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Haydarpaşa’da bir
‘yabancı’ mezarlık...

�ki konu aras�nda
karars�z kal�nca, iki

ba�l� bir yaz� yazd�m.
�lk olarak Kad�köy’de

yeni aç�lan sanat
galerisi ‘Asfalt’ ve ilk

sergisi ‘hayatta
m�s�n/are you alive?’

ile ba�layal�m.

Asl� AYHAN

HAL�hâzırda 37 belediyeyi
bünyesinde barındıran, 30

belediyenin daha üye olmak için
ba�vurdu�u Sosyal Demokrat
Belediyeler Derne�i (SODEM),
haftasonu Trakya Bölgesi’nde
bulunan Belediyelere tanıtım
toplantısı düzenledi. � 3’te

KADIKÖY Bahariye’de yıllarca festival
filmlerini izleyebildi�imiz tek mekân olarak
hizmet veren Broadway Sineması, artık bir

tiyatro salonu. Üç ay önce dört oyunla
açılı�ı yapılan Akla Kara Tiyatrosu, farklı
tarzlarda sahneye koydu�u oyunları ve

deneyimli oyuncularıyla �imdiden
Kadıköylülerin gözdesi oldu. � 6’da

VAN’a konteyner sa�lamak
için yapılacak yardım konseri
25 Aralık’ta Bostancı Gösteri

Merkezi’nde yapılıyor.
Konserde Karde� Türküler,
Grup Yorum ve Gevende

sahne alacak.
� Haberi 6. Sayfada

Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği büyüyor
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� Yazısı 10’da

Zarafetin,
inceli�in,
vermenin,
sevmenin,

sayman�n, de�er
bilmenin

zenginli�i içinde
ya�amak ne
güzel �ey…

�nal AYDINO�LU
� Yazısı 8’de

KADIKÖY MEYDANI
NASIL ŞEKİLLENECEK?

Murat KATO�LU
� Yazısı 6’da

Kadıköy’ün Yeni Galerisi ile
Beyoğlu’nun Eski Sineması

Bahariye’de yeni bir tiyatro: AKLA KARA ‘Van’ı Terk Etmiyoruz!’ konseri Bostancı’da!

‘Gazete Kad�köy’ün
geçen haftaki

say�s�nda Kad�köy
Meydan�’n�n yeniden

düzenleme
projesiyle ilgili

Kad�köy Belediye
Ba�kan�’n�n görü�leri

yer alm��t�.

�� Haberi 8. Sayfada

Üniversitelisinden liselisine onbinlerce genç
Kad�köy’de ya�amaktan genel olarak memnun.

En ya�an�l�r ilçe oldu�u yap�lan ara�t�rmalarla da
ispatlanan Kad�köy’de ilçe baz�nda beklentiler

hemen hemen kar��lansa da kiralar, ula��m ve g�da
masraflar� üniversite gençli�inin belini büküyor.

HOYRAT

�� Haberi 11. Sayfada

Bar�� Manço’nun çocukluk ve yol
arkada��, TV programc�s�, yap�mc�s� ve

yay�nc� Erkmen Sa�lam ayn� zamanda 40
y�ll�k bir Kad�köylü. Manço’yla birlikte bir
ku�a��n haf�zas�ndan hiç silinmeyecek 

“Bar�� Manço ile 7’den 77’ye” program�n�n
yap�mc�lar�ndan olan Sa�lam, gazetemiz

yazar� Sercan Duygan’a yol arkada�� Bar��
Manço’yu ve Kad�köy’ü anlatt�. 

Barış Manço’nun 40 yıllık dostu
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ERKMEN
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SA�LAM

�� Haberi 7. Sayfada

19. yüzyıldan günümüze uzanan tarihi ile �stanbul'un en eski
mezarlıklarından olan Haydarpa�a �ngiliz Mezarlı�ı, ziyaretçilerini

zamanda hüzünlü bir yolculu�a çıkarıyor. Sava�larda
hayatını kaybeden askerlerin, sevdiklerinden

kilometrelerce uzaktaki bu ebedi istirahatgâhı,
her mezarlık gibi birbirinden farklı

hikâyeleri barındırıyor....

Kadıköy’ü gençler de
SEViYOR…
Kadıköy’ü gençler de
SEViYOR…
Kadıköy’ü gençler de
SEViYOR…
Kadıköy’ü gençler de
SEViYOR…
Kadıköy’ü gençler de
SEViYOR…
Kadıköy’ü gençler de
SEViYOR…

BELDE
OCAKBAŞI

Tel.: 0216 - 338 39 09

40 YILLIK
TECRÜBEM�ZLE...

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

Yılba�ı için H�ND� sipari�i alınır. (120 TL.)
Bahariye Serasker Cad. No: 104 Kad�köy
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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
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KA DI KÖY’DEN
● T�YATRO
■ Üstü Kalsın 
Tek perde sahnelenen, Cemal Süreya’n�n
�iirlerinden ve baz� düzyaz� metinlerinden
olu�an, müzi�in �iirlere e�lik etti�i tek
perdelik bir gösteri. Simgeler ve ça�r���mlarla
düzenlenmi� sahne atmosferinde Hakan
Gerçek ve Tilbe Salim �airin büyüleyici
�iirlerine hayat veriyor. Üstü Kals�n, 23 Aral�k
Cuma saat 20.30’da Kad�köy Belediyesi
Caddebostan Kültür Merkezi’nde.
Tel: 0216 467 36 00 
■ Mesut �nsanlar Foto�rafhanesi
Ziya Osman Saba’n�n 1940’l� y�llarda farkl�
zamanlarda yaz�lm�� öykülerinin biraraya
getirildi�i “Mesut �nsanlar Foto�rafhanesi”
adl� kitab�ndan ayn� adla sahneye aktar�lan
oyunda Saba’n�n �stanbul’a duydu�u özlemi,
sevgisi, daha ötesi sayg�s� anlat�l�yor. Oyunda
1952 y�l�nda Varl�k Yay�nlar�’nda yay�mlanan
öyküler, yazar�n yazd�klar�na sad�k kal�narak
ekleme yap�lmaks�z�n sahneye aktar�l�rken
di�er yan�yla da 60 y�l öncesinden geçmi� ve
o günler ba�lam�nda �stanbul, kaybolan ve
ya�ayan de�erler yönünden anlat�l�yor. U�ur
Arda Ayd�n, Can Do�an-Samet
Haf�zo�lu’nun rol ald��� oyun, 21-25 Aral�k
2011 tarihleri aras�nda Kad�köy Haldun Taner
Sahnesi’nde. Tel.: 0216 349 04 63
■ Don Juan’ın Gecesi
2008 sezonunda Oyun Atölyesi’nde oynanan
ve seyircinin büyük be�enisini kazanan
“Evlilikte Ufak Tefek Cinayetler”in yazar� Éric-
Emmanuel Schmitt’in yazd��� “Don Juan’�n
Gecesi”, sahneye Don Juan miti etraf�nda
“cinselli�in do�as� ve insan�n varolu�unu”
tart���yor. Oyun, 23 Aral�k Cuma 20.30’da ve
25 Aral�k Pazar 16.00’da Moda’daki Oyun
Atölyesi’nde izlenebilir. Tel.: 0216 345 39 39
■ A�k Kokusu
Oyunun iki karakteri Devrim ve �lker. Devrim
28 ya��nda, ya� ve kafa itibariyle bir ergen,
duygusal olarak daha yumurtadan

ç�kamam�� bir ipek böce�i. �lker de Devrim’le
ayn� ya�larda, hayata daha gerçekçi bakan,
amaçlar�n� gerçekle�tirmek için fazla kural
tan�mayan, ama ayn� zamanda kurallara
Devrim’den daha ba�l� bir karakter. Aç
kalsalar da, k�z arkada�lar� olmasa da,
yazmak, muhalif olmak ve dünyay�
de�i�tirme hayalleri onlar�n mutlu olmas�na
yetmektedir. Ve bir gün hayatlar�na Ça�la
girer. Ça�la adeta kurallardan yarat�lm�� bir
k�zd�r. Oyun, bu üç karakterin içinde oldu�u
bir romantik komedi. Cemal Hünal, Akasya
As�ltürkmen ve Onur �enay’�n rolleri
payla�t��� “A�k Kokusu”, 24 Aral�k Cumartesi
saat 20.30’da Caddebostan Kültür Merkezi
ve 25 Aral�k Pazar saat 18.00’de Kozyata��
Kültür Merkezi’nde. Tel.: 0216 658 00 14
■ Can
Can Yücel’in �iirlerinden Genco Erkal’�n
uyarlad��� tek ki�ilik oyunu 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 buldu�u bu
gösteri, 24 Aral�k Cumartesi saat 20.30’da
CKM seyircisiyle bulu�uyor.
Tel.: 0216 467 36 00
■ Kazaen (Beyo�lu’nda Çarpı�malar)
Komedi ve hüznün iç içe geçti�i oyunda,
günümüzde Beyo�lu’nun çe�itli
mekânlar�nda kazaen kar��la�an insanlar�n,
birbirlerinin ya�amlar�n� etkilemeleri ve yeni
ba�lang�çlara evirilmeleri konu al�n�yor.
Tiyatro Pera’n�n bu sezon sahneye koydu�u

oyunda Nesrin Kazankaya, Mehmet Aslan,
Zeynep Özden, Linda Çand�r, �lker Yi�en ve
Bahar Karo�lu rol al�yor. “Kazaen
(Beyo�lu’nda Çarp��malar)”, 27 Aral�k Sal�
günü saat 20.30’da Kozyata�� Kültür
Merkezi’nde izlenebilir. Tel.: 0216 658 00 14
■ Acayip Bir Oyun
“Elli y�ld�r birlikteyiz. Acayip Bir Oyun’da yine
birlikte olaca��z ve birlikte oynayaca��z. Bana
akl�n�za gelen her soruyu sahneye ç�k�p,
yan�ma oturup soracaks�n�z. Bilmedi�iniz pek
çok �eyi ilk kez duyacaks�n�z. Oyunda
danslar ve �ark�lar da var... Birlikte gülüp
e�lenece�iz. Biraz müzik, biraz politik, biraz
�aka ile güzel bir ak�am geçirece�iz...” diyor
usta oyuncu Müjdat Gezen. Gezen’e e�lik
etmek istiyorsan�z, Acayip Bir Oyun’u 29
Aral�k Per�embe günü saat 20.30’da
Kozyata�� Kültür Merkezi’nde izleyebilirsiniz. 
Tel.: 0216 658 00 15
■ Ödenmeyecek Ödemiyoruz
Bütün bir mahalle taraf�ndan ya�malanan bir
süpermarketin ard�ndan polisin bütün
mahalleyi ku�at�p ev ev arama yapmas�n�
anlatan ve bu arama s�ras�nda o mahalledeki
iki i�çi ailesinin ba��ndan geçen olaylar� konu
alan, kovalamac�n�n hiç bitmedi�i, Dario

Fo’nun yazd��� keyifli, komedili oyun. Enver
Y�lmaz’�n yönetti�i “Ödenmeyecek
Ödemiyoruz”, 25 Aral�k Pazar günü saat
18.30’da Kad�köy Belediyesi Bar�� Manço
Kültür Merkezi’nde izlenebilir.
Tel.: 0216 418 95 49
■ Vasiyet
�ki erkek karde�in çocukken ya�ad�klar�
travmalar sonucu görülen psikolojik
bozukluklar�n neler olabilece�i ara�t�r�l�yor.
T�p ö�rencisi olan erkek karde�in (Muzaffer),
hiç konu�amad��� abisinin bilinçalt�n� merak
etmesi sonucu yapt��� esrarengiz plan�n
do�urdu�u sonuçlar, komik olaylara neden
olacakken, abisinin (Kenan) düzenlemi�
oldu�u plana kar�� hareket etmek zorunda
kal�nca, gerilimi yüksek dramatik olaylara
neden olur. (16 +) ibaresiyle oynanan Vasiyet,
28 Aral�k Çar�amba saat 20.30’da Kad�köy
Belediyesi Halis Kurtça Kültür Merkezi’nde
izlenebilir. Tel.: 0216 357 28 36

● F�LM GÖSTER�M�
■ Bereketli Topraklar Üzerinde
Dünya müzi�inin Kad�köy’deki adresi
Gitarcafe’de film gösterimleri de devam
ediyor. Yönetmenli�ini Erden K�ral’�n yapt���
1980 yap�m� “Bereketli Topraklar Üzerinde”,
28 Aral�k Çar�amba günü saat 20.00’de
Gitarcafe’de. Gösterim ücretsiz. 
Tel.: 0530 877 65 11

● KONSER
■ Ege Brass Yılba�ı Konseri
Tolga Bilgin, Bahtiyar Matniyazov, Kerim
Gürerk, Baki Onur, Kenan Gökkaya ve Bora
Peynirci’den olu�an Ege Brass, Kad�köy
Belediyesi Süreyya Operas�’nda y�lba��
konseri veriyor. Konser, 26 Aral�k Pazartesi
günü saat 20.00’de. Kaç�rmay�n!
Tel.: 0216 346 15 31
■ Arya Gecesi
Sevilen operalardan seçkin aryalar
dinleyece�iniz programda Art Akademik
dansç�lar�n�n gösterileri size keyifli bir gece
ya�atacak. Kad�köy Belediyesi’nin katk�lar�yla
ücretsiz olarak düzenlenen konser, 24 Aral�k
Cumartesi günü saat 20.00’de Kozyata��
Kültür Merkezi’nde. Tel.: 0216 658 00 15
■ Ay�e Tütüncü Üçlüsü
Mozaik grubu y�llar�ndan beri müzikte füzyon
yapmay� çok seven Ay�e Tütüncü bu zevkine
yine iki s�k� ortak buldu; alto ve soprano
saksofonda Meriç Demirkol ve viyolonselde
An�l Eraslan. Grup konserinde hem yeni
yorum ve bestelere, hem de Panay�r ve Yedi
Yer Yedi Gök albümlerinden parçalara yer
verecek. Ay�e Tütüncü Üçlüsü konseri, 23
Aral�k Cuma günü saat 20.30’da Kad�köy
Naz�m Hikmet Kültür Merkezi’nde. 
Tel.: 0216 414 22 39
■ �.Ü Devlet Konservatuvarı
Senfoni Orkestrası
�stanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvar�
Senfoni Orkestras� �ef Ramiz Malik Aslanov
yönetiminde Beethoven’in Coriolan Üvertürü,
Bruckner’in 7.Senfonisi,H enri Lolasvhili’nin
Nostalgia adl� eserini seslendirecek. Dilara
Ünsal’�n solist oldu�u ücretsiz konseri, 28
Aral�k Çar�amba günü saat 20.00’de Kad�köy
Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi’nde
izleyebilirsiniz. Tel.: 0216 467 36 00
■ Yeni Yıl Piyano Konseri
Romantiklerle eski y�lla vedala�ma, Hakan
Tezonar do�açlamalar� ile yeni y�l�
kar��lama… Yeni y�l piyano konseri, 29 Aral�k
Per�embe günü saat 20.00’de Kad�köy
Belediyesi CKM’de. Tel.: 0216 467 36 00
■ Maltepe Carrefour’da
yeni yıl müzik dinletisi
Y�lba�� için ���l ���l bir görünüme kavu�an
CarrefourSA Maltepe Park Al�veri�
Merkezi’nde e�lence dolu saatler devam
ediyor. Özel ylba� dekorasyonu ile hem
yeti�kinlere hem de çocuklara çok özel bir
dünyann kaplarn açan CarrefourSA
Maltepe Park’ta Aralk ay boyunca Fratello
müzik grubu tarafndan her Cumartesi ve
Pazar günü saat 14:30–17:00 saatleri
arasnda müzik dinletisi gerçekle�tiriliyor. 

● BALE
■ Bir Yürekten Bir Ya�amdan
Tchaikovsky
1972 y�l�nda kurulan ülkemizin ilk ve tek özel
bale kurulu�u Ça�da� Bale Toplulu�u, 40.
y�l�n� ünlü Rus besteci Tchaikovsky’nin
müzikleri ile haz�rlad��� gösteri ile kutluyor.
Topluluk, 15 ki�ilik genç ve dinamik
profesyonel dansç� kadrosu ile siz

sanatseverlerle bulu�uyor.
“Bir Yürekten Bir Ya�amdan
Tchaikovsky” bale gösterisi,
26 Aral�k Pazartesi günü saat
20.30’da Caddebostan Kültür
Merkezi’nde izlenebilir.
Tel.: 0216 467 36 00

● ANMA
■ Naim Tirali’yi Anma
Etkinli�i ve Öykü Ödülü
Yazar, yay�nc�, gazeteci ve
politikac� Naim Tirali’yi
do�umunun 86. y�ldönümünde
söyle�ilerle an�lacak ve ad�na
konulan öykü ödülü törenle
sahibini bulacak. Naim Tirali’yi Anma Etkinli�i
ve Öykü Ödülü Töreni 25 Aral�k Pazar saat
17.00’de Kad�köy Belediyesi Caddebostan
Kültür Merkezi’nde. 
Tel.: 0216 467 36 00

● SÖYLE��&�MZA
■ Sanatçı Kenan I�ık ile Söyle�i ve �mza
Kenan I��k… Ahmed Arif’ten, Bedri Rahmi
Eyübo�lu’na, Nâz�m Hikmet’e, Necip Faz�l
K�sakürek’e, Arkada� Z. Özger’e, Haydar
Ergülen’e, Küçük �skender’e; Gülten
Ak�n’dan, Birhan Keskin’e, Lale Müldür’e,
Bejan Matur’a; Karacao�lan’dan Edgar Allen
Poe’ya, Yunus Emre’ye, William
Shakespeare’e, Mevlana’ya, Rabindranath
Tagore’a dek 71 �airin 107 �iirinden derledi�i
ve seslendirdi�i 12 �iirle farkl� bir ahenk
katt��� Çöl Kitab� üzerine �öyle�isiyle CKM’ye
konuk oluyor. Kenan I��k söyle�i ve imza
günü 24 Aral�k Cumartesi günü saat 15.00’te. 
Tel.: 0216 467 36 00

● SERG�
■ Gül Berk “�stanbul’a Özlem”
Sanatç�n�n çal��malar� daha çok �stanbul
konulu peyzajlarda olu�uyor. Daha
önce birçok ki�isel sergi açm�� olan
Gül Berk, bu sergisinde de
�stanbul’a olan özlem temas�n�
i�liyor. Sergi 27 Aral�k-9 Ocak
aras�nda Caddebostan Kültür
Merkezi’nde görülebilir.
Tel.: 0216 467 36 00
■ 2011'den 2012'ye Karma
Resim Sergisi
Yeni y�la yakla��rken, zamana
tan�kl�k eden sanatç�lar�n eserlerini
birarada görebilmek için güzel bir
f�rsat. 18 ayr� sanatç�n�n 40'tan
fazla eserinin yer ald��� sergi,
geçmi�le gelece�i birbirine
ba�layan zaman�n geride b�rakt���
izleri ta��yor. Sergi 5 Ocak 2012
tarihine kadar Dü� Yolcusu Sanat
Dura��nda aç�k kalacak.
Tel.: 0216 386 99 03

■ “Mutlu Yıllar” Sergisi
Ürün Sanat Galerisi'nde 21 Aral�k-21 Ocak
tarihleri aras�nda “Yeni Y�l Karma Sergisi”
izlenebilir. Tel.: 0216 363 12 80
■ Hayattan Kesitler
“Hayattan Kesitler” karma resim sergisi, 22-
31 Aral�k tarihleri aras�nda Kad�köy
Belediyesi Kozyata�� Kültür Merkezi
Fuayesi’nde görülebilir. Tel.: 0216 658 00 15
■ Fatih Sarmanlı Resim Sergisi
Peysaj ve natürmortlar�yla 80’li y�llardan
günümüze sergileriyle dikkat çeken Fatih
Sarmanl�, 15. ki�isel sergisini Kad�köy Fas�l
Restaurant’ta izleyiciyle bulu�turuyor. Sanat
etkinlikleri kapsam�nda yeni dönemi açan
Fas�l Restaurant, sergi etkinliklerine yeni bir
boyut katmak için Kad�köylü sanatseverleri
mekân�na ça��r�yor. 20 tablodan olu�an
sergi 31 Aral��a kadar görülebilir. 
Tel.: 0216 347 80 00
■ Cetvel Kullanmadan
Akıldan Resimler 2
Betül Karakaya ve Remzi Evren’in karma
resim sergisi ‘Cetvel kullanmadan ak�ldan
resimler’ sergisi 20 Aral�k 2011-5 Ocak 2012
tarihleri aras�nda CKM Performansbir
kat�nda izlenilebilir. Tel.: 0216 467 36 00
■ Do�anın Kuca�ından Samimi Renkler
Türkan Öztemür, tual üzerine ya�l� boya ile
gerçekle�tirdi�i çal��malar�nda do�ay�,
do�aya ait canl�, cans�z varl�klar�, peyzaj
tarz�nda belirtiyor. Öztemü’ün sergisi 23
Aral�k–2 Ocak aras� Bar�� Manço Kültür

Merkezi’nde görülebilir. 
Tel.: 0216 418 95 49
■ O�uz Tı�lı Suluboyaları
20-29 Aral�k günleri aras�nda CKM’de
sergilenecek olan resimler Datça ve Datça
çevresinin do�as�n�n, köylerinin, insanlar�n�n
ve evlerinin suluboya çal��malar�n� kaps�yor. 
Tel.: 0216 467 36 00 

● ÇOCUK
■ Winx Müzikali / Muhte�em Danslar
Winx Perileri bu kez geleneksel Magix Müzik
Yar��mas�na haz�rlan�yor. Bu yar��ta yine türlü
oyunlar�yla Trix grubu kar��lar�na ç�k�yor.
Kötülü�ü yenebilmek için ihtiyaç duyduklar�
tek �ey birlik olmak. Murat Alt�nok’un
uyarlay�p yönetti�i kalabal�k kadrolu keyifli
müzikal, 24 ve 25 Aral�k günleri saat 12.00’de
Kad�köy Belediyesi Koyata�� Kültür
Merkezi’nde. Tel.: 0216 658 00 14

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.
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● Haz›rlayan: Semra ÇELEB�

Ege Brass Yılba�ı Konseri

Gül Berk
“�stanbul’a Özlem”
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MAK�NE Mühendisleri
Odas� Kad�köy
Temsilcili�i’nin, “Geleneksel
Yeni Y�l Kokteyli ve Genel
Üye Toplant�s�”, bu y�l 14
Aral�k’ta temsilcilik binas�n�n
üst kat�nda gerçekle�tirildi.
Temsilcilik Ba�kan� Atilla
Suba��’n�n aç��
konu�mas�ndan sonra
MMO �stanbul �ube
Ba�kan� �lter Çelik bir
konu�ma yapt�, ard�ndan
temsilcilik teknik görevlisi
Nilgün �lik Eren taraf�ndan
2011 y�l� temsilcilik
çal��malar� ile ilgili özet bir
sunum yap�ld�. �ki saat
süren yeni y�l kokteylinin
sürprizi, modern halk
danslar� gurubunun
Anadolu motiflerinden
olu�an k�sa gösterisiydi.

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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Hacettepe �ngiliz Filolojisi mezunu tecrübeli ingilizce
ö�retmeninden lise ve üniversite ö�rencilerine özel  ders

�NG�L�ZCE ÖZEL DERS

Binanızın yönetinde yasalarca belirlenmi�,
�htiyaçlarınız do�rultusunda, süreklili�i olan

Uygulamalar sa�lar…
Tel.: 0532 587 31 95

www.aparmanyonetmek.com

PROFESYONEL
APARTMAN YÖNET�M�

AP-YÖN

YAPILAN ara�tırmalara göre dünyanın önemli
metropollerinden �stanbul'da �ehir içi ula�ımda

17 de�i�ik ula�ım türü kullanılarak günde
ortalama 12 milyon ki�i ta�ınıyor. �ehir içinde

�ETT metrobüs, �ETT otobüs, özel halk
otobüsü, otomobil, dolmu� taksi, minibüs,

taksi ve servis otobüsleri ile yapılan karayolu
ula�ımı ile günde 11 milyon 264 bin ki�i bir
yerden ba�ka bir yere ta�ınıyor. Karayolu,

�ehir içi ula�ımda yüzde 88.31 ile ba�ı
çekerken, bunu yüzde 8.57 ile raylı sistem,
yüzde 3.22 ile deniz ula�ımı takip ediyor.

� GÜNDE 14 B�N SEFER
Banliyö treni, hafif metro, metro, cadde

tramvayı, �ETT tramvayı, moda tramvay, �ETT
füniküler, Kabata� füniküler ve teleferik ile

yapılan raylı sistemle günde 1 milyon 80 bin
334, �DO ve deniz motorları ile yapılan deniz içi

ula�ımla ise 410 bin ki�i ta�ınıyor. 
�stanbul’da kent içi ula�ımın yükünü çeken
karayolu ta�ımacılı�ının yüzde 70.94'ü özel

i�letmeciler, yüzde 17.37'si kamu eliyle
yapılırken, 2 milyon 800 bin ki�i özel otomobil,

2 milyon 419 bin ki�i de servis otobüslerini
kullanıyor. Kentte kent içi yolculuk taleplerinin

kar�ılanması açısından genelde yüzde 15,
kamu araçlarında ise yüzde 64 paya sahip olan

�ETT'de sefere çıkan 2 bin 503 otobüs 
günde ortalama 2 milyon 215 bin yolcuyu

ta�ırken, otobüsler toplam 521 bin 533
kilometre kat ederek 14 bin sefer

gerçekle�tiriyor.

Megakentin
mega trafiği

Sos yal De mok rat Be le di ye le ri
birara ya ge ti re rek, Tür ki ye’nin
Av ru pa Bir li �i’ne üye li �i sü re ci ne

kat k� da bu lun mak ve AB be le di ye le ri ile
Tür ki ye Sos yal De mok rat Be le di ye le ri
ara s�n da i� bir li �i ça l�� ma la r� yap mak
ama c�y la �s tan bul’da bu lunan 12 CHP’li
be le di ye nin kur du �u Sos yal De mok rat
Be le di ye ler Der ne �i (SO DEM) h�z la bü -
yü yor.  Ha len üye sa y� s� 37 olan SO -
DEM,  haf ta so nu Si liv ri’de, Trak ya Böl -
ge si’nde bu lu nan Be le di ye le re ta n� t�m
top lan t� s� dü zen le di.

