
�� Haberi 8. Sayfada

Kad�köy Belediyesi’nin bir konservatuvar ciddiyetinde ama ayn� zamanda
amatör bir ruhla faaliyete geçirdi�i Çocuk Sanat Merkezi be� y�l�n� geride

b�rakt�. Be� y�lda e�itim alan çocuk say�s� 300’den 3 binlerin üstüne ç�kan ÇSM
yeni ya��n� 5 Ocak’ta verecece�i Yeni Y�l Konseri’yle kutlayacak. Hem yeni ya��

hem yeni y�l�
�ark�larla

kar��layacak olan
Kad�köy’ün sanatç�
çocuklar�, herkesi

5 Ocak Pazar
ak�am� Süreyya

Operas�’na
davet ediyor. 

� 3 - 9 OCAK 2014 � Y›l: 14 � Say›: 719

İlanlarınız için
Gazete Kadıköy

nolu telefon numaralarından
ulaşabilirsiniz.

0 216 542 50 00
/ 1288 

�� Haberi 14. Sayfada

Moda’da biri Tenis kortları alanında di�eri
de Mühürdar’da 1500 araçlık iki ayrı

otopark  projesini �BB’ye önerdiklerini
kaydeden Öztürk, Mart ayında yapılacak

yerel seçimlerde �stanbul Büyük�ehir
Belediye Ba�kanlı�ını CHP’nin kazanmasıyla
projelerin hayata geçirilebilece�ini kaydetti.

Öztürk’ün projesinde  Moda ve çevresi
yayala�tırırken, Mühürdar’da yer altına 1500
araçlık asansörle inilen, üstü sosyal donatı

alanı olan otopark planlanıyor. Moda trafi�ini
rahatlatacak bir di�er projenin de Mühürdar
Tüneli olaca�ını vurgulayan Ba�kan Öztürk,
Moda’da trafi�i yer altına alacak böyle bir

projeye destek olacaklarını vurguladı. 

ÇOCUK SANAT MERKEZi
5 YASINDA!
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�� Haberi 6. Sayfada

Brecht’in 1941’te yazd���
“Aruto Ui’nin Önlenebilir

T�rman���” adl� klasi�i, yolsuzluk
ve rü�vet iddialar�yla

sars�ld���m�z �u günlerde
izlenmesi gereken oyunlar�n

ba��nda geliyor. Tiyatroadam
yorumuyla sahnelenen oyunu

Kad�köy’de de izlemek mümkün.  

Moda’ya yer altı otoparklı çözümModa’ya yer altı otoparklı çözümModa’ya yer altı otoparklı çözümModa’ya yer altı otoparklı çözümModa’ya yer altı otoparklı çözümModa’ya yer altı otoparklı çözüm

Kadıköy Belediye Ba�kanı Selami Öztürk, Modalıların
büyük problem ya�adı�ı otopark sorununu çözmek için

iki yer altı otopark projesi hazırlattı.

Asl� AYHAN

� Yaz�s� 8’de
DURAĞANLIK

�nal AYDINO�LU

� Yaz�s� 10’da
CENNET

Murat KATO�LU

� Yaz�s� 6’da

“CEHALETiN RÖNESANSI”
ÖZDEMiR iNCE’NiN iYi NiYETi

Ö
Z

E
T

 L
E ACIBADEM’DEK�

Ahmet Sani
Gezici Lisesi'nin

ta�ınmasına
kar�ı ö�renci,

veli ve mahalleli
eylem yaptı.
� Haberi
Sayfa 3’te

KARiKATÜRiST Kamil
Yavuz, yeni kitabı
‘Ben de Karikatür

Çizebilirim’de,
çocuklara karikatür

çizmenin inceliklerini
anlatıyor. � Haberi

Sayfa 7’de

KADIKÖY için Tasarım
Atölyesi’yle koordineli

olarak çalı�an
üniversitelerin mimarlık

fakültelerinin
ö�rencileri, yeni projeler

gerçekle�tiriyor...
� Haberi 5’te

Kad�köylü karikatüristten yeni kitapÜniversitelerde Kadıköy çalışılıyor ‘Okuluma dokunma, geleceğimi karartma!’

Sivas katliamını bir de
Menekşe’den dinleyin!

Soner Yalçın’ın, Sivas Katliamı’nda ya�ananları, tanıklar
ve kurbanların yakınlarıyla anlattı�ı “Menek�e’den

Önce” adlı belgeseli, CKM’de gösterilecek.
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�� Haberi 6. Sayfada Zamansız bir
‘yolsuzluk’ öyküsü:

Arturo Ui

Soner Yalçın’ın, Sivas Katliamı’nda ya�ananları, tanıklar
ve kurbanların yakınlarıyla anlattı�ı “Menek�e’den

Önce” adlı belgeseli, CKM’de gösterilecek.
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Altıyol Bahariye Süleyman
Paşa Sokak-No: 21 KADIKÖY

REZERVASYON.0216 550 40 41

40 YILLIK TECRÜBEM�ZLE….
YEN� ADRES�M�ZDE…

TÜM MÜ�TER�LER�M�Z�N
H�ZMET�NDEY�Z…
MEHMET EKİCİ

Deneyimli ö�retmenden lise
ve üniversite ö�rencilerine

�NG�L�ZCE ÖZEL DERS.

Tel: 0532 522 13 28

�NG�L�ZCE DERS

Yılbaşı için hindi siparişi alınır.
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Ve li ler ve ö� ren ci ler, ge çen y�l
ka bul edi len 4+4+4 E�i tim Ya -
sa s�’n�n yo la aç t� �� ‘okul dö nü -

�üm le ri’ so run la r�y la mü ca de le edi yor.
Bu nun son ör nek le rin den bi ri Ac� ba -
dem’de ya �a n� yor. Semt te ki Öz de mi -
ro� lu �l kö� re tim Oku lu’nun imam
ha ti pe dö nü� tü rül me si nin ar d�n dan,
ge nel li se le rin ka pa t�l ma s� son ra s�n da
‘k�z tek nik ve mes lek li se si’ne dö nü� -
tü rü len Ah met Sa ni Ge zi ci Li se si’nin
de ta ��n ma s� gün dem de…

25 Ara l�k Çar �am ba gü nü Ac� ba -
dem Da ya n�� ma s� ad� al t�n da bi ra ya
ge len ma hal le hal k�, ve li ve ö� ren ci -
ler, li se nin önün de bir ba s�n aç�k la ma -
s� yap t�. Aç�k la ma da, “Ma hal le mi zin

en bü yük li se si ça l� n� yor, ki lo met re -
ler ce öte ye ta �� n� yor. �im di ma hal le -
miz de er kek le re de hi tap eden ve
aka de mik e�i tim su na bi len hiç bir okul
yok. Biz ler bi li yo ruz ki Ana do lu li se -
le ri as l�n da geç mi �in aka de mik e�i tim
ve ren ge nel li se le ri nin isim de �i� tir mi�
ha li dir. Öz de mi ro� lu son ra s�n da Ah -
met Sa ni Ge zi ci Li se si’ne ya p� lan bu
mü da ha le biz de cid di ku� ku lar ya ra t� -
yor. Ma hal le hal k� m�z için e�i tim ön -
ce lik li bir ko nu dur. Ken di
ma hal le sin de ço cu �u nu gön de re cek
okul bu la ma ya cak olan ve li ler bir tür
ma hal le den ay r�l ma bas k� s� al t�n da ka -
la bi lir ler. Ma hal le miz çev re sin de ku-
 ru lan ko ca si te ler ve okul la ra ya p� lan

bu mü da ha le ler ki mi çev re le rin Ac� ba -
dem’e bir tür sos yal dö nü �ü mü da yat -
t�k la r� n� dü �ün dür mek te dir. Biz ler
Ah met Sa ni Ge zi ci Li se si’nin ma hal -
le miz den ta ��n ma s� na bü tü nüy le kar �� -
y�z. Ma hal le miz de k�z l� er kek li tüm
ö� ren ci le ri mi ze hiz met ve ren, aka de -
mik e�i tim ih ti ya c� m� za da ya n�t ve ren
bir oku la dö nü� me si ni is ti yo ruz.”

Aç�k la ma da, �u so ru lar so rul du;
� Mil li E�i tim Ba kan l� ��’n�n çok

ya k�n bir ge le cek te Ana do lu li se le ri ne
gi ri� s� na v� n� kal d� ra rak ad re se da ya l�
ö� ren ci yer le� tir me sis te mi ne ge çe ce -
�i ni bi li yo ruz. Böy le si bir du rum da
ma hal le miz de aka de mik e�i tim al mak
is te yen ö� ren ci le ri miz han gi oku la gi -

de cek tir? 
� Çam l� ca K�z Ana do lu Li se si’ne

er kek ö� ren ci ler kay de dil me mek te dir.
Böy le si bir du rum da ço cuk la r� m� za
ma hal le mi zi ku �a tan imam ha tip li se -
le ri ve özel okul lar dan bi ri si ne git mek-
 ten ba� ka se çe nek b� ra k�l ma mak ta d�r.
�s te nen bu mu dur? 

� Ah met Sa ni Ge zi ci Li se si ö� -
ren ci le ri nin önem li bir k�s m� ma hal le -
miz de ya �� yor. Oku lun, sö mestr
ta ti lin den ya rar la na rak ta ��n ma s� gün-
 dem de. Ö� ren ci ler ve ai le le ri böy le si
bir dö nü �ü me uyum sa� la ya bi le cek
mi dir? Apar to par ya p� la cak bir dö nü -
�ü mün ai le le ri mi ze ge ti re ce �i ek yük
ve ma li yet ler he sa ba ka t�l mak ta m� d�r? 

● Çisem EREN

Ko �u yo lu’nda bu lu nan Akas ya
Si te si’nde da �� t� lan bir du yu ru
ya z� s�n da, si te ser vis le ri nin be-

 lir li sa at ler de ev i� çi si ka d�n lar ta ra f�n -
dan kul la n�l ma ma s� yö nün de ki ta lep
tep ki çek ti. Ev i� çi le ri ne kar �� ay r�m c� -
l�k ya p�l d� �� n� be lir ten Ko �u yo lu Ya -
�am Par k� Fo ru mu, Akas ya Si te si’nde
bir ara ya ge le rek ba s�n aç�k la ma s� yap -
t�. 

26 Ara l�k Per �em be gü nü ya p� lan
ey lem de “Akas ya’da ay r�m c� l� �a son.
Ula ��m hak t�r”, “Si te sa ki ni otur ma!
Ay r�m c� l� �� ta la n� gör, he sa b� n� sor” ya -
z� l� dö viz ler ta ��n d�. Ko �u yo lu Ya �am
Par k� Fo ru mu ad� na ya p� lan ba s�n aç�k-
 la ma s�n da �u ifa de le re yer ve ril di:

“Akas ya Si te si’nin mer ke zi ula �� ma
uzak ol du �u için koy du �u ser vis le rin
sa de ce si te de otu ran la ra yö ne lik ol du -
�u, ora da ça l� �an ev i� çi si ka d�n la r�n bu
ser vis le ri kul lan ma s� es na s�n da si te sa -
kin le ri nin ayak ta kal d� �� ve bu ne den le
yo �un sa at ler olan 16.00-18.00 ve
19.00 ser vis le ri nin ev i� çi si ka d�n lar ta -
ra f�n dan kul la n�l ma ma s� ge rek ti �i ne
da ir du yu ru ya z� s� n�n da �� t�l ma s� üze -
ri ne bu ra da top lan d�k. Biz ler her yer de
ol du �u gi bi ma hal le miz de ya �a nan bu
ay r�m c� uy gu la ma ya kar �� y�z. �n san la r�
yap t� �� i�e gö re s� n�f la ra ay� ran an la y� -
�� is te mi yo ruz. Her in san top lum da e�it
hak la ra sa hip ol ma l� d�r il ke sin den yo la
ç� ka rak e�it lik il ke si nin ih lal edil me si ni
ka bul et mi yo ruz.”
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Cs’Tekstil  OVERSIZE
HANIMLAR!!! BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ…

PARDESÜ’DEN - ABİYE’YE...
SİZ KAHVENİZİ İÇİP FALINIZA BAKTIRANA KADAR

ELBİSENİZ HAZIR…. BİR SAAT İÇİNDE …
DİLEDİĞİNİZ MODELİ KATOLOGTAN BEĞENİN…

BEĞENDİĞİNİZ BİR MODELİN DETAYLI 
RESMİNİ GETİRİN 

GÖZLERİNİZE İNANAMAYACAKSINIZ…

AYRICA DEĞİŞİK MARKALARIN HAZIR 
KIYAFETLERİ DE SİZLERİ BEKLİYOR...

ÜSTELİK İNANILMAZ FİATLARLA…
EL YAPIMI ÖZEL TASARIM AKSESUARLAR…

EL BOYAMASI ÖZEL MODEL 
KESİM GÖMLEKLER…

SİZ EN İYİSİ BİZE BİR UĞRAYIN….
YOLUNUZUN ÜSTÜNDEYİZ..

Tel. 0216 349 11 68 Cep. 0537 652 33 86
Derici Zeynel Sok.No 2/A KADIKÖY

‘Okuluma dokunma, geleceğimi karartma!’

Akasya Sitesi’nde “ayrımcılık” protesto edildi

Acıbadem’deki Ahmet Sani Gezici Lisesi'nin
ta�ınmasına kar�ı ö�renci, veli ve mahalleli eylem yaptı. 

Foto�raflar: Tutku D�R�

Ko�uyolu Ya�am Parkı Forumu,
Akasya Sitesi’nde ev i�çisi

kadınlara yönelik ayrımcılık içeren
duyuruyu protesto etti.
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Ka d� köy Be le di ye si Eren köy Gö nül lü
Evi’nde 13 Ara l�k Cu ma gü nü Bizz
Ki �i sel Ge li �im Mer ke zi’nden Usui

Rei ki mas ter Fat ma Can bir lik te li �in de EFT
(Duy gu sal Öz gür le� me Tek nik le ri) uy gu la -
ma l� bir se mi ner dü zen len di.

Gö nül lü Evi Ba� ka n� Sev gi To kuç’un aç� -
l�� ko nu� ma s� n�n ar d�n dan Fat ma Can ön ce -
lik le EFT’nin ken di iç dün ya m�z da ki ken di -
mi zi ya da ba� ka la r� n� �i fa lan d�r ma yön te mi
ol du �u nu, �i fa n�n d�� tan de �il iç ten gel di �i
için içi mi zin te miz ol ma s� ge rek ti �i ni be lirt ti.
EFT ile stres le ba z� edi le bi le ce �i ni, ko nu� ma
bo zuk lu �u, dik kat ek sik li �i ya da faz la l� ��,
sin di rim so ru nu, ki lo faz la l� �� ya da ek sik li �i
ve ben ze ri so ru nu olan la r�n mig ren, dep res -
yon, uy ku prob lem le ri çe ken le rin hat ta bir çok
be den sel ve ruh sal, has ta l�k la r�n, bu yön tem le

tek yol da bir kaç se ans la yok edi le bi le ce �i ni
an lat t�. Si ga ra, al kol ku mar ba ��m l� l�k la r�n da
da bu yön te mi kul lan d�k la r�n dan bah set ti. ��i -

mi ze ya ra ma yan dü �ün ce ka l�p la r� n� olum lu -
ya dö nü� tü rüp ru hu mu zu öz gür b� ra ka bi le ce -
�i mi zi tel kin ler le uy gu la ma l� ola rak gör sel

de ney ler le an la tan Rei ki mas -
ter Fat ma Can se mi ner de ka t� -
l�m c� la r�n da so ru la r� n� ce vap -
la d�. �s te me di �i miz hiç bir duy -
gu yu ken di miz de sak la y�p ya -
�a mak zo run da ol ma d� �� m� z�
ve öz gür le� me miz ge rek ti �i ni
ö�üt le yen Fat ma Can, be de ni -
miz de ki aku punk tur nok ta la r� -
na ha fif vu ru� lar la iyi le� tir me -
ler ya pa bi le ce �i mi zi, ken di mi -
ze �i fa kay nak la r� ya ra ta bi le -
ce �i mi zi gör sel ola rak bi zi
üzen �ey le rin ba� ka la r� de �il
biz ol du �u mu zu vur gu la y�p
dai ma po zi tif ol ma m�z ve ha -
ya ta olum lu bak ma m� z� söy le -
di. 

Yo �un ka t� l�m c� lar la Eren -
köy Gö nül lü Evi Sos yal Hiz -

met ler Ko mi te si ev sa hip li �in de dü zen le nen
se mi ner, üye le ri nin ha z�r la d� �� çay ve ik ram -
lar la so na er mi� tir.
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KADIKÖY BELEDİYESİ
GÖNÜLLÜLERİ
HAFTALIK ETK�NL�K PROGRAMI

Ba�vuru Tel: 0216 346 57 57 / 27 ARALIK 2013 - 5 OCAK 2014

KONFERANS, SEM‹NER, SÖYLE�‹ ve PANEL

GEÇM��TEN
GÜNÜMÜZE BASIN

HAREKETLER�
Gazeteci-yazar Cahit

Özbay
Tarih: 04.01.2014

Yer: Özgürlük Park� Fau
Cafe

Düzenleyen: Kad�köy
Belediyesi Feneryolu

Gönüllüleri
ASTROLOJ�N�N

SA�LIK ÜZER�NDEK�
ETK�LER�

Astroloji Uzman� Birsen
Dalg�ç Kabu

Tarih: 06.01.2014
Saat: 14.00

Yer: Ac�badem
Gönüllü Evi

Düzenleyen: Kad�köy
Belediyesi Ac�badem

Gönüllüleri
ENERJ� TASARRUFU

VE PAY ÖLÇER
S�STEMLER�

Yüksek Müh. �. Cengiz
Çolako�lu

07.01.2014 / 14.00
Yer: Caddebostan
Kültür Merkezi B

Salonu
Düzenleyen: Kad�köy
Belediyesi Bostanc�

Gönüllüleri
C�LT GENÇLE�T�RME

Dr. Salih Küçüko�lu
07.01.2014 / 14.00

Yer: Ko�uyolu 
Gönüllü Evi

Düzenleyen: Kad�köy
Belediyesi Ko�uyolu

Gönüllüleri
ALZHE�MER

HASTALI�ININ
HUKUKSAL BOYUTU

VE YEN� YASAL
DÜZENLEMELER

Prof. Dr. Mehmet �efki
Sözen

07.01.2014 / 14.00
Yer: Halis Kurtça  
Kültür Merkezi

Düzenleyen: Kad�köy
Belediyesi Merdivenköy

Gönüllüleri Ve
Alzheimer Derne�i ��

Birli�i �le
KR�TON CUR� PARKI
GÖNÜLLÜLER� TÜRK

SANAT MÜZ���
KOROSU KONSER�

�ef Caner Bak�r
07.01.2014 /  20.00

Yer: Kad�köy
Evlendirme Dairesi

Düzenleyen: Kad�köy
Belediyesi Kriton Curi

Park� Gönüllüleri
Davetiyelidir. �leti�im

0216 416 41 34
C�LT GENÇLE�T�RME

Dr. Salih Küçüko�lu
Tarih: 08.01.2014

Saat: 13.30
Yer: Zühtüpa�a

Gönüllü Evi
Düzenleyen: Kad�köy
Belediyesi Zühtüpa�a

Gönüllüleri
MUTLU OLMAYI

B�LMEK B�R
SANATTIR

Bestekar-�air Erol
Güngör

08.01.2014 / 14.00
Yer: Fenerbahçe Mah.

Gönüllü Evi
Düzenleyen: Kad�köy

Belkediyesi Fenerbahçe
Mah. Gönüllüleri

TÜRKÇEM�Z VE D�L
K�RL�L���

E�itimci Gür�en Kafkas
08.01.2014 / 14.00

Yer:  Kriton Curi Park�
Gönüllü Evi

Düzenleyen: Kad�köy
Belediyesi Kriton Curi

Park� Gönüllüleri
FENERBAHÇE MAH:
GÖNÜLLÜLER� TÜRK

SANAT MÜZ���
KOROSU KONSER�
�ef Mehmet Özkaya

Tarih: 08.01.2014
Saat: 20.00

Yer: Kad�köy
Evlendirme Dairesi

Düzenleyen: Kad�köy
Belediyesi Fenerbahçe

Mah. Gönüllüleri
ANILAR VE MÜZ�K 67

Konuk Sanatç�: Udi
Necdet Gerginok, Solist

Neveser Gerginok
08.01.2014 / 20.00
Yer: Caddebostan
Kültür Merkezi  A

Salonu
Düzenleyen: Kad�köy

Belediyesi Müzik
Gönüllüleri

PS�KOLOJ�K VE
HUKUKSAL AÇIDAN

KADINA ��DDET
Av. Ebru Güner,

Psikolog Asuman
Özayd�n

Tarih: 09.01.2014

Saat: 13.00
Yer: Rasimpa�a

Gönüllü Evi
Düzenleyen: Kad�köy
Belediyesi Rasimpa�a

Gönüllüleri
DOLANDIRICILARA,

HIRSIZLARA,
YANKES�C�LERE
KAR�I ALINACAK

ÖNLEMLER
�st. Emniyet Md. TD

Polis Oktay Yi�it
Tarih: 09.01.2014

Saat: 13.30
Yer: Zühtüpa�a

Gönüllü Evi
Düzenleyen: Kad�köy
Belediyesi Zühtüpa�a

Gönüllüleri
DEBATE DER�N

B�L�NÇALTI ETK�NL�K
ÇALI�MASI

Ki�isel Geli�im Uzman�
Ufuk Önen

Tarih: 09.01.2014
Saat: 14.00

Yer: Fenerbahçe Mah.
Gönüllü Evi

Düzenleyen: Kad�köy
Belediyesi Fenerbahçe

Mah. Gönüllüleri
AKADEM� TÜRK
SANAT MÜZ���

KOROSU KONSER�
 �ef Caner Bak�r

09.01.2014 / 20.00
Yer: Kad�köy

Evlendirme Dairesi
Düzenleyen: Kad�köy

Belediyesi Müzik
Gönüllüleri

Davetiyelidir. �leti�im
0533 271 27 85

GLOKOM
Prof. Dr. Gülderen

Aktan Yavuz
10.01.2014 / 14.00

Yer: Erenköy Gön. Evi
Düzenleyen: Kad�köy
Belediyesi Erenköy

Gönüllüleri
OZON TERAP�

Dr. Meltem Güler
Tarih: 10.01.2014

Saat: 14.00
Yer: Feneryolu

Gönüllü Evi
Düzenleyen: Kad�köy
Belediyesi Feneryolu

Gönüllüleri
FARKINDALIK VE
DER�N D�NLENME

TEKN�KLER�
Kimya Müh. Selmin Erk

10.01.2014 / 14.00
Yer: Osmana�a

Gönüllü Evi
Düzenleyen: Kad�köy
Belediyesi Osmana�a

Gönüllüleri
B�L�NÇALTININ

GÜCÜ
Ki�isel Geli�im Uzman�

Emel Tunç
Tarih: 10.01.2014

Saat: 14.00
Yer: Sahray�cedid

Defne Park� Gönüllü Evi
Düzenleyen: Kad�köy

Belediyesi Sahray�cedid
Gönüllüleri

PS���K VE SOSYAL
AÇIDAN ÇOCUK

OYUNLARININ VE
OYUNCAK

SEÇ�M�N�N ÖNEM�
Psikolog Bilgin Balyos

11.01.2014 / 14.00
Yer: Feneryolu

Gönüllü Evi
Düzenleyen: Kad�köy
Belediyesi Feneryolu

Gönüllüleri
UNESCO DÜNYA

M�RASI
UNESCO Dünya Miras�

Dernek Ba�kan�
Atilla Ege

12.01.2014 / 14.00
Yer: Kozyata�� Kültür

Merkezi Toplant�
Salonu

Düzenleyen: Kad�köy
Belediyesi Feneryolu

Gönüllleri
SEVG� BAHARI TÜRK

SANAT MÜZ���
KOROSU KONSER�

�ef Oytay Diran
Tarih: 12.01.2014

Saat: 20.00
Yer: Altunizade
Kültür Merkezi

Düzenleyen: Kad�köy
Belediyesi Müzik

Gönüllüleri
UYKU

BOZUKLUKLARI,
PAN�K ATAK VE
DEPRESYONUN

‘TOMAT�S METODU’
�LE ÇÖZÜME

09.01.2014 / 14.00 
Yer: C.Bostan Gön. Evi. 

