Ba�kan� Ahmet Tanju,
bu e�itimlerin her 6 ayda bir yap�ld���n�

belirterek, e�itimlerin sürece�ini söyledi.

Afet istasyonu eğitimi

ZÜHTÜPA�A Gönüllüleri ile Fenerbahçe
Gönüllüleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayram� etkinlikleri kapsam�nda bir Yunanistan-

Makedonya gezisi düzenlediler. Gönüllüler,
yanlar�nda götürdükleri çocuklarla beraber, Atatürk’

ün Selanik’te do�up büyüdü�ü evi ziyaret ettiler.
Gönüllüler, gezinin ilk günü, Makedonya-Üsküp, iki
ve üçüncü gününde ise, Yunanistan’�n Selanik ve
Kavala �ehirlerindeki tarihi ve do�al güzelliklerini

gezdiler. Selanik’ teki Atatürk Evi Müzesi, bugünkü
Selanik'in Aya Dimitriya mahallesinde, Apostolu

Pavlu caddesi üzerinde, 75 numaral� binada
bulunuyor.  Atatürk’ün naa��n�n An�tkabire

nakledilmesiyle e�zamanl� olarak 10 Kas�m 1953'de
ziyarete aç�lan Atatürk Evi Müzesi’ni, y�lda ortalama

20 bin ki�i ziyaret ediyor.

Ata’nın evini ziyaret ettiler

“Meraki” sahnelerde...

İşitme engellilere ziyaret
KADIKÖY Belediyesi Gönüllü Merkezi, Dost
Eller ��itme Engelliler �lk Ö�retim Okulu’na
bir ziyaret düzenledi. Merdivenköy, Moda,
Erenköy, Fenerbahçe, Bostancı, Ko�uyolu,

Kriton Curi, Osmana�a, Sahrayıcedit,
Suadiye ve Zühtüpa�a Gönüllü Evleri Sa�lık
komitelerinin  yo�un katılımı olan ziyarette,

okulun ihtiyacı olan erzaklar götürüldü. Okul
yetkilileri i�itme engelli çocukların

basketbol, voleybol ve di�er gruplarda
�stanbul birincili�i kazandıklarını belirterek,
amaçlarının  Türkiye birincili�i yarı�malarına
katılmak oldu�unu söyledi. Gönüllü Konseyi

Yürütme Kurulu Üyesi Gülsün I�ık, i�
atölyelerinde engelli çocukların yaptı�ı

maketler ve çe�itli el becerilerini izlediklerini
ve onlarla gurur duyduklarını ifade ederek

destek veren tüm  gönüllü evlerine
te�ekkürlerini sundu.

23 Nisan’ı kutladılar

SUAD�YE Gönüllüleri
resim kursu kursiyerleri
eserlerini Caddebostan
Kültür Merkezi’nde
sergilediler. 
2 Nisan Pazartesi günü
törenle aç�lan sergi bir
çok misafir ve Halk
E�itim Müdür
Yard�mc�s� Fatma
Besci ve Gönüllü
Merkezi Yönetim
Kurulu Üyeleri
taraf�ndan hayranl�kla
izlendi. 

Kursiyerlerden sergi

KOROLARDA BiR iLK

Mozaik sergisi açtılar
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Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz -
türk, Ka d� köy Be le di ye si Ha san Ali
Yü cel Ço cuk Yu va s�’n� zi ya ret ede rek,

mi nik ler le ke yif li bir kah val t� yap t�. Her haf ta
il çe de ki bir oku lu zi ya ret ede rek so run la r� n�
ye rin de tes pit eden ve çö züm le yen Öz türk, ge -
çen haf ta Ka d� köy Be le di ye si Ha san Ali Yü cel

Ço cuk Yu va s�’nday d�. Kre �in se vim li ço cuk -
la r�y la kah val t� ya pa rak gü ne ener ji de po la ya -
rak ba� la yan Öz türk, kah val t� son ra s� s� n�f la r�
zi ya ret ede rek, yap t�k la r� et kin lik le ri iz le di.
Öz türk, ço cuk la r�n so ru la r� ve be ce ri le ri kar �� -
s�n da za man za man �a ��r d� ve on la r�n �ar k� la -
r�y la ke yif li an lar ya �a d�. 

Ka d� köy Be le di ye si Sa� l�k Mü dü rü
Dr. Zey nep Süz me, Özel Ka lem Mü dü rü
Kad ri ye Ka sa po� lu ile Kre� Mü dü rü Di -
dar Er gin’in de ka t�l d� �� kah valt� da kü -
çük ler Ba� kan Öz türk’ü  hep bir a��z dan
Ata türk’ün Genç li �e Hi ta be si’ni ez be re
oku ya rak �a ��rt t� lar. 
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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.

� Baba Seni Neden Oraya
Koydular?

� Nedim �ener
� Do�an Kitap

Nedim �ener, ad�n� k�z�n�n
sordu�u sorudan alan son kitab�
Baba, Seni Neden Oraya
Koydular?'da kendisini cezaevine
götüren süreci anlat�rken
parmakl�klar arkas�nda
ya�ad�klar�n�n ve mahkeme
sürecinin bilinmeyen yönlerini de
okurla payla��yor. 
Nedim �ener 3 Mart 2011'de
gözalt�na al�nd�. "Bir yanl��l�k var,
gidip hemen halledip
dönece�im" diye dü�ünüyordu.
Ancak 7 Mart 2011'de girdi�i
Silivri Cezaevi'nden 12 Mart
2012'de ç�kabildi. Tam 376 gün
e�inden, çok sevdi�i k�z�ndan,
arkada�lar�ndan ve tabii
mesle�inden uzak kald�. 
O gerçe�i aramak için yola
ç�km�� bir gazeteciydi. Yolsuzluk,
çeteler, vergi kaçakç�l���, hayali

ihracat gibi pek
çok konunun
yan� s�ra Hrant
Dink cinayetinin
izini sürüyordu.

Yapt��� haberler,
yazd��� kitaplar ona
ödüller kazand�rd�.
Tabii dü�manlar
da... 
Nedim �ener, ad�n�
k�z�n�n sordu�u
sorudan alan son
kitab� Baba, Seni
Neden Oraya
Koydular?'da
kendisini cezaevine
götüren süreci
anlat�rken parmakl�klar arkas�nda
ya�ad�klar�n�n ve mahkeme
sürecinin bilinmeyen yönlerini de
okurla payla��yor. 
"Herkesin bir 'do�rusu' vard�r
hayatta, gazeteci olarak benim
görevimse 'gerçekleri' aktarmak.
Gerçe�in pe�inde ko�man�n
bedelini 'komplo' ile
13 ay Silivri
Cezaevi'nde
tutuklulukla ödedim.
'Onlar gazeteci de�il
terörist' diyen
siyasetçilerden,
gazete kö�elerinden,
televizyon
ekranlar�ndan
'yarg�s�z infaz' eden
gazetecilerden
utand�m. �çimde,
hak, hukuk ve
adalet ad�na ne
varsa y�karak beni
hapsettiler ama
ba�ar�l� olamad�lar,
çünkü gerçekler
hapsedilemez."
� Kırmızı Cuma

� Dink'in kalemini kim kırdı?
� Nedim �ener
� Do�an Kitap

K�rm�z� Cuma hâlâ kan�yor…
Nobel Ödüllü yazar Gabriel
García Márquez K�rm�z�
Pazartesi’de i�lenece�ini
herkesin bildi�i bir cinayetin

öyküsünü anlat�r.
Hrant Dink’in öldürülmesi de
i�lenece�i bilinen, hatta göz
yumulan ve üstü örtülmeye
çal���lan bir cinayettir. Ama öykü
de�il gerçektir. Dink’in

öldürülece�ini
Trabzon polisi
biliyordu, �stanbul
polisi biliyordu,
Emniyet �stihbarat
Dairesi Ba�kanl���,
Milli �stihbarat
Te�kilat� ve
Jandarma da
biliyordu. Asl�nda
Hrant Dink de
yakla�an tehlikenin
fark�ndayd�. Ve 19
Ocak 2007 Cuma
günü saat 14.57’de
katil onu
ensesinden vurdu.
�i�li kald�r�m�n�
k�rm�z�ya boyayan

kan bizim “K�rm�z� Cumam�z�”
yaratt�.
Cinayet dosyas� ayd�nlat�lmak
yerine sahte delillerle karart�l�yor.
Devletin ba��nda olanlar, onun
hayat�n�, ölümünden sonra
hakk�n� koruyaca��na, ifade ve
dü�ünce özgürlü�üne s�k�lan

kur�unun hesab�n�
soraca��na,
cinayette
sorumlulu�u
olanlar�n arkas�nda
duruyor. Ve bu
kitap asl�nda
devletin tüm
kurumlar�n�n Dink
cinayetindeki
rolünü sorguluyor. 
Yazar Nedim
�ener, Dink
Cinayeti ve
�stihbarat Yalanlar�
kitab�ndan sonra
K�rm�z� Cuma-
Dink’in Kalemini
Kim K�rd� kitab�yla
yeni belge ve
tan�klarla üstü

örtülmeye çal���lan cinayetin
ayd�nlanmas�na bir katk�y�
amaçl�yor.
“K�rm�z� Cuma” hâlâ
kan�yor…�i�li’de Agos’un
önünden geçerken bak�n Hrant
Dink’in cans�z bedeni hâlâ o
kald�r�mda yat�yor.

KÖ�ES�K�TAP
Hazırlayan: Ula� YILMAZ

ulas1980@gmail.com

Başkan Öztürk’ün
miniklerle kahvaltısı 

Gençler yak�n tarih ö�reniyor
GENÇ ne sil le rin ye ti� me sin de ya k�n ta rih bi lin ci nin öne mi nin
al t� n� çi zen Ad� gü zel E�i tim Ku rum la r� ta ra f�n dan
ger çek le� ti ri len “Gün cel Ta rih Prog ra m�”n�n ilk
ko nuk la r� “90’lar ki ta b�: Ço cuk mu Genç
mi?”nin ya zar la r� ol du. 16 Ni san gü nü ger çek le -
�en bu lu� ma da, genç li se ö� ren ci le ri ne bir ku -
�ak ön ce si nin ço cuk luk ve genç li �in de ya �a d� ��
de ne yim le ri ak ta ran ya zar la r�n an lat t�k la r� bü yük
il gi ve he ye can ya rat t�.  Söy le �i de ki ta b�n edi tö -
rü Ka dir Ay de mir’e ya zar lar Be tül Kan bo lat, Mer ve P� nar �i -
ran l�’n�n ya n� s� ra Ad� gü zel E�i tim Ku rum la r� ö� ret me ni ve ki -
tap ya za r� olan Bir sen Tar han ile Zey nep Tü zün e� lik et ti.  
Sos yal, kül tü rel ve eko no mik ola rak 90'l� y�l la r�n ge nel at mos -

fe ri nin ak ta r�l d� �� prog ram da hi lin de Hu go’dan Bi zim ki le re,
VHS ka set ten Irak Sa va ��’na o y�l la ra et ki eden bir
çok önem li ge li� me de �er len di ril di. Sa nat ve te le -
viz yon dün ya s� n�n önem li isim le rin den, tek no lo jik
ge li� me le re, si ya set ve top lum da ya �a nan la ra ka -
dar ko nu �u lan prog ram çer çe ve sin de en il gi çe -
ken bö lüm tek no lo ji ala n�n da ki ge li� me ler ol du.
Tek no lo ji ça ��n da do �an 2000 ku �a �� na VHS ka -
set le ri, Com mo dor 64 oyun la r� ve dis ket le rin an la -

t�l d� �� bö lüm ile bu
alan da ya �a nan h�z l�
de �i �im de göz ler
önü ne se ril di. 

BOSTANCI Gösteri Merkezi, bu sezon son konserini vermeye
haz�rlan�yor. Sezonun son sanatç�s� ise Candan Erçetin olacak. 

12 May�s Cumartesi ak�am� 21.00'de sahne alacak olan Erçetin,
birbirinden güzel �ark�lar�n� seslendirecek.

Son konser Erçetin’den

SERi iLANLAR 
Nufüs Cüzdan�m� kaybettim Hükümsüzdür.

Serkan YILMAZ
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Ope ra m� z�n ün lü isim le rin den Ni ya zi Öl -
mez yö ne ti min de sa nat dün ya s� na “mer -
ha ba” di yen Ço cuk Ope ra s� geç ti �i -

miz gün ler de ilk gös te ri si ni Ka d� köy
Be le di ye si Koz ya ta �� Kül tür
Mer ke zi’nde sun du. 23 Ni san
et kin lik le ri kap sa m�n da Do -
�u� Üni ver si te si’nin dü zen -
le di �i et kin lik ler çer çe ve -
sin de üc ret siz ola rak dü zen -
le nen ge ce de ay n� za man da
Ga ze te ci ve Ya zar Yal vaç
Ural’a Do �u� Üni ver si te si Onur
Ödü lü ve ril di.
�  AMAÇ OPE RA YI HALK LA

BU LU� TUR MAK 
Ope ra sa na t� n�n ba� ta üni -

ver si te le re ve hal ka aç� la bil -
me si ad� na ba� lat t� �� bi rey sel
ça l�� ma lar la da ha ön ce de
ad�n dan s�k ça söz et ti ren Ni ya -
zi Öl mez, 2011 y� l�n da Do �u�
Üni ver si te si’nin tek li fi üze ri ne ope -
ra ça l�� ma la r� na bi raz ara ve rip Üni ver -
si te bün ye sin de bir Ge li �im Or -
kes tra ve Ko ro su ku ra rak ö� -
ren ci le re bi re bir bi ri kim le ri ni
ak tar ma or ta m� bul du.  

22 ki �i lik or kes tra s� ve
40 ki �i lik ko ro su ö� ren ci
ö� ret men ve ça l� �an lar dan
olu �an kad ro suy la Ge li �im
Or kes tra ve Ko ro su’nun 7.ay� n�
ta mam la mak üze re ol du �u nu ve bu
sü re de 7 kon ser ve re rek k� sa sü re de ba -
�a r� l� per for mans ser gi le di �i ni söy le yen Do �u�
Üni ver si te si Sa nat Yö net me ni Ni ya zi Öl mez,
“Üni ver si te ça t� s� al t�n da üni ver si te nin ona y� ile
Onur Ödü lü pro je si ni ba� lat t�k. �lk ola rak Ope ra
Sa na t�n da Ha kan Ay sev, Ti yat ro Sa na t�n da Dev -

let Sa nat ç� s� Prof. Y�l d�z Ken ter’e bu ödü lü
ver dik.  �im di ise ilk de ne bi le cek pro je yi

“Oyun cak la r�n Mü zik Ke� fi” ad l� mü -
zi kal oyu nu nu ope ra for ma t�n -

da ba� lat t�k. �lk gös te ri mi -
zi Ka d� köy Be le di ye si

Koz ya ta �� Kül tür
Mer ke zi’nde ger çek -
le� tir dik. Ba� la ma
saa ti dâ hil,  bi re yin

ope ra sa na t� n� na s�l iz -
le me si ge rek ti �i ni ve bir

ope ra da ne ler ya p� l� yor sa
ay n� s� n� ço cuk la r� m� za gös ter -

mek ve on la r� kü çük in san lar
ola rak önem ver di �i mi zi

an lat ma y� amaç la d�k.
Bel li ba� l� oyun cak
kah ra man la r� n�n ger -
çek mü zi �i ara mak

için gi ri� tik le ri mü ca de -
le an la t� l� yor. Tem sil so -

nun da da Ga ze te ci ve Ya zar
Sa y�n Yal vaç Ural’a Do �u�

Üni ver si te si Onur Ödü lü
ver dik” de di. Ope ra

for ma t�n da ki mü zi -
ka lin me tin ya z� l� m�
Do �u� Üni ver si te si
psi ko lo ji son s� n�f
ö� ren ci si Ce ren

Kur tay ta ra f�n dan,
Mü zik Dü zen le me le ri

Onur Av dan, Fer de Be rin
Öget, Elif Eg lar, Tol ga Be dir,

Mü zik Di rek tör lü �ü Onur Av dan, rol le rin
ha z�r lan ma s� Öz lem Aba c� ve Ko ro �ef li �i
Meh met Sal k�m ta ra f�n dan ger çek le� ti ril di.
Ni ya zi Öl mez, Ço cuk Ope ra s� n�n Ana do lu
tur ne si nin de gün dem de ol du �u nu aç�k la d�. 

● Semra ÇELEB�

�s tan bul Bü yük �e hir Be le di ye si’nin ani bir de �i �ik -
lik le �e hir Ti yat ro la r�’n�n yö ne ti mi ne bü rok rat la r�
ata ma s�, sa nat ç� lar ta ra f�n dan tep kiy le kar �� la n�r -

ken,”mu ha fa za kâr sa nat” tar t�� ma la r� n� gün de me ge -
tir di. Yö net me li �in im za lan ma s�y la bir lik te, Ge nel Sa -
nat Yö net me ni Ay �e Nil �am l� o� lu ve eki bi ile Bü -
yük �e hir Be le di ye Ba� ka n� Ka dir Top ba�’�n sa nat da -
n�� ma n� Ke nan I��k is ti fa et ti. 

�e hir Ti yat ro la r�’nda gö rev li ti yat ro cu la r�n ya n�
s� ra dev let ve özel ti yat ro lar dan bin ler ce sa nat ç� so kak -
la ra ç�k t�, tep ki le ri ni slo gan lar la di le
ge tir di. �s tik lal Cad de si bo yun ca
ya p� lan yü rü yü� te en çok dik -
kat çe ken dö viz ler de “Ha -
mlet tes bih çe ki yor, �ü kür
Go dot ge li yor”, “�p ler ki -
min elin de?”, “Bir mu ha fa -
za kâr, bir mu ha fa za kâ ra gel
be ra ber mu ha fa za kâr ti yat ro
dük kâ n� aça l�m de mi�” gi bi “mu -
ha fa za kâr sa nat” an la y� �� n� sor gu la yan
ya z� lar yer al� yor du. Bu sü reç te tep ki si ni en yük sek
ses le dil len di ren ler den bi ri de ti yat ro sa nat ç� s� ay n� za -
man da bas k� la ra kar �� bir ara ya ge len 300 sa nat ç� n�n
olu� tur du �u Sa nat ç� lar Gi ri �i mi’nden Or han Ay d�n’d�.
Ay d�n’la �e hir Ti yat ro la r�’nda ya �a nan la r� ve sa nat
üze rin de yo �un la �an bas k� la r� ko nu� tuk. 

� �e hir Ti yat ro la r�’nda ya �a nan son ge li� me le re en
çok tep ki gös te ren ti yat ro sa nat ç� la r�n dan bi ri de siz -
si niz. Na s�l bir sü reç ya �an d�? Böy le bir son bek li yor
muy du nuz?

