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Asl� AYHAN
� Yazısı 10’da

Tüm insanlar
tertemiz,

mükemmel birer
varl�k olarak

do�arlar. �çleri saf
ve s�n�rs�z sevgiyle

doludur. Kin,
haset, k�skançl�k,

korku nedir
bilmezler. 

�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

Sokaklar, Meydanlar,
Yer, Gök 19 MAYIS!

2 Mart 2012 tarihli
GAZETE

KADIKÖY’ün
bu sütununda
yay�mlanan

“MUHAFAZAKÂR”
ba�l�kl�
yaz�da

bu kavram�
irdelemi�tim. 

KOPYA

Statlarda
“kutlanacak

kutlanmayacak
kutlanacak

kutlanmayacak”
diye uzay�p giden

19 May�s
inatla�mas�n�
sa��r sultan
bile duydu. 

SANAT, EDEBİYAT,
MUHAFAZAKÂRLIK

�� Haberi 3. Sayfada

‘Hiçbir iktidar sonsuza kadar sürmez’
diyen gazeteci U�ur Dündar, son

kitab� ‘�yi uykular Say�n Seyirciler’ için
Kad�köy Belediyesi Kozyata�� Kültür

Merkezi’nde düzenlenen söyle�i
ve imza gününe kat�ld�. 
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KADIKÖY Belediyesi, 10-
16 Mayıs Engelliler

Haftası kapsamında
sanatla u�ra�an
engelliler ile ünlü

sanatçıları, aynı sahnede
farklı ve renkli bir

etkinlikte bulu�turdu.
� Haberi Sayfa 6’da

BOSTANCISPOR,
spor kulübü
olmanın yanı

sıra semt
gençli�ini de
kucaklayan

bir turnuvanın
mimarı oldu.
� Haberi 13’de

Sanatçılarla engelliler “Her Hal’de Sanat” yaptılar
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Turnuva gençlik şölenine dönüştü
KADIKÖY’DE akıl ve zekâ

üzerine yayınlar, oyunlar ve
organizasyonlar düzenleyen,

insanları akla ve zekaya
yönlendirmeye çalı�an bir

mühendis, Türk Beyin Takımı
Kaptanı Ferhat Çalapkulu ile

çalı�malarını konu�tuk. 
� Haberi Sayfa 11’de

Aklın yolundan geçen biri-Ferhat Çalapkulu…

19 May�s Atatürk’ü Anma Gençlik
ve Spor Bayram�’n�n statlarda

kutlanmas� yasa��n�n gündeme
gelmesiyle halk bayram�na
sahip ç�kt� ve sokaklarda

kutlamalar düzenliyor.  
Kadıköy’de geleneksel hale
gelen 29 Ekim Cumhuriyet

yürüyü�leri gibi 19 Mayıs
Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor
Bayramı için de bir yürüyü�
organize ediliyor. Yürüyü�,

Cumhuriyet yürüyü�ünde
oldu�u gibi Ba�dat
Caddesi Suadiye

I�ıklar’da 
19 Mayıs Cumartesi
günü saat 19.00’da

ba�layacak. 
�� Haberi 8. Sayfada

KADIKÖY’E 20 BiN SARDUNYA
�� Haberi 5. Sayfada

Kadıköy Belediyesi’nin her yıl geleneksel olarak uyguladı�ı “Saksısı Sizden, Çiçe�i Bizden”
çiçek da�ıtım kampanyası ba�ladı. Kampanya süresince Kadıköylülere, bahçe ve

balkonlarına dikmeleri için 20 bin adet sardunya da�ıtılacak. 
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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
● T� YAT RO
� Ah Smyrna’m, Gü zel �z mir’im
Nes rin Ka zan ka ya’n�n ya z�p yö net ti �i oyun
1923 y� l�n da �z mir’de ge çer. Sa va� bit mi�, Rum
ve Türk top lu luk la r� n�n kar �� l�k l� göç et me si ni
zo run lu k� lan Mü ba de le Ya sa s� ç�k m�� t�r. Kök lü
bir ge le ne �e ve kül tü re sa hip, zen gin Rum ai le -
si Vlas to lar, �z mir-Bor no va’da ki ko nak la r�n da
göç ha z�r l� �� için de dir ler. Y�l lar d�r Vlas to lar la bir
ai le gi bi birara da ya �a yan Türk yar d�m c� la r� da,
bu gö çün hü zün lü ta n�k la r� d�r. Sa va ��n trav ma -
tik iz le ri ve zo run lu göç, Türk ve Rum ai le bi rey -
le ri ni de kar �� kar �� ya ge ti rir ve birara da ya �a -
ma n�n im kân s�z l� �� n� de rin le� ti rir. Ti yat ro Pe -
ra’n�n ye ni oyu nu “Ah Smyrna’m, Gü zel �z -
mir’im”, 24 Ma y�s Per �em be 20.30’da ve 27
Ma y�s Pa zar 16.00’da Ka d� köy Be le di ye si Cad -
de bos tan Kül tür Mer ke zi’nde ilk kez Ka d� köy lü -
ler’le bu lu �a cak.
� 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. 
� 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, 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� ve Ce mil Sön mez rol al� -
yor. Üc ret siz ola rak sah ne le ne cek Ev ci lik Oyu -
nu, 22, 24 Ma y�s sa at 20.00’de ve 2 Ha zi ran
19.00’da Ba r�� Man ço Kül tür Mer ke zi’nde iz le -
ne bi lir. 
� Cam
Ka d�n ve er kek ara s�n da ki ili� ki bu ka dar kar -
ma ��k ve es ra ren giz ol ma m�� t�. Ka d�n, er kek
için ne ifa de edi yor! Pe ki ya er kek ka d�n için ne
ifa de eder? Ha ya t�n s�r r� ka d�n la er kek ara s�n -
da ki sa da kat te mi sak l� d�r? Yok sa ha ya t�n ken -
di si sa da ka te kar �� m� d�r? En tri ka, kin, a�k ve
ih ti ras do lu bir oyun. Cam, 18 Ma y�s Cu ma ak -
�a m� 20.30’da Ka d� köy Be le di ye si Koz ya ta ��
Kül tür Mer ke zi’nde. 
� Ba� Be la sı
Ufak te fek prob lem le ri d� ��n da mut lu bir ev li lik -
le ri olan Jü li de ve Ra uf çif ti nin ha ya t� na, bir gün
bo zu lan ara ba s� ile Hu lu si dü �er. Evet, dü� mek
tam da Hu lu si’yi ta n�m la yan bir ey lem dir. Ha yat
üni ver si te sin de dok to ra s� n� ka d�n lar üze ri ne
yap m�� olan Hu lu si, gü zel, ze ki ama mut suz bir
ka d�n olan Jü li de ve yü re �in de ki tüm gü zel lik le -
ri ke li me le re dö ke me yen Ra uf’un ya �a d� �� en -
tri ka ve kah ka ha do lu bu haf ta so nu nu ke yif le
sey re de cek si niz. “Ba� Be la s�”, 20 Ma y�s Pa zar
gü nü 18.00’de Ka d� köy Be le di ye si Koz ya ta ��
Kül tür Mer ke zi’nde iz le ne bi lir. 

� Ma da
“21. yüz y�l da ate �i, ka n� ve ac� ma s�z l� �� öven bir
ah lâ k�n kar �� s�n da ti yat ro nun sö zü ne ola bi lir di -
ye rek Ma da ma ce ra s� na ba� la d�k. Ne yi tar t� �a -
ca �� m� za, ne yi dü �ü ne ce �i mi ze, ne ye kay g� la -
na ca �� m� za hat ta ne ye hü zün le ne ce �i mi ze
ken di miz ka rar ve re bi li yor mu yuz? Dü �ün ce le -
ri miz, duy gu la r� m�z, ah lâ k� m�z, bi rer bi rer kay -
bet ti �i miz tüm de �er le ri miz bi zi in san ol ma se -
rü ve nin de na s�l bir ge le ce �e sü rük lü yor?” 
Ti yat ro Mer di ven’in sah ne ye koy du �u Ma da,
19 Ma y�s Cu mar te si 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. 
� Re sim li Os man lı Ta ri hi
Os man l� dan Cum hu ri ye te, top lu mu mu zun si -
ya sal se rü ve ni, ele� ti rel, iro nik ve ke yif li bir ko -
me di ye ta �� n� yor. 26 Ma y�s 1960'ta s� za rak uy -
ku ya da lan Va k�f, dü �ün de 26 Ma y�s 1876'ya
gi der ve ken di ni ta ri hin için de do la ��r ken bu lur.
Mo da Sa nat Ti yat ro su’nun sah ne ye ta �� d� ��
“Re sim li Os man l� Ta ri hi”, 19 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. 
� Üç kâ �ıt çı
Or han Ke mal Üç kâ ��t ç� ad l� oyu nun da, Tür ki ye
ko �ul la r�n da in san ili� ki le ri ni ya l�n bir dil le �z le yi -
ci si ne su nu yor. Oyu nun an la t� c� s� Kel M�s t�k’�n
a� z�n dan bir Üç kâ ��t ç� n�n ya �a m�n da ki k� r�l ma
nok ta la r� se yir ci nin göz le ri önü ne se ri li yor. Yö -
net men li �i ni En ver Y�l maz’�n yap t� �� oyu nu, Ka -
d� köy Ti yat rom sah ne li yor. Oyun 20 ve 27 Ma -
y�s gün le ri sa at 19.00’da Ka d� köy Be le di ye si
Ba r�� Man ço Kül tür Mer ke zi’nde iz le ne bi lir. 

● �ENL�K
� 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 birara 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 bi ra ra 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 Be le di ye si 
II. Açık ha va Kü tüp ha ne si
Ka d� köy Be le di ye si Muh tar Öz ka ya Halk Kü -
tüp ha ne si, Ço cuk Etüt Mer kez le ri’nin de kat k� -
la r�y la bu y�l 2. Kez Aç�k ha va Kü tüp ha ne si et -
kin li �i dü zen li yor. 24-25 Ma y�s gün le rin de Se la -
mi çe� me Öz gür lük Par k�’nda ger çek le �e cek
et kin lik te atöl ye ler ve söy le �i ler ola cak. 

● DANS
� Ça� da� Dans Gös te ri si
Tür ki ye ça� da� dans e�i ti mi nin ön cü bi ri mi
olan Mi mar Si nan Gü zel Sa nat lar Üni ver si te si
Dev let Kon ser va tu va r� Mo dern Dans Ana Sa nat
Da l�, 19 Ma y�s Ata türk’ü An ma Genç lik ve Spor
Bay ra m� kut la ma la r� için özel ola rak genç le rin
pro je le rin den ha z�r la d� �� prog ram da ay r� ca Ay -
d�n Te ker, Es ra Yurt tut, As l� Bos tan c� ve �l kay
Tür ko� lu’nun eser le ri ile se yir ci yi bu lu� tu ru yor.
19 Ma y�s Cu mar te si 20.00’de Koz ya ta �� Kül tür
Mer ke zi’nde ger çek le �e cek et kin li �in üc ret siz
ve her ke se aç�k ol du �u nu be lir te lim!

● KONSER
� Sü rey ya Ope ra sı Ka pa nı� Kon se ri
“Tut ku ve çal ma se vin ci! Ku sur suz bir tek nik ve
en to nas yon, ates li bir du ru�, gü ven li vir tu ozi te!
Ge rek ti �in de bir o ka dar da yu mu �ak renk ler...”
Al man Di e Welt ga ze te si nin en son Ham burg
re si ta li son ra s� öv güy le bah set ti �i ke man sa -
nat ç� m�z Han de Öz yü rek ve pi ya nist Fe de le
An to ni cel li, Al man ya’da ki ba �a r� l� kon ser le rin -
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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�

den son ra sür priz ler le do lu bir ak �am ve il gi
çe ken re per tu var la r� ile 21 Ma y�s'ta ki Ka d� -
köy Be le di ye si Oda Mü zi �i Kon ser le ri’nin
so nun cu sun da Sü rey ya Ope ra s�’nda ola -
cak lar. Kon se rin ba� la ma saa ti 20.00. 
� �eb nem Fe rah Kon se 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� la d�.
Göz te pe Kam pü sü’nde ger çek le �en �en lik -
te, 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. 
� Ka dı köy Be le di ye si
Halk Mü zi �i Ko ro su
Ka d� köy Be le di ye si Halk Mü zi �i Ko ro su, �TÜ
Ö� re tim Üye si Ta� k�n Do �a n� ��k �ef li �in de,
24 Ma y�s Per �em be ak �a m� 20.30’da Ka d� -
köy Be le di ye si Ha lis Kurt ça Kül tür Mer ke -
zi’nde bir kon ser ve re cek. Kon se re tüm tür -
kü se ver ler da vet li. 
� 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. 
� Sen fo ni Or kes tra sı
Mi mar Si nan Gü zel Sa nat lar Dev let Kon ser -
va tu va r� Sen fo ni Or kes tra s�, 22 Ma y�s Sa l�
gü nü 20.00’de Ka d� köy Be le di ye si CKM’de
me zu ni yet kon se ri ve ri yor. Or kes tra, J. Si be -
li us, S. Rach ma ni nov, A. Gi nas te ra, D. �os -
ta ko viç ve R. Stra uss’dan eser ler ses len di re -
cek. Et kin lik üc ret siz. 
� Seç kin Sa nat Mer ke zi
Oda Mü zi �i Kon se ri
Ke man da Nil gün Yük sel, pi ya no da Tu tu Ay -
d� no� lu, vi yo la da De niz Yü cel, vi yo lon sel de
Bi ke Öner’in ola ca �� Oda Mü zi �i Kon se ri, 21
Ma y�s Çar �am ba gü nü Cad de bos tan Kül tür
Mer ke zi’nde 21.00’de üc ret siz ola rak iz le ne -
bi lir. 
� �an Kon se ri
Ba ri ton Se dat Öz top rak, �an s� n� f� ve mas ter
class ö� ren ci le ri Mas ke li Ba lo ve La Bo he me
ope ra la r�n dan bö lüm le ri sah ne li ola rak ses -
len di re cek ler. Üc ret siz kon ser 24 Ma y�s Per -
�em be 20.00’de Ka d� köy Be le di ye si
CKM’de.

● SÖYLE��
� Prof. Dr. Ner min Aba dan Unat �le Söy le �i
Prof. Dr. Ner min Aba dan Unat, “Ta sar la nan
Ya r� n� m�z” ko nu lu söy le �i siy le, 19 Ma y�s
Cu mar te si sa at 15.00’de Ta rih çi Ki ta be -
vi’nde okur lar la bu lu �u yor. 0216  418 68 86
� Sa nat Dün yam 2 – Le vent Ül gen
Ti yat ro, si ne ma ve di zi oyun cu su Le vent Ül -
gen, 22 Ma y�s Sa l� gü nü, bil gi, bi ri kim ve sa -
nat ya �a m� üze ri ne Ka d� köy lü ti yat ro se ver -
ler le soh bet ta d�n da bir söy le �i ger çek le� ti ri -
yor. Sa at 18.00’de ba� la ya cak söy le �i Ka d� -
köy Be le di ye si CKM’de. 

● ATÖLYE
� Oku ma Atöl ye si
Prof. Dr. A. Di dem Us lu yö ne ti min de ki Oku -
ma Atöl ye si, iki haf ta da bir sa l� gün le ri
11.00’de, ede bi yat ki tap la r� n�n ön ce den oku -
nup kü tüp ha ne de üze rin de soh bet edil di �i
bir kül tür et kin li �i dir. Oku ma Atöl ye si’nde bu
haf ta Ga o Xing ji an’�n “Ruh Da ��” ad l� ki ta b�
in ce le ne cek.

● SERG�
� “Yıl maz’ın Yo lu”
Yıl maz Gü ney Ser gi si
Y�l maz Gü ney’in do �um gü nü ne -
de niy le aç� lan “Y�l maz’�n Yo lu” Ser -
gi si’ni gör mek için son 5 gün! “Dü -
�ün me den hiç bir in sa n�n her han gi
bir �ey ya pa bil me si ne im kân yok -
tur. Ben sa de ce dü �ün dür mek is ti -
yo rum” fel se fe siy le yo la ç� kan Y�l -
maz Gü ney’in sa nat ya �a m�n da ka -
zan d� �� ödül le ri, kos tüm le ri, film
afi� le ri ve özel ya �a m�n dan ke sit ler;
22 Ma y�s’a ka dar Ka d� köy Be le di -
ye si Cad de bos tan Kül tür Mer ke -
zi’nde ser gi le ni yor. 
� Fır ça mın Ucun da dır
Sev gi Do lu Dün yam
Özel Mar ma ra �l kö� re tim Oku lu “F�r ça m�n
ucun da d�r sev gi do lu dün yam” ko nu lu re sim
ser gi si; mo za ik, vit ray, 3 bo yut lu ta sa r�m lar,
pul-pa yet, eb ru, stra for bo ya ma, ka r� ��k tek -
nik ler den olu �u yor. Ser gi, 18-28 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. 
� Ka dı köy Be le di ye si E�i tim ve Sos yal
Des tek Mer kez le ri Yıl so nu Ser gi si
Ka d� köy Be le di ye si E�i tim ve Sos yal Des tek
Mer kez le ri’nde 2011-2012 dö ne min de e�i -
tim alan kur si yer le rin ka t� l�m bel ge si tö re ni ile
e�i tim y� l� bo yun ca yap t� �� ça l�� ma lar dan olu -
�an ör nek le ri, 21-23 Ma y�s ta rih le ri ara s�n da
Koz ya ta �� Kül tür Mer ke zi’nde zi ya ret çi le re
su nu yor.
� Er dem Ay dın – An ti ka Pa za rı
�s tan bul Ha t� ra s� Fo to� raf Mer ke zi, ye ni ye ri -
ne ta ��n ma dan ön ce son ser gi si ni ger çek le� -
ti ri yor. Er dem Ay d�n’�n “An ti ka Pa za r�” ad l�
ser gi si nin aç� l� �� ve kok tey li, 19 Ma y�s Cu -
mar te si sa at 17.00'de ya p� la cak. Ser gi 19
Ha zi ran 2012 ta ri hi ne ka dar zi ya re te aç�k ola -
cak. An ti ka Pa za r�, “De �i �im” te ma l� ÜN� FO -
TO FEST fo to� raf fes ti va li kap sa m�n da ser gi -
le ni yor. Fes ti val üni ver si te li fo to� raf ç� lar, Ga -
la ta Fo to� raf ha ne si ve Fo to� raf Vak f� i� bir li �i
ile dü zen le ni yor. 0216 346 50 16
� 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
� Ha kan Es mer-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
� So ner Çak mak- Ala ca ka ran lık Not la rı
So ner Çak mak “Ala ca ka ran l�k Not la r�” Re -
sim Ser gi si, 18 Ma y�s-1 Ha zi ran ta rih le ri ara -
s�n da Cad de bos tan Dü� Yol cu su Sa nat Du -
ra ��’nda gö rü le bi lir. 0216 386 99 03

● ÇOCUK
� Le go land Yol cu la rı Op ti mum’da Ya rı �ı yor
Bu y�l 5.’si dü zen le nen Le go Tür ki ye �am pi -
yo na s� Ön Ele me le ri 19-20 Ma y�s ta rih le rin de
�s tan bul Op ti mum Out let’te ya p� la cak ve ço -
cuk la r�n Le go land rü ya s� ger çek ola cak. Ço -
cuk la r�n en sev di �i oyun la r�n ba ��n da ge len
Le go’nun Tür ki ye �am pi yo na s� �s tan bul
2012 ön ele me le ri 19 -20 Ma y�s ta rih le rin de
10:00-20:00 sa at le ri ara s�n da, geç ti �i miz se -
ne nin �am pi yo nu nu ç� ka ran �s tan bul Op ti -
mum Out let’te ger çek le �e cek. Le go tur nu va -
s�n da 5-8 ve 9-12 ya� ara l� ��n da ki ço cuk lar
ya r� �a bi le cek. Ba� la d� ��n dan bu ya na 15 bi ni
a� k�n ço cu �un ka t�l d� �� �am pi yo na da bu y�l
da pek çok Le go tut ku nu ço cuk Le go land’e
gi de bil mek için mü ca de le ede cek.
0216 664 14 14
� Ada lar’dan ge len bir öy kü
�s tan bul’un en gü zel ye ri olan Ada lar’�n kül tür
var l�k la r� n� sa nat se ver ler le bu lu� tu ran Ada lar
Mü ze si, ma y�s ay�n da dü zen le di �i kül tü rel et -
kin lik ler le ya z� kar �� l� yor. 23 Ma y�s gü nü Ni -
han Acar yö net men li �in de dü zen le ne cek

olan “Dra ma Atöl ye si”nde ço cuk lar, Ada l�
ya zar la r�n öy kü le rin de ka rak ter le rin pe �i ne
dü �üp on la r� tek rar ha ya ta dön dü re cek ler.
Atöl ye bo yun ca ço cuk lar ba zen dül ger ba l� -
��, ba zen de bir va pu run pe �i ne ta k� lan bir
mar t� ola cak lar. Dra ma Atöl ye si 11.00 ile
13.00 sa at le ri ara s�n da ger çek le �e cek.
� Kur ba �a Prens
Sü rek li ya lan söy le yip her ke se kö tü dav ra -
nan ken di ni be �en mi� gü zel pren ses, ken di -
si ne bü yük bir iyi lik ya pan kur ba �a ya da kö -
tü lük ya par ve kal bi ni k� rar. Da ha son ra kö tü
kalp li bü yü cü nün elin den de iyi kalp li kur ba -
�a n�n yar d� m� ile kur tu lur. Pren ses yap t� �� ha -
ta y� an lar, pi� man olur. Kur ba �a dan özür di -
ler, bir da ha kim se ye kö tü dav ran ma ya ca �� -
na söz ve rir. Tek rar prens olan kur ba �a ile
mut lu bir ya �am sü rer ler. �s tan bul Ço cuk Ti -
yat ro su’nun sah ne ye koy du �u kla sik ler den
“Kur ba �a Prens”, 19 Ma y�s Cu mar te si
15.00’te Ka d� köy Be le di ye si Ha lis Kurt ça
Kül tür Mer ke zi’nde iz le ne bi lir. 

KA DI KÖY DI �IN DAN
● SERG�
� Ümit Er zu rum lu-Par ça lar
Kü bist ve fü tü rist ça l�� ma la r�y la dik kat çe ken
res sam �l ha mi Ümit Er zu rum lu’nun “par-ça-
lar” ad l� ser gi si �s tan bul’da sa nat se ver ler le
bu lu �a cak. Ümit'in eser le rin den olu �an ser gi,
16 Ma y�s-2 Ha zi ran 2012 ta rih le ri ara s�n da
Be yo� lu Oda ku le Sa nat Ga le ri si’nde zi ya re te
aç�k ola cak.

Sü rey ya
Ope ra sı

Ka pa nı� Kon se ri

‘Söz’den ‘Tu val’e Su nay Akın

Le go Tür ki ye �am pi yo na sı Optimum’da
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Son ki ta b� “�yi Uy ku lar Sa y�n Se yir ci ler” için
Ka d� köy Be le di ye si Koz ya ta �� Kül tür Mer -
ke zi (Kozzy)’de dü zen le nen söy le �i ve im za

gü nü ne ka t� lan ga ze te ci U�ur Dün dar’a Ka d� köy -
lü ler yo �un il gi gös ter di. �k ti da r�n bas k� s�y la i� siz
b� ra k� l�� sü re ci ni an la tan Dün dar, “Hiç bir ik ti dar
ve zu lüm son su za ka dar sür mez. Ta rih bun la r� ya -
za cak. De mok ra tik hak la r� m� za sa hip ç�k ma l� y�z”
de di.

An ne ler Gü nü ol ma s� na ra� men sa lo nun do lup
ta� ma s�n dan son de re ce mut lu ol du �u nu kay de den
Dün dar, i� siz b� ra k� l�� sü re ci ni an lat t�. Star te le viz -
yo nun da eki biy le son de re ce ba �a r� l� bir ya y�n c� l�k
or ta ya koy du �u hal de te le viz yo nun sa t�l ma s�y la i� -
siz kal d� �� n�, çün kü hiç bir pat ro nun ik ti da ra ra� -
men ona i� tek lif et me ye ce sa ret ede me di �i ni söy -
le di. Ken di si ni en çok üzen �e yin ise so kak ta kar -
�� la� t� �� “ne re ler de si niz?” di ye so ran ki �i ler ol du -
�u nu kay de den Dün dar �öy le ko nu� tu:

“So kak ta gör dü �üm ba z� ki �i le rin, ‘si ze ne ler

oldu?’ de me sin den üzü lü yo rum. Çün kü ar t�k ba na
ne ler ol du �u nu bil mi yor sa n�z biz ne ya pa l�m. Uya -
n�n ar t�k. Ar t�k med ya da yan da� med ya de di �i miz
ya� dan l�k lar öy le bir al g� uyan d�r d� ki, ik ti da r� al -
k�� la m� yor, poh pah la m� yor sa n�z, mes le �i ni zin ge -
re �i olan ele� ti ri yi yap m� yor sa n�z, dü� man ilan
edi li yor, yok edil mek is te ni yor su nuz. Ya� dan l�k
med ya ve ga ze te ci ler yü zün den ik ti dar en ba sit
ele� ti ri ye da hi ta ham mül ede mi yor. Bir de mok ra si
için en bü yük teh li ke ele� ti ri nin ol ma ma s� d�r. Tür -
ki ye ne ya z�k ki ‘ba na des tek ol ma yan dü� man d�r’
al g� s�y la kamp la ra bö lün dü, çok ger gin bir top lum
ha li ne ge ti ril di. Her yer de ge ri lim var. So kak ta,
okul da, ev de, spor da.  Ar t�k her za man ki den da ha
çok Fe ner li yim. Çün kü spor da da kamp la� ma ya ra -
t�l d�, has ma ne duy gu lar ile bu ha le ge ti ril di. 

Oysa bu öf ke nin, bu hak s�z l� �a u� ra m�� l�k duy -
gu su nun al t� n� ara� t�r mak ve ana liz et mek ge re kir.
Se zon ba ��n dan iti ba ren gü zel me saj lar ve ril sey di,
bu olay lar ya �an maz d�. Oy al mak için bu gü zel ül -
ke nin in san la r� n� ha s�m ya pan lar, ta rih önün de bu -
nun he sa b� n� ve re cek ler dir.”

