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�� Haberi 11. Sayfada

‘Nisvan’ isimli belgesel, mesleklerinde ilk
ve öncü 19 kad�n� beyazperdeye ta��yor.

Belgeselde, ilk kad�n sinema oyuncusundan ilk
kad�n avukata,  ilk kad�n cerrahtan ilk kad�n

belediye ba�kan�na dek pek çok alandaki öncü
kad�nlar�n ba�ar� dolu ya�am öyküleri anlat�l�yor.

19 öncü kad�n� konu alan resim sergisi de
15 Ocak'a dek Kad�köy'de ziyaret edilebilir. 

Asl� AYHAN
� Yazısı 8’de

�nal AYDINO�LU
� Yazısı 10’da

Murat KATO�LU
� Yazısı 6’da

Ara s�ra, güncel
meselelerin,

ya�ad���m�z veya
izledi�imiz olaylar�n
etkisinden s�yr�larak
�u yeryüzünde olup
bitenlere ‘ku� bak���’

göz atmak son
derece faydal�d�r. 

‘Yeni Y�ll’ yeni
ba�lang�çlar�

ça�r��t�rd���ndan,
bütün 31 Aral�k’lar
mesaj kayg�s�na

bulanm��t�r. 2012’yi
2013’e ba�lad���m�z
geçen hafta da yer

gök yeni y�l
mesajlar�yla doluydu. 

DÜNYANIN SiYASAL
FOTOĞRAFI: 2013

DEĞİŞTİRMEK

YENi YIL
ÖĞÜTLERi

İlanlarınız için
Gazete Kadıköy

nolu telefon numaralarından
ulaşabilirsiniz.

0 216 348 70 60
0 532 726 73 01 

Hayat�n�z� bilinçli bir
biçimde ya�ar,

gerçek anlamda
oldu�unuz gibi

olmaya
odaklan�rsan�z; hiçbir
�eyi, kendiniz dahil

hiç kimseyi
de�i�tirmeye
çal��mazs�n�z. 
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Kadıköy’de doğdu, Türkiye’ye yayılıyor
BUNDAN yakla�ık 3 yıl

önce, kapılarını
Kadıköylülere açan  Kozzy
Alı�veri� ve Kültür Merkezi,
yeni yıla yeniliklerle girdi.

AVM Müdürü Kumbasar ile
Kozzy’nin 2013 planlarını

konu�tuk.
� Haberi Sayfa 9’da

KÜLTÜR sanatın merkezi haline gelen
Kadıköy’ün en büyük eksi�i, alternatif

seslerin izleyiciyle bulu�aca�ı bir konser
mekânıydı ancak o eksik de 11 Ocak’ta

açılacak KadıköySahne’yle tamamlanıyor!
� Haberi Sayfa 6’da

KADIKÖY Kültür Sanat
Derne�i (KSSD)

tarafından düzenlenen
‘2012 �iir, Güfte ve

Foto�raf Yarı�ması’nda
dereceye giren eserlerin

sahipleri törenle
ödüllerini aldı.

� Haberi Sayfa 2’de

Kadıköy’ün ilk konser mekânı
KadıköySahne açılıyor!
Kadıköy’ün ilk konser mekânı
KadıköySahne açılıyor!
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Kadıköy’ün ilk konser mekânı
KadıköySahne açılıyor!
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Üç yıldır iki haftada bir 
Sanat Kütüphanesi’nde

biraraya gelen kitapseverler,
edebiyat profesörü Didem

Uslu’nun yönetiminde okudukları
kitapları tartı�ıyor, iyi bir edebiyat

okuru olma yolunda emin
adımlarla ilerliyorlar… 

Yeterli ön duyuru ve etüt
yapmadan Ba�dat Caddesi'ne
bisiklet yolu in�a eden �stanbul

Büyük�ehir Belediyesi, 1 gün bile
dolmadan bu yolu iptal etti.

Gerekçe ise ‘trafi�in s�k��mas�...’
Bisiklet yolunun kald�r�lmas�na

kar�� eylem yapan ‘Bisiklet
Yoluna Sahip Ç�k’ adl� sivil

bisiklet hareketinin sözcüsü Engin
Ertekin, ‘�ikâyet gelince �BB her

�eyi apar topar kald�rd� ama trafik
yine ayn�yd�! Cadde’deki trafik

s�k���kl���n�n nedeni bisiklet yolu
de�il, yola park eden araçlar, her
kö�e ba��n� durak gibi kullanan

taksiler, her yerde indirme-
bindirme yapan dolmu�lar ve tüm
bunlara y�llard�r göz yuman trafik
polisidir’ diye konu�uyor. Engin

Ertekin bisiklet yoluna sahip
ç�kmak için her pazar 14:00’te
Göztepe Park� önünde eylem

yapmay� kararl�l�kla
sürdüreceklerini vurguluyor.

Okuma Atölyesi’yle kitabın
‘YALNIZLIĞINI’ AŞIYORLAR

KKSD’nin yarışması sonuçlandı

�� Haberi 7. Sayfada

Adını tarihe yazdıran
ÖNCÜ KADINLAR...

KELEBEK OMURLU
BiSiKLET YOLU!

KELEBEK OMURLU
BiSiKLET YOLU!

KELEBEK OMURLU
BiSiKLET YOLU!

KELEBEK OMURLU
BiSiKLET YOLU!

KELEBEK OMURLU
BiSiKLET YOLU!

KELEBEK OMURLU
BiSiKLET YOLU!

İKİ FOTOĞRAF ARASINDAKİ FARKI BULUN!
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● Bü�ra TANRITANIR

Ka d� köy Kül tür Sa nat Der ne �i (KKSD) ta ra f�n -
dan org na ni ze edi len “Ka d� köy” ko nu lu �i ir,
güf te ve fo to� raf ya r�� ma la r�n da de re ce ye gi -

ren le re ödül le ri, Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi’nde
(CKM) 28 Ara l�k Cu ma gü nü dü zen le nen tö ren le ve -
ril di. 

Der nek Ba� ka n� �nal Ay d� no� lu aç� l�� ta yap t� ��
ko nu� ma da; “Der ne �i miz 2006 y� l�n da bü yük mü -
zik ada m� Or ge ne ral Ay taç Yal man’�n ba� kan l� -
��n da, Ulus la ra ra s� Ma vi Mar t� Gi tar Fes ti va li’ni
or ga ni ze et mek üze re ku rul du” di ye ko nu� tu. Ay -
d� no� lu, söz le ri ni söy le sür dür dü:

“Dün ya dan ve Tür ki ye’den ta n�n m�� gi tar sa -
nat ç� la r� n�n bu lu� tu �u fes ti val, ba s�n ve gi tar dün -
ya s�n da bü yük il gi gör dü. Fes ti va lin ya n� s� ra bir -
çok sa nat et kin li �i or ga ni ze et tik. Or ge ne ral Ay taç
Yal man’�n i� le ri ne de ni ile ay r�l ma s�n dan son ra
ba� kan l� �� üst len dim. Bü yük Ku lüp Kon ser le ri ile
der ne �i miz se si ni du yur ma ya de vam et ti. Yö ne tim
Ku ru lu muz, de �i �en dün ya m�z da bil gi sa ya r�n ile ti -
�im de ki bü yük öne mi ni göz önü ne ola rak, fa ali yet -
le ri mi zi in ter net üze ri ne ta �� ma ya ka rar ver di. Bu
ne den le Ka d� köy’ü be tim le yen ‘Ka d� köy’ ko nu lu
ya r�� ma la r� m� z� in ter net üze rin den aç t�k. Çok sa y� -
da eser ara s�n dan de �er li jü ri üye le ri miz ta ra f�n dan
ilk üç de re ce ve man si yon la r� m�z be lir len di. Ta� -
ya p�’n�n kat k� la r� ile 2 bin adet an� ki ta b� ba s�l d�.

Ya r�� ma da bi rin ci olan la ra tam, ikin ci le re ya r�m,
üçün cü le re çey rek al t�n ödül le ri yi ne Ta� ya p�
spon sor lu �un da ve ri li yor. Bun dan son ra da, sa nat
et kin lik le ri mi ze ve ya r�� ma la r� m� za de vam ede ce -
�iz.” Prog ram su nu mu nu, KKSD Sek re te ri Av.
Ba ha d�r Gü rer yap t�. Aç� l�� ko nu� ma s�n dan son ra
rock sa nat ç� s� ve KKSD Yö ne tim Ku ru lu Üye si
Vec di Yü ca lan bir kon ser ver di. Kon se rin ar d�n dan
bi rin ci olan �i ir ve güf te sa hip le ri eser le ri ni oku du.
Jü ri üye le ri Ah met Sel çuk �l kan, Ali Te kin tü re,

Vu ral �a hin ve Gö nül �en ile Mü cel la Pak de mir de
ken di �i ir le rin den ör nek ler sun du lar. Ödül tö re ni -
nin ar d�n dan ya r�� ma ya ka t� lan eser ler den olu �an
ser gi nin aç� l� ��, Ka d� köy Hil ton Do ub let re e’nin ik -
ra m� ile ya p�l d�. Ard�ndan kazananlara ödülleri
verildi. Gazete Kad�köy’e de yar��maya verdi�i
destek nedeniyle te�ekkür belgesi sunuldu.

� KA ZA NAN LAR
De �er len dir me ler so nu cu ka za nan lar da �öy le

s� ra lan d�:

� �� �R YA RI� MA SI:
� Bi rin ci: Mi ya ser Gül �en “Gü zel Ka d� köy”
� �kin ci: Ni hat Mal koç “Ka d� köy �eh ren gi zi”
� Üçün cü: Ev ren Öz can “Khal fa be”
� Man si yon lar: Ha le nur Kor “Ka d� köy’de Geç -
mi� Za ma na Yol cu luk”, Se rap Öz “Ka d� köy’ü
Sev mek”, Ne dim Uçar “Ka d� köy”

� FO TO� RAF YA RI� MA SI:
� Bi rin ci: Ah met K� l�nç
� �kin ci: Kut lu Al tay Ko ca ova
� Üçün cü: Cü neyt Çe lik
� Man si yon lar: Kut lu Al tay Ko ca ova

� GÜF TE YA RI� MA SI:
� Birin ci: Ha ni fe Ata kal “Ka d� köy”
� �kin ci: Ha san Ce mil �en se ver “Ka d� köy -
lü Bir Es me re Vu rul dum”
� Üçün cü: Se fer Yü rük “Ka d� köy lü Ol say -
d�m”
� Man si yon lar: Se rap Öz “Ka d� köy’e Öv gü”

� SE Ç� C� KU RUL LAR
� �i ir Se çi ci Ku ru lu: Ta r�k Gü ner sel (Ku rul Ba� -
ka n�), Sa mi De rin tu na, Mü cel la Pak de mir, Ha lil
�b ra him Öz can, Ni hat Ate� 
� Fo to� raf Se çi ci Ku ru lu: Er sin Alok (Ku rul Ba� -
ka n�), Si may Bo dur, Y�l maz Bu lut, Özer Kam bu -
ro� lu,  Or han Ö�ü cü, Cen giz So la ko� lu 
� Güf te Se çi ci Ku ru lu:

Vu ral �a hin (Ku rul Ba� ka n�), A� k�n Tu na, Ah -
met Sel çuk �l kan, Ali Te kin tü re, Gö nül �en
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KKSD’nin yarışması sonuçlandıKKSD’nin yarışması sonuçlandıKKSD’nin yarışması sonuçlandıKKSD’nin yarışması sonuçlandıKKSD’nin yarışması sonuçlandıKKSD’nin yarışması sonuçlandı
Şefin Tavsiyesi

‘ALT O’
�EF�N Tavsiyesi Oyuncuları, yeni yıla

yeni bir oyunla giriyor; “Alt O”.
“Yalnızlık meslek ayırt etmiyor.

Hepimiz yalnızlıkta çift vardiya i�çiyiz!
O halde gelin, yalnızlı�ı evde bırakın
çünkü Alt O’ya davetlisiniz!” diyorlar. 

Ezgi Gizem Gülümser’in yazıp-
oynadı�ı, Seda Tansuker Selçuk’un

dramaturjisini yapıp-yönetti�i “Alt O”,
�efin Tavsiyesi Oyuncuları tarafından
2013-2014 sezonunda, 6 Ocak 2013

saat 20.00’den itibaren ocak ayı
boyunca her pazar aynı saatte
Taksim Rumeli Han’da bulunan

Factory Music & Art Performance
Club’da seyirciyle bulu�uyor. “Taksim

uzak, sadece Kadıköy’e gelirim”
diyenler için ise oyun, Anadolu
yakasında 12 Ocak 2013 saat

20.30’da Öykü Sahne’de
sahnelenecek.    

Öykü Sahne, Bahariye Caddesi
Sakızgülü Sokak No:29’da. 

www.stoyunculari.com

Kadıköy Kültür Sanat Derne�i (KSSD) tarafından düzenlenen ‘2012
�iir, Güfte ve Foto�raf Yarı�ması’nda dereceye giren eserlerin

sahipleri törenle ödüllerini aldı.

KKSD’nin yarışması sonuçlandı
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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

FiR 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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CHP �s tan bul Mil let ve ki li,
Ka d� köy lü Ka dir Gök men
Ö�üt, TBMM’ne Ba� ba kan

Re cep Tay yip Er do �an ta ra f�n dan
ya n�t lan ma s� ta le biy le so ru öner -
ge si sun du. 

Öner ge de, Hay dar pa �a Ga r� ile
Ka d� köy Mey da n� ve Çev re si Ko -
ru ma Amaç l� Na z�m �mar Pla n�
se be biy le �s tan bul Bü yük �e hir Be -
le di ye si ile Ka d� köy Be le di ye si
ara s�n da ya �a nan tar t�� ma la -
r�n ka mu oyu ta ra f�n dan
da bi lin di �i an�m sa t� -
la rak, plan da ta ri hi
Hay dar pa �a Ga -
r�’n�n gar, kül tü -
rel te sis, ko nak -
la ma ala n� ola -
rak dü zen len -
me si nin ön gö -
rül dü �ü, ha li -
ha z�r da Ata türk
An� t�'n�n bu lun -
du �u ala n�n da
fu ar, pa na y�r ve
fes ti val ala n� ola rak
ay r�l d� �� vur gu lan d�.
Öner ge de, �u so ru la ra yer
ve ril di:

� Hay dar pa �a Ga r�’n�n he men ar -

ka s�n da ki ala n�n ta ma m� tu rizm ve
ko nak la ma te si si için ay r�l m�� ken,
ne den ga ra bir ko nak la ma te si si da ha
ya p�l ma s� plan lan mak ta d�r?

� Plan ha yat ge çip Hay dar pa �a
Ga r� ko nak la ma te si si ne dö nü� tü rül -
dü �ü tak dir de ga r�n ta ri hi do ku su  ve
i� le vi nin mu ha fa za edil me si müm -
kün ola cak m� d�r?

� �s tan bul Bü yük �e hir Be le di ye -
si yet ki li le ri mey dan da ki Ata türk

An� t�’na do ku nul ma ya ca �� na
yö ne lik aç�k la ma lar yap -

m�� t�r. Ata türk An� t�
ko ru na cak sa ne den

an� t�n bu lun du �u
alan için  fu ar, pa -
na y�r ve fes ti val
ala n� dü zen le -
me si ya p�l m�� -
t�r?

� Plan da da
gö rül dü �ü üze re

�S K� ve �S PARK
gi bi fu ar ve ya pa -

na y�r ya p� la bi le cek
ba� ka alan lar var ken,

il çe mey da n� n�n i� le vi ni
yi tir me si ne ve or ta dan kal d� -

r�l ma s� na yö ne lik bir imar pla n�
ha z�r lan ma s� n�n ge rek çe si ne dir?

Tartı�ma koparan
Haydarpa�a ve Kadıköy

planını Meclis gündemine
ta�ıyan CHP �stanbul

Milletvekili Kadir Gökmen
Ö�üt, ‘Haydarpa�a'nın tarihi
dokusu korunacak mı?’ ve
‘Atatürk Anıtı kalkacak mı?’

sorularını sordu.

iLAN (�sim de�i�ikli�i)

iLAN (�sim de�i�ikli�i)

T.C. 
KADIKÖY 

6. ASL�YE HUKUK MAHKEMES�

ESAS NO: 2012-824
KARAR NO: 2012-404

�LAN
KADIKÖY 6. ASL�YE HUKUK

MAHKEMES�’NDEN
Mahkememizce verilen

19/12/2012 gün, 2012/824 Esas,
2012/404 karar say�l� ilam� ile talebi

KABULÜNE,
Mardin �li, K�z�ltepe �lçesi, Tuzla

Mah.-Köyü, Cilt no: 95, Hane
No:3’de nüfusa kay�tl�, Hüseyin ve

Sadiye’den olma, Melho
02/01/1949  do�.lu TC kimlik nolu
35168038992 olan talep edenin
TURGUT AYGÜN olan isim ve
soyad�n�n EKREM �AN�O�LU
olarak DE���T�R�LMES�NE, 
De�i�ikli�in gazete ile ilan�na,

T.M.Knun 27. maddesi uyar�nca
ilan olunur. 28/12/2012

YAZI ��LER� MÜDÜRÜ 69478

Kadıköy planını Meclis’e sordu

Roboski için adalet istediler
HALKLARIN Demokratik

Kongresi (HDK) Kadıköy �lçe
Meclisi, 28 Aralık 2011’de

�ırnak’ın Uludere ilçesine ba�lı
Roboskî köyünde, üzerlerine
ya�dırılan bombalar sonucu
ya�amını yitiren 34 köylüyü,

katliamın birinci yıldönümünde
andı. Moda havuzda toplanan

HDK’liler, “Roboski’nin
üzerinden bir yıl geçti. Devlet
özür dileyecek. Sorumlular
yargılanacak” yazılı pankart

açtı. Burada hazırladıkları kısa
tiyatroyu sunan HDK’liler daha
sonra yürüyü�e geçti. Yürüyü�
boyunca “Roboskî’yi unutma

unutturma”, “Ya�asın halkların
karde�li�i” sloganlarını atan

kitle, Kadıköy �skele
Meydanı’na geldi. Yürüyü�

sırasında üzerinde katliamda
öldürülen 34 ki�inin isminin

ve ya�ının yazılı oldu�u
simgesel tabutlar ta�ındı.

HDK’liler Roboskî’de
ya�amını yitirenler için

bir dakikalık saygı
duru�unda bulundu.

Müzisyen �kbal
Kaynar söyledi�i

türkülerle katliamda
ya�amını yitirenleri

anarken, HDK heyeti
ile birlikte

Roboski’ye giden
Kadir Akın katliamı

kınayan bir

konu�ma yaptı. HDK Kadıköy
Meclisi adına açıklama yapan

�lknur Melengeç katliamın
sorumlularının halen gizli

oldu�unu belirterek, “Öfkemiz
sıkılı bir yumruk gibi

bo�azımızda dü�ümleniyor. O
günden beri Roboskî bu ülkede

‘adalet’ arayı�ının, e�it ve
özgür bir ülkede beraber

ya�amanın simgesi haline
geldi” dedi. Melengeç, “Sava�

de�il, Kürt halkının haklı
taleplerinin kar�ılandı�ı bir barı�
ve demokratik çözüm istiyoruz.

Roboskî katliamının yıl
dönümünde ülkenin dört bir

yanında bunun için haykırıyoruz:
Katliamı unutmayaca�ız

unutturulmasına müsaade
etmeyece�iz. Edirne’den Van’a
adalet arayı�ı katiller bulunana

kadar devam edecek” diye
konu�tu. Açıklamadan sonra
katliamı anlatan tiyatro oyunu
burada da oynandı. Oyunun
ardından eylem sona erdi.

HDK
Kadıköy Meclisi,
yaptı�ı eylemle

Roboskî katliamında
ya�amını yitirenleri andı,
katliamın sorumlularının

yargılanmasını istedi.

KADIKÖY 6. ASLİYE HUKUK
MAHKEMESİ’NDEN 

Mahkememize verilen
12/12/2012 gün 2012/1012 Esas,

2012/391 karar say�l� ilam� ile
talebin KABULÜ’ne,

Mardin ili, Midyat ilçesi, Toptepe
Mah.-Köyü, Cilt No.55, Hane

No.38'de kay�tl�, Yusuf ve
Fatime’den olma, 

Midyat- 17/07/1985 do�umlu,
26099348786 T.C. Kimlik nolu
talep edenin nüfus kay�tlar�nda
(MÜSLÜM) olarak kaydedilen

isminin (ÇINAR) olarak
de�i�tirilmesine,

De�i�ikli�in gazete ile ilan�na,
T.M.K. nun 27. maddesi uyar�nca

ilan olunur. 3/12/2012
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Ö
z can Sön mez yö ne ti min de ki Ka d� köy
Be le di ye si “A Cap pel la” Oda Ko ro su,
13 Ara l�k Per �em be gü nü Cad de bos tan

Kül tür Mer ke zi’nde (CKM) ba �a r� l� bir kon ser
ver di.

Bul ga ris tan l� Sop ra no Le man Ça l�� kan ile
Bur sa Dev let Sen fo ni Or kes tra s� so list sa nat ç� -
s� Sa fi naz Ol cay (Vi yo la)  da ge ce ye ko nuk sa -
nat ç� ola rak ka t�l d� lar ve bü yük be �e ni ka zan -
d� lar. Sop ra no Pe lin �an’�n da so lo ola rak yer

al d� �� ge ce de, iz le yi ci ler be �e ni le ri ni al k�� lar -
la ifa de et ti ler. Ge ce ye ka t� lan Ka d� köy Be le -
di ye si Gö nül lü Mer ke zi Yö ne tim Ku ru lu Üye -
si ve Kül tür Sa nat So rum lu su Ne si be Mü se vi -
to� lu,  �ef Öz can Sön mez’i ve ko ro ele man la -
r� n� kut lar ken “Ko ro muz ile gu rur du yu yo ruz,
mü zik se ver le ri ko ro mu za ka t�l ma ya bek li yo -
ruz” de di. 

� 2008 YI LIN DA KU RUL DU
Ka d� köy Be le di ye si  “A Cap pel la” Oda

Ko ro su; 2008 y� l�n da Ka -
d� köy Be le di ye si Mü zik
Gö nül lü le ri bün ye sin de
�ef Öz can Sön mez ve
Ne si be Mü se vi to �u ta ra -
f�n dan ku rul du. Sof ya
Mü zik Aka de mi si me zu -
nu olan ve ha len Mar ma -
ra Üni ver si te si Gü zel Sa -
nat lar Fa kül te si Mü zik
bö lü mün de ö� re tim gö -
rev li si olan Öz can Sön -
mez, 4 y�l ön ce kur du �u
ko ro su ile CKM ve Sü -
rey ya Ope ra s� gi bi bir çok
sa lon da kon ser ler ver di.

An tal ya’da dü zen le nen Ulus la ra ra s� Ko ro ya -
r�� ma s�n da bir çok dal da ödül al d�. Ko ro su ile
ül ke mi zi dün ya n�n bir çok ül ke sin de de tem sil
eden Sön mez, Ma y�s ay�n da Var na Ko ro lar
Fes ti va li’ne ko ro su ile da vet edil di. Ko ro, ça -
l�� ma la r� n� Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi Ka d� -
köy Be le di ye si Mü zik Gö nül lü le ri oda s�n da
sür dü rü yor. Ko ro ya ka t�l mak is te yen ler “0533
545 28 22” no lu te le fon dan Öz can Sön mez’e
ula �a bi lir ler.