Bu as l�n da ge lip �e hir Ti yat ro la r�’n�n ka p� s�n da
du ran an cak bu ra da da bit me ye cek bir sü reç. Bü -
tün ül ke de ki or tak de �er le ri mi zin pa zar lan -
ma s�y la, sa t�l ma s�y la gün de me ge len bir
sü reç. Gi de rek sa ta cak bir �e yi kal ma yan
an la y� ��n ya �am alan la r� m� za mü da ha le si
söz ko nu su. Son iki y�l l�k za man için de
sa nat ad� na ol duk ça kö tü ge li� me ler ya -
�an d�. Ba� ba kan’�n Kars’ta ki “�n san l�k
An� t�”na “ucu be” de me siy le bir dü� me ye
ba s�l m�� gi bi, med ya n�n da des te �iy le sa nat
ve sa nat ç� lar üze rin de bir bas k� or ta m� ya ra t�l ma -
ya ba� lan d�. Ha t�r lar s� n�z, An ka ra Dev let Ti yat ro -
su’nun sah ne ye koy du �u “Genç
Os man” isim li oyu nu iz le me ye
gi den Ba� ba kan’�n k� z� na, sa k�z
çi� ne di �i için nük te dan bir �e kil -

de tu lu at la tep ki gös te ren
oyun cu nun gö re vi ne

son ve ril mi� ti.  O
dö nem de Kül tür
Ba kan l� ��’nda
müs  te  �a r  ken
C u m  h u r  b a �  -

kan l� �� Ge nel
Sek re  ter  l i  � i ’ne

ata nan Mus ta fa �sen’in  “mu ha fa za kâr sa -
nat ve sa nat ç�” söy lem le ri ni bir den bi re dek la re

et me ye ba� la d� �� n� bi li yo ruz. Böy le lik le ikin ci dü� me -
ye ba s�l m�� ol du. 
� Sa de ce �e hir Ti yat ro la r� de �il ge nel ola rak sa nat
üze rin de bir bas k� ol du �u nu söy lü yor su nuz…

El bet te. Kars’ta �n san l�k An� t�’n�n y� k�l ma s� n�n ar -
d�n dan, �eh rin so kak la r�n da ki hey kel par ça c�k la r� da

yok edil di. An tal ya’da olay lar ol du. Af yon Be le di ye si
�e hir Ti yat ro su’nun bi na s� y� k�l d�, kad ro su da �� t�l d�.
Ana do lu’nun bir çok �eh rin de top lum cu ger çek çi
oyun la r�n oy nan ma s� na be le di ye ler sa lon ver me me ye
ba� la d�. Bun lar ana ak�m med ya da pek ha ber ol ma yan
ama biz sa nat ç� la r�n cid di ola rak ya �a d� �� s� k�n t� lar d�.
Fa z�l Say’a gös te ri len hak s�z tep ki le ri ha t�r la y�n lüt -
fen. Say üze rin de ki bas k� lar da yo �un la �a rak de vam
edi yor. Hal böy ley ken ve bir “mu ha fa za kar sa nat”
söy le mi gün de me ge ti ril mi� ken, oyun la r� iz le me den,
içe ri �i ni bi le bil me den s�rf ad�n da “müs teh cen” söz cü -
�ü geç ti �i için, ad�n da Prof. ün va n� bu lu nan bir ya zar
(�s ken der Pa la), �e hir Ti yat ro la r� aley hi ne ya z� lar yaz -
ma ya ba� la d�. Da ha son ra ik ti da ra ya k�n ga ze te ler de
bu ya z� lar art t� ve Ro sen berg ler Öl me me li oyu nu re -

per tu var dan ç� ka r�l d�. 
� Bu y�l ki re per tu va r�n ko nu su “De mok -

ra si ve �n san Hak la r�” idi. �çe ri �i çok
güç lü oyun lar sah ne ye kon du. Bu ko -
nu nun se çil me si de sü re ci h�z lan d�r -
m�� ola bi lir mi?

Ma ale sef “pa ra y� ve ren dü dü �ü ça -
lar” gi bi bir dü �ün ce hâ kim yö ne ti me.

San ki Bü yük �e hir Be le di ye si yö ne ti ci le -
ri cep le rin den ve ri yor mu� gi bi, re per tu va ra

da biz ka rar ve ri riz zih ni ye tin de ler. Oy sa ki �e -
hir Ti yat ro la r�’na ve ri len büt çe �s tan bul lu’nun ce bin -

den ç� k� yor, on la r�n ver gi siy le
olu �an bir fon, ba� ka kim se nin
de �il! Büt çe nin ya n� s� ra, sa lon -
la r�n da dol ma d� ��, in san la r�n bu
oyun la r� iz le me di �i id di a edil di.
Hâl bu ki �e hir Ti yat ro la r�’na bi -
let bul ma n�n ne ka dar zor ol du -
�u nu her kes bi lir. Bü tün bu ha -
ber ler den ve tar t�� ma la r�n ar d�n -
dan, ani bir ka rar la �e hir Ti yat -
ro la r�’n�n tü zü �ü nü ta ma men
de �i� ti ren bir yö net me lik or ta ya
ç�k t�. Ge nel Sa nat Yö net me ni

Ay �e Nil �am l� o� lu’na ve Be le di ye Ba� ka n� Ka dir
Top ba�’�n sa nat da n�� ma n� Ke nan I��k’a so rul ma d� bi -
le bu yö net me lik ha z�r la n�r ken ve bu ar ka da� la r� m�z
bir tep ki gös te re rek is ti fa et ti ler, çok da iyi yap t� lar. 7
ki �i lik bir ekip yö ne te cek ar t�k �e hir Ti yat ro la r�’n� an -
cak �u ana ka dar sa y� lan isim le rin hiç bi ri sa nat ç� de -
�il. Amaç �e hir Ti yat ro la r�’n� ta ri he göm mek ma ale -
sef…

� Pe ki, bun dan son ra ne olur? �e hir Ti yat ro la r�’nda
na s�l oyun lar iz le riz? 

Önü müz de ki se zon ve son ra s�n da �e hir Ti yat ro la -
r�’nda ne ler iz le ye ce �i mi zi za man gös te re cek ama i�in
ba �� na ata nan ye ni yö ne ti ci nin “Re per tu va ra do kun -
ma ya ca ��z” �ek lin de aç�k la ma la r� var. Za ten ba� ka
�ans la r� da yok. Mu ha fa za kâr sa nat ve ya ti yat ro nun ör -
ne �i di ye bi le ce �i miz 4-5 oyu nun d� ��n da bir �ey yok.
Ama bir ta k�m teks tle rin iç le ri bo �al t� la cak di ye dü �ü -
nü yo rum. Bir de Os man l� ta ri hi ne da ir oyun lar ço �a la -
cak t�r. 
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asul ye ve ku ru fa sul ye den bu sü tun da
da ha ön ce de bah se dil di. Fa sul ye, yi ye -
cek ler ara s�n da bü tün dün ya da ger çek -

ten ay r� ca l�k l� bir ye re sa hip tir. Her hal de hem
ya� hem de ku ru seb ze ola rak yer yü zün de en
çok tü ke ti len g� da tü rü ol sa ge rek. Tür ki ye ve
Bal kan lar da bu gü ze lim nes ne nin “ku ru fa -
sul ye” ye me �i pek se vi lir ve yay g�n d�r. S� cak
tü ke ti len bu ye me �i pi �ir me nin el bet ba z� te -
mel pren sip le ri var d�r.

Ama i� bü tün ye mek ler de ol du �u gi bi
bun la r� uy gu la mak la bit mez. Ye mek yap ma -
da, a� ç� l�k ta hü ner bun dan son ra ba� lar. Ku -
ru fa sul ye, özel lik le çar �� lo kan ta la r� n�n me nü -
le rin de “ol maz sa ol maz” yer tu tar. Hat ta ku ru
fa sul ye ye en deks li ye mek ha ne le rin bu lun du -
�u ma lûm dur. Lo kan ta/a� ha ne di lin de k� sa ca
“ku ru” da de ni len fa sul ye çe �i di nin ay r�l maz
e� lik çi le ri pi lav ve tur �u dur. Ba z� fa sul ye ci ler -
de bu na ca c�k da ek le nir. “Ku ru”, bi rin ci s� n�f
lo kan ta la r�n ye mek lis te le rin de de ye ri ni al�r.
Fa sul ye, her ne ka dar köf te ci dük kân la r�n da
“pi yaz” �ek lin de su nul sa da, bir çok köf te ci de
ku ru fa sul ye yi ne ba� kö �e ye ku rul mu� tur.
Ço �u kim se ku ru fa sul ye yi ba� lan g�ç ye me �i
hat ta çor ba ye ri ne ter cih et ti �i gi bi, son ye -
mek ola rak ve ya “pi lav üs tü ku ru” �ek liy le de
afi yet le tü ke tir. Ka d� köy’ün ün lü çar �� s�, yö re -
si ve Hay dar pa �a’ya do� ru kor don bo yu çe -
�it çe �it ve sa y� s�z lo kan ta, a� ç�, ke bap ç�,
mu hal le bi ci ve ben zer le riy le in san la ra de �i �ik
lez zet ler su nar. Mu hal le bi ci ler de ar t�k yal n�z -
ca ad�y la mu hal le bi ci dir. Dö ner den, �i� ke ba -
b�n dan tu tun, köf te ye, zey tin ya� l� la ra ve pi la -
va ka dar ge ni� le yen bir mut fak la r� ol du ama
ha la mu hal le bi ci ad�y la fark l� la �� yor lar. Ka d� -
köy’ün mu hal le bi ci le ri de bu ye mek âle min de
seç kin bir yer tu tu yor. Fa sul ye ye dö ne lim…
Ka d� köy’ün yal n�z ca Ka d� köy’de de �il, �s tan -
bul’da da ay r� ca l�k l� sa y�l ma s� ge re ken özel -
lik li bir ku ru fa sul ye ci si var… Bi len ler bi lir, bil -
me yen le re an la ta l�m. “Se la nik Ku ru Fa sul ye -
ci si” ad� n� ta �� yan bu lo kan ta Hay dar pa �a’ya
do� ru kor don cad de si nin (�a hap Gür ler Cad -
de si) son la r�n da te miz, mü te va z� bir mü es se -
se. Mü te va z� de dim se, gös te ri �i, de ko ru ba -
k� m�n dan… Yi ye cek le ri ise mü te va z� n�n çok
üs tün de bir lez zet te. 2008’den be ri ça l� �� yor.
Se la nik vur gu su, dük kân sa hi bi Za fer Ya vuz
Bey’in ata la r� n�n Bal kan Sa va ��’nda sav ru lan
Se la nik göç men le rin den ol ma s�n dan ile ri ge -
li yor. Za ten ye mek lis te si, bu ra n�n “Bal ka nik”
ya da “Ru me li” ru hu nu yan s� t� yor. As�l a��r l�k
ve öne ç� kan lez zet ku ru fa sul ye… �ki çe �it �z -
ga ra köf te, Edir ne usu lü ci �er ta va, çor ba,
man t�, el bet tur �u ve ta bi i pi lav. Ti pik Ru me li
mut fa ��. Ge le lim bu ra y� ay r� ca l�k l� k� lan fa sul -
ye si ne… Fa sul ye nin ta ri fi ni ve re cek de �i lim.
Ver sem de na fi le! Ben ev de de fa lar ca yap -
ma y� de ne dim se de, bu dük kân da ki le ziz fa -
sul ye nin ta d� n� el de et me ye yak la �a ma d�m
bi le. Ehh, i�e se ne ler ce gö nül ver mi�, el ver -
mi� in san la r�n ter dö ke rek ka zan d� �� hü ne ri,
ta rif le edin me ye kal kar sa n�z el bet ol maz. Her
i� gi bi a� ç� l�k da sa b�r is ter de ne yim is ter. So -
nun da Se la nik ku ru fa sul ye si ni tak lit edip ten -
ce re kay nat mak tan vaz geç tim. En iyi si gi dip
ora da ta ze ta ze ve s� cak s� cak ye mek. Ama
ba zen gö züm ve gön lüm doy mu yor. Bir mik -
tar da pa ket yap t� r�p eve ta �� yo rum. Ya k�n ar -
ka da� la r� ma ken dim yap m�� gi bi tat t� r� yo rum.
Ya lan c� l�k in sa n�n bir par ça s�. Hi le kâr l� �a var -
maz sa af fe din git sin.Se la nik ku ru fa sul ye ci -
sin de bir tür lü ak l� m�n er me di �i bir lez zet me -
se le si var! Fa sul ye yi üç �e kil de ve ri yor lar: Sa -
de, çe men siz pas t�r ma l� ve ya su cuk lu… Du -
va ra da bir ya z� as m�� lar: “Ye mek le ri miz de
yal n�z ca m� s� rö zü ya �� kul la n� l�r” di ye. Us ta
a� ç� la r�n ka bul et ti �i kla sik pren sip, ku ru fa -
sul ye nin ku zu eti ve hay va ni ya� la, te re ya ��y -
la pi �i ril me si dir.

Se la nik Fa sul ye ci si bu pren si bi ra fa kal d�r -
m��. Üs te lik fa sul ye nin için de et de yok. Ama
mis gi bi et ko ku su nu al� yor su nuz; da ma �� n�z
ay r� ca et ara m� yor. Ben id di al� bir ku ru fa sul -
ye ci ola rak bu ko nu da ya ya kal d�m. Tür ki -
ye’nin dört bir ya n�n da, en le ziz ku ru fa sul ye -
le ri tat m�� bir in sa n�n tec rü be si ne ra� men,
i�in için den ç� ka m� yo rum. Bu fark l� ve üs tün
lez ze tin mut la ka bir “püf nok ta s�” var. 

Bir gün gö ze al�p tez gâ h�n ar ka s�n da ça l� -
�an ve dur ma dan fa sul ye pi �i ren a� ç� ha n�m -
la r� sor gu la ma y� dü �ü nü yo rum. Ba ka l�m s�r
ve re cek ler mi? Ver se ler ve ben bu s�r la r� ö� -
ren sem bi le fa sul ye ye lez zet ve re bi le cek mi -
yim?  Mü es se se nin son de re ce il ginç bir
özel li �i da ha var. Ka li te, lez zet ve �e kil ba -
k�m la r�n dan her gün ay n� k� vam da. Ade ta sa -
na yi ürü nü gi bi stan dar di ze edil mi�. Tür ki ye,
ay n� man d� ra n�n ürü nü pey nir de bi le stan dar -
di zas yon ol ma yan bir ül ke dir. Her te ne ke
pey nir ba� ka lez zet te ç� kar.

Bu ra da her gün ay n� fa sul ye yi bu la bil mek,
be ni �a ��r tan bir ba� ka özel lik. Ka d� köy’de ki
“Se la nik Ku ru Fa sul ye ci si”, an la ya ca �� n�z gi -
bi ba �� ma dert ol du! Üs te lik köf te le ri de gü -
zel; ama il le de ku ru… He le çe men siz pas t�r -
ma y� kul la n�� �ek li tam bir us ta l� ��n ürü nü.
Pas t�r ma ve ya su cuk, fa sul ye ye ön ce den ka -
t�l maz. Çün kü sa r�m sak fa sul ye nin kim ya s� n�
bo zar. Ço �u yer de bi lir bil mez fa sul ye ten ce -
re si ne, ca ka ol sun di ye “gü veç te” de ni le ne
pas t�r ma y� ba s� yor lar. 

Se la nik Ku ru Fa sul ye ci si ise bu in ce li �i bi -
li yor; pas t�r ma lar ser vis s� ra s�n da ko nu yor.
Ka d� köy’de ya �a mak sa hi den ay r� ca l�k. 

Murat  KATOĞLU

F

KADIKÖY’DE “SELAN�K
KURUFASULYEC�S�”

�STANBUL �ehir Tiyatrolar�’ndaki istifalarla
yerleri bo�alan koltuklara atanacak isimler

netle�meye ba�lad�. 7 ki�ilik yönetim kuruluna
atama yap�lacaklar aras�nda hiç sanatç�

bulunmuyor. Geçen hafta istifa eden �ehir
Tiyatrolar� Genel Sanat Yönetmeni Ay�e Nil

�aml�o�lu’nun yerine Hilmi Zafer �ahin
atanm��t�. Bo� kalan 6 ki�ilik yönetim kurulu
üyeli�i için de Abdurrahman �en, Abdullah

Kaplan ve Ali Alt�nta�’�n ismi kesinle�ti. Bülent
Katkak’�n da, üyeliklerden birine ataca��

belirtiliyor. �BB Ba�kan� Kadir Topba�, �ehir
Tiyatrolar�’ndaki istifalar�n ard�ndan yapt���

aç�klamada, 7 ki�ilik yönetim kurulu üyeli�ine
5 tiyatrocunun atanaca��n�, geriye kalan 2

koltu�a da belediye bürokratlar�ndan atama
yap�laca��n� söylemi�ti. Ancak edinilen
bilgilere göre atanmas�na kesin gözüyle

bak�lan Abdurrahman �en, Abdullah Kaplan
ve Ali Alt�nta� ile Bülent Katkak’tan hiçbiri
tiyatrocu de�il. Atanmas� beklenen ki�iler

aras�nda ekonomist ve asker kökenli ki�iler
bulunuyor. Öte yandan bu tart��malar

sonucunda bir aç�klama yapan Ba�bakan
Recep Tayyip Erdo�an, �ehir Tiyatrolar�’n�n

özelle�tirilece�ini söyledi. Ba�bakan
Yard�mc�s� Bülent Ar�nç da Bakanlar

Kurulu’nun bu konuda ortak fikirde oldu�unu
aç�klad�. Hükümet tiyatrolar�n özelle�tirilmesi

konusunda kararl� görünüyor. 

YENi YÖNETiMDE
TiYATROCU YOK!

ORHAN AYDIN: “Amaç �ehir 
Tiyatrolar�’n� tarihe gömmek”

Tiyatro sanatçısı Orhan Aydın, �stanbul Büyük�ehir
Belediyesi’nin ani bir tüzük de�i�ikli�iyle �ehir

Tiyatroları’nın yönetimine bürokratları getirmesinin,
planlı ve bilinçli bir sürecin aya�ı oldu�unu söylüyor.
Aydın “�nsanlık Anıtı gibi dev bir heykelin yıkıldı�ı bir
ülkede sıranın tiyatroya gelece�ini biliyorduk.” diyor.

ÇOCUK OPERASI
“PERDE” DEDi

Süreyya’da İdil Biret & Suna Kan rüzgârı

Kadıköylüler, Kitap Şenliği’nde buluşuyor
Ka d� köy Be le di ye si ve Koz ya ta �� Ro -

tary Ku lu bü i� bir li �i ile 12-13 Ma -
y�s’ta dü zen le ne cek olan “Ki tap

�en li �i Ki tap Fua r�” ki tap se ver le ri üçün -
cü kez bir ara ya ge ti ri yor. Yo �urt çu Par -
k�’nda ger çek le �e cek olan �en li �in aç� -
l� �� n� Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la -
mi Öz türk ya pa cak. �en lik’te bir çok
ya y� ne vi, ha z�r la nan stant lar da ya -
y�n la r� n� ki tap se ver ler le bu lu� tu ra -
cak. 