Düzenleyen.
Caddebostan Gön. 

Beyaz Yelpaze
Dan��manl�k Mrk.

i�birli�i ile 

HABER

Ac� ba dem Gö nül lü Evi Spor Ko mi te si’nin
2013-2014  ça l�� ma dö ne mi nin üçün cü
et kin li �i olan “Spor ve Eg zer si zin Zi hin -

sel ve Be den sel Et ki le ri” ko nu lu se mi ner, 3 Ara -
l�k Sa l� gü nü ya p�l d�. 

Se mi ne re, Ka d� köy Dü �ün ce Plat for mu Ku -
ru cu su Mus ta fa Öz can ile spor ho ca s� Vol kan
Bu dak sal ko nuk ol du. Ge nel ola rak spo run be -
den sel ve ruh sal sa� l� �� m�z üze rin de ki et ki le ri nin
an la t�l d� �� top lan t� ya ka t� l�m c� la r�n il gi si yo �un -
du. Ko nu� ma so nun da so ru ve ya n�t la ra ge çil di,
prog ra ma çay ve ik ram lar la de vam edil di. 

Su nu mu ya pan Mus ta fa Öz can ile Vol kan
Bu dak sal’a te �ek kür bel ge le ri nin ve ril me si nin
ar d�n dan et kin lik so na er di.

Ac�badem’de spor semineri

Erenköy’de Duygusal Özgürleşme
Teknikleri semineri
Erenköy’de Duygusal Özgürleşme
Teknikleri semineri
Erenköy’de Duygusal Özgürleşme
Teknikleri semineri
Erenköy’de Duygusal Özgürleşme
Teknikleri semineri
Erenköy’de Duygusal Özgürleşme
Teknikleri semineri
Erenköy’de Duygusal Özgürleşme
Teknikleri semineri

Astrolog Rezzan
Kiraz’la söyleşi
KADIKÖY Belediyesi  Erenköy Gönüllüleri
Kültür Sanat ve E�itim  Komitesi’nin, 10

aralık Salı günü, Kozyata�ı  Kültür Merkezi
konferans salonunda düzenledi�i ve Erenköy

Gönüllü Evi Ba�kanı Sevgi Tokuç’un
sunumuyla ba�layan etkinli�in konu�u

Astrolog Rezzan Kiraz’dı. Samimi ve içten
sunumuyla ve salonu dolduran konukların

büyük bir ilgiyle izledi�i Rezzan Kiraz, Yıldız
Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesini
bitirdikten sonra bir süre mimar olarak

çalı�tı�ını, daha sonra hobi olarak ilgilendi�i
astrolojiyi meslek haline getirdi�ini söyledi.

Katılımın yo�un oldu�u söyle�ide ünlü
astrolog konuya bilimsel açıdan yakla�ırken

aynı zamanda masalsı anlatımıyla da
izleyiciyi etkiledi. Zamanın kalitesini anlatan
bilimdir astroloji, “Hiçbir �eyi ertelemeden

ya�ayın, dün ve yarın yok. Yalnızca ya�anılan
an vardır” dedi. 2013-2014 yıllarının

kıyaslamasını da yapan Kiraz, burçların
gruplarını ve 2014 yılında bulunaca�ı evlere

göre durumlarını ve birbirleriyle olan
ili�kilerini açıkladı. Söyle�i bitiminde Erenköy

Gönüllü Evi Ba�kanı Sevgi Tokuç, yaptı�ı
te�ekkür konu�masının ardından Kadıköy

Belediyesi Erenköy Gönüllüleri adına  Rezzan
Kiraz’a plaket verdi.

Kri ton Cu ri Par k� Gö nül lü Evi sa lo -
nun da, 4 Ara l�k Çar �am ba gü nü,
e�i tim ci-da n�� man Ni hal �i rin

“Duy gu sal Ze kâ” ko nu lu söy le �i yi yo �un
bir iz le yi ci top lu lu �u kar �� s�n da ger çek le� -
tir di. Ko nu yu slayt gös te ri siy le pe ki� tir di.
“Her ke sin bir cev her, i� le nir se
mü cev her” ola bi le ce �i ni vur -
gu la yan �i rin, iyim ser li �in
olum lu bek len ti yi sür dü re bil me
be ce ri si ol du �u nu, dos tun ac�
söy le di �i ni, ac� y� ac�t ma dan
söy le di �i ni ve duy gu la r�n bu la -
�� c� ol du �u nu  ör nek ler ve re rek
et ki le yi ci bir üs lup la gö nül lü
dost ve mi sa fir le re ak tar d�. 2
sa at sü ren söy le �i so nun da, Ni -
hal �i rin’e te �ek kür eden yö ne -
tim, ken di si ne çi çek sun du. 

� FA T�H POR TA KAL,
GÖ NÜL LÜ LE RE KO NUK OL DU
11 Ara l�k  Çar �am ba gü nü Kri ton Cu ri

Par k� Gö nül lü Evi sa lo nun da ta n�n m�� ga -
ze te ci ve ya zar Fa tih Por ta kal, sa lo nu tü mü
ile dol du ran gö nül lü le re ve ma hal le sa kin -
le ri ne  gün cel ko nu lar il gi li  so ru-ce vap

�ek lin de in te rak tif bir söy le �i yap t�. Bir din -
le yi ci nin “Ba� ba kan la bir söy le �i yap say d� -
n�z na s�l bir so ru yö nel tir di niz?” so ru su nu
“Ba� ba ka na, ‘Na s�l bir med ya is ti yor su -
nuz? Med ya n�n içi ne her kes gi ri yor. Her ke -
si teh dit un su ru ola rak gö rü yor mu su nuz?’

di ye so rar d�m” �ek lin de ce vap la d�. 
Por ta kal, “Va tan da ��n söz hak k� var

m�? so ru su nu ise “Ne ka dar güç lü ise niz o
ka dar söz hak k� n�z var. Genç ler, par ti le rin
dev rim ci, öz gür lük çü, ye ni lik çi ol ma s� n� is -
ti yor” di ye ce vap la d�. 

Fa tih Por ta kal ken di si ni ta n�m lar ken de

“Ben ya nak ok �a yan ya da ya na �� ok �a nan
ga ze te ci ol mak is te mi yo rum” de di. Kar �� -
l�k l� so ru-ce vap �ek lin de ki söy le �i, hem or -
ta m� can l� tut tu hem de gün cel olay la r�n
eni ne bo yu na tar t� ��l ma s� na ne den ol du. 2
sa at sü ren söy le �i so nun da yö ne tim, Fa tih

Por ta kal’a  te �ek kür ede rek çi çek sun du. 
� ‘A� LE �Ç� �LE T� ��M’

SE M� NE R�
18 Ara l�k  Çar �am ba gü nü sa at

14:00’de Kri ton Cu ri Par k�   Gö nül lü
Evi’nde Prof. Dr. Gün se li Mal koç, “Ai -
le �çi �le ti �im” ko nu lu söy le �i si ni ka la -
ba l�k bir iz le yi ci top lu lu �u kar �� s�n da
ger çek le� tir di. As ser ti ve in san ka rak te ri -
ni eni ne bo yu na  in ce le yen Prof. Dr.
Mal koç, öz far k�n da l�k hak k�n da de tay l�
bil gi ler ver di, in san ya �a m�n da öz say g� -
n�n, öz gü ve nin, öz di sip li nin  ve oto kon -

tro lün önem li yer tut tu �u nun al t� n� çiz di.
Söy le �i so nun da yö ne tim ve iz le yi ci ler,
Mal koç’a te �ek kür et ti. Gö nül lü Evi Ba� ka -
n� Se rap Ka ra kan ken di si ne çi çek ar ma �an
et ti. Da ha son ra  Prof Dr. Gün se li Mal koç
ile gö nül lü ler sa mi mi soh bet le ri ni sür dür -
dü ler.

Züh tü pa �a Gö nül lü le ri Cad de bos tan
Kül tür Mer ke zi’nde, 5 Ara l�k Pa zar
gü nü mi mar-ya zar-ga ze te ci Ay d�n

Boy san’� a��r la d� lar.
Ka t� l� m�n yo �un ol ma s� ne de niy le bir

k� s�m din le yi ci soh be ti ayak ta iz le mek zo -
run da kal d�. Ay d�n Boy san,  “Mi -
mar ola rak yüz ler ce fut bol sa ha s�
dol du ra cak ka dar bi na plan lan la -
ya rak ger çek le� tir dim ve ya zar
ola rak da 40 ki ta b�m ya y�n lan d�”
di ye rek söz le ri ne ba� la d�. Da ha
son ra “Bir in san öm rü nün bü tün -
lü �ü var d�r. Bir in san öm rü giy si
pro va s� ya par gi bi çe ki� ti ri lip de -
�i� ti ri le mez. O ar t�k ya �an m�� ve
geç mi� tir. Bit me diy se bi le! Bir ti -
yat ro ese ri nin ya za r� ese ri ni bi ti -
rin ce ye ka dar is te di �i gi bi oy nar de �i� ti rir.
Ama ay n� ya zar ken di öm rü nün geç mi �i ni
de �i� ti re mez. Ar t�k geç mi� tir o de �i� ti ri le -
bil me za ma n�” di ye rek de vam et ti. Uzun
sü ren soh be tin ar d�n dan “Ey dü rüst in san -
lar! Ba �� m� za ne gel mi� olur sa ol sun, üzün -
tü le re gö mül me me li yiz! Ya �a m�n bi ze son
ne fe si mi ze ka dar mü ca de le gö re vi ver di �i -

ni unut ma ma l� y�z!”  de dik ten son ra Ay d�n
Boy san ki tap la r� n� im za la d�.

Se mi ner, Züh tü pa �a Gö nül lü Ba� ka n�
Ay �e Ner min Mert’in çi çek ve te �ek kür
bel ge si sun ma s� n�n ar d�n dan ve ri len kok -
teyl ile so na er di.

� HAY D� BUL MA CA ÇÖ ZE L�M!
Züh tü pa �a Gö nül lü Evi’nde, 17 Ara -

l�k’ta, sa nat ç� Er can Bos tan c� o� lu ile ya p� -
lan “Hay di Bul ma ca Çö ze lim” et kin li �i ne
ka t� lan 40 üye ilk üçe gi re bil mek için ya r�� -
t� lar. bü yük bir he ye can ve co� kuy la ge çen
bir saa tin so nun da Sel min Say dam bi rin ci,
Se ma Ka ra gü zel ikin ci, Öz gün Öl ken üçün -

cü ol du lar. He di ye le ri ni alan ya r�� ma c� lar
ve di �er üye ler Hay di Bul ma ca Çö ze lim et -
kin li �i nin sü rek li ya p�l ma s� n� is te di ler. Bu
öne ri ye s� cak ba kan Er can Bos tan c� o� lu �u -
bat ay�n da tek rar ge le ce �i ne söz ver di. Et -
kin lik, Er can Bos tan c� o� lu’nun an� la r� n�
an lat ma s�y la geç sa at le re ka dar ik ram lar la
de vam et ti. Üye ler tek rar bir Hay di Bul ma -
ca Çö ze lim et kin li �in de bu lu� mak üze re
ay r�l d� lar.
� SAF RAN BO LU-AMAS RA GE Z� S�

Züh tü pa �a Gö nül lü le ri Cu ma ge ce si
01.00’de Gö nül lü Evi’nin önün den ha re -
ket le sa bah Saf ran bo lu’ya var d� lar. Kah val -
t� n�n ar d�n dan ta ri hi yer ler olan H� d�r l�k te -
pe si, Cin ci Han ve Aras ta Çar �� s�’n� ge zen
gö nül lü ler, 1.5 km uzak l�k ta ki Amas ra’ya
yo �un kar ya �� �� al t�n da muh te �em bir yol -
cu luk tan son ra var d� lar. E� len ce ve co� kuy -
la ge çen ge ce nin sa ba h�n da Amas ra mü ze -
si nin ve sa nat kâr lar çar �� s� n�n ge zil me sin -
den son ra �s tan bul’a dön mek üze re yo la ç� -
kan gö nül lü ler, kar ya �� �� ne de niy le zor lu
ge çen 11 saa tin so nun da �s tan bul’a var d� -
lar. Üye ler bu ge zi yi ter tip le yen Kül tür Ko -
mi te si’ne te �ek kür et ti ler.

Kriton Curi’de ‘Duygusal zekâ’ söyle�isi

Zühtüpaşa’da Aydın Boysan ile sohbet

RAS�MPA�A Mahalle Evi Gönüllüleri,
geleneksel Semiha �akir Huzurevi ziyaretini 19
Aral�k’ta 50 gönüllüsü ile birlikte gerçekle�tirdi. 

Bu ziyarete mahalle gönüllüleriyle birlikte
Rasimpa�a Gönüllü Evi TSM korosu da kat�ld�.
Ziyarete kat�lan gönüllüler, yapt�klar� yiyecekleri

ikram edip, çe�itli hediyelerini huzurevi
sakinlerine verilmek üzere yönetime sundular.
Ho� sohbetler edildi. Koronun seslendirdi�i
parçalara gönüllüler, huzurevi sakinleri ile
birlikte e�lik etti, danslar edildi. Yeni y�l�n

yakla�mas� vesilesi ile gönüllüler ve ya�l�lar
kucakla�arak, birbirlerine iyi dileklerde

bulundu. Ziyaret sonunda gönüllülerle huzurevi
sakinleri duygusal anlar ya�ayarak yeni y�lda

da görü�me dile�iyle vedala�t�lar.

Semiha Şakir
Huzurevi ziyareti
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Ye ni e�i tim dö ne mi ne h�z l� bir
�e kil de ba� la yan üni ver si te le rin
mi mar l�k fa kül te le rin den bir

k�s m�, Ta sa r�m Atöl ye si Ka d� köy’ün
de des te�i ile pro je stüd yo la r�n da Ka -
d� köy’ü ça l� �� yor. 

Ar ki te ra.com’da Ba har Bay han’�
ya z� s� na gö re, 2013-2014 son ba har dö -
ne min de Ka d� köy’ün çe �it li böl ge le -
rin de, fark l� so run la ra fark l� öl çek ler de
yak la �an ve TAK’la ko or di ne ola rak
pro je stüd yo la r� n� ge li� ti ren üni ver si te -
le rin ara s�n da �TÜ Mi mar l�k Fa kül te si,
Y�l d�z Tek nik Üni ver si te si, Bah çe �e hir
Üni ver si te si ve Ye di te pe Üni ver si te si
bu lu nu yor. �TÜ Mi mar l�k Fa kül te -
si’nde fark l� stüd yo lar Ka d� köy üze ri -
ne çe �it li öl çek ler de ça l�� mak ta. Prof.
Dr. Bel k�s Ulu o� lu, Yard. Doç .Dr.
Y�l d�z Sal man ve mi mar Cem Sor guç
yö ne ti min de ki �TÜ Mi mar l�k (tez siz)
yük sek li sans prog ra m� ö� ren ci le ri,
TAK’�n Cad de prog ra m� kap sa m�n da
Tü tün cü Meh met Efen di Cad de si’nin
kent sel dö nü �üm son ra s�n da ki du ru -
mu nu ana liz ede rek öne ri ler ge li� ti re -
cek ler. �TÜ’den Yard. Doç. Dr. Y�l d�z
Sal man yü rü tü cü lü �ün de ki “Mo dern
Mi mar l�k Mi ra s� n�n Ko ru nu mu” ko nu -
lu dok to ra prog ra m� der sin de ise
TAK’�n Bel lek prog ra m� kap sa m�n da
Ba� dat Cad de si’nde ki 1930 ve özel lik -
le 1950 son ra s� ni te lik li ko nut ve apart -
man la r� n�n ara� t�r ma ve ar �iv le me ça -
l�� ma s� yü rü tü le cek. �TÜ’den Prof. Dr.
Ar zu Er dem yü rü tü cü �ün de ki stüd yo
ise ilk atöl ye ça l�� ma s� n� 30 Ey lül’de
TAK’da Ka d� köy Yel de �ir me ni ve
Os ma na �a ma hal le le ri üze ri ne ger çek -
le� tir di. Y�l d�z Tek nik Üni ver si te -
si’nde ise 3.s� n�f la r�n Mi ma ri Ta sa r�m
(4) stüd yo su nu yü rü ten Doç. Dr. Bir -
gül Ço la ko� lu ve Ara�.Gör Emi ne Kö -
se o� lu yö ne ti min de ki ö� ren ci ler yi ne
Yel de �ir me ni, Mo da ve Ha san pa �a
böl ge le rin de pro je ça l�� ma la r� n� ger -
çek le� ti ri yor lar. 

Doç. Dr. De niz Öz kut ko or di na tör -
lü �ün de ki Bah çe �e hir Üni ver si te si
2001-2002 2. s� n�f stüd yo sun da ise

Yard. Doç. Dr. Dür nev At�l gan ve Dr.
Bu rak Al t� n� ��k’�n ya n� s� ra Ah met
Ön der, Ali �an Ç� ra ko� lu, Ömer Ka n� -
pak, Tü lin Ha di, Ya maç Kor fa l�, Or -
han Ko lu k� sa, Ar�. Gör. Hi da yet Sof ta -
o� lu ve Ar�. Gör. Zey nep Gül Söh men
ile bir lik te Mo da sa hil ban d�n da ki ka -
mu sal me kân ve özel me kân öl çe �in -
de ki ana liz ve öne ri ler çer çe ve sin de
ge li� ti ri le cek ö� ren ci ça l�� ma la r� yü rü -
tü lü yor. Ye di te pe Üni ver si te si Mi mar -
l�k Bö lü mü ise dört s� n�f ta da Ka d� köy
üze ri ne fark l� öl çek ler de pro je ler üre ti -
yor. Doç. Dr. Emi li ano Bu gat ti yö ne ti -
min de ki 1. s� n�f stüd yo la r� Sö �üt lü çe� -
me Par k�’nda ge çi ci strük tür pav yon lar
üze ri ne ça l� ��r ken 2. s� n�f stüd yo la r� ise
Doç. Dr. Moi ra Va le ri, mi mar Ga lip

Or hun Al kan ve mi mar Ser pil Mu al la -
o� lu yö ne ti min de s� ra s� ile Ay r� l�k
Çe� me si so ka ��n da ko nut, Os ma na -
�a’da ye rel kül tür mer ke zi ve Yel de -
�ir me ni’nde sa nat ve kül tür mer ke zi
ko nu lu pro je le ri ça l�� mak ta. 3. s� n�f ta
ise mi mar Ah met Er ge len, Cenk Öz -
den, Ni hat Gün düz, Zey nep Ta la yer,
Er dal Öz yurt ve Ne zih Ay sel yö ne ti -
min de ki grup lar Ha li ta �a köp rü sü ya -

k�n la r�n da top lum mer ke zi, Mo da’da
spor kulübü ve Ko �u yo lu va di sin de
spor ve ma hal le mer ke zi pro je le ri üze -
ri ne ça l� �� yor lar. 4. s� n�f stüd yo la r� n�
yü rü ten mi mar Ah met Er ge len ve Doç.
Dr. Kür �ad Öz de mir ise ö� ren ci le ri ile
bir lik te Ay r� l�k çe� me si böl ge sin de
kül tür mer ke zi öne ri le ri ge li� tir mek te -
ler. Yi ne Ye di te pe’den Doç.Dr. Kür -
�ad Öz de mir yük sek li sans ö� ren ci le ri
ile bir lik te “Eco logy and Sus ta ina bi lity
in Arc hi tec tu re” der si kap sa m�n da Ka -
d� köy r�h t�m böl ge sin de ki kü çük kent -
sel me kân sal la� ma alan la r� na odak la -
n� yor lar. Ta sa r�m Atöl ye si Ka d� köy,
TA Kas prog ra m� kap sa m�n da yer li ve
ya ban c� üni ver si te ler le i� bir li �i ne
önü müz de ki dö nem ler de de de vam
ede rek Ka d� köy il çe si için aka de mik
ça l�� ma lar üre til me si ne des tek ola cak.
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KAYIP iLANI
Kimli�imi kaybettim. Hükümsüzdür.

Gülay Karakoç Kalaycıo�lu

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan
ald���m Gazi E�i Ücretsiz Seyahat
Kart�m� kaybettim.Hükümsüzdür.

Gülsen TÜFEKÇ�

ÜNiVERSiTELERDE
Kadıköy çalışılıyor

Kadıköy için Tasarım
Atölyesi’yle koordineli

olarak çalı�an
üniversitelerin

mimarlık fakültelerinin
ö�rencileri, yeni

projeler
gerçekle�tiriyor...

KADIKÖYLÜ 

EĞiTiMCiLERDEN VEFA
KADIKÖY e�itim camias�

ö�retmen arkada�lar� için bir
araya geldi. Y�llard�r Kad�köy’de

e�itim ve ö�retime ba�ar�yla
hizmet eden ö�retmenlerden
Seher Özlem Ba�topçu yeni

görevine atan�nca e�itimci dostlar�
düzenledikleri yemekte

arkada�lar�n� yaln�z b�rakmad� ve
bir kutlama yeme�i düzenledi. 

Kad�köy Melahat Akkutlu
Ortaokulu Müdürü �lter Aygün
taraf�ndan organize edilen ve

Kad�köy �lçe Milli E�itim Müdürü
Fer�at Ayar’�n da kat�ld���
yemekte, e�itimci dostlar�,
�kbaliye Erdo�an Yüksel

Ortaokulu’na atanan Seher Özlem
Ba�topçu’ya yeni görevinde
ba�ar� ve mutluluk dilediler.

Yemekte bir konu�ma yapan ve
tüm Kad�köylü e�itimciler ad�na

Ba�topçu’ya küçük bir hediye
veren Fer�at Ayar, Kad�köy’de

tüm e�itimciler olarak el birli�iyle
gelece�imiz olan çocuklar�m�za en

iyi �ekilde e�itim verme
gayretinde olduklar�n� söyledi.

Kad�köy’de uyumlu, kar��l�kl� sevgi
ve sayg� çerçevesinde e�itim

camias�n�n ba�ar� için
kenetlenerek çal��t���n� söyleyen

Ayar, ba�ar�l� çal��malar�yla
Kad�köy’de sevilen ve say�lan

Özlem Ba�topçu’ya ba�ar�lar�n�n
devam�n� diledi. Emekli e�itim

müfetti�lerinden Sami Karaka�’�n
da kat�ld��� yemekte duygular�n�

payla�an ö�retmen Özlem
Ba�topçu da arkada�lar�n�n

kendisi için düzenledi�i anlaml�
bulu�mayla ilgili olarak çok
duyguland���n� belirterek,

te�ekkür etti.

E��T�M Mahallesi Muhtar�
Sabahattin Güven’in uzun y�llard�r
muhtar� oldu�u E�itim Mahallesi
Muhtarl��� yakla��k bir ayd�r yeni
yerinde hizmet veriyor. Kad�köy
Belediyesi Fen ��leri Müdürlü�ü
taraf�ndan yenilenen muhtarl�k

Narl� Bahçe Sokak No 8'de

bulunuyor. Muhtarl�k binalar�n�n
yenilenmesinden büyük mutluluk

duydu�unu belirten E�itim
Mahallesi Muhtar� Sabahattin

Güven, “Kad�köy Belediye Ba�kan�
Selami Öztürk’e ve Kad�köy

Belediyesi Fen ��leri Müdürlü�ü’ne
çok te�ekkür ediyorum” dedi. 