HABER4 4 - 10 OCAK 2013

KADIKÖY BELEDİYESİ
GÖNÜLLÜLERİ

HAFTALIK ETK�NL�K PROGRAMI
Ba�vuru Tel: 0216 346 57 57 / 4 - 13 OCAK 2013 

KONFERANS, SEM‹NER, SÖYLE�‹ ve PANEL

ORGAN BA�I�I
HAYAT KURTARIR
 Nefrolog Dr. Hülya

Ergin Karaday�,
MÜ �lahiyat Fakültesi
Prof. Dr. Vecdi Akyüz,
Avukat Sunay Aky�ld�z,

Organ Nakli Koord.
Tülay Özgezer

Tarih: 04.01.2013
Cuma

Saat: 14.00
Yer: Halis Kurtça Kültür

Merkezi
Düzenleyen:

Merdivenköy-Bostanc�
Gönüllü Evleri i�birli�i

ile
D�YABET Uzm. Dr.
Enver Göncüo�lu
Tarih: 04.01.2013

Cuma
Saat: 14:00

Yer: Osmana�a
Gönüllü Evi
Düzenleyen:

Osmana�a Gönüllüleri
KANLI DÜ�ÜN

T�YATRO OYUNU
Tarih: 07.01.2013

Pazartesi
Saat: 20:00

Yer: Bar�� Manço
Kültür Merkezi
Düzenleyen:

Tiyatro Gönüllüleri
AYNAYLA DE����M

DÖNÜ�ÜM
Ya�am Koçu Ufuk

Tu�utlu
Tarih: 08.01.2012 Sal�

Saat: 13:30
Yer: Zühtüpa�a

Gönüllü Evi
Düzenleyen:

Zühtüpa�a Gönüllüleri
HO� GELD�N 2013

Tarih: 08.01.2013 Sal�
Saat: 14:00

Yer: Ac�badem
Gönüllü Evi

Düzenleyen: Ac�badem
Gönüllüleri

BEY�N MUC�ZELER�
NLP Uzman, Sosyolog

Nedim Güzel
Tarih: 08.01.2013 Sal�

Saat: 14.00
Yer: Caddebostan

Kültür Merkezi
Düzenleyen: Erenköy

Gönüllüleri
ALZHE�MER

HASTALI�ININ
HUKUKSAL

BOYUTU VE YEN�
YASAL

DÜZENLEMELER
Prof. Dr. Mehmet �evki

Sözen
Tarih: 08.01.2013 Sal�

Saat: 14:00
Yer: Halis Kurtça Kültür

Merkezi
Düzenleyen:
Merdivenköy
Gönüllüleri

TOPLUMDA
MAHALLE BASKISI

VE ��DDET
Tarih: 08.01.2013 Sal�

Saat: 14:00
Yer: Rasimpa�a

Gönüllü Evi
Düzenleyen:

Rasimpa�a Gönüllüleri
A�LE �Ç� �LET���M

�leti�im Prof. Günseli
Malkoç

Tarih: 09.01.2013
Çar�amba
Saat: 14:00

Yer: Fenerbahçe Mah.
Gönüllü Evi
Düzenleyen:

Fenerbahçe Mah.
Gönüllüleri

ALTAN AKI�IK �LE
���RL� SOHBET

Tiyatro ve Sinema
Sanatç�s� 

Altan Ak���k  
Tarih: 09.01.2013

Çar�amba
Saat: 20.00

Yer: Halis Kurtça Kültür
Merkezi

Düzenleyen:
Merdivenköy
Gönüllüleri

POZ�T�F DÜ�ÜNCE
NLP Uzman, Ya�am
Koçu Banu Gökçül
Tarih: 10.01.2013

Per�embe
Saat: 14:00

Yer: Caddebostan
Kültür Merkezi B

Salonu
Düzenleyen: Bostanc�

Gönüllü Evi
ALZHE�MER �LE

YA�AMAK
Prof. Dr Türker �ahiner

Tarih: 10.01.2013
Per�embe
Saat: 14.00

Yer: Kad�köy
Belediyesi Brifing

Salonu
Düzenleyen: Kad�köy

Belediyesi
KALP HASTALIKLARI

VE KORUMA
YÖNTEMLER�

Prof Dr. Filiz Ersel
Tüzün

Tarih: 10.01.2013
Per�embe
Saat: 14.00

Yer: Sahray�cedid
Defne Park Gönüllü Evi

Düzenleyen:
Sahray�cedid
Gönüllü Evi

5 SES 5 SAZ
Sitare Giley, Neslihan
Kuzu, Mine Tükeler,

Fato� Erdem,
�ener Bozok TRT

Sanatç�s� Hayri Pek�en
ve ö�rencileri

Tarih: 10.01.2013
Per�embe
Saat: 20.00

Yer: Caddebostan
Kültür Merkezi A

Salonu
Düzenleyen: Müzik

Gönüllüleri
Yap�m Yönetim:

Nesibe Musevito�lu

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

SAH�PLENMEK, DOSTLUKLARIN KURULMASINI
�STEYEN BOSTANCI SAK�NLER�N�

ARAMIZA  KATILMAYA

Bilgi için Bostanc� Gönüllü Evi’ne 
çay içmeye davet ediyoruz.
�LET���M: 0216 361 30 88

Adres: Bostanc� Mahallesi Bahçeler Aras� Sokak 
Zab�ta Karakolu Yan� no:4 Bostanc�

www.kadikoybelediyesigonulluleri.com

DAVET EDiYORUZ

BU SAYFA KADIKÖY BELEDiYESi GÖNÜLLÜLERi TARAFINDAN HAZIRLANMAKTADIR.

Ku an tum Uya n��, bir yön len -
dir me nin is mi. Dün ya m�z -
da ya �a nan ka os lar ha ya t� -

m� z� bir yay gi bi ge ri yor, bun dan
ç� k�� sa n�l d� �� ka dar ko lay de �il.
Çün kü bu kao sa kar �� çö züm üret -
mek ye ri ne di renç gös te ri yo ruz bu
da se bep ol du �u muz ve ya�a d� �� -
m�z ger gin li �i için den ç� k�l maz bir
ha le ge ti ri yor. Ye ni ça �� fark edip,
kav ra ma ya ve ener ji si ne ayak uy -
dur ma ya mec bu ruz. Ak si hal de
so run lar ve de �i �im ler ki �i le ri sar -
ma l� yor ve için den ç� k� la maz bir
ha le ge ti ri yor. Bu ka ram sar olu -
�um dan ç� k�� için Ku an tum Uya -
n�� dev re ye gi ri yor. Ken di mi zi ta -
n� ma m� za, di renç gös ter me ye ri ne
uyum sa� la ma m� za, me se le le re
da ha ak�l c� bir yak la ��m la çö züm
üret me mi ze ve de dün ya m� z� ya �a -
na bi lir ha le ge tir me mi ze ola nak
sa� l� yor. 13 Ara l�k Per �em be gü nü
de Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi B
Sa lo nu’nda ko nuy la il gi li bir et -
kin lik var d�. Ya �am Ko çu Ufuk

Tu �ut lu ile asis ta n� Ay �e Oku tan
bu ko nu da mi sa fir le ri ay d�n la t�p
on la ra ç� k�� yol la r� sun du lar. Din -
le yi ci ler, prob lem ler le yüz le �ip
ka ram sar l� �a ka p�l ma la r� n�n ar d�n -
dan çö züm le ri özüm se yip, da ha

ya �a na bi lir dün ya n�n ka p� la r�n dan
içe ri gir di ler. Bu et kin lik, 110 da -
vet li ve Cad de bos tan Gö nül lü le ri
yö ne ti mi nin or tak la �a ola rak ger -
çek le� tir di �i 2012 y� l� n�n son et -
kin li �iy di. Ye ni y�l da da ba� ka et -

kin lik ler de be ra ber ol ma y� di le yen
Gö nül lü ler, “Bi zi yal n�z b� rak ma -
yan iz le yi ci le ri mi ze, CKM yö ne ti -
mi ne, Ka d� köy Gö nül lü Mer ke -
zi’ne ve Ka d� köy Be le di ye si’ne
çok te �ek kür ede riz” de di ler.

CKM’de ‘Kuantum Uyanış’ etkinliği

Fe ner yo lu Gö nül lü le ri ve Ka d� köy sa kin -
le ri, 15 Ara l�k Cu mar te si gü nü Fe ner yo lu
Gö nül lü Evi’nde “Sa nat, bi lim ve fel se fe -

de kla sik, mo dern ve post mo dern” ko nu lu
gör sel kon fe ransta birara ya gel di.  

Yo �un il gi gö ren bu su num da kla sik, mo -
dern ve post mo dern dö nem le rin ger çek lik an -
la y�� la r� ve dün ya gö rü� le ri pay la ��l d�. Özel lik -
le post mo dern fel se fe nin kav ram la r� n� tar t�� -
mak, tüm ka t� l�m c� lar da dün ya ger çek li �i ile
il gi li ye ni bir ba k�� aç� s� n�n olu� ma s� n� sa� la d�.

Fe ner yo lu Gö nül lü Ba� ka n� Ni hal Ek mek çi o� -
lu’nun, ko nu� ma c� Doç. Dr. Ha luk Berk men’e
Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz türk ad� -
na te �ek kür bel ge si ver me si ile se mi ner so na
er di. 

Her ay�n 3. cu mar te si gü nü 14:00-16:00 sa -
at ara l� ��n da ya p� lan ve 2 bö lüm den olu �an se -
mi ner di zi si ile il gi li  su num lar Doç. Dr. Ha luk
Berk men ta ra f�n dan  ya p� l� yor.    19 Ocak 2013
ta ri hin de ya p� la cak olan ge le cek gör sel su nu -
nun te ma s� ise “in san ve ev ren”. Kla sik, mo -

dern ve post mo dern dö nem ler de ki in san la r�n
ev ren an la y�� ve ta n�m la r� n�n ele al� na ca �� bi -
lim ve sa nat içe rik li su num da do �u ve ba t�
dün ya gö rü� le ri nin fark l� yön le ri ör nek ler le
pay la �� la cak.

� TA SAV VUF KON SE R� VE
SE MA ZEN GÖS TE R� S�

Fe ner yo lu Gö nül lü le ri ta ra f�n dan 11 Ara l�k
Sa l� gü nü sa at 14:00’de Cad de bos tan Kül tür
Mer ke zi’n de Mev la na Haf ta s� ne de niy le ta sav -
vu fi aç�k la ma l� ta sav vuf kon se ri ve se ma zen

gös te ri si dü zen len di. 
2 bö lüm ha lin de su nu lan et kin lik, Fe ner yo -

lu Gö nül lü Ba� ka n� Ni hal Ek mek çi o� lu’nun
aç� l�� ko nu� ma s� ile ba� la d�.

Ko ro �e fi Os man Ak su yö ne ti min de ve ri -
len kon ser de,  ta sav vu fi aç�k la ma lar Meh met
�e rif Ça tal ka ya ta ra f�n dan ya p�l d�. Se mi ha �a -
kir Hu zur Evi’nden ge ti ri len bir grup ya� l� n�n
da a��r lan d� �� ve yo �un ka t� l� m�n ol du �u et -
kin lik son ra s� ka t� l�m c� lar te �ek kür le ri ni ifa de
ede rek sa lon dan ay r�l d� lar.

Klasik düşünceden modern düşünceye semineri

SEVG� ve ho�görü felsefesi olan Mevlana
Haftası dolayısıyla, Mevlana E�itim ve Kültür
Derne�i Yönetim Kurulu Ba�kanı Abdülhamit

Çakmut tecrübe, bilgi birikimini Bostancı
Gönüllüleri’yle payla�mak için Gönüllü Evi’ne

geldi. Çakmut, 15 yıllık ho�görü ve
deneyimlerini Gönüllüler ile payla�tı. Gönüllü

Evi Ba�kanı Tunay Soydan Küçük’ün
konu�masının ardından üyeler Ahmet Polat ve

Mustafa Yılmaz okudukları �iirlerle etkinli�e
renk kattılar. Galata Mevlevihanesi’nden
semazen Aydın Ya�lıcı da mini bir sema

gösterisi gerçekle�tirdi. Yönetim üyelerinini
yaptı�ı lezzetli a�ureleri, 110 Bostancılı tatma

imkanı buldu. Etkinli�i düzenleyen Sosyal
Komite Ba�kanı �nci Olcay’a ve üyelere
te�ekkür edilmesiyle etkinlik son buldu.

Bostancı’da
Mevlana ve aşure

ayı kutlaması

KADIKÖY Belediyesi Erenköy Gönüllüleri Sa�l�k
Komitesi üyeleri, 7 Aral�k Cuma günü saat

14.00’de Caddebostan Kültür Merkezi’nde “Stresle
ba�a ç�kma yöntemleri” konulu bir seminer

organize ettiler. Erenköy Gönüllü Ba�kan� Nesrin
Kaynak’�n aç�l�� konu�mas�n�n ard�ndan konu�mac�

psikolog-pedagog Aykut Akova kat�l�mc�lara
konuyla ilgili bilgileri aktard�. Stres belirtilerinin

bedensel, psikolojik ya da davran��sal de�i�iklikler
biçiminde ortaya ç�kabildi�ini, stresle uzman

yard�m�yla ya da kendi kendimize ba�a
ç�kabilece�imizi söyleyen Akova, ki�inin kendine
özgü stres belirtilerinin fark�na varmas� gerekti�ini

vurgulad�. Stresin belirtilerinin yol açaca��
dengesizli�e kar�� uyan�k olmas� gerekti�ini ve bu

dengesizli�in potansiyel nedenini anlay�p
tan�mlamak aç�s�ndan oldukça önemli oldu�unu

belirten Akova, zevk alaca��m�z faaliyetlerde
bulunmak, spor yapmak, dengeli beslenmek,

gözümüzü kapat�p güzel �eyler hayal etmek, spor
yapmak ve nefes teknikleri ile stresi yok

edebilece�imizi söyledi. E�ler aras� ileti�iminde de
stresin önemini belirten psikolog Akova, seminer

sonunda konuklar�n sorular�n� cevapland�rd�.
Konuklar da sorunlar�n� dile getirerek streslerini
atarken Gönüllü Evi Ba�kan� Kaynak, stresten

kurtulmak isteyen konuklar� Erenköy Gönüllü Evi’ne
davet etti. Kaynak, gönüllü faaliyetlerde bulunarak
stresten kurtulman�n mümkün oldu�unu söyledi. 

Erenköy Gönüllüleri’nin ‘stres’ semineri
23 N�SAN Park� Sahray�cedid Gönüllü Evi'nde, Türk

Kad�n�na  seçme ve seçilme hakk� verili�inin y�l
dönümü “Kad�n�n  Siyasette Yeri” konulu bir

toplant�yla kutland�. Kad�n Konseyi Ba�kan� S. Serap
Ören'in konu�mas�n�n ard�ndan toplant� ba�lad�. Canl�
bir örnekle anlat�lan kad�n�n hayat öyküsü, rol model

al�nmas� gereken özellikleri ta��yordu ve ilgiyle
dinlendi. Kad�n azminin zaferi olarak da belleklere

yerle�ti. Toplant�, kat�l�mc�lar�n tüm kad�nlar�m�z�n hak
etti�i noktalara ula�mas� dilekleriyle sona erdi.

SUAD�YE Gönüllüleri, CKM’de (Caddebostan
Kültür Merkezi), ROMATEM’den Prof. Dr.

Tunç Alp Kalyon’u “Hayat Harekettir” konu
ba�l�kl� konferans için konuk ettiler. Dr.

Kalyon; eklem rahats�zl�klar�, çözüm önerileri
ve fizik tedavi uygulamalar� konusunda

faydal� ve ayd�nlat�c� bilgiler vererek, tüm
sorular� da yan�tlad�. Sa�l�kl� bir ya�am için
ba�ta egzersiz olmak üzere yap�lmas� ve
yap�lmamas� gerekenler hakk�nda detayl�

bilgiler vererek, egzersizin önemini vurgulad�.
Çok keyifli ve s�cak geçen sohbet, dinleyen

gönüllüleri ve konuklar� konu hakk�nda
bilgilendirdi. Kat�l�mc�lar, Suadiye

Gönüllüleri’nin düzenledi�i bu söyle�inin
ileriki günlerde tekrar� talep ettiler.

Sahrayıcedid’de
önemli toplantı

Müzik Gönüllüleri’nin konseri vardı

Suadiye’de sağlık konferansları

Çalı�malarını
Caddebostan
Kültür Merkezi

Kadıköy
Belediyesi Müzik

Gönüllüleri
odasında

sürdüren Kadıköy
Belediyesi

A Cappella Oda
Korosu ba�arılı

konserlerine
devam ediyor.
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● Semra ÇELEB�

Ö
y kü ya za r� Si bel Öz’ün “Ser çe ler Ölür -
se” ad l� ye ni ki ta b� No ta Be ne Ya y�n la -
r�’ndan ç�k t�. �çin de 11 hi kâ ye nin yer

al d� �� ki tap, oku yu cu yu ke li me le rin dün ya s�n -
da fark l� bir yol cu lu �a ç� kar t� yor. Ki mi za man
“Le na”yla, bir da� kö yün de yal n�z ya �a yan bir
ada m�n evi ne da vet siz mi sa fir olu yor, ki mi za -
man Vil dan’la �eh rin ke� me ke �in de kay bo lu -
yor su nuz. Her bir öy kü, oku ru içi ne çe kip ki -
ta b� bi r an ön ce bi tir me duy gu suy la dol du ru -
yor. Da ha ön ce de hi kâ ye ler ya zan ve bu öy -
kü ler le ödül ler ka za nan Öz’ün “Ser çe ler Ölür -
se” ki ta b�n da VI. Gi la Ko hen Öy kü Ödü lü ve
2011 Y� l� Or han Ke mal Öy kü Ya r�� ma s� Mu -
zaf fer �z gü Ödü lü alan hi kâ ye le ri de bu lu nu -
yor. Fe ri dun An daç, Si bel Öz’ün, öy kü dün ya -

s� na öz gün bir so luk ka tan ye ni ki ta b�y la il gi li
�un la r� söy lü yor: “Ha ya t� kar �� la yan ba k� ��n
öy kü le ri ni ya z� yor Si bel Öz. Ede bi ya t�n ta �� y� -
c� bi lin ci o ba k� ��n in ce lik li/du yar l� di li ne yan -
s� yor. Ya �a nan s� cak za man la r�n bu ruk, ez gin,
k� r�l gan du rum la r� n� ko nu edi ni yor. �n san dan
in sa na do� ru yü rü yü �ün di li/za ma n�/ du yar l�k -
l� ba k� �� var her öy kü sün de. �ç li, sez gi li bir ba -
k� ��n di liy le ku ru yor on la r�n ger çek li �i ni. Ya -
�a nan an la yi ten za ma n�n ara l� ��n da ki in sa n�n
öy kü sü nü ya z� yor…”

An daç’�n “Ser çe ler Ölür se ken di yo lu nu

açan bir öy kü cü yü mu� tu lu yor biz le re” di ye -
rek ta n�m la d� �� Si bel Öz, 1973 y� l�n da Üs kü -
dar’da do� du. Hay dar pa �a Ana do lu Tek nik
Li se si Elek tro nik bö lü mü me zu nu olan Öz,
üni ver si te yi po li tik ne den ler le ya r� da b� rak t�.
Ha len Mar ma ra Üni ver si te si Rad yo Te le viz -
yon ve Si ne ma bö lü mün de oku yor. 

2006’da Ago ra Ya y� ne vi’nden ç� kan “En
Çok Se ni Bek le dim” isim li ilk öy kü ki ta b� n�n
ar d�n dan 2012’de No ta Be ne Ya y�n la r�’ndan
ç� kan “K� y� ya Vu ran Dal ga lar” ki ta b� n� ha z�r -
la d�. Bu ki tap ta Öz, ce za evi ne gön der di �i fo -
to� raf la ra mah kűm la r�n yaz d� �� öy kü le ri bi ra -
ra ya ge tir mi� ti. Ay r� ca “Ha pis ha ne den Öy kü -
ler”, “Ha pis te Yaz mak” ve “Ye ni den Ba� la ya -
bi li rim” ad l� ki tap lar da öy kü ve ya z� la r� bu lu -
nu yor. Öy kü le ri pek çok ya r�� ma da ödül le re
la y�k gö rül dü. 
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Öykü dünyasının özgün
kalemlerinden Sibel Öz, içinde

ödüllü hikâyelerinin de
yer aldı�ı ‘Serçeler Ölürse’

kitabıyla okuyucuyu sarsıyor. 

Si bel Öz’den ‘ha ya tı kar şı la yan’ öy kü lerSi bel Öz’den ‘ha ya tı kar şı la yan’ öy kü lerSi bel Öz’den ‘ha ya tı kar şı la yan’ öy kü lerSi bel Öz’den ‘ha ya tı kar şı la yan’ öy kü lerSi bel Öz’den ‘ha ya tı kar şı la yan’ öy kü lerSi bel Öz’den ‘ha ya tı kar şı la yan’ öy kü ler

Engelli öğrenciler, yılbaşı
yemeğinde buluştu

KADIKÖY Belediyesi Engelliler Danı�ma Merkezi, Kalamı� Khalkedon’da düzenlenen yılba�ı
yeme�inde bulu�tu. 26 Aralık’ta gerçekle�en yemekte engelli ö�renciler aralarında
yaptıkları yılba�ı çekili�iyle birbirlerine hediye verdiler. E�lenceli dakikalar geçiren

ö�renciler, yeme�in sonunda foto�raf da çekildiler.

● Baran ÇEV�K
BARI� Manço’nun 70'inci do�um günü,

Moda’daki, Kad�köy Belediyesi taraf�ndan
yenilenerek müze ev haline dönü�türülen Bar��

Manço Evi’nde kutland�. 
Bar�� Manço Evi’ndeki kutlamada; o�lu Do�ukan,

e�i Lale Manço ve dostlar� pasta keserek,
Manço’nun do�um gününü kutlad�lar. 

Büyük küçük herkesin sevgilisi usta sanat adam�
Bar�� Manço hayata gözlerini yumal� yakla��k 14
y�l olmas�na ra�men hâlâ �ark�lar�yla ve yapt���

i�lerle kalplerde ya�amaya devam ediyor. 

AY��N Demirci’nin el sanatlar� sergisi,
15 Aral�k Cumartesi günü, Kad�köy
Belediye Fuayesi’nde aç�ld�. Sergiyi,

CHP Genel Ba�kan� Kemal K�l�çdaro�lu
ile Kad�köy Belediye Ba�kan� Selami
Öztürk de ziyaret etti. Demirci, 2009
y�l�nda ba�lad��� çal��malar� s�ras�nda
Hacer Saatçi Do�du, Dürdane Ak�n,
Merve Tu�ta�, Hatice Özkul, Rengin

Yosmao�lu Aç�lo�lu ve Gaye
Arslan’dan e�itim ald�. “Hocalar�ma

ö�rettikleri her bir ilmek için te�ekkür
ediyorum” diyen Demirci’nin sergisi,

21 Aral�k Cuma günü sona erdi.

Fuaye’de el sanatları sergisi vardı

BARI� MANÇO 70 YA�INDA 

Ümraniye Lisesi’nden alm�� oldu�um diplomam�
kaybettim hükümsüzdür. 
Özlem Özçetin UYSAL

Kad�köy Belediyesi’nden ald���m “I-125661” numaral�
harç makbuzum kay�pt�r. Hükümsüzdür.

Kadir KURT
Ö�renci Kimli�imi kaybettim hükümsüzdür.