6 ay ön ce ku ru lan ve Ka d� köy Be le -
di ye Ba� ka n� Se la mi Öz türk’ün ba� kan -
l� �� n� üst len di �i Sos yal De mok rat Be le -
di ye ler Der ne �i ta n� t�m ça l�� ma s� için
Si liv ri’de Trak ya Böl ge si’nde bu lu nan
Be le di ye Ba� kan la r�y la birara ya ge ldi.
Si liv ri Be le di ye Ba� ka n� Öz can I��k -
lar’�n ev sa hip li �in de Si liv ri Klas sis
Otel’de bulu�an Be le di ye Ba� kan la r� na,
SO DEM’in ku ru lu� sü re ci ni an la tan Ka -
d� köy Be le di ye Ba� ka n� ve SO DEM Yö -
ne tim Ku ru lu Ba� ka n� Se la mi Öz türk,
SO DEM’in Bel çi ka’da bü ro aça rak,
Tür ki ye’nin AB’ye ka t� l� m� sü re ci ne
kat k� su na ca �� n�, ta n� t�m ça l�� ma la r� ya -
pa ca �� n� ve AB Fon la r�n dan Tür ki ye’de -
ki Sos yal De mok rat Be le di ye le rin de ya -
rar lan ma la r� ko nu sun da fa ali yet ler de bu -
lu na ca �� n� söy le di. Öz türk  �öy le ko nu� -
tu: “Der nek olarak, Tür ki ye’nin AB’ye
ka t� l�m sü re cin de Sos yal De mok rat Be -
le di ye ler ola rak kat k� sun mak, Tür ki -
ye’de ki Sos yal De mok rat Be le di ye ler ile
Av ru pa Bir li �i be le di ye le ri ara s�n da or -
tak pro je üre te rek i� bir li �i yap mak, sos -

yal ve kül tü rel ak ti vi te ler dü zen le ye rek
bu sü re ce olum lu kat k� da bu lun mak is ti -
yo ruz. �s tan bul’da bu lu nan Kar tal, Mal -
te pe, Ata �e hir, Ada lar, Av c� lar, Bü yük -
çek me ce, Si liv ri, Sa r� yer, Ba k�r köy, Be -
�ik ta� ve Ça tal ca Be le di ye le ri ile birara -
ya ge le rek SO DEM’i kur duk. 12 olan
üye sa y� m�z �u an da 37’ye yük sel di. Üye
sa y� m�z her ge çen gün ar t� yor.”
� ‘BE LE D� YE LER B�R B�R LE R� NE

SA H�P ÇI KA CAK’
Kad�köy Belediye Ba� kan� Selami

Öz türk, Sosyal Demokrat Belediyeler
Derne�i’nin, yurt d� ��n da ta n� t�m, AB

ili� ki le ri ve fon lar dan ya rar lan ma ça l�� -
ma la r� d� ��n da Tür ki ye’de de ken di ara -
la r�n da e�i tim, da ya n�� ma, yar d�m la� ma
ve i� bir li �i ça l�� ma la r� ya pa ca �� n� kay -
de de rek �öy le devam etti:

“Sos yal De mok rat Be le di ye le ri iti -
bar s�z la� t�r ma ça l�� ma la r� na kar ��,  SO -
DEM’in ça t� s� al t�n da s�rt s�r ta ve re rek
bir bi ri mi ze sa hip ç� ka ca ��z. SO DEM’in
ça t� s� al t�n da Sos yal De mok rat Be le di ye -
ler birara ya ge lip so run la r� n� ko nu �up,
tar t� ��p çö züm bu la cak. Ay r� ca or tak
pro je ler ya pa rak, bir lik te ça l�� ma ya pa -
cak lar.”

� TRAK YA BÖL GE S�N DEN 30
BE LE D� YE BA� KA NI KA TIL DI

SO DEM’in Si liv ri’de ki ta n� t�m top -
lan t� s� na Trak ya Böl ge si’nde bu lu nan 34
CHP’li be le di ye den 30 be le di ye ba� ka n�
ka t�l d�. 4 be le di ye ba� ka n� ise ma ze ret
bil di re rek top lan t� ya ge leme di. Ta n� t�m
top lan t� s� na ka t� lan be le di ye ba� kan la r�,
top lan t� so nun da so run la r� n� ve is tek le ri -
ni di le ge ti re rek, SO DEM’in ku rul ma -
s�n dan duy duk la r� mem nu ni ye ti be lir ti -
ler ve  SO DEM’e  üye ol mak için ge rek -
li pro se dür le ri ta mam la ya cak la r� n� kay -
det ti ler. 

Sosyal Demokrat Belediyeler
Derneği büyüyor
Sosyal Demokrat Belediyeler
Derneği büyüyor
Sosyal Demokrat Belediyeler
Derneği büyüyor
Sosyal Demokrat Belediyeler
Derneği büyüyor
Sosyal Demokrat Belediyeler
Derneği büyüyor
Sosyal Demokrat Belediyeler
Derneği büyüyor

Hali hazırda 37 belediyeyi bünyesinde barındıran,
30 belediyenin daha üyelik i�lemlerine ba�ladı�ı
Sosyal Demokrat Belediyeler Derne�i (SODEM),

hafta sonu Trakya Bölgesi’nde bulunan Belediyelere
tanıtım toplantısı düzenledi.

Kad�köylü mühendislerden
yeni y�l kokteyli

Kad�köylü mühendislerden
yeni y�l kokteyli

Kad�köylü mühendislerden
yeni y�l kokteyli

Kad�köylü mühendislerden
yeni y�l kokteyli

Kad�köylü mühendislerden
yeni y�l kokteyli

Kad�köylü mühendislerden
yeni y�l kokteyli
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Fe ner bah çe Ma hal le Gö nül le ri Çev re ve Afet
Ko mi te si, Dep rem Afet ve Acil Du rum Bi linç -
len dir me e�i tim le ri nin Prog ram l� 4. E�i ti mi ni,

19 Ka s�m’da KGM top lan t� sa lo nun da yap t�. Ka d� -
köy Be le di ye si Çev re Ko ru ma Mü dür lü �ü BAK
E�it men le ri Ha kan Öz de mir, Mus ta fa Co� kun ve
Bin naz l� Sa ka ta ra f�n dan ve ri len e�i ti me 60 ma hal le
sa ki ni ka t�l d�. Ay r� ca, Züh tü pa �a, Cad de bos tan ve
F.Bah çe Gö nül lü le ri Ba� kan la r�, Çev re ve Afet Ko -
mi te si üye le ri, Züh tü pa �a Muh ta r� Ha ri ka De ve li o� -
lu, Fe ner yo lu Muh ta r� �b ra him Ak ta� ve F.Bah çe
Muh ta r� Se rap Alp Bi lir ile  Kent Kon se yi Ba� ka n�
Ay kut Da� ye li de ka t� l�m c� lar ara s�n day d�. F.Bah çe
Ma h. Gö nül lü le ri Çev re ve Dep rem Ko mi te Ba� ka n�
Ah met Tan ju’nun F.Bah çe Afet Yer le �im ve Tah li ye
Pla n� Ha ri ta s� n�n su nu mun dan son ra bu e�i tim le rin
de va m� olan ABC, TAG, Yan g�n, �lkyar d�m ve Afet
Kon tey ner e�i tim le ri nin ve ri le ce �i ni,  di �er gö nül lü -
le ri ile ko or di ne li ça l�� ma lar ya p� la ca �� n� söy le di.

� OKUL DA DEP REM TAT B� KA TI
Fe ner bah çe Ma hal le si Gö nül lü le ri Çev re ve Afet

Ko mi te si’nin 2011-2012 prog ra m�n da olan, Ma hal le
s� n�r la r� için de bu lu nan okul lar da uy gu la na cak Afet ve
Acil Du rum Bi linç len dir me e�i ti mi, okul tah li ye tat bi -
ka t� n�n ikin ci si Ka la m�� �e hit Mu rat Öz yal ç�n
�lkö�retim Oku lu’n da 13-14-15 Ara l�k ta rih le rin de ya -
p�l d�. Ka d� köy Be le di ye si Çev re ve Ko ru ma mü dür lü -
�ü BAK E�it men le ri ta ra f�n dan e�i ti min 1. ve 2. gün -
le ri tüm s� n�f lar da gör sel su num lar ve uy gu la ma lar ya -
p�l d�. 3. gün okul tah li ye tat bi ka t� ger çek le� ti ril di. 30
e�it men ve 475 ö� ren cinin ka t�l d��� tat bi kat ba �a r�y la
ta mam lan d�.

HABER4 23 - 29 ARALIK 2011

Bir sans krit sö zü �öy le di yor:  “Yü zü nü zü ha ta -
n� z� dü zelt mek de �il, sür dür mek k� zart s�n.”

As l�n da bu ke lim eler ara s�n da çok ra hat an la �� -
la bi lir bir den ge var, la kin bu den ge nin ha ya ta uy -
gu la n� ��n da ken di mi ze sa mi mi yet le bak mak ta fay -
da var. “Ha ta yap m� yo rum za ten !” ya da “Ben ha -
ta yap t� �� m� bil mi yo r dum ki!” veya hut “O be nim ha -
tam de �il di, ta ma men be nim d� ��m da ge li� ti!” di ye
ba� la yan aç�k la ma lar, �u an siz de sak l� kal s�n. 

Ça �� m�z da faks ma ki ne si nin kul la n�l ma s� ol -
duk ça önem li bir ke �if tir, bu nu bel ki bü yük �ir ket ler
çok ça buk tü ket ti ler. Zi ra fak s� h�z la ta kip eden bir -
çok ci haz üre til di ve bu ye ni ci haz lar ilk ön ce bü yük
�ir ket ler de kul la n�l ma ya ba� lan d�. An cak yi ne de
faks, uzun sü re birçok ki �i nin ti ca ri ve ki �i sel ya �a -
m� n� ko lay la� t�r ma ya de vam et ti, edi yor da.

Faks la r�n pa ra le lin de, fo to ko pi ler ve bil gi sa yar -
da ki ça l�� ma la r� m� z� ka �� da dök tü �ü müz bir kav -
ram olan ç�k t� ile de ta n�� t�k.

Bu 3 ko nu nun en be lir gin or tak nok ta s�, bir ka -

��t ve mü rek kep sis te min den olu �u yor ol ma la r�.
Bu gün ha ya t� m� z�n her kö �e sin de yer alan, bu

ç�k t� lar la il gi li bir ça l�� ma dan bah se de ce �im. 
Çev re sel et ki le ri göz önü ne ala rak, al ter na tif

ürün ler su nan ve bu ko nu da bil gi len dir me ler ya pan
�n gil te re’de ku rul mu� olan bir web si te si, ad� “Lo -
vely As a Tre e,” ya ni “bir a�aç gi bi sev gi do lu” uy -
gu la ma s�.

Lo vely As a Tre e, çev re ye da ha du yar l� bi rey ler
ola rak ih ti ya c� n�z olan ç�k t� lar ve mü rek kep le ri
hak k�n da birçok bil gi yi pay la �an bir si -
te. Si te as l�n da gra fik ta sa -
r�m c� la r� na hi tap et ti -
�i ni be lirt se
de yap t� ��
bu nun çok
ö t e  s i n  d e .
Bu ra da ki bil -
gi le ri alan hem mü� te ri ler,
hem de i� ve ren ler bel ki de
yüz le ri ni k� zar mak tan kur ta -
ra cak, çev re ye za rar l� yol la ra
al ter na tif çö züm le ri uy gu la -
ma ya ba� la ya cak lar.

Si te den, na s�l çev re ye
da ha az za rar ve ren mü rek -
kep se çe bi le ce �i ni zi, han gi tür ka ��t la r� ç�k t� lar da
kul lan ma n�n da ha çev re ci ol du �u nu ve de han gi
ya z� c� la r�n çev re ye uyum lu ol du �u ö� re ne bi li yor su -
nuz. Ay n� za man da bu se çil mi� tür ler de ki ka ��t ve
ya z� c� te da rik çi le ri nin ad res le ri ne de eri �e bi li yor su -
nuz. 

Bu ça l�� ma n�n sos yal bir ta sa r�m ol ma s�, uy gu -
la ma n�n ka ��t, mü rek kep ve ya z� c� la ra da ir, kul la n� -

c� la r� bi linç len di ren ve çev re sel fak tör le re uyum için
çö züm yol la r� su nan ya p� s�n dan kay nak la n� yor. Uy -
gu la ma n�n yan l�� bi i nen ler bö lü mün de; ge ri dö nü -
�üm ka ��t lar hak k�n da il gi çe ki ci bil gi le re yer ve ri li -
yor. �� te bun lar dan ba z� la r�:

� Ge ri dö nü �üm ka ��t la r� nor mal ka ��t la ra gö re
da ha pa ha l� d�r.

Ha y�r, tam ola rak de �il, ilk
ge ri dö nü �üm ka ��t la r� ima la t�
da ha pa ha l� ya mal ol mu� ol sa
da, �u an da pi ya sa lar da çok

faz la mik tar la ra da bu ka ��t la r�n
kul la n�l ma s� fi yat la r� dü �ür mü� tür.

� Ge ri dö nü �üm ka ��t la r� -
n�n ka li te si da ha dü �ük tür.

Ha y�r, tam ola rak de �il,  ilk
ba� lar da öy le ol sa da hi son
20 y�l da ge ri dö nü �üm ka ��t -
la r� n�n ka li te si nor mal be yaz
ka ��t lar la bü yük oran da e�it
du ru ma gel mi� tir.

Lo vely As a Tre e, uy gu la -
ma s�n da bir di �er önem li bil gi
ba� l� �� ka ��t ko nu la r�. Bu ko -
nu lar ara s�n da çar p� c� ba� l�k -
la ra yer ve ri li yor. Bun lar dan

gö ze çar pan lar dan ba z� la r�;
� Or man lar ha len ka ��t için tü ke til mek te dir, bu

eko sis te mi do� ru dan et ki le mek te dir.
� Ka nun suz ke res te it ha la t�n da �n gil te re dün -

ya n�n 3. ül ke si dir.
� Ka ��t ha mu ru ve ka ��t üre ti mi do �a da olum -

suz gaz la r�n olu� ma s� na et ki eden en ba� ta ki sa na -
yi kol la r�n dan d�r.

� Ge ri dö nü �üm ka ��t la r� do �a için en ye �il çö -
züm ler den dir. Kul la n�l m�� ka ��t, da ha az kim ya sal
ve ener ji kul la n� la rak üre ti lir.

Ka ��t ima la t� n�n ge nel an lam da ki et ki le ri in ce -
len di �in de ise �u çar p� c� ba� l�k la r� gör mek te yiz;

� Ka ��t ha mu ru ve ka ��t ima la t� dün ya n�n 5.
bü yük ener ji tü ke ten sa na yi ko lu dur. 

� Üre tim pro se si cid di an lam da bü yük mik tar -
da su kul la n� la rak ya p� la bil mek te dir.

� Kap la ma, as tar ve op tik par lak l�k için
birçok ek kim ya sal mad de pro se se ka t�l mak -
ta d�r. Bu ürün le rin el de si ve üre tim ban d� na
da hil ola cak nak li ye si cid di bir ener ji ge rek si ni -
mi ne ih ti yaç du yar.

� Pro ses le rin so nu cun da bü yük mik tar lar -
da at�k ve çöp olu� mak ta d�r.

Bü tün bun la r�n kar �� s�n da ge ri dö nü �üm
ka ��t la r� n� kul lan mak do� ru dan olum lu et ki ya -
rat mak ta d�r. Bu bir sos yal, eko no mik ve çev -
re sel ka zanç an la m� ta �� mak ta d�r.

Son ola rak i� le nen ba� l�k ta ise, ç�k t� lar için
kul la n� lan mü rek kep le rin et ki le ri ve bu ko nu lar -

da ki iyi le� tir me ler i� len mek te dir. Yi ne bu ba� l�k la ra
birkaç ör nek �u �e kil de s� ra lan mak ta d�r;

� �n gil te re’de 12.000’in üze rin de ya z� c� �ir ke ti
bu lun mak ta d�r, bun lar dan çok az� gö nül lü ola rak
ürün le ri nin çev re ye olum suz et ki le ri ni azalt ma yo lu -
na git mi� tir.

� Ener ji, sol vent tür le ri, su, at�k lar ve çöp ba� -
l�k la r� n�n tü mün de mü rek kep le rin çok cid di olum -
suz et ki le ri bu lun mak ta d�r.

� Mü rek kep üre tim pro ses le ri Cor bon di ok sit
(CO2) emis yon la r� na da et ki et mek te dir.

Bir ço �u muz e-pos ta la r� m� z�n so nu na çev re ye
du yar l� olup, bu ç�k t� y� al ma n�z ge rek mi yor sa kul -
lan ma y�n bil gi le ri ni sa de ce pay la� ma n�n ye ter li ol -
du �u nu san mak ta y�z. Bu do lay l� bir et ki dir, do� ru -
dan et ki ya rat mak için, tü ke tim le rim �e kil le ri mi ze,
ge ri dö nü �ü me kat k� m� za göz at mak ve yü zü mü zü
k� zart ma mak için, bir ad�m at mak za ma n� yok sa
da ha gel me di mi?

www.lo vel ya sat re e.com

Bu çıktı kimin?

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  23 ARALIK 2011 – 01 OCAK 2012

KONFERANS, SEM‹NER, SÖYLE�‹ ve PANEL

NLP Sohbetleri
Konu�mac�: Nlp Uzman�

ve E�itmeni Cengiz
EREN

Tarih: 28 Aral�k 2011
Çar�amba Saat: 14.00

Düzenleyen: Fenerbahçe
Mah. Gönüllüleri

“DE�ERLER�M�ZLE
YA�AMAK”

Konu�mac�: Ya�am
Koçu. Elgis HENDEN
Tarih: 28 Aral�k 2011

Çar�amba Saat: 14.00
Yer: Kriton Curi Park�

Gönüllü Evi
Düzenleyen: Kriton Curi

Park�   Gönüllüleri
DEPREM

B�L�NÇLEND�RME
SEM�NER�

Konu�mac�lar: Meltem
SELÇUK (Akut E�itim
Birimi Seminer Grubu)
Bülent SELÇUK (Akut

�leti�im Birimi)
Tarih: 28 Aral�k 2011

Çar�amba Saat: 14.00
Yer: Moda Gönüllü Evi

Düzenleyen: Moda
Gönüllüleri

Tekerlemeler,
Artikülasyon
Çalı�maları

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

Tarih: 29 Aral�k 2011
Per�embe Saat: 14.00
Yer: Fenerbahçe Mah.

Gönüllü Evi
Düzenleyen: Fenerbahçe

Mah.  Gönüllüleri
� SOSYAL

SADABAT TSM
KOROSU KONSER�

�ef: Dr. Abidin
GERÇEKER

Tarih: 27 Aral�k 2011 Sal�
Saat: 20.00

Yer: Kad�köy Evlendirme

Dairesi
Düzenleyen: Müzik

Gönüllüleri
KADIKÖY TSM

KOROSU KONSER�
�ef Bilge ÖZGEN

Tarih: 28 Aralk 2011
Çar�amba Saat:20.00

Yer: Kadköy Evlendirme
Dairesi

Düzenleyen: Müzik
Gönüllüleri

YEN� YIL KUTLAMASI
Tarih: 28 Aral�k 2011

Çar�amba Saat: 13.00
Yer: Bostanc� Gönüllü Evi

Düzenleyen: Bostanc�
Gönüllüleri

YEN� YIL KUTLAMASI
Tarih: 28 Aral�k 2011

Çar�amba Saat: 19.00
Yer: Moda Gönüllü Evi

Düzenleyen: Moda
Gönüllüleri

SEM�HA �AK�R
HUZUREV�’N� Z�YARET

ve E�LENCE
Konser: Opera

Sanatç�s�: Sedat
SARIGÜL Ve Korosu
Tarih: 29 Aral�k 2011

Per�embe Saat: 14.00
Yer: Halis Kurtça Kültür

Merkezi
Düzenleyen:

Merdivenköy Gönüllüleri
� SA�LIK

SOHBET VE DANI�MA
Alzheimer Derne�i

��birli�i ile Sal� Çay Saati
Toplant�lar�

Konu�mac�: Uzm. Psk.
Dan. Ay�e ÖZALKU� �AH�N
Tarih: 27 Aral�k 2011 Sal�

Saat: 14.00
Yer: Halis Kurtça
Kültür Merkezi
Düzenleyen:
Merdivenköy
Gönüllüleri

Kadıköy Belediyesi Hasanpa�a Gönüllüleri, �nsan
Hakları ve Demokrasi Haftası nedeniyle 8

Aralık’ta Kadıköy Belediyesi brifing salonunda
“Demokratik Haklar Açısından Ülkemizin

Durumu” konulu bir etkinlik düzenlendi. Etkinli�in
konu�u Av. Nizar Özkaya’ydı. Gönüllü Evi

Ba�kanı Tülay Bilgin, günün anlam ve önemi
üzerine kısa bir konu�ma yaptı. Ardından

katılımcılar “�nsan Hakları Beyannamesi”nin 30.
maddesini sırayla okudular. Tülay Bilgin, Eluard’ın

“Asıl Adalet” �iiriyle beyinlere ve yüreklere

seslendi. Etkinlik konu�u �stanbul Barosu Meclis
Ba�kan Vekili Av. Nizar Özkaya, insan haklarının
tarihi hakkında bilgi verdikten sonra ülkemizin

demokratik haklar açısından günümüzdeki
durumunu, kanunlarla korunan hakların neler

oldu�unu, insanların haklarına nasıl sahip
çıkaca�ını örnekler vererek açıkladı. Av. Nizar
Özkaya, Hasanpa�a Gönüllüleri’ni bu anlamlı

etkinlikten dolayı kutlayarak  böyle etkinliklerde
Kadıköy Gönüllüleri’nin yanında olaca�ını belirtti.

Hasanpaşa Gönüllüleri’nin
ÖZEL ETKiNLi�i

Kriton Curi Parkı Gönüllü Evi’nde yapılan törenle
yürüme engelli Ramazan Çeri’ye akülü sandalyesi
teslim edildi. Törene; Kadıköy Belediye Ba�kanı
Selami Öztürk, Kadıköy Belediyesi Meclis Üyesi

ve Gönüllü Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Nurhan
Kutman, Kriton Curi Gönüllüleri Ba�kanı ve

gönüllü üyeler katıldı. Törende sandalye alımı için
ba�ı� yapan Yıldız Erta�, Azize Ölmez, I�ınsu
Karabulut ve Mü�erref Çorumlu  kısa birer

konu�ma yaparak  duygularını dile getirdiler.
Daha sonra Ba�kan Selami Öztürk  tarafından
akülü sandalye Ramazan’a teslim edildi ve test

sürü�ü yapılarak, tören sonuçlandı.

AKÜLÜ SANDALYE
TESLiM EDiLDi

Ka d� köy Be le di ye si Ti yat ro Gö nül lü le -
ri, yo �un bir dö nem ge çi ri yor. Gö -
nül lü ler, Tur gut Özak man’�n yaz d� ��

“Ocak” ad l� oyu nu, 21 Ka s�m Pa zar te si ak -
�a m� Ba r�� Man ço Kül tür Mer ke zi’nde, 23
Ka s�m Çar �am ba ak �a m� da Halis Kurt ça
Kül tür Mer ke zi’nde sah ne le di. Gönüllülerin
performans� ba�ar�l�yd�. Turgut Özakman’�n
yazd��� “Oyun”, eko no mik s� k�n t� içer sin de
da ��l ma dan ve par ça lan ma dan ya �a ma tu -
tun ma ya ça l� �an bir ai le nin mü ca de le si ve
bu sü reç te ken di ha yal le ri ni ger çek le� tir mek
is te yen ai le bi rey le ri nin iç ça t�� ma la r� n� an -
la tan ger çek çi bir dil le an la t� yor. � ‘F�� NE PAH ÇE SU’NU OY NA DI LAR

Ti yat ro Gö nül lü le ri, 1 Ara l�k’ta da An -
ton Çe hov’un Vi� ne Bah çe si ad l� oyu nun dan
uyar la nan Fi� ne Bah çe su’nu, Kar tal Ha san
Ali Yü cel Sah ne si’nde oy na d� lar. 

Fer han �en soy’un ül ke mi zin Ka ra de niz
hal k� na uyar la ya rak yaz d� �� oyun; es ki de -
�er le rin ye ri ni ye ni de �er le rin al d� �� n�, pa ra -
n�n-eko no mik gü cün el de �i� tir di �i ni, sos -
yo-eko no mik sis te min da yat ma la r� n�, ç�l g�n
bir tü ke tim top lu mu ha li ne ge li �i mi zi ve de -
�er le ri mi zin na s�l terk etti�imiz an la t� l� yor. 

� HU ZU RE V�’N� Z� YA RET ET T� LER
Çe �it li oyun la r� sah ne ye ko yup oy na yan

Ti yat ro Gö nül lü le ri sos yal pro je le ri de ih mal
et mi yor. Gö nül lü ler, Çen gel köy 2. Ata Es ki
Dost lar Hu zu re vi’ni zi ya ret et ti ler. 

Ya� l� ve ba k� ma muh taç bü yük le ri mi zi,
grup gö nül lü sü Sa lih Em rah’�n gi ri �im ve
ba� lan t� la r� ile zi ya ret eden gö nül lü ler, hu -
zu re vi sa kin le riy le bi ra ra ya ge le rek ho� va -
kit ge çir di ler. Prog ram kap sa m�n da gö nül lü -
le rin ha z�r la d� �� k� sa skeç ler oy nan d�, �i ir ler
ve �ar k� lar okun du.

KADIKÖY Belediyesi Zühtüpa�a Gönüllüleri’nin
Ekim-Kas�m 2011 tarihlerinde, Meral Tansu

önderli�inde ba�lat�lan ve tüm mahallenin destek
verdi�i “Sevginle Sarmala” kampanyas� sona erdi. 
Örülen 100 adet atk� ve �apka ile al�nan k�rtasiye
malzemeleri kolilenerek 22 Kas�m 2011 tarihinde

Erzurum’un Pasinler Belediyesi’ne gönderildi.
Pasinler Belediyesi ihtiyac� olan köy �lkö�retim
okullar�na gönderilen malzemelerin da��t�m�n�
yapacak. Mahalle gönüllü sorumlusu Melek

Bozdo�an, mahalleliye tüm kat�l�m ve katk�lar�ndan
dolay� te�ekkür etti.   

Ö�RETMENLER GÜNÜ’NÜ KUTLADILAR
Zühtüpa�a Gönüllüleri 24 Kas�m Ö�retmenler

Günü’nde K�z�ltoprak’taki Fatma �adiye Toptani
Ö�retmenevi’nde biraraya gelerek Ö�retmenler

Günü’nü kutlad�. Sosyal Hizmetler Komitesi
Ba�kan� I��k �ahinalp’in ö�retmenler gününün ve

e�itimin önemini vurgulad��� konu�mayla ba�layan
etkinlik, �iir okuma ve gitar dinletisiyle devam etti.
En ya�l� ö�retmene çiçek verilerek devam eden

etkinlik, gönüllülerin ve Zühtüpa�a Mahalle Muhtar�
Harika Develio�lu’nun toplu olarak yedi�i ö�le

yeme�iyle sonland�r�ld�. 

