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Ressam, �air, ö�retmen, yazar, mozaik
sanatç�s�, heykelt�ra�, yazmac�, seramikçi,

vitrayc�… Dallar� sanat�n birçok disiplininden,
yapraklar� eserlerinden, meyveleriyse

ö�rencilerinden olu�an koca bir sanat a�ac� desek
yanl�� olmaz Bedri Rahmi Eyübo�lu için. Bu y�l

100 ya��na basan, ayn� zamanda Kad�köylü olan
Bedri Rahmi, dünyaya yay�lan eserleriyle bu

topraklarda yeti�mi� en büyük de�erlerden biri.
Ustaya nice yüz y�llara derken Kad�köy Belediyesi

Caddebostan Kültür Merkezi’nde devam eden
“Yüzüncü Y�l Sergisi”ni f�rsat bilip 64 y�ll�k ömrüne

dönüp bir bakmak istedik…

�� Haberi 11. Sayfada

Gazete Kad�köy,
Haydarpa�a-Gebze Banliyö

Hatt� ile Kad�köy-Kartal Metro
Hatt� çal��malar�n� mercek

alt�na ald� ve vatanda��n son
y�llarda kafas�n� kurcalayan

sorulara cevap arad�.
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OECD’nin
“Hayat Nas�l”

ara�t�rmas�na göre,
Türkiye hayattan

memnuniyet
s�ralamas�nda, k�rk
ülke aras�nda otuz

ikinci s�rada yer
al�yormu�. 

Asl� AYHAN

ÖLÜMÜNÜN 3. yılında
Karacaahmet Mezarlı�ı’nda
anılan Türk �iirinin ulu çınarı

Fazıl Hüsnü Da�larca’nın
Kadıköy’deki evinin müze

olması için yasal süreç
bekleniyor çalı�malar
sürüyor. � Sayfa 6’da

CUMHUR�YET’�N
kurulu�un 88. yılı,

Kadıköy'de
düzenlenecek

etkinliklerle
dolu dolu
geçecek.

� Haberi 10’da

Dağlarca unutulmadı

Ö
Z

E
T

 L
E

� Yazısı 10’da

O zaman
ya�l�l���n

meyveleri sevgi,
ne�e, huzur,
sab�r, sevinç,

�efkat,
merhamet ve
mutluluk olur. 

�nal AYDINO�LU
� Yazısı 8’de

‘YALAN’IN
HALLERİ

Yalan, hiç
ku�kusuz hayat�n

bir gerçekli�i.
�öyle içtenlikle
dü�ünürseniz

onsuz bir sosyal
ya�ay���n

olanaks�zl���n�
kabul edersiniz.

Murat KATO�LU
� Yazısı 6’da

�� Haberi 8. Sayfada

Hakkari Çukurca’da
24 askerimizin �ehit

edilmesi, Kadıköy Ba�dat
Caddesi’nde binlerce

vatanda�ımızın katıldı�ı
yürüyü� ile protesto

edildi. 
Facebook ve Twiter

sosyal payla�ım
a�larında haberle�erek,

Kadıköy Ba�dat Caddesi
Suadiye I�ıklar’da

bulu�an protestocular,
Selamiçe�me’ye kadar

yürüdüler. Türk
Bayraklarımızla yapılan

yürüyü�te “Mustafa
Kemal’in Askerleriyiz”,
“�ehitler Ölmez Vatan

Bölünmez”, “Vatan Sana
Canım Feda” sloganı

atan vatanda�lar,
Kadıköy AKP �lçe

Örgütü’ne yürümek
istedi, ancak polisin yolu
kapatarak izin vermemesi

üzerine Selamiçe�me
I�ıklar’da �stiklal Mar�ı

okuyarak da�ıldılar. 

BELDE
OCAKBAŞI

Tel.: 0216 - 338 39 09

40 YILLIK
TECRÜBEM�ZLE...

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

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

BUGÜN NASIL
HİSSEDİYORSUNUZ?

29 Ekim etkinlikleri başlıyor Başkan Öztürk internette

Yüz yıllık bir sanat ağacı: 

Bedri Rahmi
EYÜBOĞLU

Aldı�ımız cevaplara göre
bu yıl sonuna do�ru

Banliyö hattının kapanması
ve Yüksek Hızlı Tren

çalı�malarının bu hat üzerinde
ba�laması söz konusu de�il.
Di�er taraftan Kadıköy-Kartal
Metrosu’nun test sürü�lerinin

ise Aralık sonunda ya da
en geç Ocak ayı içinde
ba�laması planlanıyor.

YAŞLILIĞIN
MEYVELERİ

KADIKÖYLÜLER
ŞEHİTLERİMİZ İÇİN YÜRÜDÜ

Foto�raflar: Gürbüz ENG�N - Mehmet Murat AYDIN

KADIKÖY Belediye
Ba�kanı Selami Öztürk,

‘www.selamiozturk.com’
adresli internet sitesinde

hem kendisini hem
Kadıköy Belediyesi'ni

detaylı olarak anlatıyor.
� Sayfa 5’te
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G E  R E K  L İ
KAY MA KAM LIK: 330 60 99
‹L ÇE EMN. MD.: 411 70 05
TOPLUM SA⁄ LIK MRK.: 336 08 28
‹L ÇE M‹L L‹ E⁄‹ T‹M M.: 346 83 68
‹L ÇE NÜ FUS M.: 337 39 93
GENÇ L‹K SPOR  ‹L ÇE M.: 347 32 50
MAL MÜ DÜR LÜ ⁄Ü: 336 05 77
MÜF TÜ LÜK: 336 25 06
AD L‹ YE: 349 79 60-63
TÜ KO DER: 349 85 10
TÜ B‹ DER: 449 26 26
KA DAS TRO MÜD.: 456 32 58
KADIKÖY TAPU MÜD.: 456 32 53-55-57
TAPU ATA�EH�R: 456 32 46-47
SSK Böl ge Müd.: (0216) 565 40 30
PTT Mü dür lü �ü: (0216) 337 44 10
Hay dar pa �a Gar: 348 80 29
‹DO: 0212 444 44 36

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

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

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

658 00 15

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

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

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

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

KADIKÖY BELEDİYESİ
GÖ NÜL LÜ MER KEZLERİ

Gönüllü E�itim ve Danı�ma Merkezi
346 57 57

Göztepe Gön. Evi: 346 87 87
Kriton Curi Parkı Gön.Evi: 416 41 34
Merdivenköy Gön.Evi: 478 37 12
Moda Gön. Evi: 346 85 18
Suadiye Gön. Evi: 445 60 59
Caddebostan Gön. Evi: 357 58 69
Feneryolu Gön. Evi: 567 45 32
Acıbadem Gön. Evi: 325 78 38
Bostancı Gön. Evi: 361 30 88
Sahrayıcedid Gön. Evi: 411 85 42
Fenerbahçe Gön. Evi: 414 12 11
Erenköy Gön. Evi: 302 71 83
Ko�uyolu Gön. Evi: 340 70 33
Osmana�a Gön.Evi: 450 69 90
Ko�uyolu Mah.Evi Gön.: 326 43 61
Müzik Gönüllüleri: 360 39 04
Tiyatro Gönüllüleri: 418 16 46

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

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

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

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

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

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

0216 337 95 25

21 - 27 EK�M 20112 SANATKÜLTÜR
KA DI KÖY’DEN
● T�YATRO
■ Do�um Günü Partisi
Nobel ödüllü Harold Pinter’�n ba�yap�t� “Do�um Günü
Partisi”, hem e�lence hem gerilim dolu bir oyun.  Bir
sahil kasabas�nda ya�ayan kar�-koca ve pansiyonlar�n�n
tek mü�terisi olan bir genç adam… D��ar�dan gelen iki
adam ve orada ya�ayan bir genç k�z. O gün do�um
günü olmayan genç adam için, bir do�um günü partisi
düzenlerler. Ve korkunç e�lence ba�lar. Y�ld�ray
�ahinler’in yönetti�i oyunda Cem Davran, Bahtiyar
Engin, Jülide Kural, Özge Borak, Mert Tan�k, Y�ld�ray
�ahinler rol al�yor. Oyun 19-23 Ekim 2011 tarihleri
aras�nda Kad�köy Haldun Taner Sahnesi’nde seyirciyle
bulu�acak. 
■ Dü�ün
Aile yadigâr� bir kö�kte bir dü�ün haz�rl��� ve o dü�ün
tela��n�n cereyan etti�i bir mutfak… Gelin, gelinin annesi,
anneannesi, en yak�n arkada��; damad�n annesi,
damad�n ablas�, evin emektar yard�mc�s� ve dü�ün
gecesi için ayarlanm�� bir yard�mc� k�z… Herkes, az
sonra ba�lamas� planlanan dü�ün için hummal� bir
haz�rl�k içinde. Her iki ailenin de s�rlar�n�n duyulmaya
ba�land��� mutfak; y�llard�r görülmemi� hesaplar�n
aç�ld��� bir mekâna dönü�ür. Tilbe Saran’�n yönetti�i
oyunda Güler Ökten, Zerrin Sümer, �ebnem Sönmez,
Tilbe Saran, Eda Çatalçam, Evren Ercan, Serpil Göral,
Maria Akgüllü rol al�yor. Dü�ün, 21 Ekim Cuma günü
saat 20.30’da Kozyata�� Kültür Merkezi’nde. 
www.kkm.gen.tr
■ �ntiharın Genel Provası
�ntihar etmek isteyen bir mimar Tuna köprüsüne gelir.
“Sanatsal bir ölüm” hayaliyle, sevgilisine son kez telefon
edip a�k�n� vurgular. �ntihar Eden Adam, köprüden tam
atlayaca�� s�rada Bal�kç� feryat edip onu durdurur: Köprü
alt�na a� yerle�tirdi�inden adam buradan atlamamal�d�r.
Derken adam�n sevgilisi Kad�n belirir, intihara engel
olmaya çal���r. �ntihar Eden Adam tam atlayacakken
Kad�n ile Bal�kç� dans etmeye ba�lar. Bu s�rada beyaz
üniformas�yla Kaptan belirir. �ntiharda kararl� olan adam�n
mesle�ini ö�renince ona bir i� teklifi yapar. Du�an
Kovaçeviç’in yazd��� oyunu M. Nurullah Tuncer
yönetiyor. Bora Seçkin, Serhat Mustafa K�l�ç, �brahim
Can, Bennu Y�ld�r�mlar’�n rol ald��� oyun Kad�köy Haldun
Taner Sahnesi’nde 26-30 Ekim 2011 tarihleri aras�nda
sahnelenecek.

■ Bir �ans Daha
�stanbul Halk Tiyatrosu’nun yeni oyunu… Toprak I��k’�n
yazd���, Bahtiyar Engin’in yönetti�i “Bir �ans Daha”
tiyatronun iki dev ismi Sezai Altekin ve Zihni Göktay’�
ayn� sahnede bulu�turuyor. Oyunun konusu k�saca
�öyle: Hacivat ve Karagöz cennette s�k�l�rlar. Onlar için
orada ele�tirecek bir �ey yoktur. Gizlice cehenneme
s�zar ve orada kendilerini ölüme mahkûm eden kad�yla
kar��la��rlar. Ölümleri ve dünya düzeniyle ilgili baz�
gerçekleri kad�dan ö�renirler. Cehennemde yakalan�nca
bir sorguya tabi tutulur ve bu sorgu s�ras�nda dünyada
bir �ans daha talep ederler. Bir �ans Daha, 21 Ekim
Cuma günü saat 20.30’da Kad�köy Belediyesi
Caddebostan Kültür Merkezi’nde izlenebilir. 
www.ckm.gen.tr
■ A�k, �hanet, Yalnızlık, Vs…
Zeynep Kaçar'�n yazd���, Tar�k �erbetçio�lu'nun
yönetti�i "A�k, �hanet, Yaln�zl�k, Vs" adl� tek perdelik
oyun; sezon boyunca her Cuma ve Cumartesi saat
20:30’da Müjdat Gezen Tiyatrosu Oda Tiyatro
sahnesinde seyirciyle bulu�uyor. Müjdat Gezen
Tiyatrosu, Bahariye Alt�yol’da. 
■ Vanya Dayı
1904 y�l�nda, Rusya’n�n bir köyünde, bir arada ya�amak
zorunda kalan bir grup insan, ya�am� sorgulamaktad�r.
Küçük çeki�meler, bireysel ç�karlar ve umutsuz a�klar
içinde ya�amlar�n� bo�a harcayan bu insanlar, kay�p
geçmi�leri için birbirlerini suçlamaktad�r. Köy ya�am�na
mahkum, eylemsizlik ve tembellikle ku�at�lm��,
geçmi�lerine s�k��an Çehov’un figürleri, geleceklerine
yönelik umutsuz bir bekleyi� içindedir. Bu durum geçi�
dönemi Rusya’s�n�n sanc�l� y�llar�n�n da bir izdü�ümüdür.
Nesrin Kazankaya’n�n çevirip yönetti�i “Vanya Day�”da
Levend Öktem, Selçuk Yöntem, Can Koluk�sa ve Nesrin
Kazankaya ba�rolleri payla��yor. Vanya Day�, 22 Ekim
Cumartesi günü saat 20.30’da Kad�köy CKM’de. 
www.ckm.gen.tr
■ Can
Can Yücel’in �iirlerinden Genco Erkal’�n uyarlad��� tek
ki�ilikoyunu Kemal Kocatürk yönetiyor ve oynuyor.
Desenleriyle Mehmet Güleryüz müthi� bir görsellik ve
derinlik olu�turuyor. Oyunun müziklerini Ayça Kocatürk
yap�yor. Çevre düzeninin S�rr� Topraktepe taraf�ndan
yap�ld��� oyunun ���klar� Asl� Atasoy’a emanet. Can Yücel
�iirlerinin birçok katmanda hayat bulaca�� bu gösteri, 22
Ekim Cumartesi günü saat 20.30’da Caddebostan
Kültür Merkezi’nde izlenebilir. www.ckm.gen.tr
■ Münasebetsiz
Francis Veber’in yazd��� oyunu Çetin Akcan yönetiyor,
Zafer Alagöz, Melih Ekener, Seda Akman, Hidayet
Erdinç, Kerem F�rt�na, Erkan Pekbay oynuyor. Donki�ot
Tiyatro’nun sahneledi�i “Münasebetsiz”, �u sorunun
yan�t�n� ar�yor: Önemli bir i� için bir otele yerle�seniz ve
yan odadaki mü�teri intihar giri�iminde bulunsa, kendi
i�inizi biran önce bitirip otelden ayr�lmak zorunda
oldu�unuz için yard�m elinizi uzatsan�z, sonunda da
hayat�n� kurtard���n�z ki�i sizin hayat�n�z� karartsa... Ne
yapard�n�z? Münasebetsiz, 23 Ekim Pazar günü saat
18.00’de Kozyata�� Kültür Merkezi’nde. 
www.kkm.gen.tr
■ Az Sonraaa…
“Herkes ya�arken kendi hayat�n�n roman�n� yazar ya�am

biçimiyle” cümlesinden yola ç�karak gazeteciler,

magazinciler ve ünlüler aras�ndaki ili�kileri anlatan bir
güldürü “Az Sonraaa”. Halka mal olmu� ünlülerin özel
ya�amlar� nerede ba�l�yor, nerede bitiyor? Biz bu özel
ya�amlar� niçin merak ediyoruz? “Magazinciler
kendilerini ünlülerin yerine koysayd�, ünlüler magazincileri
anlamaya çal��sayd�” derken; ortal�k birden kar���yor ve
kimin hakl� oldu�una seyirciler karar veriyor. Ali
Poyrazo�lu Tiyatrosu’nun sahneye koydu�u oyun, 23
Ekim Pazar günü saat 16.00’da Kad�köy Belediyesi
Caddebostan Kültür Merkezi’nde. www.ckm.gen.tr
■ Yotam
Down sendromlu çocu�unu do�urduktan sonra, e�i
dâhil herkes taraf�ndan yaln�z b�rak�lan bir kad�n�n
trajedisi anlat�l�yor oyunda. Senfoni tad�nda bir eser.
Oyun yönetmen Kemal Ba�ar’�n Romanya’daki G.A.
Petculescu ve Ankara Devlet Tiyatrosu’ndaki
yorumlar�ndan sonra, yine ayn� yönetmen taraf�ndan
�stanbul’da ilk kez sahneye koyuluyor. Fatma Öney’in
oynad��� “Yotam”da Tutku Gül dans ediyor. Yotam, 24
Ekim Pazartesi günü saat 20.30’da Kozyata�� Kültür
Merkezi’nde izlenebilir. www.kkm.gen.tr
■ Bavul
30’lu ya�lar�n sonundaki Berkcan bir Facebook
toplant�s�nda kar�s�n�n lise a�k� ile kaç�p kendisini terk
etmesi üzerine a��r bir depresyona girer. Berkcan,
kar�s�n�n hat�ralar�n� takip etti�i bir seyahat dönü�ü,
bavullar�n�n kar��mas� sonucu Asl� ile tan���r. Çok
geçmeden Berkcan ve Asl� aras�nda bir ba� olu�ur. Dost
olmak ve â��k olmak aras�nda gelgitler ya�amaktad�rlar.
Sam Bobrick’in eserinden Bora Severcan’�n uyarlay�p
yönetti�i oyunda Ay�en Gruda, Volkan Severcan, Melda
Gür ve Nur Göka�an oynuyor. Bavul, 25 Ekim Sal� günü
saat 20.30’da Kozyata�� Kültür Merkezi’nde
seyredilebilir. www.kkm.gen.tr
■ Alevli Günler
Çocuklu�undan beri ayr�lmam�� üç arkada�, biri
mahallenin kasab�, biri muhasebeci, biri de Türk kültürü
profesörü olmu� üç kafadar. �çlerinden biri kanser
olunca, inançlar� gere�i öldükten sonra yak�lmak ister ve
farkl� olana ya�am hakk� vermeyen düzenle kar�� kar��ya
gelirler. Ba�vurduklar� her yerde her türden anlay��s�zl�kla
kar��la��r, bize ça�da� bir “Ya�ar-ya�amaz” hikâyesi
sunarlar. Cem Davran, Erkan Can, Y�ld�ray �ahinler,
Bahtiyar Engin, Tu�çe K�ltaç’�n oynad��� Alevli Günler, 26
Ekim Çar�amba günü saat 20.30’da Kozyata�� Kültür
Merkezi’nde. www.kkm.gen.tr
■ Cam
Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu’nun sahneledi�i oyun;
kad�n�n sosyal konumuna özellikle dikkat çekerek kad�na
dair birçok �eyi sorgulat�yor. Al���lmad�k kurgusuyla
tiyatro severlere �a��rt�c� bir deneyim sunan “Cam”;
kocas�ndan bo�anmak üzere olan bir resim
ö�retmeninin atölyesinde geçiyor. Dolunay Soysert,
Deniz Çak�r, Mete Horozo�lu, Selen Uçar ve Bülent
Alk��’�n rolleri payla�t��� oyun 27 Ekim Per�embe günü
saat 20.30’da Kad�köy Belediyesi Kozyata�� Kültür
Merkezi’nde görülebilir. www.kkm.gen.tr

● KONSER
■ Borusan Quartet
Borusan Quartet, 2011-2012 sezonunu 24 Ekim
Pazartesi ak�am� verece�i konserle aç�yor. Borusan
Quartet, Süreyya Operas�'nda gerçekle�ecek sezonun ilk
konserinde Türkiye'nin örnek sanatç�lar�ndan biri olan
viyola sanatç�s� Ru�en Güne�'i konuk ediyor.
Cumhurba�kanl��� Senfoni Orkestras�'n�n ard�ndan
Londra Filarmoni ve BBC Senfoni orkestralar�nda da
solist viyolac� olan Güne�, Mozart'�n sevilen eseri Sol
minör Be�li'yi Borusan Quartet'le birlikte seslendirecek.
Borusan Quartet konserde Mozart'�n Yayl� Çalg�lar
Dörtlüsü, Do Majör, Op. 19, KV 465 "Dissonance"
eserini de klasik müzikseverlerle bulu�turacak.
www.sureyyaoperasi.org
■ Saygun Arpalı Grup
40 y�ll�k sanat ya�am�nda, Türkiye’nin ve dünyan�n en
önemli müzisyenleriyle birlikte çal��an Saygun Arpal�,
müzikal birikimini beste ve düzenlemelerinden olu�an
“Merhaba” ve “Sahne I��klar�” isimli iki solo albümünde

toplad�. Arpal�, albümlerinde ya�ad���m�z topraklar�n
melodik zenginli�ini, Pop Jazz, Latin Jazz, New Age,
Soft Rock gibi dünya müzikleri ile harmanl�yor. Koray
Üsgülen, Bora Küçüky�lmaz, Bar�� Andaç, Özgür Atasoy,
Berç Yenal ve Saygun Arpal�’dan olu�an grup, 22 Ekim
Cumartesi ak�am� saat 22.00’de Nâz�m Hikmet Kültür
Merkezi’nde bir konser verecek. 
www.nazimhikmetkulturmerkezi.org
■ �stanbul 12 Orkestrası Albüm Konseri
2003’ten bu yana 14 ki�ilik kadrosuyla dünya müzikleri
yapan �stanbul 12, kendilerine özel aranje edilmi�
eserlerle beraber, farkl� tarzlarda yap�lm�� kendi
bestelerinden olu�an “ilk” albümlerinin �ark�lar�yla CKM
Sahnesi’nde. 26 Ekim Çar�amba ak�am� saat 21.00’de
ba�layacak konseri kaç�rmay�n! www.ckm.gen.tr
■ Duygu Denizi Solo Konseri
Kültür Bakanl��� Devlet Türk Müzi�i Korosu Ses
Sanatç�s� Recep Alper Çevirel’in sunaca�� solo Türk
Sanat Müzi�i konseri 26 Ekim Çar�amba günü saat
20.00’de Kad�köy CKM’de. Ücretsiz konsere tüm
Kad�köylüler davetli. www.ckm.gen.tr

● KORO
■ Halklar Korosu
“Dilimizle, kültürümüzle, inanc�m�zla çok renkliyiz.
Anadolu’yuz biz. Yaln�z iken k�s�k ç�kar sesimiz. Gelin
sesimizi bulu�tural�m, ço�altal�m. Anadolu halklar�n�n her
dilinden söyleyip her yüre�e dokunal�m.” AKA-DER
Halklar Korosu Ekim ay�nda çal��ma arkada�lar� ile
e�itimlerine ba�l�yor ve herkesi bu koroyu büyütmeye
ça��r�yor. Anadolu Kültür ve Ara�t�rma Derne�i Kad�köy
�ube & Kültür Merkezi, Cafera�a mah. Tellalzade sok.
No: 17/A’da. Tel: 0216 348 92 60

● SÖYLE��
■ Dr. Ender Saraç ile Söyle�i Ve �mza
Aile Hekimi ve Do�al T�p Uzman�, Dr. Ender Saraç,
y�llardan bu yana insanlara sa�l�kl� beslenmenin
yöntemlerini anlatan bir isim. �yi ya�am ve sa�l�kl� ya�am
diye de tabir edilen “wellness”, Türkiye ve dünyada h�zla
geli�me gösteren bir ya�am biçimi. Bu ya�am biçiminin
ülkemizdeki en önemli temsilcilerinden olan Ender
Saraç, zay�flama, sa�l�kl� beslenme, cilt ve saç güzelli�i,
ayurveda, enerji ta�lar�, koruyucu hekimlik vb. birçok
alanda bilgilerini bizlerle payla�acak. Dr. Ender Saraç ile
söyle�i 22 Ekim Cumartesi günü saat 16.00’da
Caddebostan Kültür Merkezi 3. Kat B Salonu’nda. 
www.ckm.gen.tr
■ Aydın Boysan ile Söyle�i&�mza Günü
Yazar-Mimar Ayd�n Boysan, “Zaman Geçerken” ba�l�kl�
söyle�isiyle Kad�köy Belediyesi Muhtar Özkaya Halk
Kütüphanesi’nin konu�u oluyor. 23 Ekim Pazar günü
saat 15.00’te ba�layacak söyle�i sonras� Boysan okurlar�
için kitaplar�n� imzalayacak.

● FOTO�RAF
■ “Kartal Yuvasının Yeni Ruhları” Foto�raf Gösterisi
Foto�raf sanatç�s� Altu� Oymak "Kartal Yuvas�n�n Yeni
Ruhlar�” isimli gösteri ve foto�raf söyle�isi ile Ata�ehir
Foto�raf Grubu’nun konu�u oluyor. 22 Ekim Cumartesi
ak�am� 19.00'da ba�layacak etkinli�e kat�l�m ücretsiz.
Bu gösteri için GSF’den 2 ö�retim görevlisi ve foto�raf
dersinden 10 gönüllü ö�renci özel olarak dikilen
k�yafetlerle çekimlere yard�mc� oldular. Çok özel bir
müzik de gösteriye eklendi. www.renklimakara.com

● SERG�
■ “Les Stambouliottes – �stanbullular” Resim Sergisi
Normandiya’da Ecole des Beaux- Arts’da sanat ve
Paris’de Ecole du Louvre’da estetik tahsil ettikten sonra,
Sophie Berthéas dünyay� dola�maya koyulur. Sanatç�
2010 y�l�nda bir ay süreyle �stanbul'da kal�r. Bu süre
zarf�nda �ehirde sürekli taramalar yapar, desenler çizer,
notlar al�r, �ehrin ruhunu içine sindirir ve bunlardan
efsanevi bir varl�k olu�turur: Les Stambouliotes –
�stanbullular. SAH Galeri aç�l���n� “�stanbullular” sergisiyle
yap�yor. 26 Ekim Çar�amba günü saat 19.00’da
yap�lacak sergi aç�l���nda Türkiye'nin ilk caz piyanisti
Nilüfer Verdi ile Sophie Berthéas'�n e�i olan kontrbas caz
sanatç�s� Chris Berthéas da bir caz dinletisi sunacaklar.
Adres: Moda Cad. Tellalzade sok. (Kad�köy Antikac�lar
Soka��) No. 9/1 Tel: 0216 346 12 13
■ “Yukarıya Bak” Karma Foto�raf Sergisi
Bostanc� Halk E�itim Merkezi Foto�rafç�l�k S�n�f� yaz
dönemi ö�rencilerinin dönem sonu sergisi 15 Ekim
Cumartesi günü saat 17.00'de Kad�köy Foto�raf
Merkezi'nde aç�l�yor. Kursiyerlerin bir yandan temel
foto�raf e�itimi al�rken bir yandan da “Yukar�ya Bak”
temas� ile çekilen foto�raflardan olu�an sergi 15-31 Ekim
tarihleri aras�nda Bahariye Caddesi, Kadife Sokak,
Hürmüz Aparatman� 43/2 adresinde izleyiciyle
bulu�acak.  www.aysekucukkurt.com
■ Dilek Bulutlar Resim Sergisi
Ürün Sanat Galerisi'nde 15 Ekim-12 Kas�m tarihleri
aras�nda Dilek Bulutlar Resim Sergisi izlenebilir.
Tel: 0216 363 12 80
■ Umut Germeç Resim Sergisi
Umut Germeç’in “Çekip Köklerimi Giderim” adl� resim
sergisi 15-28 Ekim günleri aras�nda Caddebostan Dü�
Yolcusu Sanat Dura��’nda görülebilir.
www.dusyolcususanatdura�ı.com
■ Osman Kehri Suluboya Resim Sergisi
Tolga Eti SanatEvi, 15 Ekim-26 Kas�m 2011 tarihleri
aras�nda Osman Kehri’nin suluboya resim sergisine ev
sahipli�i yap�yor. www.tolgaetigaleri.com
■ Ruzin Gerçin Resim Sergisi
K�z�ltoprak Sanat Galerisi 2011-2012 sergi sezonunu
geçti�imiz �ubat ay�nda kaybetti�imiz suluboya resmin

Kad›köy’de gerçekle�tirilen etkinliklerinizin Gazete
Kad›köy Kültür Sanat Ajandas›’nda

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

ustalar�ndan “Ruzin Gerçin An�s�na” düzenledi�i sergi ile
aç�yor. Sanatç�n�n 1977 ve 2003 y�llar� aras�ndaki
çal��malar�ndan örneklerin sunulaca�� bu özel sergi, 8 Ekim-
2 Kas�m 2011 tarihleri aras�nda K�z�ltoprak Sanat
Galerisi'nde izlenebilir. Tel: 0216 418 38 06

● RADYO
■ Barı� �çin Bir Çift Sözümüz Var

Kad�köy’den tüm �stanbul ve Marmara’ya yay�n yapan
Özgür Radyo, “Bar�� �çin Bir Çift Sözü Olanlara”
mikrofonlar�n� açt�. Ayd�nlar, sanatç�lar, gazeteciler,
dinleyiciler... Bar�� için söyleyecek sözleri olanlar
temennilerini Özgür Radyo arac�l��� ile ifade ediyor. Bülent
Ortaçgil, sadece bar���n dilinin konu�mas�n� istiyor, Alpay
sava� isteyenleri �a�k�nl�kla kar��l�yor, Cezmi Ersöz
birbirimizin elini tutal�m ça�r�s�n� yap�yor, Efkan �e�en
çözümlerin ancak bar�� ortamlar�nda geli�ebilece�ine dikkat
çekiyor, Mert F�rat Bar�� özgürlük gibidir, bir ihtiyaçt�r diyor,
Mehmet Ali Alabora annelere sesleniyor, “Bütün annenler
art�k çocuklar�m�z�n ölmesine lütfen daha fazla izin vermeyin
ve art�k daha fazla �iddete tan�k olmayal�m” diyor... Bar��
�çin Bir Çift Sözüm Var program�na bar�� için sözü olan
herkes mesajlar�n� b�rakabiliyor. Bunun için Cuma-
Cumartesi ve Pazar günleri Özgür Radyo'nun 0 216 330 75
91 nolu telefonundan sesli mesaj b�rakmak yeterli. Bar�� �çin
Bir Çift Sözüm Var program� haftaiçi her gün saat 15.00’te
95.1 Özgür Radyo frekans�ndan dinlenebiliyor. Ayr�ca
youtube'da OzgurRadyo kanal�ndan da izlenebiliyor. 
www.ozgurradyo.com

● ATÖLYE
■ Okuma Atölyesi
Prof. Dr. A. Didem Uslu yönetimindeki Okuma Atölyesi, bu
sezon da Caddebostan Kültür Merkezi’nde devam edecek.
Atölye, iki haftada bir Sal� günleri 11.00’de, Pazar günleri
13.00’te edebiyat kitaplar�n�n önceden okunup kütüphanede
üzerinde sohbet edilece�i bir kültür etkinli�i. Okuma
Atölyesi’nde bu hafta 23 Ekim Pazar günü Ahmet Mithat
Efendi’nin “Gürcü K�z� Yahut �ntikam” isimli kitab�
incelenecek. www.ckm.gen.tr

● ÇOCUK
■ Sevimli Periler
Dünyan�n bilinmeyen bir yerinde ve bilinmeyen renkli bir
ormanda, insana benzeyen sevimli yarat�klar ya�arm��. Bir
gün Simsi ve Mimsi adl� periler bir kolye bulurlar. Kolye;
“�nsan olmak ister misin?” diye sorar. Periler bu soruyu
orman postac�s� Kapo ile payla��rlar. Sonunda üçü de insan
olmak olmaya karar verirler. Kolyenin, insan olmak için
söyledi�i üç önemli olgu vard�r. Bunlar�n ne oldu�unu
çözmeleri gerekmektedir. Bunlar�n birincisi dü�ünmek,
ikincisi sevmek ve payla�mak böylece onlar için macera
ba�lar. Tiyatro Alk��’�n sahneye koydu�u “Sevimli Periler”,
22 Ekim Cumartesi günü saat 12.00’de Kozyata�� Kültür
Merkezi’nde izlenebilir. www.kkm.gen.tr
■ Sevimli Dinozor
Bir gün eve geldi�inizde saklambaç oynayan kocaman bir
dinozor yavrusuyla kar��la��rsan�z herhalde çok �a��r�rd�n�z.
Peki bu dinozor sevimli mi sevimli, ak�ll� m� ak�ll� ve birde
çocu�unuzun en iyi dostu olsa ne yapard�n�z? Unutmay�n
bir de sevimli dinozoru ele geçirmek isteyen kötü bir bilim
adam� var. E�lence ve heyecan�n bir arada oldu�u bu
oyunu 22 Ekim Cumartesi günü saat 14.00’te Kozyata��
Kültür Merkezi’nde seyredebilirsiniz. 
www.kkm.gen.tr
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Do �al gaz ve elek tri �e ya p� lan
zam la r� pro tes to et mek için
geç ti �i miz haf ta Ga la ta sa ray

Li se si önün de, mum lar, kan dil ler,
odun lar ve te zek ler le ey lem ya pan Tü -
ke ti ci yi Ko ru ma Der ne �i üye le ri hal k�,
te zek ya ka cak du ru ma gel me mek için
ör güt le ne rek mü ca de le et me ye ça ��r d�.
TÜ KO DER üye le ri, aç�k la ma n�n ar -
d�n dan Tak sim An� t�'na yü rü dü.