Gökhan ÖZTÜRK
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● Semra ÇELEB�

Ka d� köy Sah ne, 11 Ocak Cu ma ak -
�a m�, ken di le ri ni “7 ki �i den olu -
�an �i ir li bir lam ba” ola rak ta -

n�m la yan Lu xus kon se riy le aç� l� yor. Bu
gü zel ha be ri al�n ca, Ka d� köy’ün kül tür-
sa nat gün de mi ni ta kip eden le rin he ye -
can la na ca �� n� bi li yo ruz çün kü ti yat ro,
ser gi, so kak kon ser le ri, si ne ma gös te -
rim le ri gi bi sa na t�n bir çok da l� na ev sa -
hip li �i ya pan Ka d� köy’ün en önem li ek -
si �i bir kon ser sa lo nu nun ol ma ma s�y d�.
Sev di �i miz bir sa nat ç� y� an cak ka fe-
bar lar da ya da özel ola rak dü zen le nen
ge ce ler de din le me �an s� bu lur duk. Ta bii
bir de, mü zik pi ya sa s� n�n mer ke zin de
ol ma ma la r� na ra� men bü yük bir ke sim
ta ra f�n dan ta kip edi len mü zis yen ler var -
d� ki bun lar da sa de ce Li va ne’de ç�k ma -
y� ter cih eder ler di.

Ka d� köy’de 23. y� l� n� dol du ran Li -
va ne; Ne �et Er ta�, Fu at Sa ka, Bü lent
Or taç gil, Le man Sam, Gü lay, Bir sen
Te zer, Hüs nü Ar kan, Cen giz Öz kan,
Ba yar �a hin, Er dal Gü ney, Je han Bar -
bur ve Mar sis gi bi bir çok grup ve sa nat -
ç� y� sah ne sin de a��r la d�. 

Za man için de da ha bü yük bir sah ne -
ye ih ti yaç du yan Li va ne’nin ku ru cu su
Ta ner Ya vu zas lan, ikin ci bir sah ne kur ma ka -
ra r� al d� ve ha z�r l�k la ra ba� la d�. 

500 ki �i ka pa si te li Ka d� köy Sah ne, kur du -
�u ka li te li ses ve ���k sis te mi ile can l� mü zik
per for mans la r� n� sa nat ç� ve din le yi ci aç� s�n dan
da ha ke yif li bir ha le ge tir me yi amaç l� yor.

Ba� lan g�ç ola rak cu ma ve cu mar te si ge ce -
le ri aç�k ola cak olan Ka d� köy Sah ne, kon ser le -
rin ya n� s� ra ti yat ro grup la r� na, fo to� raf ve re -
sim ser gi le ri ne de ev sa hip li �i yap ma y� plan l� -
yor.

Ka d� köy Sah ne, sa nat ç� s� ve din le yi ci si ile
sü rek li ile ti �im ha lin de, ye ni len me ye ve ge li� -
me ye, her tür lü öne ri ve ele� ti ri ye aç�k, yep ye -
ni bir kon ser me kâ n� ol ma ya ha z�r la n� yor.

� HA L�L SE ZA �, MA BEL MA T�Z,
P�L L� BE BEK…

11 Ocak Cu ma ak �a m� sa at 21.00’de Lu -
xus, Fo du la ve Dj cnytymz’�n sah ne ala ca ��
bir par tiy le aç� la cak olan Ka d� köy Sah ne’nin
Ocak ay� prog ra m�, mü zik tut kun la r� n�n dik ka -
tin den kaç ma ya cak ni te lik te. 

“�n cir Re çe li” ad l� si ne ma fil min de söy le -
di �i �ar k� lar la ün le nen Ha lil Se za i, Ka d� köy -
Sah ne’nin 12 Ocak’ta ki ko nu �u ola cak. 

Ken di ad� n� ta �� yan 2011 ç� k�� l� ilk al bü -
müy le ol duk ça ge ni� bir kit le ye ad� n� du yu ran,
fark l� li rik yak la �� m�, s� ra d� �� söz le ri ve ba�
dön dü ren me lo di le riy le k� sa sü re içe ri sin de
Tür ki ye’nin en önem li, genç kent ozan la r�n -

dan bi ri ol ma y� ba �a ran Ma bel Ma tiz de
Ka d� köy Sah ne’de din le yi ci le riy le bu lu �a -
cak. Ma bel Ma tiz’in kon ser ta ri hi ise 18
Ocak Cu ma.   

19 Ocak Cu mar te si ak �a m� ise Beh zat
Ç. se ver le rin ka ç�r ma ya ca �� bir kon ser var.
Di zi nin önem li bir hay ran kit le si ol ma s�n da
yap t�k la r� mü zik ler le kat k� sa� la yan Pil li
Be bek, 1993’te Cem K�s met ta ra f�n dan An -
ka ra’da ku rul du. �lk al bü mü “Uyan d�r ma -
dan” (2000) Tur gut Ber kes yö ne ti min de
1998-1999 y� la r�n da kay de dil di. Bir yan dan
sah ne ve kon ser prog ram la r� de vam eder -
ken, öte yan dan ilk al bü mün de ya y�m lan -
ma s� Pil li Be bek din le yi ci le ri nin art ma s� n�
sa� la d�. Pil li Be bek, ikin ci al bü mü “Ol sun”
(2007) ile ye ni bir rock an la y� �� n� be nim si -
yor ve Tür ki ye’nin he nüz olu� mak ta olan
mü zi �i ne, ge le cek te de de �er len di ri le bi lir
mü zi kal aç� l�m la r� n�, özen li bir Türk çey le
su nu yor. Ay n� ge ce, Pil li Be bek kon se ri nin
ar d�n dan Gür Akad Band, mü zik se ver ler le
bu lu �a cak. Ocak ay� n�n son haf ta so nu ise
iki se vi len grup kon ser ve re cek. �lk al bü -
mü nün ar d�n dan “Ka vak Yel le ri” di zi siy le
genç le rin dik ka ti ni çe ken Pin ha ni 25 Ocak
Cu ma ak �a m� din le yi ci siy le Ka d� köy Sah -
ne’de bu lu �a cak. 26 Ocak Cu mar te si ise
me kâ n�n ko nu �u Ka ra de niz mü zi �i nin
önem li tem sil ci si Mar sis ola cak. 2005 y� l�n -
da Ka d� köy’de Kor han Öz y�l d�z ve Cey hun

De mir ta ra f�n dan ku ru lan grup, 2008 y� l�n da
�im di ki ha li ni al d�. Gru bun is mi Kaç kar Da� -
la r� n�n ye din ci bü yük zir ve si olan “Mar sis Da -
��”ndan ge li yor. Ka ra de ni ze öz gün et nik mü -
zik ens tru man la r� n� ken di icat la r� olan yön -
tem ler le ba t� mü zi �i nin içe ri si ne yer le� ti ren
gru bun, tek nik an lam da ki bu ye ni lik çi yak la �� -
m� n� mü zi kal ola rak da des tek le yip Ka ra de niz
mü zi �i nin s� n�r la r� n� zor la mak ve ge ni� let mek
gi bi bir mis yo nu bu lu nu yor. 

Os ma na �a Mah. Os man c�k So kak’ta aç� la -
cak olan Ka d� köy Sah ne’ye www.ka di koy sah -
ne.com in ter net ad re sin den ve ya 0216 550 04
92 nu ma ra l� te le fon dan ula �a bi lir si niz. 
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ra da s� ra da, ka p� l�p git ti �i miz gün cel ve s� -
cak me se le le rin, ya �a d� �� m�z ve ya iz le di �i -
miz olay la r�n et ki sin den s�y r� la rak �u yer yü -
zün de olup bi ten le re “ku� ba k� ��” göz at mak

son de re ce fay da l� d�r. Hat ta ka y�t s�z, il gi siz bir
göz lem ci gi bi; dün ya y� uzay dan gel mi� gi bi sey -
ret me li.. Bu nun müm kün ola ma ya ca �� n� dü �ün -
me me li: ça ba sarf et me li. Böy le bir ba k�� aç� s�y la
�u sev gi li yer kü re de ki sos yal ha re ket le ri “ta raf s�z”
göz le de �er len dir mek, ha ya t�; top lum sal ili� ki le rin
iç yü zü nü kav ra ma ya; gö rün me ye ni gör me ye ola -
nak sa� lar.

De ne bi lir ki za ten her �ey aç�k aç�k gös te ri li yor;
dün ya n�n her ya n�n da olan lar gü nü gü nü ne du yu -
lu yor, ya y�m la n� yor. Ya z� l� ba s�n ve ya gör sel tek no -
lo jiy le; bi li �im ka nal la r�y la her �ey yan s� t� l� yor. Da -
ha da do� ru su, çak t�r ma dan olay la r�n iyi si/kö tü sü;
ta raf la r�n hak l� s�/hak s� z�; güç lü sü/güç sü zü bil gi di -
ye; ha ber di ye önü mü ze “se vis edi li yor”. Bun la r�
ya rar lan ma m�z, bil gi sa hi bi ol ma m�z için ha z�r la -
yan/yo rum la yan ak�l l� in san lar var. Kit le le ri, ö� ren -
mek için ça ba sar fet mek ten kur ta r� yor lar(!). �n san -
l� �a da ir ha ber ler çay/kah ve gi bi ik ram edi lip gö zü -
mü ze, ku la �� m� za, zih ni mi ze yer le �i yor.

Bu ha ber, bil gi, ile ti �im, bi li �im bom bar d� ma n�
“ace ba zi hin le ri ay d�n la t� yor mu bu lan d� r� yor mu?”
di ye so ru la bi lir. Dün ya y� yön len dir mek is te yen öz -
ve ri li, ak�l l� ve güç lü in san la r�n kit le le ri dü �ün me
zah me tin den kur tar mak is te dik le ri ni de  söy le ye bi -
lir si niz. Böy le ce yer yü zün de ki do� ru la r� ve e� ri le ri;
hak l� ve hak s�z la r� ko lay ca ö� ren me im ka n� do� -
mu yor mu? �� te halk la r�n, mil let le rin, kit le le rin is ti -
fa de si ne su nu lan bil gi ler çer çe ve sin de, on la r� in kâr
et me den ve de �er len di re rek bir uzay l� gi bi dün ya -
n�n in san l�k fo to� ra f� n� çek mek ni çin müm kün ol -
ma s�n? Ha z�r, s� n�r s�z bil gi, fo to� raf, film, ki tap,
ma ka le or ta l�k ta uçu �ur ken on lar dan ya rar la n�p
ob jek tif bir tes pit yap ma ya ça l� �a l�m.

Dün ya si ya si co� raf ya s�n da ge nel man za ra y�
�öy le ce tas vir ede bi li riz: Bu co� raf ya ge nel lik le üç
renk ten; ya ni üç fark l� ya p� ve gö rü nüm den olu �u -
yor. Her üçü nün de ka rak te ri be lir gin �e kil de ay r� -
�� yor. Bi rin ci renk, Ku zey Ame ri ka K� ta s�, Avus tral -
ya/Ye ni Ze lan da ile Av ru pa’n�n Ba t� ve Or ta s� n�,
Bal kan lar ha riç yak la ��k Slav böl ge si nin s� n� r� n�
kap sa mak ta; �s ra il’i de da hil et mek te dir. �kin ci
renk As ya ve Do �u Av ru pa’y� gös ter mek te dir. Ya -
ni Hin dis tan, Çin, Rus ya co� raf ya s� d�r. Üçün cü
renk ise ka ba ca ge ri ka lan la r�n hep si dir. Ay r�n t� la -
ra da l�p gö rü� aç� s� n�n esa s� n� bu lan d�r ma mak ge -
rek. Her tür lü güç ve kud ret; söz hak k�, bi rin ci ve
ikin ci renk ler de top lan m�� gö rü nü yor. Uzun y�l lar
dün ya y� dü zen le yen, bi lin di �i gi bi, bi rin ci renk;
ba� ka bir ta bir ile Ba t� uy gar l� ��; yi ne de �i �ik bir ta -
n�m la ma ile H� ris ti yan dün ya s� ol mu� tur. Bu na
“ge li� mi� ül ke ler/zen gin ler li gi” den di �i ni de bi li yo -
ruz. Ja pon ya’n�n po zis yo nu ise pek özel dir. Do -
�u’da As ya’ya kom �u ol ma s� na ra� men zen gin ler
li gin de gi bi gö rün se de üvey ev lat t�r. �sa’n�n yo lun -
dan git me mi� li �i ve ka fa s� na bom ba dü� mü� lü �ü
var d�r.

Hin dis tan-Çin-Rus ya ren gi ise deh �et li bü yük -
lük le ri; zen gin lik le ri ve güç po tan si ye li ni i�a ret et -
mek te dir. Tür ki ye’nin de için de yer al d� �� üçün cü
renk ise bi raz de �i �ik ton lar la da ol sa ke nar da ve
ar ka da kal m�� l� �� ifa de edi yor.

Ge le lim uzay l� gö züy le bun la r�n ha re ket tarz la -
r� n�n de �er len di ril me si ne.

Çok aç�k bi çim de gö ze çar pan, bi rin ci ren gin
müt hi� te la�, sa b�r s�z l�k için de ol du �u dur. Bü tün
ulus la ra ra s� si ya sal “gü rül tü”le rin ora dan kay nak -
lan d� �� gö rü lü yor. Ne re de iti� ka k�� var sa ve ya ç� -
k� yor sa, ora da zen gin ler li gi nin mut la ka ak tif ol du -
�u, hak sa hip li �i id di as� ek sik bu lun mu yor. Eko no -
mik kriz ede bi ya t� n�n ve çal kan t� la r� n�n mer ke zi de
dai ma ora s�. Son de re ce “ego san trik” (ben mer -
kez ci) bir ruh ha li, da ha do� ru su ken di ni ale min
as li sa hi bi sa yan zih ni ye tin tem sil ci li �i bu renk te.
Ade ta elin de ki le ri kay be de ce �i kor ku su nun ver di -
�i ta� k�n l�k la r�n co� raf ya s�. Sü rek li ak�l ö� ret me ye
ça ba l� yor; as l�n da as�r lar d�r olu� tur du �u yer yü zü
ç� kar lar den ge si ni ko ru yup sür dür me ye ça ba l� yor.
Ama pi li git gi de za y�f l� yor. Bu nun da bi lin cin de.
Te la ��n se be bi de bu. Ne re de so run var sa için de
bu renk mut la ka ak tif.

�kin ci ren ge ge lin ce: “Sa kin ve otu rak l� güç” o
co� raf ya için sa de le� ti ril mi� bir ta n�m d�r. �na d� na
sa b�r l� ve ken din den emin. Gü rül tü le re pa buç b� -
rak m� yor. Ken di me se le de ç� kar m� yor. Bek li yor.

Üçün cü renk ma lum. Söz hak k� he nüz mev cut
de �il. �� te dün ya n�n üç renk li si ya sal fo to� ra f�.

Murat  KATOĞLU

A

DÜNYANIN S�YASAL
FOTO�RAFI: 2013 Kadıköy’ün ilk konser mekânı
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Kültür-sanatın merkezi haline gelen Kadıköy’ün en büyük eksi�i, alternatif seslerin izleyiciyle bulu�aca�ı

bir konser mekânıydı ancak o eksik de 11 Ocak’ta açılacak KadıköySahne’yle tamamlanıyor!

DÜNYANIN en çok okunan romanı “Suç ve
Ceza”, Yabancı Sahne’nin yorumuyla tiyatro

sahnesine ta�ındı. Oyun, 24 Kasım’dan beri her
Cumartesi Kadıköy Duru Tiyatro’nun Alt

Salonu’nda izleyiciyle bulu�uyor. 
Yabancı Tiyatro, “Suç ve Ceza” ile ilgili �unları
söylüyor: “24 Kasım bazı insanlar için özel bir

gündür ve o bazı insanlar, sandı�ımız gibi
sadece ö�retmenler
de�il; perdelerini ilk

kez o gün açan
tiyatroculardır.
Yabancı Sahne,

�stanbul seyircisiyle
her Cumartesi saat
20:30’da Kadıköy-
Moda’daki Duru
Tiyatro’nun alt

salonunda
bulu�uyor. Tabii,
Sevgili dostumuz

Emre Kınay ve Duru
Tiyatro Ailesi’nin

kelimenin gerçek anlamıyla elleri ile yaptıkları
yuvaları-sahneleri, hem onları, hem de onların
nezdinde tiyatroyu barındırmayı sürdürürse!

E�itim ve kültür ili�kisinin en belirgin
örneklerinden biri olan Duru Tiyatro-Kadıköy

Anadolu Lisesi birlikteli�inin, bürokrasi ve
vandalizme kurban verilemeyece�ini,

cahille�tirme politikalarıyla ülke ve özgürlük
kavramlarını tersyüz ederek mankurtla�mı� bir

Yabancı Sahne’de
‘SUÇ VE CEZA’

dünya yaratılmasına
asla izin

verilmemesi
gerekti�i

inancımızla, ilk
oyunumuz ‘Suç ve
Ceza’yı sunmaktan

heyecan, biraz
endi�e ve ciddi bir

gurur duyarız.
Dünyada �ncil’den

sonra en çok
okunan ikinci kitap
oldu�u iddia edilen,
Dostoyevski’nin Suç

ve Ceza romanı
Deniz �en

Hamzao�lu
tarafından tiyatroya

uyarlandı. Dünya
edebiyatının bu

klasik eseri ça�cıl
bir dramaturgi

anlayı�ıyla yeniden
ele alındı,

üç oyunculu,
60 dakikalık ve

seyirciyle sahiden
çok yakın temas

kuran bir oyun oldu.
Tüm tiyatroseverleri

‘Suç ve Ceza’yı
sahnede izlemeye
davet ediyoruz.”

Cemal Süreya CKM’de anılıyor
Ce mal Sü re ya Kül tür Sa nat Der ne �i,

9 Ocak 2013’te tüm �i ir se ver le ri,
Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi’nde -

ki Ce mal Sü re ya An ma s�’na da vet edi -
yor. Ölü mü nün 23. y� l�n da ger çek le� ti ri -
le cek et kin lik te Der nek Ba� ka n� As l� Du -
rak’�n ko nu� ma s� n�n ar d�n dan ödül tö re ni
ya p� la cak. Da ha son ra Ti yat ro Ger -
çek’ten Ha kan Ger çek ve Til be Sa lim,
Sü re ya’n�n �i ir le rin den sah ne ye ta �� d�k la -
r� “Üs tü Kal s�n” oyu nu nu
sah ne le ye cek. Türk �i iri -
nin ka nat la r�n dan bi ri ni
kay bet ti �i 9 Ocak’�
içe ren haf ta da, Tür -
ki ye’nin dört bir ya -
n�n da Ce mal Sü re -
ya’y� be nim se yen,
an ma ya ka t�l mak is -
te yen, fa kat �s tan -
bul’da ol ma d� ��n dan
ka t� la ma yan lar için Ce -
mal Sü re ya Kül tür Sa nat
Der ne �i Genç lik Yö ne ti mi
bir de prog ram ha z�r l� yor. Et kin lik ler için
her ke se ça� r� ya p� yor lar: “Bu lun du �u nuz
�e hir de 7-13 Ocak 2013 ta rih le ri ara s�n -
da ki et kin lik le ri bi ze bil di rir se niz prog ra -
m� m� za ek le yip du yu ra ca ��z. E�er her -

han gi bir et kin lik duy ma -
d�y sa n�z, ama bir et kin lik
yap mak is ti yor sa n�z, ko -
or di nas yon ku ra bi le ce �i -
niz ki �i le re si zi yön len di -
re bi li riz ya da or ga ni ze
et ti �i niz et kin li �i du yu ra -
bi li riz. Ce mal Sü re ya
Kül tür Sa nat Der ne �i
Genç lik Yö ne ti mi ola rak
ilk de fa dü zen le ye ce �i -

miz Ce mal Sü re ya
Haf ta s�’n�n prog ra -

m� n� ya k�n da du -
yu ra ca ��z”.

�le ti �im için csu re ya genc -
lik yo ne ti mi@gma il.com ad re -
si ne e-pos ta at mak ye ter li.
� ZU HAL TEK KA NAT
SÖY LE �� S� DE VAR

Ce mal Sü re ya’y� an ma et kin -
lik le ri kap sa m�n da Ka d� köy Be le -

di ye si Muh tar Öz ka ya Halk Kü tüp -
ha ne si’nde de bir söy le �i ger çek le� ti ri le -

cek. “Ka d� köy ve �i ir” ko nu lu söy le �i ye
�ai rin e�i Zu hal Tek ka nat ve Ce mal Sü re -
ya Kül tür Sa nat Der ne �i yö ne ti mi ka t� la -
cak. 13 Ocak Pa zar sa at 15.00’te ba� la ya -
cak söy le �i ye tüm �i ir se ver ler da vet li. 

�kinci
Yeni �iirinin en

önemli
temsilcilerinden biri
olan Cemal Süreya,

ölümünün
yıldönümünde, uzun

süre ya�adı�ı ve
vazgeçemedi�i ilçesi

Kadıköy’de
anılıyor. 
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● Haber ve Foto�raflar:
Semra ÇELEB�

Ka d� köy’ün ki tap tut kun la r�, oku duk la r� n� yo -
rum la ya bil mek, ke li me le rin gö rü ne nin öte sin -
de ki dün ya la r� na yol cu luk ede bil mek, iyi bir

ede bi yat ele� tir me ni ola bil mek ve bel ki de sa de ce sev -
di �i ki tap üze ri ne ko nu �a bil mek için, üç y�l d�r de vam
eden Oku ma Atöl ye si’ni hiç bo� b� rak m� yor. �ki haf ta -
da bir Sa l� gün le ri sa at 11.00’de Prof. Dr. Di dem Us -
lu’nun yö ne ti min de bi ra ra ya ge len ki tap se ver ler, bir
bu çuk sa at bo yun ca, da ha ön ce den be lir le nen bir ki tap
üze ri ne ko nu �u yor, tar t� �� yor, ki ta b�n o ana ka dar hiç
dü �ün me di �i bir çok yö nü nü dü �ün me f�r sa t� bu lu yor.
Prof. Dr. Us lu için gü zel bir tar t�� ma ve en te lek tü el
pay la ��m or ta m� olan Oku ma Atöl ye si, ay n� za man da,
yal n�z oku nan ki ta b�n “ben cil li �i ni” a� mak için de iyi
bir ola nak…

CKM Gör sel Sa nat lar Yö net me ni Se def Nar -
ç�n’�n ye ni y�l pro je si ola rak, her ay, ki ta b� oku na -
cak bir ya za r�n da vet edi le ce �i Oku ma Atöl ye si’ne
biz de ka t�l d�k, ede bi yat pro fe sö rü Di dem Us lu’yla
k� sa ama ke yif li bir soh bet yap t�k. 

� Bu pro je önü nü ze gel di �in de ne dü �ün dü -
nüz?

Biz bu pro je yi ilk kez �z mir’de Türk Ame ri kan
Der ne �i’nde ha ya ta ge çir mi� tik. Da ha çok ka d�n -
la r�n ka t�l d� ��, ki tap oku yup üze ri ne tar t�� t� �� m�z
bir et kin lik ti. Tür ki ye’nin bir çok ilin den ya zar la r�
da da vet eder dik, söy le �i ler dü zen ler dik. Son ra �s -
tan bul’da E� ber Bey’in (Ya� mur de re li) ki tap ç� s�n -
da bu et kin li �i yap ma ya ba� la d�k. Ken di si be nim
bir ki ta b� m� bas m�� t� ben de bir ho� luk ol sun di ye
oku ma atöl ye si ni öner mi� tim. Ora s� kü çük tü ta bi i.
Bir sü re son ra ora da ki atöl ye yi bi tir dik fa kat iki

oku yu cu muz �ey da Ha n�m ile Rem zi ye Ha n�m
bu i�in pe �i ni b� rak ma d� lar. Bir dö nem fark -
l� me kân lar da yap t�k. Da ha son ra Ba� -
kan Se la mi Öz türk ve Sa nat Kü tüp -
ha ne si’nin Gör sel Sa nat lar Yö -
net me ni Se def Ha n�m ile gö -
rü� tü ler ve böy le ce CKM’de -
ki Oku ma Atöl ye miz ba� la -
m�� ol du. Bu y�l üçün cü y� -
l� m�z da y�z.