‘UYA NIN SA YIN SE Y�R C� LER’
Ki ta b� n�n ad� n� “�yi Uy ku lar Sa y�n Se yir ci ler”

ko ya rak, as l�n da uya nan la r� uyan d�r mak is te di �i ni
kay de den Dün dar, de mok ra si nin ço �un lu �un “de -
di �im de dik” an la y� ��y la yö ne tim re ji mi ol ma d� �� -
n� söy le di. Dün dar �öy le ko nu� tu:

“De mok ra si nin en bü yük gü cü bi rey dir. Dev let
bi rey için, bi re ye hiz met için var d�r. Da� da ki ço ba -
n�n da hak k� n� ko ru mak zo run da d�r. Ama ar t�k öy -
le bir hal al d� ki ba s�n ve te le viz yon lar da hep ik ti -

da r�n ho �u na gi de cek ya da on la r�n h�� m� na u� ra -
ma ya cak ha ber ler var. San ki bir yer den ser vis ya -
p�l m�� ca s� na ay n� ifa de ler var. Çün kü med ya pat -
ron la r� mü fet ti�, ver gi de ne ti mi gi bi �ey ler le kor -
ku tu lu yor. Ha ya t�m da kim se ba na te tikçi lik yap t� -
ra ma d�. Kim se ye if ti ra at ma d�m. Hal k�n ger çek le ri
bil me si için so ru� tur ma c� ga ze te ci lik yap t�m. So -
ru� tur ma c� ga ze te ci le ri sev mez ler. Çün kü hep bi ri -
le ri nin ör tü le ri ni kal d� r�r, kuy ru �u na ba sa r�z. Dü -
�ü nün öy le bir dö nem de yiz ki, ken di le ri ne ga ze te -
ci di yen ba z� ya� dan l�k lar, kö �e le rin den, tu tuk lan -
ma s� ge re ken mes lek ta� la r� n�n lis te le ri ni ya y�n l� -
yor. Ama hiç bir ik ti dar son su za ka dar sür mez. Hiç -
bir zu lüm ka l� c� de �il dir. Ta rih bun la r� ya za cak.
Ge le cek ne sil ler bun la r�n me zar ta� la r� na tü kü re -
cek ler. De mok ra tik hak la r� m� za sa hip ç�k ma l� y�z.” 

Dün dar’�n söy le �i si ni iz le yen ler ara s�n da ga ze -
te ci Y�l maz Öz dil de var d�. Dün dar söy le �i so nun -
da yak la ��k 4 sa at sü rey le uzun kuy ruk lar olu� tu ran
oku yu cu la r� na ki ta b� n� im za la d�. 

KADIKÖY Fakir ve Yard�ma Muhtaç
Ailelere Destek Derne�i'nin

kurulu�unun 20. y�l� kutland�. Kutlama,
plaket ve te�ekkür töreni,

Çiftehavuzlardaki Büyük Kulüp'te
dernek üyelerinin kat�l�m�yla yap�ld�.

Kutlamaya kat�lan Kad�köy Milli E�itim 

Müdürü Fer�at Ayar, eski Kad�köy
Kaymakam e�leri Nursel Eker, Bahar
Peker ile Kad�köy Halk E�itim Merkezi
Müdürü Nuri Ba� da Dernek Yönetim
Kurulu Ba�kan� Türkan Bozkurt ve
üyelerini yaln�z b�rakmad�lar.
Gece renkli geçti.

Sa tış ve da ğıtım
nok ta la rı mız

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ko�uyolu D›�bank Sitesi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

0216 366 04 23
� Fahrettin Kerim Gökay Vakf�

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

Yakas� �ubesi:           0216 336 11 32
� Puzzle Galeri:             0216 345 55 03
� Tarihçi Kitabevi: 0216 418 68 86
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Uğur Dündar’a Kozzy’de yoğun ilgi

GÜNÜB�RL�K TURLAR 

KONAKLAMALI TURLAR 

YURT DI�I TURLAR 

� 27 MAYIS PAZAR ZEYREK-FENER-BALAT-P�ER LOT� 
� 2 HAZ�RAN C.TES� GAR�PÇE KÖYÜ-RUMEL� FENER� (BALIK MENÜLÜ)                     
� 6 HAZ�RAN ÇAR�AMBA YUVACIK DO�A TURU
� 9 HAZ�RAN C.TES� ��LE-A�VA TURU

� 26-27 MAYIS C.TES�-PAZAR SERHAD �EHR� ED�RNE 
� 2-3 HAZ�RAN C.TES�-PAZAR ESK��EH�R-ODUNPAZARI 
� 9-10 HAZ�RAN C.TES�-PAZAR AMASYA-SAFRANBOLU 
� 13-14 HAZ�RAN ÇAR�AMBA-PER�EMBE ��NEADA-KIYIKÖY

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

Tursab A 5096  www.tatilkeyfiburada.com

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

14-17 HAZ�RAN 
PER�EMBE - PAZAR

PARGA-SELAN�K-KAVALA
(PROMOSYON F�YAT)

YAZA MERHABA TURLARIMIZ

Yardımsevenler 20 yaşında

‘Hiçbir iktidar sonsuza kadar sürmez’ diyen gazeteci U�ur Dündar, son
kitabı ‘�yi Uykular Sayın Seyirciler’ için Kadıköy Belediyesi Kozyata�ı

Kültür Merkezi’nde düzenlenen söyle�i ve imza gününe katıldı. 
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KADIKÖY BELEDİYESİ
GÖNÜLLÜLERİ

HAFTALIK ETK�NL�K PROGRAMI
Ba�vuru Tel: 0216 - 346 57 57 / 18 - 27 MAYIS 2012 

KONFERANS, SEM‹NER, SÖYLE�‹ ve PANEL

OSMAN AKSU
YÖNET�M�NDE

TASAVVUF KONSER�
Osman AKSU

Tarih: 18.05.2012 Cuma
Saat: 14.00

Yer: 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
 20.05.2012 Pazar 13.30

Yer: Kad�köy
Gençlik Merkezi Park�

Düzenleyen:
Zühtüpa�a Gönüllüleri
“ART�Z MEKTEB�”
T�YATRO OYUNU

Yazan: Müjdat GEZEN -
Kandemir KONDUK

21.05.2012 Pazartesi 20.00
Yer: Bar�� Manço

Kültür Merkezi
Düzenleyen: Tiyatro

Gönüllüleri
SOHBET VE DANI�MA

Uzman, Psikolog, Dan��man
Ay�e ÖZALKU� �AH�N
Tarih: 22.05.2012 Sal�

Saat: 14.00
Yer: Halis Kurtça Kültür

Merkezi
Düzenleyen: Merdivenköy

Gönüllüleri Alzheimer
Derne�i i�birli�i ile

RES�M, D�K��,
MEFRU�AT SERG�S�

Tarih: 22 - 24 May�s Aras�
Ba�lang�ç Tarihi:

22.05.2012 Sal� 14.00
Yer: Halis Kurtça Kültür

Merkezi
Düzenleyen: Sahray�cedit

Gönüllüleri ve Kad�köy Halk
E�itimi i�birli�i �ie

SANAT DÜNYAM 2
Tiyatro Sanatç�s�
Levent ÜLGEN

Tarih: 22.05.2012 Sal�
Saat: 18.00

Yer: Caddebostan Kültür
Merkezi A Salonu

Düzenleyen: Tiyatro
Gönüllüleri

FENERBAHÇE MAH.
GÖNÜLLÜLER� TÜRK

SANAT MÜZ��� KOROSU
KONSER�

�ef Caner BAKIR
22.05.2012 / 20.00

Yer: �stek Vakf� Göztepe
Kampüsü

Düzenleyen: 
Fenerbahçe Mah.

Gönüllüleri
2012 TÜRK SANAT

MÜZ��� KORO ÖDÜLLER�
22.05.2012 Sal� / 20.00

Yer: Kad�köy Evlendirme
Dairesi

Düzenleyen: Müzik
Gönüllüleri

BELGELERLE ERMEN�
SORUNUNUN �Ç YÜZÜ

Yard. Doç. Dr. Orhan
ÇEK�Ç

Tarih: 23.05.2012
Çar�amba
Saat: 13.00

Yer: Caddebostan Kültür

Merkezi A Salonu
Düzenleyen: Fenerbahçe

Mah. Gönüllüleri
TUVALE FIRÇA

DARBELER�
Tarih: 23-31 May�s Aras�

Ba�lang�ç Tarihi: 23.05.2012
Çar�amba
Saat: 16.30

Yer: Caddebostan Kültür
Merkezi Performans 1 Kat�
Düzenleyen: Caddebostan
Gönüllüleri ve Kad�köy Halk
E�itim Merkezi i�birli�i ile

12. TÜRK SANAT MÜZ���
BESTE YARI�MASI F�NAL

KONSER�
Tarih: 23.05.2012

Çar�amba
Saat: 20.00

Yer: Kad�köy Evlendirme
Dairesi

Düzenleyen: Gönüllü E�itim
Ve Dan��ma Merkezi

MEME SA�LI�I
Prof.Dr. Hilal ÜNAL

Tarih: 24.05.2012 Per�embe
Saat: 11.00

Yer: Rasimpa�a
Gönüllü Evi

Düzenleyen: Rasimpa�a
Gönüllüleri ve Ac�badem
Kad�köy Hast. ��birli�i �le

BOSTANCI
GÖNÜLLÜLER� RES�M

SERG�S�
Tarih: 24 - 31 May�s Aras�

Ba�lang�ç Tarihi: 24.05.2012
Per�embe
Saat: 13.30

Yer: Kozyata�� Kültür
Merkezi Üst A Sergi Salonu

Düzenleyen: Bostanc�
Gönüllüleri Ve Bostanc�

Halk E�itim Merkezi
��birli�i �le

LABORATUVAR
Uzm. Dr. Asuman ARASAN

24.5.2012 Per�embe 
14.00

Yer: Kriton Curi Park�
Gönüllü Evi
Düzenleyen:

Kriton Curi Park� Gönüllüler
19 MAYIS ATATÜRK'Ü

ANMA GENÇL�K VE SPOR
BAYRAMI KUTLAMASI

24.05.2012 Per�embe 14.00
Yer: Halis Kurtça Kültür

Merkezi
Düzenleyen:

Merdivenköy Gönüllüleri Ve
Gazeteci, Tiyatrocu Utku

Eri�ik'in Katk�lar� ile
DUYGUSAL ÖZGÜRLÜK

TEKN�KLER�
Eft Uzman� Oytun OKKIR

Tarih: 24.05.2012 Per�embe
Saat: 14.00

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

Gönüllüleri
ERENKÖY GÖNÜLLÜLER�

FEHM� B�LD�K RES�M
KURSU

KURS�YERLER�N�N
RES�M SERG�S�

Tarih: 24-30 May�s Aras�
Ba�lang�ç Tarihi: 24.05.2012

Per�embe, Saat: 17.00
Yer: Kozyata�� Kültür

Merkezi Alt A Sergi Salonu
Düzenleyen:

Erenköy Gönüllüleri
HASANPA�A'YA GÖNÜL

VERENLER KARMA
RES�M SERG�S�

VE CANLI PERFORMANS
Tarih: 24 - 31 May�s Aras�

Ba�lang�ç Tarihi: 24.05.2012
Per�embe 18.00
Yer: Bar�� Manço

Kültür Merkezi
Düzenleyen:

Hasanpa�a Gönüllüleri
BAR�TON SEDAT

ÖZTOPRAK �AN SINIFI
VE MASTER CLASS
Ö�RENC�LER�N�N

KONSER�
24.05.2012 Per�embe 20.00

Yer: Caddebostan Kültür
Merkezi A Salonu
Düzenleyen: Müzik

Gönüllüleri
GÖNÜLLÜLÜKTE

DUYARLILIK
E��T�M�N�N ÖNEM�
E�itimci Ve Davran��

Bilimcisi Hacer MERTLER
Tarih: 25.05.2012 Cuma

Saat:14.00
Yer: Ac�badem Gönüllü Evi

Düzenleyen: Ac�badem
Gönüllüleri

BAHAR �ENL���
KUTLAMALARI

Tarih: 26.05.2012 Cumartesi
Saat: 10.00

Yer: Ac�badem Gönüllü Evi
Düzenleyen:

Ac�badem Gönüllüleri
“EKMEK VE GÜL”
T�YATRO OYUNU
27.05.2012 Pazar 

Saat:16.00
Yer: Caddebostan Kültür

Merkezi A Salonu
Düzenleyen:

Hasanpa�a Gönüllüleri
DO�A VE ÇEVRE'YE

DUYARLI APARTMAN VE
EN GÜZEL BAHÇE

SEÇ�M�
24.05.2012 Per�embe 10.00
Yer: Feneryolu Gönüllü Evi

Düzenleyen: Feneryolu
Gönüllüleri

Ka d� köy Be le di ye si Eren köy Gö nül lü le ri, 30
Ni san Pa zar te si gü nü Ka y�� da� Özel Ç� nar
Zi hin sel ve Be den sel En gel li ler Ba k�m

Evi’ne bir zi ya ret dü zen le di. Gö nül lü Ba� kan Nes rin
Kay nak, En gel li ler Ko mi te si üye le ri, Eren köy Gö -
nül lü Ko ro su ko rist le ri, �ef It rî �man l� ve saz he ye ti -
nin ka t�l d� �� zi ya ret, an lam l� ve fark l� duy gu lar uyan -
d�r d�. �ar k� ve tür kü le re dans ede rek, tem po tu ta rak
s� n�r la r� öl çü sün de co� ku lu tep ki ler ve ren çe �it li be -
den sel ve zi hin sel en gel li ba k�m evi sa kin le ri ile gö -
nül lü ler, mü zi �in or tak di li ara c� l� ��y la ya k�n la� t� lar.

Ba k�m mer ke zi ne ih ti yaç la r� çer çe ve sin de ma nu el
san dal ye, has ta be zi, wal ker, te ker lek li san dal ye,
ka d�n ve er kek iç ça ma �� r� ile ha z�r ma ma tes li ma -
t� ya p�l d�. Gö nül lü le rin ev de ha z�r la d� �� ik ram lar
e� li �in de çay içil di, tek rar gel me sö zü ve ri le rek
bu ruk bir ve da ile zi ya ret ta mam lan d�. Gö nül lü
Ba� kan Nes rin Kay nak, En gel li ler Ko mi te si üye -
le ri ne, �ef It rî �man l� ile ko rist le re, mad di ve ma -
ne vi kat k� la r� n� esir ge me yen ba ��� ç� la ra ve tüm
gö nül lü le re te �ek kür et ti. 

� �S TAN BUL MO DERN’DE
ATÖL YE ÇA LI� MA SI

Eren köy Gö nül lü le ri E�i tim Ko mi te si, 23 Ni -
san Ulu sal Ege men lik ve Ulus la ra ra s� Ço cuk
Bay ra m� kap sa m�n da, 24 Ni san 2012 gü nü �s tan -
bul Mo dern’de ebe veyn ler ve ço cuk la r� n�n ka t�l -
d� �� bir atöl ye ça l�� ma s� dü zen le di. Ders Des tek-
Haf ta So nu Etüd-Prog ra m�’na ka t� lan be� ö� ren -
ci ve ebe veyn le ri (dört an ne ile bir ba ba), Gö nül -
lü Evi önün den be le di ye ara c�y la ha re ket ede rek,
mü ze zi ya re ti ön ce si Dol ma bah çe’de de niz k� y� -
s�n da ye mek le ri ni yi yip çay la r� n� iç ti ler.
Atöl ye’de ki ça l�� ma n�n ba� la ma s� n� de niz ha va s�

ala rak bek le yen mi sa fir ler, ön ce reh ber e� li �in de
mü ze de ki ün lü res sam la r�n fark l� ekol de ki eser -
le ri ni in ce le di ler. Da ha son ra atöl ye ye ge çe rek,
an ne ve ba ba la r�y la bir lik te or tak ça l�� ma so nu -
cu, nes li tü ke nen hay van lar için slo gan bu lup

renk li pan kart lar ha z�r la d� lar. “Ebe veyn le ni te -
lik li za man ge çir mek” için f�r sat ya rat ma amaç l�
bu et kin lik son ra s�n da mi sa fir ler, böy le si bir de -
ne yim ya �a d�k la r� için ne ka dar mut lu ol duk la r� -
n� be lirt me yi ih mal et me di ler.

Çocukluklarına yolculuk yaptılar
FENERBAHÇE Mahallesi Gönüllüleri’nin Çevre

Komitesi Ba�kanı Ahmet Tanju e�li�inde düzenledi�i,
Emel Karagöz’ün kurdu�u Büyük Çamlıca’daki

Masaldan Müzesi gezisi, gönüllülere çocukluklarına ve
geçmi�lerine do�ru yolculuk yaptırdı. Büyük

Çamlıca’da 1000 metrekare alanda bulunan, 150 yıllık
Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde Marmara Adası,

Fatih Kız Ta�ı ve Çamlıca’daki kö�klerde ya�amı� olan
Karagöz ailesine ait maddi ve manevi e�yaların
sergilendi�i müzeyi son derece ilgi çekici bulan

gönüllüler, bir sonraki gezide bulu�mak üzere sözle�ti.
BAHARA MERHABA YEME��

Fenerbahçe Gönüllüleri’nin Fenerbahçe Khalkedon’da,
17 Nisan Salı günü Bahara Merhaba yeme�i düzenledi.
Kadıköy Belediye Ba�kanı Selami Öztürk’ün katıldı�ı

yemekte, Köy Enstitülü e�itimci yazar Gür�en Kafkas,
“Aydınlanma Sava�ında Köy Enstitülerinin önemini”

anlatan bir konu�ma yaptı.

ÖZEL BiR ZiYARETÖZEL BiR ZiYARETÖZEL BiR ZiYARETÖZEL BiR ZiYARETÖZEL BiR ZiYARETÖZEL BiR ZiYARET

Ha san pa �a Gö nül lü le ri, 23 Ni san Ulu -
sal Ege men lik ve Ço cuk Bay ra m�’n�
ço cuk lar la bir lik te kut la d�.

Gö nül lü Evi’nde ki kut la ma, �k ba li ye �l -
kö� re tim Oku lu ö� ren ci le rin den Bu ket
Gül’ün gü nün an lam ve öne miy le il gi li ko -
nu� ma s�y la ba� la d�. Bay ram la il gi li �i ir ler
okun duk tan son ra ö� ret men Gül �en Dinç’in
yö ne ti min de  hep bir lik te bay ram �ar k� la r�
söy len di. Ço cuk lar, “Na s�l bir dün ya is ti yor -
su nuz?” so ru su na ge nel ola rak “Sa va� s�z, te -
miz, yem ye �il bir dün ya” ya n� t� n� ver di ler.
Be� ya ��n da ki bir ço cu �un “Ben ev le rin, ara -
ba la r�n çi ko la ta dan ya p�l ma s� n� is ti yo rum”
ya n� t� her ke si gü lüm set ti. Bay ram pas ta s� n�
hep bir lik te ke sen ço cuk lar, ken di le ri için ya -
p� lan bu et kin lik ten duy duk la r� se -
vin ci di le ge tir di ler. Ve ri len ik ram -
la r�n ar d�n dan ö� ren ci ler, Ka d� köy
Be le di ye si Gö nül lü le ri E�i tim ve
Da n�� ma Mer ke zi’nin dü zen le di �i
te �ek kür bel ge le ri ni etüt ö� ret men -
le ri ne sun du lar.
� �S TAN BUL KÜL TÜR GE Z� S�

Ha san pa �a Gö nül lü le ri 15 Ni -
san’da dü zen le dik le ri kül tür ge zi siy -
le de �s tan bul’un ta ri hi me kân la r� n�
ta n� ma f�r sa t� n� bul du lar.

Üs kü dar’dan kal kan Ha liç va pu ru
ile ya p� lan zevk li bir de niz yol cu lu -
�un dan son ra Eyüp’e va ran ge zi gru -
bu, te le fe rik le Pi yer lo ti te pe si ne ç�k t�.
Kü çük gez gin Do �u kan Ate� çi’nin Pi -
yer lo ti hak k�n da ki su nu mu nu din le -
dik ten son ra man za ra e� li �in de ye -
mek le ri ni yi yen ka t� l�m c� lar yü rü ye rek
Eyüp’e in di ler. Eyüp ve Fes ha ne’yi
ge zen grup, gü zel an� lar la dön me nin
mut lu lu �u nu hep bir lik te ya �a d� lar.

SEM�HA �akir Huzurevi’ne
29 Mart’ta yapt�klar� ziyarette,

huzurevi sakinlerinin TSM Korosu’nun
konser vermesi iste�ini k�rmayan
Rasimpa�a Gönüllüleri, bu talep

do�rultusunda, 19 Nisan Per�embe
günü saat 14.00’de mini bir konser
düzenlediler. Rasimpa�a Mahalle

gönüllülerinden olu�an TSM korosu
ve üyelerden olu�an 35 ki�ilik bir grup,

Semiha �akir Huzurevi’ni tekrar

ziyaret etti. Koronun icra etti�i
eserlere huzurevinde kalan

sakinlerin de i�tirak etmeleri,
konseri daha renkli hale getirdi.
Ziyaret, en k�sa sürede tekrar

bulu�mak dilekleriyle sona erdi. 
POL�S HAFTASI KUTLANDI

Polis Haftas� kutlamalar�
çerçevesinde �lçe Emniyet

Müdürlü�ü ile irtibata geçen
Rasimpa�a Gönüllüleri, Mahalle

Evi’nde üyelerinin kat�ld��� bir toplant�
düzenledi. Mahalle toplum

polislerinden polis memuru Oktay
Yi�it ile Mustafa Aliayd�n’�n konu�mac�

olarak kat�ld�klar� toplant�da,
“Toplumda çocuklar�n suç i�leme

nedenleri-oranlar�, olabilecek h�rs�zl�k
olaylar�na kar�� al�nacak tedbirler”
konusunda bilgi al��veri�i yap�ld�.

GÖNÜLLÜ evlerinin her kademesinde y�llarca görev
yapan deneyimli ba�kanlardan kurulu Gönüllü Konseyi

8 May�s Sal� günü genel kurulunu yapt� ve
çal��malar�na ba�lad�. Gönüllü Konseyi yönetmenli�ine
göre; birbirinden de�erli ba�kanlar aras�ndan yedi ki�i
yürütme kuruluna getirildi. Yürütme kurulu; Hüseyin

A�ken, Eser Kömürcü, Gülsün I��k, Nuray Zafer Aybar,
Sevgi Muslu, Vildan Efe ve  Ye�im Menderes’den

olu�tu. Gönüllü Konseyi gönüllü evleri d���nda faaliyet
gösterecek, sosyal ve kültürel alanlarda ulusal ve

uluslararas� projeler üretecek.
PROJELER HAZIR

Konsey Yürütme Kurulu, Gönüllü Merkezi’nde
kendisine tahsis edilen ofiste, konsey üyelerinden

olu�an çal��ma gruplar�n�n projeleri üzerinde
faaliyetlerine ba�lad�. Sezon sonu olmas�na kar��n
birbirinden güzel projeler hayata geçmek üzere.

Bu y�l hayata geçecek projeler, Çevre �enli�i ve Dans
Yar��mas�. Gelecek y�l yap�lmas� dü�ünülen önemli

projeler, Tiyatro Oyunu Yazma Yar��mas�, Uluslararas�
Tiyatro Festivali, Belgesel Film Festivali, K�sa Film

Festivali ve Ben Engelli Olsayd�m sosyal sorumluluk
projesi. Sezon sonu olmas�na kar��n k�sa sürede çok

önemli projelerin gündeme al�nmas� ve üzerinde
çal��malara ba�lanmas�, Kad�köy’ün ayr�cal�kl�

ya�am�na farkl� bir renk katacak gibi görünüyor.

Gönüllü Konseyi
yeni döneme hazır

FENERYOLU Gönüllü Evi’nde 28 Nisan
Cumartesi günü, �air, bestekar, yazar ve

dinleyiciler biraraya geldi. Bestekâr-�air-yazar Erol
Güngör yönetiminde yap�lan etkinli�in söyle�i
bölümünde ele al�nan konu “Birarada ya�ayan

insanlar�n hobilerinin farkl� olmas� halinde
izlenmesi gereken orta yol ne olmal�d�r?” idi.

Gönüllü Ba�kan� Nihal Ekmekçio�lu’nun aç�l��
konu�mas�n�n ard�ndan, kat�l�mc�lar taraf�ndan

konu ile ilgili görü�ler aç�kland�. Bu konuda
tahammül s�n�r�n�  a�mamak kayd�yla anlay��l� ve

sayg�l� olunmas� gerekti�i ifade edilirken, dostlu�u
art�ran payla��m�n önemi de ayr�ca vurguland�.
Etkinli�in �iir bölümünde ise çe�itli konularda

�iirler okundu. Kat�l�mc�lar aras�nda bulunan Türk
Sanat Müzi�i solisti ve ö�retmen Ezgi Ertem

taraf�ndan “Kader diyemezsin” ve “Can�m
efendim” isimli �ark�lar�n seslendirilmesi güne ayr�
bir renk  katt�. �kraml� çay molas�n�n ard�ndan 26
May�s Cumartesi günü saat 14:00’de bulu�mak
dileklerinin kar��l�kl� ifadesi ile etkinlik sona erdi. 

Feneryolu’nda şiir
ve söyleşi günü

Hasanpaşa’da 23 Nisan heyecanı

Rasimpaşa Korosu’nun
HUZUREVi KONSERi

Çocuk gözüyle
23 NiSAN

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı kutlaması kapsamında

düzenlenen, sponsorlu�unu �çerenköy
Carrefour’un, basın sponsorlu�unu

Efece Haber’in yaptı�ı, “Çocuk
Gözüyle 23 Nisan” temalı resim

yarı�ması, Kadıköy Belediyesi’nin
deste�iyle gerçekle�tirildi. Yarı�ma,
özel yuvalar arasında düzenlendi.

Kadıköy Belediyesi Gönüllü E�itim ve
Danı�ma Merkezi Proje Koordinatörü
Tülin Erkan’ın konu�masıyla ba�layan

ödül töreninde Tülin Erkan projeye
destek veren Kadıköy Belediye
Ba�kanı Av. Selami Öztürk’e,

�çerenköy Carrefour’a, Efece Haber’e,
katılan okullara, ö�retmenlere ve

eme�i geçen herkese te�ekkür etti.
Yarı�maya katılan 10 okulun 95 resmi
arasında jüri üyelerinin titizlikle yaptı�ı

eleme sonrasında 16 resim finale
kaldı. Dereceye giren resimler yere

serildi ve gizli oylama yapıldı. Sonuçta
kazanan isimler �unlar oldu:

1. Petek TURANLIG�L - Fidem Anaokulu
2. Mehmet EM�R - Ne�em Anaokulu
3. Deniz USTA - Ate�böce�i Anaokulu
4. Nazlı ULA�AN - Fidem Anaokulu
5. Ada YILMAZ - Fidem Anaokulu
Dereceye giren çocuklara  bisikletleri,

�çerenköy Carrefour Mü�teri
Hizmetleri Sorumlusu Selim

Sabuncuo�lu verdi. Çocukların
sevinci ve velilerin  heyecanının

damgasını vurdu�u bu güzel gün,
dereceye giren çocuklara hediyelerinin

verilmesinin ardından kapanı�
kokteyli ile son buldu.
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● Mu rat MEH MET AY DIN

Ka d� köy Be le di ye si’nin her y�l ge le -
nek sel ola rak uy gu la d� �� “Sak s� s�
Siz den, Çi çe �i Biz den” çi çek da �� t�m

kam pan ya s� ba� la d�. Kam pan ya sü re sin ce
Ka d� köy lü le re, bah çe ve bal kon la r� na dik me -
le ri için 20 bin adet sar dun ya da �� t� la cak. 

