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Asl� AYHAN
� Yazısı 10’da

Allah’�n hazinesi
geni�tir. Dileyen

kullar�na
dilediklerini verir.

Çünkü O
dünyada mevcut

tüm nimetleri
kullar� için
yaratm��t�r. 

�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

Sanatçıyı düşman ilan
etmek ne demek?

Türkiye’nin bugün �ekil
ve anlamdaki sahne
sanatlar�yla tan��mas�
yakla��k yüz elli y�ld�r.
Avrupa ülkelerinde ise

bu sanatlar�n
olgunla�m�� halleriyle
15. yüzy�ldan beri icra

edildi�i biliniyor. 

DUALARINIZ

Hiçbir toplumda
‘yüksek sanat’�n
al�c�s� ço�unluk

de�ildir. Zaten bu
yüzden

ço�unlu�a hitap
eden sanat

eserleri ayr� bir
kategoridedir:

‘Popüler sanat’. 

SAHNE SANATLARI
VE DEVLET

�� 3. Sayfada

Kad�köylü genç sinemac�lar �brahim ve Yusuf
Güler'in ilk filmi ‘Öz Hakiki Karakol’,

Osmanl� döneminin me�hur
üçka��tç�lar�ndan Eyüplü Halit’in

efsanelerle dolu doland�r�c�l�k hikâyesini
beyaz perdeye ta��yor.
18 May�s’ta vizyona girecek

olan filmde, Erdal Bakkal
rolüyle gönüllere taht

kuran Cengiz Bozkurt,
sahte bir karakolun
çakma komiserini

canland�r�yor. 
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�STANBUL Kültür Sanat Vakfı
tarafından düzenlenen 18. �stanbul

Tiyatro Festivali, 10 Mayıs-5 Haziran
tarihleri arasında izleyicilere zengin

bir program sunuyor. Kadıköylü
tiyatroseverler de festival kapsamında
sahnelenecek oyunları CKM, Haldun
Taner Sahnesi ve Oyun Atölyesi’nde

izleyebilecek. � Sayfa 6’da
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��YERLER� mühürlenen oto galeri sahipleri
Kadıköy Belediyesi önünde eylem yaparak,

Belediyenin kendilerine yer göstermesi için ısrar
ederken, Kadıköy Belediyesi yetkilileri ise �stanbul
Valili�i’nin emrini uyguladıklarını, galericilere yer
gösterme sorumlulu�unun �stanbul Büyük�ehir

Belediyesi’nde oldu�unu belirttiler. � 3’te

18. İstanbul Tiyatro Festivali başlıyor!BELEDiYE KARARLI
oto galericiler eylemde

�� Haberi 11. Sayfada

Deniz, Hüseyin, Yusuf
KADIKÖY’DE ANILDI

Deniz Gezmi�, Hüseyin �nan, Yusuf
Aslan, idam edili�lerinin 40. yılında

ülkenin dört bir yanında anıldı.
Kadıköy'de Mücadele Birli�i

Platformu tarafından organize
edilen anma mitinginde
yüzlerce ki�i mücadele

sözü verdi.
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Sosyal belediyecilik hizmetleriyle öne çıkan Kadıköy
Belediyesi'nin kadınlara özel olarak sa�lık hizmeti sundu�u
Mamografi ve Kadın Sa�lı�ı Merkezi’nin resmi açılı�ı yapıldı.

CHP Genel Ba�kanı Kemal Kılıçdaro�lu’nun e�i Selvi
Kılıçdaro�lu’nun açtı�ı merkezden tüm Kadıköylü kadınlar

ücretsiz olarak yararlanabiliyor. Törende Kadıköy Belediyesi’nin
yeni Kadın Konukevi’nin de açılı�ı gerçekle�tirildi. 

Dumlupınar Mahallesi’nde açılan Zehra-Mustafa Yüksel Mamografi Kadın
Sa�lı�ı Merkezi’nde en son teknolojik cihazlarla ücretsiz hizmet veriliyor.

HAYD� KADINLAR MAMOGRAF�’YE!

BU MERKEZ KADINLARA
ÜCRETSIZ

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

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

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

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

658 00 15

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

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

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

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

KADIKÖY BELEDİYESİ
GÖ NÜL LÜ MER KEZLERİ

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

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

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

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

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

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

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

0216 337 95 25
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KA DI KÖY’DEN
● �ENL�K
� Mar ma ra Üni ver si te si Ba har �en lik le ri
Mar ma ra Üni ver si te si Ö� ren ci Kon se yi ta ra f�n dan dü -
zen le nen y� l�n en renk li et kin li �i Mar ma ra Üni ver si te si
Ge le nek sel Ba har �en li �i, 14 Ma y�s Pa zar te si sa ba h�
ba� l� yor. Göz te pe Kam pü sü’nde ger çek le �e cek �en lik,
üni ver si te li le re 6 gün sü ren do yum suz bir mü zik ve e� -
len ce �ö le ni ya �a ta cak. Fes ti val de 14 Ma y�s’ta MFÖ,
15 Ma y�s’ta Mo del, 16 Ma y�s’ta Hay ko Cep kin, 18 Ma -
y�s’ta Gök çe ve 19 Ma y�s’ta �eb nem Fe rah can l� per -
for man s�y la sah ne ala cak. Ün lü �ar k� c� lar, grup lar ve
DJ’le rin sah ne ala ca �� fes ti val de, e� len ce li out do or
oyun la r� ile ödül lü ya r�� ma lar da dü zen le ne cek.
� Dün ya Ho ron Gü nü
Bu y�l “Öz gür lük ve A�k için Ele le” slo ga n�y la 7.si dü -
zen le ne cek olan Dün ya Ho ron Gü nü’nde bir çok �e hir -
de ay n� gün bin ler ce in san ho ro na du ra cak. 20 Ma y�s
Pa zar gü nü ya p� la cak et kin lik sa ye sin de a�k ve öz gür -
lük le riy le ho ron sev da l� la r� ba� ka hiç bir et ken ol mak s� -
z�n sa de ce ho ro na dur mak için bir ara ya ge le cek. Her
y�l, Ma y�s ay� n�n üçün cü haf ta s� Pa zar gü nü ge le nek sel
ola rak kut la nan “Dün ya Ho ron Gü nü” ilk ola rak Ka z�m
Ko yun cu’nun da ka t� l� m�y la 2005 y� l�n da dü zen len mi� ti.
Hiç bir ge lir kay g� s� ol ma dan, di li, di ni, ren gi ne olur sa
ol sun, her ke sim den, her gö rü� ten, bel ki de bir bi riy le
hiç bir za man birara ya ge le me ye cek in san la r� “el ele”
tu tu� tur mak ama c�y la yo la ç� kan Ka zim Ko yun -
cu.Com’un bu ak ti vi te si ta ma men gö nül lü le rin ça ba la -
r�y la ger çek le� ti ri li yor. Bu y�l �s tan bul’da ho ro na du ru la -
cak me kân lar dan bi ri de Ka d� köy Se la mi çe� me Öz gür -
lük Par k�. Et kin lik sa at 16.00’da ba� la ya cak. 
� Ka dı köy Ki tap �en li �i
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 birara 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. 

● FESTiVAL
� Ba �ım sız! Fes ti val @ Du ni a
Bu y�l Ka d� köy’de il ki ya p� la cak olan Ba ��m s�z! Fes ti val,
mü zi �i ni ken di im kân la r�y la ya p�p ara c� ol ma dan pay la -
�an grup la r� bir ara ya ge ti ri yor. 9-12 Ma y�s ta rih le ri ara -
s�n da Ka d� köy’ün al ter na tif me kân la r�n dan Du ni a’da
ger çek le �e cek fes ti va lin haf ta so nu prog ra m� �öy le: 11
Ma y�s Cu ma-Ha lim den Ko nan An lar, Ha mer vah ve To -
ro. 12 Ma y�s Cu mar te si-Pal So ka �� Ço cuk la r�, Esas
Ço cuk, Reh ber. Gi ri�: 15 TL 216 336 75 05

● F�LM GÖSTER�M�
� Sa ba hat tin Ali “Sa bah Yıl dı zı” Bel ge se li
1907’de Ar di no’da dün ya ya ge len Sa ba hat tin Ali’nin
ya �am öy kü sü nü an la tan bel ge sel Sa ba hat tin Ali’nin
ede bi yat ç� yö nü nü, si ya sal dü �ün ce le ri ni, fai li meç hul
ci na ye ti ni göz ler önü ne se ri yor. Tür ki ye’nin 1930-1940
y�l la r� n�n çal kan t� l� dö nem le ri ne gön der me de ya pan
“Sa bah Y�l d� z�”, Ka d� köy’de Cad de bos tan Kül tür Mer -
ke zi’nde se yir ciy le bu lu �u yor. 11 Ma y�s Cu ma sa at
20.00’de ya p� la cak gös te rim son ra s� fil min yö net me ni
Me tin Av daç’la bir söy le �i ger çek le� ti ri le cek
� Emek Si ne ma Gün le ri
Emek Si ne ma s�’n�n ru hu nu ta �� yan Emek Si ne ma Gün -
le ri, “ka d�n film le ri” se ri siy le de vam edi yor. Ka d�n la ra
adan m�� l� ��y la ha t�r la nan, ka d�n va ro lu �u nu ve so run la -
r� n� ev ren sel ba� lam da i� le yen, Türk ve Dün ya Si ne ma -
s�’n�n ba� ya p�t la r� Emek Sah ne si’nde per de ye yan s� -
yor. At�f Y�l maz’dan “Asi ye Na s�l Kur tu lur?”, Tunç Ba -
�a ran’dan “Uçurt ma y� Vur ma s�n lar”, Cla ude Chab -
rol’dan “Bir Ka d�n Me se le si” ve Ing mar Berg man’dan
“Per so na”, Emek Sah ne si’nde si ne ma se ver ler le bu lu -
�u yor. Gös te rim ler 15 Ma y�s Sa l� ve 16 Ma y�s Çar �am -
ba gün le ri sa at 12.00’de ba� l� yor. 0216 545 73 76

● T�YATRO
� Be ni Ye ni den Sev
Alp hon so Pa so’nun öl me den ön ce yaz d� �� 100. ve son

oyu nu olan Be ni Ye ni den Sev; in ce, e� len ce li, a�k üze -
ri ne de rin ba k�� lar la do na t�l m�� bir oyun. Ev li li �e, a�k ol -
gu su na, fark l� ku �ak la r�n ba k� ��n dan yo la ç� kan Pa so,
in san ili� ki le ri ni dan tel gi bi örü yor. A� k�n, tut ku nun, sev -
gi nin çe �it li yüz le ri ile k�s kanç l�k ve tut ku lar üze ri ne ku -
ru lu oyun da Ali Poy ra zo� lu, Bü lent Ka ya ba� ve Ne ri -
man U�ur ba� rol le ri pay la �� yor. “Be ni Ye ni den Sev”, 19
Ma y�s Cu mar te si 20.30’da Ka d� köy Be le di ye si Cad de -
bos tan Kül tür Mer ke zi’nde iz le ne bi lir. 
� Ben Ber tolt Brecht- Ka ba re
Ça �� m� z�n en bü yük ya zar la r�n dan bi ri olan Ber tolt
Brecht’in �i ir, �ar k� ve öy kü le rin den Gen co Er kal’�n
uyar la d� �� mü zik li ka ba re oyu nun da; Kurt We ill, Hans
Eiss ler, Pa ul Des sa u ve Sar per Öz san’�n mü zik le ri e� li -
�in de dün ya n�n dü ze ni, ka d� n�n ko nu mu, sa va� ve ba -
r�� gi bi ko nu lar da bir yol cu lu �a ç� k� yo ruz. Gen co Er -
kal’�n yö ne tip oy na d� �� oyun da Tü lay Gü nal da us ta ya
e� lik edi yor. Ben Ber tolt Brecht, 12 Ma y�s Cu mar te si
20.30’da Ka d� köy Be le di ye si Koz ya ta �� Kül tür Mer ke -
zi’nde. 
� Kı sa Çöp
Bi lin çal t� m� za da ya t� lan ya ban c� film le ri dü �ü nün bir;
dai ma iyi ler ka za n�r, hak eden ga lip ge lir, ça l� �an zen -
gin olur. Pe ki, ger çek te ha yat böy le mi dir? Her za man
uzun çö pü biz çe ki yor sak, k� sa ki me ka l� yor o za man?
“Ah! Ke� ke se nin ye rin de ben ol say d�m” di yen ve k� sa
çö pü çe ken le rin öy kü sü. �s tan bul Ko me di Ti yat ro -
su’nun sah ne ye koy du �u oyun, 17 Ma y�s Per �em be
20.30’da Koz ya ta �� Kül tür Mer ke zi’nde iz le ne bi lir. 
� Fi ra ri
�i li’de ki as ke ri dar be son ra s�n da bas k� lar de vam eder -
ken gö zal t�n da tu tuk lu in san la r�n di re ni �i kar �� s�n da
ege men s� n� f�n in san la r� n�n da ken di le riy le yüz le� mek
zo run da kal ma la r� n�n an la t�l d� �� oyun Ekin Sa nat Ti yat -
ro su ta ra f�n dan sah ne le ni yor. +13 iba re siy le oy na nan
“Fi ra ri”, 11 Ma y�s Cu ma 20.30’da ve 2 Ha zi ran
20.30’da Ka d� köy Be le di ye si Ha lis Kurt ça Kül tür Mer -
ke zi’nde iz le ne bi lir. 
� Kar man Çor man
Müm taz �� bi lir son de re ce var l�k l� bir i�a da m� d�r. Bir gün
sa ba h�n kö rün de ya n�n da ça l� �an Fet hi Gü ven ma a�� na
zam is te mek için ge lir çün kü zen gin bir k� z� ba ba s�n dan
is te ye cek tir. “�u an ka zan d� ��m pa ra ev le ne ce �im k� z�
mut lu et me ye yet mez” der. Oy sa is te di �i k�z Müm taz
be yin k� z� d�r. Ve de va m� n� iz ler ken gül mek ten ken di ni zi
ala ma ya cak s� n�z. Oyun, 12 Ma y�s Cu mar te si 20.30’da
Ka d� köy Be le di ye si Ba r�� Man ço Kül tür Mer ke zi’nde. 
� Por ta kal Çi çe �i Su yu
Ev li çift ler Da vid ve Cathy Lar son ile Brad ve Beth Yo -
ung qu ist, ço cuk la r� ile bir lik te nis pe ten hu zur lu bir ka -
sa ba olan Min ne so ta, Pi ne City’de ya �a mak ta d�r lar.
Da vid ve Beth, pla to nik bir a� k� y�l lar ca mu ha fa za et tik -
ten son ra, fe la ket le so nuç la na cak bir ili� ki ye ad�m atar -
lar. Her iki ev li li �in de yo �un ve ac� l� bir sü reç te çö zü lü -
�ü nü iz le di �i miz “Por ta kal Çi çe �i Su yu”nda, her kes
için k� r�l gan ama da ha ger çek bir ha ya t�n ba� lan g� c� na
ta n�k l�k ede riz. Ti yat ro Fo ra’n�n sah ne le di �i oyun 13, 20
ve 27 Ma y�s gün le ri sa at 15.30’da Ka d� köy Be le di ye si
Ba r�� Man ço Kül tür Mer ke zi’nde iz le ne bi lir. 
� Ev ci lik Oyu nu
Meh med Ba ya z�d Li se si Ti yat ro Ku lü bü & BMKM’nin
bir y�l l�k ha z�r l� �� so nun da sah ne ye koy du �u Ev ci lik
Oyu nu, ilk kez se yir ciy le bu lu �u yor. Ada let A�a o� -
lu’nun ese rin den ti yat ro ya uyar la nan oyu nu En ver Y�l -
maz yö ne ti yor, Ne ba hat Ta ça lan ise da n�� man ö� ret -
men lik ya p� yor. Oyun da Meh med Ba ya z�d Li se si ö� -
ren ci le ri �s ma il �am, Fe rit Ars lan, �l kay Du man, Si nem
Er ta�, Hül ya Ayaz, Si bel Boz te pe, �ük ri ye Uz, Mu ham -
med Gür çay, Han de Uz, Me lek Öz de mir, Le vent Ma ral,
Cem re Me �e, Han dan Ça k�r, Gök han H� zar c�, Ce mil
Sön mez rol al� yor. Üc ret siz ola rak sah ne le ne cek Ev ci -
lik Oyu nu, 15 Ma y�s Sa l� sa at 14.00’te Ba r�� Man ço
Kül tür Mer ke zi’nde iz le ne bi lir. Oyu nu ay r� ca 22, 24 Ma -
y�s sa at 20.00’de ve 2 Ha zi ran 19.00’da da iz le ye bi lir -
si niz. 
� Si nek Ka dar Ko cam Ol sun Ba �ım da Bu lun sun
Bey koz E� ti me Des tek Der ne �i, Su na Kes kin, Öz ge
Öz berk, Oya �n ci, Duy gu Ye ti�, Öz lem Ça kar, �i rin Se -
vinç ve tek er kek ola rak Vey sel Di ker’in rol al d� �� “Si nek
Ka dar Ko cam Ol sun Ba ��m da Bu lun sun” oyu nu nu,

burs lu ö� ren ci ler ya ra r� na iz le yi ciy le bu lu� tu ru yor. 15
Ma y�s Sa l� sa at 20.30’da Acar kent Do �a Ko le ji Ti yat ro
Sa lo nu’nda sah ne le ne cek oyu nun tüm ge li ri ö� ren ci le -
re burs ola rak ve ri le cek. Ay r�n t� l� bil gi ve re zer vas yon
için Ha ti ce Ka ya: 0532 212 77 55

● KONSER
� Beh zat Ger çe ker ve En be Or kes tra sı Kon se ri
�ef li �i ni Beh zat Ger çe ker’in yap t� �� or kes tra Tür ki -
ye’den ve yurt  d� ��n dan bir çok önem li mü zis ye ni bün -
ye sin de ba r�n d� r� yor. En be Or kes tra s�, ope ra ar ya la r�n -
dan na po li tan ha fif mü zi �e, özel so list le rin e� li �in de yo -
rum la d� �� Fran s�z �an son lar ve vals ler den la tin mü zik -
le re; Ar jan tin tan go la r�n dan caz ve co untry eser ler den,
ün lü mü zi kal ler den ya ban c� ve Türk çe pop mü zi �i ne
uza nan ge ni� re per tu va r�y la din le yi ci le ri ni ben zer siz bir
mü zik yol cu lu �u na ç� ka r� yor. Kon ser, 13 Ma y�s Pa zar
18.00’de Ka d� köy Be le di ye si Cad de bos tan Kül tür Mer -
ke zi’nde. 

� Al do Ra go ne Pi ya no Re si ta li
�tal yan Pi ya nist Al do Ra go ne zih ni ni ve ru hu nu, ha ya t�n
kar ma ��k l� �� ve gü zel li �i ni mü zi �in kar ma ��k ve duy gu -
sal di li ni kul la na rak an lat ma ya ada m�� t�r. Bü yük bes te -
ci ler le ile ti �im kur mak ta ola �a nüs tü bir ye te ne �e sa hip
pi ya nist Al do Ra go ne, se yir ci si ni ya ra t�m la r�y la bü yü ler.
The So ut hern Ga zet te ta ra f�n dan “Yük sek ka li te ses ve
vir tü öz” �ek lin de yo rum la nan Ra go ne, Bach’dan Vil la
Lo bos’a, Franck’tan Dal la pic co la’ya, Cho pin’den Scri -
abin’e ka dar olan ge ni� re per tuv ar�y la iz le yi ci le ri ne et -
ki le yi ci bir dün ya tu ru yap t� r� yor. Al do Ra go ne Pi ya no
Re si ta li, 16 Ma y�s Çar �am ba 20.00’de Ka d� köy Be le di -
ye si CKM’de din le ne bi lir. 
� Jazz-�st. Qu ar tet
Gru bun so lis ti Ha lit Tur gay’�n, ye rel ez gi ler le, ev ren sel
bir bo yut ka zan d�r d� �� “Türk Ça y� Caz Sui ti” ad l� ese ri
CKM’de ilk kez ses len di ri le cek. Kon ser 18 Ma y�s Cu -
ma sa at 20.00’de. 
� Tay lan Er ler Jazz Qu ar tet
Tay lan Er ler eki biy le bir lik te yi ne gü zel bir caz ak �a m� -
na im za ata cak. Kon ser 16 Ma y�s Çar �am ba 20.00’de
Ka d� köy Be le di ye si Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi’nde. 
� Ru hi Su 100. Yıl Et kin lik le ri
Us ta n�n 100. Do �um gü nü çe �it li et kin lik ler le kut la n� -
yor. Bu et kin lik ler den bi ri de Ba r�� Man ço Kül tür Mer -
ke zi’nde 15 Ma y�s Sa l� gü nü ger çek le �e cek. Ru hi Su
Dost lar Ko ro su’nun bir kon ser ve re ce �i et kin li �in ba� -
la ma saa ti 20.00.

● SERG�
� Ka dın Gö züy le Ha yat tan Ka re ler ‘12
Ana do lu Ha yat Emek li lik ta ra f�n dan ger çek le� ti ri len ve
bu y�l al t�n c� s� n�n ya p�l d� �� Ka d�n Gö züy le Ha yat tan Ka -
re ler ad l� fo to� raf ya r�� ma s�n da de re ce ye gi ren ça l�� -
ma lar, 10 Ma y�s-3 Ha zi ran ta rih le ri ara s�n da Te pe Na -
uti lus Al�� ve ri� Mer ke zi’nde ser gi le ni yor. Ya r�� ma ya
gön de ri len yak la ��k 5 bin ça l�� ma dan sa de ce 44′ünün
ser gi len me ye hak ka zan d� �� fo to� raf ya r�� ma s� ka d�n
öz gür lü �ü nü tem sil et me si aç� s�n dan dev bir pro dük si -
yon hâ li ne gel di.
� ‘Söz’den ‘Tu val’e Su nay Akın
Res sam Ha kan Di lek, be �in ci ki �i sel ser gi siy le, gü cü nü

di ze ler den, il ha m� n� renk ler den ala rak Tek sin Sa nat
Ga le ri’sin de sa nat se ver ler le bu lu �u yor. Sa nat ç�, ser gi -
sin de ki eser le ri için Su nay Ak�n’�n di ze le rin den  il ham
al d�. Her bir f�r ça dar be siy le in sa na, ço cuk lu �a, �s tan -
bul’a, ya �a m�n her an� na do ku nan eser ler ç�k t� or ta ya...
Ser gi, 8-22 Ma y�s ta rih le ri ara s�n da Göz te pe Par k� kar -
�� s�n da ki Tek sin Sa nat Ga le ri si’nde ge zi le bi le cek. 
0216 385 32 66
� Mo dern Ka na vi çe Ser gi si
�n ci Öz ka ya’n�n ka na vi çe yi mo dern ör nek ler ile ça l� �a -
rak ha z�r la d� �� ki �i sel ser gi si 14 - 21 Ma y�s ta rih le ri ara -
s�n da Ka d� köy Be le di ye si Ha lis Kurt ça Kül tür Mer ke -
zi’nde gö rü le bi lir. 0536 217 74 27
� Bi lin me yen Türk ler
Bah çe �e hir Üni ver si te si Ö� re tim Üye si ve Os man l� �m -
pa ra tor lu �u ta rih çi si He ath W. Lowry ta ra f�n dan ka le -
me al� nan ve An ka ra’ya ge len Ame ri ka l� ga ze te ci Cla -
ran ce K. Stre it’in not la r� ve fo to� raf la r�n dan yo la ç� k� la -
rak ha z�r la nan “Bi lin me yen Türk ler” ki ta b� fo to� raf la r� -
n�n özel ser gi si, 11-13 Ma y�s gün le ri ara s�n da Koz ya ta -
�� Kül tür Mer ke zi’nde gö rü le bi lir. 
� Biz den Bi ri le ri
Ec za c� Gül gün Çe tin ka ya’n�n “Biz den Bi ri le ri” ad l� re -
sim ser gi si, 12 Ma y�s Cu mar te si sa at 15.00’te Ka d� köy
Be le di ye si Ba� kan l�k Fua ye Sa lo nu’nda aç� l� yor. 
� �çe rik= �ç ten lik+�ç sel lik
Ne ri man �ai ro� lu ve Atöl ye Ar ka da� la r� Re sim Ser gi si
14-20 Ma y�s ta rih le ri ara s�n da Koz ya ta �� Kül tür Mer ke -
zi’nde gö rü le bi lir. Top lu luk, eser le rin de y�l la r�n ge tir di �i
ruh sal he ye can la r� ve duy gu la r� n�, za ma n�n ak� ��n da ki -
�i sel yo rum la r�y la; iç ten li �i, iç sel li �i ve es te tik seç ki le ri -
ni ka ta rak sa nat se ver le rin be �e ni si ne su nu yor.
� Ya �am dan…
Ha kan Es mer’in “Ya �am dan...” ad� n� ver di �i son ça l�� -
ma la r�n dan fark l� bo yut lar da 30 eser, 5 - 31 Ma y�s
2012 ta rih le rin de K� z�l top rak Sa nat Ga le ri si’nde Pa -
zar/Pa zar te si ha riç 12.00 - 19. 00 sa at le ri ara s�n da iz -
le ne bi lir.216 418 38 06
� Yi tir me ye lim...
Bil ge Akon Ki �i sel Re sim Ser gi si, 11-20 Ma y�s ta rih le ri
ara s�n da Koz ya ta �� Kül tür Mer ke zi’nde gö rü le bi lir
� Ço cuk Gö züy le Sa nat
Özel Alev Okul la r� 2011 – 2012 e�i tim ö� re tim y� l� bo -
yun ca ö� ren ci le rin yap t�k la r� eser le rin gü zel ör nek le rin -
den der le ne rek ha z�r la nan ser gi; se ra mik, cam, re sim,
üç bo yut gi bi ser best ve grup ça l�� ma la r� n� içe ri yor.
Ser gi, 8-16 Ma y�s ta rih le ri ara s�n da Cad de bos tan Kül -
tür Mer ke zi’nde gö rü le bi lir. 
� Mi mar Si nan Gü zel Sa nat lar Li se si
Yıl so nu Re sim Ser gi si
9, 10, 11, 12. s� n�f la r�n or tak ça l�� ma la r�n dan olu �an in -
san do �a s� ser gi sin de in sa n� te mel ala rak in sa n�n et ra -
f�n da ki dün ya dan çok için de ki dün ya y� sor gu la ma ya
yö ne le rek ruh hal le ri ni ar ka fon renk le ri ile bir le� tir me ye
ça l�� m�� lar d�r. Ser gi 13-19 Ma y�s ta rih le ri ara s�n da
CKM’de. 
� Se ra mik Ata türk Por tre le ri Ser gi si
�l ki 19 Ma y�s 2010 ta ri hin de Sam sun’da aç� lan, da ha
son ra �z mir ve An ka ra’da da yi ne le nen ser gi 20 fark l�
Ata türk por tre sin den olu �u yor. Fey han Ak �e ner Ba -
y�k’�n ta ma m� el ya p� m� se ra mik eser le rin den olu �an
ser gi 21 Ma y�s’a ka dar CKM’de gö rü le bi lir. 