Eğitim
Mahallesi 
Muhtarlığı
yenilendi
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zde mir �n ce son de re ce ça l�� kan bir
ya zar, s� k� bir ki tap kur du ve usan maz
bir oku yu cu dur. �a ir li �i ise ba� ka bir
ko nu dur. Es ki le rin “ve lut” de di �i ya -

zar lar dan d�r. Za ten �i ir de ni len ya z� tü rü hiç
ak�l er di re me di �im bir hü ner dir. Üç be� ke li -
mey le na s�l bir çok �ey ça� r�� t� r�r lar ve an la -
t�r lar, üs te lik in san la r� na s�l duy gu dan duy -
gu ya sü rük ler ler hiç kav ra ya mam. �i ir ve �a -
ir den di mi se si mi k� sar ve p� sa r�m. Bü yü lü
bir �ey ol sa ge rek. Ro man c� dan, hi kâ ye ci -
den; �a ir den ürk tü �üm gi bi ürk mem. Her
ney se! Öz de mir �n ce'nin �a ir li �in den de �il,
son ç� kan düz ya z� ki ta b� do la y� s�y la söz
ede ce �im.

�n ce, ya z� la r�n dan bir de me ti “Ce ha le tin
Rö ne san s�” ad� n� ver di �i bir ki tap ta top la -
m��. Ki tap ta top la nan ya z� la r�n önem li bir
bö lü mü Tür ki ye'de in san ye ti� tir me po li ti ka -
la r�y la il gi li. Bu po li ti ka ya ege men olan zih ni -
ye tin uy gar dün ya kri ter le ri nin na s�l çok ge -
ri sin de kal d� �� n�, bi lim sel lik ten uzak l� �� n� ir -
de li yor. Ce ha le tin söz de din sel e�i tim sis te -
miy le bes le nip “ha ��r-ne �ir” ol du �u nu vur -
gu lu yor. Ce ha let, e�i ti mi na s�l bes ler di ye
sor ma y�n. V� z�r v� z�r bes ler ve de bes le mi� -
tir. Ak l�n ve bi li min ce ha let de di �i zih ni ye ti
sa vu nan “mu ha fa za kâr” hik met er ba b�, ül -
ke miz de ta rih bo yun ca hiç ek sik ol ma m�� t�r.
Dai ma ba� rol de kal m�� t�r. Ce ha let ce ha le ti
bes ler ve do �u rur. GA ZE TE KA DI KÖY'de
“Ce ha let Bi ri ki mi” ve bu so run la il gi li çe �it li
ya z� lar ya y�m la m�� t�m. Bu il kel e�i tim dü ze ni
ve ce ha let or ta m�n dan Pro fe sör Do �an Ku -
ban da de vam l� ya k� n�r ve bu ko nu da ya zar
du rur. Ama ül ke ne za man on suz kal d� ki?

Tür ki ye'nin ce ha let bi ri ki mi çok kök lü -
dür. Es ki de yi� le “mü ces sem”dir. Ko lay ko -
lay ye rin den oy na ta maz s� n�z. Yüz y�l lar dan
be ri dir sü rüp gel mek te dir. Unu tul ma s�n ki,
ör güt lü ce ha le te kar �� mü ca de le et me ye ça -
l� �an son ha li fe sul tan lar da ba �a r� l� ola ma -
m�� lar d�r.

�� te Öz de mir �n ce'ye bu se bep le “iyi ni -
yet li” de mek te yim. �n ce, ko nu yu san ki ce -
ha let son y�l lar da atak ya p�p ye ni den can -
lan m�� gi bi ele al� yor. Bu yak la �� m�n se be bi
de 20. yüz y�l da, Me� ru ti yet ve as�l Cum hu ri -
yet dö ne min de e�i ti min mo dern le� me si, uy -
gar dün ya öl çüt le ri ne uy gun okul la� may la
Tür ki ye'nin ta n�� ma s� ve hat ta bu nun uy gu -
lan m�� ol ma s� d�r. Bu, yüz y�l lar ca sü ren, il kel
ve ce ha le tin kay na �� olan e�i tim zih ni ye ti nin
ara s� na gir mi� dö nem sel bir ate�, pa r�l t� gi -
bi dir. Ger çi ate �in bü yük so nuç la r� al�n m�� t�r
ve hâ lâ da kor la r� dur mak ta d�r. Öz de mir �n -
ce'nin ki tap ta an lat t�k la r�, bu ate �in yan ma -
ya de vam eden kor la r� n� sön dür me ye ça l� -
�an ce ha let bi ri ki mi nin kol luk kuv vet le ri nin
ma ri fet le ri dir.

De mek ki “Ce ha le tin Rö ne san s�”ndan
de �il, sü rek li li �in den ya k�n mak ge re kir. Öz -
de mir �n ce, iyi ni yet li. San ki ce ha let zih ni ye -
tin den ar�n m��, ak�l ve bi li min ka y�t s�z �art s�z
reh ber li �in de bir in san ye ti� tir me dü ze ni ve
ha yat tar z� n� ya �a d�k tan son ra ül ke de ce ha -
le tin ye ni den ba� ve rip can lan d� �� n� var say -
mak ta. Ne ya z�k ki il kel zih ni yet ke sil mek si -
zin var l� �� n� sür dür mü� tür. Ya ni unu tul mu� -
luk tan, terk edil mi� lik ten son ra ye ni den ke� -
fe dil me yok tur. Ni te kim �n ce'nin al�n t� la d� ��
�u söz le ri biz de bu ra ya nak le de lim:

“�mam ha tip okul la r� n�n ga ye si sa de ce
din ada m� ye ti� tir mek de �il dir. Di ni ni bi len
Türk va tan da �� dok tor, mü hen dis, hâ kim ol -
sa da ha iyi de �il mi? Bu gün or ta ö� re ti me
gi den 3 mil yo na ya k�n ö� ren ci mi zin 240-50
bi ni kla sik e�i ti me ila ve ten di nî e�i tim ve ren
bu okul la ra gi de bi li yor. Bu okul la r�n önü üni -
ver si te ye aç�k t�r. Onu biz yap t�k. �a yet
Kur'an kurs la r� ve ya di nî e�i tim bu ka nu na
(Tev hid-i Ted ri sat/Ö� re tim Bir li �i Ka nu -
nu'na) ters dü �ü yor sa yan l�� olan di nî e�i tim
de �il dir. Tev hidi Ted ri sat Ka nu nu'dur... �s -
lam Bir li �i ko nu sun da as�l me se le, her ül ke -
nin �s lam'� do� ru an la y�p tat bik ede rek
Kur'an'�n ge tir di �i ni za m� ya �a ma ya ça l�� -
ma s� d�r. O za man �s lam dün ya s� ger çek ma -
na da ge ni� le mi� olur.”

Söz le rin sa hi bi Sü ley man De mi rel'dir.
1975-78 ara s�n da 233 imam ha tip oku lu aç -
m�� t�r. Bu okul la r�n il ki nin 1948’de aç�l d� �� n�,
1950’den iti ba ren sa y� la r� n�n art t� �� n� da ha -
t�r la ya l�m.

Ya ni Rö ne sans yok... Ce ha let te sü rek li lik
var. �ki ba� l�/yön lü e�i tim yo lu uy gar l� �a ç�k -
maz di ye tek rar la mak ta de vam et me li.

Murat  KATOĞLU

Ö

“CEHALET�N 
RÖNESANSI” ÖZDEM�R

�NCE’N�N �Y� N�YET�

SANATKÜLTÜR

● Sem ra ÇE LE B�

“Ki �i le rin yok tur bir öne mi, çer çe ve dir
var eden o dö ne mi. Siz de gö rün res -
mi de �il onu içi ne alan çer çe ve yi.”

Böy le di yor Ber tolt Brecht o ün lü oyu nu -
nun gi ri� bö lü mün de ve bi zi y�l lar ön ce sin den
bir yol suz luk ve rü� vet skan da l� n�n or ta s� na b� -
ra k� ve ri yor. “Ar tu ro Ui’nin Ön le ne bi lir T�r ma -
n� ��”n� iz ler ken bu sö zün öne mi da ha çok
an la �� l� yor. Us ta n�n 1941’de yaz d� �� öy kü nün
2013 Tür ki ye si’nde ya �a nan lar la pa ra lel li �i,
ger çek ten de ki �i le rin de �il çer çe ve nin böy le
dö nem le ri var et ti �i ni bir kez da ha gös te ri yor. 

Ti yat ro adam, yo ru muy la bu se zon ye ni den
sah ne len me ye ba� la nan Ar tu ro Ui, iz le yi ci yi
ken di için de bir he sap la� may la ve için de ya �a -
d� �� dü ze ni sor gu la may la ba� ba �a b� ra k� yor.
Oyun dan ç� kar ken “Na s�l olur da y�l lar için de
hiç bir �ey de �i� mez. Na s�l olur da ik ti dar ve
ser ma ye sa hip le ri hep ay n� yol lar la yük le ri ni
tu tar lar da biz halk kit le le ri bun la ra göz le ri mi -
zi yu ma r�z?” so ru la r� iz le yi ci yi uzun bir mu -
ha se be ye mah kum edi yor. An cak oyun bu nu
o ka dar ke yif li an la t� yor ki, son ra s�n da de �il
bel ki ama iz ler ken e� len mek ga ran ti!

Ar tu ro Ui’nin Ön le ne bi lir T�r ma n� ��, ken -
di ç� kar la r� do� rul tu sun da güç lü nün ya n�n da
yer alan la r�n ço �un luk ta ol du �u bir top lu ma
ele� ti ri ler yö nel ti yor. Oyun ay n� za man da gü -
nü bir lik ç� kar lar ad� na ik ti dar ve ser ma ye sa -
hip le ri nin ya sa la r� çi� ne ye rek i� bir li �i
yap t� ��n da or ta ya ç� ka bi le cek bas k� re ji mi ne
de gön der me de bu lu nu yor.

Brecht’in sa va� dö ne min de yaz d� �� ve an -

ti-fa �ist bir oyun olan “Ar tu ro
Ui’nin Ön le ne bi lir T�r-
 ma n� ��”n� se yir ciy le bu-
 lu� tu ran Ti yat ro adam,
oyu na fark l� bir yön de
ve ri yor. Hit ler’in ik ti da ra
yü rü yü� öy kü sü ve ün lü
Chi ca go lu gang ster Al Ca -
po ne’un öy kü sü ile bir le� ti -
ri le rek an la t� lan oyun, bir
ne vi gü nü müz ele� ti ri si ni geç -
mi� üze rin den ya p� yor.
� KAR NA BA HAR TRÖST-
 LE R�’NDEN GÜ NÜ MÜ ZE
“RÜ� VET”

Oyun, 1929-32 y�l la r� ara s�n -
da Bi rin ci Dün ya Sa va �� son ra s�
ya �a nan eko no mik bu na l� m�n bü tün
dün ya ül ke le rin de et ki si ni gös ter di �i
bir dö nem de ge çi yor. Eko no mik kriz le, halk
se fa le tin pen çe sin de, ser ma ye sa hip le ri ise if -
la s�n e�i �in de dir ler. Eko no mik yön den dar bo -
�az da olan tröst ler, pa ra s� k�n t� s� n� a� mak için
dev let ten kre di al ma ça ba s�n da d�r lar. Be le di -
ye den kre di ta lep le ri kar �� lan ma y�n ca, kar na -
ba har sa t�� la r� n� ucuz lat mak için nak li ya t�
ko lay la� t� ra cak r�h t�m yap ma pro je si ni ge li� ti -

rir ler. Dü rüst lü �üy le hal k�n oy-
 la r� n� ka za nan Be le di ye Ba� ka -
n� ise r�h t�m pro je si için is te nen
kre di yi yol suz luk ya p� la ca ��
dü �ün ce siy le onay la maz. Be -
le di ye Ba� ka n� n� kre di ye ik -
na et me nin tek yo lu
ken di le ri gi bi dü �ün me si ni
ve pa ra sal s� k�n t� y� i�in
için de gör me si ni sa� la -
mak t�r. Bu nun için de
�ir ket his se le ri ni Ba� ka -
na sa tar lar. Eko no mik
aç maz la r� bir i� ve ren
ola rak bi re bir ya �a -
yan Be le di ye Ba� ka -

n� k� sa bir sü re son ra kre di ye
onay ver mek zo run da ka l�r. Dar bo �az dan

kur tu lan tröst ler r�h t�m pro je si ni ha ya ta ge çir -
me dik le ri için be le di ye mec lis üye le ri so ru� -
tur ma ba� la t�r. Yol suz luk la suç la nan Be le di ye
Ba� ka n�, so ru� tur ma da ak lan mak için gang-
 ster ler çe te si nin li de ri Ar tu ro Ui ile i� bir li �i ya -
par. Ya sa d� �� yol lar la, ci na yet, rü� vet,
kun dak ç� l�k gi bi yön tem ler le yü rü tü len so ru� -
tur ma, ma sum in san la r� mah kum ede rek, kre -
di yol suz lu �u ya pan la r�n za fe ri ile son la n�r.

As l�n da bu Ar tu ro Ui’nin za fe ri dir. Ar tu ro Ui,
yol suz luk ola y� na ad� ka r� �an tröst le rin pe �i ni
b� rak maz ve hep si ni ha ra ca ba� lar. Bü yü mek,
zen gin le� mek, gü cü ne güç kat mak h�r s�y la ya -
k�n dost la r� n�, si lah ar ka da� la r� n� fe da eden,
dev le ti ar ka s� na alan Ar tu ro Ui’nin sö mü rü dü -
ze ni, ar t�k çev re il le re de ya y�l mak ta d�r.
� EP�K T� YAT RO YA SAY GI DU RU �U

Epik Ti yat ro’nun özü ne uy gun, ça� da� bir
yo rum la Ümit Ay do� du ta ra f�n dan sah ne ye
ko nan ve Yü cel Er ten’in çe vi ri siy le di li miz le
bu lu �an “Ar tu ro Ui’nin Ön le ne bi lir T�r ma n� -
��”nda: A� k�n �e nol, Ay ça Ko yu no� lu, Berk
Yay g�n, Çe tin Ka ya, De niz Öz men, Fa tih Ko -
yu no� lu, Gök han Az la� ve Nes li han Ars lan
sah ne ye ç� k� yor.

Oyun cu la r�n yak la ��k otuz al t� fark l� ki �i yi
dö nü �üm lü bir �e kil de oy na d� �� “Ar tu ro Ui’nin
Ön le ne bi lir T�r ma n� ��”nda, mü zik ler de yi ne
oyun cu lar ta ra f�n dan, aka pel la (in san se siy le)
ola rak ya p� l� yor. Oyu nun mü zik di rek tör lü �ü
Ok tay Kö se o� lu’na, ���k ta sa r� m� Yük sel Ay-
 maz’a, de kor ve kos tüm ta sa r� m� ise Ba r�� Din -
çel’e ait.

Ti yat ro adam bu ke yif li ve dü �ün dü rü cü
oyun la r�y la ye ni y� l�n ilk ay�n da da Ka d� köy lü
iz le yi ciy le bu lu� ma ya de vam ede cek. 

9-16-23-30 Ocak’ta Or ta köy Afi fe Ja le
Sah ne si’nde sah ne le ne cek oyun, 17 Ocak Cu -
ma 20.30’da Ka d� köy Be le di ye si Koz ya ta ��
Kül tür Mer ke zi sah ne sin de, 28 Ocak Sa l�
20.30’da ise Mo da Sah ne si’nde Ka d� köy lü ti -
yat ro se ver ler le bu lu �a cak. 

www.ti yat ro adam.com

● Gök çe UY GUN

Ga ze te ci-ya zar So ner Yal ç�n’�n ha z�r la d� -
�� “Me nek �e'den Ön ce” bel ge se li Ka d� -
köy lü ler’le bu lu �a cak. Ka d� köy

Be le di ye si Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi Sa nat
Kü tüp ha ne si’nin 11 Ocak Cu mar te si gü nü sa at
14.00’da ger çek le� ti ri le cek et kin li -
�in de, Yal ç�n hem bir söy le �i
ger çek le� ti re cek hem de ki tap -
la r� n� okur la r� için im za la ya cak. 

So ner Yal ç�n’�n Oda TV
da va s�n dan tu tuk la na rak Si liv ri
Ce za evi’ne gön de ril me den ön -
ce çe kim le ri ne ba� la d� ��, da ha
son ra is te �i üze ri ne ar ka da� la r�
ta ra f�n dan ta mam la nan Me nek -
�e’den Ön ce, 2 Tem muz 1993’te,
kök ten din ci ler ta ra f�n dan, ay d�n
ve sa nat ç� la ra kar �� ger çek le� ti ri -
len Si vas kat li am� n� ve hiç gör me -
di �i ab la s� ile a�a be yi ni kat li am da
kay be den öy kü Me nek �e üze rin den iz le yi ci le re
ak ta r� l� yor.  Ço �un lu �u Müs lü man la ik bir ül ke -
de din, dil, et nik kö ken ay r� m� yap ma dan, e�it
hak il ke si ni, dü �ün ce öz gür lü �ü nü sa vu nup, her
tür lü san sü re kar �� du ran ay d�n la r�n, ölü me ne -
den ve na s�l git ti �i nin bi lin me si için çe ki len Me -
nek �e’den Ön ce, ger çek le ri yo �un ve son de re ce
çar p� c�, duy gu sal bir ba k�� ile iz le yi ci ye ak ta ra -
rak ka mu oyun da far k�n da l�k ya rat ma y� amaç l� -

yor. Ade ta bir Or ta ça� ayak lan ma s�
olan bu tra jik kat li am�n bel ge se li olan
Me nek �e’den Ön ce’nin ilk gös te ri -
mi; Si vas da va s�, za man a�� m� na u� -
ra ma teh li ke si al t�n da 20. y� l� na
gi rer ken, 2 Tem muz 2012 gü nü ger -
çek le� ti ril mi� ti. Dü �ün ce le ri ne de -
niy le he def gös te ri len ve yar g� la nan
bir ba� ka ay d�n sa nat ç� Fa z�l Say’�n
da bes te le riy le kat k� da bu lun du �u
bel ge sel de; Say’�n, Muh yid din
Ab dal’�n �ii rin den bes te le di �i ese -

ri ise Cem Ad ri an, Gü venç Da �üs tün ve Bur cu
Uyar ses len di ri yor. 49. Ulus la ra ra s� An tal ya Al -
t�n Por ta kal Film Fes ti va li’nde aç� l�� fil mi ola -
rak gös te ri len bel ge sel, ya r�� ma d� �� ol ma s� na
ra� men jü ri ta ra f�n dan “Top lum sal Vic dan Ödü -
lü”ne de la y�k gö rül dü. 
� ME NEK �E’N�N ACI YOL CU LU �U...

2 Tem muz 1993’te, kök ten din ci ler ta ra f�n -
dan, sa nat ç� la ra ay d�n ve kar �� ger çek le� ti ri len
Si vas kat li am�n da, 12 ya ��n da ki o� lu Ko ray’� ve

15 ya ��n da ki k� z� Me nek �e’yi kay be den Hüs ne
Ka ya, ha ya ta tu tu na bil mek için yi ne Me nek �e
ad� n� ver di �i bir ev lat dün ya ya ge ti rir. Me nek �e
bü yü yün ce, hiç gör me di �i ab la ve a�a be yi ni ya -
k�n dan ta n� mak, ya �a nan la r� ö� ren mek is ter.
Me nek �e’nin, Lüt fi ye Ay d�n’�n, kat li am� an lat -
t� �� ki ta b�y la ba� la yan bil gi ye yol cu lu �u; kat li -
am dan kur tu lan la r� ve ola y�n ta n�k la r� n� tek tek
zi ya ret et me siy le de vam eder ken, iz le yi ci yi de
ya �a nan vah �et le yüz le� me ye gö tü rür.

� ‘MA DI MAK KAT L� AMI NI 
HA FI ZA LAR DAN S�L D�R ME YE CE ��Z’

14 �u bat 2011 ta ri hin de gö zal t� na al� nan ve
yak la ��k 2 y�l ce za evin de ka lan So ner Yal ç�n,
cezaevindeyken bel ge sel le il gi li �un la r�
söylemi�ti:

“�n san l� ��n en bü yük ve teh li ke li has ta l� ��
bel lek kay b� d�r. Unut tur ma mak bir ga ze te ci nin
gö rev le ri ara s�n da d�r. Ma d� mak kat li am� n� ha f� -
za lar dan sil dir me ye ce �iz. Unut tu ra rak ra ha ta er -
mek is te yen le re bu f�r sa t� ver me ye ce �iz.
‘Me nek �e’den Ön ce’ bu amaç la ha ya ta ge çi ril di.
Ne ya z�k ki tam bi ti re me den Si liv ri Ce za evi’ne
at�l d�m. �a ��r m� yo rum, Ma d� mak gi bi bir vah �e -
ti ya pan lar, ta ri hin her dö ne min de dü �ün ce nin
dü� ma n� ol mu� lar d�r. Bu bü yük yol cu lu �u mu zu
sür dür me ye de vam ede ce �iz. Tek üzün tüm bel -
ge se li min son ha li ni gö re me mek… Ama sev gi li
dost la r�m bu bay ra �� ben den al d� lar ve da ha yük-
 se �e çek ti ler; hep si ne te �ek kür ede rim.”  

Sivas katliamını bir de
Menekşe’den dinleyin!

Arturo Ui: Zamansız bir
“YOLSUZLUK” öyküsü 

Brecht’in 1941’te yazdı�ı “Aruto Ui’nin Önlenebilir Tırmanı�ı” adlı
klasi�i, yolsuzluk ve rü�vet iddialarıyla sarsıldı�ımız �u günlerde

izlenmesi gereken oyunların ba�ında geliyor. Tiyatroadam
yorumuyla sahnelenen oyunu Kadıköy’de de izlemek mümkün.  

Soner Yalçın’ın, Sivas
Katliamı’nda ya�ananları, tanıklar

ve kurbanların yakınlarıyla
anlattı�ı “Menek�e’den Önce”

adlı belgeseli, Kadıköy’de
gösterilecek.

Belgeselin
basın

gösterimi,
Sivas katliamı

kurbanlarından
�air Metin

Altıok'un kızı
Zeynep Altıok

Akatlı ve
Oda Tv

davasından
beraat eden

gazeteci Barı�
Terko�lu’nun
katılımıyla 12
Eylül 2013’te

yapılmı�tı.

Kadın dünyasını
anlatan şiirler…

Eski bankacı yeni
emlakçı Saniye Erol,
hızlı ya�amına iki �iir
kitabı sı�dırmı� bir

kadın. �lk kitabı “Bırak
Yakamı Gönül”den

sonra Sokak Kitapları
Yayınları tarafından

ikinci �iir kitabı “Mai”
de raflardaki yerini

aldı. Gazeteci-yazar Ay�enur Yazıcı,
Erol için �unları yazmı�: “Kadın

�airlerin sayıca en az erkek �airler
kadar var olmalarına kar�ın, sayfaya
dökmemek sadece içine yazmak ve

dillendirmemek göreviyle
yüklendiklerinden onların sesini daha

az çıkmı� sayabilirsiniz. Saniye Erol, iç
dünyasına yazdı�ı satırlar kalbine
sı�mayınca kâ�ıda da ta�mı� ve

bunları ‘kadın dünyası’ adına
payla�maktan sakınmayan, cesur
kadın �airlerden olmayı seçmi�…

Satırlarında karamsarlı�ın ve acının her
seferinde umuda bir kapı da araladı�ını
görmek, �air kadar okuyanı da acıları

konusunda iki kere dü�ünmeye 
davet ediyor.”