TÜ KO DER Ge nel Ba� ka n� �ük ran
Ero� lu, yap t� �� aç�k la ma da, elek trik ve
do �al ga za ya p� lan zam la r�n ar d�n dan
i� ne den ip li �e her �e ye zam
ge le ce �i ni vur gu la d�.

Ba kan la r�n zam lar la il -
gi li ger çek le ri halk tan sak -
la d�k la r� n� ifa de eden Ero� -
lu, elek trik da �� t� m� n�n
özel le� ti ril me siy le tü ke ti ci -
le rin özel �ir ket le rin kâr h�r -
s� na mah kum edil di �i ni ve
ya p� lan yan l�� an la� ma lar
so nu cun da da hal k�n dün ya -
n�n en pa ha l� elek trik ve do -
�al ga z� n� kul lan d� �� n� söy -

le di. Ge çen y�l dan bu ya na as ga ri üc re te
yüz de 9-10 ora n�n da zam ya p�l d� �� n�
an cak elek trik ve do �al ga za ya p� lan
zam m�n yüz de 70'i geç ti �i ni ha t�r la tan
Ero� lu, zam la r�n ya n�n da bir de ener ji
na kil hat la r�n da ki ka y�p ve ka çak la r�n
be del le ri nin tü ke ti ci le rin fa tu ra la r� na
yan s� t�l d� �� n�n al t� n� çiz di. Ero� lu, �öy le
de vam et ti: “Hü kü met, ha ber le� me miz -
den su yu mu za, elek tri �i miz den li man la -
r� m� za, ma den le ri miz den köp rü ve oto -
yol la r� m� za ka dar ka mu ya ait ol ma s� ge -
re ken her �e yi özel le� tir mek te dir. Tü ke -

ti ci ler pa ha l� l�k, i� siz lik,
eko no mik ve sos yal zor luk -
lar la mü ca de le eder ken ge ri
plan da ya p� lan la r�n far k� na
va ra ma mak ta, sü rek li gün -
dem de �i� ti ri le rek ka -
muoyunu me� gul edil mek -
te dir.” TÜ KO DER üye le ri
aç�k la ma n�n ar d�n dan yan -
la r�n da ge tir dik le ri te ze �i
ya ka rak Tak sim Mey da -
n�’nda ki Cum hu ri yet An� -
t�’na yü rü dü ler. 

Sa tış ve da ğıtım
nok ta la rı mız

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Numune Hastanesi Ba�hekimlik, FSMA
Hastanesi Ba�hekimlik, Kad›köy

Emniyet Müdürlü�ü, Fenerbahçe DDY
Lokali, SSK Bölge Müdürlü�ü,

Hasanpa�a Karakolu, Göztepe
Karakolu, Kad›köy Halk E�itim

Merkezi, Bostanc› Karakolu, Ruh ve
Sinir Hastal›klar› Hastanesi Erenköy,
Marmara Üniversitesi, Ac›badem,

Feneryolu, Erenköy , Bostanc› , Moda
,  Ko�uyolu, Kad›köy, Kriton Curi,

Merdivenköy, Suadiye, Caddebostan,
Osmana�a, ‹çerenköy, Bostanc›,

Sahray›cedid, Fenerbahçe, Gönüllü
Evleri,  Aysel-Abdullah Ö�ücü K›z

Yurdu, �ehit Polis Aileleri Derne�i,
Türkiye ‹�çi Emeklileri Derne�i,
Suadiye Gönüllüleri, Ko�uyolu

D›�bank Sitesi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

0216 366 04 23
� Fahrettin Kerim Gökay Vakf�

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

Yakas� �ubesi:           0216 336 11 32
� Puzzle Galeri:             0216 345 55 03
� Tarihçi Kitabevi: 0216 418 68 86
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Kadıköy’den Antep’e destek
CHP Kadıköy Gençlik Örgütü, bir süre önce

ba�lattıkları yardım kampanyasını 10 Ekim'de
tarihinde karde� ilçeleri olan �ehitkamil'in Battal

köyüne ula�tırdı. Bu yardım 3 derslikli Hakkı
Özmen �lkö�retim Okulu'nun 78 ö�rencisinin

yüzünü güldürdü. Sabah saatlerinde köye ula�an 7
ki�ilik gençlik örgütü, önce köy kahvesinde
köylülerle konu�tu.  Daha sonra ö�rencilerle

bulu�an ekip, çocuklara tek tek montlarını giydirip
çantalarını ve kırtasiye e�yalarını vererek onlarla

birlikte keyifli saatler ya�adı. Kadıköy Gençlik
Örgütü Ba�kanı Tuncay Öztürk, “Bizler Gençlik

Örgütü olarak bu i�in öncüsü olmakla gurur
duyuyoruz. Kadıköy'den yakla�ık olarak 1100
kilometre uzakta olan ö�rencilerin e�itimine

destek vermek  bizi çok memnun etti. Umuyoruz
ki bu hareketimiz di�er ilçe ve il örgütlerimize
örnek te�kil eder. Ulu önder Mustafa Kemal

Atatürk'ün belirtti�i gibi ‘Hayatta en hakiki mür�it
ilimdir’ diyerek bu yolda bize destek veren

Kadıköy �lçe Ba�kanımız Türer Ercan'a,
Gaziantep'te bize yardımcı olan CHP �ehitkamil

�lçe Ba�kanlı�ı'na ve Halil Atlı'ya te�ekkür
ediyoruz” dedi.

TÜ KO DER:‘Bu zam lar
te zek yak tı rır’

‘Bu zam lar
te zek yak tı rır’

‘Bu zam lar
te zek yak tı rır’

‘Bu zam lar
te zek yak tı rır’

‘Bu zam lar
te zek yak tı rır’

‘Bu zam lar
te zek yak tı rır’

Fo to� raf lar:
Et kin Ha ber Ajan sı

(ET HA)

Mumlar, tezekler
ve kandillerle
do�algaz ve

elektri�e yapılan
zamları protesto
eden TÜKODER
üyeleri, zamların
halkı so�u�a ve

karanlı�a mahkûm
edece�ini söyledi.
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KADIKÖY Belediyesi Müzik Gönüllüleri ev
sahipli�inde  “Be� Ses Be� Saz” Türk
Müzi�i Konserlerinin ilki, 11 Ekim 2011

Salı ak�amı Caddebostan Kültür
Merkezi’nde gerçekle�tirildi. 

Yapım ve yönetimi Nesibe Müsevito�lu
tarafından yapılan programda, �ef Hayri
Pek�en yönetiminde Kadıköy Belediyesi

Suzidil ve Lalezar Türk Müzi�i
Korolarından Fato� Gündüz, Filiz

Ustao�lu, Ayhan Tunçbilek, Mine Tükeler
ile Sitare Giley Türk Sanat Müzi�inin
sevilen eserlerinden olu�an bir solo

konser verdiler. 
Solistlere TRT’den tanıdı�ımız ünlü saz

sanatçıları Talat Er, Göksel Kabacı,
Devrim Ekiz, Gürcan Yaman ve Bürkan

Yüceler e�lik etti. �zleyicilerin büyük
be�enisini kazanan programa; Atilla

Yelken, Seda Gökbakar, Bestekar Amir
Ate�, söz yazarı Sami Derintuna, ses
sanatçısı Nihal Arda gibi çok sayıda

tanınmı� sanatçı da konuk olarak katıldı.

Kadıköy Belediyesi Gönüllü
E�itim ve Danı�ma Merkezi

Yönetim Kurulu Üyesi ve Kültür-
Sanat sorumlusu Nesibe
Müsevito�lu yaptı�ı açılı�
konu�masında; “Kadıköy

Belediyesi bünyesindeki 65 Türk
Sanat Müzi�i Korosu bulunmakta. Bu

korolarda de�erli koro �eflerimiz
kültürümüzün bir parçası olan öz

müzi�imizi halkımıza ö�retiyorlar. �zleyici
olarak katıldı�ım birçok konserde,

profesyonel ses sanatçılarına e�de�er
olabilecek güzel sesler dinledim. Bu güzel

sesleri daha geni� kitlelere nasıl
duyurabilirim diye dü�ündüm ve ‘Be� Ses

Be� Saz’ konserlerini planladım.

Koristlerimiz ve �eflerimiz de konuya
sıcak bakınca, kendili�inden program
olu�tu. Halkımız da bu ilk konserimize

gördü�ünüz gibi büyük ilgi gösterdi. Bu da
Türk Müzi�ine halkımızın ne kadar çok ilgi

gösterdi�inin göstergesiydi. Sizler ilgi
gösterdi�iniz sürece bu konserlerimize

devam edece�iz” dedi. Gecenin solistleri
gecede ilk kez özel bir konser vermenin
heyecanını ya�ıyorlardı. Koro �efi Hayri

Pek�en’in salonda dinleyici olarak

bulunması, solistlerin heyecanlarına
heyecan katıyordu. �zleyenlerin

be�enilerini ifade eden co�kulu alkı�ları
solistlere büyük moral kazandırdı. Koro
�efi ve TRT Sanatçısı Hayri Pek�en de

gecede mini bir konser verdi. Son olarak
Hayri Pek�en ve be� solistin birlikte

söyledikleri �arkılara izleyiciler de katıldılar
ve büyük bir koro olu�turdular. Konser

Nesibe Müsevito�lu’nun solistlere
te�ekkür ve çiçek sunumu ile sona erdi.
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AF R� KA ke li me ola rak her ad� an�l d� ��n da ak l� -
m� za ge tir dik le riy le zih ni mi zin bi ze oy na d� �� çok gü -
zel bir oyu nun par ça s� ola bi lir. Ki mi le ri miz Af ri ka’y�
do �al ya �am, Se ren ge ti, ku rak l�k, yar d�m, �rk ç� l�k,
AIDS, Nel son Man de la öz gür lük mü ca de le si ve Bir -
le� mi� Mil let ler gi bi ke li me ler le an�m sa ya bi lir. Ki mi -
miz ise ger çek ten Af ri ka’y� ya �a m�� ola bi lir. Ma car
bir ar ka da ��m böl ge yi ba na an la t�r ken �öy le de mi� -
ti. “Hiç an la ya ma d� ��m bir ko nu var d�, elek trik le ri
yok tu ve her ke sin dük kâ n� n�n ka p� s�n da bir je ne ra -
tör ça l� �� yor du, ne den 4 ç� k�� l� bir je na ra tö rün gü cü -
nü pay la� m� yor lar me rak et mi� tim. On la ra sor du -
�um da, ‘Be nim je ne ra tö rüm ne den pay la �a y�m ki!’
de mi� ler di.”

Af ri ka de nin ce be nim ak l� ma bir lik ke li me si ge li -
yor, bel ki de bu hi kâ ye den ka lan bir al g�…

Ju li an Thopm son isim li Ame ri ka l� bir kü rek çi
1991 y� l�n da Gü ney Af ri ka’n�n Kha ye lits ha ken ti ni zi -
ya re tin den son ra bir ka rar ve rir. Ya pa ca �� �u dur

“Böl ge de ki in san la r�n ha ya t� n� spor ile de �i� tir -
mek…” Bu ka ra r� n�n ar d�n dan SCO RE isim li ku ru lu -
�u, Af ri ka’da ku rar.

SCO RE, ço cuk lar ve genç ler için de �er li be ce -
ri ler ve f�r sat lar da ba �a r� sa� la mak için, spo ru araç
ola rak kul lan ma y� se çen bir olu �um. Spor ile ya �a -
nan dö nü �ü mün, ka t� l�m c� la r�n hem ken di le ri ne hem
de çev re le ri ne kat k� da bu lun ma s� n�n yo lu nu aç� yor.
Bu il ke söz ile yo la ç� kan SCO RE’un öze ti ise �u 7
ke li me de sak l�: dö nü �üm, çe �it li lik, do� ru luk, e� len -
ce, ka li te, il ham ve ino vas yon.

SCO RE bir sos yal ta sa r�m ba� l� �� ola rak ço cuk
ve genç le rin ya n�n da, Af ri ka için çok de �er li olan ka -
d�n ve k�z ço cuk la r� n�, k�r sal ke sim le ri, ulus lar ara -
s� gö nül lü le ri, ta sa r�m or tak la r� n� gö -
ze te rek yol al� yor. �l ke söz çer -
çe ve sin de ki te mel ba� l�k la r�
ise, ça l�� ma ya ne den
SCO RE ad� ve ril di �i ni
aç�k l�k la an la t� yor. Ku -
ru lu�, ya �am ve li der -
lik va s�f la r�n da e�i tim,
genç lik ve ko min ler
için spor ak ti vi te le ri,
spor va s� ta s�y la hal ka
ken di için de or ga ni ze
ola bil me ye ti si ni sa� la ma
ve spo ru bir ge li �im ara c�
ola rak kul lan ma yol la r� n� uy gu -
la ma ya al� yor.

SCO RE gi ri �i min de Avus tral ya, Avus tur -
ya, Bel çi ka, Ka na da, Es ton ya, Fin lan di ya, Fran sa,
Hol lan da, Tan zan ya, �n gil te re, Ame ri ka Bir le �ik Dev -
let le ri, Zam bi ya ve Zim bab ve gi bi 22 ül ke den gö nül -
lü ler var. Olu �um 20’nin üze rin de fark l� spor da l�n da
ça l�� ma ya p� yor. Af ri ka’da ki 4 ay r� eya let te, 45’in

üze rin de çok amaç l� spor ala n� ya rat m�� du rum -
da. Zim bab ve’de spor ve oyun
alan la r� ko mis yo nu na, spor gö -
nül lü le ri prog ra m� için des tek
sa� l� yor. Su ri nam ve Nam bi -
ya’da ise gö nül lü spor pro je le ri
yü rü tü yor. �u an da ise Nam bi ya
ve Zam bi ya’da hü kü met le riy le or -
tak SCO RE prog ram la r� ge li� ti ri -
yor.

SCO RE Prog ram la r� 3 ana ba� l�k ta s� ra la n� yor:
� Cup of He re os (Kah ra man lar Ku pa sı)
Prog ram spor ak ti vi te le ri ni, ka t� l�m c� la r�n ya �am

ve li der lik be ce ri le rin de ka pa si te ge li� tir me ye yö -
ne lik sü reç ler ha li ne ge ti ri yor. Ya p� lan

ya r�� ma lar da, spor ak ti vi te si
için de ki ve d� ��n da ki tüm

ba sa mak lar üze rin den
pu an ve ri li yor. Ha liy le
ça l�� ma bir spor bi le -
�e ni ola rak; spor, kül -
tü rel de �er ve top -
lum hiz me ti ba� l�k la -
r� n� i� li yor.

� Gö nül lü Ba� lı -
lı �ı Prog ra mı (VIP)

VIP Prog ra m�, spor
gö nül lü le ri ni çok de �er li bi -

rey ler ola rak ta n�m la ma y�
amaç l� yor. Gö nül lü le rin, SCO RE li -

der lik ska la s�n da, ta n�m lan m�� bir se vi ye de
ye ter li lik ka zan ma s� na ara c� olu yor. Ka t� l�m c� lar,
prog ram içe ri si ne da hil ol duk la r� her ba� l�k ta bi rey -
sel de �er le ri ne ve ye te nek le ri ne ek özel lik ler ka za n� -
yor lar. VIP ka t� l�m c� la r�, prog ram dan ç� k�n ca böl ge
için önem li bir kay nak, bir çok spor ak ti vi te si ni yü rü -

te bi le cek bi rer li der ve de ini si ya tif
alan, ken di halk la r� için fay da sa� -
la yan bi rey ler olu yor lar.

� Ya �a yan Spor
SCO RE bün ye sin de uzun

va de de top lum da ge li� me ya ra -
tan bir prog ram. Prog ra m�n

oda ��n da ka t� l�m c� l� �� ar t�r ma, spor da ka pa si te
ge li� tir me, li der lik ve ya �am be ce ri le ri dö nü �ü mü
bu lu nu yor. Prog ram, sür dü rü le bi lir spor tif ak ti vi te le -
ri, spor tif ku ru lu� lar ara s�n da ulus larara s� bir a� ku -
ru lu mu nu ve do� ru dan ya da do lay l� spor içe rik li
ba� l�k lar da ya p� lan fa ali yet le ri kap s� yor.

NA SIL GÖ NÜL LÜ OLU RUM?
SCO RE’a he nüz Tür ki ye’den ka t� l�m ol ma m��,

an cak spor ile il gi liy se niz ve iyi or ga ni ze ol mu� ulus -
la ra ra s� bir pro je de yer al mak is ti yor sa n�z de �er len -
di re bi lir si niz. 6 ay l�k ya da ter ci hen 1 y�l l�k bir sü reç -
te SCO RE gö nül lü sü ola bi li yor su nuz. Kat �l�m için bir
harç ödü yor su nuz, ba z� gö nül lü ler ye te nek le ri do� -
rul tu sun da SCO RE ta ra f�n dan fi nan sal do� rul tu da
des tek le ni yor. Ba� vu ru nuz da re fe rans gös ter me niz
de ge rek li, ar d�n dan si zin le in ter net üze rin den ya da
ken di ül ke niz de kar �� l�k l� gö rü� me ya p� l� yor. E�er
gö rü� me niz olum lu ge çer se,  si zi ön or yan tas yon,
ge nel or yan tas yon ve spe si fik ko nu da or yan tas yon
ba� l�k la r�n da 3 prog ra m� na da hil edi yor lar. 

Ca pe Town’da ger çek le �en bu ça l�� ma la r�n ar -
d�n dan ulus la ra ra s� bir gö nül lü ola rak sü re ci ta mam -
l� yor su nuz. 

Gö rü len o ki, SCO RE bir yar d�m ku ru lu �u de �il,
SCO RE dö nü �üm ya pan, top lum sal al g� y� ye ni le yen
bir olu �um. Bel ki de bu yüz den he nüz bi zim ül ke -
miz den ba� vu ru al ma m�� ola bi lir…

Dö nü �ü me gö nül lü olan lar için se, yol aç�k.
www.sco re.org.za

Afrika’da sayı
yapmaya ne dersiniz?

SOSYAL
TASARIM
GÜNCESİ
Ser can DUY GAN
ser can@ia ma fact.org

KADIKÖY BELEDİYESİ
GÖNÜLLÜLERİ

HAFTALIK ETK�NL�K PROGRAMI
Ba�vuru Tel: 0216 - 346 57 57  21 EK�M – 30 EK�M 2011

KONFERANS, SEM‹NER, SÖYLE�‹ ve PANEL

SOHBET VE TANI�MA
TOPLANTISI

Alzheimer Derne�i ��birli�i
ile Sal� Alzheimer Derne�i

Çay Saati Toplant�s�
Konu�mac�: Uzm. Psk. Dan.

Ay�e ÖZALKU� �AH�N
Tarih: 25 Ekim 2011 Sal�

Saat: 14.00
Yer: Halis Kurtça
Kültür Merkezi
Düzenleyen:

Merdivenköy Gönüllüleri   
�Ç�M�ZDEK�

CUMHUR�YET
Cumhuriyet Sohbet

Toplant�s� 
Tarih: 25 Ekim 2011 Sal�

Saat: 14.00
Yer: Moda Gönüllü Evi

Düzenleyen: Moda
Gönüllüleri   

GÖNÜLLÜLÜK-S�V�L
TOPLUM KURULU�LARI 
Konu�mac�:  Serap ÖREN -

Kad�köy Kent Konseyi
Kad�n Meclisi

Tarih: 26 Ekim 2011
Çar�amba
Saat:11.00

Yer: Kad�köy Belediyesi
Gönüllü E�itim ve Dan��ma

Merkezi Binas� 3.kat
Düzenleyen: Zühtüpa�a

Gönüllüleri   
NLP SOHBETLER� 

Konu�mac�: NLP Uzman ve
E�itmeni Cengiz EREN

Tarih: 26 Ekim 2011
Çar�amba
Saat: 14.00

Yer: Fenerbahçe Mah.
Gönüllü Evi

Düzenleyen: Fenerbahçe
Mah.  Gönüllüleri     

�LET���MLE
MOT�VASYON

Konu�mac�: Diksiyon Ö�rt.
Asl�han GÖKÇEN

Tarih: 27 Ekim 2011
Per�embe
Saat: 14.00

Yer: Fenerbahçe Mah.
Gönüllü Evi

Düzenleyen: Fenerbahçe
Mah.  Gönüllüleri 
KÜLTÜR SANAT

ATATÜRK'ÜN
ÖZDEY��LER�,
FOTO�RAF VE

KAL�GRAF� SERG�S�
Sergi Süresi:

25 Ekim-19 Kas�m
Aç�l��: 25 Ekim 2011
Aç�l�� Saati: 15.00

Yer: 19 May�s Kültür

Merkezi
Düzenleyen: Göztepe

Gönüllüleri 
SA�LIK

DO�RU BESLENME,
D�YET VE SPOR

Konu�mac�: Diyetisyen
Ay�e ALANYALI

Tarih: 27 Ekim 2011
Per�embe
Saat: 15.00

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

Gönüllüleri   
SOSYAL

CUMHUR�YET BAYRAMI
���R OKUMA YARI�MASI

(�lkö�retim 3,4,5. S�n�f
ö�rencilerinin kat�laca��
“Atatürk ve Cumhuriyet”

konulu �iir okuma
yar��mas�) 

Tarih: 27 Ekim 2011
Per�embe
Saat: 13.00

Yer: Caddebostan Kültür
Merkezi A Salonu

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

Proje Koord. Asuman
ERMURAT

KADIKÖYLÜLER 84.
YILINDA NUTUK �LE

BULU�UYOR
Tarihler ve Saatler: 
� 22 Ekim 2011

Cumartesi/Kozyata�� Kültür
Merkezi Konferans

Salonu/Saat: 09.30-16.30
� 23 Ekim 2011

Pazar/Halis Kurtça Kültür
Merkezi/Saat: 09.30-16.30

� 24 Ekim 2011
Pazartesi/Caddebostan
Kültür Merkezi Küçük

Salon/Saat: 09.30-16.30
� 25 Ekim 2011 Sal�/Bar��

Manço Kültür Merkezi/Saat:
09.30-16.30

� 26 Ekim 2011
Çar�amba/Ko�uyolu

Mahalle Evi/Saat: 09.30-
16.30

� 27 Ekim 2011
Per�embe/19 May�s Kültür
Merkezi/Saat: 13.30-16.00

Düzenleyen: Göztepe
Gönüllüleri.         

GEZ�
KAPADOKYA

Tarih: 21 Ekim 2011 Cuma
Hareket Saati: 22.00

Yer: Sahray�cedit
23 Nisan Park�
Düzenleyen:

Sahray�cedit Gönüllüleri 

KADIKÖY Belediyesi Osmana�a Gönüllü
Evi’nde sabah sporu yapan gönüllüler,
spor hocaları Volkan Budaksal’ın da

katılımıyla sabah kahvaltısında
bulu�tular. 1 Ekim Cumartesi günü

yapılan kahvaltıya Osmana�a
Gönüllüleri’nin ilgisi büyüktü.

T.C.
KADIKÖY BELED�YES�

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

Konferans
AMER�KA'DA TÜRKLER

VE TÜRK-AMER�KALILAR
YÜKSEL OKTAY

22 Ekim  Cumartesi  Saat: 16.30-18.30

Amerika’ya Türklerin ilk defa ne zaman gitmi�
olduklar� hakk�nda baz� bilgilerin olmas�na ra�men,

kesin bir tarih vermek kolay de�il. �lk gidenlerin
ço�unun Osmanl� �emsiyesi alt�ndaki milletlerden

olduklar� bilinmektedir.

Amerika’daki ilk Türklerin öyküsü, birkaç seneden
beri gün �����na ç�kar�lmaktad�r. Buna göre, 1860-

1921 aras� Osmanl�’dan 1.2 milyon göçmen
Amerika’ya do�ru yola koyulmu�lard�r. Bunlardan

200 bini Türk ve Müslüman olan göçmen,
vatanlar�na geri dönmü�lerdir. 1895 y�l�nda,

�ikago’da yap�lan Dünya fuar�na kat�lmak için
gelen Türklerin baz�lar� geri dönmemi� ve

Amerika’daki ilk Türk kolonisini olu�turmu�lard�r.
Gelen Türklerin ço�u Massachusetts, Indiana,

Pennsylvania ve Michigan gibi eyaletlere
yerle�mi�lerdir.

Bugün Amerika’da,Türk-Amerikan Asamblesi’nin
verdi�i bilgilere göre, 500.000 Türk ya�amaktad�r.

Bunlar�n aras�nda Türkiye’den göç edenlerle
beraber Türki diye adland�r�lan Turki

Cumhuriyetlerden gidenlerde dahildir ve aralar�nda
çok ba�ar�l� olanlar vard�r.

Geçenlerde, 100.000 Türk’ün kat�ld��� bir ankette,
çe�itli bran�lardan 18 ki�i, “Alt�n Türk” olarak

seçilmi�lerdir. Bunlar�n ba��nda, önemli ve uluslar
aras� bir �irketin CEO’SU, Tarsus Amerikan Lisesi

mezunu Muhtar Kent vard�r.