● FOTO�RAF
� An ne le re Fo to� raf E�i ti mi
Ka d� köy Fo to� raf Mer ke zi en k�y met li le ri miz olan an ne -
le ri mi zi unut ma d�. Ka d� köy Fo to� raf Mer ke zi an ne ler
gü nü ne özel 4 sa at lik te mel fo to� raf e�i tim le ri dü zen li -
yor. 4 sa at te mel e�i tim, di le di �i ka dar �e hi ri çi uy gu la -
ma ya ka t�l ma f�r sa t� yüz de 50 in di rim li. E�i tim le re her
han gi bir fo to� raf ma ki ne si ile ka t� l� na bi lir.
0216 405 22 62

● SÖYLE��
� Ga ze te ci-Ya zar U�ur Dün dar ile
Söy le �i ve �m za Gü nü
Us ta ga ze te ci, te le viz yon cu ve ya zar U�ur Dün dar, “�yi
Uy ku lar Sa y�n Se yir ci ler” ad l� ye ni ki ta b�y la, Koz ya ta ��
Kül tür Mer ke zi’nde Ka d� köy lü le rin ko nu �u olu yor. 13

Ma y�s Pa zar gü nü sa at 15.00’de ba� la ya cak söy le �i nin
ar d�n dan U�ur Dün dar ki ta b� n�, okur la r� için im za la ya -
cak. 
� Ya zar Hıf zı To puz ile Söy le �i, �M ZA
Ya zar H�f z� To puz son ki ta b� ile il gi li 17 Ma y�s Per �em -
be gü nü sa at 13.30’da Cad de bos tan Kül tür Mer ke -
zi’nde okur lar la söy le �e cek ve on lar için ki ta b� n� im za -
la ya cak.
� Me sut Yar ile Söy le �i
Ün lü te le viz yon cu biz ler le “Me sut Yar’�m Ne re ye Git ti?”
isim li za y�f la ma, med ya ve TV hi kâ ye le ri üze ri ne e� len -
ce li bir söy le �i ger çek le� ti re cek. Söy le �i 12 Ma y�s Cu -
mar te si 15.00’te Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi’nde. 
� Prof. Dr. Os man Al tu� ile Söy le �i
Ka d� köy Kent Kon se yi, Prof. Dr. Os man Al tu�’un ko -
nu� ma c� ola rak ka t� la ca �� “as ga ri üc ret le ve emek li ma -
a� la r� ile ge çin me nin püf nok ta la r�” ko nu lu bir söy le -
�i ger çek le� ti re cek. Söy le �i 12 Ma y�s Cu mar te si sa at
14.00’te Ka d� köy Be le di ye si �eh re ma ne ti Bi na s�’nda. 

● ÇOCUK
� Tat lı Rü ya lar
Uy ku Ül ke si’nde, Pa di �ah Hor hor k� z� ve ül ke si için ma -
sal s� bir ma ce ra ya at� l�r. Bir bi rin den il ginç kuk la la r� m�z -
la ya rat t� �� m�z bu ma sal s� dün ya ya bü yük kü çük her ke -
si bek li yo ruz. Oyun 12 ve 20 Ma y�s sa at 13.00’te Ha lis
Kurt ça Kül tür Mer ke zi’nde. 
� Kü çük Ke di Tır tık
El le rin de ki sah te ha ri ta ya al da nan iki ka fa dar Kü çük
Ke di T�r t�k’la ar ka da� la r� n� oyun oy na d�k la r� ço cuk par -
k�n da giz li bir de fi ne ol du �u nu san mak ta d�r lar. De fi ne -
yi ra hat ça ara ya bil mek için ço cuk par k�n da ki her ke si
ora dan uzak la� t�r mak is ter ler. Kü çük Ke di T�r t�k ve ar -
ka da� la r� n�n iki ka fa da ra kar �� yap t�k la r� mü ca de le ko -
mik bir dil le an la t� l� yor. Oyun 13 Ma y�s Pa zar sa at
15.00’te Ha lis Kurt ça Kül tür Mer ke zi’nde iz le ne bi lir. 

KA DI KÖY DI �IN DAN
● KONSER
� Er kan O�ur&Mi ka il As lan Çem-i Dil Kon se ri
Ens trü man la r� ve yo rum la r�y la ye ni ka p� lar açan iki us ta
mü zis yen Er kan O�ur ve Mi ka il As lan, 12 Ma y�s’ta or -
tak pro je le ri Çe�m-i Dil ile Aya �ri ni’de bir ara ya ge li yor.
Ka lan Mü zik’in 20. Ku ru lu� Y� l� Et kin lik le ri çer çe ve sin de
ger çek le� ti ri le cek olan kon ser de Er kan O�ur ve Mi ka il
As lan bir bir le ri nin ta n� nan tür kü le ri ni bir lik te yo rum lar -
ken, Ana do lu ge le nek sel mü zik le ri ni ve de yi� le ri ni, ken -
di bes te le ri ni ye ni bir so luk la ye ni den ele al� yor. Kon se -
rin ba� la ma saa ti 20.00. 0212 251 19 43
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AJANDASIAJANDASIAJANDASIAJANDASIAJANDASIAJANDASI
Kad›köy’de gerçekle�tirilen etkinliklerinizin Gazete Kad›köy Kültür Sanat

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

● Haz›rlayan: Semra ÇELEB�
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6Ma y�s 1972'de idam edi len dev -
rim ci ler De niz Gez mi�, Hü se yin
�nan ve Yu suf As lan için Mü ca -

de le Bir li �i Plat for mu ta ra f�n dan “De -
niz olun ma l�” �ia r�y la Ka d� köy’de bir
mi ting dü zen len di. 

Te pe Na uti lus önün de top la nan
yüz ler ce ki �i, “Fa �iz me kar �� omuz
omu za”, “�dam lar bi zi y�l d� ra maz”
slo gan la r�y la Ka d� köy Mey da n�'nda ki
mi ting ala n� na yü rü dü. De niz Gez -
mi�'in en sev di �i eser ola rak bi li nen
Rod ri go'nun Gi tar Kon çer -
to su e� li �in de ba� la yan
mi ting de De niz, Hü se yin
ve Yu suf’un ida ma gi der -
ken yaz d�k la r� son mek -
tup lar okun du. Grup Eme -
�e Ez gi'nin ye ni bes te le di -
�i “Ad�m De niz” isim li
mar� hep bir a��z dan söy -
len di. Sa r� ga zi Ay� �� �� Sa -
nat Der ne �i �i ir gru bu nun
oku du �u �i ir ler le de vam eden mi ting de, yüz ler ce ki �i
Nu ret tin Gü leç ve Meh met Eki ci’nin söy le di �i mar� lar

ve tür kü ler le ha la ya dur du.
Mü ca de le Bir li �i Plat for mu ad� -

na ko nu �an Ali Ek ber Se ver, sis te -
min De niz ler'i idam eder ken mü ca -
de le yi bi ti re ce �i ni san d� �� n� an cak
ya n�l d� �� n� söy le di. “De niz ler'i an -
mak on lar gi bi mü ca de le et mek ten
ge çi yor. Re for mizm den, opor tu -
nizm den ko pu� mak tan ge çi yor” di -
yen Se ver, bu gün sis te min bi le De -
niz Gez mi� ve ar ka da� la r� n�n ad� n�
kul la na rak kit le ler gö zün de on la r�

dev rim ci özün den ko pa ra -
rak gös ter me ye ça l�� t� �� n�
vur gu la d�. Se ver, “De niz
de mek, dev rim de mek.
Bu ra ya ge len ve gön lü bu -
ra da olan tüm dost la ra se -
lam ol sun” de di. 

Dev rim ci Ö� ren ci Bir -
li �i (DÖB) ad� na ko nu� ma
ya pan Ke nan Ak ta� ise “6

Ma y�s 72'nin �a fa ��n da do -
�an ço cuk la ra on la r�n ad� ve ril di. Mü ca de le yi 40 y�l d�r
on lar la sür dü rü yo ruz. Se lam ol sun on la ra” de di.

�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 dik le ri için Ka d� köy Be le di -
ye si ta ra f�n dan i� yer le ri mü hür le nen oto ga -
le ri sa hip le ri, ge çen haf ta Ka d� köy Be le di ye -
si önün de ey lem yap t�.

Ga le ri sa hip le ri, Be le di ye nin ken di le ri ne
yer gös ter me si için �s rar eder ken, Ka d� köy
Be le di ye si yet ki li le ri ise ken di le ri nin �s tan -
bul Va li li �i’nin em ri ni uy gu la d�k la r� n�, ga le -
ri ci le re yer gös ter me so rum lu lu �u nun �s tan -
bul Bü yük �e hir Be le di ye si’nde ol du �u nu be -
lirt ti ler. 

�çi� le ri Ba kan l� ��’n�n 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 ki ge nel ge le ri ne uy -
ma d�k la r�, kent için de çe �it li �i kâ yet le re ne -
den ol duk la r� için �s tan bul Va li li �i ka ra r�y la

i� yer le ri mü hür le nen oto ga le ri sa hip le ri, ge -
çen haf ta Ka d� köy Be le di ye si önün de pro -
tes to ey le mi yap t� lar. Ka d� köy Be le di ye -
si’nin key fi ola rak ga le ri le ri ni mü hür le di �i -
ni, ken di le ri ne her han gi bir yer ver me di �i ni
id di a eden oto ga le ri sa hip le ri, “Ka d� köy Be -
le di ye si i� yer le ri mi zi mü hür lü yor, bi zi bu ra -
dan gön der mek is ti yor ama yer ver mi yor lar.
Oy sa ge nel ge, bi ze yer gös ter me le ri ko nu -
sun da mad de ler içe ri yor” de di ler.

KA DI KÖY BE LE D� YE S�: ‘GA LE -
R� SA H�P LE R� N�N MU HA TA BI B�Z
DE �� L�Z’

Ka d� köy Be le di ye si yet ki li le ri ise Ge nel -
ge nin çok aç�k hü küm ler içer di �i ni, da ha ön -
ce ga le ri sa hip le ri ne, kent d� �� na ta ��n ma la r�
için bir kaç kez sü re ve ril di �i ni, bu sü re için -
de ta �� nan lar ol du �u nu, an cak ba z� ga le ri le -
rin ta ��n ma ko nu sun da di ren di �i ni kay det ti -
ler. Yet ki li ler, �öy le de vam et ti:

“Ge nel ge ile kent için de bu lu nan oto ga -
le ri le ri nin kent d� �� na ta ��n ma s� is te ni yor.
Ga le ri ci le rin Ka d� köy Be le di ye si’nden yer
gös ter me le ri ni is te me si za ten ge nel ge ye ay -
k� r�. Çün kü za ten ‘kent d� �� na ç� k�l ma l�’ ifa -
de si yer al� yor. Ka d� köy Be le di ye si kent
için de gös te re mez, kent d� ��n da gös ter me
yet ki si de yok. Oto ga le ri sa hip le ri nin bu ko -
nu da tek mu ha ta b� �s tan bul Va li li �i ve �s tan -
bul Bü yük �e hir Be le di ye si. Biz sa de ce emir -
le ri uy gu lu yo ruz. Oto ga le ri sa hip le ri, ka mu -
oyu nu ve va tan da �� ‘Ka d� köy Be le di ye si yer
gös ter sin’ di ye rek ya n�l t� yor.”

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

311 - 17 MAYIS 2012HABER

Deniz, Hüseyin, Yusuf Kadıköy’de anıldı

DEN�Z, Hüseyin ve Yusuf’un
idam edili�inin 40. y�l�nda
Ata�ehir Belediyesi Deniz

Gezmi� Park�’nda da bir anma
etkinli�i gerçekle�tirildi. CHP

Genel Ba�kan� Kemal
K�l�çdaro�lu ve e�i Selvi

K�l�çdaro�lu’nun da kat�ld���
anmada Can Dündar’�n

Denizler’i anlatan “Delikanl�m
�yi Bak Y�ld�zlara” adl� yeni

belgeseli gösterildi. Yakla��k
30 bin ki�inin gözya�lar� içinde
izledi�i belgesel gösteriminin

ard�ndan, Zülfü Livaneli
�ark�lar söyledi. 

CHP Genel Ba�kan� Kemal
K�l�çdaro�lu, belgesel

gösteriminden önce yapt���
konu�mas�nda 6 May�s’�n ayn�

zamanda H�d�rellez oldu�unu belirterek, “Hepinizin
H�d�rellezini kutluyorum. Biliyorsunuz bugün 6 May�s,

Deniz Gezmi�, Yusuf Aslan ve Hüseyin �nan 40 y�l
önce idam edilmi�lerdi. Bu sabah erkenden Denizlerin

mezar�na gittim, karanfillerle. �lk kez bir CHP Genel
Ba�kan� Denizlerin mezar�n� ziyaret etti. �imdi de
sizlerle birlikte Ata�ehir’de onlar için haz�rlanan
belgeseli izleyip, Zülfü Livaneli’nin türkülerini

dinleyece�iz” dedi. Ata�ehir Belediye Ba�kan� Battal
�lgezdi de yapt��� konu�mada; Deniz Gezmi�, Yusuf
Aslan ve Hüseyin �nan’�n eylemleri de�il dü�ünceleri

nedeniyle idam edilmelerinin 40. y�l� oldu�unu

vurgulad�. Ba�kan Battal �lgezdi “Bugün, Kurtulu�
Sava��’ndan bugüne kadar, demokrasi ve özgürlük

mücadelesi için can�n� verenleri selamlama günüdür.”
diye konu�tu. Tiyatro sanatç�s� Gülsen Tuncer’in
sundu�u gecede, konu�malar�n ard�ndan Can

Dündar’�n belgeseli parka kurulan dev ekranlardan
izlendi. Ard�ndan sahneye ç�kan Zülfü Livaneli de

alan� dolduran on binlere müzik ziyafeti verdi. Kad�köy
Belediye Ba�kan� Selami Öztürk’ün de kat�ld���

gecede, CHP Genel Ba�kan� Kemal K�l�çdaro�lu ve
Ata�ehir Belediye Ba�kan� Battal �lgezdi, tiyatro

Sanatç�s� Gülsen Tuncer ile Can Dündar ve Zülfü
Livaneli’ye plaket ve çiçek verdi.
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‘DELİKANLIM İYİ BAK YILDIZLARA’

Deniz Gezmi�, Hüseyin
�nan, Yusuf Aslan, idam
edili�lerinin 40. yılında

ülkenin dört bir yanında
anıldı. Kadıköy'de
Mücadele Birli�i

Platformu tarafından
organize edilen anma

mitinginde yüzlerce ki�i
mücadele sözü verdi.

BELEDİYE KARARLI, oto
galeri sahipleri eylemde
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Ti yat ro Gö nül lü le ri, ün lü Rus oyun
ya za r� Ni ko lay Go gol’un yaz d� ��
“Bir Ev len me” ad l� oyu nu, 9 Ni san

Pa zar te si gü nü ak �a m� sa at 20.00’de Ba -
r�� Man ço Kül tür Mer ke zi’nde sah ne le di. 

Her ge çen gün da ha faz la se -
yir ci ile bu lu �an Ti yat ro Gö -
nül lü le ri; yo rum, oyun cu -
luk, de kor ve kos tüm
ola rak her ye ni oyun da
bir ön ce ki ne oran la da -
ha ba �a r� l� per for mans
gös te ri yor. Se yir ci den
ge len ele� ti ri le ri de say -
g� ve mem nu ni yet le kar -
�� la yan ekip, her oyun da
se yir ci nin da ha çok be �e ni -
si ni ka za n� yor. 9 Ni san ak �a m�
2 sa at sü ren oyu nu da bü yük be �e niy le
iz le yen se yir ci ler, eme �i ge çen her ke si
ayak ta al k�� la d� lar. 

Ti yat ro Gö nül lü le ri Ba� ka n� Gü lin
Ek �i’nin yö net ti �i oyun da gö rev alan gö -
nül lü oyun cu lar ve tek nik ekip �u isim -
ler den olu �u yor:

Oyun cu lar: Bay dur Sa vu cu, Bu rak
Y�l maz, Ha le Kü çük tü fek çi, Öz lem Al -
gül, Müj de Ki per, Fer hat Uza la, Mi raç
Bil ge, Atil la Er te kin, Gü ney Gü ne ri, Ya -
se min Tu rak.

Sah ne Ami ri: Mu har rem De mir
De kor: Mu har rem De mir,

Mus ta fa Bey tüt, Ab dur rah man
Y�l d� r�m

Re ji: Ab dur rah man Y�l -
d� r�m 

I��k: Se fa Ha ne dan
Kos tüm: Grup ça l�� ma s�

� OYU NUN KO NU SU
Ni ko lay Go gol’un yaz d� ��

“Bir Ev len me” ad l� oyun da;
Çar l�k Rus ya dö ne min de soy lu

bir tüc car k� z� olan 27 ya ��n da ki
Agaf ya’n�n, çöp ça tan Fek la �va nov -
na’n�n ara c� l�k et ti �i da mat aday la r� ara -
s�n da se çim yap ma s� an la t� l� yor. 

Oyun da, Rus ya’da çök mek te olan ve
içi bo� ki bir le rin den ba� ka hiç bir da ya na -
�� ol ma yan soy lu s� n� f�n bir ev len me ol -
gu su üze rin den ele� ti ri si ni ya p� l� yor.
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KADIKÖY BELEDİYESİ
GÖNÜLLÜLERİ

HAFTALIK ETK�NL�K PROGRAMI
Ba�vuru Tel: 0216 - 346 57 57 / 11 - 20 MAYIS 2012 

KONFERANS, SEM‹NER, SÖYLE�‹ ve PANEL

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 / 16.00
Yer: Semiha �akir Çocuk

Yuvas�
Düzenleyen: Sahray�cedit

Gönüllüleri
MASA TEN�S� TURNUVA

Tarih: 12.05.2012 Cumartesi
08.00 Yer ve Düzenleyen:

Kriton Curi Park� Gönüllü Evi
4.GELENEKSEL BAHARA

MERHABA �ENL���
Tarih: 12.05.2012 Cumartesi
09.00 Yer: Ko�uyolu Park�

Düzenleyen: Ko�uyolu
Gönüllüleri

ANNELER GÜNÜ KERMES�
Tarih: 12.05.2012 Cumartesi

10.00 Yer: Sahray�cedit Gönüllü
Evi - 23 Nisan Park�

Düzenleyen: Sahray�cedit
Gönüllüleri

ANNELER GÜNÜ KUTLAMASI
Tarih: 14.05.2012 Pazartesi

14.00
Yer ve Düzenleyen: Kriton Curi

Park� Gönüllü Evi
�NC� ÖZKAYA K���SEL

KANAV�ÇE SERG�S�
Tarih: 14-21 May�s aras�

Ba�lang�ç Tarihi: 14.05.2012
Pazartesi 15.30

Yer: Halis Kurtça Kültür Merkezi
Düzenleyen: Sahray�cedit

Gönüllüleri
SES�N NE?

DO�U VE BATI SENTEZ�NDE
�AN SANATININ ÖNEM�

�TÜ Devlet Kons. Ses E�itimi
Bölümü Ba�kan� Cihat A�KIN

Ba�kan Yard. Ay�egül
ALTINOK, Ö�retim Üyeleri ve

Ö�renciler
Tarih: 14.05.2012 Pazartesi

20.00 Yer: Caddebostan Kültür
Merkezi A Salonu

Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri
ANNELER GÜNÜ KUTLAMASI

Edebiyat Ö�retmeni Ece
OLPAK

Tarih: 15.05.2012 Sal� 14.00
Yer ve Düzenleyen: Ac�badem

Gönüllü Evi
HAYATI VE DUYGULARI

YÖNETMEK
(Nlp Küçük Büyük Yaz�lar Kitab�

�mza Günü )
Nlp Uzman� Cengiz EREN

Tarih: 15.05.2012 Sal� 14.00
Yer: Caddebostan Kültür

Merkezi B Salonu
Düzenleyen: Fenerbahçe Mah.

Gön. ve Caddebostan Gön.
��birli�i ile

MENOPOZ SONRASI
F�Z�KSEL VE RUHSAL

YANSIMALAR
Dr. Jale DAL

Tarih: 15.05.2012 Sal� 14.00
Yer ve Düzenleyen: Göztepe

Gönüllü Evi
KADINA ��DDET

Kad�köy Kent Konseyi Kad�n
Meclisi Ba�kan� Av. Serap

ÖREN
Tarih: 15.05.2012 Sal� 14.00

Yer ve Düzenleyen:
Sahray�cedit Gönüllü Evi

GÖNÜLDEN GÖNÜLE TÜRK
SANAT MÜZ��� KOROSU

KONSER�
Taylan AYTÜRE

Tarih: 15.05.2012 Sal� 14.00
Yer: Kad�köy Evlendirme

Dairesi
Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri

“DÜDÜKLÜDE KIYMALI
BAMYA”

Tiyatro Oyunu
Yazan: Mehmet BAYDUR
Yöneten: Hüzeyin AK�EN

Tarih: 15.05.2012 Sal� 20.30
Yer: Caddebostan Kültür

Merkezi A Salonu
Düzenleyen: Moda Gönüllüleri

SA�LIKLI YA�AM �Ç�N
SPOR

Spor E�itmeni Volkan
BUDAKSAL

Tarih: 16.05.2012 Çar�amba
Saat: 13.00

Yer: Fikirtepe Gönüllü Evi
Düzenleyen: Fikirtepe

Gönüllüleri
BESTE TÜRK SANAT MÜZ���

KOROSU KONSER�
Kemal KÜLAH

Tarih: 16.05.2012 Çar�amba
Saat: 20.00

Yer: Kad�köy Belediyesi
Evlendirme Dairesi

Düzenleyen: Müzik Gönüllüleri
YAZAR HIFZI TOPUZ �LE

SÖYLE��, �MZA
Tarih: 17.05.2012 Per�embe

Saat: 13.30

Yer: Caddebostan Kültür
Merkezi A Salonu

Düzenleyen: Zühtüpa�a
Gönüllüleri

RE�K� NED�R?
Reiki Uzman� Gülüm OMAY
Tarih: 17.05.2012 Per�embe,

14.00 Yer ve Düzenleyen:
Fenerbahçe Mah. Gönüllü Evi
KADIKÖY KÜLTÜR TAR�H�

SONUÇ TOPLANTISI
BASIM B�LD�RGES� YAZIMI
Tarih: 17.05.2012 Per�embe

Saat: 14.00
Yer: Kad�köy Belediyesi Brifing

Salonu
Düzenleyen: Göztepe

Gönüllüleri
GEBEL�KTE SIK

KAR�ILA�ILAN SORUNLAR
Opr.Dr. Onur PARLAK

Tarih: 17.05.2012 Per�embe
Saat: 14.00

Yer ve Düzenleyen: Hasanpa�a
Gönüllü Evi

YARATICI YAZARLIK
Dil Bilimci Türkan ÇO�KUN
Tarih: 17.05.2012 Per�embe

Saat : 14.00
Yer ve Düzenleyen: Osmana�a

Gönüllü Evi
HER TÜRLÜ BA�IMLILIK VE

KÖTÜ ALI�KANLIKLAR
Uzm. Dr. Neslim DOKSAT

Tarih: 17.05.2012 Per�embe
Saat: 14.00

Yer: Caddebostan Kültür
merkezi B Salonu

Düzenleyen: Suadiye
Gönüllüleri

B�NALARDA ENERJ�
TASARRUFU VE

ALTERNAT�F ENERJ�
KAYNAKLARI

Elektrik Mühendisi Erhan
MERDANO�ULLARI

Tarih: 17.05.2012 Per�embe
Saat: 14.00

Yer: Erenköy Gönüllü Evi
OSMAN AKSU

YÖNET�M�NDE TASAVVUF
KONSER�

Osman AKSU
Tarih: 18.05.2012 Cuma

Saat: 14.00
Ye : Caddebostan Kültür

Merkezi A Salonu
Düzenleyen: Feneryolu

Gönüllüleri
19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA

GENÇL�K VE SPOR
BAYRAMI KUTLAMASI
Tarih: 18.05.2012 Cuma

Saat: 11.00
Yer: Rasimpa�a Gönüllü Evi

Düzenleyen: Rasimpa�a
Gönüllüleri

YÜZ YOGASI
Yoga E�itmeni Billur

GÜVENTÜRK
Tarih: 18.05.2012 Cuma

Saat: 14.00
Yer: Erenköy Gönüllü Evi

Düzenleyen: Erenköy
Gönüllüleri

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA
GENÇL�K VE SPOR

BAYRAMI KUTLAMASI
Türk Dil Ve Edebiyat Ö�retmeni

Alaittin SERDAR
Tarih: 18.05.2012 Cuma

Saat: 14.00
Yer: Sahray�cedit Gönüllü Evi

Düzenleyen: Sahray�cedit
Gönüllüleri

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA
GENÇL�K VE SPOR

BAYRAMI KUTLAMASI
Tarih: 19.05.2012 Cumartesi

Saat: 11.00
Yer: Kriton Curi Park� Gönüllü

Evi
Düzenleyen: Kriton Curi Park�

Gönüllüleri
YAZAR MERT TOKER'LE

SÖYLE��, �MZA
(Alman’�n Mehmetçikleri

Roman�)
Tarih: 19.05.2012 Cumartesi

Saat: 14.00
Yer: Hasanpa�a Gönüllü Evi

Düzenleyen: Hasanpa�a
Gönüllüleri

RES�M, EL SANATLARI,
TAKI, MEFRU�AT, ÖRGÜ

SERG�S�
Tarih: 19-25 May�s 2012 Aras�
Ba�lang�ç Tarih: 19.05.2012

Cumartesi
Saat: 14.00

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

Düzenleyen: Ko�uyolu
Gönüllüleri ve Kad�köy Halk
E�itimi Merkezi ��birli�i �le
ÜCRETS�Z MAYDANOZ

TOHUMU DA�ITIMI
Tarih: 20.05.2012 Pazar

Saat: 13.30
Yer: Kad�köy Gençlik Merkezi

Park�
Düzenleyen: Zühtüpa�a

Gönüllüleri

ERENKÖY Gönüllüleri E�itim Komitesi 20 Nisan Cuma
günü Gönüllü Evi’nde e�itmen Selen Namur’un konuk

oldu�u “Ebeveyn Tuzaklar�” ba�l�kl� bir söyle�i düzenledi.
Ak�c� konu�mas� ve canl� anlat�m�yla izleyenlerin dikkatini,
söyle�inin sonuna dek üzerinde toplamay� ba�aran Selen

Namur, çocuklar�m�z�n
bak�c�s� de�il yeti�tiricisi

oldu�umuzu, onlar�n
hayat�nda ba� rolü

oynamamam�z gerekti�ini
belirterek, her ebeveynin

çocuklar� için en iyiyi
yapmaya çal��t���n� ekledi.

“Ancak bizim yapmaya
çal��t���m�z gerçekten de en

iyisi midir?” sorusunu
yan�tlarken, çocuklar�m�z�n

gerçek hayatla ba�
edebilmeleri için onlar�n sorun çözme becerilerini

geli�tirmekle ve ad�m ad�m onlar�n sorunlar�yla
yüzle�mesine uygun ortam� haz�rlamakla yükümlü

oldu�umuzu söyledi. Selen Namur, bir insan�n hayatta ne

kadar çok bedel ödeme gücü varsa, o kadar güçlü
olaca��n� da belirtti. Erenköy Gönüllüleri’nin bir di�er
etkinli�i ise depremzede Vanl� aileler için düzenledikleri
�stanbul gezisiydi. Sosyal Komite üyeleri, geçici olarak
TCDDY Fenerbahçe Lojmanlar�’nda misafir edilen Vanl�

depremzede çocuklar ve aileleri
için 19 Nisan Per�embe günü
bir �stanbul gezisi gerçekle�tirdi.
Gezide ilk olarak Esenyurt’taki
Pelit fabrikas�na gidildi. Çikolata
ve pastalar�n yap�m a�amalar�n�
izlemek, çikolata çe�mesinden
tatma f�rsat�n� bulmak misafirler
için de�i�ik bir deneyim oldu.
Hediyelerle u�urland�ktan sonra
Bahçe�ehir Burger King’de
yetkililerin ikram etti�i menülerle
karn�n� doyuran minikler ve

aileleri, Miniatürk’e giderek, �stanbul’un tarihi yap�lar�n�n
minyatürlerini gördüler. Beykoz tesislerinde içilen çay
e�li�inde Bo�az’�n erguvan zaman�n�n güzelli�ini ya�ayan
konuklar, geziyi düzenleyenlere te�ekkür ettiler.