Koz ya ta �� Ro tary Ku lü bü
2011-2012 Dö nem Ba� ka n� Me tin Can -
ca, mi nik le re süp riz le rin ve dans gös te ri le ri nin
yer ala ca �� �en li �in ba har ha va s�n da ge çe ce �i ni
söy le di. �en li �e ge len zi ya ret çi ler ga ze te ci-ya zar

Ne bil Öz gen türk, Pe lin Ba tu, Ana is Mar tin, Ni -
lü fer Aç� ka l�n, Os man �a hin ile de

söy le �i yap ma �an s� n� el de
ede cek ler. Ka d� köy Mil li E�i -

tim Mü dür lü �ü’nün des tek le di -
�i ve “10 y�l Son ra ki Ken di me

Mek tup” ko nu lu kom po zis yon
ya r�� ma s�n da de re ce ye gi ren ö� -

ren ci le re ve il gi li okul la r�n ai le bir -
lik le ri ne he di ye ve pa ra ödül le ri nin

ve ri le ce �i ni ifa de eden Me tin Can ca,
söz le ri ne �u bil gi le ri ek le di: “Ya r�� -

ma n�n so nuç la r� res mi aç� l� ��n ar d�n -
dan du yu ru la cak. Ama c� m�z burs ver -

di� miz ö� ren ci le ri mi zin burs la r� n� 2012-2013
dö ne min de de de vam et ti re bil mek tir.”

Kadıköy Belediyesi Süreyya
Operası, 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk
Bayramı nedeniyle çok
özel bir konsere ev
sahipli�i yaptı. Usta
müzisyenlerimiz
piyano sanatçısı �dil
Biret ve keman
sanatçısı Suna Kan’ın
birlikte çaldı�ı konser,
salonu dolduran
dinleyiciler tarafından
ayakta alkı�landı. 

Biret ve Kan, bundan 60 yıl önce
çıkartılan 6660 sayılı “Harika

Çocuk Yasası” kapsamında
burslu olarak yurt dı�ı

e�itimine gönderilmi�ti.
O zamanın “harika
çocukları”, bugünün
duayenleri �dil Biret ve
Suna Kan, 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve

Çocuk Bayramı için bir
araya geldiler, o gece

Kadıköylülere unutulmaz
bir gece ya�attılar. 

2011 y� l�n da Tür ki ye ve Av ru pa’n�n En �yi
Al�� ve ri� Mer ke zi ödül le ri ni alan, Ma y�s
2012’de Las Ve gas’ta dü zen le ne cek “ICSC

VI VA – Best of The Best Awards” (Dün ya’n�n
En �yi Al�� ve ri� Mer kez le ri) ya r�� ma s�n da fi nal -
de ya r� �an Kozzy Al�� ve ri� ve Kül tür Mer ke zi, 2.
ya �� n� mi nik zi ya ret çi le riy le bir lik te kut la d�.

Kozzy Al�� ve ri� ve Kül tür Mer ke zi  2. ya�
kut la ma la r� na ün lü su nu cu Jess Mol ho dam ga s� -
n� vur du. Ek ran la r�n en çok ko nu �u lan ço cuk
prog ra m� na im za atan Jess Mol ho, ''Hep si 1 �n ci''
ya r�� ma s� ile Kozzy’ye ko nuk ol du. Ço cuk la ra
ne �e li ve bir o ka dar da e� len ce li da ki ka lar ge çir -
ten Jess’le Hep si 1 �n ci’de ço cuk lar; dans, �ar k�,
�i ir gi bi ye te nek le ri ni ser gi le me f�r sa t� bul du lar.
24 Ni san 2010 ta ri hin de ka p� la r� n� res mi ola rak

zi ya ret çi le ri ne açan Kozzy,  2. ya �� n� da mi nik zi -
ya ret çi le riy le bir lik te kut la d�. Ya r�� ma so nun da
bü tün ço cuk lar sah ne de top la na rak  Kozzy’nin 2.
ya� pas ta s� n�  AVM Ge nel Mü dü rü Nu ret tin
Kum ba sar ile bir lik te kes ti ler.

KOZZY 2. YAŞINI ÇOCUKLARLA KUTLADI

KADIKÖY Belediyesi
Engelli Dan��ma ve
Dayan��ma Merkezi
bünyesinde faaliyet
gösteren “Hayat�n Ritmi
Perküsyon Grubu”, 26
Nisan Per�embe günü
Ba�dat Caddesi’nde
verdi�i konserle büyük
ilgi gördü. Zihinsel engelli
gençlerin olu�turdu�u
grup, çald��� �ark�lar ve
danslarla Cadde’den
geçenlere keyifli
dakikalar ya�att�. 

HAYATIN RİTMİYLE SOKAKLARA ÇIKTILAR
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● Semra ÇELEB�

Ya �a na bi lir so kak lar, in san ön ce lik li ula -
��m, et kin top lu ta �� ma, bi sik let li ula ��m
ve e�it eri �im hak k� ta lep le riy le 2 y�l ön -

ce ku ru lan So kak Bi zim Der ne �i, �s tan bul’un
bir çok so ka ��n da dü zen le di �i �en lik le ri ne Ra -
sim pa �a Ma hal le si Ta� l� ba y�r So kak’� da ek le di.
28 Ni san Cu mar te si gü nü dü zen le nen so kak �en -
li �in de, Ka d� köy Be le di ye si’nin kat k� la r�y la tra -
fi �e ka pa t� lan Ta� l� ba y�r So kak’ta, gün bo yun ca,
mü zik din le ti le ri, mas ke, ay na, kah ve ya p� m� ve
bo ya ma atöl ye le ri, ti yat ro gös te ri le ri, tav la tur nu -
va s�, hat ta �im di ler de unu tul ma ya yüz tut mu� so -
kak oyun la r� var d�. Der nek gö nül lü le ri, “Ya ya -
ba” ad� n� ver dik le ri bir ya ya ara ba s�y la yü rü yü� -
ler dü zen le yip so kak ta bir ara ba n�n kaç ki �i lik
yer kap la d� �� n� gös ter di. Ra sim pa �a Ma hal le Evi
gö nül lü le ri de gü zel yi ye cek le ri ve el i�i mal ze -

me le riy le stant aç�p ker mes yap t�. Ço cuk lar ka -
dar bü yük ler de ke yif li bir gün ya �a d�.

� “YA �A NA B� L�R SO KAK
NA SIL OLUR?”

�en lik s� ra s�n da gö rü� tü -
�ü müz So kak Bi zim Der -
ne �i Ba� ka n� Ar zu Er tu -
ran, bu �en li �i dü zen le -
me ye na s�l ka rar ver -
dik le ri ni �öy le an lat t�.
“ Der ne �i miz, so kak
kül tü rü ve al ter na -
tif ula ��m çö züm -
le ri üze ri ne ça l� �an bir
der nek. Bü tün kent için ya �a -
na bi lir so kak la r� he def li yor. Bu der -
ne �in üye si olan 4 ar ka da� ola rak Ye ni Ka -
ra Mür sel Ma �a za s� (YKM)’nin dü zen le di -
�i bir ya r�� ma ya ka t�l d�k; “F�r sa t�n
Var ken Se si ni Du yur” ad�n da.
Bu ya r�� ma da ilk üçe ka lan -
la r�n uy gu la ma hak k� olu -
yor du. Biz de bu pro jey le
ilk üçe kal ma y� ba �ar d�k.
Bu so kak �en li �i de pro je -
mi zin uy gu la ma a�a ma s�
olu yor. Pro je mi zin esas ama c�
“ya �a na bi lir so kak na s�l olur?” so -
ru su nun ce va b� n� ha t�r lat mak.”Er tu ran ne -
den özel lik le Yel de �ir me ni’ni seç tik le ri ni ise
�öy le ya n�t l� yor: “Ka d� köy Be le di ye si’nin
ÇE KÜL Vak f�’yla yü rüt tü �ü Yel de �ir me ni
Can lan d�r ma Pro je si ni bi li yor duk za ten. Da -

ha ön ce bu pro je kap sa m�n da bir fi zi bi li te ça -
l�� ma s� yap m�� t�k. YKM’nin ya r�� ma s�n da
da ilk üçe gi rin ce uy gu la na cak so ka ��n mut -
la ka Ka d� köy’den bu ma hal le den ol ma s� n�
is te dik.”

� “PRO JE LER DE VAM EDE CEK”
Der nek ba� ka n� Ar zu Er tu ran, bu pro -

je nin ma y�s ay�n da bi te ce �i ni ama
ye ni pro je ler le so kak kül tü rü -

nü ya �at ma ya de vam
ede cek le ri ni be lir ti yor.

Yel de �ir me ni Can lan d�r ma
Pro je si kap sa m�n da ça l�� ma -

la r� n� sür dü ren So kak Bi zim
Der ne �i 2007-2010 y�l la r� ara -

s�n da �i� li Cad de bos tan, Kuz -
gun cuk, Fa tih, Ci han gir, Eti ler,
Zey tin bur nu ve Ana do lu Hi sa -

r�’nda top lam 11 fark l� so -
kak ta “Ay da Bir Gün

So kak Bi zim” et -
kin lik le ri dü zen le -
di. Der nek, �im di -
ye ka dar Ben nu
Y�l d� r�m lar, U�ur

Yü cel ve Gün düz
Vas saf ile so kak lar

üze ri ne rö por taj lar yap t�.
Der ne �in da ha çok Mi mar Si nan

Üni ver si te si �e hir Plan la ma bö lü mü ö� ren ci -
le rin den olu� tu �u nu söy le yen Er tu ran, �eh ri -
ne du yar l� her ke si So kak Bi zim Der ne �i’nde
yer al ma ya ça �� r� yor. 

4 - 10 MAYIS 2012HABER 7

Taşlıbayır sakinleri “SOKAĞINI YAŞADI”
● Semra ÇELEB�

NÜKLEER Kar�ıtı Platform’un 28 Nisan Cumartesi
günü Göztepe Özgürlük Parkı’nda düzenledi�i
�enlikte bulu�an yüzlerce ki�i “Nükleere inat

ya�asın hayat” dedi. �enli�in açılı� konu�masını
Nükleer Kar�ıtı Platform Sekreteri Nurcan Bircan

Yayla yaptı. Yayla, Çernobil faciasının 26. yıl
dönümü oldu�unu hatırlatarak, Çernobil’den

insanların nasıl etkilendi�ini anlattı. Yayla, “Daha
Çernobil’in etkisi topraklarımızdan silinmemi�ken,

binlercemizi kansere kurban verirken, Akkuyu halkı
'Burada santral yapılmasına rızamız yok' demi�ken,
ÇED toplantısını yaptırmamı�ken, 30 yıldır nükleer

kar�ıtı güçler 'Ne dünyada ne de Türkiye’de nükleer
santral yaptırmayaca�ız' diye sokakları a�ındırırken,

�imdi de Sinop için sessiz sedasız mutabakatlar
imzalanıyor” dedi. 

Yayla, “Nükleer Kar�ıtı
Platform olarak, 30

yıldan fazladır
mücadele ediyoruz. Her

ne durumda ve
a�amada olursa olsun

ülkemizin nükleer
felakete

sürüklenmemesi için
mücadele etmeye

devam edece�iz” dedi.
�enlikte Marsis,

Mo�ollar, Hem�in rock
grubu Meluses, Nejat
Yava�o�ulları, Serap
Ya�ız & Taner Öngür,
Teneke Trampet, Kara

Güne� ve Kül sahne aldı. �enlikte �arkılarını
söyleyen gruplar, nükleer enerjinin do�ayı nasıl

tahrip etti�ini anlatarak, mücadele mesajları verdi.
Marsis’in Hem�ince, Lazca ezgileriyle nükleer

kar�ıtları horona durdu.Etkinlik sırasında
nükleere kar�ı pedal çeviren bisiklet sürücüleri,
konser alanına girerek tur attı. Bisikletlerini havaya

kaldırarak, “Arabadan in bisiklete bin” dedi.
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Sokak Bizim Derne�i ve
Kadıköy Belediyesi’nin
i�birli�iyle Yelde�irmeni

Ta�lıbayır Sokak’ta “YKM
Seni Soka�a Ça�ırıyor”

adlı bir �enlik düzenlendi.
“Soka�ını Ya�a” sloganıyla

yapılan �enlikte mahalle
sakinleri dolu dolu

bir gün ya�adı.

NÜKLEER KARŞITLARI 
ŞENLİĞİ’NDE BULUŞTU

GÖKKUŞAĞI

KADIKOY-7:Layout 1  5/3/12  12:09 PM  Page 1



● Mus ta fa SÜR ME L�

Ka d� köy’ün en i� lek böl ge le rin den Sö �üt -
lü çe� me Cad de si... Ka d� köy R�h t�m böl -
ge si ne gi den en önem li ana ar ter ler den

bi ri ol ma s� ne de niy le cad de, kent tra fi �i nin en
yo �un ol du �u yer ler den bi ri. �l çe nin ana ar te ri
ko nu mun da ol ma s� do la y� s�y la Sö �üt lü çe� me
Cad de si, �s tan bul Bü yük �e hir Be le di ye si’nin
yet ki ala n�n da. Bu ra da tra fik te ya �a nan en kü -
çük ak sa ma ken tin tra fi �i ni önem li öl çü de et ki -
li yor. Böl ge de tra fi �in s� k�� ma s� na ne den olan
en önem li et ken ler den bi ri de cad de ke na r� na
park edil mi� araç lar. 

Can l� bir ti ca ri ya �a m�n söz ko nu su ol du �u
Sö �üt lü çe� me Cad de si kar �� l�k l� dük kân lar ve
i� yer le riy le do lu. Oto park so ru nu nu had saf ha -
da ya �a yan Ka d� köy’de, bu so ru nun en çok öne
ç�k t� �� cad de ler den bi ri de Sö �üt lü çe� me. Es -
na f�n ve böl ge ye yo lu dü �en le rin araç la r� n�
park ede bi le ce �i tek yer ise cad de ke na r�. Tra -
fi �in s� k�� ma s�n da ki en önem li ne den ler den bi -
ri de bu. �� te bu a�a ma da Ka d� köy Be le di ye -
si’nin ha z�r la d� �� “Ra sim pa �a Ma hal le si Park
Dü zen le me si, �mam Evi, Ca mi Der nek Bi na s�
ve Oto park Ya p�l ma s� �n �a at� Pro je si”, y�l lar d�r
yet ki li ma kam lar dan çö züm bek le yen es naf ve
Ka d� köy lü ler için bu lun maz bir öne me sa hip. 
� BÖL GE N�N GÖ RÜ NÜ MÜ DE �� �E CEK

“Ra sim pa �a Ma hal le si Park Dü zen le me si,
�mam Evi, Ca mi Der nek Bi na s� ve Oto park Ya -
p�l ma s� �n �a at� Pro je si”; Sö �üt lü çe� me Ca -
mii’nin ya n�n da y�l lar d�r at�l ve ba k�m s�z bir
�e kil de ka lan ara zi de ha ya ta ge çi ri le cek. Ka d� -
köy Be le di ye si, ken di si ne ait olan bu ara zi yi
uy gu la ya ca �� pro jey le 2000’li y�l la ra ya k� ��r
�e kil de dü zen le ye cek.  Tra fik ve oto park so ru -
nu na ye rel be le di ye im kân la r�y la bir neb ze ol -
sun ça re bul ma ya ça l� �an Ka d� köy Be le di ye si
ay n� za man da hem Sö �üt lü çe� me Ca mi i’nin ih -
ti yaç la r� n� kar �� la ya cak hem de böl ge nin ye �il

alan ola rak kul la n�l ma s� n� sa� la ya cak. K� sa ca s�
Ka d� köy Be le di ye si uy gu la ya ca �� ye rel bir pro -
je ile Ka d� köy lü nün bir kaç ih ti ya c� n� gi der mi�
ola cak. 

Böl ge nin oto park s� k�n t� en aza in dir ge ne -
rek, es naf ve Ka d� köy’e ara c�y la yo lu dü �en ler
park so ru nu es ki ye gö re da ha az ya �a ya cak.
Böl ge ne zih bir gö rün tü ye ka vu �a cak, mo dern
çiz gi le ri ve ta sa r� m�y la pro je; Sö �üt lü çe� me
Ca mii ve ci va r� n�n ca zi be mer ke zi ol ma s� n�
sa� la ya cak. Ay r� ca ye �il ala n�y la gü zel bir park
ka za na cak olan yer de ce ma atin ra hat iba det
ede bil me si için de uy gun or tam ha z�r la na cak.

� PRO JE DE MET RO BÜS VE 
ANA DO LU RAY DA GÖ ZE T�L D�

Ka d� köy Be le di ye si Fen �� le ri Mü dür lü -
�ü’nden “Ka d� köy �l çe si, Ra sim pa �a Ma hal le si
Park Dü zen le me si, �mam Evi, Ca mi Der nek
Bi na s� ve Oto park Ya p�l ma s� �n �a at�” pro je siy -

le il gi li ya p� lan aç�k la ma da; “Sö �üt lü çe� -
me ca mi si nin ya n�n da bu lu nan, Ka d� köy
Be le di ye mi ze ait an cak y�l lar d�r at�l ve ba -
k�m s�z ka lan bu ala n�n (Ra sim pa �a Ma hal -
le si, 45 paf ta, 545 ada, Es ki 24 par sel Ye -
ni 29 par sel) hem ca mi ya p� s� n�n el zem ih -
ti ya c� olan Din Gö rev li si Loj ma n� ve Ca -
mi Der nek Bi na s� n�n ça� da� ve sa� l�k l� bir
�e kil de kar �� lan ma s� ve ca mi ya p� s� n� bü -
tün le yi ci bir un su ru ola rak, hem ken ti mi -

zin ye �il alan ih ti ya c� da göz önün de tu tu la rak
çev re ye du yar l� bir ya p� ile il çe mer ke zi mi zin
in san ve tra fik yü kü yo �un bu böl ge sin -
de ki oto park ih ti ya c� na bir mik tar
da ol sa kat k� da bu lu na cak oto -
park ala n� n�n ye rin al t�n da
sa� lan ma s� ile ken ti mi ze ya -
k� ��r ça� da� bir te sis in �a edi -
le cek tir. Bu ba� lam da te si sin
ye �il alan ola rak tan zim edi le -
cek olan üst ko tu ca mi av lu su nun
bü tün le yi ci si ola cak, av lu da ki Cu ma na ma z�
yo �un lu �un da ila ve alan ola rak ce ma at ta ra f�n -

dan kul la n� la bi le cek ve mev cut ha li ne gö re da -
ha bü yük bir alan kul la n� la bi lir ha le ge le cek tir.