Bu konferans’�n gayesi Türklerin Amerika’ya
göçünün k�sa hikâyesini ve bugünkü çal��malar�n�

anlatmaktad�r.

NOT: Konferans salonumuz 60 ki�ilik olup,
koltuklarımız numaralanmı�tır. 

Yer numarası fi�lerinizi en erken konferans
zamanından 1 saat önce alabilirsiniz.

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

MERKEZ�
Bayar Caddesi Yeniyol Sokak No:10 KOZYATA�I

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

www.19mayis.gen.tr

‘Be� Ses Be� Saz Konseri’,
Türk Sanat Müzi�i’ne yeni

solistler kazandırmaya
devam ediyor. 

CKM’de özel konser

● Gökçe UYGUN

Ka d� köy lü ö� ren ci Ali ye Bih ter Gü -
nal'�n, ar ka da �� Me li sa Tok mak ile
bir lik te ha z�r la d� �� “bal” pro je si, Av -

ru pa Bir li �i Genç Bi lim Adam la r� Ya r�� ma -
s�'nda Onur Ödü lü ka zan d�.

Türk E�i tim Vak f� �nanç Tür ke� Özel Li -
se si (TE V� TÖL) li se 2. s� n�f ö� ren ci le ri Ali ye
Bih ter Gü nal ve Me li sa Tok mak’�n ba �a r� hi -
kâ ye si yap t�k la r� bir ara� t�r ma pro je siy le ba� -
la d�. Fi zik ö� ret men le ri Me ral U�ur lu ön der li -
�in de “Fark l� Bal la r�n Op tik sel Ak ti vi te le ri nin
De ney sel Yön tem ler le �n ce len me si” pro je si ni
ya pan Gü nal ve Tok mak, bu pro je ile ba la ka -
t� lan �e ke rin ko lay ca tes pit edi le bil me si ni sa� -

la d� lar. Ö� ren ci le rin bu pro je si, TÜ B� TAK
Or ta ö� re tim Ö� ren ci le ri Ara s� Ara� t�r ma Pro -
je le ri Ya r�� ma s�’nda uy gu la ma l� fi zik da l�n da
Tür ki ye bi rin ci si se çil di. Da ha son ra An ka -
ra’da ya p� lan fi nal ya r�� ma s�n da da Tür ki ye
bi rin ci si se çi len pro je, TÜ B� TAK ta ra f�n dan
Av ru pa'n�n en pres tij li bi lim ya r�� ma la r�n dan
bi ri olan 23. Av ru pa Bir li �i Genç Bi -
lim Adam la r� Ya r�� ma s�’nda
Tür ki ye ad� na ya r�� mak
üze re aday gös te ril di.
Geç ti �i miz ay so nu
Fin lan di ya'n�n ba� -
ken ti Hel sin ki'de
ger çek le� ti ri len
ya r�� ma da Tür ki -
ye’yi tem sil eden
Gü nal ve Tok mak,
bal pro je siy le Jü ri
Onur Ödü lü'ne de �er gö -
rül dü ler. 
� ‘B� L�M E� LEN CE L� D�R’

Ga ze te Ka d� köy'ün so ru la r� n� ya n�t la yan
Ka d� köy lü Ali ye Bih ter Gü nal, pro je yi �öy le
an lat t�; “Pro je miz; bal ör nek le ri nin la ze ri dön -
dür me aç� s� n� tes pit ede rek sal g� ve nek tar bal -
la r� ara s�n da ki ile do �al ve i� len mi� bal lar ara -
s�n da ki far k� be lir le me yi amaç l� yor. Pro je yi
ha z�r lar ken her gün tü ket ti �i miz bir be sin hak -
k�n da bil gi edin me nin ya n� s� ra ye di �i miz �ey -
le rin do �al l� �� n� na s�l test ede bi le ce �i miz ko -
nu sun da fi kir sa hi bi ol duk ki bu ba l� seç me mi -
zin bi ze bir ge ti ri siy di.” 

Tür ki ye'yi Fin lan di ya'da tem sil et me nin
öz gü ven le ri ni art t�r d� �� n� vur gu la yan Gü nal,
“Ay r� ca da ha fark l� pro je ler ya pa bi le ce �i mi zi
ve bi lim le il gi len me ye de vam ede bi le ce �i mi zi

gös ter di. Ulus la ra ra s� bir ya r�� ma da 38 fark l�
ül ke den ö� ren ciy le ay n� or ta m� pay la� mak bi -
zim için e�i tim ha ya t� m�z da de �e ri ta rif edi le -
me ye cek ka dar önem li bir ad�m d�. Bir pro je
ha z�r la ma sü re cin de har ca nan emek ve za ma -
n� dü �ü nür sek, 87 pro je ara s�n da bi zim pro je -
mi ze gös te ri len il gi, bi zim için en gü zel ödül -

dü. Bi zi ge li� ti ren �e yin so nuç de �il
sü reç ol du �u na ina n� yo rum.

Ta bii ki bir ödül ka zan -
mak, ver di �i miz eme -

�in ve yap t� �� m�z
ça l�� ma la r�n so nu -
cun da tak dir edil -
mek bi zi çok
mut lu et ti” de di.
Gü nal, pro je part -

ne ri Me li sa Tok -
mak için de “Me li sa,

bir in sa n�n bir lik te ça l� -
�a bi le ce �i en iyi pro je part -

ne ri... Me ral Ha n�m ve Me li sa ol -
ma dan bu ka dar gü zel bir pro je yi or ta ya ç� ka -
ra maz d�m. Uyum lu ve ya ra t� c� bir grup tuk”'
yo ru mu nu yap t�. “Bi lim her za man be nim için
e� len ce li bir il gi ala n�y d�” di yen Ali ye Bih tar
Gü nal, ge le ce �e yö ne lik plan la r� n� da �u söz -
ler le an lat t�: “Bu pro je den ön ce de bi lim le il gi -
le ni yor duk ve bu pro je sü re ci nin bi ze kat t�k la -
r�y la ö� ren dik le ri mi ze her ge çen gün ye ni �ey -
ler ek le ye rek ça l�� ma ya de vam ede ce �iz. Ken -
dim için ya pa bi le ce �im en fay da l� i� her ge çen
gün ye ni �ey ler ö� ren mek ve ara� t�r mak sa n� -
r�m. Üni ver si te de Elek trik-Elek tro nik Mü hen -
dis li �i oku mak ve e�er ka ra r�m de �i� mez se
aka de mis yen ola rak ça l�� ma ya de vam et mek
is ti yo rum.”

Arkada�ı Melisa Tokmak ile birlikte yaptı�ı ‘bal
projesi’ ile Avrupa Birli�i’nden ödül kazanan

Kadıköylü ö�renci Aliye Bihtar Günal, ‘Bu ödül,
bilim alanında çalı�maya devam etmemiz için

te�vik edici basamaklardan biri oldu’ dedi.

Tıp camiasının ve Kadıköy’ün sevilen
simalarından Haydarpa�a Numune E�itim ve

Ara�tırma Hastanesi Ba�hekimi Prof. Dr.
Turhan Ça�kurlu’yu, Giresun �ebinkarahisarlılar
Derne�i makamında ziyaret etti. Türkiye’nin ve

Avrupa’nın sayılı sa�lık merkezlerinden olan
Haydarpa�a Numune E�itim ve Ara�tırma

Hastanesi’nin ba�ında oldu�u süre zarfında
hastanenin ça�ın gereklerine uygun �ekilde
geli�iminde önemli katkıları olan Prof. Dr.
Ça�kurlu ile bir süre görü�en ve Derne�in

sa�lık çalı�maları hakkında tavsiyeler de alan
Giresun �ebinkarahisarlılar Derne�i Ba�kanı
Yücel Kısa ile Derne�in Sa�lıktan Sorumlu

Ba�kan Yardımcısı Ahmet Gedik, ziyaretin çok
sevdikleri ve saydıkları Ça�kurlu’ya nezaket

ziyareti niteli�inde oldu�unu, sa�lık çalı�maları
konusunda da kendisinden tavsiyeler aldıklarını

belirttiler. Gazete Kadıköy’ün de takip etti�i
ziyaret sırasında Prof. Dr. Turhan Ça�kurlu
�stanbul’a önümüzdeki günlerde önemli bir

müjde vermeye hazırlandıklarını açıklayarak, bu
geli�meyi Gazete Kadıköy aracılı�ıyla toplumla

payla�acaklarını da ifade etti.

Ba�hekim
Ça�kurlu’ya

ZiYARET

Gönüllüler kahvalt�da bulu�tu

Kadıköylü öğrencinin Avrupa’daki
BAŞARISI...

KADIKOY-4:Layout 1  10/20/11  12:05 PM  Page 1



Dün ya n�n ön de ge len li der le ri nin hal ka ken -
di le ri ni an lat mak için kul lan d� �� mec ra la r�n
ba ��n da ar t�k in ter net ge li yor. Bu gün bir çok

li de rin Fa ce bo ok ve Twit ter he sap la r�, bin ler ce ki �i ta -
ra f�n dan ta kip edi li yor. Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se -
la mi Öz türk he nüz sos yal med ya da ye ri ni al ma sa da
�ah si in ter net si te si ile Ka d� köy lü le re hi tap edi yor. 

www.se la mi oz turk.com ad re sin de Ba� kan Öz -
türk, hem ken di ni hem Ka d� köy Be le di ye si'ni de tay l�
ola rak ta n� t� yor. “29 Mart 2009'da ne de mi� tik ha t�r l� -
yor mu su nuz?” so ru su ile aç� lan si te de, Öz türk'ün se -
çim den ön ce söz ver di �i ic ra at la r� ve yap t�k la r�  s� -
ralan� yor. Dep rem den sa� l� �a, çev re den spo ra, e�i tim -
den kül tü re dek pek çok alan da ki ça l�� ma la r�n de tay l�
bil gi ler le an la t�l d� �� si te de, bu ya z� lar vi de olar ve fo -
to� raf lar la gör sel ola rak da süs le ni yor. Si te nin, gün cel
ha ber ler bö lü mün de ise son ha ber ler, ge li� me ler, du yu -
ru lar, et kin lik ler bu lu nu yor. 

Ba� kan Öz türk'ün öz geç mi �i ve re sim le ri nin de yer
al d� �� si te de, Öz türk'e is tek ve öne ri le ri on li ne bir form
ara c� l� ��y la ilet mek müm kün

� TE �EK KÜR LER KA DI KÖY
Si te de Ba� kan Öz türk, “Te �ek kür ler Ka d� köy”

ba� l� �� al t�n da Ka d� köy lü le re �öy le ses le ni yor:
“Si zin kat k� n�z ve de �er li des tek le ri niz le sür -

dür dü �ü müz sos yal pro je ler ve ça� da� be le di ye ci -
lik hiz met le ri mi zin ikin ci y� l� n� 29 Mart 2011'de
ta mam la d�k. Ye ni dö nem de Ka d� köy Be le di ye mi -
zin viz yo nu nu be lir ler ken ken di mi ze �u he de fi
koy mu� tuk; 2010’lu y�l lar da ki Ka d� köy’ü ye �il ve
te miz çev re siy le, için de sa� l�k l� ve mut lu in san la -
r�n ya �a d� �� bir Av ru pa Ken ti yap mak. 1 Mart
2010 ta ri hin de Mec lis Ka ra r�y la al d� �� m�z Ka d� -

köy s� n�r la r� için de çev re ye za rar ve ren plas tik tor -
ba la r�n kul la n� m� n�n ya sak lan ma s� ve bun la r�n ye -
ri ne bez tor ba ve çev re dos tu ürün ler kul la n�l ma s�
ka ra r� m�z da dün ya m� z�n ge le ce �i ne yap t� �� m�z
do� ru bir ya t� r�m d�. Ka d� köy lü le rin bü yük des tek
ve re rek k� sa sü re de uy gu la ma ya koy du �u bu
önem li ka ra r�n di �er be le di ye ler ta ra f�n dan da uy -
gu lan ma s�, Ka d� köy lü le rin her ko nu da ol du �u gi bi
çev re ko nu sun da da ön cü ol du �u nu bir kez da ha
or ta ya koy du. Siz de �er li Ka d� köy lü le re bu ko nu -

da bi ze des tek ol du �u nuz için bir kez da ha te �ek -
kür edi yo rum. Siz le rin des te �i ve gü ve ni ile ç�k t� -
�� m�z ça� da� l�k yol cu lu �u muz, dün ya da ki ge li� -
me le ri ya k�n dan ta kip eden, her za man öne ri le ri ve
ele� ti ri le riy le be le di ye si ni bir ad�m ile ri ye ta �� yan
Ka d� köy lü le rin la y�k ol du �u bir Av ru pa Ken ti ya -
rat mak için de vam edi yor. Ye �il ve sa� l�k l� bir
Çev re, en gel li ler için ha ya t� ko lay la� t� r� c� pro je le -
ri miz ve ye ni sos yal pro je le ri mi zi siz de �er li Ka d� -
köy lü ler le pay la� ma ya de vam ede ce �iz.”
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● GECE GÜNE�� 
■ Karin Karaka�lı
■ Resimleyen: �irin Da�tekin Yenen
Editör: Mine Soysal
■ Günı�ı�ı Kitaplı�ı
�ki karde�in sevgi dolu, baharat kokulu
öyküsü!

Ça�da� edebiyat�m�z�n genç
kalemlerinden Karin Karaka�l�, sevilen
gençlik roman� Ay Denizle
Bulu�unca’n�n ard�ndan ilk kez
küçükler için yazd�. Editörlü�ünü Mine
Soysal’�n yapt��� kitap, illüstratör �irin
Da�tekin Yenen’in renkli resimleriyle
bezeli.

�ki karde�in s�cac�k
sohbetlerine tan�kl�k eden
öykü, anas�n�f�na giden
ve s�n�rs�z bir hayal

gücüne sahip
küçük Arda’n�n,
ablas� Arya’n�n
sabr�n�
s�narcas�na
s�ralad��� bitmez
sorular�yla
renkleniyor. Okur,
hem Arda’n�n
sorular�na
yeti�meye hem de
oyunlar�na zaman
ay�rmaya çal��an
Arya’n�n haline, akl�ndan
geçenlere ve Arda’n�n
yarat�c� do�as�na gülümserken;
kitab�n yüceltti�i “karde�ler aras�
ileti�im” ve “aile içi uyum”
kavramlar� üzerine dü�ünüyor.
Kitap, karde�lik, aile, co�rafya,
Hindistan, Ay, M�s�r Çar��s�, hayal
gücü, sorumluluk ve oyun
temalar�n� 8-10 ya� aras�
çocuklar�n rahatl�kla anlayabilece�i
bir �ekilde i�liyor. Renkli resimli, 92

sayfal�k kitap, �irin Da�tekin Yenen’in
dü�leri zenginle�tiren desenleriyle
ça�da� çocuk edebiyat�n�n
unutulmazlar� aras�nda yerini almaya
aday…

Arda için Güne�, geceleri de
ç�kabilir. Hindistan’�n as�l ad� neden
“Hindisyan” olmas�n? Baharatlarla
yap�lan iksirler, Ay’daki dinozorlara iyi
gelebilir. Bir gün birileri Ay’� çalabilir ve
geri getirmeyebilir. Ö�retmen anneleri,
onlar dururken neden ba�ka
çocuklar�n s�n�f�na giriyor?.. Arda’n�n
hayal gücünün de, sorular�n�n da sonu

yok! Ama ablas� Arya yan�nda
olmasa, ne bu sorular�

sorman�n ne de cevaplar
araman�n keyfi kal�r! Ya

Arya? Bunca soruya
cevap yeti�tirmek,
Arda’n�n ablas� olmak
kolay m�?..

1972’de �stanbul’da
do�an Karin Karaka�l�,
Bo�aziçi Üniversitesi
Yabanc� Diller Yüksek
Okulu Mütercim
Tercümanl�k Bölümü’nü

bitirdi. Agos
gazetesinde çal��t�. Can

K�r�klar� (2002) ve Ba�ka
Dillerin �ark�s� (1999) adl�

öykü kitaplar�n�n yan� s�ra
Müsait Bir Yerde �nebilir Miyim?

(2005, roman), Cumba (2008, deneme)
ve Benim Gönlüm Gümü� (2009, �iir)
adl� kitaplar� yay�mland�. Gençlik
Kitabevi Öykü Yar��mas�’nda 1994’te
üçüncülük, 1995’te birincilik kazand�;
1998 Ya�ar Nabi Nay�r Gençlik
Ödülü’ne de�er görüldü. �lk kez
1997’de yay�mlanan, daha sonra
Gün����� Kitapl���’n�n bütünüyle
gözden geçirerek yeniden yay�mlad���

gençlik roman� Ay Denizle Bulu�unca
(1. bask�: 2008, 3.bask�: 2011) yazar�n
ilk kitab�d�r. �stanbul’da ya�ayan yazar,
Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim
Bölümü’nde ö�retim görevlisidir.

�llüstratör �irin Da�tekin Yenen,
1972’de �stanbul’da do�du. Mimar
Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi Sahne ve Kostüm Tasar�m
Bölümü’nden 1995’te mezun oldu.
Dekoratör olarak çal��t��� �stanbul
Devlet Tiyatrosu’nun A�k Sözleri ve
Kuzguncuk Türküsü oyunlar�ndaki
giysi tasar�mlar�yla, 2010’da Afife Jale
Ödülü’ne En Ba�ar�l� Giysi Tasar�mc�s�
dal�nda de�er görüldü. Çocuk kitaplar�
da resimleyen Yenen, e�iyle birlikte
�stanbul’da ya��yor.

KÖ�ES�K�TAP
Hazırlayan: Ula� YILMAZ

ulas1980@gmail.com

Ba�kan Selami Öztürk,
‘www.selamiozturk.com’ adresli
internet sitesinde hem kendisini

hem Kadıköy Belediyesi'ni detaylı
olarak anlatıyor.

SER� �LANLAR 
267136 sicil no’lu ve 536345 makbuz no’lu, MUSTAFA AKDO�AN’a

ait 152.00 TL’lik makbuz kaybolmu�tur. Hükümsüzdür.

34 VV 7142 plakal� arac�n Ruhsat�n� Kaybettim.
Hasan ULUSOY

Sitenin bu bölümünde de “ilk” ve “tek” hizmetler sıralanıyor. Bunlardan bazıları �öyle:

� Parklarda müzik ve e�itmen e�li�inde
toplu spor yapılması uygulamasının ilk kez
Kadıköy'de ba�ladı�ını biliyor musunuz?
� Günümüzde bir çok belediyenin açtı�ı
Aile Danı�ma Merkezlerinin ilk kez 8 Kasım
1994 yılında Kadıköy Belediyesi tarafından
kuruldu�unu biliyor musunuz?
� Engelli vatanda�larımızın, tekerlekli
sandalyeleriyle evlerinden alınıp istedikleri
yere ücretsiz götürülmelerini sa�layan ALO
ENGELL� TAKS� uygulamasının ilk olarak
Kadıköy Belediyesi tarafından
uygulandı�ını, uygulamanın devam etti�ini
biliyor musunuz?
� Belediye Gönüllüleri ve Gönüllü Evi
uygulamasının 1994 yılında ilk kez Kadıköy
Belediyesi’nde ba�ladı�ını biliyor musunuz?
� Türkiye'de opera binası olan tek
belediyenin Kadıköy Belediyesi oldu�unu
biliyor musunuz?
� Türkiye'de Çocuk Sanat Merkezi açarak,
çocuklara ücretsiz sanat e�itimi veren ilk ve
tek belediyenin Kadıköy Belediyesi
oldu�unu biliyor musunuz?
� Türkiye’nin ilk Butik Sanat

Kütüphanesi’nin Kadıköy Belediyesi
tarafından Caddebostan Kültür Merkezi’nde
açıldı�ını biliyor musunuz?
� 29 Ekim Cumhuriyet Bayramlarında resmi
törenler dı�ında Fener Alayı ve halkın
katıldı�ı Cumhuriyet Yürüyü�lerinin ilk kez
1994 yılında Kadıköy’de ba�ladı�ını ve di�er
ilçelere de yayıldı�ını biliyor musunuz?
� Bugün parklarımızın tamamında bulunan
spor aletlerini, uygulamayı Çin’den alarak,
ilk Kadıköy Belediyesinin uyguladı�ını
biliyor muydunuz?
� Kamu ya da özel kurum deste�i
almaksızın ilkö�retim ça�ındaki tüm
çocuklara Çocuk A�ız ve Di� Sa�lı�ı
Poliklini�i ve Çocuk Sa�lı�ı ve Hastalıkları
Poliklini�i’nde ücretsiz tedavi uygulayan
belediyenin Kadıköy Belediyesi oldu�unu
biliyor muydunuz?
� Evcil hayvanlara konulan mikroçiplerle
kaybolan hayvanların kolayca
bulunabildi�ini, a�ı ve kontrollerinin daha
sa�lıklı olarak yapılabildi�ini ve bu
uygulamaya geçen ilk belediyenin Kadıköy
Belediyesi oldu�unu biliyor muydunuz?

BUNLARI BiLiYOR MUSUNUZ?

● Mustafa SÜRMEL�

Tür ki ye Rad yo Te le viz yon Ku ru -
mu(TRT)’nda rad yo dan te le viz yo na
ara l�k s�z her alan da bi ni a� k�n prog -

ra ma ya p�m c� ola rak im za atan Ka d� -
köy lü Ne �e Bil gi ner’in, an� la r� n� ka -
le me al d� �� “Dik kat Ya y�n da y�z”
ad l� ki ta b� ç�k t�. 

Özel ya �a m� na ili� kin
ke sit ler le be ra ber ün lü
ki �i ler le olan prog ram
an� la r� n� ke yif ala rak
oku ya ca �� n�z ki ta b�y la il -
gi li gö rü� tü �ü müz Ne �e Bil gi -
ner, rad yo ve te le viz yon cu luk ta ki
es ki ve ye ni tek no lo ji yi k� yas lar ken,
genç ya y�n c� la ra da kay nak ola bi le cek
ni te lik te bir eser ha z�r la m��. So kak Ki tap la -
r� Ya y�n c� l�k’tan ç� kan ki ta b�n son bö lü mün de
ise Bil gi ner’in y�l lar bo yun ca bir lik te ça l�� t� ��
ün lü isim ler; Hal dun Dor men, Gü rer Ay kal ve
Prof. Dr. Tur gay Bi çer’in eser ile il gi li yo rum -
la r� var. 

� YA YIN CI LI �A �L G� S� 
ÇO CUK LUK TAN BA� LA DI

Ne �e Bil gi ner’in ya y�n c� l� �a me ra k� öy le
son ra dan ge li� me mi�. Cum hurba� kan l� �� Sen -
fo ni Or kes tra s� üye le rin den olan ba ba s� �e kür
Er tü zün sa ye sin de rad yo ya il gi si ba� la m��. Za -
ten ki ta b�n ka pa ��n da da Ne �e Bil gi ner’in da -
ha 5 ya ��n day ken ev le ri nin göz be be �i o ih ti -

�am l� rad yoy la çe kil mi�
bir fo to� ra f� var. Buz do -

la b� n�n, te le viz yo nun üs tü nü
dan tel ör tü ler le ört mek gi bi e� -

ya la r� m� za ver di �i miz de �e ri ifa -
de eden ba z� gös ter ge ler var d�r ya,

Er tü zün ai le si de rad yo la r� n�n üs tü nü
dan tel i� le mey le ört mü� ler o y�l lar da.

Evin en de �er li var l� �� kü çük Ne �e’yi de
rad yo nun önün de fo to� raf la m�� lar. Si yah-be -

yaz fo to� raf as l�n da mo bil ya s�n dan, gü mü� ta -
k�m la r� na, rad yo su na, dan tel i� le me sin den, 5
ya ��n da ki Ne �e Bil gi ner’in �i rin k� ya fe ti ne ka -
dar ne ler ne ler ifa de edi yor… Rad yo dan ba ba -
s� n� din le mek en bü yük he ye ca n�y m�� ve za -
man za man sev gi li ba ba s�y la rad yo ya gi der -
mi�. Ba ba s� n� ve Ay �e Ab la’n�n Ço cuk Saa ti
ad l� prog ra m� n� din le mek ten bü yük haz al�r -
m��. Ya Su at Ta �er’in oku du �u Bin bir Ge ce
Ma sal la r�…  Na s�l unu tu lur ar d�n da ne emek -
le rin yat t� �� ve o dö ne min ço cuk la r� na, bü yük -
le ri ne ke yif li an lar ya �a tan tüm bu ça l�� ma lar.
�im di b� ra k�n rad yo din le me yi, hem biz bü -
yük ler hem ço cuk la r� m�z rad yo nun yü zü nü
unut tuk de sek ye ri dir. 

� BA BA SI TRT SI NA VI NA 
G�R ME S� N� �S TE ME D�

Y�l lar geç mi�, An ka ra Hu kuk’u ka zan ma s� -
na ra� men TRT �z mir Rad yo su’nun s� nav la r� na
gir mek is te mi� Ne �e Bil gi ner an cak ba ba s� kar ��
ç�k m��, ba ba-k�z ay n� ku rum da gi bi ler den bir
de di ko du ç� kar di ye. �e kür Bey’in izin ver me -
me si ne ra� men rad yo a� k� üs tün ç�k m�� ve her
�e ye ra� men gir di �i s� na v� ka zan m�� ve TRT se -
rü ve ni bu ra da ba� la m��. 

Okul ola rak ni te len dir di �i ve çok �ey borç lu
ol du �u TRT’ye tam 41 y� l� n� ver mi� Ne �e Bil gi -
ner. Ki mi za man ke yif li ki mi za man da stres li
an� lar la do lu TRT y�l la r� n� öz lem le anan Ne �e
Bil gi ner emek li ol duk tan son ra da ya y�n c� la r�n
bi ra ra ya gel di �i Tüm Rad yo Te le viz yon Ça l� -
�an la r� ve Emek li le ri Sos yal Da ya n�� ma Der ne -
�i (TRT ÇED) bün ye sin de fa ali yet ler ger çek le� -
ti ri yor. “Dik kat Ya y�n da y�z” ile il gi li ne yaz sak,
söy le sek az. Genç ya y�n c� lar için bir kay nak,
geç mi �i an mak is te yen ler için de rin de rin iç çe -
ke rek oku na cak bir ki tap. Ke yif li oku ma lar…

D�KKAT YAYINDAYIZ’
TRT’ye yıllarını veren ekranın

tatlı yüzü Ne�e Bilginer
anılarını ‘Dikkat

Yayındayız’ adlı
kitabında topladı.

ATATÜRK’ÜN 
ÖZDEY��LER�

(Kaligrafi - Foto�raf Sergisi)
Ö�r.Gör.Uzm.Simay BODUR
25 Ekim 2011 saat: 15.00 sergi açılı�ı

19 Kasım 2011’ kadar devam edecektir.

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

Bayar Caddesi Yeniyol Sokak No:10 
Kozyata�� - 0216 362 11 05 / 09  

1. �stanbul �ehirliler Derne�inin Ola�an Genel Kurul
Toplant�s� 20 Kas�m 2011 tarihinde Pazar Günü, saat:
14.00’te Ac�badem, �kbaliye Yeni Mütevelli Sok. Gülüver
Apt. No: 14 D: 6 Kad�köy �stanbul adresinde dernek

merkezimizde a�a��da gündem gere�ince N�SAPLI olarak yap�lacakt�r.
2. Ço�unluk (nisap) temin edilemedi�i takdirde ikinci toplant� 27 Kas�m
2011 Pazar günü saat 14.00’te Kad�köy Yo�urtçu �ükrü Sok.taki Aden
Otel toplant� salonunda a�a��daki gündem gere�ince, Tüzük ve
Dernekler Kanunu hükümlerine göre N�SAPSIZ olarak yap�lacakt�r.
3. Say�n üyelerimizin genel kurul toplant�s�na kat�lmalar� sayg� ile rica
olunur.
Not: Genel Kurul toplantısını müteakip, otelin yemek salonuda
tüm üyelerin katılımı ile ak�am yeme�i yenecektir.

Dernek Yönetim Kurulu Adına
Dernek Ba�kanı

Erol H. AKKARTAL

GÜNDEM
1. Aç�l�� ve Yoklama.
2. Sayg� Duru�u.
3. Kongre Divan� Seçimi.
4. Yönetim Kurulu Çal��ma Raporu’nun Okunmas�.
5. Mali Raporun Okunmas�.
6. Denetleme Kurulu Raporu’nun okunmas�.
7. Tüm Kurul Raporlar�n�n aklanmas�.
8. Gelecek Dönem Bütçe Teklifi ve Kabulü.
9. Yeni Dönem Kurulu Üyelerinin Seçim.
10. Dilek ve Temenniler.
11. Kapan��.. 