SAHRAYICED�D’DE
23 Nisan Ulusal

Egemenlik ve Çocuk
Bayram� büyük bir
co�kuyla kutland�.

Sahray�cedit
Gönüllü Evi Ba�kan�
Nurhan Karal Serdar

ile Sahray�cedit
Mahalle Muhtar�
Seval Özkan’�n

birlikte düzenledi�i
23 Nisan �enli�i’ne;
Kad�köy Belediyesi Meclis Üyesi Hüseyin Öztürk, Kad�köy �lçe Milli E�itim

Müdürü Fer�at Ayar, Kad�köy Belediyesi  Özel Kalem Müdürlü�ünden Ayça
Akkaya, Kad�köy Belediyesi Gönüllü Merkezi Koordinatörü Engin Baran,

çevre okullar�n müdürleri, ö�retmenleri, ö�rencileri, veliler ve mahalle
sakinleri kat�ld�. Sahray�cedit Gönüllü Evi Ba�kan� Nurhan Karal Serdar

yapt��� konu�mada, tüm konuklar�n bayram�n� içtenlikle  kutlayarak, verdikleri
destek için Kad�köy Belediyesi Ba�kan� Selami Öztürk’e, yönetim kurulu

üyelerine ve tüm belediye yetkililerine te�ekkür etti. 

23 N�SAN Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram�
nedeniyle, Ac�badem Gönüllü Evi’nde renkli bir

etkinlik vard�. Her ya� grubundan mahalle
sakininin büyük kat�l�m gösterdi�i kutlama,

söyle�i ve �ark�larla ne�eli geçti. Kutlama için
mahalle esnaf�ndan Yavuz Ba�ar taraf�ndan
getirtilen saz heyetinin de kat�l�m�yla, gönüllü
evinde unutulmaz bir gün ya�and�. Çocuklara

da �eker, balon ve bayrak da��t�larak, 23 Nisan
Çocuk Bayramlar� kutland�.

FENERBAHÇE
Mahallesi Çevre ve
Afet Komitesi 2012
çal��ma döneminde

mahalle gönüllülerine
“2. �lkyard�m E�itimi”,

16-17-18-19-20
Nisan tarihlerinde,

Rana Be�e
Poliklini�in’de Dr.
Demet Özkan ile
E�itmen Banu

Korkmaz taraf�ndan
verildi. Uygulamal�

e�itimde; ilkyard�m, ilkyard�m öncelikleri, temel
uygulamalar, kaza de�erlendirme, ilkyard�m�

yapan�n özellikleri,
insan vücudu ile ilgili
bilinmesi gerekenler,
hasta kazazedelerin
de�erlendirilmesi,

yaralanma, kanama
ile �ok, k�r�k ç�k�k,
burkulmalar, hasta
ta��ma ve ta��ma
teknikleri, bilinç

kayb�, bay�lma, koma
ve t�kanmalarda

ilkyard�m ile temel
ya�am deste�i, kalp

krizi, yan�k, donma ve bo�ulma durumlar�nda
ilkyard�m�n nas�l yap�laca�� anlat�ld�.

Fenerbahçe’de ilkyardım eğitimi

Tiyatro Gönüllüleri, yeni
oyunu sahneye koydu

Bostancı’da 23 Nisan kutlaması
BOSTANCI Gönüllü Evi yönetimi ve Sosyal
Yardımla�ma Komitesi üyeleri tarafından
mahallede oturan 6 ya� ile 14 ya� grubu

arasında 5 çocuk, 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla

giydirildi. Çocuklara, yeni ayakkabı,
e�ofman takımı ve iç çama�ırı verildi.

ÇEVRE KOM�TES�’N�N ETK�NL���
Bostancı Gönüllü Evi Do�a ve Çevre

Komitesi tarafından Caddebostan Kültür
Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte konu�an

Prof. Dr. Tamer Dodurka, “Hayvanları
sevmek ve korumak için tanımak gerekir”
konulu bir söyle�i gerçekle�tirdi. Sohbet,

slayt gösterisi e�li�inde yapıldı. Yo�un
katılım ile gerçekle�en söyle�i, kar�ılıklı

soru cevaplardan sonra Gönüllü Evi
Ba�kanı Handan Kalkan’ın te�ekkür

konu�ması ile sona erdi.

GÜNÜB�RL�K  TURLAR 
� 13 MAYIS PAZAR: SAKARYA-�ER�F�YE-SÜNNETGÖLÜ&

� 16 MAYIS ÇAR�AMBA: ��LE-A�VA 
� 27 MAYIS PAZAR: ZEYREK-FENER-BALAT-P�YER LOT�                                                                                 

KONAKLAMALI  TURLAR
� 12-13 MAYIS CUMARTES�-PAZAR: TARAKLI-GÖYNÜK-MUDURNU-

BEYPAZARI              
� 19-20 MAYIS CUMARTES�-PAZAR: DÜZCE-AKÇAKOCA-EFTAN� GÖLÜ

� 26-27 MAYIS CUMARTES�: PAZAR SERHAD �EHR� ED�RNE
YURT DI�I TURLAR

� 14-17 HAZ�RAN PER�EMBE-PAZAR: PARGA-SELAN�K-KAVALA
��� 10 Ki�i ve  üzeri gruplara özel geziler düzenlenir.

��� Okul  gezileri için özel fiyatlar�m�z� sorunuz.

SEZON TOUR
Ba�dat Caddesi No:517/B 

Çatalçe�me-BOSTANCI
Tursab A-5096

Tel.: 0216 372 35 77 /78
www.tatilkeyfiburada.com

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

Erenköy’de iki etkinlikErenköy’de iki etkinlikErenköy’de iki etkinlikErenköy’de iki etkinlikErenköy’de iki etkinlikErenköy’de iki etkinlik

Her geçen gün
daha fazla seyirci
ile bulu�an Tiyatro

Gönüllüleri, son
olarak Gogol’un

‘Bir Evlenme’ adlı
oyununu sahneye

koydu.

Fikirtepe’de 23 Nisan coşkusuFikirtepe’de 23 Nisan coşkusuFikirtepe’de 23 Nisan coşkusuFikirtepe’de 23 Nisan coşkusuFikirtepe’de 23 Nisan coşkusuFikirtepe’de 23 Nisan coşkusu
F�K�RTEPE Gönüllüleri, 23 Nisan

Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayram�’n� Hüseyin Ayaz

�lkö�retim Okulu’nda çocuklarla
birlikte kutlad�. Ö�rencilerin

sevinçlerine 600 adet ay-y�ld�zl�
balon da��tarak ortak olan

gönüllüler, okul müdürüne ve okul
aile birli�i üyelerine, bu heyecan�

kendileriyle payla�t�klar� için
te�ekkür etti. 

Acıbadem’de renkli gün

23 Nisan coşkusu Sahrayıcedid’teydi
Acıbadem

Gönüllü Ba�kanı
Sayın Ay�en

�ZG�'nin ablası
hakkın

rahmetine
kavu�mu�tur.

Kendisine
rahmet, ailesi
ve yakınlarına

ba�sa�lı�ı
diliyoruz.

GÖNÜLLÜ E�ITIM
VE DANI�MA

MERKEZ�
YÖNET�M KURULU

VEFAT

Kadıköy Belediyesi Acıbadem Gönüllüsü
ve Gönüllü Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi

Sayın Sevgi Muslu'nun  a�abeyi hakkın
rahmetine kavu�mu�tur.

Kendisine rahmet, Ailesi ve yakınlarına
ba�sa�lı�ı diliyoruz.

GÖNÜLLÜ E��T�M VE DANI�MA
MERKEZ� YÖNET�M KURULU

VEFAT
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Ka d� köy Ana do lu Li se si E�i -
tim Vak f�'n�n (KA -
LEV)’n�n, Ka d� köy’de ki 7

kat l� bir bi na da aç t� �� ''Ya ban c� Dil
E�i tim Mer ke zi'', il kö� re tim ve li se
ö� ren ci le ri ne yö ne lik “�n gi liz ce Dil
Kur su Yaz Prog ra m�” ka y�t la r� na
ba� la d�.

1877 y� l�n dan bu ya na, dil
e�i ti min de dün ya n�n ön de ge len
ku rum la r�n dan bi ri si olan Tri nity
Col le ge Lon don'�n s� nav mer ke zi
olan ku rum da e�i tim ler, Tri nity
s� nav la r� na  (e�i tim ve i� ala n�n da
�n gi liz ce yi ye ter li de re ce de an la -
�� l�p, kul la n�l d� �� n� gös te ren ulus -
la ra ra s� bir ak re di tas yon bel ge si)
odak l� ger çek le� ti ri li yor.  Tüm
yaz bo yun ca sü re cek e�i tim ler;
“Yo �un �n gi liz ce” ve “�n gi liz ce
Ko nu� ma” a��r l�k l� iki ay r� prog -
ram dan olu �u yor ve her se vi ye ye hi tap
edi yor. Mer kez de, yaz prog ra m� e�i -
tim le ri ya� grup la r� na gö re haf ta içi 4
gün (Sa l�-Cu ma), “Yo �un �n gi liz ce (6
haf ta 96 sa at)” ve “�n gi liz ce Ko nu� ma
(3 haf ta 48 sa at)” ol mak üze re, iki ay -
r� prog ram ha lin de ve ri le cek.
E�itimler, Ka d� köy Maa rif me zu nu
ya ban c� dil e�it men le ri ile okul da ça -
l�� m�� ö� ret men ler, 16 ki �i lik s� n�f lar -
da e�i tim ve ri yor.

KA LEV Yö ne tim Ku ru lu Ba� ka n�
Av. Ar gun E� mir, “KA LEV Ya ban c�
Dil E�i tim Mer ke zimiz, Ka d� köy
Maa rif’in ya ban c� dil ko nu sun da ki
mar ka de �e ri ile ör tü �ü yor ve bu mis -
yo nu mu za vur gu ya p� yor. Her ya� tan
ö� ren ci ve ye ti� ki ne ka li te li ya ban c�
dil e�i ti mi ola na �� su nu yo ruz. Ve bu

id di am� z� bel ge le mek ama c�y la “Tri -
nity Col le ge Lon don” ile i� bir li �i ne
gir dik. Ca mi a men sup la r� m� za, mü te -
vel li ve me zun lar der ne �i miz KA L�D
üye le ri ne ve ya k�n la r� na özel in di rim -
ler ve se çe nek ler su nu yo ruz. Bu �e kil -
de, ca mi a içi da ya n�� ma ya ve Maa rif
nos yo nu nun sür dü rül me si ne kat k�
sa� la ya ca �� m� z� dü �ü nü yo ruz. Bü yük
pro je ler, ka l� c� ve sür dü rü le bi lir kay -
nak la r� ya rat ma y� ge rek ti ri yor. Bu
kay nak la r�, hem oku lu muz Ka d� köy
Maa rif hem de Ya ban c� Dil Mer ke -
zi’miz ara c� l� ��y la, e�i tim sek tö rü ne
ve genç le re su na ca ��z. Ön ce lik li ola -
rak bir il kö� re tim oku lu aç ma yö nün -
de ki he de fi miz ar t�k da ha be lir gin ve
so mut ha le gel di. Ay r� ca sos yal so -
rum lu luk an la y� �� m�z ve e�i ti me kat k�

sa� la ma ka rar l� l� �� m�z ne de ni ile
mad di im kâ n� ol ma yan ö� ren ci -
le re de üc ret siz kurs lar su nu yo -
ruz. De za van taj l� ke sim le re ka li -
te li e�i tim ola nak la r� olu� tu ru yo -
ruz'' de di.

Ay r�n t� l� bil gi için
0216 414 29 92

bil gi@ka lev.org.tr
Ad res:

Ha s�r c� ba �� Cad. No:12
Ka d� köy
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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.

� Dü�üncenin Ça�rısı
Kant-Schopenhauer Heidegger

� Çeviren: Ahmet Aydo�an
� Say Yayınları

Uzun zaman önce Parmenides, “to
gar auto noein estin te kai einai:
dü�ünme ve varl�k ayn�d�r”
demi�ti. Dü�ünce tarihi
boyunca çok çe�itli
yorumlara konu olmu� olan
bu söz sonunda bir
varl�kbilim meselesi olarak
kabul edildi ve rafa kald�r�ld�.
Descartes dünyan�n ve
insan�n varolu�u üzerine
büyük yaln�zl�k içinde yirmi
y�l boyunca sürdürdü�ü
dü�ünmesini “cogito, ergo
sum: dü�ünüyorum, o halde
var�m” diye sona erdirdi. Bu,
“ku�ku duyuyorum, demek
ki var�m” kestirmesiyle solipsizm
(tekbencilik) uçurumundan kurtulma
çabas� olarak yorumland�.
“Dü�ündü�üm kadar ve
dü�ündü�üm sürece var�m”
önermesi, hiçbir iddias� olmayan bir
yorum olarak bile zihinlerde yer
etmedi, dolay�s�yla dü�ünmeyle var
olmak aras�ndaki ba� uzunca bir
zaman bir daha kurcalanmamak
üzere örtük kald�. Dünyan�n ve
insan�n geldi�i nokta her haliyle
dü�ünmeye ça�r�da bulunurken,
kar��la�t���m�z her mesele bizi durup
dinlemeye, dinleyip dü�ünmeye
davet ederken neden dü�üncenin
izine rastlanm�yor? Dü�ünmeye bu
ayak direyi� neye i�aret ediyor?
Ya�ad�klar�m�z bu ça�r�ya kar��

gösterilecek
serke�li�in
dü�ünmeyle
eri�ilecek olan�n
kendisini geri
çekmesiyle
sonuçland���n�
gösteriyor: Kitap,
milletçe varl���m�z�n
tehlikenin e�i�ine

geldi�i �u günlerde bu tehlikeyi
savu�turabilece�imiz tek ve
biricik tutama�a mütevaz� bir
���k tutmay� amaçl�yor.
� Din Nasıl Ortaya Çıktı ve

Neden Hâlâ Var Olmaya Devam
Ediyor?

� Nicholas Wade
� Çeviren: Müge Sözen
� Say Yayınları

Modern bilim, dinozorlar ile Eski
M�s�rl�lar�n ayn� ça�da
ya�ad���, güne�in
dünyan�n çevresinde
döndü�ü ve tüm
canl�lar�n ilahi bir güç
taraf�ndan yarat�lm��
oldu�u gibi dinsel
aç�klamalar� geçersiz
k�lm�� olmas�na kar��n
bugün neden insanlar
hâlâ bu ö�retilerin
pe�inden gitmeyi
sürdürüyorlar?
New York Times

gazetesi kö�e yazarlar�ndan Nicholas
Wade bu kitab�nda dinin nas�l ortaya
ç�kt���, geçmi�te ve günümüzde
toplum içerisinde nas�l bir rol
oynad��� ve gelecekte hangi biçimleri
alabilece�i konusundaki
dü�üncelerini sizlerle payla��yor.
Dinin ilkel toplumlar�n müzik, dans ve
trans pratiklerinden do�du�unu
vurgulayan Nicholas Wade, Richard
Dawkins gibi “az�l�” ateistleri dinin
tarih boyunca insan toplumlar�n�n
hayatta kalmas�na yapt��� önemli
katk�y� küçümsemekle ele�tiriyor.
“�imdiye kadar, bir dini olmadan
uzun süre hayatta kalm�� hiçbir
toplum yoktur. Sovyetler Birli�i
yaln�zca 70 y�l dayanabilmi�tir” diyen
Wade’e göre, din insan toplumlar�na
evrimsel bir üstünlük kazand�rm��t�r.
Günümüzde organize dinler bilimle
daha uyumlu yeni inanç biçimlerinin
olu�umunu engellemektedir, ama
gelecek, evrim kuram� gibi bilimsel
ilerlemeleri kendi ö�retisine dahil
eden yeni dinlerin do�u�una sahne
olacak gibi görünmektedir. �nanç
içgüdüsü, tabiri caizse, ateizme
“içeriden” bir ele�tiri. Bat�’da ateistler
ile dindarlar aras�ndaki tart��malara

yabanc� olmayan Türk okuru bu
kitab� ilgiyle okuyacak.
� Batı Dü�ünce Tarihi,
Leonardo’dan Hegel’e

� Çeviren: Elvan Özkavruk
Adanır

� Say Yayınları
Geçmi�, bo�a harcanm�� basit bir
zaman kayb�ndan ibaret bir �ey
de�ildir. Geçmi�te ortaya ç�k�p,
geli�en dü�ünceler; ba�ka bir deyi�le
do�ruya
deneme s�nama
yöntemiyle
ula�mak,
mant�kl�
aç�klamalar
üstünde �srarla
durmak,
insanlar�n
özgürlük ve
adalet isteme
haklar� oldu�una
inanmak gibi �eyler hâlâ varl�klar�n�
sürdürüyor. Dü�üncelerin kökeninde
insan akl� vard�r ve dü�ünceler ortaya
ç�kan çat��malar sayesinde geli�erek
bugüne ula�may� ba�arabilecek
kadar güçlü olduklar�n�
göstermi�lerdir. Bu a�amada,
Leonardo’dan Hegel’e dü�ünce
sistemi ve ya�am tarzlar�ndaki
de�i�imleri inceleyen bu çal��ma bize
somut olarak ne anlatmaya çal���yor
sorusunu sormaktan ba�ka yapacak
bir �ey kalmad�.
/J. Bronowski – B. Mazlish
Yakla��k 350 y�ll�k bir dönemde
ya�am�n� dü�üncelere adayan
sanatç�, tarihçi, bilim insan� ve
filozoflardan; bilimsel devrimden
sanayi devrimine kadar nirengi
noktalar�n� olu�turan devrimlerden
söz eden Leonardo’dan Hegel’e Bat�
Dü�ünce Tarihi, günümüze kadar
uzanan dü�ünce tarihinin temel
ta�lar�n� ele almakta. Kitab�n yazarlar�,
Bronowski ve Mazlish, bu dönemin
dü�ünce ustalar�n�, fikir mimarlar�n�
zaman�n politik ve sosyal ba�lam�
içerisinde de�erlendirerek, Avrupa’ya
ve buradan yay�larak tüm dünyaya
yön veren dü�ünce ve tasar�mlar�n�n
öykülerini anlat�yor.
Kitab�n sonunda ortaya ç�kan
insanlar, olaylar ve fikirlerle örülmü�
ayr�nt�l� fakat bütünsel dü�ünce
haritas�, Bat� dü�ünce sistemini ve bu
sistem üzerinden günümüze uzanan
süreçte olu�turulmu� kavram ve
kurumlar� anlamay� aç�k ve anla��l�r
bir hale dönü�türüyor.

KÖ�ES�K�TAP
Hazırlayan: Ula� YILMAZ

ulas1980@gmail.com

SERi iLANLAR 

KALEV’den İngilizce kursu

6 – 827926 / 6 – 827927 / 6 – 827928
6 – 827929 numaral� Tahsilat Makbuzunu kaybettim. Hükümsüzdür.

Kad�köy Belediyesi’ne ait H-915688 makbuz numaras�yla yat�rd���m 450 TL’lik
makbuzumu kaybettim. Hükümsüzdür. 

Kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Adem ZORLU

HER hafta bir okulu ziyaret ederek, okul yöneticileri ve
Okul Aile Birli�i üyeleriyle biraraya gelen Kad�köy Belediye
Ba�kan� Selami Öztürk geçen hafta Fenerbahçe Lisesi’ni
ziyaret etti. Fenerbahçe Lisesi Müdürü Mehmet Bengli ve

Okul Aile Birli�i üyelerinin kahvalt� davetine kat�lan Öztürk’e,
Kad�köy Belediyesi Park Bahçeler Müdürü Güleser Orhan,
Temizlik ��leri Müdürü Hasan Tapan ile Fen ��leri Müdürü
Murat Aslan da e�lik etti. �lçe Milli E�itim Müdürü Fer�at

Ayar’�n da kat�ld��� ziyarette okul yöneticileri, Ba�kan
Öztürk’den “Okullar Hayat Olsun Projesi” kapsam�nda, okul

bahçesinin Kad�köylülere aç�lmas� için bak�m�n�n
yap�lmas�n�, çiçek dikilmesini ve düzenlenmesini istediler.

Okul bahçesinde yaz aylar�nda Kad�köylülere yönelik etkinlik
düzenlenmesini de isteyen Fenerbahçe Lisesi Müdürü

Mehmet Bengli, Kad�köy Belediyesi’nden proje üretmelerini
ve destek olmalar�n� istedi. Ba�kan Öztürk, belediye olarak

e�itim kurumlar�na destek verdiklerini tekrarlayarak,
Fenerbahçe Lisesi’nin bahçesinin elden geçirilece�ini, çiçek

dikilip düzenleme ile güzelle�tirilece�ini kaydetti. 

Başkan Öztürk,
Fenerbahçe Lisesi’ndeydi

Başkan Öztürk,
Fenerbahçe Lisesi’ndeydi

Başkan Öztürk,
Fenerbahçe Lisesi’ndeydi

Başkan Öztürk,
Fenerbahçe Lisesi’ndeydi

Başkan Öztürk,
Fenerbahçe Lisesi’ndeydi

Başkan Öztürk,
Fenerbahçe Lisesi’ndeydi
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● Semra ÇELEB�

18. �s tan bul Ti yat ro Fes ti va li “Öz gür lük le r– Sor gu -
la ma lar” te ma s� al t�n da, in san hak la r�n dan gö çe,
sa va� tan �id de te in san ya �a m� n� sar ma la yan du -

rum lar, ko nu lar ve ger çek le ri ir de le ye cek. Fes ti val
kap sa m�n da yurt d� ��n dan 5, Tür ki ye’den 40’a ya k�n
ti yat ro ve dans top lu lu �u nun 100’ü a� k�n gös te ri si �s -
tan bul lu se yir ci ler le bu lu �a cak. 

�s tan bul Ti yat ro Fes ti va li bu y�l çok özel bir per -
for man sa ev sa hip li �i ya p� yor. Dün ya ca ün lü ça� da�
sa nat ç� Kut lu� Ata man’�n �s tan bul Ti yat ro Fes ti va li
için üret ti �i “SIL SEL, Tür ki ye’ye ya z�l m�� mek tup -
lar” ad l� pro je si, fes ti val kap sa m�n da 12 Ma y� s–5 Ha -
zi ran ta rih le ri ara s�n da Ga la ta Özel Rum �l kö� re tim
Oku lu’nda 7’den 70’e her ke si, ha ya lin de ki gök yü zü nü
olu� tur ma ya da vet ede cek. 

�s tan bul Ti yat ro Fes ti va li, �eh rin 22
fark l� me kâ n� na ya y� la cak gös te ri le rin
ya n� s� ra ulus la ra ra s� üne sa hip ti yat -
ro top lu luk la r� ve dans grup la r� n�n
ka t� la ca �� söy le �i ve atöl ye ça l�� ma -
la r�, kon fe rans lar ve ser gi ler le �s tan -
bul’da ti yat roy la do lu bir ay ya �a ta -
cak. Fes ti val me kân la r�n dan 3’ü Ka d� -
köy’de: Hal dun Ta ner Sah ne si, Oyun Atöl ye -
si ve Ka d� köy Be le di ye si Cad de bos tan Kül tür Mer ke -
zi. Di �er me kan lar ise; Ali Pa �a Han, Sah ne Be �ik ta�,
Ga la ta Rum �l kö� re tim Oku lu, Ga ra jis tan bul, Ha mur -
suz F� r� n�, Har bi ye Muh sin Er tu� rul Sah ne si, Has köy
�p lik Fab ri ka s�, �kin ci Kat, Ken ter Ti yat ro su, Kum ba -
ra c�50, Kü çük Sah ne, Lüt fi K�r dar Kon gre ve Ser gi
Sa ra y�, Me kan Ar t�, Salt Ga la ta, Üs kü dar Stüd yo Sah -
ne si, Üs kü dar Te kel Sah ne si, Sa lon, Ti yat ro Hal, Ti -
yat ro Pe ra.

18. �s tan bul Ti yat ro Fes ti va li, prog ra m�n da bu y�l
da a��r l�k l� ola rak se yir ciy le ilk kez bu lu �a cak ya p�m -
la ra yer ve ri yor. Fes ti val prog ra m�n da �s tan bul’da ilk
kez se yir ciy le bu lu �a cak 30’un üze rin de oyu nun ya n�
s� ra Dost lar Ti yat ro su, Ken ter Ti yat ro su ve Oyun

Atöl ye si ta ra f�n dan ser gi le necek olan dört fark l� oyun
da yer al� yor. 

� KA DI KÖY’DE K� OYUN LAR
� An to ni us ile Kle opat ra: Sha kes pe are’in di ze le riy le

di le ge len, ta ri hin en bü yük a� k� “An -
to ni us ile Kle opat ra”, 1947 y� -

l�n da ki �e hir Ti yat ro su tem -
sil le ri nin ar d�n dan, Tür ki -
ye’de ilk kez Oyun Atöl ye -
si ta ra f�n dan sah ne le ni yor.
Ke mal Ay do �an’�n sah ne -

ye koy du �u, Ha luk Bil gi -
ner’in An to ni us ve Zer rin Te -

kin dor’un Kle opat ra rol le ri ni üst -
len di �i “An to ni us ile Kle opat ra”, 26-27 Ma -

y�s ta rih le rin de Lon dra’da dü zen le nen “Sha kes pe are’s
Glo be 2012 In ter na ti onal Sha kes pe are Fes ti val”de
Tür ki ye’yi tem sil ede cek. Oyun, 1 Ha zi ran Cu ma ve 2
Ha zi ran Cu mar te si gün le rin de sa at
20.30’da Oyun Atöl ye si’nde
sah ne le ne rek, Is tan bul Ti -
yat ro Fes ti va li’nde ki
Sha kes pe are bu lu� ma -
la r� n�n bir aya �� n� olu� -
tu ra cak. 
� An ti go ne: Di yar ba k�r
Be le di ye Ti yat ro su’nda
Ce lal Mor de niz ta ra f�n dan sah -

ne le nen Sop hoc les’in “An ti go ne”si öz gür lük le ri ve
�id de ti tar t� �an bir oyun ola rak fes ti val prog ra m�n da
yer al� yor. �n san ca bir dü zen den ya na olan An ti go -
ne’nin sis tem le mü ca de le si fark l� bir yo rum la 25 Ma -
y�s Cu ma sa at 20.30’da ve 26 Ma y�s Cu mar te si sa at
15.30’da Hal dun Ta ner Sah ne si’nde Kürt çe (Türk çe
alt ya z� l�) ola rak oy nu yor.   
� Ah Smyrna’m Gü zel �z mir’im: Ti yat ro Pe ra, Nes -
rin Ka zan ka ya’n�n yaz d� �� ve yö net ti �i, dra ma tur ji si ni
�a fak Eru yar’�n yap t� �� “Ah Smyrna’m Gü zel �z -
mir’im” ad l� oyun la 1923 y� l�n da �z mir’de ya �a yan
Rum ve Türk ai le le rin kar �� l�k l� göç et me si ni zo run lu
k� lan Mü ba de le Ya sa s� son ra s�n da ya �a nan olay la r�
ko nu al� yor. �s tan bul Ti yat ro Fes ti va li’nin or tak ya -
p�m c� ola rak yer al d� �� oyun 20 Ma y�s Pa zar, 21 Ma -
y�s Pa zar te si ve 22 Ma y�s Sa l� sa at 20.30’da  Ti yat ro
Pe ra’da, 24 Ma y�s Per �em be gü nü sa at 20.30’da ve 27
Ma y�s Pa zar gü nü sa at 16.00’da Ka d� köy Be le di ye si
Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi’nde oy na na cak. 
� Kar �� la� ma lar: Oyun, ay r� dü� mü� kar de� le rin hi -

kâ ye le ri ne odak la n�r ken Tür ki ye’nin son y�l lar da
ya �a d� �� top lum sal dö nü �ü mün top lu mun çe �it li
ke sim le ri üze rin de ki et ki si ni tar t� �� yor. Bo �a zi -
çi Gös te ri Sa nat la r� Top lu lu �u (BGST) ta ra f�n -
dan sah ne le ne cek oyun, 29 Ma y�s Sa l� ve 30

Ma y�s Çar �am ba ak �am la r� sa at 20.30’da Hal -
dun Ta ner Sah ne si’nde iz le ne bi lir. 