Yazıcı’nın sözlerini destekleyen �iirlerin
ba�ında “Gün Olur” geliyor: 
Gün olur/merdiven dayarım
gökyüzüne/yıldız el verir/ay

elverir/bulut yol verir. 
Gün olur/açılırım deryalara/rüzgar yön
verir/yunus yol verir/yakamoz tat verir.
Gün olur/susmaz telefonum/kapanmaz

kapım/dost el verir/yar el verir/yürek
yol verir.

Gün olur döner her �ey tersine/�im�ek
çakar/kasırga yıkar/hortum çeker,

kuyulara atar.
Ne telefon ne kapı çalar/beden

solar/yürek a�lar/umut el verir/ irade el
verir/ sabır el verir/ tanrım güç verir.”

�çinde ya�adı�ı durumu tüm
çıplaklı�ıyla anlatan Erol, �iirlerinde

a�kı, ihaneti, yalnızlı�ı, umudu
anlatıyor. Ve diyor ki:

“Artık yeter!
Bu son olsun

Umut yanmasın
Kalem yanmasın

Gün, güne� yanmasın
Haksızlı�a kar�ı çıkan

Yürek yanmasın
Pir Sultanı asan

dedelerin
Gerici torunları 

Artık cirit atmasın.”

Halis Kurtça’da sergi
ENDER Dikmen Kaptan’�n Resim Defteri-3

Resim Sergisi, Kad�köy Belediyesi Halis
Kurtça Kültür Merkezi Mihri Resim Sergi

Salonu’nda aç�ld�. Sergi, 3-17 Ocak tarihleri
aras�nda gezilebilecek. 
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● Gök çe UY GUN

Ka d� köy lü ka ri ka tür e�it me ni-ta sa -
r�m c� Ka mil Ya vuz, ye ni bir ka ri ka -
tür ki ta b� ya y�n la d�. Ya vuz,

“Ben de Ka ri ka tür Çi ze bi -
li rim…” ad l� ka ri ka tür e�i -
tim ki ta b�n da, ebe veyn ler ve
ö� ret men le re �öy le ses le ni -
yor; “O’nun kâ �� d� ka le mi
eli ne al d� ��n da ha ri ka lar ya -
rat t� �� n� bi li yor su nuz. O’nun
gü zel çi zim le ri, an lam l� ta sa -
r�m la r�, göz lem ve dü �ün ce le -
ri ni bir ç�r p� da ka �� da
ak tar ma s�, k� sa ca çiz gi ye te -
nek le ri si zi çok �a ��r t� yor ol ma -
l�. Ka lem tu tan mi nik el le ri
ye te nek li bir çi ze re dö nü� tür mek
bi zim eli miz de...” 

Uz man la r�n okul ön ce si dö -
ne me, ço cuk la r�n gör sel ze kâ -
la r� n�n ge li� ti ril me si aç� s�n dan
önem ver di �i ni an�m sa tan Ya -
vuz, “Çok de �il bir kaç ad�m la
ile ri ki ya �am la r�n da kul la na -
bi le cek le ri bu ye te ne �i ge li� -
tir mek ola s�. Ön ce lik le
ço cuk la r�n önün den kâ �� d�,
ka le mi ve ki ta b� ek sik et me -
yin. On la ra sa nat ad� na ba -
s�l m�� ya y�n lar la dost edin,
ser gi le re gö tü rün” tav si ye -
sin de bu lu nu yor. 

� KA R� KA TÜ RÜN
Ö� REN C� LE RE

OLUM LU ET K� LE R�
Ka mil Ya vuz, ka ri ka türün gör sel bir sa -

nat da l� ol du �u nu, bi rey le rin de mi zah duy-
 gu su na ço cuk ya� lar da e�i lim li ol duk la r� n�
vur gu la ya rak, “En ufak bir ola y� bi le es pri -
li bir dil le duy ma y� ve ya bu nu ilet me yi çok
se ver ler. S� n�f için de top lu e�i tim al�r lar -
ken en ufak bir es pri yi bi le ka ç�r ma ma ya
ça l� ��r lar. Son y�l lar da ka ri ka tür (Vin yet)
e�i tim sü re cin de bü tün dün ya da ki ders ki-
 tap la r� için de s�k l�k la gö rü lü yor. Oku ma-
An la ma ders ki tap la r�n da ka r� ��k

gra fik ler le ö� ren ci le rin il gi si ni çok faz la
çek mez. Ka ri ka tür bir ya z� y� süs ler se, bu
an la ma ve ak�l da kal ma sü re ci ni art t� r�r.

Ö� ren ci ö� re nir ken e� le nir, ko -
nu i� le yi �i da ha ca zip ha le ge -
lir. S� n�f ta ki ö� ret men ve
ida re ci le rin de e�i tim de ki i�i
ko lay olur” yo ru mu nu ya p� -
yor. Ya vuz, ka ri ka tü rün ö� -
ren ci le re olan fay da la r� n�
�öy le s� ra l� yor;

� Ka ri ka tür, ö� ren ci ye
tar t�� ma f�r sa t� ve rir ve
mo ti vas yon ka zan d� r�r.

� Ka ri ka tür, fen ders-
 le rin de özel lik le de ney -

ler de çiz gi sel an la t�m
ve çö züm ler de kul la n� la-

 bi lir.
� Ka ri ka tür, ö� -

ren ci de man t� �� ge -
li� ti rir, do� ru

sor gu la ma y� ö� re tir. 
� Ka ri ka tür, ö� -

ren ci için s� k�n t� ve -
ren ders le ri ne �e li

ha le ge ti rir.
� Ka ri ka tür, yer al -

d� �� ki tap la ra gör sel
zen gin lik ka tar.
� Ka ri ka tür, okul da

ku lüp fa ali yet le ri için de
ö� ren ci ye dü �ün ce si ni

ifa de et me im ka n� su nar.
Ka ri ka tür, okul da kol ve -
ya ku lüp ola rak haf ta da

iki ders saa ti yer al d� ��n da
ö� ren ci ye sö zel, dil sel,

man t�k sal, ma te ma tik sel, ki �i ler ara s�,
sos yal, ki �i sel, iç sel, do �a c� ve va ro lu� çu

fark l� l�k lar ge li� ti rir. 
� Çi ze bi len ö� ren ci ler, ev ren sel bir

dil de ö� ren mi� olur. Dün ya n�n her ya n�n -
da ken di si ni ko lay ca ifa de ede bi lir.

� KA R� KA TÜR ATÖL YE S� 
YE N� DEN  KA DI KÖY’DE...

Öte yan dan ka ri ka tü re il gi du yan la ra ve
çiz mek is te yen le re hiz met ve ren Ka mil Ya -

vuz Ka ri ka tür
Atöl ye si ve Ki tap -
l� �� ye ni den Ka d� -
köy’e ta ��n d�. �lk
ola rak 2006’da
Ka d� köy’de aç� -
lan, da ha son ra bir
sü re li �i ne ba� ka
bir yer de hiz met
ve ren an cak tek rar
Ha san pa �a’ya dö -
nen Ka ri ka tür
Atöl ye si, her ya�-
 tan bu i�e gö nül
ver mi� mi zahse -
ver ler le ça l�� ma ya
de vam edi yor.
“�çin de mi zah duy gu su olan her kes ka ri ka -
tür çi ze bi lir…” slo ga n� n� ta �� yan atöl ye ye
de vam eden ler her haf ta ye ni bir ko nu yu
de rin le me si ne dü �ü nüp ka �� da ak ta r� yor lar.
Atöl ye ö� ren ci le ri 2006 y� l�n dan bu ya na
ulu sal ve ulus la ra ra s� ya r�� ma lar da 100’den

faz la ödül ka zan d� lar. Atöl ye nin ka ri ka tür
ki tap l� �� da ara� t�r ma yap mak is te yen le re
üc ret siz ola rak hiz met ve ri yor.

Ad res: Sa ra yar d� Cad. No: 94/A Ha -
san pa �a-Ka d� köy. 

www.ka ri ka tur ki tap li gi.net www.ka -
mil ya vuz.net
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Karikatürist Kamil Yavuz, yeni kitabı ‘Ben de Karikatür
Çizebilirim’de, çocuklara karikatür çizmenin inceliklerini anlatıyor. 

Kadıköylü karikatüristten
YENi KiTAP!

BALEDE
‘MEVSiMLER’

ZAMANI…
KADIKÖY kökenli Ça�da� Bale Toplulu�u

(ÇBT), 2013-2014 sezonuna “Mevsimler” ile
giriyor. Kuruldu�u 1972 y�l�ndan bu yana her

sezon �stanbul izleyicisine yeni yap�tlar
sunmay� ilke edinen Ça�da� Bale Toplulu�u

bu y�l da ünlü �talyan besteci Antonio
Vivaldi’nin “Mevsimler” adl� ölümsüz yap�t�n�

sergileyecek. Koreografisini toplulu�unun
kurucusu ve Genel Sanat Yönetmeni Cem

Ertekin’nin üstlendi�i yap�tta 16 profesyonel
dansç� görev yap�yor. Sovyet ve Japon

dansç�lar�n da içinde yer ald��� 2 perdelik
eser, Vivaldi’nin keman ve yayl� çalg�lar için

dört konçertosundan olu�uyor. Bu ünlü
yap�t, Ça�da� Bale Toplulu�u taraf�ndan

Cem Ertekin’nin ça�da� yorumu ile
ülkemizde ilk kez bale olarak sergileniyor.

Eserde Vivaldi’den yola ç�karak konçertolar�
yeniden elden geçirerek yepyeni bir yorumla

besteleyen Max Richter’in yarat�s�n� da
kullanarak çok farkl� bir anlat�m kullanan

Ertekin, “Her iki yorum, Mevsimler’in s�ras�n�
bozmadan birlikte sürüyor. Klasik baleden

ça�da� dansa uzanan bir anlay��la
izlenecek yap�t, 42. y�l�m�z� kutlad���m�z

toplulu�umuzun zengin ve renkli
repertuvar�nda yer alarak sürekli de�i�imin

ve yenilenmenin sanatta daima var
oldu�unun da bir kan�t�…” diyor.

Mevsimler, Ekim ay�ndan itibaren sezon
boyunca Kad�köy ba�ta olmak üzere
�stanbul’un farkl� yerlerinde izleyici ile

bulu�acak. 
Eserin Kad�köy gösterimleri �öyle;

� Kozyata�ı Kültür Merkezi
21 �ubat 2014 Cuma/20.00

� Caddebostan  Kültür Merkezi
21 Ocak 2014 Salı/20.30
25 Mart 2014 Salı/20.30

� Kadıköy Halk E�itimi Merkezi
14 Mart 2014/20.30
15 Mart 2014/20.30
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● Semra ÇELEB� - Tutku D�R�

Ka d� köy’ün ço cuk la r� n�n sa nat la iç içe
geç ti �i Ço cuk Sa nat Mer ke zi 5 ya -
��n da! Ens trü man çal ma y�, �ar k�

söy le me yi, re sim çiz me yi, ti yat ro yap ma y�,
dans et me yi ö� ren dik le ri okul la r� ar t�k ken -
di le riy le bir lik te bü yü yen bir ço cuk…

Ka d� köy Be le di ye si’nin üc ret siz hiz me -
ti olan ve bir sa nat aka de mi si gi bi ça l� �an
Ço cuk Sa nat Mer ke zi, be �in ci y� l� n� ge ri de
b� ra k�r ken gi de rek ge li �en bir oku la dö nü -
�ü yor. Be �in ci ya �� n� ve ye ni y� l�, 5 Ocak
Pa zar gü nü sa at 18.00’de Sü rey ya Ope ra -
s�’nda hal ka aç�k bir kon ser le kut la ya cak
olan Ço cuk Sa nat Mer ke zi’ne git tik, Pro je
Ko or di na tö rü Fik ri ye Ye �im Al t� nay’la geç -
mi� be� y�l da ya p� lan la r� ve ge le -
cek pro je le ri ko nu� tuk. 

� Ye �im Ha n�m be �in ci y� l� -
n�z kut lu ol sun. Ar t�k ÇSM de kü -
çük bir ço cuk. Bu be� y�l da
Ço cuk Sa nat Mer ke zi ne ler yap t�,
na s�l bir ge li� me gös ter di?

Biz ça l�� ma la r� m� za 2007’de
be� ay r� kül tür mer ke zin de ba� la -
m�� t�k. 2008 y� l�n da bu bi na özel
ola rak ya p�l d� ve Ara l�k ay�n da
bu ra ya geç tik. Ara l�k ay�n dan son -
ra da 300 ço cuk la ba� la d�k e�i ti -
mi mi ze. Son ra her y�l kat la na rak
bü yü me ye ba� la d�.  Bir se ne son ra
ya ni 2009 y� l�n da ba le, dra ma ve
dans bö lü mü müz ba� la d�. �u an da
bir iki ve be �in ci kat ta e�i tim ve ri -
yo ruz. Ay da 3 bin 500’e ya k�n bir
mev cu du muz var. �ki y�l d�r er ken
ya� mü zik e�i ti mi ve oyun gru bu
di ye okul ön ce si ço cuk la ra da bir
e�i tim aç t�k. Mü zik bö lü mü müz -
de yap t� �� m�z ça l�� ma la ra ila ve -
ten; klar net bö lü mü, flüt bö lü mü
aç t�k, çel lo bö lü mü müz var. Böy -
le de �i �ik ens tur man la r� m� z� da
içi ne kat m�� ol duk. Bu ra s� ku ru -
lur ken he def le ri mi zin ba ��n da iki
y�l l�k e�i ti mi ta mam la yan ye te -
nek li ço cuk la r� m�z dan bir or kes tra
kur mak var d�, bu nu ba �ar d�k. 

Çe �it li or kes tra lar kur duk.
Bun la r�n ba ��n da ke man or kes tra -
s� ge li yor. Be� y�l d�r de vam edi yor. Ara l�k
ay�n da tam ola rak be� y� l� m�z bit ti ama bu
be� y� l� do lu do lu ge çir dik. Ço cuk la r� m�z
bü yü dü ler, üni ver si te ye gi den ço cuk la r� m�z
var. Ama alt tan ge len ço cuk la r� m�z da var.
A, B, C or kes tra s� ku rul du;  C’ler B’ye ge -
çi yor B’ler A’ya ge çi yor. Böy le lik le kü çük-
 ten bü yü �e do� ru ge ni� le yen ve bü yü yen
bir yel pa ze olu� tu.

� Ke ma n�n d� ��n da han gi or kes tra lar
var?

Ba� la ma or kes tra s� ve gi tar or kes tra s� -
m�z da var. Me zun olan ö� ren ci le ri miz le ya
da me zun ol ma m�� ama ikin ci s� n�f ta ba �a -
r� l� olan ço cuk la r� m�z la or kes tra lar kur ma ya
de vam edi yo ruz. Dans ve ba le de y�l d�z lar
gru bu kur duk. Ye ni me zun la r� m�z dan ba �a -
r� l� olan ö� ren ci le ri bu ça l�� ma ya da vet et -
tik. 

� Ya ni Ço cuk Sa nat Mer ke zi’nde e�i -
tim iki y�l gi bi gö zük se de as l�n da hiç bit-
 mi yor…

Hiç bit mi yor, sü rek li ye ni lik ler ge tir -
me ye ça l� �� yo ruz. Üç y�l d�r y�l so nu kon ser -
le ri miz olu yor. Bu nun ya n�n da iki y�l d�r
Sü rey ya Ope ra s�’nda or kes tra la r� m�z la ve
ko ro muz la Ye ni Y�l kon ser le ri dü zen le me -
ye ba� la d�k. Kon ser 45-50 da ki ka sü rü yor.
Bu ça l�� ma y� her y�l ye ni bir ba� l�k al t�n da
ya p� yo ruz. Bu se ne Ço cuk Sa nat Mer ke -
zi’ni an la tan be� y�l l�k sü re ci ma sal gi bi an-
 la ta ca ��z. Kla sik eser le re özel söz ler yaz d�k

ve bu se ne ço cuk lar ma sal kah ra -
ma n� gi bi ola cak lar.

� Ye ni y�l kon se rin de hem
be �in ci ya �� n� z� hem de 2014’ü
kut la ya cak s� n�z. Na s�l bir prog -
ram bek li yor bi zi?

Ön ce lik le bu özel kon se ri mi -
zin üc ret siz ve her ke se aç�k ol du -
�u nu be lir te lim, ya ni her kes
da vet li. 5 Ocak Pa zar gü nü sa at
18.00’de ba� la ya cak kon se ri mi -
zin me kâ n� da çok özel; Sü rey ya
Ope ra s�. Aç� l�� ta ö� ret men ler ve
ö� ren ci ler den olu �an gi tar or kes -
tra s� ça la cak. Da ha son ra ke man
or kes tra s�y la bir lik te ko ro muz
çok gü zel �ar k� lar söy le ye cek ler.
Kla sik mü zik bes te le ri üze ri ne
yaz d� �� m�z söz ler var. Ço cuk Sa -
na t� Mer ke zi’ni ma sa l�m s� bir hi -
kâ yey le an la tan çok ho� bir
kon ser ola cak. 

� Mer kez’de e�i tim ve ren
ö� ret men ler de ö� ren ci ler le bir-
 lik te yer al� yor lar et kin lik le ri niz -
de. Bi raz da e�it men le ri niz den
bah se der mi si niz?

Evet, ger çek ten ö� ret men le ri -
mi zi hep si bir bi rin den de �er li,
e�i tim li genç ler. Mar ma ra Üni -
ver si te si me zun la r� bu ra da e�i tim
ve ri yor. 24 ö� ret me ni miz var �u
an da. Her kat ta üç kat so rum lu -
muz var. Mer kez so rum lu muz

Ha lit Sü ha Çe lik k� ran. Ken di alan la r�n da
uz man ö� ret men ler den olu �an bir kad ro -
muz var ve on lar la ay n� bir okul gi bi top -
lan t� lar ya p� yo ruz ço cuk la r� m� z�n da ha iyi
ol ma s�, prog ram la r�n iyi le� ti ril me si ko nu -
sun da, sa hip le nil me si ko nu sun da ya ni…
Bu ra s� bir kurs de �il öy le gör mü yo ruz, bu -
ra s� bir okul. 

� Ta ma men üc ret siz ol ma s� da idea list
dav ra n�l ma s� n�n bir ne de ni sa n� r�m…

Hiç bir kay g� m�z yok. En bü yük kay g� -
m�z ço cuk la r�n da ha iyi e�i tim al ma s�. Bu
da e�i tim le ri mi ze de pro je le ri mi ze de yan-
 s� yor. D� �a r� dan pek çok okul la i� bir li �i ya -
p� yo ruz. Dev let okul la r� bi ze ba� vu ru yor lar,
on lar la atöl ye ça l�� ma la r� ya p� yo ruz. ��it me
en gel li ço cuk lar la ça l�� ma lar ya p� yo ruz. Be -
le di ye mi zin Ço cuk Etüt Mer kez le ri var bi -
li yor su nuz. Haf ta da iki gün sa bah la r�
bu ra ya ge lip mü zik e�i ti mi al� yor lar. Yi ne
dev let yurt la r�n da ka lan kim se siz ço cuk lar
ge li yor, bu ra da ba le ve ri tim ça l�� ma la r� na

ka t� l� yor lar. Ka p� m�z her ke se aç�k.  Ne ka -
dar ço cuk bu ra dan e�i tim al�r sa biz o ka dar
mut lu olu yo ruz.

� Siz Ço cuk Sa nat Mer ke zi’nin be� y� -
l� na ta n�k l�k et ti niz. Önü müz de ki be� y� l� -
n� na s�l gö rü yor su nuz?

Ke� ke sa de ce Ka d� köy de �il, �s tan bul’a
ya y� lan hat ta bü tün Tür ki ye’ye ya y� lan bir
mer kez ol sa…  Bel ki ör nek te� kil eder ve
her yer de böy le mer kez ler ku ru lur.  Ke� ke
bi na y� es net sek, da ha çok ço cuk al sak, da -
ha çok �ey ler yap sak, ak l� m�z dan bir sü rü
pro je ler ge çi yor. �n �al lah bu ço cuk la r� m� z�
da iyi �art lar da ba� ka yer ler de gö rü rüz ve
da ha çok ço cu �a da fay da l� olu ruz.

Ka d� köy Be le di ye si ve Ka d� köy lü ler ad� na 
Sa hi bi Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n�
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No: 2 Kad�köy Belediyesi
4. kat B blok 

Haf ta lık sü re li ye rel ga ze te

YA YIN KU RU LU

Kadriye KASAPOĞLU
Arife ÇALLIOĞLU - Burcu BİTLİS

op ha ne-i Ami re’de açlan Mi ro ser gi si -
ni duy mu� su nuz dur. Ben de du yup 19
Aralk’ta git mi� tim, 20 Aralk’ta da ka -
patld za ten. Mer ke zi Bar se lo na’da

bu lu nan Mi ro Vakf’nn, ser gi de yer alan baz
eser le rin sah te im zal ola bi le ce �i �üp he len di �i
ve eser ler ken di le ri ta rafndan kon trol edi le ne
ka dar ser gi nin ka pal tu tul masn ta lep et ti �i
söy len di fa lan fe� me kan..

Be ni bu yazy yaz ma ya iten ise Jo an Mi -
ro’nun ser gi de oku du �um �u sö zü ol du: “Du ra -
�anlk be ni bü yü ler. Bu �i �e, bu bar dak, terk edil -
mi� sa hil de ki bü yük bir ta� - tüm bun lar ha re ket -
siz �ey ler dir an cak be nim aklmda bü yük bir ha -
re ke ti ser best brakrlar. Sü rek li ola rak ap tal ca yer
de �i� ti ren bir in san için ayn �ey le ri his set mem.
De ni ze gir mek için sa hi le gi den ve et raf ta
amaçszca do la �an in san lar be ni bir çakl ta�nn
du ra �anl�ndan çok da ha az et ki ler.”

Mi ro’yu an la ma ya çal�tm.
Aslnda ya �amn özün de du ra �anlk yok tur.

Her �ey ha re ket li ve de �i� ken dir. Res sam et ki -
le yen bel ki de bu dur. Du ra �an nes le rin ha yatn
ak�na kar� ha re ket siz du ra bil me le ri... Ha yat
akp gi der ken du rup, iz le yip, ha yat bir tik ti re bil -
me le ri...

An ti ka dü� kün le ri nin gör mü� ge çir mi� e� -
ya la ra olan tut ku su on larn hafza larndan do -
lay ola bi lir mi aca ba? Hatra laryla, ene ji le riy le,
geç mi� ten ge tir dik le riy le de �er mi de �er ka -
zanrlar? Do laysyla da ol gun la�rlar...

Du ra �an nes ne le rin ti pik bir ka rak te ri ol -
sayd nasl olur du siz ce?

Güç lü?
Di renç li?
Ma� rur?
�s tik rarl?
Hu zur lu?
Bil ge?
Du ra �anlk il la ki ta� ta, �i �e de, bar dak ta olur

di ye bir �ey yok. Du ra �an in san ya �am lar da
yok mu? Bir ksm mec bu ri yet ten, bir ksm ter -
cih se be bi ola rak. �kin ci çe �it du ra �an ya �am,
ya ni ter cih edil mi� du ra �anl� dü �ü ne lim... Ha -
re ket, aray�, bit me mi� li �i, ol mam�l�
ça�r�trrken; du ra �anlk, ken di ni bul mu� lu �u,
gi di le cek nok ta ya varm� ol may, arad�n ce -
vab bul may ça�r�tryor. Uzun yllar bü yük �e -
hir ler de ora dan ora ya ko� tur duk tan, dün yann
çe �it li yer le ri ni, farkl ya �am lar gör dük ten son ra
kü çük bir ada ya yer le �ip du ra �an bir ha yat se -
çen adam lar ve kadnlar me se la. Ge nel lik le hey -
be le ri (geç mi� ten ge tir dik le ri bil gi ler le, anlar la,
de ne yim ler le) do lu olan du ra �an in san lar, ba na
du ra �an varlklarn dün yann kayt ci haz lar,
hafza lar ol du �u nu dü �ün dü rü yor. 