Sö �üt lü çe� me Cad de si’nden yak la ��k
12 met re ve ca mi av lu sun dan yak -

la ��k 20 met re de rin de ye rin al -
t�n da bu lu na cak top lam 6
bod rum kat ile ge rek Met ro -
büs’ü ge rek se Mar ma ray'�n

Ana do lu ya ka s�n da ki k�s m�
olan Ana do lu ray’� kul la nan va -

tan da� la r� m�z için oto park ih ti ya c� -
n� kar �� la mak ad� na bü yük bir hiz met ola cak -

t�r.” de nil di.
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ir ar ka da �� m�n e�i üç y�l çek ti �i has ta l�k so nu -
cu ve fat et mi� ti. Son üç y� l� n�n he men he men
tü mü ev de ve ya has ta ne de ya ta �a ba ��m l�
ola rak geç mi� ti. Ar ka da ��m bu dö nem için de

i� le ri ni ve sos yal ili� ki le ri ni as k� ya ala rak yal n�z ca
e�iy le il gi len mi� ti. Bi ze gö re ölüm, ac� l� ge çen üç
y� l�n so nun da bir kur tu lu� gi biy di ama o ola y� öy le
ka bul et me di.  

Ölüm son ra s�n da ki ilk gün ler de her e� gi bi ar -
ka da �� m�z da çok üzül mü� tü. Ara dan bir kaç ay ge -
çin ce üzün tü le ri nin aza la ca �� n�, nor ma le dö ne ce �i -
ni dü �ün dük. Fa kat öy le ol ma d�; ar ka da �� m� z�n ac� -
s� her gün bi raz da ha art t�. Ne za man kar �� la� sak,
“Ka bul ede mi yo rum” di yor du. “Has ta l�k dö ne min -
de üç y�l ge ce gün düz bir lik te ya �a mak, ona bak -
mak, onu ku cak la mak, onu ye dir mek, içir mek tüm
za ma n� m� dol dur du. �im di ken di mi bo� luk ta his se -
di yor, bu bo� lu �a al� �a m� yo rum” di ye ya k� n� yor du. 

Ölüm ha ya t�n bir ger çe �i dir. Her in sa n�n onun -
la kar �� la� ma s� ka ç� n�l maz d�r. He le ar ka da �� m�n e�i
gi bi 80’ine yak la �an ve üç y� l� n� ya tak ta ge çi ren bir
kim se için bek le nen bir olay d�r. Bek len me yen ve
genç ya� ta ki ölüm le rin ya rat t� �� �ok bi raz da ha zor
at la t� l�r ama böy le bek le nen bir ola y� ka bul ede me -
mek, her gün ac� y� bi raz da ha ar t� r�r. 

Ac�, ger çe �i ol du �u gi bi ka bul ede me mek ten
kay nak la n�r. Bi li yo ruz, e� kay bet mek ko lay �ey de -
�il dir ama ölü mü ya �a m�n do �al bir ger çe �i ola rak
ka bul eder sek, da yan ma gü cü müz bi raz da ha ar -
tar. Her ac� y� ka bul et mek te zor la n�r ve unu ta maz -
sak ha yat ac� lar la do lu ge çer. Ac� lar ar ka da ��m da
ol du �u gi bi ya �a m� m� za yer le �ir ve bi zim bir par ça -
m�z olur.

Ar ka da �� m�n ba �� na bek le nen bir olay gel mi� ti.
Oy sa ki in san la r�n ba �� na bek le nen, bek len me yen
her olay ge le bi lir. E�er kar �� la� t� �� m�z olay la r�, bek -
le nen, bek len me yen, do� ru, yan l��, hak l�, hak s�z gi -
bi yar g� la ra gi ri� me den ka bul eder sek ya �am ha fif -
ler, çe ki� me ler aza l�r, ac� lar ko lay at la t� l�r.

Han gi ola y� yar g� lar sak ona da ha faz la za man
ay� r�r, üze rin de da ha yo �un la ��r, da ha de rin le ri ne
ine riz. Biz yar g� lar ken bir ha kim gi bi ta raf s�z ola ma -
y�z. Olay la ra ken di pen ce re miz den ba kar, ken di
ka ra r� m� z� ve ri riz. Ya ni yar g� la r� m�z ben mer kez li dir.
Oy sa ki dün ya, se nin ve ya be nim et ra f� m�z da dön -
mez. O tüm in san l�k için dö ner. Ha yal k� r�k l� �� ile
kar �� la� ma mak ve bü yük ac� lar ya �a ma mak için
yar g� la ma al�� kan l� ��n dan vaz geç mek ge re kir. Kar -
�� la� t� �� n�z olay la r� pe �i nen iyi, kö tü, do� ru, yan l��
gi bi yar g� la ra var ma dan, ya �a m�n do �al ak� �� için -
de her in sa n�n kar �� la �a bi le ce �i olay lar dan bi ri ola -
rak ka bul eder se niz, pa ni �e ka p�l maz, da ha sa kin
ka rar ver me ola na �� bu lur su nuz. Kar �� la� t� �� n�z her
olay ne iyi, ne kö tü, ne do� ru, ne yan l�� t�r. “Ha y�r -
d�r in �al lah” de yip, ha y�r di le �i için de, iyiy mi� gi bi
ka bul edi niz. Emin olu nuz ki, iyi so nuç la ra ve ha y�r -
la ra ula� ma n�n yol la r� n� ken di el le ri niz le aç m�� olur -
su nuz.

Bü yük pa zar la ma ye te ne �i olan genç bir i�a da -
m� var d�. Ya �a nan son eko no mik kriz de ye ter siz
ser ma ye si kur lar da olu �an dal ga lan ma la ra da ya -
na ma d� �� için if las et ti. Mo ral ola rak çök mü�, y� k�l -
m�� t�. Ma l� n� mül kü nü sa t�p her ke se olan bor cu nu
öde mi� ama be� pa ra s�z kal m�� t�. Bu du ru mu bir
tür lü ka bul ede mi yor du. Pi ya sa da i� yap t� �� in san -
lar ona ye ni kre di ler aça cak la r� n�, des tek le ye cek le -
ri ni söy le dik le ri hal de bir tür lü if la s�n ya rat t� �� ac� la -
r� ka bul ede me mek tüm umut la r� n� ve di ren ci ni bi -
tir mi� ti. Oy sa i� ya �a m�n da bi li nir ki, if las et me yen
tüc car ek sik li dir, tam tüc car ola maz. �l la ki o ac� y�
ya �a ma l�, o de ne yi mi ka zan ma l� d�r. Genç i�a da m�
e�er if la s� kriz li dö nem le rin bir ger çe �i ola rak ka bul
et se ve y� k�l ma dan ge rek li ders le ri al ma ya ça l�� -
say d�, on dan son ra ki yo lu na e�i tim li ve de ne yim li
bir i� ada m� ola rak de vam eder di. O, ka bul ede me -
me duy gu su ne de niy le y� k�l d� ve çok ba �a r� l� ola bi -
le ce �i bir i� ten, ti ca ret ten ay r�l d�. 

Ba �a r� la r� m� z� ol du �u ka dar ba �a r� s�z l�k la r� m� z�
da, iyi yön le ri mi zi ol du �u ka dar ku sur la r� m� z� da
ka bul et me den ken di ger çek le ri mi ze ula �a ma y�z.
Ken di ger çek le ri ne ula �an bir in sa n� ise ye ni so -
rum lu luk lar bek ler. Ken di ba �a r� la r�, ba �a r� s�z l�k la r�,
iyi ve kö tü yan la r� gi bi ba� ka in san la r�n da ba �a r� ve
ba �a r� s�z l�k la r� n�, iyi ve kö tü yan la r� n� ya �a m�n do -
�al ger çek le ri ola rak ka bul et me li dir.  

Ka bul et me al�� kan l� �� n� edin me den hu zu ru bu -
la maz s� n�z. Ka bul et me mek, kar �� ç�k mak t�r. Her
kar �� ç� k��, bir ça t�� ma ola s� l� �� ya ra t�r. Ka bul ba r� ��
ba� la t�r. Ba r�� yo lu ise çö züm le re ve ke sin lik le hu -
zu ra ula ��r.

B

HABER

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

Av. Selami ÖZTÜRK

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

Ha ber Mer ke zi
Gökçe UYGUN - Semra ÇELEBİ 

Mustafa SÜRMELİ - Sinem TEZER 

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

Grafik - �nternet Editörü
Yasemin ÖZGÜNEŞ

Gör sel Yö net men
Mehmet GÜRDİL

Reklam Koordinatörü
Esma BAYRAKTAR

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

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

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

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

Ad res: Hasanpa�a Mah.
Fahrettin Kerim Gökay Cad.
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Haf ta lık sü re li ye rel ga ze te

YA YIN KU RU LU

Kadriye KASAPOĞLU
Arife ÇALLIOĞLU - Burcu BİTLİS

ÖN CE SEV Gİ �

KABUL ETMEK

T.C.                                             
KADIKÖY BELED�YES�

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

Konferans
ÖFKEN�ZLE UZLA�MAK ve ONU

DÖNÜ�TÜRMEK �STER M�YD�N�Z?
Ne�e AKAR

05 May�s 2012 Cumartesi saat:16.30 – 18.30
“Öfke kördür”... 

“Öfke geçici bir delilik halidir” denir.
Öfke içindeki ki�i kontrolünü kaybeder. Bir

anl�k öfke ya�am boyu olu�turulan olumlu her
�eyi bir anda mahvedebilir. 

Öfkelenmemize sebep olan nedenleri 
nasıl anlayabiliriz? 

Ve öfke bombas�n� patlamadan önce nas�l etkisiz
hale  getirebilir, onunla nas�l uzla�abiliriz? 
NOT: Konferans salonumuz 60 ki�ilik olup,

koltuklarımız numaralanmı�tır. 
Yer numarası fi�lerinizi en erken konferans

zamanından 1 saat önce alabilirsiniz.
ADRES / YER

T.C. KADIKÖY BELED�YES� 19 MAYIS
KÜLTÜR MERKEZ�

Bayar Caddesi Yeniyol Sokak No:10
KOZYATA�I

TELEFON: 0216 362 11 05 – 362 11 23
19mayis.Kultur@kadikoy-bld.gov.tr

www.19mayis.gen.tr 

SÖĞÜTLÜÇEŞME’DE
MODERN DEĞİŞİM
Kadıköy Belediyesi’nin; Sö�ütlüçe�me Camisi'nin yanında yıllardır atıl bir �ekilde kalan arazi için hazırladı�ı proje modern

çizgileri ve tasarımıyla çok konu�ulacak. Bölgenin otopark sorununa çözüm getirecek proje, ye�il alanı ve modern yapılarıyla
bölgeye renk getirecek.
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� B�R ZAMANLAR BATIDA
Aç�l�� sekans� uzun olmas�na ra�men
insanda defalarca izleme iste�i
uyand�ran gelmi� geçmi� en iyi
western ak�lardan ç�kmas� zor bir sürü
sahne daha içeriyor. Müzi�i de cabas�.
� MEMENTO
Filmin genel yap�s�n� anlatan polaroid
foto�raf ve onu sallayan elle daha da
silikle�en görüntü haf�zalardan
ç�km�yor. �kinci izlenmeyi ve belki de
daha fazlas�n� hak eden film ilk
karelerden tarih yazmaya ba�l�yor.

� LORD OF WAR- SAVA� TANRISI
Bir merminin do�um hikayesiyle
ba�layan film aç�l���yla �ok etkisi
yarat�p Nicolas Cage önderli�inde bir
biyografiye soyunuyor. Sava��n
i�leyi�ine farkl� bir bak��. Kesinlikle
izlenmeli. Merak edenler youtube’dan
“Lord of War opening” yazarak bu
meraklar�n� giderebilirler.
� SOYSUZLAR ÇETES�
Uzun aç�l�� sekans�yla Tarantino’nun
dehas�n� ve Christopher Waltz’a Oscar
heykelci�i getiren performans�n�n
birle�imi filmin bile ötesine
geçebilecek mükemmel bir aç�l��
yarat�yor. Tarantino’yu küçümseyenler
utanm��t�r herhalde.
� YURTTA� KANE
Finaliyle tarihe geçen film aç�l��taki üç
dakikayla da en iyi film oldu�unu bir
daha gösteriyor. Kane’in ölümüyle
aç�lan film onun a�z�ndan dökülen tek
kelimeyle merak uyand�r�yor.
“Rosebud”
� 2001 B�R UZAY MACERASI
Felsefi aç�l�mlar� da olan bir aç�l��la
insan evriminde zekan�n nereden
geldi�ini sorgulatan filmin 1960’larda
yap�lm�� oldu�una inanmak zor.  
� YILAN GÖZLER
Uzun aç�l�� sekans�ndaki kamera ve
binlerce ki�inin bulundu�u arenadaki
kontrolün üstesinden  Brian De Palma
geliyor. Filmi izleyip de dikkat
etmediyseniz bir daha izleyin derim.
Teknik olarak �aheser.
� KAN DÖKÜLECEK- MANOLYA-
BOOG�E N�GHTS
Bütün film yönetmenlerini
k�skand�racak düzeyde kaliteli olan
filmin aç�l��� sakin ama etkili “Kan
Dökülecek” filminin yönetmeni Paul

Thomas Anderson önceki filmlerinin
aç�l��lar�yla da çok ba�ar�l�. Üç filmi de
izlerseniz hak vereceksiniz.
� UP
Aç�l�� sekans� k�sa film tad�nda olan bu
animasyon sosyal payla��m sitelerinin
de payla��m rekorlar�ndan birine sahip.
Filmin kendisi de hem aç�l��� hem de
yarat�c�l���yla animasyon
�aheserlerinden biri.
� INDIANA JONES - KAMÇILI
ADAM
Alfred Molina’n�n “Adios senor” dedi�i
Harrison Ford (Indiana Jones)’u dev
gülleden kurtulurken izlemek tekrar
tekrar zevk veriyor. Spielberg’in
dehas�n�n patlama yapt��� filmlerin
ba��ndaki filmi bilmeyen yoktur
herhalde.

� MESAJ - CONTACT
Filmin neler anlatmak istedi�ini
ba��ndan anlatan Sagan ve Zemeckis
�ahane filme �ahane bir aç�l�� yap�yor.
Jodie Foster’�n üstün performans�yla
güçlenen film anlayana çok güzel
mesajlar ta��yor.
� MELANKOL�
Çok yeni olmas�na ra�men sanat
sinemas�n�n mihenk ta�lar�ndan biri
olabilecek olan filmin aç�l���ndaki a��r
çekimlerden etkilenmeyecek kimse
yoktur herhalde. Trier yine seyirciyi
�a��rtmay� ba�ar�yor.
� ANTICHRIST
Trier’nin yine a��r çekimle ba�lad���
filmin aç�l��� hem filmin kendisi hem de
sinemaseverler için önem arz ediyor.
Trier bu i�i biliyor. 
� FIGHT CLUB
Bilgisayar animasyonuyla ba�layan
film yaz�lar ve müzikle akan bu efektli
aç�l��la insan zihninin içinden ba�lay�p
Tyler Durden’e kadar gidiyor. Modern
zamanlar�n en iyi  filmine de bu
yak���rd�. 
� REZERVUAR KÖPEKLER�
Tarantino dehas�n� göz önüne seren

Kült mertebesinin belki de zirvesi olan
filmin aç�l�� sahnesi Tarantino’nun
sinemaya arma�an� olan çenesi dü�ük
gangsterlerle ba�l�yor. Tek kelime
yeter “Tarantino”
� UCUZ ROMAN
Pumpkin ve Honey Bunny’nin sakin
sohbeti böyle bir ba�yap�t getirebilir
diye tahmin edilir miydi? Sohbetin
sonunda ba�layan soygun ile
ba�layan sinemasal anlat�m�n
zirvelerinden biri say�labilecek film t�pk�
Memento gibi benzeri çekilemeyecek
bir eser.  
� KARA �OVALYE
Christopher Nolan’�n �u anda zirvede
olmas�n� sa�layan filmin aç�l���ndaki
soygun benzersiz ve mükemmele
yak�n bir anlat�mla çekilmi�. Çizgi
roman uyarlamalar�n�n zirvesi burada.
� GOODFELLAS – SIKI DOSTLAR
Gangster filmlerinin en akla gelen ve
belki de en iyisi olan “S�k� Dostlar”
Scorsese’nin hep en iyi filmi olacak
herhalde. Aç�l��� da film kadar iyi. Bir
daha izlerseniz özellikle dikkat edin
derim.
� TRAINSPOTTING
Film uyarlamas� olarak zor
say�labilecek filmden uyarlanan film
hareketli aç�l���yla da farkl�l���n�
ispatl�yor. Kesin izlenmesi gereken
filmlerden. 
� JAWS
Denizin di�leriyle tan��t���m�z film
aç�l���ndaki gerilimin ba�ar�s�n�
Spielberg ve sinema tarihine geçmi�
müzi�ine borçlu. �zlemeyen
kalmam��t�r herhalde.
� WATCHMEN
Çizgi roman uyarlamalar�nda özel bir
yere sahip olan bu sa�lam filmin
ba�lang�c�nda Comedian’�n kavga
sahnesi teknik aç�dan kusursuz. Filmin
kendisi de öyle. 
� THE LION KING
Aç�l���ndaki Simba’n�n do�umunun
co�kusu k�sa film tad�nda mükemmel

çizimlerle anlat�lm��. Simba’n�n
sevimlili�i, senaryo ve müziklerin
kusursuzlu�u teknik i�çilikle birle�ince
bu ba�yap�t ortaya ç�km��.
� TUHAF GÜNLER
Bigelow’un teknik aç�dan ustal���n�
göz önüne ç�karan bu ba�yap�t�n aç�l���
da defalarca izlenmeyi hak ediyor.
Kamera kullan�m� ve takip sahnelerinin
kraliçesi diyebiliriz Bigelow için.
� TOUCH OF EVIL 
Yüzy�llar da geçse eskimeyecek bu
siyah beyaz filmin aç�l��� öne ç�kmakla
beraber her aç�dan güzelli�inin
arkas�ndaki isim ba�rollerden birini de
oynayan yönetmen Orson Welles.
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Viz yonKa d� köy ● Kad›köy 35 Milim Hollywood: 0216 3482099 
● Kad›köy Atlantis: 0216 3360622 
● Kad›köy Cinebonus (Nautilus): 0216 3398585 
● Kad›köy Cinema Moda: 0216 3488773 
● Kad›köy Kad›köy: 0216 3377400 

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

S �  N E  M A  L A R

EN �Y� F�LM AÇILI�LARI

Ha zır la yan:
Der sim ÖZEL

dersim92@hotmail.com

Güne� yine rahatsız etmeyen bir
sıcaklıkla ısıtıyor…Etrafta leylak ve mor

salkım kokuları….Bahar  … Ne güzel
bir mevsim… �nsana güven ve huzur

veriyor…Biliyorsunuz ki önünüz yaz…
Kaygısız bir mevsim yakla�ıyor…

Rahat hissediyor insan kendini, kı�
tela�ı olmadan sanki hiç
gelmeyecekmi� gibi…

��te bu duygularla kendimi eski bir
kona�ın bahçesinde buluyorum…

NAB�ZADE KONA�I…

Yine gidemedim erguvanlara, ç�kamad�m
Kad�köy'den. Bu konak da Kad�köy

Hasanpa�a'da Kurba�al�derenin
kenar�nda 150 y�ll�k bir konak… Buras�
birkaç sene evveline kadar bir y�k�nt�

halinde, çevresinden korkularak geçilen
bir harabe imi�.. Karadeniz Pazarl�lar

Derne�i bu harabeyi sat�n al�p asl�na
sad�k kalarak yeniden in�aa

etmi�ler ve Kad�köy'e  yepyeni
bir konak kazand�rm��lar.
Dernek Ba�kan� Armatör
�brahim Konan, ''Tüm

üyelerimizin yard�mlar� ve
özverili çal��malar�yla bu

güzel eseri ortaya
ç�kard���m�zdan çok

mutluyuz. Bahçe
düzenlemesinden tutun,

bodrum kat�nda
bulunan profesyonel
mutfa��m�z ve salon

düzenlemelerimiz hepsi
son derece kaliteli ve

ince bir zevkin
yans�mas�d�r. Kona��m�za

gelen yerli ve özellikle
yabanc�  konuklar�m�za,
Karadeniz mutfa��ndan

seçti�imiz özel lezzetlerle, kendi
kültürümüzü tan�t�yoruz.