� �n san Man za ra la r�: Hol lan da’da ya �a yan bes te ci

Se lim Do� ru’nun ha z�r la y�p mü zik le ri ni bes te le di �i
“�n san Man za ra la r�” ad l� gös te ri, Tür ki ye ve Hol lan -
da’dan iki bü yük �a ir; Nâ z�m Hik met ve Ju dith Herz -
berg’in �i ir le ri üze ri ne ku ru lu bir ça l�� ma. Ede bi yat, ti -
yat ro ve mü zi �in bir bi ri içi ne geç ti �i te at ral gös te ri yi,
�ar k� c� Ha zal Sel çuk, Tri o To be Sung ve üç so list,  3
Ha zi ran Pa zar sa at 20.30’da ve 4 Ha zi ran Pa zar te si sa -
at 18.30’da Hal dun Ta ner Sah ne si’nde yo rum la ya cak.

18. �s tan bul Ti yat ro Fes ti va li’yle il gi li ay r�n t� l�
bil gi ye ula� mak için: ti yat ro.iksv.org
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ür ki ye’nin bu gün �e kil ve an lam da ki sah ne
sa nat la r�y la ta n�� ma s� yak la ��k yüz el li y�l -
d�r. Av ru pa ül ke le rin de ise bu sa nat la r�n ol -
gun la� m�� hal le riy le 15. yüz y�l dan be ri ic ra

edil di �i bi li ni yor. Kal d� ki ya z� l� bir met ne da ya l�
sah ne eser le ri nin iki bin be� yüz se ne lik geç mi �i
ol du �u nu bi li yo ruz. Bu i�in kay na �� ka bul edi len
So fok les’in, Ais ki los’un, Eu ri pi des’ini Aris to fa -
nes’in tra ged ya ve ko med ya la r� n�n, ha len sah ne -
len me ye de vam et ti �i ni de unut ma ya l�m. Her
ney se, Tür ki ye’ye dö ne lim.

�n sa n� ve top lu mu in ce le yip an la tan, ha ya t�
her yö nüy le ir de le yen ve bun la r� es te tik kay g� lar -
la ro man, �i ir, ti yat ro ese ri �ek liy le di le ge ti ren
‘dra ma tik’ sa nat ve ifa de an la y� ��, bu co� raf ya da
an cak 1850’ler den son ra fi liz le ne bil di. Tür ki -
ye’nin ya zar ve sa nat ç� la r� in sa n�n iç âle mi ne,
top lum sal olay la ra, ta bi ata ya ni ger çek ha ya ta
bak ma y� ve olan bi ten le ri öz gün bir sa nat di li ile
an lat ma y� ke� fe dip be nim se di ler. El bet bu ye ni
dra ma tik ifa de an la y� ��, ül ke de ki sos yal re form lar
or ta m�n da olu �u yor du. Os man l� Ha li fe Sul tan la -
r� n�n 1800’ler den iti ba ren gi ri� tik le ri, 1839 ‘Tan zi -
mat’; 1856 ‘Is la hat’; 1876 I. Me� ru ti yet ve 1908
II. Me� ru ti yet si ya si at� l�m la r�y la pa ra lel ola rak sa -
nat ha ya t� da ha re ket len di. Tür ki ye re sim sa na -
t�y la, ro man la, ti yat ro ede bi ya t�y la ter cü me le rin
ya n� s� ra yer li eser le de ta n�� t�. Dra ma tik sa nat la -
r�n ope ra tü rü ve çok ses li mu si ki ay n� dö nem de
ve yi ne Ha li fe Sul tan la r�n ön cü lü �üy le �s tan bul’a
gir di. Bu gün kü Dol ma bah çe Sta d�’n�n ol du �u
yer de, Av ru pa’da ki ör nek le ri ne uy gun gör kem li
bir ti yat ro bi na s� n�n Ha li fe Sul tan Ab dül me cit I
ta ra f�n dan yap t� r�l d� �� bi li nir. Bu ti yat ro ne ya z�k ki
yan m�� ve bu nun üze ri ne bir ba� ka Ha li fe Sul tan
Ab dül ha mit II, Y�l d�z Sa ra y�’nda da ha kü çük bir
ti yat ro bi na s� in �a et tir mi� tir. Sa ray da Mah mut II
za ma n�n dan be ri sen fo nik bir or kes tra n�n var l� �� -
n� da ha t�r la ta l�m. Al bül ha mit II, ti yat ro sa na t� na
ol du �u ka dar ope ra ya da tut kun du. Tut kun söz -
cü �ü nü abar t� l� bul ma y�n. Ken di si is te di �i an da
ope ra eser le ri ni sey re de bil mek için, sa ray da sü -
rek li bir �tal yan ope ra c� lar gru bu nu se ne ler ce ‘is -
tih dam’ et mi� tir. Ver di’nin Il Tra va to re, Ri go let to,
Otel lo ope ra la r� n� çok sev di �i, de fa lar ca oy nat t� -
r�p iz le di �i ni ya z� l� kay nak lar dan ö� re ni yo ruz. K� -
sa ca s� bu sa nat tür le ri nin sev gi li ül ke miz de gö -
rün me le ri, tu tun ma la r�, des tek len me le ri Os man l�
Ha li fe Sul tan la r� ve dev let adam la r� n�n ça ba la r�y -
la ba� la y�p yü rü mü� tür. Bal kan ve I. Bü yük Sa -
va� y�l la r�n da, �s tan bul’da hem ti yat ro hem çok
ses li mü zik için kon ser va tu var kur mu� lar d�r. 

�s tan bul Be le di ye si’nin ile ri gö rü� lü ba� ka n�
Dr. Ce mil To puz lu’nun eliy le 1914’te �e hir Ti yat -
ro su’nu, 1916’da da kon ser va tu va r� kur mu� lar d�.
O za man bu ku rum la r�n yö ne ti mi ne dev rin ön de
ge len ede bi yat ve ti yat ro ya zar la r�, kom po zi tör ler
ge ti ril mi� tir. Yurt d� ��n dan da pro fes yo nel ün lü
si ma lar, Ha li fe Sul tan la r�n kül tür po li ti ka s� sa ye -
sin de �s tan bul’da gö rev al m�� lar d�r. Ya ni dev le tin
sa na t� des tek le me si bir ya na, ka mu hiz me ti ola -
rak ku rum la� t�r ma ça ba s�, Os man l� ida re si za -
ma n� na da yan mak ta d�r. Bu nun bir ba� ka ör ne �i
de, �im di Mi mar Si nan Üni ver si te si olan ve
1881’de ku ru lan Sa na yi-i Ne fi se Mek te bi Âli si
idi. 

Ro man, �i ir, re sim, hey kel, mi mar l�k, ta rih ya -
z� c� l� ��, fel se fe, kom po zi tör lük, ti yat ro ya zar l� ��,
ope ra gi bi yük sek sa nat eser le ri, po pü ler sa nat
tür le ri gi bi kit le le rin il gi si ni çek mez. T�p k� yük sek
ma te ma ti �in, ge ne ti �in, nük le er fi zi �in, ana li tik
kim ya n�n k� sa ca s� bi lim le rin de kit le le re ya y�l ma -
d� �� gi bi… Bu du rum ta ri hin es ki ça� la r�n dan be -
ri dün ya n�n her ye rin de ay n� d�r. Ge nel bir ta n�m -
la ‘yük sek kül tür’ de nen in san ze kâ s� n�n ve ya ra -
t� c� l� �� n�n ön cü ve üs tün ve rim le ri her za man her
ül ke de s� n�r l� bir kit le nin il gi ala n�n da d�r. Böy le ol -
ma s� bu fa ali yet le rin ve mes lek le rin ve el bet on -
la r�n ürün ve eser le ri nin de �er siz ol du �u an la m� -
na gel mez. Tam ter si ne mil let le rin ve in san l� ��n
en de �er li ve ka l� c� var l�k la r� d�r. Ta rih bo yun ca in -
san l� ��n ge li� me si, bu s� n�r l� çev re nin bi rey le ri nin
bu lu� la r� ve ya ra t� c� l� �� sa ye sin de ger çek le� mi� -
tir. Ün lü bir dü �ü nür “e�er in san l�k s� ra dan ak�l la,
al�� kan l�k la r�y la kal say d�, he nüz Or ta Ça� dü ze yi -
ne bi le eri �e mez di” di yor. Bu du rum in san l� ��n,
bü tün yer yü zü nün bir ger çe �i dir. Ge ni� kit le le ri
kü çüm se mek an la m� na gel mez. 

Bu se bep le ge li� mi� ül ke ler yer yü zün de ba -
�a r� la r� n� ve güç le ri ni sür dü re bil mek için sa nat ve
bi lim ku rum la r� na, bu i� ler le u� ra �an la ra sis tem -
li, sü rek li des tek sa� lar lar. Güç lü ül ke ler bu nun la
da ye tin me yip dün ya n�n dört bir ta ra f�n dan bu
mes lek ler de ki ye te nek li in san la r� trans fer eder ler.
K� sa ca s� dev let le rin bir bi rin den fark l� yön tem ler le
de ol sa sa nat ku rum la r� da, bi lim ku rum la r� da
olur. 

Ül ke miz de gün cel ko nu öde nek li ti yat ro lar da
si ya se tin yap mak is te di �i dü zen le me ler. Dev let -
ler, ha ya t�n di �er alan la r�n da ol du �u gi bi sa nat
ve bi lim fa ali yet le ri için de el bet ye ni dü zen le me -
ler ya pa bi lir ler. An cak bun lar mes lek le ri ge li� ti ri -
ci, ser best le� ti ri ci, ye ni ola nak lar sa� la mak ama -
c�y la ya p� l�r. Ak si dü �ü nü le mez. Dev let t�p k�, at le -
tiz mi, gü re �i, hal te ri fi nan se et ti �i gi bi mü zik ve
sah ne sa nat la r� n� da ko rur, te� vik eder. Bu alan -
la ra ya p� lan ya t� r� m�n ge ti ri si pa ray la öl çü le mez.
Ame ri ka Bir le �ik Dev let le ri, Ja pon ya, Rus ya gi bi
dev ler bi le bu alan la ra deh �et li pa ra ak� t�r. 

Türk ay d� n� da ne ya z�k ki unut kan. Türk bi lim
ve sa nat in san la r� da ya n�� ma ve bü tün sel yak la -
�� ma san ki ya ban c�. Söz ge li mi da ha ge çen y�l si -
ya set, TU BA (Tür ki ye Bi lim ler Aka de mi si)’nde de
ti yat ro ko nu sun da ki gi bi te pe den in me dü zen le -
me yap t�. O gün sa nat ç� lar, bu gün ise bi lim ci ler
ses siz kal d�. Oy sa ki so run ay n�y d�.  

Bir de �in me da ha: Kan ve sa va� için de ki
Irak’�n dev let ti yat ro su bu y�l Lon dra’da Sha kes -
pe are oy na d�. Yö ne ti ci elit ola bil me nin bir �ar t�
da mes lek le re say g� d�r. Dert edi nil me si ge re ken
mev cut ku rum la r� tav si ye et mek de �il ek sik lik le -
ri ni, ak sak l�k la r� n� gi der mek; on la ra da ha faz la
ya t� r�m yap mak ve ge li� tir mek tir. Bu da an cak
ko nu ya iç ten lik le yak la� mak ve ko nu nun uz man -
la r� na ba� vur mak la müm kün dür. Bü rok ra si an -
cak ka ta li zör dür.

Murat  KATOĞLU

T

SAHNE SANATLARI
VE DEVLET

18. �stanbul Tiyatro Festivali 2012 Onur Ödülü
sahibi, festivalin ”Elim Elinde” oyununda Tilbe
Saran’la sahneyi payla�acak olan usta oyuncu
Cüneyt Türel, 1 May�s günü aram�zdan ayr�ld�.

Türel, �stanbul Üniversitesi Sosyoloji
Bölümünden mezun oldu. Çe�itli özel tiyatrolar�n
ard�ndan 30 y�l görev yapaca�� �.B.�.T.’ye kat�ld�.

Abelard ve Heloise, Sevilmek, Tartuffe, Vah�i
Bat� oyunlar�yla “En �yi Erkek Oyuncu”, Ayak

Bacak Fabrikas� oyunuyla “En �yi Reji” ödülüne
lay�k görüldü. 2007 y�l�nda rol ald���, Robert
Wilson'un yönetti�i “Rumi” oyunu Atina'da,

Var�ova'da ve Ravenna Festivalinde sahnelendi.
2009’da Jeanne Moreau ile birlikte “I����n

O�ullar� ile Karanl���n O�ullar�n�n Sava��” adl�
oyunda oynad�. Karatavuk, Anna Karenina, M.

Butterfly, Sanat, Görü�me-Kutlama-Ça�r�, Vanya
Day�, Vi�ne Bahçesi, Romeo Juliet, Deli �brahim,

Cabaret gibi oyunlar�n ba�rolünü üstlenen
oyuncu, 1965 y�l�ndan bu yana radyo, sinema,

televizyon ve seslendirme çal��malar�n�
sürdürmekte ve Kadir Has Üniversitesinde
e�itmenlik yapmaktayd�. Ustan�n sesi, 1975

y�l�nda Ajda Pekkan'�n “Palavra Palavra”
�ark�s�na yapt��� düetle, haf�zalara kaz�nm��t�.

18. �stanbul Tiyatro Festivali ba�l�yor!

PE R�FE RI Ko lek tif; Y� k�m/Des truc ti on
2011 ser gi sin de aç t� �� tar t�� ma y� “Ger çek lik
Te rö rü” ba� l�k l� ye ni et kin lik ler le bü yü tü yor.
Ra fet Ars lan ve Al per T.
�n ce’nin ko or di ne et ti �i
ulus la ra ra s� ka t� l�m l� ser gi -
ler, De po, Mars ve As falt
Ka d� köy’de aç� l� yor.
Geç ti �i miz y� l�n en çok ses
ge ti ren ser gi le rin den Y� -
k�m/Des truc ti on 2011’i
olu� tu ran ekip; 17’si yurt
d� ��n dan top lam 65 sa nat -
ç� n�n ka t� l� m�y la; çok fark l�
di sip lin ler den sa nat ç� ve
ya p�t la r� yi ne ba ��m s�z, ha -
mi siz, spon sor suz ko lek tif bir du ru� ile yan
ya na ge ti ri yor.
“Ger çek lik Te rö rü”; ger çe �e da ir son ka l�n t� la -
r�n gün de lik ha yat tan si lin di �i bir dün ya da sa -
nat ve ha ya ta kar �� sor gu la y� c�, �i ir sel ve y� k� -

c� bir dil ve es te tik olu� tur ma y�
amaç l� yor. Sa nat ile pi ya sa n�n, med ya ve
san sü rün, po li ti ka ve por nog ra fi nin iç içe ge -

çip olu� tur duk la r� sah -
te ger çek lik le re kar ��
bir va ro lu� müm kün
mü?
Ger çek lik te rö rü, gün -
cel sa nat pra tik le ri nin
�i ir sel y� k� c� üs lu bu ile
siz le ri inanç la r� n� z�
sor gu la ma ya, için de
ya �a d� �� n�z ve ger çek
ola rak var say d� �� n�z
dün ya y� ya d�r gat ma ya
ve tüm ka ram sar l� �� na

ra� men ye ni ger çek lik le rin, ye ni ola s� l�k la r�n,
ba� ka dün ya la r�n ka p� la r� n� ara la ma ya ça �� r� -
yor. 4 Ma y�s’ta aç� lan ser gi le rin As falt Ka d� -
köy’de ki aya ��, 31 Ma y�s’a ka dar gö rü le bi lir.
http://ger cek lik te ro ru.blogs pot.com

Ulus la ra ra s� Li ons Der nek le ri 118-Y �s -
tan bul Ana do lu Ya ka s� Yö ne tim Çev -
re si Fe de ras yo nu ve Ka d� köy �l çe Mil -

li E�i tim Mü dür lü �ü'nün i� bir li �i ile Sa la cak
Li ons Ku lü bü spon sor lu �un da bu y�l ilk kez
ger çek le� ti ri len Okul la ra ra s� Halk Oyun la r�
Ya r�� ma s�’n�n fi nal le ri, Ka d� köy Halk E�i tim
Mer ke zi'nde ya p�l d�. 7 okul dan 10 eki bin ve
182 ö� ren ci nin yer al d� �� ya r�� ma lar da sa lo nu
dol du ran ve li ler de ö� ren ci ler ka dar he ye can -
l�y d� lar.

Ge le nek sel ve sti li ze dal lar da 1. ve 2. ka -

de me ö� ren ci gu rup la r� n�n yer al d� �� ya r�� ma -
da de re ce ye gi ren okul la ra ödül le ri, 19 Ni san
Per �em be gü nü Kozzy AVM Ga zan fer Öz -
can-Gö nül Ül kü sah ne sin de ya p� lan Ga la-
Ödül Tö re nin de, �l çe Mil li E�i tim Mü dü rü
Fer �at Ayar ve Li ons Fe de ras yon Ba� ka n� Le -
man Ta� k�n ta ra f�n dan ve ril di. Bi rin ci ge len
ekip le rin gös te ri le ri ni ser gi le di �i ödül tö re ni
son ra s�n da, �s tan bul Ça� da� Tu rizm ve Halk
Oyun la r� Der ne �i de bir bi rin den ha ri ka oyun -
la r�y la sa lo nu ta ma men dol du ran iz le yi ci le re
gü zel da ki ka lar ya �at t� lar.

�stanbul Kültür Sanat Vakfı
tarafından düzenlenen 18.

�stanbul Tiyatro Festivali, 10
Mayıs–5 Haziran tarihleri

arasında izleyicilere zengin bir
program sunuyor. Kadıköylü

tiyatroseverler de festival
kapsamında sahnelenecek

oyunları CKM, Haldun Taner
Sahnesi ve Oyun Atölyesi’nde

izleyebilecek. 

Kad�köy’de “Gerçeklik Terörü”
Asfalt Galeri, �stanbul’un iki yakasındaki 3 ayrı mekânda

gerçekle�tirilecek “Gerçeklik Terörü” ba�lıklı uluslararası sergiye
Anadolu yakasındaki galeri mekânı olarak ev sahipli�i yapıyor. 

UNES CO Ulus la ra ra s�
Ti yat ro Ens ti tü sü’nün
Dans Ko mi te si ta ra -

f�n dan 1982’de ba� la t� lan ve
kla sik ba le teo ris ye ni Je an-
Ge or ges No ver re’nin do �um
gü nü ol ma s� ne de niy le her y�l
29 Ni san’da tüm dün ya da kut -
la nan “Dün ya Dans Gü nü”,
Ka d� köy'de de et kin lik ler le
kut lan d�.

Ka d� köy kö ken li Ça� da�
Ba le Top lu lu �u, Ka d� köy Be -
le di ye si Cad de bos tan Kül tür
Mer ke zi'nde “Dün ya Dans
Gü nü Ga la s�” ger çek le� tir di.
Prog ram da  An ka ra Mo dern
Dans Top lu lu �u’ndan De niz
Alp ve Ke rem �nanç, Tür ki -
ye’nin ün lü tan go us ta la r�n dan
Tan ju Y�l d� r�m ve part ne ri Es -
ra Ak ya tan, An ka ra Üni ver si -
te Dev let Kon ser va tu -
var�’ndan e�it men ve ko re og -
raf Öz gür Adam �nanç, Tan -

go mi o Dans Oku lu’dan �l -
kan Ay d�n ile Bu ket Ak -
dol, �s tan bul Üni ver si te si
Dev let Kon ser va tu va r� Ba -
le Ana sa nat Da l�, Mi mar
Si nan Gü zel Sa nat lar Üni -
ver si te si Dev let Kon ser va -
tu ar� Kla sik Ba le Bö lü mü
ve Ça� da� Ba le Top lu lu �u
dans la r�y la yer al d�. Dans
gü nü için bir ba� ka et kin lik
de Se la mi çe� me Öz gür lük
Par k�'nday d�. Ka d� köy Be -
le di ye si'nin des te �iy le,
Me di cal park spon sor lu -
�un da, Tan go pe ra Ke rem
Ök süz Dans ve Spor Ku lü -
bü or ga ni zas yo nun da dans
stüd yo la r� n�n ka t� l� m�y la
dans ge ce si ya p�l d�. Ka d� -
köy lü le rin yo �un il gi gös -
ter di �i üc ret siz et kin lik te,
sir ta ki den tan go ya, hip
hop tan sal sa ya pek çok
dans gös te ri si su nul du.

Dans gününe Kad�köy’de kutlama

Fo
to

�r
af

: O
�u

z 
M

E
R

�Ç

Cüneyt Türel’i
kaybettik…
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● Gök çe UY GUN

Bir kü tüp ha ne dü �ü nün ama için de ki tap lar
ye ri ne in san lar olan... Bu kü tüp ha ne nin
ad� Ya �a yan Kü tüp ha ne... Ya �a yan Kkü -

tüp ha ne nor mal bir kü tüp ha ne gi bi ça l� �� yor. Ki -
tap la r�, ki tap la r�n ka ta log la r�, oku yu cu la r�, üye
kart la r�, kü tüp ha ne ci le ri ve oku ma alan la r� var.
Oku yu cu lar, kü tüp ha ne ka ta lo �un dan seç tik le ri
ki ta b� al�p oku yor lar da ha son ra ki ta b� kü tüp ha -
ne ye ia de edi yor lar. Ya �a yan Kü tüp ha ne’nin di -
�er kü tüp ha ne ler den tek far k� ki tap la r� n�n in san -
lar ol ma s�... Kar �� n�z da okun mak üze re bek le yen
bir ki tap ye ri ne si zin le soh bet et mek için ha z�r
bek le yen bir in san bu lu yor su nuz.

Bu ki �i ler/ki tap lar, bir ta k�m et nik, mes le ki,
kül tü rel, di ni, sa� l�k, cin sel kim lik vb. fark l� l�k -
la r� ne de niy le top lum da, hak la r�n da ön yar g� lar
bu lu nan ve za man za man bu ön yar g� lar ne de -
niy le ay r�m c� l�k la kar �� kar �� ya ka lan ki �i ler...
Top lu mun bir ke si mi nin zih nin de “ya ban c�”
ve ya “öte ki” ola rak ko num lan d� r�l m�� bir in -
san; es ki bir seks i� çi si, bir trans sek sü el, bir Er -
me ni, bir Ale vi, bir �i zof ren...  

� KO PEN HAG'DAN KA LA MI�'A...
Ya �a yan Kü tüp ha ne pro je si, ki �i le re ve

grup la ra kar �� ay r�m c� l� �a yol açan ön yar g� -
lar la il gi li far k�n da l�k ya rat ma y�, fark l� l�k lar
ile birara da ya �a ma kül tü rü nü ge li� tir me yi ve
gün lük ya �am için de bir bir le ri ile ko nu� ma
f�r sa t� ol ma yan ki �i ler ara s�n da ya p� c� bir di -

ya log or ta m� kur ma y� amaç l� yor. Fi kir ilk
ola rak Ko pen hag'da yer le �ik “�id de ti Dur du -
run” (Fo re nin gen Stop Vol den) isim li bir
genç lik ör gü tü ta ra f�n dan ge li� ti ril di ve 2000

y� l�n da ki Ros kil de Fes ti val ala n�n da ilk kü -
tüp ha ne ku rul du. Av ru pa Kon se yi des te �i ile
2001 y� l�n da Bu da pe� te’de Szi get Fes ti -
val’in de kü tüp ha ne nin tek rar ku rul ma s� sa� -
lan d�. O ta rih ten bu ya na her y�l Av ru pa’n�n
çe �it li ül ke le ri ba� ta ol mak üze re bir çok fes -
ti val de ve çok sa y� da gen cin bi ra ra ya gel di �i
ba� ka alan lar da da ku rul ma ya de vam et ti.

Tür ki ye’de ki ilk Ya �a yan Kü tüp ha ne uy -
gu la ma s� Top lum Gö nül lü le ri Vak f� (TOG)
ve Genç lik Ça l�� ma la r� Bi ri mi'nce 2007'de
Ba r� �a rock Fes ti va li’nde uy gu lan d�. 

Da ha son ra da fark l� yer ve za man lar da
tek rar lan d�. Ya �a yan Kü tüp ha ne �im di de
Ka d� köy'e ge li yor. �s tan bul’da ki fark l� üni -
ver si te ler de oku yan TOG'lu genç ler “Ka d� -
köy Kent Kon se yi Ya �a yan Kü tüp ha ne Pro -
je si” ad� al t�n da Ka d� köy Kent Kon se yi’nin
ve Top lum Gö nül lü le ri Vak f�’n�n des te �i ni
ala rak 12-13 Ma y�s 2012’de 12.00-18.00 sa -
at le ri ara s�n da Ka la m�� Par k�’nda pro je le ri ni
ger çek le� ti re cek ler. “Ki ta b� ka pa �� na gö re
yar g� la ma!” di yen genç ler, tüm oku yu cu la r�
ön yar g� la r� n� din le mek üze re kü tüp ha ne ye
da vet edi yor...

23 Ni san Ulu sal Ege men lik ve Ço cuk Bay -
ra m� ile Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li si’nin
aç� l� �� n�n 92. y�l dö nü mü nü, Göz te pe Mer -

di ven köy’de bu lu nan 29 Ekim �l kö� re tim Oku lu
çe �it li et kin lik ler le kut la d�. 4/C s� n�f ö� ret me ni
Zey nep Gül bün Eti ler’in ö� ren ci le ri, ba �a r� l� bir
et kin lik ser gi le di. Ö� ren ci ler, 2009 Eu ro vi si on 1.

si olan Ale xan der Rybak’�n söy le -
di �i ‘’Fa iry Ta le’’ ad l� par ça s�y -
la uyum lu bir �e kil de dans la -
r� n� su nar ken ba� ta okul mü -
dü rü Dil ber Ta ner ve iz le -
yen le rin tak di ri ni ka zan d� lar.