� Ka t� l� m� na s�l bu lu -
yor su nuz?

Ka t� l�m c� la r� m�z ço -
�un luk la Ka d� köy’den,
ama uzak tan ge len okur la r� -

m�z
da var ve bu be ni
çok se vin di ri yor. Bu atöl ye yi çok önem si yo rum.
�n san la r�n oku ma y� sev me si ni çok önem li bu lu yo -
rum. Bu ne den le de bu pro je nin bir te le viz yon ka -
na l� ara c� l� ��y la tüm yur da ya y�l ma s� n� çok is te -
rim. Ta bii ki Ka d� köy bi zim için çok önem li ama
bu ra da ki kül tü rel et kin lik le rin tüm yurt ça p�n da ol -
ma s� n� is ti yo rum. 

� Okur la r�n ka t� l� m� gi de rek art t� de �il mi?
Evet, ço �a la rak art t� ta bi i. As l� na ba kar sa n�z

ilk oku ma atöl ye si ne de ka t� l�m ga yet iyiy di. Ba� -
ta din le me ye ge len ler da ha faz lay d� ama ben ka t� -
l�m c� la r�n tar t� �a ca �� m�z ki ta b� oku yup gel me si ni
ter cih edi yo rum. Böy le ce o ki tap üze ri ne çok fark -
l� yo rum lar ya p� la bi li yor, ha ra ret li bir tar t�� ma or -

ta m� olu yor. Böy le olun ca da her kes oku ma atöl -
ye sin den çok da ha ke yif li ay r� l� yor. Ben de gü zel
oku yan in san lar la bu lu� ma �an s� ya ka la m�� ol -
dum. Ki tap çok ben cil, yal n�z bir olay as l�n da.
Ama bu ra da bu ben cil li �i de a� m�� olu yo ruz. Çok
gü zel en te lek tü el bir or tam olu yor. 

� Ka t� lan la r�n pro fi li na s�l?
�lk ba� ta er kek ler de var d� ama ka d�n la r�n a��r -

l� �� his se di li yor. 40 ya� üs tü, emek li ve ça l�� ma yan
ka d�n lar ge li yor. Genç ler de gel sin is ti yo rum as -
l�n da ama haf ta içi ol du �u için bi raz zor olu yor.
Bir ara pa zar gü nü ne al d�k ama bu da genç le rin
gez me ve e� len me gü nü ol du �u için ona da ka t� -
l�m la r� az ol du. O yüz den tek rar haf ta içi ne al d�k.

Sa l� gün le ri sa at 11.00’de bu lu �u yo ruz. 25 ki �i
ka dar ke mik le� mi� bir kad ro var. On lar la

her haf ta bu lu �u yo ruz. Ba z� haf ta lar bu
sa y� 55’e ka dar ç� k� yor. 

� Ki tap la r� ne ye gö re be lir -
li yor su nuz?

Ay nen ö� ren ci le ri me
yap t� ��m gi bi, ede bi yat
hak k�n da bir çok �ey ö� -
ren sin ler, iyi bir ede bi yat
ele� tir me ni ol sun lar is ti -
yo rum. Pi ya sa da o ka dar
çok ki tap var ki! Hep ba -
na bun lar dan han gi si nin

iyi ol du �u so ru lur.
Ben de di yo rum

ki, iyi bir okur
olur sa n�z bu na

ken di niz ka rar ve -
re bi lir si niz. Bu nun

için de ka rak ter ve
me kân ana liz le ri ya p� yo -

ruz bol ca. 
� �u ana ka dar en çok

han gi ki ta ba il gi ol du ve si zi
�a ��rt t�?

Si ze ko mik bir olay an la ta -
y�m. Ev vel ki haf ta Ba t� ede bi -
ya t� n�n ilk ero tik ro ma n�
1750’ler de ya z�l m�� “Fanny
Hill”i in ce le dik. Onu oku ma yan
yok me se la! Çok yo �un ka t� l�m
ol du. Bel li ya ��n üs tün de ki ka d�n
okur la r� m�z ba na k�z d� “Ho cam
ni ye bu ki ta b� okut ma d�n bu gü ne
ka dar” di ye (gü lü yor). 

Üzül dü �üm bir �ey de var; ya ban c�
ede bi yat ol du mu hiç ele� tir mi yo ruz, on -
la ra “ba �� m� z�n ta c�” gi bi dav ra n� yo ruz ama

Türk ede bi ya t� ol du mu ac� ma s�z ca ele� ti ri yo ruz.
Ki mi ya zar lar da bü yük tar t�� ma lar ç� k� yor çün kü
ya za r�n po li tik gö rü �ü, ya �am �ek li bi zim oku ru -
mu zu çok et ki li yor. Ben bir bi lim in sa n� ol du �um
için ba na gö re ya zar la r�n hiç bir öne mi yok tur,
önem li olan ki ta b�n ken di si dir. 

� Ye ni lik ler ola cak m� Oku ma Atöl ye si’nde?
Ay da bir ya zar la r� ko nuk et mek is ti yo ruz Se -

def Ha n�m’la. An cak ben okur la r�n yo rum la r�y la,
ya zar la r� in cit me sin den bi raz kor ku yo rum aç�k ça -
s�. Ben hu zur is te rim. Kav ga dan hep uzak dur dum.
Bu yüz den ra hat ve hu zur lu bir or tam da, oku du �u -
muz üze ri ne tar t�� t� �� m�z ki ta b�n ya za r� n� ara m�z -
da gör me yi çok is te riz. 

HABER

Üç yıldır iki haftada bir CKM Sanat Kütüphanesi’nde biraraya gelen kitapseverler, edebiyat profesörü Didem
Uslu’nun yönetiminde okudukları kitapları tartı�ıyor, iyi bir edebiyat okuru olma yolunda emin adımlarla ilerliyorlar… 

4 - 10 OCAK 2013

Okuma Atölyesi’yle kitabın
‘yalnızlığını’ aşıyorlar
Okuma Atölyesi’yle kitabın
‘yalnızlığını’ aşıyorlar
Okuma Atölyesi’yle kitabın
‘yalnızlığını’ aşıyorlar
Okuma Atölyesi’yle kitabın
‘yalnızlığını’ aşıyorlar
Okuma Atölyesi’yle kitabın
‘yalnızlığını’ aşıyorlar
Okuma Atölyesi’yle kitabın
‘yalnızlığını’ aşıyorlar

7

B�YOGRAF� çal��malar�na bile inanmayan
bir insan olarak kendimi nas�l anlataca��m�
bilemiyorum ama sizin için deneyece�im.
58 senelik bir hayat�m var. �ki o�lum ve

e�imle huzurlu bir hayat�m var. E�itimime
ABD’de ba�lad�m, ilkokulu orada okudum.

Amerika’dan sonra Ankara Koleji’ne
geldim. Bir piyano e�itimim var o arada.

Koleji bitirdikten sonra Hacettepe
Üniversitesi �ngiliz Edebiyat�

Bölümü’ne girdim. Yüksek
Lisans�m� da bu okulda
yapt�m. Doktoraya Ankara

Dil Tarih’te ba�lad�m.
Evlenip �zmir’e ta��n�nca

doktoray� �zmir’de
tamamlamak durumunda
kald�m. Sonra doçentlik

ve profesörlük geldi.
Orada çal���rken
�stanbul’dan özel

üniversiteler istediler.
Ailem de burada oldu�u
için �stanbul’a ta��nd�k.
�u an çal��m�yorum,

devlet üniversitelerinden
sonra özel üniversitelerde

yapamad�m. Burada
hayata geçirdi�imiz

Okuma Atölyesi’yle de
toplumu ayd�nlatma görevimi
yerine getiriyorum tamamen

gönüllü olarak.

KENDi DiLiNDEN
PROF. DR. DiDEM USLU:
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● Gökçe UYGUN

Dünyan�n ge li� mi� pek çok met ro po lün de
bi sik let bir ula ��m ara c� ola rak kabul
edilip, bisiklet yollar� in�a edilirken,

Türkiye’de ise bisiklet yollar� önce yap�l�p sonra
iptal ediliyor. Bunun bir örne�i geçti�imiz
günlerde, �stanbul Büyük�ehir Belediyesi’nin
yetkisinde olan Ba�dat Caddesi’nde ya�and�.

Biz de ne ler ya �an d� �� n� ve mev cut du ru mu,
sü re ci ya k�n dan ta kip eden “Bi sik let Yo lu na Sa -
hip Ç�k” ad l� si vil bi sik let ha re ke ti nin söz cü sü
En gin Er te kin’e sor duk. Er te kin'in ver di �i bil gi -
le re gö re olay lar �öy le ge li� ti; 

Ön ce ge çen y� l�n Ni san ay�n da �BB’nin uzun
za man d�r üze rin de ça l�� t� �� Ba� dat Cad de si Bi -
sik let Yo lu Pro je si' nin vi de osu or ta ya ç�k t�. Yo -
utu be’da iz le ne bi len vi de oya gö re “Ana do lu Ya -
ka s�’nda bi sik let yol la r� uy gu la ma pro je si Etap
1”, �e hir plan c� s�, mi mar ve mü hen dis 10 ki �i lik
ekip ta ra f�n dan ku rul du. Met ro pol Kent sel Ta sa -
r�m ad l� �ir ke ti nin yük le ni ci fir ma ol du �u pro je
kap sa m�n da, Ha zi ran’da �s tan bul’un ulus la ra ra s�
stan dart ta ki ilk ‘ula ��m amaç l� bi sik let yo lu’ Ba -
k�r köy Ve li efen di mev ki in de aç�l d�.  

Ka s�m ay� na ge lin di �in de ise ça l�� ma lar
Ana do lu ya ka s� na ta ��n d� ve Ba� dat Cad de si sol
�e ri di üze ri ne Göz te pe-K� z�l top rak ara s�n da bi -
sik let yo lu nu gös te rir çiz gi ler çi zil me ye ba� lan d�.
Ay�n 15’in de, çiz gi ler çi zil mi� an cak se pa ras yon
mal ze me le ri ve lev ha lar yer le� ti ril me mi� du rum -
day d�. Bu sü reç te, araç lar çiz gi le re ra� men sol
�e ri di kul lan ma ya ve hat ta park et me ye de vam
et ti ler. Bu nun üze ri ne bi sik let li ler, far k�n da l�k
ya ra ta bil mek için her Pa zar bu yo lu kul lan ma ya
ba� la d�, 7’den 77’ye ama tör-pro fes yo nel tüm bi -
sik let li le rin ka t�l ma s� ama c�y la da  “Bi sik let Yo -
lu na Sa hip Ç�k!” ad� al t�n da ta ma men ba ��m s�z
ve si vil bir bi sik let ha re ke ti ba� la t�l d�.  Ve 25 Ka -
s�m Pa zar gü nü ilk “Bi sik let Yo lu na Sa hip Ç�k!”
et kin li �i ni ya p�l d�. Bu et kin li �i 2 Ara l�k'ta ikin ci,
9 Ara l�k’ta da  üçün cü et kin lik iz le di. 

� 1 GÜN LÜK B� S�K LET YO LU!
13 Ara l�k ta ri hi ne ge lin di �in de ise �BB ekip -

le ri bi sik let yo lu nu ana cad de den ay� ra cak se pa -
ras yon mal ze me le ri ni, di �er lev ha la r� ve bi sik let -
li le re özel mi ni tra fik lam ba la r� n� yer le� tir me ye
ba� la d�. 

Er te si gün de ça l�� ma la r�n de vam et me si ni
bek le nir ken, ay n� ekip ler sa bah er ken sa at ler de
yo la mon te et tik le ri bü tün mal ze me le ri ve lev ha -
la r� kal d�r d� lar. Ya ni da ha 24 sa at dol ma dan her
�e y kal d� r�l m�� ve  yol es ki çiz gi li ha li ne ge ri
dön mü� tü. Bu nun üze ri ne bi sik let et kin li �i ya pan
grup, �BB Be yaz Ma sa’ya ve UKO ME’de ki il gi -
li yet ki li le re mal ze me le rin ne den kal d� r�l d� �� n�
sor duk la r�n da, “Per �em be gü nü bo yun ca tra fik
s� k� �� yor ge rek çe siy le halk tan çok faz la �i kâ yet
gel di �i ni ve se pa ras yon mal ze me le ri nin bu se -
bep le kal d� r�l d� ��” ya n� t� n� al d� lar. �BB’ye çok
sa y� da �i kâ yet te le fo nu aç�p, ma il gön de ren bi -
sik let li ler, her Pa zar yap t�k la r� et kin li �i de ey le -
me dö nü� tü re rek, ad� n� da “Sö kü len Bi sik let Yo -
lu na Sa hip Ç�k!” �ek lin de de �i� tir di ler. �lk bü yük
ey lem 16 Ara l�k Pa zar gü nü ger çek le� ti ril di.
Ba� ta TE MA Vak fi ve Bi sik let li ler Der ne �i ol -
mak üze re pek çok STK’n�n, iri li ufak l� pek çok
ama tör ve pro fes yo nel bi sik let gru bu nun/ta k� m� -

n�n des tek ver di �i ey lem es na s�n da ne ler ya �an -
d� �� n� ise En gin Er te kin, �öy le an la t� yor; “Fe ner -
yo lu I��k la r’�n he men ön ce sin de sol �e rit üze ri ne
ve do la y� s�y la bi sik let yo lu üze ri ne park et mi�
olan çok sa y� da ara c� ih bar et mek için Tra fik Po -
li si’ni ara d� lar. An cak tra fik po li si olay ye ri ne
tam 44 da ki ka son ra gel di. Anons yap t�, araç la ra
ce za ke se cek le ri ni ve çe ki ci ça ��r d�k la r� n� söy le -
di ler ve git ti ler. Biz 1 tur da ha at t�k tan son ra ge -
ri dön dü �ü müz de araç lar hâlâ ay n� yer de du ru -
yor lar d� ve or ta l�k ta çe ki ci gö zük mü yor du.”

� ‘SO RUN B� S�K LET YO LU DE ��L 
SÜ RÜ CÜ LER VE TRA F�K PO L� S�’
En gin Er te kin, so ru nun bi sik let yo lu nun var -

l� �� de �il, ku ral la ra uy ma yan sü rü cü ler ve bun la -
ra yap t� r�m uy gu la ma yan ve gö re vi ni ye ri ne ge -
tir me yen tra fik po li si ol du �u nu vur gu la ya rak, 

“E�er tra fik po li si gö re vi ni ya par sa, ya ni ha -
ta l� park eden le re ce za ke sip araç la r� çe ker se ve
tak si le rin-dol mu� la r�n uzun sü re li bek le me yap -
ma s� n� en gel ler se tra fik yo �un la� ma ya cak t�r.
Bos tan c�-Göz te pe ara s� 3 �e rit, Göz te pe-K� z�l -
top rak ara s� 4 �e rit olan Ba� dat Cad de sin de,
Göz te pe-K� z�l top rak ara s�n da 1 �e ri di bi sik let
yo lu na ay�r d� �� n�z da tra fik ak� �� aç� s�n dan de �i -
�en hiç bir �ey ol ma ya cak t�r” di yor. Dün ya n�n ge -
li� mi� ve tra fik so ru nu ya �a yan pek çok �eh rin de
ne re dey se tüm ana cad de ler de bir �e rit bi sik let li -
le re ay r�l d� �� n� an�m sa tan Er te kin, “Amaç la nan
�ey tra fi �i da ha faz la kao sa sü rük le mek de �il,
tam ter si ne tra fik te k� sa me sa fe ler için ara ba kul -
la nan ki �i le ri bi sik let kul lan ma ya sevk ede rek
tra fi �i ra hat lat mak.  An cak bi zim top lu muz da bi -
sik let kül tü rü ol ma d� �� için, in sa n� m�z bi sik le ti
sa de ce bir ‘ço cuk oyun ca ��’, ‘kar ne he di ye si’ ve -
ya ‘ga ri ba n�n ara ba s�’ ola rak al g� la d� �� ve bi sik -
le ti ula ��m amaç l� kul la na bi le ce �i ni ak l� n�n
ucun dan da hi ge çir me di �i için, ya p� lan yo lun da
‘ge zi amaç l�’ ya p� la ca �� n� dü �ün mek te dir” di ye
ko nu �u yor.

� EY LEM LER SÜ RE CEK
“Bi sik let Yo lu na Sa hip Ç�k” ad l� si vil bi sik -

let ha re ke ti nin söz cü sü En gin Er te kin, ha va ko -
�u lu ne olur sa ol sun her Pa zar sa at 14:00’te Ba� -
dat Cad de si Göz te pe Par k� önün de bu ey le mi
ger çek le� ti re cek le ri ni vur gu la ya rak, “Yol ta ma -
men bit tik ten son ra da bu ey le me/et kin li �e de -
vam ede ce �iz, çün kü esas mü ca de le miz yol bi -

tin ce ba� la ya cak. Do la y� s�y la bu ey lem/et kin lik
bel ki y�l lar ca de vam ede cek ge le nek sel bir bi sik -
let et kin li �i ha li ni ala cak ve top lum da sü rek li bir
far k�n da l�k ya rat ma y� sa� la ya cak” yo ru mu nu ya -
p� yor.

� BA� KAN ÖZ TÜRK DE 
PE DAL ÇE V� RE CEK

Geç ti �i miz gün ler de, Bi sik let li ler Der ne �i
Ba� ka n� Mu rat Su ya bat maz ile bir lik te Ka d� köy
Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz türk ile gö rü �en En -
gin Er te kin, �un la r� ak tar d�; “Ba� kan Öz türk, bi -
sik let yo lu nun kal d� r�l ma s� na yö ne lik ya p� lan �i -
kâ yet le rin faz la s�y la et ki li ol du �u nu, biz bi sik let -
li le re so nu na ka dar des tek ve re ce �i ni, bu ko nu da
ya p�l ma s� ge re ken ne var sa ya pa ca �� n� söy le di.
Ken di si nin de bir bi sik let se ver ol du �u nu ve es -
ki den çok bi sik le te bin di �i ni ve hat ta evin den
Be le di ye Bi na s� na za man za man bi sik let le gi dip
gel me yi çok ar zu la d� �� n� be lirt ti. Ken di sin den
‘Bi sik let Yo lu na Sa hip Ç�k!’ et kin li �in de de bi -
zim le bir lik te pe dal çe vir me sö zü nü de al d�k!”

� KA DI KÖY BE LE D� YE S� B� S�K LET
YO LU NU DES TEK L� YOR

Ka d� köy Be le di ye si’nden ya p� lan ya z� l� aç�k -
la ma da ise, “Bi sik let yol la r� n�n kent
için de uy gu lan ma s� n� ve   yay -
g�n la� t� r�l ma s� n� des tek li yo -
ruz. So rum lu luk ala n� m�z da
olan böl ge ler de bi sik let
yol la r� n� pro je len di ri yo -
ruz. En son Ba� dat Cad -
de si’nde ya p� lan uy gu la -
ma da ise Bü yük �e hir Be -
le di ye si'nin bi linç len dir me
kam pan ya s�  ve ön du yu ru
gi bi ça l�� ma lar yap ma dan ha -
re ke te geç me si ve son ra ki sü reç te
de yi ne ben zer bir bil gi len dir me ça l�� ma s� yap -

ma dan bi sik let yol la r� n�n kal d� r�l ma s�, ön ce oto -
mo bil sa hip le rin den, son ra ki sü reç te de bi sik let -
li ler den tep ki gös ter me si ne yol aç t�. �ki ta raf tan
da ge len �i kâ yet ve ta lep le ri �BB’ye ak tar ma m�z
so nu cun da, �BB pro je yi ye ni den ya p� lan d�r mak -
ta ol du �u nu aç�k la d�. Ka d� köy Be le di ye si ola rak,
iki ta ra f� da mem nun ede cek bir pro je nin, ge rek -
li sü reç ler iz le ne rek or ta ya ç�k ma s� n� bek le mek -
te yiz.”
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Haf ta lık sü re li ye rel ga ze te

YA YIN KU RU LU

Kadriye KASAPOĞLU
Arife ÇALLIOĞLU - Burcu BİTLİS

eni Y�l’ ye ni ba� lan g�ç la r� ça� r�� -
t�r d� ��n dan, bü tün 31 Ara l�k’lar
me saj kay g� s� na bu lan m�� t�r.
2012’yi 2013’e ba� la d� �� m�z ge -
çen haf ta da yer gök ye ni y�l me -

saj la r�y la do luy du. Ki mi le ri der di ta sa y�
unu tup umut la mu ci ze ler bek ler ken, ki -
mi le ri de pe si mist bir ‘2012 �ah t� 2013
�ah baz ola cak san ki!’ ruh ha lin dey di...
Ne var ki ha ya t�n bi ze ge ti re cek le ri bi raz
da dü �ün ce tar z� m�z ve dav ra n�� ka l�p -
la r� m�z la do� ru oran t� l� de �il mi? Her ne
olur sa ol sun ‘umut’, kan gi bi, su gi bi in -
sa n�n ya �a mak için te mel ih ti ya c� d�r.
Ben he nüz ken di mi bi le düz lü �e ç� ka ra -
ma d� ��m dan, ya z� n�n ba� l� ��n da va ad
et ti �im ö�üt le ri ben ver me ye ce �im.
Ama bel ki Ohi o’lu ya zar Re gi na Brett'in
ö�üt le ri si ze ufak da ol sa bir umut, bir
���k ve ya bir te bes süm ve re bi lir...

✔ Ha yat hak s�z l�k lar la do lu ama yi ne
de gü zel.

✔ �üp he de kal ma, ikin ci bir ad�m
da ha at.

✔ Ha yat, nef re te har ca ya cak ka dar
uzun de �il.

✔ Has ta lan d� ��n da sa na i�in de �il,
ai len, ar ka da� la r�n ba ka cak. On lar la
ili� ki ni ko par ma.

✔ Her ay kre di kart la r� n� öde me yi
unut ma.

✔ Her tar t�� ma y� ka za na cak s�n di ye
bir �ey yok. Fi kir fark l� l�k la r� n� ka bul et.

✔ A� la ya cak san, bir ba� ka s� ile bir -
lik te a� la. Tek ba �� na a� la mak tan ev la -
d�r.

✔ Söz ko nu su çi ko la tay sa, di ren me -
nin an la m� kal m� yor.

✔ Geç mi �in le ba r�� ki, bu gü nü nün
içi ne et me sin.

✔ Ço cuk la r�n se ni a� lar ken gör sün.
Bun dan ka ç�n ma.

✔ Ha ya t� n� ba� ka la r� ile mu ka ye se
et me, öte ki le rin ne ler çek ti �i ni bil mi yor -
sun.

✔ De rin bir ne fes al, ka fa n� sa kin le� -
ti rir.

✔ Gü zel ve ya rar l� ol ma yan, se ni
mut lu et me yen her �e yi çö pe at. Dü -
�ün ce ka l�p la r�n da da hil.

✔ Ha yat ta sev di �in her ne ise, pe -
�in den gi der ken as la “ha y�r” söz cü �ü nü
ce vap ka bul et me.

✔ Mum la r� yak, de �er li ya tak ta k�m -
la r�n da uyu, ken di ne pa ha l� iç ça ma ��r -
la r� sa t�n al. Bun lar için özel f�r sat lar
bek le me, bu gün za ten özel dir.

✔ Ön ce ha z�r lan, son ra da ken di ni
ak�n t� ya b� rak.

✔ �im di den eg zan trik ol. K�r m� z� giy -
mek için ya� lan ma y� bek le me.

✔ Mut lu lu �un için sen den ba� ka so -
rum lu yok tur.