12 y�l ön ce ba� la yan ve her y�l tek rar -
la nan kam pan ya kap sa m�n da Ka d� köy
Be le di ye si Park Bah çe ler Mü dür lü �ü bu
y�l ki çi çek da �� t� m� n� Fe ner bah çe Gö nül -
lü Evi’nden ba� lat t�.  

Öz gür lük Par k�’n da de vam eden sar -
dun ya da �� t� m�n da Ka d� köy lü ler uzun
kuy ruk lar olu� tur du. Ka d� köy Be le di ye
Ba� ka n� Av. Se la mi Öz türk’ün biz zat ka -
t� l� m� ile ger çek le �en çi çek da �� t� m� Mil li
Ha ki mi yet Par k�n da da sür dü. Çi çek da �� -
t� m� n� ken di el le ri ile ya pan Ba� kan Se la -
mi Öz türk, “Ka d� köy lü le rin ye �i le ve çev -
re ye ne ka dar du yar l� ol du �u nu bi li yo ruz.
Bu yüz den biz de Be le di ye ola rak on la r�n
bu du yar l� l� �� na ce vap ve re bil mek ad� na
bu tür lü bir kam pan ya y� y�l lar dan be ri de -
vam et ti ri yo ruz. Ama c� m�z; da ha ye �il bir
Ka d� köy ya rat mak” de di. 

Bir bi rin den gü zel sar dun ya la ra sa hip
olan va tan da� lar; be le di ye nin bu et kin li -
�in den çok mem nun ol duk la r� n�, ye �i le
da ha faz la de �er ve ril me si ge rek ti �i ni ifa -
de et ti ler.

Top lam da 2 haf ta sü re cek olan “Sak -
s� s� Siz den, Çi çe �i Biz den” kam pan ya s�n -
da Ka d� köy Be le di ye si Park Bah çe ler
Mü dür lü �ü 20 bin sar dun ya y� Ka d� köy lü -
ler’le bu lu� tu ra cak.

26 MA YIS CU MAR TE S� GÜ NÜ 
Ç� ÇEK DA �I TIM PROG RA MI
Sa at: 11.00/Yer: Dost luk Par k�,
Sa at: 12:30/Yer: Çam l�k Par k�
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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.

HAS KÖRO�LU
NAKL�YAT LTD. �T�.

MERKEZ: Bahçelievler Mah. Cadde Boyu Sok. No: 27 Kad. 2
Çengelköy/ÜSKÜDAR TEL.: 0216 308 69 89 

�UBE: Necatialburs sk.no.1/1 Balmumcu BE��KTA� TEL.: 0212 494 37 22

GSM: 0535 391 86 82

� EVDEN EVE NAKL�YAT…
� �EH�R �Ç�, �EH�RLER    

ARASI NAKL�YAT…
� EV,OF�S, FABR�KA   

TA�IMACILI�I…
� B�ZDEN SORULUR….

DENEY�ML� ELEMANLARIN T�T�Z ÇALI�MALARI… MARANGOZ  MONTAJ
VE AMBALAJ USTALARIMIZLA EKS�KS�Z H�ZMET VER�YORUZ…

TA�IMACILIKTA  GÜVEN ÖNEML�D�R… KONTROL
DAHA DA ÖNEML�D�R... YILLARIN

TECRÜBES�YLE… �DD�A ED�YORUZ….

KADIKÖY’E 20 BİN SARDUNYA

Richter ölçü birimi, ad�n� Charles
Francis Richter’in depremlerin aletsel

büyüklüklerini, sars�nt� oran�n�
belirleyen ve s�n�flara ay�ran

uluslararas� tan�m�ndan al�r. Charles
Richter, ilk defa 1931´de bir yay�nda

ortaya koydu�u”enstrümental
deprem ölçe�i” fikrini, Kaliforniya’da

meydana gelen depremlerde
uygulam��. Bu tan�m�n üzerinden

geçen y�llarda, tüm dünyada teknik
çal��malar anlam�nda birçok geli�me

ya�anm��. Yeryüzünde farkl�
bölgelerde bulunan fay hatlar�,

birle�ik ya da ba��ms�z etkilere sahip.
Her toplum için göz önüne al�nmas�
gereken yap�la�ma, yerle�ik hayat,

bilgi, tedbir, e�itim, tespit ve
müdahele ba�l�klar�nda, bu faylar�n
etkisiyle ortaya ç�km��, kurum ve
çal��ma kolu var. Ülkemizde de,

depremin teknik bir kolu olan
Deprem Mühendisli�i ba�l���nda

birçok çal��man�n mimar� Prof. Dr.
R�fat Yarar ve arkada�lar�n�n kurdu�u
bir vak�f var, Türkiye Deprem Vakf�.
Bo�aziçi Üniversitesi, �TÜ, ODTÜ ve

Bay�nd�rl�k Bakanl��� yetkilileri ile
birlikte özveri ile kurdu�u

Deprem Mühendisli�i
Türk Milli

Komitesi’nin,
ba�kanl���n�

1965 y�l�ndan
vefat�na
kadar

sürdüren bir
bilim adam�
olan Profesör
Yarar hakk�nda,

birlikte çal��t���
�imdilerin ö�retim görevlisi

ö�rencilerinden biri �öyle
yazm��: “O’nun Türkiye’ye

kazand�rd��� en büyük
eser, 1993 y�l�nda

kurdu�u Türkiye Deprem
Vakf�’d�r. Dünyada e�ine

pek rastlanmayan bu
Vak�f, deprem

mühendisli�i konusunda,
e�itim, ara�t�rma,

uygulama ve yay�n
faaliyetlerine çok yo�un
bir destek sa�l�yor.  Prof.

Dr. R�fat Yarar 8 ay
evveline kadar, benzeri
zor bulunan bir dünya
rekoruna daha imza

atm��t�. Ya��n�n 90’� ve
mesle�e at�l���n�n 65’inci
y�l�n� geçmi� olmas�na

ra�men, haftan�n en az üç günü
Asya’dan Avrupa’ya geçerek
�TÜ’deki ofisinde, Türkiye
Deprem Vakf�’na h�z ve

güç kazand�r�r, bir
dinamo gibi hepimize
i� k�v�lc�m� ve enerji
kayna�� olurdu.”

Türkiye Deprem Vakf�
bu y�l Mobil Deprem
Simülasyon E�itim

Arac� Projesi’ni
devreye ald�. Proje

Koordinatörü Süheyla
Sezan projenin amac�n�;
“E�itim arac�yla yapt�klar�
çal��malarla bilgi eksikli�i,

belirsizlikler ve çaresizlik hissi ile
beslenen korku dolu yakla��mlar�,

haz�rl�kl� olma ve güvende hissetme
duygular�na dönü�türmek” olarak

tan�ml�yor. Proje di�er taraftan, ulusal
çapta depremden korunma kültürü
bilincini kazand�rmay�, sürdürülebilir
bir alt yap� olu�turmay�, toplumsal

duyarl�l��a arac� olmay�, sahiplenmeyi
ve gönüllülük kavram�n�n

anla��lmas�n� sa�lamay� hedefliyor.
Mobil Treyler üstüne

yerle�tirilen deprem
simülasyon sistemi,
sars�c� tabla üzerinde

yer alan 12
metrekare odadan
ve ayr� bir yerde
bulunan kontrol

ünitesinden meydana
geliyor. �stanbul’da

birçok okula, simulasyon
arac� ve uzman e�itmenlerle

gidilerek e�itimler veriliyor. Y�l

içince okullara bu e�itimi veren vak�f,
özel sektörden gelen simülasyon
e�itimi taleplerini de kar��l�yor. Bu

kapsamda hafta içi �zmir’de bir özel
�irketin fabrikas�nda 300’e yak�n

çal��an, simülasyon arac�nda deprem
e�itimi ald�. Vakf�n, “Depreme Duyarl�

Olmak” çal��malar� kapsam�nda
okullarda ö�renci ve ö�retmenler
öncelikli olmak üzere, tüm ulusta

toplumu bilinçlendirmek üzere
geli�tirilmi� “Mobil Deprem

Simülasyon E�itim Arac�” konuya
duyarl� kurumlar�n deste�i ile

tamamlanm�� bir çal��ma. 25 Nisan
2011 tarihinde lansman�n

gerçekle�mesi ard�ndan okullarda
düzenlenen etkinliklere kat�larak

e�itimleri vermeye ba�lam��. Proje
kapsam�ndai �stanbul genelinde 22
ilkö�retim okulu ve yakla��k 9000

ö�renciye e�itim verilmi�.
Simülasyon’un esas etkisi;

depremi gerçe�e en
yak�n deneyimle,
davran�� biçimleri,
tedbirleri, deprem
öncesi, esnas� ve

sonras� ba�l�klar�n� da
içerecek �ekilde

i�lemesi. Okulllarda
projenin uygulan�yor
olmas�, çocuklar�n

erken ya�ta
bilinçlenmesine arac�

oluyor. Ülkemizde deprem
gerçe�ini y�llard�r ya��yoruz.

Depremin gerçekle�ece�i
zaman�n belirsizli�i devam ederken,
tedbirli ve bilinçli ad�mlar� atabilmek
için çaba göstermek bizler için esas

olan. Bir deprem uzman�n�n
çal��malar�yla ilgili içerik bilgisi nas�l o
uzman�n konusu ise, bir vatanda��n

da depremden korunmas� için
yapt�klar� kendi bireysel konusu.

Bu bilgi ne kadar yerinde al�nm�� bir
bilgi ise ve ne kadar etkin �ekilde

deneyimleniyorsa, bireyin bir
depremde sakin ve fark�ndal�k

içerisinde ad�m atmas� da o derece
mümkün oluyor. Deprem bir �ehir

efsanesi de�il, bir gerçek. Bu
gerçekle ilgili ya�anan korkular ve

kayg�lar bilginin ve deneyimin
eksikli�inden kaynaklan�yor.

Depreme bu gerçekle yakla�mak
ve ad�mlar atmak, ailemiz ve
toplumumuz için hepimizin

sorumlulu�u.
www.turkiyedepremvakfi.org.tr

TÜRKİYE
DEPREM VAKFI

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

SOSYAL
TASARIM
GÜNCESİ
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6 18 - 24 MAYIS 2012 SANATKÜLTÜR

Mart 2012 ta rih li GA ZE TE KA DI KÖY’ün
bu sü tu nun da yay�mla nan “MU HA FA -
ZA KÂR” ba�l�kl� yaz�da bu kav ram� ir de -

le mi� tim. Si ya set are nas�nda yak la��k çey rek
as�rd�r esen ve son y�llar da da ha da yo �un la -
�an ‘mu ha fa za kâr’l�k rüz gâr�, geç ti �i miz gün -
ler de bu de fa ‘sa nat’ alan�n� da üfür dü. Ön ce
bir yük sek bü rok rat, ar kas�ndan bir te le viz -
yon en te li ‘mu ha fa za kâr sa nat’ öz le mi ni ses -
len dir di ler. An la��lan, ta sav vur et tik le ri sa nat
eser le rin den mah rum kalm��lar ki dert len di -
ler. Ol ma yan bir nes ne nin öv gü sü ve ya öz le -
mi nas�l ola ki di ye sor mal�. Yi ne an la��lan
mev cut sa nat eser le ri ni, ede bi yat�, �ii ri de -
mek ki ye ter siz bu lu yor lar!

Mu ha fa za kârl�k, olan bir de �e rin ko run -
mas�d�r. Ne ola ca��, be �e ni lip be �e nil me ye -
ce �i meç hul eser le rin ‘mu ha fa za’ edi le ce �i ni
kes tir mek müm kün ol mad���na gö re, mu ha -
fa za kâr sa nat�n öl çü sü nü kim ayar la ya cak?
Son ra çe �it li sos yal ta ba ka lar�n ve züm re le -
rin bir bi rin den farkl� mu ha fa za kârl�klar� yok
mu dur? Ayn� inan ca sa hip kim se le rin bi le de -
�i �ik tu tu cu luk lar� ola bi lir ve vard�r.

Son ra bu sa nat de nen tür lü çe �it li ‘ima -
lat�’; bi rey ler üre ti yor. Gün cel tart��man�n ba�
ko nu su olan sah ne sa nat lar� ko lek tif
çal��may la or ta ya ko nur ama bak may�n;
onun da te me lin de ‘ti yat ro ya zar�’ ve ya
‘kom po zi tör/lib re tist’ de nen bi rey ler vard�r.
Fab ri ka ima lat� stan dar di ze edi le bi lir de bi -
rey le rin ve rim le ri ni nas�l kal�pla�t�ra caks�n�z?
Ger çek sa natç�lar bi le, bir yapt�klar�n� bir da -
ha yap maz lar; çün kü sa nat ese ri ‘tek’tir. Ya -
ni ori ji nal dir… ��in bam te li bu ra da…

Mu ha fa za kâr sa nat di yen ler aca ba bir
yan dan top lum sal ge le nek le re uy gun sa nat
m� de mek is ti yor lar? Yok sa ‘ge le nek sel sa -
nat’ m� de mek is ti yor lar? Ge le nek sel sa nat
ese ri ol maz… Ge le nek sel el sa nat lar�, kü çük
sa nat lar olur. Çün kü ger çek sa nat ese ri; ya ni
yük sek sa nat eser le ri de di �i miz gi bi ori ji nal -
dir… Bi rey ürü nü dür… ‘Ano ni mus’ de �il dir;
tek rar de �il dir. Tek rar ge le nek sel sa na ta,
folk lo ra mah sus tur. Oy sa yük sek sa nat ese ri
her �ey den ön ce ye ni bir form, ye ni bir dil dir.
Sa nat ese ri �u yer yü zün de ‘�e kil’ ola rak do -
�ar ve yer tu tar. Bu se bep le ‘ge le nek sel sa -
nat’ de �il, ol sa ol sa ‘sa nat eko lü’ ve ya ‘sa nat
an lay���’ gi bi te rim le ri dü �ün mek ge re kir.

Sa nat ese ri, ha yal gü cü ne, im ge le re, dü� -
le re; bun lar dan kay nak la nan es te tik öl çü le re
da yan�r. �n san ‘mu hay ye le si nin’, dü� le rin,
ya rat�c� akl�n mu ha fa za kâr ol mas� im -
kâns�zd�r. �n san zih ni ve ha yal gü cü kal�pla ra
s��maz. Her ye ni eser, her ye ni sa natç� ve ya
ede bi yatç�, mut la ka al���la gel mi �in, s�ra dan
dü �ün ce nin, kal�pla�m�� zih ni ye tin öte si ne
geç mi� tir. Sa nat lar, ede bi yat ve �i ir in san�n
ve in sanl���n es te tik gü ze le, do lay�s�yla en gin
bir du yarl�l�klar ale mi ne, ka li te ye yol cu lu �u -
dur. Bi re yin öz gür le� me se re nad�d�r. Sa -
natç�, kal�pla ra ve tan�mla ra s��maz. Tam ter -
si ne yük sek sa natç�lar ye ni kal�plar�, tan�mlar�
ve es te tik zevk le ri ku rar lar. Ge le ne �i sür dür -
dü �ü, ‘mu ha fa za kâr’ ol du �u san�lan sa -
natç�lar�n da özün de ye ni lik le re, s�ra d���l�kla -
ra yö nel di �i ni gö rür sü nüz. Söz ge li mi mu ha -
fa za kâr, ge le nek çi çev re nin ör nek ka bul et ti -
�i �a ir Yah ya Ke mal, Türk �ii rin de dil dev ri mi
yapm�� bir de �er li �a ir dir. Ya ni es ki �i ir di li ni
y�km��; ye ni bir �i ir di li kur mu� tur. Bat� �ii rin -
den de en az di van ede bi yat�ndan bes len di -
�i ka dar bes len mi� tir… Yi ne mu ha fa za kâr
çev re le rin idol le rin den Ha li fe Sul tan �kin ci
Ab dül ha mid, deh �et li bir ye ni lik çi dir. Ge le -
nek le rin, al���lm�� kül tür kal�plar�n�n ye ter siz li -
�i ni gö rüp; ye ni ku rum lar�, ye ni ge li� me mo -
del le ri ni ka bul et mi� tir.

Bu tart��ma lar da ka fa kar���kl���na yol
açan bir un sur da, ‘po pü ler sa nat’la ‘yük sek
sa nat’�n kar��t�r�lmas�d�r. Kit le kül tü rü nün
ürü nü olan po pü ler sa nat tür le ri dai ma ge ni�
ka la bal�klar ta raf�ndan tü ke ti lir. Yük sek sa -
nat�n ya rat�c�l�klar� da, mü� te ri si de yer yü zü -
nün her ye rin de s�n�rl�d�r. Yük sek sa nat�n da -
ha ge ni� sos yal ta ba ka la ra yay�lmas� bir e�i -
tim so ru nu dur. Ya ni ya rat�c� sa natç�lar�n ve
sa nat ku rum lar�n�n gö re vi de �il, si ya se tin,
hü kü met le rin so rum lu lu �u dur. Bu so rum lu lu -
�u yük sek sa nat tan bek le mek abes tir. Yük -
sek sa nat�n top lum da yayg�nl���, e�i tim dü -
ze yi ile do� ru orant�l�d�r; e�i tim ka li te si yük -
sel dik çe, yük sek sa nat yayg�nla��r. Ni te kim,
ge nel e�i tim dü ze yi ne önem ve ren ve bu nu
epey ce ile ri öl çü de sa� la yan es ki Sov yet ler
Bir li �i ve Do �u Av ru pa ül ke le rin de yük sek
sa nat�n ge ni� kit le ler ce tü ke til di �i bi li nir.

Fa kat sa nat ve kül tür ha yat�nda mu ha fa -
za kârl���n ge rek li ol du �u du rum lar el bet
vard�r… Yük sek sa nat ve sa natç�n�n mu ha fa -
za kâr ol mas� ola naks�zd�r ama, yük sek sa nat
eser le ri nin ve ku rum lar�n�n de �e ri ni bil mek
ve on lar� el üs tün de tut mak için bi linç li bir
‘mu ha fa za kâr’l�k zo run lu dur. Meç hul bir mu -
ha fa za kâr sa nat pe �in de ko �an lar�n, ül ke nin
mad di kül tür mi ras�n�, �e hir do ku lar�n�, mi -
marl�k eser le ri ni, do �al sit le ri ve el bet mü ze -
le ri ni, ki tap ko lek si yon lar�n�, sa nat ic ra ku -
rum lar�n� ko ru yup ge li� tir dik ten son ra ko nu -
yu ye ni den dü �ün me le rin de say�s�z ya rar lar
vard�r.

Yö ne ti ci eli tin so rum lu lu �u, ev ren sel kri -
ter le ri içe ren mil lî sa nat ve sa nat ha yat�n�
des tek le mek, özen dir mek ten iba ret tir. Bu
ba�l� ba��na ayr� bir yaz� ko nu su dur.

Murat  KATOĞLU
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SANAT, EDEB�YAT,
MUHAFAZAKÂRLIK

Dev let sa nat ç� s�, pi ya nist Gül sin Onay, 23
Ma y�s Çar �am ba gü nü Ka d� köy Be le -
di ye si Cad de bos tan Kül tür Mer -

ke zi’nde ve re ce �i pi ya no re si ta li -
nin tüm ge li ri ni “be bek ler öl -
me sin, sa� l�k l� bü yü sün -
ler” di ye rek An ne ve Be -
bek Sa� l� �� Vak f�’na ba ��� -
la ya cak. 

Ama c� Tür ki ye'de ki yük -
sek be bek ölüm ora n� n� ön le mek
ve ya �a t� lan la r�n da be yin özür süz
kur tul ma s� n� sa� la mak olan An ne
ve Be bek Sa� l� �� Vak f�, 1993 y� l�n da
Prof. Mü yes ser Tun cer ve 6 ö� re tim
üye si ta ra f�n dan ku rul du. Va k�f, be bek
ölüm le ri nin azal t�l ma s�n da e�i ti min çok
önem li ol du �u na ina n� yor. Çe �it li üni ver si -
te ler de gö rev li ve vak f�n bün ye sin de ça l� �an
ne ona to lo ji uz ma n� 45 ö� re tim üye siy le genç
dok tor la ra, hem �i re le re ve an ne le re bu dal la il gi -

li e�i tim ler dü zen le ye rek, sa� l�k hiz met -
le ri nin ça� da� dü ze ye ç� ka r�l ma s� na

ça l� �� yor. Ay r� ca çe �it li has ta ne le rin
ye ni do �an yo �un ba k�m üni te le ri

için özel ci haz lar ala rak ek sik lik -
le ri ta mam l� yor. 

Va k�f, 2009 y� l�n da �s tan -
bul Üni ver si te si Cer rah pa �a

T�p Fa kül te si Ye ni do �an
Yo �un Ba k�m Üni te si'ni

ta ma men ye ni le di. Siz
de hem be bek ölüm le -

ri nin azal t�l ma s� için
An ne ve Be bek

Sa� l� �� Vak f�’na
des tek ver mek,

hem de muh te �em
bir pi ya no re si ta li din le -

mek is ti yor sa n�z bu kon se ri
ka ç�r ma y�n! An ne ve Be bek Sa� l� ��

Vak f� Tel.: 0216 349 69 06

AKTA� Fatih Erdo�an, 5 �ubat
1987’de gazeteci bir ailenin o�lu
olarak, Hollanda’n�n Rotterdam �ehrinde
dünyaya geldi. Daha sonra ailesiyle birlikte
�stanbul Kad�köy’e yerle�ti. �lk klasik gitar
derslerini Müjdat Gezen Sanat Merkezinde 16
ya��nda almaya ba�lad�. Kocaeli Güzel Sanatlar
Fakültesi ve Devlet Konservatuvar�’nda müzik
e�itimi gördü. Uzun bir süre Ozan Akyatan’dan
gitar dersi ald�ktan sonra Den Haag Kraliyet
Konservatuvar� lisans giri� s�navlar�n� kazand�.

Bunun üzerine Hollanda’ya ta��nd�. Den
Haag Kraliyet Konservatuvar�’ndaki

e�itiminin 2. y�l�nda, Utrecht
Konservatuvar�’n�n Jazz Bölümü
giri� s�navlar�n� kazand�. E�itimine
iki okulda devam eden Erdo�an;
Aniello Desiderio, Zoran Dukic,
Goran Krivokapic, Fabio Zanon,
Roberto Aussel, Wolfgang
Lendle, Wim Bronenberg, Eef
Albers, Marcel Karreman, Katona

ikizleri gibi gitaristlerle klasik/jazz
gitar çal��ma f�rsat� buldu. Halen,

Enno Voorhorst’un dan��manl���nda
gitar e�itimine devam eden Akta�

Erdo�an, 24 May�s Per�embe günü Yank�
Sanatevi’nde bir konser verecek. Saat 20.00’de
ba�layacak olan konserde genç gitarist
Erdo�an, Leo Brouwer, Dietrich Buxtehud,
Antonio Jose’nin gitar sonatlar�n� çalacak.
Konser biletlerini Yank� Sanat Evi’nden temin
edebilirsiniz. 0216 450 27 70

1912 y� l�n da do �an ve 1985'de kay bet ti �i miz Ru -
hi Su, 100. ya ��n da, bü tün bir y� la ya y� lan et kin -
lik ler le an� l� yor. Ru hi Su Kül tür Sa nat Der ne �i,

Mi mar Si nan Gü zel Sa nat lar Üni ver si te si, Kül tür Ba -
kan l� �� ve çe �it li sa nat ç� la r�n des te �i ile ya p� la cak
olan “Ru hi Su 100” pro je si ne ili� kin Mi mar Si nan
Üni ver si te si'nde dü zen le nen ba s�n top lan t� s�n da bil gi
ve ril di.

Ana omur ga s� n� Ru hi Su Kül tür Sa nat Der ne -
�i’nin olu� tur du �u “Ru hi Su 100” pro je si ne Mi mar
Si nan Gü zel Sa nat lar Üni ver si te si ilk des tek ve ren ler
ara s�n da. Et kin lik le rin bü yük bö lü mü üni ver si te nin
sa lon la r�n da ger çek le� ti ri le cek.

Bu gü ne dek ya y�n lan m�� olan Ru hi Su al büm le -
ri ni Ada Mü zik dü zen le ye rek, “Ru hi Su 100” eti ke -
tiy le ye ni den ya y�n la ya cak. Kül tür Ba kan l� �� ve Teo -
na �le ti �im'in des te �iy le Ru hi Su ad� na bel ge sel film
çe ki le cek. Ay r� ca pro je kap sa m�n da Ru hi Su'nun ya -
�a m�n dan ke sit ler su nan ve özel e� ya la r� ile des tek le -

nen ser gi ger çek le� ti ri le cek.
7 Ma y�s'ta ba� la yan et kin lik ler y�l so nu na ka dar

de vam ede cek. Pro je kap sa m�n da, Ru hi Su'nun çok -

ses li li �e önem ver me si ne de niy le, üni ver si te le rin mü -
zik bö lüm le rin de oku yan ö� ren ci le rin ka t� la bi le ce �i
“Çok ses li Tür kü Dü zen le me Ya r�� ma s�” ger çek -
le�tirilecek. Ru hi Su Dost lar Ko ro su ta ra f�n dan se çi -
le cek 100 eser bir ki tap ta ya y�n la na cak.

� RU H� SU 100. YIL ET K�N L�K LE R� 
PROG RA MI

Et kin lik kap sa m�n da ger çek le� ti ri le cek olan
prog ram la r�n ba z� la r� �öy le:

� Top ha ne-i Ami re'de Ru hi Su Ser gi si aç� la cak.
� TMMOB ve MMO �s tan bul �u be si'nde 18-20

Ma y�s gün le ri ara s�n da, Ru hi Su Dost lar Ko ro su seç -
me le ri ger çek le� ti ri le cek.

� Bo �a zi çi Üni ver si te si Ga ran ti Kül tür Mer ke -
zi'nde Ru hi Su Dost lar Ko ro su'nun ka t� l� m�y la 20 Ey -
lül'de, Ru hi Su'yu An ma Ge ce si dü zen le ne cek.