� 23 N� SAN'DA 
KA R� KA TÜR DE VAR DI

Ka mil Ya vuz Ka ri ka tür
Atöl ye si bu se ne de 23 Ni san Et kin lik le -
ri’nde üc ret siz atöl ye d� �� ka ri ka tür et kin lik -
le riy le Ka d� köy Be le di ye si Koz ya ta �� Kül tür
Mer ke zi’nde ço cuk lar la bir lik tey di. Bu se ne
23 Ni san kut la ma la r� do la y� s�y la ger çek le �en
atöl ye ser gi si de Koz ya ta �� Kül tür Mer ke -
zi'nde aç�l d�. 3 a�a ma l� ger çek le �en et kin li �e
23 Ni san gü nü ana okul la r� ö� ren ci le ri ve an -
ne-ba ba lar or tak çi zim ya pa rak ka t�l d� lar. 24
Ni san’da ki et kin li �e Koz ya ta �� �ük ran Ka ra -

bel li �lkö� re tim Oku lu, Çev re Ko le -
ji, Ga la ta sa ray �lkö� re tim Oku lu

ve �S TEK Özel Ulu� bey �lkö� -
re tim Oku lu ö� ren ci le ri ka t�l -
d� lar. 29 Ni san et kin li �i ne de
okul ön ce si ço cuk lar ve an ne-

ba ba lar i�tirak ettiler. 
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Siz hiç kitaplarla konuştunuz mu?
Kadıköylü kadın besteciler Semahat Özdenses,

Neveser Kökte� ve Melahat Pars’a ait Türk Sanat
Müzi�inin unutulmaz besteleri, geçti�imiz ay
Caddebostan Kültür Merkezi (CKM) büyük

salonda Caddebostan Sahil ve Kalamı� Körfez
Lions Kulüplerinin ev sahipli�inde, Kültür Bakanlı�ı

Devlet Korosu Ses Sanatçısı Erdem Özgen
tarafından yorumlandı. Erdem Özgen yaptı�ı

konu�masında;  “Dünya Kadınlar Günü’nün mart
ayında olması nedeni ile bu programda,  Kadıköylü

bayan bestecilerin eserlerine yer verdik.
Birço�unuz Melahat Pars’ın ‘Ben gamlı hazan

sense bahar dinle de vazgeç’, Semahat
Özdenses’in ‘Ak�am oldu hüzünlendim ben yine’
ve Neveser Kökte�’in ‘Gül dalında öten bülbülün

olsam’ gibi eserlerini bilirsiniz. Biz bu gece onların
gün yüzüne çıkmamı�, belki de
hiç duymadı�ınız eserlerine de

yer verdik. Türk Müzi�imize
birçok kadın bestecimiz,

unutulmaz eserler
kazandırmı�tır. Kadıköy
Belediyesi’nin bu güzide

mekânını bize tahsis
etmesinden dolayı,

Kadıköylülerin yakından tanıdı�ı
ve eserlerini severek dinledikleri

Kadıköylü üç bayan
bestekârımıza bu

programımızda yer verdik. Bu
vesile ile tüm kadınlarımızın bu

vesile ile Dünya Kadınlar
Gününü kutlamak istiyorum”

dedi. Erdem Özgen’in kusursuz
yorumu izleyicilerin büyük

be�enisini kazanırken, program
sunumunu Ln. Nesibe

Müsevito�lu gerçekle�tirdi.
Adnan Birol( Keman), Bülent

Kartal (Keman), Mehmet Saim
Karada� (Keman), Atilla Ataren (Kanun), Adnan
Yavuz Ballıo�lu (Ney), Onur Özel Ça�layan (Ud),

Erhan Sa�dinç (Tanbur), Metin Ura� (Ritm) ve Ümit
Atalay (Ritm)’den olu�an saz heyeti gecede Erdem

Özgen’e e�lik etti. Gecenin sponsorlu�unu
üstlenen Dr. Atilla Yosmao�lu ve Erdem Özgen’e
te�ekkür plaketlerini, Ln. Nesibe Müsevito�lu ile
Lions Kulüp Ba�kanları Ln. Erdo�an Halilo�lu ve

Ln. Gürhan Sabancı  birlikte verdiler. Gece
izleyicilerin yo�un talebi üzerine sanatçının “Farz

Et” isimli eserini yorumlaması ile sona erdi.
BAYAN BESTEKÂRLARIMIZIN ÖZGEÇM��LER�
� Neveser Kökde�: 1904 yılında dünyaya geldi.
Notre Dame de Sion'da okudu. On altı ya�ında

Mehmet Ali Üsküdarlı ile evlendi. �lk müzik
e�itimini babasından aldı. Bestecili�e on iki

ya�ında ba�ladı. Gitar, piyano ve tambur çalıyordu.
Bir süre �stanbul Radyosu'nda tambur çaldı.

Operet bestecisi olan a�abeyi Muhlis Sabahaddin
Ezgi'nin eserlerini çaldı ve yine ona ait bazı

eserleri ta� plaklara okudu. Genellikle tango, vals,
operet ve �arkı formlarında eserler besteledi.

A�abeyinin ölümünün ardından eserleri
yayınlanmaya ba�ladı. Zamanında tango

�arkılarının kraliçesi olarak isimlendirildi. Bazı
kaynaklara göre 500’den, bazı kaynaklara göre de

1000’den fazla eser besteledi�i tahmin ediliyor.
Ancak, ölürken tüm eserlerinin yakılmasını vasiyet

etti�i için bunların yakla�ık yüz tanesinin notası
bugüne ula�abildi. �lk Dünya Güzelimiz Keriman

Halis Ece'nin halası olan Neveser Kökde�, 1962'de
Kadıköy’deki evinde kalp krizi geçirerek öldü.
� Melahat Pars: �stanbul Fatih semtinde 1918

yılında dünyaya gelmi�tir. Babası �smail Hakkı Bey,
annesi Zehra Hanım’dı. �lkokul ça�larında müzi�e

olan ilgisini fark eden ailesi tarafından kanuni

Mustafa Bey’den iki yıl nota ve usul dersleri aldı.
Sonradan Darutta'lim-i Musiki’ye devam ederek,
udi Fahri Kopuz'dan ud ve makam dersleri aldı.
1944 yılında Ankara Radyosu'nun açtı�ı sınavda

ba�arı göstererek, solist olarak çalı�tı.1985 yılında
kurdu�u, Kalamı�, Marmara ve Kadıköy Musiki

topluluklarında yöneticilik yaptı.
Çok sayıda bestesi bulunuyor.

� Semahat Özdenses: Müzik sevgisi ve tutkusu
nedeniyle okulunu yarıda bırakan Özdenses, Lemi
Atlı, Refik Fersan, Fahire Fersan gibi sanatçılardan
ders aldı. TRT Ankara Radyosu’nda ses sanatçısı
olarak görev yaptı. 1939 yılında evlenmesinden iki

yıl sonra “Beklerim Her Gün” adlı ilk pla�ını
çıkardı. 1940 yılında beste yapmaya ba�ladı. 1971
yılında �stanbul’a gelerek �stanbul Radyosu’nda

göreve ba�ladı. MESAM üyesi olan sanatçı, 
gö�üs kanseri nedeniyle tedavi görmekteyken
ya�amını yitirdi.  Semahat Özdenses’in toplam

35 adet bestesi,  TRT repertuvarında bulunuyor. 

Önyargılarınızla yüzle�meye
hazır mısınız? Toplum

tarafından ‘ötekile�tirilen’
birinin ya�amını kendi

a�zından dinlemek ister
misiniz? Yanıtınız evet ise;

onlar sohbet etmek için sizleri
12-13 Mayıs tarihlerinde

Kalamı� Parkı’nda bekliyor
olacak...

iLÇEMiZiN KADIN BESTECiLERi ANILDI

29 Ekim �lkö�retim’de 23 Nisan co�kusu

Kadıköylü kadın besteciler Semahat Özdenses, Melahat
Pars ve Neveser Kökte� eserleri ile CKM’de anıldı.
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● Gök çe UY GUN

Ka d� köy Be le di ye si, ka d�n la ra yö ne lik
pro je le ri ne bir ye ni si ni da ha ek le di. 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
res mi ola rak aç�l d�.
Dum lu p� nar Ma hal le -
si'nde ki mer ke zin
aç� l� �� n� ise 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 yap t�. 5 Ma -
y�s Cu mar te si gü nü ger -
çek le� ti ri len ve Ka d� köy lü
ka d�n la r�n bü yük il gi gös ter di �i aç� -
l�� tö re nin de ön ce Ka d� köy Be le di -
ye si Ço cuk Sa nat Mer ke -
zi'nde ö� re nim gö ren mi -
nik sa nat ö� ren ci le ri ko -
ro ha lin de �ar k� lar söy -
le di. Tö ren de bir ko -
nu� ma ya pan Ka d� köy
Be le di ye Ba� ka n� Se la mi
Öz türk, Ka d� köy Be le di ye -
si'nin 1989 y� l�n dan bu ya na
sos yal de mok rat be le di ye ci li �in en
iyi pro je le ri ni uy gu la d� �� n� vur gu -
la ya rak, hiz met ler de ön ce lik le ka -
d�n, ço cuk, ya� l� ve en gel li yurt ta� -
la r�n gö ze til di �i ne dik kat çek ti. Öz -
türk, bu ça l�� ma lar dan ba z� ör nek -
le ri �öy le an lat t�: “Ço cuk la r� m� z�n
sa� l�k la r�y la il gi li mer kez ler kur -
duk. On la r�n hem fi zik sel hem ruh
sa� l�k la r� na yö ne lik te da vi le ri ya -
p� yo ruz. Ya ni Ka d� köy'de be -
de nen ve ru hen sa� lam
genç ler ye ti �i yor. Ay r� ca
ço cuk la r� m� z� kü çük
ya� lar dan iti ba ren kül -
tür sa nat la bu lu� tu ru -
yo ruz. El bet te ki ço -
cuk lar d� ��n da en gel li
ve ya� l� in san la r� m�z için
de özel hiz met ler ve ri yo -
ruz.'' Ba� kan Öz türk, “Tüm bu

pro je le re ra� men, 1. s� ra da ol ma m�z ge re kir -
ken, bi zim yap t�k la r� m� z�n on da bi ri ni bi le yap -
ma yan lar 1. gö rü nü yor. Bu nu haz met me miz
müm kün de �il. De mek ki bi zim ken di mi zi da -

ha iyi ifa de et me miz ge rek” de di. Da ha
son ra sö zü  Ma mog ra fi ve Ka d�n

Sa� l� �� Mer ke zi'ne ge ti ren,
e�i ve k� z� n�n da bu mer -

ke ze gel di �i ni an la tan
Öz türk, Ka d� köy lü ka -
d�n la ra “Sa� l� �� n� z�
önem se yin. Bu mer -
ke zi mi ze ge lip, sa� l�k

hiz me ti ni zi üc ret siz
ola rak al�n. Sa de ce ken -

di niz de �il çev re niz de ki
tüm ka d�n la r� da te� vik edin”

di ye ses len di.
� KADIN KONUKEV� LÜKS

OTEL G�B�
Öz türk, ye ni yap�lan Ka d�n

Ko nuke vi'nde de ran za
sis te min den oda sis te mi -
ne ge çil di �i ni, böy le ce
ar t�k bir an ne nin ço cuk -

la r�y la bir li k te için de tu -
va le ti olan bir oda da ra hat -

ça ba r� na bi le ce �i ni ifa de et ti.
Öz türk, ko nu� ma s� n� �öy le bi tir di:

“�s tan bul'da ki CHP'li be le di ye ler gi -
de rek art t�. 2 idik 4 ol duk, 4 idik 12 ol -
duk. �im di he def 36... �s tan bul Bü -
yük �e hir Be le di ye si'ni de ala ca ��z.
Ön ce �s tan bul'u, son ra Tür ki ye'yi ala -
ca ��z!”Öz türk'ün ar d�n dan kür sü ye
ge len Sel vi K� l�ç da ro� lu da “�u an da
ne söy le ye ce �i mi bi le mi yo rum. Kar -

��m da böy le ne �e li, umut la ba kan
in san lar, ça l�� kan ba� kan la r� -

n� gör mek ten mut lu olan
in san lar gör mek be ni de

mut lu et ti. Ba� kan, ça -
l�� ma la r� an lat t�. Çok
gü zel pro je ler. El ele
ve rir sek her �e yin gü -

zel ola ca �� na ina n� yo -
rum. Ha y�r l�, u�ur lu ol -

sun...” de di. Tö ren de ko -
nu� ma la r�n ar d�n dan Ma mog -

ra fi ve Ka d�n Sa� l� �� Mer ke zi'nin ya p� m� na
kat k� su nan Zeh ra-Mus ta fa Yük sel çif ti ile Ka -
d�n Ko nu ke vi’nin ye ni len me si ne des tek olan
Ömer Bü yük han l� sah ne ye da vet edil di. Se la mi
Öz türk, e�i Sev gi Öz türk ile Sel vi K�l�ç da ro� lu;
Yük sel çif ti ve Bü yük han l�'ya pla ket le ri ni tak -
dim et ti ler. Ay r� ca Sev gi Öz türk, tüm Ka d� köy -
lü ka d�n lar ad� na Sel vi K� l�ç da ro� lu'na çi çek
sun du. Aç� l�� son ra s�
K� l�ç da ro� lu, Ka d� -
köy Be le di ye Ba� ka -
n� Se la mi Öz türk ile
e�i Sev gi Öz türk’ün
ev sa hip li �in de be le -
di ye nin Göz te pe’de
bu lu nan Ço cuk Sa nat
Mer ke zi ile Ço cuk
Di� Sa� l� �� Po lik li -
nik le ri’ni zi ya ret et ti.
K� l�ç da ro� lu, Ka d� -
köy Be le di ye si’nin
�id det gö ren ka d�n ve ço cuk lar için yap t�r d� ��,
an ne ile ço cuk la r� n�n ay r� mo dern do na n�m l�
oda lar da ka la bi le ce�i Ka d�n Ko nukevi’ni de zi -
ya ret ede rek aç� l� �� n� ger çek le� tir di. Gün bo yu
Ka d� köy'de ka lan K� l�ç da ro� lu, Ka d� köy zi ya -
re ti ni Ka d� köy lü gö nül lü ka d�n lar la Sah ra y� ce -
did Def ne Par k�’nda be� ça y�n da birara ya ge le -
rek nok ta la d�. K� l�ç da -
ro� lu'nun prog ra m� -
na, CHP Bur sa Mil -
let ve ki li Se na Ka le li,
CHP Ka d�n Kol la r�
yö ne ti ci ve üye ler,
�l çe Ba� kan la r� ve
par ti li ler e� lik et ti.

� ÜC RET S�Z
MU AYE NE, 

DÜ ZEN L� TA K�P
As l�n da 27 Ey -

lül'de hiz me te gi ren
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, 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. Dum lu p� nar Ma hal le si'nde 3 kat -
l� bir bi na da bu lu nan 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 ke zin ad�n dan da an la ��l d� �� gi bi ana
ba� l�k ma mog ra fi. Amaç; 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 mak.
Bu kap sam da Ka d� -
köy'de ki her ma hal le ye
özel gün ler dü zen le ne -
cek. Bu ma hal le de ya �a -
yan ka d�n lar mer ke ze
ge le rek ba� ta ma mog ra -
fi ol mak üze re ka d�n
sa� l� �� ile il gi li tüm test -
le ri ni üc ret siz ola rak
yap t� ra bi le cek ler. Mer -

ke ze ge le me ye cek du rum da olan ma hal le sa -
kin le ri için de Ka d� köy Be le di ye si üc ret siz araç
tah sis ediyor. Mer kez de ay r� ca ul tra son ve ra -
him a� z� kan se ri nin er ken te� hi sin de önem li rol
oy na yan sme ar tes ti gi bi di �er tet kik ler de ya -
p� l� yor. Mer kez de bu gü ne ka dar,  500'ü a� k�n
ka d� na 1000'e ya k�n tet kik ve tah lil ya p�l d�. Ka -

d� köy Be le di ye si
Z e h  r a - M u s  t a  f a
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�. Ba� ta
sos yo-eko no mik
dü ze yi dü �ük ka -
d�n lar olmak üze re
tüm Ka d�köy lü

ka d�n la ra hi tap
eden  mer kez de, en son tek no lo jik ci haz lar la
hiz met ve ri li yor.
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llah’�n ha zi ne si ge ni� tir. Di le yen kul la r� na di le dik le ri ni
ve rir. Çün kü O dün ya da mev cut tüm ni met le ri kul la -
r� için ya rat m�� t�r. Kul la r� ara s�n da ay� r�m yap mak s� -
z�n du ala r� n� din ler, ka bul eder. �s tek le ri niz ger çek -
le� mi yor, du ala r� n�z ka bul edil mi yor sa bi li niz ki ku sur

siz de dir. Bel ki ta le bi niz yan l�� t�r. Bel ki o si zin ger çek ih ti ya -
c� n�z de �il dir. Bel ki di le �i niz si zin için ve ya in san l�k için ha -
y�r l� de �il dir. Bel ki de ne yi han gi amaç la is te di �i ni zin far k�n -
da de �il si niz. Siz he de fi ni zin id ra ki ne tam ola rak va ra ma -
m�� sa n�z, he de fi niz hak k�n da bi linç li de �il se niz onu Al lah’a
ula� t� ra bil me niz ola s� de �il dir. Ken di bil me di �i niz �e yi Al -
lah’tan is te ye mez si niz. Ta le bi ni zi önem se me li si niz; kal bi -
niz de, zih ni niz de di le �i ni ze özel bir yer ay�r ma l� s� n�z. Si zin
önem se me di �i niz di le �i Al lah’tan is te me yi niz. E�er dua -
n�z yal n�z ca ken di niz için ise bel ki de çok ben cil ce dir. Al -
lah ben cil ta lep le ri kar �� la maz; o bü tün kul la r� n�n hay r� na
olan di lek le re ce vap ve rir. Ba� ka in san lar hak k�n da
olum suz ta lep le ri niz var sa ger çek le� mez. Bed du ala r� n�z
ise bü yük bir ih ti mal le si ze ge ri dö ner.

Al lah kul la r� n�n du ala r� na, di lek le ri ne önem ve rir.
Çün kü bi zim O’ndan ba� ka bir ta lep ye ri miz yok tur. Her
is te �i miz O’na ula ��r, Her �e yi O ve rir. Al lah’a du a et -
mek, ta lep te bu lun mak �ek le ba� l� bir �ey de �il dir. Dua -
n�n ru tin bir �ek li, bir for mü lü yok tur. Ay n� dua y� her za -
man ay n� �e kil de tek rar la ma n� z�n bir ge re �i de yok tur.
�çi niz den gel di �i gi bi, hiç bir ko �u la ba� l� ol ma dan, her
yer de, her za man Al lah’a du a ede bi lir, di lek le ri ni zi ile te -
bi lir si niz. Di lek le ri ni zi na s�l ifa de eder se niz edi niz, Al lah
yal n�z ca ke li me le ri ni zi duy mak la kal maz, ke li me le rin ar -
d�n da ki ni ye ti de gö rür. Du ala r� n� z�n ka bul ol ma s� için ni -
ye ti ni zin te miz, sa mi mi, ben cil lik ten uzak, ba� ka in san -
la r�n da hay r� n� di le yen aç�k l�k ve iç ten lik te ol ma s� ge re -
kir.

Bir ar ka da ��m var d�. Her gün Al lah’a du a eder di.
“Ba na güç ver, pa ra ver, y�l lar dan be ri be ni ezen le ri bir
gün ben de eze bi le yim” der di. Hiç pa ra l� ve güç lü ol du -
�u nu gör me dim. Her za man emir al t�n da ça l�� t�. Ba� ka -
la r� n� ez mek için Al lah ona hiç pa ra ver me di. Ba� ka bir
ar ka da �� m�n evin de ça l� �an genç bir ka r�-ko ca var d�.
Ter te miz, gü ler yüz lü, ça l�� kan, çok ter bi ye li in san lar d�.
Ga ze te Ka d� köy’de be nim ya z� la r� m� iz le dik le ri için ar ka -
da �� ma her gi di �im de iç ten lik le ya n� ma ge lir, ya z� la r�m
hak k�n da gö rü� bil di rir, so ru so rar lar d�. Pat ron la r� olan
ar ka da �� ma hep �ük ran du yar lar d�. Her i� le ri ni en iyi �e -
kil de yap ma ya ça l� ��r, pat ron la r� için du a eder ler di. Er zu -
rum’dan �s tan bul’a göç et mi� ler di. Gel dik le ri gün den
be ri ay n� yer de ça l� �� yor lar d�. Bun dan bir ay ön ce kü çü -
cük bir ev al d�k la r� n� duy dum. Ne ka dar üc ret al d�k la r� n�
bi li yo rum. On la r�n iki, üç mis li ay l�k alan bir çok kim se nin
ay so nu nu zor ge tir dik le ri ni, öde me le ri ni yap mak için
k�v ran d�k la r� n� gö rü yo rum. On la r�n iyi ni ye ti pa ra la r� na
be re ket ka t� yor, ev ala bi le cek ka dar di lek le ri ni ger çek -
le� ti ri yor du.

Ni ye ti mi zin yü ce li �i, kut sal l� �� ve ki �i sel lik ten uzak
olu �u du ala r� m� z�n Al lah’a ko lay ula� ma s� na ve ça buk
ger çek le� me si ne ne den olur. Ni ye ti ni zi kal bi niz de ve
zih ni niz de olu� tur ma n�z ger çek le� me si için yet mez.
Onu ken di içi niz de �e kil len dir me li si niz. Ger çek le� mi� gi -
bi gör me niz, so nuç la r� n� ya �a m�� gi bi his set me niz ge re -
kir. Ta lep le ri ni zi Al lah’a su nar ken üze rin de yo �un la ��p
dü �ü nül mü� bi linç li bir di lek ola rak ile ti niz.

Al lah aç göz lü, tat min siz in san la r� sev mez. Ha sis le -
re, cö mert kul la r� na ol du �u gi bi cö mert çe her �e yi ver -
mez. Ma hal le miz de bir ma nav var d�. �� yap s�n, ya �a s�n
di ye her ih ti ya c� m� on dan al�r d�m. Seb ze yi, mey ve yi al t�n
tar tar gi bi tar tar d�. Ör ne �in iki ki lo por ta kal al� yor su nuz,
dol dur du �u por ta kal lar 50 gr. faz la gel se, he men bü yük
bir por ta ka l� al�r ve ye ri ne kü çük bir ta ne ko yar d�. Al d� �� -
n�z �ey ler di ye lim ki 10,30 li ra tut tu, 30 ku ru �u is ter, bo -
zuk lu �u nuz yok sa, ver di �i niz kâ ��t pa ra y� bo zar, bir
avuç do lu su bo zuk pa ra ve rir di. Bir sü re son ra ma hal le -
de ye ni bir ma nav aç�l m�� t�. Ye ni ma nav her tart t� �� �e yi
mut la ka 100–200 gr. faz la ve ri yor, pa ra la r�n kü sur la r� ile
hiç u� ra� m� yor du. Di ye lim ki al d�k la r� n�z 10.90 tut tu,10
li ra al�p i�i bi ti ri yor du. Bir gün, her mü� te ri ye böy le cö -
mert dav ra n�r sa za rar ede bi le ce �i ni, al t�n dan kal ka ma -
ya ca �� n� söy le dim. “Üzül me hiç bir �ey ol maz, ti ca re tin
be re ke ti için de dir” de di. �� le ri her gün bi raz da ha ge li �i -
yor, çe �it le ri ar t� yor du. Ay n� tu tu mu nu pa ha l� ve tur fan -
da mal lar da bi le sür dü rü yor du. �ki y�l son ra için de ki ra c�
ol du �u dük kâ n� sa t�n al d�. Bir kaç y�l son ra da ev al d� �� -
n� duy duk. Ha sis ma nav ise “Ar t�k i� ya pa m� yo rum” di -
ye me di ama “Ya� lan d�m” di ye rek dük kâ n� ka pat t�, git ti.
Al lah, is te me si ni bi len, ni ye ti te miz olan, yal n�z ken di si
için de �il her ke sin hay r� ve iyi li �i için ta lep te bu lu nan, Al -
lah’�n k�s met et ti �i �ey le ri iç ten lik le ba� ka in san lar la
pay la �an, al� m�n da, sa t� m�n da dü rüst ve cö mert olan
kim se le rin du ala r� n� ka bul eder. Ha zi ne si nin ka p� la r� n�
on lar için açar. O her �e yi du yar, her �e yi gö rür ve bi lir.
Her �e yi ni ye ti ni zin saf l� �� na, te miz li �i ne ve ih ti ya c� n� za
gö re ve rir. Di lek le ri niz si zin ve tüm ev re nin hay r� na ise
du ala r� n� z� ger çek le� ti rir. Du a her kul için Al lah’a ula� ma
yo lu dur. O’na, kut sal l� �� n�n, yü ce li �i nin, tüm kul la r� n� s� -
n�r s�z ve ko �ul suz bi çim de sev di �i nin; özel lik le de kul la -
r� na yal n�z ca ha y�r l� ola n� ver di �i nin bi lin ci için de du a
edi niz, bu inanç için de ula� ma ya ça l� �� n�z.
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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 �

DUALARINIZ BU MERKEZ 
Sosyal belediyecilik hizmetleriyle öne çıkan Kadıköy Belediyesi’nin kadınlara özel olarak sa�lık hizmeti sundu�u Mamografi ve 

Kadın Sa�lı�ı Merkezi’nin resmi açılı�ı yapıldı. CHP Genel Ba�kanı Kemal Kılıçdaro�lu’nun e�i Selvi Kılıçdaro�lu'nun açtı�ı merkezden 
tüm Kadıköylü kadınlar ücretsiz olarak yararlanabiliyor. Törende Kadıköy Belediyesi’nin yeni Kadın Konukevi’nin de açılı�ı gerçekle�tirildi. 

Kılıçdaro�lu, Sahrayıcedid
Gönüllüleri ile biraraya geldi.
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KADINLARA ÜCRETS�Z

Kılıçdaro�lu,
Zehra-Mustafa

Yüksel çiftine ve
Ömer

Büyükhanlı’ya
(a�a�ıda)

plaketlerini
verdi.