Fenerbahçe Mahalle Gönüllüleri, bir taraftan
mahalle sakinlerini bilinçlendirmek için deprem
e�itimleri düzenlerken bir taraftan da ilkö�retim

okullarında deprem tatbikatları yapıyor.

Fenerbahçe’de DEPREM
BiLiNCi YÜKSELiYOR
Fenerbahçe’de DEPREM
BiLiNCi YÜKSELiYOR
Fenerbahçe’de DEPREM
BiLiNCi YÜKSELiYOR
Fenerbahçe’de DEPREM
BiLiNCi YÜKSELiYOR
Fenerbahçe’de DEPREM
BiLiNCi YÜKSELiYOR
Fenerbahçe’de DEPREM
BiLiNCi YÜKSELiYOR

FENERBAHÇE Mahalle Gönüllüleri, deprem sonras� evlerini b�rak�p T.C. Devlet Demir
Yollar� kamp�na gelen Vanl� depremzedeleri 18.Aral�k Pazar günü Gönüllü Evi’nde
a��rlad�. �kindi kahvalt�s�nda bulu�an gönüllüler ve depremzedeler, ya�ad�klar� sorunlar
hakk�nda sohbet ettiler. Kad�köy Belediyesi Gönüllüleri Yönetim Kurulu üyelerinin de
kat�ld��� etkinlik, son derece s�cak, samimi bir ortamda gerçekle�ti. Depremzedelerin
ihtiyaçlar� ve nelerin nas�l kar��lanaca�� konu�uldu. Baz� ihtiyaçlar�n�n Belediye taraf�ndan
temin edilece�i, çocuklar�n etüt çal��malar�na gönüllü evinde devam edece�i, eksik test

kitaplar�n�n gönüllülerce
kar��lanaca��, sa�l�k sorunlar�
olanlara Belediye tesislerinde
bak�laca��, gönüllülerce ifade edildi.
Depremzedelerse Fenerbahçe
Gönüllüleri’ne kendilerine
gösterdikleri sevgi ve yak�nl�ktan
dolay� te�ekkür ettiler. 

VANLI DEPREMZEDELERİ AĞIRLADILAR

YARDIMLAR PAS�NLER’E
GÖNDER�LD�

Tiyatro Gönüllüleri yo�un
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● Gökçe UYGUN

Ya zar Di lek Kent, “Eren köy’de Du var lar” ad l�
ki ta b�n da, �s tan bul’un en kök lü semt le rin den
Eren köy’ün 120 y�l l�k bir pa na ro ma s� n� su -

nu yor. Ci ni us Ya y�n la r�’ndan ç� kan ki tap ta, Eren -
köy’ün geç mi �i ta n�k l�k lar e� li �in de, an� lar la be ze ne -
rek an la t� l� yor. Di lek Kent, bu ça l�� ma ya gi ri� me den
ön ce yer li ve ya ban c� ya zar la r�n Os man l� ya k�n ta ri -
hi ve �s tan bul’la il gi li ki tap ve ro man la r� n� oku du �u -
nu, yak la ��k 40 ai le ve ki �iy le rö por taj lar yap t� �� n�
be lir te rek, “Ama c�m; mo tif le ri sa� lam bir do ku nun
üze ri ne mon te et mek ti. Bir öy kü ve ya ro man id di as�
ta �� ma dan içim den gel di �in ce 12 y�l l�k bir Eren -
köy’ü f�r ça dar be le riy le ver me ye ça l�� t�m. Gö rü nür -
de ki ta b�n yas lan d� �� bir is ke le tin var l� �� his se dil me -
se de sa t�r la r�n ge ri sin de bü tün bir ken tin geç mi� ol -
du �u ev re ler giz li. Fa ki riy le zen gi niy le ca hi liy le oku -
mu �uy la Türk in sa n� na ait re sim ler bun lar…” di yor.

� PA �A LA RIN TER C� H� KA DI KÖY
Eren köy’de Du var lar ki ta b�n da, Eren köy’ün

geç mi �i ne da ir �u te mel bil gi ve ri li yor: “Os man -
l� hü kü me ti nin me kân k� s�t la ma s� n� kal d�r ma s�
di �er bir de yim le ser best do la ��m hak k� ver me si
üze ri ne Fa tih ve Be ya z�t gi bi semt ler de s�k l�k la
ç� kan yan g�n lar dan ve ba sal g�n la r�n dan bez mi�
olan halk, ra hat bir ne fes al m�� t�. Dar ge lir li ler
ya k�n çev re de bir mülk arar ken ba z� dev let me -
mur la r� n�n, si vil ve as ke ri pa �a la r�n ter ci -
hi Ka d� köy’den ya na ol mu� tu.” 

� B�R GÖÇ ME N�N
FLÖRT DE NE ME S�…
Ki tap tan 2 an� ile Eren -

köy’ün geç mi �i…
Ha san 15 ya ��n da idi…

Am ca o� lu nun te� vi ki üze -
ri ne Si vas’ta ki kö yün den
gel mi�, an ne sin den kar -
de� le rin den ve ya vuk lu -
sundan uzak ta ye ni bir
dü ze ne ayak uy dur ma ya
ça l� �� yor du 3-5 ku ru� luk
bir ge lir u� ru na. Ak ra ba -
s� n�n sa hip ol du �u lo kan -
ta dan her gün ay n� sa at te
ev le re ye mek da ��t mak t�
i�i. �ki  om zu na da ya l� ah -
�ap tan bir çu bu �u dir sek le -
riy le kav ra ya rak boy s� ra s� na
gö re di zi li se fer tas la r� ara s�n -
da ki den ge yi tut tu rur, ye mek le ri
dök me den ye ri ne ula� t�r d� ��n da
se vin cin den ka b� na s� �a maz d�. Bo�
kap lar la dük kâ na dö ner ken ne �e li bir tür -

kü ça ��r ma dan dur maz, çi çek li ha vuz lu bah çe ler,
da ya l� dö �e li ev ler ve 4 met re ka re lik bir oda ara -
s�n da mut lu ol ma ya ba kar d�. Ah! �u has ret lik de
ol ma sa… Az da ol sa pa ra ka za n� yor, harç l� �� n�
ay�r d�k tan son ra ka la n� n� ol du �u gi bi kö ye yol lu -
yor du. Bu ara da am ca o� lu olan i� ve re ni ni na si -
hat le ri ni ak l�n da tu tu yor, ken di ne yar d�m eli uza -
tan kim se yi üz me me ye ça l� �� yor du. “Kim se ye
yan göz le bak ma, a� z� n� aç ma, had di ni bil!” Ha -
san bü yük �eh re al�� m�� ama yar l� la r�n so nu gel -
me mi� ti. Bir tem muz ö� le sin de Eren köy lü bir kaç

k�z la kar �� la� m��, mis gi bi ko ku lar, c� v�l
c� v�l ses ler ara s�n da pat ro nun tüm

tem bih le ri ni unut mu� tu. Ha -
san’�n içi k� p�r k� p�r d�. O il gi -

nin, ar zu nun do lay l� me saj -
lar la ile til di �i bir kül tür den
gel mi�, sev gi avans la r� tür -
kü di ze le ri için de yol la -
ma y� ö� ren mi� ti. Bu süs -
lü be be ler tür kü den, ma -
ni den an la maz d�. Ken -
di siy le a�a �� yu ka r�
ayn� ya� ta olan o k�z la -
ra, o ula ��l maz mah luk -
la ra yak la �a bil di �i tak -
dir de kö ye ha ber sa la -
cak, kent li k�z lar la ma -
ce ra la r� n� bal lan d� ra bal -

lan d� ra an la ta cak t�. Bu
dü �ün ce ler için de de be le -

nir ken, s�r t�n da ki so pa n�n
sol ta ra f� n� bi raz gev �et mi�,

bir dir sek ha re ke tiy le en uç ta ki
ye mek ka b�, önü s� ra yü rü mek te

olan k�z lar dan bi ri nin po po su na
de� mi� ti. Ha san’�n ama c� k�z la r�n il gi -

si ni çek mek, köy ye rin de tür kü ler ara c� l� ��y la
ya p� lan ze min yok la ma s� n� bir se fer ta s�y la ger -
çek le� tir mek ti.  A� ç� ya ma �� kim li �iy le ya pa -

ma d� ��n bir ka za sü sü ve re rek yap mak ve
ma sum ro lü için de yak la �a bil mek ti is te �i.
Bi raz e� len mek ten ne ç� kar dü �ün ce siy le
ha re ket eden Ha san’�n akl� n� ba ��n dan al -
m�� t� o k�z lar. Ha san ham le si ya n�t s�z ka -

l�n ca nu ma ra s� n� tek rar la m��, ilk çarp ma da
ses siz ka lan k�z lar, kur naz l� �� se zin ce k� ya -
met kop mu�, kü çük çap k�n to kat lar, yum -
ruk lar ara s�n da ca n� n� zor kur tar m�� t�…

� 20’L�  YIL LAR DAN B�R ANI
Et he me fen di Cad de si’nin kar dan ka pan d� ��,

de mir yo lu nun ser vis d� �� b� ra k�l d� ��, okul la r�n ta -
til edil di �i bir gün, ev de ki bü tün ka d�n lar, ha la -
y�k ve ba c� lar da da hil ol mak üze re, Göz te pe’de
bir ak ra ba evi ne teb ri �e git mi� ler, kö�k te Ze ki ye
kal fa dan ba� ka kim se cik ler kal ma m�� t�. Se ni ye,
ta va na ra s�n da ki ki lit li san d�k la r�n için de ne ol du -
�u nu me rak edi yor, kar de� le ri ne böy le bir ma ce -
ra ya tek ba �� na gi re me ye ce �i ni ve des te �e ih ti ya -
c� ol du �u nu an la t� yor du. Ama kü çük afa can lar o
gü ne dek her tür lü yara maz l� �� pay la� t�k la r� ab la -
y� yal n�z b� rak m�� lar d�. Bu ara da ku ze ni gel mi�,
Se ni ye bel ki ik na ede bi li rim umu duy la
pla n� n� ona da aç�k la m�� t�. Hiç
um ma d� �� hal de kar de� le ri
de pek is tek li gö rün -
mü�, on la r�n bi raz
ön ce ki oyun bo zan -
l� �� na Sa li ha’n�n
da et ki gü cü ek le -
nin ce za val l� ku -
zen, eki bin ba �a r� s�
ad� na sus ma y� ye� -
le mi� ti. Ba c� kal fa -
n�n sa yü zü as�l m��, “Ey -
vah bu de li de or ta l� �� ka r�� -
t� ra cak!” de me si ne kal ma dan, 5’i
bir den kar ��s�na di kil mi�, �s rar la ta va na ra s� n�n
anah tar la r� n� is ti yor lar d�. Ça t� oda s� n�n ve san d� -
��n anah tar la r�y la 3 ka t�n bas mak la r� n� t�r man -
m��, kar �� la r� na ç� kan ha fif çe ara l�k  ka p� dan çe -
kin gen ad�m lar la sü zül mü�, bir te red düt an� ar -
d�n dan bir ce sa ret ata �� der ken ken di le ri ni s�r
çöz me ma ce ra s� n�n için de bu lu ver mi� ler di. Al� -
��k ol ma d�k la r� bir ru tu bet ko ku su, ba s�k ta van -
dan sar kan örüm cek a� la r� ara s�n da kar �� la r� na
bir den faz la san d�k ç� k�n ca can la r� s� k�l m�� t� bi -

zim ya ra maz la r�n.  Her bir ki li di de ne dik ten son -
ra ko ca man bir dü� k� r�k l� ��y la  dön me ye ha z�r la -
n�r ken, lo� kö �e de du ran bir san d�k Sa li ha’n�n il -
gi si ni çek mi�, sn bir ham le der ken ka pak aç�l m�� -
t�. Anah tar la r�n bir ka ç� n� sak la ma y� ak�l eden
ya� l� kal fa ise su çu nu bi raz ol sun ha fif let me nin
fe rah l� �� için de ve let le rin a�a �� in me si ni bek li -
yor du bir gö zü ka p� da di �e ri mer di ven ler de…
Bu ara da ku ma� la r�, ka ��t to mar la r� n� ka r�� t� ran
ço cuk lar bir an vaz ge çe cek gi bi ol ma la r� na ra� -

men ça bu cak to par lan m��, Sa li ha’n�n alay c�
ba k�� la r� na he def ol ma mak için

do la n�p dur mu� lar d� san d� -
��n için de.  Ka �� d� zar gi -

bi in cel mi� mek tup lar,
y�p ran m�� dan tel ler,
kim bi lir han gi Os -
man l� cep he si nin
top ra �� n� ta n� m�� bir
çift as ker pos ta l�,

gü mü� bir si ga ra tab -
la s� ara s�n da  dün ya s� n�

çok tan de �i� tir mi� olan
bir ni ne nin, bir de de nin geç -

mi �i ne ait ger çek le re ula� t�k ça mut -
lu ol mak �öy le dur sun, yap t�k la r� i� ten utan m��,
her  �ey olup bit tik ten son ra bü yük le rin yü zü ne
na s�l ba ka cak la r� n� dü �ü nü yor lar d�. Bit mek bil -
me yen sa va� lar, ka vu� ma ümi di ol ma yan sev gi -
li ler ara s�n da bi zim ya ra maz lar kü çük yü rek le ri -
nin kal d� ra ma ya ca �� ka dar de rin ac� lar la ta n�� m��
ola rak mer di ven ler den iner ken, ba c� kal fa n�n �u
so ru suy la kar �� la� m�� lar d�:

“Hay ro la ço cuk lar! Bu ne hal, yok sa hort lak
m� gör dü nüz?”
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SER� �LANLAR 
Ö�renci kimli�i ve nüfus cüzdan�m� kaybettim. Hükümsüzdür.

Ay�e ÖZENATE�
Nüfus cüzdan�m� kaybettim. Hükümsüzdür.

Mustafa Batur ÖZENATE�
Okul kimlik kart�m kayboldu. Hükümsüzdür. 

Mert AKAN
Ye�il kart�m� kaybettim. Hükümsüzdür.

Mehmet Tahir ÖZDEM�R
Nüfus cüzdan�m� kaybettim. Hükümsüzdür.

Nilgün ERÖZTÜRK

KADIKÖY Belediyesi Muhtar Özkaya Halk
Kütüphanesi, bu hafta Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür
ve Turizm Bakanl��� Kütüphane Bölümü  Dan��man�
Samir Abbasov ile Çocuk Kütüphanesi sorumlusu

Günay Mammedova'y� a��rlad�. Azeri kütüphaneciler,
Muhtar Özkaya Halk Kütüphanesi'nin i�leyi�i,

kütüphane program�, kitaplar, nadir eserler, gazeteler,
dergiler hakk�nda bilgi ald�lar. Kendi kütüphaneleri

hakk�nda da bilgi veren kütüphaneciler, Muhtar Özkaya
Kütüphanesi’ne Azerbaycan ile ilgili kitaplar

göndereceklerini ifade ettiler. Ortak projeler yapmak
istediklerini ifade eden Azeri kütüphaneciler, son olarak

kütüphaneyi gezip foto�raf çektiler ve kendi
ülkelerinden getirdikleri hediyeleri sundular.

Azerbaycan’dan
misafir kütüphaneciler

Tepe Nautilus 10. Yılını ziyaretçileriyle birlikte
kutluyor. Adını denizin milyonlarca yıllık tarihinden
alan; �stanbul’un orta yerinde denizin en derinlerini
ya�atan Tepe Nautilus’a bugünlerde u�rayanları bir

yılba�ı sürprizi bekliyor. Tepe Nautilus’un yılba�ı
sürprizine 5 �ubat’a kadar yapılacak her 100 TL’lık

alı�veri�le katılmak mümkün olacak. Çekili�, 8 �ubat
2012 tarihinde yapılacak. Sonuçları 10 �ubat 2012

tarihinde açıklanacak çekili� sonucunda 10 ki�i
Citroen marka otomobil kazanacak. Çekili�

sonuçlarını www.tepenautilus.com adresinden takip
edebilirsiniz.

Tepe Nautilus’ta
CITROEN �ANSI!

Türkiye’nin ilk tematik alı�veri� merkezi Tepe
Nautilus, 10. yılında 10 büyük yılba�ı sürprizi

hazırladı. Büyük yılba�ı çekili�ine
12 Aralık-5 �ubat tarihleri arasında 100 TL’lık

alı�veri� yapan herkes katılabilecek.

Erenköy’den anılar…Erenköy’den anılar…Erenköy’den anılar…Erenköy’den anılar…Erenköy’den anılar…Erenköy’den anılar…
Zamanında Osmanlı pa�alarının tercih etti�i Erenköy’ün 120 yıllık köklü

geçmi�i, ya�ayanların anılarıyla ‘Erenköy’de Duvarlar’ kitabında dile geliyor. 
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● Semra ÇELEB�

Bir dö nem üni ver si te genç li �i, fes ti val film -
le ri ni, ken di ne yer bul mak ta zor luk çe ken
ba ��m s�z, kü çük büt çe li film le ri gör mek

için ora ya gi der di, prog ra m�n da ne var di ye bak -
ma dan… Çün kü bi lir ler di ki Bro ad way Si ne ma -
s�’nda mut la ka al ter na tif bir film bu lu nur. Özen
Film’in sa hi bi ol du �u Ba ha ri ye’de ki si ne ma, da -
ha faz la AVM si ne ma la r� na da ya na ma d� ve ka -
pan d�. Bir bu çuk y�l d�r ka pa l� olan me kân, üç
ay ön ce “Ak la Ka ra Ti yat ro su” ola rak ye -
ni den aç�l d�. Ti yat ro e�i ti mi al d�k la r� hal -
de uzun y�l lar dub laj sa nat ç� l� �� ya pan,
ses le ri ni film ler den ve di zi ler den ta n� d� -
�� m�z Ka d� köy lü iki es ki ar ka da� Sa va�
Öz du ral ve Ke rem Ko nan bay, “ha ya li -
miz di” de dik le ri ti yat ro la r� n�, oyun la r� n�
ve pro je le ri ni Ga ze te Ka d� köy’e an lat t�. 

� Çok uzun sü re dub laj sek tö rün de ça -
l�� t� n�z ve y�l lar son ra her ti yat ro cu nun ha ya lin -
de olan “bir ti yat ro ya sa hip ol ma” fik ri ni ha ya -
ta ge çir di niz. Na s�l birara ya gel di niz?

Ke rem Ko nan bay: Biz Sa va�’la iki miz hep
bir ara day d�k za ten. 1984 y� l�n da li se ha z�r l�k ta
s� n�f ar ka da �� ol duk. Li se ti yat ro sun da da bir lik -
tey dik ve yö net me ni, oyun cu su ya ni her �e yi biz -
dik. Ora da 4 y�l ken di ti yat ro mu zu yap t�k. Li se -
den son ra Mi mar Si nan Üni ver si te si Kon ser va tu -
ar� na gir dik, yi ne ay n� s� n�f tay d�k. Okul lar bit tik -
ten son ra dub la ja ba� la d�k. Birta k�m di zi ler de
oyun cu luk yap t�k ay r� ay r�. Bir çok pro je de hem
ka me ra ar ka s� hem de önün de ça l�� t�k. 2000 y� -
l�n da yo �un bir �e kil de dub la ja de vam eder ken
ken di �ir ke ti mi zi kur ma ya ka rar ver dik. Ak la
Ka ra Pro dük si yon’u kur duk ama ba� ka i� ler yap -
mak is te me mi ze ra� men bir çok ka nal dan dub laj
i�i gel me ye ba� la d�. Do la y� s�y la 40 ya �� na ka dar
dub laj yap t�k, stüd yo muz 10. ya �� n� dol dur du. 45
per so nel, 100 ses len dir me sa nat ç� s� ve 50 çe vir -
me ni bün ye sin de ba r�n d� ran Tür ki ye’nin bir nu -
ma ra l� dub laj stüd yo su ha li ne gel dik. Ama ti yat -
ro hep ak l� m�z day d�, kol la r� s� va d�k ve Ak la Ka -
ra Ti yat ro’yu kur duk.

� Pe ki, bun ca za man bek le nen bu ti yat ro yu
Ka d� köy’de kur ma n� z�n özel bir ne de ni var m�
yok sa ta ma men te sa düf mü?

Sa va� Öz du ral: Bu ya ka da yap mak is te di �i -
miz den emin dik. Çün kü 28 oyun cu mu zun 20’si
Ka d� köy’de otu ru yor. Biz de bu ra da ya �� yo ruz.
Kar �� da kur mak za man aç� s�n dan cid di bir so run,
tra fik vs. O yüz den Ka d� köy’de kur mak ko nu -
sun da hem fi kir dik ama bu ra y� bul ma m�z bü yük

bir te sa düf ol du. Ti yat ro kur ma ya ka rar ver dik -
ten son ra oyun se çim le ri ne ba� la d�k, re per tu var
ti yat ro su ol mak is te dik ba ��n dan be ri. Ko me di,
po li si ye-ge ri lim, si hir baz gös te ri si, ço cuk oyu nu
gi bi fark l� tarz lar da oyun lar ç� kar d�k. Bun la r�n
or ga ni zas yo nu, ba� ka bir sah ne de çok zor du. Bü -
tün bu oyun la r�n kos tüm le ri, sah ne ele man la r�
için de po ya da es ki bir fab ri ka bak ma ya ba� la -
d�k. �n ter net te ara� t� r�r ken kar �� m� za bu ra s� ç�k t�.
Si ne ma ola rak çok iyi bil di �i miz bir yer. Bro ad -
way Si ne ma la r�, genç li �i miz de çok gel di �i miz
bir yer. Ay r� ca çok mer ke zi, Ba ha ri ye’nin or ta -

s�n da… Bir bu çuk y�l ka pa l� kal m�� t�. Bu ra y� ge -
çen Mart ay�n da dev ral d�k, ta di lat 6 ay sür dü. �ki
sa lo nu var d�, kü çük sa lo nu ip tal edip ku lis ha li ne
ge tir dik. Sah ne çok kü çük tü, kol tuk sa y� s� n� kü -
çül tüp sah ne yi bü yüt tük. Cid di bir ta di la t�n ar -
d�n dan A�us tos ay�n da pro va la ra ba� la d�k ve
Ekim’in 2. haf ta s� bü tün oyun la r�n prö mi ye ri ni
yap t�k.

Ke rem Ko nan bay: Biz de Ka d� köy lü yüz.
Ben den 3 je ne ras yon ön ce an nem ve an ne an nem
de bu nun yan apart ma n�n da otu ru yor du. Do la y� -
s�y la Ka d� köy d� ��n da bir me kân dü �ün me dik.

� Bro ad way Si ne ma s�, Ka d� köy’ün al ter na -
tif si ne ma me kâ n�y d�. Fes ti val film le ri ni ve ya
yük sek sa nat al g� s� ge rek ti ren si ne ma ta ri hi nin
önem li ör nek le ri ni bu si ne ma da iz ler dik. Ak la
Ka ra Ti yat ro su’nun da böy le fark l� ve al ter na -
tif ol ma id di as� var m�?

Sa va� Öz du ral: Al ter na tif de �il ama re per -
tu var ti yat ro su ol ma y� he def li yo ruz. Ya ni sa de ce
ko me di ti yat ro su de �il, sa de ce dram ti yat ro su de -
�il, re per tu var ti yat ro su ola rak her tür den oyu nu

sah ne ye koy mak ve böy le bi lin mek is ti yo ruz.
�u an da si hir le il lüz yon gös te ri si nin iç içe

geç ti �i, Tür ki ye’de ilk de fa sah ne le nen bir
tarz olan 55 da ki ka l�k “Si hir baz” ad l� bir
oyu nu muz var, po li si ye-ge ri lim tü rün de
Agat ha Cris ti e’nin “Fa re Ka pa n�” ese ri ni
sah ne li yo ruz, bu oyun Lon dra’da 60. Y� -

l� n� kut lu yor, ko me di-vod vil tar z�n da bir
oyu nu muz ve ço cuk oyu nu muz var. Ye ni

pro je le ri miz den bi ri de pro va la r� na ba� la d� �� -
m�z Ze li ha Berk soy’un yö ne te ce �i Pa yi dar Tü -
fek çi ve Ni lü fer Aç� ka l�n’�n bir lik te oy na ya cak -
la r� iki ki �i lik bir mü zi kal. Yi ne genç ar ka da� la -
r� m� z�n “In yo ur fa ce” ak� m� na ya k�n al ter na tif
bir oyun la r� var. Çok fark l� tarz la r� de ni yo ruz. 

� Bir çok ün lü oyun cu yu da bün ye niz de ba -
r�n d� r� yor su nuz…

Sa va� Öz du ral: Oyun cu la r� m� z�n yüz de
70’i çok uzun sü re dir dub laj stüd yo sun da bir lik -
te ça l�� t� �� m�z ar ka da� la r� m�z. 10 y�l d�r bir lik te
ol du �u muz in san lar. Hep be ra ber ti yat ro ya pa l�m
di yen bir grup var d� za ten. Bun la r�n için de Be di -
a Ener, Nur Su ba ��, Ha kan Al tun ta�, Na zan Di -
per, Ga zan fer Ün düz, Mus ta fa Dinç, Öz gür Öz -
du ral var. Bu nun d� ��n da se yir ci nin ya k�n dan ta -
n� d� �� Ece Us lu ile Ru hi Sa r� da oyun cu la r� m�z
ara s�n da.

� Han gi oyun lar se vil di en çok?
Sa va� Öz du ral: Bir nu ma ra “Fa re Ka pa n�”

di ye bi li riz ra hat l�k la. Haf ta n�n iki gü nü per de
aç� yor ve 8 gü nün 6’s�n da ka pa l� gi �e oy nu yor.
Di �er iki oyun da da 156 ki �i lik oyu nu mu zun
yüz de 80’i do lu olu yor. Bi zim ba� ta dü �ün me di -
�i miz bir il gi gör dü se yir ci den Fa re Ka pa n�. Ge -
nel de ko me di ler öne ç� kar, o da iyi gi di yor ama
sa n� r�m Agat ha Cris ti e ad� ve ilk de fa ya p� lan bir
tarz ol ma s� çok il gi çek ti.