� MSGSÜ Se dad Hak k� El dem Odi to yu mu'nda,
19 Ekim'de Er kan O�ur ve �s ma il Hak k� De mir ci o� -
lu, 8 Ka s�m'da da Mo �ol lar kon ser ve re cek.

‘Ruhi Su 100’ projesi ba�l�yor

KADIKÖY Belediyesi, “sanat da, insan da
sınır tanımaz” diyerek “Her Hal’de Sanat”

adını verdi�i bir etkinli�e imza attı. 
10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında
11 Mayıs Cuma ak�amı Kozyata�ı Kültür
Merkezi Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan
Sahnesi’nde gerçekle�tirilen etkinlikte
ünlü sanatçılarla, sanata gönül vermi�
engelliler biraraya geldi. Sunuculu�unu
Do�a Rutkay’ın yaptı�ı bu özel gecede,
engelli sanatçılar Adem Sevindik, Arzu
�ensoy, Emrah Erdem, Emre �ahinalp,

Memet Sefa Öztürk, Mert Karagüzel,
Özgür Altınok ve Seçkin Akurgal çe�itli
performanslarda ünlü sanatçılarla aynı
sahneyi payla�tılar. Tiyatro sanatçısı
Orhan Alkaya, okudu�u �iirlerle; aynı

zamanda CHP �stanbul Milletvekili olan
sanatçı Sabahat Akkiraz ile Dilek Türkan,
Hakan Aysev, Melike Demira� ve Soner
Arıca da söyledikleri �arkılarla engelli
sanatçılara e�lik ettiler. Ayrıca etkinlik

süresince Do�a Rutkay’ın tüm sunumları
i�aret dili tercümanı Halise Deler

tarafından izleyicilere çevrildi. 
Kadıköy Belediyesi olarak engelli

vatanda�lara yönelik birçok çalı�maya
imza attıklarını ifade eden Av. Selami

Öztürk de, böyle bir geceye katılmaktan
dolayı çok mutlu oldu�unu dile getirerek,
bu etkinli�in hazırlanmasında tüm eme�i

geçenlere te�ekkür etti. Programın
sonunda engelli ve ünlü sanatçılar ile
Ba�kan Selami Öztürk aynı sahneyi

payla�arak “Hayat Bayram Olsa” �arkısını
söylediler. �zleyenlerden büyük be�eni

toplayan etkinlik, Ba�kan Öztürk’ün tüm
sanatçılara takdim etti�i çiçek ve

plaketlerle son buldu. 

Kadıköy Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında sanatla u�ra�an engelliler ile ünlü
sanatçıları, aynı sahnede farklı ve renkli bir etkinlikte bulu�turdu.

SANATÇILARLA ENGELL�LER 
“Her Hal’de Sanat” yapt�lar

12 Eylül ko�ulları altında yurt dı�ında tedavi görmek için pasaport alamayan ve hayatını kaybeden
Ruhi Su, ya�asaydı 100 ya�ında olacaktı. Türkülere kazandırdı�ı yeni formla kendisinden sonraki

bütün ku�akları etkileyen Ruhi Su, bütün yıla yayılan etkinliklerle anılıyor.

Teyyareci Hürkuş’ta Müzeler Haftası
Her y�l 18-24 May�s tarihleri aras� Müzeler

Haftas� olarak kutlan�yor. �ki y�l öncesine
kadar bütün hafta boyunca müzeler

ücretsiz olur, y�l içinde müzeleri ziyaret
edemeyen birçok insan bu haftay� f�rsat

bilip müzeleri gezme �ans� yakalard�. Ancak
geçen y�l oldu�u gibi bu y�l da sadece 1
gün yani 18 May�s Cuma günü müzeler

ücretsiz olarak ziyaretçilere aç�lacak. Hafta
kapsam�ndaki di�er günlerse yine ücretli

olacak. Kad�köy’de henüz müze olmam��
ama müze olma yolunda emin ad�mlarla

ilerleyen bir dernek ise, Müzeler Haftas�’n�
al���lageldi�i üzere tüm haftaya yay�lan

etkinliklerle kutlayacak. Tayyareci Vecihi
Hürku� Müzesi Derne�i, Yavuztürk Sokak
No: 22/A’daki mekân�nda her gün 14.00-

16.00 aras� 31. Müzeler Haftas�
kapsam�nda “Kad�köy'de yeni bir müze

kurulu� çal��malar�n� müjdelemek amac�yla”
birçok etkinlik düzenleyecek. 

Geçici sergi alan�nda foto�raf ve objeler
sergisi olacak. Onur konu�u Gönül Hürku�

�arman ba�ta olmak üzere söyle�iler
düzenlenecek. 

Vecihi Hürku�'u çocuklara tan�tan bir öykü
kitab�n�n imza gününde yazar� ve kapak 

ressam� kitaplar�n� imzalayacaklar.
�stanbul'a yap�lacak 3. Havaliman�na Vecihi
Hürku� Havaliman� ad� verilmesi imza
kampanyas� da hafta boyunca sürecek.
Etkinlik program� �öyle: 
18 Mayıs Cuma
-14.00: Aç�l�� Onur Konu�u: Gönül Hürku�
�arman“Vecihi Hürku� Müzesi’ne Giden
Yolda”
Foto�raf ve Obje Sergisi (hafta boyunca
devam edecek) “Havaliman�na Vecihi
Hürku� Ad� Verilmeli” �mza Kampanyas�
(hafta boyunca devam edecek)
-15.00-16.00-17.00: Video Film
21 Mayıs Pazartesi
-14.00: Konu�mac�: Bahad�r Gürer “�lk
Uçu�un 96. Y�ldönümü”
22 Mayıs Salı
-14.00: Orhan-Öykü Bahtiyar “Hürku� �le
Göklerde” Kitap �mza 
23 Mayıs Çar�amba
-14.00: Konu�mac�: Dr. Müfid Ekdal
“An�larla Vecihi Hürku�”
24 Mayıs Per�embe
-14.00: Konu�mac�: Ergün �brahim Ba�ak
“Pullardaki imza: Vecihi Hürku�”
-16.00: Kapan��

Hollanda’dan Kadıköy’e uzanan notalar 18-24 Mayıs
Müzeler

Haftası, müze
olma yolunda

çalı�malar
yürüten

Tayyareci
Vecihi Hürku�

Müzesi
Derne�i

tarafından
çe�itli

etkinliklerle
kutlanacak. 

Hollanda Den Haag Kraliyet
Konservatuvarı’nın
sınavlarını kazanarak
Hollanda’ya yerle�en
Kadıköylü genç müzisyen
Akta� Erdo�an, Kadıköy
Yankı Sanatevi’nde bir
konser verecek. 

Piyanist Onay, ‘bebekler’ için çalacak
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● Gökçe UYGUN

Ge çen haf ta siz le re Ka d� köy lü genç
si ne ma c� lar �b ra him ve Yu suf
Gü ler'in ilk fil mi “Öz Ha ki -

ki Ka ra kol”u ta n�t m�� t�k.
Os man l� dö ne mi nin me� hur

üç ka ��t ç� la r�n dan Eyüp lü Ha -
lit’in ef sa ne ler le do lu do lan -
d� r� c� l�k hi kâ ye si ni an la tan
fil min ba� ro lün de ise Cen giz
Boz kurt'un oy na d� �� n� söy -
le mi� tik. Ön ce Par mak l�k lar
Ar d�n da di zi sin de ki gar di -
yan Ek rem, son ra da Ley la
ile Mec nun'da ki Er dal Bak kal
ka rak ter le riy le ta n� nan Boz -
kurt'la k� sa bir söy le �i yap t�k;

� Gar di yan Ek rem ve Er -
dal Bak kal rol le riy le ta n�n d� n�z.
Oy sa siz y�l lar d�r hem ti yat roy la hem
si ne may la iç içe si niz. Bu ka rak ter le ta n�n -
mak si ze ne his set ti ri yor?

As l�n da ç� k�� ka rak te rim Par mak l�k lar
Ar d�n da'da ki gar di yan Ek rem'dir.. Ana do -
lu'da hâ lâ Ek rem'im ama bü yük  �e hir ler ve
özel lik le genç le rin ara s�n da Er dal Bak kal
ol dum... Val la her ke sin bir ç� k��  ka rak te ri
olur, be ni hiç bir �ey ra hat s�z et mi yor. Be -
nim bir çok bü yü �üm de ma ale sef TV di zi -
le riy le ta n�n m�� lar d�r. ��in do �a s�n da var
ga li ba bu bi raz, ya pa cak bir �ey yok.

� “Er dal Bak kal” ola rak ta n�n m��
ol mak, bun dan son ra ki pro je le ri niz
için avan taj m� de za van taj m� d�r?

Be nim ta ra f�m da bir so run yok.
Ek rem için de ay n� �ey le ri söy le -
mi� ler di. Unut tur mak bi raz da
oyun cu nun elin de... Tek ra r� ko lay
olan, ha z�r i� le re 'Ha y�r' di ye bil me
ce sa re ti ni gös ter mek la z�m.

� Öz Ha ki ki Ka ra kol fil mi, ilk
ba� ro lü nüz mü? Film tek li fi si ze
na s�l gel di? Ka bul et me niz de ki
et men ler ne ler di?

Si ne ma da ilk ba� -

ro lüm. Fil min yö net me ni �b ra him Gü ler'in
k�z ar ka da �� Naz l�'yla Si nop'ta ki di zi de bir -
lik te ça l� �� yor duk. �b ra him, film de ki Ha san
ka rak te ri ni be ni dü �ü ne rek yaz d� �� n�  söy le -
di, Ge çen yaz do lu ol du �u mu söy le dim ama
çe kim ta rih le ri ni be nim için de �i� tir di, ba na
da oy na mak dü� tü. Genç yö net men le ri te� -
vik et mek, onlara des tek ver mek bi zim gö -
rev le ri miz ara s�n da ol ma l�.

� Ha san ka rak te ri ve fil me da ir ne ler
söy le mek is ter si niz?

Ha san kü çük adam ama bü yük ha yal le -
ri var. Kö �e yi dö nüp, bir an ön ce y�rt mak is -
ti yor. Ka rak te ri ne ka dar s� ra dan ve ola �an
bi çim de yo rum lar sam o ka dar et ki li olur di -
ye dü �ün düm. Si mit sa tar, te miz lik ya par
gi bi yo rum la ma ya ça l�� t�m. Uma r�m ba �a r� -

l� ol mu �um dur. 
� Fil min ta n� t�m cüm le si

“Her ke sin için de bir po lis
var d�r.” Siz ce de öy le mi -

dir?
Evet var d�r. Ek ola -

rak her ke sin için de vü -
cu du na ta kan ay r� ca
bir po lis var d�r... Ona
tes lim ol ma mak la -
z�m.. Film de vü cu du -
na tak m�� in san la r�n
ba �� na iyi �ey ler gel -

mi yor...
� Bas k� lar, tu tuk la -

ma lar, po lis �id de ti ya �a -
d� �� m�z gü nü müz Tür ki -

ye'sin de, bu fil mi ne re de ko -
num lan d�r mak la z�m siz ce?

Ben ce bu film da ha çok bi rey sel hi kâ ye -
ler den olu �u yor. Ya �a d� �� m�z dö nem le ili� -
ki len dir mek pek do� ru ol maz di ye dü �ü nü -
yo rum. 

� Oyun cu luk ya �a m� n� z�n bir k�s m� da
�n gil te re'de. Hem ora da hem Tür ki ye'de
ye ni pro je le ri niz var m�?

Lon dra'da ki evi mi ka pat ma d�m, yaz la r�
dö nü yo rum. Bu yaz ye ni bir i� yap ma ya rak,
din le ne ce �im. K�b r�s'ta ge çen y�l �n gi liz ce
çek ti �i miz “Kod Ad� Ve nüs” fil mi nin ilk

özel gös te ri mi 21 Ma y�s'ta Can -
nes'da ger çek le� ti ri le cek. Can fil -

min de kü çük bir rol al m�� t�m, o
da bu ay viz yo na gi ri yor. Bir de
Vü cut fil mi var, o da bu ay viz -
yo na gir di. Ha len çe kim le ri de -
vam eden Os man S� nav'�n

“Uzun Hi kâ ye” ad l� fil min de
kü çük bir rol al d�m. Lon dra'da ki

ti yat ro muz (Ar co la The at re) ken di
ken di ni ida re ede cek ku rum sal -

l� �a gel di ar t�k, her ay ay r�
bir oyun ç� ka r� yo -

ruz. 
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Oyuncu Cengiz Bozkurt,
nam-ı di�er “Erdal

Bakkal”, yeni filmi Öz
Hakiki Karakol'da “sahte

bir karakolun çakma
komiseri Hasan”ı

canlandırıyor. Bozkurt,
ayrıca Kadıköy'de

çekilen Can filminde de
küçük bir rolde yer alıyor. 

Erdal Bakkal’dan çakma
komiser Hasan’a...

Erdal Bakkal’dan çakma
komiser Hasan’a...

Erdal Bakkal’dan çakma
komiser Hasan’a...

Erdal Bakkal’dan çakma
komiser Hasan’a...

Erdal Bakkal’dan çakma
komiser Hasan’a...

Erdal Bakkal’dan çakma
komiser Hasan’a...

ODTÜ'de Fizik Bölümü'nü yar�da
b�rakan Cengiz Bozkurt, 1990'da
�ngiltere'ye gitti. 14 y�ll�k �ngiltere
serüveninde i�portac�l�k, �oförlük,

tezgâhtarl�k gibi i�lerde çal��t�. Londra
Üniversitesi’ne ba�l� Goldsmiths Güzel

Sanatlar Fakültesi’nde televizyon,
sinema ve ileti�im okudu. Okul

sonras�, televizyon için belgeseller
çekmeye ba�lad�, k�sa filmler yönetti.

Oyunculu�a olan ilgisi ise
Türkiye'deki üniversite y�llar�nda, bir

üniversite tiyatrosu olan, ODTÜ
Oyuncular�'n�n çal��malar�na kat�ld���
s�ralarda olu�tu. Türkiye'de ba�lad���
oyunculuk serüvenine �ngiltere'de de

devam etti. Londra'da birçok
oyunculuk atölyesine kat�ld�, tiyatro

oyunlar�nda oynad�. Londra'da
tiyatro yapan bir ba�ka Türk

tiyatrocu olan Mehmet Ergen ile
tan��t�. Mehmet Ergen'in

�srarlar� üzerine oyunculu�a
devam etmeye karar verdi.

Daha sonra, Mehmet
Ergen'in öncülü�ünde dört
arkada� Arcola Theatre

ad�nda bir tiyatro
kurdular. Mehmet

Ergen Türkiye'de de oyunlar
yönetmeye ba�lad� ve 2003 y�l�nda,

Kent Oyuncular� için yönetti�i
Inishmore'lu Yüzba�� adl� oyun için

Cengiz Bozkurt'u �stanbul'a davet etti.
Bozkurt, 14 y�l aradan sonra döndü�ü

�stanbul'da oyunlarda rol ald�,
yönetmenlik yapt�.

Televizyonda ve sinemada
da çal��maya ba�lad�.

Bozkurt oyunculuk
ya�am�n� halen �ngiltere ve

Türkiye'de e� zamanl�
sürdürüyor. 47. Uluslararas�
Antalya Alt�n Portakal Film

Festivali “En iyi yard�mc�
erkek oyuncu ödülü”nü

Kav�ak filmindeki
rolüyle kazanan

Bozkurt, aralar�nda
Berlin Kaplan�, Celal
Tan ve Ailesinin A��r�

Ac�kl� Hikayesi,
Kaybedenler Kulübü,
Ay Lav Yu, Devrim

Arabalar�,Yumurta ve
Karagümrük

Yan�yor'un da
bulundu�u 20'yi a�k�n
dizi ve filmde oynad�.

Lon dra’dan İs tan bul’a, fi zik ten ti yat ro ya...

KADIKOY-7:Layout 1  5/17/12  10:37 AM  Page 1



19 Ma y�s 1919'da Mus ta fa Ke mal Ata -
türk’ün Ban d�r ma Va pu ru ile Sam sun'a
ç�k t� �� ve Kur tu lu� Sa va ��’n� ba� lat t� �� ta -

rih olan 19 Ma y�s Ata türk'ü An ma Genç lik ve
Spor Bay ra m�, bu y�l tar t�� ma la r�n göl ge sin de
kut la n� yor. 

Her �ey hü kü me tin 19 Ma y�s'�n “ar t�k stat -
lar da kut lan ma s� n�” is te me di �i ni aç�k la ma s�y la
ba� la d�. Ka mu oyun dan ge len tep ki le re kar ��n
Mil li E�i tim Ba kan l� ��, 11 Ocak 2012 ta ri hin de
ya y�n la d� �� bir ge nel ge ile “19 Ma y�s'�n  ar t�k
sa de ce ba� kent An ka ra'da stad yum da, di �er il -
ler de ise okul lar da kut la na ca �� n�” aç�k la d�. Ka -
ra ra ge rek çe ola rak da “...Kut la ma tö ren le ri nin
ha z�r l�k dö ne mi nin mev sim ola rak so �uk bir
za ma na denk gel me si ne de niy le sa� l�k so -
run la r� na yol aç ma s� na, ça l�� ma sü re si nin
uzun ol ma s� ne de niy le ö� ren ci le rin
ders le re il gi si nin azal ma s� na, gö nül lü
ol ma yan ö� ren ci ve li le ri nin okul lar la
olan ili� ki le ri nin bo zul ma s� na se bep ol -
du �u yö nün de du yum lar al�n mak ta -
d�r...” de nil di. 

� DA NI� TAY'DAN �P TAL
An cak bu ka rar top lum da bü yük tep ki le -

re ne den ol du. 25 ya ��n da ki bil gi sa yar prog -
ram c� s� Al per Ay han ko nu ya ili� kin da va aç t�.
Da va y� in ce le yen Da n�� tay 10. Da ire si, Mil li
E�i tim Ba kan l� ��'n�n An ka ra d� ��n da ki il ler de
19 Ma y�s kut la ma la r� n�n yal n�z ca okul lar ve
ö� ren ci ler ara s�n da kut lan ma s� na ili� kin ge nel -

ge si hak k�n da yü rüt me yi dur dur ma ka ra r� al d�.
Bu na kar ��n Hü kü met ge ri ad�m at ma d�. 19
Ma y�s'a stat ya sa �� ge ti ren uy gu la ma da �s rar l�

olan Mil li E�i tim Ba ka n� Ömer Din çer, Da n�� -
tay'a tep ki gös te re rek, ye ni ge nel ge ç� ka ra cak -
la r� n� söy le di.

� KA DI KÖY'DE FE NER L� YÜ RÜ YÜ�
An cak tüm ya sak la ma ça ba la r� na kar ��n, la -

ik lik ve Cum hu ri yet'in ka za n�m la r�n dan ödün
ver me yen Ka d� köy lü ler bay ram la r� na sa hip ç� -
k� yor. 29 Ekim kut la ma la r� kap sa m�n da 17 y�l -
d�r her y�l Ba� dat Cad de si'nde bi ra ra ya ge le rek
Cum hu ri yet'e ba� l� l�k la r� n� yi ne le yen Ka d� köy -
lü ler, bu kez de 19 Ma y�s'� Cad de'de kut la ya -
cak lar. 19 Ma y�s Cu mar te si ak �a m� “Fe ner
Ala y� ve Genç lik Yü rü yü �ü” ger çek le� ti re cek
olan Si vil Top lum Ku ru lu� la r� ve Ka d� köy lü ler,
sa at 19.00'da  Su adi ye I��k lar'da bu lu �a cak.

“Fe ne ri ni de al gel” ça� r� s�y la dü zen le nen yü -
rü yü� s� ra s�n da özel ola rak süs le nen TIR

üze rin den yol bo yun ca mar� lar ça l� na cak.
� EM RE AY DIN KON SE R� VE

 ÇE LENK  TÖ RE N�
Ka d� köy lü ler ve Si vil Top lum Ku ru -

lu� la r� tem sil ci le ri, 19 Ma y�s Cu mar te si
gü nü sa at 09.00’da Ka d� köy �s ke le Mey -

da n�’nda ki Ata türk An� t�’na çe lenk ko ya -
cak lar. 

Öte yan dan Ka d� köy Be le di ye si, bu y�l dü -
zen le di �i genç lik kon se rin de genç le ri se vi len
sa nat ç� Em re Ay d�n ile bu lu� tu ru yor. Ka d� köy
Be le di ye si Ev len dir me Da ire si Oto par k�’nda
dü zen le nen üc ret siz kon ser, 19 Ma y�s Cu mar -
te si gü nü sa at 20.30'da ba� la ya cak. 

8 18 - 24 MAYIS 2012

‹nal AY DI NO⁄ LU

üm in san lar ter te miz, mü kem mel bi rer var l�k
ola rak do �ar lar. �ç le ri saf ve s� n�r s�z sev giy le do -
lu dur. Kin, ha set, k�s kanç l�k, kor ku ne dir bil mez -
ler. An ne rah mi çok gü ven li ve ra hat bir yer dir.

Her tür lü teh li ke den ko ru nur, bes le nir, bü yür, ge li �ir,
an ne nin kalp at�� la r� n� din le ye rek hu zur bu lur lar.

Ora dan ge lin ce, hu zu ru ka ç� ran ve mut suz luk ve -
ren �ey le ri bu dün ya da ö� re nir ler.

Dün ya ya gel mek, di �er in san lar la ili� ki ye gir mek
de mek tir. Sev gi le riy le dost luk la r�y la, ek sik le riy le, ku -
sur la r�y la, inanç la r�y la, dav ra n�� la r�y la bu dün ya da in -
san lar la kar �� la� ma ya ba� la r�z.

Ba� ta an ne miz, ba ba m�z ve di �er ya k�n la r� m�z bi -
ze ör nek olur lar. On la ra ben ze me ye, on lar gi bi ol ma -
ya, on lar ta ra f�n dan be �e nil me ye ça l� �� r�z. On la r�n de -
dik le ri ni din le di �i miz, söy le dik le ri ni yap t� �� m�z, gü lü -
cük ler at�p ya ran d� �� m�z za man göz le ri ne gir di �i mi zi
an la r�z. Tak lit et tik çe, on lar gi bi ol ma ya ça l�� t�k ça, içi -
miz de ki s� n�r s�z güç, fi zik sel, zi hin sel, ruh sal po tan si -
yel her gün bi raz da ha kü çül me ye ba� lar. Kü çük ç� -
kar lar için e�i lir, kü çük ku sur lar için ya lan söy le riz. Kü -
çük he sap lar, kü çük oyun lar, bi zi dün ya ya ge lir ken
sa hip ol du �u muz mü kem mel lik ten, saf l�k tan, te miz -
lik ten ya va� ya va� uzak la� t� r�r. Ha sis li �i, k�s kanç l� ��,
kor ku yu, nef re ti ö� re ni riz. Ya �a m� m� za ki ni, kav ga y�,
mü ca de le yi, öf ke yi, �id de ti ka ta r�z. Der ken, di �er in -
san la ra ben zer, on la r�n tak t�k la r�, bi ze ait ol ma yan
göz lük le ri biz de ta ka r�z. Dün ya y� on lar gi bi gö rür, on -
lar gi bi ya �a r�z.

Al lah bi zi ben zer siz ya rat m�� t�r. Dün ya da ya �a yan
mil yar lar ca in san ve dün ya n�n ya ra t� l� ��n dan bu gü ne
dek gel mi�, geç mi� tüm in san lar bir bi rin den fark l� d�r.
Al lah her ku lu na ay r� bi çim, ay r� ye te nek, ay r� ze kâ,
huy, dav ra n��, an la y�� ver mi� tir. E�er tüm kul la r� n�n
bir bir le riy le ay n� ol ma s� n� is te sey di, her ke si tek ka l�p -
tan ç� ka r�r d�, O’nun i�i de ko lay olur du. Oy sa ki Al lah
ken din de mev cut son suz zen gin li �i, son suz sev gi yi,
son suz gü cü, son suz ye te nek le ri her ku lu na ve re rek,
ken din den bi rer par ça y� bu dün ya ya gön der mi� tir.

Biz ler bu yü ce li �i mi zin far k�n da de �i liz. Al lah’�n bi -
ze ver di �i tüm ben zer siz lik le ri unu tup ana m� z�n, ba ba -
m� z�n, ö� ret men le ri mi zin ver di �i �ek li al ma ya, s� ra dan
bi ri le ri ol ma ya ça l� �� yo ruz. As�l gö re vi mi zin öz gün lü -
�ü mü zü dün ya ya yan s�t mak, s� n�r s�z ye te nek le ri miz le
dün ya y� da ha iyi ya �a n� l�r bir yer yap mak ve s� n�r s�z
sev gi miz le dün ya da bir sev gi or ta m� ya rat mak ol du �u
bi ze ö� re til mi yor.

Dün ya da ha la sa va� lar olu yor. �n san lar ye te nek le -
ri ni bir bir le ri ni öl dür mek, tü fek ler, ta ban ca lar, bom ba -
lar yap mak için kul la n� yor. Her kes ba� ka la r�n dan ö� -
ren di �i kor ku yu, nef re ti dün ya ya yan s� t� yor.

Zan ne di yor lar ki Al lah bun la r� gör mez. O her �e yi
gö rür ve bi lir. Ba� ka la r� na za rar ver me yi dü �ün dü �üz
za man O an lar. Hak tan, hu kuk tan, dü rüst lük ten uzak -
la� t� �� n�z za man O bi lir. Söy le di �i niz ya la n�, yap t� �� n�z
de di ko du yu, küf rü, if ti ra y� O du yar. Ki ni, ih ti ra s�, öf ke -
yi, �id de ti, k�s kanç l� ��, ha sis li �i O gö rür. Ya rat t� �� yü -
ce lik ve ben zer siz lik için de ya �a ma d� �� n�z, ba� ka la r� -
n�n kop ya s� ol ma ya ça l�� t� �� n�z, ken di öz gün lü �ü nüz -
den uzak la� t� �� n�z za man O fark eder.

Ün lü fi lo zof Os ho’nun mut lu luk üze ri ne ver di �i
kon fe ran s� din le yen bir iz le yi ci, kon fe rans son ra s� Os -
ho’ya so rar, “Ho cam 50 ya �� na gel dim, ha la mut lu lu -
�u bu la ma d�m. Ne yap mam ge re kir?”