Ba�kan Öztürk, Selvi Kılıçdaro�lu 
ve Av. Sevgi Öztürk

Selvi Kılıçdaro�lu, Çocuk Sanat
Merkezi ile Çocuk Di� Sa�lı�ı

Poliklini�i’ni de ziyaret etti.
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Viz yonKa d� köy

�nsan�n içinden herkese duyurmay�
istedi�i filmler pek fazla gelmiyor
sinemalara. Ama bu hafta Frans�z
sinemas�ndan tam bu biçime uyan bir
film sakin sakin geliyor. D��ar�dan
bak�ld���nda konu olarak birbirine z�t
karakterlerin anlat�ld��� filmlerden biri
gibi duran filmin bu grup filmlerden bir
ad�m önde olmas�n� sa�layan en
önemli sebep “samimiyet”. Frans�z
sinemas�n�n son y�llarda neredeyse
her filminde ba�ar�l� bir �ekilde
aktard��� bir özellik “samimiyet”. Her
ne kadar Frans�z sinemas� romantik
filmleriyle akla gelse de benim için son
y�llarda filmlerdeki karakterlerinin
inand�r�c�l��� artt�ran sade görsellik ve
neredeyse her tür filminde ete kemi�e
büründürülen bu canl� karakterler
geliyor. �ster gerilim, ister komedi
olsun her �ekilde insan içini
�s�tacak gerçek karakterler
yaratabiliyor Frans�z sinemas�.
Bunun en nadide örneklerinden biri
olan bu “Can Dostum” filmini
izleyip be�enirseniz Gerard
Depardieu’lu iki film “La tete en
friche” ve “Quand j'étais chanteur”
filmlerini de denemeden geçmeyin.
“Samimiyet”ten kast�m daha rahat
anla��lacakt�r. 
� CAN DOSTUM-
INTOUCHABLES
Ya�ayan en önemli 10 Frans�z
oyuncudan biri olan François
Cluzet’nin yamaç para�ütü
kazas�ndan sonra sakatlanan
zengin bir aristokrat olan Philippe’i
canland�r�yor. Philippe evde
kendisine yard�mc� olmas� için
banliyöde ya�ayan Driss'i i�e al�r.
Driss’i canland�ran Omar Sy bu
filmde o kadar ba�ar�l� ki anlat�lacak
gibi de�il. Gülü�ü ve sevimlili�iyle
seyirciyi dakikas�nda avucuna al�p bir
daha b�rakm�yor. Ba�ar�s�n�n en büyük
kan�t� da François Cluzet gibi bir
oyuncunun yan�nda yard�mc�
oyuncu olarak filmde yer almas�na
ra�men filmin gi�e ba�ar�s� ve
kaliteli oyunculu�uyla Fransa’n�n
Oscar’� say�lan Cesar ödüllerinde,
as�l Oscar ödüllerinde en iyi erkek
oyuncu ödülünü kazanmas�na
ra�men, “The ARTIST”teki Jean
Dujardin’i geride b�rakmay� ba�ard�.
Filmi izleme �ans�na kavu�ursan�z
hak etti�ini de göreceksiniz.
Tamamen farkl� dünyalara ait
olmalar�na ve her konuda farkl�
zevklere sahip olmalar�na ra�men,
hem ola�an d��� hem de bir o
kadar güçlü bir dostluk kuran bu
ikiliyi unutamayaca��n�za eminim.
Ufak ayr�nt�lar�n insan� yakalad���n�
çabucak fark edeceksiniz Görsel
aç�dan sade olan bu “Buddy”
filmini ailecek izlenebilecek �ahane
yap�tlar aras�na rahatça alabiliriz.
Finaliyle de insana ya�am enerjisi
veren bu filmi �skalamay�n. Olivier
Nakache ve Eric Toledano’nun
ikinci senaryo ve yönetim ortakl���
da oldukça ba�ar�l� olmu�.
Sinemada daha önce de kaliteli
dostluk filmleri geldi elbette.
Hat�rlanmas� gerekenleri �öyle bir
hat�rlatal�m. A�a��daki listedeki ikili
dostluklar sinema tarihinde de yer
etmi� birkaç defa da izlenilmeyi hak
eden filmler. 
� ÜÇKA�ITÇILAR-THE ST�NG
(Newman and Redford) 
Robert Redford’un ba�rolleri
payla�t��� 1973 y�l�nda yedi dalda
Oscar kazanm�� bir ba�yap�t.
Ortak arkada�lar� öldürülen biri
genç di�eri ya�l� iki doland�r�c� bu
arkada�lar�n�n intikam�n� almak için
incelikli bir plan haz�rlar. Klasik
ad�n� ba�tan sona hak eden
70’lerin en iyi filmlerinden biri
“Üçka��tç�lar”
� THE MAN WHO WOULD BE
KING (Sean Connery and
Michael Caine)
Rudyard Kipling’in k�sa
hikâyesinden aktar�lan bu �ahane
filmde Hindistan’�n ingiltere
yönetminde oldu�u dönemlerde
macera arayan iki �ngiliz askerinin
Hindistan’�n kuzeyine Asya’n�n
içlerine do�ru, oradaki kabilelere
silah sat�p para kazanmak amac�
ile yapt�klar� bir yolculu�u anlat�r.
Rastlant�lar sonucu olaylar geli�ir
ve oradaki kavimler Sean
Connery’nin kendi tanr�lar�n�n o�lu
oldu�una inan�rlar ve bu iki
arkada��n i�ine gelir ve oyunu

oynamaya devam ederler ta ki Sean
Connery de kendisinin tanr� oldu�una
inanana kadar.
� GECEYARISI KOVBOYU
(Jon Voight ve Dustin Hoffman)
Jon Voight, New York'ta kendi yolunu
bulmaya çal��an yak���kl� bir Teksas
kovboyudur. Buldu�u tek arkada� ise
kirli, ucuz i�lerle geçinen Hoffman'd�r. �ki
oyuncusunun en iyi erkek oyuncuya
aday gösterilmesinin yan� s�ra Sylvia
Miles da 6 dakikal�k rolüyle en iyi
yard�mc� kad�n oyuncu ödülüne aday
olmu�tur. Bu akademi ödüllerine aday
olan en k�sa performanst�r.
� ESARET�N BEDEL�
(Tim Robbins ve Morgan Freeman)
�zlemeyen yoktur ama yine de konusunu
hat�rlatal�m. Kar�s�n� ve sevgilisini
öldürmekten iki kez idama mahkum

edilen Andy (Tim Robbins) 1947
y�l�nda Shawshank hapishanesine
gönderilir. Sakinli�i ve olaylar
kar��s�ndaki dayanma gücü ona
k�sa sürede sayg�nl�k ve
hapishane tamiratç�s� Red
(Morgan Freeman) ile güçlü bir
arkada�l�k kazand�r�r. Ayr�ca
bankac�l�k tecrübeleri sayesinde
hesaplardaki aç�klar�
kapatmas�yla gardiyanlar ve
cezaevi müdürü aras�nda popüler
biri haline gelir.
� THELMA & LOUISE
(Susan Sarandon Geena Davis)
Erkek “Buddy” filmlerini ezip
geçen bir kad�n dostlu�u filmi
olan Thelma ve Louise gerçek bir
ba�yap�t. Erkek arkada��ndan
b�kan Arkansas’l� garson k�z
Louise (Susan Sarandon),
ihmalkâr ve cinsiyet ayr�mc�s�
kocas�yla birlikte s�k�c� bir hayat�
olan arkada�� Thelma'y� (Geena

Davis) ayart�r. Birlikte özgürlükle dolu bir
hafta sonu araba seyahatine ç�karlar.   
� BUTCH CASSIDY AND THE
SUNDANCE KID (Paul Newman
Robert Redford)
�zlememenin hata oldu�u
güzelliklerden biri daha. Butch
Cassidy (Paul Newman) ve

Sundance Kid (Robert Redford),
Hole-in-the-Wall adl� çetenin

liderleridir. Butch, ak�ll� olan, planlar�
yapan, dü�ünen; Sundance de
gözü kara ve atak oland�r. Bat�,
art�k medeniyetle tan��maya
ba�lam��t�r ki, Butch ve
Sundance bir treni soyarlar.
Pe�lerine özel bir ekip dü�er ve
onlar nereye giderse gitsin, takip
etmekten vazgeçmezler. �anslar�
yaver gidip biraz zaman
kazand�klar�nda Butch'�n akl�na
yeni bir fikir gelir: Bolivya'ya
gitmek. 
� LEON (Jean Reno ve Natalie
Portman)
Ac�mas�z bir tetikçi. Küçük bir k�z.
Birbirlerinden ba�ka kaybedecek
hiçbir �eyleri yok. Unutulmaz bir
ba�yap�t daha. Karakterlerin
ak�ldan ç�kmas� mümkün de�il. 
� HARD-BOILED  (Chow yun
Fat veTony Leung Chiu Wai)
Amerika d���ndan gelen bu hala

eskimeyen aksiyon bombas� filmi tüm
hareket ve Uzakdo�u tukunlar�na

öneririm. Polis memuru Yuen,
orta��n� kanl� bir sald�r�da
kaybeder ve onu intikam�n�
almak için yemin eder.
Kanunlarla bir �eyin
çözülmedi�ini gören, Yuen

intikam�n� almak için kendisi gibi
dü�ünen Tony ile bir ekip olur.

Silah kaçakç�l��� yapan ve orta��n�
öldüren gangsterlerden intikam almak

için büyük bir aksiyon-macera
ba�lar. Bunlar d���nda Richard
Pryor ve Gene Wilder’l� “Silver
Streak”, Jack Lemmon Walter
Mattheu’nun sinemaya alt�n
harflerle yazd��� “Some Like It
Hot-Baz�lar� S�cak Sever”, Tony
Curtis ve Sidney Poitier’li “The
Defiant Ones”, “48 saat”te Eddie
Murphy ve Nick Nolte, Paul Rudd
ve Jason Segel’li “ I love you
man”, Mel Gibson ve Danny
Glover’l� “Cehennem Silah�” serisi,
“Zor Ölüm 3”te  Bruce Willis ve
Samul L. Jackson, Arnold
Schwarzenegger ve Danny
DeVito’lu “�kizler”, “Son �zci”de
Bruce Willis ve Damon Wayans
hat�rlat�lmas� gereken ikili
dostluklardan birkaç tanesi olup
tavsiye edilir.

● 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
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Merhaba sevgili okuyucular�m…
Bu hafta sizlere üç Bo�aziçi

mezunu kafadar�n, Kad�köyümüze
kazand�rd��� bir mekândan

bahsedece�im…
CADDEBOSTAN B�BUÇUK…
Asl�nda çok da yabanc�s� da

de�iliz buran�n. Birkaç y�ld�r ba�ka
bir adreste hizmet veren

B�BUÇUK yenilenmi� yüzüyle,
yeni dekoru ve menüsüyle
yeniden görücüye ç�km��

durumda... Geçti�imiz günlerde
aç�l��� yap�lan mekân�n hikâyesi

Beyo�lu’nda ba�l�yor.. Bo�aziçili
üç arkada� Devrim Sirmen, Hakan

Akal�n ve Mehmet Akkent...
De�i�ik bir konseptle yeni bir

porsiyon anlay���yla bir maceraya
at�l�yorlar... Lezzet, do�all�k ve

samimiyet ilkelerini biraraya
getirip hiçbirinden taviz vermeden,

e�lenceli mekânlarla,
müdavimlerine de�i�iklik

ya�atmay� hedeflemi�ler…
Ortaklardan Hakan Bey’le

konu�uyoruz: ”Bibuçuk bize özgü,
bir yer” diye söze ba�l�yor ve

devam ediyor: “Dünyan�n hiçbir
yerinde olmayan bir �ey yapt�k..

Porsiyon olay�n� Bir ve Duble aras�

haz�rlad�k. Ad�m�z� da buradan
ald�k.. Bizde sunulan her �ey

bibuçuk porsiyondur…
Yolculu�umuza 2001 y�l�nda

Beyo�lu’nda ba�lad�k. Tarz�m�z
k�sa sürede o kadar benimsendi ki
Beyo�lu’ndan sonra bu yakaya da

bir �ube açmak zorunda kald�k
derken Suadiye ve Ata�ehir de

eklenince 4 �ubemiz
oldu... Bize yolu

dü�en herkes
bizden ve

lezzetlerimizden çok
memnun… Biz de

gelenlerden
memnunuz.”  

Evet bu üç kafadar
i�lerini gerçekten

çok ciddiye
alm��lar… Açt�klar�
mekân�n sadece

porsiyonuyla de�il

a’dan z’ye her �eyiyle de�i�ik bir
anlay��la hizmet veriyorlar... Kendi
zevklerini ve anlay��lar�n� mekâna
çok ��k bir �ekilde yans�tm��lar..

Girer girmez bu ho�luk
size yans�yor…Ho� bir ambiyans.
Mutfak profesyonel bir ele teslim
edilmi�… �ef Erdal Sularo�lu ve

ekibi müthi� bir
sorumlulukla, Bibuçuk lezzetlerini

büyük bir titizlikle haz�rlay�p,
özenle sunuyorlar... Dünya
mutfa�� a��rl�kl� mutfakta

Bibuçu�a ait klasikle�mi� lezzetler
de sunulmakta... Bunlar�n ba��nda

özel soslarla bezenmi� kanat
çe�itleri, burgerler, salatalar

wraplar’la birlikte menüye yeni
eklenmi� f�r�nda dana kaburga en
çok be�enilen çe�itlerin ba��nda

geliyor. 220 ki�ilik oturma
kapasiteli kapal� salonda, ah�ab�n
s�cakl��� sizi hemen sar�verirken

rahat koltuklarda kendinizi evinizin
rahatl���nda bulabiliyorsunuz.

Ayr�ca 150 ki�ilik bahçesi ile hem
yaz hem k�� mevsiminde rahat ve

s�cac�k bir ortamda keyif
da��t�yor… Mekân her gün

12.00’de servise aç�l�p 24.00’e
kadar hizmet veriyor.. Cuma-

cumartesi ak�amlar� saat 02.00’ye
kadar aç�k kalabiliyor. Do�all���n
ön plana ç�kt��� mekânda, rahat,

s�cac�k bir hava… Nefis
yiyecekler… Korkar�m Bibuçuk

al��kanl�k yapacak… Giden herkes
mutlak müdavimi oluyormu�…

Bence yeni
müdavimlere de yer açmas�

gerekecek Bibuçu�un…

Adres: Ba�dat Cad. 298/1-2
CADDEBOSTAN

Tel.: 0216 467 70 50

SAMiMiYETiN DOKUNULMAZLIĞI

Esma Bayraktar

Lezzete

Yolculuk

CADDEBOSTAN BiBUÇUK…
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iç bir top lum da ‘yük sek sa nat’�n al� c� s� ço -
�un luk de �il dir. Za ten bu yüz den ço �un -
lu �a hi tap eden sa nat eser le ri ay r� bir ka -
te go ri de dir: ‘Po pü ler sa nat’. Ül ke nin e�i -

tim ve kül tür se vi ye siy le do� ru oran t� l� ola rak
‘yük sek sa nat’�n al� c� s� da ar tar; bu bel li bir �ey.

Tür ki ye’de ha t� r� sa y� l�r bir ke sim için ba z� sa -
nat dal la r� n�n ke li me an la m� �un lar d�r… Ba le:
“Tayt l� adam lar, ba cak la r� n� aç m�� ka d�n lar”…
Ope ra: “Ba �� ran �i� man in san lar”… Kla sik Mü -
zik: “g�y g�y”… Za ten bu sa nat dal la r� na ge nel
ola rak da “sa nat se pet i� le ri” de nir… Ola bi lir, her -
kes her �e yi be �en mek ve ya an la mak zo run da
de �il. Za ten bu söz ler, bi raz da i�in g�r g� r� için sarf
edi lir. Fa kat ge çen gün nor mal de oku ma d� ��m bir
ga ze te de ç� kan bir ha ber yü zün den Sü rey ya
Ope ra s�’na te le fon lar ya� ma ya ba� la y�n ca me rak
edip ga ze te yi al d�m. Dev let ve �e hir Ti yat ro la -
r�’yla il gi li tar t�� ma lar dan son ra, ko nu nun ope ra
ve ba le ye gel me si bek len me yen bir �ey de �il. An -
cak ya z� lan la r� oku yun ca, ade ta ka n�m don du.
Ha ber dar ol ma yan la ra 3 Ma y�s’ta bu ga ze te de
ç� kan ya z� dan bir bö lü mü ay nen ak ta r� yo rum.

“DOB Bü yük Ka ra De lik! Ba� ba kan Re cep
Tay yip Er do �an'�n �s tan bul �e hir Ti yat ro la r�'nda ki
ge li� me ler üze ri ne, “Ti yat ro la r� özel le� ti re ce �iz”
aç�k la ma s� tar t� �� l�r ken, mil le tin pa ra s�y la ide olo jik
ta k�n t� ve özen tiy le ya p� lan ope ra ve ba le nin de
han tal ve kay nak yu tu cu ya p� s� gün de me gel di.
Ta ced din Ural'�n ‘An ka ra Dü ka l� ��’ isim li ki ta b�n da
yer alan bil gi le re gö re; Cum hu ri yet'in ku ru lu� dö -
ne min de ‘çok ses li mü zik’ özen ti siy le te mel le ri
at� lan ope ra ve ba le, ilk ola rak Çan ka ya Kö� -
kü'nde var l�k gös ter di. ‘Ri ya set-i Cum hur �n ce saz
He ye ti’nin ad� de �i� ti ri le rek Cum hur ba� kan l� ��
Sen fo ni Or kes tra s� ha li ne ge ti ril di. Ay n� y�l lar da
‘Ata türk'ün yaz d� �� ope ra lar’ Öz soy, Bay Ön der
ve Ta� be bek, li se ler den top la nan ö� ren ci le re oy -
na t�l d� ve so nuç fi yas ko ol du. Ha li de Edip'in Ke -
nan Ço ban la r� isim li ope ra s� n� iz le yen Sü ley man
Na zif, ç� k�� ta ‘Rum pat ri �i te ra vih na ma z� k�l d� r� -
yor san d�m’ de mi� ti… �nö nü dö ne min de kla sik
ba t� mü zi �i dev let zo ruy la Ana do lu'ya ya y�l mak
is ten di. Top lam 477 Hal ke vi ile ka sa ba ve köy ler -
de ki 4 bin 332 Halk Oda s�'nda sü rek li bu mü zi �in
ça l�n ma s� zo run lu lu �u ge ti ril di. �s met �nö nü, �kin ci
Dün ya Sa va �� y�l la r�n da ya �a nan mad di zor luk la -
ra al d�r ma ya rak, bin ler ce li ra har ca y�p �r lan da l�
Da me Ni net te ve 15 ki �i lik eki bi ni Tür ki ye'ye ge ti -
re rek ba le e�i ti mi ver me le ri ni is te di.”

Dev let Ope ra ve Ba le si’ni “yük sek ma a�, az
i�” di ye ele� ti ren, dev le tin sa nat ve kül tür hiz me ti
olan ope ra ve ba le yi kâr yap ma d� �� için yer den
ye re vu ran ya z�, yurt içi ve yurt d� �� na ya p� lan tur -
ne le ri de “dün ya y� tur la d� lar” di ye rek ta til den sa -
y� yor. Ay r� ca bi let le rin ço �u nun üc ret siz da �� t�l d� -
�� id di a edi li yor. Tür ki ye’nin ye ti� tir di �i en önem li
ke man vir tü özün den, “Ku rul du �u gün den bu ya -
na mil le tin de �er le ri ne ya ban c� ve s�k s�k da dü� -
man ta v�r lar ser gi le yen ca mi an�n sa nat ç� la r� için -
de Su na Kan, bu tu tu muy la ön de ge len isim ler -
den bi ri si ol du.” di ye bah se di le bi li yor. Ta bi i ki ya�
ne de niy le ar t�k sah ne al ma yan kad ro lu ba le rin le -
re de ta� at ma y� unut ma m�� lar.

Her hal de yo ru ma ge rek yok. Fa kat bu sa nat -
la ra ve on la r�n sa nat ç� la r� na kar �� böy le si bir kin
ve nef re ti ta hay yül bi le ede mez dim. Sa nat ç� y�
dü� man ilan et mek ne de mek?

DOB’nin, ‘en az dev le tin di �er bü tün ku rum -
la r� ka dar’ so run la r� ve ç�k maz la r� var. Üs te lik bu
so run lar sa nat ç� la r� da ra hat s�z et mek te... Bu nu
çöz mek ve bu tür dü� man ca yak la ��m la r�n kar -
�� s�n da dur mak, DOB yet ki li le ri ve i�in pro fes -
yo nel le ri ka dar dev le te de dü �er. Çün kü DOB,
her kes ten ön ce Tür ki ye Cum hu ri ye ti’nin bir or -
ga n� d�r. Sa nat ç� lar da yö ne ti ci ler de ge lir ge çer;
ka l� c� olan dev let, ku rum la r� ve ge ri ye b� ra k� lan
eser ler dir. E�er he de fi miz ça� da� l�k ve de mok -
ra tik lik se; dev le tin fe da ede ce �i her or gan;
böb rek mi sa li, kol mi sa li, göz mi sa li ona kan ve
güç kay bet ti re cek tir.

As l ı  AY HAN

H

Sanatçıyı düşman
ilan etmek 
NE DEMEK?

Bir süre önce büyük reklam
kampanyalar�yla ba�layan

OKUL SÜTÜ projesi ilk
uygulamada iflas etmi�tir.
G�da Tar�m ve Hayvanc�l�k

Bakanl��� ile Milli E�itim
Bakanl���n�n ortak projesi

olarak tan�t�lan ve kamuoyuna
büyük reklamlarla tan�t�l�p ilk
uygulamalar� yap�lan Okul

Sütü çocuklar�m�z�
ZEH�RLEM�� ve birçok ilde

çok fazla say�da çocuk
hastaneye kald�r�lm��t�r.
Evrensel Tüketici Haklar�

aras�nda “SA�LIK VE
GÜVENL���M�Z�N

KORUNMASI” hakk� yer
almaktad�r. Hükümet ve onun

Bakanlar� bu hakk�m�z� hiçe sayarak
üstelik küçücük çocuklar�m�z�n sa�l��� ve

hayat�yla oynayarak denetimsiz bir �ekilde
süt içirmeye ba�lam��lard�r. Akl� ba��nda

bilim insanlar�m�z y�llard�r SÜTLERDE
BULUNAN KATKI MADDELER�N�N
SA�LI�A ZARARLI OLDU�UNU,

SÜTLER�N DAYANIKLI OLMASI �Ç�N
�ÇLER�NE KONULAN B�RTAKIM

K�MYASALLARIN KANSER VE BENZER�
HASTALIKLARA NEDEN OLAB�LECE��N�
söyleyerek yetkilileri uyarmalar�na kar��n

Hükümet bu uyar�lara kulaklar�n�
t�kamakta ve bildi�ini okumaya devam

etmektedir. Zehirlenmeler üzerine bunun
sütten de�il, çocuklar�n “alerjilerinin

olmas�, aç karn�na içilmesi nedeniyle mide
bulanmas�n�n normal olmas�, a��r� doz”

gibi ciddiyetten uzak
aç�klamalarla geçi�tirmeye
çal��maktad�r. Hükümet;

yapt�klar�n�n hesab�n� vermedi�i
gibi yapacaklar� için de ilgili ve
bilgili ki�ilere dan��ma gere�i

duymamakta ve yapt���
de�i�iklik ve uygulamalarla
sorumsuz ve denetimsiz

çal��malar�n� sürdürmektedir. 
Çocuklar�m�z�n ya�lar� gere�i bu
uygulamaya kar�� ç�kma gibi bir

anlay��lar� elbette olamaz.
Ancak siz de�erli veliler bu

uygulamaya ve çocuklar�n�z�n
kobay gibi kullan�lmalar�na kar��
ç�kmal�s�n�z. Y�llard�r e�itimde

yap�lan de�i�ikliklerle
çocuklar�m�z�n gelecekleri yok

edilirken, son yap�lan de�i�iklikle de
çocuklar�m�z e�itimcilerin dahi ne
oldu�unu ve nas�l uygulanaca��n�
anlayamad�klar� bir sisteme dahil

edilmektedirler. Okullarda yeni e�itim
sisteminin uygulanabilece�i alt yap� ve

e�itim kadrosu haz�rlanmadan alelacele,
kendi yanda�lar� olarak yeti�tirmeyi
amaçlad�klar� çocuklar�m�z� henüz 5

ya��nda ellerine geçirmeleri yetmezmi�
gibi, �imdi de onlar�n sa�l�klar�n� ve

hayatlar�n� hiçe sayarak kendi bildiklerini
dayatmalar�na daha ne kadar sessiz

kalacaks�n�z? 
Ülkemizde sorumsuzca yap�lan ve

DENET�M�N NE KADAR EKS�K
OLDU�UNU bir kez daha ORTAYA
KOYAN bu uygulama çocuklar�m�z�n

hayat�na mal olabilir. Hükümet ve
yanda�lar� kendi ç�karlar� u�runa ülkemizin

tüm kaynaklar�n� tüketmenin yan� s�ra
çocuklar�m�z�n hayatlar�n� tüketmekten

vazgeçmelidirler. 
De�erli tüketiciler OKUL SÜTÜ

uygulamas�na son verilmesi için �MZA
KAMPANYALARI BA�LATARAK

çocuklar�n�z�n okudu�u okullara ve ilgili
Bakanl�klara gönderiniz. Daha ilk

uygulamada sonucu ortaya ç�kan bu
projenin durdurulmas� için çocuklar�m�z�n
ölmelerinin beklenilmesine izin vermeyiniz.

En de�erli varl���m�z ÇOCUKLARIMIZ
KOBAY DE��LD�R. Onlar�n sa�l�klar�yla

oynan�lmas�na DUR DEMEL�Y�Z. 
Hükümetten ve ilgili Bakanlardan derhal

bu kampanyay� durdurmalar�n� ve
çocuklar�m�z�n sa�l�klar�yla oynanmas�na

izin verilmemesini istiyoruz. De�erli
tüketiciler bu konuda bizleri desteklemek
ve talebimizin tüm ülkede dile getirilmesi
ve hep birlikte sesimizi yükseltmek üzere

hepinizi TÜKODER’de örgütlenmeye
ça��r�yoruz.

TÜKODER (Tüketiciyi Koruma Derne�i)
GENEL MERKEZ YÖNET�M KURULU

SORULARINIZI BEKL�YORUZ!
E�er siz de tüketici olarak ma�duriyetler ya��yorsan�z sorular�n�z� gazetekadikoy@gmail.com

adresine iletebilirsiniz. TÜKODER Tel.: 0.216. 349 85 10

YE��LÇAM sinemasının ya�ayan tarihi set
foto�rafçısı ve kameramanı Güngör Özsoy 72. ya�
gününü Gazete Kadıköy ekibi ile kutladı. Kısa süre

önce küçük bir kaza geçiren ve ayak kemi�i
çatlayan Güngör Özsoy, doktorunun 10 günlük yatak

istirahatının ardından dı�arıdaki ilk gününü Gazete
Kadıköy ekibi ile do�um günü pastasını keserek

geçirdi. Foto�raf, kamera ve görsel sanatlara ili�kin
engin birikimlerini her fırsatta gençlerle payla�mayı

önemsedi�ini söyleyen Güngör Özsoy sa�lık
sorunlarını çok sevdi�i foto�raf sanatından

kopmayarak ve içindeki ya�ama sevinciyle a�tı�ını
belirterek önemli bir mesaj verdi. Gazete Kadıköy
ekibi olarak Güngör Özsoy’a sa�lıklı ve mutlu nice

ya�lara diliyoruz.

● Mus ta fa SÜR ME L�

631. sa y� m�z da ör nek ça l�� ma -
la r� ve pro je le riy le man �et ten
ver di �i miz Me la hat Ak kut lu

�l kö� re tim Oku lu, bu haf ta Tür ki ye Rad -
yo Te le viz yon Ku ru mu’nun TRT1 ka na l� na

ha ber ol du. TRT 1 ka na l� n�n her sa bah il -
giy le iz le nen “Sa bah Ak tü el” prog ra -

m�; 9 Ma y�s Çar �am ba gü nü
ger çek le� tir di �i can l� ya y� n� n�n

yak la ��k 20 da ki ka l�k bö lü mü nü
Me la hat Ak kut lu �l kö� re tim Oku lu’na

ay�r d�. 

� HER  �EY MAN �E T� M�Z LE
BA� LA DI

TRT’nin de ne yim li ga ze te ci si
Er kan Tu ran, Me la hat Ak kut lu �l -
kö� re tim Oku lu’ndan ger çek le� -
tir di �i can l� ya y� na, 631. sa y� m� -
z�n “Ço cuk la r� m�z Av ru pa’ya De -
mir At t�” man �e tiy le ba� la d�. Da -
ha son ra �l çe Mil li E�i tim Mü dü rü
Fer �at Ayar ve Okul Mü dü rü �l ter
Ay gün ile can l� rö por taj yapan Tu -
ran, okul da ger çek le� ti ri len ör nek
pro je ler le il gi li ö� ret men ve ö� ren ci ler -
le de k� sa gö rü� me ler yap t�.
Ka d� köy’de bir dev let oku lu
olan Me la hat Ak kut lu �l kö� -
re tim Oku lu’nun TSE bel ge -
si ne sa hip ol mas�n�, Av ru pa
Bir li �i pro je si kap sa m�n da
ulus la ra ra s� e�i tim pro je sin -
de yer almas�n� ve bir çok ör -
nek pro je si ni, Tür ki ye ile
dün ya, bu haberle du ydu.
“Her �e yi Dev let ten Bek le -
me di ler” alt ya z� s�y la da ha -

be ri ni des tek le yen TRT 1 için; ö� ren ci -
le rin Me la hat Ak kut lu �l kö� re tim

Oku lu Mar ��’n� söy le me le ri ve
oku lun mü zik ö� ret me ni nin Ata -
türk’ün sev di �i �ar k� lar dan bi ri
olan “Fik ri min �n ce Gü lü”nü ses -
len dir me si ise can l� ya y� n�n en
renk li an la r�y d�. 

�l çe Mil li E�i tim Mü dü rü
Fer �at Ayar, Okul Mü dü rü �l ter

Ay gün’ü ça l�� ma la r�y la över ken,
okul da ger çek le� ti ri len le rin ör nek

bir yö ne ti ci-ve li-ö� ret men da ya n�� ma -
s� ol du �u nu söy le di. E�i -
tim ca mi as� n�n bin ler ce
ça l�� kan is mi ara s�n da yer
alan Okul Mü dü rü �l ter
Ay gün ise ça l�� ma lar da
des tek ve ren Ka d� köy
Kay ma kam l� ��’na, �l çe
Mil li E�i tim Mü dür lü -
�ü’ne ve Ka d� köy Be le di -
ye si’ne te �ek kür ede rek,
ö� ren ci le riy le gu rur duy -
du �u nu söy le di.