Sayın Üyemiz,

Karin
Karaka�lı

Başkan Selami Öztürk iNTERNETTE
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● Gök çe UY GUN

Ço cuk Vak f�’n�n ça� r� s�y la, Da� lar ca dost la -
r� 15 Ekim  Cu mar te si gü nü �ai rin Ka ra cah -
met Me zar l� ��'nda ki kab ri ba ��n da bu lu� tu.

An ma tö re ni nin aç� l�� ko nu� ma s� n� ya pan  Va k�f
Ba� ka n� Mus ta fa Ru hi �i rin, Da� lar ca'y� has ret
ve öz lem le an d�k la r� n� be lir te rek, “O, Türk çe'nin
en gör kem li ço cuk �ai riy di, mo dern Türk �i iri nin
en do �ur gan is miy di... Bu gü ne dek b� rak t� �� 130
ese ri ile hâ lâ ya �� yor. Türk çe var ol duk ça Da� lar -
ca da var ola cak” de di. �i rin, Da� lar ca'n�n Ka d� -
köy'de ya �a d� �� evin “Gök yü zü �i ir Evi” ola rak
aç�l ma s� n� bek le dik le ri ni vur gu la ya rak, “Uma r�m
ge le cek y�l ora da bu lu �a bi li riz” te men ni si ni di le
ge tir di. 

� ‘DA� LAR CA'NIN EV� NE
SA H�P ÇI KA CA �IZ’

Ka d� köy Be le di ye Ba� kan Yar d�m c� s� Hu lu si
Özo cak da, Fa z�l Hüs nü Da� lar ca'n�n öl me den
ön ce Ka d� köy'de bu lu nan evi nin mü ze ol ma s� n�
is te di �i ni an�m sa ta rak, “Bu ko nu da ki hu ku ki sü -
reç he nüz ta mam lan ma d�, res mi ola rak ev bi ze
geç me di. Ama biz sa hip ç� ka ca ��z ve Da� lar -
ca'n�n is te �i ni ye ri ne ge ti re ce �iz. Da� lar ca'y� ya -
�at mak için an� s� önün de say g�y la e�i li yo ruz” di -
ye ko nu� tu. Hal k�n Sa nat ç� la r� Bir li �i ad� na ko -
nu �an �s ma il Ay do� mu� da bir �ai rin an�l ma d� ��
za man ger çek ten öl dü �ü nü be lir te rek, Türk ede -
bi ya t� na yü re �i ni ver mi� �a ir le ri an ma ya de vam
ede cek le ri ni di le ge tir di. Ay do� mu�, “Bu ra da da -
ha çok ki �i nin ol ma s� n� di ler dik ama on la r�n ge -
le me se ler de yü rek le ri nin bu ra da ol du �u nu bi li -
yo ruz” ifa de si ni kul lan d�. Tö re ne; Türk Kü tüp ha -
ne ci le ri Der ne �i Ba� kan Yar d�m c� s� Ay d�n �le ri,
�a ir ler Ye ter �a hin, Hü se yin Alem dar ve ga ze te -
ci Ala at tin Bah çe ka p� l�'n�n da ara la r�n da bu lun -
du �u çok sa y� da ki �i ka t�l d�. Cum hu ri yet dö ne mi
mo dern Türk �i iri nin ön cü �ai ri Fa z�l Hüs nü Da� -
lar ca'y� an ma tö re ni, �a ir için du a okun ma s�, �i ir -
le ri nin ses len di ril me si ve me za r� na çi çek b� ra k�l -
ma s� n�n ar d�n dan so na er di.
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alan, hiç ku� ku suz ha ya t�n bir ger çek li �i.
�öy le iç ten lik le dü �ü nür se niz on suz bir sos -
yal ya �a y� ��n ola nak s�z l� �� n� ka bul eder si niz.
B� ra k� n�z iri k� y�m ya lan la r�; kü çü cük ço cuk la -

r�n ha ya ta ad�m la r� n� atar ken v� z�r v� z�r bir çok sem -
pa tik ya lan lar uy dur duk la r� n� bi li yo ruz… Bu yu run
ba ka l�m; he men bir ya lan çe �i di ni ta n�m la d�k: ‘sem -
pa tik ya lan’. De mek ki ‘an ti pa tik ya lan’ da ol ma l�…
Ol maz m�?

�n san ve top lum ya �a m�n da ya la n�n bin bir ha li,
sa y� s�z ren gi ve çe �i diy le ta n�� ma yan in san yok tur.
Bir çok sos yal, ah la kî de �e rin çe �it ve de re ce le ri
na s�l var sa, ya la n�n da bir bi rin den çok fark l� i� lev -
ler de kul la n� lan de �i �ik k� vam da ki hal le ri var d�r…
Sö züm ona ko run ma, ge çi� tir me, at lat ma, ba ha ne
bul ma ama c�y la kul la n� lan ba sit in san ili� ki le rin de ki
yay g�n l� �� n� ra hat ça göz lem le riz. Bun lar gö re ce ola -
rak ‘ma sum’ sa y� lan ya lan lar d�r. Cid di mad di ve ya
ma ne vi tah ri ba t� ol ma yan la r� na in san lar pek al d�r -
maz lar. Ho� gö rüy le ka bul le ni len gün de lik ya lan lar,
gün de lik ya �a m�n pek umur san ma yan; hat ta ba zen
�a ka ko nu su olan in san ili� ki le ri nin bir çe� ni si dir.
San ki bir ih ti ya c� kar �� l� yor di ye an la y�� bi le gös te -
re bi lir si niz. Ya ni, ya lan la r� da de re ce si; �id de ti ba k� -
m�n dan ka te go ri le re ay�r mak pe kâ lâ müm kün dür.
Pek s�k rast la nan “… ya lan dan nef ret ede rim” ve ya
“… ya la n�n bü yü �ü kü çü �ü ol maz” gi bi pü ri ten ah -
lâk ç� de yi� le re bak ma y�n. O söz le rin biz zat ken di si
ya lan d�r. Çün kü ya lan �id de ti ne; et ki ve ya rat t� ��
so nuç la ra gö re öl çü lüp de �er len di ri le bi lir ve ka te -
go ri le re ay r� la bi lir. 

Ti ca ret ha ya t�n da, he le he le gün lük al�� ve ri� ler -
de mad di ç� kar se be biy le yo �un �e kil de ya �an d� �� -
n� in kâr et mek müm kün de �il dir. Bun lar bi rey le rin
ara s�n da ki i� lem ler de s�k ça rast la nan du rum lar d�r.
Al dat ma y� he def ler. Ma sum ya lan la r�n ter si ne, in -
san lar ara s�n da ça t�� ma ya, z�t la� ma ya yol açan ya -
lan lar d�r. Çün kü so nuç la r� iti ba riy le ta raf lar dan bi ri -
ne za rar ve rir… Fa kat üze rin de du rup dik kat çek -
mek is te di �im, bu al� �� la gel mi� bi rey sel ya lan lar
de �il… Hat ta pek yay g�n ve bi li nen ade ta ge le nek -
sel le� mi� ve ya ka l�p la� m�� ‘a�k ya lan la r�’na da de -
�i ne cek de �i lim. Bun la r�n hep si bi rey ler ara s�n da
olup bi ter. ‘Pa lav ra ve pa lav ra c� lar’dan da söz et -
me ye lim. Çün kü pa lav ra ya lan dan ay r� ve ba� l� ba -
�� na bir kül tür dür. Hat ta za rar l� de �il ya rar l� ol du �u,
bir te ra pi yön te mi ol du �u bi le söy le ne bi lir.

Top lu mu il gi len di ren; top lum ha ya t� n� �id det le
et ki le yen; in san la r�n for mas yo nu nu �e kil len di re bi -
len, kit le le ri ya n�l g� ya yön len di ren ve �a h�s lar ta ra -
f�n dan de �il ‘tü zel ki �i lik ler’ ya ni ör güt ler/ or ga ni -
zas yon lar/ ku rum lar ta ra f�n dan di le ge ti ri len ya lan -
lar ola bi le ce �i ni de, da ha aç�k ça s� ol du �u nu da pe -
kâ lâ gö rü yo ruz. Bun la r�n bir k�s m� yi ne bü yük al�m
sa t�m i� le riy le; ya t� r�m ko nu la r�y la ili� ki li ola bi lir. Kit -
le le rin bu �e kil de, ol ma ya cak i� le re yön len di ril di �i
gö rül mü� tür… Rek lam ve ya ta n�t ma kam pan ya la -
r�y la yü rü tü len bü yük pa ra sal bo yut lu dü zen le rin,
pro je le rin üs te lik mev zu ata da uy gun bi çim de in -
san la r� ol ma d�k du rum la ra sü rük le di �i bi li nir. �� te
bu ra da ya la n�n yük sek dü zey de (!) rol ka zan ma s�n -
dan bah se di le bi lir. Ar t�k bu ya lan m� d�r so ru suy la
kar �� la �� la bi lir. Kit le sel ya n�l ma la ra yol açan ve in -
san la r� mad di ma ne vi ka y�p la ra u� ra tan bu tür lü
olay lar dün ya n�n çe �it li yer le rin de ola gel mi� tir. Söz
ge li mi ABD’de gay ri men kul sek tö rün de ya �a nan lar
‘ya lan’a da ya l� pro je le rin if la s� de �il mi dir, di ye so -
ra bi lir si niz. Ya da böy le i� ler ya la n�n de �il ‘he sap
ha ta s�’n�n so nu cu dur di ye bi lir si niz. Ama aca ba?...
1980’ler de Tür ki ye’de ya �a nan ‘ban ker’ ve hat ta
‘ban ka if las la r�y la’ so nuç la nan, i�in özü ne ba kar sa -
n�z or ta s� n�f in san la r� n�n ta sar ruf la r� n�n yok ol ma -
s�y la tra ji ko mik bir fi nal le nok ta la nan pa ra sal sü reç,
tü zel ki �i lik le rin ma ri fe ti de �il miy di? Ya lan ile ya n�l -
g� y� bir bi ri ne ka r�� t� r� yor de me yin… “Do� ru söy le -
ye ni do kuz köy den ko var lar” sö zü bo �u na söy len -
me mi� tir… O za man i�in ‘ça pa no� lu’ ol du �u, o pa -
ra po li ti ka s� n�n as l� as ta r� ola ma ya ca �� n� söy le yen -
le ri din le yen de mek ki ol ma m�� t�.

El bet ya la n�n yük sek kül tür dü ze yin de ki kul la -
n�m alan la r�n dan bi ri de po li ti ka d�r. �ç po li ti ka cil ve -
le ri ni ge çe lim. Bu nun en fi ya ka l�, en yay g�n hal le ri
ise ulus la ra ra s� po li ti ka da iz le ne bi lir. Hat ta dip lo -
ma tik üs lû bun ve di lin, hay di çe kin me den söy le ye -
lim; bü yük öl çü de ya lan la hiç de �il se h� s�m/ ak ra ba
ol du �u ya k�� t�r ma s� n� yu murt la ya bi li rim. �le ri git ti �i -
mi dü �ü ne bi lir si niz… Ama yi ne de de vam ede ce -
�im… Me se la �u sa va� ve ba r�� iki le mi. Mil let le ra -
ra s� po li ti ka da sa va �� la net le me yen yok tur. Ama
sa va� la r� dü zen le yen ler de ba r�� tan bel ki en çok
dem vu ran lar d�r. En güç lü ler, en sa va� ç� olan lar d�r.
B� ra ka l�m es ki za man la r�… En ak tif sa va� kan lar
dur ma dan ba r�� tan, in san hak la r�n dan bah se den ler
ol mu yor mu? Sa va �� me� ru la� t�r mak için “de mok -
ra si yi yay g�n la� t�r mak”; “kim ya sal si lah la ra” ve ya
“nük le er” gü ce kar �� ol mak gi bi as la kar �� t� dü �ü -
nü le me ye cek de �er le rin kul la n�l d� �� na ta n�k ol mu -
yor mu yuz? ��in ga ri bi, söz de �i kâ yet çi olan lar dai -
ma güç sa hip le ri de �il mi? Bir yan dan ulus la r�n
ken di ka der le ri ni be lir le me hak k�n dan ve ül ke le rin
iç so run la r� na ka r�� ma n�n yan l�� l� �� il ke le ri ni di le ge -
ti rip; di �er yan dan onun bu nun ül ke si ne �id det le ve
mo da ta bir le ‘oran t� s�z güç’le mü da ha le et mek ne -
yin ne si? Söz ge li mi fi lan ca ül ke ye gü ya de mok ra -
si ih raç et me ye kal k� ��p bu nu me� ru k�l mak için çe -
�it li ba ha ne ler icat et mek le, Suu di Ara bis tan’�n ka t�
mo nar �ik re ji mi ni ev lat gi bi ba� r� na bas mak çe li� ki -
si na s�l aç�k la na bi lir… Bu nun için dip lo ma si deh -
�et li bir ta k�m te rim ler de pi ya sa ya sü re bi lir. Me se -
la “koa lis yon güç le ri” ve ya “ulus la ra ra s� top lum” gi -
bi… Bu ulus la ra ra s� top lum da kim ler var d�r; ol ma -
yan lar kim dir? Ne yin ne si dir? Kim ler be lir le di? Ki -
min ad� na i� li yor? Böy le sor gu la ma la ra f�r sat bi le
bu lu na ma ya bi lir. Ya da so rul sa bi le du yul maz. Ya -
lan, ya lan ol mak tan ç� k�p, san ki ger çek le ri sak la yan
bir ter mi no lo jiy le ka muf le edi le bi lir.

Ben, med ya y� iz le yip �u yer yü zün de olup bi ten -
le ri i�it tik çe, ma sum ya lan la ra gü lüm se ye rek ra z�
du ru ma ge li yo rum. Ga li ba ya la n�n da en muh te �e -
mi, ile ri tek no lo ji, bi lim, sa nat ürün le ri gi bi en ge li� -
mi� uy gar l�k la r�n te ke lin de… An la �� lan, kud ret li ola -
n�n ya la n�, ha ya t�n ger çe �i sa y� l� yor.

Murat  KATOĞLU
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‘YALAN’IN
HALLER�

● Sem ra ÇE LE B�

�
ran l� mü zis yen Fa rid Far jad, Ege Kül tür Sa nat
Or ga ni zas yo nu ve Türk Ha va Yol la r�'n�n
(THY) spon sor lu �un da or ga ni ze edi len Tür ki -

ye tur ne si kap sa m�n da �s tan bul kon se ri ni, 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
ver di. 15 Ekim Cu mar te si ak �a m�
ger çek le �en kon ser için �s tan bul -
lu lar, so �uk ve ya ��� l� ha va ya ra� -
men 660 ki �i lik bü yük sa lo nu dol -
dur du. Kon se ri ÖSYM Ba� ka n�
Ali De mir, e�i ve k�z la r�y la bir lik -
te iz ler ken YAR SAV Es ki Ba� ka -
n� Ömer Fa ruk Emi na �a o� lu da iz -
le yi ci ler ara s�n day d�. 

Ün lü ke man vir tü özü ne Rus -
ya’da ya �a yan ve I� d�r do �um lu
olan Er me ni pi ya nist Ar men Aha -
ro ni an e� lik et ti. �ran’dan ve Tür ki ye’den bi li nen
ez gi le ri ke man ve pi ya no nun müt hi� uyu muy la
ses len di ren iki li kon se ri bi ti rir ken iki Kürt çe �ar -
k� ya yer ver di. Far jad kon se ri A��k Mah su ni �e -
rif’in “Dom dom kur �u nu” tür kü süy le bi tir di. �z -
le yi ci le rin al k�� lar la ve �s l�k lar la e� lik et ti �i ez -
giy le so na eren kon se rin ar d�n dan ko nu �an Fa rid
Far jad, Tür ki ye’yi ve bu top rak lar da ya �a yan
halk la r� çok sev di �i ni söy le ye rek �s tan bul’a hay -

ran l� �� n� di le ge tir di. �ran �s lam Dev ri mi ne de -
niy le 1979 y� l�n dan be ri ABD’de ya �a mak zo run -
da ka lan Far jad, ül ke sin de ya �a yan in san la r�n öz -
gür ol ma d� �� n�, mü zi �in bi le ya sak lan d� �� n� be -
lirt ti. Far jad, “Ora da an ne ler ço cuk la r� na nin ni

bi le söy le ye mi yor çün kü kor ku yor -
lar” di ye rek Tür ki ye hü kü me ti nin
�ran hü kü me tiy le tüm ili� ki le ri ni
kes me si ni is te di.

� “BE N� TÜR K� YE’YE 
GÖ MÜN”

�s tan bul’dan ön ce �z mir, Er zu -
rum, Di yar ba k�r ve Mer sin’de kon -
ser ler ve ren Fa rid Far jad, ora da yap -
t� �� ko nu� ma lar da di le ge tir di �i va -
si ye ti ni CKM’de de tek rar la d�. Far -
jad, “Ben bu ül ke yi, bu ül ke de ya �a -
yan in san la r� çok se vi yo rum. Çün kü
on lar be nim mü zi �i mi se vi yor lar ve

ba na say g� du yu yor lar. Va si ye ti mi her yer de söy -
lü yo rum. En bü yük di le �im öl dük ten son ra Tür -
ki ye’ye gö mül mek” de di. 

Da ha son ra sah ne ye da vet edi len YAR SAV
Es ki Ba� ka n� Ömer Fa ruk Emi na �a o� lu, Far jad
ve Aha ro ni an’a çi çek ve re rek te �ek kür et ti. 

Fa rid Far jad, Tür ki ye tur ne si kap sa m�n da son
kon se ri ni 19 Ekim’de �s tan bul Kül tür Üni ver si te -
si’nde ver dik ten son ra ABD’ye ge ri dön dü. 

Ölümünün 3. yılında Karacaahmet Mezarlı�ı’nda anılan Türk
�iirinin ulu çınarı Fazıl Hüsnü Da�larca’nın Kadıköy’deki evinin

müze olması için hukuki süreç bekleniyor...
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“BEN �stanbul’un birçok yerinde ikamet
ettim. Gezdim, gördüm, ya�ad�m, ama en

çok Kad�köy’ü sevdim. Kad�köy eskiden de
de�erliydi, �imdi de. Eskiden daha çok

dola��rd�m, ama �imdi ya��m dolay�s�yla
soka�a ç�kam�yorum. Y�llard�r içinde

ya�ad���m, �iirlerimi yazd���m evimin,
ölümümden sonra ya�amaya devam

etmesini istiyorum. 

Belediye Ba�kan�m�za rica ettim, evimi al�p
müze olarak düzenlesinler, ama ya�ayan
bir müze olmas�n� istiyorum. Bir bölümünde
kitaplar�m, e�yalar�m sergilensin, bir k�sm�
da kafeterya gibi olsun. Gençler buraya
gelip otursun, kitap okusun, bir �eyler
içsinler. Evin ad� ‘Da�larca’dan Gökyüzü’
olsun. Buraya gelenler, benim gökyüzüme
baks�nlar istiyorum.” 

Yazar Necati Güngör, Da�larca'nın
soyadını nasıl de�i�tirdi�ine dair bir

anısını �öyle anlattı: Fazıl Hüsnü
Da�larca, askerde te�men. Komutanın
soyadı da Ergüder... Da�larca, erler
güdülecek koyun mu diye dü�ünerek bu
soyadına çok kızıyormu�. Bir gün
nöbette iken, komutanı Da�larca'ya adını
sormu�. Da�larca da �öyle yanıt vermi�;
Fazıl Hüsnü ERETAP!

‘Da�larca’dan Gökyüzü’

Faz�l Hüsnü ERETAP!

FARJAD, kemanıyla 

Dünyanın en iyi keman virtüözlerinden birisi olarak kabul edilen ve
'kemanı a�latan adam' olarak tanınan Farid Farjad, Kadıköy

CKM’deki performansıyla dinleyenleri büyüledi.

Bi let le ri haf ta lar ön ce sin den tü ke nen �DOB
Aç� l�� Kon se ri, 15 Ekim Cu mar te si ak �a m�
Ka d� köy Be le di ye si Sü rey ya Ope ra s�’nda

ger çek le� ti. Kon se re, ope ra ve ba le se ver le rin il -
gi si bü yük tü. �s tan bul Dev let Ope ra ve Ba le si ilk
se zon aç� l�� kon se ri ni, 8 Ekim’de Aya �ri ni’de
yap m��, ge ce nin ge li ri ise So ma li’ye ba ��� lan -
m�� t�. Sü rey ya Ope ra s�’nda ger çek le �en ve ge le -
nek sel ha le ge len aç� l�� kon se ri Mo zart’tan Wag -
ner’e, Ver di’den Do ni zet ti’ye, Of fen bach’dan
Brit ten’a ka dar mü zik ve ope ra ta ri hi nin en de �er -
li bes te ci le ri ni bi ra ra ya ge tir di.

Ye ni se zon da sah ne le ne cek ope ra eser le ri A�k
�k si ri, Mi das’�n Ku lak la r�, Ari ad ne Na xos’ta, Hoff -
mann’�n Ma sal la r�, Don Pas qu ale, Man ça l� Adam,
Kö tü lü �ün Dön gü sü ve La Tra vi ata’dan bö lüm ler
içe ren aç� l�� kon se ri, �ef Rao ul Grü ne is’in yö ne ti mi
ve Mu rat Gök su’nun sah ne dü zen le me siy le sah ne -
len di. �s tan bul Dev let Ope ra ve Ba le si so list le ri ta ra -
f�n dan yo rum la nan eser le ri n ya n� s� ra kon ser prog ra -
m� Çe� me ba �� ba le sin den dü et ve Ha s�r �ap ka ope -
ra s�n dan bir vi de o gös te ri si ile sürdü. Ge ce, yo �un
al k�� lar e� li �in de so na er di. 

� YE N� SE ZON ‘A�K �K S� R�’ �LE 
BA� LI YOR

�s tan bul Dev let Ope ra ve Ba le si ye ni se zon da
da dop do lu prog ra m�y la sa nat se ver ler le bu lu �u yor.
Se zo nun ilk ye ni ese ri Yek ta Ka ra ta ra f�n dan sah -
ne le ne cek olan “A�k �k si ri”. G. Do ni zet ti’nin mü -
zi �iy le �ef Rao ul Grü ne is yö ne ti min de ses len di ri -
le cek olan ope ra, öy kü sü ve re ji siy le iz le yen le ri
bü yü le ye cek. Gü ne� Tan r� s� Apol lon ta ra f�n dan
ku lak la r� e�e �e çev ri len Mi das’�n hi kâ ye si ni ko nu
alan “Mi das’�n Ku lak la r�” Yü cel Er ten’in re ji si ve
Ser dar Yal ç�n’�n or kes tra �ef li �in de se yir ci kar �� -
s� na ç� ka cak.  Se zo nun en renk li eser le rin den bi ri
de Tür ki ye’de ilk kez sah ne le ne cek olan ko mik
ope ra “Ha s�r �ap ka”. Mü zi �i Er nes to & Ni no Ro -
ta’ya ait olan eser, �tal yan re ji sör Gi am pa olo Zen -
na ro ta ra f�n dan El �ad Ba gi rov’un �ef li �in de sah -
ne ye ko na cak. 

Mü zi �in en önem li isim le rin den R. Stra uss’un
yi ne ilk kez �s tan bul se yir ci siy le bu lu �a cak eser
“Ari ad ne Na xos’ta” ise Meh met Er gü ven’in re ji si
ve Rao ul Grü ne is’in or kes tra �ef li �iy le ha yat bu la -
cak. www.dobgm.gov.tr
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● Mus ta fa SÜR ME L� 

Ana do lu Ya ka s�’nda son gün ler de
ba�l���m�zdaki bu so ru
çok s�k so rul ma ya

ba� lan d�. Da ha do� ru su
halk ara s�n da �e hir
ef sa ne si ne dö nen
ve f� s�l t� ga ze te -
siy le dil ler de do -
la �an bu iki so -
ru özel lik le
Ana do lu Ya ka -
s�’nda ika met
eden le rin ka fa s� -
n� son bir kaç y�l -
d�r kur ca l� yor. 

As l�n da Hay dar pa -
�a-Geb ze Ban li yö Hat -
t�’n�n, �s tan bul-An ka ra Yük -
sek H�z l� Tren Pro je si kap sa m�n da
sil ba� tan ya p� la ca ��, h�z l� tren se fer le ri ne uy gun
hat t�n dö �e ne ce �i, di �er ta raf tan Ka d� köy-Kar tal
Met ro Hat t�’n�n ise ya p� m� ta mam lan d�k tan son -

ra hiz me te aç� la ca �� da bi li ni yor. Ka fa la r� kur ca -
la yan so ru bu iki dev pro je nin ne za man ve na s�l

ha ya ta ge çi ri le ce �i.
Aç�k ça s� va tan da�; Geb ze-

Hay dar pa �a Ban li yö Hat -
t�’n�n ne za man ka pa na -

ca �� n�, Ka d� köy Kar tal
Met ro Hat t�’n�n ise

ne za man fa ali ye te
ge çe ce �i ni me rak
edi yor. Me rak
edi yor, çün kü
Geb ze-Hay dar -
pa �a ara s�n da ki

ban li yö tren le ri
böl ge sa kin le ri nin

ula �� m� n� sa� la yan en
önem li ula ��m ara c�. Bu

hat ta ki en ufak bir ak sa ma -
n�n ne le re se bep ol du �u nu, her

gün ban li yö tren le ri ni kul la nan on bin -
ler ce yol cu çok iyi bi li yor. Özel lik le çok es ki
ban li yö üni te le ri nin çok s�k ar� za lan ma s�, hat la -
r�n ba k�m ve ona r�m ça l�� ma la r� ve ya ba� ka se -

b e p  -
ler le ya -
�a nan ak -
sak l�k lar so nu -
cu yüz ler ce, bin ler ce
yol cu nun ya �a d� �� s� k�n t�
ye rel med ya da za man za man yer al� -
yor. Geb ze-Hay dar pa �a Ban li yö Hat t� va tan da� -
lar için son de re ce önem li olun ca hat t�n ge le ce -
�iy le il gi li ku lak tan dol ma ha ber ler de dil den
dü� mü yor. Va tan da� ara s�n da;  ban li yö hat t� n�n
2012 Ka s�m ay�n da ka pa na ca ��, yol cu po tan si ye -
li nin ise yi ne ay n� dö nem de aç� la cak olan Ka d� -
köy-Kar tal Met ro Hat t�’na yön len di ri le ce �i �ek -
lin de bir söy len ti hâ kim. Yet ki li mer ci ler den hal -
ka yö ne lik tat min edi ci en for mas yo nun sa� la na -
ma ma s� da bu iki ko nu yu �e hir ef sa ne si ne dö nü� -
tü ren en önem li et men. Ga ze te Ka d� köy, f� s�l t�
ga ze te si so nu cu ya y� lan ku lak tan dol ma ha ber le -
rin do� ru lu �u nu ara� t�r d�. Yet ki li ku rum lar la te -
ma sa geç ti ve hem Geb ze-Hay dar pa �a Ban li yö
Hat t�’n� hem de Ka d� köy-Kar tal Met ro Hat t�’n�
mer cek al t� na al d�. 

� TEST SÜ RÜ� LE R� 
31 ARA LIK’TA BA� LI YOR

Ka d� köy-Kar tal Met ro su’nun test sü rü� le ri -
nin Ara l�k so nu iti ba riy le ba� la ya ca �� �s tan bul
Bü yük �e hir Be le di ye si (�BB)’den ya p� lan aç�k la -
ma da be lir til di. Aç�k la ma da; Ka d� köy-Kar tal
Met ro Hat t�’nda ça l�� ma la r�n so run suz de vam et -
ti �i, her �e yin yo lun da git ti �i ifa de edi le rek, 31
Ara l�k’tan iti ba ren, en geç Ocak ay� için de met -
ro nun test sü rü� le ri ne ba� la na ca �� bil di ril di.
Aç�k la ma, halk ara s�n da ki söy len ti le rin yan l�� ol -
du �u nu, ya ni Ka s�m ve ya Ara l�k ay� gi bi Ka d� -
köy-Kar tal Met ro Hat t�’n�n fa ali ye te geç me si nin
söz ko nu su ol ma d� �� n� or ta ya ko yu yor. 
� BAN L� YÖ HAT TI KA PAN MA YA CAK

Pe ki, Hay dar pa �a- Geb ze De mir yo lu Hat -
t�’nda du rum ne dir? Halk ara s�n da ki söy len ti ye
gö re y�l so nu na ka dar bu hat üze rin de �s tan bul-

An ka ra Yük sek H�z l� Tren Hat t�
ya p�m ça l�� ma -

la r� ba� -
l a  -

ya ca ��
ka n� s� hâ -

kim. E�er ça l�� ma
ba� lar sa gün de bin ler ce yol cu ta �� yan Ban li yö
tren le ri i� le ye me ye cek. O hal de ban li yö tren le ri -
ni kul la nan yol cu lar na s�l ev le ri ne ve ya i� le ri ne
gi de cek ler? Yet ki li ku rum lar la yap t� �� m�z gö rü� -
me de Hay dar pa �a-Geb ze Ban li yö Hat t�’n�n ya -
k�n bir ta rih te ka pa t�l ma ya ca �� aç�k ça ifa de edil -
di. 3-4 y�l d�r böy le bir söy len ti nin ol du �u, Hay -
dar pa �a-Geb ze Ban li yö Hat t� üze rin de �s tan bul-
An ka ra Yük sek H�z l� Tren Hat t� ça l�� ma la r� n�n
ba� la ma s�y la il gi li ke sin bir ta ri hin söz ko nu su ol -
ma d� �� be lir til di. An cak 2013 son la r�n da h�z l�
tre nin aç�l ma s� n�n plan lan d� �� da ge len du yum lar
aras�n da.
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‹nal AY DI NO⁄ LU

af ta da bir kaç gün üye si bu lun du �um bir der ne �in
sos yal te sis le ri ne gi de rim. Der ne �in her ya� tan üye -
si ol du �u hal de haf ta içi ve gün düz sa at le rin de da ha
çok ya� l� üye ler ku lüp ten ya rar la n�r lar. Hep si gör -
mü�, ge çir mi�, çok önem li gö rev ler de bu lun mu�,

dev le tin üst ka de me le rin de hiz met et mi�, Tür ki ye’nin en
önem li nok ta la r� na yük sel mi� olan bu in san la r� hay ran l�k la
iz le rim. Ne ka dar gü zel in san lar d�r; ruh la r�n da ki ay d�n l�k yüz -
le ri ne yan s� m�� gi bi dir. �ç le rin de ki hu zur ile yüz le ri nur lan -
m�� t�r, et ra fa da nur sa çar lar. Der ne �e ge lir ken genç lik gün -
le rin de ki ka dar renk li, özen li, uyum lu ve ��k k� ya fet ler gi yer -
ler. Her dav ra n�� la r�n da ne za ket, ter bi ye, say g� ilk his se di len
�ey dir. Bem be yaz saç la r� na ba kar sa n�z, bu nur lu in san la r�n
kalp le ri de en az saç la r� ka dar ak ve pak t�r der si niz. 