Os ho’nun ce va b� ke sin dir. “Ci na yet i� le me li sin.
Sa na kor ku yu, nef re ti, ki ni, k�s kanç l� �� ö� re te rek mut -
suz lu �u na ne den olan ana n�, ba ba n�, ö� ret men le ri ni
zih nin de öl dür me den, on la r�n an lat t�k la r� n� unut ma dan
mut lu ola maz s�n” der. Her in sa n�n önün de iki se çe nek
var d�r. Ya ken di si olup güç lü, öz gür, ken di ne ait, mut -
lu bir ha ya t� ya �a mak ve ya mut suz, s� ra dan, kop ya bir
ha ya ta mah kûm ol mak...

Her in san için hiç bir �ey ken di öz ha ya t� n� ya �a -
mak tan da ha önem li de �il dir. Ken di si ola ma yan, hiç -
bir �ey ola maz. Kop ya ol ma ya ça l�� t� ��n, ba� ka la r� n�
tak lit et me ye u� ra� t� ��n za man giy me ye ça l�� t� ��n her
el bi se ya dar, ya bol ge lir. Ko mik olur sun, gü lünç du -
rum la ra dü �er sin. Umut ba� la d� ��n hiç kim se sa na
do� ru yo lu gös ter mez. Her kes ken di ç� ka r� na gö re ay -
r� yol la ra sevk eder se ni. Kü çük he sap la ra, kü çük ç� -
kar la ra, kü çük oyun la ra itek ler ler. Dü �er mah cup olur -
sun, onu run ze de le nir, ya ra al�r s�n.

Ken di ha ya t� n� ya �a ma ya ba� la d� ��n za man, o gü -
ne dek gö re me di �in f�r sat la r� gör me ye ba� lar s�n, ha -
ya t�n bol luk ve be re ke ti ne ula ��r s�n, ken di gü cü nü his -
se der sin, ken di k�s me ti ni ken din ya ra t�r s�n. Ken di ha -
ya t� n� ya �a yan, ken di ger çek le ri ne ula ��r. As�l ben li �i ni
ke� fe der, ken di öz ben li �i ni, ken di de �er le ri ni, ken di
s� n�r la r� n� ta n�r. Ken di si ola rak ya �a ma n�n se vinç ve
onu ru nu ta ��r.

T
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Kadıköy’de geleneksel hale
gelen 29 Ekim Cumhuriyet
yürüyü�leri gibi 19 Mayıs

Atatürk’ü Anma Gençlik ve
Spor Bayramı için de bir

yürüyü� organize ediliyor.
Yürüyü�, Cumhuriyet

yürüyü�ünde oldu�u gibi
Ba�dat Caddesi Suadiye

I�ıklar’da 19 Mayıs Cumartesi
günü saat 19.00’da ba�layacak. 

Bayrağını al, 19 Mayıs için
BAĞDAT CADDESİ’NE GEL...

Ba�dat Caddesi’nde geçmi� yıllarda
düzenlenen Cumhuriyet Yürüyü�lerinden

enstantaneler...
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19 Ma y�s Ata türk’ü An ma Genç lik ve Spor
Bay ra m� kut la ma la r� çer çe ve sin de, Li ons
Ko ro su’nun geç ti �i miz haf ta Cad de bos tan

Kül tür Mer ke zi’nde bü yük sa lon da ver di �i
kon ser, de �i �ik kon sep ti ve co� ku suy la ka t� lan -
la ra Kur tu lu� sa va �� m� z�n co� ku su nu ya �at t�.

Ka nun us ta s� Ha lil Ka ra du man’�n ça l�� t�r -
d� �� 55 ki �i lik ko ro, �s tan bul’u an la tan �ar k� lar -
la ba� la d� �� kon se ri ne, unu tul maz �s tan bul tür -
kü le riy le de vam et ti.

Ko ro, su nu cu nun bar ko viz yon da an lat t� ��,
Ata türk’ün Kur tu lu� Sa va ��’n� ba� lat t� �� Sam -
sun’dan tüm Ana do lu’yu kap sa yan ge zi gü zer -
gâ h� n� ta kip eden bir re per tu var ha z�r la m�� t�.
Li ons Ko ro su, Ata türk’ün halk kon gre si yap t� -
�� her �eh re ait tür kü ler le ade ta Ata türk’ü ta kip
ede rek Ana do lu muz’un ya n�k ez gi le riy le sa -
lon da ki le re za man za man hü zün ya �a t�r ken,
An ka ra’ya ge lin di �in de “An ka ra n�n Ta �� na
Bak” mar ��y la yü rek le ri hop lat t�.

Kur tu lu� Sa va ��’nda can ve ren kah ra man -

la ra ya k� lan halk tür kü le ri ni de ba �a r�y la oku -
yan ko ro, bar ka viz yon da �z mir’in kur tu lu �u e� -
li �in de ses len dir di �i �z mir mar ��y la sa lo nu bir
an da co� ku ya bo� du. Cum hu ri ye tin ku ru lu �u
ve co� ku su, Ata türk’ün unu tul maz me� hur tan -
go suy la tem sil edil di. Kon se rin so nun da Ha lil
Ka ra du man’a, Li ons’un en önem li ödül le rin -
den olan Mel vin Jo nes ödü lü tak dim edil di.
Ödü lü,  bu hiz met y� l�n da sa nat sal fa ali yet le re
bü yük önem ve ren Ge nel Yö net men Ln.  Le -
man Ta� k�n sah ne ye ç� ka rak ver di. Le man Ta� -
k�n ko nu� ma s�n da, “Bu ar ka da� la ra hiç bir sah -
ne de ne yim le ri ol ma ma s� na ra� men bü yük bir
öz ve ri gös te re rek bi rer pro fes yo nel gi bi �ar k�
söy le ten ve Li ons’un kit le ler le ku cak la� ma s� n�
sa� la yan Ho ca m�z Ha lil Ka ra du man’a te �ek kür
edi yo ruz” de di. 

Ha lil Ka ra du man da Li ons’un an lam l� hiz -
met ler yap t� �� n� vur gu la ya rak, “Ko ro üye le ri -
mi zin hep si çok ka bi li yet liy di ler, faz la zor lan -
ma dan bu gü zel li �i ya ka la d�k” di ye ko nu� tu.  

KADIKÖY Belediyesi ile Kozyata�ı Rotary Kulüp i�birli�iyle 12-13 Mayıs tarihleri arasında
düzenlenen 3. Kadıköy Kitap �enli�i’ne destek veren Hyundai Maltepe bayii Hunko, etkinlik

alanı Yo�urtçu Parkı’nda açtı�ı stantta yeni araçlarını tanıttı. Hyundaki Hunko, geçen yıl
büyük ilgi çeken ve birçok ödül kazanan Elantra modelini sergiledi. Bu yıl Mart ayında

satı�a sunulan yeni �30, katılımcı ve ziyaretçilerin be�enisine sunuldu.

“YE NIL MEZ LER” fil miy le il gi li her han gi bir
�ey söy le me den ön ce fil min yö net me ni
Joss Whe don hak k�n da bir iki ke lam et mek
ge re ki yor. Zi ra fil min ba �a r� s�n da ki en
önem li iki isim den bi ri Whe don di �e ri de se -
na rist Zak Penn. Her si ne ma se ver gi bi bu
tür çiz gi ro man uyar la ma la r� her de fa s�n da
ben de de he ye can ya ra t� yor. Si ne ma sa na -
t� mü zi �i, ede bi ya t�, es te ti �i ve oyun cu lu �u
kul la na rak ye ni dün ya lar kur ma y� de ni yor sa
bu de ne me le rin he ye can ya rat ma ma s�
müm kün de �il. Yep ye ni bir dün ya ya rat mak
için sa na t�n her da l� n� kul la n�p film �e rit le riy -
le yep ye ni bir dün ya ya ra t� m� her ba ba yi �i -
din harc� m� pe ki? El bet te ki de �il. Whe don
bu i�in us ta s� m�? Evet. Rü� tü nü da ha ön ce
“Fi refly” di zi si ve onun uzan t� s� “Se re nity”
fil miy le is pat et mi� ti. “Buffy” ve “An gel” di -
zi le ri çok ba �a r� l� ol sa da il giy le ta kip et ti �i -
mi söy le ye mem. Çok sev di �im “Fi refly” bi -
lim kur gu fa na tik le ri nin göz de se ri le rin den
bi ri. Bu lu nur sa iz len me si ge re ken ya ra t� c� -
l�k ta ol du �u nu yi ne ha t�r la ta l�m. Whe don’�n
y�l lar d�r yap ma s� n�n bek len di �i pat la ma
”Ye nil mez ler”le gel di. Pek çok öz gün se -
nar yo ya im za atan Whe don bu fil miy le ç� ta -
y� ol duk ça a�� yor. Ç� ta n�n yük sel me se bep -
le ri nin ba ��n da el bet te ki sü per kah ra man la -
r�n faz la l� �� ve bu faz la l� ��n bir ek sik lik ya rat -
ma ma s� geliyor. Bu ka dar sü per kah ra ma n�n
ol du �u fil mi da ha ön ce X-men se ri le rin de
iz le dik. Fa kat X-men’de ki kah ra man lar dan
sa de ce Wol ve ri ne’in ay r� bir fil mi var d�. “Ye -
nil mez ler”den ön ce “De mir Adam”, “Thor”
ve “Ye nil mez sa va� ç�-Kap tan Ame ri ka” ile
iki adet “Hulk” fil mi var d�. Ken di ad� ma bun -
lar ara s�n da hem çiz gi ro man ha va s� na ba� -
l� l� �� hem de ka rak ter ge li �i mi aç� s�n dan Ang

Le e’nin yö net ti �i “Hulk”� be �en di �i mi söy -
le ye bi li rim. Ama bü tün bu sü per kah ra man -
la r�n ara s�n da bir sa va� ma ki ne si ola rak
‘üre til mi�’ Kap tan Ame ri ka, pa ra s� ve ener -
ji kay na �� sa ye sin de ken di De mir Ada m� n�
ya pan Tony Stark ve bi lim sel bir ara� t�r ma -
n�n ters git me si so nu cu ara s� ra fi zik sel de -
�i �im ya �a yan Hulk’�n ya n�n da bü tün bun -
lar dan ay r� lan Thor her se fe rin de gö zü me
bat t�. Çiz gi ro man la r�n ge ne lin -
de olan ger çe �in bir de re ce üs -
tü du rum bel li bir bi lim sel lik le
man t� �a otur tul ma ya ça l� �� l�r
ço �u za man ve be nim için her
se fe rin de bel li bir inan d� r� c� l� �a
da n� ��k l� dö vü� mi sa li bu dün -
ya ya ga yet is tek li tes li mi yet le
gi re rim. Bu du ru mu en çok zor -
la yan Su per man bi le bel li bir
man t�k la ka fam da yer et mi� tir.
Ama bu Mar vel çiz gi ro man
dün ya s� na gi ren Thor ne  Iron -
man gi bi bir in san, ne Örüm -
cek, Hulk ve ben ze ri pek ço �u
gi bi de ney sel bir bo zul ma n�n
ürü nü, ne Bat man gi bi s� ra dan
bir in san ne de Su per man gi bi
yok ol mu� bir ge ze gen den ge -
len bi ri. Bir Tan r�!  Tüm bu se -
bep ler den do la y� film ne ka dar
iyi olur sa ol sun te mel çiz gi ro -
man te me li mi sars t� �� için özel -
lik le Thor’dan do la y� me sa fe -
li ol du �um film yi ne de bü yük
zevk ver di. Iron man’in es pri le ri,
gör sel lik ve en güç lü un sur ola -
rak Hulk’�n var l� �� fil mi çok ba -
�a r� l� k�l m��. Hulk’� sev me mek

müm kün de �il. E�er sü per kah ra man film -
le ri ni se vi yor sa n�z  ka ç�r ma ma n�z ge re ken
bir ya p�m “Ye nil mez ler”. Joss Whe don’�n
da ha iyi i� ler yap ma s� için de iyi bir ba sa -
mak ol ma s� ve gi �e ba �a r� s� aç� s�n dan gör -
mez den ge lin me ye cek ya p� m� es geç me -
mek la z�m. Pa ra n� z�n hak k� n� ala ca �� n�z ya -
p�m bul mak zor zi ra. Si ne ma ta ri hin de öne
ç� kan is ter sü per ka ra man l� is ter sü per kah -
ra man s�z ka li te li uyar la ma lar han gi le ri ha t�r -
la ta l�m. 
� GÖR KEM L� HA YA TIM/AME RI CAN
SPLEN DOR
� Yö net men Sha ri Sprin ger Ber man
Sü per kah ra man bek le me den sa� lam bir
çiz gi ro man ve in san dün ya s� için Har vey
Pe kar’�n ha ya t� na ho� gel di niz. O, dos ya la -
r�n ara s�n da kay bol mu� s� ra dan, kel ve çir -
kin bir me mur gi bi gö rü ne bi lir ama as l�n da
tam bir i� çi s� n� f� en te lek tü eli ve e� siz bir
göz lem ci dir. Ay n� za man da if lah ol maz bir
ko lek si yon cu ve en önem li si, ken di ha ya t�n -
dan il ham alan Ame ri can Splen dor isim -
li ba ��m s�z, ev ya p� m� çiz gi ro man se ri si nin
de ya ra t� c� s� d�r. 
� GHOST WORLD
� Yö net men Terry Zwi goff 
Yi ne muh te �em ka rak ter ler le do lu ve yi ne
sü per kah ra man la r�n ol ma d� �� ger çek çi bir
ba� ya p�t. Enid (Tho ra Birch) ve Re bec ca

(Scar lett Jo hans son) li se den ye ni me zun ol -
mu� iki ya k�n ar ka da� t�r. Re bec ca bir ka fe -
de i� bu lur ve ken di ne bir dai re tut ma ya ka -
rar ve rir. Enid ise çok ka ram sar bir k�z d�r ve
bü tün i� le ri ge rek siz, bü tün in san la r� ise ap -
tal ve ser se ri ola rak gör mek te dir. Fa kat ha -
ya t�, sap lan t� l� ve yal n�z bir kol lek si yon cu
olan Sey mo ur (Ste ve Bus ce mi) ile ta n� ��n ca
bir den bi re de �i �ir, böy le bi ri ne kar �� his set -
me ye ce �i ni san d� �� ga rip duy gu lar için de dir
ar t�k. Da ni el Clo wes’un un der gro und çiz gi
ro ma n�n dan Terry Zwi goff ta ra f�n dan be -
yaz per de ye ak ta r� lan film, pek çok ele� tir -
men ta ra f�n dan 2001’in en iyi fil mi ola rak

gös te ril di. 
� �H T� YAR DE L� KAN LI/OLD BOY
� Yö net men Chan-wo ok Park
Si ne ma ta ri hi ne al t�n harf ler le ya z�l -
m�� ve ol duk ça sert olan in ti kam üç -
le me si nin ikin ci fil mi olan bu ih ti yar
de li kan l� y� ka ç�r ma y�n. Çiz gi ro man
uyar la ma la r� n�n en ak la ge len le rin -
den. Ka r� s� ve ye ni do �an be be �i ile
bir lik te ya �a yan Oh Da e-Su ad�n da
s� ra dan bir adam, 1988'de bir gün
evi nin önün den ka ç� r� l�r. Uyan d� ��n da
ken di si ni kü çük ve ka ran l�k bir hüc -
re de bu lur. Ora ya kim ler ta ra f�n dan
ve ne den ka pa t�l d� �� n� bil me yen ada -
m�n dün yay la tek ba� lan t� s�, sa de ce
hüc re sin de ki kü çük te le viz yon dur.
Bir gün ha ber ler de ka r� s� n�n vah �i ce
öl dü rül dü �ü nü du yun ca �ok ge çi rir
ve olay la ba� lan t� s� ol du �u dü �ü nül -
dü �ü için ka pa t�l d� �� n� an lar. 
� WATC HMEN
� Yö net men Zack Snyder
Sü per kah ra man l� film le rin çiz gi ro -
ma n� na en sa d�k ve bel ki de en iyi si.
Ka t�k s�z bir ba� ya p�t. Sü per kah ra -
man la r�n va rol du �u 1985 y� l� al ter na -
tif ev re nin de Ame ri ka Bir le �ik Dev let -
le ri ile Sov yet ler Bir li �i ara s�n da ki ge -

ri lim te pe nok ta s� na ç�k m�� t�r.
“Ko med yen” la kap l� sü per kah -
ra ma n�n öl dü rül me si ola y� n� so -
ru� tu ran Rors chach, kah ra -
man la r� göz den dü �ür mek ve
öl dür mek için dü zen le nen deh -
�e ten giz komp lo yu gün ��� �� na
ç� ka r�r. Ar ka da� la r� n�n geç mi -
�iy le il gi li ge ni� kap sam l� komp -
lo nun ta ri hin ak� �� n� de �i� ti re cek
bo yut ta ol du �u nu ke� fe de cek -
tir. 
� SCOTT PIL GRIM/DÜN YA -
YA KAR �I
� Yö net men Ed gar Wright.
Çiz gi ro man uyar la ma la r� n�n en
e� len ce li si. Pil grim’in tu haf dün ya s� sey re -
dil me ye faz la s�y la de �er. 22 ya �� na ka dar
k�z lar la �an s� ya ver git me mi� Scott Pil grim,
gün le ri ni bas gi ta r� ve ga raj gru bu Sex Bob-
omb'la bir lik te ge çir mek te dir; ta ki ha yal le ri -
nin k� z� Ra mo na V. Flo wers ile kar �� la ��n ca -
ya ka dar. Scott, Ra mo na'n�n ka zan ma n�n
yol la r� n� ara� t� r�r ken, k� z�n sü per güç le re sa -
hip ye di es ki sev gi li si ni alt et mek zo run da
ka la cak t�r. 
� KA RA �Ö VAL YE
� Yö net men Chris top her No lan
No lan’�n de� ne �i Bat man’i de al t� na çe vir di.
Te� men Jim Gor don ve Böl ge Sav c� s� Har -
vey Dent'in yar d�m la r�y la, Bat man, �e hir so -
kak la r� n� sar m�� olan suç ör güt le rin den ge -
ri ye ka lan la r� te miz le me ye gi ri �ir. Bu or tak l� -
��n et ki li ol du �u aç�k t�r, ama ekip k� sa sü re
son ra ken di le ri ni, Jo ker ola rak bi li nen ve
Got ham �eh ri sa kin le ri ni da ha ön ce de deh -
�e te bo� mu� olan suç de ha s� n�n ya rat t� ��
kar ma �a n�n or ta s�n da bu lur lar. 
� SIN CITY
� Yö net men Ro ber to Rod ri gu ez.
Ben zer siz gör sel li �iy le y�l da bir iki de fa iz -
len me yi hak eden ba� ya p�t. Qu en tin Ta ran -
ti no'nun ko nuk yö net men ola rak ka t�l d� ��;
Ro bert Rod ri gu ez ve Frank Mil ler'in bir lik te
yö net ti �i Sin City, Frank Mil ler'in ay n� ad -
l� ef sa ne vi çiz gi ro man se ri sin de ki hi kâ ye le -
rin si ne ma ya uyar lan ma s�y la ger çek le� ti.
Film üç hi kâ ye nin bir bi ri içe ri sin de ör tü� me -
siy le, üç ka rak te ri ön pla na ç� kart mak ta. 
� AZAP YO LU/RO AD TO PER DI TI ON
� Yö net men Sam Men des.
Yi ne sü per kah ra man la r�n ol ma d� �� Sam
Men des ile mü kem mel gör sel li �e ka vu -
�u yor.  Mic ha el Sul li van'�n o� lu nun ac� -
ma s�z ci na ye te ta n�k ol du �u an, bu 12
ya ��n da ki ço cuk ve gang ster ba ba s� n�n
ka der le ri son su za ka dar de �i� mi� ve
bir le� mi� tir. Ar t�k, maf ya n�n he de fi ha li -
ne ge len Sul li van ve o� lu nun ka ça cak
yer le ri kal ma m�� t�r ve sa dist bir ka til de
on la r�n pe �i ni b� rak ma mak ta d�r. �� te
tam bu a�a ma da ha ya t� bo yun ca gang -
ster lik yap m�� bu adam can l� ka la bil -
mek ve o� lu nu ko ru ya bil mek için ver di -

�i a��r ve il kel sa va� ta onur ve af fet me yi
ke� fe de cek tir. 
� THE CROW
� Yö net men Alex Pro yas.
Tar z� pek çok fil mi et ki le mi� bir ba� ya p�t
“The Crow”. Mü zis yen Eric Dra ven ve ni -
�an l� s� Shelly, dü �ün le ri nin ari fe sin de Top
Dol lar isim li ber bat ti pin ba �� n� çek ti �i ser -
se ri çe te si ta ra f�n dan sal d� r� ya u� rar ve kat -
le di lir ler. Bir y�l son ra Eric'in me za r� n� zi ya ret
eden bir kar ga, genç ada m�n in ti kam c� bir
ruh ola rak ölüm den dö nü �ü nün de sim ge si
ola cak t�r. Al� na cak in ti kam lar, ve ri le cek
ders ler var d�r. 
� ��D DE T�N TA R�H ÇE S�/A HIS TORY OF
VIO LEN CE
� Yö net men Da vid Cro nen berg.
Cro nen berg’in yö net men lik te us ta l� �� n�n bir
ka n� t� da ha. Sa kin ama vu ru cu. Tom Stall,
sa kin bir Ame ri kan ka sa ba s�n da, ör nek bir
ya �am sür mek te dir. Ai le si ne olan ba� l� l� ��
ve çev re sin de ki le re olan say g� l� dav ra n�� la -
r�y la ta n� n�r. Fa kat bir gün ba �� na be la olan
ser se ri le re had di ni bil di rin ce, i� ler de �i �ir.
Med ya ara d� �� kah ra ma n�, New York kö -
ken li bir maf ya ise y�l lar d�r ara d� �� ka ti -
li bul mu� tur. 
HELL BOY I-II
Gui ler mo del To ro’nun çiz gi ro ma n�n dan bi -
raz fark l� da ol sa gör sel le� tir di �i film çiz gi
ro man se ven le rin ke sin iz le me si ge re ken
film ler den. Hell boy’u oy na yan Ron Perl man
bu rol için do� mu�, ke sin. 60 y�l ön ce, �kin -
ci Dün ya Sa va �� s� ra s�n da ce hen nem alev -
le ri için de do �an Hell boy, Yer yü zü'ne kö tü
ruh lu ç�l g�n bir adam olan Gri go ri Ras pu tin
ta ra f�n dan kö tü lük yap ma s� için ge ti ril mi� tir.
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Viz yonKa d� köy ● Kad›köy 35 Milim Hollywood: 0216 3482099 
● Kad›köy Atlantis: 0216 3360622 
● Kad›köy Cinebonus (Nautilus): 0216 3398585 
● Kad›köy Cinema Moda: 0216 3488773 
● Kad›köy Kad›köy: 0216 3377400 

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

S �  N E  M A  L A R

Ha zır la yan:
Der sim ÖZEL

dersim92@hotmail.com

Kanun ustası Halil Karaduman’ın çalı�tırdı�ı 55 ki�iden kurulu Lions
Korosu, 19 Mayıs Bayramı nedeniyle özel bir konser verdi. 

Yenilmezler ve çizgi roman uyarlamalar�

Hyundai Hunko kitap şenliği’nde
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P�LAV GÜNÜMÜZDE
S�ZLER� ESK�
DOSTLARLA

SOHBET�N YANI SIRA
P�LAV VE TULUMBA
TATLISI BEKL�YOR…

27 MAYIS PAZAR SAAT 10.30 ALTUN�ZADE
YERLE�KES� (YEN� B�NA)

HAYDARPA�A L�SES� MEZUNLARI DERNE��  
0216 330 46 94    

NOT:  Aynı ak�am yemekli Bo�az turu e�lencesi
için sınırlı yerimiz vardır.

Lütfen yerinizi ayırtınız.

HAYDARPA�ALILAR 
HAYDARPA�ALILAR 

HAYDARPA�ALILAR 
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tat lar da “kut la na cak kut lan ma ya cak kut la -
na cak kut lan ma ya cak…” di ye uzay�p gi den
19 May�s inat la� mas�n� sa��r sul tan bi le duy -
du. Ön ce “kut lan ma ya cak” di ye ge nel ge

yay�nland�, son ra Dan��tay bu ka rar� dur dur du, son ra
Mil li E�i tim Ba kan� dur dur ma ka rar�na “hu kuk ga ra -
be ti” de di fi lan… Ayn� �ey le ri tek rar edip da ha faz la
uzat ma ya ca��m… �im di bu olay lar ne ye ya ra ya cak
der si niz? Kit le le rin için de mil lî he ye can var sa stat fi -
lan ba ha ne; bü tün so kak lar, bü tün mey dan lar, yer,
gök on lar�nd�r. �� ki o he ye can, o co� ku ol sun! Mil li
duy gu lar öl mez, an cak top lu mun ra hat� ye rin dey se,
he ye can bi raz aza la bi lir. Uzun y�llar ço �un luk için 19
May�s ‘res mi ta til’ de mek ti. Stat lar da ki kut la ma la ra
kat�lan ö� ren ci ler için yar�m gün lük ak ti vi te, ge ri si ke -
bap! He le genç ne sil, “ver yi ye yim, ört ya tay�m, de� -
me can�m ç�kmas�n”… An cak sos yo lo ji ve in san psi -
ko lo ji si nin iro nik du rum lar do �u ra bi le ce �i ni des unut -
ma yal�m. Ba zen iyi lik ten ma raz do �ar, ba zen de ga -
ra bet ten hik met ç�kar…

19 May�s Genç lik ve Spor Bay ram�, bu y�l ilk de fa
ulus la ra ras� bir �ö len le kut la na cak: “V� VA 19 MA -
YIS”… Tür ki ye Genç lik Bir li �i  (TGB) ‘Yar�n�n Pro vas�
Ge le ce �e Söy le nen �ark�lar’ ba�l���yla dev bir �en lik
dü zen li yor. �en lik te ulus la ra ras� ca mi an�n tan�d���
önem li isim ler ve çok say�da sa natç� yer bu lu yor.
“Yer yü zü nün bü tün genç le ri 19 May�s’ta �s tan -
bul’da…” slo gan�yla yo la ç�kan TGB, 19 May�s sa at
15.00’te, Tü nel’den Dol ma bah çe’ye bir yü rü yü� or -
ga ni ze et mi�. Yü rü yü �ün ard�ndan �ö len Maç ka Kü -
çük çift lik Park�’nda kon ser ler le de vam ede cek.
Ayr�ca TGB Ge nel Mer ke zi, 17–18 May�s 2012 ta rih -
le rin de, 50 ül ke den 120 genç lik ku ru mu tem sil ci si nin
kat�la ca�� An ti-Em per ya list Genç lik Fo ru mu dü zen le -
mi�. On lar� tan�ma yan lar ‘fa ce bo ok’ say fa lar�ndan
arat�p bil gi ala bi lir ler, zi ra ben öy le yapt�m. Say fa -
lar�nda Tar�k Akan’dan Gül sin Onay’a bir çok sa -
natç�n�n 19 May�s me saj lar�n� ve bu et kin li �e des tek -
le ri ni de iz le ye bi lir si niz.