As l ı  AY HAN

T
Durağanlık

Kadıköy Belediyesi’nin bir
konservatuvar ciddiyetinde ama
aynı zamanda amatör bir ruhla
faaliyete geçirdi�i Çocuk Sanat
Merkezi be� yılını geride bıraktı.

Be� yılda e�itim alan çocuk sayısı
300’den 3 binlerin üstüne çıkan

ÇSM yeni ya�ını 5 Ocak’ta verece�i
Yeni Yıl Konseri’yle kutlayacak.

Hem yeni ya�ı hem yeni yılı
�arkılarla kar�ılayacak olan

Kadıköy’ün sanatçı çocukları,
herkesi 5 Ocak Pazar ak�amı

Süreyya Operası’na davet ediyor.
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ÇOCUK Sanat Merkezi son bir y�ld�r
müzisyen e�itimci Halit Süha Çelikk�ran’a

emanet. Merkez Sorumlusu olan Çelikk�ran
ayn� zamanda Müzkoloji doktoras� yap�yor.
Genç yönetici Çelikk�ran, ÇSM’nin kendisi

için ne ifade etti�ini ve be�inci y�l�ndaki
projelerini �öyle anlat�yor: “Kad�köy’deki

çocuklar gerçekten çok �ansl�. Merkezimizi
s�k s�k ziyaret edenler hep �unu söylüyor:
“Biz yanl�� zamanda do�mu�uz. �imdi
çocuk olmak vard�”. Gerçekten ben de

aynen böyle dü�ünüyorum. Buraya gelen
çocuklar da, veliler de, ö�retmenler de çok

mutlu. Bu y�l be�inci y�l�m�z olmas� nedeniyle
düzenleyece�imiz yeni y�l konserimizin yan�
s�ra bir resim yar��mas� düzenleyece�iz. �lk
kez olacak. Konusu, “Kad�köy’de çocuk

olmak”. 4 �ubat’ta duyurusunu yapaca��z,
21 Mart’ta sonuçlanacak. Sonuçlar� da 23

Nisan haftas�nda aç�klayaca��z. Bu yar��ma
Kad�köy’deki bütün çocuklara aç�k olacak.”

‘KADIKÖY’DE
ÇOCUK OLMAK’

KADIKÖY Belediyesi Özel Kalem Müdürü
Kadriye Kasapo�lu, Çocuk Sanat

Merkezi’nin önemini �u sözlerle ifade ediyor: 
“Bundan 6 sene evvel, Çocuk Sanat

Merkezimiz henüz dü�ünce halinde iken,
bugün ya�ad��� kurumsal süreci hayal bile

edemezdim. Ancak ya�anan süreç ve
Kad�köylülerin bu konudaki beklentileri

projeyi üst noktalara ta��d�. Bugün en iyi
konservatuarda dahi olmayan olanaklar�n
sa�land���, bire bir e�itimin kaliteli �ekilde

uyguland���, kadrosunun yenilikçi ve
gençlerden olu�tu�u, yeti�kinlerin dahi

gitti�inde kimyas�n� de�i�tiren bir merkez
halini ald�. Bu merkezin ba�ka bir özelli�i de
sürekli kendisini yeniliyor olmas� ve e�itim
için kay�tl� olmayan ö�rencileri de hedef

kitlesi olarak seçmesidir. Son olarak okul
öncesi e�itimde, zihinsel engelli

çal��malar�nda ve yeni açt��� bran�larda bu
dura�an d��� çabay� görmek mümkün. En
güzel taraf� ise gözlerinde ���lt� olan mutlu

çocuklar� burada görmek. �lerleyen
zamanda bu projeyi merkez haline getirip,
uzant�lar�n� daha farkl� bran�larda görmeye
devam edece�iz. Katk� veren tüm e�itimci

arkada�lar�m�za te�ekkür ediyorum.”

(Soldan Sa�a) H. Süha Çelikkıran (Merkez Sorumlusu)
M. Ömer Tokatlı (Gitar E�itmeni), F. Ye�im Altınay (Proje Koordinatörü)

Ergin Tosun (Keman E�itmeni), Özgür Altan (Piyano E�itmeni)

‘GÖZLERi IŞILTILI
ÇOCUKLARI

GÖRMEK BÜYÜK
MUTLULUK’

Çocuk Sanat Merkezi
5 YAŞINDA!
Çocuk Sanat Merkezi
5 YAŞINDA!
Çocuk Sanat Merkezi
5 YAŞINDA!
Çocuk Sanat Merkezi
5 YAŞINDA!
Çocuk Sanat Merkezi
5 YAŞINDA!
Çocuk Sanat Merkezi
5 YAŞINDA!

Fo to� raf :
Ha ri ka �eb nem KA RA BI YIK
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● Gök çe UY GUN

Mü ze ci lik Mes lek Ku ru lu �u Der ne -
�i’nden ya p� lan ya z� l� aç�k la ma da,
Hü se yin Rah mi Gür p� nar Mü ze -

si’nin, Hey be li ada’da de �er li ede bi yat ç� n�n
ha ya t� n�n bü yük bö lü mü nü ge çir di �i ve eser-
 le ri ni yaz d� �� evi ol du �u an�m sa t� la rak, “Mül -
ki ye ti �l Özel �da re si’nde olan evin, Hü se yin
Rah mi Gür p� nar Mü ze si’ne dö nü� tü rül me si
için �l Özel �da re si, Kül tür Ba kan l� ��, Ada lar
Kay ma kam l� �� ve Ada lar Vak f� i� bir li �i için -
de ça l� ��l d� �� ve bu
önem li mü ze nin
13 y�l ön ce
ken te ka zan -
d �  r � l  d �  � �
an�m sa t�l d�.

Aç�k la -
ma da, “Bi na -
n�n Kül tür
Ba kan l� ��’n�n kul la n� -
m� na tah sis edil me ama c� ‘kü tüp ha ne ve mü -
ze’ ola rak be lir len mi� tir. Bu dö nem de Kül tür
Ba kan l� �� ile Ada lar Vak f� ara s�n da ya p� lan
sü re siz pro to kol de de, bi na yö ne ti mi nin Ada -
lar Vak f� ta ra f�n dan yü rü tü le ce �i be lir til mi� tir.
An cak, 3 Tem muz 2013 ta ri hin de Ada lar
Vak f�’na ya p� lan teb li �e gö re, bi na n�n sa hi bi
olan �l Özel �da re si, bi na n�n Kül tür ve Tu rizm
Ba kan l� ��'na tah si si ni ip tal et mi� ve kul la n�m
hak k� n� �s tan bul Bü yük �e hir Be le di ye si’ne
ver mi� tir. Ada lar Vak f�’n�n ge li� me le rin ta -
kip çi si ol du �u bu sü reç te, bi na da i� lev de �i -
�ik li �i ne gi di le ce �i ve �BB’nin mes lek
kurs la r� yap mak üze re mü ze nin ka pa t� la ca ��
bil gi si ba s�n da yer al ma ya ba� la m�� t�r” de nil -
di. Aç�k la ma da, Hü se yin Rah mi Gür p� nar
Mü ze si’nin dün ya da da pek çok ör ne �i olan
mü ze ev ler den ol du �u vur gu la na rak, �u ifa de -
le re yer ve ri li yor; ‘”Ha t� ra mü ze le ri özel li �i
ta �� yan bu tür ev ler, için de ya �a m�� ta ri hi ki -
�i li �in ya �am tar z� n� ser gi le yen, ki �i sel e� ya la -
r� ara c� l� �� ile sos yal ta ri hin ke� fe dil me si ne
hiz met eden, ya �a yan me kân lar d�r. Hey be li -
ada’n�n te pe sin de çam la r�n ara s�n da, yer li ve
ya ban c� zi ya ret çi ler için da ha da çe ki ci ha le
ge ti ril me si ge re ken Hü se yin Rah mi Mü ze -
si’nin ka pa t� la rak mes lek kur su ya p�l ma ya de -
�il, ede bi yat gün le ri ve et kin lik ler le da ha da

zen gin le� ti ril me ye ve ya �a t�l ma ya ih ti ya c� ol -
du �u nu dü �ü nü yo ruz. Tür ki ye’de in sa n� ve
ya �a m� il gi len di ren he men her te ma da mü ze
ek sik li �i var ken, özel lik le son za man lar da,
bir bi rin den de �er li mü ze le re yö ne lik ka pat ma
ça l�� ma la r�, Tür ki ye kül tü rel mi ra s� için en di -

�e ve ri ci dir. Mü ze ci lik Mes lek Ku ru lu �u Der -
ne �i ba s�n da yer alan bu ha ber le rin do� ru lu �u
hak k�n da hem Ba kan l�k’tan, hem de �BB’den
acil bil gi ta lep ede cek ve ko nu nun ta kip çi si
ola rak, ge li� me le ri ka mu ile pay la� ma ya de -
vam ede cek tir.”
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Bir müze daha mı
KAPATILIYOR?

KADIKÖY’DE FISTIKTAN
ATATÜRK PORTRESi

● Harika �ebnem KARABIYIK

EVSEL atıklardan  yaptı�ı resimlerle
tanınan Gaziantepli ressam Nilay

Gündüz’ün 2009 yılında yaptı�ı Atatürk ve
silah arkada�larının portresi, 19-22 Aralık
tarihleri arasında   Kadıköy Bahariye’deki

“Fıstık Gibi” adlı dükkânın önünde
sergilendi. Gündüz, bu fikrin Fıstık A.�.

Genel Müdürü Ali Bingöl Ya�ar’dan
çıktı�ını ve bunun üzerine hemen

çalı�malara ba�ladı�ını söyledi. Yakla�ık
100 kilogram antep fıstı�ı kabu�unun ve
organik boyaların kullanıldı�ı  portrenin
yapının 9 ay sürdü�ünü anlatan Gündüz,

“Bu çalı�ma neticede bir mozaik
çalı�ması, mozaik stilini Antep fıstı�ına

uyarlamak bir hayli zordu. Portre, 4.
Uluslararası Irak Fuarı’nda sergilendi,
ikinci defa ise Kadıköy’de sergileniyor.

Kadıköy’e özel. Ba�ka hiçbir semtte
sergilenmeyecek. Yoldan geçen herkesin
odaklandı�ı bu tablo çevreden oldukça

ilgi gördü ve be�eni aldı. Kar�ısına geçip
alkı�layanlar, nazar boncu�u takanlar,

hatta görünce a�layanlar bile oldu. Ben
de çok gururlu ve mutluyum, herkese

te�ekkür ediyorum” dedi. 
Atatürk ve silah arkada�larının portresi,

22 Aralık’ta Gaziantep’e gönderildi. 

Ressam Nilay Gündüz’ün fıstık kabuklarıyla yaptı�ı,
Bahariye’deki fıstık dükkânının önünde sergilenen Atatürk
ve silah arkada�larının portresi, dikkatleri üzerine topladı.

Nilay Gündüz

Heybeliada’daki Hüseyin
Rahmi Gürpınar Müzesi’nin

kullanım hakkının Kültür
Bakanlı�ı’ndan alınarak,

�stanbul Büyük�ehir
Belediyesi’ne tahsis edilmesi

tepki uyandırdı. Müzecilik
Meslek Kurulu�u Derne�i,

“�BB’nin binayı meslek
kursu yapaca�ı”

haberlerinden endi�eli...

Bir köy çocuğu ‘yazar’...

● Harika �ebnem KARABIYIK

Ya zar Ka mil Ka ra bu lut, uzun y�l lar d�r Ka -
d� köy’de ya �a m��. Cum hu ri yet ve Cum -
hu ri yet’in Köy Ens ti tü le ri’nde köy

ço cuk la r� n� okut ma pro je si sa ye sin de oku yup
bu ra la ra gel mi� bir köy ço cu �u. Yaz d� �� de ne -
me, ara� t�r ma, ma sal, ro man ve �i ir le riy le ge le -
ce �e ���k tu tu yor.  

Ka mil Ka ra bu lut, yaz ma ge rek çe si ni, “Geç -
mi �i ö� ren mek için oku mak, ge le cek le ko nu� -
mak için yaz mak ge re kir. Bir ba� ka
de yi� le de, ya �a mak için oku mak (ö� -
ren mek), ya �at mak için de yaz mak
(ö� ret mek) ge re ki yor. Oku ma y� ve
yaz ma y� bu �e kil de ge rek çe len di re bi -
li riz” di ye aç�k l� yor. Da ha s� n� me rak
eden ler için Ka mil Ka ra bu lut’u say fa -
m� za ko nuk et tik.
� Ken di niz den söz eder mi si niz?

Evet, ken dim den söz et me li yim.
Ata türk’ün Tür ki ye Cum hu ri ye ti’nin
mu ci ze si; yo ko lu �u va ro lu �a çe vir mek tir. Ben
de Ata türk Cum hu ri ye ti’nin var et tik le rin de nim.
Ön ce ne ol du �u mu zu, son ra ne re ye gel di �i mi zi
gör me li yiz. Bi zim ata la r� m�z, Hi tit ka� n� ara ba -
s� n� Cum hu ri ye tin ya rat t� �� zih ni yet de �i �ik li �i -
ne ka dar ol du �u gi bi kul lan m�� t�r. Cum hu ri yet
ve Cum hu ri yet’in Köy Ens ti tü le ri’nde köy ço -
cuk la r� n� okut ma pro je si ol ma say d�, ben pa ra s�z
ya t� l� ö� ret men oku lun da oku ya ma ya cak t�m.
Son ra s�n da da üni ver si te de oku ya ma ya cak t�m.
Bü yük ola s� l�k la var l� ��m ve ya �a ma �an s�m da
i� gal ci le rin in saf ve ac� ma s� na ba� l� ola cak t�.  O
hal de de ya �a say d�m, ya �a m�� olan za ten ben ol-
 ma ya cak t�m. Yu ka r� da da de �in di �im gi bi, ben
bir köy ço cu �u yum. Or ta ö� re ni mi mi Pa muk p� -
nar Ö� ret men Li se si’nde, yük se kö� re ni mi mi de
Ege Üni ver si te si �� let me Fa kül te si’nde ta mam -
la d�m. Özel sek tör de ki i� ya �a m�m dan son ra
2008 y� l�n da emek li ol dum.

� ‘�S TAN BUL’UN �E H�R MER KE Z�
KÖY DÜR; YA N� KA DI KÖY’DÜR’

� Ka d� köy’lü ol mak si zin için ne ifa de edi yor?
�s tan bul’a ilk ge li �im 1971 y� l�n da ol du.

Övün mek gi bi ol ma s�n, 1988 y� l�n dan be ri Ka -
d� köy lü’yüm. Ar ka da� lar ara s� söy le �i ler de, “�s t-
an bul’un �e hir mer ke zi köy dür; ya ni
Ka d� köy’dür” di ye �a ka la �� r�z. Ka d� köy’de ya -
�a mak ay r� ca l�k t�r. Bi raz da ha gay ret edip, far k� -
n� fark et me yen Ka d� köy lü le re fark l� l�k la r� n�
ha t�r lat ma l� y�z. Bi zim için, in san lar için ya p� lan
iyi �ey le ri, iyi ve te miz kul lan ma n�n da bir kül -
tür ve an la y�� far k� ol du �u nu da ha çok vur gu la -
ma l� y�z. Park la r� m�z, bah çe le ri miz,
so kak la r� m�z, cad de le ri miz, he pi mi zin. He pi mi -
zin ola n� ken di mi zin olan dan da ha te miz ve
özen li kul lan ma l� y�z. Bu nu yap mak da bi zim
far k� m�z ola cak t�r. Fark l� l�k la r� m�z zen gin lik,
zen gin li �i miz öz gür lü �ü müz dür. Çok par ti li dö -

nem den son ra ki ula ��m ter cih le ri nin ka ç� n�l maz
so nu cu olan tra fik so ru nu mu zu he pi miz bi li yo -
ruz. Ka d� köy’de ya �a mak ay r� ca l� �� m�z var. Ka -
d� köy lü yüz, ha va m�z var. 
� Si ze gö re oku ma n�n ve yaz ma n�n i� le vi ne -
dir? Ni çin oku yo ruz? Ni çin ya z� yo ruz?

Yaz mak tan ama c�m yaz d�k la r� m�n okun ma -
s� d�r. Bu bek len ti nin ger çek le� me si için ye ni bir
ala na gir mek ge re ki yor. Bu alan ya y�n ala n� d�r. 
� Yaz ma ya ne za man ba� la d� n�z?

Yaz ma ya yön len di ri li �im, okul y�l la r�n da ki
ödül lü ya z� ya r�� ma la r�y la ba� la d�. Ö� ret men
okul la r� y�l l�k la r�n da ya y�n lan m�� ya z� la r�m var.
Emek li ol duk tan son ra hem oku ma ya hem de
yaz d�k la r� m� to par la ma ya, bir yan dan da ye ni -
den yaz ma ya yo �un la� t�m. Ki tap la r� m� da emek -
li ol duk tan son ra ç� kart t�m.
� Ya y�n lan m�� ya p�t la r� n�z dan ve ça l�� ma la r� -
n�z dan söz eder mi si niz?

2012 y� l� n�n �u bat ay�n da, “Ya �ey tan Ol-
 ma say d�” isim li �i ir ki ta b�m ya y�n lan d�. 2013 y� -
l� n�n Ni san ay�n da, bu ki ta b� m�n ye ni len mi�
ikin ci ba s� m� ç�k t�. Bu ki ta b�n içe ri �in de in sa na
da ir he men her te ma var. Ben onu k� sa ca; “gül
ile ba� la y�p, Mus ta fa Ke mal’le bi ten ki tap” di ye
ta n�m l� yo rum. 2013 y� l� n�n Ey lül ay�n da da
“Ba� ka la ��m/Me ta mor foz” isim li de ne me-ara� -
t�r ma ki ta b�m ya y�n lan d�. Bu ki tap ta, dü �ün ve
dav ra n�� bi lim le ri nin Türk çe si ni gör mek müm -
kün. Bi raz si ya set, çok ça da bil gi var.

Ki ta b� oku yun ca,   ne den le ri mi ze,  ni çin le -
ri mi ze ya n�t lar bu lur ken, ye ni ne den ler ve ni çin -
ler edin mek ka ç� n�l maz olu yor. Yap ma ya
ça l�� t� �� m�z �ey, in san dav ra n�� la r� n� sor gu la mak
de �il, dav ra n� ��n ne den le ri ni ara� t�r mak, ba� ka
bir de yi� le de kay na �a in mek tir.  Ki tap tan bir
al�n t� da ya pa l�m; “Yo lu mu zu, yö nü mü zü arar -
ken, seç mek is te dik le ri miz den de �il, seç me miz
is te ni len ler den se çe rek öz gür ol du �u mu zu san -
d� �� m�z bir dün ya da ya �� yo ruz.”

Ya y� na ha z�r öy kü ve ma sal ça l�� ma la r�m
var.  Öy kü leril ve ma sal lar�m ta ma men biz den -
dir ve gü nü müz den An tik ça �’a bir yol cu luk tur.
Öy kü le ri min bü yük ço �un lu �u ya �an m�� t�r.
Kur gu la r�m da bil gi üze ri ne ge li� ti ril mi� tir.  Er-
 me nilerin zorunlu göçü s�ras�nda bir Türk ile ev -
le nip Müs lü man olan Er me ni k� z� n�n ya �a m�
ko nu lu ro man ça l�� mam de vam edi yor.

Kadıköylü yazar Kamil
Karabulut birbirinden güzel

�iirleri  ve toplumun
aydınlanmasına katkıda

bulunan denemeleriyle dikkat
çekiyor.
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ÖN CE SEV Gİ �
CENNET 

10

‹nal AY DI NO⁄ LU

ir Ame ri ka se ya ha tin de gör me ola na �� bul -
mu� tum. Mia mi sa hi lin den ba� la ya rak Ok -
ya nu sun için de ki kü çük ada la r� köp rü ler le
ve ya do �al yük sel ti ler le bir bi ri ne ba� la y�p

ye di mil lik bir ka ra yo lu yap m�� lar d�. Ki mi sin de ya -
�am olan, ki mi sin de ol ma yan mi nik ada lar dan ge -
çe rek son da ki en bü yük ada ya Key West’e ula �� -
yor su nuz. Key West’in do �a s� cen net gi bi, ada da
Er nest He ming way’�n mü ze ola rak ge zi len evi ve
bir çok ün lü nün ya �a d� �� ev ler var. Reh be ri miz, bu
ada la ra “Cen ne tin Anah ta r�” de yi mi ne iza fe ten
“Key �s lands-Anah tar Ada lar” de nil di �i ni söy le mi� -
ti. Ada’n�n en gü zel lo kan ta s� Pa ra di se (cen net)
Res ta urant imi�, ak �am ye me �i için ora ya git mi� tik.
Hay ret ler uyan d� ra cak ye �il lik ve su de kor la r�y la bir
cen net olu� tur ma ya ça l�� m�� lar, mü zik ve ���k la de -
ko ra ay r� bir ef sun kat m�� lar, gar son lar da hu ri ler gi -
biy di… Res to ra n� ku ran ba ba, bü yük borç lar dan
kay nak la nan mad di s� k�n t� lar için de öl mü�, o�ul ise
40’l� ya� lar da in ti har et mi�, bi zim git ti �i miz gün ler -
de lo kan ta y� üçün cü ne sil genç ler yö ne ti yor du.

Cen net kur ma he ve si ve ar zu suy la cen net ku -
rul maz. Dün ya sal is tek ve tut ku lar la cen net te ya -
�an maz. Dün ya ad�m la r�y la cen ne te ula ��l maz.
Cen net de, ce hen nem de her in sa n�n için de ku ru la -
bi lir. Di le yen in san ken di iç dün ya s�n da kur du �u
cen net te, di le yen ise ce hen nem de ya �ar. Cen ne ti
ku rup cen net te ya �a mak da ha ko lay d�r. Ce hen ne -
mi kur mak ise zor; h�rs, k�s kanç l�k, kav ga, mü ca de -
le, kin, kor ku, en di �e gi bi zor �ey ler ge rek ti rir. Ce -
hen ne mi kur mak ve ate �in de yan mak çok ezi yet li,
çok zor ol du �u için, biz ce hen ne mi b� ra k�p i�in ko -
lay ya n� n�, cen net kur ma y� ko nu �a l�m.

Ken di içi niz de ki cen ne ti kur mak ve ora da ya �a -
mak için al ma ar zu sun dan kur tul mak ver me duy gu -
su için de ya �a mak ge re kir. �n sa n� ver mek ka dar ra -
hat la tan, ay d�n la tan, ha y�r ve be re ke ti ni ar t� ran ba� -
ka hiç bir �ey yok tur. Sen ver dik çe, sev dik çe Al lah
da sa na ve rir. Ne ka dar cö mert olur san, Al lah’�n cö -
mert li �i de o ka dar ar tar. Oy sa ki in san lar o ka dar
cö mert de �il dir. Kim den ne al ma ya kal k� ��r san ver -
mez ler, ala bil mek için mü ca de le ve çe ki� me ge re -
kir. Da ha faz la ala bil mek için ise da ha faz la h�rs, da -
ha bü yük mü ca de le içi ne gir me li si niz. Ne ka dar zor
al�r sa n�z, sa hip ol duk la r� n� z� kay bet me en di �e ve
kor ku su da o den li bü yük olur. Al ma, ko ru ma, sa -
hip ol ma duy gu su ile ya �ar ken iç te cen net ku rul -
maz. Ger çek cen net de �il, cen net lo kan ta s� bi le
kur sa n�z için de mut lu ya �an maz, yo lu nuz in ti ha ra
ka dar gi de bi lir.