Ha ya t�n ak� �� için de ba� ka ya� l� in san lar la da kar �� la �� -
yor su nuz. Öy le le ri var d�r ki, göz le ri ne ba k�n ca kor kar s� n�z.
Yüz hat la r� sert, ka� la r� ça t�k, ba k�� la r� til ki ye ben zer. Hep
te dir gin ve ku� ku lu gö rü nür ler, dün ya ile kav ga l� gi bi dir ler.
El le ri tit rer, yüz le ri tik ler le do lu dur ama göz le ri sü rek li et ra f�
ta rar. Ne re den ne ka pa bi li rim, ki mi kan d� ra bi li rim di ye. Ya� -
la r� 80’e yak la ��r, hâ lâ göz le ri to run la r� ya ��n da ki k�z lar da d�r.
Utan maz lar, san ki bir �ey ya pa bi le cek mi� gi bi te ca vü ze bi -
le yel te nir ler. Ga ze te ler de i� renç ha ber le re da hi ko nu olur -
lar. 

Sa b�r, ne za ket, ter bi ye, sev gi, say g� hiç ya� lan ma yan,
ta �� d� �� in sa n� bü yü ten ve yü cel ten e� siz de �er ler dir. Var ol -
duk la r� in san la r� ya� la r� ne olur sa ol sun nur lu ve gü zel ya -
par lar. Ruh la r� n� ay d�n la t�r, yü rek le ri ni sev giy le dol du rur,
umut lu ve ha ya ta ba� l� tu tar lar. Bu ay d�n l�k için de ruh, ge -
çen y�l lar la bir lik te ya� lan maz, ol gun la ��r.  �çin de kin, nef ret,
ha sis lik ve k�s kanç l�k ba r�n d� ran in san lar ise ya� lan d�k ça çir -
kin le �ir ler. Genç lik gün le rin de yüz le rin de nur, göz le rin de
sev gi ���l t� s� var sa bi le ya� lan d�k ça kay bo lur. Dün ya mal la r� -
na sa r� l�r lar, her kes ten, her �ey den kor kar lar. Emek li ay l�k la -
r� n� bi le har ca ya ma ya cak ka dar ha sis le �ir ler. Za man la r� n�
ge çir mek için ha y�r, hiz met, �ef kat, mer ha met, iba det yol la -
r� du rur ken iç ki ye, ku ma ra, hat ta cin sel sa p�k l� �a ka yar lar. 

Ya� lan ma iyi, adil, dü rüst, te miz, sev gi do lu bir in san
için y�l la r�n uçup git me si de �il, ol gun luk, bil ge lik ve say g�n -
l�k dö ne mi nin ba� la ma s� de mek tir. Ru hen zen gin ve ay d�n -
l�k in san lar için ya� l� l�k dö ne mi nin mut lu luk la r� ve ola nak la r�
genç lik le k� yas la na ma ya cak de re ce de bü yük tür. Emek li lik -
te ça l�� ma zo run lu lu �u yok tur. Emek li in san tüm ho bi le ri ni
ger çek le� ti re bi lir, di le di �i ki tap la r� oku ya bi lir, öz le di �i mü -
zik le ri din le ye bi lir, gü nün her saa ti ar zu et ti �i spor la r� ya pa -
bi lir, se ya hat le re ç� ka bi lir… Genç ken za man bu la ma d� ��
dost zi ya ret le ri ne do ya s� ya za man ay� ra bi lir; ba� ta ya k�n la r�
ol mak üze re her ke si ku cak la ya bi lir, se ve bi lir. Ya� l� l� ��n bel ki
de en bü yük ödü lü ge lin, da mat ve to run dur. K� z� n�z yok sa
o� lu nuz ev le nir, ye ti� mi�, bü yü mü� bir k�z ev la da sa hip
olur su nuz. O� lu nuz yok sa e�i ti mi bit mi�, i�i ku rul mu� p� r�l
p� r�l bir er kek ev lat evi ni zi �en len di rir. He le to run… Ya �a m�n
on dan da ha tat l� bir mey ve si ola bi le ce �i ni tah min da hi ede -
mi yo rum.

Ya� l� l�k kor ku su çek me yi niz. Ya� l� l�k dö ne mi öy le bü yük
bir zen gin lik tir ki… Genç li �i niz de ol ma yan bir çok �ey ya� l� -
l� �� n�z da var d�r. Ya� l� l�k ta y�l la r�n ver di �i bü yük bir bil gi ye ve
de ne yi me sa hip si niz. Y�l lar bo yu bi rik tir di �i niz dost la r�n, ar -
ka da� la r�n, sev gi le rin var l� �� ile ken di ni zi güç lü his se der si -
niz. Emek li lik si zi te la� tan, mü ca de le den, kar ma �a dan kur -
ta r�r, hu zu ra ka vu� tu rur.

Ya� l� l�k ta her �e yi niz bit se bi le dev let gü ven ce li bir
emek li ay l� �� n�z var d�r. Di ye lim ki emek li ay l� �� n�z yok. �im di
dev le tin sos yal gü ven ce si ol ma yan ya� l� la ra ta n� d� �� öy le
çok ola nak lar var ki. En önem li si ise ya� l� l�k bel ki fi zik sel gü -
cü nüz de bi raz azal ma yap m�� t�r ama dü �ün me gü cü nüz,
ha ya ta ba k�� aç� n�z, ka rar ver me ye te ne �i niz ve de ne yim le -
ri niz öy le ge li� mi� tir ki… Bun lar ya� l� l�k dö ne mi ni ha ya t� n� z�n
en ve rim li, en üret ken, en zevk li gün le ri ha li ne ge ti re bi lir ler. 

Ya� lan mak dra ma tik bir olay de �il dir. Mü ca de le, emek,
ça ba, ac� lar ve s� k�n t� lar için de ge çen 65-70-80 y� l�n mey ve -
le ri ni top la ma za ma n� d�r. E�er ya �a m� n�z kin, nef ret, kap ris,
komp leks, ha sis lik ve k�s kanç l�k için de geç mi� se ve ya� l� l�k
dö ne min de ha la bu al�� kan l�k la r� sür dür me ça ba s� için dey -
se niz ömür bo yu yan d� �� n�z ce hen nem ate �i nin alev le ri si zi
da ha çok sa rar, da ha çok ya kar. Hiç öbür dün ya y� bek le me -
ye ge rek yok siz za ten ya� l� l�k ta ce hen nem de si niz de mek -
tir. Geç mi� te ki ha ta la r� n� z�, ku sur la r� n� z�, h�rs la r� n� z�, kav ga la -
r� n� z� göz den ge çi rip pi� man olu yor, “Bu ya� tan son ra bu -
gü ne dek di le di �im ka dar se ve me di �im in san la r� da ha çok
se ve ce �im. Di le di �im ka dar ve re me di �im �ey le ri da ha çok
ve re ce �im. Di le di �im ka dar gös te re me di �im il gi yi, say g� y�
da ha çok gös te re ce �im. Ba� ka in san la r� da ha çok dü �ü ne -
ce �im, da ha çok pay la �a ca ��m, af fe de ce �im, k�s kan ma ya -
ca ��m, kin tut ma ya ca ��m” gi bi ka rar lar ve rir se niz ya� l� l�k
gün le ri niz de ken di cen ne ti ni zi ken di el le ri niz le kur mu� olur -
su nuz.

O za man ya� l� l� ��n mey ve le ri sev gi, ne �e, hu zur, sa -
b�r, se vinç, �ef kat, mer ha met ve mut lu luk olur. Di le di �i niz
gi bi top lar, se pet se pet çev re niz de ki tüm in san la ra da �� -
t�r s� n�z. 
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ÖN CE SEV Gİ �

METROMETRO

HAYDARPA�A-Gebze Banliyö trenleri
seferlerinde s�k s�k ya�anan aksakl�klar art�k

yeter dedirtti. Özellikle sabah ve ak�am
saatlerinde i�lerine gitmek için banliyö
trenlerini kullanan vatanda�lar aksayan

seferler nedeniyle yetkililere öfkeli. 
Son y�llarda yeni model banliyö üniteleri

kullan�lsa da seferlerde a��rl�kl� olarak 30-40
y�ll�k banliyö üniteleri kullan�l�yor. Eski model
banliyö ünitelerinin ise s�k s�k ar�zalanmas�,
ekspres tren saatlerinin banliyö saatlerine

denk gelmesi, tren yolunda yap�lan bak�mlar
gibi baz� sebepler banliyö seferlerinin s�k s�k

aksamas�na neden oluyor.  Ortalama 60
dakika süren Gebze-Haydarpa�a aras�
banliyö seferleri, ya�anan aksakl�klar

nedeniyle daha da uzuyor. Aksakl�klar
vatanda��n i�ine geç gitmesi ba�ta olmak
üzere ba�ka sonuçlar da do�urabiliyor.

Banliyö trenlerini kullanan vatanda�lar art�k bu
çilenin bitmesini istiyor. Eski banliyö

ünitelerinin seferden kald�r�lmas� ve modern
ünitelerin tüm seferlerde kullan�lmas�

vatanda��n en büyük iste�i. 

SEFERLERiN
AKSAMASI
BIKTIRDI

Banliyö seferleri aksayınca olan
vatanda�a oluyor. Tıka basa
vagonlarda bırakın oturmayı

ayakta durmak bile neredeyse
imkânsız hale geliyor. 

Gazete Kadıköy, Haydarpa�a-Gebze
Banliyö Hattı ile Kadıköy-Kartal Metro

Hattı çalı�malarını mercek altına aldı ve
vatanda�ın son yıllarda kafasını

kurcalayan sorulara cevap aradı. 

Aldı�ımız
cevaplara

göre bu yıl
sonuna do�ru

Banliyö hattının kapanması ve
Yüksek Hızlı Tren çalı�malarının

bu hat üzerinde ba�laması
sözkonusu de�il. Di�er taraftan

Kadıköy-Kartal Metrosu’nun
test sürü�lerinin ise Aralık

sonunda ya da en geç Ocak ayı
içinde ba�laması planlanıyor.

Banliyö hattı kapanacak mı,
AÇILACAK MI?

Banliyö hattı kapanacak mı,
AÇILACAK MI?

Banliyö hattı kapanacak mı,
AÇILACAK MI?

Banliyö hattı kapanacak mı,
AÇILACAK MI?

Banliyö hattı kapanacak mı,
AÇILACAK MI?

Banliyö hattı kapanacak mı,
AÇILACAK MI?METROMETROMETROMETROMETROMETROMETRO
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Bu hafta çok güzel bir masal anlatan
bir dâhiden bahsetmek istiyorum. Zira
masal anlatmak, özellikle de belirli ya��n
üzerinde bir izleyici kitlesine, çok zor.
Ülkemizde ba�kalar�n�n anlatt���
masallar� dinlemekten küçükken
dinledi�imiz masallar�n güzellikleri unutur
hale geldik. Özellikle belirli bir ya�tan
sonra kendi masallar�m�z� kendimiz
üretmemizi sa�layan bir çark�n içinde
olan bizler, çemberin d���n� dahi
dü�ünemez hale geldik. Masallarla çevrili
bir kendini bilmezli�in ve kendini
bulamamazl���n çark�nda ya�am
gerçekli�ini yitiriyor ve haz�r bilgiye
al��m�� toplum sadece d��ar�dan
verilenlere inan�p kendi kötülerini
yarat�yor ve bundan 1 kelebek ya�am�
sonras� kötülerin asl�nda kötü olmad���
söylenince, yeni melekler gö�e
ç�kar�l�yor.

Bu çark�n içinde özellikle entelektüel
bir birikimi yakalayabilmek oldukça zor.
Ülkemizde bu durumun daha da zor
oldu�u a�ikâr. Okuma oran�m�z�n
dü�üklü�ü, tiyatro, resim, opera, bale
yani k�saca bütün sanatlarda izleyici ve
dinleyici say�s�n�n azl��� ve
ele�tirmenlerinin ve payla��m alanl���n�n
azl��� ve sayabilece�imiz onlarca daha

meseleden dolay� birikimli insan
olabilmek zor i�. Çok gezen mi bilir çok
okuyan m� sorusunun cevab� çok
kazanan bilir oldu. Tam bu noktada
teknoloji bir nebze de olsa i�imize
yar�yor. 

�nternetin de icad�ndan sonra blog
yazarl��� ve benzeri payla��mlar�n
ç�k���yla ülkemizde entelektüel bikrimi

olan insanlar da yava�
yava� ortaya ç�kt�. Kendi
dünyas�n� olu�turmay�
ba�aranlar� görmek kendi
ad�ma sevindirici. Çünkü
kendi dünyas�n�
olu�turmak sadece günlük
ya�ant� içinde de�il sanat�n
her dal�nda da zor bir
durum. Durumu bir ad�m
daha ileri götürüp kendi
tarz�n� yaratan insanlarda
mevcut elbette. Bir müzik
parças� dinleyip ayn�
Sezen Aksu parças�
demek gibi bir durum
basitçe. Sinemada da
kendi dilini yarat�p devam
sa�layabilen yönetmenler. Alfred
Hitchcock, Akira Kurosawa, Andrei
Tarkovsky bunu ba�arabilmi� nadir
yönetmenlerden. Liste uzat�labilir elbette.
Sinemada bu tür kendi tarz�n� yaratm��
ve ayn� �u yönetmenin filmleri gibi
dedirten yönetmenlere Auteur yönetmen
deniyor. Bunlar�n en büyüklerinden biri
de Woody Allen. Bu dâhiyi bilmeyenler
dahi olabilir dü�üncesiyle. Senarist,
yönetmen, yap�mc�, müzisyen ve dahas�
ve de dehas�yla. Sinemaya gönül vermi�
her insan bu büyük adam�n, “Annie Hal”
filmini büyük bir hayranl�kla izlemi�tir.
Edebiyat ve sanat merakl�s� da
olan bu entelektüelin masal�
görmezden gelinecek gibi
de�il. Masal�n�n ad�
“Paris'te Gece Yar�s�”
Woody Allen
sinemas�ndan biraz daha
bahsetmeden önce
hayat�ndan bahsetmek
gerek san�r�m. Lise
y�llar�nda birçok yerel
gazete ve dergiye
espriler yazmaya
ba�lam��. Bu alanda
ilerlemek istedi�inin fark�na
var�nca New York
Üniversitesinin sinema
program�na kat�larak üniversite
hayat�na ba�lam�� fakat bu uzun
sürmemi� Yap�mc�l�k dersinden kal�nca
okuldan ayr�lmaya karar vermi�. Her ne
kadar naif ve kaybeden bir tipi olsa da
boksa merak salm�� ve tüysiklet olmak
için çabalam�� fakat zekâs� a��r bas�nca
bu hayalinden de vazgeçmi�. Dergi ve
gazeteye yazd��� espriler popülarite
kazanmaya ba�lay�nca haftada yirmi be�
dolara tv �ovlar�na ve ünlü

komedyenlere espri
yazarak geçimini
sa�lamaya ba�lam��. 1958
y�l� Woody Allen için çok
önemli bir y�ld�r. Blue Angel
adl� gece kulübünde stand-
up yapmaya ba�lam�� ve
yap�mc� Charles Feldman
ile yollar� burada
kesi�mi�tir. �lk olarak 1965
y�l�nda Clive Donner'�n
What's New, Pussycat?
filminde hem senaristlik
yapm�� hem de Victor
rolünde ilk defa kamera
kar��s�na geçmi�tir. As�l
ç�k���n� 7 k�sa parodilerden
olu�an fantastik Everything

You Always Wanted to Know About Sex
(Seks Hakk�nda Bilmek �stedi�iniz Her
�ey) filmi ile yapan film, sinemalarda
artan cinsellik unsurlar�n�n yan�nda yine
o dönemde popüler olan hayvanlar�n
devasa büyüklükte birer canavara
dönü�türülmesine ili�kin filmlere
göndermelerle dolu. Bu göndermeleri
filmde oynad��� karakterin devasa bir
memeye kar�� sava�mas� ve ba�ka bir
sahnede ürkek ve bunal�mda olan bir
spermi oynamas� ile gördük. Hayat�nda
her zaman ini�ler ç�k��lar bulunan
Woody'nin ne zaman ne yapaca�� belli

olmuyor çünkü. O akl�na geleni
söyler, akl�na geleni çeker ve

akl�na esen kad�na yatma
teklifinde bulunacak kadar
özgüveni yüksek. Güzel
kad�nlara ve sekse kar��
koyamaz. “Soruyu
bilmiyorum ama cevab�
seks”,”Sevi�mek briç
oynamak gibidir. E�er iyi
bir partneriniz yoksa iyi
bir eliniz olmas�n�
ummal�s�n�z” gibi

cümleleri her yerde
konu�abilecek, yazabilecek

kadar da kendinden emin.
‘Vicky Cristina Barcelona’,

‘Cassandra’s Dream’, ‘Whatever
Works’ gibi son dönem ba�ar�lar�

‘Manhattan’,  ‘Annie Hall’, ‘Husbands
and Wives’, ’Hannah and Her Sisters,’
‘Stardust Memories’ gibi devasa eserleri
olan bu sese kulak vermeyen
kalmamas� gerekiyor aç�kças�.

‘Paris'te Gece Yar�s�’ ba�ta
de�indi�imiz kombinasyonlar� içeriyor.
Masal, Edebiyat, entelektüel birikim.
Nedir bu masal peki? Paris’te Gece

Yar�s�’. Konusuyla pek
dikkat çekici olmasa da
oyuncular�, karakterlerin
s�cakl���, edebiyat, resim ve
1920'ler ve ebetteki Woody
Allen de�ne�iyle tad�ndan
yenmez hale geliyor.

Konusu k�saca:
Sonbaharda evlenecek olan
Amerikal� ni�anl� çift Gil ve
Inez, Inez'in babas�n�n i�
gere�i Paris'e gelmesini
f�rsat bilip, küçük bir tatil için
bu gözde Avrupa �ehrinin
yolunu tutarlar. Ba�ta her
�ey e�lence dolu bir Avrupa
kentini gezmekten
ibaretken, özellikle damat
aday�n Gil'in Paris
caddelerinde gece yar�s�
ya�ad��� gerçek üstü maceralar sadece
onun de�il tüm ailenin hayat�n�
de�i�tirecektir.

Filmin orijinal fikri içine girince
özellikle Woody Allen'a öykünen ve
bunda son derece ba�ar�l� ve oldukça
sevimli Owen Wilson filmi sürükleyen en
önemli etken. Kendi tarz�yla Allen
oyunculu�unu harmanlay�p harikulade
bir karakter yaratm��. Filmin tek sürprizi
bu de�il elbette. 1920'lerin Paris'indeki

entelektüel ortam�n ara�t�rmas�n�n çok iyi
yap�ld��� belli olan filmdeki kar��la��lan
her karakter büyük heyecan yarat�yor.
Heyecanlanmamak elde de�il çünkü
kar��la��lan karakterler F. Scott
Fitzgerald, Ernest Hemingway, Cole
Porter, Gertrude Stein, Pablo Picasso,
Salvador Dalí, Luis Buñuel, T.S. Eliot,
Paul Gauguin ve benim için özellikle çok
k�sa bir anda olsa Djuna Barnes.
Edebiyata, resme, sinemaya yön vermi�

efsanelere can vermi� bu film bu
ki�ilere a�ina olanlar için tamamen bir
lezzet �öleni.

Sadece tarihi karakterleri de�il
oyuncular�yla da dikkat çekici. Michael
Sheen, Marion Cotillard, Adrien Brody,
Kathy Bates, Rachel McAdams gibi
oyuncular�n her biri bir izleme sebebi
zaten. Daha önce de söyledi�im gibi
performans�yla filmin lokomotifi Owen
Wilson harika bir i� ç�karm��.

Daha önce Woody Allen filmi
izlememi� olanlar için konusu ve
kar��la�t��� karakterler heyecan
vermeyebilir o bir gerçek. Kendi ad�ma
bu masal�n içine girip
heyecanland���m gerçek fakat
karakterler doyurmad� fazla daha fazla
karakter görmek isterdim aç�kças�.
Fakat filmin meselesinin bu
olmad���n�n da fark�nday�m. Y�llar
sonra içine girdi�im bu masal�n içinde
son derece mutluydum.

Bir yeti�kin masal�n�n içinde olmak
isteyen herkese tavsiye edilebilecek
bu filmi sinemalarda yakalayabilirseniz
kaç�rmay�n derim. Edebiyat, resim ve
sinema tarihinden karakterler size çok
iyi gelecek.

2003 y� l�n dan be ri kon ser le ri ni kon ser
sa lon la r� n�n d� �� na ta �� yan ve mü zi �i
ile me kâ n�n ener ji si ni bir le� ti ren pi ya -

nist Tu luy han U�ur lu, kon ser ver di �i fark -
l� me kân la ra ge çen gün bir ye ni si ni da ha
ek liyor. Geç ti �i miz a�us tos ay�n da �s tan -
bul’un en yük sek bi na s� Sapp hi re’de 236
met re de sah ne ye ç� kan U�ur lu, bü yük il gi
gö ren kon ser le ri ni ay n� me kân da tek rar et -
ti. U�ur lu, 14 Ekim Cu ma ve 15 Ekim Cu -
mar te si ak �am la r� sa at 20.30’da, Sapp hi re
Se yir Te ra s�’n�n bir üst ka t�n da
(55. Kat) 360 de re ce �s tan bul
man za ra l� et kin lik sa lo nun da
kon ser ver di. 

Ga ze te Ka d� köy eki bi nin
de ya� mur lu bir son ba har ge -
ce sin de ka t�l d� �� bu kon ser de
U�ur lu, “Son su za Ka dar �s tan -
bul” isim li ese ri ni ses len dir di.
Tu luy han U�ur lu, “Dün ya
Ba� ken ti �s tan bul”un ar d�n dan
�s tan bul için yaz d� �� ikin ci eser
“Son su za Ka dar �s tan bul”da
�s tan bul’un geç mi �i ka dar ge le -
ce �i ne de ba ka rak, dün den bu gü ne ve ya r� -
na ba� lar ku ru yor. Kon ser, As ya ve Av ru -
pa’n�n Bü yü lü Bu lu� ma s�/A� k�n ve A��k -
la r�n �eh ri/Si nan Gök le re Yük se li yor/�s -
tan bul’da Son ba har/Sa na Dün Bir Te pe den
Bak t�m/�s tan bul Esa ret le Ta n� �� yor/Kur tu -
lu �a Do� ru/24 Sa at �s tan bul ol mak üze re 8
bö lüm den olu �u yor. Kon ser de U�ur lu'nun
e� siz me lo di le ri ne �s tan bul üze ri ne ha z�r -

lan m�� özel bir gör sel gös te ri de e� lik edi -
yor.

� ‘�S TAN BUL'A B�R DE
YU KA RI DAN BA KI YO RUZ’

Tu luy han U�ur lu, Av ru pa’n�n en yük -
sek bi na s� olan Sapp hi re �s tan bul’da kon -
ser ver me si nin ne de ni ni ise �öy le an la t� -
yor:

“Ya �am si zin dün ya ya ve hat ta kâ ina ta
ne re den bak t� �� n� za ba� l� ola rak ge li �i yor.
2006’dan be ri din le yi ci mi Dün ya Ba� ken -

ti’nin ta ri hi me kân la r�n da gez -
dir me ye, ya �a d� �� m�z bu
muh te �em ken ti fark l� bir ba -
k�� la gör me ye ve dü �ün dür -
me ye ça l�� t�m. �im di hep bir -
lik te in sa n�n ya pa bi le ce �i en
ile ri tek no lo ji ile imar edi len
bir ça� da� ba� ya p� ta,  �s tan -
bul’un zir ve si ne ç� k� yo ruz ve
ken te bir de yu ka r� dan ba k� -
yo ruz. Gün lük kar ma �a dan
uzak, gü zel lik le ri ve ek sik le -
riy le �s tan bul’u iz li yo ruz. Ve

zir ve nok ta s�n da ken di mi ze
so ru yo ruz: ‘Ben bu gü ne ka dar tür lü gü zel -
lik le ri ni ya �a d� ��m, o bü yük ener ji si ni pay -
la� t� ��m bu kent için ne ya pa bi li rim, ne
dü� ler ku ra bi li rim’. Bir lik te dü� le ri miz de
�s tan bul’u ge le ce �e ha z�r l� yo ruz. Dü� le ri -
mi zin s� n� r� yok, dü� le ri mi ze kim se ka r� �a -
m� yor. Ve �u nu çok iyi bi li yo ruz ki, her �ey
dü� ler le ba� l� yor ve dün ya ge le ce �e ha z�r -
la n� yor.”
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Viz yonKa d� köy ● Kad›köy 35 Milim Hollywood: 0216 3482099 
● Kad›köy Atlantis: 0216 3360622 
● Kad›köy Cinebonus (Nautilus): 0216 3398585 
● Kad›köy Cinema Moda: 0216 3488773 
● Kad›köy Kad›köy: 0216 3377400 

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

S �  N E  M A  L A R

BÜYÜKLERE BiR BÜYÜK MASAL:
PARiS’TE GECE YARISI

Sevgili Gazete Kad�köy okuyucular�
merhaba... Günlerdir gökyüzü

delinmi�çesine ya�an ya�mur, erken
gelen ac�mas�z so�uklar nihayet biraz
insafa geldi... So�uk da olsa güne�

yüzünü gösterdi... Gerçi bundan
sonra havalar daha da iyiye
gitmeyecek, paltolar�m�z� ve

�emsiyelerimizi haz�rda tutmam�z
gereken mevsimini ya��yoruz... Evet

bu mevsimde sizleri uzaklara
sürüklemenin anlam� yok diye

dü�ündüm ve �ehrimizin içinde ilginç
yerlerin ke�fine ç�kt�m... Sizlerle bu
hafta, Karadeniz mutfa��n�n en iyi
örneklerini sunan, bembeyaz bir

kö�ke gidiyoruz... Ata�ehir ayr� bir
belediye olduktan sonra o beldenin

s�n�rlar� içinde kalan bu kö�k Ata�ehir
Belediyesi’nin tek tarihi binas� olarak
kay�tlara girmi�.. Oyuncak müzesiyle
apayr� bir misyon da yüklenen sevilen

�airlerimizden Sunay Ak�n'a ait bu
kö�k'te Süleyman Tarakç� Karadeniz

mutfa��n� tan�tma misyonunu
yüklenerek, yörenin lezzetlerini büyük
bir titizlikle haz�rlay�p sunuyor. 3 katl�

bu �irin kö�kü 2008 y�l�ndan beri
i�leten Süleyman Bey’in sektörle ilgili

akademik kariyeri de bulunuyor.
Uluslararas� bir e�itim dal� olan
Mutfak Sanatlar� Akademisi’nde

e�itmenli�e de devam eden Süleyman
Bey, "Tüm malzemelerim

kat�ks�z ve sa�l��a asla
zarar vermeyecek

�ekilde kullan�l�yor.
Asla mideye ve
bünyeye zarar�

olmayan kazainsiz
tereya� kullan�yorum.