Mutfa��m�z� emanet etti�imiz Melik
Altunda�, dünyaca tan�nan bir isim olup,
Dünya A�ç�lar Federasyonu WACS Resmi
Jüri üyesi. Gerçekten bu kona�a yak���r
mutfak ve servisimizle gururlan�yoruz''

diyor…
Kona��n Halkla �li�kiler Sorumlusu Ay�e
Çilli, yemekler haz�rlan�rken bize kona��

gezdiriyor.. ''Bodrum ve çat� kat�n�
eklersek 5 katl� olan binam�z�n sadece

çat�kat�n� derne�imize ay�rd�k, di�er katlar

65 er  ki�ilik iki salon halinde hizmet
veriyor'' diyor ve salonlara ç�kart�yor...
Ay�e han�m, salonlar�n duvarlar�nda

Karadeniz yöresinin e�siz güzelliklerini
yans�tan kareleri anlat�yor. Oralara gitmi�

gibi hissediyoruz kendimizi... F�rt�na
Deresi, tarihi köprü, �elaleler, yayla evleri.. 

Ve kona��n 300 ki�i kapasiteli
bahçesindeyiz �imdi... Kokteyl

düzeninde 700 ki�iye servis
yap�labilen bahçe

muhte�em... Ba�kan, her
a�ac� kendi elleriyle

dikmi�, çimlerin
üzerinde kurulan
masalar p�r�l p�r�l
örtüler ve harika

Karadeniz
yemekleri... Zerzevatl�
hamsi, M�s�r ekme�i,
Karalahana sarmas�,
Tur�u kavurmas�...
Hepsi birbirinden

nefis…
Kona��n hem

mutfa��ndan hem de
tüm i�letmesini üstlenen

Melik Altunda� ve Nusret
Altunda� karde�ler

profesyonelliklerinin yan� s�ra,
bence çok özel insanlar, Mengen

A�ç�l�k okulunun ilk mezunlar�ndan olan
Melik beyin dedesi Atatürk'ün bonservisli

a�ç�lar�ndan �brahim Usta... �brahim
Ustan�n babas� Mahmut Usta Topkap�

Saray�'n�n a�ç�s� imi�… ��te böyle birinin
eline teslim edilen konakta yemek yemek
bir ayr�cal�kt�r. Bir yandan yemeklerimizi
yerken bir yandan Melik Beyi dinliyoruz;

öyle dolu dolu , öyle huzur verici ve
sevecen bir ki�ilik ki , kendisiyle  sohbet
de bir ba�ka oluyor.. ''Kona��m�zda i�

adamlar� üyelerimizden dolay� s�k s�k
yabanc� �irket yöneticileri ve i�
adamlar�n� da a��rl�yoruz. Ben

uluslararas� bir �ef olarak bir misyon
yüklendim. Ara�t�rd�m  bölgede

kültürel mutfa��m�z�n olmay���
ve insanlar�n buna ihtiyaç

duymas�  dikkatimi çekti.
Bu vesileyle dünya

mutfa��n�n tüm
örneklerini, en iyi
biçimde sunman�n

yan�nda kendi
kültürümüze de sahip

ç�kmak ad�na yöresel Karadeniz
mutfa��ndan örnekler de sunuyorum.
Mutfa��m�z�n malzemeleri her hafta

Karadeniz'den taze gelir.
Tereya��m�zdan, m�s�r unumuza,

etimizden karalahanam�za her
�eyimiz o yöreden gelir..

Bize gelen yabanc� i� adamlar�
özellikle  yöresel yemeklerimizi

yemek için bir daha geliyorlar.''diyerek
hakl� olarak övünüyor..

Nabizade Kona��'nda ö�le yemeklerinde
çevredeki çal��anlar için 9 seçenekli özel

mönü haz�rlan�yor. Günümüzün �artlar�n�
göz önünde  tutarak  fiyatlar uygun

tutulmu�.. Fakat asla kaliteden ödün
vermek yok, bu konuda çok iddial�lar..

Ay�e han�m araya giriyor; ''Bizim
kalitemizde buradaki fiyatlarla

hiçbir yerde bu servis
verilmiyor. Ayr�ca

üyelerimize de % 20
indirim uyguluyoruz..

Mekan�m�z herkese aç�k.
.Ayr�ca �irket yemekler,
gurup yemekleri özel

kutlamalar için özel indirimli
seçenekler sunuyoruz. Hemen

binam�z�n yan�nda otopark mevcut. Bu
güzel kona��n keyfini ç�karmaya herkesi

davet ediyoruz'' diyor…
Evet, gerçekten yemekler nefis... Ustas�,
i�letmecisi, halkla ili�kiler bölümü ve tüm

çal��anlar uluslararas� çapta ve
deneyimli…Ve konak herkese aç�k… Bu
harika bahçede kahvalt� da veriliyor…Ee,

daha ne olsun hadi Nabizade
Kona��'na…Üstelik çok da yak�n….
Nabizade sok.no.47 Hasanpa�a
KADIKÖY Tel. 0216 405 13 54

Esma Bayraktar

Lezzete

Yolculuk

HAYDi GiDiYORUZ...150 YILLIK  NABiZADE KONAĞI’NIN KEYFiNi YAŞAMAYA…
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RT Rad yo 3’ün Cu ma gün le ri ya y�n -
la d� �� afi yet le din le nen özel bir
prog ra m� var d�: ‘Mü zik Mut fa ��’.
Çok ka li te li ve çok se vi len bu prog -

ram, otuz se ne si ni TRT’ye ver mi� mü zik
ya y�n c� s� Ga ye Ça� la yan ile pi ya nist Bur -
çin Bü ke ta ra f�n dan iki y�l d�r sür dü rül mek -
tey di. Kla sik mü zik su num la r� ve ta n� t�m -
la r� n�n ya n� s� ra, bes te ci le rin ya �am la r� n�,
bel li ba� l� dö nem ve ya p�t la r� n� de �i �ik an -
la t�m la su nan prog ra m�n s� k� ta kip çi le ri,
tir ya ki le ri var d�. Geç ti �i miz haf ta bir an da
prog ra ma son ve ril di. Ga ye Ha n�m prog -
ra m�n bi ti ril di �i ni te le fon da ö� ren mi�.
Geç ti �i miz Pa zar te si yap t� �� te le fon ko -
nu� ma s� n� ken di söz le riy le ay nen ak ta r� -
yo rum: “Bu gün sa at 16.56'da te le fon da ki
se se sor dum sa lak sa lak ee e pe ki de dim,
Cu ma gü nü ne ola cak? Din le yi ci le ri me
ay�p ola cak, ye dek prog ra m�m var onu
mu ya y� na ver sek? Yok yok me rak et me
de di te le fon da ki ses, Cu ma gü nü için
ba� ka bir prog ram ya p�l d�, An ka ra'ya
gön de ril di bi le, o gi re cek ya y� na Mü zik
Mut fa �� ye ri ne! Sen gel me cu ma gü nü
Rad yo ya, hat ta ar t�k hi iççççç gel me
prog ra m�n kalk t�... Pe ki de dim te le fon da -
ki se se, ben siz den prog ra m�n ya y�n dan
kal d� r�l ma s� n�n ge rek çe si ni gös te ren bir
ya z� is ti yo rum. Üs te lik be nim 52 prog ram -
l�k bir söz le� mem var 2012 y� l� için, bu ne
ola cak? Val la hi Ga ye Ha n�m de di te le fon -
da ki ses, de dim ya emir bü yük yer den
gel di, on lar bi zim üs tü müz de ya, biz on la -
ra bir �ey so ra m� yo ruz aç�k ça s�. Söz le� -
me ni ze ge lin ce, TRT'nin prog ra m� n� z� is -
te di �i za man ya y�n dan kal d�r ma ya hak k�
var. Ge rek çe ye ge lin ce, ge rek çe yok(!)”
��i ni hak k�y la ya pan, ha ya t� n� mü zi �e ada -
m�� in san la ra bir aç�k la ma yap ma ge re �i
duy ma yan; hat ta se yir ci le ri ne ve da et me
�an s� bi le ver me yen TRT Rad yo 3 yet ki li -
le ri prog ra m� bu �e kil de ya y�n dan kal d� ra -
rak sa de ce Ça� la yan ve Bü ke’ye de �il,
‘Mü zik Mut fa ��’ din le yi ci le ri ne de bü yük
say g� s�z l�k et mi� ler dir. Her hal de in ce lik,
ne za ket, usul TRT ku rum la r�n dan, ‘Mü zik
Mut fa ��’ndan da ön ce yol cu edil mi� ler. O
hal de Bur çin Bü ke’nin de yi miy le “her ke se
afi yet ol sun”!

As l ı  AY HAN

T

“Herkese
Afiyet Olsun!

TOKHADER (Toplumsal
Kadın Hareketi Derne�i)

Kadıköy �ubesi 1.
yıldönümünü güzel
bir organizasyonla
kutladı. Çok sayıda

konu�un davetli
oldu�u kokteyl

samimi bir ortamda
gerçekle�ti.

�ube Ba�kan Arzu
Umutlu Gül ve Genel

Ba�kan Hüsniye Kaya,
konukları kapıda kar�ıladı. �arkıcı Ömür

Göksel ile oyuncu Talat Bulut’un yanı sıra

Kadıköy Belediye Ba�kanı
Selami Öztürk de

TOKHADER üyelerini, bu
mutlu günlerinde yalnız

bırakmadı. Törenin
açılı� konu�masını

yapan �ube Ba�kanı
Arzu Umutlu Gül, bir yıl

boyunca yapılan
etkinleri anlattı. Daha

sonra mikrofona Kadıköy
Belediye Ba�kanı Selami

Öztürk davet edildi. Derne�in
çalı�malarını takdir etti�ini belirten

Ba�kan Öztürk, TOKHADER’e destek ve
yardım sözü
verdi. Genel

Ba�kan
Hüsniye
Kaya’nın

konu�masının
ardından

Selami Öztürk
ve sanatçılarla

beraber 1.
yıldönümü

pastası kesildi. 

Ana do lu Sa ��r lar Fe de ras yo nu, i�it me en gel li -
le rin ana di li olan “i�a ret di li ni” ö� ret mek
için kurs aç� yor.

Fe de ras yon ta ra f�n dan ya p� lan aç�k la ma da
�u ifa de le re yer ve ril di: “��it me en gel li le rin ile ti -
�im kur mak için kul lan d�k la r� ken di dil le ri olan
i�a ret di li ni ö� ren mek, on lar la ile ti �im kur mak,
i�it me en gel li kül tü rü nü ve psi ko lo ji le ri ni da ha
ya k�n dan ta n� ma n�z için dü zen le mek te ol du �u -
muz “��a ret Di li Kurs la r�”m� za ka t�l mak is te yen

va tan da� la r� m� z� bek li yo ruz. Ka t� lan her ke se
“ka t� l�m bel ge si” ve ri le cek. Kurs sü re sin ce nor -
mal i�i ten ter cü man ve i�it me en gel li ler ile iç içe
e�i tim ve ri le cek. Ay r� ca yi ne kurs bi ti min de yi -
ne kop ma y�p hep bir lik te ça l�� ma lar ya pa ca ��z.
Hep bir lik te be ra ber ce el ele…”

��a ret di li kur su na ka t�l mak is ti yor sa n�z 0506
328 89 33 nu ma ra l� te le fo nu ara ya bi lir ya da
ana do lu sa gir lar fe de ras yo nu@hot ma il.com ad re -
si ne ma il ata bi lir si niz. 

● Mus ta fa  SÜR ME L�

Mar ma ra Üni ver si te si Av ru pa
Bir li �i Ens ti tü sü ön cü lü �ün -
de bi li min kar de� li �i Ka d� -

köy’de tek rar fi liz le ne cek. Mar ma -
ra ile Bre men Üni ver si te le ri nin
ön cü lü �ün de bi lim sel içe rik li ge -
le nek sel bir �ö le ne dö nü �en
“Mar ma ra Av ru pa Haf ta s�, Tür -
ki ye-Al man ya �li� ki le ri” et kin lik -
le ri; Tür ki ye’nin ulus lar ara s� ili� -
ki le rin de ba� ta Al man ya ol mak
üze re di �er Av ru pa ül ke le riy le ili� -
ki le rin ge li� ti ril me si ba k� m�n dan da
önem li bir plat form. 

Uzun y�l lar de vam eden ve ge le -
nek sel le �en et kin li �in mi mar la r�n dan Mar ma ra
Üni ver si te si Av ru pa Bir li �i Ens ti tü sü Mü dü rü
Prof. Dr. Mu zaf fer Dar tan, bu y�l Ma y�s ay�n da
ger çek le �e cek et kin lik ler kap sa m�n da Mar ma ra
Üni ver si te si’nin önem li ko nu, ko nuk ve ak ti vi -
te le re ev sa hip li �i ya pa ca �� n� söy le di. 

Tür ki ye-Al man ya �li� ki le ri Uy gu la ma
ve Ara� t�r ma Mer ke zi, Av ru pa

Bir li �i Ens ti tü sü ve Ata türk
E�i tim Fa kül te si Al man

Di li ve E�i ti mi Ana Bi lim
Da l� ta ra f�n dan dü zen le -
nen “Mar ma ra Av ru pa
Haf ta s�” et kin li �i ne Av ru pa
Bir li �i Ba ka n� -
m�z ve Ba� mü -
za ke re ci Ege -
men Ba ���’�n

ya n� s� ra pek çok
Al man aka de mis yen ve i�a -

da m� da ka t� la cak.
� YIL LAR ÖN CE TÜR K� YE

KA PI LA RI NI AÇ MI� TI
3-10 Ma y�s 2012 “Mar ma ra Av ru pa Haf ta -

s�” et kin lik le ri; Türk-Al man ya k�n ta ri hi ne ili� -
kin dost luk ve da ya n�� ma te ma la r� içe ren an -
lam l� aç� l�� la ra da ev sa hip li �i ya pa cak. Et kin -
lik ler le Tür ki ye-AB ara s�n da ki tam üye lik mü -
za ke re le ri nin ye ni bir iv me ka zan ma s� amaç la -

na cak. Prof. Dr. Dar tan, “Tür ki ye-Al man -
ya ili� ki le ri çok önem li. Al man ya, hiç
�üp he siz, AB’nin li der ül ke si. Bir li �in
ka rar la r�n da be lir le yi ci rol de. Tür ki ye
için ki lit ül ke ko nu mun da. Tür ki -
ye’nin Al man ya ile ili� ki le ri, di �er AB

üye si ül ke le re oran la çok da ha çe �it li.
Salt eko no mi, ti ca ret, si ya se tin öte sin de

bu ül ke de ya �a yan yak la ��k 4 mil yon Türk kö -
ken li nü fus ne de niy le ili� ki le ri miz çok fark l�

bo yut ta. Ay r� ca Na zi re ji min den ka çan
Al man bi lim adam la r� n�n Tür ki -
ye’ye s� ��n d� �� dö ne min en ya k�n ta -

n� �� Ed zard Reu ter de kon fe ran sa ka -
t� la cak. Reu ter, 1930 y�l lar da Tür ki -

ye’ye s� �� nan Al man aka de mis yen le rin sim ge si
Ernst Reu ter’in o� lu. O dö nem de ai le siy le Tür -
ki ye’ye gel mi�, 2. Dün ya Sa va ��’n�n ar d�n dan
Al man ya’ya dön mü� ve da ha son ra ki ya �a m�n -
da iki ül ke ara s�n da ki ili� ki le rin ge li� ti ril me si
için ça ba sarf et mi� tir.  Al man i� dün ya s� n�n ta -
n� nan fa al üye si Ed zard Reu ter ko nu mu nu, her
plat form da Tür ki ye ve Al man ya’da ki Türk ler

le hi ne kul la n� yor. ‘Tür ki ye be nim ve ai le min
ikin ci va ta n� d�r’ de mek te dir. Reu ter pek bi lin -
me yen o dö ne mi ve ya �a d�k la r� n� kon fe rans ta
an la ta cak. Ernst Reu ter ini si ya ti fi bu gün, iki ül -
ke i� bir li �i ni te� vik edi yor” de di. Ay r� ca Mar -
ma ra Üni ver si te si ile Bre men Üni ver si te si ara -
s�n da ki Aka de mik �� bir li �i An la� ma s�’n�n da
ye ni le ne ce �i et kin lik te Tür ki ye’den Al man -
ya’ya gö çün 50. Y� l� ne de niy le Al man ya’da ki
Türk ler ko nu su ele al� n�p, ko nuy la il gi li bir de
fo to� raf ser gi si aç� la cak.

TOKHADER, 1 yaşında

Marmara’da Avrupa Günleri başladıMarmara’da Avrupa Günleri başladıMarmara’da Avrupa Günleri başladıMarmara’da Avrupa Günleri başladıMarmara’da Avrupa Günleri başladıMarmara’da Avrupa Günleri başladı

Prof. Dr. 
Mu zaf fer Dar tan

İŞARET DİLİNİ ÖĞRENMEK
İSTER MİSİNİZ

?

Marmara’da Avrupa Günleri başladı
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● Röportaj: Semra ÇELEB�
● Foto�raflar:  M. Murat AYDIN

� Ço cuk lu �u nuz An ka -
ra’da geç mi�. Na s�l Ka d� -
köy lü ol du nuz?

Evet, An ka ra’da do� -
dum,  il ko kul ve or ta oku lu
ora da oku dum.  Li se 1’den
iti ba ren �s tan bul’da de vam
et tim e�i ti me, an ne min
gö re vi ne de niy le ta ��n -
m�� t�k.  Ta bii an nem do -
�u� tan �s tan bul lu. Ba -
bam �z mir li.  �z mir’in
bi li yor su nuz bir Ege ru -
hu var d�r. An ka ra’n�n
da sa kin li �i… An ka -
ra’y� ve �z mir’i ya �a -
m�� ki �i ler ola rak �s -
tan bul’un kar �� ya ka -
s�n da o ru hu ve sa -
kin li �i bul ma m�z
müm kün de �il di. 