Öbür dün ya da ki cen ne ti gö ren yok, ama bu
dün ya da ken di cen ne ti ni ve ce hen ne mi ni ku ra bi len
in san çok… Yu nus Em re “Cen net cen net de dik le ri
bir kaç kö�k le bir kaç hu ri/ is te ye ne ver sen an�, ba na
se ni ge rek se ni” der ken ger çek cen ne tin iç sel zen -
gin lik ol du �u nu, an cak Al lah’a ula� mak la bu lu na bi -
le ce �i ni ne ka dar ya l�n ifa de et mi�. Bir in sa n�n bu
dün ya s� n� cen ne te dön dü re bil me si için dün ya sal
ha yat ta ki olay la r� ko lay kar �� la ma s�, sa b�r, an la y��
ve ho� gö rüy le bak ma s�, bek le me di �i so nuç lar da
ba ��� la y� c� ol ma s� ge re kir. Tüm in san la ra sev gi,
say g�, �ef kat ve mer ha met le yak la� ma n�z, dün ya sal
fi zik le ri ne ve ya giy si le ri ne de �il iç le rin de ki yü ce li �i
ke� fe dip ona ula� ma n�z ge re kir.

Cen net yo lun da yü rü mek is te yen in sa n�n i�i
ba� ka la r� na hiz met ve iyi lik yap mak t�r. Hiz met ve
iyi lik dü �ü nen in sa n�n gön lün den sev gi ta �ar, ya n� -
na ge len le ri ken di kar de �i, ço cu �u gi bi gö rür, yu -
mu �ak il gi si ve �ef ka tiy le on la r� güç len di rir, se vinç -
le ri ni ar t� r�r, üzün tü le ri ni azalt ma n�n yol la r� n� bu lur.
�n san lar la ara s�n da ki me sa fe yi k� salt mak; bil gi, bi ri -
kim ve de ne yim le ri ile el le rin den tut mak, reh ber lik
yap mak ve ör nek ol mak için ça ba sar fe der. 

E�er bir in san cen net te ya �a mak, için de ki cen -
ne ti kur mak ve ya �at mak is ti yor sa, ay n� za man da
dün ya sal i� le ri nin ve gö rev le ri nin her nok ta s�n da da
de rin bir so rum lu luk duy gu su için de ça l�� ma l� d�r.
Dün ya sal de �er le re bü yük bir say g� ile yak la� ma l�
ve ken din den son ra ge le cek le re da ha iyi bir dün ya
b� ra ka bil me nin ar zu ve he ye ca n� n� ko ru ma l� d�r.
Mes le �i ne olur sa ol sun i�i ni hak, hu kuk ve ada let
öl çü le ri için de yap ma l� d�r. Ken di ka za n�r ken do �a -
ya, ba� ka in san la ra, can l� can s�z tüm var l�k la ra say -
g� duy ma l�, za rar ver mek ten ka ç�n ma l� d�r. 

Dün ya sal ya �a m� ruh sal ya �a m�n zen gin li �i
için de ya �a yan in san lar; dün ya ya odak l�, h�rs l�, mü -
ca de le ci, yal n�z ca ka zan c� dü �ü nen in san la r�n kar -
�� la� t�k la r� zor luk lar la kar �� la� maz lar, i� le ri da ha iyi
ve be re ket li olur. Da ha az y�p ra n�r, da ha hu zur lu ça -
l� ��r, da ha iyi so nuç lar al�r lar. Her han gi bir �ey al mak
için git ti �im i� yer le rin de ma l� sa t�n al ma dan ön ce
sa t� c� n�n göz le ri ne ba ka r�m. Gü ven ver me yen, ra ki -
bi nin ma l� n� kö tü le yen, he le ya lan söy le di �i ni his -
set ti �im ve ya ye mi ne yel te nen kim se den hiç bir �ey
al mam. O tip in san la r�n düz gün bir �ey sat ma d� �� n�
çok gör mü �üm dür.

�n san la ra say g� ve iyi lik dü �ün ce si için de ya p� -
lan her i� so nun da ruh sal bir ay d�n l� �a ve se vin ce
ula ��r. Gu ru ra ve ki bi re ka p�l ma dan �ef kat ve mer -
ha met le yal n�z ca hiz met ama c�y la gös te ri len her
ça ba ala na da ve re ne de cen ne tin ko ku la r� n� ula� t� -
r�r. Zi hin ay d�n la n�r ger gin lik ve stres aza l�r, dost luk -
lar ço �a l�r.

Ya �a m� n�z da hiç kav ga ve mü ca de le ol ma d� �� -
n�, hiç kim se yi k�s kan ma d� �� n� z�, gu ru ra ve ki bi re
ya k�n ol ma d� �� n� z�, içi niz de kin ya �at ma d� �� n� z�, h�r -
sa, öf ke ye ve ya �id de te hiç ka p�l ma d� �� n� z� dü �ü -
nü nüz. �n san lar la olan ili� ki le ri ni ze çok dik kat et ti �i -
ni zi, in cin me mek ve in cit me mek için ça ba sarf et ti -
�i ni zi her hiz me tin en iyi si ni ve re bil mek için özen
gös ter di �i ni zi dü �ü nü nüz. �n san la r�n ac� ve yok sul -
luk la r� n� pay la� mak için ça l�� t� �� n� z�, �ef kat li ve mer -
ha met li dav ran d� �� n� z�, se vinç le ri ve üzün tü le ri ile il -
gi len di �i ni zi bil gi ve bi ri kim le ri niz le ön der lik et ti �i ni -
zi, reh ber ol du �u nu zu dü �ü nü nüz. �n san la r� yar g� la -
ma d� �� n� z�, ku sur la r� n� ba ��� la d� �� n� z�, ek sik le ri olur -
sa ho� gö rü ve an la y�� la kar �� la d� �� n� z� dü �ü nü nüz.
Hiç bir kar �� l�k bek le me den cö mert çe ver me nin,
sev me nin, pay la� ma n�n se vin ci ni duy du �u nu zu,
hiz met ede rek mut lu ol du �u nu zu dü �ü nü nüz. 

Bu dü �ün dük le ri ni zi ger çek le� ti re bil di �i niz za -
man, ken di cen ne ti ni zi kur du �u nu zu ve için de ya -
�a d� �� n� z� his set mez mi si niz?                           

2014 y� l�n da ken di kur du �u nuz cen net te
ya �a ma n�z di lek le rim le…

B

● Gök çe UY GUN

Ka d� köy Kent Kon se yi Sos yal Hiz met ler
ve Kent Yok sul lu �u Ça l�� ma Gru -
bu’nun, Ka d� köy ge ne lin de yü rü te ce �i

sos yal yok sul luk ve kent yok sul lu �u ça l�� ma s� -
n�n pi lot uy gu la ma s� olan “Ha san pa �a Ma hal le -
si Kent Yok sul lu �u Ara� t�r ma s�” so na er di.
Ha san pa �a’n�n sos yo/eko no mik, kül tü rel vb.
bek len ti le ri ni tes pit et me ama c� n� ta �� yan bu an -
ket ça l�� ma s� için, grup üye le ri ön ce Ge zi ci
Ara� t�r ma ad l� an ket �ir ke ti ta ra f�n dan, pro je ye
des tek için üc ret siz ola rak an ket yap ma e�i ti mi -
ne ta bi tu tul du. 

�yi bir an ke tin na s�l ya p� la ca �� n� ö� re ne rek,
Asu man Er mu rat’�n ba� kan l� ��n da, M. G� ya set -
tin Gör gün’ün ra por tör lü �ün de ki gö re ve ba� la -
yan 14 ki �i lik ekip, 2’�er ki �i lik 7 alt gru ba
ay r� la rak i� bö lü �ü mü yap t� lar. Ka d� köy Kent
Kon se yi üye si an ke tör ler, yüz yü ze ya p� lan an-
 ket ler es na s�n da sa de ce an ke ti ger çek le� tir mek -
le kal ma y�p, Ha san pa �a l� lar la soh bet et ti ler, is tek
ve so run la r� not al d� lar. Bu an ket ça l�� ma la r�n da
ma hal le nin; ge lir dü ze yi, e�i tim ve kül tür dü ze -
yi, ka mu ku rum ve ku ru lu� la r� ile ye rel yö ne -
tim le rin ça l�� ma la r�n dan  mem nu ni yet
du rum la r�, ma hal le nin en gel li pro fi li ile ma hal -
le de ek sik li �i his se di len hiz met ler ara� t� r�l d� ve
sor gu lan d�. E�i tim, ya�, mad di du rum, ho bi ler
ve semt le il gi li is tek ler den olu �an 31 so ru nun yer
al d� �� an ket ile, 21 bin ci va r�n da nü fu su olan Ha -
san pa �a böl ge sin de, 42 so kak ta 376 ha ne de
1201 ki �i ye ula ��l d�. An ket ça l�� ma s� n�n so nuç -
la r�n dan ba z� sa t�r ba� la r� da �öy le;
� Ha ne hal k� yo �un lu �u hem Tür ki ye’nin hem
�s tan bul’un or ta la ma la r� n�n al t�n da. ya� l� nü fu sa
sa hip olup ma hal le de do �ur gan l�k  h� z� da Tür -
ki ye  or ta la ma s� n�n al t�n da. Bu ne den le ha ne hal -
k� yo �un lu �u dü �ük dü zey de.
� Ha ne  hal k� ge lir le ri aç� s�n dan ba z� so kak lar -
da (Bin göl so ka ��n ço �un lu �u, Na bi za de ve Al-
i bey  so kak la r�) ha ne hal k� ge li ri çok dü �ük,
mut lak yok sul lu �un çok  faz la.  
� Ula ��m  ih ti ya c�  en faz la Ta �o ca �� ve Uzun -

ça y�r  cad de le rin de.
� An ket ça l�� ma s� s� ra s�n da te le fon nu ma ra s� n�
ve re rek  acil ve  çe �it li yar d�m ta lep eden 20 ha -
ne  tes pit edil di. Bu ha ne ler il gi li ku rum la ra bil -
gi ola rak ile ti le cek. 
� KENT TEN YOK SUN KAL MAK…

Pa ra sal yok sul luk tan zi ya de kent sel ola nak -
la ra ula �a ma mak ola rak ta n�m la nan kent yok sul-
 lu �u nu An ka ra Üni ver si te si Ara� t�r ma Gö rev li si
Cü neyd Na ki po� lu, �öy le an la t� yor; “Bu top -
lum sal kar ma ��k ak�� için de yok sul luk, yok sul -
lar için mad di e�it siz lik le rin ya n� s� ra ye ter li
ge ni� lik ve ka li te de ko nut me kân la r� na sa hip ol-
 ma ma, yok sul ve alt sos yal sta tü lü ma hal le ler de
ya �a ma, kent me ka n�n da mar ji nal le� me, sa� l�k -
s�z çev re ko �ul la r�n da ya �a m� n� sür dür me, kö tü
bes len me, da ha az ya �am  bek len ti si ne sa hip ol -
ma, ada let, e�i tim, sa� l�k, alt ya p� gi bi te mel hiz -
met ler den da ha az ya rar la na bil me, dü �ük
ni te lik li i� ler yap ma ya mec bur kal ma ya da uzun
sü re ler i� siz ol ma, si ya sal et kin lik ten, hak la r� n�
kul la na bi le cek ya da ya �a m�n sun du �u f�r sat lar -
dan ya rar la na cak ye ter li ka pa si te ve öz gür lük -
ler den yok sun ol ma, ye ter li gü ven li �e ve
gü ven ce ye sa hip ol ma ma, �id de te da ha aç�k ol -
ma gi bi çok bo yut lu bir de ne yim dir.”

� KON SE Y�N D� �ER PRO JE LE R�
Ka d� köy Kent Kon se yi Sos yal Hiz met ler ve

Kent Yok sul lu �u Ça l�� ma Gru bu, bu y�l için de
�u pro je le ri ger çek le� tir me yi plan l� yor. 
1-Ka d� köy’de pi lot ma hal le ola rak be lir le nen üç
ma hal le de  sos yal hiz met ler ve kent yok sul lu -
�u nun ara� t� r�l ma s�.
2-�s tan bul Ana do lu ya ka s� n� kap sa yan kent kon-
 sey le ri ça l�� ta y� dü zen len me si.
3-Ka d� köy il çe sin de hiz met ve ren ka mu ku rum
ve ku ru lu� la r� n�n hal ka ver di �i hiz met le rin halk
nez din de de �er len di ril me si.
4-�kin ci el oyun cak ma �a za s� olu� tu rul ma s�.
5-Ka d� köy’de ki tra fik yo �un lu �u nu azalt mak
ve kar bon mo nok sit sa l� m� n� dü �ür mek için
bi sik le ti bin me yi ter cih için fa ali yet ler de bu-
 lu nul ma s�.

Hasanpaşa’nın kent yoksulluğu 
Kadıköy Kent Konseyi’nin kent yoksullu�una yönelik

Hasanpa�a’daki anket çalı�ması sonuçlandı. Ankete göre,
Hasanpa�a’da en önemli ihtiyaç park!

Bir ta k�m fir ma lar siz le ri ara -
ya rak ya da te le fo nu nu za

me saj gön de re rek pa ra ka -
zan d� �� n� z� söy le yip, kre di
kar t� nu ma ra la r� n� z� ala rak

kre di kar t� n�z dan pa ra tah sil
et mek te, bir ta k�m fir ma ya
da �a h�s lar da der ne �i miz le
bir lik te ça l�� t�k la r� n� be lir te -

rek dos ya mas raf la r� n� ya da
kre di kar t� ai dat la r� n� ge ri al -
d�k la r� n� söy le ye rek tü ke ti ci -
le ri mi zi ya n�lt mak ta ve do -

lan d�r mak ta d�r lar. 
De �er li tü ke ti ci ler, der ne �i miz 1990
y� l�n dan bu ya na tü ke ti ci hak la r� ve
tü ke ti ci le rin bi linç len di ril me si için

mü ca de le et mek te olup, bu mü ca -
de le de hiç bir �ir ket, ku rum ya da

ku ru lu� la bir lik te ça l�� ma m��, hiç bir
ti ca ri �ir ke te ya da �a h� sa des tek ol -
ma m�� t�r. Der ne �i miz ça l�� ma la r� n�
ta ma men ba ��m s�z ola rak yü rüt -

mek te dir. Do la y� s�y la der ne �i mi zin
her han gi bir �ir ket le bir lik te ça l�� ma -
s� söz ko nu su ol ma d� �� gi bi, da n�� -
man l�k d� ��n da di lek çe yaz mak ve ya

da va aç mak gi bi bir hiz me ti de 
bu lun ma mak ta d�r.

Siz ler den ri ca m�z, dik kat li ve du yar l�
dav ra na rak si zi ara yan la ra ki �i sel

bil gi le ri ni zi ya da kre di kar t� nu ma ra -
la r� n� z� ver me me niz dir. Zi ra bu do -
lan d� r� c� lar siz le re ya lan söy le ye rek
bil gi le ri ni zi el de et mek te ve kre di
kart la r� n�z dan pa ra çe ke rek siz le ri

ma� dur et mek te dir ler.
Ay r� ca siz le ri te le fon la ara ya rak ya

da ya z� gön de re rek dos ya mas raf la -
r� n� z� ya da kre di kart ai dat la r� n� z� al -
d�k la r� n� be lir ten ki �i ya da ku ru lu� -
lar la da hiç bir il gi mi zin ol ma d� �� n�

bil me ni zi is te riz. Zi ra der ne �i miz siz -
le re da n�� man l�k ya pa rak ih tar na me
çe kil me si ge re ken du rum lar da ih tar -
na me gön der mek te, so run bu a�a -

ma da hal le di le me di �i tak -
dir de  siz le ri tü ke ti ci so run -
la r� ha kem he yet le ri ne ya

da tü ke ti ci mah ke me le ri ne
yön len dir mek te dir. �a yet
dos ya mas raf la r� n�n ya da

kre di kar t� ai dat la r� n�n ia de -
si ni is te ye cek se niz ika met
et ti �i niz il çe de ki Kay ma -

kam l�k lar da bu lu nan Tü ke -
ti ci So run la r� Ha kem he ye -
ti ne bir di lek çe ile ba� vur -
ma n�z ye ter li dir (Di lek çe ni -

ze kre di kul lan d�y sa n�z ke si len tu tar -
la r�n yer al d� �� ban ka de kon tu nu,

kre di kar t� ai da t� ise ai da t�n ke sil di �i
he sap eks tre si ni ek le me yi unut ma -
ma l� s� n�z). Ha kem he ye ti ge rek li in -

ce le me yi ya pa cak ve ka rar ve re cek -
tir. �i kâ yet tu ta r� n�z 1.191.00 TL.’n�n
al t�n day sa ha kem he ye ti ka ra r� ke -
sin dir ve mah ke me ila m� gi bi ic ra ya
ko nu la rak pa ra n� z� tah sil ede bi lir si -
niz. Bu mik ta r�n üze rin de olan ala -

cak lar için de Tü ke ti ci Mah ke me sin -
de da va aç ma n�z ge rek mek te dir.

Bü tün bu ba� vu ru lar için hiç bir harç
öde me ye cek, sa de ce da va aç t� �� n�z
tak dir de gi der avan s� ya t� ra cak s� n�z.
De �er li tü ke ti ci ler bi linç li dav ran ma -

n�n ne ka dar önem li ol du �u nu 
unut ma dan; 

� Te le fon la r� n� za ge len me saj la ra
ce vap ver me yip sil me ni zi,

� Si zi ara yan la ra hiç bir bil gi ver me -
den ko nu� ma y� son lan d�r ma n� z�,

� Siz le re der ne �i miz le il gi si ol du �u -
nu söy le yen ki �i ya da fir ma la r� der -
ne �i mi ze bil dir me ni zi ha t�r la t� yor, bu
tarz sah te kâr l�k la ra ve do lan d� r� c� l�k -
la ra as la ze min ha z�r la ma ma n� z� ri ca

edi yo ruz. 
Say gı la rı mız la.

TÜKETİCİNİN
DOSTU

TÜKODER GENEL BAŞKANI

Av. �ükran
ERO�LU

Sayın basın mensupları ve
değerli tüketiciler;

(Tü ke ti ci yi Ko ru ma Der ne �i)
GE NEL MER KEZ

YÖ NE T�M KU RU LU

A�ustos’ta ba�layan anket çalı�ması, 
Eylül ayında rapor haline geldi. 

ANALiZi SONUÇLANDI
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OSMANLI'NIN önemli Pa�alar�ndan
R�za Urcun Pa�a'n�n k�z� avukat Meral
Urcun, ya�am�n� yitirdi. Türkiye’nin en
köklü e�itim kurumlar�ndan Erenköy

K�z Lisesi Mezunlar� Derne�i’nin de 45
y�ld�r ba�kanl���n� yürüten Urcun’un

cenazesi, 19 Aral�k’ta Bostanc�
Kulo�lu Camii’nde k�l�nacak ö�le

namaz�n� müteakiben, Kartal
Mezarl���’ndaki aile kabristan�na

defnedildi. Urcun’un ailesi, akrabalar�,
dostlar�, Erenköy K�z Lisesi ö�renci ve

ö�retmenlerinin kat�ld��� törene,
�stanbul Barosu ve Fenerbahçe

Kulübü Ba�kan� Aziz Y�ld�r�m ba�ta
olmak üzere çok say�da çelenk
gönderildi. Erenköy K�z Lisesi

Mezunlar� Derne�i’nden yap�lan
aç�klamada, “Yak�n tarihimize

tan�kl���n�n paralelinde,
Cumhuriyetimizin üstün hasletlerini,

sayg�n ki�ili�inde özetleyerek
hepimize örnek olmu� bu aile

büyü�ümüzün, tüm sevgili akraba,
dost ve arkada�lar�na ba�sa�l���

dileriz” denildi.
Osmanl�’n�n önemli pa�alar�ndan R�za
Urcun Pa�a’n�n üç k�z�ndan biri olan

Meral Urcun, 1922 y�l�nda �stanbul’da
do�du. Erenköy K�z Lisesi’ni en zor

�artlarda ba�ar�yla bitiren isimler
aras�nda yer alan Urcun, o günden

beri okuluna ba�l�l���n� sürdürdü, son
gününe kadar burs verdi�i ö�rencileri

ve derne�i ile ilgilendi. Erenköy K�z
Lisesi Bitirenler Derne�i Ba�kan�
Meral Urcun, 1937 y�l�nda mezun

oldu�u okulunu ve ö�rencilik
zamanlar�n� o günleri �öyle anlatm��t�;

“Hafta sonlar� herkes Göztepe
�stasyonu’ndan yola ç�karak farkl�

semtlere giderdi. �stasyona görücüler
gelirdi. Anneler-babalar bizim lisenin

k�zlar�n� o�ullar�na be�enirdi. �zci
olarak merasimlere giderken okuldan

d��ar� ad�m�m�z� att���m�z anda
erkeklerden üzerimize mektuplar
ya�ard�. Ama almam�z yasakt� o

mektuplar�.” Urcun, okulun önemine
de �u sözlerle dikkat çekmi�ti; “Eski

konaktan yeni e�itim kurumlar�na
geçi�te bir tarih yaz�ld�. Kim bilir kaç
umut dolu yürek kanatland� Erenköy

K�z Lisesi s�ralar�nda ya�ama...
Kimileri iyi bir anne, kimileri sanatç�,

kimileri doktor, hakim, savc�,
ö�retmen olarak hizmet ettiler

Erenköy K�z Lisesi'nden ald�klar� feyz
ile vatanlar�na...”

● Gökhan KARAKA�

Fe ner yo lu Tren �s tas yo nu’nda tre -
ne bin mek is ter ken pe ron la va -
gon ara s� na s� k� �a rak ha ya t� n�

kay be den Okan Üni ver si te si �n gi liz ce
e�it me ni Eb ru Gül te kin Il� ca l�’n�n
(41) ölü müy le il gi li da va da mah ke me
ha ki mi dos ya ya su nu lan 2 bi lir ki �i ra-
 po ru nun çe li� ki li ol du �u nu ifa de ede -
rek, “Bi lir ki �i ler ola ya çok duy gu sal
ba k� yor. Ob jek tif ha re ket ede cek bi ri -
le ri ni bul mak ge re ki yor” de di ve ye ni
bir bi lir ki �i ra po ru nun ha z�r lan ma s� na
hük met ti. Olay ye rin de ya p� lan ke �if
so nu cu ha z�r la nan ilk ra por da “ta ma -
men ku sur suz” bu lu nan Il� ca l�, ikin ci
kez ha z�r la nan ra por da ise “as li ku sur -
lu” bu lun mu� tu.