Çorbalar�m� mutlaka
kemik suyuyla

haz�rl�yorum. Pidede iddial�y�m
orijinal pide 180 gram hamurla haz�rlan�r.
Malzemesi içine konan her �eyin özünü

içeren yöresel ürünler kullanarak
haz�rlan�yor ve 130 gram� asla geçmez.

Yiyebilece�iniz
en hafif pidedir.
Bunun yan�nda
hiçbir zaman

Marmara hamsisi
girmez benim

mutfa��ma. Mutlaka
zaman�n� beklerim ve

Karadeniz hamsisi sunar�m.
Mutfa��mda ne haz�rlan�rsa

haz�rlans�n mutlaka orjinaldir. Hiç
bozmadan gerçek tatlar�yla sunmak

bizim özelli�imizdir" diyor. Evet
ikram edilen karalahana
sarmas�, kurufasulye, ç�t�r
mant�, çorba, ve illaki m�s�r

ekme�i  tatl�s�... M�s�r
ekme�inin içinde beyaz
unun zerresi yok..

Safi m�s�r..
Harika bir
lezzet...
Mutlaka

isteyiniz...
Gerçekten de

Kö�ke girer

girmez i�letmenin titizli�i ve iddial� olu�u
hemen anla��l�yor, servis tak�m�n�n

seçiminden, örtülerin temizli�i, servis
elemanlar�n�n önlü�ünden kullan�lan

objelere kadar her �eye
sinmi� adeta.. Tuz bile

Himalaya tuzu...
Dü�ünün art�k..
Süleyman Bey
"Kendimi bildim

bileli yiyecek
sektörünün

içindeyim. 15 y�ld�r da

restoran i�letiyorum. Güne�li’de bir
�ubemiz bulunuyor, 275 ki�ilik düz

ayak salon ve �effaf mutfak..
Buras� 120 ki�ilik. Ayr�ca 40 ki�ilik

k�� bahçesi salonumuz da mevcut"
diyor. Nalia'da haftan�n her günü
sabah kahvalt�s�, pazar günleri
brunch veriliyor. Tam anlam�yla

köy kahvalt�s�, su böre�iyle
Trabzon tereya��yla, bal�yla,

yumurtas�yla her �ey yöresel ve
özünde. Serpme olarak sunulan
kahvalt� takviyeli olarak devam

ediyor. Pazar günleri 14.00’e kadar
sürüyor... Fiyat� dikkatimi çekti
sadece 15 TL. Otopark sorunu

yok. Özel otopark� mevcut... Evet
de�erli okurlar�m de�i�ik bir

mutfak Karadeniz Mutfa��, kendine
has lezzetleri olan bu mutfak

maalesef çok yayg�n de�il
�stanbul’da.. Birkaç yerde örnekleri
var. Ancak Nalia gerçek Karadeniz

lezzetlerini sevenlere tek adres
diyebilirim... Hem yak�nl���yla da

cazip... Bostanc� köprüsünü yurar�
ç�kar ç�kmaz solda �ip�irin,

bembeyaz bir kö�k... Çevresinde
de ünlü markalar�n �ubeleri hem

damak zevki hem al��veri�... Keyifli
bir gün olaca��ndan eminim....

Afiyet olsun.....
Tel.: 0216 469 96 10

Adres: Prof. Ali Nihat Tarlan
Cad. No: 103 BOSTANCI

Esma Bayraktar

Lezzete
Ataşehir’in tek tarihi yapısı: NALiA KARADENiZ

�stanbul’un zirvesinde
UĞURLU’nun notalar�...

Piyanist
Tuluyhan U�urlu,
�stanbul'da 236

metre yükseklikte
verdi�i konserde,

piyanosuyla
sonbaharın

hüzünlü
gecelerine
renk kattı.

Ha zır la yan:
Der sim ÖZEL

dersim92@hotmail.com

Yolculuk
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29 Ekim Cum hu ri yet Bay ra m� kut la ma et -
kin lik le ri Ka d� köy'de 22 Ekim Cu mar te si
gü nü ba� la ya cak. Bu ta rih te Os ma na �a

Gö nül lü le ri Gö nül lü Evi'nde �a ir-ya zar �k bal
Kay nar'�n ka t� l� m�y la “Ba r� ��n Ren gi/Eb ru li
�ar k� lar” ad l� et kin lik dü zen le ne cek. Ka d� köy
Be le di ye si, 23 Ekim Pa zar gü nü sa at 14.00'te
Ba� dat Cad de si'nde bay rak da �� ta cak. Be le di -
ye, 24 Ekim Pa zar te si gü nü de 10.00'da Ka d� -
köy �s ke le Mey da n�'na “Me �a le Yak ma” tö re -
ni ger çek le� ti ri le cek. Bos tan c� Gö nül lü le ri 25
Ekim Sa l� gü nü Cum hu ri yet Bay ra m� kut la ma -
s� ya pa cak, Mo da Gö nül lü le ri “�çi miz de ki
Cum hu ri yet Bay ra m�” ba� l�k l� et kin lik dü zen -
le ye cek, Göz te pe Gö nül lü le ri de 19 Ma y�s
Kül tür Mer ke zi'nde “Ata türk'ün Öz de yi� ler,
Fo to� raf ve Ka lig ra fi Ser gi si” aça cak. Kut la -
ma lar kap sa m�n da 26 Ekim Çar �am ba gü nü
Sah ra y� ce dit Gö nül lü le ri, ede bi yat ö� ret me ni
�b ra him Ha c� bek ta �o� lu'nun Cum hu ri yet'in
De �e ri ve Öne mi'ni an la ta ca �� bir top lan t� or -
ga ni ze ede cek. Ka d� köy Be le di ye si Gö nül lü

E�i tim ve Da n�� ma Mer ke zi, il ko kul ö� ren ci -
le ri ne yö ne lik “Ata türk ve Cum hu ri yet” ko nu -
lu �i ir oku ma ya r�� ma s� n� 27 Ekim Per �em be
gü nü Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi'nde ya pa -
cak. 28 Ekim Cu ma gü nü de Bos tan c�, Ra sim -

pa �a ve Kri ton Cu ri Gö nül lü le ri'nin Cum hu ri -
yet Bay ra m� kut la ma la r� ola cak. Göz te pe Gö -
nül lü le ri nin  “84. Y� l�n da Nu tuk” ba� l�k l� et -
kin li �i ise haf ta bo yun ca çe �it li ta rih ler de Ka -
d� köy'de ki kül tür mer kez le rin de tek rar la nacak.

� KA DI KÖY LÜ LER
YÜ RÜ YÜ� TE BU LU �A CAK

Cum hu ri yet Bay ra m� kut la ma la r� n�n en yo -
�un ola ca �� gün ise el bet te 29 Ekim Cu mar te si
ta ri hi ola cak. Sa bah 08.00'de 29 Ekim Cum hu -
ri yet Bay ra m� Araç Kon vo yu ba�laya cak. Bay -
rak lar la süs le nen on lar ca araç Ka d� köy Be le di -
ye si Ka y�� da �� Bi ri mi-Bos tan c� Sa hil yo lu'ndan
ge çe cek ler. Sa at 09.00'da Ka d� köy Be le di ye si
�eh re ma ne ti Bi na s�'nda Fat ma Nur Bay rak tar
ve ö� ren ci le ri nin “88. y� l�n da Cum hu ri yet'in
Gü mü� Ta k� la r�” ser gi si aç� la cak. Sa at ler
09.30'u gös ter di �in de ise ay n� bi na da teb rik le -
rin ka bu lü ger çek le �e cek. Ar d�n dan Fe ner yo lu
I��k lar'da Cum hu ri ye ti mi zin 88. Y� l� Res mi
Ge çit Tö re ni ya p� la cak. Ay n� gün Ac� ba dem
ve  Os ma na �a Gö nül lü le ri, Cum hu ri yet Bay ra -
m� kut la ma la r� ya pa cak lar. 

Et kin lik le rin do ruk nok ta s� n� ise 29 Ekim
Cu mar te si gü nü ger çek le� ti ri le cek olan “Cum -
hu ri yet Yü rü yü �ü” olu� tu ru yor. 19.00'da Ba� -
dat Cad de si Su adi ye I��k lar'da bu lu �u la rak,
Türk bay rak la r� ve mar� lar e� li �in de Göz te -
pe’ye ka dar  ka dar bü yük bir Cum hu ri yet yü -
rü yü �ü ger çek le� ti ri le cek. Yü rü yü �e her y�l ol -
du �u gi bi bu y�l da 100 bin le rin ka t�l ma s� bek -
le ni yor.

De�erli Tüketiciler,
Gümrük ve Ticaret

Bakanl��� piyasada sat�lan
k�rtasiye malzemeleri ve

deri ürünlerinde izin verilen
limitlerin üzerinde Fitalat ve
Azo Boya bulundu�unu, bu
maddelerin sa�l��a zararl�

oldu�unu ve K�rtasiye
malzemelerinin yüzde

53’ünün, deri ürünlerininde
de yüzde 77 güvensiz
oldu�unu aç�klam��t�r.

Y�llard�r piyasa
denetimlerinin yetersiz
oldu�unu, tüketicilerin
sa�l��� ile oynayanlara

uygulanan cezalar�n çok
hafif kald���n�, bu nedenle de

piyasada sahtekârlar�n kol gezdi�ini,
bunlar�n tüketicilerin sa�l�k ve

güvenli�ini tehdit eden her türlü mal�
piyasaya sürüp satt�klar�n� söylüyor
ve Bakanl��� denetim görevini daha
etkin yapmaya ça��r�yoruz. Her y�l

söylediklerimizi onaylar olaylar
ortaya ç�kmakta ve Bakanl�k ayn�

aç�klamalar� tekrarlay�p durmaktad�r. 
Tüketicinin Sa�l�k ve Güvenli�inin

Korunmas� Evrensel Tüketici
haklar�ndand�r. Anayasam�z�n 172.

Maddesi uyar�nca Devlet tüketicileri
koruyucu ve ayd�nlat�c� tedbirleri

almakla yükümlüdür. Gerek
Anayasam�z, gerekse 4077 say�l�
Tüketicinin Korunmas� Hakk�nda

Kanun tüketicilerin sa�l�k ve
güvenlik haklar�n�n korunmas� için

gerekli hükümleri içerirken
uygulamada yap�lan yanl��lar,

ihmaller ve yetersizlikler maalesef ki
tüketicilerin yeterince

korunamad���n� ortaya
koymaktad�r.

Özellikle yurt d���ndan
ithal edilen ucuz ve

kalitesiz mallar
denetimsiz olarak

ülkemize girmekte ve
tüketicilere

sunulmaktad�r. Gelir
düzeyinin dü�ük oldu�u,

ekonomik ko�ullar�n
tüketicileri giderek

yoksulla�t�rd���
ülkemizde tabiidir ki
tüketiciler ucuz olan

mallara yöneleceklerdir. 
Yap�lmas� gereken

öncelikle tüketicilere
sa�l�kl�, ucuz ve kalitelimal ve hizmet

sat�lmas� için gerekli önlemleri
almak, ve sa�l��a zararl� mallar� ithal

eden, üreten ve satanlar�n
tüketicilere TE�H�R ETMEKT�R.

Bakanl�k KAMU SA�LI�ININ HER
TÜRLÜ T�CAR� KURALIN ÖNÜNDE

GELD���N� unutmamal� ve
tüketicilerin sa�l��� ile oynayanlar�

hemen te�hir etmelidir. Ayr�ca Türk
Ceza Kanununda Kamu Sa�l���na
kar�� i�lenen suçlar yer almakta ve
kamu sa�l��� ile oynayan suçlular

cezaland�r�lmaktad�r. Bakanl�k tespit
etti�i ithalatç�, üretici ve sat�c�lar

hakk�nda mutlaka ceza davas� da
açmal�d�r. Say�n Bakan “bundan

sonra s�f�r tolerans göstereceklerini,
bu mallar�n gümrüklerden

giri�lerinde denetimden
geçirilece�ini” belirtmektedir. Bu
aç�klaman�n sadece iyi niyetli bir
söylem olarak kalmamas�n� ümit

ediyor ve bundan böyle Bakanl���n
üzerine dü�en görevleri (özellikle de

DENET�M GÖREV�N�) devaml� ve
fas�las�z sürdürerek tüketicilerin

sa�l�k ve güvenli�inin korunmas�n�
sa�lamas�n� bekliyoruz. 

De�erli tüketiciler mal veya hizmet
sat�n al�rken etiketleri okuyunuz,
etiket koymayanlar� uyar�n�z ve

Belediyelere �ikâyet ediniz. Ald���n�z
mal veya hizmet kapsaml� ise
Türkçe Tan�tma ve Kullanma

K�lavuzu isteyiniz. Ayr�ca Bakanl��a
yaz�l� ba�vurarak yap�lan

denetimlerin sonuçlar�n� isteyebilir ve
bu mallar� satanlar�n da bildirilmesini

talep edebilirsiniz.
Haklar�m�z� bilerek ve kullanarak
suiistimallerin önüne geçebilir,

sa�l���m�z� koruyabilir ve görevlilerin
gere�ini yapmalar�n� sa�layabiliriz.
Ancak bunlar� örgütlü ve birlikte
yaparsak sesimizi duyurabilir,

gücümüzü gösterebiliriz. 
Sa�l�k ve Güvenli�imizin korunmas�,

Tüketici Haklar�n�n suiistimal
edilmemesi ve tüketicilerin seslerine

kulak verilmesi için sizleri 1990
y�l�ndan bu yana tüketici haklar� ve

tüketicilerin korunmas� için
mücadele eden Derne�imize üye
olmaya ve mücadeleye destek

vermeye ça��r�yoruz. 

10 21 - 27 EK�M 2011 HA BER

ECD’nin (�k ti sa di �� bir li �i ve Ge li� me
Te� ki la t�) “Ha yat Na s�l” ara� t�r ma s� na
gö re, Tür ki ye ha yat tan mem nu ni yet s� -
ra la ma s�n da, k�rk ül ke ara s�n da otuz

ikin ci s� ra da yer al� yor mu�. Lis te nin ba ��n da
ise Da ni mar ka ge li yor mu�. S� ra la ma dan da
tah min edi le bi le ce �i gi bi, ay n� ara� t�r ma ya
gö re in san lar için en önem li mut lu luk kri te ri
‘ge lir dü ze yi’ imi�. Di �er yan dan, iro nik bi -
çim de, dün ya zen gin le� tik çe üze rin de ya �a -
yan la r�n mut suz la� t� �� n� göz lem li yo ruz…

�n san lar ço cuk luk tan iti ba ren ha yal ler ku rar,
ya �a d�k la r� müd det çe plan lar ya par lar. Ne var
ki, “in san plan ya par, Tan r� gü ler mi�”… Plan la -
d�k la r� m�z ço �u za man ger çek le� mez, en az�n -
dan ha yal et ti �i miz �e kil de ol maz. Bu bir mut -
suz luk se be bi mi dir? As l� na ba kar sa n�z, ço �u
za man ol mak zo run da de �il…

�n san la r�n ha yal le ri il le de pa ra ge ti re cek
plan lar üze ri ne ol mu yor. Ge çen ler de çok il -
ginç bir adam la kar �� la� t�m. Lon dra’da ya �a -
yan Irak l� bir i�a da m�, Mu ham met Bey… He -
nüz �s koç ya’da bir üni ver si te ö� ren ci siy ken,
en bü yük ha ya li okul da ka l�p aka de mis yen
ol mak m��. Ama sa� l� �� bo zu lan ba ba s�, on -
dan Lon dra’ya dö nüp i� le re yar d�m et me si ni
is te yin ce, içi bur ku la rak da ol sa oku lu b� ra k�p
ba ba s� n�n ya n�n da ça l�� ma ya ba� la m��. �im -
di mul ti mil yar der olan bu adam, ha ya li ni ger -
çek le� ti re bil sey di, bu gün sa hip ol du �u im -
kân la r�n on da bi ri ne bi le sa hip ola ma ya cak t�.
Ama mut suz de �il. (Her hal de bu ge lir me se -
le si mut lu luk aç� s�n dan ger çek ten de önem li
bir kri ter!) Ama aka de mis yen li �in için de bir
yer ler de, hâ lâ en özel yer de ol du �u bel li…
Gel gör ki aka de mis yen le rin bel ki de ço �u
“i�a da m� olay d�m da pa ra ka za nay d�m” di ye
ha y�f la n� yor dur, özel lik le de Tür ki ye’de… ‘�n -
san’ de nen can l� y� ‘mem nun’ et mek ko lay i�
de �il! Ay n� ara� t�r ma ya gö re “Bu gün na s�l
his se di yor su nuz?” so ru su na Türk ler en az
olum lu ce va b� ve rir ken, Da ni mar ka l� lar yi ne
en mut lu mil let ol duk la r� n� gös ter mi� ler. Yük -
sek ge li rin her za man iyi ya �am de mek ol ma -
d� �� n� yi ne söy le ye lim. An cak dü �ük ge lir le
yük sek ge ri li min ka r� �� m�n dan, ‘Se ro to nin’
de, mem nu ni yet de ç�k ma ya ca �� or ta da…

Mu ham met Bey, ha yat fel se fe si ni tek ke -
li mey le an la t� yor, “to be con tent”... Bah set ti -
�i �ey ha ya t�n dan tat min ol mak; mem nun,
ho� nut ol mak. Ama her za man ça ba la ma ya
da de vam ede cek sin di ye ek le me yi ih mal et -
mi yor. Ya ni ka fa n� da, eli ni de me� gul ede -
cek sin. Plan la d�k la r�n ol sun ol ma s�n, sen plan
yap ma ya, umut et me ye, ça ba la ma ya, he def
koy ma ya de vam ede cek sin. So nuç ta ‘ya -
�am’ de di �i miz, hiç ka za na ma ya ca �� n� bi le
bi le, do �ay la mü ca de le et mek de �il mi?

Bi zim ül ke miz de eli ni sal la san fi lo zo fa
çar par! Ki me sor san mut la ka bir ‘ha yat fel se -
fe si’ var d�r. “Ben �öy le dü �ü nü yo rum…” fi lan
da de mez ler, “be nim ha yat fel se fem…” di ye
ga yet id di al� gi rer ler ko nu ya… Be nim he nüz
bir ha yat fel se fem yok, ile ri de ola bi le cek mi
onu da bil mem… Ama T.C. kim lik nu ma ra m�
hak et mek ad� na, en az�n dan bir mut lu luk fel -
se fe si edi ne yim de dim, o da: “ken di ni yor”.
Aman yan l�� an la ��l ma s�n, ken di ni ken din le
de �il fa kat her han gi ba� ka bir �ey le yor. ��in -
le yor, sos yal so rum lu luk pro je le riy le yor, ço -
cuk bak, kö pek bak, â��k olup otur yir mi dört
sa at ‘o’na bak; spor yap, ca n�n ç� ka na ka dar
ko�, re sim yap, gi tar çal, ye mek yap, �i ir yaz
fi lan.... Yor gun luk iyi dir, mut suz ola cak faz la
za man b� rak maz in sa na. Ha yat ta ki en te mel
ve as l�n da tek ama c� m�z da mut lu ol mak de -
�il mi za ten?

Siz bu gün ken di ni zi na s�l his se di yor su -
nuz?

As l ı  AY HAN

O

BUGÜN NASIL
HİSSEDİYORSUNUZ?

SO RU LAR LA EN GEL L� HAK LA RI
BM EN GEL L� HAK LA RI SÖZ LE� ME S�
• Söz le� me de Ta raf Dev let le rin Yü küm lü -
lük le ri Ne ler dir?
1. Ta raf Dev let ler, en gel li li �e da ya lı her han gi

bir ay rım cı lık ya pıl mak sı zın bü tün en gel li le rin
tüm in san hak ve te mel öz gür lük le ri nin tam ola -
rak ha ya ta ge çi ril me si ni sa� la ma ve hak ve öz -
gür lük le ri güç len dir me so rum lu lu �u al tın da dır.
Bu amaç la, ta raf Dev let ler �un la rı ta ah hüt et -
mek te dir: 
(g) En gel li li �e ili� kin ko nu la rın sür dü rü le bi lir kal -
kın may la il gi li stra te ji le rin ay rıl maz bir par ça sı
ola rak ele alın ma sı nın öne mi ni vur gu la ya rak, 
(h) En gel li ol du �u için bir ki �i nin ay rım cı lı �a u� ra -
ma sı nın ki �i nin do �u� tan sa hip ol du �u onu ru ve
de �e ri ih lal et ti �i ni de göz önün de bu lun du ra rak, 
(i) Bu na ek ola rak en gel li le rin çe �it li li �i ni ta nı ya rak, 
(j) Da ha yo �un bir des te �e ih ti ya cı olan en gel li -
ler da hil ol mak üze re, tüm en gel li le rin in san
hak la rı nın güç len di ril me si ve ko run ma sı ge rek -
ti �i ni göz önün de bu lun du ra rak, 
(k) Çe �it li bel ge le re ve yü küm lü lük le re ra� men
en gel li le rin top lu mun e�it üye le ri ola rak top lu -
ma ka tı lım da en gel ler le kar �ı la� ma ya de vam et -
tik le ri ni ve dün ya nın her ye rin de in san hak la rı -
nın ih lal edil di �i ni dik ka te ala rak, 
(l) Tüm ül ke ler de, özel lik le ge li� mek te olan ül -
ke ler de, en gel li le rin ya �am ko �ul la rı nın ge li� ti -
ril me sin de ulus la ra ra sı i� bir li �i nin öne mi ni ta nı -
ya rak, 
(m) En gel li le rin top lu mun re fah ve çe �it li li �i ne
yap tık la rı ve ya pa bi le cek le ri kat kı yı ve en gel li le -
ri in san hak la rı nı ve te mel öz gür lük le ri tam kul -

lan ma ya ve top lu ma tam ka tıl ma ya te� vik et -
me nin, on la rın top lu ma ait ol duk la rı his si ne sa -
hip ol ma la rı nı sa� la ya ca �ı nı, top lu mun in sa ni,
sos yal ve eko no mik yön den kal kın ma sı na ve
yok sul lu �un azal ma sı na kat kı da bu lu na ca �ı nı
ta nı ya rak, 
(n) Ken di se çim le ri ni yap ma öz gür lü �ü da hil ol -
mak üze re en gel li le rin bi rey sel özerk li �i nin ve
ba �ım sız lı �ı nın öne mi ni ka bul ede rek, 
(o) En gel li le rin ken di le ri ni do� ru dan il gi len di ren
ve di �er po li ti ka ve prog ram la rın ka rar al ma sü -
reç le ri ne et kin ola rak ka tı la bil me le ri ge rek ti �i ni
dik ka te ala rak, 
(p) Irk, renk, cin si yet, dil, din, si ya sal ya da ba� -
ka fi kir, ulu sal, et nik ve ya top lum sal kö ken,
mül ki yet, do �um, ya� ve ya ba� ka bir sta tü ba -
kı mın dan bir den faz la ne de ne da ya lı ola rak ve -
ya a�ır ay rım cı lı �a u� ra yan en gel li le rin kar �ı la� -
tı �ı zor ko �ul la rı dik ka te ala rak, 
(q) En gel li ka dın la rın ve kız la rın hem ev için de
hem de ev dı �ın da �id de te u� ra ma ya, ya ra lan -
ma ya ve ya is tis ma ra, ih ma le, ih mal kar mu ame -
le ye, kö tü mu ame le ye ve ya sö mü rü ye kar �ı da -
ha bü yük bir risk al tın da ol duk la rı nı göz önün de
bu lun du ra rak, 
(r) En gel li ço cuk la rın di �er ço cuk lar la e�it bir
�e kil de tüm in san hak la rın dan ve te mel öz gür -
lük ler den tam ola rak ya rar lan ma sı ge rek ti �i ni
ka bul ede rek ve Ço cuk Hak la rı Söz le� me si’ne
Ta raf Dev let le rin üst len di �i yü küm lü lük le ri
anım sa ya rak, 
(s) En gel li le rin in san hak ve te mel öz gür lük le rin -
den tam ya rar lan ma sı nı te� vi ke yö ne lik ça ba la -
rın top lum sal cin si yet pers pek ti fi içer me si ge -

rek ti �i ni vur gu la ya rak, 
(t) En gel li le rin ço �un lu �u nun yok sul luk ko �ul la rın -
da ya �a dı �ı nın al tı nı çi ze rek ve bu ba kım dan, yok -
sul lu �un en gel li ler üze rin de ki olum suz et ki si ne dik -
kat çek me nin kri tik öne mi ni ka bul ede rek, 
(u) �art’ta yer alan amaç ve il ke le re tam say gı
üze ri ne ku ru lu ba rı� ve gü ven lik or ta mı nın ve
uy gu la na bi lir in san hak la rı bel ge le ri ne ria yet
edil me si nin, özel lik le si lah lı ça tı� ma ve ya ban cı
i� ga li ha lin de en gel li le rin tam ko run ma sı için
vaz ge çil mez ol du �u nu ak lın da tu ta rak, 
(v) Fi zik sel, sos yal, eko no mik ve kül tü rel çev re -
ye, sa� lık ve e�i tim hiz met le ri ne, bil gi ye ve ile -
ti �i me eri �i min en gel li le rin tüm in san hak la rın -
dan ve te mel öz gür lük ler den tam ya rar lan ma sı -
nı sa� la ma da ki öne mi ni ka bul ede rek, 
(w) Bi re yin, di �er bi rey le re ve ait ol du �u top lu -
ma kar �ı gö rev le ri bu lun du �u nun ve bu bi re yin,
Ulus la ra ra sı �n san Hak la rı Man zu me si’nde ta nı -
nan hak la rın güç len di ril me si ve bu hak la ra ria -
yet edil me si için ça ba gös ter me yü küm lü lü �ü
al tın da ol du �u nun far kın da ola rak, 
(x) En gel li le rin hak la rı nı ve onu ru nu güç len di ren
ve ko ru yan kap sam lı bir ulus la ra ra sı söz le� me -
nin en gel li le rin a�ır sos yal de za van taj la rı nın or -
ta dan kal dı rıl ma sı na ve on la rın me de ni, si ya si,
eko no mik, sos yal ve kül tü rel or tam la ra e�it fır -
sat lar la ka tı lı mı nın te� vik edil me si ne, hem ge li -
�en hem de ge li� mek te olan ül ke ler de önem li
bir kat kı sa� la ya ca �ı na ik na ola rak, 
(y) En gel li nin top lu mun do �al ve te mel bi ri mi
ol du �u na ve top lum ve dev let ta ra fın dan ko -
run ma ya hak kı ol du �u na ve en gel li le rin ve ai le
üye le ri nin, en gel li le rin hak la rı nı tam ve e�it kul -
la na bil me si ni sa� la mak için ge rek li ko ru ma yı ve
des te �i al ma la rı ge rek ti �i ne ik na ola rak hü küm -
ler de an la� mı� lar dır.

En gel siz �� ve �s tih dam Mer ke zi

E�i tim Mah. Ka sap �s ma il Sok. Sa dı ko� lu
Pla za 5 No:49 

Ka dı köy - �s tan bul /Tur key
Tel: 0 216 338 24 14 Fax: 0 216 338 88 84

EN GEL S�Z BU LU� MA NOK TA SI

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

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

TÜKETİCİNİN
DOSTU

TÜKODER GENEL BAŞKANI

Av. �ükran
ERO�LU

29 Ekim etkinlikleri başlıyor

Ba�kan Öztürk, Kaz�m Karabekir
�lkö�retim Okulu’nda

‘�z Sürücü’ler CKM’deydi

Cumhuriyet'in kurulu�un 88. yılı,
Kadıköy'de düzenlenecek

etkinliklerle dolu dolu geçecek.

Her haf ta bir oku lu zi ya ret ede rek,
okul la r�n so run la r� n� din le yip ih ti yaç -
la r� n� ye rin de in ce le yen Ka d� köy Be -

le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz türk, bu haf ta Ka -
z�m Ka ra be kir �l kö� re tim Oku lu’nday d�. 

Okul Mü dü rü Adem K� r�� t�, Mü dür yar -
d�m c� la r� Meh met Is s� ile Er sin Kes kin, Okul
Ai le Bir li �i Ba� ka n� Di lek Ay do �a no� lu ve
Okul Ai le Bir li �i Ba� kan Yar d�m c� s� Me ral
Ak mer mer ta ra f�n dan Ka d� köy Be le di ye
Ba� ka n� Se la mi Öz türk’e te �ek kür da ve ti dü -
zen len di. Da vet te,  Ka d� köy Be le di ye si Fen
�� le ri Mü dü rü Mu rat Ars lan, Park Bah çe ler
Mü dü rü Gü le ser Or han, Te miz lik �� le ri Mü -

dü rü Ha san Ta pan, Özel Ka lem Mü dü rü
Kad ri ye Sa� lam Ka sa po� lu‘nun ya n� s� ra
mü fet ti� Su at Türk ve �s ma il Can da var d�.