Ke rem Ko nan bay: “Tom, Dick ve Harry”
ad l� ko me di oyu nu mu zun ga la s� na bu i�in us ta la -
r� gel di; Gök sel Kor tay, En gin Ulu da�, Ti jen Par,
Ze li ha Berk soy… Bu ho ca la r� m�z oyu nu il giy le
ve kah ka ha lar la iz le di ler. Ç� k�� ta da bi zim al n� -
m�z dan öp tü ler. Bi zim için çok gu rur ve ri ci.
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aze te Ka d� köy’ün ge çen haf ta ki (16-22
Ara l�k 2011) sa y� s�n da Ka d� köy Mey da -
n�’n�n Bü yük �e hir Be le di ye si’nce ha z�r la t� -

lan ye ni den dü zen le me ve ya ye ni le me pro je siy -
le il gi li ta sa r� n�n re sim le riy le Ka d� köy Be le di ye
Ba� ka n�’n�n ko nuy la il gi li gö rü� le ri yer al m�� t�.
Ka d� köy lü le rin y�l lar d�r ne ola ca �� n�; na s�l ola ca -
�� n� me rak la bek le di �i bu fi zik sel dü zen le me i�i
hak k�n da Bü yük �e hir Be le di ye si ni ha yet mey -
da n�n ala ca �� �ek li ve kul la n�m ka rar la r� n� be lir -
le yen bir plan ile aç�k l�k ge tir di. Ama Ka d� köy
Be le di ye Ba� ka n�’n�n hak l� tes pit le ri ve bu tes -
pit le rin den duy du �u kay g� lar son de re ce dü -
�ün dü rü cü dür.

Ka d� köy Mey da n� de ni len ve as l�n da Ba� kan
Se la mi Öz türk’ün de be lirt ti �i gi bi ger çek özel li -
�i bir k� y� ya ni sa hil dü zen le me si olan bu ‘kent -
sel ye ni le me’ i�i; yal n�z Ka d� köy lü ler için de �il,
bü tün �s tan bul lu lar aç� s�n dan son de re ce kri tik,
özen le eni ne bo yu na dü �ü nül me si �art olan bir
me kâ n�n dü zen len me si, �e kil len me si dir.

Ka d� köy’ün ‘ka p� s�’ olan bu yö re nin bi li nen
bü tün özel lik le ri ve öne mi ni bir ya na ko ya l�m…
Bir ke re he men �u nu göz önü ne ge ti re lim: Önü -
müz de ki çok ya k�n za man da bu ra s� ar t�k Ru me -
li �s tan bu lu ile de bu gü ne gö re çok da ha iç-içe
ola cak t�r. Çün kü Mar ma ray ad� ve ri len ray l� ta �� -
ma hat t�y la el bet Kar tal met ro hat t� ara s�n da ak -
tar ma su re tiy le ba� lan t� ku ru la cak t�r. Bu du rum
ar t�k �eh rin iki ya ka s� n� tam an la m�y la bi ra ra ya
ge ti re cek tir. Do la y� s�y la bir za man son ra Ka d� -
köy’ün bu böl ge si gü nü müz den çok da ha faz la
bir �e kil de �s tan bul’un kent mer kez le rin den bi ri
ola cak t�r. Üs te lik de de niz ke na r� me kâ n� ola rak
ben ze ri bu lun ma ya cak t�r.

Ül ke mev zu at�, Be le di ye ya sa la r� bu ra n�n
dü zen le me yet ki si ni Bü yük �e hir Be le di ye si’ne
ver mi� ola bi lir… Ama ka nun ko yu cu, bin öl çek -
li plan la r�n il çe be le di ye le rin ce onay lan ma s� n�
dü �ün dü �ü ne gö re, böy le si ne can al� c� bir me -
kân dü zen le me sin de; Bü yük �e hir gö rev li le ri nin,
ta sa r�m c� la r� n�n her hal de Ka d� köy Be le di ye si’nin
uz man la r�y la, da n�� man la r�y la i� bir li �i ve or tak
ça l�� ma yap ma la r�n da ne gi bi bir sa k�n ca ola bi -
lir? Üs te lik ‘si vil top lum’ ku ru lu� la r� mo da s� n�n
dil ler den dü� me di �i bir or tam da, böl ge be le di -
ye si nin bi le kat k� s� ol ma dan bir plan ha z�r lan ma -
s�, ne ka dar iyi ni yet le olur sa ol sun, çok zor luk -
la ra ve ak sa ma la ra ne den olu� tu ra cak t�r. Bü -
yük �e hir Be le di ye si el bet ge rek mad di ola nak -
lar, ge rek yap t� r�m gü cü ba k� m�n dan; yet ki do -
na n� m� aç� s�n dan böy le bir pro je yi yü rüt me yi ba -
�a ra cak güç te dir. Ne var ki ay r�n t� lar da, yö re nin
çev rey le ili� ki le rin de ve ni ha yet kul la n� c� lar yö -
nün den bu ra da olu �a cak ya �a m�n ko lay la� t� r�l -
ma s�, de net len me sin den il çe be le di ye si so rum -
lu ola cak t�r.

‘Ga ze te Ka d� köy’ün yan s�t t� �� bil gi le re gö re
k� y� da ge ni� bir alan da ki mo tor lu ta ��t tra fi �i
azal t� la cak, ya ya la� t�r ma ora n� ar ta cak t�r. Bun lar
olum lu ka rar lar d�r. Mev cut ka mu ya p� la r� n�n d� -
��n da ya p� la ma ya sa �� ge ti ril me si de fev ka la de
ye rin de dir. An cak ‘fu ar’ ala n� ve ben ze ri kav -
ram lar teh li ke do lu dur. Es ki as ke rî yö ner ge ler de
“yan l�� an la ��l ma s� ih ti ma li olan emir yan l�� an la -
�� l�r” di ye bir tes pit var d�r. Bu se bep le ‘ge çi ci
ya p�’ ve ya ‘ge çi ci ka pa l� me kân’ ve ben ze ri ta -
bir ler ül ke mi zin müt hi� gi ri �im ci (!) in san la r�n ca
mut la ka ‘yan l�� an la �� l�r’ ve ‘ge çi ci’ kay d� ra fa
kal d� r� la rak ke sin lik le ‘ka l� c�’ du rum olu �ur. Üs -
te lik de sö züm ona ge çi ci di ye son de re ce çir -
kin, rü kü� ba ra ka lar; çok yer de gör dü �ü müz gi -
bi bu ra n�n ne ya z�k ki ka l� c� ç� ban la r� olur lar.
Onun için ‘ih ti mal’ do �u ra cak her han gi bir te rim
ve ta n�m, plan not la r�n da ve ka rar la r�n da yer al -
ma ma l� d�r.

Ka d� köy Mey da n� ta bir edi len alan, her hal de
yük sek bir es te tik du yar l� l�k ve bi çim le me ile be -
zen me li dir. Bu ra s� Ana do lu �s tan bu lu’nun gi ri �i
ol du �u na gö re mi ma r�n san ki bir an�t ya p� n�n
por ta li ne (taç ka p� s� na) gös ter di �i ay r� ca l�k l�
özen gi bi ele al� n�p, in ce den in ce ye ta sar lan ma -
l� d�r. Bu ala na ba kan bi na cep he le ri; kal d� r�m lar,
ze min dö �e me le ri, ay d�n lat ma ele man la r�, �e hir
mo bil ya la r�; i�a ret le me ler ve ben ze ri ak se su var
bir ‘taç ka p�’n�n be zen me si gi bi bü tün k� y� �e ri -
din de i� len me li dir. �s ke le bi na la r� ile es ki ‘Be le -
di ye’ ve ‘hal’ bi na la r� bu ra s� n�n de �er li ta k� la r�
ola rak gö ze til me li ve de �er len di ril me li dir. Bit ki -
len dir me ve ya ya yol la r�n da yer al ma s� ge rek li
göl ge lik ler; re vak lar ba� l� ba �� na bir ta sa r�m ko -
nu su dur.

Ka d� köy lü le rin, (hay di si vil top lum ku ru lu� la -
r� n� da söy le ye lim) ko nu ya bi linç le; z�t la� ma c�
de �il ya p� c� ola rak yo �un �e kil de e�il me le rin de,
sa hip ç�k ma la r�n da son suz ya rar var d�r. �yi bir
f�r sat önü müz de dir. Bü yük �e hir bu ko nu da aç�k
ve al� c� ol ma l� d�r. Hat ta kat k� ta le bin de bu lun -
ma l� d�r. �s tan bul ve Ka d� köy, hiç ku� ku du yul -
ma s�n ki cid di bir �e hir ci lik s� na v� n�n ari fe sin de -
dir.

Murat  KATOĞLU

G

KADIKÖY MEYDANI
NASIL �EK�LLENECEK?

● Haber ve Foto�raflar: Kadir �NCESU

YA�AR Kemal’e Fransa’n�n en büyük ödülü
“Légion d’Honneur” ni�an� verildi. Bu derece
büyük ödül Türkiye’de ilk kez birine verilirken,

Légion d’Honneur Konseyi Ba�kan� Büyük
�ansölye Jean-Louis Georgelin de bu ödülü
vermek için ilk kez Türkiye’ye geldi. Légion

d'Honneur Büyük �ansölyesi Orgeneral Jean-
Louis Georgelin ve Fransa’n�n Türkiye

Büyükelçisi Laurent Bili’nin de haz�r bulundu�u
tören, 17 Aral�k Cumartesi günü Frans�z

Saray�’nda yap�ld�. Törende Georgelin’in yapt���
konu�ma konuklar taraf�ndan uzun uzun

alk��lan�rken Ya�ar Kemal de Georgelin için
“Ya�ar Kemal’i benden daha iyi tan�yor” dedi. 

Georgelin, ni�an�n ki�ilerin do�u�tan
kazand�klar� ayr�cal�klar�n�n de�il erdemlerinin

takdir edilmesi anlay���n� içeren güçlü bir simge
oldu�unu belirterek, “Ya�ar Kemal, hayat�

sonsuz bir özgürlük ve adalet mücadelesi içinde
geçmi� sizden daha ba�ka kim böylesi bir sayg�
ifadesini hak edebilir ki?” dedi. Georgelin daha

sonra Ya�ar Kemal’in ya�am�n�n dönüm
noktalar�n� da anlatt�.

� ‘UMUT EN BÜYÜK DE�ER’
Ya�ar Kemal de yapt��� konu�mada �unlar�
söyledi: “Bugün benim için büyük bir onur
oldu�u kadar büyük bir sevinç. Beni böyle

onurland�ran Fransa’ya çok te�ekkür ederim.
‘Özgürlük, e�itlik ve karde�lik’ tüm insanl���n
ortak özlemidir. Birçok sanatç� gibi ben de

dünyay� güzellik kurtaracak diyorum.
Ama bak�yorum yan�m yörem cehennem.

Gerçekten sanat dedikleri, hele bugünlerde ne
i�e yar�yor diye soruyorum kendi kendime.

Umut insano�lunun en büyük de�erlerinden biri.
Ben de hep umudun türküsünü söylemeye

çal��t�m. Bugün de umuduma s�k� s�k�ya
sar�l�yorum. �nsanl���n yaratt���, insan� insan
yapan kültürleri insan�n elinden almaya hiç

kimsenin gücü yetmez. Fransa’n�n ayd�nlar�n�n,
sanatç�lar�n�n da yeniden ya�ad�klar� yüzy�la

damgalar�na vuracaklar�na, insan� insan yapan
de�erleri yücelteceklerine inan�yorum.”

Konu�malar sonras� Jean-Louis Georgelin
taraf�ndan Grand Officier dans l'Ordre National
de la Légion d'Honneur ni�an� Ya�ar Kemal’e

sunuldu. Grand Officier dans l'Ordre
National de la Légion d'Honneur ni�an�,

Ya�ar Kemal’in ola�anüstü edebi güzergâh�na,
tüm eserlerinin içine i�lemi� hümanizmaya ve
kültürlerin çe�itlili�i ile kültürleraras� diyalog
hizmetindeki aral�ks�z hizmetlerine duyulan

sayg�y� ifade ediyor.

KADIKÖY Belediyesi Gönüllü
Merkezi’nin her yıl yazarlarla okurları

bulu�turan etkinli�i Kadıköy Kitap
Günleri’nin be�incisi 16 Aralık Cuma
günü yapılan açılı� töreniyle ba�ladı.

Kadıköy Belediye Ba�kanı Selami
Öztürk ve çok sayıda edebiyatçının
katıldı�ı açılı�ta, 5. Kitap Günleri’nin

onur konu�u Banu Avar’a plaket verildi.
Avar ise onur ödülüne layık görüldü�ü

için çok mutlu
oldu�unu ancak bu

ödülü tutuklu gazeteci
Müyesser Yıldız’a
vermek istedi�ini

söyledi. Onur konu�u Banu Avar,
plaketi Müyesser Yıldız’a iletmek
üzere e�i Naci Yıldız’a teslim etti.

Plaket töreninde kısa bir
konu�ma yapan Ba�kan Öztürk
de, Kadıköy Kitap Günleri’nin

yazarlarla okurların bulu�ma noktası oldu�una
dikkat çekti ve düzenleyenlere te�ekkür etti.

Caddebostan Kültür Merkezi’nde üç gün süren
Kitap Günleri’ne 50’den fazla yayıneviyle 500’e

yakın yazar katıldı. Etkinli�i gezenler arasında ise
müzisyen Suavi, sinema oyuncusu ve �air
Menderes Samancılar gibi ünlüler vardı.

VAN depremi ard�ndan
ya�anan insani felaket hâlâ
devam ediyor. �ehrin yüzde
80’i y�k�k ve insanlar bar�nma

ve beslenme ihtiyaçlar�n�
kar��layam�yor. Yard�mlar

yerine ula�am�yor, çocuklar
so�ukla, yang�nla

kaybediliyor. Van halk�
yüzüstü b�rak�l�yor. “Van’�
Terk Etmiyoruz!” diyen

Karde� Türküler, Grup Yorum
ve Gevende Van’�n bar�nma

sorununa çözüm için 25

Aral�k Pazar günü saat 18.00’de
Bostanc� Gösteri Merkezi’ne
Van’� terk etmeyen herkesi
bekliyor. Konserin geliriyle
Van’a konteyner sa�lamay�
amaçlayan müzik gruplar�,

Van’�n gönüllü ihtiyac� için de
ça�r� yap�yor. 25 TL’den
sat�lacak yard�m biletleri

Biletix’ten, Bostanc� Gösteri
Merkezi’nden veya BGST’den

(251 19 21 ve 251 19 43)
al�nabilir.

www.vaniterketmiyoruz.org
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Ya�ar Kemal, Fransa’nın en büyük
ödülü ‘Légion d’Honneur’ ni�anını

törenle aldı.

Ba ha ri ye’de ye ni bir ti yat ro:

Kadıköy Bahariye’de yıllarca
festival filmlerini

izleyebildi�imiz tek mekân
olarak hizmet veren Broadway

Sineması, artık bir tiyatro
salonu. Üç ay önce dört

oyunla açılı�ı yapılan Akla
Kara Tiyatrosu, farklı tarzlarda
sahneye koydu�u oyunları ve

deneyimli oyuncularıyla
�imdiden Kadıköylülerin

gözdesi oldu.

Akla Kara Tiyatrosu bir stand-up
projesine imza atmaya hazırlanıyor.

Kadıköylülere ça�rı yapan Özdural ve
Konanbay, tiyatro meraklılarını

10 dakikalık bir gösteri hazırlayıp
audisiona  (seçmelere) katılmaya davet

ediyor. Bunlar arasından seçilecek
ki�ilerle Pazartesi ak�amı bir buçuk

saatlik gösteri hazırlanacak. 10 dakikalık
komik bir stand-up gösterisiyle

Akla Kara’da yer almak isteyenler,
0216 545 71 04 numaralı telefondan

ayrıntılı bilgiye ula�abilirler.

Ka dı köy lü
stand-up ya pa cak!

Kad�köy Kitap Günleri yap�ld�
Bu yıl be�incisi
düzenlenen
Kadıköy Kitap
Günleri, 16-17-18
Aralık günleri,
Caddebostan
Kültür Merkezi’nde
gerçekle�tirildi.

‘Van’ı Terk Etmiyoruz!’ konseri Bostancı’da!
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● Yaz� ve Foto�raflar : Gök çe UY GUN

Hay dar pa �a �n gi liz Me zar l� ��'na
(Hai dar Pas ha Ce me tery), nor -
mal �art lar al t�n da özel izin le

gi ri le bi li yor. An cak ara la r�n da Ga -
ze te Ka d� köy mu ha bi ri ola rak be -
nim de bu lun du �um kü çük bir
grup, “Aç�k Ka p�” ka t� l�m c� la -
r�y d�k. Aç�k Ka p� bir fes ti val...
Ar ki te ra Mi mar l�k Mer ke zi ta -
ra f�n dan Vit ra spon sor lu �un -
da geç ti �i miz ay lar da ger çek -
le� ti ril di. Amaç; �s tan bul’un
mi ma ri mi ra s� n� kent li le rin
dik ka ti ne sun mak. Bu nun için
de nor mal de hal ka aç�k ol ma -
yan bi na lar, fes ti val sü re sin ce
zi ya ret edi le bi li yor. �� te biz de
bu ve si ley le Aç�k Ka p� Fes ti va -
li kap sa m�n da gir dik Hay dar pa �a

�n gi liz Me zar l� ��'na... Ge zi miz de bi ze re fa kat eden
De met Sa va �an ve Öz gü Y�l d�z'�n ver di �i bil gi ler

e� li �in de, “�eh rin or ta s�n da ama �e hir den uzak”
bu il ginç me zar l� �� ke� fet tik...

� HAS BAH ÇE'DEN ME ZAR LI �A...
Ge lin ön ce me zar l� ��n ta ri hi ne bir

göz ata l�m. As l�n da bu ra s�, y�l lar y�l lar
ev vel, me zar l�k ol ma dan ön ce, Ka nu ni
Sul tan Sü ley man dö ne min de Has
Bah çe’nin bir par ça s� ola rak kul la n� -
l� yor mu�.

Me zar l� ��n do �u� hi kâ ye si ise
1853-1856 y�l la r� ara s�n da ger çek -
le �en K� r�m Sa va ��’na uza n� yor.
Sul tan Ab dül me cid dö ne min de ki
sa va� ta, �n gil te re Fran sa’yla bir lik te
Os man l�’n�n ya n�n da sa va �a gir di.
Rus ya’ya kar �� ve ri len bu mü ca de le -
de bü yük ka y�p lar ve ril di. �� te bu

ara zi de Os man l� ta ra f�n dan sa va� ta
ölen �n gi liz as ker le ri için tah sis edil -

mi�. Zi ra K� r�m Sa va �� s� ra s�n da �n gi liz Or du -
su'nca kul la n� lan  Hay dar pa �a As ke ri
Has ta ne si'nde ve son ra dan K� -
r�m cep he sin den ya ra l� ola -
rak ge lip bu has ta ne de
ölen ve yi ne has ta ne
ola rak kul la n� lan Se li -
mi ye K�� la s�'nda ya -
�a m� n� yi ti ren as -
ker ler bu ra ya gö -
mül mü�. 1867 y� -
l�n da, sa va� son ra s�
bü yük bir ko le ra
sal g� n� �s tan bul’u
vur duk tan son ra bu
sal g�n ile me zar l�k si -
vil �n gi liz le rin kul la n� -
m� na b� ra k�l m��. Böy le -
ce �n gi liz Me zar l� �� ola rak
an�l ma ya ba� la nan me zar l� ��n
20. yüz y�l da ki  ebe di mi sa fir le ri de
1. ve 2. Dün ya sa va� la r�n da ya �a m� n� yi ti ren �n gi -
liz va tan da �� as ker ve si vil ler ol mu�. Bu gü ne de �in
yak la ��k 16 bin ki �i nin bu ra ya def ne dil di �i be lir ti -
li yor.

� KAH RA MAN LA RI BEK LE YEN 
ME LEK LER...

Hay dar pa �a Li ma n� ile Gül ha -
ne As ke rî T�p Aka de mi si Hay -
dar pa �a E�i tim Has ta ne si Ko -
mu tan l� �� ara s�n da yer alan
me zar l� �a, Üs kü dar'dan Ka d� -
köy'e uza nan T�b bi ye Cad de si
üze rin den ula �� la bi li yor. �n gi -
liz Me zar l� ��, �s tan bul'da ol ma -
s� na ra� men mül ki ye ti �n gil te -
re'ye ait. Bir ne vi �n gi liz top ra ��n da -
y�z ya ni! Çe �it çe �it a�aç la r�y la, ade ta bir
or ma n� an d� ran me zar l� �a gi ri� te ki ilk alan da da ha
çok K� r�m Sa va �� s� ra s�n da ha ya t� n� kay be den as -
ker ler ve su bay la r�n yat t� �� n� ö� re ni yo ruz. Bir kaç
ad�m öte de ise bü yük bir an�t se lam l� yor bi zi; Me -
lek ler Abi de si... Res mi ad�y la Kra li çe Vic tor ya
Abi de si... Kay nak la ra gö re bu an�t, “1854, 1855 ve
1856 se ne le rin de Rus ya’ya kar �� ya p� lan harp te va -
tan la r� u� ru na ölen �n gi liz or du ve bah ri ye si ne
men sup su bay ve er le rin ha t� ra s� için” di kil mi�.

1857 y� l�n da ya p� lan 28 met re lik abi de nin 4 kö �e -
sin de, bir elin de def ne da l�n dan örül me bir taç ile
di �er elin de tüy ka lem tu tan dört me lek hey ke li

bu lu nu yor. Fran s�z ca, �n gi liz ce ve Arap ça ya -
z� lar yer al� yor. (Arap ça ya z� lar, �n gi liz or -

du sun da ki Müs lü man Hint li ler için)
An�t tan a�a �� ya inen dar yol, ge ni� bir
düz lü �e aç� l� yor ki bu ra n�n tek ya p� s�
da mi nik bir �a pel... 

1898-1908 y�l la r� ara s�n da �s tan -
bul'da ki �n gi liz Bü yü kel çi si Sir  Ni -
co la us Ro de ri cus O'Co nor an� s� na
yap t� r�l m��. A�aç la r�n ara s�n da ki
yol dan iler le ye rek, me zar l� ��n di �er
bö lü mü ne va r� yo ruz. Bu ra da da ha

çok as ker me zar la r�, ala n�n Ka d� köy’e
ba kan ta ra f�n da ise �s tan bul’da ölen si -

vil �n gi liz va tan da� la r� gö mü lü.  
� ‘G�T T� FA KAT UNU TUL MA DI’

Bu ra da ki il ginç me zar ta� la r� çe ki yor dik -
ka ti mi zi... Ör ne �in Arap ça ya z� lar ya zan me zar
ta� la r� n�n, I. Dün ya Sa va ��'nda �n gi liz or du sun da
sa va �an Müs lü man Hint as ker le re ait ol du �u nu ö� -
re ni yo ruz. 

Ta� lar da �n gi liz ce ya z� lar gö ze çar p� yor; “Go -
ne but not for got ten” (Git ti ama unu tul -

ma d�), “He di ed for his co untry”
(O, ül ke si için öl dü), “His be ati -

ful me mory li ves in our he -
arts” (Onun gü zel an� s� kalp -
le ri miz de ya �� yor)... Kalp
�ek lin de 2 me zar ta �� var �n -
gi liz bir çif tin, az ile ri de mi -
ni cik bir me zar ta �� bir be be -

�e ait, öte ke de ki Haç �ek lin -
de ki ba z� ta� lar da da “God is

Lo ve” (Tan r� sev gi dir) ya z� yor.
�sim siz ta� lar da var; “an �n di an Sol di -

er” (Hint li bir as ker)
� ME ZAR LIK TA K� EL Ç� LER

�n gi liz Me zar l� ��'nda ta n�n m�� si vil ler de ya t� -
yor. Bu ki �i ler ara s�n da I. Eli za beth dö ne mi �n gi liz
bü yü kel çi si Sir Ed ward Bar ton bu lu nu yor. Bar ton,
�s tan bul'da bir sü re gö rev yap t�k tan son ra 1598 y� -
l�n da Hey be li ada'da ya �a m� n� yi tir mi� ve ölü mün -
den 257 y�l son ra ka l�n t� la r� ada da ki me za r�n dan
al� na rak bu ra ya ak ta r�l m��. Bir di �er ün lü si vil isim

de 1822’de do �an ve 1868 ta ri hin de Os man l� hiz -
me ti ne gi ren ve 1881 y� l�n da ve zir lik ve mü �ir lik
(bü yük ami ral) rüt be siy le do nan ma ko mu tan l� �� na
ka dar yük se len Au gus tus Char les Ho bart Hamp ten
(Os man l�'da ki ad�y la Ho bart Pa �a). 1886 y� l�n da
te da vi için git ti �i �tal ya'da ölün ce Türk top rak la -
r�n da def ne dil me va si ye ti üze ri ne II. Ab dül ha mid
ta ra f�n dan ce na ze si Ne cid va pu ruy la �s tan bul'a ge -
ti ril mi� ve bu ra ya def ne dil mi�. Türk hü kü me ti nin
da vet li si ola rak Türk di li nin sa de le� ti ril me si ça l�� -
ma la r� na ka t�l ma s� ama c�y la da vet edi lip ül ke mi ze
ge len Sir De ni son Ross'un da me za r� bu ra da.
1939’da �n gi liz hü kü me ti ni tem si len ti ca ri ili� ki -
ler den so rum lu ola rak �s tan bul Kon so los lu �u na
atan m��, fa kat Ni san 1940’da e�i ni kay bet tik ten
be� ay ka dar son ra ken di si de ha ya ta ve da et mi�.
Ka r�-ko ca bu gün �n gi liz me zar l� ��n da bir lik te ya t� -
yor lar.
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19. yüzyıldan günümüze
uzanan tarihi ile

�stanbul'un en eski
mezarlıklarından olan

Haydarpa�a �ngiliz
Mezarlı�ı, ziyaretçilerini

zamanda hüzünlü bir
yolculu�a çıkarıyor.
Sava�larda hayatını

kaybeden askerlerin,
sevdiklerinden

kilometrelerce uzaktaki bu 
ebedi istirahatgâhı, her
mezarlık gibi birbirinden

farklı hikâyeleri
barındırıyor....�stanbul'da ölen James William Whittall'in mezarı... Whittall ailesi, 

Kadıköy Moda'nın tanınmı� tüccar ailelerindendi...

Tarihimizde Hur�it Pa�a olarak geçen
Macar Halk Kahramanı 

Guyon Richard’ın mezarı...

Mezarlı�ın
sessiz
bekçisi

Melekler
Abidesi…
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‹nal AY DI NO⁄ LU

�im telefon açt�; “Evdeki domatesi yeme�e
kulland�k, bitti; gelirken salata için biraz domates
al” dedi. Bir marketin önünde durdum, manav
bölümüne do�ru yürüdüm. Do ma tes se çen ya� -

l� ca bir ha n� me fen di var d�. Ya n�n da du rup s� ra n�n ba na
gel me si ni bek le dim. Bü tün do ma tes le ri te ker te ker yok -
lu yor, m�n c�k l� yor bir ke na ra at� yor du. �yi ce in ce le dik ten
son ra ara da bir de po �e ti ne ko yu yor du. S� ra m� bek ler -
ken 4–5 da ki ka ib ret le iz le dim. Do ma tes kü me si nin he -
men he men tü mü nü el den ge çir di, bir ta raf tan di �er ta -
ra fa y�� d�, ye re dü �en le ri e�i lip ge ri al ma d�, m�n c�k lan -
ma m�� do ma tes b� rak ma d�. O s� ra da bir ö� ret men ar ka -
da �� m� an�m sa d�m. O da bir gün üzüm al mak için mar -
ke te git mi�, üzüm se çen bi ri nin üzüm le re çok hoy rat
dav ran d� �� n� gö rün ce uyar m��. “Pa ram la mal al� yo rum;
sen ne ka r� �� yor sun” di ye ar ka da �� m�n üze ri ne yü rü mü�
adam.