✔ Dai ma ya �a m� seç.
✔ Ba� ka la r� n�n se nin hak k�n da ne

dü �ün dü �ü se ni il gi len dir mez.
✔ Za man her im ka na sa hip. Za man

ta n�.
✔ Ken di ni faz la cid di ye al ma, kim se

al m� yor ki za ten.
✔ Ha ya t� de net le me yi b� rak. Öne

ç�k, ken di ha ya t� n� ken din ya rat.
✔ �ki se çe ne �in var “er ken öl mek”

ya da “ya� lan mak”.
✔ So nuç ta ger çek ten önem li olan

sev mi� ol man d�r.
✔ K�s kanç l�k za man kay b� d�r. Za ten

ih ti ya c� n�z olan her �e ye sa hip sin.
✔ Ken di ni na s�l his se der sen et; kalk,

gi yin ve d� �a r� ç�k.
Ya �a mak di ren mek tir!

As l ı  AY HAN

‘Y

YENİ YIL
ÖĞÜTLERİ

Yeterli ön duyuru ve etüt
yapmadan Ba�dat Caddesi’ne
bisiklet yolu in�a eden �stanbul

Büyük�ehir Belediyesi, 1 gün bile
dolmadan bu yolu iptal etti.

Gerekçe ise ‘trafi�in sıkı�ması...’
Bisiklet yolunun kaldırılmasına

kar�ı eylem yapan ‘Bisiklet Yoluna
Sahip Çık’’ adlı sivil bisiklet
hareketinin sözcüsü Engin
Ertekin, ‘Cadde’deki trafik

sıkı�ıklı�ının nedeni bisiklet yolu
de�il, yola park eden araçlar, her
kö�e ba�ını durak gibi kullanan

taksiler, her yerde indirme-
bindirme yapan dolmu�lar ve tüm
bunlara yıllardır göz yuman trafik

polisidir’ diyor. 

iBB ne diyor?
ENG�N Ertekin’in �ikâyet dilekçesine �BB Trafik Müdürlü�ü ve UKOME gelen yan�tta,

“Ba�dat Caddesi'nde uygulanacak olan Anadolu Yakas� Bisiklet Yollar� Projesi, Ula��m
Daire Ba�kanl���nca tespit edilen ve vatanda�lar�n �ikâyetleri do�rultusunda; ula��m
planlamas�nda yolculuk taleplerinin belirlenmesi ve bu taleplerin yol a�� içerisinde

da��l�m�n�n trafik ak���n� minimum ölçüde etkileyecek �ekilde sa�lanmas� için yeniden
de�erlendirme sürecine girmi�tir” deniliyor.

‘Ulaşım amaçlı bisiklet yolu’ nedir?
ULA�IM amaçl� bisiklet yollar� e�er yeterli alan mevcutsa kald�r�m ile cadde aras�na, e�er

yeterli alan yoksa ana cadde üzerine in�a edilir ve ço�unlukla toplu ta��ma noktalar�na
(otobüs/metrobüs duraklar�-metro istasyonlar�-vapur iskeleleri gibi) ula�acak �ekilde tasarlan�r.

Ula��m amaçl� bisiklet yollar� genellikle mavi renkli olur ve yol üzerinde ve yol boyunca hem
araç sürücülerini hem de bisiklet kullananlar� uyaran i�aret ve levhalarla donat�l�r. Ayn� zamanda

trafik lambalar�n�n oldu�u noktalarda da bisiklet yolu üzerine bisikletlilere özel mini trafik
lambalar� yerle�tirilir. Zira bisiklet de trafi�in bir parças� oldu�u için ula��m amaçl� bisiklet yolunu

kullanan bisikletlilerin uymas� gereken pek çok trafik kural� vard�r. �stanbul’da özellikle
Feneryolu-Bostanc�-Tuzla sahili boyunca uzun “gezi amaçl�” bisiklet parkurlar� mevcuttur.

Ancak bu parkurlar kesinlikle “ula��m amaçl�” bisiklet yolu de�ildir.  

Bisikletliler ne istiyor?
� Bisiklet yolu bir an önce tekrar güvenli hale getirilmeli.

� Bisiklet yolu üzerine ve tüm Ba�dat Caddesi üzerine EDS kameralar�n�n konmal�.
� Trafik polisi Ba�dat Caddesi’nin sa� ve sol �eritlerine park edilmesini engellemeli,
hatal� park eden araçlar� çekmeli ve gereken tüm cezalar� ki�i gözetmeksizin kesmeli.

� Bisikletini balkonlarda/depolarda bekleten Kad�köylüleri, bisiklet kullanmaya özendirilmeli. 
� Ula��m amaçl� bisiklet yollar�n�n planlamas�n� yaparken bisikletlilerin görü�leri dikkate

al�nmal�,  birlikte uygulamal� ön-testler yap�lmal�. 

En soldaki foto�raf, 13 Aralık 2012’de dubaların ve separasyon malzemelerinin bisiklet yoluna yerle�tirme i�lemleri esnasında çekildi. Ancak bu malzemelerin tamamı
gelen �ikâyetler üzerine ertesi sabah tamamen kaldırıldı. �u an bisiklet yolunda sadece çizgiler kalmı� durumda. (Ortadaki foto�raf)

Bisikletliler soruyor: Sizce
trafi�in tıkanmasına sebep
olan bisiklet yolu mu, yoksa

park eden araçlar mı? Çözüm
bisiklet yolunu kaldırmak mı,
park sorununu çözmek mi?

Engin
Ertekin, bisiklet

yoluna sahip çıkmak
için her pazar 14:00’te
Göztepe Parkı önünde

eylem yapmayı
kararlılıkla

sürdüreceklerini
vurguluyor.

Foto�raflar: U�ur GÜNAY / Baran ÇEV�K

Kelebek ömürlü bisiklet yolu!Kelebek ömürlü bisiklet yolu!Kelebek ömürlü bisiklet yolu!Kelebek ömürlü bisiklet yolu!Kelebek ömürlü bisiklet yolu!Kelebek ömürlü bisiklet yolu!
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� Acaba �artlar� nas�l ?
� Hijyen ko�ullar�na uyuyorlar m� ?

� �slami �artlara uyuyorlar m� ?
� Kurbanl�klar sa�l�kl� m� ?

BU T�P SORULARA SON…

840 METREKAREL�K B�R ALANDA….
SON S�STEM KES�M BÖLÜMLELR�…

ADAKLIK VE KURBANLIKLARIN BAKIM
BÖLÜMLER�… MÜ�TER� BEKLEME

SALONLARIMIZLA H�ZMET�N�ZDEY�Z…

Kadıköy’de doğdu, Türkiye’ye yayılıyorKadıköy’de doğdu, Türkiye’ye yayılıyorKadıköy’de doğdu, Türkiye’ye yayılıyorKadıköy’de doğdu, Türkiye’ye yayılıyorKadıköy’de doğdu, Türkiye’ye yayılıyorKadıköy’de doğdu, Türkiye’ye yayılıyor

ADAK - KURBAN
SATIŞ ve KESİM YERİ

ATAŞEHİR BELEDİYE İZİNLİ

S�Z ÇAYINIZI
YUDUMLARKEN…
USTA ELLER S�Z�N
�Ç�N ÇALI�IYOR…

ADRES: Barbaros Mahallesi Sütçüyolu cad. no.35 ATA�EH�R

Tel. 0216 470 58 49 – 470 58 50 -470 58 51
www.kadikoyadakkurban.com / www.atasehiradakkurban.com

� Y�llar�n tecbübeli kasaplar�, 
en hijyen ko�ullarda …

� Bir operatör titizli�i ile …
S�Z�N EMR�N�ZDE…..

�Ç�N�Z RAHAT OLSUN…

● Gökçe UYGUN

Bun dan yak la ��k 3 y�l ön ce
kap�lar�n� Kad�köylülere
açan   Kozzy Al�� ve ri� ve

Kül tür Mer ke zi (Kozzy), ye ni y� la
ye ni lik ler le gi rdi. AVM Mü dü rü
Nu ret tin Kum ba sar ile hem ara dan
ge çen 3 y� l� hem de Kozzy'in 2013
plan la r� n� ko nu� tuk.

� Ön ce Kozzy'in geç mi �i ve
bu gü nün den bah se de lim. Kozzy
aç� la l� he nüz 3 y�l ol du ama �im di -
den 2 ödül ka zan d� n�z, de �il mi?

Evet. 3. se ne si ni ge çi ren Kozzy
bu sü re zar f�n da ön ce Tür ki ye’nin
(AMPD - 2010), da ha son ra Av ru pa’n�n
(ICSC - 2011) En �yi Al�� ve ri� Mer ke zi
ödül le ri ni ala rak k� sa sü re de ne ka dar ba -
�a r� l� bir pro je ol du �u nu ka n�t la d�. Özel -
lik le Ka d� köy böl ge si semt sa kin le ri nin
al�� ve ri� mer ke zi ni sa hip len me le ri ve
ken di le ri ni ev le rin de gi bi his set me le ri,
zi ya ret çi le ri mi zin ya r� s�n dan ço �u nun
Kozzy’yi s�k l�k la zi ya ret et me si nin ba �a -
r� m� z�n bir ba� ka ka n� t� ol -
du �u nu de �er len di ri yo ruz.

� Ara dan ge çen sü re de
Kozzy'in ta n�n ma s�, do lu lu -
�u, ge li �i mi na s�l bir se yir iz -
le di?

Kozzy, Koz ya ta ��’nda bi -
na lar ara s�n da gö rü nür lü �ü son
de re ce dü �ük bir lo kas yon da
ka p� la r� n�  zi ya ret çi le ri mi ze aç t�.
Aç�l d� �� ta rih ten iti ba ren her ge -
çen gün özel lik le Koz ya ta �� böl -
ge si nin AVM’si ola rak yer edin -
me si nin ya n� s� ra ge çen za man la böl ge
d� ��n dan da bek len ti le rin üze rin de bir zi -
ya ret çi kit le si ne sa hip ol du. Koz ya ta ��
böl ge si d� ��n dan; Ata �e hir, Göz te pe, Su -
adi ye, Bos tan c�, Mal te pe böl ge le rin den
de zi ya ret çi ler de ra hat ve yo ru cu ol ma -
yan kon for lu bir al�� ve ri� için Kozzy’yi
ter cih edi yor lar.

� �u an kaç ma �a za hiz met ve ri -
yor? Do lu luk ora n� ne dir?

57 ma �a za ve 10 stant ak tif ola rak
hiz met ve ri yor. Kozzy Al�� ve ri� ve Kül -
tür Mer ke zi yüz de 100 do lu luk la aç�l m��
olup, �u an iti ba riy le yal n�z ca 1 ma �a za -
m�z mar ka de �i �ik li �i ya p�l d� �� için bo�
du rum da. 

� Zi ya ret çi sa y� n�z ne dir?
Kozzy Al�� ve ri� ve Kül tür Mer ke zi,

de �i �ik be �e ni le re hi tap eden 58 seç kin
ma �a za s� ile haf ta içi 7000 - 9000, haf ta
so nu 12000 - 15000 ki �i yi a��r l� yor.  

T� YAT RO SU OLAN AVM!
� Kozzy sa de ce bir AVM de �il. Kül -

tür mer ke zi ve et kin lik le ri ile de öne ç� -
kan bir mer kez. Bu et kin lik le re il gi na -
s�l?

Kozzy,  Ana do lu ya ka s�n da ki bün ye -
sin de ti yat ro bu lun du ran tek al�� ve ri� ve
kül tür mer ke zi dir. 400 ki �i lik Gö nül Ül -
kü ve Ga zan fer Öz can sah ne sin de her
gün bir et kin lik ger çek le �i yor. Ti yat ro
oyun la r� n�n ya n�n da ope ra, ba le, mü zi kal
ve kon ser le re de yer ve ril me si, her cu -

mar te si-pa zar ö� le sa at le rin de sah ne le -
nen ço cuk oyun la r� ve dü zen le nen e�i ti ci
se mi ner ler ile Kozzy, al�� ve ri �in ya n�n da
bir kül tür mer ke zi ola rak da bü yük bir il -
gi gör üyor ve ti yat ro nun mev cu di ye ti en
önem li çe kim güç le ri miz den bi ri ni olu� -
tu ru yor. 

� Kozzy'in, Koz ya ta �� sem ti ne ve
ge nel ola rak Ka d� köy'e ne kat t� �� n� dü -
�ü nü yor su nuz?

Kozzy, Koz ya ta �� ve çev re sin de ya -
�a yan in san la ra ev le ri nin bir par ça s�y m��
gi bi ra hat ça  ge le bi le cek le ri, za man ge çi -
re bi le cek le ri, yo rul ma dan ke yif li bir �e -
kil de al�� ve ri� ya pa bi le cek le ri bir ya �am
mer ke zi ola rak hiz met ve ri yor.  Ama
bun dan da önem li si özel lik le bün ye sin de
bu lun dur du �u ti yat ro ve ser gi alan la r� ile
ön pla na ç�k mak ta olup, zi ya ret çi le ri nin
kül tür-sa nat ala n�n da ki bek len ti le ri ni
kar �� la ya rak Ana do lu ya ka s�n da ki  al�� -
ve ri�, ço cuk e� len ce, si ne ma ve ti yat ro
ak ti vi te le ri ni birara da bul ma im ka n� sa� -
la yan ger çek an lam da ya �a yan ve ya �a -
tan tek al�� ve ri� mer ke zi dir.  

� Ku ru lur ken he def le ri niz ney di?
Bu he def le rin ne ka da r� na ula �� la bil di?

Kozzy Al�� ve ri� ve Kül tür Mer ke zi,
yer le �i min yo �un ol du �u Koz ya ta ��’nda,
mo dern mi ma ri ta sa r�m ile ha ya ta ge çi ri -
len bir semt al�� ve ri� mer ke zi. Bu lun du -
�u lo kas yon dan ve hi tap et ti �i mü� te ri
pro fi li aç� s�n dan ya p� m�n dan aç� l� �� na ve
ma �a za se çi mi ne ka dar bu özel lik le ri göz
önün de tu tul du. Zi ya ret çi le rin �e hir stre -
sin den uzak, yü rü ye rek ge le bi le cek le ri,
s� cak ve sa mi mi ye tin ön plan da ol du �u
bir AVM yap mak ilk he de fi miz di. Mü� -
te ri le rin Kozzy’den içe ri gir di �in de ken -
di le ri ni odak nok ta s� his set me le ri ve ma -
�a za la r� ko lay l�k la gö re bi le cek le ri mi ma -

ri ya p� s� n� olu� tur mak da plan la -
r� m�z ara s�n day d�. �u an da bak -
t� �� m�z da bü tün be lir ti len hu -
sus la r�n ger çek le� ti �i ni zi ya ret -
çi le ri miz den ge len olum lu tep -
ki ler den an la ya bi li yo ruz. Bun -
la r�n ya n�n da Rö ne sans gru bu -
nun her za man önem ver di �i sa -
na ta, kül tü rel kat k� lar da bu lu na -
bil mek ad� na da ça l�� ma lar ya -
p�l d�. Kozzy Al�� ve ri� ve Kül tür
Mer ke zi 400 ki �i ka pa si te li Gö -
nül Ül kü ve Ga zan fer Öz can
Sah ne si ile ti yat ro se ver le re, 9
sa lon lu Av �ar si ne ma la r� ile de

si ne ma se ver le re hi tap edi yor.  Ço cuk lu
ai le le ri de unut ma yan Kozzy; Play land,
Toyz’z Shop gi bi ma �a za la r� ve  dü zen li
ola rak ger çek le� tir di �i ço cuk et kin lik le ri
va s� ta s�y la bu alan da da ih ti yaç la ra ce vap

ve re bi li yor. Bü tün bu özel lik le ri birara -
ya ge tir di �i miz de al�� ve ri�, si ne ma, ti -
yat ro ve ço cuk e� len ce yi birlikte su -
nan az sa y� da AVM’ler den bi ri .

� Kozzy ye ni �u be ler aç ma y�
plan l� yor mu?

Rö ne sans Hol ding’in AVM ya -
t� r�m la r� de vam edi yor. 2013 y� l�n -
da Sam sun, Kah ra man ma ra� ve
�an l� ur fa’da 3 ye ni al�� ve ri� mer -
ke zi ni da ha ül ke mi ze ka zan d� ra -
cak. Sö zü ge çen al�� ve ri� mer kez -
le ri, seç kin mar ka lar la aç� la cak

ve yer al d�k la r� �e hir le re her an lam da
olum lu kat k� lar sa� la mas� hedefleniyor.  

� Ye ni Kozzy'le rin, mev cut olan dan
fark la r� ne ler ola cak?

Rö ne sans Hol ding’in Sam sun, Kah -
ra man ma ra� ve �an l� ur fa’da aça ca �� ye ni
al�� ve ri� mer kez le ri ki ra la na bi lir alan bü -
yük lü �ü yö nün den Kozzy’den ol duk ça
bü yük ola rak in �a edi li yor.  An� lan ne -
den le, aç�l d�k la r� �eh rin ta ma m� n�n ya -
n�n da, bu lun duk la r� böl ge ye (Ka ra de niz,
Gü ney do �u Ana do lu) hiz met ve re cek
ka pa si te de ola cak lar.

� Ye ni y�l da Kozzy'de ne ler ola cak?
Dü zen le ne cek et kin lik ler hak k�n da de -
tay l� bil gi ve rir mi si niz?

Kozzy’de uzun va de de özel lik le mi -
sa fir le ri mi zin ço �un lu �u nu olu� tu ran ka -
d�n ve ço cuk la r� m�z için çe �it li pro je ler
ve et kin lik ler plan lan �yor, Koz ya ta ��
sem ti için ise çe �it li ku rum lar la be ra ber
or tak sos yal so rum lu luk pro je le ri ne yo -
�un la �� la cak. K� sa va de de ise zi ya ret çi le -
ri miz, can l� mü zik e� li �in de al�� ve ri� ya -
par ken, ye ti� kin le re yö ne lik dü zen le nen
eb ru, cam üf le me,  ço cuk la ra yö ne lik dü -
zen le nen ku ra bi ye, mo za ik, bez tor ba ya -
p� m� gi bi e�i ti ci ve ö� re ti ci work shopla -
ra ka t� la rak ka li te li za man ge çi re bi le cek.
Ay n� za man da, üc ret siz pi la tes, se ra mik,
ah �ap bo ya ma, �n gi liz ce ve ben ze ri kurs -
la ra ka t� la rak ho bi le ri ni ha ya ta ge çir me
f�r sa t� bu la bi le cek ler. Kozzy, al�� ve ri�
kar �� l� �� he di ye et ti �i kon ser, ti yat ro bi -
let le riy le mi sa fir le ri ne al�� ve ri �in ya n� s� -
ra sos yal ak ti vi te le re ka t�l ma im ka n� da
su na cak.

‘Kadıköy'ün alı�veri� merkezi’
Kozzy'in Samsun,

Kahramanmara� ve �anlıurfa’da
da �ubeleri açılacak.  Kozyata�ı

ve çevresinde ya�ayan
insanlara evlerinin bir

parçasıymı� gibi rahatça
gelebilecekleri, zaman

geçirebilecekleri, yorulmadan
keyifli bir �ekilde alı�veri�
yapabilecekleri bir ya�am

merkezi olarak hizmet veren
Kozzy, yeni yılda da alı�veri�,

sinema, tiyatro ve çocuk
e�lenceyi birarada sunmaya

devam edecek. Kozzy'de
2013'te kadın ve çocuklar için

etkinlikler yapılacak,
Kozyata�ı’na yönelik sosyal

sorumluluk projeleri
gerçekle�tirilecek.
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ün ya n�n bü yük lü �ü nü göz le ri ni zin önü ne ge -
ti ri niz. Da� la r�, ne hir le ri, ok ya nus la r� dü �ü nü -
nüz. Öy le bü yük ki, hep si ni bir den göz le ri niz -
de can lan d� ra bil me niz, dü �ü ne bil me niz ola s�

de �il. Bu gü ne dek dün ya da gör dü �ü müz ni ce bü -
yük lük ler, ni ce yü ce lik ler kar �� s�n da he ye can lan m� -
��z d�r. Oy sa ki dün ya da� la r�y la, de niz le riy le, her �e -
yiy le ev ren de nok ta ka dar bir ge ze gen dir. Ya y�l d�z -
lar… Ev ren de kaç y�l d�z var bi li yor mu su nuz? NA -
SA kay nak la r� na gö re 1 000 000 000 000 000 000
000 adet, bu s� f�r la r�n önü ne 20,22,24 ra ka m� n� ko -
yan kay nak lar da var. Mil li yet blog’da, “Dün ya da ki
tüm plaj lar da ne ka dar kum var sa ev ren de de o sa -
y� da y�l d�z var d�r” di ye ya z� yor. Yi ne uzay la il gi li kay -
nak lar gü ne �e 10 mil yar y�l, di �er y�l d�z la ra da mil -
yar lar la öl çü len y�l lar ömür bi çi yor lar. 

Bi zim ko nu muz uzay de �il. Bu gü ne dek çiz gi mi
a��p uzay la il gi li bir �ey de yaz ma d�m. Ev ren de ki bu
son suz lu �u ya z� �� m�n ne de ni Al lah’�n bü yük lü �ü nü,
yü ce li �i ni, ku sur suz lu �u nu yal n�z ca bir yön den an -
la ta bil mek. Çev re ni ze ba kar sa n�z Al la h�n bü yük lü -
�ü nü ve yü ce li �i ni ifa de eden mil yon lar ca ko nu ve
ola y� her an bu la bi lir si niz.  

Di �er y�l d�z lar da ne ler ol du �u nu, na s�l ha yat lar
ol du �u nu bil mi yo ruz ama Bir le� mi� Mil let ler ve ri le -
ri ne gö re, 31 Ekim 2012’ de dün ya nü fu su 7 mil yar
ol mu�. Ya �a yan bu 7 mil yar in sa n�n her bi ri de ay r�
bir ev ren. Sa bah er ken uyan m��, pen ce re den cad -
de ye ba k� yor dum; so ka �� sü pü ren te miz lik çi, te la� -
la ev hiz met le ri ne ye ti� me ye ça l� �an gün de lik çi ler,
ser vis bek le yen me mur lar, ço cuk lar… Bir dü �ün -
düm, her bi ri nin için de ne ar zu lar, ne ha yal ler var,
han gi kin le ri, han gi ye nil gi le ri ta �� yor lar. Kalp le ri ka -
n� na s�l pom pa l� yor, be yin le ri na s�l ça l� �� yor, mil yar -
lar ca hüc re le ri ne ler ya p� yor… Her in san ay r� bir ev -
ren ve her hüc re si de ay r� bir ev ren… 

Bu den li bü yük ve yü ce bir dü ze nin mil yon lar ca
y�l dan be ri hiç ku sur suz i� le me si bir te sa düf ola bi lir
mi? Bu nu ya ra tan, yö ne ten Al lah’�n var l� �� na içi niz -
de ka vu� ma dan bu bü yük s�r r�n kay na �� na ula �a -
maz s� n�z. 

Bir kon fe rans ve ri yor dum. Din le yi ci ler den bir
ha n� me fen di eli ni kal d�r d�, “�nal Bey 32 y�l dan be ri
e�i mi de �i� tir me ye ça l� �� yo rum, hiç me sa fe ala ma -
d�m. Ne öne rir si niz?” de di. “De �i� tir mek ten vaz ge -
çi niz” de dim. Yal n�z ca o ha n� me fen di de �il, her kes
in san la r� de �i� tir mek ten vaz geç me li dir.            