Kad�köy’de otu ru yor san�z 19 May�s co� ku su na
or tak ol mak için Be yo� lu’na ka dar git me ni ze ge rek
yok. Çün kü Kad�köy lü ler ve Si vil Top lum Ör güt le ri
tem sil ci le ri, bu y�l 19 May�s sa at 19.00’da Ba� dat
Cad de si’nde ‘Ata türk Yü rü yü �ü’ dü zen li yor. H�z�n�
ala ma yan 3’te Be yo� lu’nda, 7’de Su adi ye’de yü rü -
ye bi lir el bet te. �s tan bul’un da, Tür ki ye’nin de dört bir
yan�nda �ö len ler, yü rü yü� ler g�rla… �i� li’de, Düz -
ce’de, �z mir’de, Sam sun’da, Kay se ri’de, Sil van’da…
Gö rü nen o ki bu y�lki 19 May�s, bel ki de uzun za -
mand�r en co� kuy la kut la nan� ola cak. �s ter mil lî ira de
de yin, is ter ya sak lar ve gü nah lar�n çe ki ci li �i…

Di �er ta raf tan Ak �am Ga ze te si’nin ha be ri ne gö re
“19 May�s Ata türk’ü An ma ve Genç lik Spor Bay -
ram�’n� or ga ni zas yon la gö rev len di ri len Genç lik ve
Spor Ba kanl���’n�n bir bi rin den il ginç prog ram lar� da
s�ra lanm��. 15-21 May�s ta rih le ri aras�nda dü zen le ne -
cek ‘Genç lik Haf tas�’ prog ram�nda boks gös te ri si, bi -
lek gü re �i, ‘ta ek won do ve vü cut ge li� tir me’ gi bi et kin -
lik ler yer al�yor mu�…. genç le rin ya pa ca�� ‘me ka nik
ta ban ca at�� gös te ri si’nin de ola ca�� prog ram da ki di -
�er il ginç gös te ri ler �un lar: Mat rak, wus hu, mu ay tha i
wa i-kru, ka ta, mu ayt ha i mü zik ve sa va� sa nat lar�,
ya�l� gü re�.” Ha ki ka ten ‘il ginç’!

Ata türk’ün mil lî mü ca de le yi ba� lat t� �� gün olan 19
Ma y�s’�, ül ke yi ema net et ti �i genç le re it haf eder ken
bir bil di �i var m�� de mek ki; genç lik bu y�l so kak la r�,
mey dan la r�, ye ri gö �ü 19 Ma y�s co� ku su na bo �a cak
gi bi gö rü nü yor. O hal de ya �a s�n 19 Ma y�s; vi va mil lî
bay ram co� ku su nu ye ni den kö rük le yen inat la� ma!

As l ı  AY HAN

S

Sokaklar, Meydanlar,
Yer, Gök 19 MAYIS!

E-ticaret uygulamalar�,
mü�terilerin ilgisini gün geçtikçe
daha çok çekmektedir. Mü�teri
sadakat� olu�mas�yla, yüksek

verimlilik art��� sa�lanmaktad�r.
Ba�ar�l� e-ticaret siteleri

incelendi�inde, i�letmelerin
mü�teri kar��s�nda imaj�n�n

yükseltilmesi, mü�teri
ileti�iminin artt�r�lmas� ve
mü�terilerle yak�n ba�

kurulmas� için a�a��daki
maddeler göz önüne al�nmal�d�r.  

1. Firma, S�k Sorulan Sorular
(FAQ) bölümü geli�tirmeli, her

sayfadan buraya link
verilmelidir.            

2. Firma, E-Ticaret Bilgi Merkezi
ve Mü�teri Hizmetleri Servisi kurmal�d�r.
Bu servislerin çal��ma  saatleri, hangi
ülkelere servis sa�lad�klar� mü�teriye

bildirilmelidir. 
3. Firma, yasal ad�, firma adresi, kontak
telefonlar�, 3. parti ve ortaklar� ile ilgili
bilgiler gibi firma bilgilerini mü�teriye

vermelidir. (Sat�c� ile ilgili bilgiler, mü�teri
güvenini artt�r�r.) 

4. Mü�teri, firman�n sat�lan mal veya
sunulan hizmetleri ile ilgili tüm

s�n�rlamalar�n�, ki�isel bilgilerini girmeden
ya da ürün, servis seçimi yapmadan önce

görebilmelidir.  
5. Firma, mümkün oldu�u kadar mevcut

ürün miktar�n�, teslimat süresi ya da
olabilecek tahmini gecikmeleri mü�teriye

bildirmelidir. 
6. Mü�teri, sipari�ini tamamlamadan önce

ürün stok bilgisini görebilmelidir. 
7. Firma, iade mallar konusunda

uygulanacak prosedürü mü�teriye
önceden bildirmelidir. 

8. Mü�terinin ödeyece�i toplam fiyat,
olabildi�ince erken (istenen tüm ürün

bilgileri, miktar�, maliyeti, tahmini ta��ma
ve di�er olas� maliyetler) gösterilmelidir.

Bilinmezler en azda tutulmal�d�r. Sat��
sonras�nda gizli, ekstra ücretler talep

edilmemelidir.
9. Garantinin süresi, hangi ko�ullar�

kapsad���, hangi ko�ullar� kapsamad���,
garantinin yüklenicisi ve nereye, nas�l
ba�vurmas� gerekti�i, mü�terinin yasal

haklar� aç�kça anlat�lmal�d�r. 
10. Mü�teriye, verilecek deste�in

aç�klanmas� ve sa�lanan destek tiplerinin
bildirilmesi gereklidir. Mü�terinin, deste�i
nas�l ve kimden alaca��, destek süresi ve

maliyeti belirtilmelidir. 
11. Firma, Standart Gizlilik Politikas� –

Hangi mü�teri bilgileri, ne amaçla
toplan�yor ve nerede kullan�l�yor

anlat�lmal�d�r. Mü�terinin, ki�isel bilgi
kullan�m� s�n�rland�rmalar�n�n nas�l

yap�laca�� anlat�lmal�d�r. 
12. Firma, neleri güvenli yapt���n� ve bu

güvenli�i sa�lamak için hangi teknolojileri
kulland���n� mü�terilere anlatmal�d�r. 

13. Firma, mü�teriye ödeme kolayl�klar�
sunmal�d�r (kredi kart�, EFT/havale)
14. Firma, sipari� veya varsa ba�ka

teslimat bilgilerini, toplam ödeme tutar�n�,
teslimat�n nereye yap�laca��n�, beklenen

teslimat tarihini ve teslimat�n neyle, hangi

firma ile yap�laca��n� mü�teriye
bildirmelidir.  

15. Firma, mal ile birlikte,
mü�terinin problem ya da
sorular� için ne yapmas�

gerekti�ini, paran�n kart�ndan
ne zaman çekilece�ini, mal
izlemek için tek bir sipari�

numaras� kullan�lmas�, iptal,
iade ve geri ödeme

politikalar�n� mü�teriye
bildirmelidir. 

16. Firma, mü�teriye mal�n yola
ç�kt���n� bildirirken, mal�n

adedini, nereden yüklendi�ini,
neyle gönderildi�ini (ta��y�c�

�irket ad�) bir sorun ya�an�rsa
nas�l bir yol izlenece�ini, sipari�

numaras�n� (iade ve iptal edilen sipari�ler
için) bildirmelidir. 

17. Firma, mü�teriye mal�n yola ç�kt���n�
e-mail, faks veya web sayfas�ndan

bildirmelidir.
18. Firma, mal�n hangi yolla ula�t�r�laca��

konusunda mü�teriye seçme hakk�
vermelidir (acil ula�mas� gereken veya

hediyelik bir ürün sipari� edilmi� olabilir)
19. Mal�n iade edilme �artlar�, sipari�ten
ne kadar süre sonra iade edilebilinece�i,
ta��ma masraflar�n� ve di�er masraflar�
kimin kar��layaca�� önceden mü�teriye

bildirilmelidir. 
20. Firma, mü�teriye, iade edilen bir mal�n

geri ödemesini ne kadar zamanda
yapaca��n�, paran�n ne kadar�n� geri

ödeyece�ini ve bir sorun olursa
mü�terinin ne yapmas� gerekti�ini

bildirmelidir. 
21. Teslimat tarihi gecikmi� olan sipari�ler

için firma, mü�teri ile ba�ka bir teslim
tarihinde anla�mal� olmazsa sipari� iptal

hakk� vermelidir.  
22. Firma, mü�teriye soru/�ikâyetlerinin
üzerinde çal���ld���na dair geri bildirimde

bulunmal�d�r.

AL� ERDO�AN’IN kurucusu oldu�u Kabare
Dev Aynası Tiyatrosu, sezon
boyunca Haldun Taner’in
ölümsüz eserlerinden bir

seçki olan “�akayla Karı�ık
Söyler Haldun Taner”
güldürüsünü oynadı.
Türkiye’ de kabarenin

öncüsü olan Haldun Taner’in
97. ya�ını da 16 Mart’ta

kutlayan ekip oyuncuları, bu
kez de 7 Mayıs gecesi Taner’i,

26. ölüm yıldönümünde
saygıyla andılar. Anma gecesi,

Haldun Taner’in yıllar önce
çekilen siyah-beyaz bir

röportajından alınan kısa
görüntülerle ba�ladı. Sonra

Tiyatro sanatçısı Ali Erdo�an,
yazarın “Oyma Akıl Koyma Akıl”
kitabında yer alan “Demokrasi”

konulu makalesini okudu. Bu makale
seyirciden yo�un alkı� aldı. Daha sonra
perdeye yansıyan görüntüsünde Türk

Tiyatrosu’nun temel ta�larından
Ferhan �ensoy, Haldun Taner ile

olan baba -o�ul, usta -çırak
ili�kisini esprili ve dokunaklı

cümlelerle anlattı. Bu anlatımın
sonuna do�ru o günlere giden

Ferhan �ensoy’un ustasına
duydu�u özlem ve minnetle

duygulandı�ı gözlendi. Bu kısa
oldu�u kadar duygusal olan

röportaj geceye katılan
seyircileri de etkiledi. Daha

sonra Haldun Taner’in “Vatan
Kurtaran �aban” ve

“Gözlerimi Kaparım Vazifemi
Yaparım” oyunlarından

derlenen skeçler sergilendi.
Tapu Kadastro’da
memurken kültür

müste�arı olan �aban’ın
birbirinden gülünç uygulamalarıyla seyirci
gülme krizine tutuldu. Ba�ta Ali Erdo�an

olmak üzere �smail Can Törtop, Ümmühan
Kıldi�, Sibel Erkan, Cihan Bekta�, Merdan

Kardan, Ça�la �ado�lu
seyircileri oyunculuklarıyla
kırdı geçirdiler. Daha sonra

sergilenen “Gözlerimi Kaparım
Vazifemi Yaparım” oyununda

yer alan “Psikanaliz”
sahnesinde Vicdani’nin dramı

kar�ısında gülmeleri kesen
seyirciler büyük bir hüzne
kapıldılar. Do�umundan

ölümüne kadar kendisini bir
plak gibi dolduran, gözlerini

kapayıp vazifesini yapan, ama
buna ra�men hep ezilen, hep
hor görülen ve okkanın altına

giden Vicdani’nin dramı seyircinin içini burktu.
Haldun Taner’in usta kalemi kadar Ali

Erdo�an’ın ba�arılı oyunculu�u, özellikle
Vicdani’nin finaldeki sahnesi, seyirciyi etkiledi.

Ali Erdo�an, �aban’la güldüren, Vicdani’yle
hüzünlendiren iki farklı karakteri  ustalıkla

oynadı. Gecenin finalinde perdeye yansıtılan
“Sersem Kocanın Kurnaz Karısı” oyununun

finalindeki Fasulyeciyan’ın tiradının

görüntüleriyle usta oyuncu rahmetli Sava�
Dinçel seyirciden yo�un alkı� aldı. Seyirciler
arasında yer alan �ehir Tiyatrosu’nun usta
oyuncusu ve rejisörü Engin Alkan bu tiradı

seyrederken duygulanıp gözya�larına hâkim
olamadı.  26. ölüm yıldönümünde �u görüldü
ki, Haldun Taner eserleriyle hâlâ aramızda,

hâlâ ya�ıyor. Zaten o da bir kitabının
kapa�ında demiyor muydu “Ölür ise ten ölür

canlar ölesi de�il”… 

●  Mustafa SÜRMEL�

Y�l 1933’ü gös te rir ken Av ru pa, 2. Dün ya
Sa va ��’na do� ru sü rük len mek tey di. Al -
man ya’da Na zi le rin ik ti da ra gel me siy le

h�z la nan sü reç, Al man ya’da ba z� ke sim ler
için teh li ke çan la r� n�n çal ma ya ba� la ma -

s� na da ze min ha z�r la d�. �öy le ki, 1933
y� l� n�n 30 Ocak gü nü Adolf Hit ler
yö ne ti min de ki Nas yo nel sos ya list le -
rin Al man ya’da ik ti da ra gel me le ri
ile �rk ç� bir an la y�� ül ke de hâ kim ol -
du. “Ari” ya ni saf Al man �r k�n dan
ol ma yan lar ve mu ha lif olan lar ka mu

hiz met le rin den uzak la� t� r�l d�. Bun lar
ara s�n da Al man bi lim in san la r� da var -

d�. 
� TÜR K� YE CUM HU R� YE T� KO -

RU MA SI AL TI NA ALIN DI LAR
Bu s� ra da Tür ki ye Cum hu ri ye ti, Ata türk ön -

der li �in de kap sam l� bir e�i tim re for mu ha z�r l� -
��n day d�. �lk ve or ta ö� re tim de önem li ye ni lik -
ler ya p�l m�� ama üni ver si te ala n�n da ge li� me
sa� la na ma m�� t�. Ül ke nin tek üni ver si te si de Os -
man l� �m pa ra tor lu �u’ndan mi ras ka lan Da rül fü -
nun’du. 1932’de Ce nev re li Pe da go ji pro fe sö rü
Al bert Mal ce Türk hü kü me ti ta ra f�n dan yük sek
ö� re tim ku ru mun da re form ya p�l ma s� için da vet
edil mi�, Malc he de ra po run da kök lü re form ge -
re �i ni be lirt mi� ti. Ö� re tim üye si ih ti ya c� da di -
�er önem li bir so run du. Mil li E�i tim Ba kan l� ��
bu ko nu da gö rev len di ril di. Bu s� ra da Al man -
ya’y� terk eden ilk göç men ler ara s�n da Al man
bi lim adam la r� n�n da bu lun du �u bil gi si gel di.
1933 Mar t�’nda Phil lipp Schwartz ön cü lü �ün de
Zü rih’te da n�� ma mer ke zi olu� tu rul du. Ma y�s
ay�n da da Al bert Malc he, Phil lipp Schwartz’a
Tür ki ye’nin Ba t� l� bi lim adam la r� ara d� �� n� ha -
ber ver di. Res mi gö rü� me ler An ka ra’da ger çek -
le� ti ril di. Gö rü� me so nun da 30 bi lim ada m� n�n
Tür ki ye’ye ça �� r�l ma s� ka rar la� t� r�l d�. Mil li
E�i tim Ba ka n� Re �id Ga lip Bey, da ve ti ka bul
eden her ke sin, öz gür ya da tu tuk lu ya da top la -

ma kam p�n da bu lun sun, Tür ki ye Cum hu ri ye -
ti’nin me mu ru ka bul edi le ce �i ve Türk ko ru ma -
s� al t�n da ola ca �� ga ran ti si ni ver dik ten he men
son ra ilk s� ��n ma c� lar Tür ki ye’ye gel di. 

� TÜR K� YE’DE EN �Y� �E K�L DE
YA �A DI LAR

Türk hü kü me ti bu sü reç te h�z l� dav ra na rak
do na n�m l� in san la r� ba� ka ül ke ler den ön ce Tür -
ki ye’ye ka zan d�r d�. 800 Al man uz ma n�n ai le le -
riy le bir lik te ya �a d� �� Tür ki ye’de re form lar h�z -
l� ba� la d�. Gö rü� me den bir ay son ra Da rül fü nun
ka pa t�l d�, �s tan bul Üni ver si te si aç�l d�. Tür ki -
ye’ye ge le rek gü ven lik le ri  sa� la nan on lar ca
pro fe sör ve uz man ay n� za man da bi ri kim le ri ni
de iler let me, bu sa ye de bu lun duk la r� Tür ki -
ye’ye de kat k� da bu lun ma im kâ n� na ka vu� tu.
Tür ki ye, Al man ya’dan ko vu lu �un söz ko nu su
in san lar da b� rak t� �� ac� y�, iki ta raf l� bir mut lu lu -
�a dö nü� tür dü. 

� YA �A NAN ACI LA RI, BU SER G� DE
GÖ RE B� L�R S� N�Z

Bu ac� la r� ya �a yan la r�n hi kâ ye le ri ni, Öz gür -
lü �e Gi den Yol-Hay mat loz ser gi sin de iz le ye -
cek si niz. 

Ser gi de, 2. Dün ya Sa va �� sü re cin de Al man -
ya’da ‘ari’ �rk tan ol ma d�k la r� için Hit ler zul mü -
ne ma ruz kal m�� bi lim in san la r� n�n ha yat hi kâ -
ye si ne ta n�k l�k eder ken, genç Tür ki ye Cum hu ri -
ye ti’nin li de ri Mus ta fa Ke mal Ata türk’ün da ve -
tiy le Tür ki ye’ye ge len bi lim adam la r� n�n ül ke -
nin e�i tim at� l� m�n da ki rol le ri ni de fo to� raf lar
e� li �in de iz le ye cek si niz.

Ser gi yi dü zen le yen Mar ma ra Üni ver si te si
Av ru pa Bir li �i Ens ti tü sü’nün Mü dü rü Prof. Dr.
Mu zaf fer Dar tan, ta rih say fa la r�n da ye ri ni alan
bu ko nu yu ser giy le tek rar ha t�r lat mak is te dik le -
ri ni be lir te rek, �öyle devam etti:

“1931 y� l�n da Mag de burg �eh rin de Be le di -
ye Ba� ka n� se çi len, mu ha lif gö rü� le ri ne de niy le
Na zi le rin top la ma kamp la r�n da kal ma ya mah -
kűm et ti �i, Ata türk’ün da ve tiy le 1935 y� l�n da
e�i Han na ve o� lu ile Tür ki ye’ye s� �� na rak ha -
ya t� kur tu lan Ernst Reu ter �im di ya �a m� yor.
Ama o� lu Ed zard Reu ter ara m�z da ve Tür ki -
ye’nin gös ter di �i in san l�k ör ne �i ni ha ya t� n�n
so nu na ka dar unut ma ya ca �� n� be lir ti yor.
Kendisi her plat form da Tür ki ye’nin ya n�n da ve
dos tu muz.” 

Toplumdaki
önyargıları yıkmak

amacıyla olu�turulan
bir proje olan

“Ya�ayan
Kütüphane” bu kez

Kadıköy'de kuruldu.
�stanbul’daki farklı

üniversitelerde
okuyan TOG'lu

gençler, Kadıköy
Kent Konseyi ve

Toplum Gönüllüleri
Vakfı’nın deste�iyle “Kadıköy Kent

Konseyi Ya�ayan Kütüphane Projesi”ni
gerçekle�tirdiler. Ya�ayan Kütüphane, 12-

13 Mayıs tarihlerinde Kalamı� Parkı’nda
“okuyucularıyla” bulu�tu. “Kitabı kapa�ına

göre yargılama!” mottosuyla kurulan
kütüphanede, ziyaretçiler toplum

tarafından “ötekile�tirilen” eski bir seks
i�çisi, bir transseksüel, bir Ermeni ya da

bir �izofrenle konu�ma imkanı buldu.
Kadıköylülerin yo�un ilgi gösterdi�i

etkinlikte, 397 okuma gerçekle�ti. 35
ki�ilik organizasyon ekibinin görev aldı�ı 

Ya�ayn Kütüphane'de, 21 farklı ba�lıkta 25

kitap (birey) ile
gerçekle�ti. 
B�LD���N� OKUMA!
Ya�ayan Kütüphane,
normal bir
kütüphane gibi
çalı�ıyor. Kitapları,
kitapların katalogları,
okuyucuları, üye
kartları,
kütüphanecileri ve
okuma alanları var.
Okuyucular,

kütüphane katalo�undan seçtikleri kitabı
alıp okuyorlar daha sonra kitabı
kütüphaneye iade ediyorlar. Ya�ayan
Kütüphane’nin di�er kütüphanelerden tek
farkı kitaplarının insanlar olması...
Kar�ınızda okunmak üzere bekleyen bir
kitap yerine sizinle sohbet etmek için
hazır bekleyen bir insan buluyorsunuz. Bu
ki�iler/kitaplar, birtakım etnik, mesleki,
kültürel, dini, sa�lık, cinsel kimlik vb.
farklılıkları nedeniyle toplumda, haklarında
önyargılar bulunan ve zaman zaman bu
önyargılar nedeniyle ayrımcılıkla kar�ı
kar�ıya kalan ki�iler...  

Kadıköy Belediyesi
Engelli Danı�ma ve

Dayanı�ma Merkezi’nin
�lçe Milli E�itim

Müdürlü�ü ile birlikte
Kadıköy’de düzenledi�i

ilkö�retim
ö�rencilerine yönelik

“Engellerimizle
Dünyayı

Renklendirelim” adlı
resim yarı�ması, 10

Mayıs Per�embe günü
düzenlenen ödül

töreniyle son buldu. Yarı�ma sonucunda
Melahat �efizade �lkö�retim Okulu

ö�rencisi Ceren Umay 

Özten birinci, Zihnipa�a
�lkö�retim Okulu
ö�rencisi Elif �evval
Alaçamlıo�lu ikinci,
Erenköy �lkö�retim
Okulu ö�rencisi Bahar
Deniz üçüncü oldu.
Nihat I�ık �lkö�retim
Okulu ö�rencisi Ece
Çetiner, Kalamı� �ehit
Murat Özyalçın
�lkö�retim Okulu
ö�rencisi Eda Gökçe
Koç ve Melahat

Akkutlu �lkö�retim Okulu ö�rencisi Nur
Ümmühan Karata� da resimleriyle
mansiyon ödülüne de�er görüldüler. 

Kitaplar konu�tu, önyarg�lar y�k�ld�

Resimleriyle engelleri a�t�lar

Tarihe bu sergide tanık olacaksınız
Özgürlü�e Giden Yol-
Haymatloz sergisinde 2.
Dünya Sava�ı sürecinde
Almanya’da ‘ari’ ırktan
olmadıkları için
Hitler zulmüne
maruz kalmı�
bilim insanlarının
hayat
hikâyelerine
tanıklık ederken,
genç Türkiye
Cumhuriyeti’nin
lideri Mustafa
Kemal Atatürk’ün
davetiyle Türkiye’ye
gelen bilim adamlarının
ülkenin e�itim atılımındaki
rollerini, foto�raflar e�li�inde
izleyeceksiniz. Sergi, Marmara
Üniversitesi Sultanahmet
Sanat Galerisi’nde Mayıs
sonuna kadar açık kalacak.

Haldun Taner saygıyla anıldı

Prof. Dr. 
Mu zaf fer Dar tan

Ceren’in bu resmi 1.seçildi.

Müşteri odaklı e-ticaret siteleri için standartlar  

KADIKOY-10:Layout 1  5/17/12  10:41 AM  Page 1



● Sercan DUYGAN

1972 y� l�n da Ri ze’de do �an ve uzun y�l lar d�r
Ka d� köy’de ak�l ve ze kâ üze ri ne ya y�n lar,
oyun lar ve or ga ni zas yon lar dü zen le yen bir

me rak ada m�. �n san la r� ak la ve ze kâ ya yön len -
dir me ye ça l� �an bir mü hen dis, Türk Be yin Ta k� -
m� Kap ta n� Fer hat Ça lap ku lu  ile yap t�k la r�, gör -
dük le ri ve bil dik le ri üze ri ne bir soh bet ede lim
di ye yo la ç�k t�k. 1 haf ta ön ce do �an ikiz le ri
Meh met ve De niz’in te la �� ara s�n da, hep
bir lik te ak l�n yo lun dan bir lik te geç tik… 

� Si zin hi kâ ye niz na s�l ba� la d�?
Ço cuk lu �um dan be ri kar ma ��k ma -

te ma ti �e de �il e� len ce li ma te ma ti �e
me rak l�y d�m. O me rak be ni bu ra ya ta �� -
d�, kü çük ken ze kâ oyun la r� ya r�� ma s� n�
ö� re nip ka t�l d�m. Ta k� ma gi re me dim, ya r�� -
ma da al t�n c� ol dum ama me ra k�m de vam et ti.
Bu alan da Tür ki ye’de bir -
kaç yüz in san var m��, on -
lar la ta n�� t�m. Ora lar da bir
sü rü ko ca man adamla bir -
lik te ya r� ��p so ru çöz düm.
Çok e� len ce liy di ve te sa -
düf ler le bu nok ta la ra gel -
dik. Bi raz da ce sa ret et tik
ar ka da� lar la bir lik te, Ka d� -
köy’de ilk ofi si aç t�k, Ba -
ha ri ye Cad de si’nde ha len
de Ka d� köy’de yiz.

� Ka d� köy’ü ter cih et -
me ni zin ne de ni ne dir?

De ni ze ya k�n ola bil di -
�im için Ka d� köy ve Mo -
da’y� hep sev dim. Öte yan -
dan ya �a yan la r�n kül tür se -
vi ye si, kom �u luk ili� ki le ri -
nin güç lü ol ma s� da di �er
et ken ler ol du.

� Dün ya Puzz le Fe de -
ras yo nu’nun (WPF) Tür -
ki ye tem sil ci si si niz, bu ya -
p� dan bah se de bi lir mi si -
niz?