Mar ket te iz le di �im hoy rat dav ra n�� ba na çok do kun -
du. Bir sü re et ki sin den kur tu la ma d�m. Do ma tes le ri h�r -
pa la yan ha n� me fen di göz le ri min önün den git mi yor du.
Yü zün de ki de rin çiz gi ler, göz le rin de ki nef ret ve sev gi siz -
lik, dav ra n�� la r�n da ki sert lik ve say g� s�z l�k unu tu lur gi bi
de �il di.

Ha n� me fen di nin geç mi� te ki ya �a m� n�, on da ne le rin
bu hoy rat l� �� ya rat m�� ola bi le ce �i ni ve bu tu tu mun onu
ne hal le re dü �ür dü �ü nü dü �ün düm. Son ra ken di ken di -
me sor dum: “Aca ba böy le bir ha n� me fen diy le bir lik te ya -
�a mak na s�l bir �ey dir?” Hoy rat l�k, de �er bil mez lik bir
ya �am bi çi mi dir. Do ma tes le re o den li hoy rat ve say g� s�z
dav ra nan kim se nin in san la ra ki bar dav ran ma s� bek le ne -
bi lir mi? Bir ki lo do ma tes al�r ken o den li ben cil olan in -
sa n�n di �er ili� ki le rin de ben cil lik ten vaz ge çe ce �i dü �ü -
nü le bi lir mi? O do ma tes le ri ge ce gün düz se ra lar da
emek ve re rek ye ti� ti ren çift çi bu de �er bil mez li �i gör se
üzül mez mi? 

Bir gün grup ha lin de bir ar ka da �� m� za ye ni ta ��n d� ��
ev ne de niy le teb ri ke git mi� tik. E�i ik ram için bö rek ler ve
çok öze ne rek süs le di �i bir pas ta yap m�� t�. Ar ka da� la r� -
na gü zel bir �ey sun ma n�n se vin ciy le göz le ri nin içi gü le -
rek pas ta y� ma sa ya ge tir di. O di �er yi ye cek le ri al mak
için mut fa �a git ti �in de pa ta vat s�z l� �� ile me� hur bir ar ka -
da �� m�z, “Pas ta çok gü zel ol mu�, ben da ya na m� yo rum,
he men ser vis ya pa ca ��m” de di. Eli ne b� çak da hi al ma -
dan ser vis kü re �i ile pas ta y� par ça la ma ya ve ta bak la ra
koy ma ya ba� la d�. Mut fak tan dö nen evin ha n� m� bu hoy -
rat l� �� gö rün ce ne re dey se a� la mak l� ol du. Göz le ri nin
için de ki gü lü cük hüz ne dö nü� tü. Pa ta vat s�z ar ka da �� m�z
ise hâ lâ kah ka ha lar ata rak, “Yer ken na s�l ol sa par ça la -
na cak, ben siz le rin i�i ni ko lay la� t� r� yo rum” di ye es pri
yap t� �� n� zan ne di yor du.

Biz yi ne do ma tes le re dö ner sek; mar ket ler bu hoy rat
mü� te ri le rin var l� �� n� bi lir ler mi� ve hoy rat mü� te ri ler ne -
de niy le ma nav re yo nun da ki fi yat la r� he sap lar ken önem -
li ce fi re pa y� ko yar lar m��. Ya ni hoy rat mü� te ri le rin ve re -
ce �i za rar, say g�y la mal alan mü� te ri le re de yan s� t� l�r m��.
Mar ket ler bü yük re ka bet or ta m� için de çok kü çük ka -
zanç lar la ve çok in ce he sap lar la mal sa t� yor lar. Ya ni o
hoy rat mü� te ri ler bi raz da ha dik kat li ve say g� l� dav ran sa -
lar, hem on lar hem de biz ler seb ze ve mey ve yi yüz de
10-15 da ha ucu za yi ye bi lir mi �iz.

�n san lar iç le rin de ki sev gi siz li �i, say g� s�z l� ��, hak ta n� -
maz l� ��, de �er bil mez li �i, ben cil li �i ve bun la ra ben zer de -
fo la r� giz le mek için ne den li ça ba gös te rir ler se gös ter sin -
ler giz le ye mez ler. Nor mal olan her in san he men bun la r�
gö rür ve ka ra r� n� ve rir. Bir gün ta n� d� ��m bir mü te ah hit
ma li yön den çok zor du rum day d�. Yük sek fi yat l� da ire ler
ya p� yor du. Be to nar me yi ye ni bi tir mi� ti, bir dai re sa ta bil -
se tüm acil ih ti yaç la r� n� kar �� la ya cak t�. Onun in �a at yap -
t� �� yö re den, yap t� �� da ire le re ben zer, bü yük dai re ara -
yan bir ar ka da ��m var d�, tav si ye et tim. E�iy le bir lik te gi -
dip gör mü� ler. Bir kaç gün son ra ara y�p so nu cu ö� ren -
mek is te dim. Ar ka da ��m, “Ben da ire yi çok be �en dim
ama e�im mü te ah hi di be �en me di” de di. Hay ret et tim,
ne de ni ni sor dum. “Biz mü te ah hi din ofi si ne git ti �i miz de
te le fon la ko nu �u yor du. An la d�k ki e�iy le ko nu �u yor mu�.
Öy le say g� s�z ve ka ba es pri ler ya p�p kah ka ha lar at� yor -
du ki e�im, ‘Bu hoy rat ada m�n yap t� �� bi na da zevk ve
za ra fet ol maz. Ben onun ya pa ca �� bi na da otur mam’ de -
di” Hoy rat l�k, ka ba l�k, k�y met bil mez lik in sa n�n top lum -
da ki iti ba r� n� çok olum suz et ki ler. 

Özel lik le ka d�n lar ka ba ve hoy rat er kek ler den hiç
ho� lan maz lar. Za ra fet,  in ce lik, de �er bi lir lik, cö mert lik ve
say g� top lum sal ya �a m� ve in san ili� ki le ri ni çok zen gin -
le� ti rir. Ki bar olun ca ki bar, za rif olun ca za rif, ka ba olun -
ca ka ba, hoy rat olun ca hoy rat ça kar �� l�k gö rür sü nüz.
Za ra fe tin, in ce li �in, ver me nin, sev me nin, say ma n�n, de -
�er bil me nin zen gin li �i için de ya �a mak ne gü zel �ey…
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Kadriye KASAPOĞLU
Arife ÇALLIOĞLU - Burcu BİTLİS
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FIRAT CAM
Alüminyum ve Plastik Do�rama - Çerçeve
1976’dan beri hizmetinizde olan firmamız 

2 sene aradan sonra TEKRAR siz
Kadıköylülerin H�ZMET�NDE…

PANJUR  TAM�R�…
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� Ayna
� Ya�lıboya Tablo
� Alüminyum do�rama
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� Plastik do�rama
� Plastik çerçeve
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� Ah�ap çerçeve

� Motorlu panjur
� Varak ayna
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� Du�a kabin
� Küpe�te
� Katlanır cam 
� Cam balkon sistemleri
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HER zaman oldu�u gibi bu
y�lba��nda da al��veri� ve
e�lenceyi birarada sunan

Optimum Outlet’te, yüzlerce
ma�aza ve binlerce

markas�yla binlerce çe�it
hediyeyi indirimli ve avantajl�

fiyatlarla seçebilirsiniz.
�stanbul Optimum Outlet’e

gidenler, Marmara
Üniversitesi Güzel Sanatlar

Fakültesi Ö�retim Üyesi
Devabil Kara ve ö�rencileri

taraf�ndan haz�rlanan yeni y�l
süslemeleri ile y�l�n ilk kar ya����na da

�ahit olacak.  Optimum bu y�lba��
ziyaretçilerine �ans da da��t�yor. 15-31
Aral�k tarihleri aras�nda toplamda 250

TL. ve üzeri al��veri� yapan
ziyaretçilerine binlerce milli piyango
bileti hediye ediyor. 30 Aral�k günü
saat 24.00’e kadar aç�k olacak olan

�stanbul Optimum’da, 30 Aral�k Cuma

günü’ne özel olarak yapaca��n�z 300
TL ve üzeri al��veri�lerinizde ilk 1.000
ki�iye 30 TL tutar�nda Media Markt
hediye çekleri arma�an edilecek.

Ayr�ca 30-31 Aral�k’ta y�lba��na özel
etkinlikleri ve noel baba ve noel

anneler taraf�ndan çocuklara
da��t�lacak sürpriz hediyeleri ile

�stanbul Optimum Outlet’te yeni y�l
arifesi yine çok renkli geçecek.

Optimum’dan 2012’ye merhaba

Ayçin Erdenay Emre Saygın �ule �bi�o�lu Necati Karaer �lkay Do�an Tahsin Yamak

● Mus ta fa SÜR ME L�

Geç ti �i miz ay lar da �s tan bul Ti ca ret Oda s�
Ya y�n la r�n dan ç� kan “�s tan bul’da Ya �am
Ka li te si Ara� t�r ma s�”nda ya �am ka li te si

en yük sek il çe se çi len, bu nun ya n� s� ra yi ne geç -
ti �i miz gün ler de il çe be le di ye le ri ara s�n da “Ula -
�� la bi lir lik Ka li te Te� vik Ödü lü”ne la y�k gö rü len
yer ler ara s� na gir me yi ba �a ran Ka d� köy, genç le -
rin de öv gü sü nü ka za n� yor. 

S� n�r la r� için de ve ci va r�n da bir çok üni ver si te
bu lun ma s�n dan do la y� üni ver si te ken ti olan ve
genç nü fus sir kü las yo nu gün için de yo �un olan
Ka d� köy’de gençler, ge rek e�i tim ge rek se sos yal
ya �am da ken di le ri ni ra hat his set tik le ri ni ifa de
edi yor lar. 

Genç le rin ço �u Ka d� köy’ün sa de ce ö� ren ci
ve genç ler için de �il, di �er va tan da� lar için de
ca zip bir kent ol du �u nu vur gu lu yor lar.  

� GENÇ PO TAN S� YE L�
EN YÜK SEK �L ÇE KA DI KÖY

Ka d� köy’de üni ver si te ö� re ni mi gö ren, Ka d� -
köy’de ya �a yan ve ya bir �e kil de Ka d� köy’e yo lu
dü �en genç ler, ken tin bir çok yö nüy le ken di le ri ni
et ki le di �i ni be lir ti yor lar. Çok sa y� da üni ver si te -
nin bu lun du �u Ka d� köy ve ci va r�n da bu nun do -
�al so nu cu ola rak genç nü fus sa y� s� da ço �un luk -
ta. Ka d� köy’de ai le si nin ya n�n da ka lan, ki ra da
ve ya yurt ta olan la r�n ya n� s� ra Av ru pa ya ka s�n -
dan ge len le ri de he sa ba kat t� �� n�z da bin ler ce
genç, gün için de Ka d� köy’de nü fu sun önem li bir
bö lü mü nü olu� tu ru yor. Böy le olun ca genç le rin
kent ten ve ba� l� bu lun duk la r� üni ver si te ler den
bek len ti le ri de yük sek olu yor. Bu bek len ti le ri
tam an la m�y la kar �� la mak müm kün ol ma sa da
genç nü fus Ka d� köy’de bu lun mak tan mem nun.
E� len ce ve sos yal ya �a m�n ya n� s� ra özel lik le
üni ver si te genç li �i için ol maz sa ol maz ge rek si -
nim ler var. Bun la r�n ba ��n da kam püs le rin ye ter -
li li �i ge li yor. Bu ra da üni ver si te yö ne tim le ri ne
gö rev dü �ü yor. Ba r�n ma ve ye mek ö� ren ci le rin
en bü yük so ru nu. Ki ra lar el ya k� yor. Genç ler bu
ko nu da ev sa hip le rin den an la y�� bek li yor. Ka d� -
köy’e ula ��m özel lik le Av ru pa ya ka s�n da otu ran -
lar için bü yük so run. Mo dern ara� t�r ma ola nak la -
r�n kent te art t� r�l ma s� da en önem li ih ti yaç lar dan.
Ana do lu ya ka s�n da da kap sam l� bir kent kü tüp -
ha ne si nin bu lun ma s� ge rek ti �i ih ti ya c� s�k s�k di -
le ge ti ri li yor. Ka d� köy Be le di ye si Cad de bos tan
Kül tür Mer ke zi ile Koz ya ta �� Kül tür Mer ke zi
genç le rin göz de si ama, genç ler bu mer kez ler de ki
fi yat la r�n ken di le ri ne gö re pa ha l� ol du �un dan �i -
kâ yet çi. Ay r� ca s�k s�k di le ge ti ri len �i kâ yet ler -
den bi ri de Ka d� köy’de tüm bran� la r�n bu lun du -
�u bir spor komp lek si nin bu lun ma ma s�.

� GENÇ LER KA DI KÖY’Ü
NE DEN TER C�H ED� YOR?

� Ay çin Er de nay (Üni ver si te ö� ren ci si):
Ka d� köy’de ö� ren ci ol mak çok gü zel bir duy -

gu. Üni ver si te sa ye sin de Ana do lu ya ka s� na gel -
dim. �ki k� ta ara s�n da Ana do lu ya ka s� n�n da ha
gü zel, sa kin bir il çe si ol du �u nu dü �ü nü yo rum.
Üni ver si te min �e hir mer ke zin den uzak ta ve ra hat
bir üni ver si te or ta m� var. Ka d� köy lü ler ken di le ri -
ni ay r� ca l�k l� his se der ler. Üni ver si tem bu ra da
olun ca her ne ka dar bu ra da ya �a ma sam da bir
yer de Ka d� köy lü de ol mu� sa y� l� yo rum.

� Em re Say g�n (Üni ver si te ö� ren ci si):
Sos yo-eko no mik ve kül tü rel aç� dan ön de ge -

len il çe Ka d� köy’de üni ver si te li ol mak gü zel bir
duy gu ol sa da ki ra la r�n yük sek ol ma s� ve ba r�n -
ma ko nu sun da s� k�n t� la r� göz ar d� et me mek ge -
rek. 

� �u le �bi �o� lu (Üni ver si te ö� ren ci si):
Ge nel lik le R�h t�m ve Ba ha ri ye böl ge sin de

ge zi yo rum. Üs kü dar’da otur du �um için Ka d� -
köy’de gez me yi ter cih edi yo rum. Ya k�n, ne zih,
ho�. Ma �a za la r�, e� len ce yer le riy le ga yet ho�.
Ka d� köy, Ba� dat Cad de si ve Ba ha ri ye en bi li nen
yer ler. Yü rü yü� ler ya p�l d� ��n da yol la r�n ka pan -
ma s�n dan �i ka yet çi yim. Üs kü dar’dan oku lu ma
ge li yo rum ve bu yüz den Hay dar pa �a’da in mek
zo run da ka l� yo rum. Çok uzun me sa fe ler yü rü -

mek zo run da ka l� yo rum. Al ter na tif yol -
lar ol ma l�. 

� Tah sin Ya mak (Üni ver si te ö� ren -
ci si):

Bil gi ye ula ��m ba k� m�n dan ola nak lar
iyi. Kam püs or ta m� n�n da ha çok iyi le� ti -
ril me ye ih ti ya c� var. Bir üni ver si te ken ti
olan Ka d� köy’de yük se kö� re ni me yö ne -
lik ola rak stra te ji ler ge li� ti ril me li. Bir
üni ver si te ken ti ol ma s� özel li �iy le dün -
ya n�n sa y� l� kent le ri ara s� na gi re bi le cek
po tan si ye le sa hip. 

� Can su Ça ��r te kin (Üni ver si te ö� -
ren ci si):

Ka d� köy’de genç ol mak bü yük bir �ans. Üni -
ver si te li ol mak da öy le… Ra hat ve üst dü zey bir
sos yal ya �a m�n sun du �u ola nak lar üni ver si te
genç li �i için avan taj. 

� Ka an Ka ra han (Üni ver si te ö� ren ci si):
Ka d� köy’de oku mak Mal te pe’de otur du �um

için be nim için avan taj. Ula �� m�m ga yet ko lay.
Gü nün her saa ti ka la ba l�k bir yer Ka d� köy. Ka fa
din le mek için Mo da’y� ter cih edi yo rum. Tam
ger çek ten ka fa din le me ye ri. Da ha çok Mo da’da
ta k� l� yo rum. Ka d� köy, be nim do �up, bü yü dü �üm
yer. Ço cuk lu �um ge li yor Ka d� köy de yin ce ak l� -
ma. 

� �l kay Do �an (Üni ver si te ö� ren ci si):
Ders ler den do la y� Ka d� köy’de ö� ren ci ol ma -

n�n far k� na bi le va ra m� yo ruz aç�k ça s�. Göz te -
pe’den Ka d� köy’e git mek de ders ara s� uy gun ol -
mu yor. Göz te pe Kam pü sü’nde �art lar da ha iyi
ol ma l� ve sos yal ola na �� m�z da yok. Ka fe le re gi -
de bi li yo ruz. Ula ��m ö� ren ci ye de zor. Özel lik le
Av ru pa ya ka s�n da otu ran lar için. Met ro büs ler
çok ka la ba l�k olu yor. Ba zen bi ne mi yo ruz ve ho -
ca la r� m�z la ara m�z da der se geç kal d� �� m�z için
prob lem ler olu yor. 

� Ün sal Öz koç (Üni ver si te ö� ren ci si):
Ka d� köy’de oku mak çok ke yif li as l�n da. Sa -

hi le ine bi le ce �i miz tak dir de ya pa bi le ce �i miz
ola nak lar çok ama Göz te pe o ka dar el ve ri� li de -
�il. Bir kaç yer de ay n� �ey le ri ye mek ten b�k t�k.
Tra fik s� k�n t� s� var. Kar �� dan ge lip Ka d� köy’e
ula� mak önem li bir olay. Sa ba h�n er ken sa ati ne
de ders koy mak man t�k l� bir �ey de �il. 

� Ne ca ti Ka ra er (Üni ver si te ö� ren ci si):
Ka d� köy iyi, or ta m� iyi, ra ha t�z Ka d� köy’de.

Ka d� köy’ü se vi yo ruz. 

KADIKÖY’Ü GENÇLER DE
SEViYOR…
KADIKÖY’Ü GENÇLER DE
SEViYOR…
KADIKÖY’Ü GENÇLER DE
SEViYOR…
KADIKÖY’Ü GENÇLER DE
SEViYOR…
KADIKÖY’Ü GENÇLER DE
SEViYOR…
KADIKÖY’Ü GENÇLER DE
SEViYOR…

Üniversitelisinden liselisine onbinlerce genç Kadıköy’de
ya�amaktan genel olarak memnun. En ya�anılır ilçe oldu�u

yapılan ara�tırmalarla da ispatlanan Kadıköy’de ilçe bazında
beklentiler hemen hemen kar�ılansa da kiralar, ula�ım ve gıda

masrafları üniversite gençli�inin belini büküyor.

Cansu Ça�ırtekin

Ünsal Özkoç Kaan Karahan
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Bu seneki Cannes film festivali
birbirinden iddial� ve güçlü filmleri
yar��t�rd�. Uzun zamand�r film
yapmayan Aki Kaurismaki “Le Havre”,
Lars Von Trier “Melancholia”, Nuri
Bilge Ceylan “Bir zamanlar
Aanadolu’da”, Nicolas winding Refn
“Drive”, Almodovar “�çinde Ya�ad���m

Deri”, Radu Mihaileanu “La source
des femmes” filmleriyle öne ç�kt�lar
fakat Alt�n Palmiye Terrence Malick’in
“Hayat A�ac�” filmine gitti. Jüri büyük
ödülünü ise  Nuri Bilge Ceylan’�n  “Bir
zamanlar Anadolu’da”s� ile Dardenne
karde�lerin “Bisikletli Çocuk “ filmleri
payla�t�. Geçmi� senelerdeki

filmlerdeki k�s�rl���n bu sene
ya�anmad���n�n kan�t� ödülün iki filme
birden gitmesi oldu herhalde.
Festivalin gurur y�llar�ndan biri daha.
� BELÇ�KA’NIN GURURU
DARDENNE KARDE�LER
Luc ve karde�i Jean Pierre Dardenne
ile büyük i�lere imza atan yönetmen
orta s�n�f bir i�çi anne-baban�n
çocu�udur. Karde�iyle, Belçika'n�n
küçük, postendüsriyel bir kentinde
çocukluklar� ve ergenlikleri boyunca
pek çok greve, boykota, gösteriye
tan�k olarak büyüyorlar. Hatta olaylar�n
boyutu o kadar büyük ki
Dardenneler'in babas� o�ullar�n�n film
ve televizyon seyretmesini yasakl�yor.
Gençli�inde felsefe e�itimi alan Luc
Dardenne daha sonra karde�i ile
birlikte küçük çapl� siyasi belgeseller
çekmeye ba�l�yor. Jean Pierre 17
ya��nda Brüksel'e gidip orada
oyunculuk e�itimi görmeye ba�l�yor.
Burada kar��la�t��� yap�mc� Armand
Gatti, resmen hayatini de�i�tiriyor.
Ondan siyasi meselelerle esteti�in
filmlerde nas�l bulu�turulaca��n�
ö�renip Belçika'ya geri dönüyor.
Burada karde�iyle birlikte film
çekmeye karar veriyor, ancak maddi
yetersizlikler yüzünden bir çimento
fabrikas�nda i�çi olarak çal��maya
ba�l�yor. Bu fabrikadaki zor ko�ullar,
i�çilere uygulanan haks�zl�klar onu
derinden etkiliyor. Daha sonra küçük
çapl� siyasi belgeseller çekmeye
ba�l�yorlar. “Derive” ad�nda bir
belgesel yap�m �irketi kuruyorlar.
Belgeselle epey u�ra�t�ktan sonra
kurmaca öyküsel filmlere yöneliyorlar.
�lk filmleri Flasch't�r, 86 y�l�nda pek çok
Avrupa festivalinde dikkatleri çekiyor.
“La Promesse” isimli filmleri büyük
yank� uyand�r�yor. Sonras�nda gelen
“Rosetta” ise kariyerlerindeki dönüm
noktas� oluyor. Dardenne karde�ler bu
filmle 1999'da Cannes film festivalinde
Alt�n Palmiye'yi kazan�yorlar ve bu
ödülü kazanan ilk Belçika filminin
sahibi oluyorlar. Alt�n Palmiye'den 6 y�l
sonra bu kez “L'enfant” filmleriyle yine
Cannes film festivali'nin en prestijli
ödülünü ikinci kez al�yorlar. Böylelikle
çok az yönetmenin ba�arabildi�i Alt�n
Palmiye'yi iki kez alma onuruna
kavu�uyorlar.
� B�S�KLETL� ÇOCUK
Çocukluklar�n� ya�ad�klar� bölgedeki
ya�am� seyirciye farkl� bir gerçeklikle
sunmay� ba�aran Dardenne’ler

özellikle çocuklar ve ergenler
üzerinde yo�unla�t�klar� filmlerle
festival seyircisini mest etmeyi
bilmi�tir. �lk büyük ba�ar�lar�
“Rosetta”da i�sizli�in psikolojik ve
fiziksel bask�lar�n� her saniye hisseden
Rosetta’n�n i�siz kald��� durumda bu
duruma isyan�n� etraf� y�k�p dökerek ve
inatla i�yerini rahats�z edecek
derecede �srar� ve i�siz kalmamak için
yapt��� a��r�l�klar� içimizde hissettiren
durum “Bisikletli Çocuk” içinde de
mevcut. Babas�n�n kendisini terk
etmesini anlayamayan Cyril inatla
babas�n� bulmaya çal���p etraftaki
herkesi çileden ç�kar�yor ve
yetimhanesindeki bak�c�lar� sürekli
pe�ine tak�yor. Filmlerinde daha çok

profesyonel olmayan oyuncularla
çal��an Dardenne’ler oyuncu
yönetiminde yine çok ba�ar�l�. Cyril
neredeyse hiçbir karede aksam�yor.
Filmin o karamsar ve etkileyici finaline
do�ru izleyiciyi ekrana kilitliyor. Filmin
di�er bir art�s� da profesyonel
oyuncudan, Cecile De France. Biraz
da makyaj�n etkisi ve saç stiliyle
olgun, ölçülü ve bir o kadar da
muhte�em. Y�ld�z ����� yine parl�yor.
Oyuncuyu “Yüksek Tansiyon” filminde
izleyenler �a��racaklard�r. Oradaki
caniden eser yok. 
� B�S�KLET VE S�NEMA
Bisiklet denince akla gelen ilk film
Vittorio De Sica’n�n 1948 yap�m�
“Bisiklet h�rs�zlar�” filmidir ve belki de
yeni gerçekçi sineman�n en önemli
eseridir.”Bisikletli Çocuk”un baba o�ul
ili�kisinin aksi istikametinde olan

filmde Antonio Ricci, yoksulluk
içindeki ailesi için ç�k�� yolu arayan
i�siz bir adamd�r. Buldu�u tek i� için
bir bisiklete ihtiyac� vard�r. Ancak
çal��maya ba�lad��� ilk gün bisikleti
çal�n�r. Polisten yard�m alamayan
Ricci, yan�na küçük o�lunu da alarak
bisikletini çalan h�rs�z�n pe�ine dü�er.
Tabii ki bu aray�� sinemada bir yüzy�l
sonra dahi hat�rlanacak bir aray��
olacak san�r�m. Fazla filme
bula�madan ikinci izlenmesi gereken
bisiklet filmine geçersek Uzakdo�uya
uzanmak gerekecek. Görselli�iyle de
ad�ndan söz ettiren Tran Anh Ung
imzal� “Bisikletçi” de yine bisikletini
kaybeden bir çocu�un hikâyesi
üzerinden harekete geçip Saygon’daki
bir çocu�un ba��ndan geçenleri
anlat�p �ehrin bir özetini ç�karmam�za
ve yeni hayatlar görmemize olanak
tan�yor. Çinli efsane oyuncu Tony
Leung Chui Wai filmde profesyonel
kanatta yer al�yor ve unutulmaz bir
portre çiziyor. Minimal dünyadan bir
a��t daha.
� A�IR SIKLET F�LM
Anlatt��� olaylar ve anlat�m biçimiyle
özellikle bizim sinemam�zda çokça
izine rastlad���m�z samimiyetsizlik ve
önemsemi� gibi yap�p arabesk
sularda gezinen sinemac�lar�m�z�n
yak�ndan takip etmesi gereken
yönetmenlerden bir ba�ka ba�yap�t
“Bisikletli Çocuk”. Hep söyledi�imiz
Amerikan tarz� a�k, entrika, kan, uçan
arabalar bekleyenlerin uzak durmas�,
gerçekçi sinema tutkunlar�n�n ba�r�na
basmas� gereken önemli ve
önemsenmesi gereken bir sanat eseri.
Basit, vurucu ve tokat etkili. Ayn�
Banksy grafitileri gibi. 
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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

B�S�KLETL� ÇOCUK
CANNES’LI FiLMLER

Anadolu yakasının en klas
balık restoranlarından

Misina Balık, hizmette sınır
tanımıyor. Dalyan’daki
Misina Balık’ta Ege’nin
lezzetli mezeleri de var.