Her in sa n� Al lah ya rat m�� t�r. Al lah ev re ni ol du �u
gi bi her in sa n� da ge rek li ol du �u �e kil de ve yer de,
bu yü ce ev re nin bir par ça s� ola rak ya ra t�r. Na s�l ki
her hay va na, her bit ki ye, can l�, can s�z her �e ye bir
�e kil ve ödev ver diy se, in san la r�n ya �a m� n� da dün -
ya n�n ge rek le ri ne ve on la r�n üst len me le ri ge re ken
ödev le re gö re dü zen ler. E�er bir in sa n� de li ya rat -
m�� sa, bi li niz ki o de li nin bi ri le ri ni ru hen ge li� tir me -
si ne ge rek var d�r. Kol suz ve ya ba cak s�z ya rat m�� sa
ve ya do� duk tan son ra ki gün ler de ko lu nu, ba ca �� n�
kay bet mi� se, ya onun, ya ai le si nin ve ya top lu mun
böy le bir sa kat l� ��n ya �an ma s� na ge rek si ni mi var -
d�r. Al lah yan l�� yap maz, ek sik li ve ya ku sur lu kul ya -
rat maz. Her ya rat t� �� ile ev ren de ki dü ze ni sür dü rür,
bu dü ze nin ge rek le ri ni ye ri ne ge ti rir. 

Bi zim kul ola rak bir �ey le ri ve ya bi ri le ri ni de �i� -
tir me ye ça l�� ma m� z�n bir an la m� yok tur. Pe ki, kul
ola rak biz bu dün ya da hiç bir �ey yap ma ya cak m� -
y�z? Çok �ey ler yap ma m�z ge re kir. Dün ya ya çok
bü yük gö rev ler le ge li riz. En bü yük gö re vi miz in san -
l� �� m� z� ko ru ya rak, Al lah’�n kal bi mi ze üf le di �i sev gi -
yi, �ef ka ti, mer ha me ti hiç ek silt me den, ken di mi zi
ge li� tir mek tir. Do �a n�n, çev re nin do �al ak� �� na do -
kun ma dan do �a y� ko ru mak, çev re yi ge li� tir mek tir.
Ço cuk la r� m� z�n ya ra t� l� �� na, hu yu na, ya p� s� na uy gun
ola rak Al lah’�n on la ra ver di �i ye te nek le ri ge li� tir me -
le ri ni, dün ya ya kar �� gö rev le ri ni ya pa bil me le ri ni
sa� la mak t�r. 

Her in sa na, Al lah’�n ver di �i her �e kil ev ren sel bir
ama ca hiz met eder. Siz bir in sa n� de �i� tir me ye ça -
l� �a rak da ha iyi bir in san ya pa ca �� n� z� m� zan ne di -
yor su nuz? Siz kim se yi de �i� ti re mez si niz, an cak in -
san la r� ken di ni ze ve is tek le ri ni ze uy du ra bil mek için
ça ba sarf eder si niz. E�i ni zi, ço cuk la r� n� z�, sev dik le -
ri ni zi yol la r�n dan �a ��rt ma y� n�z. Huy la r�, dav ra n�� la -
r�, kim lik ve ki �i lik le riy le öz gür b� ra k� n�z. Ken di le ri
olup dün ya ya ken di renk le ri ni kat s�n lar, dün ya y�
zen gin le� tir sin ler. �n san la r� her olay kar �� s�n da ki iç -
gö rü, kav ra y�� ve an la y�� la r�y la ser best b� ra k� n�z. �n -
san la r�, olay la r� ve ko �ul la r� de �i� tir mek ten vaz geç -
ti �i niz her du rum da, i�i Al lah’�n yü ce li �i ne b� ra k� yor -
su nuz de mek tir; o za man Al lah’�n mu ci ze le ri or ta ya
ç� kar. �n san la r� ve olay la r� siz bi çim le me ye, de �i� tir -
me ye yel ten di �i niz tak dir de de �i� ti re mez, �a ��r t�r,
ken di ger çe �in den sap t� r�r, de je ne re eder si niz.  

E�i ni ze, ço cuk la r� n� za, çev re ni ze ol du �u gi bi
ken di ni ze de en ge ni� öz gür lü �ü ta n� y� n�z. Si zin tek
i�i niz Al lah’�n k�s met et ti �i zen gin lik ler le ha ya t� ya -
�a mak, ken di niz ol mak ve sü rek li ö� ren me ça ba s�
için de ye te nek le ri ni zi ge li� tir mek tir. Al lah her ku lu -
na 500 ila 700 ara s� ye te nek he di ye eder. Ge li� tir -
di �i niz her ye te nek le siz de Al lah’a �ük rü nü zü ifa de
eder, dün ya y� renk len di rir, gü zel le� ti rir si niz.  

Ha ya t� n� z� bi linç li bir bi çim de ya �ar, ger çek an -
lam da ol du �u nuz gi bi ol ma ya odak la n�r sa n�z; hiç -
bir �e yi, ken di niz da hil hiç kim se yi de �i� tir me ye ça -
l�� maz s� n�z. Ger çek gö re vi ni zi ya par; ken di ni zi,
dün ya y� ve ba� ka in san la r� ge li� tir me ye ça l� ��r s� n�z.
Ken di mi ze gös ter di �i miz her özen, ge li� me yo lun -
da gös ter di �i miz her ça ba ön ce lik le ken di ben li �i -
mi ze yan s�r. Da ha son ra iyi bir e�, iyi bir ebe veyn,
iyi bir ar ka da� ola rak çev re mi ze yan s�r. He pi miz ev -
ren le bir lik te bir bü tü nüz. Her bi ri miz Al lah’�n dün -
ya da ki tem sil ci si yiz. Bir bi ri mi zin ise ay na s� y�z. Ken -
di ge li �i mi miz den ve bu nu di �er in san la ra yan s�t -
mak tan so rum lu yuz. 

Ken di ni zi, dün ya y� ve di �er in san la r� de �i� tir -
mek için ça ba sarf et me yi niz. Al lah’�n ver di �i ni met -
le ri, ye te nek le ri, içi niz de ki de �er le ri fark edi niz. On -
la r� ge li� tir mek için gay ret için de olu nuz. Al lah’�n
ver dik le ri ne, O’nun dü ze ni ne uy du �u nuz ve iman
et ti �i niz za man ha ya t� n�z be re ket ve mu ci ze ler le
do lar.                

D

ÖN CE SEV Gİ �
DE���T�RMEK

YEREL seçimler için son y�la
yakla��l�rken, bu süreci etkileyecek
yasal düzenlemeler gündemdedir.

2012’de yasalla�an ve halk aras�nda
Kentsel Dönü�üm Yasas� olarak bilinen,
6306 say�l� Afet Riski Alt�ndaki Alanlar�
Dönü�türülmesi Hakk�ndaki Kanun ile
Bütün�ehir Yasas� olarak an�lan 6360
say�l� Büyük�ehir Belediyesi Kanunu
(On Üç �lde Büyük�ehir Belediyesi ve

Yirmi Alt� �lçe Kurulmas� ile Baz� Kanun
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

De�i�iklik Yap�lmas�na Dair Kanun),
2014 y�l� Yerel Seçimleri öncesi
konsepti ve modeli kurularak

geli�tirilmedi�i anla��lan dü�ündürücü
yeni yasal düzenlemelerdir. Söz konusu

yasal düzenlemelerde yetkilerin
merkezde toplanmas� yakla��m�

görülmektedir. Bu süreç uzun zamand�r
üzerinde yo�un çal��malar sonucu

önemli geli�meler sa�lanan, kat�l�mc� ve
yerinden yerel yönetim kavram�ndan
uzakla��lmas� kayg�s�n� getirmektedir. 

KATILIMCI SOSYAL BELED�YEC�L�K
VE YER�NDE DÖNÜ�ÜM

POL�T�KALARI
Türkiye ve Avrupa’da gündemde olan
yöneti�im, kat�l�m, sosyal belediyecilik,

yerel dinamikler olarak tan�mlanabilecek
yeni yerel yönetim anlay��� kavramlar�

bu yasal düzenlemelerden nas�l
etkilenecek? Güncel kavramlar�n ortaya

ç�kmas�ndaki temel hedef, yerel
yönetimlerin yönetim alan�ndaki yetki ve
etkinli�ini artt�r�rken, çok boyutlu di�er
amaçlar�n�n yan�nda esas olarak halk�n

kat�l�m�n� daha demokratik hale
getirmektir. Bu aç�dan bak�ld���nda

yerel yönetim deneyimlerinde partiler
ötesi kazan�mlar�n elde edildi�i
görülmektedir. Örne�in sosyal

belediyecili�i, sosyal yard�mlar ile bir
tutan belediyelerde

art�k sosyal
belediyecili�in
gerektirdi�i bir

anlay��la, dernekler,
sivil toplum örgütleri

gibi kat�l�mc�
mekanizmalar�n

beklentilerini
gündeme almaya

ba�lam��lard�r. Benzer
�ekilde, belediyelerin

bir k�sm�, sosyal
adalet ve yerel

kat�l�mc�l�ktan yoksun
kentsel dönü�üm
uygulamalar�n�n yaratt��� olumsuz

kamuoyu etkilerini ve seçim sonuçlar�n�
popülizme kaçmadan dikkate

almaktad�r. Belediyeler art�k ço�unlukla
“kentsel dönü�üm” yerine daha

kat�l�mc�, adaletli ve demokratik görülen
“yerinde dönü�üm” ve proje ekseninde
de�er esasl� mülkiyet de�i�imi modelini

benimsemeye ba�lam��t�r. Bir ba�ka
aç�dan bak�ld���nda, farkl� siyasal

yakla��mlarla yönetilen belediyelerin
kazand�rd��� deneyim çe�itlili�i, halk�n

ya�am kalitesinin artt�r�lmas� çal��malar�
için zengin alt yap� olu�turmaktad�r.

Yerel seçimlerde vatanda�lar�n siyasal
e�ilimleri, farkl� konulardan

etkilenmektedir. Kimi siyasal görü�üne,
kimi yerel hizmet kalitesini sa�lamadaki

ba�ar�s�na, kimi mülkiyet sorunlar�n�n
çözümü ya da yaratt��� istihdam

olanaklar� gibi ekonomik ve ya�amsal
konulardaki ba�ar�s�na ba�l� olarak yerel

yöneticisini seçmektedir. Bu nedenle,
özellikle belde ve ilçelerde yöneticilerin
genel seçimlere göre daha yüksek bir
frekansla  de�i�tirilmesi do�al bir olgu
olarak görülmektedir. Gelinen nokta,
yerel yöneticileri siyasal görü�lerinin

getirdi�i rüzgâr ile yetinmeyip, daha çok
yenilikçi model ve proje üretme

rekabetine yöneltmektedir. Bu sürecin
sonucunda da as�l kazanan da daha
konforlu ya�am talebinde bulunan

seçmen olmaktad�r. Günümüzde halk�n,
gönüllü olarak yönetime kat�ld���,
belediyelerine daha fazla gitti�i ve

kat�l�mc�l��� içselle�tirmeye ba�lad���
gözlenmektedir. Belediye yöneticileri de
halk�n deste�i ve kat�l�m� olmadan hiçbir
projenin ba�ar�l� olmayaca��n�n bilincine
varm��t�r. Kat�l�mc�l���n bütün aktörlerce
gerçek anlamda kavranmaya ba�lad���
bu dönemde yeni yasal düzenlemeler
nas�l okunmal�d�r? �lk bak��ta, merkezi

yönetimi yeniden yerele kar��
güçlendirecek bu süreçte halkla birlikte
demokratik haklar� savunmak gerekti�i

dü�ünülmektedir. Bunun yan�nda
kat�l�mc�l���n, sosyal belediyecili�in ve

yöneti�imin halk taraf�ndan
benimsendi�i ve kavrand��� ortamda
yerel seçimlerde her zorlu�a ra�men
ba�ar�l� stratejilerin geli�tirilmesi de

mümkündür.     
STRATEJ�K PLANLAMA

VE �MAJ YÖNET�M�
Belediye yöneticileri, seçildikleri ilk sene

kamuoyunda gösterdikleri imajlar�n�,
seçimlere yakla��l�rken icraatlar� ile

güçlendirme zorunlulu�u
ta��maktad�rlar. Bu da belediyenin

stratejik plan�n�n i�leyebilirli�ine ba�l�d�r.
Toplumun temel gereksinimlerini

kat�l�mc� bir süreçle saptayan, yarat�c�
ve en uygun çözümlerle yenilikçi

stratejiler sunan, kentli ihtiyaçlar�n�
gözeten, alternatif çözümleri bar�nd�ran

bir yerel yönetim modeli ancak
sistematik yakla��m ile mümkün olabilir.

Belediyeler stratejik planlar�nda ve
performans denetiminde tutarl�

olmal�d�r. Ba�ar� odakl� yerel yönetim
modelinde yerel yönetimlerin stratejik
ve teknik olmak üzere iki ana faaliyet
alan� üzerinden sistem geli�tirilebilir. 

YEREL YÖNET�MLER�N
STRATEJ�K KONULARI

Yerel yönetimlerin stratejik konular�,
politik, yönetsel, sosyal, toplumsal

alanlar� kapsamaktad�r. Yerel
yöneticiler, yard�ma muhtaçlar,

engelliler, ya�l�lar için proje üretmekte,
kad�n s���nma evleri, yeti�tirme yurtlar�,

i� ve meslek edindirme kurslar�
açmaktad�r. Ço�u belediye bu

faaliyetleri gerçekle�tirirken, bir k�sm� bu
faaliyetleri ile uluslararas� ün

kazanmaktad�r. Yar��an kentler olgusu
da bu rekabetin bir göstergesidir.

Belediyeler her alanda i�levsel çözümler
üretmek ya da belirli bir alanda marka
de�eri olmak gibi bir seçim yapmak
durumunda kalabilmektedir. Sa�l�k

alan�na, çevreye, sürdürülebilir
kalk�nmaya, yenilenebilir enerjiye, geri
dönü�üm projelerine ve e�itim, kültür

faaliyetlerine her belediye kendi
dinamiklerini dengeleyerek yer

vermelidir. Stratejik planlama bu
alandaki ba�ar�ya olanak tan�maktad�r.

Yeni performans
sistemi ve istihdam
politikalar� da yerel

yönetim çal��anlar�n�
kamu çal��an�ndan
beklenilenden daha
yo�un performansa

yöneltmektedir. Keza
üretilen proje ve
hizmetlerin halka
yans�t�lmas�nda,

geli�tirilecek örgütsel
kültür ve davran��
modeli de önemli

modern bir yakla��m
olacakt�r.

YEREL YÖNET�MLER�N
TEKN�K KONULARI

Yerel yönetimlerin teknik konular�
aras�nda depremden alt yap�ya, kentsel

yenileme ya da dönü�ümden etkin
ula��m sistemine, kent esteti�inden

enerji kaynaklar� yönetime kadar çok
farkl� konular bulunmaktad�r. Ülkemizde

de s�kça ya�anan afetler; siyasal
sistemler ve yerel yönetimler için h�zla
ve etkin yöntemlerle tepki verilmesi ve

yönetilmesi gereken krizlerdir. Afet
yönetimi, ula��m, kentsel peyzaj, kent

esteti�i, kentsel koruma, turizm, kentsel
donat� standartlar�, mülkiyet sorunlar�,
arsa ve arazi yönetimi, çevre temizli�i,
mobil belediyecilik ve e-belediyecilik

uygulamalar� yerel yönetimlerin öncelikli
kaynak tüketen teknik çal��ma ve

yat�r�m alanlar�d�r. Belediyeler, teknik
alanlarda proje üretirken var olan

kaynaklar�n toplum yarar�na en fazla
katma de�er yaratacak tarzda,

üniversiteler, Ar-Ge kurulu�lar� ve özel
sektörle i� birli�i ve koordinasyon

halinde olmal�d�r. Öte yandan, yerel
seçim sürecinde siyasal, mekânsal,

kültürel çe�itlili�i bar�nd�racak e�itlikçi
ve demokratik rekabetin sa�lanmas�,

halk�n en iyi hizmet kalitesini elde etme
�ans�n� artt�racakt�r. Sonuç olarak,

toplumsal ya�am�n her alan�nda daha
fazla konfor talebinde bulunan kent

halk�n�n bu do�al hakk�na
kavu�turulmas�n�n en temel arac�,

kaynaklar�n etkin ve verimli kullan�m�n�
sa�layacak politika ve projeler

üretebilmektir. Bunun en önemli
unsurlar�ndan biri de seçmen

davran��lar�n� ve alg�s�n� yönetecek ve
yönlendirecek, her bir yerel yönetimin

kendine özgü örgütsel kültür ve
davran���n�n olu�turulmas�, e�le�tirilmesi

ve kararlar�n bu eksende bilimsel
yöntemlerle verilmesi olacakt�r. Yerel
yöneticilerin mensup olduklar� siyasal
partilerin de bu örgütsel kültürü ortaya

koyacak mekanizmalar� geli�tirecek
genel politikalar� üretmeleri modern

etkin ve verimli bir yönetim anlay��� için
gereklilik haline gelmi�tir.

� Prof. Dr. Ali KAHR�MAN
(Okan Üniversitesi Ö�retim Üyesi)
� Yrd. Doç. Dr. Seda Bostancı

(Okan Üniversitesi Yerel Yönetimler
Program Ba�kanı)

Yerel Yönetim modeli kentli
yaşamı daha konforlu kılacak mı?

29 Ekim ilkokulu’ndan AÇEV’e destek
● Baran ÇEV�K

ÜLKE çapında e�itim programları uygulayan
AÇEV, bu yıl 5-8 ya� arası çocuklara okuma
sevgisini a�ılayarak onların okuma, anlama
becerilerini geli�tirmek ve okul ba�arısına
katkıda bulunmak amacıyla “Sesli Kitap

Okuma” projesini
hayata geçiriyor. 

�stanbul’daki
de�i�ik okullarda
yürütülecek bu
çalı�ma, ilk kez
Kadıköy’deki 29
Ekim �lkokulu ve
Ortaokulu’nda

uygulanacak. 15
adet kitapla ve gönüllü seçilen okuyucularla

sesli okuma çalı�ması için Okul Müdürü
Dilber Taner �unları söylüyor:  “Projemiz,
çocuklar ve veliler tarafından büyük ilgi

görüyor. Çocuklar hafta sonunu sabırsızlıkla

bekliyor. Çocuklarımız, kendilerine ücretsiz
da�ıtılan kitapları merakla inceliyor,

e�itmenlerin okudukları hikâyeleri dikkatle
dinliyor, kahramanlarla ilgili sorulara cevap

veriyor, birlikte e�itici oyunlar oynuyor,
resim yapıyor ve e�leniyorlar. �u an

okulumuzda
2 gönüllü e�itmen
toplam 30 çocukla

çalı�ıyor. Amacımız,
ö�retmenlerimizin

de deste�i ile
Anasınıfı’nda ve
1. Sınıf’ta olan
çocuklarımızın
tamamına kitap

sevgisini a�ılamak. Dile�imiz daha fazla
sayıda gönüllü e�itmenle ülke çapındaki

tüm çocuklara ula�mak ve onlara kitapları
sevdirmek. Çalı�malarından dolayı AÇEV’e

te�ekkür ediyoruz.” 

Kadıköy ilçesi genelinde
düzenlenen �stiklal Mar��n�

Güzel Okuma Yar��mas�’nda
geçen y�l�n birincisi olan
Kad�köy Fehmi Ek�io�lu

Ortaokulu bu y�l da birincili�i
elden b�rakmad�. 14 Aral�k’ta

yap�lan “�stiklal Mar��n�
Güzel Okuma Yar��mas�”nda

Kad�köy Fehmi Ek�io�lu
Ortaokulu 6B s�n�f� ö�rencisi

Asl� Eren 1. Oldu.

Fehmi Ekşioğlu Ortaokulu’ndan

BiRiNCiLiK

● Mustafa SÜRMEL�

Kü re sel So run lar Plat for mu,
geçti�imiz hafta Bil gi Üni ver si te si
San tra lis tan bul Kam pü sü’nde “Su ri -

ye Kri zi ve Mez hep sel Ça t�� ma Risk le ri”
ba� l�k l� bir pa nel dü zen le di. Mo de ra tör lü �ü -
nü Kü re sel So run lar Plat for mu Ge nel Ko or -
di na tö rü �d ris Kar da�’�n yap t� �� pa ne le ko -
nu� ma c� ola rak Kül tür Üni ver si te si Ö� re tim
üye si ve ay n� za man da Kü re sel So run lar
Plat for mu Da n�� ma Ku ru lu üye si olan Prof.
Dr. Men sur Ak gün, �s tan bul Bil gi Üni ver si -
te si Ulus la ra ra s� �li� ki ler Bö lüm Ba� ka n�
Prof. Dr. Gen cer Öz can ile Mar ma ra Üni ver -
si te si Ö� re tim üye si ve SE TA D�� Po li ti ka
Di rek tö rü Prof. Dr. Ta lip Kü çük can ka t�l d�.
Ko nu yu, ila hi yat me zu nu, sos yo log ve bir
d�� po li ti ka c� gö züy le de �er len di ren Prof.
Dr. Ta lip Kü çük can mez hep kav ra m� n�n �s -
lam ta ri hi içe ri sin de ye ri ni an lat t� �� ko nu� -
ma s�n da, özel lik le d�� po li ti ka de �er len dir -
me le rin de din, inanç ve mez hep gi bi kav -
ram la r�n ne de re ce önem li ol du �u nu vur gu -
la ya rak, Tür ki ye, Su ri ye, �ran ve Kör fez ül -
ke le ri gi bi fark l� ak tör le rin d�� po li ti ka ter cih -
le rin de din, eko no mi ve ide olo ji nin

öneminden bah set ti. Mez hep ke li me si nin
‘ta raf ol mak’ an la m� na gel di �i ni, ge nel an -
lam da ba k�l d� ��n da �s la mi yet’te f�k hi mez -
hep ler olan Ha ne fi, �a fi i, Han be li ve Ma li ki
mez hep le rin den bah se di le bi le ce �i ni söy le di -
�i ko nu� ma s�n da Kü çük can; din ler de mez -
hep le rin, gün lük ya �am bi çim le ri nin be lir -
len me sin de, kül tü rel kim lik le rin olu� ma s�n -
da önem li ol du �u nu be lirt ti. �s lam’da ol duk -
ça önem li ay r� l�k la ra ve tar t�� ma la ra se bep
olan ana ko nu nun iti ka di inanç lar ile il gi li ol -
du �un dan bah se den Ta lip Kü çük can, bu -
gün ler de mez hep ko nu su nun da ha çok gün -
de me gel me si ni Su ri ye kri zi ba� la m�n da de -
�er len di rir ken, Tür ki ye’de uzun y�l lar d��
po li ti ka söz ko nu su ol du �un da din ve inanç
me se le le ri nin hiç gün de me gel me di �i ni ve
se bep ola rak Tür ki ye’nin ba t� l� la� ma ça ba s�
içe ri sin de Or ta do �u’yu kü çük gör me si ol du -
�u nu be lirt ti. Tür ki ye’nin d�� po li ti ka da at t� -
�� ad�m la r�n Su ri ye söz ko nu su ol du �un da
mez hep çi bir ta v�r ta k� n�l d� ��n dan bah se dil -
me si ne ra� men ili� ki le rin çok da ha es ki ye
da yan d� �� n� be lirt ti. Prof. Dr. Men sur Ak gün
ise Tür ki ye’nin id di a edi le nin ak si ne mez -
hep sel bir po li ti ka iz le me di �i ni ve Tür ki -
ye’de d�� po li ti ka an la m�n da tar t� �� lan mez -

hep me se le si nin ge çi ci ol du �u nu söy le di.
Prof. Dr. Gen cer Öz can da ko nu� ma s�n da
Tür ki ye’nin esas iti ba riy le mez hep çi bir po -
li ti ka iz le me di �i ni dü �ün dü �ü nü ve bu ko nu -
nun bir mez hep so ru nu ola rak al g� lan ma s� -
n�n çok ya n�l t� c� ol du �u nu söy le di. Öz can;
mez hep tar t�� ma la r� n�n Su ri ye ola y� n�n özü
ve de rin li �iy le çok il gi si ol ma d� �� n� fa kat bu
ko nu üze ri ne ko nu �ul ma ma s� n� da do� ru
bul ma d� �� n� ifa de et ti ve mez hep sel ay r� l�k -
la r�n iç sa va �a yep ye ni ve çok kan l� bir bo yut
ka zan d� ra bil me po tan si ye li nin ol du �u nu gö -
zar d� et me mek ge rek ti �i ne de vur gu yap t�.