Dün ya Ze kâ Oyun la r� Fe de ras yo nu
(WPF), Hol lan da mer kez li bir or ga ni -
zas yon. Tür ki ye ilk y� l�n dan be ri
üye si. Nev zat Erk men da ha ön ce
tem sil ci li �i yü rü tü yor du, 6 y�l
ön ce dev ret ti bi ze, ken di si
emek li ol du. Biz ilk y� l�n dan
be ri Türk Be yin Ta k� m�’n�n
içe ri sin de yer alan in san lar d�k.
Dün ya �am pi yo na la r� na ka t� l� yor -
duk. Yap t� �� m�z Tür ki ye’de ze kâ
oyun la r�y la il gi li ça l�� ma la r�, da ha ile -
ri le re gö tür me ye ça l�� mak. WPF, 1999 y� -
l�n da ku rul mu� tu, ilk �am pi yo na y� 1992’de yap -
t�. Fe de ras yon yak la ��k 21 y�l d�r ya r�� ma lar dü -
zen li yor. Ay r� ca dün ya n�n 43 ül ke sin de üye lik -
le ri bu lu nu yor. Ak�l Oyun la r� �ir ke ti miz fe de -
ras yo nun res mi tem sil ci si, ay r� ca bi zim ya y�n c� -
l�k yap t� �� m�z ve ya r�� ma lar dü zen le di �i miz yer.

� Fe de ras yon tem sil ci si ola rak yap t� �� n�z
ne dir?

Fe de ras yon tem sil ci si ola rak biz Tür ki ye’de
Türk Be yin Ta k� m�’n� se çi yo ruz. Bu ta k�m dün -
ya �am pi yo na s�n da ül ke mi zi tem -
sil edi yor. 1 gün sü ren ze kâ
oyun la r� ya r�� ma s� ya p� l� -
yor. Türk Be yin  Ta k� m�
ya r�� ma da de re ce ye gi ren
ilk 4 ki �i den olu �u yor. Her -
kes ba� vu ra bil di �i bir ya r�� -
ma, ön ko �u lu yok. Ya r�� ma tak -
vi mi ni çe �it li ga ze te ler de, ken di
der gi le ri miz de ve in ter net te du -
yu ru yo ruz. 

� Ak�l Oyun la r� ne ya p� yor?
Ak�l Oyun la r�’n�n ilk ku ru lu� ama c� Tür ki -

ye’de bir ze kâ oyun la r� der gi si ç� kart mak t�, ya ni
Ak�l Oyun la r� Der gi si’ni ya y�n la mak t�. Dün ya
�am pi yo na la r�n da Ja pon la r�n, Hol lan da l� la r�n ya
da Al man la r�n ze kâ oyun la r� der gi le ri ni gö rür,
g�p ta ede rek al�r d�k. 2003 y� l�n da der gi yi ya y�n -
la ma ya, ar d�n dan kül tü rü yay g�n la� t�r mak için
der gi nin ya n� na ki tap ver me ye, okul la ra ra s� ya -
r�� ma lar dü zen le me ye ve okul lar da e�i tim ler
ver me ye ba� la d�k. 

� So ru la r� da siz mi ha z�r l� yor su nuz?
So ru la r� ge nel de ta k�m kap ta n� ola rak ben,

ta k� ma do� ru dan ka t�l ma hak k� olan lar  ya da
yurt d� ��n da �am pi yo na lar da ki in san des te �i ile
ha z�r l� yo ruz. 

� Tür ki ye’de bu içe rik le ri ni ya za cak ba� ka
in san lar var m�?

Evet, biz ye ti� tir dik bu ki �i le ri �im di ler de
var. �lk ba� ta ya y�n la ma ya ba� -

la d� �� m�z da 3 ki �i ha z�r l� -
yor du, bir dör dün cü ki �i
var d�, o da ace mi ce ko lay
so ru la r� ha z�r la ya bi li yor -

du. Bu ekip Türk Be -
yin Ta k� m�’nda ki ar -
ka da� la r� m�z d�. Son -
ra s�n da der gi ler de

“Okur Oyun” di ye so ru lar ya y�n la d�k, so ru la r�n
na s�l da ha iyi ha z�r la na bi le ce �i ni ö� ret tik. �u
an da sa de ce bi zim der gi mi ze de �il, ba� ka der gi -
le re de so ru ha z�r la yan top lam da 30-40 ki �i var
Tür ki ye’de…

� Bir de Ak�l Der ne �i var, ora da ne ler ya -
p� yor su nuz, na s�l iler li yor ça l�� ma la r� n�z?

Ak�l Der ne �i’ni 4 y�l ön ce kur duk. Çe �it li
sos yal so rum lu luk pro je le ri yap mak is te �i ile
ku rul du. Bi zim le ay n� ama c� pay la �an lar la bu
ça l�� ma ya gir dik. Ay n� amaç tan ka s�t m�z �u: dü -
�ü nen, çö züm le yen ve sor gu la yan Tür ki ye di yo -

ruz. Tür ki ye’de ak�l ve ze kâ ya dik ka ti çek mek
öne mi ni in san la ra an lat mak ve bu dü �ün ce de

olan in san la r� da bu der nek ça t� s� al t�n da
bir ara ya top la mak.

“Ak�l l� Ya r�n lar” di ye bir pro je ya -
p� yo ruz. Pro je kap sa m�n da dev let
okul la r�, Y� BO vb. e�i tim ku rum la r� -
na her ö� ren ci için bir “ak�l ku tu su”

ve ri yo ruz. Bu ku tu nun için de yer alan
ak�l oyun la r� ile, ço cuk la r�n ya ra t� c� l�k,

man t�k yü rüt me, ka rar ver me ve prob lem
çöz me gi bi ye te nek le ri nin ge li �i mi ne kat k� da

bu lun ma s� na ara c� olu -
yo ruz. Her y�l ak�l ku tu -
su nu 10.000 ö� ren ci ye
ula� t�r ma he de fi miz var.
Ay r� ca, Ak�l l� Ya r�n lar
Pro je si ile ile 30.000’e
ya k�n Ak�l Der gi si’ni de
bir çok e�i tim ku ru ma �u
ana ka dar ba ��� la d�k.

� Siz da ha çok han -
gi ke si me hi tap edi yor -
su nuz?

Fark l� so ru tip le ri nin
fark l� il gi alan la r� var.
Me se la ka ra la oyu nu var
ka re ka ra la ma, bu oyu -
nun me rak l� la r� da ha çok
emek li ler. Ge nel ze kâ
oyun la r� na bak t� �� m�z
za man, ge nel de ma te -
ma ti �i se ven, mü hen dis
te mel li in san la r�n sev di -
�i oyun lar. Ma te ma tik
ö� ret men le ri ve genç
ö� ren ci ler ise ma te ma ti -

�e me rak l�, oyun la r� se vi yor. Bi zim bu ma �a za -
ya ve ki ta be vi ne ge len ler se da ha çok bu

i�in me rak l� s� olan lar ya da ço cuk la r� -
n�n ze kâ ge li �i mi ne önem ve ren

ebe veyn ler olu yor. On lar bi ze
“Ço cu �u mu zun ze kâ s� na na s�l
kat k� da bu lu na bi li rim?” di ye
so ru yor lar.

� Puzz le’�n dün ya da ki
ve Tür ki ye’de ki al g� s� n� ve

üre tim �e kil le ri ni na s�l de �er -
len di ri si niz?
Puzz le; bul ma ca ve ze kâ oyun -

la r� n�n ge nel is mi dir. Bu ha liy le de yap-
bo zu ay r�, ze kâ oyun la r� n� ay r� de �er len dir -

mek la z�m. Yap-boz çok uzun y�l lar dan be ri ül -
ke miz de po pü ler, za ten puzz le de yin ce Tür ki -
ye’de in san la r�n ak l� na yap-boz ge li -
yor. Me se la biz dün ya puzz -
le �am pi yo na s� de -
yin ce bi ze; “Kaç
par ça l� çöz dü rü yor -
lar?” di ye so ru yor -
lar. Bu �e kil de Tür ki -
ye’de ki yay g�n l�k

hem i�i mi ze ya r� yor,
hem de ba zen sek te vu ru yor. Yap-boz me ka nik
puzz le ra ve ri len ad. Onun d� ��n -
da ka re bul ma ca lar var, dün ya da
bu na cross word puzz le de ni li -
yor.

Me ka nik oyun lar da dün ya
biz den epey ile ri ler de. Özel lik le
ah �ap üre ti mi olan ül ke ler de çok
iyi du rum da, ör ne �in Slav ül ke -
le ri Çek Cum hu ri ye ti ve Ma ca -
ris tan’da çok gü zel ah �ap me ka -
nik ta sa r�m lar var. Biz de ah �ap
i� çi li �i çok be ce rik li ve te miz �e -
kil de ya p� la ma d� ��n dan bir ge ri
du ru� var. �n san lar 3 bo yut lu puzz le la r�n ne ol -
du �u nu al g� l� ya m� yor. Raf ta du ran ürü nü an lat -
mak için bir kül tür ol ma s� ge re ki yor. 

Ka ��t ka lem le il gi li oyun lar da dün ya da çok
bü yük bir kül tür var. Tür ki ye’de ze kâ oyun la r�y -
la il gi li de �i �ik ka ��t ka lem oyun la r� n�n an la t�l -

d� �� bel ki 100 ta ne ya y�n var d�r.
Ja pon ya’ya git ti �i niz de 10.000’ler
100.000’ler ce ya y� n�n ba s�l d� �� n�
gö rür sü nüz.

� Ze kâ oyun la r� ya da yap-boz
na s�l bi re yin ze kâ ge li �i mi ne na s�l
kat k� sa� lar?

Yap-boz po pü ler k�s m�, in san -
la r�n en ko lay al g� la y�p ve çö ze bil -
di �i k�s m�, en çok in sa na hi tap et -
ti �i için en çok fay da sa� la yan lar -
dan bir ta ne si. An cak bu tarz oyun -
lar da er ken ya� ta ço cuk la r�n ö� re -
ne bil di �i tür le ri fay da l� olu yor. Bu
oyun lar da bel li ya� tan son ra u� ra -
�an in san lar ki �i sel ge li �im için de -
�il, oya lan mak ve za man ge çir mek
için u� ra �� yor. Er ken ya� ta ço cuk -
la ra yö ne lik ze kâ oyun la r� top lu ma
fay da sa� l� yor. Çün kü o ço cu �un
zi hin sel ge li �i mi ne fay da sa� l� yor,
do la y� s�y la uzun va de de top lu mun
ak�l ze kâ s� n� yük sel ti yor. 50 ya ��n -

da bir ki �i nin ze kâ oyun la r� n� çöz me si top lu ma
ne ka dar fay da sa� lar, ama 3-5 ya ��n da bir ço cu -
�un ze kâ oyun la r� ile u� ra� ma s� uzun va de de
top lu ma çok fay da sa� lar.

� Ö� ren ci ler bu ki tap lar ve  ça l�� ma lar dan
na s�l fay da la n� yor?

6 y�l d�r, okul la ra ra s� ya r�� ma lar
dü zen li yo ruz. �s tan bul Li se -
le ra ra s� ak�l oyun la r�
�am pi yo na s� var, ilk
b a �  l a t  t �  � �  m � z .
�im di ül ke ge ne -
lin de çok ya r�� -
ma ek le dik, 8-9
ba� l�k ta ya r�� -
ma ya p� yo ruz.
Bu da 1000’in
üze rin de ö� ren ci
ka t� l� m� na denk ge li -
yor. Ama c� m�z; okul lar -
da ak�l ve ze kâ oyun la r� na il -
gi yi art t�r mak. Bu hem okul lar da ki
ö� ren ci le rin ge li �i mi ne kat k� sa� l� yor, hem de
ze kâ ya du yu lan say g� y� art t� r� yor. Biz ço cuk la -
r�n ak�l oyun la r� ara c� l� �� ile okul la r� n�, ze kâ la -
r�y la tem sil et sin is ti yo ruz. 

� Na s�l çö zü lü -
yor bu oyun lar?

Sa b�r me se le si -
dir bu oyun lar, her -
kes ay n� sa b�r se vi -
ye sin de ol mu yor.

Bi lim & Tek nik’in ar -
ka s�n da bul ma ca lar var d�r. Ba z� s�

otu rur çöz me ye ça l� ��r, ba z� s� da ar ka say fa -
da ki çö zü me ba kar bu ka rak ter le ala ka l�. Bir de
çö zü mü söy le mi yo ruz ta bii ki…

� Ze ki in san lar na s�l bi ra ra ya ge li yor, na -
s�l bu lu �u lu yor?

MEN SA di ye bir der nek
var d�r, 1945 y� l�n da �n gil te -
re’de ku rul mu� tu. Alp han Ma -
nas, onun gi ri �i miy le o der nek
Tür ki ye’ye ge ti ril di. Ben de ku -
ru cu la r� ara s�n da yer al d�m, ha -
ki ka ten çok gü zel bir man t� ��
var. Sa de ce ze ki in san la r� bi ra -
ra ya ge ti ri yor. IQ tes ti ya p� la -
rak üye olu yor su nuz der ne �e. 

O ze ki in san lar is ti yor sa dü -
�ün ce grup la r� olu� tu ru yor, is ti -
yor sa ki tap grup la r� olu� tu ru -

yor, is ti yor sa ti yat ro ya gi di yor, is ti yor sa da oyun
oy nu yor lar, ne yap mak is ti yor lar sa. Öy le bir ze -
kâ se vi ye sin de in san lar olun ca, o in san la r�n top -
lu mun sü rü ke si min den ol ma s� ola s� l� �� aza l� -
yor. Tür ki ye’de MEN SA i� le ti min de ne ya z�k ki

gi ri� te s� nav ya p�l ma s�y la il gi li Mil li E�i tim’den
zor luk lar ç� kar t�l d�, be yin gö çü ne ne den ola cak
di ye al t�n da se bep ler aran d�. As l�n da öy le bir
ama c� yok, za ten Tür ki ye’de bir be yin gö çü var,
bu na  MENSA m� se bep olu yor? Tam ter si se -
bep ler le olu yor bu du rum, bu in san la ra dik kat

çe kil me di �i için, on lar yurt d� -
�� na gi di yor lar. Biz bu

in san la r� da ha er ken
ya� ta tes pit edip,

on la ra dik kat
çe ke bi lir sek,
ye rin de ola -
cak. Ge çen -
ler de bir ço -
cu �un ha be ri

ç�k t�, 4 ya ��n -
da Eins te in’in

ze kâ s� na sa hip bir
k�z ço cu �u. Bu ra da

da var, nü fu sun ya p� s� na
ba k�n mil yon da bir ze ka se vi ye -

le ri bu lu nur, Tür ki ye’de en az 10 ta ne var. Bu
ki �i le ri tes pit ede mi yo ruz. E�i tim sis te mi nin
çark la r� ara s�n da yok olup gi di yor lar. Bu tarz
en gel le me ler den do la y� MEN SA çok ile ri ye gi -
de me di…

� Bu sü reç te ne le ri göz lem le di niz ve ge le -
cek için ar zu nuz ne dir?

Tür ki ye’de ze kâ ile il gi li ça l�� ma la r� kat k�
sa� la yan in san la r�n art ma s�, okul ya r�� ma la r� n�n
da ha faz la ya p�l ma s� ve Türk Be yin Ta k� m�’n�n
des tek len me si. Ai le ler ço cuk la r�n s� nav lar da ba -
�a r� l� ol ma s� için ders ha ne le re gön de ri yor lar.
Ama, çok da ha bü yük res mi ka ç� r� yor lar. Ço cu -
�u li se yi ya da üni ver si te yi ka zan ma s� için s� nav
odak l� ça l�� t� r� yor lar ama ora da da ha bü yük bir
s� nav var; ha yat s� na v�, o s� nav da ba �a r� s�z olu -
yor ço cuk lar. Ni ye? 

Çün kü ço cuk la r�n ye te nek le ri ni ge li� tir mi -
yor lar, bun la ra dik kat çek mek ge re ki yor. �s te rim
ki ül ke miz de ze kâ ya ve ze ki in san la ra ve ri len
de �er art s�n. Çün kü bi li yo rum ki bu ül ke de en
çok is raf edi len do �al kay nak, in san kay na ��.
Ül ke mi zin her alan da ba �a r� l� ol ma s�n için bu
ye te nek le ri er ken tes pit edip, iyi bir e�i tim sa� -
la ma l� y�z. Hem dev let, hem de si vil top lum po -
pü ler ko nu la ra il gi gös te rip bu ala n� ne ya z�k ki
ök süz b� ra k� yor lar.

� Na s�l ula �a bi lir ler si ze?
Ye rel ve ulu sal bir çok ça l�� ma var, bun la r�

si te miz üze rin den ta kip ede bi lir ler. Bu nun ya -
n�n da çev ri mi çi de fark l� ça l�� ma lar var. Bi zim
in ter net si te miz olan www.aki lo yun la ri.com’da
bu ba� lan t� la r�n tüm link le ri ni bu la bi lir ler. Ay r� -
ca Fa ce bo ok’tan www.fa ce bo ok.com/akil der ne gi
ad re sin den de so ru la r� na ya n�t ala bi lir ler.

Kadıköy’de akıl ve zekâ üzerine yayınlar, oyunlar ve
organizasyonlar düzenleyen Türk Beyin Takımı Kaptanı

Ferhat Çalapkulu ile çalı�malarını konu�tuk. 
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Etkinlik foto�rafları Ferhat
Çalapkulu ar�ivinden alınmı�tır.
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Alev Okul la r� Reh ber lik Ser vi si
uz man la r�, ço cuk psi ko lo ji si
üze ri ne ebe veyn le rin dik kat le

oku ya cak la r� bir ko nu yu bu haf ta ga -
ze te miz ara c� l� ��y la ka mu oyuy la pay -
la� t�. Bir çok ebe vey nin s�k l�k la �i kâ -
ye ti ne ko nu olan ‘ço cu �um hiç söz
din le mi yor’ ya k�n ma la r� uz man la r�
ha re ke te ge çir mi� ola cak ki bu haf ta
bu ko nu da uzun bir ça l�� ma y� ka le me
al m�� lar. Ço cuk lar söz din le mez, çün -
kü ço cuk lar ye ti� kin le rin a� z�n dan ç� -
kan söz cük le re gö re ha re ket eden ro -
bot lar de �il dir. Ço cuk la r�n is tek le ri,
me rak la r�, ha re ket et me ve il gi gö re me
ih ti ya c� var d�r. Ço cu �un bu ih ti yaç la r�
ve is tek le ri ye ti� ki nin me� gul ve plan -
l� ya �a m�n da i� le rin yo lun da
git me me si ne ne den olan bir
en gel ha li ne dö nü �e bi lir.
An ne ve ba ba ço cu �u için,
bir çok de ta y� plan lar, sa bah
kalk ma saa ti, ö�ün ler de ye -
ne cek olan ye mek ler, yat ma
saa ti gi bi. Ço cu �u için her
�e yin en iyi si ni is te me ar zu -
su dur bu. El ler y� kan ma l�,
kir li k� ya fet ler le do la� ma -
ma l�, ev de ko� ma ma l�, el le -
riy le bir �ey ye me me li, ya -
lan söy le me me li, oyun ca �� -
n� pay la� ma l�, za ma n� iyi kul lan ma l�,
h�z l� ca gi yin me li, ödev ler saa tin de ya -
p�l ma l�, kar de� le iyi ge çi nil me li gi bi
bol mik tar da bek len ti yi kar �� la mak bir
ço cuk için zor la y� c� d�r. Bu ne den le ça -
t�� ma lar ya �a n�r. K� sa ca an ne-ba ba n�n
bek len ti le ri ne, ide al le ri ne gö re dav ra -
na ma yan ço cuk söz din le me yen ço cuk
eti ke ti ni al�r. Ço cuk la r�n ye ti� ki nin
bek len ti le ri ne uy gun dav ran ma ya ik na
et me nin tek yo lu on la ra bir �ey le ri
söy le mek, em ret mek de �il dir. An ne
ba ba lar bu nun far k� na va r�r lar sa söz

din le me yen ço cuk ima j� da or ta dan
kal kar. Her ço cu �un ih ti ya c� na uy gun
di sip lin an la y� �� ile ha re ket et mek ye -
ter li dir. 
� ÇO CU �U MUZ NE �S TER?

Ge nel lik le ço cuk la r�n ih ti yaç la r�
ne ler dir di ye dü �ün dü �ü müz de, ana
ba� l�k la r� �u �e kil de s� ra la ya bi li riz;

� Gü ven ih ti ya c�:
Ço cu �un zor lan d� �� bir dav ra n� ��

de �i� ti re bi le ce �i ne ön ce an ne ba ba n�n
inan ma s� ge re kir. E�er ye ti� ki nin bu
ko nu da umu du yok sa ço cuk bu nu his -
se de cek tir. “Ne de ol sa bir �ey dü zel -
mez, ne de sem bo�” dü �ün ce le riy le bi -
çim le nen tu tum lar la is ten dik dav ra n��
olu� tu ru la maz.

� Ko �ul suz ka bul ih ti ya c�:
Ne yap m�� olur sa ol sun her yö -

nüy le ka bul gör me ve se vil me ih ti ya c�
kar �� lan ma yan ço cuk an ne-ba ba ile i� -
bir li �i yap ma ko nu sun da zor la n�r,
dav ra n� �� n� de �i� tir mek ten se di re nir
ve ya umur sa maz dav ra n�r.

� Tu tar l� ve ka rar l� yak la ��m:
Her gün ay n� bek len ti için de ol -

mak önem li, bir gün di �i ni f�r ça la ma -
ma s� na önem li bir �ey de �il mi� gi bi
yak la ��p er te si gün unut ma ma s� n� bek -
ler sek dav ra n�� de �i �ik li �i olu� tur ma -

da ye ter li olu na ma ya cak t�r.
� Ba �a ra bil di �i ni gör me ye ih ti -

ya c�:
Ne ya par sa yap s�n ye ter li ol ma d� -

�� n� his se den bir ço cuk de �i �im için
ça ba gös ter me ye cek tir. Bu ne den le
kü çük ça ba la r� n� fark et me li ve bu da
ço cu �a söy len me li. Haf ta n�n her gü nü
yat ma sa ati ni ge cik ti ren bir ço cuk haf -
ta da bir gün za ma n�n da yat ma y� ba �a -
r� yor sa bu önem li bir ge li� me dir. Bu nu
haf ta n�n iki gü nü ne ç� ka ra bil mek
önem li dir.

� Ço cuk la r� m�z da dav ra n�� de -
�i �ik li �i ni na s�l ka zan d� ra bi li riz?:

Ço cu �u muz dan bek len ti le ri mi zin
ger çek le� me si du ru mu na gö re onun

bek len ti mi ze uy gun dav ra -
n�� la r� ka zan d� �� n� ya da ka -
za na ma d� �� n� dü �ü nü rüz.
E�er bek len ti le ri mi ze uy gun
dav ra n�� lar or ta ya ç�k ma -
m�� sa sü re ci göz den ge çir -
mek ge re kir. El bet te ki bu
sü reç her eve her an ne ba ba -
ya gö re fark l� ya �a na cak t�r.
Ço cuk la r�n ki �i lik özel lik le -
ri, fi zik sel ya p� la r� mut la ka
dik ka te al�n ma l� d�r. An cak
bu ra da önem li olan an ne-ba -
ba n�n ço cu �un i�i ni yap ma y�

b� rak ma s� ve ken di si nin ya pa bil me si
ko nu sun da ka rar l� dav ra na bil me si dir.
An ne-ba ba lar ço cuk la r� n�n ya pa bi le -
cek le ri �ey le ri ken di le ri ya pa rak, ya -
�am la r� bo yun ca ih ti yaç du ya bi le cek -
le ri önem li ya �am be ce ri le ri nin ge li �i -
mi ni de en gel le mi� olur lar (ka rar ve re -
bil me, se çim ya pa bil me, gi ri� ken dav -
ra na bil me… gi bi). 

Ki �i sel fark l� l�k lar söz ko nu su ol sa
da dav ra n�� de �i� tir me ye yö ne lik sü re -
cin “ te mel”  ve ”de �i� mez”  ö�e le ri
var d�r. 
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Çocuklar neden söz dinlemez?

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

Eri�ilebilirlik ve Ya�ama Hakk�yla ilgili
maddelerde neler yer almaktad�r? 

MADDE 9- ER��EB�L�RL�K 
1. Taraf Devletler, engellilerin ba��ms�z

ya�amalar�n�n ve toplumun tüm alanlar�na tam
kat�l�m�n�n sa�lanmas� ve engellilerin di�erleriyle
e�it bir �ekilde fiziksel çevreye, ula��ma, bilgi ve

ileti�im teknolojisi ve sistemi dahil bilgiye ve
ileti�ime, hem k�rsal hem de kentsel bölgelerde

halka aç�k olan veya halka sunulan di�er
tesislere ve hizmetlere eri�iminin sa�lanmas� için

uygun tedbirleri almal�d�r. Bu tedbirler eri�ime
yönelik engellerin tespitini ve ortadan

kald�r�lmas�n� da içermelidir. Bu tedbirler a�a��da
belirtilen yerler ve hizmetler bak�m�ndan da

geçerlidir: 
(a) Binalar, yollar, ula��m araçlar� ve okullar, evler,

sa�l�k tesisleri ve i�yerleri dahil di�er kapal� ve
aç�k tesisler; 

(b) Elektronik hizmetler ve acil hizmetler de dahil
olmak üzere, bilgi ve ileti�im araçlar� ve di�er

hizmetler. 

2. Taraf Devletler, ayr�ca a�a��dakileri
gerçekle�tirmek için uygun tedbirler almal�d�r: 

(a) Kamuya aç�k olan veya kamuya sunulan tesis
ve hizmetlere eri�ime ili�kin asgari standart ve

k�lavuz ilkeler geli�tirmek, ilan etmek ve bunlar�n
uygulanmas�n� izlemek; 

(b) Kamuya aç�k tesisleri i�leten veya kamuya
hizmet sunan özel te�ebbüslerin, engellilerin
eri�ebilirli�ini her aç�dan dikkate almalar�n�

sa�lamak; 
(c) Engellilerin kar��la�t��� eri�im sorunlar�na

yönelik olarak ilgili ki�ileri e�itmek; 
(d) Kamuya aç�k binalarda ve di�er tesislerde
Braille ve anla��lmas� kolay formda i�aretleme

sa�lamak; 
(e) Kamuya aç�k binalara ve tesislere eri�imi
kolayla�t�rmak için rehberler, okuyucular ve

profesyonel i�aret dili tercümanlar� dahil çe�itli
canl� yard�mlar� ve vas�talar� sa�lamak; 

(f) Engellilerin bilgiye eri�imini sa�lamak için,
onlara uygun yollarla yard�m ve destek

sunulmas�n� te�vik etmek; 
(g) Engellilerin internet dahil olmak üzere yeni
bilgi ve ileti�im teknolojilerine ve sistemlerine

eri�imini te�vik etmek; 
(h) Eri�ilebilir bilgi ve ileti�im teknolojileri ve
sistemlerinin tasar�m�n�, geli�tirilmesini ve

da��t�lmas�n� ilk a�amadan ba�layarak te�vik
etmek ve böylelikle bu teknoloji ve sistemlere

asgari maliyetle ula��labilmesini sa�lamak. 
MADDE 10- YA�AMA HAKKI 

Taraf devletler, her insan�n do�u�tan gelen
ya�ama hakk�na sahip oldu�unu yeniden

onaylamaktad�r ve engellilerin bu haktan etkili ve
di�erleriyle e�it bir �ekilde yararlanmalar�n�
sa�layacak gerekli tüm tedbirleri almal�d�r. 