Ka t�l d� �� zi ya ret te okul ta lep le ri ni be le di -
ye nin im kân la r� öl çü sün de kar �� la d�k la r� n�
kay de den Ba� kan Öz türk �un la r� söy le di:

“Ka d� köy Be le di ye si 1994 y� l�n dan iti ba -
ren okul la r�n ih ti yaç la r� n� kar �� la ma ya ba� la -
d�. 2011 y� l�n da 48 okul da ça l�� ma lar ya p�l -
d�. Gö nül is ter da ha faz la ol sun. Ka pa l� spor
sa lon la r�, la bo ra tu var lar ya p�l s�n. Fa kat Be le -
di ye’nin okul la ra ay r�l m�� ge li ri yok. Ge li ri
ol sa ya pa ca ��z. Okul la ra yap t� �� m�z Hiz met -
ler den çok mut lu yuz” de di.

● Hazal KARATA�

Fe ner yo lu Pra tik K�z Sa nat Oku lu Re sim
ö� ret me ni Han dan K� r�m l� ve 32 Re sim
bö lü mü kur si ye ri nin eser le rin den olu �an

“�z Sü rü cü” ad l� ser gi, an tik kent le rin izi ni sü -
rü yor. 

Ser gi, 14
Ekim Cu ma gü -
nü Ka d� köy Be -
le di ye si Cad de -
bos tan Kül tür
M e r  k e  z i ’ n d e
aç�l d�. Çok sa -
y� da sa nat se ve -
rin ve Ka d� köy
�l çe Mil li E�i -
tim Mü dü rü
Fer �at Ayar’�n
aç� l� �� na ka t�l -
d� �� ser gi, uy -
gar l� ��n gös ter -
ge le ri olan an -
tik kent ler ile
bu kent le rin üret mi� ol du �u kül tü rel nes ne ler
ara s�n da ye ni den bir ili� ki kur ma y� he def li yor. 

Her bir res min ele al d�k la r� uy gar l�k la r�n
olu� tur du �u for mun bu for mu alan ‘ya ka la y� c�-
ta �� y� c� lar’ ara s�n da ki “kur gu sal öy kü”yü an -
lat t� �� “�z Sü rü cü” ad l� ser gi, 18 Ekim’de so na
er di. 

Kadıköy Belediyesi geçti�imiz aylarda 725
ö�rencinin e�itim gördü�ü, Kazım Karabekir
�lkö�retim Okulu’nda düzenlemeler yaptı.
Okulun Bahçesi’ne asfalt kaplandı, Bahçenin

bir kısmı 1 metre eninde kesilip toprak
doldurularak geni�letildi. Genel temizlik
yapılarak çöp konteynerleri yenilendi.
Basket ve Voleybol çizgileri yapıldı.
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● Semra ÇELEB�

Bed ri Rah mi Eyü bo� lu’nun 100. ya ��,
bu y�l ya p� lan bir çok et kin lik le kut la -
n� yor. Bun lar ara s�n da en çok il gi çe -

ke ni ise Ka d� köy Be le di ye si’nin Cad de bos -
tan Kül tür Mer ke zi’nde aç t� �� “Yü zün cü Y�l
Ser gi si” ol du. 4 Ekim’de sa nat ç� n�n dos tu,
us ta ya zar Ya �ar Ke mal’in ka t� l� m�y la ger -
çek le �en aç� l� ��y la da il gi gö ren ser gi, sa de ce
bir ay, ya ni 4 Ka s�m’a ka dar aç�k ka la cak.
Us ta n�n tab lo la r� n�n ya n� s� ra ki �i sel e� ya la r� -
n�n da bu lun du �u ser gi de sa nat ç� n�n gün lük
ya �a m� na bir yol cu luk yap mak müm kün.
S�rf bu yüz den bi le özel bir il gi yi hak eden
ser gi de 90 tab lo nun ya n� s� ra bo yan m�� se ra -
mik ta bak lar ve cam ob je ler yer al� yor. Bed -
ri Rah mi Eyü bo� lu’nun özel e� ya la r� sa nat -
se ver le rin il gi si ne ilk de fa su nu lur ken, da ha
ön ce hiç ser gi len me mi� 25 tab lo su da ilk kez
gün yü zü ne ç� ka r� l� yor. Eyü bo� lu’nun dak ti -
lo su, fo to� raf ma ki ne si, Gü zel Sa nat lar Aka -
de mi si’nden me zu ni yet dip lo ma s�, Ce li le
Ha n�m’�n çiz di �i Nâ z�m Hik met por tre si,
son kul lan d� �� bo ya lar ve sa nat ç� y� an la tan
da ha pek çok e� ya yer al� yor. El bet te Eyü -
bo� lu’nun fo to� raf ve �i ir le ri ni de ser gi de
bul mak müm kün.

Bed ri Rah mi Eyü bo� lu’nun Trab zon
man za ra la r� n�n yer al d� �� ilk re sim le ri,
me zu ni yet tab lo su  “Ha mam”, “Ka ra du -
tum, ça tal ka ram, çin ge nem” de di �i Ma ri
Ge rek mez yan’a yap t� �� re sim ler, e�i Eren
Eyü bo� lu’nun k�r m� z� ter lik li tab lo su,
“Mor Han” isim li ta mam la ya ma d� �� son
tab lo ser gi de dik kat çe ken ya p�t la r�… Ai -
le ko lek si yo nun dan der le nen eser ler den
olu �an ser gi, ade ta bir “ba� ya p�t lar” ser -
gi si ni te li �in de. 

� TRAB ZON’DAN PA R�S’E
SA NA TIN PE ��N DE

Ka d� köy Be le di ye si’nin kat k� la r�y la
ser gi için bir de ka ta log ha z�r lan d�. Bu ka -
ta log da ser gi de ki bü tün ya p�t lar la bir lik -
te, Bed ri Rah mi’nin özel al bü mün de bu -
lu nan fo to� raf la r� bu lu nu yor. Ser gi nin
olu �um sü re cin de ve ka ta lo gun ya p� m�n -
da bü yük eme �i ge çen Ömer Fa ruk �e ri -
fo� lu’nun, uzun za man d�r izi ni sür dü �ü
Bed ri Rah mi Eyü bo� lu por tre -
siy le aç� l� yor ka ta log. Ke li -
me ler le çiz di �i por tre de �e ri -
fo� lu, hay ra n� ol du �u Eyü -
bo� lu’nu an la t� yor. Ge lin hep
bir lik te �e ri fo� lu’ndan din le -
ye lim Bed ri Rah mi’yi:

Bed ri Rah mi Eyü bo� lu,
1911’de Trab zon’da do �ar. Kü -
çük ya� lar da re sim le il gi le nir.
Bu il gi nin uyan ma s�n da ki min et -
ki si ol mu� tur bi lin mez. Çok be lir -
gin bir us ta s� ol ma mak la bir lik te,
Trab zon Li se si’nde re sim ö� ret -
me ni olan Ze ki Ko ca me mi’nin et -
ki si ol du �u nu yi ne ken di si be lirt ti �i
gi bi, as�l ho ca s� ola rak da a�a be yi
Sa ba hat tin Eyü bo� lu’na i�a ret et mi� -
tir ve ha ya t� bo yun ca “O be nim üni ver si -
tem di” de mi� tir. A�a bey le be ra ber, an ne-
ba ba n�n kat k� s� da var d�r; Ba ba Rah mi
Bey, es ki kay ma kam, da ha son ra Trab zon
me bu su Rah mi Eyü bo� lu, ev de o�ul la r�
için Mol li ere ve Vic tor Hu go gi bi us ta la -
r�n Fran s�z ca me tin le ri ni Türk çe ye çe vi -
re rek ço cuk la r� na oku yan bir ba ba d�r.
An ne ise ben ze ri bir du yar l�k la Yu nus
Em re’yi, Pir Sul tan’� o�ul la r� na es ki ya z� -
dan oku mak ta d�r. Böy le bir ev de bü yü -
mü� ol mak, son ra s�n da da abi nin izin de
yü rü mek, Bed ri Rah mi’nin ço cuk luk y�l -
la r� n�n bir öze ti dir san ki... 

� ‘BEN TA NIN MI� B�R
RES SAM OLA CA �IM’

23 Ekim 1923’te ya ni 12 ya ��n da
gün lü �ü ne dü� tü �ü bir ka y�t var onu faz -

la -
s�y la ele ve ren:

“Ben ta n�n m�� bir res sam ola ca ��m,
e�er bi zi gök le re asan ömür ip le ri hep bir
bü yük lük tey se iler de kim bi lir ne ler ya -
pa ca ��z? Bel ki ben ta n�n m�� bir res sam
ola ca ��m, bel ki abim yük sek bir li san c�,
mü kem mel bir ter cü me ya pan, tat l� ya z� -
la r� n� her ke se sev di ren bir edip ola cak,
Hey Ya ra tan bü tün bun lar ola cak.”

Bed ri Rah mi li se y�l la r� n�n or ta la r�n da
bir içe ka pa n�� dö ne mi ya �ar. Okul dan,
ders ler den ko par bir sü re, re sim d� ��n da
hiç bir �ey le il gi len mez. Ba ba Rah mi
Bey’i en di �e len di ren bu du rum üze ri ne, o
y�l lar da Fran sa’da dev let bur suy la oku -
mak ta olan a�a be yi Sa ba hat tin Bey’e
yaz d� �� mek tup tan uzun uzun, ne ya pa ca -
��z bu ço cu �u di ye ke der len di �i ni ö� re ni -
yo ruz. Son ra s�n da Trab zon’da li se yi bi tir -
me den �s tan bul’a gön de ri lir. O za man
aka de mi nin li se bö lü mü de var d�r. Bu ra -

da Naz mi Zi ya ve �b ra him Çal l�’n�n ö� -
ren ci si olur. Her iki ho ca s� n� da çok se ver
ama son ra ki y�l lar da yaz d�k la r�n dan Çal l�
ile ba� ka tür lü bir hu kuk olu� tur duk la r�
an la ��l mak ta d�r. Ni te kim bir y�l son ra
Çal l�, “bu ço cu �u Pa ris’e gön de rin, bu ra -
dan ala ca �� n� al d�” der ba ba s� na ve abi si -
nin bur su na or tak ol mak üze re Fran sa’ya
gön de ri lir. Trab zon’da, on lu ya� lar dan
iti ba ren olu �an ki �i li �i Fran sa’da bam -
ba� ka bo yut lar ka za n�r. Fran sa, Bed ri
Rah mi için sa de ce ki �i li �i nin de �il sa na -
t� n�n da �e kil len di �i yer olur. 

� RO MAN KI ZI ER NES T� NE,
EYÜ BO� LU’NUN ‘EREN’� OLUR

Bir gün, Ce mal Tol lu’nun da ve ti üze -
ri ne, Lyon’dan Pa ris’e ge çer. An dre Lho -
te atöl ye sin de ö� ren ci olan Tol lu, Bed ri
Rah mi’yi o ak �am evin de ki bir da ve te ça -
��r m�� t�r. Lho te’un atöl ye si ni bu lur an cak
ö� le ta ti lin de olan atöl ye de Ro man bir
k�z dan ba� ka kim se yok tur. Bek ler ken ik -
ram edi len kah ve ve ak �am Ce mal Tol -
lu’nun evin de ki da vet te ge çi ri len bir kaç
sa at lik ko yu soh bet, k� sa sü re de bir a�k
ma sa l� na dö nü �ür. Ken di si nin ‘Eren’ di ye
ses len di �i Er nes ti ne Le to ni ile Pa ris’te
ba� la yan a�k hi kâ ye si, 1936’da �s tan -
bul’da ev li lik le ne ti ce le nir. Türk res mi
Bed ri Rah mi’nin ya n� s� ra bir us ta da ha,
Eren Eyü bo� lu’nu ka zan m�� olur. 

� HER �EY DEN ÖN CE
O B�R Ö� RET MEN

1936’da ba� la yan Aka de mi’de ki ho -
ca l� �� n� ölü mü ne ka dar sür dü rür. Res -
sam l� �� ve �a ir li �in den çok ho ca l� �� n�
önem ser. Y�l lar ca top la d� ��, da m�t t� �� bi -
ri ki mi ni ö� ren ci le riy le hâ lâ dil le re des tan

hu kuk lar ku ra rak ak ta r�r. Hâ lâ Aka de -
mi’nin ef sa ne ho ca la r�n dan bi ri ola rak
an� l�r. Ni te kim bir ya z� s�n da �öy le der;
“Be ni res sam la ra so rar sa n�z, res mi ni bil -
me yiz ama iyi �a ir dir der ler; �a ir le re so -
rar sa n�z da �i iri ni bil me yiz oma iyi res -
sam d�r der ler. Res sam l� �� ma, �a ir li �i me
dil uza tan la r� af fe de rim ama ho ca l� �� ma
dil uza ta n�n al n� n� ka r�� la r�m.”

1938’da yurt ge zi le ri ba� lar. �lk yurt
ge zi sinde Edir ne’ye ar d�n dan 1945’te
Ço rum’a gön de ri lir. Ara da k� sa sü re li bir
i� için Çan k� r�’ya git mi� tir. Bu se ya hat ler,
Bed ri Rah mi’nin Ana do lu’yu ke� fi olur.
Yurt ge zi le ri, Ana do lu’yu fark et me si ni
sa� lar ve Ana do lu’nun ki li mi, mo tif le ri
ta ��, bö ce �i, ate �i, çi çe �i ya ni her �e yi ne
vu ru lur. O ya �� na ka dar edin di �i, ba t� dan
al d� �� ar gü man lar la har man la ya rak ken -
di ne öz gü bir Ana do lu mi to lo ji si, Ana do -
lu iko nog ra fi si kur gu la ma ya ba� lar ve bu -
nu mo dern res min im kan la r�y la bir tu va le
ak tar ma ya, bir res me dö nü� tür me ye ça l� -
��r. 

� SA NA TIN EN ÇA LI� KAN
FIR ÇA SI

Bu gün yaz d�k la r� n� gö rü yo ruz; ��
Ban ka s� Ya y�n la r�’ndan hâ lâ ç� k� yor, hâ -
lâ ki tap la� ma m�� ya z� la r� var, ta mam lan -
d� ��n da sa n� yo rum 20 cil di a� m�� ola cak.
64 y�l l�k ha ya t�n dan ge ri de ka lan la r�n bir
dö kü mü nü yap ma ya ça l�� t� �� m�z da 5.000
ci va r�n da re sim, 30.000 say fa l�k ya z� l�
kül li yat... Türk sa na t� n�n, kül tür ha ya t� n�n
da ha ça l�� kan bir ka le mi ve f�r ça s� ol du -
�u nu san m� yo rum. Bed ri Rah mi Eyü bo� -
lu’nun sa nat ha ya t�n da te red düt yok tur;
ço cuk luk y�l la r�n dan iti ba ren ne re ye yü -
rü dü �ü nü, ne yap mak is te di �i ni bi len bir
ha li var d�r hep ve onu özel k� lan da bu -
dur. Bu yol da a�k la, i� ti yak la ça l�� m�� t�r.
Yi ne ken di si bir ko nu� ma s�n da “Yir mi
y�l d�r gün de en az 14 sa at ça l�� t�m, ya
yaz d�m ya bo ya d�m” der. Bed ri Rah mi
Eyü bo� lu, Ana do lu kül tü rü nün en zen gin
ka rak ter le rin den bi ri ola rak, dün ya dur -
duk ça ya �a ya cak t�r. 
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Ressam, �air, ö�retmen, yazar, mozaik sanatçısı,
heykeltıra�, yazmacı, seramikçi, vitraycı… Dalları

sanatın birçok disiplininden, yaprakları
eserlerinden, meyveleriyse ö�rencilerinden

olu�an koca bir sanat a�acı desek yanlı� olmaz
Bedri Rahmi Eyübo�lu için. Bu yıl 100 ya�ına
basan, aynı zamanda Kadıköylü olan Bedri

Rahmi, dünyaya yayılan eserleriyle bu topraklarda
yeti�mi� en büyük de�erlerden biri. Ustaya nice

yüz yıllara derken Kadıköy Belediyesi
Caddebostan Kültür Merkezi’nde devam eden

“Yüzüncü Yıl Sergisi”ni fırsat bilip 64 yıllık ömrüne
dönüp bir bakmak istedik…

1949’da bir gün �stanbul Büyük
Kulüp’teki bir toplantıda, davetliler
Bedri Rahmi Eyübo�lu’ndan bir �iir

okumasını istediler. Eyübo�lu
aya�a kalktı ve Karadut’u okumaya
ba�ladı. “Karadutum çatal karam

çingenem / Daha nem olacaktın bir
tanem  / Gülen ayvam, a�layan
narımsın / Kadınım, kısra�ım,

karımsın…” 
Bedri Rahmi, �iiri okurken aniden

gözlerinden ya�lar süzüldü.
Salondaki herkes niye a�ladı�ını
anlamı�tı, tabii herkesten çok,

hemen yanı ba�ındaki karısı Eren
Eyübo�lu. Çünkü �iirde “kadınım-
kısra�ım-karımsın” dedi�i kadın,

karısı de�ildi. Bu �iiri 3 yıl önce, bir
ba�ka kadın için yazmı�tı; Mari

Gerekmezyan için. 
“Kara saplı bıçak gibi” dedi�i Mari,
Bedri Rahmi’nin asistanlık yaptı�ı

Güzel Sanatlar Akademisi’nin
heykel bölümüne misafir ö�renci

olarak gelmi�ti. O dönem
askerli�ini yapmakta olan �air-

ressamın sinesine “kara saplı bir
bıçak” gibi saplanmı�tı. Mari, Bedri

Rahmi’nin bir büstünü yapmı�tı.
Bedri Rahmi bu büstü, Mari’nin
çe�it çe�it portresiyle ve ona

yazılmı� �iirlerle yanıtlamı�tı. Artık
a�klarından bütün �stanbul

haberdardı. Bedri Rahmi sanatında
tam bir patlama ya�ıyor, Eren

Eyübo�lu ise sabırla e�inin
kendisine dönmesini bekliyordu.
Yorgun yürek “Karadut” 1946´da

menenjit tüberküloz kaptı.
�yile�ebilmesi için antibiyotik

lazımdı. Sava� yeni bitmi�ti ve ilaç
ate� pahasıydı. Bedri Rahmi, genç

sevgilisine ilaç alabilmek için
tablolarını elden çıkarmaya ba�ladı.

Ancak bu çabalar da sonuç
vermedi ve o yıl �stanbul Alman

Hastanesi’nden Mari
Gerekmezyan’in ölüm haberi geldi. 
Bedri Rahmi yıkılmı�tı. Sevgilisini
sonsuzlu�a u�urladıktan sonra
keder içinde eve döndü�ünde

kendisini teselli eden, yine e�i Eren
olacaktı. O dönem içkiye ba�ladı

ünlü �air. Üretti�i ve dönemin ünlü
olan eseri ise;

“Türküler bitti, halaylar durdu, /
Horonlar durdu (...) / Hüzün geldi

ba�kö�eye kuruldu  /
Yoruldu yüre�im yoruldu.”

KARADUTUM
ÇATALKARAM

ÇiNGENEM

1958’de mimar Turgut Cansever’in
yaptı�ı ev, aslında bir atölye olarak
tasarlanmı�. Bu sebeple banyo ve

tuvalet dı�ındaki odalarda kapı yok.
Bedri Rahmi Eyübo�lu evin

tamamlanmasından bir yıl sonra
e�i Eren Hanım’la buraya ta�ınmı�.
Daha sonra iki yıl Amerika’da kalan
çift, 1962’de yeniden eve yerle�mi�
ve 1975’teki vefatına kadar sanatçı
ya�amını burada geçirmi�. Bedri

Rahmi’nin ya�amının büyük
bölümünü geçirdi�i bu evin, 100. yıl

�erefine müzeye dönü�türülmesi
gündemde. Bunun için çalı�malar

devam ediyor. 
Belki bu yıla yeti�meyecek ama

“mavi kaplumba�a” olarak bilinen
bu ev en yakın zamanda müze

olacak. 
Geçti�imiz günlerde ölüm

yıldönümünde andı�ımız bir ba�ka
Kadıköylü �air Fazıl Hüsnü

Da�larca ise bu evi en güzel
anlatanlardan…

“Çocuksu ipi çekip
kapıdan girdin mi
Yüre�in yemye�il

dallar altından ak çıkar
Koptu�u ulu orman

mutludur seninle
Kütükler basamak basamak çıkar

Yava� yapılmı�tır tek adım bile
yorulmazsın ki

Güvercin olmu� ayak çıkar
Nice ya�amalarımız dolu�ur yukarı

Sevmek belki de anlamak çıkar
Yenilerden eskilere boyaları

bezeklerin
Özlemle aramalarına yanarak çıkar

Çınlar azıcık... 
Duyarsınız beklersiniz 

gelecekleri
Ne bileyim bu ev nerelere yakın

Karde� Eyübo�lu
nerelere uzak çıkar”

BEDRi
RAHMi’NiN

KALAMIŞ’TAKi
EVi
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I��k Üni ver si te si’nde ki 10. Ma te ma tik Sem poz yu -
mu’nda, kan ser has ta la r� n�n, özel lik le de be yin tü -
mö rü va ka la r� n�n  “ma te ma tik sel on ko lo ji”nin yar -

d� m�y la da ha uzun sü re ya �a d� �� aç�k lan d�. 
I��k Üni ver si te si �i le Kam pu su’nde, Ma te ma tik çi ler

Der ne �i’nin dü zen le di �i 10. Ma te ma tik Sem poz yu -
mu’nda ko nu �an Ma te ma tik çi ler Der ne �i Ba� ka n� Prof.
Dr. Ömer Ak�n, bir ül ke nin kal k�n m�� l� �� n�n ma te ma -
tik le öl çül dü �ü ne dik kat çe ke rek, “T�p ala n�n da ma te -
ma tik vaz ge çil mez bir di sip lin ha li ne gel di. Ma te ma tik -
sel bi lim ler, t�b b�n kli nik prob lem le ri nin çö zü mün de et -
kin ola rak kul la n� l� yor” de di. Ar t�k “ma te ma tik sel on -

ko lo ji” ad� ve ri len bir alt di sip li nin do� du �u nu be lir ten
Prof. Dr. Ak�n, kan ser va ka la r� n�n te da vi sin de bu di sip -
li nin gü nü müz de gel di �i nok ta y� �öy le an lat t�: “Be yin
tü mö rü va ka s�n da kul la n�l mak üze re ge li� ti ri len bir di -
fe ren si yel denk lem den olu �an ma te ma tik sel mo del te -
da vi de ba �a r� sa� la d�. Ge li� ti ri len bu mo del, tü mö rün
han gi yö ne do� ru ya y� la ca �� n� çok kuv vet li bir �e kil de
or ta ya ko yu yor. 

Böy le ce, rad yo te ra pi ve cer ra hi ope ras yon lar da ha
ba �a r� l� plan la na rak, has ta n�n da ha uzun ya �a ma s� sa� -
la n� yor. Bun lar hep ma te ma ti �in bi lim de kul la n�l ma s�
ile olu yor.”

ÖN CE K� ya z�m da im mun (ba �� ��k l�k) sis te min
ne ol du �u ve na s�l i� le di �i ile il gi li bil gi ler ver -
mi� tim. 

Bu ya z�m da da ev cil dos tu mu zun im mun
sis te mi ni na s�l ko ru ya ca �� m�z ve kuv vet len di re -
bi le ce �i miz ile il gi li fay da l� ola bi le ce �i ni dü �ün -
dü �üm ba z� bil gi ler ve re ce �im. �m mun sis te min
kuv vet len di ril me sin de hay van lar da da in san lar -
da ol du �u gi bi bit ki sel kö ken li bir çok ürün kul -
la n� la bil mek te dir. 

Bu amaç la kom bi ne edil mi� ya da tek ola -
rak kul la n� la bi le cek her bal ürün ler kar ma ��k bir
ya p� ya ve i� le yi �e sa hip olan ba �� ��k l�k sis te mi -
nin uy gun bir bi çim de ça l�� ma s� n� ve kuv vet len -
me si ni sa� la ya bil mek te dir. Ba �� ��k l�k sis te mi
vü cu du bak te ri, vi rüs, pa ra -
zit ve man tar la ra kar �� sü -
rek li ola rak ko ru ma ko nu -
mun da d�r. Bu me ka niz ma -
da �e kil le ne cek olan her -
han gi bir ha ta akut ya da
kro nik, iyi le �e me yen; uyuz,
man tar, ek lem has ta l�k la r�,
a��z ve di� eti ve so lu num
yol la r� en fek si yon la r�, üre -
me bo zuk lu �u ile iyi le �e -
me yen ya ra la ra ne den ola -
bil mek te dir. �m mun sis te mi
sek te ye u� ra tan, ça l�� ma s� n�
bo zan bir çok ne den bu lun mak ta d�r. Bun lar
stres, a�� r� eg zer siz, sa hip ve yer de �i �ik lik le ri,
ye ter siz ve uy gun ol ma yan bes len me ola rak s� -
ra la na bi lir. Bun lar için de im mun sis te mi en çok
sek te ye u� ra tan ne den ye ter siz ve uy gun ol -
ma yan bes len me ler dir. �m mun sis te min kuv -
vet len me si ni sa� la yan fak tör le ri k� sa ca s� ra lar -
sak; Fo lik asit, Komp leks B, C, E vi ta min le ri,
Çin ko, Se len yum, Mag nez yum, �yot, Po tas -
yum. C Vi ta mi ni an ti ok si dan, an ti vi ral ve tok sin -
le ri eli mi ne edi ci bir ya p� ya sa hip tir. Ome ga ya�
asit le ri de ay n� �e kil de güç lü im mun sis tem
kuv vet len di ri ci ler dir. E�er uy gun bir �e kil de ha -
z�r la n�r sa ki bu önem li dir ku ru ma ma ye ri ne ev -
de ha z�r lan m�� olan ta ze ve do �al g� da lar im -
mun sis te mi kuv vet len di re cek ya da en az�n dan
za y�f la ma s� na ne den ol ma ya cak t�r. Ku ru ma -
ma lar bir çok i� lem den geç ti �i ve kim ya sal içer -
me le ri (BHT, BHA, et hoxy qu in) se be biy le im -
mun sis te mi za y�f la ta bil mek te dir.

HAF TA YA DE VAM EDE CEK

DOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZ
Köpek ve kedilerde immun
sistemi kuvvetlendirmek (I)

EV CİLEV CİLEV CİLEV CİLEV CİLEV CİL

Aytaç Sedat KAVAL
(Veteriner Hekim
Cerrahi Uzmanı)
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� HAM�LEL���M SIRASINDA A�ZIMDA
DE����KL�KLER OLACAK MI ?

Hamilelik s�ras�nda a��z ve di�lerde baz�
de�i�iklikler olacakt�r.  

Hamileli�in erken safhas�nda di� etlerinde
�i�lik, k�zar�kl�k, di� etinin kolay kanamas�

görülebilir. Bunun nedeni hamilelikte
östrojen ve progesteron hormon

düzeylerinin art���d�r. E�er
di� eti iltihab�

(gingivitis) zaten
mevcutsa,
hamilelik

s�ras�nda
�iddeti

artabilir ve
tedavi

edilmezse
ilerleyebilir.
Hamilelerde

'hamilelik
tümörü'

geli�mesi
riski de

vard�r. Bunlar�
di� eti

büyümelerinin iritasyonu
sonucu olu�an iltihabi

lezyonlard�r. Di�eti
tedavileri ile ilerlemeleri
engellenmekle beraber,

hastaya rahats�zl�k veriyorsa

di� hekimi taraf�ndan
al�nabilir.

� HAM�LEL�K ESNASINDA
OLU�AN D�� ÇÜRÜKLER�
“Di�ler hamilelik esnas�nda

daha çabuk mu çürür?”
sorusu s�kça sorulur.

“Hamilelik” döneminde
annenin di�lerinden

kalsiyum çekildi�i ve bu
nedenle her bebe�in anneye
bir di� kaybettirece�i inanc�

kesinlikle yanl��t�r. Bu
dönemde di�lerin daha

çabuk çürümelerinin nedenleri �unlard�r:                       
� Hamilelikte tatl�ya, abur cubura a��r�

istek belirir ve bunlar yendikten sonra di�
f�rçalama ihmal edilir.

�  �lk aylarda görülen kusmalar�n
ard�ndan anne, di� f�rçalamaktan
kaç�nabilir ve a��z hijyeni bozulur.  

� Gebelik hormonlar�n�n etkisiyle di� di�
etleri kanama e�ilimi gösterdi�inden

hamile di�lerini f�rçalamaktan kaç�nabilir.  
� BU PROBLEM

NASIL
ÖNLENEB�L�R?

� Hamilelik
planlan�yorsa

hamilelik öncesi
de�ilse hamileli�in
ba�lang�c�nda a��z-
di� muayenesinden
geçerek tam bir a��z
hijyeni sa�lanmal� ve
bu sürdürülmelidir.  

� Di�lerin etki
bak�m ve

temizlenmesi
yap�lmal�d�r.