De�erli okuyucular�m
merhaba… Sizlere bu hafta

özel bir bal�k restoran�n�
anlatmak istiyorum. �ki
arkada��n 7 y�l önce

Fenerbahçe Dalyan’da
açt�klar� Misina Bal�k, hizmete

girdi�i günden beri
kalitesinden ve hizmet

anlay���ndan ödün vermeden,
hatta her gün kendini

yenileyerek, tüm mü�terilerini
memnun etmenin gururunu

ya��yor. Mesle�e çocukluktan
ba�layan iki arkada� Suat ve

Esat, y�llard�r bu mesle�in
içinde büyüdükleri için tüm
mesleki birikimlerini titizlikle hayata geçiriyorlar.

Anadolu yakas�n�n en zengin Ege meze çe�itlerine
sahip Misina’n�n tüm otlar� ve deniz kabuklular�n�
bizzat Cunda’ya gidip kendi elleriyle seçiyorlar…

Misina Bal�k’� anlat�rken gözleri parlayan Suat
Bey, “Bal���n insan sa�l���ndaki yerini hepimiz

biliyoruz. Burada aileleriyle gelen çocuklar� bal�k
yemeye özendiren mönüler haz�rl�yoruz… En taze

en titiz haz�rlanm�� bal�k çe�itlerimizle
övünüyoruz.. Mü�terilerimizin memnuniyetinden

büyük keyif al�yoruz” diyor. 
YEPYEN� B�R H�ZMET DAHA…

Kad�köylülerin gönlüne taht kuran Esat Çelik ve
Suat Y�lmaz, bir bal�kç� hikâyesine gönül vererek
tam da yapt�klar� i�le örtü�en bir yenili�e imza

atm�� bulunuyorlar. 100 y�ll�k bir hikâyesi olan
Dalyan Bal�kç�s�’n� bünyelerine katarak

kendi tezgâhlar�ndaki bal�klar�
konuklar�na sunman�n mutlulu�unu

ya��yorlar. Çok eski tarihlerde
Fenerbahçe’nin bu bölümünde dalyan

kurulur ve bereketli denizden
çe�it çe�it bal�klar ç�kar�l�rm��.
Semte ad�n� veren Dalyan�n

hikâyesi o zamandan ba�l�yor.
Aradan y�llar geçer, art�k ne dalyan kal�r ne o eski

bal�kç�lar. Ancak dalyanda ç�rak olarak çal��an
Hasan Kepekli 1965 y�l�nda yerinde yeller esen

dalyanlardan sonra bir bal�kç� teknesi alarak
bal�kç�l��a devam eder. Ve bir de bal�k tezgâh�
açarak semt sakinlerinin tüm bal�klar�n� temin

etmeye devam eder. Günümüze kadar uzanan
Dalyan bal�kç�s�n�n sahibi, ya�lan�r ve bu tarihi
bal�kevini kapatmaya karar verir.
Misina’n�n sahipleri bu olaya

seyirci kalamaz ve bu güzel
tarihi ya�atmaya karar
verirler. �imdilerde

Dalyan Bal�kç�s�
yenilenmi�

dekoruyla ve hizmet
anlay���yla yeniden

hayat bulmu� durumda.
Hatta biz Misina’ya gitti�imizde Hasan

Kepekli de oradayd�; “�çim o kadar rahat ki
i�i bilen ve i�ini çok seven ara�t�rmac� iki

arkada� kapanmaya yüz tutan bu tarihi yere
sahip ç�karak gözüm arkada kalmadan

dünyaya veda edebilmemi sa�lad�lar” diyor...
Hasan Bey’i dinledikçe içim ezildi inan�n...

Neyse ki bu güzel gelenek Misina
Bal�k sayesinde devam edecek...

�AHANE KI� BAHÇES�…
Misina Bal�k harika dekoruyla,

özenli personeliyle, de�i�ik,
otantik objeleriyle gözlere de

hitap eden 100 ki�ilik bir salonda
hizmet veriyor.. Ayr�ca sigara

içenleri de dü�ünen Misina harika
bir botanik bahçe ilavesiyle 100
ki�ilik ikinci bir salona sahip.

Üst k�sm� modern  kapatma sistemiyle
örtülen k�� bahçesi, su havuzu ve sandal

dekorunun haricinde yüz y�ll�k çam a�açlar�n�n
alt�nda müthi� bir keyif  sunuyor konuklar�na…

Otopark derdi yok… Vale hizmetiyle otolar�n�z da
korunuyor… Müthi� bir mutfak... Harika servis.
Tecrübeli personel  ve en önemlisi “Biz buran�n

sahibiyiz” havas�na girmeden herkesi arabalar�na
kadar u�urlayan s�cac�k gülücükleriyle samimi bir
hava estiren iki arkada�…. Klas bir yerde harika
deniz ürünleri yemek istedi�imde akl�ma gelen

yegâne yer… Misina Bal�k…..
Tel.: 0216 550 02 58 - 0216 550 02 59

Ha zır la yan:
Der sim ÖZEL

dersim92@hotmail.com

Esma Bayraktar

Lezzete

Yolculuk

İlanlarınız için Gazete Kadıköy

nolu telefon numaralarından ulaşabilirsiniz

0 216 348 70 60
0 532 726 73 01 

Dalyan’da lezzetli bir balıkçı: M�S�NA BALIK
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● Gökçe UYGUN

�
s tan bul’un ye te rin ce te miz ol ma d� �� n�, at�k la -
r�n ge rek ti �i gi bi ay r�� t� r� la rak ge ri dö nü� tü rül -
me di �in den ra hat s�z l�k du yan Ka d� köy lü sa nat -

ç� Ba r�� Ka ra yaz gan, �i kâ yet et mek ye ri ne bir
ad�m at� yor. Ka d� köy’de ki PA CE Ço cuk Sa nat
Mer ke zi’nin ku ru cu su Ka ra yaz gan, 5 Ha zi ran
Dün ya Çev re Gü nü için “Ge ri Dö nü �üm lü At�k -
lar dan Te miz bir �s tan bul/Tür ki ye Ya rat mak”
ad�n da bir ser gi ha z�r l� yor. “Ge ri dö nü �üm hak -
k�n da ye ter li di sip li ni miz ve al�� kan l� �� m�z yok.
Top lu mu muz ne ya z�k ki ye ter li de re ce de bi linç -
len me mi� du rum da. �im di ar t�k ha re ke te geç me

ve bir �ey ler yap ma, bir �ey le ri de �i� tir me za ma -
n�. Bu nu yap mak için en et ki li ve en uzun va de li
yön tem, ço cuk la r� m� z� bi linç len dir mek le ba� la -
mak” di yen Ka ra yaz gan, ço cuk lar la ça l� �an bir sa -
nat ç� ola rak bu du ru ma sa nat sal, çev re sel, sos yal
ve kül tü rel bir çö züm sun ma ça ba s�n da ol du �u nu
söy lü yor. Ka ra yaz gan, “11 y�l d�r hem Ame ri -
ka’da hem de Tür ki ye’de çe �it li me kân lar da ço -
cuk lar la be ra ber uy gu la d� ��m ‘Ge ri Dö nü �üm lü
Hey kel’ ça l�� ma s�, ge ni� ka t� l�m l� ve de vam l� bir
�e kil de uy gu la na rak, ge rek li bi linç len dir me ye bü -
yük bir kat k� da bu lu na cak. Bu ça l�� ma, be nim bir
sa nat ç� ola rak ço cuk lar la be ra ber ger çek le� tir di -
�im bir work shop. Ay r� ca, bu pro je, ka t� lan her ke -

se sa na t�n ha ya t� m� za ne ka dar fark l� kat k� lar da
bu lu na bi le ce �i ni çok de �i �ik bir �e kil de su na cak ”
di yor. 

� PET �� �E DE ��L HEY KEL!
Ba r�� Ka ra yaz gan’�n ver di �i bil gi le re gö re,

pro je kap sa m�n da ilk a�a ma da �s tan bul’da ki 39 il -
çe den 1 grup/okul (1170 ço cuk) be lir le ne cek.
Böy le ce her il çe yi tem sil eden 39 adet dev bo yut -
lar da “Ge ri Dö nü �üm lü Hey kel”, bü tün �s tan -
bul’un ka t� l� m� n� tem sil ede cek. Tür ki ye ge ne lin -
de de 9 bin 720 ço cu �un ka t� l� m� ola cak. �u bat
2012’de ka t� la cak grup la r�n be lir le ne cek. Ta kip
eden ay da,  grup lar la ilk gö rü� me ler ya p� la rak, ça -
l�� ma n�n de tay la r� an la t� la cak, çev re ve ge ri dö nü -

�üm üze ri ne ha z�r la nan bro �ür ler da �� t� la cak ve
pet �i �e le ri top lan ma ya ba� la na cak. Ni san ay�n da
ise N. Ba r�� Ka ra yaz gan ve PA CE Ço cuk Sa nat
Mer ke zi’nden 2 ki �i lik bir ekip ile ço cuk la r�n hey -
kel le ri be lir le nen me kân lar da (Be �ik ta� Mey da n�,
Ka d� köy Mey da n�, Maç ka De mok ra si Par k�, Göz -
te pe Par k�..vb) ya p� la cak. Ge ri dö nü �üm, �s tan bul,
do �a ve hay van lar te ma la r�n da ki hey kel ler, 3-8
met re yük sek li �i/ uzun lu �un da ola cak. 5 Ha zi ran
2012’de aç� la cak ser gi nin ar d�n dan, Tem muz
ay�n da ser gi le nen eser ler top la na rak be le di ye nin
ge ri dö nü �üm mer kez le ri ne gön de ri le cek.

Pro je ye ka t�l mak için:
www.pa ce sa nat.com, 0216 385 80 36

● Mustafa SÜRMEL�
FENERBAHÇE sakinleri, bölgenin hatta Kad�köy’ün en
özel parklar�ndan olan Fenerbahçe Park�’na hafta sonu
a�aç diktiler. A�açlar�n y�lba�� nedeniyle kesilmemesi,

çevreye ve do�aya sahip ç�k�lmas�, Park�n kurucusu Çelik
Gülersoy’un hat�rlanmas� gibi mesajlar ta��yan a�aç dikme

etkinli�ine Adana’dan i�tirak eden çiftler bile vard�. Türk
sporuna ad�n� alt�n harflerle yazd�ran Mehmet Baturalp de

bir Fenerbahçeli olarak e�i Ülkü Baturalp ile a�aç dikme
törenine kat�lanlar aras�ndayd�. Çift, park�n, Fenerbahçe’nin

ve Kad�köy’ün kendileri için çok ayr� bir yeri oldu�unu ve
bu nedenle Fenerbahçe’de ya�ad�klar�n� belirtti. Semt

sakinlerinden Y�ld�z Osmano�lu ise “Semt sakinleri olarak
park�m�za sahip ç�kmak, daha ye�illendirmek ve korumak
istedik. �nsanlara da örnek olsun istiyoruz. Y�lba�� öncesi
olmas� da asl�nda bilinçliydi. Çünkü a�açlar�n y�lba��
nedeniyle kesilmesini istemiyoruz. Devam� da gelecek”
derken, Güngör Ergezer de park� semte kazand�ran Çelik
Gülersoy’u rahmet ve sayg�yla and�klar�n�, her sabah
parkta gezerken Gülersoy’u hat�rlay�p, and�klar�n� belirtti.
Etkinli�e Semra-Can Sekman çifti, �nci Erke, Merih Akal�n,
Nurdan Yenice, Mehmet-Ülkü Baturalp çifti, Ömer-Y�ld�z
Çömeleko�lu çifti, Neriman Danac�o�lu ve e�i,
Fenerbahçe Turing Müdürü Arif Datu kat�ld�. 
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u haf ta iki ko nu ara s�n da ka rar s�z ka l�n ca, iki
ba� l� bir ya z� yaz ma ya ka rar ver dim. �lk ola -
rak Ka d� köy’de ye ni aç� lan sa nat ga le ri si
‘As falt’ ve ilk ser gi si ‘ha yat ta m� s�n/are yo u

ali ve?’ ile ba� la ya l�m….
Ka d� köy’ün �s tan bul’un önem li mer kez le rin den

bi ri ol ma s� na ve Ka d� köy lü le rin �s tan bul hal k� n�n ön -
de ge len sa nat se ver le rin den olu� ma s� na kar ��n, il -
çe de ki sa nat ga le ri le ri par mak la sa y� la cak ka dar az.
Kon ser sa lon la r� ve ti yat ro la r�n ya va� ya va� Ka d� -
köy’de ser gi le dik le ri tem sil le ri ar t�r ma la r� n�n, ye ni
sa lon la r�n pe� pe �e aç�l ma la r� n�n ar d�n dan sa nat
ga le ri le ri de on la r� ta kip et me ye ka rar ver mi� ol sa
ge rek. ‘As falt’ ile ba �� çe ken ler den bi ri olan ga le ri nin
sa hi bi res sam Na zan Aze ri, fi nan sal kay g� la r� bir ke -
na ra ata rak bu i�e so yun mu�.

Aze ri, ken di ga le ri si ni “ba ��m s�z me kân” ola rak
ta n�m l� yor ve ilk ser gi sin de “ha yat ta m� s�n?” di ye
so ra rak ‘ya �a mak’ için ne fes al ma n�n yet me ye ce �i -
ni, ha yat ta y�m di ye bil mek için “in sa n�n ken di ha ya t�
üze ri ne ka rar ve re bil me si” ge rek ti �i ni söy lü yor.
Ça� da� eser ler den mey da na ge len bu grup ser gi -
siy le sa nat ç� lar, gü nü müz in sa n� n�n “ya �am be lir ti si
gös ter me den, salt oto ma tik tep ki ler le, zom bi le �e -
rek ve ade ta ce set tep ki le riy le” ha yat la r� n� sür dür -
dük le ri ne dik ka ti çe ki yor lar. Mar ma ra Üni ver si te -
si’nde hem ö� re nim gör mü� hem de ho ca l�k yap -
m�� olan Na zan Aze ri, me kâ n�n ilk ser gi sin de a��r -
l�k l� ola rak Mar ma ra Üni ver si te si Gü zel Sa nat lar Fa -
kül te si me zu nu ve Ka d� köy ya ka s�n da ya �a yan sa -
nat ç� la r� birara ya ge tir mi�.

Ka d� köy’de ‘As falt’ ad�y la bir ga le ri nin aç�l d� �� n�
haf ta so nu bir ga ze te nin ekin de gör düm ve Sa l� gü -
nü ga le ri nin ad re si ni ala rak yo lu tut tum. Ön ce lik le
yol dan ge çer ken  rast la y�p da içe ri da la bi le ce �i niz
bir ga le ri ol ma d� �� n� söy le ye yim. O yüz den me rak l� -
la r� için ta rif ede ce �im: Sü rey ya Ope ra s�’n�n yan so -
ka ��n dan a�a �� inin, so ka ��n bit ti �i yer den sa �a dö -
nün, bi raz ile ri de sol da 51 nu ma ra l� apart ma n�n
önün de k�r m� z� ‘As falt’ ta be la s� n� gö re cek si niz. �çe ri
gi rin ce de be nim gi bi yu ka r� kat la ra ç�k ma y�n sa k�n,
çün kü ga le ri ek si bi rin ci kat ta!

Ba ha ri ye Ca nan So kak’tan r�h t� ma ka dar yü rü -
yüp bir va pu ra at la ya l�m, Be yo� lu’na ç� k�p; 1924 y� -
l�n da ‘Me lek Si ne ma s�’ ad�y la Ye �il çam So kak’a
aç� lan Art No uve au tar z� bi na s�y la Emek Si ne ma -
s�’na ge le lim. Ve son gün ler de ç� kan “y� k� la cak.. y� -
k� la cak m�?.. y� k�l ma s�n” tar t�� ma la r� na….

Her kes gi der Mer sin’e, Tür ki ye ter si ne… Ön ce
�eh rin mer ke zin de ki ta ri hi si ne ma lar, ope ra, ti yat ro
ve kon ser sa lon la r� ka pa t� l� yor/y� k� l� yor, son ra Al la -
h�n unut tu �u yer le re ak�l al ma ya cak pa ra lar har ca -
y�p ne idü �ü be lir siz kon gre sa ray la r�/kül tür mer kez -
le ri ya p� l� yor. Ha liy le ye ni ya p� lan ma �e hir mer ke zi -
ne uzak ol du �u için ula ��m zor luk la r� ne de niy le ât�l
ka l� yor. Böy le ce hem ta ri hi bi na lar y� k�l m��, hem ye -
ni le ri ya p� l�r ken ara ba yü küy le pa ra har can m��, hem
de sa nat ç� lar ve sa nat se ver ler me kân s� k�n t� s�y la
ba� ba �a b� ra k�l m�� olu yor. Bir ta� la kaç ku� bir den
siz he sap edin ar t�k!

Bu tar t�� ma lar la gün de me ge len Emek Si ne ma -
s� için ona r�m ve ye ni den i� lev len dir me laf la r� da
gün de me gel di do �al ola rak. Ti yat ro cu lar ti yat ro ol -
sun di yor, mü zik çi ler kon ser sa lo nu, si ne ma c� lar si -
ne ma kal s�n di ye �s rar edi yor. Do �an H�z lan’a gö re
ise “si ne ma dan ti yat ro ya, mü zik ma �a za s� na, ki tap -
ç� ya ka dar her kül tü rel ge rek si ni mi ni kar �� la ya bil me -
li. Hiç ku� ku suz ga le ri ler, ser gi sa lon la r� da da hil”...

Der ken yi ne Kül tür Ba ka n� m�z Er tu� rul Gü nay
sah ne ye ç�k t� ve “Emek Si ne ma s� y� k�l ma ya cak” di -
ye rek bü tün bu ba� r�� ma la ra ve tar t�� ma la ra son
nok ta y� koy du. Ma dem böy le bir �ey yok, bu laf lar
ne re den ç� k� yor? Bir pro pa gan da c� sa dist var da in -
san la r� so ka �a dö küp ba ��rt mak için sü rek li o y� k� -
la cak, bu ra s� ca mi ola cak, �u nun ye ri ne re zi dans di -
ki le cek di ye id di alar m� or ta ya at� yor?

Gü nay ge çen ler de de AKM’nin y� k�l ma dan ona -
r� l�p var olan mi ma ri siy le es ki i� le vi ne de vam ede ce -
�i ni ilan et mi� ti. Gö rü nür de he nüz bir ha re ket yok.
Her iki ko nu da da Gü nay’a gü ven mek ve inan mak
is ti yo ruz. Ba ka l�m, gö re ce �iz…

As l ı  AY HAN
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Kadıköy’ün Yeni Galerisi
ile Beyoğlu’nun
Eski Sineması

• Birle�mi� Milletler Engelli Hakları
Sözle�mesinde E�itim ile ilgili hangi

maddeler yer almaktadır? 
MADDE 24- E��T�M 

1. Taraf Devletler, engellilerin e�itim
hakk�n� tan�rlar. Taraf Devletler, bu
hakk�n f�rsat e�itli�i temelinde ve

ayr�mc�l�k yap�lmaks�z�n sa�lanmas�
için, e�itim sisteminin her seviyede
engellileri de içine almas�n� ve ömür
boyu ö�renim imkan� sa�lamal�d�r.

Bunun için a�a��daki hedefler
gözetilmelidir: 

(a) �nsan potansiyelinin, onur ve de�er
duygusunun tam geli�imi ve insan

haklar�na, temel özgürlüklere ve insan
çe�itlili�ine sayg� duyulmas�n�n

güçlendirilmesi; 
(b) Engellilerin ki�iliklerinin,

yeteneklerinin, yarat�c�l�klar�n�n ve
zihinsel ve fiziksel becerilerinin en üst

derecede geli�iminin sa�lanmas�; 
(c) Özgür bir toplumda, engellilerin etkili

bir �ekilde kat�l�mlar�n�n sa�lanmas�. 
2. Bu hakk�n hayata geçirilmesi için
taraf Devletler a�a��da belirtilenleri

sa�lamal�d�r: 
(a) Engelliler, engelleri nedeniyle genel

e�itim sisteminin d���nda tutulmamal�d�r
ve engelli çocuklar, engelleri nedeniyle

paras�z ve zorunlu ilk ve orta ö�retimin
d���nda tutulmamal�d�r; 

(b) Engelliler ya�ad�klar� çevrede,
engellerini gözeterek onlar� da içine

alan, kaliteli, paras�z ilk ve orta
ö�retime di�erleriyle e�it bir �ekilde

eri�ebilmelidir; 
(c) Bireylerin ihtiyaçlar�na göre makul

uyumla�t�rman�n yap�lmas�; 
(d) Engellilerin genel e�itimden etkili
�ekilde yararlanabilmeleri için, genel

e�itim sistemi içinde ihtiyaç duyduklar�
deste�i almalar�; 

(e) Engellilerin e�itime dahil olmas�
hedefine uygun olarak, bireye

özgülenmi� etkili destekleyici tedbirlerin
akademik ve sosyal geli�imi

azamile�tiren ortamlarda sa�lanmas�. 
3. Taraf Devletler, engellilerin toplumun

üyeleri olarak e�itime tam ve e�it
kat�lmalar�n� kolayla�t�rmak için ya�am

ve sosyal geli�im becerilerini
edinmelerini sa�lamal�d�r. Bu amaçla,
taraf Devletler a�a��da belirtilen uygun

tedbirleri almal�d�r: 
(a) Braille ve di�er biçemlerdeki

yaz�lar�n okunmas�n�n ö�renilmesine,
beden dilinin, ileti�imin alternatif

araçlar�n�n ve biçimlerinin, yeni çevreye
al��ma ve bu çevrede hareket etme

becerilerinin ö�renilmesine ve akran
deste�i ve rehberlik hizmeti verilmesine

yard�mc� olunmas�; 
(b) ��aret dilinin ö�renilmesine ve

sa��rlar�n dilsel kimli�inin geli�imine
yard�mc� olunmas�; 

(c) Kör, sa��r veya hem kör hem sa��r
olanlar�n, özellikle çocuklar�n e�itiminin

en uygun dille, ileti�im araç ve
biçimleriyle, onlar�n akademik ve sosyal

geli�imini azamile�tiren ortamlarda
sunulmas�n� sa�lamak. 

4. Taraf Devletler, bu hakk�n hayata
geçmesini sa�lamak için, engelli olanlar
dahil olmak üzere, i�aret dilini ve Braille

alfabesini bilen ö�retmenlerin i�e
al�nmas� ve e�itimin her düzeyinde
çal��an uzmanlar�n ve personelin

e�itilmesi için uygun tedbirler almal�d�r.
Söz konusu e�itim, engellili�e ili�kin

bilincin yükseltilmesini, uygun alternatif
ileti�im araç ve biçimlerinin,

destekleyici e�itim tekniklerinin ve
materyallerinin kullan�lmas�n�

içermelidir. 
5. Taraf Devletler, engellilerin genel

yüksek okul e�itimine, mesleki e�itime,
eri�kin e�itimine ve ömür boyu süren

e�itime ayr�mc�l��a u�ramaks�z�n
di�erleriyle e�it bir �ekilde eri�imini

sa�lamal�d�r. Bu nedenle, taraf
Devletler engellilerin ihtiyaçlar�na uygun

makul uyumla�t�rman�n yap�lmas�n�
sa�lamal�d�r. Devam Edecek..

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

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

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

EN GEL S�Z BU LU� MA NOK TA SI

Çevreye duyarlı, sanatçı
ruhlu çocuklar aranıyor!

KADIKÖY’DE
B�R GÜN BATIMI DAHA…

SORU:
�ükran Han�m
merhabalar,

Bundan 7 ay öncesine
kadar telefon ve internet

hizmetini Türk
Telekom’dan al�yordum.
�nternet ücretim kotal�

29.90, telefon da 19.90’d�
yani toplamda 50.00 TL

fatura ödüyordum. Sonra
Turk.net'ten bir telefon
geldi ve kampanyalar�

oldu�unu kotay�
yükselttikleri halde 6 ay

boyunca internet 9.90 ve
telefon 9.90 olarak

aboneli�imi turk.net'e alabileceklerini
söylediler. 6 ay sonra internet 29.90
olacakt�. Bana çok mant�kl� geldi en

az�ndan 6 ay kârl� olacakt�m, kabul ettim.
Hemen ertesi gün i�yerime, büroma

kadar sözle�meyi gönderdiler ve h�zla
imzalamam gereken yerleri gösterdiler.

Okuma �ans�m yoktu, siz de bilirsiniz bu
sözle�meleri, sayfalarca madde oluyor

ve kar��mdaki de sorular�ma cevap
verecek kadar bilgili de�ildi. Turk.net'e
geçtikten sonra da Türk Telekom'dan

bana fatura gelmeye devam etti.
Telekom'u arad���mda, ba�ka bir
firmadan hizmet alsak bile alt yap�
hizmetini Telekom verdi�i için sabit

ücreti oraya ödemeye devam edece�im
söylendi. Bu sabit ücret de 3-5 lira de�il
20 TL civar�! Ben hem Telekom'a hem
de turk.net'e fatura ödemi� oldum 6 ay

boyunca. Bu ay turk.net faturas� da

yüklüce gelince yine mü�teri
hizmetlerini arad�m, iptal etmek
istedi�imi söyledim ama 24 ayl�k

taahütname imzalad���m� bu
nedenle de kampanya fark�n� ceza
olarak alacaklar�n� söylediler. Tam

anlam�yla soyuldu�umu ve
kand�r�ld���m� hissediyorum ama bir

�ey yapam�yorum. Turk.net
aboneli�imi iptal edersem 24 ayl�k

fark� ceza olarak alacaklar,
ettirmesem de iki firmaya birden

fatura ödemeye devam edece�im
bir buçuk y�l daha...

Sizce ne yapmal�y�m? Te�ekkürler
Sevil Ç.
CEVAP

De�erli tüketicimiz
Son zamanlarda sizin �ikâyetiniz benzeri

birçok �ikâyet al�yoruz. Sa�lay�c�lar
tüketicileri yeterince bilgilendirmeden
sözle�me imzalat�p ma�dur ediyorlar.