Dünya, Melahat Akkutlu �lkö�retim Okulu’nun örnek projelerini önce
Gazete Kadıköy’den sonra TRT 1 kanalından duydu.

Gazete Kadıköy’ün
HABERCİLİK BAŞARISI

FACEBOOK nedir derseniz, bizim
sokak diyebilirim san�r�m, hem de art�k

cebimizde ta��d���m�z sokak.
Ço�umuzun günlük hayat�n�n bir
parças� haline gelen Facebook,

ya�am�m�zda geni� bir yer tutmaya
ba�lad�, bununla birlikte de güvenli�i

de tart���l�r oldu.
Bir milyar kullan�c�ya do�ru h�zla

ko�an, her gün en az bir kez girdi�imiz
Facebook, adeta sanal bir sokak, sanal

bir ya�am merkezi haline gelmi� durumda. Facebook
dünyada 900 milyonu, ülkemizde ise 35 milyonu geçen bir

kullan�c� say�s�na sahip. Türkiye'de her 10 internet
kullan�c�s�n�n 9’u Facebook kullan�yor. Nerede oldu�umuzu,

ne yapt���m�z�, nereden yiyip nereden içti�imizi, gün
içindeki ko�u�turmalar�m�z�, yani hayat�m�za dair ne varsa

Facebook duvar�m�za yazar, payla��r olduk. Hal böyleyken,
Facebook’ta güvenli gezinme de ön plana ç�k�yor. Güvenli
gezinme ile ilgili bir ara�t�rma yaparak, sizlere Facebook’ta
daha güvenli ve rahat olman�z için baz� kurallar� biraraya

toplad�k. Birkaç basit tedbir ile belli ba�l� güvenlik
aç�klar�m�z� kapatmam�z, Facebook’ta daha güvenli

dola�mam�z mümkün.
��TE O ALTIN KURALLAR:

• Facebook gizlilik ayarlar�n�z� düzenleyin: Tam profilinizi
sadece en güvenilir arkada�lar�n�z ile payla��n, di�erlerine

k�s�tl� profil uygulay�n. Böylelikle arkada��m�z
Olmayan veya istemedi�imiz ki�ilerin profilimizi görmesinin

önüne geçebiliriz.
• Sadece tan�d���n�z insanlar�n arkada�l�k isteklerini kabul
edin. Kar��m�zdakinin iyi niyetli olup olmad���n� bilemeyiz.

E�er kötü niyetliyse bir süre bizi ve arkada�lar�m�z�
gözleyebilir. Sonra da arkada�lar�m�z�n biri ad�na sahte bir
hesap açar ve 'art�k bu hesab�m� kullan�yorum, eklesene'

diyebilir.
• Facebook’a girdi�iniz bilgiler silseniz dahi asl�nda

silinmez, sadece profilinizden silinir:
Bir foto�raf� ya da tüm sosyal a�
hesab�n�z� sildi�inizde tüm veriyi

sonsuza kadar sildi�inizi sanmay�n.
Bu yüzden payla�t���n�z ileti ve

foto�raflara dikkat edin.
• Uygulama yüklerken dikkatli olun:
Çünkü birçok uygulama hackerlar�n
elinden ç�km�� olabilir. Özellikle oyun

vb. uygulamalara izin verdi�inizde
hesab�n�zda sizin ad�n�za istenmeyen

payla��mlar yap�labilir.
• Kullan�c� ad�n�z� veya �ifrenizi asla bir ba�kas�na vermeyin.

�ndirimli ürünler kar��l��� giri� bilgilerinizi isteyen ki�ilere,
sayfalara veya gruplara güvenmemelisiniz. Güçlü bir �ifre
seçin. En az alt� karakter uzunlu�unda, say�lar, harfler ve
noktalama i�aretlerinden olu�an bir �ifre seçin. Do�um

tarihi ve sizin için önemli olabilecek gün, ay ve y�ldönümü
gibi �ifreler kullanmay�n.

• Payla�t���n�z bilgilere dikkat edin. Örne�in do�um
gününüzü ya da evlilik y�ldönümünüzü yazmak e-

postan�zdaki güvenlik sorusunu bulmak için kullan�labilir.
• �letilen ba�lant�lar� t�klamay�n: E-postan�zdaki �üpheli bir

eklentiyi açm�yorsan�z, ayn� güvenli�i Facebook’ta da
uygulamal�s�n�z. Mesaj�n içeri�i arkada��n�z yerine bir

hacker ya da suçludan geliyor olabilir.
• Payla�t���n�z içeriklerde hakaret, tehdit, suçlama gibi sizi

adli bak�mdan zor durumda b�rakabilecek kelimelerden
kaç�n�n. Bununla ilgili birçok ceza ve yapt�r�m alan kullan�c�

bulunmakta.
• E-posta adresinizin ve di�er sosyal a� hesaplar�n�z�n

�ifresinin farkl� farkl� olmas�na özen gösterin. Zira e-posta
adresinizi ele geçiren bir ki�i tüm sosyal a�lar�n�za s�zabilir.
Sizi zor durumda b�rakabilecek bu durumla kar��la�mamak

için �ifrelerinize dikkat edin.
YAS�N ÖZDEM�R

TBD SOSYAL MEDYA ÇALI�MA GRUBU

FACEBOOK’TA NE KADAR GÜVENDESİNİZ ? DEVLET ELİYLE TOPLU ZEHİRLENMEYE HAYIR
TÜKETİCİNİN
DOSTU

TÜKODER GENEL BAŞKANI

Av. �ükran
ERO�LU

N�CE YA�LARA
GÜNGÖR ÖZSOY

ATATÜRKÇE DÜ�ÜNCE DERNE��’N�N GENEL KURULU
�ubemiz ola�anüstü Genel Kurulu nisapl� olarak 27.05.2012 tarihinde saat 10:30'da, nisaps�z olarak

03.06.2012 tarihinde saat:10:30'da �stanbul Kad�köy Lisesi salonunda a�a��daki gündemle yap�lacakt�r.
Tüm üyelerimize duyurulur.

SAYGILARIMIZLA              
ATATÜRKÇÜ DÜ�ÜNCE DERNE��

KADIKÖY �UBES�  YÖNET�M KURULU BA�KAN
V.   Batur �LTER 

1- Sayg� duru�u, �stiklal Mar��                                                                         
2- Ba�kan�n aç�� konu�mas�
3- Divan Ba�kan� ve Üyelerinin seçimi                                                                       
4- Toplant� tutana��n�n Divan Ba�kanl���nca
imzalanmas� konusunda yetki verilmesi,
5- Yönetim Kurulu faaliyet raporu,
6- Kesin hesap raporunun okunmasI
7- Denetim Kurulunun raporunun okunmas�,

GÜNDEM:     

8- Raporlar üzerine görü� bildirilmesi,
9- Yönetim Kurulu ibras�,
10- Denetim Kurulu ibras�,
11- Tahmini bütçe okunmas�,oylanmas�,
12- Yönetim Kurulu,Denetleme Kurulu ve Disiplin
Kurulu seçimleri,
13- Dilek ve temenni.
14- Kapan��.

Habere, TRT 1 man�etimizle
ba�ladı.
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● Gök çe UY GUN

Bu haf ta siz le re Ka d� köy lü bir abi kar de �i ve
on la r�n ilk fil mi ni ta n� ta ca ��z. �b ra him ve
Yu suf Gü ler... �ç le rin de si ne ma a� k� ta �� -

yan bu 2 genç si ne ma c� kol la r� n� s� va d� ve ilk
film le ri ni çek ti ler; “Öz Ha ki ki Ka ra kol” 

Fil min ya p�m a�a ma s� Ka d� -
köy’de ba� la m��, Yel de �ir -
me ni Ha li ta �a Cad de si
üze rin de kur duk la r� Ar -
ka da� Ya p�m ça t� s� al -
t�n da. Da ha son ra or -
tak ola rak  Med ya
Mü hen di si’ni de ala -
rak yol la r� na de vam et -
mi� ler. As l�n da ön ce
Gü ler kar de� le ri si ze ta -
n�t mak ge rek. Fil min yö -
net me ni �b ra him Gü ler 31 ya -
��n da. Do kuz Ey lül Üni ver si te si Si -
ne ma- Tv me zu nu. 6-7 y�l d�r di zi ve si ne ma pi ya -
sa s�n da sa nat de part man la r�n da gö rev ya p� yor -
mu�. An cak el bet te ki ha ya li bir gün ken di fil mi -
ni çek mek mi�. “Bu nu ger çek le� tir mek için, ken di
im kan la r� m� z� zor la ya rak Öz Ha ki ki Ka ra kol’u
çek tik. Bir ne vi ha ya li miz de ki �e yin pe �in de ko� -
tuk. Bu nun için bel ki ha ya t� m�z da bü yük bir de -
�i �im ya �a mak zo run da kal d�k ama bel li
�ey le ri ba �ar mak için ra di kal ka -
rar lar al mak la z�m” di yor �b -
ra him.

� ‘KA DI KÖY’E 
GE LE NE DEK...’

Yu suf Gü ler
de 29 ya ��n da.
As l�n da si ne ma
e�i ti mi al ma m��.
Sa kar ya Üni ver -
si te si Bil gi sa yar
prog  ram c �  l �  � �
me zu nu, as�l
mes le �i sis tem
yö ne ti ci li �i. Ha -
len Cum hu ri yet
Ga ze te si’nde ça -
l� �� yor. “Si ne ma -
ya il gim se yir ci
bo yu tun day d� ta
ki abim ile bir lik -
te Ka d� köy’e ta -
��n ma m� za ka dar”
di yen Yu suf,
“Film pro je sin den
de bu �e kil de ha ber -
dar ol dum. Abi min bu i�
için des te �e ih ti ya c� var d�,
be nim de ye ni bir he ye ca na... Ben bu
i�in için de çok ye ni yim. He nüz ö� ren ci yim
di ye bi li rim. Bi raz gi ri �im ci ruh bi raz da ye ni lik
ara y� ��y d� be ni bu i�in içi ne so kan” söz le riy le an -
la t� yor film eki bi ne da hil olu �u nu. �b ra him ve
Yu suf’a “Ne re dey se her gün ye ni bir fil min viz -
yo na gir di �i bir sek tör de, bir film çek me ce sa re -
ti ni ne re den bul du nuz?” di ye so ru yo rum. Ya n�t
net; “Bu bi zim için bir a�k ve bu sek tö rün bi zim
gi bi ce sa ret li, genç si ne ma c� la ra ih ti ya c� var. Bu
a� k� ger çek le� tir mek için ce sa re tin d� ��n da bi raz
da de li lik ge re ki yor ga li ba...”

� MUS SO L� N�’Y� DO LAN DI RAN
EYÜP LÜ HA L�T!

Pe ki Öz Ha ki ki Ka ra kol ne yi an la t� yor?
Topha ne li birkaç ar ka da�,
bü yük bir do lan d� -
r� c� l�k için ka -
ra ko lu ol ma -
yan bir ka -
sa ba ya sah -
te bir ka ra -
kol ku ru -
yor lar. As -
l�n da plan
ba sit ama i�
bu nok ta dan
son ra ka r� �� -
yor. Git tik -
le ri ka sa ba
bir suç �eh -
ri ne, ken di -
le ri de is ter
is te mez po -
lis dö nü �ü -
yor. Bir de
dev let bu ra -
ya ger çek
staj yer po lis
a t a  y � n  c a
olay iyi ce
ç�� r�n dan ç� -
k� 

yor...
�b ra him Gü ler,

fil min ger çek bir hi kâ ye den
esin le ni le rek ya z�l d� �� n� söy lü yor; “�s -
tan bul i� gal al t�n day ken Eyüp lü Ha lit ad�n da
Rum as�l l� bir do lan d� r� c� sah te bir ka ra kol ku ru -
yor. Bir de bek çi ar ka da �� var. Gay ri müs lim le ri,
iyi po lis-kö tü po lis oy na ya rak do lan d� r� yor lar.
Hat ta da ha son ra Cum hu ri yet dö ne min de Eyüp lü
Ha lit’in ha pis ha ne dey ken Mus so li ni’yi bi le do lan -
d�r d� �� söy le ni yor. Mus so li ni’ye mek tup ya z�p,
‘An tal ya’n�n si zin hak k� n�z ol du �u nu dü �ün dü -

�üm için be ni bu ra da ha pis et ti ler’ di yor.
Mus so li ni de el çi siy le pa ra gön -

de ri yor. Yet ki li ler el çi yi ada -
m�n do lan d� r� c� ol du �u na
zor ik na edi yor -
lar.”

� ‘N� TE L�K L�
B�R KO ME D�’

Gü ler kar de� -
le re, “Bu bir ilk
film ve ko me di.
Ko me di zor dur
der ler” ha t�r lat -
ma s� n� ya p� yo -
rum. “Biz ken di -
miz gül me ye ce -
�i miz bir �e yi za -
ten or ta ya ç� kar -
maz d�k. Biz bu
pro je yi çe ker ken
de ya zar ken de
çok e� len dik. Bu
da fil me faz la s�y -
la yan s� d�” di yor
ve de vam edi yor -
lar: “Önem li olan
�u; Biz bir ko me -
di fil mi yap t�k
evet ama hi kâ ye si
olan, özü olan bir
ko me di fil mi bu.
Kü für lü ya da içi

bo �al t�l m�� olan lar -
dan de �il. Ko me di

ol sun di ye ko me di de -
�il, ni te lik li bir ko me di.

‘�z le yi ci yi gül dür mek zor’
sö zü ne de pek ka t�l m� yo ruz.

Gün lük ha yat ta et ra f� m�z da ton -
la ko mik �ey olu yor. Sa de ce ana

ha ber bül ten le ri ni ta kip et se niz bir sü -
rü ko me di fil mi ç� kar. Önem li olan bu nu

iz le yi ci ye na s�l ak ta ra ca �� m�z. Bu film le
do� ru bir �e kil de ak tar d� �� m� za ina n� yo ruz.”

� ‘ER DAL BAK KAL’ BA� ROL DE...
Öz Ha ki ki Ka ra kol fil min de ba� ro lü Cen giz

Boz kurt oy nu yor. Pe ki Boz kurt’un oynamas�na
na s�l ka rar ver mi� ler? �b ra him Gü ler ya n�t l� yor;

“Bir film için as l�n da en önem li ve en zor ka rar -
lar dan bi ri oyun cu se çi mi. Biz �im di ge ri ye dö -
nüp bak t� �� m�z da do� ru bir se çim yap ma n�n gu -
ru ru nu ya �� yo ruz. Cen giz abi yi ben da ha ön ce ki
asis tan l�k y�l la r�m dan ta n� yor dum. Ha san ka rak -
te ri ta ma men Cen giz Boz kurt dü �ü nü le rek ya -
z�l d�.”

�b ra him ve Yu suf Gü ler’e dik ka ti mi çe ken
bir nok ta y� ha t�r la t� yo rum. Film de ki ana ka rak -
ter ara s�n da ka d�n oyun cu yok... Aca ba bir “er -
kek dün ya s� n� m�” an la t� yor lar? “Ha y�r, bir er -
kek dün ya s� n� an lat t� �� fi lan yok as l�n da fil min”
di yor �b ra him Gü ler ve ek li yor; “Öy le bir id di -
as� da yok. Bu ta ma men ya zar ken ka le min git ti -
�i yer le il gi li. Se nar yo yu bi tir di �i miz de ana rol -
de ka d�n ka rak ter yok tu. Ama yan rol de önem li
ka d�n ka rak ter ler var, özel lik le ola y�n çö zül me -
sin de...”

� PO L�S LER DE F�L M� BE -
�EN D�
Tür ki ye’de ge -
nel de bir mes lek

gru buy la il gi li
bir ki tap da
y a z  m a k ,
film de çek -
mek zor dur.
He men o

mes lek gru -
bun dan aç�k la -

ma ge lir “Siz bi zi
yan l�� ta n� t� yor su -

nuz...” di ye. Gü ler kar -
de� ler bu ko nu da en di �e ta �� y�p ta �� ma d�k la r� n�
da �öy le an la t� yor lar: “Fil me ba� lar ken em ni yet -

le bir gö rü� me miz ol ma d�. Ama post a�a -
ma s�n da Em ni yet’le gö rü� me le ri miz

ol du ve on lar da fil mi be �en di -
ler. Bu film po lis le ri an lat m� -

yor ki za ten. Bi zim hi kâye -
miz sah te bir ka ra kol hi -
kâ ye si. Biz ‘Po lis ler böy -
le dav ra n�r, bi zim po li si -
miz böy le...’ de mi yo ruz
ki. Za ten Ha san ka rak te -
ri de bir sü re son ra i� ler

sar pa sa r�n ca ‘ne zor �ey -
mi� po lis ol mak’ di ye is yan

edi yor.” �b ra him ve Yu suf Gü -
ler’e son ola rak “18 Ma y�s’ta iz -

le yi ci bu Ka ra kol’a ni ye git sin?” so -
ru su nu yö nel ti yo rum. Ya n�t ve ri yor lar: “�n -

san lar bu fil me git tik le rin de es ki Ye �il çam film -
le rin den, Ke mal Su nal, �e ner �en film le rin den
al d�k la r� ta d� ala cak lar...”

11 - 17 MAYIS 2012YA �AM 11
KADIKÖYLÜ S�NEMACILARDAN

B�R ‘KARAKOL’ F�LM�
Kadıköylü genç sinemacılar �brahim ve Yusuf Güler'in ilk filmi ‘Öz Hakiki Karakol’, Osmanlı

döneminin me�hur üçka�ıtçılarından Eyüplü Halit’in efsanelerle dolu dolandırıcılık hikâyesini
beyaz perdeye ta�ıyor. 18 Mayıs'ta vizyona girecek olan filmde, Erdal Bakkal rolüyle gönüllere

taht kuran Cengiz Bozkurt, sahte bir karakolun çakma komiserini canlandırıyor. 

Senaryosunu �brahim Güler ve Erdal Bekta�’ın yazdı�ı, yapımcılı�ını
Arkada� Yapım (Yusuf Güler) ile Medya

Mühendisi’nin (Kayahan Nacar&Ceyhun
Büyükbe�e) üstlendi�i, yönetmenli�ini

�brahim Güler’in yaptı�ı film, 18
Mayıs’ta vizyona girecek.
Cengiz Bozkurt, Emin

Maltepe, Oktay Gürsoy,
Serkan Genç, Sezgin Cengiz

ve Hasan Demirta�'ın rol
aldı�ı filmin müziklerini

Batuhan Fırat yaptı.
Kırklareli’nin Çakıllı

Beldesi'nde çekilen
filmi, Emniyet

mensubu ve yakınları
anla�malı sinemaların

gi�elerinde kimlik ibraz
ederek indirimli olarak izleyebilecekler.

KARAKOL 18 MAYIS’TA  AÇILIYOR....

�brahim Güler Yusuf Güler
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CHP �stanbul Milletvekili
Kadir Gökmen Ö�üt, �stanbul

Di� Hekimleri Odas�’n�n
14.Ola�an Genel Kurul’una

kat�ld�. �stanbul Teknik
Üniversitesi Vakf� Sosyal
Tesisleri’nde gerçekle�en

genel kurulda konu�an Ö�üt,
TBMM’de bütün di� hekimli�i

bile�enlerinin temsilcisi
olarak, sorunlar�n gündeme

getirilmesi ve çözümü
konusunda çaba harcad���n� ve harcayaca��n�

söyledi. CHP’li Ö�üt,  Sa�l�k Bakan� Recep Akda�
ve Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakan� Faruk Çelik
ile di� hekimli�i mesle�inin gelece�i ile ilgili olumlu

görü�meler yapt���n� dile getirdi. Ö�üt, “Ayr�ca
mesle�in eskimi� olan yasas�n�n mecliste bütün

partilerin ortak önerisiyle de�i�tirilerek, daha
ça�da� bir meslek kanunu haline getirilmesi için
çaba sarf ediyorum; bu en büyük özlemim” dedi.

Ka d� köy Be le di ye si ve AÇEV
i� bir li �i ile ba ba la ra yö ne lik
ba� la t� lan üc ret siz Ba ba Des -

tek Prog ra m� n�n 6. grup top lan t� s� n�
7 Ma y�s Pa zar te si gü nü zi ya ret eden
BA DEP Gö nül lü Pro je Des tek çi si
Mu rat Ev gin, BA DEP E�i tim So -
rum lu su �z zet �en gel'den prog ram
hak k�n da de tay l� bil gi al d�.

Grup top lan t� s� n� bü yük bir dik -
kat le din le yen Ev gin, ba ba la r�n her
pa zar te si gü nü 19.45’te ger çek le� ti -
ri len top lan t� la ra ka t� la rak bü yük bir
fe da kâr l�k gös ter dik le ri ni söy le ye -
rek, ba ba la r� tek tek teb rik et ti. Ken -
di si nin de 3 ya ��n da Erem Erol Ev -
gin ad�n da bir o� lu olan Gö nül lü
Pro je Des tek çi si Mu rat Ev gin, bu
pro je nin için de ol mak tan son de re ce
mut lu ol du �u nu di le ge ti re rek, prog -
ra m�n fay da la r� ve ba ba la r�n ço cuk -
la r�y la ka li te li za man ge çir me si nin
ne ka dar önem li ol du �u üze rin de
dur du. BA DEP Prog ra m� n�n 6. otu -
ru mun da, ba ba lar la ço cuk la r�n sos -
yal le� me sü re ci ni, ço cuk la r�n sos yal

ge li �im le ri ni des tek le me de ba ba la -
r�n ne ler ya pa bi le cek le ri, ço cuk la r�n
duy gu sal ge li �i mi ve ba ba la r�n duy -
gu sal ge li �im sü re ci ni na s�l des tek le -
ye bi le cek le ri, sos yal ku ral la r� ve iç
de ne tim ko nu la r� ko nu �ul du. Kü çük
grup ça l�� ma s�, ha yal et me ve tar t�� -
ma yön tem le ri ile ba ba lar hem ken di
bil gi ve de ne yim le ri ni pay la� t� lar

hem de ge li� tir me le ri ge re ken be ce -
ri le ri ni tek rar göz den ge çir di ler.    

Ba ba Des tek Prog ra m�'n�n he def
kit le si 3-11 ya� la r� ara s�n da ço cuk la -
r� olan oku ma yaz ma bi len her e�i -
tim dü ze yin den ba ba lar. Ba ba la r�n,
ço cuk la r� n�n ge li �i min de da ha et kin
ve olum lu bir rol oy na ma la r� için ge -
li� ti ril mi� bi lim sel te mel li bir e�i tim
prog ra m� olan BA DEP, ba ba la r�n
ço cuk ge li �i mi ile il gi li bil gi dü zey -
le ri ni art t�r ma y�, ile ti �im be ce ri le ri
ka zan ma la r� n� ve da ha de mok ra tik
bir tu tu mu be nim se me le ri ni he def li -
yor.

11 - 17 MAYIS 2012 YA�AMSA�LIK

BADEP’e Murat Evgin’den ziyaret
Babaların çocuk geli�imi ile ilgili bilgi düzeylerini

arttırmayı amaçlayan Baba Destek Programı’nın 6. Grup
toplantısını ziyaret eden �arkıcı Murat Evgin, projenin

içinde yer almaktan dolayı mutlu oldu�unu söyledi. 

F�K�RTEPE E�itim ve Sosyal
Destek  Merkezi �stihdam

Bürosu Per�embe Seminerleri
kapsam�nda ”Beden Dili”

konulu bir seminer
düzenlendi. Seminerde;
�leti�im Uzman� ve Yazar

Umut Ahmet Tarakç�,
kat�l�mc�lara beden diliyle ilgili
bilgiler verdi. 26 Nisan günü

gerçekle�en seminer, kat�l�mc�
kursiyerlerinde yo�un ilgisiyle

keyifli anlara sahne oldu.

SORULARLA ENGELL� HAKLARI
� Birle�mi� Milletler Engelli Haklar� Sözle�mesinde

E�itlik ve Ayr�mc�l�k Yasa�� hakk�nda hangi
hükümler bulunmaktad�r?

MADDE 5-E��TL�K VE AYRIMCILIK YASA�I
1. Taraf Devletler, herkesin hukuk önünde e�it
oldu�unu ve ayr�mc�l��a u�ramaks�z�n herkesin

hukuk taraf�ndan e�it korunmaya ve hukuktan e�it
yararlanmaya hakk� oldu�unu kabul eder. 

2. Taraf Devletler, engellili�e dayal� her türlü
ayr�mc�l��� yasaklayacak ve engellilerin herhangi bir
nedene dayal� ayr�mc�l��a kar�� e�it ve etkili �ekilde

korunmas�n� güvence alt�na alacakt�r. 
3. Taraf Devletler, e�itli�i sa�lamak ve ayr�mc�l���
ortadan kald�rmak üzere engellilere yönelik makul

uyumla�t�rman�n yap�lmas� için gerekli tüm
ad�mlar� atacakt�r. 

4. Engellilerin fiili e�itli�ini h�zland�rmak veya

sa�lamak için gerekli özel tedbirler, bu Sözle�me
bak�m�ndan ayr�mc�l�k say�lmayacakt�r. 

MADDE 6-ENGELL� KADINLAR 
1. Taraf Devletler, engelli kad�n ve k�z çocuklar�n�n

birden fazla nedene dayal� ayr�mc�l��a maruz
kald���n� kabul eder ve bu bak�mdan tüm insan

hak ve temel özgürlüklerinden tam ve e�it
yararlanmalar�n� sa�lamaya yönelik tedbirleri al�rlar. 

2. Taraf Devletler, kad�nlar�n tam geli�imini,
ilerlemesini ve güçlenmesini ve bu Sözle�me’de

belirtilen insan hak ve temel özgürlüklerini
kullanmalar�n� ve bunlardan yararlanmalar�n�
sa�lamak için tüm gerekli tedbirleri alacakt�r. 

MADDE 7-ENGELL� ÇOCUKLAR 
1. Taraf Devletler, engelli çocuklar�n di�er

çocuklarla e�it bir �ekilde tüm insan hak ve temel
özgürlüklerinden tam olarak yararlanmas�n�

sa�lamak için gerekli tüm tedbirleri alacakt�r. 

2. Engelli çocuklarla ilgili tüm eylemlerde, çocu�un
üstün yarar�n�n gözetilmesine öncelik verilecektir. 

3. Taraf Devletler, engelli çocuklar�n di�er
çocuklarla e�it bir �ekilde kendilerini etkileyen her
konuda görü�lerini serbestçe ifade etme hakk�na
sahip olmas�n�, ya�lar�na ve olgunluk seviyelerine
göre görü�lerine önem verilmesini ve bu hakk�n
tan�nmas� için engellerinin çe�idine ve ya�lar�na

uygun destek sunulmas�n� sa�layacakt�r. 
MADDE 8-B�L�NÇ YÜKSELTME 

1. Taraf Devletler, (a�a��daki amaçlar�
gerçekle�tirmek için) acil, etkili ve uygun tedbirler

almay� taahhüt ederler. 
(a) Aile dahil, toplumun her kesiminde 
engellilere ili�kin bilinç yükseltmek ve 

haklar�na ve onurlar�na sayg� duyulmas�n� te�vik
etmek; 

(b) Ya�am�n her alan�nda, engellilere 
yönelik, kli�elerle, önyarg�larla, zarar verici

uygulamalarla, cinsiyet ve ya� temelli ayr�mc�
davran��larla mücadele etmek; 

(c) Engellilerin kapasiteleri ve katk�lar� 
hakk�ndaki fark�ndal�k yaratmak. 