Yemeklerden
sonra di�ler

f�rçalanmal� ve
di� ipi ile

temizlenmelidir.
Sabahlar� di� f�rçalamak

rahats�zl�k veriyorsa a��z su veya
antiplak gargaralarla

çalkalanmal�d�r.  
� Dengeli beslenme ile birlikte

vitamin destekleri de a��z
sa�l���n�n sürdürülmesi aç�s�ndan

önemlidir. Bebe�in di� geli�imi
anne karn�nda ba�lar. Bu

dönemde hem kendi sa�l���,
hemde bebe�in di� geli�imi için

dengeli beslenmeye dikkat
edilmelidir. Protein, A vitamini
(et, süt, yumurta, sar� sebze ve

meyveleri), C vitamini (narenciye,
domates, çilek), D vitamini (et, süt,

yumurya, bal�k) ve kalsiyumdan (süt, ve
süt ürünleri,ye�il yaprakl� sebzeler) zengin

g�dalar�n yeterince al�nmas�
gerekmektedir.

� D�� HEK�M�NE
NE ZAMAN G�TMEL�Y�M?         

Hamilelik planlan�yorsa, hamilelik öncesi
di� hekimini ziyaret etmek çok önemlidir.
Çünkü hamilelik öncesinde di� hekimi her

türlü radyografik te�hisi ve tedaviyi
k�s�tlama olanaks�z�n kullanabilir.

Rahatl�kla a��z içi radyografisi al�n�p
daha sonraki dönemler için yol gösteci

olarak kullanabilir. A��zda gerekli
tedavileri yap�p a��z hijyenini

sa�layarak hamilelikte olu�abilecek
sorunlar� önceden giderebilir.

Hamilelik mevcutsa gene erken dönemde
di� hekimine gitmelidir. �lk 3 ayl�k

dönemde di� hekimi di� temizli�i (bu
müdahele daha sonra olu�acak hamilelik

gingivitisini önleyecektir). Ve acil di�

tedavileri yap�labilir.
�kinci üç ayl�k dönemde di� tedavilerinin
yap�lmas� için en emniyetli dönemdir. Bu

dönemde hamilelik sonuna kadar
ertelenmesi uygun olmayan di� çekimi,
dolgular, kanal tedavileri v.b pek çok

tedaviler yap�labilir.
Üçüncü 3 ayl�k dönemde bebek büyümü�
ve do�um yakla�m��t�r.Aynen ilk üç ayl�k

dönemde oldu�u gibi acil tedaviler
d���nda di� hekimi müdahele

etmeyecektir.
Ancak hamilelik süresince ilk aydan

ba�layarak son aylara kadar rutin di�
hekimi kontrolünde olmakta yarar

vard�r. Di� hekimi olu�abilen problemi
erkenden en kolay �ekilde çözümler.             

Sa�l�kl� bir gebelik geçirmeniz
dile�iyle...  

HAMiLELiKTE AĞIZ VE DiŞ SAĞLIĞI

�la
n 

ha
b

er

Dt. Mualla EMRE     
Kadiköy Florence Nightingale hastanesi 

www.florence.com.tr

Dt. (Di� Hekimi) 
Mualla EMRE

Kadıköy
Florence Nightingale Hastanesi              

Tel.: 0216 450 03 03
ÇA�RI MERKEZ�

Tel.: 444 04 36

KALP KRiZi VE iNMEYE SEBEB OLAN PIHTI
OLUŞMASI NEDiR? NASIL ÖNLENEBiLiR?

DOKTORUNUZ
YAZIYOR 

DOKTORUNUZ
YAZIYOR

Kalp ka pak has ta l� �� ne de niy le ka pa -
�� de �i� ti ri le cek has ta la ra  iki çe �it
ya pay ka pak yer le� ti ri lir. E�er me tal
ya pay ka pak yer le� ti ril mi� ise bu grup
has ta la r�n ömür bo yu co uma din al -
ma la r� ge rek li dir. �n san ya da hay van
do ku sun dan ya p�l m�� ya pay ka pak lar
uy gu lan m�� ise bu has ta la r�n 3-5 ay
co uma din kul lan ma la r� ye ter li dir, son -
ra ki sü reç te di �er kan su lan d� r� c� la r�
kul la na bi lir ler.
Kan su lan d� r� c� ilaç la r�n be lir li bir dü -
zen için de al�n ma la r� ve kon trol le rin
ya p�l ma s� ge rek li dir. Co uma din ila c� n�
kul la nan has ta la r�n INR de di �i miz
kan tet ki ki ni he ki mi nin öner di �i ara -
l�k lar da yap t�r ma s� ge rek li dir. Me tal
ya pay kalp ka pa �� uy gu la nan has ta -
lar da INR 2.5-3.5ara s�n da ol ma s� en
uy gun so nuç tur. INR 3.5 üze ri ola cak olur sa ilaç
al� m� dur du rul ma l� ve ilaç do zu ye ni den ayar lan -
ma l�. INR dü ze yi  5-6 ve da ha yük sek tes pit
edil mi� se has ta n�n has ta ne ye git me si ve ge rek -
li t�b bi yar d� m�n ora dan al�n ma s� uy gun dur. Ba -
zen co uma din ila c� n� öne ri len doz da  dü zen li
kul la nan has ta la r�n INR’si 2’nin al t� na ine bil -
mek te dir, ye me-iç me çe �it li li �i ve kul la n� lan ba -
z� ilaç lar da bu ra da et ki li  ola bil mek te. K vi ta mi -
ni içe ren ilaç lar ve be sin le re (la ha na, ka rala ha -

na, �s pa nak, ye �il çay, pa z�, may da -
noz, al kol, k� z�l c�k su yu vs) dik kat
edil me li. Bu du rum da di yet ye ni den
göz den ge çi ri lir ve ilaç do zu ayar la -
n�r.
El bet te kan su lan d� r� c� ilaç la r� kul la -
nan has ta la r� m�z kü çük cer ra hi mü -
da ha le, di� çe ki mi, imp lant uy gu la -
ma s� ya da cid di ope ras yon ya p�l ma -
s� ile kar �� la �a bi le cek ler dir. E�er has -
ta lar as pi rin, as pi rin+ clo pi dig rel ilaç -
la r� kul la n� yor lar sa bu ilaç la r�n 3-5
gün ke sil me si  so run olu� tur maz ve
i� lem ta mam lan d�k tan 1-2 gün son ra
he ki mi nin öne ri si ile  ye ni den ilaç la r� -
na ba� la ya bi lir ler. Co uma din kul la -
nan has ta la r�n ila c� i� lem den 5-7 gün
ön ce den kes me le ri ve i� lem den  bir
gün ön ce INR ba k� la rak 1.2-1.4 se vi -

ye si ne in di �i tes pit edil dik ten son ra i� le me ba� -
lan ma s� do� ru ola cak t�r. Bu co uma din al�n ma -
d� �� sü re için de has ta la r�n  dü �ük mo le kül lü he -
pa rin yap t�r ma la r� mut lak ge rek li dir. Ba zen genç
ha n�m lar has ta l�k la r� ne de niy le  co uma din al -
mak zo run da ola bi lir ler. 
Bu has ta lar ge be ka la cak olur lar sa, özel lik le 3-
5 ay co uma din ke sil me li  onun ye ri ne dü �ük
mo le kül lü he pa ri nin sa bah ak �am cilt al t� na ya -
p�l ma s� uy gun ola cak t�r.

Dr. Nuri ÇA�LAR
(Kardiyoloji Uzmanı)
Kadıköy Belediyesi

Dr. Rana Be�e
Sa�lık Poliklini�i

Fahrettin Kerim Gökay Cad. Patika Yol Sok. No: 16 Kuyuba�ı–Kadıköy Tel: 216 418 88 30-  216 348 40 27

Beyin tümörü
hastaları

‘matematiksel
onkoloji’yle
daha uzun

ya�ıyor. I�ık
Üniversitesi’n

de yapılan
sempozyumda
matematikten
tıp alanında
yararlanıldı�ı
açıklandı... 

Kanser hastalarına
‘MATEMATiKSEL ONKOLOJi’
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Mustafa SÜRMELİ

Türkiye Herkes �çin Spor Federasyonu’nun
organize etti�i ve b-fit’in ana sponsorlu�unda

düzenlenen “b-TROPHY Kadın Yürüyü� Yarı�ması”,
23 Ekim 2011 Pazar günü, Caddebostan sahilinden

Maltepe sahiline kadar belirlenen bir parkurda
yapılacak. Tüm kadınların katılımına açık ve

ücretsiz olarak düzenlenecek yarı�mada, ilk üç
finalistin yanı sıra, her katılımcıya sürpriz hediyeler

verilece�i bildirildi. 

4 yıldır geleneksel olarak gerçekle�tirilen “b-TROPHY
Kadın Yürüyü� Yarı�ması”, bu yıl Caddebostan
sahilinde düzenleniyor. Spor yapamayan kentli
kadınlara yönelik olarak düzenlenen etkinlik; spor ve
sa�lıklı ya�am bilincini olu�turmak, kadın sa�lı�ı için
sporun vazgeçilmezli�ini vurgulamak amacıyla
düzenleniyor. Çe�itli ödüllerin verilece�i yarı�ma 11.00-
16.00 arasında düzenlenecek. �lk üç yarı�macıya 250 ile
150 TL’lik hediye çeki verilecek. 

Bey ler be yi 75. Y�l Sta d�, bu de fa fark l� bir
ma ça ev sa hip li �i yap t�. 6 Ekim 2011Per -
�em be gü nü ya p� lan maç ta ka lem �ör ler

bu de fa ça l�m la r�y la hü ner le ri ni ser gi le di. 
Çün kü sa nat ç� lar da fut bol oy na ya bi lir!

te ma s�y la bir an da or ta ya ç�k m�� bu or ga ni -
zas yon. Ro man la ra ko nu ola bi le cek bir öy -
kü, 2009 y� l�n da Al man ya’dan ge len bir te le -
fon la Tür ki ye’nin en en te lek tü el fut bol ta k� -
m� n�n ku rul ma s�y la ba� lar. Yaz d�k la r� n� ve
yap t�k la r� n� ta kip ede rek ha yal dün ya m�z da
bü yük hay ran l�k lar ya rat t� �� m�z ya zar ve sa -
nat ç� lar, bir ak �am için de ol sa yü kü a��r dü -
�ün ce ler den kur tu lup top ko� tur mak için ye -
�il sa ha ya in di ler.

� SA HA DA K�M LER YOK K�…
Ayaz ma Ta k� m�’nda Mor ve Öte si gru -

bu nun so lis ti Ha run Te kin, Rock’ç� Hay ko
Cep kin, si ne ma c� ve “Ha t�r la Sev gi li”, “Gö -
nül çe len” gi bi di zi le rin ba� rol oyun cu su
Can sel El çin, ka ri ka tü rist ve ko med yen Al -
pay Er dem, ya zar ve se na rist Do �u Yü cel,
Beh çat Ç. di zi si nin se na ris ti ede bi yat ç� Em -
rah Ser bes, ka ri ka tü rist ve se na rist En der
Öz kah ra man, si ne ma c� Hü se yin Ka ra bey, ti -
yat ro cu Ser kan Öz, ede bi yat ç� Ba r�� B� çak ç�

ve Can Ya y�n la r�’n�n Ge nel
Mü dü rü Can Öz gi bi iz le me -
ye de �er isim ler den olu �u -
yor.  Ayaz ma Fut bol Ta k� m�,
bu olu �u mu me rak eden ler
için ken di ni: “Ba t�’n�n zo ruy la
ku ru lan; fut bol sa nat ve ede bi -
ya t� ka r�� t� ran, ‘Al man lar kay be -

din ce kay bet mi� sa y� l� r�z’ de yip
ka zan ma ya de �il e� len me ye
oy na yan; ma sa da ka za n�p, sa -
ha da kay be den; ye ni le ye ni le
Sa mu el Bec kett ol ma y� ö� re -

nen ama hiç b� rak ma yan, vel -
ha s�l ya zar m� ya zar, çi zer mi çi -

zer, oy nar m� oy nar lar. Al man ya

ba ha ne dir, Al sas Lo ren’i ge ri al�n ca ya dek
fut bol to pu nun pe �in den gi de cek ler dir. Ne
de ol sa fut bol, 11’er den iki ta k� m�n oy na d� -
��, so nun da ya zar la r�n hü zün len di �i bir
oyun dur” söz le riy le ta n�m l� yor.

Ede bi yat ç�, mü zis yen, ka ri ka tü rist, ti yat -
ro cu ve si ne ma c� lar dan olu �an bu il ginç kim -
ya n�n fut bol or tak pay da s�n da bu lu� ma la r� na
ne den olan Al man ya da ve ti ne 2009 ve 2010
y�l la r�n da üst üs te iki kez i� ti rak et ti Ayaz -
ma... 

Ara dan ge çen bir y�l l�k sü reç te 2010-
2011 se zo nu nu Ga zoz Li gi’nde ke yif li mü -
ca de le le ri ne de vam ede rek fut bol dan ve bir -
bir le rin den kop ma yan oyun cu lar, bu es na da
Dün ya Ka d�n lar Gü nü’nde 15 Ya� Al t� Ka -
d�n Mil li Fut bol Ta k� m�’yla da bir maç yap -
t� lar.  Bu se fer da vet Ayaz ma’dan gel di ve
Al man Ya zar lar Ta k� m� Au to na ma’yla 6
Ekim Per �em be gü nü bir maç ger çek le� ti ril -
di. Da vet üze ri ne �s tan bul’a ge lip ka lan za -
ma n� çe �it li okul lar da ya p� la cak oku ma lar la
de �er len di ren Al man ya zar lar, bu k� sa zi ya -
re ti spor ve kül tür et kin lik le riy le taç lan d�r d�.
�ki ta k� m�n kar �� la� ma s� n� Der Spie gel gi bi
önem li Al man ba s�n ku ru lu� la r� da iz le di. 

Bostancıspor farklı yenilgiyle üzdüBostancıspor farklı yenilgiyle üzdüBostancıspor farklı yenilgiyle üzdüBostancıspor farklı yenilgiyle üzdüBostancıspor farklı yenilgiyle üzdüBostancıspor farklı yenilgiyle üzdü

YAZARLAR SAHAYA iNDi

Ayazma-
Autonama

maçında Türk ve
Alman yazarlar golü

bu defa sahada
yazdılar.

Sü per Ama tör 1. Grup’ta ki tem sil ci -
miz Bos tan c�s por bir tür lü li ge �s� -
na ma d�. Sü per Ama tör Li gi 5. haf -

ta ma ç�n da Mal te pe Ba �� bü yük Sta -
d�’nda 15 Ekim Cu mar te si gü nü oy na -
nan maç ta Ömer li Kö yü’nü a��r la yan
Bos tan c�s por 5-0 gi bi fark l� bir ma� lu bi -
yet al d�. 

Bu so nuç la Ömer li Kö yü 4. s� ra -
dan li der li �e yük se lip, 10 pua na ula -
��r ken, Ka d� kö yü mü zün bir di �er ku -
lü bü Bos tan c�s por, Öz Fa tih’in Ok -
mey da n�’na 3-0 hük men ye nil me siy le
13 ta k�m l� grup ta 12. s� ra da ki ye ri ni
ko ru du. Bos tan c�s por’un 1 pua n� bu lu nu -
yor. Bos tan c�s por 6. haf ta da Te ra zi de re
dep las ma n� na gi de cek.

� ATA �E H�R DO �U�S POR’A
KAR TAL DAR BE S�

Ye nil gi son ra s� ya p� lan yo rum lar da
Ata �e hir do �u�-  spor’un ba �a r� gra fi �i nin
dü� tü �ü yö nün de ki ler dik kat çe ki yor.

Sü per Ama tör Li gi 4. Grup 5. haf ta
mü ca de le sin de �st. Kar tal Bld. ile dep las -
man da kar �� la �an Ata �e hir Do �u�s por 2-
1’lik ma� lu bi yet ten kur tu la ma d�. Al d� ��
ga li bi yet le �st. Kar tal Bld. 2. s� ra dan 13
pu an la li der li �e yük se lir ken, 8. s� ra ya dü -
�en Ata �e hir Do �u�s por, 5 pu an da kal d�.
Ata �e hir Do �u�s por 6. Haf ta da Kar tal te -
pe’yi a��r la ya cak. Ay n� grup ta �de al te -

pes por Ba t� Trak ya’y� 3-2 yen di.
5.grup ta Ba� lar ba �� evin de Öz K. Ah -

met ile 1-1 be ra be re kal d�. 6. grup ta Se li -
mi ye dep las man da Ç�k sa l�n’� 1-0 yen di. 

� H� LALS POR: 7 – DE M�RS POR: 2
1. Ama tör Li gi geç ti �i miz haf ta 14.

Grup maç la r�n da To kat kö yü dep las man -
da 1-0 ye ne rek Pen dik gü cü ve Kay nar -

ca’n�n ar d�n dan 3. s� ra ya yük se len Ka d� -
köy’ün güç lü ekip le rin den Hi lals por bu
haf ta da ra ki bi ne ac� ma d�. Ye ni sah ra Sta -
d�’nda De mirs por’u 7-2 ye nen Hi lals por

al d� �� fark l� ga li bi yet le 2. s� ra ya yük se le -
rek li der li �e or tak ol du �u nu gös ter di.
Grup ta li der Pen dik gü cü’nün 12, Hi lals -
por’un 9 pua n� bu lu nu yor. Hi lals por 5
haf ta da Yon cas por dep las ma n� na gi -
decek. 10 ta k�m l� grup ta Yon cas por 8. s� -
ra da ye ra l� yor.

� F� K�R TE PE FIR TI NA SI
DEVAM ED�YOR

Bu haf ta 17. Grup ta Ka d� köy der bi si
he ye can la bek le ni yor.

Haf ta n�n ma ç� ola rak gös ter di �i miz
17. Grup ma ç�n da Fi kir te pe bek le ni len
ga li bi ye ti el de et ti. Dep las man da da ol sa
K. Ce viz li Genç lik Gü cü’nü Kar tal 75.
Y�l Sta d�’nda 2-0 ye ne rek li der li �i ni ko -
ru du. 12 pu an l� Fi kir te pe 5 haf ta da 4. haf -
ta y� bay ge çen �çe ren köy �d. Yur du ile
kar �� la �a cak. �ki ta k� m�n kar �� la� ma s� Ka -
d� köy der bi si ola rak da gös te ri li yor. 

� D� �ER GRUP LAR DA
SKOR LA R �ÖY LE:

15. grup: Do la yo ba 3-Ko �u yo lu 1
16. grup: Ata �e hir �Y. 4-Bal. Ye�. Ba� lar 0
18. grup: Taçs por 0-�i le Y�l d�z 5
Yel de �ir me ni 1-Pen dik Ka vak p� nar 1

Günün her anında rahat
ta�ınma, pratik ve kolay kullanım

olana�ı sunan cep boyutlarına sahip
ECE Futbol Ajandası ile futbolsever

ayrıca takımına duydu�u sevgiyi, maç
heyecanını, ya�adı�ı sevinçleri ve

buruklukları sayfalarına aktarabiliyor.
Böylece ECE Futbol Ajandası, ömür

boyu saklanabilecek bir futbol anı
defterine dönü�üyor. 100 yıllık

geleneksel üstün kalitedeki �ık
tasarımlardan olu�an zengin ürün

portföyü ile günümüzün tüm ihtiyaç ve
beklentilerini kar�ılayan ECE

Ajandası’nın yeni üyesi ECE Futbol
Ajandası, futbola dair her detayı

içeriyor. Futbolseverler, Türk Milli
Takımı Avrupa �ampiyonası maçları,

Türkiye Ligi, Avrupa �ampiyonlar
Ligi, UEFA Ligi, Türkiye Kupası

maçları ve özel kar�ıla�malarını tarih
ve stadyum bilgileri ile ö�renebiliyor.
Federasyon, sahalar ve stadyum
oturma planlarından birinci klasman
hakemlerine, futbol etkinliklerine dek
merak edilen her tür bilginin yer aldı�ı
ECE Futbol Ajandası’nda Resmi ve Dini
tatil günlerinin yanı sıra hava durumu
da bulunuyor. ECE Futbol Ajandası,
futbolseverin gün gün, hafta hafta
futbol takımının performansı ile ilgili
notlarını, gol ve �ampiyonluk
sevinçlerini, zaman zaman
burukluklarını sayfalarına aktarıp
saklayabilece�i, ileride çocukları,
torunları ile payla�abilece�i bir futbol
anı defterine dönü�ebiliyor. Siyah,
lacivert ve kırmızı olarak 3 ayrı rengiyle
kırtasiyeciler ve seçkin kitapçılarda
satı�a sunulan ECE Futbol Ajandası ile
futbolsever tuttu�u takımın tüm
heyecan ve co�kusunu ya�ayabilecek.

Fe ner bah çe Ve te ran Spor Ku lü bü ve Ka -
d� köy Be le di ye si i� bir li �i ile dü zen le -
nen  12. Ulus la ra ra s� Ve te ran Ma sa Te -

ni si Tur nu va s�, 8-9 Ekim 2011 ta rih le rin de
Ca fe ra �a Spor Sa lo nun da 12 ül ke -
nin ka t� l� m� ile ger çek le� ti ril di.

Her y�l ge le nek sel ola rak ger -
çek le� ti ri len tur nu va n�n aç� l� ��
Fe ner bah çe Ve te ran Spor Ku lü bü
Ba� ka n� Sa va� Pra vu� ta l� ile ba� -
kan yar d�m c� s� ve Ka d� köy Be le -
di ye si Gö nül E�i tim Da n�� ma
Mrkz. Yön. Ku ru lu Üye si Ne si be
Mü se vi to� lu ta ra f�n dan ya p�l d�.

Tur nu va, 30-39, 40-49, 50-
59, 60-64, 65-69, 70 üs tü ya�
grup la r�n da, bay-ba yan tek ve çift
ka te go ri le rin de ger çek le� ti ril di.

Ame ri ka, Al man ya, Ar na vut luk, Rus ya,
Bul ga ris tan, Ro man ya, Bos na Her sek, Da ni -
mar ka, �tal ya, �ran, Le ton ya  ve Tür ki ye’nin
çe �it li il ve il çe le rin den ol mak üze re 12 ül ke -
den 200 ve te ran spor cu tur nu va ya ka t�l d� lar.

Ya ban c� spor cu lar ise tur nu va dan ar ta ka lan
za man la r� n� �s tan bul’un ta ri hi ve tu ris tik yer le -
ri ni ge ze rek de �er len dir di ler.

Dün ya ve Av ru pa Ma sa Te ni si �am pi yon -
la r�n da de re ce yap m�� Ma sa Te -

nis çi ler tur nu va ya ka t�l d� lar.
De re ce ye gi ren le re ku pa ve

ma dal ya la r� tur nu va so nun da
sa lon da ger çek le� ti ri len bir tö -
ren ile ve ril di.

Tur nu va ya ka t� lan Ka d� köy
Be le di ye si Gö nül lü E�i tim ve
Da n�� ma Mer ke zi Yö ne tim Ku -
ru lu üye si Ne si be Mü se vi to� lu
ya� gru bun da tek ler ve çift ler bi -
rin ci si ola rak bü yük bir ba �a r�

el de et ti.
Ku pa ve ma dal ya lar, sa lon da ya p� lan bir

tö ren le de re ce ye gi ren le re ve ri lir ken, spor cu -
lar tur nu va stre si ni ge ce dü zen le nen e� len ce
ye me �in de dans ede rek at t� lar.

Bir son ra ki y�l tek rar bu lu� mak di lek le ri
ile tur nu va so na er di.

�STANBUL’A y�llarca Gençlik ve Spor �l Müdürü
olarak ba�ar�yla hizmet eden tecrübeli spor adam�

Tamer Ta�p�nar’a onurlu görev. �stanbul’da
sporun geli�mesi için yapt��� çal��malar�n�n yan�
s�ra s�cak ve babacan yakla��m�yla da sevilen

�stanbul Gençlik ve Spor Müdürü Tamer Ta�p�nar,
Gençlik ve Spor Genel Müdür Yard�mc�l���’na

atand�. Bundan sonra
�stanbul’da kazand���

tecrübeyi, Gençlik ve Spor
Genel Müdürü Mehmet

Baykan’�n yard�mc�s� olarak
tüm Türkiye için kullanacak

olan Tamer Ta�p�nar’a,
Gazete Kad�köy olarak

sorumlulu�u büyük olan yeni
görevinde ba�ar�lar diliyoruz. 
�stanbul’da spor camias� ise

son günlerde Tamer
Ta�p�nar’�n yerine kimin

atanaca��n� konu�uyor... Spor
çevreleri, �stanbul’da Gençlik

ve Spor �l Müdürlü�ü’ne
atanacak ki�inin Tamer

Ta�p�nar kadar �stanbul’u tan�mas� gerekti�ini ve
spor camias�yla ili�kilerinin çok iyi olmas�

gerekti�ini ifade ediyorlar. Tamer Ta�p�nar’�n
Gençlik ve Spor Genel Müdürlü�ü görevine
atanmas�n�n ard�ndan yerine vekâleten �ube

Müdürü Taner Özgüven bak�yor. 

�stanbul’un �l Spor
Müdürü ne zaman

ATANACAK?

Tamer
Ta�pınar

yeni
görevine
atanınca

2012 Spor
Ba�kenti

�stanbul’un
Gençlik ve

Spor �l
Müdürlü�ü
koltu�u bo�

kaldı.

12. Uluslararası
Veteran Masa

Tenisi Turnuvası
Türk ve yabancı

tenisçilerin
kıyasıya

mücadelesine
sahne oldu.

KADIKÖY’DE amatör
kulüpler arasında birlik

yok denecek kadar az. Bu
iddialı cümle tecrübe ile
sabit. Kadıköy’den çok

kısa süre önce ayrılarak
yeni bir ilçe statüsüne

kavu�an Ata�ehir’de 12-
13 kadar amatör spor

kulübü biraraya gelerek
çalı�malarına ba�larken,

Kadıköy’de köklü spor
kulüplerinin kentin spor

ya�amının daha da geli�mesi
için bir çatı altında ortak bir

ses olarak bir araya
gelememesi dü�ündürüyor. 

Ata�ehir’de Ekrem Köse’nin
Amatör Spor Kulüpleri

Birli�i Ba�kanlı�ı’na
seçilmesinin ardından

hızlı bir �ekilde
çalı�malarına

ba�layan bir birlik söz
konusuyken,

Kadıköy’de
amatör spor
kulüplerinin

biraraya neden
gelemedi�i

konusunda spor
çevrelerinden

Gazete Kadıköy’e
sıkça sorular

yöneltiliyor. 
Peki Ata�ehir Amatör Spor

Kulüpleri Birli�i i�e nasıl
ba�ladı? Birlik yönetimi tek tek

mülki amirlere ziyaretler
gerçekle�tirdi ve bunu

sürdürüyor. Birlik,
sporun ve sa�lıklı gençli�in

sporla birlikte nasıl
geli�ebilece�i konusunda

imkânları ölçüsünde 

stratejiler geli�tirmeye
çalı�ıyor. Ata�ehir Amatör
Spor Kulüpleri Birli�i’nin
dikkat çeken çok önemli
bir yakla�ımından da
bahsetmek gerek. O da
�u: Yerel basınla sıkı
enformasyon ili�kisi
kurmak… Böylece
kulüplerin medya
aracılı�ıyla toplum

nezdinde tanınması, toplumun
da amatör sporlara ve
kulüplere ilgisinin arttırılması
amaçlanıyor. Ata�ehir’de az
zamanda spor için verilen bu
u�ra� kısa sürede ba�arıya
ula�acak. Ya Kadıköy’de

durum nasıl? �imdilik
ufukta bir kıpırdanma
belirtisi görülmese de
Gazete Kadıköy Spor
Servisi bu konunun
üzerine gidecek ve
Kadıköy’de amatör

sporun geli�mesi
için üzerine dü�eni
bundan önce
oldu�u gibi bundan
sonra da fazlasıyla
yapacak. Gazete
Kadıköy spor
sayfasında,
Kadıköy’deki
amatör spor

kulüplerinin haber dosyalarıyla
gelecek sayılarda kar�ınızda
olmaya devam edecek. Bu
konuda amatör kulüplerin

yöneticilerinin Gazete
Kadıköy’e ula�arak

seslerini
sayfalarımızdan
duyurabilmelerini de
sa�layaca�ız.

Kadıköy’de
amatör kulüpler
neden biraraya

gelemiyor?
Bu soru spor

çevrelerinde sık
sık soruluyor...

Geleneksel Masa Tenisi
heyecan� sona erdi

Ece, futbolun
ajandas�n�

haz�rlad�
ECE

Ajandası’nın

yeni ürünü futbol

dünyasına dair

her bilgiyi tüm

detayları ile

sunuyor. 

Amatör spor
mercek alt�nda

Süper Amatör’e bir türlü ısınamayan Bostancıspor, Ömerli Köyü takımı ile yaptı�ı maçı 5-0 kaybederek taraftarını üzdü. 
1. Amatör Lig’de haftanın maçında Fikirtepe, K. Cevizli Gençlik Gücü’nü deplasmanda 2-0 yenerek liderli�ini korudu.
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