Burada önemli noktalardan birisi
imzalad���n�z SÖZLE�MEN�N B�R

ÖRNE��N� S�ZE VERMEK
ZORUNDALAR. Bu sözle�meyi mutlaka

okumal� ve haks�z bir �art varsa
sözle�meyi imzalad���n�z tarihten itibaren
7 gün içinde (cayma hakk�n�z� kullanma

süreniz) durumu derhal kar�� tarafa
bildirmeli ve bu �art� kabul etmedi�inizi

belirtmelisiniz. �ayet size yapt�klar�
bilgilendirmenin d���ndan bir belge

(bro�ür gibi) vermedilerse beyan�n�z esas
al�nmak zorundad�r. Telefonda  size
verdikleri bilgileri eksik verdikleri  ve

yeterince bilgilendirilmedi�iniz bellidir.
Bu durumda sa�lay�c� firmalara (hem
Telekom hem Turk.net’e ) ihtarname

gönderip kand�r�ld���n�z�, eksik
bilgilendirildi�inizi ve sözle�meden

döndü�ünüzü belirtmelisiniz. �ayet ceza
�art�n� i�leterek sizden para almaya
kalkarlarsa Hakem heyetine �ikâyet

edebilirsiniz. Ayr�ca tüketicileri
kand�rd�klar�n� ve yeterli bilgilendirme
yapmay�p aldatt�klar�n� belirterek Bilim

Sanayi ve Teknoloji �l Müdürlü�ü'ne (eski
ismiyle Sanayi ve Ticaret �l Müdürlü�ü)

�ikâyet edebilirsiniz.
De�erli tüketiciler, 

Herhangi bir mal veya hizmet sat�n
al�rken mutlaka yeterli bilgilendirme
yapmalar�n� isteyiniz, ayr�ca yeterli
bilgilendirme yap�lsa da yeterince

anlayamad���n�z takdirde BRO�ÜR
VEYA TANITIM KILAVUZU isteyiniz.

Yeterli bilgilendi�inize kanaat getirerek
sözle�me imzalayacaksan�z sözle�meleri

mutlaka okuyunuz (sat�c� veya
sa�lay�c�lar sizin okuman�z� beklemek

zorundad�rla ) okuduktan ve anlad�ktan
sonra imzalay�n�z. Aksi halde sonras�nda
sözle�meden dönmek zor olabilir ve hak

kayb�na u�rayabilirsiniz.
Saygılarımla...

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

�stanbul’un ‘geri dönü�ümlü’
atıkları çocukların yaratıcı

dokunu�larıyla sanata
dönü�ecek… 

Kadıköylü sanatçı Barı�
Karayazgan’ın projesi olan ‘Geri
Dönü�ümlü Atıklardan Temiz bir

�stanbul/Türkiye Yaratmak’
sergisi için çocuklar pet

�i�elerden heykeller yapacak.

Güne�, dünya varolalı beri tam buradan, yani dünyanın her
dönem gözbebe�i olmu� bu topraklardan böyle batıyor.

Güne�in binlerce yıldır oldu�u gibi Kadıköy’ü yine bir geceye
u�urladı�ı o ana i�te böyle tanıklık ettik.
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A�açlar kesilmesin!
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● Röportaj: Sercan DUYGAN

TV Prog ram c� s� ve Ya p�m c� s�, 40 y� l� a� k�n sü re -
dir Ka d� köy lü, ço cuk lu �un dan be ri Ka d� köy’de
ya �a m��, bu ra da oku mu� ve yi ne bir çok de �er li

ça l�� ma s� n� da Ka d� köy’de üret mi� bir ya y�n c�. Ya �a -
d� �� sem ti, �eh ri, ül ke yi hat ta ül ke si nin de öte sin de
dün ya da bir çok ül ke yi kül tü rü ve ta ri hiy le bi len, ay n�
za man da da ya �a yan bi ri. “Bir yo lun yol cu su yum” di -
ye sa de �e kil de ta n�t sa da ken di si ni, as l�n da O’nu yap -
t�k la r� ve yan s�t t�k la r�y la bi li yo ruz. Ba r�� Man ço ile
7’den 77’ye TV Prog ra m�’n�n da iki ya p�m c� s�n dan
bi ri. Ba r�� Man ço k� sa pan to lon giy dik le ri za man dan
ya ni ço cuk lu �un dan be ri ar ka da ��. Uzun y�l lar d�r Ka -
d� köy lü, Yel de �ir me ni’nde, Mo da’da ve Cad de bos -
tan’da ya �a d�. Ga zi Mus ta fa Ke mal �l kö� re tim Oku -
lu’nda Ba r�� Man ço ile bir lik te oku mu�, ar d�n dan Ka -
d� köy Maa rif Ko le ji’ne gitmi�…

16.000’in üze rin de ki ta b� n� özen le in ce le yen bir
ara� t�r ma c�, y�l lar d�r bi rik tir di �i ga ze te ler le cid di bir
ar �iv ci, or ta ya koy du �u ve pe �in de ko� tu �u pro je le -
riy le bir ya y�n c�. Son 7 y�l d�r Alan ya’da e�i Ni lü fer
Sa� lam ile ya �a yan Erk men Sa� lam ile �s tan bul’a ge -
ri dö nü� ha z�r l�k la r� içe ri sin de ol du �u sü reç te Ka d� -
köy Yel de �ir me ni’nde bu lu� tuk. Bi raz Ka d� köy’den,
bi raz Ba r�� Man ço’dan, bi raz o yol hi kâ ye si de di �i
ya �a m�n dan ve 7’den 77’ye TV prog ra m�n dan
bah set tik. Uzun y�l lar d�r ken di si ni ta n� m�� ol -
ma ma ra� men yi ne de ya �am da ki ye ni ba� -
l�k la r� n� on dan bir kez de ba� ka ha liy le
din le dim.

� Ba r�� Man ço ile 7’den 77’ye di ye
ba� la mak is ti yo rum, na s�l ba� la d�, ne -
re den ç�k t�?

Biz iki miz ço cuk luk ar ka da ��y d�k
Ba r��’la ve bi zim bi raz da ha yat ta ac� y�
se ven bir yö nü müz var d� ki her hal de, öm -
rü müz yol lar da geç ti. S� la has re ti ni sev dik,
bir bir le riy le ka vu� mak tan çok bi ri le rin den
ay r�l ma y� ye� le dik, öy le do la� t�k, rüz gâr ne re -
ye es ti, ka fa m�z ne re ye es ti öy le kalk t�k git tik.
Dert le ri miz ol du �u için, biz de o za man o dert le ri -
mi zi an la ta l�m is te dik. Bi zim dert le ri miz as -
l�n da top lum sal dert ler di, ba� ka la r� n�n dil len -
di re me di �i ses len di re me di �i �ey le ri biz an la -
t�r ol duk. Olay bu…

� 7’den 77’ye ile il gi li ol maz sa ol maz -
la r� n�z var d� bi li yo rum, on lar dan bah se de -
bi lir mi si niz?

Bi zim ol maz sa ol maz la r� m�z as l�n da sa -
de ce 7’den 77’ye ile il gi li de �il di, biz ço -
cuk lu �u muz da oyun cak la r� m�z la oy nar -
ken, siz ne ka dar iyi oy nu yor su nuz de yip
bi ze birta k�m pa ra lar b� rak t� lar. Bi zim bu
çok ho �u mu za git ti, biz o pa ra lar la ye ni
oyun cak lar al d�k. Ye ni oyun cak la r� m�z la
oy na ma ya de vam et tik, son ra bu i� cid di -
ye bin di. O za man lar üni ver si te ça� la r�n -
day d�k, otur duk ve de dik ki, “ne ya pa ca -
�� m�z ne ede ce �i miz ön ce den bel li ol sun,
ka rar la r� m�z ol sun”. Kalk t�k 1970 y� l� n�n
nü fus sa y� m� gü nü, so ka �a ç�k ma ya sa ��
var d�, o gün ken di mi ze bir ana ya sa yaz -
d�k. “�un la r� �un la r� ya pa ca ��z, �un la r�
as la yap ma ya ca ��z” di ye. Ger çek ten de
biz o gün ver di �i miz ka rar la ra sa d�k
kal d�k, “o yap ma ya ca ��z” de di �i miz ka -
rar la r� as la yap ma d�k. Ba r�� git ti, yap ma -
dan git ti, ben bu ra da y�m ben de hâ lâ yap -
m� yo rum. Bir y� ��n s� ra l�y d� ken di öze li -
mi ze, me se la bir mad de “Biz ka ti yen gü zel
bir �e yin pe �in de ol ma ya ca ��z” idi. “Biz
do� ru �ey ya pa ca ��z, do� ru �ey ler gü zel
ola rak ka bul edi lir se, an la �� l�r sa, o za man
da çok se vi ne ce �iz” de dik. Sa de ce do� ru
ol du �u na inan d� �� m�z ve do� ru bil di �i miz
�ey le ri yap t�k. Ba r�� he pi mi zin a� z�y d�,
tüm eki bin a� z�y d�. O da do� ru �ey le ri
do� ru ol du �u na inan d� �� �ey le ri söy le di.
Hiçbir za man söy le dik le ri miz le çe li� ki ye
dü� me dik. Mev la na’n�n “Ya gö rün dü �ün
gi bi ol, ya da ol du �un gi bi gö rün” la f� na
uy gun ya �a d�k.

� 7’den 77’ye bu ha liy le bir ço cuk,
genç lik ya da bir ai le prog ra m� m�y d�?
Na s�l et ki le di top lu mu?

Bi zim i�i miz, Tür ki ye Cum hu ri ye ti
co� raf ya s� n�n ta ma m� n� ve nü fu su nun da
ta ma m� n� kap s� yor du. Kal k�p da do �u ya,
ba t� ya, Trak ya’ya ya da ço cu �a özel de
yap ma d�k. �u nu yap t�k do� ru su; bü yük le -
re laf an lat mak çok güç tür. Bü yük ler hep
iki mes lek li in san lar d�r. �n san lar çift ki �i -
lik li dir de bu nun öte sin de, iki mes lek li dir.
Ve te ri ner dir ya da ban ka c� d�r, �ar t� na ve
gü nü ne gö re ba zen de ko ra tör olur, ba zen
yö net men olur, ba zen ele� tir men olur ya ni
ki �i nin ikin ci mes le �i her �ey ola bi lir. O
za man biz bü yük le rin dik ka tiy le, �art la r�y -
la u� ra �a ca �� m� za biz ço cuk dost la r� m� za
gi de lim de dik. Bi ze gö re on lar ço cuk de -
�il ler di, on lar, ya �� ve bo yu kü çük in san -
lar d�. On la ra an lat t� �� m�z �ey ler on lar ta ra -

f�n dan ka bul gör dü, on lar din ler ken bü yük ler ku lak
mi sa fi ri ol du, son ra on lar da ha dik kat li din le me ye

ba� la d� lar.
� 7’den 77’ye için evet, bu gün bi zim hi ka -

ye miz ger çe �e dö nü� tü de di �i niz gün ne za -
man d�?

7’den 77’ye bi zim ki lo met re ta� la r�n dan bir
ta ne siy di, ha ya t� m�z da ki odak de �il di, en
önem li �ey de de �il di, onun üze ri ne kur ma d�k
ha ya t� m� z�. Biz bir yo lun yol cu su yuz, ilk ne fes -

le son ne fes ara s�n da ki yol cu lu �u muz  da du rak -
la r� m�z dan bi riy di. Ama öne me ba kar san e�er,

bizim yapt���m�z 7’den 77’ye’ den çok da ha önem -
li bir i� var. Or ta okul ve li se de ede bi yat ki ta b� n�n 500
say fa s� “fai lün me fa ilün” di ye gi der di, son 20 say fa s�
da halk ede bi ya t�y d�. 1960’l� y�l la r�n 2. ya r� s�n da,
Tür ki ye’ye Ko za no� lu’nu ö� ret tik, Pir Sul tan Ab dal’�
ö� ret tik, Yu nus Em re’yi ö� ret tik. Biz halk ede bi ya t� -

n� ö� ret tik, gün de me ge tir dik, on la r�
çal d�k on la r� söy le dik. To pu to pu biz 20
ki �i de �il dik, bun lar Cem Ka ra ca’yd�,
Fik ret K� z� lok’tu, Apaç lar’d�, Mo �ol -
lar’da ki En gin’di, Ca hit’ti, Ta ner’di…

� 1960 y�l lar d� de dik, es ki bir Ka d� -
köy lü ola rak ve top lu mu göz lem le yen
bi ri ola rak bi raz da bu gün le ri ko nu �a -
l�m. Top lum ola rak ne dir fark lar, ne ler
geç ti git ti?

Biz nü fus ola rak �i� man la d�k, �s tan bul
nü fu su da �i� man la d�, iri le� ti. O nü fus la
be ra ber �e hir de �i� man la d�. E�er ge li� -
mey se �i� man la mak, o za man obez olan
her in san da en mü kem mel dir. Ba na so -
rar san biz Ka d� köy lü ya da
�s tan bul lu ola rak ge ri le dik.
Bi zim ço cuk lu �u muz da �s -
tan bul lu ço �un luk tay ken bu -
gün az�n l�k ta, hem de bi re bir
de �il yir mi ye bir az�n l�k ta ol -

duk biz. Ba na gö re bir Kars -
l� ya da Is par ta l� mem le ke tin -
de, Kars l� ve Is par ta l� ola rak
�s tan bul lu’ dan da ha ra hat ya -
�� yor. Biz �s tan bul’da �s tan -
bul lu gi bi ya �a ya m� yo ruz.
�kin ci si, Tür ki ye’de bir kül tür
eroz yo nu ol du, �s tik lal Sa va -
��’ndan son ra bir mü ba de le ol -
du, bir çok fark l� kül tür mü ba de -
ley le git ti bu ra lar dan. Bir di �er
göç ha re ke ti 1955 y� l�n da ki 6-7
Ey lül olay la r�n dan son ra ol du.
Bü tün gay ri müs lim le rin dük kân -
la r� n�, yer le ri ni ta lan et ti ler. O
gay ri müs lim nü fu sun, �s tan -
bul’dan kaç ma s� na ne den ol du. Üçün cü sü
1974 K�b r�s Ba r�� Ha re kâ t�y d�, o ta rih ten
son ra da bir bo �al ma ol du �s tan bul’dan,
bu ra dan en bü yük na si bi de Ka d� köy al d�.
70’li y�l la ra ka dar Ka d� köy’ün yaz nü fu su
ve k�� nü fu su ara s�n da 3 kat fark var d�, o
nü fus da gay ri müs lim ar ka da� la r� m�z d�,
on la r�n hep si git ti ler. 

Ye mek kül tü rü ve Türk mut fa �� de ni -
yor, e� ri otu ra l�m do� ru ko nu �a l�m. Os -
man l� mut fa �� var, onu da bir le �ik kül tür -
den üret mi �iz. La ker da var m�, yok. Çi roz!
O da yok, ama lah ma cun var, ol sun ona
kar �� de �i lim de lah ma cun la be ra ber ke� ke
la ker da da ola bil sey di hâ lâ.

�e hir ya p� lan ma s� n� da an la ya ma d�m o
y�l lar dan bu y�l la ra. Ay�p t�r söy le me si biz
140’a ya k�n ül ke de bu lun duk, be nim bil di -
�im dün ya n�n her ye rin de so kak lar cad de
olur, cad de ler de bul var, o �e kil de bir bü -
yü me olur. Ama bu ra da tam ter si, bul var -
lar cad de le re dö nü� tü rü lü yor.

� 1960 son ra s�n da Ka d� köy’e özel de �i �im ler
ney di?

1960’la ra ka dar si ne ma c� s� da, sa nat ç� s� da, ti yat -
ro cu su da Mü nir Öz kul’lar fi lan hep Ba k�r köy’den
ç�k m�� t�r. 1960’dan son ra sa nat ç� la r�n ç�k t� �� yer Ka -
d� köy’dür. Cad de bos tan’da bir Ozan Si ne ma s� var d�.
Po pü ler mü zik ta ri hin de, or kes tra lar dan, grup la ra so -
list le re dö nül dü �ü za man, o et ki Ozan Si ne ma s�’ndan
ç�k m�� t�r. Si ne ma, bi zim es ki evin so ka ��, Cad de bos -
tan es ki �s ke le so kak tay d�. Ora s� yaz l�k si ne may d�,
onun uzun bir fu aye si var d�, gün düz le ri ora s� san ki
ge ce ku lü bü gi biy di. Bü tün genç ço cuk lar he pi miz
öy le gi der ça lar d�k. Ge ce de si ne ma dan son ra gi der -
dik. Cem Ka ra ca’la r�n fi lan hep si nin ç�k t� �� yer ora s� -
d�r. Cem, Ba k�r köy lü ol mak la bir lik te Ka d� köy’e bu -
ra ya ge lir di ve tüm mü zis yen ar ka da� la r� da bu ra day -
d�…

Ka d� köy de �i �ik bir yer dir ama me se la o
1960’lar da ki es ki ya p� la ra çok ça rast la ya m� yo ruz. Biz
Türk ler ya p� ola rak yer le �ik dü ze ne çok geç geç ti �i -
miz için, ona gö re bir de �er bi lir ya n� m�z yok tur bi -
zim, biz ya pan ve y� kan �e kil de ya �a m� ��z. Bir de in -
san la r�n 2 mes lek li ol ma s�n dan ge li yor, biz de “Ali ya -
zar Ve li bo zar” di ye laf var. Bi ri ya p� yor, on dan son -
ra ge len y� k� yor ye ni si ni ya p� yor ve her
ge len y� k� yor

ye ni si ni ya p� yor. Be �en mi yor ön ce ki ni böy le bir der -
di miz var bi zim…

� Bu gün ler de ne ler ya p� yor su nuz?
�u an da bir tek �ey var yap t� �� m�z, sa b�r l� dav ra -

n� yo ruz. Bu sa b�r as l�n da, bu gün kü sa b�r
de �il. Pek ta bi ki bu gü ne ka dar yap t� �� -
m�z i� le re ben zer birta k�m i� ler var, on -
la r� yap mak için bek li yo ruz. Biz za ten
bek le riz, önem li de �il, biz s� k�n t� y�,
ac� y� se ve riz, ona gö re dert le ni riz,
dert len dik çe de da ha da gü zel an la t� r�z
dert le ri mi zi. Sab re di yo ruz �im di de…

1970’de yap t�k, bü tün kö �e le riy le
for ma t� ç� kart t�k 7’den 77’ye nin,
son ra 18 y�l 10 ay bek le dik ya y� na
gir mek için, sab ret tik ama so nun da
ya y� na gir dik. 1992’den her tür lü
ha z�r for mat l� i� ler var. 2012’ye
gel dik, sab re di yo ruz ya pa ca ��z. 

Bu to pal ka r�n ca ör ne �i: “- Gi -
de mez sin, de mi� ler , - Ol sun, yo -
lun da ölü rüm, de mi�.” 

Bi zim ki de o he sap; u� run da
yo lu na ca n� n� ko ya ca �� kav ga la r�
ol ma l� in sa n�n, o kav ga la r� var sa
adam adam d�r...
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Barı� Manço’nun
çocukluk ve yol arkada�ı,

TV programcısı,
yapımcısı ve yayıncı
Erkmen Sa�lam aynı
zamanda 40 yıllık bir
Kadıköylü. Manço’yla

birlikte bir ku�a�ın
hafızasından hiç

silinmeyecek “BARI�
MANÇO ile 7’den 77’ye”

programının
yapımcılarından olan

Sa�lam, gazetemiz yazarı
Sercan Duygan’a yol

arkada�ı Barı� Manço’yu
ve Kadıköy’ü anlattı. 

BARI� MANÇO’NUN 40 YILLIK DOSTU
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“Ba rı� Man ço ile 7’den 77’ye”
Fo to� raf la rı, Erk men Sa� lam

ar �i vin den alın mı� tır.

1970-Pendik Açık Hava Sineması
Erkmen Sa�lam, Neslihan Danı�man, Barı� Manço

Nilüfer/Erkmen
Sa�lam çifti

Lokum ve Goldi
ile...

1992-Borneo Adası-Eren Demirsoy, Yavuz Zafer,
Erkmen Sa�lam, Kenan Eryılmaz, Barı�-Lale Manço

1992
Japonya
Kushimato

2011
Yele�irmeni/Kadıköy

Erkmen Sa�lam-Sercan Duygan

1989
Kenya

Ekvator Çizgisi

1990-Grönland 

Barı� Manço

Erkmen Sa�lam

Erkmen Sa�lam

KADIKOY-11:Layout 1  12/22/11  11:19 AM  Page 1



Ka d� köy Be le di ye si En gel li
Da n�� ma ve Da ya n�� ma
Mer ke zi 3 Ara l�k Dün ya

En gel li ler gü nü ne de niy le
CKM’de bü tün en gel grup la r� n�
kap sa yan et kin lik ler dü zen le di.  

En gel siz Sa nat Der ne �i ta ra -
f�n dan or ga ni ze edi len ve ai le si ta -
ra f�n dan yor gan al t�n da sak lan ma -
yan, do� du �u ev de bir gü nah de �il
de ger çek bir bi rey ola rak al g� la -
nan, sos yal ve pro fes yo nel ya �am -
da ba �a r� l� genç le rin es te tik fo to� -
raf la r�n dan olu �an  “Yor gan” isim -
li fo to� raf ser gi si nin aç� l� �� ile ba� -
la yan et kin lik; “En gel ler=Ön yar -
g� la r� m�z” isim li bir per for mans
gös te ri si ile de vam et ti. Et kin lik,
zi hin sel en gel li genç ler den olu �an
“Ha ya t�n Rit mi” per küs yon gru -
bu nun kon se ri ile so na er di. Gör -
me en gel li pi ya nist Em re �a hi -
nalp, be den sel en gel li ba let Meh -

met Se fa Öz türk, res sam Na ci Ye -
ni er, i�it me en gel li an la t� c� De met
K�r k�ç ve çel list Fe ri de Be rin Öget
ta ra f�n dan ger çek le� ti ri len per for -
mans gös te ri si se yir ci ler den bü yük
il gi gör dü.

Ba le, dans, re sim, mü zik ve
�ii rin ay n� sah ne de bu lu� tu �u gös -
te ri i�it me en gel li ler ve gör me en -
gel li ler için de i�a ret di li, ses li be -
tim le me tek ni �i ve Bra il le bas k� l�
me tin ler ile se yir ci le re ak ta r�l d�.
Per for mans gös te ri si nin ar d�n dan
sah ne alan Ka d� köy Be le di ye si
En gel li Da n�� ma Ve Da ya n�� ma
Mer ke zi Ha ya t�n Rit mi Per küs yon
Gru bu (zi hin sel en gel li, down sen -
drom lu ve otizm li ço cuk la r� m�z -
dan olu �an) per küs yon top lu lu �u
da vul, dar bu ka, ma ra kas ve def ler -
le ses len dir dik le ri ha re ket li �ar k� -
lar ile hem se yir ci le ri co� tur du,
hem de ken di le ri çok e� len di.

Mer ha ba. Bir ço �u muz fark l� ne den ler le ev cil hay van sa hi bi
ol mak is te riz.  D� �a r� dan ba k�l d� ��n da hay van sa hi bi ol ma n�n ko -
lay bir i� ol du �u dü �ü nü le bi lir. An cak bu nun böy le ol ma d� �� ço �u
kez hay van sa hi bi olun duk tan son ra an la ��l mak ta d�r. Ön ce lik le
hay van sa hip len me ye ka rar ve ri lir ken na s�l bir so rum lu luk al�n d� -
�� n�n bi lin cin de olun ma s� ge rek mek te dir. Üzü le rek be lirt mek ge -
re kir se her y�l ül ke miz de ve dün ya da bir çok ev cil hay van,  bu so -
rum lu luk la r� ta �� ya ma d�k la r�n dan sa hip le ri ta ra f�n dan so ka �a terk
edil mek te dir. Bu ne den le hay van sa hip le nir ken tüm ai le fert le ri ni -
zin bu so rum lu lu �u pay la� ma ya is tek li ve il gi li ol duk la r�n dan emin
ol ma l� s� n�z. Sa hip len me yi dü �ün dü �ü nüz ev cil hay va n�n tü rü ve
�rk özel lik le ri hak k�n da müm kün ol du �un ca çok bil gi edi ne rek i�e
ba� la y�n. Çün kü bu se çi mi ni ze gö re ya �am tar z� n�z da ve evi ni zin
de ko ras yo nun da ba z� de �i �ik lik ler yap mak zo run da ka la bi lir si niz.
Ör ne �in se ya hat le ri ni zi bu na gö re dü zen le me niz, evi niz de ki sak -
s� lar ve ya aç�k ta ki kab lo lar vs. için ön lem al ma n�z ge re ke bi le cek -
tir. Yi ne ke di ve kö pek le rin or ta la ma ömür le ri nin 13-15 y�l ol du �u
göz önü ne al�n d� ��n da, se çe ce �i niz tü re öz gü sü rey le si zin le bir -
lik te ola ca �� n� unut ma y� n�z. He ve si niz ge çin ce onu bir ke na ra ata -
maz s� n�z. Onun eto lo jik ih ti yaç la r� göz önü ne al�n d� ��n da, ka li te -
li bir ha yat sür me sin den, sa� l� ��n dan ve çev re ye ve re bi le ce �i her
tür lü za rar dan so rum lu su nuz. Onun bir oyun cak ol ma d� �� n� ço -
cuk la r� n� za an lat ma l�, özel lik le do� ru ba k�m ve bes len me si ko nu -
la r�n da hem ken di ni zi hem de ço cuk -
la r� n� z� e�it me li si niz. Ya �am bi çi mi ni ze
uy gun ev cil hay van tü rü nü ve �r k� n�
be lir le mek için bir ve te ri ner he kim den
pro fes yo nel des tek ala bi lir si niz. Be lir -
le di �i niz hay van tü rü ve �r k� na sa hip
ol mak için bir çok al ter na ti fi niz ol mak -
la bir lik te ön ce li �i sa hip siz ke di ve kö -
pek le re ver me ni zin ül ke miz de ki so kak
hay van la r� so ru nu nun çö zü mü ne bü -
yük kat k� sa� la ya ca �� n� unut ma y� n�z.
Ço �un lu �u nu Be le di ye le rin i� let ti �i
Hay van Ba k�m Mer kez le ri ni zi ya ret
ede rek be �en di �i niz bir ev cil hay va na
sa hip ola bi lir si niz. Bel ki bi raz rek lam
ola cak ama sa n� yo rum bu na hak k� m�z
var. Ka d� köy Be le di ye si Ve te ri ner �� le ri Mü dür lü �ü Ge çi ci Hay van
Ba k�m Mer ke zi (Tel: 0216 415 67 61-0216 499 83 90) haf ta n�n her
gü nü zi ya re te aç�k olup bu ra da te da vi ve ba k�m la r� ya p� lan kim -
se siz hay van la r� hiç bir üc ret öde me den sa hip le ne bi lir si niz. Hay -
van sa hip le nir ken dik kat edil me si ge re ken önem li di �er bir hu sus
da; yav ru ke di ve kö pek ler do �um dan son ra ki ilk iki ay an ne le ri -
ne çok ih ti yaç duy duk la r�n dan iki ay l�k tan kü çük yav ru lar sa t�n
al�n ma ma l� d�r. Özel lik le hay van sa t�� yer le rin den te min edi le cek -
se bu na çok dik kat et mek ge re kir. Bu yav ru la r�n ba �� ��k l�k sis -
tem le ri he nüz ge li� me mi� ol du �un dan has ta l�k la ra kar �� du yar l� -
d�r lar. Yi ne bu ra lar dan ala ca �� n�z hay va n�n ge nel bil gi le ri nin, uy -
gu la nan an ti pa ra zi ter ilaç ve a�� la r�n ad la r� n�n ve uy gu lan ma ta rih -
le ri nin bu lun du �u “Süs Hay van la r� Sa t�� Yer le ri Hay van Sa� l�k Ve
Sa t�� Bel ge si”nin, i� ye ri sa hi bi ve so rum lu ve te ri ner he ki mi ta ra -
f�n dan dü zen len mi�, ka �e ve im za l�  ol ma s� ge rek mek te dir. E�er
sa t�n ala ca �� n�z hay van yurt d� ��n dan it hal edil mi� ise, it hal edil -
dik le ri ni gös te ren güm rük bel ge le ri ni, sa� l�k ve or jin ser ti fi ka la r� -
n�n bi rer su re ti ni  de al ma l� s� n�z. Lüt fen tüm bu bel ge le ri ve al�� fa -
tu ra n� z� ek sik siz is te yi niz. Hiç bir ki �i ve ya ku ru lu� hay van la r�n
sa� l� ��y la il gi li ga ran ti bel ge si dü zen le ye mez. Böy le sah te ve ge -
çer siz bel ge ler si ze tek lif edi li yor sa bun la r� il gi li ku rum la ra (G� -
da,Ta r�m Ve Hay van c� l�k �l-�l çe Mü dür lük le ri, �s tan bul Ve te ri ner
He kim ler Oda s�) bil dir me yi ih mal et me yi niz.