11 Tem muz 2012 gü nü Fe ner yo lu
Tren �s tas yo nu’ndan tre ne bin mek is -
te yen Il� ca l�, 4 ya ��n da ki o� lu Ege’yi
va go na bin dir dik ten son ra be bek ara -
ba s�y la bir lik te ka p� ya do� ru yö nel di.
Be bek ara ba s� n� ge çi rir ken ka p� la r�n
ani den ka pan ma s� üze ri ne d� �a r� da ka -
lan Il� ca l�, ka p� y� aç mak için ça ba lar -
ken tre nin ha re ket et me si so nu cu
va gon la pe ron ara s� na s� k� �a rak fe ci
�e kil de ya �a m� n� yi tir di. Ola y�n ar d�n -
dan pe ron la tren va gon la r� n�n ara s�n -
da ki me sa fe tar t� �� l�r ken, TCDD’ye,
ek sik per so nel le hiz met ver di �i ve gü -
ven lik ön lem le ri ni ye te ri ka dar al ma -
d� �� yö nün de ele� ti ri ler yö nel til di.
Ka d� köy Cum hu ri yet Sav c� l� �� ta ra -
f�n dan ha z�r la nan id di ana me de, kon -
dük tör Sü ley man U�ur Öz koç ve
ma ki nist Ab dul lah Çi� dem hak k�n da,
“tak sir le ölü me ne den ol ma” su çun -
dan 6 y� la ka dar ha pis ce za s� is te miy -
le da va aç�l d�.
� �LK RA POR ‘KU SUR SUZ’ DE D�

Olay ye rin de 23 Mart 2013’te ya -
p� lan ke� fin ar d�n dan ha z�r la nan ve
cel se ara s� mah ke me ye su nu lan 3 ki �i-
 lik bi lir ki �i ra po run da, TCDD i� let me -
si nin ‘as li ku sur lu’, ma ki nist Ab dul lah
Çi� dem ve kon dük tör Sü ley man U�ur
Öz koç’un ise ‘ta li’ ku sur lu ol du �u be-
 lir til di. Ra por da, Il� ca l�’n�n ise ta ma -
men ku sur suz ol du �u nu, an ne
ol ma n�n so rum lu lu �u ve bi lin ciy le
dav ran d� �� ifa de edil di. Dos ya n�n gön-

 de ril me si nin ar d�n dan ikin ci kez ha z�r-
 la nan ve mah ke me ye gön de ri len bi lir -
ki �i ra po run da ise ka za da, Il� ca l�’n�n,
“Can gü ven li �i ni teh li ke ye ata cak �e -
kil de, tren ha re ke te geç ti �i s� ra da ka -
p� ya s� k� �an ço cuk ara ba s� n� tu ta rak
ko� ma s� n�n ve di �er yol cu la r�n dur-
 ma s� yö nün de uya r� la r� din le me ye rek,
tre ne bin me ye ça l�� ma s� n�n, ola y�n
mey da na gel me sin de bi rin ci de re ce -
den et ki li ol du �u an la ��l mak ta d�r” de-
 ni le rek Il� ca l�’n�n “as li ku sur lu”
ol du �u be lir til di.
� ‘BU �� ÇOK DUY GU SAL LA� MI�’

Ana do lu Ada let Sa ra y� 30. As li ye
Ce za Mah ke me si’nde gö rü len da va n�n
son du ru� ma s�n da söz alan Il� ca l� ai le -
si nin avu ka t� Ab dul lah Ka ya, mah ke -
me ye su nu lan son bi lir ki �i ra po ru nu
ka bul et me dik le ri ni ifa de ede rek, ra-
 po run, Il� ca l�’y� “as li ku sur lu” gös ter -
di �i ni be lirt ti. Ra por da, TCDD ga r� n�n
stan dart la ra uy gun ol ma d� �� n�n vur gu-
 lan d� �� n� söy le yen avu kat Ka ya, “Yi -
ne kon dük tö rün, gö re vi ge re �i tüm
ka p� lar ka pan d�k tan son ra ken di bö lü -
mü ne gir me si ge re kir ken, er ken gir di -
�i, do la y� s�y la ku sur lu ol du �u
be lir len mi� tir. Ma ki nis tin ise ay na la r�
kon trol et me di �i, da ha ön ce ya p� lan
ke �if te tes pit edil mi� tir. Do la y� s�y la
her iki sa n� ��n da ku sur suz ol du �u tes -
pi ti ni ka bul et mi yo ruz. Ay r� ca ka p� lar

ka pan ma dan tre nin ha re ket et ti �i de
tes pit edil mi� tir. Bu na ra� men, TCD-
D’ye ‘ta li ku sur’ ve ril me si, an ne olan
mak tu le ise TCDD ku ral la r� na uy ma -
ma s� ne de niy le ‘as li ku sur’ ve ril me si
ka bul edi le mez. Ye ni den bi lir ki �i ra-
 po ru al d� r�l ma s� n� ta lep edi yo ruz” de -
di.
� ‘RA POR LAR ÇE L� �� YOR’

Mah ke me hâ ki mi Mus ta fa Can
Kor ka rer, bir bi rin den fark l� ha z�r lan -
m�� ve bir bi ri ile çe li �en iki bi lir ki �i ra-
 por la r� ol du �u nu be lir te rek, “Bu i� çok
duy gu sal la� m��. Bi lir ki �i ler ola ya çok
duy gu sal ba k� yor, duy gu sal ha re ket
edi yor lar gi bi ge li yor ba na. Ob jek tif
ha re ket ede cek bi ri le ri ni bul mak ge re -
ki yor ben ce. Ön ce ki ra por da ma ki nis -
te ku sur bu lun ma ma s� n� an la r�m da,
kon dük tö re ku sur ve ril me me si bu i�in
duy gu sal la� t� �� n� gös te rir” �ek lin de
ko nu� tu. Mah ke me ha ki mi, �s tan bul
Ma ki ne Mü hen dis le ri, Elek trik Mü -
hen dis le ri ve �n �a at Mü hen dis le ri
Oda la r�’na ay r� ay r� mü zek ke re ya z� la -
rak, tren ka za la r�y la il gi li ih ti sas sa hi -
bi üçer is min mah ke me ye
bil di ril me si ne ve ye ni den olu� tu ru la -
cak bi lir ki �i he ye ti ile da ha ön ce ha -
z�r la nan bi lir ki �i ra por la r�n da ki
çe li� ki le rin gi de ril me si ama c�y la ye ni
bir ra por ha z�r lan ma s� na ka rar ve re -
rek, du ru� ma y� er te le di.
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�ç Güvenlik Sektörünün Sivil
Gözetimin Geli�tirilmesi Projesi,

Kad�köy 4. �lçe Önleme ve
Güvenlik Komisyonu toplant�s�, 20

Aral�k Cuma günü yap�ld�. 
Toplant�da, projedeki son durum
de�erlendirildi ve Operasyonel

Sekreterya’n�n yürüttü�ü
çal��malar ile geli�tirilen taslak
eylem planlar� hakk�nda bilgi
verildi. Komisyon toplant�s�,
Kad�köy Kaymakam� Birol

Kurubal’�n aç�l��� yapmas�yla
ba�lad�. Komisyonun öneminden
bahseden Kaymakam Kurubal’�n

konu�mas� ard�ndan projenin
�stanbul Sorumlusu Serra Titiz bir
önceki toplant�dan sonra yap�lan

çal��malar� ve eylem planlar�n�n
anlat�ld��� bir sunumu komisyon

üyeleri ile payla�t�. Toplant�n�n geri
kalan�nda eylem planlar� payla��ld�
ve komisyon üyelerinin planlarla
ilgili de�erlendirmeleri al�nd�. �ç

Güvenlik Sektörünün Sivil
Gözetiminin Geli�tirilmesi Projesi,

ülkemizdeki iç güvenlik hizmetlerini
AB normlar� ve standartlar� ile

uyumlu hale getirmeyi, demokratik
haklar�n vatanda�larca daha

yayg�n kullan�lmas�, �effafl��a ve
sivil toplumun kat�l�m� ile insan

odakl� kamu güvenli�i anlay���n�n
yerle�tirilmesini ve �çi�leri Bakanl���

ile Vali ve Kaymakamlar�n kolluk
kuvvetleri üzerindeki denetim ve

gözetim yetkilerinin etkinli�ini
art�rmay� amaçl�yor.

iÇ GÜVENLiK
TOPLANTILARI

SÜRÜYOR

Feneryolu Tren �stasyonu’nda ya�amını yitiren Ebru
Gültekin Ilıcalı ile ilgili davada mahkeme, dosyaya
sunulan iki bilirki�i raporunun çeli�kili oldu�unu,

bilirki�ilerin olaya duygusal yakla�tı�ını belirterek, yeni
bir bilirki�i raporunun hazırlanmasını istedi.

Mahkeme bilirkişiyi
‘DUYGUSAL’ buldu

T.C.
KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü Meclis Bürosu Şefliği

Sayı: 27339511-301-03/2003923  26/12/2013
Konu: Meclis Gündemi

T.C.KADIKÖY İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Kadıköy Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi, 6.  Toplantı Yılında ya-
pacağı Ocak Ayı Toplantıları 06 Ocak 2014 Pazartesi – 10 Ocak 2014

Cuma tarihleri arasında yapılacaktır.

Ocak Ayı Toplantılarının ilk birleşimi 06 Ocak 2014 Pazartesi günü, saat
16.30’da Kadıköy Belediyesi Meclis Binası, Meclis Salonunda yapıla-
cağından Sayın Meclis Üyelerinin toplantıya teşriflerini rica ederim. 

Av. Selami ÖZTÜRK
Belediye Başkanı

GÜNDEM:
� Meclis 2014 Çalışma Takvimi.
� 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereğince Denetim

Komisyonunun oluşturulması.
� Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün, Görev ve Çalışma Yönet-

meliği ile ilgili teklifi.  
� Fen İşleri Müdürlüğünün, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim

ve Araştırma Hastanesinin taleplerinin ihale kapsamında yapılması ile il-
gili teklifi. 

Erenköy’ü meleği
URCUN’A VEDA…
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Son gün ler de sos yal med ya da ba� la t� lan bir kam pan ya
var: “Pe do fi li ye sa va� aç t�k”. Ço cuk ge lin ler üze rin -
den ba� la yan bu kam pan ya y� da ha iyi an la ya bil mek

için ön ce lik le pe do fi li kav ra m� n� in ce le mek ya rar l� ola cak -
t�r. Halk di lin de “süb yan c� l�k” ola rak da bi li nen bu kav ram,
eri� kin bir bi re yin er gen lik ön ce si ço cuk la r� ve ya er gen li �e
ye ni gir mi� le ri cin sel aç� dan çe ki ci bul ma s� ve cin sel e�i li -
mi nin ço cuk la ra yö ne lik ol ma s� na ne den olan psi ko sek sü el
bir ra hat s�z l�k t�r ve suç tur.

Pe do fi li kav ra m� n� “ço cuk cin sel is tis ma r�”ndan ay r� dü -
�ü ne me yiz. Ço cuk cin sel is tis ma r� pe do fil le ri de içi ne alan
da ha ge ni� bir ol gu dur. Pe do fi li bir sap k�n l�k t�r an cak ay n�
za man da ço cuk cin sel is tis ma r� d�r. Ge nel ka -
bul gör mü� ço cuk is tis ma r� ta n� m� bir ye ti� ki -
nin bir ço cuk la cin sel ili� ki ye gir me si ve ya onu
cin sel haz ama c�y la kul lan ma s� d�r. 

Med ya da ken di ne yer bu lan “12 ya ��n da ki
bir k� z�n 60 ya ��n da ki bir adam la ‘r� za s� var sa’
ev le ne bi lir” gi bi ifa de ler ve “ço cuk ge lin”
kav ra m� n�n kul la n�l ma s�, ço cuk cin sel is tis -
ma r� n�n me� ru la� t� r�l ma s� na se bep ol mak ta d�r.
�h ti ya c� m�z olan, ço cuk cin sel is tis mar la r� n�
‘ço cuk ge lin’ gi bi kav ram lar la so mut la� t�r mak
de �il, bun la r� ön le yi ci ted bir ler al mak t�r. Bu
ted bir le rin ba ��n da ce zai yap t� r�m la r�n cay d� -
r� c� dü zey de ol ma s� ve bun la r�n uy gu la ma a�a-
 ma s�n da da her han gi bir sta tü gö z et mek si zin
fark l� l�k gös ter me me si gel mek te dir.  

Bu yüz den “Pe do fi li ye sa va� aç t�k” kam-
 pan ya s� ve ben zer içe rik te ya p� la cak tüm kam-
 pan ya la r�n ço cuk
is tis ma r� n� en gel le me
ve bu ko nu da top lu mu
bi linç len dir me aç� s�n -
dan öne mi bü yük tür.
Ba z� di ni ina n�� lar ve -
ya tö re ler er ken ya� ta
ev li li �i onay la sa da
ço cu �un fi zik sel ola -
rak ol gun la� m�� ol ma -
s� n� ev li li �e ha z�r
ola rak dü �ün me mek
ge re kir, önem li olan
duy gu sal ol gun luk tur. 

Pe ki an ne-ba ba lar
ço cuk la r� cin sel is tis -
ma ra ma ruz kal d� ��n -
da bu nu na s�l fark
ede bi lir ler ve is tis ma r� ön le yi ci ted bir ler ne ler ola bi lir?

� TA C�Z C� N�N HE DE F�N DE K� ÇO CUK LAR
� An ne ba ba s�y la ili� ki si nin ko puk ol du �u ço cuk lar.
� Ai le de fi zik sel �id de te ma ruz ka lan ço cuk lar (sa ç� n�

ok �a yan bi riy le kar �� la� ma).
� Sev gi yok su nu ço cuk lar (ba� ka la r� na sa r�l ma is te �i

vb).
� Su çu i� le yen ki �i le rin yüz de 85’i ço cu �un ta n� d� �� ki -

�i ler den olu� mak ta d�r. �s tis ma ra ma ruz ka lan ço cuk-
 lar da ta ci zin et ki si ge nel de ilk 2 y�l için de or ta ya
ç�k mak ta d�r. Bu et ki ler ta ciz s� ra s�n da ta ci zin ne �e -
kil de ya �an d� �� na ve kim ta ra f�n dan uy gu lan d� �� na
gö re de �i� mek te dir. 

� Ta ci zin kim ta ra f�n dan ne ka dar sü re uy gu -
lan d� �� na ba� l� ola rak ta ci ze u� ra yan 10 ya ��n dan
kü çük ço cuk lar da; Ken di ya� ve geli�im dü ze yi ne
uy gun ol ma yan cin sel bil gi ye ve il gi ye sa hip ol ma -
s�, cin sel dav ra n�� lar ser gi le me si, cin sel içe rik li �ey -
ler den ka ç�n ma s�, ters tep ki ver me si, re sim le rin de,
oyun la r�n da ve dav ra n�� la r�n da cin sel içe rik li te ma -
la r�n ol ma s�, s�k ve or ta l�k yer de ya p� lan a��r� mas-
 tür bas yon, ko nu� ma s�n da cin sel içe rik li söz cük le rin
s�k kul la n�l ma s�, ba� tan ç� kar ma dav ra n� ��, cin sel
içe rik li re sim çi zim le ri (te ca vüz), vü cut la r� n�n kir li

ya da za rar gör mü� ol du �u nu be lir ten cüm le ler kur ma la r�,
ge ni tal böl ge le rin de tu haf-yan l�� bir �ey ler ol du �u nu dü �ün -
ce si, ge ni tal böl ge le rin de a� r� duy ma gö rül mek te dir.

� 10 ya ��n dan bü yük ço cuk lar da ise a��r l�k l� ola rak;
rast ge le cinsel ili�kiye girme davran���  ve tek rar la yan is tis -
mar la ra ma ruz kal ma ris ki var d�r, okul ve ar ka da� ili�ki sin -
de so run ya �ar lar, ken di ni ya ra la y� c� ve hat ta ken di ne za rar
ve ri ci dav ra n�� lar ser gi ler ler. 
� ÇO CU �U MU ZU TA C�Z DEN NA SIL KO RU RUZ?
� Ço cu �u nu zu, ta n� d� �� n�z her han gi bi ri ni (ak ra ba n�z,

ya k�n ar ka da �� n�z da hil) öp me si, ona sa r�l ma s� için zor la -
ma y�n. B� ra k�n bu ko nu lar da için den ge len ki �i ye için den
gel di �i gi bi tep ki ver sin.

� Ço cu �u nu za ba sit cin sel e�i tim ler ve rin; “bu ra lar se -
nin özel alan la r�n, bu ra la ra kim se do kun ma ma l�, do ku nur -
sa o ki �i ye “ha y�r” di ye bi lir ve ba na ha ber ve re bi lir sin”

� Ço cu �u nu za vü cu du nun s� n�r la r� n� an la t�n: “bu be -
den se nin, e�er bi ri nin se ni ku cak la ma s� n� is te mi yor san bu -
nu söy le, bu nu söy le mek se nin hak k�n, se ni ra hat s�z eden
en ufak bir fi zik sel do kun ma y� son lan d�r” 

� Ço cu �u nu za, is ten me yen böl ge le re do kun ma n�n ya -
sal ol ma d� �� n�, bu nu ya pan bir ye ti� ki nin yan-
 l�� yap t� �� n� ö�üt le yin ki bi ri ona ta ciz de
bu lun mak is ter se ya sal hak la r� n� bi le rek ra hat -
l�k la tep ki ve re bil sin.

� Ar ka da� la r� n� ve ar ka da� la r� n�n an ne-
ba ba la r� n� ta n� y�n.

� Si zin iz ni niz ol ma dan kim se nin ara c� na
bin me me si ge rek ti �i ni söy le yin.

� Ço cu �u nuz la ara n�z da iyi bir ile ti �im
ku run; ya �a d� �� �ey le ri si ze an lat ma s� için onu
ce sa ret len di rin ve ba ��n dan ge çen olum suz/
kö tü bir de ne yi mi an lat t� ��n da abar t� l� tep ki
ver me yin ki an la ta bil sin.

� Tüm ço cuk la r�n “sev gi” - “ka bul edil -
me” ih ti yaç la r� yo �un dur. 

�Bu duy gu la r� ebe veyn le ri ta ra f�n dan do -
yu rul maz sa, ka bul gör mek ve se vil mek için
ba� ka s� n�n on dan is te di �i ni ya pa bi lir. 

�Do la y� s�y la ço cu -
�u nu za ne ka dar kar �� -
l�k s�z sev gi ve rir se niz
ve onu ne ka dar ko �ul -
suz se ver si niz, ba� ka la -
r� na kar �� o ka dar az
ya k�n la� ma ih ti ya c� du -
ya cak t�r.

� NE
YAP MA LI YIM?
� Se yir ci kal ma y�n!
� Gü ven li bir or-

 tam da ço cu �un si ze
aç�l ma s� n� sa� la y�n, si ze
ne ya �a d� �� n� an lat ma s�
için onu ce sa ret len di -
rin.

�Ço cu �u nu za “sen yan l�� bir �ey yap ma d�n”, “bu olan
se nin su çun de �il” me sa j� ve rin.

� Onu ruh sa� l� �� uz man gö tü rün.
�Ço cu �u nu zun, bu ko nu da uz man bi ri ta ra f�n dan, me -

di kal mu aye ne den geç me si ni sa� la y�n. Bu nu ya par ken dok-
 to run onu na s�l mu aye ne ede ce �i ni ve bu nu ne için
ya pa ca �� n� hem siz an la t�n hem de onu mu aye ne ede cek
dok tor an lat s�n.

● Gökçe UYGUN

ÇEVRE ve �ehircilik
Bakanlı�ı’na getirilen AKP
Kocaeli Milletvekili �dris

Güllüce’nin, Göztepe
Parkı’na cami kararına imza
attı�ı ortaya çıktı. Bir dönem

�stanbul Büyük�ehir
Belediyesi'nde (�BB) Ba�kan
Vekilli�i görevinde bulunan
Güllüce, 8 yıl önce büyük

tartı�ma çıkaran, eylemlere
neden olan Göztepe Parkı’na
tartı�malarının oda�ında yer

almı�tı. �BB Ba�kanı
Kadir Topba� yurt
dı�ında oldu�u bir

zamanda (Eylül 2005),
Topba�'a vekillik

yapan Güllüce, parkın
camii olmasını içeren,

ve ayrıca 6 caminin
planlandı�ı “Kadıköy

Merkez E-5(D100)
Otoyolu ara bölgesi
nazım imar plan”ının
onaylanmasında imza

atmı�tı. 
� ‘GÖLGE BA�KAN’

GÜLLÜCE…
�ktidarı tartı�ılır hale gelen

Topba� da adeta bir
‘operasyon’ yaparak, her
tartı�malı olayda imzası

bulunan, Büyük�ehir'i ‘perde
arkasından yöneten isim’

oldu�u iddia edilen
Güllüce’nin yetkilerini

kaldırmı�tı.
� ERDO�AN ONAY

VERM��T�
Topba�’ın operasyonu

Ba�bakan Tayyip Erdo�an’ın
onayını alarak

gerçekle�tirdi�i belirtilmi�ti.
�ddialara göre, Topba�’ın

kapsamlı bir brifing verdi�i
Erdo�an, tartı�malara konu
olan Göztepe Parkı’na cami
yapılmasına ili�kin kararın
ayrıntılarını da incelemi�ti.

Erdo�an, Güllüce’nin
imzasıyla alınan Göztepe'ye
cami kararı çerçevesindeki
tartı�maların partiye zarar

verdi�ini belirterek, Topba�’a
“Güllüce’ye

ba�kanvekilli�inden el
çektirin” talimatını vermi�ti. 

� ‘GÖZTEPE PARKI’NI
MECL�S’E SORUN!’ DEM��T�

�dris Güllüce, konuyla ilgili
Bugün gazetesine verdi�i

röportajda, “Bu tür konular
ülkeye patinaj yaptırır
diyorsunuz ama sizce

Göztepe Parkı’na camii
gerekli midir?” sorusuna, �u

yanıtı vermi�ti;
“Onu meclise soracaksınız,

bana de�il!.. �stanbul
Büyük�ehir Belediyesi’nin

348 tane Meclis
Üyesi var ve bu,

Meclis’in onayıyla
yapılabiliyor.
Demokrasi

Türkiye’de nasıl
uygulanıyor?

Seçti�iniz
insanların,

temsilcilerinizin
kararlarıyla...
Herkesin tek

ba�ına
dü�üncelerini alma

�ansımız yok. Zaten 70
milyon insanın her birisinin
dü�ünceleriyle Türkiye’yi

yönetemezsiniz. Sizin
temsilcileriniz var ve �stanbul

halkı da 348 meclis üyesi
göndererek planlamada

bunlara yetki vermi�. Bakın,
belediye ba�kanları plan

yetkisi olmayan insanlardır.
Plan yetkisi Meclis’indir.

Meclis’in böyle bir kararı var.
Dolayısıyla, bu soruların

muhatabı Meclis’tir.”

GÜLLÜCE, Göztepe Cami
onayı ile biliniyor

Yeni bakan �dris Güllüce, �BB’de görev yaptı�ı dönemde Topba� tatilde
iken Göztepe Parkı’na cami kararını onaylamı�tı. Topba� da Erdo�an’ın

talimatıyla, ‘gölge ba�kan’ denilen Güllüce’nin yetkilerini kaldırmı�tı.

‘Ço cuk ge lin’ de ğil,
‘ço cuk cin sel

is tis ma rı’
so ru nu var”

‘Ço cuk ge lin’ de ğil,
‘ço cuk cin sel

is tis ma rı’
so ru nu var”

‘Ço cuk ge lin’ de ğil,
‘ço cuk cin sel

is tis ma rı’
so ru nu var”

‘Ço cuk ge lin’ de ğil,
‘ço cuk cin sel

is tis ma rı’
so ru nu var”

‘Ço cuk ge lin’ de ğil,
‘ço cuk cin sel

is tis ma rı’
so ru nu var”

‘Ço cuk ge lin’ de ğil,
‘ço cuk cin sel

is tis ma rı’
so ru nu var”

Kadıköy
Belediyesi Çocuk

Ruh Sa�lı�ı
Merkezi, anne-

babalaınr
çocukları cinsel
istismara maruz
kaldı�ında bunu

nasıl fark
edebilecekleri ve
istismarı önleyici
tedbirlerin neler

olabilece�i
konusunda

açıklama yaptı. 
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CAN Yunus Çetinkaya her y�l
oldu�u gibi bu y�l da Marmara
Üniversitesi Tasar�m Bölümü

Moda Tasar�m Program�
ö�rencileriyle bir araya geldi.
“2015 K�� Temas� Tan�t�m ve

Trend Semineri” ad�yla
geçti�imiz hafta Teknoloji

Fakültesi Konferans Salonunda gerçekle�tirilen
seminer, moda tasar�m sektörüne geçi�

yapmaya haz�rlanan genç tasar�mc� adaylar�
aç�s�ndan önem ta��yor. Seminerde; 2015 K��
Temas�na ait bilgilerin yan� s�ra “Yeni Vücut
Ka�ifleri” ba�l�kl� koleksiyonunun detaylar�n�

ö�rencilerle payla�an Yunus Çetinkaya,

koleksiyonun ç�k�� noktas�ndan
ba�layan tasar�m sürecinin

detaylar�n�n yan� koleksiyonun
katalog görüntülerini de sundu.
Geni� bir kat�l�m�n sa�land���

seminer sonras�nda ö�renciler
Çetinkaya’n�n, “Yeni Vücut
Ka�ifleri” koleksiyonuna ait

ürünleri de inceleme f�rsat� da buldular.
Marmara Üniversitesi Tasar�m Bölümü Moda

Tasar�m Program� 2. s�n�f ö�rencilerinden
olu�an ve kendilerini “Be�Art�Bir Tasar�m Ofisi”

olarak tan�mlayan 6 ö�renci; Çetinkaya’n�n
geçen y�lki sunumundan etkilenerek bu y�l

sürpriz bir sunum gerçekle�tirdiler.