� �z mir’i Ka -
d� köy’e ben ze tir -
ler…

Evet, o yüz den hu zu ru Ka d� köy’de bul -
duk di ye bi li rim. An nem le be ra ber Ka d� köy’ü ter -
cih et tik ve bu ra ya yer le� tik. 1983’ten be ri ke sin -
ti siz Ka d� köy’de ya �� yo rum. �lk 15 y�l Bos tan -
c�’da ya �a d�m. 10 y�l d�r da �a� k�n bak kal’da ki bu
evim de yim. 

� Si zin için ne ifa de edi yor Ka d� köy?
Aç�k ça s� hu zur ifa de edi yor. Bal kon suz bir

ev de ya �a mak is te me yen bi ri yim, sa n� r�m �z mir
ru hun dan kay nak la n� yor. Kar �� da bi ti �ik ni zam
apart man lar, a�aç s�z so kak lar, gri nin ha kim ol du -
�u bir renk to nu, ka la ba l�k ke� me ke� be ni çek mi -
yor. Bu ta raf ta ye �i lin ve de ni zin ya n�n da ol mak,
yü rü ye rek bir yer le re gi de bil me key fi ni ya �a mak,
ma hal le kül tü rü nü his set mek, f� r� n�n, ka sa b�n,
ayak ka b� ta mir ci si nin ma hal le nin için de ol ma s�
be ni çe ken en önem -
li özel lik ler. Ba� dat
Cad de si çok renk li,
ne fes al d� r� c� bir yer.
Yi ne tra fi �e ka pa l�
uzun sa hil yo lu, ha -
ya t�n yo �un lu �un -
dan, �s tan bul’un ka -
la ba l� ��n dan kaç mak
için ya da bun lar la
ba �a ç� ka bil mek için
çok gü zel. �s tan -
bul’da kom �u luk ili� -
ki si de kal ma d� ar t�k,
olan da Ka d� köy’de.
Ben es te ti �e de önem
ve ren bi ri yim. Otur -
du �um, gör dü �üm
ye rin gü zel ol ma s� n�
önem si yo rum. Ka d� köy çok gü zel bir ya �am mer -
ke zi. 

� Pe ki an ne niz Fü sun Akat l� ve ba ba n�z
Me tin Al t� ok lar’� dü �ü nün ce; on lar la bir lik te
Ka d� köy’ün özel bir ye ri var m�?

Ba bam aç� s�n dan Ka d� köy pek bir �ey ifa de
et mi yor be nim için. Çün kü ba bam �z mir li, An ka -
ra’y� çok sev mi�. Bir An ka ra �ai ri di ye bi li riz. Bo -
zul ma m�� l� ��y la, ya l�n l� ��y la, na if li �iy le tam bir
An ka ra �ai riy di. Gö re vi gere�i Bin göl’e ta yin
oldu ve çok uzun y�l lar Bin göl’de ya �a d�. An nem
ve ba bam ben 10 ya ��n day ken ay r�l m�� lar d�. O
yüz den be nim ba bam la �s tan bul’da çok faz la ha -

t� ram yok. Sa de ce
Ce mal Sü re ya �ii ri
ödü lü nü al mak üze -
re �s tan bul’a gel di -
�in de bir lik te va kit
ge çir dik. Bir de biz
hep bir lik te An ka -

ra’da ya �arlarken �s tan bul’a yap t� �� m�z k� sa zi ya -
ret ler var. Tur gut Uyar, Tom ris Uyar, Me tin
Elo� lu, Ce mal Sü re ya gi bi isim le ri zi ya ret eder -
dik ve on lar da ha çok kar �� ta raf ta ya �ar lar d�.  

Ama an nem es ki �s tan bul lu bir ai le nin k� z�.
An ne min ai le si, ai le bü yük le ri, çok sev di �i miz
ku zen ler bu ta raf ta, Ka d� köy’de ya �� yor lar. An -
ka ra’dan gel di �i miz de de Ka d� köy’e ak ra ba la r�
zi ya re te ge lir dik. O za man da çok se ver dim. An -
nem le öz de� bir Ka d� köy lü lük du ru mu var ger -
çek ten. �ki mi zin ter ci hi de Ka d� köy’e yer le� mek
yö nün dey di. An ne mi kay be de ne ka dar da bu ra da
bir lik te ya �a d�k. Ka d� köy lü Fü sun Akat l�’n�n bu

ta ra fa yer le� me si ço cuk ya� ta �s tan -
bul’a ge len be nim bir �s tan bul trav -
ma s� ya �a ma mam için çok do� ru bir
ter cih ti. Ka d� köy’ün bir çok ye rin de
çok gü zel an� la r� m�z ol du. 

� Si vas kat li am�, bu ül ke nin ta -
ri hin de ki en bü yük kat li am lar dan
bi ri. Biz ler bir çok ay d�n l�k in san la
bir lik te �a ir, ya zar ve res sam Me tin
Al t� ok’u kay bet tik bu kat li am da
ama siz ba ba n� z� kay bet ti niz. 2
Tem muz 1993, Zey nep Al t� ok Akat -
l�’n�n ya �a m� n� na s�l et ki le di ve na -
s�l yön ver di?

El bet te her ba ba n�n ölü mü bir
k�z ço cu �u için trav ma tik bir �ey
ama in sa n�n ba ba s� n� bu ka dar kor -
kunç bir son la kay bet me si da ha da

a��r. Bu ki �i ye özel bir duy gu yo �un lu �u ola rak
ad lan d� r� la bi lir an cak son ra s�n da ya �a d� �� m�z çok
uzun hu kuk ya da “hu kuk suz luk” sü re ci, hak s�z -
l�k lar, mü ca de le, ger çek fa il le rin ya ka lan ma s�
için har ca d� �� m�z ça ba, çok uzun, çok di ken li bir
yol. Bu uzun sü reç bo yun ca ver di �i niz mü ca de le,
ya �a d� �� n�z ac�y la bir le �in ce çok da ha a��r bir hal
al� yor. Bir ta raf tan da b� ra ka ma d� ��m bir so rum -
lu luk. Sa de ce ken di ba ba n�z için de �il, top lum
için, bu ül ke nin ge le ce �i için, ye ni ne sil ler için,
ben ze ri ac� la r�n olu� ma ma s� için de mok ra tik ve
e�it bir or tam ha ya liy le ve ri len bir ça ba bu. On -
lar ca fai li meç hul si ya si ci na yet ya da bir çok kat -
li am, ben ze ri hu kuk suz sü reç le ri içe ri yor ve hiç -
bi ri nin fai li ya ka lan m�� de �il. Si vas da bun lar dan
bir ta ne si. Ama c� m�z, or tak bir bi linç ya rat mak,
top lum sal bir bel lek olu� tur mak, vic da ni bir or ta -
m�n sa� lan ma s�… Yok sa ben çok ön ce den ger -
çek fa il le rin ge rek ti �i gi bi yar g� la na ca �� umu du -
nu bir ke na ra b� rak t�m. Ama bu nu unut tur ma ma -
n�n ve 19 y�l l�k hu kuk suz lu �un ta rih te ye ri ni al -
ma s� için ya p�l ma s� ge re ken le ri bi rin cil ön ce lik
ola rak gö rü yo rum. Geç mi �e do� ru he sap la� ma y�
ar t�k da ha do� ru bu lu yo rum. Çün kü bit mi yor, Si -
vas’la da bit me di… Çok ta ze ba� ka ac� lar var;
Ulu de re kat li am� gi bi. Ta ze ka na yan ya ra la r� iyi -
le� ti re bi lir sek, ka buk ba� la ma ya yüz tut mu� ya -
ra la r� çok da ha ko lay iyi le� ti ri riz. Si vas’� do� ru
oku ya rak Ulu de re’yi ele al mak ge re ki yor. �n san -
lar bu tür ac� la r� ya �a d�k ça da ha mü ca de le ci, da -
ha du yar l� olu yor. O ne den le ben de böy le, çok da
is te me ye rek, çok or ta lar da y�m, göz önün de yim.

� Ama bu ya �a d�k la r� n�z ve 19 y�l d�r sü ren
hu kuk sü re ci bi raz da si zi bu na zor lu yor sa n� -
r�m..

Evet, bi raz öy le. Geç ti �i miz gün ler de Mec -
lis’te �n san hak la r� Ko mis yo nu top lan t� s� na ka t�l -
d�k. Ak�l al maz so ru lar la kar �� la� t�m. Ay n� gün

din le nen Ba� ba� lar kat li am� var d�. �� te si ya si le rin
bu gi bi du yar s�z l�k la r�, bu gü ne ka dar ula� ma d�k -
la r� in san la ra ula� t�k la r�n da da hi si ya si ko nu la r�
da ha ön plan da tut ma la r� ne de niy le ora da bi zim
ya �a d� �� m�z söz lü bir tar t�� ma ba s�n da da ha çok
yan k� lan d�. Ne Si vas’�n özün de gö rül me si ge re -
ken ak sak l�k la r� ba s� na yan s� d�, ne de Ba� ba� lar
kat li am� ba s�n da ken di ne yer bu la bil di. Çok üzü -
cü bu lu yo rum bu du ru mu. 

� Ara dan ge çen yak la ��k 20 y�l da zih ni ye tin
de �i� me me siy di bel ki de gün dem le �en. Çün kü o
za man “Aziz Ne sin tah rik et ti” de ni yor du, 20 y�l
son ra da bir mil let ve ki li si ze “Hiç, Aziz Ne sin
ko nu� ma say d�, ba bam öl mez di di ye dü �ün dü -
nüz mü?” di ye sor du.

Evet, ay nen öy le ol du. Ya ni siz bi ri si ni, bir
ma� du ru din le mek için Mec lis’e da vet ede cek si -
niz son ra duy duk la r� n� z� be �en me yip onun al g� s� -
n� de �i� tir me ye ça l� �a cak s� n�z. Evet, be nim al g� -
m� de �i� ti re bi lir ler an cak so mut ad�m lar ata rak…
Sa y�n ve kil be nim le a��z tar t�� ma s� na gi re ce �i ne,
er te si gün bir so ru öner ge si ver se ya da Top lum -
sal Bel lek Plat for mu’nun 17 kez Mec lis’e ge tir di -
�i öne ri ye bir ku lak aç sa çok da ha an lam l� olur -
du. 

� Si vas da va s�, tüm top lum sal mu ha le fe te,
vic da na ra� men za man a�� m� na u� ra d�. Bu 20
y�l l�k hu kuk mü ca de le si nin so nun da bu ka ra r�n
ç�k ma s� ada le te gü ve ni ni zi sars t� m�?

Ken di 20 y�l l�k se rü ve nim içe ri sin de ada le te
gü ve nim ol ma d� �� gi bi ada let içe ri sin de kar �� m� -
za ç� kan çe li� ki le re bak t�k ça o gü ve ni yi ti ri yo -
rum. O gün Mec lis’te de di le ge tir dim; in san la r�

ya ka rak ya da bo �a rak ya da na -
s�l öl dür dük le ri fark et mez bir
kat li am�n sa n�k la r� tu tuk suz yar -
g� lan mak üze re ser best b� ra k� l� -
yor lar ve yurt d� �� na ka ç� yor lar
oy sa tek su çu ki tap yaz mak olan
ga ze te ci ler, du var lar ar d� na hap -
se di lip ev lat la r�y la bi le cam ar ka -
s�n dan gö rü �e bi li yor lar. Bu hu -
ku kun do� ru i� le me di �i ni gös te -
ri yor za ten. 

� Ma d� mak Ote li, bir utanç
mü ze si ol ma s� ta lep le ri gör mez -
den ge li ne rek Bi lim ve Kül tür
Mer ke zi’ne dö nü� tü rül dü. Gi ri -
�e ko nu lan pla ket te de kat li am -
da ya �a m� n� yi ti ren le rin ad la r�
yer al d� an cak kat li am� yap mak
üze re ote le gi rip ölen iki ey lem -
ciy le bir lik te… Siz de bir ya z� -
n�z da ba ba n� z�n ad� n�n o pla ket -
ten kal d� r�l ma s� n� is te di niz. Ta -

le bi niz kar �� l�k bul du mu?
Ta le bi miz kar �� l�k bul ma d�. �lk ön ce Va li li �e

di lek çe ver dik, ta le bi miz red de dil di. Do la y� s�y la
hu kuk yo lu aç�l d�, mah ke me ye ver dik. He nüz da -
va m�z so nuç lan ma d�. Biz top lu ca, bü tün ai le ler
ola rak ba� vu ru yap t�k. Ama da ha ön ce Gül süm
Ka ra ba ba’n�n ai le si ba� ka bir ta lep le mah ke me ye
ba� vur mu� tu ve on la r�n ta le bi red de dil mi� ti. Ya ni
or da da faz la yol ala bi le cek gi bi gö rün mü yo ruz.
Pla ke tin öte sin de biz or da bir kül tür mer ke zi de
is te mi yo ruz. Mec lis’te de söy le dim; için de ma sal
kah ra man la r� n�n bu lun du �u, ço cuk la r�n için de
ge zin di �i bu “tu haf” mer ke zi is te mi yo rum. Ora -
s� n�n ger çek an lam da bir �n san l�k Utan c� Mü ze si
ol ma s� ge re ki yor. Ta le bi miz de vam edi yor, pe �i -
ni b� rak ma ya ca ��z. 

� Bu ta le bi ni zi di le ge tir di �i niz “Si zin hiç

ba ba n�z yan d� m�?” ba� l�k l� ya z� n�z ne de niy le
ça l�� t� �� n�z üni ver si te de i�i ni ze son ve ril di. Bu nu
na s�l de �er len di ri yor su nuz?

�fa de öz gür lü �ü nün üni ver si te ler de ye �er me -
si, en çok ora lar da ko run ma s� ge rek ti �i ni dü �ün -
dü �üm için çe �it li se bep ler le bu ko nu da uya r�l m��
ol mak ve son ra s�n da da böy le bir so nuç la kar ��
kar �� ya gel mek için de bu lun du �u muz ka ran l�k
gün le rin ay d�n l� �a ka vu� ma s� n�n ne ka dar zor ol -
du �u nu gös te ri yor. De rin bir iç üzün tü sü ya �a -
d�m. Tek is te �i miz “Ger çek ler ay d�n lan s�n, her
kim in ci ne cek se in cin sin.”. Top lum sal Bel lek
Plat for mu ola rak da ka bul et ti �i miz bir söy lem
bu. 

� An ne niz ya zar- fel se fe ci Fü sun Akat l� na -
s�l et ki len di bu olay dan?

Onun ken di cüm le siy le ifa de et mek ge re kir se
– ki bu be nim o y�l ver di �im ölüm ila n� n�n da
cüm le si idi – “Bir or ta ça� ka ran l� ��n da Me tin Al -
t� ok’u yi tir dik.” Ger çek ten bir or ta ça� ka ran l� �� n�
bu yüz y�l da ya �a d�k ne ya z�k ki. El bet te o da ya -
�a m� n�n çok önem li bir dö ne min de ha yat ar ka -
da� l� �� yap t� ��, k� z� n�n ba ba s� n� yi tir mi� ol ma n�n
ac� s� n�n ya n�n da hiç ta n� ma sa da bir ay d� n� yi tir -
mi� ol ma n�n de rin üzün tü sü nü ya �a d�. Bu ül ke nin
ge le ce �i için de rin en di �e ler ya �a d� her kes gi bi. 

� �a ir-ya zar-res sam bir ba ba n�n ve fel se fe -
ci-bi lim ka d� n�-ede bi yat ç� bir an ne nin k� z� ol mak
na s�l bir duy gu? So rum lu lu �u bü yük mü?

Bir ke re çok do na t� c�, çok zen gin le� ti ri ci. Ço -
cuk lu �u nuz dan iti ba ren bir çok gü zel lik le bü yü -
yor su nuz, bu bir �ans. Ama bir yan dan da evet so -
rum lu luk ola rak bak t� �� m�z da hem bir la y�k ol ma
iç gü dü sü hem on la r�n çiz gi sin den ç�k ma ma gi bi
bü yük bir so rum lu luk olu yor. Bu ka dar dik dur -
mu�, top lu mu in san la r� ken di özün den ve ha ya -
t�n dan ön pla na alan in san la r�n ide al le rin den ve
çiz dik le ri pro fil den ç�k ma ma iç gü dü süy le ya �� -
yor su nuz. Böy le üzün tü ler, ac� lar ya �a y�n ca da bu
du ru �u ko ru mak da bir gö rev ha li ne ge li yor. Bun -
dan go cun mu yo rum ak si ne bu nun la gu rur du yu -
yo rum. Her za man on la ra la y�k ol ma ya ça l� �a ca -
��m. Di �er ta raf tan kü çük bir ya z� yaz sa n�z bi le
“Me tin Al t� ok’un k� z� ne yaz m��, na s�l yaz m��”
di ye ba k� yor lar. Çok uzun y�l lar yaz ma d�m, sa de -
ce bir ki ta b�m var “Y�l d�z �zi” ad l�, por tre ler den
de ne me ler den olu �u yor. Bi ri ki min bir so nu cu ol -
du ama ben ken di mi hiç bir za man bir ede bi yat ç�
ol arak ken di mi on lar gi bi gör mem. Ama on lar ol -
ma say d� bu ki ta b� ya za maz d�m. Bu ara da �u nu da
ek le mek is te rim; ba ba m�n so ya d� n� za ten al d�m
ve her kes be nim Me tin Al t� ok’un k� z� ol du �u mu
bi li yor ama ben an ne min de k� z� y�m ve özel lik le
ya z� la r�m da Akat l� so ya d� n� da kul la n� yo rum.
Çün kü in san la r�n be nim Fü sun Akat l�’n�n k� z� ol -
du �u mu da bil me le ri ni is ti yo rum. 

� Siz den bi rer cüm ley le Me tin Al t� ok’u ve
Fü sun Akat l�’y� ta n�m la ma n� z� is te sem…

An nem le il gi li ki tap ta yaz d� ��m por tre nin
ba� l� ��, ben ce onu en iyi an la tan cüm le ler den bi -
ri: “S�r ça k� r�l gan l� ��n da bir de mir leb le bi” de -
mi� tim an nem için. Ger çek ten çok onur lu, çok
idea list ve ho ca l� ��n ge tir di �i bir me sa fe si de olan
dik bir ka d�n d�. Ama ta n� yan her kes bu nun bir d��
gö rü nü� ol du �u nu an lar d�. Son de re ce ne �e li, du -
yar l� ve k� r�l gan bir in san d�.