Üniversitede Suriye krizi konuşulduÜniversitede Suriye krizi konuşulduÜniversitede Suriye krizi konuşulduÜniversitede Suriye krizi konuşulduÜniversitede Suriye krizi konuşulduÜniversitede Suriye krizi konuşuldu
‘Suriye Krizi ve Mezhepsel Çatı�ma Riskleri’ Bilgi

Üniversitesi’nde masaya yatırıldı. Panelde konu�an Marmara
Üniversitesi ö�retim üyesi Prof. Dr. Küçükcan, din, inanç ve

mezhep gibi kavramların önemine vurgu yaptı. 
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● Gökçe UYGUN

Cüz da n� n�z da 50 li ra l�k bir
bank not var sa he men ç� -
ka r�p bak ma n� z� ri ca edi -

yo rum... Fat ma Ali ye'nin is mi -
ni ve res mi ni gör dü nüz, de �il
mi? Pe ki Fat ma Ali ye kim?
Tür ki ye’nin ilk ka d�n ro man -
c� s�, ay n� za man da ede bi ya t� -
m�z da ilk kez çe vi ri ya pan,
ka d�n hak la r�n dan ve ka d�n-
er kek e�it li �in den ilk kez
bah se den ya zar....

Fat ma Ali ye Ha n�m gi -
bi pek çok ka d�n var ta ri -
hi miz de. Ce sa ret, ka rar l� -
l�k ve ça l�� kan l�k la r� ile
ça l�� t�k la r� alan da ilk ve
ön cü ol mu�, zor luk la ra
gö �üs ger mi� ve ba �ar -
m�� on lar ca ka d�n... 

Pe ki on la r� da ha
ya k�n dan ta n� mak is -

ter miy di niz? O hal de önü müz de ki gün ler de
TRT'yi iz le me niz ye ter li ola cak. Zi ra TRT ek -
ran la r�n da bir bel ge sel ya y�n lan ma ya ba� la na -
cak;  “Nis van/Ta ri he Ad� n� Yaz d� ran Ka d�n lar”.

Ai le ve Sos yal Po li ti ka lar Ba kan l� ��'n�n ka -
d� na �id det ile mü ca de le prog ra m� kap sa m�n da
ha ya ta ge çi ri len Nis van/Ta ri he Ad� n� Yaz d� ran
Ka d�n lar bel ge se li, mes lek le rin de ilk le re im za
atan ka d�n la r� birara ya ge ti ri yor. Ya k�n da
TRT'de ya y�m la na cak olan 17 bö lüm lük bel ge -
sel de, 19 ka d� n�n ba �a d� �� bü yük i� ler göz ler
önü ne se ri li yor. Ta ma m� dra ma ti ze can lan d�r -
ma lar içe ren bel ge sel de, ta rih sel ve ri le rin en iyi
�e kil de ak ta ra bil me si için ar �iv fo to� raf lar, vi -
de olar ve bel ge ler le bir lik te,  Tür ki ye'nin önem -
li ta rih çi le ri, si ya si le ri, aka de mis yen le ri, ga ze te -
ci le ri ve ta ri hin �a hit le rin den olu �an 180 söy le �i
yer al� yor. Os man l� ca “ka d�n lar” an la m� na ge len
Nis van ile  er kek le rin yaz d� �� var sa y� lan ta rih te,
ka d�n la r�n sar s�l maz ro lü bir kez da ha an la �� la -
cak.

� KA DIN DE ��L ÖR NEK �N SAN...
Bel ge se lin ya p�m c�-yö net me ni Mus ta fa Ka -

ra di�, bel ge sel de an la t� lan ka d�n la r�n, “ka d�n”
ola rak de �il, ör nek in san ola rak an�l mak is te dik -
le ri ni be lir te rek, “E�i tim li ol ma n�n, bü tün yan -
l�� la r� sü pü ren bir do� ru ol du �u nu söy lü yor lar.

Ken di ni ifa de ede bil me nin, he def be -
lir le me nin, di renç li

ol ma n�n ve
mü ca de le et me -
nin öne mi ne
i�a ret edi yor lar.
Ve onlar ken di
ta rih le ri ni ya zar -
ken, ka d� nlar ad� -
na da ta rih ya z� -
yor lar...” di yor. 
� KOÇ Y� ��T
VE SOY GA Z�

ROL AL DI
Bel ge sel de ilk

ka d�n be le di ye ba� ka -
n� Mü fi de �l han’�
Hül ya Koç yi �it’in, ilk
ka d�n Yö net men Ca hi -
de Son ku’yu Ha le Soy -
ga zi’nin can lan d�r d� ��
bel ge sel de rol alan di �er

ka d�n oyun cu lar da
�öy le: Duy gu Ye ti�,
Ne hir Bü yü kak çay,
As l� Ar bel, Ase na
Kes kin ci, Me rih Ga zi -
o� lu, Ça� la �im �ek,
Nur gül Bay ram, Elif
Tay han, Gül de niz Ak -
yüz, �lim Ça� la De -
mir, Se lin Sel çuk, Di -
lek Yur du sev, Eda Çi -
çek çi, Bur cu Er den,
Bur cu Bur kut Eren -
kul, Se lam Öz kan l�,
Ay lin Öz gür, Çi lem
Tu� ba Al kan, �en gül
Ak p� nar.
� RE S�M SER G� S�

KA DI KÖY’DE
Bel ge se lin, geç ti -

�i miz gün ler de �s tan -
bul Kon gre Mer ke -
zi'nde ya p� lan ga la s�n -
da bir de ser gi aç�l d�.
“Ka d�n la r� m�z ad� na
da ha iyi bir ge le cek”
slo ga n� ile birara ya
ge len Tür ki ye’nin 19
du yar l� sa nat ç� s�, Nis -
van ka d�n la r� n�n ya� -
l� bo ya re sim ve hey -
kel le ri ni ha z�r la d� lar.
Bu önem li ser gi da ha
son ra Ka d� köy'e ta ��n d�. Ser gi yi 15 Ocak ta ri hi -
ne dek Ka ra köy-Emi nö nü is ke le si nin üs tün de
yer alan �ir ket-i Hay ri ye Sa nat Ga le ri si’nde gör -
mek müm kün. Ser gi nin kü ra tö rü, res sam Ka mer
Ba t� o� lu, Nis van bel ge se li nin do� ru bil gi ler le
ve bü yük özen le ya p�l m�� ol ma s� n�n sa nat ç� la r�
da böy le bir ser gi olu �u mu nun içi ne çek ti �i ni
vur gu la ya rak, “Her sa nat ç� n�n ken di tek ni �i ve
tar z�y la ça l�� t� �� por tre ler, ka d�n la r� m� z�n ba �a r� -
l� ol du �u mes le ki çe �it li lik gi bi zen gin bir yel pa -
ze ye sa hip. 100’ün üze rin de ya p�l ma s� plan la -
nan por tre ler le  ta ri hi bir gör sel ar �iv olu� tu ru la -
cak ve bu ça l�� ma lar bir mü ze de ye ri ni ala cak.
Böy le ce ge le cek ku �ak la ra ka d�n la r� m�z la il gi li
en do� ru bil gi ler, f�r ça la r�n ucun da ki renk ler le
bir lik te ak ta r�l m�� ola cak. Biz sa nat ç� lar da, hiç
de �il se bu önem li ko nu ya dik kat çe kip sos yal
so rum lu lu �u mu zu ye ri ne ge tir mi� ol ma n�n mut -
lu lu �u nu ya �a ya ca ��z” di yor.

Ser gi de Ni hat �i rin, Ha san Na z�m Ba la ban,
Ah met Özol, Gül te kin Ser best, Adil Ocak, Sa bir
Meh ti yev, Rem zi �ren, Bel gin Ata lay, Ka mer
Ba t� o� lu, Rüz gar Fi dan, Gü lay Yük sel, Öz can
Tunç, Ba hat tin Oda ba ��, Ya �ar Çal l�, Tey mur
A�a l� o� lu, Ah met Tü re, Cey lan Mut lu, Bas ri
Er dem, Müj de Yan ve Sa it �s ma ili'nin eser le ri
yer al� yor. 

� 19 N�S VAN KA DI NI
� Ay si ma AL TI NOK: �lk ka d�n be yin cer ra h�  
� Be di a MU VAH H�D: �lk ka d�n si ne ma oyun cu su 
� Ca hi de SON KU: �lk ka d�n yö net men, film y�l d� z�. 
� Fat ma Ali ye Ha n�m: �lk ka d�n ro man c�.  
� Fe ri ha SA NERK: �lk ka d�n em ni yet mü dü rü 
� �n ci ÖZ D�L: �lk ka d�n or kes tra �e fi
�La le OR TA: F� FA ko kart l� ilk ka d�n fut bol ha ke mi,
ilk ka d�n an tre nör, ilk ka d�n fut bol spi ke ri
� Mü fi de �L HAN: �lk ka d�n be le di ye ba� ka n� 
� Sa bi ha  BEN GÜ TA�: �lk ka d�n hey kel tra�
� Sa mi ye MOR KA YA: �lk ka d�n oto mo bil ya r�� ç� s�,
�am pi yon, ilk eh li yet li ka d�n
�Sa t� KA DIN: �lk ka d�n mil let ve kil le rin den

� Se her AY TAÇ: �lk ka d�n ma ki nist
� Se mi ha ES: �lk ka d�n sa va� fo to mu ha bi ri
� Sü rey ya A�A O� LU: �lk ka d�n avu kat 
� Y�l d�z MO RAN: �lk ka d�n aka de mik fo to� raf ç� 
� Y�l d�z YAL ÇIN LAR: �lk ka d�n be yin cer rah la r�n -
dan
� Pe ri han BA KA NO� LU: �lk ka d�n ö� ret men ler den
� Pe ri han ON GAN: �lk ka d�n ö� ret men ler den
� Re fet AN GIN: �lk ka d�n ö� ret men ler den
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‘Nisvan’ isimli belgesel, mesleklerinde ilk olan 19 kadını beyazperdeye ta�ıyor.  Belgeselde, ilk
kadın sinema oyuncusundan ilk kadın avukata,  ilk kadın cerrahtan ilk kadın belediye ba�kanına
dek pek çok alandaki öncü kadınların ba�arı dolu ya�am öyküleri anlatılıyor. 19 öncü kadını konu

alan resim sergisi de 15 Ocak'a dek Kadıköy’de ziyaret edilebilir. 

Foto�raflar:
Naim SALMAN

Türkiye’de mesleklerin ilk kad�n temsilcileri belgesele konu oldu
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ENGELS�Z Eri�im Derne�i;
görme engellileri ba��ms�z

hareketi olsun olmas�n, okula
gitsin gitmesin, çal��s�n

çal��mas�n, görme düzeyi hiç
olmayan ya da k�smen olan

herkesi olu�turdu�u payla��m
grubuna davet ediyor. 

Payla��m grubu 10 kat�l�mc� ve 2
grup moderatörüyle birlikte birer
saatlik 10 oturumdan olu�uyor.

Oturumlar�n haftada bir
gerçekle�mesi planl�yor. Grup,

payla��mlara Mart 2013
ortalar�nda ba�l�yor.

Sizler de payla��m grubunda

olmak ister misiniz? Bunun için
grup moderatörleri Ayça Balc� ve
Engin Y�lmaz’la a�a��daki ileti�im

bilgilerini kullanarak irtibata
geçebilirsiniz. 

� Ayça Balcı: Payla��m Grubu
Moderatörü

e-posta: aycaba@gmail.com
� Engin Yılmaz: Payla��m

Grubu Yard�mc� Moderatörü
Tel: 0532 552 11 40

engin_yilmaz@yahoo.com
Payla��m grubuna aday

kat�l�mc�lar�m�zla moderatörler ön
görü�me gerçekle�tirerek, ilk

payla��m grubunu belirleyecektir.

Payla��m grubunda gizlilik, güven
ve devaml�l�k esast�r. Bu ve

benzer grup kurallar ön
görü�melerde adaylarla birebir

payla��lacak. 

B�ZE ULA�IN
Engelsiz �� ve �stihdam

Merkezi
Adres: E�itim Mah. Kasap

�smail Sok. Sadıko�lu Plaza 5
No: 49 Kadıköy-�stanbul /

Türkiye
Web: engelsizis.kadikoy.bel.tr 

Tel: 0 216 338 2414 
Fax: 0 216 338 8884                                                                                     

EN GEL S�Z BU LU� MA NOK TA SI

YA�AMSA�LIK4 - 10 OCAK 2013

MEN�SKÜS y�rt�lmas�, halk
aras�nda sporcu hastal��� olarak
görülse de asl�nda her ya�ta ve
herkeste görülebiliyor. Menisküs
dokusu bir nevi dizin beynidir.
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Uzman� Doç.Dr. Cengiz Bahad�r
bu önemli yap� ve tedavisi ile ilgili

önemli bilgiler verdi.
� Menisküs nedir?:

Menisküsler diz eklemini
olu�turan kemiklerin aras�nda yer

alan küçük oval k�k�rdak
parçalar�d�r. Temel görevleri
kemiklerin k�k�rdak yüzlerinin

birbirine sürtünmesini azaltmak
ve ekleme gelen yükleri dengeli
bir �ekilde da��tmakt�r. Dizde iç

ve d�� olmak üzere iki adet
menisküs k�k�rda�� vard�r.
� Menisküs yırtı�ı nasıl

olu�ur?:
Menisküsler genç ya�larda esnek

ve yumu�ak olup diz
zorlanmalar�na dayan�kl�d�r.

�lerleyen ya� ile beraber menisküs
k�k�rda�� da di�er eklem

elemanlar� gibi y�pranmaya
ba�lar. Daha sert bir hal al�r ve

�ok emici özelliklerini
kaybetmeye ba�lar. Özellikle

gençlerde menisküsler
sportif u�ra�lar s�ras�nda

diz ekleminde anormal bir
yüklenme oldu�unda

y�rt�labilirler. Bu tip
y�rt�lmalar dize direk darbe,

dizin dönmesi ya da
dü�meler sonucu olu�abilir.

�leri ya�larda ise çok daha hafif
diz travmalar� menisküs y�rt��� ile

sonuçlanabilir.
� Menisküs yırtılmalarında ne

gibi �ikâyetler olur?:
Menisküs y�rt�klar� y�rt���n olu�
biçimine göre temel olarak iki

�ekilde s�n�fland�r�l�r. Akut y�rt�lma
dedi�imiz durumlarda dizi

zorlay�c� bir travma vard�r ve diz
aniden �i�er. Bu �i�lik diz eklem
s�v�s� ya da eklem s�v�s� ile kar���k

kandan kaynaklan�r. 
Diz genelde kitlenir ve dizi

hareket ettirmek çok a�r�l�d�r. Bu
tip akut menisküs yaralanmalar�

genelde gençlerde sportif
u�ra�lar s�ras�nda olur ve
daha seyrek rastlan�r. 

Bir de kronik meniskis
yaralanmalar� vard�r.

Bu tip
yaralanmalarda ise

�ikâyetler yava�
yava� ba�lar. Dizde

s�v� toplanmas�
olabilirse de bu akut
y�rt�klardaki gibi fazla

olmaz. A�r� daha hafiftir.
Baz� kronik menisküs
y�rt�klar�nda ise hiç a�r�

olmayabilece�i ak�lda tutulmal�d�r.
Genelde orta ve ileri ya�larda

görülür. Dizde kitlenme nadirdir.
Asl�nda bu tip menisküs

yaralanmalar� hemen daima
kireçlenme ile beraberdir.

Kireçlenmeye ba�l� olarak olu�an
kemik deformiteleri menisküs

k�k�rdaklar�nda zorlanma yapar ve
menisküs kolayca y�rt�labilir.

� Menisküs yırtıklarınde
cerrahi tedavi gerekli midir?:

Toplumda yayg�n kan� hemen her
menisküs y�rt���n�n cerrahi tedavi

gerektirdi�idir. 

Asl�nda bu do�ru olmay�p aksine
meniskus y�rt�klar�nda cerrahi

tedavi genelde gerekmez.
Menisküs y�rt�klar�n�n akut

döneminda günde birkaç kez
15’er dakikal�k buz uygulama,

istirahat ve bandaj uygulan�r. A�r�
kesiciler bu dönemde hastay�

rahatlatmak için kullan�l�r. Diz çok
�i� ise s�v� i�ne yard�m� ile

bo�alt�l�p hasta rahatlat�labilir. 

Bu tedaviler ile genelde bir hafta
içinde diz �ikâyetleri büyük

oranda azal�r. Cerrahi karar� akut
dönem geçtikten sonra

verilmelidir.
Özellikle gençlerde ve üst düzey

amatör ya da profesyonel
sporcular dizlerin zorlamaya

devam edece�inden y�rt�k olan
menisküs nedeni ile dizde tekrar

kitlenme ve �i�me ortaya
ç�kabilecektir. Bu nedenle bu tip

vakalarda genelde cerrahi
artroskopi ile tedavi edilir.

Menisküsdeki y�rt�k duruma göre
dikilebilir ya da al�nabilir.

Ama hasta orta ve ileri ya�larda
ise veya genç oldu�u halde dizi

zorlayacak aktiviteler yapm�yorsa
cerrahi tedavi nadiren gerekir.

Özellikle 45-50’li ya�lardan sonra
menisküs y�rt�klar� genelde

kireçlenme ile beraberdir. Bilimsel
ara�t�rmalar kireçlenmesi olan

hastalarda menisküslerin
ço�unlukla y�rt�k oldu�unu

göstermektedir. Bu vakalarda
menisküsü almak hastan�n

a�r�lar�n� azaltmayacakt�r. Çünkü
as�l olay menisküsteki y�rt�k de�il
kireçlenmedir. Bu tip vakalarda

konservatif tedavi dedi�imiz fizik
tedavi, buz uygulama, ilaç,
bandaj ve enjeksiyon gibi

yöntemler ile a�r�lar genelde
ba�ar�l� bir �ekilde kontrol alt�na

al�nabilir. Bazen yan ba�lar
özellikle iç yan ba�da
gerilmeye maruz kal�r ve

buda bu özelikle iç
menisküs a�r�s�n�

taklit eder. Bu
durumlarda cerrahi
yerine basit bir i�ne

ile diz a�r�s� tamamen
giderilebilir.

� Menisküs
lezyonlarında “Platelet
Rich Plasma” (PRP)

enjeksiyonu etkili midir?:
PRP enjeksiyonunun menisküs
lezyonlar�nda kullan�m�na dair

veriler çok fazla de�ilse de
yap�lan az say�da uygulamada
PRP nin etkili olabilece�i tespit

edilmi�tir. Özellikle hasarl�
menisküsün ya da menisküsün
artroskopik olarak ç�kar�lmas�
zamanla diz k�k�rdaklar�nda

yapaca�� tahribat� önlemede çok
yararl� bir yöntemdir.

� Menisküsün cerrahi olarak
alınmasının ne gibi sakıncaları

vardır?:
Unutulmamas� gereken en

önemli gerçek,
menisküslerin dizde

bulunmas�n�n bir
sebebi oldu�udur.

Dizden
menisküslerin

tamam�n�n ya da bir
k�sm�n�n al�nmas�n�n

dizdeki k�k�rdak
harabiyetini

h�zland�rd��� ve erken
kireçlenme yapt���

ispatlanm��t�r. Yani menisküs
ameliyat�n�n bir bedeli vard�r ve o
bedel de erken kireçlenmedir. Bu
bedeli ödememek için menisküs
lezyonlar�nda tan� do�ru konmal�

ve tedavi seçimi çok yönlü bir
de�erlendirme sonunda

yap�lmal�d�r.
Sa�l�cakla kal�n.

Tel: 0216 449 09 41
E.Mail: cengizmd@gmail.com

DOKTORUNUZ YAZIYOR

MENiSKÜS YIRTIĞI NASIL
TEDAVi EDiLMELiDiR?
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K� z� lay Zey nep-M. Ne dim Oy var
Hu zu re vi’nin geç ti �i miz haf ta
zi ya ret çi le ri var d�.

Türk K� z� la y� Mer kez Ka d�n Kol la r�
Ba� ka n� ay n� za man da Ka d� köy Be le di -
ye si Mec lis Üye si olan Naz l� Gü lay Ku -

ri� ve �u be yö ne tim ku ru lu üye le ri nin
olu� tur du �u he yet, 1984 y� l�n da aç� lan
Kar tal-Ya ka c�k’ta bu lu nan, tüm bi rim -
le ri ha y�r se ver va tan da� la r�n ba ��� la r�y -
la ya p� lan K� z� lay Zey nep-M. Ne dim
Oy var Hu zu re vi’ni zi ya ret et ti. 25 Ara -
l�k Sa l� gü nü ger çek le� ti ri len zi ya ret s� -
ra s�n da he yet, K� z� lay Ko nu ke vi sa kin -
le ri nin ye ni y�l la r� n� kut la y�p, soh bet et -
ti. 

� KUA FÖR H�Z ME T� VE R�L D�
Zi ya ret s� ra s�n da Er dem Kra mer

Kua för, eki biy le ko nu ke vi sa kin le ri ne
hiz met ver di, �kiz ler Çi çek çi lik tüm ko -
nu ke vi sa kin le ri ne ka ran fil gön der di,
ik ram lar Ma do/ Göz te pe �u be si ta ra f�n -
dan ha z�r lan d�. Ay r� ca, �s tan bul Bü yük
Ku lüp Sa nat ç� s� Vil dan De mir mi ni
kon ser ver di, �p ra gaz A.�. de ko nu ke vi
sa kin le ri ne ye ni y�l he di ye le ri ver di. 

Hu zu re vi sa kin le ri de gü zel bir gün
ge çir dik le ri ni be lir te rek, bu tür zi ya ret -
le rin tek rar lan ma s� is te di ler. 

KÖRLÜK DENEY�MLER�M�Z� PAYLA�ALIM MI?

Doç. Dr. Cengiz BAHADIR

‘Ailede Huzur Eğitim’ başlıyor
“Bu senin ailen…

Ve senin büyütmek üzere oldu�un çocuklar… Senin annen ve senin baban… Ve yanındaki senin e�in…
Bir yastıkta ve bir evde… Zorlukta ve rahatlıkta… Kıtlıkta ve bollukta… Acıda ve hazda… Verdi�imiz söz

üzere… Herkesin birer ba�ına olmaktan, Birlik içinde olmaya yöneldi�i yerde… 
Senin evinde “Biz” olabilmi� bir aile için, Evimizde “Huzur” için, ve dünümüzden daha iyi bir aile olabilmek için,

Dönü�üm Kona�ı Ba�arı Psikolojisi Enstitüsü E�itmenlerinden �eyda KÜÇÜKEL tarafından verilecek olan 
“Ailede Huzur E�itimi”ne davetlisiniz. 

Tarih: 11 Ocak 2013 Cuma  Saat: 13.30-15.00 Adres: Fikirtepe E�itim ve Sosyal Destek Merkezi (ESDEM)
Özbey Cad. No: 111 Fikirtepe Tel.: 545 93 50 – 545 96 91

Konukevi’nde özel bir gün 
Kızılay Merkez
Kadın Kolları,

Kızılay Konukevini
ziyaret ettiler. 