MADDE 11- R�SK DURUMLARI VE �NSAN�
AÇIDAN AC�L DURUMLAR 

Taraf Devletler, silahl� çat��ma halleri, insani
aç�dan acil durumlar ve do�al afetler dahil risk

durumlar�nda engellilerin korunmas�n� ve
güvenli�ini sa�lamak için insanc�l hukuk
veuluslararas� insan haklar� hukuku dahil

uluslararas� hukuk çerçevesindeki
yükümlülüklerini yerine getirmek için gerekli tüm

tedbirleri almal�d�r. 
MADDE 12- YASA ÖNÜNDE E��T TANINMA 
1. Taraf Devletler, engellilerin bulunduklar� her

yerde ki�i olarak tan�nma hakk� oldu�unu
yeniden onaylamaktad�r. 

2. Taraf Devletler, engellilerin ya�am�n tüm
alanlar�nda di�erleriyle e�it bir �ekilde hak

ehliyetine sahip oldu�unu kabul eder. 
3. Taraf Devletler, engellilerin hak ehliyetlerini
kullan�rken gereksinim duyabilecekleri deste�i

alabilmeleri için uygun tedbirleri almal�d�r. 

4. Taraf Devletler, hak ehliyetinin kullan�lmas�na
ili�kin tüm tedbirlerin, uluslararas� insan haklar�

hukukuna uygun �ekilde istismar� önleyici uygun
ve etkili güvenceler sa�lamas�n� garanti etmelidir.

Söz konusu güvenceler, hak ehliyetinin
kullan�lmas�na ili�kin tedbirlerin ki�inin haklar�na,
iradesine ve tercihlerine sayg�l� olmas�n�, ç�kar

çat��mas�ndan ba��ms�z olmas�n�, ki�inin
iradesine haks�z bir müdahalede bulunmamas�n�,

ki�inin ko�ullar� bak�m�ndan ölçülü olmas�n� ve
bu ko�ullar� gözetmesini, mümkün olan en k�sa

sure için uygulanmas�n�, yetkili, ba��ms�z ve
tarafs�z bir merci veya yarg� organ� taraf�ndan

sürekli olarak gözden geçirilmesini sa�lamal�d�r.
Bu güvenceler, söz konusu tedbirlerin ki�inin

haklar�n� ve ç�karlar�n� etkiledi�i derecede ölçülü
olmal�d�r. 

5. Taraf Devletler, bu maddenin hükümleri
çerçevesinde, engellilerin mülk edinme veya

mirasa hak kazanma, mali i�lerini kontrol etme
ve banka kredilerine, ipoteklere ve di�er mali
kredilere eri�im bak�m�ndan e�it haklara sahip

olmas�n� sa�lamak için uygun ve etkili tüm
tedbirleri almal� ve engellilerin mülklerinden keyfi

olarak mahrum b�rak�lmamas�n� sa�lamal�d�r. 
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

KE D�LER iç gü dü sel ola rak a� r� y� giz ler ler. Bir
ke di ko lo ni sin de ha yat ta ka la bil mek için bu na
mec bur dur lar. Za y�f ve has ta gö rün mek ge rek yi -
ye cek bul ma ge rek se üre me ve nes lin de va m� n�
en gel le ye bi lir. Bu ne den le ke di ler in san lar gi bi a� -
r� la r� n� sü rek li ola rak be lirt mez ve gös ter mez ler ak -
si ne giz le me e�i li min de dir ler. Ke di sa hi bi ola rak
bir ke di nin a� r� s� n�n olup ol ma d� �� n� be lir li vü cut
i�a ret le ri ve dav ra n�� lar la an la ya bi lir si niz. Dav ra -
n�� lar de �i �ir, ag re sif ya da ak si ne da ha us lu dav -
ra na bi lir. Da ha ön ce yap ma d� �� ha re ket ve dav ra -
n�� la r� ser gi le ye bi lir. Ke di ler de a� r� du ru mun da
göz le nen dav ra n�� �e kil le ri;

1. Da ha az oyun oy na mak (ak ti vi te az l� ��),
2. �çi ne ka pa n�k l�k ve ha re ket et me de is tek siz -

lik,
3. Hu zur suz ve amaç s�z do la� mak, 
4. Ken di ni az te miz le mek,
5. Da ha az ye mek ve su tü ket mek,
6. Da ha faz la ya da da ha az uyu mak,
7. Fi zik sel te mas kur mak tan ka ç�n mak,
8. �n san la ra ve di �er hay van la ra kar �� ag res -

yon gös ter me ya da ar t��,
9. Kuy ru �u nu sü rek li ha re ket et ti re rek bir nok -

ta ya odak lan ma,
10. Ken di vü cu du nun bir

bö lü mü ne dik kat le uzun sü re
ya da be lir li ara l�k lar la bak -
mak,

11. Uza n�� ve ya t�� po zis -
yon la r� n� sü rek li de �i� tir mek
ya da nor mal ol ma yan bir po -
zis yon da din len me ye ça l�� -
mak,

12. Hiç bir ne den yok ken
h�r la mak ya da t�s la y�p ba ��r -
mak,

13. Da ha ön ce yap ma d� ��
yer le re id rar ve d�� k� s� n� yap -
mak,

14. �n san lar da ki ne ben zer dep re sif ve ac� do lu
as�k yüz ifa de si,

15. S�r t� n� kam bur la� t�r mak ya da kar n� n� içi ne
çe ke rek yü rü mek.

Yu ka r� da be lirt ti �im bul gu lar a� r� n�n lo ka li zas -
yo nu ve has ta l� ��n du ru mu na gö re fark l� l�k gös te -
rir. Bun la r�n tü mü nü bi ra ra da gör mek ge rek mez.
Bir ya da iki bul gu bi le ye ter li ola bi lir. Ör ne �in bir
ek lem ra hat s�z l� ��n da da ha az yü rü mek ve ha re ket
et mek is te yen bir ke di id rar ke se si il ti ha b�n da hu -
zur suz ca sü rek li do la� mak is te ye bi lir. So nuç ola -
rak ke di niz de yu ka r� da say d� ��m bul gu lar dan bir
ya da bir ka ç� n� gö rür se niz ve te ri ner he ki mi ni ze
da n� �a rak ke di ni zi  de tay l� bir mu aye ne den hat ta
ge rek li ise chek-up’dan (kan, id rar, rönt gen vb ile -
ri ta n� yön tem le ri) ge çir me ni zi öne ri rim. Hay va n� n� -
z� en iyi siz ta n� ya ca �� n�z dan ha re ket ve dav ra n�� -
la r�n da ki de tay la r� ve te ri ner he ki mi niz le de tay l�
ola rak pay la �a bi lir se niz te� hi sin çok da ha ça buk
ve do� ru bir �e kil de ko nu la ca �� n� unut ma y�n. Sa� -
l�k l� gün ler di le rim. 

DOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZ

KEDiLERDE
AĞRIYI ANLAMAK

EV CİLEV CİLEV CİLEV CİLEV CİLEV CİL

EN GEL S�Z BU LU� MA NOK TA SI

Aytaç Sedat KAVAL
(Veteriner Hekim
Cerrahi Uzmanı)
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● Arzu ��GÜZAR
GAZ� Mustafa Kemal Pa�a �lkö�retim

Okulu 3/B s�n�f� ö�rencileri, engelli
çocuklara akülü araba alabilmek için
toplad�klar� plastik mavi kapaklardan
deniz temal� büyük bir pano yapt�.

Okulun yak�nlar�nda yürüme engelli bir
ö�renci oldu�unu ö�renen 3/B s�n�f�

ö�rencileri, s�n�f ö�retmeni Bilsen
Y�lba�’�n yönlendirmesiyle,

arkada�lar�na akülü sandalye alabilmek
için mavi kapak toplamaya ba�lad�. Bu

kapaklar� her gün s�n�f panolar�na

yap��t�ran ö�renciler, daha sonra bu
kapaklardan bir resim yapmaya karar
verdi. Mavi kapaklarla deniz temas�n�

olu�turan ilkö�retim ö�rencileri, üzerine
de deniz canl�lar�n� ilave etti. Yapt�klar�
i�ten kendisi ve ö�rencileri ad�na gurur

duydu�unu söyleyen Bilsen Y�lba�,
“Bu tür bir motivasyon ö�rencilerin

kapak toplama isteklerini art�rd�. Hem
güzel bir panomuz oldu, hem de y�l

sonunda bu kapaklar� engelli ö�renciye
vererek onu mutlu etmeninin

heyecan�n� ya�ad�k” dedi. 

Yeni bilgilerle
yeni beslenme
CADDEBOSTAN Kültür Merkezi’nde (CKM) 19 Nisan

Per�embe günü Dr. Nilgün Eröztürk, yakla��k 100
ki�ilik izleyici kitlesine “Yeni Beslenme” yöntemlerini

anlatt�. Genelde al��kanl�klar�m�z ve geleneklerle
süregelen bilgilerle beslendi�imizi, ancak bunun
yanl�� oldu�unu söyleyen Dr. Eröztürk, “Do�ru

bildi�imiz beslenme bilgilerimizi gözden geçirmeliyiz.
Art�k bu konuya bilim el att� yeni bilgilerle yeni

beslenme süreci ba�lad�. Bu sa�l�kl� beslenme ile
alerjilere, romatizmal hastal�klara, obeziteye, diyabete

ve kalp-damar hastal�klar�na önceden dur
diyebilece�iz” dedi. Nilgün Eröztürk, Dünyan�n önde

gelen t�p fakültesi kliniklerinde  gerçekle�tirilen
bilimsel ara�t�rmalar sayesinde nas�l  daha sa�l�kl�

nesiller yeti�tirebilece�imizi de anlatt�. Etkinli�i
düzenleyen Caddebostan Gönüllüleri, Dr. Nilgün
Eröztürk’e, Kad�köy Belediyesi Gönüllü E�itim ve
Dan��ma Merkezi Yönetim Kurulu ve Meclis üyesi

Nurhan Kutman’a, Kad�köy Belediyesi Gönüllü
Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Ye�im Menderes’e,

CKM personeline ve kat�lanlara te�ekkür ettiler. 

FOSSEPTiK ÇUKURLARINA ISLAH
● Arzu ��GÜZAR

KADIKÖY Belediyesi Veteriner ��leri Müdürlü�ü ve Fen ��leri
Müdürlü�ü ile birlikte ortakla�a çalı�arak fosseptik çukurlarını

ıslah ediyor. Bu çalı�mada amaç; halk ve çevre sa�lı�ı için
daha uygun bir ortam sa�lamak. 8 ay boyunca devam edecek

olan çalı�ma kapsamında 100’e yakın fosseptik çukurunun
ıslah edilmesi hedefleniyor. Yetkililer, uzun yıllar önce
fosseptik çukurlarının kanalizasyona ba�lı oldu�unu

anımsatarak, “Ya�mur suları, pis su giderleri fosseptik
çukurlarında su birikmesine yol açıyor. Kapatılmamı� olan
fosseptik çukurları, sivrisinekler ve di�er ha�ereler için de
gözden uzak çok iyi barınma ve üreme ortamı sa�lıyor. Bu
fosseptik çukurları özellikle yaz aylarında pis kokuların da

yayılmasına neden oluyor. Biz de bu nedenle böyle bir
çalı�ma ba�lattık” dedi. Binalarında bu gibi fosseptik çukuru
olanlar Kadıköy Belediyesi Veteriner Müdürlü�ü Vektörlerle

Mücadele Birimi'ni 0 216 327 72 81 - 325 17 32 numaralı
telefonlarından arayabilir. 

Mavi kapaklardan deniz yaptılar
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Nike ve Türkiye Futbol Federasyonu
tarafından bu sene dördüncüsü organize

edilen Nike Halı Saha Ligi maçları 15
Mayıs’ta ba�ladı. 

Geçti�imiz yıllardan farklı olarak bu sene
Lise ve Üniversite kategorilerinde

düzenlenen,  Lise kategorisinde 71 ilden,
Üniversite kategorisinde 40 üniversiteden 

toplamda 30 bin sporcunun yer aldı�ı ligin
final maçları, 1 Temmuz’da �stanbul’da
yapılacak. Nike, TFF ve Üniversite
Rektörlükleri ile Sa�lık Kültür Spor Daire
Ba�kanlıkları i�birli�iyle düzenlenen
Üniversite kategorisinde ise 16-35 ya�
arasındaki ö�rencilerin maçları Türkiye
genelinde 52 ayrı halı sahada gerçekle�ecek.

Bos tan c�s por Ku lü bü ta ra f�n dan dü zen le nen
19 Ma y�s Genç lik ve Spor Bay ra m� Fut bol
Tur nu va s� ba� la d�. Bos tan c� sem tin de ki 23

Ni san, Bos tan c� Ata türk, Le man Ka ya, Me lih �s -
fen di yar, Hak k� De �er, Mus ta fa Mih ri ban Boy san
ile Koz ya ta �� �l kö� re tim Okul la r� n�n ka t� l� m�y la
dü zen le nen tur nu va, Ka d� köy Kay ma kam l� �� ve
Ka d� köy �l çe Mil li E�i tim Mü dür lü �ü’nün de kat -
k� la r�y la spor �en li �i ne dö nü� tü. 

Fut bol tur nu va s� n�n dü zen len me si ni sa� la -
yan Bos tan c�s por Ku lü bü Ba� ka n� Mus ta fa Pa la
ile Ter tip Ko mi te si Ba� ka n� �s ma il Ali ba� kat k� -
la r�n dan do la y� Ka d� köy Kay ma ka m� Ha san Ka -

ra han’a, Ka d� köy �l çe Mil li E�i tim Mü dü rü Fer -
�at Ayar’a, tur nu va ya ka t� l�m la r�y la des tek ve -
ren okul mü dür le ri ne ve ö� ret men le re te �ek kür
et ti. Bos tan c�s por Ku lü bü yap t� �� aç�k la ma da;
“Ku lüp ola rak 19 Ma y�s Genç lik ve Spor Bay -
ra m� haf ta s�n da bu et kin lik le ri, ge le cek y�l lar da
da ka l� c� ha le ge tir mek ar zu sun da y�z. Tur nu va -
ya ka t� lan be den e�i ti mi ö� ret men le ri nin de dü -
�ün ce ve öne ri le ri do� rul tu sun da bu tur nu va n�n
de vam et me si ni ar zu et mek te yiz. Bos tan c�s por
Ku lü bü’nün, tur nu va y� dü zen le me si nin amaç la -
r�n dan bi ri de genç ne sil le ri fut bo lu sev dir mek,
sa� l�k l� bir ne sil ye ti� tir mek tir” de di.

T.C.
KADIKÖY BELED�YES�

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

Konferans
Mehmet DEM�R 

“�ÇSEL L�DERL�K –Yürekten Yönetmek”
25 May�s 2012 Cuma  saat:19.00 – 21.00

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

�s tan bul Park’ta dü zen le nen 2012 FI A Av ru pa
Kam yon Ya r� �� �am pi yo na s�’n�n 13 Ma y�s Pa -
zar gü nü dü zen le nen �s tan bul aya ��n da (Is tan bul

Truck Ra cing by Re na ult Trucks) Man mar ka kam -
yo nu nu Go od ye ar las tik le ri üze rin de sü ren Joc hen
Hahn ilk za fe ri ni ka zan d�. 

Ne fes ke sen ya r�� la r� iz le yen se yir ci ler le bir -
lik te se zo na gör kem li bir �e kil de start ve ril di.
2012 se zo nu nun aç� l�� aya �� ve �am pi yo na kap -

sa m�n da Tür ki ye’de dü zen le nen ilk ya r�� ta Al -
man pi lot Joc hen Hahn �s tan bul’da ki dört ya r� ��n
dör dün de de da ma l� bay ra �� ilk s� ra da gör dü.
�kin ci li �i �s pan yol An to ni o Al ba ce te ka zan d�.
Bu so nuç la �tal ya’ya li der ola rak Al man Joc hen
Hahn gi de cek. �s tan bul Park, Av ru pa Kam yon
Ya r� �� �am pi yo na s� için kul la n� lan ve 2011 y� -
l�n da For mu la 1 ya r�� la r� na ev sa hip li �i ya pan iki
ya r�� pis tin den bi ri si ol du.

Z�RAAT Türkiye Kupas� final maç�nda
Bursaspor ile kar��la�an Fenerbahçe, ye�il

beyazl� ekibi 4-0 ma�lup ederek, 29 y�l sonra
Türkiye Kupas�’n�n sahibi oldu. 

50.’si düzenlenen Ziraat Türkiye Kupas�
finalinde Fenerbahçe ile Bursaspor Ankara 19
May�s Stad�’nda kar��la�t�. Rakibi kar��s�nda
etkili bir oyun ortaya koyan Sar� Kanaryalar�
galibiyete ta��yan golleri; 2. dakikada Caner

Erkin, 45. dakikada Cristian Baroni, 58.
dakikada Semih �entürk ile 77 dakikada Alex
de Souza kaydetti. Ziraat Türkiye Kupas�’n�

�imdiye kadar 1968, 1974, 1979, 1983
y�llar�nda olmak üzere toplam 4 kez kazanan
Fenerbahçe kupay� 5.kez müzesine götürdü.
50. Ziraat Türkiye Kupas�’n�, Türkiye Futbol

Federasyonu (TFF) Ba�kan� Y�ld�r�m
Demirören ile Ziraat Bankas� Genel Müdürü

Hüseyin Ayd�n’dan alan kaptan� Alex
platformdan inerek, arkada�lar�yla bas�n
mensuplar�na poz verdi. Daha sonra stat

hoparlöründen Fenerbahçe’nin 100. y�l mar��
çal�nd�. Ard�ndan futbolcular tribünlere

giderek, sevinçlerini taraftarlar�yla payla�t�.
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Pilates ile sa�l�kl�
zay�flay�n 

KGM Pilates E�itmeni Nurcan Bengin, bu hafta
özellikle han�mlar�n ilgiyle okuyaca��, zay�flama ve

beslenme üzerine bir yaz� kaleme ald�.
“Hem zay�flay�m hem de besleneyim ama
bunlar� yaparken de sa�l���m� gözeteyim”

diyorsan�z mutlaka okuyun.
� Öncelikle kendinize bir hedef kilo belirleyin.

Daha sonra ideal vücut a��rl���n�za
ula�maya ve korumaya çal���n. 

� S�k s�k azar azar besleniniz (3 ana ve 3 ara
olmak üzere 6 ö�ün �eklinde).

Ö�ünler aras� 2-3 saatten fazla olmamal�d�r.
� Ak�am yeme�inizi yatmadan

3-4 saat önce, son ara ö�ününüzü yatmadan
1,5-2 saat önce sonland�r�n.

� Günde mutlaka en az 1,5-3 lt su için.
� Küçük lokma al�n. Mümkün oldu�unca

iyi çi�neyiniz ve yava� yava� yiyerek
lokmalar�n tad�na var�n. 

� Beyaz ekmek yerine tam taneli tah�l ekme�i veya
light ekmek tercih edin.

� Zeytinya�� veya f�nd�k ya��n�, bitkisel
s�v�ya�lardan biri ile yar� yar�ya kar��t�r�p her

yemekte bu kar��m ya�� kullan�n. Ya�� yakmay�n.
K�ymal� ve etli yemeklere ya� eklemeyin.

� Hayvansal ve kat� ya�lar (margarin, tereya��,
iç ya��, kuyruk ya��) kullanmay�n. 

� K�zartma ve kavurma yerine �zgara,
ha�lama, bu�ulama, f�r�nda ve buharda

pi�irme yöntemlerini kullan�n.
� K�rm�z� et yerine beyaz eti tercih edin.
� Kabuklu yenilebilen sebze ve meyveleri

soymadan ve mevsiminde tüketin.
� Peynir, süt ve yo�urdu yar�m ya�l�

veya ya�s�z tercih edin. Böylece gereksiz
yere ya� alm�� olmazs�n�z.

� Fast food tarz� beslenmeden uzak durun.
� Alkollü içecekler, cola, gazoz ve haz�r meyve

sular�ndan uzak durun. 
� Günde 3-4 fincandan fazla çay, kahve, neskafe

tüketmeyin.
ÖDEM� ENGELLEMEK �Ç�N NELER

YAPMALIYIZ?
1- Su tüketiminizi art�rman�z, günde

2-2.5 lt su tüketmeniz, var olan
ödeminizi atmaya yard�mc� olur.

2- Kafein içeren içeceklerden uzak durun.
3- Sebze-meyve grubu besinleri mevsiminde,

dengeli �ekilde tüketin.
4- Günlük tuz tüketiminizi azalt�n. 

5- Günlük beslenme plan�n�zda, fazlas�yla bulunan
pirinç, beyaz makarna, beyaz ekmek, çay �ekeri ve

reçel-bal; ödem olu�mas�na neden olan
karbonhidrat kaynaklar�d�r. Bu yüzden bu tür

g�dalar� tüketirken dikkatli olun. 
6- Tuzlu ve tatl� her türlü haz�r g�dadan uzak durun.
7- Salamura-tur�u gibi tuzlu yiyecekleri tüketmeyin. 

8- Yiyecekleri tatland�rmak için baharat,
limon ve sirke tercih edin.

9-S�cak havalarda ve egzersiz günlerinizde
su tüketim miktar�n�z� artt�rn. 

10- Fazla kilolar�n�z�n da ödem yapaca��n�
unutmay�n. Bu konuda mutlaka bir

diyetisyenden destek al�n. 
11- Sa�l�kl� ve dengeli beslenmeyi bir

ya�am tarz� haline getirin.
12- Günde 8 saatten fazla uyumamaya, uykusuz

kalmamaya, stresten uzak durmaya özen gösterin.  
13- Günlük fiziksel aktivitenizi

Pilates yaparak artt�r�n.

Bostancıspor, spor kulübü olmanın yanı sıra semt gençli�ini
de kucaklayan bir turnuvanın mimarı oldu.

Barcelona'nın dünyaca
ünlü yıldızı Lionel Messi,
21 Haziran'da
Kolombiya'nın ba�kenti
Bogota'da oynanacak
yardım maçına
Fenerbahçe'nin
kaptanı Alex de
Souza'yı da
davet etti. 
Kar�ıla�mada
Messi'nin yanı
sıra
Barcelona'dan
Javier
Mascherano,
Dani Alves ve
Alexis
Sanchez, Atletico
Madrid'den Radamel
Falcao ile Godin de
forma giyecek.
Alex ile Messi'yi
aynı sahada
bulu�turacak
maçta iki takımın 
teknik
direktörlü�ünü Dunga
ile Atletico Madrid'in
hocası Simeone ya da Athletic Bilbao'yu
çalı�tıran Marcelo Bielsa yapacak. 

MESS�'N�N
ÇA�IRDI�I
D��ER
YILDIZLAR
-�spanya: Alves,
Sanchez,
Mascherano,
Falcao,
Godin

-�talya:
Diego
Forlan,
Julio
Cesar,
Diego

Milito, Robinho, Ezequiel
Lavezzi, Juan, Alvaro

Gonzalez
-Türkiye: Alex
-Portekiz: James Rodriguez
-Arjantin: Ariel Ortega, Gabriel Milito
-Fransa: Diego Lugano
-Almanya: Juan Arango
-Kolombiya: Giovanni Hernandez, John
Viafara.

Arjantin’in son yıllarda yeti�tirdi�i dünyaca ünlü futbol yıldızı, 21
Haziran'da Kolombiya’daki yardım maçına Alex'i de davet etti.

MESS�, ‘ALEXS�Z
OLMAZ’ DED�

KAMYON YARIŞLARI
İstanbul’dan geldi geçti

Bur sa Olim pik At le tizm Sa ha s�'nda 5-6
Ma y�s 2012 gün le rin de ya p� lan Nu rul -
lah �vak At ma lar K�� �am pi yo na s� ve

Ku lüp le ra ra s� Y�l d�z lar
At ma lar Li gi Fi nal Ya -
r�� la r�’nda FB’li Mil li
at le ti miz Hü se yin At� c�
gül le at ma da Olim pi yat
ba ra j� n� a� t�.

Spor cu, gül le at ma
bü yük er kek ler de
20.30 met re lik de re ce -
siy le Tür ki ye re ko ru
k� ra rak bi rin ci olur ken,
2012 Lon dra Olim pi yat
Oyun la r� B ba ra j� n� ge -
çe rek oyun la ra ka t�l ma ya hak ka zan d�. Ay r� ca
20 met re nin üze ri ne ç� kan ilk Türk at le ti ola rak
ta ri hi bir ba �a r� ya da ha im za at t�.

Da ha ön ce de Ku lüp spor cu la r�n dan Fa tih
Avan, Gül can M�n g�r, Ne vin Ya n�t, Ka ren Me -
lis Mey ve Bur cu Ay han, Olim pi yat ba raj de -

re ce le ri ni ge çe rek oyun -
la ra ka t�l ma hak k� el de
et mi� ti. Öte yan dan �am -
pi yo na da mü ca de le eden
di �er spor cu lar dan Emel
De re li genç ba yan lar gül -
le at ma da 16.50 met re ile
bi rin ci ve disk at ma da
44.06 met re ile ikin ci,
Be ri van �a kir genç ba -
yan lar ci rit at ma da 47.12
met re ile bi rin ci ol du.
Ay r� ca Em re Bas t� bü yük

er kek ler çe kiç at ma da 56.32 met rey le ve Tol -
ga han Ya vuz genç er kek ler çe kiç at ma da 64.69
met re ile üçün cü s� ra da yer al d�.

Milli Atletimiz Bile�ine
kuvvet HÜSEY�N ATICI 
FB’li milli atlet Hüseyin Atıcı, Nurullah �vak Atmalar Kı� �ampiyonası
ve Kulüplerarası Yıldızlar Final Yarı�ları’nda olimpiyat barajını a�tı.  

KUPA HASRETİ BİTTİ

ŞÖLEN GiBi TURNUVAŞÖLEN GiBi TURNUVAŞÖLEN GiBi TURNUVAŞÖLEN GiBi TURNUVAŞÖLEN GiBi TURNUVAŞÖLEN GiBi TURNUVA

NIKE HALI SAHA L�G� BA�LADI 
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Ad res: Hasanpa�a Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad.
No: 2 Kad�köy Belediyesi 4. Kat B Blok

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

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

� 18 - 24 MAYIS 2012
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