Ba bam için “ac�” ke li me si ni içi ne kul la na ca -
��m bir cüm le bul mak ge re kir. Da ha yal n�z, da ha
içe dö nük, da ha ac� l� ve da ha ken di ni ka na tan bir
in san d�. Bu da yi ne top lu mun ac� la r� na du yar s�z
kal ma mak la il gi li bir du rum du. Ba bam için “Çet -
re fil li bir yo lun ac� l� du yar l� �ai ri” di ye bi li rim. 

Zeynep Altıok Akatlı, �air-yazar-ressam Metin Altıok ile felsefeci-yazar-
bilimkadını Füsun Akatlı’nın biricik kızı. Bu ülkenin ya�adı�ı en büyük
katliamlardan birinde babasını kaybeden, iki yıl önce de annesinden
ayrılan ve hiç yılmadan aydınlık yarınlar için mücadeleye devam eden

Zeynep Altıok Akatlı’yla, ya�amaktan “huzur” duydu�u kenti Kadıköy’de
bir kafede bulu�tuk, derin bir sohbete daldık. 

Zeynep Alt�ok Akatl�:Zeynep Alt�ok Akatl�:Zeynep Alt�ok Akatl�:Zeynep Alt�ok Akatl�:Zeynep Alt�ok Akatl�:Zeynep Alt�ok Akatl�:
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Zeynep Altıok Akatlı,
Füsun Akatlı 

ve Metin Altıok mutlu
günlerinde.

Metin Altıok 

Zeynep Altıok Akatlı, annesi
Füsun Akatlı ile birlikte.
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Sa� l�k ala n�n da ön cü pro je le re im za atan
Ka d� köy Be le di ye si'nin ka d�n sa� l� �� -
na yö ne lik önem li hiz met le rin den bi ri

olan Ka d� köy Be le di ye si Zeh ra-Mus ta fa
Yük sel Ma mog ra fi ve Ka d�n Sa� l� �� Mer ke -
zi, CHP Ge nel Ba� ka n� Ke mal K� l�ç da ro� -
lu'nun e�i Sel vi K� l�ç da ro� lu ta ra f�n dan res -
mi ola rak aç� la cak.

5 Ma y�s Cu mar te si gü nü sa at 14.00'te
ger çek le� ti ri le cek olan tö re nin ar d�n dan Sel -
vi K� l�ç da ro� lu, be le di ye nin ye ni Ka d�n Ko -
nu ke vi'ni de hiz me te so ka cak. Bu ra da ka lan
ka d�n ve ço cuk la r� zi ya ret ede cek olan K� l�ç -
da ro� lu Ka d� köy Be le di ye si Ço cuk Sa nat
Mer ke zi ve Çocuk Di� Po lik li ni �i de ge ze -
cek.

27 Ey lül'de has ta ka bul et me ye ba� la yan
Ma mog ra fi ve Ka d�n Sa� l� �� Mer ke zi, ka d�n
has ta l�k la r�, me me mu aye ne si, ma mog ra fi,
ul tra son ve sme ar tes ti ol mak üze re 5 ana
ba� l�k ta üc ret siz sa� l�k hiz me ti su nu yor. 

�s tan bul'da ilk kez bir il çe be le di ye si nin
sa� l�k hiz me ti ola rak öne ç� kan mer kez,
Dum lu p� nar Ma hal le si'nde 3 kat l� bir bi na da
bu lu nu yor. Mer kez de; 2'si rad ya log, 1'i ka -
d�n do �um uz ma n�, 1'i de pra tis yen he kim
ol mak üze re top lam 12 ki �i lik ekip gö rev ya -
p� yor. Mer kez; ka d�n has ta l�k la r�, me me mu -
aye ne si, ma mog ra fi, ul tra son ve sme ar ol -

mak üze re 5 ana bö lüm de hiz met ve ri yor.
Ka d� köy'de ya �a yan sos yo-eko no mik dü ze yi
dü �ük, ka d�n has ta l�k la r� ko nu sun da bi linç
ge li� ti re me mi� ka d�n lar da far k�n da l�k ya rat -
ma y� amaç la yan mer kez de, bu gü ne de �in
500'ü a� k�n ka d� na yak la ��k 1000 tet kik ve
tah lil ya p�l d�. Ka d� köy Be le di ye si Zeh ra-
Mus ta fa Yük sel Ma mog ra fi ve Ka d�n Sa� l� -

�� Mer ke zi'nin bir önem li özel li �i de mer ke -
ze ge len ka d�n la r�n sa� l�k du rum la r� n�n dü -
zen li ola rak ta kip edi le cek ol ma s�.  

Adres: Ka d� köy Be le di ye si Zeh ra-
Mus ta fa Yük sel Ma mog ra fi ve Ka d�n
Sa� l� �� Mer ke zi Dum lu p� nar Ma hal le si
Dr. Er kin Cad. / Te le fon: 0 216 565 66 16

www.ka din sag li gi mer ke zi.org
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ÖZEL L�K LE ba ha r�n gel di �i ve yaz ay la r� n�n iyi ce yak la� t� -
�� bu gün ler de ''na s�l de ni ze gi re ce �i ni, na s�l ra hat ça etek
gi ye ce �i ni'' dü �ü nen ba yan lar k� sa, zah met siz bir yön tem -
le se lü lit le rin den bü yük öl çü de kur tu lu yor…

Se lü lit, ba yan lar da hiç de az�m san ma ya cak oran da
gö rü len, cilt al t�n da ya� hüc re le ri nin ar t�p ba� do ku bant la -
r� n�n de ri yi ger me siy le mey da na ge len bir do la ��m bo zuk -
lu �u has ta l� �� d�r. 

Kalp ve da mar cer ra hi si uz ma n� Dr. Ca fer Ab ba so� lu
se lü li ti ta n�m lar ken “Cilt al t� böl ge de olu �an sert le� me so -
nu cu por ta kal pü tü rü gi bi gö zü ken se lü lit le rin  özel lik le kal -
ça çev re si, üst bal d�r, alt bal d�r da  olu� tu �u nu ay r� ca vü -
cut tan at�l ma yan tok sin, ya� ve faz la su yun cilt al t�n da s� -
k�� ma s�y la olu �an bo zuk gö rün tü nün  ay n� za man da do la -
��m bo zuk lu �un dan kay nak la nan bir ra hat s�z l�k” ol du �u nu
be lirt ti. 

Se lü lit Ne den le ri: Se lü li tin olu �u mun da et ki li olan se -
bep le ri �u �e kil de  s� ra la mak müm kün:

Yan l�� bes len me, hor mo nal ve ka l� t�m sal ne den ler,kro -
nik ka b�z l�k, do �um kon trol ha p� kul la n� m�, al kol tü ke ti mi,
ka ra ci �er dis fonk si yo nu, ruh sal prob lem ler, ge be lik ve do -
la ��m bo zuk luk la r�…

Se lü lit, �i� man ya da za y�f ay r� m� yap mak s� z�n,er gen lik
dö ne min den iti ba ren hor mo nal de �i �ik lik le rin et ki siy le her
ya� gru bun da or ta ya ç� ka bi len  ya� hüc re le ri nin de for mas -
yo nuy la il gi li bir sa� l�k so ru nu dur. An cak, al� na bi le cek ba z�
ön lem ler se lü lit olu �u mu nu en gel le ye bi lir : 
• Bol su iç mek, • Dü zen li spor yap mak (vü cu dun s� k� la� -
ma s� n� sa� la ya rak do la �� m� h�z lan d� r�r) • Si ga ra ve al kol kul -
lan ma mak, • Stres ten uzak dur mak, • Dü zen li ve sa� l�k -
l� bes len mek (tuz,�e ker ve ka fe in den uzak dur mak, bol
pro te in tü ket mek)

Se lü lit için uy gu la nan te da vi ler :
S� ra la nan  ön lem ler le se lü lit ten bü yük öl çü de uzak dur -

mak müm kün ol ma s� na ra� men, yi ne de se lü lit le ta n�� ma -
yan ba ya n�n   yok de ne cek ka dar az ol ma s�  so ru nu çö ze -
cek fark l� yön tem le ri de be ra be rin de ge ti ri yor.  

Kalp ve Da mar Cer ra hi si Uz ma n� Dr. Ca fer Ab ba so� lu;
gü nü müz de ba s�nç te ra pi, va kum te ra pi ve me zo te ra pi gi -
bi fark l� yön tem le rin uy gu lan d� �� n� an cak en zah met siz ve
bi linç li yön tem ola rak skle ro-sel lü lo te ra pi nin çir kin se lü lit
gö rün tü sü nü  bü yük  öl çü de or ta dan kal d�r d� �� n� söy le di.

Or ta la ma 20 da ki ka gi bi k� sa bir sü re de uy gu la nan te -
da vi de ki �i nin cilt ya p� s� na gö re se çi len skle ro zan ve cil din
ta n�m lan ma s� na gö re se çi len hi per to nik so lüs yon ka r�� t� r� -
la rak kö pük �ek lin de bü zü� tü rü cü ilaç lar  da mar içi ne ve ri -
le rek, da mar la r�n bü zü� me ya p�p ka pan ma s� n� sa� lar.
Özel lik le üst bal d�r da ve kal ça çev re sin de da mar için den
cilt al t� na ve da mar çe pe rin den çev re do ku ya da �� la rak se -
lü lit kü me le ri ni et ki ler  böy le ce  se lü lit gö rün tü sü nü bü yük
öl çü de yok eder. 

Uz man he kim ta ra f�n dan , tek se ans l�k i� lem so nu cun -
da komp li kas yon suz , uzun sü ren di yet ve uy gu la ma la ra
ge rek kal ma dan ,ba yan la r�n yü zü nü gül dü ren bu yön tem
uy gun ma li ye tin den ötü rü de son y�l lar da se lü lit te da vi sin -
de en çok ter cih edi len yön tem ol ma özel li �i ni ko ru yor. 

www.va ris te da vi le ri.com

YA�AMSA�LIK

SELÜLİTSİZ BİR YAZ İÇİN
SADECE 15 DAKİKA!!!

Mamografi merkezine resmi açılış
Kadıköy Belediyesi Zehra-Mustafa Yüksel Mamografi ve Kadın Sa�lı�ı Merkezi, CHP Genel
Ba�kanı Kemal Kılıçdaro�lu'nun e�i Selvi Kılıçdaro�lu’nun da katılaca�ı bir törenle 5 Mayıs

Cumartesi günü saat 14.00'te resmi olarak açılacak.

İlanlarınız için
Gazete Kadıköy

nolu telefon numaralarından
ulaşabilirsiniz.

0 216 348 70 60
0 532 726 73 01 
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www.gazetekadikoy.com.tr

Avrupa Triatlon Federasyonu (ETU) Ola�an Genel Kurulu �srail'in
Eliat �ehrinde yapıldı. Türkiye Triatlon Fedarasyonu'nun hem
kurucu üyesi ve hem de Onursal Ba�kanı olan Halil Kılıço�lu,

ETU Denetleme Kurulu Yönetim Kurulu'na seçildi. Spor
kariyerinde uluslararası federasyonlarda bu tür görevlerde

bulunan ve önemli tecrübeler edinen Kılıço�lu, bu seçimlerde de
�talya, Portekiz, Avusturya, Belçika ve Fransız rakiplerine açık
ara üstünlük sa�layarak göreve seçildi. Halil Kılıço�lu, seçim

sonrası tüm delegelere hitaben yaptı�ı konu�mada, 

desteklerinden dolayı te�ekkür ettikten sonra, artık ETU'nun
mali ve idari konularının Türkiye'nin denetiminde ve emin ellerde
olaca�ını söyledi. Avrupa Triatlonu maliye ve idari konularında
tek yetkili olan Halil Kılıço�lu'nu ilk tebrik edenler arasında ise
ETU Ba�kanı Philip Schaedler oldu. Triatlonun Avrupa Ba�kanı
olan Schaedler, yönetimlerinin önemli bir kanadı olan maliye ve
idare denetleme kuruluna Türkiye'den Halil Kılıço�lu gibi
tecrübeli ismin seçilmesinden dolayı son derece memnun
olduklarını belirtti. 

19 Ma y�s Genç lik ve Spor Haf ta s� ne de niy le Bos tan -
c�s por Ku lü bü, ken di sem tin de bu lu nan il kö� re tim
okul la r� n�n ka t� l� m�y la 14-20 Ma y�s 2012 ta rih le ri

ara s�n da, Bos tan c� sa hi lin de bu lu nan ken di spor te sis le rin -
de fut bol tur nu va s� dü zen le ye cek. Fut bol tur nu va s� n�n
ama c� n�, Ata türk’ün 19 Ma y�s’� genç li �e ar ma �an et me si,
genç li �in ru hu na uy gun bir 19 Ma y�s kut la ma s� n� ger çek -
le� tir mek is te me si �ek lin de aç�k la yan Bos tan c�s por Ku lü bü
yö ne ti ci si �s ma il Ali ba�, 19 Ma y�s Genç lik ve Spor Bay ra -
m�’n� halk la bü tün le �e rek bir �en lik ha va s� için de kut la ma -
y� amaç la d�k la r� n� ve Bos tan c�s por Ku lü bü ola rak böy le bir
spor et kin li �i or ga ni ze et tik le ri ni söy le di. 

Tur nu va n�n di �er amaç la r� n� da genç le re spo ru sev -
dir mek, genç le rin ar ka da� l�k ve da ya n�� ma gi bi sos yal
yön le ri ni ge li� tir mek, sa ha için de fut bol oy nar ken da ya -
n�� ma y�, yar d�m la� ma y�, bir lik te se vi nip bir lik te üzül me -
yi on la ra ya �a ya rak ö� ret mek �ek lin de aç�k la yan �s ma il
Ali ba�, “Ça �� m� z�n en bü yük has ta l�k la r�n dan bi ri, genç -
le rin in ter net ba ��n da za man la r� n�n ço �u nu ge çi re rek,
sos yal ha yat tan uzak la� ma la r�, ha re ket siz bir ya �am sür -

dür me le ri; on la r�n ile ri de at� la cak la r� i� ya �am la r�n da
bir lik te ça l�� ma ve ekip ol ma ru hu nu yok et mek te dir. Ta -
k�m spor la r� n�n bir lik te ça l�� ma y� ve ekip olu� tur ma ru -
hu nu ge li� tir di �i bir ger çek tir. Bu dü �ün ce ler do� rul tu -
sun da bu gi bi et kin lik ler dü zen le ye rek, genç le rin ge le -
cek te ba �a r� l� ol ma la r� na bi raz ol sun kat k� sa� la ya bi le -

cek se Bos tan c�s por Ku lü bü bun dan mut lu luk du ya cak -
t�r. Tur nu va m� za des tek ve ren her ke se te �ek kür edi yo -
ruz. Ga ze te Ka d� köy’ün de ha ber le riy le tur nu va m� za
olan des te �in den do la y� te �ek kür edi yo rum” de di. 

� BOS TAN CI’DA K� OKUL LAR
TUR NU VA YA HA ZIR

Bos tan c�s por 19 Ma y�s Genç lik Fut bol
Tur nu va s�’na ka t� la cak Bos tan c� sem tin -
de ki il kö� re tim okul la r� �öy le:

Bos tan c� �l kö� re tim Oku lu, 23
Ni san �l kö� re tim Oku lu, Bos tan c�
Ata türk �l kö� re tim Oku lu, Le man
Ka ya �l kö� re tim Oku lu, Me lih
�s fen di yar �l kö� re tim Oku lu,
Hak k� De �er �l kö� re tim Oku lu,
Koz ya ta �� �l kö� re tim Oku lu,
M. Mih ri ban Boy san �l kö� re tim
Oku lu, Me di ha Tan sel �l kö� re -
tim Oku lu, Meh met Ka ra man -
c� �l kö� re tim Oku lu. 

Bad min ton Genç ler �am pi yo na s�’nda
so nuç lar bel li ol du. 26 Ni san 2012 ta -
ri hin de Hay dar pa �a Li se si Sü rey ya

Ka ya çe tin Spor Sa lo nu’nda Tek er kek ler,
Tek k�z lar, Çift er kek ler, Çift k�z lar ka te go ri -
le rin de dü zen le nen Bad min ton Genç ler
�am pi yo na s�’n�n so nuç la r� �öy le:
� Tek er kek ler
1.NA ZIM DE LEN
2.SE LA HAT T�N DE M�R
3.ONUR MA C�T
3.ÖMER AL TIN KÖP RÜ
� Tek k�z lar
1.ÖZ GE ÖZER
2.KA DER ORAL

3.GÜL SE M�N KIR CA
3.SE LEN GÜ NEY
� Çift er kek ler
1.NA ZIM DE LEN -
ÖMER AL TIN TOP
2.SE LA HAT T�N DE M�R-
ULA� DA� LI
3.TU� RA SE MER C� O� LU-
TAH S�N �E H�T
3.AR�F ÇA LI� KAN-
O�UZ HAN MA NAV
� Çift k�z lar
1.ÖZ GE ÖZER-SE LEN GÜ NEY
2.GÜL SE M�N KIR CA-
KAR DE LEN DU RAN

Av ru pa Tri at lo nu EM�N EL LER DE

Bostancıspor Kulübü’nün
düzenleyece�i 19 Mayıs Gençlik

Futbol Turnuvası’nda çocuklarımızla
gurur duyaca�ız.

Bostancıspor’dan 19 Mayıs
Gençlik Futbol Turnuvası

SPOR sayfalarında yayınlanan haber adetlerine
göre, Nisan ayında en çok haberde ismi geçen

spor kulübünün Fenerbahçe oldu�u ortaya çıktı.
Medya Takip Ajansı Interpress tarafından her ay

hazırlanan raporda, sarı-lacivertli kulübün
faaliyet gösterdi�i tüm spor dalları dahil, toplam

10 bin 957 haberinin yayınlandı�ı belirlendi.
�kinci sırada 8 bin 881 haber ile  Galatasaray
bulunurken, Be�ikta� ise 8 bin 473 haberle

üçüncü oldu. Aynı listede Trabzonspor isminin
geçti�i 8 bin 221 haberle geçti�imiz

ay dördüncü sırayı alırken, Türkiye
Kupası’nda finale yükselen
Bursaspor 4 bin 36 haberle
be�inci oldu. Türkiye Süper

Ligi’nde yer alan ve Nisan ayında
3 bin haberi geçen kulüpler sırasıyla

Kayserispor ve Antalyaspor olurken,
Eski�ehirspor, Sivas ve Orduspor’da 2 bin 500

haberi a�an kulüpler arasında yer aldılar.
� FAT�H TER�M HABER�N Z�RVES�N�

BU AY DA BIRAKMADI
Aynı ara�tırmanın teknik direktörler

sıralamasında Galatasaray Teknik Direktörü
Fatih Terim, 1.663 haberle ilk sırada yer aldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman
1.304 haberle ikinci sırayı alırken, Trabzonspor
Teknik Direktörü �enol Güne� ise ay boyunca
toplam 1.129 haberde yer alarak üçüncü oldu.