3 - 9 OCAK 2014

www.gazetekadikoy.com.tr Sarıkamış şehitleri bisiklet turuyla anılıyor
TÜRKiYE Bisiklet Federasyonu �stanbul Bisiklet �l

Temsilcili�i tarafından bu yıl be�incisi düzenlenecek
olan Sarıkamı� �ehitlerini Anma Bisiklet Turu, 25
Aralık 2013 Çar�amba günü saat 11:00’da Taksim

Atatürk Anıtı önünde yapılan törenle ba�ladı. Turda
sporcular bisikletleriyle Kocaeli, Sakarya, Düzce,

Bolu, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Samsun,
Trabzon, Rize,  Ardahan ve Kars illerini kapsayan

güzergahı geçerek 1856 km.’lik etabı
tamamlayacaklar. Sporcular 5 Ocak’ta Sarıkamı�’ta
Spor Bakanlı�ı’nın düzenleyece�i Gençlik �ühedanın
�zinde törenine katılarak geçilen illerden alınan vatan
topra�ını Sarıkamı� Müzesi’ne kaldırılmak üzere ilgili
bakana takdim edecekler. Tura, Kocaeli Brissa Spor,
Konya Torku �eker  Rivamad ve �stanbul Gençlik ve

Spor Kulüpleri sporcuları katılıyor.

● M. Ayhan KARA

Kad�köy-Mo da’da ya �a yan Bü lent Ece-
 vit’in ilk kur du �u koa lis yon hü kü me ti -
nin ba kan lar�ndan, cum hu ri ye te

eko no mi ve ma li ye alan�nda kol ka nat ge ren
önem li bü rok rat lar dan, ya zar Ca hit Kay ra,
“Sos yal Bi lim ler” dal�nda TGC Se dat Si ma vi
Ödül le ri’ne lay�k gö rül dü. Kay ra, 24 Aral�k’ta
TGC’nin dü zen le di �i tö ren de ödü lü nü ald�. 96
ya��na kar��n p�r�l p�r�l bey ni ve sa�l�kl� fi zi �iy -
le sah ne ye gel di �in de her ke si ken di si ne bir kez
da ha hay ran b�ra kan Kay ra, ko nu� mas�nda
Cum hu ri ye te sa hip ç�kt�. Ola naks�zl�klar için de
önem li me sa fe ler alan Cum hu ri ye tin bu gün de -
�er bil mez lik le a��nd�r�lma ya, ka zan�mlar�n�n
ber ta raf edil di �i ne dik kat çe ken Kay ra, hü kü -
me te de ele� ti ri ler ge tir di. Ca hit Kay ra, Ta rih çi
Ki ta be vi’nin yay�nlad��� “Cum hu ri yet Eko no -
mi si nin Öy kü sü 1923-1950/Dev let çi lik: Alt�n
Y�llar” adl� son ese riy le Se dat Si ma vi Sos yal
Bi lim ler Ödü lü’nü ald�. Prof. Dr. Ta ner Berk-
 soy ba� kanl���nda ve Za fer Atay, Prof. Dr. M.
S. Ge mal maz, Gül se ren Gü ver, Prof. Dr. Em re
Kon gar, Prof. Dr. �on na Ku çu ra di, Prof. Dr. Ah -
met Mum cu, Prof. Dr. Müm taz Soy sal, Prof.
Dr. �l ter Tu ran’dan olu �an Se çi ci Ku rul, Kay -
ra’n�n ese ri ni; “Cum hu ri ye ti mi zin ne ka dar bü -
yük zor luk lar� gö �üs le ye rek ku rul du �u nu ve
da ha son ra eko no mi alan�nda yap�lan son de re -
ce önem li ve dün ya ko �ul lar�yla uyum lu ham le -
le ri hem için de ya �ad��� o dö ne min ken di sin de
uyand�rd��� iz le nim le ri, hem de eko no mik
kalk�nmam�z�n te mel le ri nin nas�l at�ld���n� bel-
 ge le re da ya na rak ak�c� üs lup la an lat mas�” ne de -
niy le ödü le de �er gör dü.

KAYRA’YA SiMAVi ÖDÜLÜ

● Nusret KARACA

OKULLARDA sportif ve sanatsal
konulu etkinliklerle ilgili yarı�malar

yalnızca ö�renciler tarafından
gerçekle�tirilmiyor. Zaman zaman
ö�retmenler de çe�itli alanlarda
yeteneklerini sergileme olana�ı

buluyorlar. Resim yarı�maları, �iir
dinletileri, müzik

dinletileri ve sportif
faaliyetler gibi.

Özellikle de masa
tenisi bu faaliyetler

arasında öne
çıkıyor.

Ö�retmenler
ve ö�renciler
arasında daha

iyi ileti�im kurma yolu da bu
etkinliklerdeki birliktelikten geçiyor.

�stanbul Kadıköy Lisesi’nde
geçti�imiz günlerde ö�rencilerle

ö�retmenler arasında çeki�meli bir
masa tenisi turnuvası düzenlendi.

�lgiyle izlenen kar�ıla�malar,
sınavlar sonrası ö�renciler için

rahatlatıcı bir zaman dilimi oldu. 

Okulda
tenis şöleni

Foto�raf:
Serdar C�C�GÖZ

�stanbul
Kadıköy Lisesi
Ö�retmenler
ve Ö�renciler
Masa Tenisi
Turnuvası

düzenlendi.

“Sosyal Bilimler” dalında TGC
Sedat Simavi Ödülleri’ne layık

görülen, ya�amını halen
Moda’da sürdüren deneyimli

bürokrat ve yazar Cahit Kayra,
24 Aralık’ta düzenlenen

törenle ödülünü aldı. 

1935’te �stanbul’da tüccar bir
baban�n çocu�u olarak özel bir

liseyi bitirdikten sonra Mülkiye’ye
girmi� ve 1938’de mezun olarak Maliye

Tefti� Kurulu’na girmi�tir. Maliye ve
Ticaret Bakanl���’n�n çe�itli

kademelerinde çal��m��; yurt d���nda
OECD nezdinde daimi temsilcilik ve
heyet ba�kanl��� yapm��t�r. 1967’den
1072’ye kadar Maliye Tetkik Kurulu

Ba�kanl��� yapm�� ve emekliye ayr�lm��,
T. �� Bankas� YK Üyeli�ine atanm��t�r.

Bakanl��� sonras�nda yeniden ayn�
bankan�n ve bir i�tirakinin yönetim kurulu

üyeli�ini yapm��, 1990’dan itibaren ise
baz� gazete ve dergilerde serbest yaz�lar

kaleme alm��t�r. �ki çocuk babas�d�r,
�ngilizce ve Frans�zca dillerini bilir.

Bürokrat, siyasetçi ve yazar olarak bütün
bir Cumhuriyet tarihinin olmasa da bu
tarihin son 75 y�l�n�n ak���n�n aktörleri

aras�nda yer alm��t�r. Kayra’n�n telif ve
çeviri çok say�da (40’� ya buldu ya da
bulmak üzere) kitab� var. Ekonomi,

maliye, siyaset, tarih alan�nda ara�t�rma-
inceleme eserlerinin yan�nda edebiyat
türlerinde de ürünler veren bir yazard�r.

Çok say�da öykü kitab� vard�r. Varl�k
Vergisi’nin uygulamas�n�n içinde olan
namuslu bir bürokrat olarak nesnel bir

�ekilde konuyla ilgili olarak kaleme ald���
de�erlendirmeler büyük önem ta��r.

Keza, Simavi Ödülü’ne de�er bulunan ve

Türkiye ekonomisinin alt�n y�llar�n�
anlatan kitaplar� da öyle.

(Cumhuriyet Ekonomisinin Öyküsü
1923-1950/Devletçilik: Alt�n Y�llar, 2

Cilt)Bu müthi� üretken ara�t�rmac� ve
yazar,2002’de “38 Ku�a��”,  2006’da ise

“Telefon Defteri” ad�yla an�lar�n� da
kitapla�t�rd�. Kayra’n�n ba�l�ca ara�t�rma
kitaplar�n� �öyle sayabiliriz: Yak�n Do�u

ve Irak Petrolleri (ilk kitab�, 1953),
Türkiye’nin �thalat Politikas� (1964),

Türkiye’nin Gerçek Ödemeler Dengesi
(1972), D�� Finansman Teknikleri (1972),
�stanbul Zamanlar ve Mekanlar (1990),

�stanbul’un Yoku� ve Merdivenleri
(1991), Sevr Dosyas� (1997), Osmanl�’da
Fetvalar ve Günlük Ya�am (2008), Sava�

Türkiye ve Varl�k Vergisi (2011)

CA HiT KAY RA KiM DiR?

Can Design ‘2015 Kı�
Teması Tanıtım ve Trend

Semineri Yeni Vücut
Kâ�ifleri (New Bady
Explorers)’ Marmara

Üniversitesi’nde
düzenlendi.

Üniversitede moda rüzgârı esti Can Gür zap ve Ar sen Gür zap’�n
ku ru cu la r� ol du �u Dia log An la -
t�m �le ti �im, et ki li ko nu� ma,

spi ker lik, oyun cu luk, ses len dir me ya -
ra t� c� dra ma gi bi bi rey sel ve mes le ki
ay n� za man da da  ku rum sal e�i -
tim ler ve ren, Mil li E�i tim Ba -
kan l� ��’na ba� l� bir e�i tim
ku ru mu. 

Ku rul du �u ilk y�l-
 lar da Ni �an ta ��’nda,
�im di ler de hem  Tak-
 sim/Gü mü� su yu’nda,
2010’dan be ri de Ana -
do lu Ya ka s�/Ka la -
m��’ta e�i tim le re
de vam eden Dia log, ku-
 ru lu �u nun 23. y� l�n da
Ka d� köy Be le di ye si’nin
kat k� la r�y la Cad de bos tan
Kül tür Mer ke zi’nde (CKM) üc -
ret siz se mi ner ler ve ri yor. Bu se mi ner -
le rin be �in ci si 11 Ocak Cu mar te si
gü nü sa at 14:00’de CKM Sa lon B’de
ya p� la cak. Se mi ne rin ko nu su he pi mi -
zi ya k�n dan il gi len di ri yor: Ne fes. Se -
mi ne rin tam ad� n� ver me miz ge re kir se
“Dia log’la Sa� l�k l� Ya �am �çin Do� ru
Ne fes Tek nik le ri.” Se mi ne ri ve re cek
olan Dia log e�it me ni ve ti yat ro sa nat -
ç� s� Me tin Ya vu zo� lu ile k� sa bir soh -
bet ger çek le� tir dik.

� Ço �u muz yan l�� ne fes al�p,
do� ru ne fes al d� �� m� z� m� zan ne di yo -
ruz? 

Si ze “do� ru ne -
fes al d� �� n� za emin
mi si niz?” di ye sor-
 sam, ce va b� n�z
“evet” olur de �il mi?
Ya da “Ne fes al ma -
n�n da do� ru su yan l� -
�� m� olur mu� ca n�m!
Ya �� yo rum i� te, bu
da ne fes al d� �� m�
gös te rir?” di ye bi lir si -
niz. �n san, ye mek ye -
me den, uyu ma dan ya
da su iç me den gün-
 ler ce ya �a ya bi lir ama
ne fes al ma dan an cak
bir kaç da ki ka da ya -
na bi lir. Hal bu ki her
gün, her da ki ka yap-
 t� �� bu ak ti vi te ile il-
 gi li ne dü �ü nür ne de üze ri ne ko nu �ur.
Da ki ka da 12 kez ya p�l ma s� ge re ken bu
ha ya ti fa ali ye tin öne mi nin ne ya z�k ki
far k�n da de �il dir.

�� te bu ne den ile ha ya ti öne me sa -
hip olan bu fonk si yo nun üze rin de bi -
raz ol sun ko nu� ma n�n ve dü �ün me nin

ge rek li ol du �u nu gö rü yo rum. Bu nu da
do� ru al�n ma yan ne fe sin in sa n�n ya �a -
m� n� na s�l et ki le di �i ni, ne le re se bep ol -
du �u nu ör nek ler ile or ta ya ko ya rak
an lat ma n�n müm kün ola ca �� ka na atin -

de yim...
� Yan l�� ne fes ne le re se-

 be bi yet ve ri yor?
�lk ola rak yan l�� ne fes

al ma n�n, ka n�n ye ter li
de re ce de te miz len me si -
ne en gel ol du �u nu ve
do la y� s�y la vü cu da ye -
ter li de re ce de ok si jen
gi ri �i sa� lan ma d� �� için
bun dan ilk et ki le nen or-

 ga n� m� z�n kalp ola ca �� -
n� söy le menin, do� ru

ne fes al ma n�n ne ka dar
önem li ol du �u nu an lat mak

için iyi bir ör nek ol du �u nu dü �ü -
nü yo rum. Ay r� ca tan si yon, mig ren,
kan ser, as t�m, he ye can, psi ko lo jik ra-
 hat s�z l�k lar ve stres gi bi bir çok has ta -
l� ��n se bep le rin den bi ri nin de yan l��
ne fes ol du �u nu söy le mek müm kün -
dür. Bu ör nek ler do� ru ne fe sin ne ka -
dar önem li ol du �u nu bir kez da ha
or ta ya koyuyor.

� Yan l�� ne fe sin ko nu� ma ya yan-
 s� ma s� na s�l olur?

Ne fe sin do� ru al�n ma ma s� ton suz
ve c� l�z bir se se se be bi yet ve rir. Ne fes
ye ter siz se, cüm le nin yan l�� bir ye rin -
de al� na cak ne fes ve do la y� s�y la ve ri -

le cek es, cüm le nin
an la m� n� bo za cak,
kar �� da ki ki �i an la m�
kav ra ma ya ça l� �a na
ka dar ko nu� ma c� i-
kin ci cüm le ye ge çe -
cek ve ile ti �im
ko puk lu �a u� ra ya -
cak t�r. 

� Pe ki do� ru
ne fes al ma m� z�n ne
gi bi fay da la r� var?

�lk ola rak kalp
rit mi dü ze ne gi re ce -
�i için tan si yo nun
nor ma le dö ne ce �i ni
söy le ye bi li riz. Kan
do la �� m� h�z la na cak,
sin di rim ko lay la �a -
cak, lenf böl ge le ri

te miz le ne ce �in den bir ne vi de toks et -
ki si ya ra ta cak t�r. Stres le da ha ko lay
ba� ede bil mek, uy ku dü zen siz li �i ni or-
 ta dan kal d�r mak do� ru ne fe sin fay da -
la r�n dan sa de ce birka ç� . Ge ri ye ka lan
bil gi le ri se mi ner de din le yi ci le ri miz le
pay la �a ca ��z. 

NEFESLE iLGiLi
doğru bilinen yanlışlar

Konu�ma
ve spikerlik
e�itimi eren

Dialog Anlatım,
kurulu�unun 23. yılı
nedeniyle CKM’de
ücretsiz seminerler
verecek. Seminerin

ilki, 11 Ocak
Cumartesi

günü.
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● Mustafa SÜRMEL�

Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se -
la mi Öz türk, Mo da l� la r�n en
bü yük so ru nu olan oto park

so ru nu nun çö zü mü için iki yer al t�
oto park pro je si ha z�r lat t�. Mart
ay�n da ger çek le� ti ri le cek ye rel
se çim le ri  �s tan bul’da
CHP’nin ka zan ma s� du -
ru mun da da ha ön ce
�s tan bul Bü yük �e hir
Be le di ye si’ne su -
nu lan an cak uy gu -
la na ma yan Mo -
da’ya yer al t� oto -
park la r� pro je le ri -
nin  ha ya ta ge çi ri le -
bi le ce �i ni be lir ten
Öz türk,  oto park so nu -
nun çö zü mü nün zor ol ma -
d� �� n�, bu ko nu da ha z�r la d�k -
la r� pro je ler le kat k� sun ma ya ha z�r
ol duk la r� n� be lirt ti.

Ka d� köy lü le rin,
�s tan bul Bü yük �e hir
Be le di ye si’nden al -
ma s� ge re ken hiz -
met le ri ala ma d� �� n�
ve bu an lam da Bü -
yük �e hir Be le di ye -
si’nden ala cak l� du -
rum da ol duk la r� n�
kay de den Öz türk,
mart ay�n da ya p� la -
cak ye rel se çim le rin
Ka d� köy lü ler için bir
�ans ola ca �� n� söy le -
di. 

�s tan bul’un en
bü yük prob le mi olan
tra fik ve oto park so -
ru nu nun Ka d� köy lü -
le rin de so ru nu ol du -
�u na dik kat çe ken
Ba� kan Öz türk, bu
ko nu da ki çö züm
öne ri le ri ni  pro je ola -
rak ha z�r lat t� �� n�
kay det ti. Öz türk �un -
la r� söy le di:

“Mart ay�n da ya -
p� la cak ye rel  se çi mi
ar t�k Bü yük �e hir Be -
le di ye si’ni al d� �� m�z
se çim di ye dü �ü nü yo ruz. Bü tün pro -
je le ri mi zi plan la r� m� z� yap t�k. Ka d� -
köy Be le di ye si 20 y�l d�r, Bü yük �e hir
Be le di ye si’n den al ma s� ge re ken hiz -
met le ri ala ma d�. Ba� ka il çe le re Bü -
yük �e hir Be le di ye si bü yük ya t� r�m -
lar yap t� �� hal de Ka d� köy lü ler’den
bun la r� esir ge di. Do la y� s�y la Bü yük -
�e hir Be le di ye Ba� ka n� ola cak
CHP’li ar ka da �� m� za kat k� ba k� m�n -
dan Ka d� köy’de uy gu la na bi le cek
Bü yük �e hir pro je le ri ni de biz �im di -
den ha z�r l� yo ruz. 

Bu pro je ler den ba z� la r� da Mo -
da’n�n oto park so ru nu ile il gi li. Ka -

d� köy’ün tra fi �i ni ra hat lat mak için
oto park ih ti ya c� n�n gi de ril me si ge re -
ki yor. Ka d� köy lü ler so kak ve cad de
ke nar la r�n da park et mi� araç lar dan
do la y� y�l lar d�r s� k�n t� ya �� yor. Tra -

fik ve oto park prob le mi ni çöz mek de
il çe be le di ye si nin de �il, Bü yük �e hir
Be le di ye si ile Em ni yet bi rim le ri nin
yet ki sin de. An cak va tan da� bu ko nu -
yu bil me di �i için il çe be le di ye si ni
suç lu yor ve il çe be le di ye si ni ele� ti ri -
yor.”

� ARAÇ LAR YER AL TI
OTO PAR KI NA

Mo da ile il gi li iki ay r� oto park
pro je si ge li� tir dik le ri ni ve bun la r�
söz lü ola rak �s tan bul Bü yük �e hir
Be le di ye si’ne bil di rip, ya p� m� n� is te -
dik le ri ni kay de den Öz türk, �öy le de -
vam et ti: “Bi rin ci öne ri miz Es ki Mo -
da Sa bit Pa za r�’n�n bu lun du �u alan -

la il gi liy di.  Bu ra da bir yer al t� oto -
par k� ya p� la bi lir. Üze ri ye �il alan, al -
t� oto park ola rak ta sar la nan pro je de,
oto par k�n üs tü, çev re sa kin le ri için
sos yal ak ti vi te ve spor ala n� ola rak
plan la na bi lir. �kin ci si ise yi ne mül ki -

ye ti Bü yük �e hir Be le di ye si’ne  ait
olan Mo da çay bah çe le ri ne gi -

der ken te nis kort la r� n�n
bu lun du �u alan d�r. Bu

ala n�n al t� n�n oto park
ola rak plan lan ma s�
ge re kir. Bu ko nu da
tek li fi mi zi Bü yük -
�e hir Be le di ye si’ne
yap m�� t�k. Uzun
u� ra� la r� m�z la Bü -

yük �e hir Be le di ye -
si’nin bu ko nu da plan -

la ma yap mak üze re
ad�m at ma s� n� sa� la d�k. Bu

ko nu da ar ka da� la r� m�z ça l� �� -
yor lar. Mo da Mü hür dar’dan yer al -

t� na gi rip, 1000-1500
araç l�k bir oto park ala -
n� olu� tur ma y� he def li -
yo ruz. Yurt ta� ara c�y la
ge le cek, 30-40 met re
yer al t�n da bu lu nan
oto par ka  gi rip ara c� n�
park ede rek, mer di ven
ya da asan sör le ye rüs -
tü ne so ka �a ve cad de -
ye ç� ka bi le cek Bu �e -
kil de  Mo da’n�n as ga ri
oto park so ru nu çö zül -
mü� ola cak.”

� MÜ HÜR DAR 
TÜ NE L� MO DA

TRA F� �� N� 
RA HAT LA TIR
Mo da tra fi �i ni ra -

hat la ta cak önem li bir
pro je nin de Mü hür dar
Tü nel Pro je si ol du �u -
nu vur gu la yan Ba� kan
Öz türk, Ka d� köy tra fi -
�i nin Mo da’ya gir me -
den bo �al t�l ma s� ge rek -
ti �i ni, böy le ce Ka d� -
köy’den ge len, Bos tan -
c� ve Fe ner bah çe yön -
le ri ne gi de cek olan
araç tra fi �i nin önem li

öl çü de Mo da’ya hiç ç�k ma m�� ola -
ca �� n� be lirt ti. Ba� kan Öz türk geç -
mi� te gün de me ge len Mü hür dar Tü -
nel Pro je si’nin do� ru bir pro je ol du -
�u nu an cak uy gu lan ma d� �� n� be lir ti.
Öz türk, Mü hür dar’dan ge le rek, Mo -
da’n�n al t�n dan ge çen Tü nel Pro je -
si’nin hem �e hir plan c� la r� hem de
çev re ci ler ta ra f�n dan bir da ha in ce -
len me si ge rek ti �i ni dü �ün dü �ü nü de
vur gu la d�. Ba� kan Öz türk, tü nel ya -
p� m� n�n Mo da’n�n tra fik yü kü nü,
sem tin do �al gö rü nü mü nü boz ma -
dan ra hat la ta ca �� n�, bu yüz den be le -
di ye ola rak des tek le dik le ri ni söz le ri -
ne ek le di.

Kadıköy Belediye Ba�kanı Selami Öztürk, Modalıların büyük problem ya�adı�ı
otopark sorununu çözmek için iki yer altı otopark projesi hazırlattı. Moda’da biri

Tenis kortları alanında di�eri de Mühürdar’da 1500 araçlık iki ayrı otopark  projesini
�BB’ye önerdiklerini kaydeden Öztürk, Mart ayında yapılacak yerel seçimlerde

�stanbul Büyük�ehir Belediye Ba�kanlı�ını CHP’nin kazanmasıyla projelerin hayata
geçirilebilece�ini kaydetti. Öztürk’ün projesinde Moda ve çevresi yayala�tırılırken,
Mühürdar’da yer altına 1500 araçlık asansörle inilen, üstü sosyal donatı alanı olan
otopark planlanıyor. Moda trafi�ini rahatlatacak bir di�er projenin de Mühürdar

Tüneli olaca�ını vurgulayan Ba�kan Öztürk, Moda’da trafi�i yer altına alacak böyle
bir projeye destek olacaklarını vurguladı. 

Moda’ya yer altı
otoparklı çözüm
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