2. Bu amaca yönelik tedbirler a�a��dakileri
içermektedir: 

(a) Toplumda bilinç yaratmaya yönelik etkili

kampanyalar�n�n tasarlanmas�, ba�lat�lmas� ve
sürdürülmesi: 

(i) Engellilerin haklar�n�n kabul edilebilirli�i
konusunda toplumun e�itilmesi;

(ii) Engellilere yönelik olumlu yakla��mlar�n ve
sosyal fark�ndal���n güçlendirilmesi; 

(iii) Engellilerin becerilerinin, meziyetlerinin,
yeteneklerinin i�yerlerine ve i� piyasas�na

katk�lar�n�n tan�nmas�n� te�vik etmek; 
(b) Erken ya�tan itibaren tüm çocuklar dahil olmak

üzere e�itim sisteminin tüm a�amalar�nda
engellilerin insan haklar�na sayg�yla yakla��lmas�n�

te�vik etmek; 
(c) Engellilerin tüm medya organlar�nda, bu

Sözle�me’nin amac�na uygun bir yakla��mla tasvir
edilmesini cesaretlendirmek; 

(d) Engellilere ve haklar�na ili�kin bilinçlendirici
e�itim programlar�n�n te�vik edilmesi.

Devam Edecek…

B�ZE ULA�IN
Engelsiz �� ve �stihdam Merkezi

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

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

EN GEL S�Z BU LU� MA NOK TA SI
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● Sinem TEZER
KADIKÖY Belediyesi
“Parkta Sa�l�k
�enlikleri”yle
Kad�köylülere ücretsiz
sa�l�k hizmeti sunuyor.
Gezici sa�l�k araçlar� ve
sa�l�k tarama ekibi ile
parklarda ya� fark�
gözetmeksizin genel sa�l�k
taramas� kapsam�nda
muayene yap�l�yor. Sa�l�k
�enliklerinde, göz
taramas�, di� taramas�,
kan �ekeri, kolesterol
ölçümü, vücut ya� analizi ölçümü gibi
hizmetler sunuluyor. Ayr�ca
belediyenin sa�l�k kurumlar� olan
Mamografi Merkezi, Çocuk Ruh
Sa�l��� Merkezi, Di� Ameliyathane
Ünitesi ve �laç Yard�m Kampanyas�
tan�t�l�yor. Sa�l�k �enliklerinin ilki 28
Nisan Cumartesi günü Kriton Curi
Park�'nda gerçekle�ti. Saat: 10.00 ile
16.00 aras�nda gerçekle�en Sa�l�k
�enli�i’ne 455’i kad�n 210’u erkek
olmak üzere 665 ki�i muayene

olmaya geldi. Parkta sa�l�k �enlikleri
ve e�itimlerine Kad�köylüler yo�un ilgi
gösterdiler. Sa�l�k �enlikleri h�z
kesmeden devam ediyor.
Park Sa�l�k �enlikleri'nin yap�laca��
yerler: 

� 12 Mayıs Cumartesi:
Selamiçe�me Özgürlük Park�

� 20 Mayıs Pazar:
Yo�urtçu Park�

� 27 Mayıs Pazar:
Ko�uyolu Mahalle Evi

CARREFOURSA işbirliği
ile KIZILAY’a kan bağış

projesi gerçekleşti
ACIBADEM CarrefourSA ile Türk K�z�lay Kartal

Kan Merkezi i�birli�iyle düzenlenen kan toplama
kampanyas�, 30 Nisan 2012 tarihinde Tepe

Nautilus CarrefourSA ma�azas�nda kurulan alanda
gerçekle�ti. Gönüllü kan ba����n� artt�rmak amac�
ile CarrefourSA ve K�z�lay kan ba��� ekibi ortak

projede yer ald�. Ac�badem CarrefourSA’da K�z�lay
ile birlikte olu�turulan ba��� noktas� bölümünde,

hem mü�terilerin, hem de CarrefourSA
personelinin gönüllü kan ba���lar� kabul edildi.
Mü�terilerin ve personelin ilgi gösterdi�i ve kan
ba���lar�n�n kabul edildi�i bu günde “Kan ba����

can ba���� slogan�” ile düzenli ve sürekli kan
ba����n�n önemi vurguland�. 

“Diş hekimlerinin
Meclis’teki

temsilcisiyim”

“Diş hekimlerinin
Meclis’teki

temsilcisiyim”

“Diş hekimlerinin
Meclis’teki

temsilcisiyim”

“Diş hekimlerinin
Meclis’teki

temsilcisiyim”

“Diş hekimlerinin
Meclis’teki

temsilcisiyim”

“Diş hekimlerinin
Meclis’teki

temsilcisiyim”
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Bedenin dilini öğrendiler

T.C.                                                            
KADIKÖY BELED�YES�

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

Konferans
POZ�T�F DÜ�ÜNCE �LE ��FA

EL�F V�CTOR�A SMIR

18 May�s 2012 Cuma  Saat: 19.00 – 21.00
Akl�m�zdan geçen her dü�üncenin ilerde ya�ayaca��m�z her

olay�n ve deneyimin belirleyicisi oldu�unu hiç dü�ündünüz mü?
Bugüne kadar ya�am�� oldu�umuz tüm olumsuzluklar�n,
rahats�zl�k ve hastal�klar�n, kendi kendimize yaratt���m�z

olumsuz dü�üncelerden kaynakland���n� biliyor muydunuz?
Zihnimizden günde ortalama elli bin dü�ünce geçer. Onlardan

yüzde kaç� olumsuz dü�ünceleri içerir? Dü�ünceler
duygular�m�z� yarat�r, duygular davran��lar�m�z� yönlendirir.

Evrende sebep sonuç ili�kileri çok net ve bedelsiz hiçbir �ey
yoktur. Olumsuz dü�üncelerin yaratt��� (dü�ük frekansl�) kirlili�in

bedelini fiziksel, zihinsel ve duygusal rahats�zl�klar ya�ayarak
ödüyoruz. Bundan sonra ya�ayacaklar�n�z�n sizi mutlu etmesini

mi istiyorsunuz? Ya�ad���m�z dünya ko�ulsuz sevginin ve
özgüvenin temelleri üzerine kurulu. Ve sevgiyle özgüvenin

ba�aramayaca�� hiçbir �ey yok! Bütün olaylara bir anda olumlu
yakla�maya ba�lamak elbette kolay de�il! Pozitif dü�ünerek
olumlu davran�� al��kanl��� edinmek için egzersiz ve çe�itli

uygulamalar� yapman�z gerekecek. 
Onlar�n kolay ve pratik yollar�n�  ö�renmek istiyorsan�z ‘POZ�T�F

DÜ�ÜNCE �LE ��FA’ Konferans�’na bekliyoruz.

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
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Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde 2011-
2012 sezonu �ampiyonlu�unu

Galatasaray Medical Park’ı final serisinde
3-1 ma�lup ederek elde eden

Fenerbahçe Bayan Basketbol Takımı, bu
büyük ba�arıyı Reina’da kutladı.

Per�embe ak�amı oynanan ve
Fenerbahçe Bayan Basketbol Takımı’nın 

3-1 galibiyetiyle sonuçlanan zorlu final serisinin
ardından, oyuncular, teknik ve idari kadro ve
e�leri ile ak�am yeme�inde Reina’da bir araya
gelerek, �ampiyonlu�u kutladı.  Fenerbahçe
Bayan Basketbol Takımı, bu �ampiyonlukla üst
üste 7. �ampiyonlu�una ula�ırken; toplamda
ise 10. �ampiyonlu�una ula�arak camia
tarihine geçti.

S�r bis tan’�n Kru se vac ken tin de dü zen le nen
Bal kan Genç ler Yüz me �am pi yo na s�'nda ül -
ke mi zi tem sil eden Mil li yü zü cü müz �lk nur

Ni han Ça k� c�, ba yan lar 50 met re ser best te 27,3 ve
100 met re ser best te 59,3'lük de re ce le riy le iki Bal -
kan �am pi yon lu �u bir den ka zan d�. 

Ba �a ra l� spor cu muz ay r� ca ba yan lar 4x100
met re ser best te 3:57,7 ile �am pi yon olan ve
4x200 met re ser best te 8:50,6 ile üçün cü olan bay -
rak ta k�m la r�n da da yer ala rak 1 al t�n ve 1 bronz
ma dal ya da ha el de et ti. Spor cu muz 2011 y� l�n da
ya p� lan �am pi yo na da 50 met re ser best te Bal kan
ikin ci li �i ni ka zan m�� t�.  �am pi yo na da di �er Fe -
ner bah çe li Mil li spor cu lar dan Es ra Kaç maz, ba -
yan lar 50 met re s�rt ta 30,8 ve 200 met re fer di ka -
r� ��k ta 2:23,8 ile iki gü mü� ma dal ya, 4x100 met -
re ser best te 3:57,7 ile �am pi yon olan bay rak Mil -
li ta k� m�n da yer ala -
rak da bir al t�n ma dal -
ya ka zan d�. Spor cu
400 met re fer di ka r� -
��k ta da 5:09,9 ile
Bal kan dör dün cü sü
ol du. Fe ner bah çe li
spor cu Fur kan De niz
Ma ra� l� da gü mü�
ma dal ya ka zan d�.

Kraliçeler �ampiyonlu�u kutlad�lar

Fenerbahçe Dergisi’nin
111 no’lu Mayıs 2012
sayısı; Süper Final’de

Arena’da Fenerbahçe’nin
galibiyetteki gol sevincini
ba�lı�ına ta�ıdı. Derginin

yeni sayısı "Güne�li günler
ba�ladı" ba�lıklı kapa�ıyla

bayilerdeki yerini aldı.
Derginin bu sayısında
okurlara 50 x 70 cm.
ebatlarında poster

arma�an edildi. Bu ayki
poster arkalı önlü baskılı

olup, iki �ampiyonlu�a ait:
Fenerbahçe bayan basketbol ve Fenerbahçe
Grundig takımlarının camiaya kazandırdı�ı

�ampiyonluklara dair posterleri taraftarlar gururla
asacaksınız.

�LG�YLE OKUYACA�INIZ HABER VE
RÖPORTAJLAR

Fenerbahçeli sporcuların modern �artlarda
hazırlıklarını sürdürmesi için Can Bartu

Tesisleri’ne getirilen TRX ekipmanları, taraftarın
sesini duyurmak için Ba�dat Caddesi’nde

gerçekle�tirdi�i etkinlik, Cristian Baroni ile söyle�i,
10. �ampiyonlu�una ula�an Potanın Kraliçeleri ile
Türkiye Kupası’nın sahibi Erkek Voleybol takımına

dair haberler ve görseller, amatör bran�lar ile
daha bir çok haber ve röportajı derginizde

bulabilirsiniz.
T�RAJ ARTIYOR

Fenerbahçe Dergisi her geçen ay tirajını biraz
daha arttırıyor. 65.000’i geçti�i belirtilen tiraj

dolayısıyla Fenerbahçe Dergisi okurlarına ve takım
taraftarlarına te�ekkür ediliyor.

F.B’liler derginizin 
Mayıs sayısı çıktı

BELEDİYESPOR’A 
LÜLEBURGAZ ÇELMESİ

Dinamo Basket Spor Kulübü,  kuruldu�u 2010
yılından itibaren bayan basketboluna yatırım yaparak

gelecek yıllarda iyi bir jenerasyon ile önemli
noktalara gelmeyi planlıyor.   Bu hedef

do�rultusunda bu yıl ilk defa �stanbul Ligi Küçük
Kızlar Seri B kategorisinde liglere katılan Dinamo
Basket kız takımı sezonu 11 takım arasından 5.
sırada tamamlayarak önemli bir ba�arı elde etti.

Hafta içi ve hafta sonu olmak üzere toplam 4 gün
antrenman programı uygulayan takımın ilk

sezonunda iyi bir derece elde etmesinin camiada
mutluluk ya�attı�ı vurgulandı.

Dinamo Basket yönetiminden yapılan açıklamada,
“Kız takımımızın bütün oyuncuları kendi spor
okulumuzdan yeti�tirilerek takım seviyesine

çıkartılıp, önümüzdeki seneler içinde iyi bir alt yapı
olu�turulması hedeflenmi�tir. Sezonun bitmesinin
ardından antrenmanlarına ara vermeden devam

eden Dinamo Basket Kız takımı yeni sezon için Yıldız
( 1997-1998 Do�umlular ) - Küçük (1999-2000

Do�umlular) ve Minik (2001-2002 ) kategorilerde
bayan oyuncu seçmelerine devam etmektedir”
denildi. Küçük Kız takımı antrenörü Kaan Aykut

ise yaptı�ı açıklamada sezonu �öyle
de�erlendirdi: "�lk defa katıldı�ımız �stanbul

Ligi'nde sezonu 5. sırada tamamlamamız bizler
için iyi bir ba�langıç oldu. Rakiplerimizin daha
tecrübeli olmaları ilk maçlarda dezavantaj olsa

da kızlarımız ellerinden geleni yaparak her maçta
kazanmak için oynadılar. Sezona ba�larken kısıtlı

bir kadro ile ba�lamamız, a�ırlıklı olarak küçük
ya�ta oyuncularımızın olması ve sezon içersinde
sakatlıklar ile u�ra�mamız aslında bizim için en
büyük handikaplardı. Fakat bunlara ra�men ligi

iyi bir sırada bitirmemiz önümüzdeki seneler için
bizlere iyi yolda oldu�umuzu gösterdi. Bu sene

bu ba�arıda eme�i geçen herkese te�ekkür
ederim. " dedi. Dinamo Basket çalı�malarını

�stanbul Kadıköy Lisesi Spor Salonu’nda
sürdürüyor.

DİNAMO BASKET GELECEĞE KOŞUYOR
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Sa�l�kl� Ya�lanmak
�çin Pilates 

HER egzersiz ve antrenman için uygun olmayan bir sözü
Pilates için söylemek mümkündür. Pilates yapman�n ya��

yoktur... 7'den 70’e herkes kendine uygun kademede
pilates yapabilir. 

Hepimiz ya�am�m�z�n bir döneminde iskelet ve kas
sistemimizde olu�an problemlere maruz kal�yoruz. Bu

problemler ya� ilerledikçe daha fazla artmaktad�r. Pilates
omurgam�z�n sa�l�kl� olmas�n� ve vücudun do�ru

pozisyonda duru� al��kanl��� kazanmas�n� sa�l�yor. Bu
sebeple ya�lanma süreci uzuyor ve ya�am kalitesi
yüksek kal�yor. Pek çok omurga hastal��� (bel f�t���,

boyun f�t���, skolyoz vb.), duru� bozukluklar� ve buna
ba�l� a�r�lar, osteoporoz, diz sakatlanmalar� (menisküs,

ön çapraz ba� problemleri), ortopedik ameliyatlar
sonras�, kuvvetlendirme, idrar kaç�rma (inkontinans)

sorunlar�nda ki�iye özel programlanarak güvenli ve etkin
bir tedavi amac� ile kullan�labilir. 

A��r egzersizin sak�ncal� oldu�u kalp rahats�zl�klar�,
osteoporoz ve romatizmal� hastalarda yine fiziksel

kuvveti art�rmak için uygun bir tedavi program�d�r. Ancak
bu konuda e�itim alm�� bir Pilates E�itmeni taraf�ndan

pilates yapt�r�lmas� gerekmektedir.
KGM Pilates E�itmeni Nurcan Bengin

Gençlik turnuvas�
BA�LIYOR

Bos tan c�s por Ku lü bü Ba� ka n� Mus ta fa Pa la, yö ne ti ci ler Ra ma zan Oral,
�s ma il Ali ba�; Ka d� köy Kay ma kam Ha san Ka ra han’� ma ka m�n da zi -
ya ret ede rek dü zen le ye cek le ri fut bol tur nu va s� na ver di �i des tek ten

do la y� te �ek kür et ti. 
Ku lüp yö ne ti ci le ri Ka d� köy Kay ma ka m� Ha san Ka ra han’a; üze rin de is -

mi nin ya z� l� ol du �u Bos tan c�s por for ma s� he di ye et ti. Kay ma kam Ka ra han,
gü zel bir spor �en li �i nin ya �an ma s� için tur nu va sü re sin ce ge rek li des te �in
ve ri le ce �i ni ku lüp yö ne ti ci le ri ne söy le di.

Bos tan c�s por Ku lü bü; 19 Ma y�s Genç lik ve Spor Bay ra m� Haf ta s� ve
Bay ra m� do la y� s�y la Ga ze te Ka d� köy’ün de ba s�n spon sor lu �u nu yü rüt tü �ü
Bos tan c� �l kö� re tim Okul la r� Genç lik Fut bol Tur nu va s� ger çek le� ti re cek.
Tur nu va 14 Ma y�s 2012 Pa zar te si gü nü Bos tan c�s por Te sis le ri’nde ya p� la -
cak maç lar la ba� la ya cak. Maç lar 25’er da ki ka l�k iki dev re ha lin de ger çek le� -
ti ri le cek. Tur nu va 19 Ma y�s 2012 Cu mar te si gü nü so na ere cek. 

Balkanlar İlknur’u konuşuyor
�lknur Nihan Çakıcı Balkan Yüzme �ampiyonası’nda 50 ve

100 metre serbestte elde etti�i derecelerle iki Balkan
�ampiyonlu�u birden kazandı.

Dinamo Basket altyapının geli�imine önem
vererek yürüttü�ü stratejisiyle gelece�e emin

adımlarla ilerliyor.

Türkiye Kadınlar 1. Futbol Ligi play-off maçları
heyecanlı geçiyor. Uzun süredir ligin bile�i

bükülmeyen ekibi Ata�ehir Belediyespor, namaglup
unvanını play-off maçlarının 5. Haftasında

Lüleburgaz 39’a 1-0 yenildi�i maçta kaybetti.
Ata�ehir

Belediyespor’un
aldı�ı

beklenmeyen
ma�lubiyet

camiada �ok
etkisi olu�tururken, �ampiyonlu�a giden son

virajda alınan bu yenilgi moralleri bozdu. Kendi
evinde oynama avantajıyla çıkaca�ı Trabzon
�dmanoca�ı maçı öncesi A.Belediyespor’da
futbolcuların moralini yükseltmek için çaba

sarfediliyor. Puan kaybına tahammülü olmayan
ekip galibiyet hedeflerken antrenör Murat Ülkü’nün

etkili oyunla rakibi devirme planını oyunculara
anlattı�ı gelen bilgiler arasında.
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●  Mus ta fa SÜR ME L�

Ka d� köy Be le di ye si Çev re ve Kon trol Mü dür -
lü �ü uz man la r� ta ra f�n dan bi lim sel ve ri ler ��� -
��n da ha z�r la nan ça l�� may la bi rey sel ola rak

çev re nin ko run ma s� na na s�l kat k� da bu lu nu la bi le ce �i
an la t� l� yor. 

�� te ba sit ama önem li bil gi ler:
� Mus luk lar dan sa ni ye de bir dam la su
ka ça ��n�n y�l da 6 ton su ya denk gel -
di �i ni,
� El le ri ni zi y� kar ken su yun aç�k
b� ra k�l ma s� y�l da ki �i ba �� or -
ta la ma 12 ton su yu is raf
et ti �i ni,
� Di züs tü bil gi sa yar la -
r�n, ma sa üs tü bil gi sa yar -
la ra gö re yüzde 80 da ha
ta sar ruf lu ol du �u nu,
� Stand-by (uy ku) mo -
dun da elek tro nik alet ler
aç�k ken ki ener ji le ri nin
yüzde 6,5’ini kul lan ma ya
de vam et tik le ri ni,
� Gün de 50 A4 ka �� d� kul -
lan ma n�n y�l da bir a�a c�n da ha
yok ol ma s� na yol aç t� �� n�,

� 1 ton kul la n�l m�� kâ ��t at� �� n�n ge ri dö nü �ü mü
so nu cun da, 16 adet ye ti� mi� çam a�a c� ve 85
met re ka re lik or man l�k ala n�n tah rip edil me ye ce -
�i ni,
� 1 lit re ya ��n 1 mil yon lit re su yu kul la n� la maz,
5 mil yon lit re su yu içi le mez du ru ma ge tir di �i ni,
� 1 ton plas tik am ba laj at� �� n�n ge ri dö nü �ü mü
so nu cun da 14000 kWh ener ji ta sar ru fu sa� lan m��

ola ca �� n�,
� Pil ler de kul la n� lan a��r me tal le ri do �a ya

ve can l� la ra bü yük za rar lar ge tir di �i ni,
� Bir ka lem pi lin 4 m2 top ra �� kul la n� -

la maz ha le ge tir di �i ni,
� 1 ton me tal at� ��n ge ri dö nü� -

tü rül me si so nu cun da 1300 kg
ham mad de ta sar ru fu sa� -
la na ca �� n�,
� Kul la n�l m�� çe lik ten çe -
lik üre ti mi ya p�l d� ��n da su
ve ha va kir li li �i nin yüzde
25 aza la ca �� n�,
�Alü min yum ku tu la r�n
do �a da 10-100 y�l da yok

ola ca �� n�,
� Plas tik le rin ge ri dö nü� tü -

rü lüp tek rar ham mad de ola rak
kul la n� la bil me si ile do �a da çö zün -

me le ri için 100-1000 y�l bek len me me si ge rek ti �i -
ni,
� Ca m�n ge ri dö nü �ü mü ile sa de ce kum, so da,
ki reç gi bi kay nak la r� kur tar ma n�n ya n�n da, ener ji
tü ke ti min de yüzde 50, ha va kir li li �in de yüzde 20,
ma den at� ��n da yüzde 80, su tü ke ti min de yüzde
50 azal ma sa� la na ca �� n�,
� Cam kap la r�n ka li te kay b� ol ma dan ne re dey se
yüzde 100 ora n�n da es ki cam dan imal edi le bil di -
�i ni,
� At�k ya ��n eko tok sik özel lik te olup do �a ya ve
çev re ya �a m� na za rar ver di �i ni,
� 1 lit re ben zi nin 800 bin lit re iç me su yu nu kul -
la n� la maz ha le ge tir di �i ni,
� Plas tik am ba laj ve at�k la r� n�n ge ri dö nü �ü mün -
den, el yaf içe ren teks til ürün le ri, at�k su bo ru la r�
ve mar ley gi bi mal ze me ler üre til di �i ni,
� Kom po zit am ba laj at�k la r� n�n ge ri dö nü �ü mün -
den, kar ton ko li ler, ya l� t�m mal ze me le ri ve mo -
bil ya gi bi ürün ler üre til di �i ni,
� Bir sak s� bit ki si nin yak la ��k 10 m2 ala na sa hip
oda n�n ha va s� n� te miz le di �i ni,
� Or ga nik te ri mi nin sa de ce yi ye cek ler için de �il
teks til, koz me tik, te miz lik ürün le ri ve mo bil ya lar
için de kul la n�l d� �� n�,
� Or ga nik ürün eti ket le ri ne sa hip olan ürün le rin
çev re kir li li �i ne se bep ol ma d� ��, da ha az se ra ga -
z� üret ti �i ve za rar l� at�k üret me di �i ni,
� Non-tok sik eti ke ti ne sa hip ol ma yan de ter jan -
lar da bu lu nan fos fa t�n, �r mak ve göl ler de ki do �al
ha ya t� yok ede bi le ce �i ni,
� Bes len me al�� kan l�k la r� m� z�n kar bon ayak izi -
ne olan et ki si nin bü yük ol du �u nu,
� Do �al ürün eti ke ti ne sa hip ürün le ri kul la na rak
hem ken di sa� l� �� n� za hem de çev re ye olan et ki -
le ri en aza in dir di �i ni zi,
� Tü ket ti �i niz ürün le rin yüzde 90’�n�n ge ri dö -
nü� tü rü le bi le ce �i ni,
� Ge ri dö nü �üm lü ürün le ri kul la na rak ya da
ürün le ri ni zi ge ri dö nü �ü mü nü sa� la ya rak üre tim -
de ham mad de için kul la n� la cak bü yük mik tar da
ener ji den ta sar ruf et ti �i ni zi,
� Bu la ��k ma ki ne si kul la n� m� ile y�l da yak la ��k
35 ton su ta sar ru fu ya pa bi le ce �i ni zi,
� Ener ji ta sar ru fu yap maz sak, ilaç sek tö rün de de
kul la n� lan fo sit ya k�t la r�n ya r� s� n�n 2020’ye ka dar

tü ke ne ce �i ni,
� Buz do lap la r� ve don du ru cu lar için
A+++ ürün le rin ener ji tü ke ti mi nin
stan dart ener ji tü ke ti mi nin yüzde
22’sin den az ol du �u nu,
� Fa ir tra de eti ke ti ne sa hip
ürün le rin üre ti min de ço cuk -
la r�n kul la n� m� ya da sö mür ge
bir po li ti ka iz len me di �i ni,
� LE ED ser ti fi ka l� bi na la r�n
tüm ya p� s�n da do �a dos tu mal -
ze me ler kul la n�l d� �� n�,
� BRE EAM ser ti fi ka l� bi na la r�n
da ha az ener ji ye ih ti yaç duy du �u nu,
� ISO 14001 stan dar d� na sa hip fir ma la r�n çev re
yö ne tim sis tem le ri ile çev re ye olan et ki le ri nin
kon trol al t�n da tu tul du �u nu,
� Ye �il Tu rizm eti ke ti ne sa hip otel le rin ko nu mu -
na gö re at�k su ar�t ma te sis le ri ne sa hip ol duk la r� -
n�, bi li yor mu su nuz?

� KA �IT DE Y�P GEÇ ME Y�N
1 ton kul la n�l m�� ka ��t çö pe at�l ma y�p ge ri

dö nü� tü rül dü �ü ve ka ��t üre ti min de tek rar kul la -
n�l d� �� za man;
� 12400 m3 ha va da ki se ra ga z� olan kar bon di ok -
si tin ber ta raf edil me si, 
� 12400 m3 ok si jen ga z� n�n üre til me ye de vam et -
me si, 

� 34 ki �i nin ok si jen
ih ti ya c� n� sa� la yan 17 ye ti� kin a�a -

c�n ko run ma s�, 
� Ay da 3 ai le nin tü ket ti �i 32 m3 su

ta sar ru fu, 
� K�� ay la r�n da �s�n ma ama c� ile

iki ai le nin tü ke te ce �i 1750 lit re
fu el-oil ta sar ru fu, 
� 2,4 m3 çöp de po la ma ala -
n�n dan ta sar ruf, 

� 20 ai le nin bir ay sü rey le tü ke -
te ce �i 4100 kW/sa elek trik ener ji -

sin den ta sar ruf sa� la n� yor.
� CAM ATIK LA RI NI ZI AYI RIN

Ca m�n Ge ri dö nü� tü rül me siy le sa� la -
nan ta sar ruf sa ye sin de;

• Ener ji tü ke ti min de azal ma yüzde 25 
• Ha va kir li li �in de azal ma yüzde 20 
• Ma den at� ��n da azal ma yüzde 80 
• Su tü ke ti min de azal ma yüzde 50 
sa� la n� yor.
At�k mal ze me le rin ham mad de ola rak kul la -

n�l ma s� n�n çev re kir li li �i nin en gel len me si aç� s�n -
dan da önem li ol du �u nu vur gu la yan uz man lar,
kul la n�l m�� kâ �� d�n tek rar kâ ��t ima la t�n da kul la -
n�l ma s� ile ha va kir li li �i ni yüzde 74-94, su kir li li -
yüzde 35, su kul la n� m� n� yüzde 45 azalt t� �� n� da
ek li yor lar.

Uygulayaca�ınız bazı basit
yöntemlerle siz de çevreye

katkıda bulunabilirsiniz.

Çevreye katk�da bulunmak çok kolay
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