Be�ikta�’ta Carvalhal’dan bo�alan teknik
direktörlük görevini yeniden devralan Tayfur
Havutçu, 987 haber ile dördüncü, Bursaspor

Teknik Direktörü Ertu�rul Sa�lam da
550 haberle be�inci sırayı aldı.

FENERBAHÇE
HABERDE DE ZiRVE YAPTI

Fenerbahçe Futbol takımı tribünde onlar sahada
Fenerbahçe Sportif Direktörü ve Teknik

Sorumlusu Aykut Kocaman ile Fenerbahçe
Profesyonel Futbol Takımı oyuncuları görme

engellilerin maçını izledi. Süper Final ve Türkiye
Kupası maçları heyecanını da yo�un tempo

içinde sürdüren Fenerbahçe futbol takımı, bir
yandan da sosyal ve sportif içerikli faaliyetlere de

duyarsız kalmıyor. Bu kapsamda kendilerini
ziyaret eden görme engelli sporcularla bir araya

gelen Teknik Direktör Aykut Kocaman ve
beraberindeki Fenerbahçe futbol takımı

oyuncuları, görme engellilerin maçını izledi ve
engelli sporcularla tanı�ıp, sohbet etti. Maçın

ardından görme engelli oyuncular ile Fenerbahçe
kafilesi hatıra foto�rafı çektirdi.

FENERBAHÇE FUTBOL TAKIMI TRIBÜNDE ONLAR SAHADA
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P�LATES YAPANLAR
NASIL BESLENMEL�?

PiLATES, vücutta s�rt ve kar�n kaslar�n�n e�it oranda
güçlenmesini sa�layarak üst iskelete daha fazla güç
kazand�rmay� amaçlayan ve bunu ba�ar�rken ayn�

zamanda zihin ve beden bütünlü�ü sa�lamak için nefes
unsurundan yararlanan bir egzersiz çe�idi olarak

tan�mlanabilir. Joseph Pilates taraf�ndan tan�mlanan bu
sistem, eskiden bir fizik tedavi metodu iken günümüzde

popülerlik kazanm�� bir formda kalma yoludur.
� Pilates, tok karna yap�lmamal�d�r. Pilatese uzun zaman

aç kalm�� olarak ba�lamakta sak�ncal�d�r. Hareketlerin
rahat yap�lmas�, kramp olu�mamas� ve kan �ekeri
dengesi aç�s�ndan en uygun olan� pilates yapmaya

ba�lamadan 1-1,5 saat öncesinden bir ö�ün tüketmektir.
� Pilates yap�lan süre boyunca birden yüksek

miktarlarda su içilmemelidir. Susad�kça yudum yudum
oda s�cakl���nda su tüketilmelidir.

� Pilates öncesi, karbonhidrat ve proteinden zengin
dengeli bir menü tüketilmelidir. Karbonhidrat olarak
beyaz �eker, beyaz un, pirinç gibi kan �ekerini h�zl�
yükselten karbonhidratlar tüketilmemelidir. Bunlar�n
yerine çavdar, tam bu�day ve yulaf ekmekleri veya

bulgur pilav� tercih edilebilir. Protein aç�s�ndan zengin
olan et, tavuk veya bal���n ise az ya�l� olanlar� �zgara da
pi�irilmi� olarak tercih edilebilir ya da et, tavuk ve bal�k

yerine peynir ve yumurta tercih edilebilir.
� Pilates; yüzme, ko�u, yürüyü�, tenis gibi yüksek

oranda kalori yakmay� sa�layan sporlardan de�ildir.
Enerji yakmaktan çok vücut kaslar�n�n çal��t�r�lmas�n� ve
güçlenmesini amaçlar. Bu nedenle pilates yapanlar�n

çok yüksek kalori almalar� uygun de�ildir, kilo almalar�na
yol açabilir. Kilolar�n� korumak isteyen pilates severlerin

yeterli ve dengeli beslenmesi, kilo vermek isteyen pilates
severlerin ise diyetisyen taraf�ndan ki�iye özel bir

zay�flama beslenme program� uygulamas� uygundur.
� Pilates yapanlar günlük ya�ant�lar�nda dengeli

beslenmeye özen göstermelidir. Dört ana besin grubu
olan süt ve süt ürünleri, et, tavuk ve bal�k gibi proteinden

zengin besinler, sebze-meyveler ve tam tah�l ürünleri
beslenme planlar�nda yeterli miktarda ve dengeli bir

�ekilde yer almal�d�r.
� Bilimsel ara�t�rmalarla, kaslar� güçlendiren egzersizler

sonras�nda ya�s�z süt tüketiminin kas kitlesinin
artmas�nda yard�mc� oldu�u belirlenmi�tir. Pilateste kas

güçlendirmeyi amaçlayan bir egzersiz çe�ididir.
� Zay�flamak isteyen Pilates severler de iki

beslenmelerinde 2 faktöre dikkat etmelidir. �lki, düzenli
kalsiyum minerali al�m�d�r. Kalsiyum mineralinin yetersiz

al�nmas� kilo verme sürecini yava�lat�r. Bu nedenle
günde 2 su barda�� az ya�l�/ya�s�z süt veya yo�urt

tüketilmesi önerilir. �kinci faktör ise omega-3 ya�
asitlerinin düzenli al�nmas�d�r. Bunun içinde haftada 2-3
kez bal�k tüketmek gereklidir. Pilatesin temel felsefesi

dengedir. Bu temelinde zihin ile beden aras�ndaki
dengeyi sa�lamak yer al�r. Zihin ve beden aras�ndaki
dengenin önemli bir parças� da sa�l�kl� beslenmektir.
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Geçti�imiz Pa zar gü nü ya p� lan
48.Cum hur ba� kan l� �� Tür ki -
ye Bi sik let Tu ru ne de niy le

Ba� dat Cad de si ve cad de ye ç� kan
ba z� yol lar hiç bir du yu ru ya p�l ma -
dan tra fi �e ka pa t�l d�. Ka d� köy lü ler,
sa at ler ce ka pa l� ka lan yol lar ne de niy -
le tra fik te zor an lar ya �a d�. Ka d� köy
Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz türk,
Cum hur ba� kan l� �� Tür ki ye Bi -
sik let Tu ru’nun Ka d� köy’de
ya p�l d� �� hal de il çe be le di ye
ba� ka n� ola rak ken di le ri ne
ha ber ve ril me di �i ni be lirt ti.
Öz türk, il çe be le di ye ba� ka -
n� ola rak Cum hur ba� ka n�’n�
kar �� la ma gö re vi ni da hi ye ri -
ne ge ti re me di �i ni kay de de -
rek �un la r� söy le di:

“Dün ya da ses ge ti ren,
Tür ki ye’nin ta n� t� m� için
önem li bir or ga ni zas yon
olan Cum hur ba� kan l� ��
Bi sik let Tu ru’nun �s tan bul
aya �� n�n bir k�s m� n�n Ka -
d� köy’de ya p�l ma s� bi zi ken tin be le di ye ba� ka n� ola rak
son de re ce mut lu edi yor. Bu tür bü yük or ga ni zas yon lar
ken te de �er ka tar. An cak bu tür or ga ni zas yon lar çok iyi
plan lan ma l�, di �er va tan da� lar ma� dur edil me me li.
Ön ce ki y�l lar da bu or ga ni zas yon için be le di ye mi ze de
bil gi ve ril mi� ti. Biz pan kart ça l�� ma s� ya pa rak, sms
ata rak ve Ga ze te Ka d� köy’de bü yük bir ha ber ya pa rak,
Ka d� köy lü le ri ka pa l� yol lar ko nu sun da uyar m�� t�k. Ge -
çen y�l �i ka yet ol ma dan or ga ni zas yon ba �a r�y la ger çek -
le� ti ril mi� ti. An cak bu y�l prob lem ne re den kay nak lan -
d�y sa be le di ye mi ze ve ba na hiç bir �e kil de ka pa t� la cak
yol lar ko nu sun da bil gi ve ril me di. Ba� dat Cad de si,  �s -
tan bul Bü yük �e hir Be le di ye si’nin so rum lu luk ala n�n -
da. Tra fi �e ka pa t�l ma ka ra r� n� da Ula ��m Ko or di nas -
yon Mü dür lü �ü ve ri yor. Bi sik let Fe da ras yo nu ve �s tan -
bul Va li li �i bu or ga ni zas yo nun sa hi bi. An cak biz de
Ka d� köy Be le di ye si ola rak bu or ga ni zas yon dan ha ber -
dar edil me liy dik. Va tan da� lar bun la r� bil me di �i için
hak l� ola rak tra fik te ma� dur ol duk la r� için �i ka yet le ri ni
bi ze bil dir di ler. Ni ka h� na ye ti �e me yen, has ta s� n� has te -
ne ye gö tü re me yen ler hak l� ola rak tep ki gös ter di, ma� -
dur ol du. Cum hur ba� kan l� �� Bi sik let Tu ru ku pa s� n�
ver mek üze re Ka d� köy’e ge len Cum hur ba� ka n� Sa y�n
Ab dul lah Gül’ü ken tin be le di ye ba� ka n� ola rak ve ev -
sa hi bi s� fa t�y la da hi  kar �� la ya ma d�m. Cum hur ba� kan -
l� �� Ge nel Sek re ter li �i’ne bu du ru mu ve üzün tü le ri mi -
zi bil dir dik. Önü müz de ki y�l Ka d� köy lü le le rin ay n� s� -
k�n t� y� ya �a ma ma s� için ön lem ler ala ca ��z.”

Özel ALEV Okulları tarafından düzenlenen
“8. Geleneksel Çocuklar Orienteering
Yarı�ması”; 25 okul ve kulüpten 394
ö�rencinin katılımıyla gerçekle�ti.

Yarı�mada Alev Okulları, bireysel olarak 6
madalya, takım olarak 3 kupanın sahibi

oldu. Di�er illerden de çok sayıda
sporcunun katıldı�ı yarı�mada

�stanbul’dan derece kazanan sporcuların
sayısının a�ırlıkta olması da dikkat çekici
bir geli�me olarak göze çarptı. Özel Alev

Okulları Ömerli Kampüsü’nde gerçekle�en
yarı�ma; Türkiye’de sadece ilk ve orta

dereceli okul ça�ı ö�rencilerine yönelik
uluslararası ilk ve tek orienteering yarı�ı
olma özelli�ini sekiz yıldır koruyor. Özel
Alev Okulları, “8. Geleneksel Çocuklar
Orienteering Yarı�ması”na �lkö�retim
Okulu ve Lise ö�rencileriyle katılım

sa�ladı. 12 farklı kategoride
gerçekle�tirilen orienteering yarı�masında;
dereceye giren sporculara ferdi kategoride

madalya ve hediyeler verilirken okullara ise
kupa takdim edildi. Alev’li sporcular; 9

kategoride, 3 birincilik, 1 ikincilik, 2
üçüncülük madalyası almaya hak kazandı.

Ö�renciler, takım olarak ise Özel Alev
Okulları’na 3 kategoride 1 birincilik,  2

üçüncülük kupası kazandırdılar.
Yarı�mada ayrıca, orienteering sporunu

te�vik etmek amacıyla 8 ya� altı
ö�rencilerin katılabilece�i bir parkur

olu�turuldu. Ö�rencilere do�ayı
sevdirmeyi, do�ada spor yapma

alı�kanlıkları kazandırmayı ve çocukların
kendine güven, çevreye farklı bakma,

karar verme, hatalarla mücadele etme gibi
yetilerini geli�tirmeyi amaçlayan

orienteering sporu, atletik yapının, harita
okuma ve hızlı karar verebilme

meziyetlerinin bile�imini gerektiriyor.
Orienteering sporu, uluslararası

orienteering haritasına sahip ilk ve tek okul
olan Özel Alev Okulları’nda e�itim olarak

2004 yılından bu yana uygulanıyor. 
FERD�LER:

ERKEKLER 10 YA� KATEGOR�S�:
1. Kerem ÜNAL - ÖZEL ALEV �O -
�stanbul        
2. Berkan HAT�PO�LU ÖZEL ALEV �O
– �stanbul

ERKEKLER 14 YA� KATEGOR�S�
1. Aytek SAV-ÖZEL ALEV �O – �stanbul

ERKEKLER 16 YA� KATEGOR�S�
1. Murat CEMALO�LU-ÖZEL ALEV
L�SES� - �stanbul    

2. Hikmet Ödül ÖZÇEL�K - HAYDARPA�A
AND. L�SES� – �stanbul
3. Ege �AH�N-ÖZEL ALEV LISES�  -
�stanbul    

ERKEKLER 18 YA� KATEGOR�S�
3. Harun KESK�N - ÖZEL ALEV L�SES�  -
�stanbul    

KIZLAR 12 YA� KATEGOR�S�
1. Aybüke �rem TUNCEL-
K. SÖ�ÜTLÜÇE�ME �O – �stanbul
KIZLAR 14 YA� KATEGOR�S� 
2. Esnanur MASAT
K. SÖ�ÜTLÜÇE�ME �O – �stanbul

TAKIMLAR:
ERKEKLER 10 YA� KATEGOR�S�

1. ÖZEL ALEV �O - �stanbul 
2. K. SÖ�ÜTLÜÇE�ME �O - �stanbul 

ERKEKLER 12 YA� KATEGOR�S�
2. ZÜBEYDE HANIM �O - �stanbul

ERKEKLER 14 YA� KATEGOR�S�
3. K. SÖ�ÜTLÜÇE�ME �O - �stanbul 

ERKEKLER 16 YA� KATEGOR�S�
1. KABATA� L�SES� - �stanbul
3. ÖZEL ALEV L�SES� - �stanbul

ERKEKLER 18 YA� KATEGOR�S�
2. KABATA� L�SES� - �stanbul
3. ÖZEL ALEV L�SES� - �stanbul

KIZLAR 10 YA� KATEGOR�S�
2. K. SÖ�ÜTLÜÇE�ME �O - �stanbul 

KIZLAR 12 YA� KATEGOR�S�
2. BEYKOZ �SHAKA�A �O - �stanbul

KIZLAR 14 YA� KATEGOR�S�
2. K. SÖ�ÜTLÜÇE�ME �O - �stanbul

Orienteering’te İstanbul başarısı

Bos tan cıs por Ku lü bü 
yö ne ti ci si �s ma il Ali ba�

48.Cumhurba�kanlı�ı
Türkiye Bisiklet Turu

nedeniyle Ba�dat
Caddesi ve caddeye
çıkan bazı yollar hiç

bir duyuru
yapılmadan trafi�e

kapatıldı. 

CADDE KAPATILDI,
BELED�YEYE

HABER VER�LMED�
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●  Ar zu �� GÜ ZAR

Ka d� köy Kay ma kam l� ��, Ka d� köy �l çe Mil li
E�i tim Mü dür lü �ü ta ra f�n dan bu se ne 6.s�
dü zen le nen “Atar ken �yi Dü �ün, Ge ri Dö -

nü �üm” ko nu lu 6. genç lik sem poz yu mu ger çek -
le� ti ril di.

Çev re E�i tim Pro je si kap sa m�n da, 27 Ni -
san Cu ma gü nü Ka d� köy Halk E�i tim Mer -
ke zi'nde ya p� lan sem poz yum da amaç ge ri
dö nü �üm ko nu sun da ilk ve or ta ö� re tim ö� -
ren ci le ri ni bil gi len dir mek. 

Aç� l�� ko nu� ma la r�y la ba� la yan sem poz yum -
da, okul lar ge ri dö nü �üm ko nu sun da su num lar
yap t� lar, dra ma gös te ri si yap t� lar, okul ko ro la r�
da çev re �ar k� la r� ses len dir di.

� ÇEV RE �Ç�N YA RI� TI LAR
Sem poz yum da ay r� ca “Çev re miz Ka d� -

köy” ko nu lu fo to� raf ya r�� ma s�n da de re ce ye
gi ren ö� ren ci le re ödül le ri da �� t�l d�. 4 ka te go -
ri de ya p� lan ya r�� ma da ödül alan lar �öy le:
• Fo to� raf ka te go ri si
1.lik ödü lü: �ey ma Ayaz (Su adi ye Ha c� Tar -
man Li se si)
2.lik ödü lü :  Fev zi An�l Da n�� (Göz te pe �h -
san Kur �u no� lu Ana do lu Li se si)
3.lük ödü lü : Berk Ba r�� Öz men (Ka d� köy Ana do lu Li -
se si)

• Re sim ka te go ri si
- �l kö� re tim da l� ödül le ri:
1.lik ödü lü: Ça� la Sa �� ro� lu (Ni han I��k
�l kö� re tim Oku lu)
2.lik ödü lü: Can su Çi çek (Nu ret tin Tek san
�l kö� re tim Oku lu)
3.lük ödü lü: Fur kan Tel li o� lu (Fa ik Re �it
Unat �lk Ö� re tim Oku lu) 
- Or ta ö� re tim da l� ödül le ri:
1.lik ödü lü: Bu� ra Çi çek (Fe ner bah çe Li se si)
2.lik ödü lü: �rem Ünal (Mus ta fa Saf fet Ana -
do lu Li se si)
3.lük ödü lü: Se na Koç (Göz te pe �h san Kur �u -

no� lu Ana do lu Li se si)
• Gü zel ve An lam l� Söz ler ka te go ri si:
3.lük: Mer yem Öz de mir (Hü se yin Ayaz
�l kö� re tim Oku lu) 
2.lik �kin ci lik ödü lü: Ka an Bir man (Özel
Do �u� Ana do lu Li se si)
1.lik ödü lü: Ka dir can Di var c� (Özel Do �u�
Ana do lu Li se si)
• Afi� ve Slo gan ka te go ri si:
3.lük ödü lü: Di la ra Kay mak (Özel Ba r�� �l -
kö� re tim Oku lu)
2.lik ödü lü: Ömer Fa ruk Ra miz (Ka z�m Ka ra -
be kir �l kö� re tim Oku lu)

1.lik ödü lü:  Ni sa Nur Y�l d� r�m (Bos tan c� Ata türk �l -
kö� re tim Oku lu) 

Bahar havasını ya�adı�ımız bugünlerde, baharın müjdecisi erguvanlar da �stanbul’un dört bir yanını sardı...
�stanbullulara oldu�u kadar yabancı turistlerin de ilgi oda�ı haline gelen bu güzel çiçekler, hem izleyenlere

ne�e veriyor hem de sayfamızda gördü�ünüz gibi muhte�em foto�raf kareleri olu�turuyor... Üstelik
sadece erguvanlar da de�il, binbir çe�it çiçekler tüm güzellikleriyle park ve bahçelerde ziyaretçilerini
bekliyor. Siz de erguvan vakti geçmeden, bahar çiçekleri solmadan  yolunuzu bir gün Bo�az’a ya da

Kadıköy’ün güzel parklarından birine dü�ürüp, bu güzelli�e ortak olabilirsiniz...

Foto�raf: Mustafa SÜRMEL�

İSTANBUL’DA ERGUVAN ZAMANI...

ATARKEN �Y� DÜ�ÜN!
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