T.C.
KADIKÖY BELED�YES�

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

KONFERANS
POZ�T�F DÜ�ÜNCEN�N GÜCÜ

Elif Victoria SMYR
12 Ocak Cumartesi Saat: 16.30 – 18.30

Geçmi�i �ifaland�rmak, ya�ant�m�z, ya�am alan�m�z, zihin ve
bedenlerimizi dü�ük frekansl� kirlili�inden temizlemek ad�na

yap�labilecek spritüel ve enerjetik çal��malar�n pratik yöntemlerini,
bulundu�unuz ortam, �artlar ve/veya duygular�n frekanslar�n�

de�i�tirme ve yükseltme yollar�n� ö�renmek istiyorsan�z
Konferans�m�za bekliyoruz!

NOT: Konferans salonumuz 60 ki�ilik olup, koltuklar�m�z
numaralanm��t�r.

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

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

Bayar Caddesi Yeniyol Sokak No:10 KOZYATA�I
TELEFON: 0216 362 11 05 – 362 11 09 – 362 11 23

19mayis.Kultur@kadikoy-bld.gov.tr. 
www.19mayis.gen.tr 
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Ata �e hir Be le di yes por, mü ca de le et ti �i
Tür ki ye Ka d�n lar Fut bol 1. Li gi’nde üst
üs te kö tü so nuç lar al� yor. Ka d�n lar 1.

Li gi’ne, dep las man da 10-0’l�k Es ki �e hir ga li bi -
ye tiy le ba� la yan Ata �e hir Be le di yes por, ikin ci
haf ta da Ko nak Be le di ye si’ni 4-2, üçün cü haf ta -
da dep las man da Çam l� cas por’u 5-0, dör dün cü
haf ta da Lü le bur gaz 39’u 3-1, be �in ci haf ta da
dep las man da For met Genç lik’i 6-0 yen di. Ama
ne ol duy sa 6. haf ta da ol du ve Ata �e hir Ka d�n
Fut bol ta k� m� evin de di� li ra ki bi Trab zon �d ma -
no ca ��’na 1-0 ile bo yun e� di. 

6. haf ta da ki ye nil gi mo ral le ri boz sa da güç -
lü eki bi geç ti �i miz y�l lar da ki ba �a r� l� çiz gi sin -
den ta n� yan lar 7. haf ta da müt hi� bir ga li bi yet le
Ata �e hir’in gü cü nü tek rar gös te re ce �i ni bek li -

yor lar d�. Ama du rum hiç de öy le bek len di �i gi -
bi ol ma d�. 7. haf ta da yi ne bir Ka ra de niz eki bi
olan Ka ra de niz Ere� lis por ile kar �� la �an Ata �e -
hir Be le di yes por 1-1’lik skor la bir kez da ha ta -
raf tar la r� n� hüs ra na u� rat t�. 

Üst üs te al� nan ye nil gi ve be ra ber lik ne de -
niy le Ata �e hir Be le di ye si Ka d�n Fut bol ta k� m�,
18 pu an l� Ko nak Be le di yes por’un ar d�n dan 16
pu an la ikin ci s� ra da yer al d�. Uzun bir sü re son -
ra üst üs te al� nan ye nil gi ve be ra ber lik mo ral le -
ri bo zar ken, 8. haf ta da umut lar De rin ce Be le di -
yes por’la olan ma ça ba� lan d�. Ata �e hir Be le di -
yes por ka d�n fut bol ta k� m� bu maç ile tek rar ç� -
k�� ya ka la y�p, ge ri ka lan haf ta lar da pu an kay -
bet me den tek rar �am pi yon lu �a ula� ma y� he def -
li yor.

Ken tin spor ya �a m� na ge tir di �i ha re ket li -
lik ve sun du �u kat k� lar la ad� k� sa sü re -
de Ka d� köy ile öz de� le �en Ka d� köy

Genç lik Spor Ku lü bü kad ro sun da ye ni li �e git -
ti. Ku lüp bu y�l mü ca de le ede ce �i Dep las man -
l� Böl ge sel Ba yan lar Vo ley bol li gi için trans -
fer le re ba� la d� ve ön ce NET Vo ley bol Spor
Ku lü bü’nden sma çör Duy gu Erol’u he men
son ra da �s tan buls por’dan As l� Ca nan Can’�
renk le ri ne ba� la d�.
� DUY GU, BEN G�N’� ARAT MA YA CAK

2011-2012 se zo nun da �u an da 3. Dep las -
man l� lig de mü ca de le eden Ata �e hir Be le di ye -
si’nin ar ka s�n dan 2. olan ve Ya lo va’da ya p� lan
3. li ge yük sel me maç la r�n da ba �a r� l� maç lar ç� -
ka ran Ka d� köy Genç lik SK. Ba yan vo ley bol
ta k� m�, kad ro su nu 2 spor cu d� ��n da ko ru ya rak
spon sor suz ba� la ya ca �� Dep las man l� Böl ge sel
Ba yan lar Vo ley bol li gi 1. ta mam la y�p 3. li ge
ç�k ma y� he def li yor. Ba� an tre nör Can Ça vu -
�o� lu kad ro sun da ki de �i �im le il gi li ilk aç�k la -
ma la r� n� yi ne Ka d� köy’de spo run se si olan Ga -

ze te Ka d� köy’e yap t�. Ye ni li ge
ye ni he def ler le ye ni he ye can -
lar la ba� la ma n�n mut lu lu �u nu Ga ze te Ka d� köy
okur la r�y la pay la� mak tan duy du �u mem nu ni -
ye ti ni di le ge ti ren tec rü be li tek nik adam, “Ge -
çen y�l ba �a r� l� maç lar ç� kar tan ta k� m� m�z dan
Ben gin ve Bü� ra’y� Be le di ye des te �i alan Si -
liv ris por’a kap t�r d�k, onun d� ��n da kad ro mu zu
ko ru duk. �im di ay r� lan spor cu la r�n ye ri ne ye ni
trans fer ler le kad ro mu zu güç len di re ce �iz. Duy -
gu Erol, be nim y�l lar d�r kad rom da gör mek is -
te di �im bir spor cuy du. Onun la bir lik te lig de
mü ca de le et mek bu y� la na sip ol du. Duy -
gu’nun mev ki sin de oy na yan ve Si liv ri spo ra
trans fer olan Ben gin’i arat ma ya ca �� n� uma r�m.
Özel lik le ri ona ben zi yor za ten” diye konu�tu. 

� KA DI KÖY GENÇ L�K’TEN B�R
TRANS FER DA HA

Bu se zon Dep las man l� Böl ge sel Vo ley bol
Li gi’nde mü ca de le ede cek olan Ka d� köy
Genç lik Spor Ku lü bü, A ba yan vo ley bol ta k� -
m� na �s tan buls por’dan As l� Ca nan Can’� ka ta -

rak, Si liv ris por’a kap t�r d� �� Bü� ra’n�n ye ri ni
dol dur ma ya ça l� �� yor. 

As l� trans fe ri ni Ga ze te Ka d� köy’e de �er -
len di ren Can Ça vu �o� lu, “Bü� ra’y� Si liv ris -
por’a kap t�r d�k tan son ra so lak bir pa sör çap ra -
z� na ih ti ya c� m�z var d� ve As l�’y� trans fer ede -
rek bu aç� �� m� z� ka pat t�k” di ye ko nu� tu.

� ‘KA DI KÖY B� Z�
DES TEK LE S�N YE TER’

KGSK yö ne ti ci le ri gü zel ge li� me le re ve
ba �a r� la ra ra� men bi raz dert li ol duk la r� n� da

be lirt me den geç mi yor lar KGSK ba� ka n� �l ker
Ha be �o� lu, yet ki li ler den spo ra ve spo ra gö nül
ve ren le re des tek ol ma la r� n� bek le dik le ri ni be -
lir te rek, “Oli mpi yat la ra aday olan ül ke miz de
spo ra des tek �art, spo ra gö nül ver mi� fir ma la -
r�n Türk spo ru nu des tek le me si ve yü celt me si
en bü yük ar zu muz dur” der ken, lig de mü ca de le
eden ra kip le ri nin bü yük ço �un lu �u nun ar ka la -
r�n da be le di ye le rin des te �i ni al d� �� n� söy le yen
Can Ça vu �o� lu ise Ka d� köylülerin ta k�m la r� na
 ye te rin ce des tek ol ma ma s�n dan ya k�n d�.
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Mus ta fa SÜR ME Lİ

www.gazetekadikoy.com.tr Spor hekimleri �stanbul zirvesinde bulu�acak

TÜRK�YE Güre� Federasyonu’nun (TGF) Ola�an
Genel Kurulu’nda Avrupa, dünya, olimpiyat

�ampiyonu güre�çi Hamza Yerlikaya ba�kanl��a
seçildi. Büyük Anadolu Termal Otel’de

gerçekle�tirilen genel kurulda, kullan�lan 199 oyun
172’sini alan Hamza Yerlikaya, 1923 y�l�nda kurulan
Türkiye Güre� Federasyonu’nun 45. ba�kan� oldu.
Sand�klardan 21 geçersiz 6 bo� oy ç�kt�. Yerlikaya

ba�kanl���nda Güre� Federasyonu’nun yeni
yönetim kurulunu Ali �hsan Ölmez, Hamdi Topçu,
Yüksel Seçkin Saruhan, Osman Develio�lu, Ünsal
Serto�lu, Metin Kilçi, Nail Erdo�an, Haydar Kemal

Kurt, Latif Çakmak, Ali �hsan Kabakç�, Mehmet
Genç, Ali R�za Koç, Hüseyin Sözlü ve Mehmet
Genç olu�turdu. Türkiye Güre� Federasyonu

Ba�kanl���na seçilen Hamza Yerlikaya, sonuçlar�n
aç�klanmas�n�n ard�ndan yapt��� konu�mada “�lk

konu�mamda söyledim, el ele, gönül gönüle, ben-
sen olmadan biz olaca��z. Birlik olup güre�imizi
hep birlikte lay�k oldu�u yerlere ç�karmak için

elimizden geleni yapaca��z” dedi.

Güreşin fenomeni
federasyon başkanı

GENÇ K�zlar ve Y�ld�z K�zlar 2012 y�l� Türkiye
�ampiyonas� finalleri, 26-28 Aral�k tarihleri

aras�nda Sakarya'da düzenlendi. Y�ld�z K�zlar
Türkiye �ampiyonas� finallerinde Amasya

E�itimspor, Gazikentspor, Akdeniz Nurçelikspor
ve Gülizar Hasan Y�lmaz Güzel Sanatlarspor

tak�mlar� mücadele etti. Y�ld�z K�zlar
kategorisinde, finallere kalan 4 tak�m aras�nda

tek devreli lig usulünde oynanan maçlar
sonunda �ampiyon belirlendi. 2012 Genç K�zlar

Türkiye �ampiyonas� finallerinde ise Mersin
Gençlerbirli�i, Çaml�caspor, Karadeniz

Ere�lispor, Ata�ehir Belediyespor, �lkad�m
Belediyespor, Adana �dmanyurdu, Derince
Belediyespor, Hakkarigücüspor tak�mlar�

�ampiyonluk için kozlar�n� payla�t�. 
Genç K�zlar kategorisinde, tak�mlar aras�nda tek

maç eleme usulünde oynanan maçlar�n
ard�ndan �ampiyon belli oldu.

Genç ve Yıldız kızlar’da
şampiyon belli oldu

TÜRK�YE Milli Olimpiyat Komitesi tarafından da
desteklenen olimpiyat adaylı�ımız çerçevesinde

2016 Dünya Spor Hekimli�i Kongresi’nin �stanbul’da
yapılmasına karar verildi. 28 Eylül 2012 tarihinde

Roma’da düzenlenen 32.Dünya Kongresi sırasında
Rio de Janeiro ve Malezya’nın da aday oldu�u delegeler

toplantısında �stanbul 36 oyla ilk sırayı aldı. Rio de
Janeiro 19 oyda kalırken, Malezya ilk turda elendi. 

Kadıköy Gençlik Spor Kulübü yeni sezonda
mücadele edeceği Deplasmanlı Bölgesel Bayanlar

Voleybol Ligi’ne iki güzel transferle başlayarak
rakiplerine gözdağı verdi.

KGSK’ya iki güzel transferKGSK’ya iki güzel transferKGSK’ya iki güzel transferKGSK’ya iki güzel transferKGSK’ya iki güzel transferKGSK’ya iki güzel transfer

Ata şe hir ka dın Fut bol ta kı mı 6 ve 7. haf ta lar da
al dı ğı bek len me dik skor lar la ikin ci sı ra ya in di.

SULTANLARA NAZAR DE�Di

UĞUR MUMCU, futbol
turnuvası ile hatırlanıyor
Mal te pe li genç ler U�ur Mum cu için sa ha ya

ç�k t�. U�ur Mum cu ad� na dü zen le nen fut -
bol tur nu va s�n da kay bet ti �i miz ya zar bir

kez da ha an�l d�. 
Cum hu ri yet halk

par ti si Mal te pe il çe
ör gü tü nün or ga ni ze
et ti �i ma hal le ler ara -
s� fut bol tur nu va s�
ba� la d�. Fut bol tur -
nu va s� n�n ba� la ma s�
star t� n� CHP Mal te -
pe �l çe Ba� ka n� Sü -
ley man K� p�r t� ver -
di. Ma hal le ler ara s�
fut bol tur nu va s� n�n
ilk mü sa ba ka s�n da
Züm rü tev ler Ma hal -
le si ile Ba� lar ba ��
Ma hal le si kar �� kar -
�� ya gel di. Mü sa ba ka y� Züm rü tev ler Ma hal le si
6-4 ka zan d�. Tur nu va ya CHP Mal te pe �l çe Genç -
lik Kol la r� her ka de me de des tek ve ri yor.

Spor, dost luk, ba r�� ve kar de� lik içer me si ve
U�ur mum cu is mi ni unut tur ma mak için Cum hu -
ri yet Halk Par ti si Mal te pe �l çe Ba� kan l� �� ola rak
fut bol tur nu va s� or ga ni ze et tik le ri ni söy le yen
Mal te pe CHP �l çe Ba� ka n� Sü ley man K� p�r t�,
“Bu ve si le ile dü zen le di �i miz fut bol tur nu va s�n -

da 16 ma hal le miz den 160 par ti li ar ka da �� m�z tur -
nu va ya i� ti rak ede cek. Ta k�m lar ma hal le ad la r�y -
la an� la cak. Tur nu va 4 grup ta 35 maç l�k bir fiks -

tür �ek lin de de vam
ede cek” de di.

Bi lin di �i üze re
U�ur Mum cu 24
Ocak 1993'de u� -
ra d� �� bir sui kast
so nu cu ya �a m� n�
yi tir mi� ti. Bu ne -
den le tur nu va n�n
24 Ocak ta ri hi ne
ka dar ta mam lan -
ma s� ön gö rü lü yor.

U�ur mum cu
Fut bol Tur nu va -
s�’n�n ilk haf ta
maç la r� bol gol lu
geç ti. 

So nuç lar �öy le:
ZÜM RÜ TEV LER (6) - BA� LAR BA �I (4)

�DE AL TE PE (0) - FIN DIK LI (14)
GÜL SU YU (14) - YA LI (0)

CE V�Z L� (3) - ESEN KENT (2)
ÇI NAR ( 2) - AY DI NEV LER (9)
G�R NE (10) - BA �I BÜ YÜK (3)

KÜ CÜK YA LI (10) - FEY ZUL LAH (3)
AL TAY ÇE� ME (3) - GÜ LEN SU (6)

T.C.
KADIKÖY BELED�YE BA�KANLI�I

Yaz� ��leri Müdürlü�ü Meclis Bürosu �efli�i

Say�: M.34.3.KAD.0.10-301-03/811144
Konu: Meclis Gündemi        31/12/2012

T.C.KADIKÖY �LÇES� BELED�YE
BA�KANLI�INDAN

Kad�köy Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi,
5.  Toplant� Y�l�nda yapaca�� Ocak Ay�

Toplant�lar� 07 Ocak 2013 Pazartesi-11 Ocak
2013 Cuma tarihleri aras�nda yap�lacakt�r.

Ocak Ay� Toplant�lar�n�n ilk birle�imi 07 Ocak
2013 Pazartesi günü, saat 16.30’da Kad�köy
Belediyesi Meclis Binas�, Meclis Salonunda

yap�laca��ndan Say�n Meclis üyelerinin
toplant�ya te�riflerini rica ederim. 

Av. Selami ÖZTÜRK
Belediye Ba�kanı

GÜNDEM:
• Meclis 2013 Çal��ma Takvimi.
• 5393 say�l� Belediye Kanununun 25. maddesi
gere�ince Denetim Komisyonunun
olu�turulmas�.
• Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlü�ünün,
Müdürlü�ün Görev ve Çal��ma Yönetmeli�i ile
ilgili teklifi.  
• Veteriner ��leri Müdürlü�ünün, ekmek ta��ma,
ambalajlama ve sat�� kurallar� ile ilgili teklifi.  
• Veteriner ��leri Müdürlü�ünün, Kedi, Köpek,
Tav�an gibi Hayvanlar�n Üretim ve Ticaretine
�li�kin Yönetmelik ile ilgili teklifi.  

TMOK’un Onur Gecesi
TÜRK�YE Mil li Olim pi yat
Ko mi te si’nin (TMOK)
Üye ler le Da ya nı� ma ve
Onur Ge ce si 24 Ara lık
2012 ak �a mı �s tan bul’da
ger çek le� ti ril di. Swis so -
tel’de dü zen le nen ge ce -
ye; TMOK Ba� ka nı ve
IOC Üye si Prof. Dr.U�ur
Er de ner, TMOK Yö ne tim
Ku ru lu ve Ge nel Ku rul
üye le ri nin ya nı sı ra es ki �çi� le ri Ba ka nı
Saa det tin Tan tan, es ki Dev let Ba ka nı Fik -
ret Ün lü, Genç lik ve Spor Ba kan lı �ı Müs te -

�ar Yar dım cı sı
Ya vuz Çe lik, Ba -
sın �lan Ku ru mu
Ge nel Mü dü rü
Meh met Ata lay,
spor fe de ras yon -
la rı ba� kan la rı,
Olim pi yat Oyun -
la rı’nda ma dal ya
alan mil li spor cu -
lar, an tre nör ler,

TMOK ana spon sor la rı Sam sung Elec tro -
nics, Hyun da i As san ve BP Tür ki ye tem sil -
ci le ri ka tıl dı.

Can Çavu�o�lu, yeni
transferler Aslı ve Duygu

ile birlikte.
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● Gök han KA RA KA� 

Kü çük ka y� �� ile ül ke ler ara s� se ya hat ler ya pan
gez gin Hü se yin Ürk mez, 3 bin 200 y�l ön ce
Bar t�n’dan �tal ya’ya göç eden ata la r� n�n izin -

den kü rek çe ke rek �tal ya’ya git ti. Tür ki ye’nin tek ge -
le nek sel kü rek spor cu su Hüseyin Ürk mez, Pa do va’da
�eh ri ne Ak de niz ve Ege’de 122 gün kü rek çe ke rek
ula� t�.

Kü rek çe ke rek de ni za �� r� se ya hat ler ya pan Hü -
se yin Ürk mez, dün ya n�n en ün lü sa va �� Tru va Sa -
va ��’yla il gi li bir yol cu lu �u can lan d�r mak için �tal -
ya’n�n Pa do va ken ti ne git ti. M.Ö. 1184’te Yu nan-
Aka or du su na kar �� Ana do lu’daki tüm me de ni yet -
le rin bir le� ti �i Tru va sa va �� na Bar t�n’dan ka t� lan
Enet Kav mi, sa va ��n kay be dil me si nin ar d�n dan

�tal ya’n�n Pa -
do va �eh ri ne
yer  l e �  mi�  t i .
Pa do va’ya de -
niz den gi den le re
An te no re ad l� ko mu -
tan ön cü lük eder ken, Hü se -
yin Ürk mez kü rek çe ke rek bu yol cu lu �u can lan -
d�r d�. Ürk mez, 10 y�l ön ce Pa do va’dan bi sik let le
ge len �tal yan la ra ia de-i zi ya ret an la m� n� da ta �� yan
yol cu lu �u na 1 Tem muz’da Ka d� köy’den ba� la d�.
Ça nak ka le Bo �a z�’n� geç tik ten son ra Gök çe ada’da
din le nen Ürk mez, Lim noz Ada s� ar d�n dan Ati -
na’ya ula� t�. Ön ce le ri sa de ce gün düz kü rek çe ken
Ürk mez, ar d�n dan ge ce iler le yen sa at le re ka dar de -
niz de kal d�.

� 122 GÜN, 2 B�N DE N�Z
M� L� KÜ REK ÇEK T�

4,5 met re lik ka y� �� na 3 bin 200
y�l ön ce ki gö çü ba� la tan ko mu tan

olan An te no re ad� n� ko yan Ürk mez’e
yol cu lu �u bo yun ca ar ka da� la r� çe �it li yer -

ler de des tek ver di. 4 ar ka da �� li man lar da din le -
nen kü rek çi ye k� sa sü re li e� lik et ti. Yol cu lu �u nun
bü yük k�s m�n da ka y� ��n da ki uy ku tu lu mun da ya -
tan Ürk mez, Yu na nis tan, Ar na vut luk, Bos na Her -
sek, Slo ven ya ve Ka ra da�’�n ar d�n dan �tal ya Ve -
ne dik’e ula� t�. Bir ka na la gi re rek Pa do va’ya ula -
�an Ürk mez, 119 gün de niz de kal d�. Pa do va’da
be le di ye ba� ka n� ve ye rel yö ne ti ci ler bü yük sev -
giy le ta ra f�n dan kar �� la nan kü rek çi  24 ki lo za y�f la -
m�� t�.

� 3 FIR TI NA B� LE TÜRK 
BÜ ROK RA S� S� KA DAR YOR MA DI

K� y� la r� ta kip ede rek yap t� �� yol cu luk s� ra s�n da
Yu na nis tan, Ar na vut luk ve Ka ra da� su la r�n da f�r t� -
na ya ya ka lan d� �� n� be lir ten Ürk mez, en çok Yu na -
nis tan Ko rint Bo �a z� ç� k� ��n da zor lan d� �� n� vur gu -
la d�. Kü rek çi, bir kez 8 sa at ka ra y� gö re me den kü -
rek çek mek zo run da kal d� �� n�, dal ga la r�n ka y� �� n�
de vi re cek ka dar �id det li bir f�r t� na dan güç lük le kur -
tul du �u nu söy le di. Ürk mez, “De niz de ya �a d�k la r�m
do �a n�n için de olan �ey ler. Ama �s tan bul’dan ve
Ça nak ka le’den ç� kar ken yet ki li le rin ba na ç� kart t� ��
zor luk lar f�r t� na dan da ha yo ru cuy du. Ka y� �� m�n
mo to ru ol ma d� �� için de ni ze ç�k mam is ten me di.
Ama c�m; iki ül ke nin dost lu �u nu pe ki� ti rir ken genç
kü rek çi le re ör nek ol mak t�” dedi.

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

4 - 10 OCAK 2013

İtalya’ya sandalla olan
yolculuğuna 1 Temmuz’da

Kadıköy’den başlayan,
Türkiye’nin tek geleneksel
kürek sporcusu Ürkmez,

Yunanistan, Arnavutluk, Bosna
Hersek, Slovenya ve
Karadağ’ın ardından
122 günde İtalya’ya
ulaşmayı başardı.  

�talya’dan Bartın’a bisikletle gelenler...

122 gün kürek çekerek
Italya Padova’ya gitti
122 gün kürek çekerek
Italya Padova’ya gitti
122 gün kürek çekerek
Italya Padova’ya gitti
122 gün kürek çekerek
Italya Padova’ya gitti
122 gün kürek çekerek
Italya Padova’ya gitti
122 gün kürek çekerek
Italya Padova’ya gitti
122 gün kürek çekerek
Italya Padova’ya gitti
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