Ev cil dost la r� n�z la bir lik te he pi ni zin Ye ni Y� l� kut lu ol sun. Ho� -
ça ka l�n…

DOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZDOST LA RI MIZ
YAVRU-KEDİ KÖPEK SAHİPLENİRKEN...

EV CİLEV CİLEV CİLEV CİLEV CİLEV CİLDOKTORUNUZ
YAZIYOR 

DOKTORUNUZ
YAZIYOR

KANSER önlenebilir bir
hastal�kt�r. Ancak kanserin

önlenebilmesi için toplumda
risklerin belirlenmesi ve riskli

gruplar�n saptanmas�,
taraman�n yap�lmas� ve

kanser öncesi lezyonlar�n
yakalanarak tedavi edilmesi
gerekir. Rahim a�z� kanseri
kad�n kanserleri aras�nda

geli�mekte olan ülkelerde 2.,
geli�mi� ülkelerde 10. s�kl�kta
görülmektedir. Dünyada her

y�l 500.000 yeni tan�
konulmakta ve 250.000 ölüm

gerçekle�mektedir. Her 2
dakikada bir, bir kad�n rahim
a�z� kanserinden ölmektedir.
Smear testi, rahim a�z�n�n enfeksiyon,
kanser ve kanser öncesi lezyonlar�n�

saptamak amac�yla yap�lan bir tarama
testidir ve rahim a�z� ve vajinadan

dökülen hücrelerin bir f�rça yard�m� ile
toplan�p özel i�lemlerden geçirilerek

de�erlendirilmesi i�lemidir. 
Smear testi rahim a�z� kanseri

görülme oran�n� yüzde 50 oran�nda
azaltm��t�r ve kanser tan�s� alanlar�n

yüzde 50’si son 3-5 y�lda smear testi
yapt�rmam��t�r. Tek bir testin

spesifisitesi  (özgünlük)  yüzde 98,
sensitivitesi (duyarl�l�k) yüzde 51’dir.

Duyarl�l�k; test sonucu pozitif
ç�kanlarda gerçekten hastal���

ta��yanlar�n oran�n� gösterir veya
hastal��a sahip olanlarda testin pozitif

ç�kma olas�l���d�r. Özgünlük; test
sonucu negatif ç�kanlarda gerçekten

hastal�k ta��mayanlar�n oran�n� gösterir
veya hastal��� ta��mayanlarda testin

negatif ç�kma olas�l���d�r. Yanl��
negatiflik örnekleme hatas�, tarama
hatas� veya yorumlama hatas�ndan

kaynaklanabilir. Dolay�s� ile smear testi
düzenli aral�klarla yap�lmal�d�r. Peki,

kimlere ne s�kl�kla test uygulanmal�d�r?
Bu sorunun yan�t� kad�n�n risk

faktörleri ve ya��na göre
de�i�mektedir. 

� 21 ya�ta veya cinsel ili�kiye

ba�lad�ktan sonra en
geç 1 y�l içinde

ba�lanmal�. � 21-29 ya�
1-2 y�lda bir � 30 ya�

üstü 3 y�lda bir � 10 y�l
içinde anormal test

sonucu yok ve son 3
test negatif ise 65 ya�

üstü tarama sonland�r�l�r.
� HPV a��s� yap�lmas�
tarama yap�lmamas�n�

gerektirmez.
� Prekanseröz lezyonlar

ve kanser tedavisi
geçirenler. hastal���n

tekrarlama riskinin 20 y�l
sürmesi nedeni ile her
y�l smear yapt�rmal�.

� Histerektomi (myom gibi benign
nedenlerle rahimi al�nanlar�n) olanlar�n
test yapt�rmalar�na gerek yoktur. Risk
faktörlerine göre kad�nlar iki guruba
ayr�l�r. Yüksek risk gurubuna giren

kad�nlar�n her y�l smear testi
yapt�rmalar� önerilir.
Yüksek riskli gurup

� Human Papilloma Virüs (HPV)
infeksiyonu � Erken ya�ta cinsel ili�ki
� Partner say�s� � Do�um say�s� (x 2-

4 ) � Sigara (x 2-3 ) � Uzun süreli
do�um kontrol hap� kullan�m� kullan�m�

(x 3-4) � Partneri çok e�li olanlar
Dü�ük riskli gurup

� HPV a��s� yapt�ranlar � Kondom /
spermisit kullananlar (x 0.4 )

� Cinsel aktivitede bulunmamak
� Tek e�li olanlar 

Smear testini yapt�rmak için en uygun
zaman adet bitimini izleyen ilk 3-10
gündür. Smear al�nmadan 24 saat

önce cinsel ili�kide bulunulmamal� ve
72 saat önce herhangi bir vajinal

krem kullan�lmamal�d�r.
Unutulmamas� gereken en önemli

konu smear testinin bir tarama testi
oldu�u, tan� testi olmad���, anormal bir

sonuç ç�kmas� durumunda tan�ya
yönelik ileri tetkiklerin (kolposkopi ve

servikal biopsi gibi ) yap�lmas�
gereklili�ini ortaya koymas�d�r.

Op. Dr. A. Deniz �im�ir

Kadıköy Belediyesi Mamografi ve Sa�lık Merkezi Tel.: 0216 565 66 16
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RAHiM AĞZI KANSERiNDE
ERKEN TANI
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Ali �hsan METE
Veteriner Hekim

ihsan.mete@kadikoy.bel.tr

Günümüz toplumunda ileri ya� nedenli gebe
kalamama (infertilite) gittikçe daha yayg�n hale

gelmektedir. Kad�nlar�n yakla��k yüzde 20’si ailelerini
kurmak ve çocuk sahibi olmak için 35 ya��ndan

sonray� beklemektedirler. Bu e�ilim çe�itli faktörlerin
etkisi alt�nda gerçekle�mi�tir: 

� Daha fazla kad�n i� hayat�na kat�lm��t�r. 
� Kad�nlar art�k daha ileri ya�larda evlenmektedirler. 

� Bo�anma oranlar� yüksektir. 
� Çiftler çocuk sahibi olmak için finansal olarak

daha güvenli zaman� beklemektedirler. 
� Gebelikten korunma imkanlar� kolayla�m��t�r.

� Birçok kad�n 20’li ya�lar�n sonlar�nda ya da 30’lu
ya�lar�n ba�lang�c�nda üreme potansiyellerinin

azalmaya ba�lad���n� fark etmemektedirler. Ayr�ca,
medyada duyulan haberler, gebe kalmay�

erteleyebilece�iniz ve sonra haz�r oldu�unuzda
yard�mc� üreme teknikleri ile gebe kal�nabilece�i

dü�üncesine neden olabilmektedir. Ancak, ileri ya�
do�al yolla gebe kalabilme �ans�n�z� azaltt��� gibi
infertilite tedavilerinin ba�ar� �ans�n� da olumsuz

yönde etkilemektedir. Örne�in, sa�l�kl� 30 ya��nda
bir kad�nsan�z, her ay gebe kalma �ans�n�z yakla��k
yüzde 20-25’dir. Oysa bu oran 40 ya��nda her ay

için yüzde  5-10’lara dü�mektedir. Birçok durumda
do�al yolla gebe kalma için geçerli olan bu oranlar
yard�mc� üreme teknikleri için de geçerlidir. Ya�la
birlikte, özellikle 35 ya��ndan sonra, gebe kalma

potansiyelinin (fertilite) azald���n� bilmek önemlidir.
Günümüzde kad�nlar geçmi�e göre daha sa�l�kl� ve

kendilerine daha fazla bakmalar�na ra�men,
fertilitedeki ya�a ba�l� dü�ü� telafi edilememektedir.

� YUMURTALIK FONKS�YONU
K�z çocuklar�n�n, hayatlar� boyunca sperm

üretebilen erkeklerden farkl� olarak,
do�duklar�nda yumurtal�klar�ndaki yumurta

say�s� bellidir. Do�umda, bir k�z çocu�u
yumurtal�klar�nda bir milyonun üzerinde

yumurtaya sahip olmas�na ra�men,
puberte döneminde bu yumurtalardan
sadece yakla��k 300.000’i kalmaktad�r.

Tüm üreme dönemi boyunca
yumurtalardan sadece yakla��k 400 adedi
(y�lda 12 kez x 40 y�l) kullan�lmakta, geri

kalanlar ise atreziye u�ramaktad�rlar
(bozulmaktad�rlar). Atrezi, dejeneratif bir

olay olup, gebe kal�nmas�, normal
menstrüel sikluslara sahip olunmas�,
do�um kontrol hap� kullan�m� ya da

infertilite tedavisi ile ilgisi yoktur. Sigara
içmenin atreziyi h�zland�rd��� ve erken

menopozla ba�lant�l� oldu�u bilinmektedir.
Üreme dönemi boyunca, her ay

olgunla�ma süreci sonucunda  olgunlu�a
ula�an yumurta yumurtlama ile

yumurtal�ktan at�l�r. At�lan  yumurta sperm
ile döllenir ve rahim (uterus) iç duvar�na

tutunursa, gebelik olu�ur. Gebelik
olu�mazsa, gebeli�e haz�rl�k için

kal�nla�m�� rahim iç duvar�, adet kanamas�
�eklinde bozulur ve siklus tekrar ba�lar.
Fertilite potansiyeli 27 ya��ndan itibaren

azalmaya ba�lar ve yumurta kalitesi ve say�s�ndaki
azalmaya ba�l� olarak 35 ya��ndan sonra h�zla
dü�er. 35-40’l� ya�larda adetler düzenli olmaya
devam etse bile, her ay geli�en yumurta 20’li

ya�larda geli�enlerden daha dü�ük kaliteye sahip
olacakt�r.  Bu dönemde jinekolo�unuz, fertilite

potansiyelinizi  anlamak için yumurtal�k rezervinizi
belirlemek isteyebilir.

� YUMURTALIK REZERV�
Yumurtal�k rezervi, üreme yollar�nda ( fallop tüpleri,
uterus, vajina) herhangi bir problem olmad���nda,
fertilite potansiyelini ifade etmektedir. Genellikle

yumurtal�klardaki yumurtalar�n say� ve kalitesi ayn�
zamanda yumurtal�ktaki yumurta içeren foliküllerin

beyin taraf�ndan verilen hormonal sinyallere ne
kadar iyi cevap verdi�i ile ili�kilidir. Menopoza

yakla�t�kça, ovaryumlar folliküler stimulan  hormon
(FSH) ve lüteinize edici hormona (LH) daha zay�f
yan�t vermeye ba�lar. Vücudunuz bu hormonlar�
yumurta geli�imini sa�lamak için üretmektedir.

Yumurtal�klar FSH ve LH’a cevap vermeyi kesince
adet sikluslar� k�salmaya ba�lar. Yumurtal�klar her ay

bir yumurta üretmeyebilir ve bir period atlanabilir.
Yumurtal�klardaki yumurta hücreleri tükendi�inde

ise menopoz ba�lar. Çocuk iste�i ile doktora
müracaat eden kad�nlarda ilk planda

de�erlendirilmesi gereken yumurtal�k rezervidir.
Yumurtal�k rezervini ölçmek için birkaç test

kullan�labilmektedir. Bunlardan en s�k kullan�lan�
menstrüel siklusun  2-3. günü kanda FSH

seviyesinin bak�lmas�d�r. FSH hormonunun yüksek
bulunmas� yumurtal�k rezervinizin ve gebelik

�ans�n�n dü�ük oldu�unu gösterir. Ancak, normal

seviyede FSH gebelik �ans�n�z�n iyi oldu�u anlam�na
gelmez. Ya�, gebe kalma potansiyelini belirlemede

en önemli prediktördür. Yumurtal�k rezervini
belirlemeye yarayan di�er testler aras�nda klomifen

sitrat challenge test (CCCT), kanda inhibin B ve
AMH (anti mullerian hormon) seviyesi ölçümü ve

vajinal ultrason ile folikül say�lar�n�n
belirlenmesi say�labilir. Azalm�� yumurtal�k

rezervi genellikle ya�la ilgilidir ve
yumurtalar�n do�al olarak kayb� ve kalan

yumurtalar�n ortalama kalitesindeki
dü�ü�e ba�l� olarak geli�ir. Ancak genç
bayanlarda da, sigara içme, ailesinde

erken menopoz hikâyesi, yumurtal�klarda
geçirilmi� cerrahi operasyon ve bilinen
hiçbir risk faktörü olmaks�z�n azalm��

yumurtal�k  rezervi görülebilir.
� GENET�K ANOMAL�LER

Yumurtal�klarda ya�a ba�l� yumurta
kalitesinin azalmas� sonucu genetik

anomali görülme s�kl��� da artar, dü�ük
oran�nda art�� görülür. Bu nedenle, 40
ya��n üstündeki kad�nlarda dü�ük riski
yüzde 30-40’lara ç�kmaktad�r. Down

sendromu gibi kromozomal anomaliler,
ileri ya� annelerden do�an çocuklarda

daha s�k görülmektedir. 25 ya��ndaki bir
gebede kromozomal anomalili bir bebek

do�urma riski 1/476 iken, bu risk 40
ya��nda ki bir gebede 1/66’ya

yükselmektedir. 
� YA�A BA�LI FERT�L�TEY�

ETK�LEYEN D��ER FAKTÖRLER
Kad�nda ya�a ba�l�  fertilitedeki azalmaya

yol açan di�er bir faktör ise e�lik eden

endometriozis, pelvik enfeksiyon ve myom gibi
jinekolojik hastal�klar�n görülme s�kl���n�n ya�la

birlikte artmas�d�r. Bu hastal�klar çe�itli
mekanizmalarla (tüplerin kapanmas�, rahim içi

yap���kl�klar) fertiliteyi olumsuz yönde etkilemektedir. 
� NE ZAMAN DOKTORA BA�VURMALIYIZ?
Ya��n�z 35 ve üzerindeyse ara�t�rman�z� mümkün
oldu�unca çabuk ba�latmal�s�n�z. 35 ya� ve üzeri

kad�nlarda 6 ay korunmas�z olarak ili�kiye
girilmesine ra�men gebelik olu�mam��sa infertilite

tan�s� konur ve incelemeler ba�lar. E�er gebe
kalman�z� etkileyecek medikal bir problem

(amenore, seksüel disfonksiyon, pelvik hastal�k
hikâyesi ya da cerrahi giri�im gibi) varsa infertilite
ara�t�rmas�na acilen ba�lamal�s�n�z. Bu ara�t�rma
s�ras�nda, öncelikle erkek faktörünü ekarte etmek

için e�inize semen analizi yap�lacakt�r. Size de
yumurtal�k rezervinizi belirlemeye, fallop tüpleri,

serviks ve uterusunuzu incelemeye ve e�lik
eden ba�ka medikal hastal�k olup olmad���n�

anlamaya yarayacak birtak�m testler
uygulanacakt�r. Teslerin birço�u 1-2 ay içinde

tamamlanabilmekte ve uygun tedaviye tetkikler
tamamlan�nca hemen ba�lanabilmektedir.

� GEBEL�K ÖNCES� YAPILMASI
GEREKENLER

Yüksek tansiyon ya da diyabet gibi bir
rahats�zl���n�z varsa gebelik planlan�rken

doktorunuzla konu�mal�s�n�z. Sa�l�k
problemlerinizin kontrol alt�nda olmas� önemlidir.

Doktorunuz, gebelik olu�madan önce
ilaçlar�n�z�n de�i�mesini isteyebilir. Hamilelik

öncesi yüksek tansiyon ya da diyabetiniz
olmasa bile, 35 ya��ndan sonra gebe kalan

kad�nlarda bu rahats�zl�klar daha s�k görülür. Bu

durumda, gebelik süresince özel takip ve testler
önerilebilir. 35 ya� üzerindeki kad�nlar�n

çocuklar�nda kromozomal anomali riski daha
yüksek oldu�undan, gebelik planlarken bu riskleri

doktorunuz ya da bir genetik uzman�yla konu�may�
isteyebilirsiniz. Birçok ebeveyn do�ru kararlar

verebilmek için gebelik hakk�nda mümkün
oldu�unca fazla �ey bilmek istemektedir. 

� ÜREMEYE YARDIMCI TEDAV�
ALTERNAT�FLER�

�nfertilite için bir neden tan�mland�ysa, doktorunuz
nedene yönelik bir tedavi önerebilir. Ancak bazen
belirli bir problem belirlenemez ve infertilite nedeni
aç�klanamaz. Aç�klanamayan infertilite durumunda
ya da di�er tedavi yöntemleri cevap vermedi�inde
doktorunuz, a��lama (IUI) ya da tüp bebek (�n vitro

fertilizasyon-IVF) gibi ileri tedavi yöntemlerini
önerebilir. A��lama tedavisinde, yumurtal�klar�n�zda
ayn� anda birçok yumurta geli�imini ba�latmak için

fertilite ilaçlar� uygulan�r. Bu yumurtalar istenen
olgunlu�a ula�t���nda, doktorunuz e�inizin

laboratuar ortam�nda haz�rlanm�� spermlerini bir
kateter yard�m� ile rahim içine b�rak�r. IVF
yönteminde ise ilaç tedavisi ile geli�tirilen

yumurtalar�n�z  toplan�r, e�inizin spermleri ile
laboratuvarda birle�tirilir ve geli�en embriyolar rahim
içine yerle�tirilir. Tüm tedavi yöntemlerinde ya� gebe

kalma �ans�n�z� etkilemektedir. IVF (tüp bebek)
yöntemi di�er tedaviler göre daha etkin olmas�na
ra�men 40 ya� ve üzeri kad�nlarda siklus ba��na

yüzde 10-15 gibi dü�ük ba�ar� oranlar� elde
edilmektedir. Özetle; ya�land�kça fertilite do�al

olarak azal�r. Bu azalman�n ne zaman ba�lad��� ve
hangi h�zda ilerledi�i kad�ndan kad�na de�i�kenlik
gösterir. Genellikle 20’li ya�lar�n sonlar�nda ya da

30’lu ya�lar�n ba�lang�c�nda fertilite azalmaya ba�lar
ve 35 ya��ndan sonra h�zla dü�er. E�er 35 ya��ndan
sonra gebe kalmay� planl�yorsan�z, uygun testler ve
tedavi yöntemleriyle ilgili bilgi sahibi olman�z ayr�ca
infertilite tedavilerindeki ba�ar� �ans�n�z konusunda

gerçekçi olman�z önemlidir.
Her türlü seçene�i ö�renmeniz ve kendi ihtiyaç ve

hedeflerinizin fark�nda olman�z, siz ve e�inizin için en
iyi kararlar� verebilmenize olanak sa�layacakt�r.

Kadın yaşı ve üreme potansiyeli
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Mus ta fa SÜR ME Lİ

FUTBOL Federasyonu Ba�kanı Mehmet Ali Aydınlar,
futbolda �ike yapan takımların küme dü�ürülmesinin

önüne geçmek amacıyla talimat de�i�ikli�i
yapılaca�ı yolundaki iddiaları yalanladı. Aydınlar,

Disiplin Talimatı’nın �ike ve te�vik primine verilecek
cezaları düzenleyen 58. maddesinin de�i�tirilmesinin

söz konusu olmadı�ını belirterek, “Gündemimizde
böyle bir konu yok. Kesinlikle söylüyorum, bu

maddenin içeri�i de�i�meyecek” dedi.  Sporda
�iddet ve Düzensizli�in Önlenmesine Dair yasada
yapılan ceza indirimlerinden sonra disiplin talimatının
de�i�tirilerek küme dü�me cezasının yeniden
düzenlenece�i yolundaki haberleri yalanlayan
Ba�kan Aydınlar, “Bu tür haber ve iddialar gerçe�i
yansıtmıyor. Federasyonumuz mevcut talimatlarda
herhangi bir de�i�iklik dü�ünmüyor” diye konu�tu.

Mil li gu ru ru muz, ba �a r� l� te nis çi miz
Mar sel �l han ile Gül çin Er -
di� geç ti �i miz

ak �am üze ri Ka d� köy Be le di -
ye si’nin Ka la m��’ta bu lu nan
Ka d� köy Genç lik Mer ke -
zi’nde bir gös te ri ma ç�
yap t� lar. Ka d� köy Be le di -
ye Ba� ka n� Av. Se la mi
Öz türk’ün ev sa hip li �i
yap t� �� or ga ni zas yon da
Mar sel �l han Te am eki bi
ve Gül çin Er di�’in spon -
sor la r�n dan Wil son ve Sport
An gels da bu e� siz gös te ri ye
ka t� l�m la r�y la des tek ol du lar. Gül -

çin Er di� an tre nö rü Ne zih Diz da ro� lu ile
yap t� �� �s�n ma tu run dan son ra Mar -

sel �l han ile yak la ��k 30 da ki ka
sü ren zevk li bir te nis ma ç�

yap t�.
� SAN DAL YE DE K�

GÜL Ç�N,
MAR SEL’E ZOR
AN LAR YA �AT TI

�n gil te re’nin dün -
ya ça p�n da pres ti ji
tur nu va la r�n dan olan

Wimb le don’da ser gi le -
di �i ba �a r� l� maç la r�n ya -

n� s� ra ki �i li �iy le de dik kat -
le ri üze ri ne top la yan ya k� ��k l�

te nis çi miz Mar sel �l han ha ya t� n�n
en zor maç la r�n dan! bi ri ni yap t� der sek

ye ri dir. 
Çün kü kar �� s�n da te ker lek li san dal ye de bir

ya �am mü ca de le si ver me si ne ra� men he pi mi ze
ör nek ola cak tür den bir ya �am se vin ci ba r�n d� -
ran Gül çin var d�. Ka d� köy Be le di ye si ça l� �an -
la r�n dan olan ve ge rek i�in de ge rek sos yal çev -
re sin de çok se vi len Gül çin, Mar sel �l han ile bir
te nis ma ç� yap t�. Dün ya n�n ta n� d� �� ün lü te nis -
çi, Gül çin kar �� s�n da ol duk ça faz la efor sar fet -
ti. Wimb le don’da ra kip le ri ne zor an lar ya �a tan
ka riz ma tik te nis çi miz, Gül çin ile yap t� �� maç
son ra s� Gül çin’in ya �a ma se vin ci ne ve te nis te -
ki ba �a r� s� na hay ran ol du �u nu ifa de et ti. 

� BA� KAN ÖZ TÜRK, MAR SEL VE
GÜL Ç�N’� TEB R�K ET T�

He ye can l� ve za man za man Gül çin’in, Mar -
sel’i zor la yan atak la r� ne de niy le es p riler ve te za -
hü rat lar e� li �in de ge çen maç ta, Mar sel �l han’�n
Ko çu Can Üner ke nar dan “Ben bu ka dar ko� tur ta -
m� yo rum” di ye rek her ke si gü lüm set ti. Ga ze te Ka -
d� köy ola rak iz le di �i miz maç son ra s� te sis ler de
hep bir lik te çay lar, kah ve ler içil di. 

Ke yif li ak �a m�n so nun da Gül çin Er di�, Mar sel
�l han’a ba �a r� lar di le ye rek sür priz bir he di ye ver di.

Mar sel �l han Te am, al d�k la r� he di ye ile mut lu ol -
duk la r� n� söy le di ler. 

Maç ile il gi li www.gul ci ner dis.com’dan ya p� -
lan aç�k la ma da; “Mar sel �l han Te am’e, Ka d� köy
Be le di ye Ba� ka n� Av. Se la mi Öz türk’e, Gül çin Er -
di�’in an tre nö rü Ne zih Diz da ro� lu’na, Ka d� köy
Genç lik Mer ke zi Sorumlusu Cem Çe tin da�’a,
Wil son’a, Spot An gels’a, bizi yal n�z b� rak ma yan
Prof. Dr. Se def han O�uz han ho ca m�za ve bi zi
a��r la yan Khal ke don Res ta urant ça l� �an la r� na te -
�ek kür ede riz” de nildi.

�iKEYE iZiN YOK

Wimbledon Fatihi Marsel �lhan, gönülleri de fethetti. Kadıköy
Gençlik Merkezi’ndeki tenis kortunda tekerlekli sandalyedeki

Gülçin Erdi� ile unutulmaz bir maç yaptı. 

MARSEL-GÜLÇiN TENiS ŞOVMARSEL-GÜLÇiN TENiS ŞOVMARSEL-GÜLÇiN TENiS ŞOVMARSEL-GÜLÇiN TENiS ŞOVMARSEL-GÜLÇiN TENiS ŞOVMARSEL-GÜLÇiN TENiS ŞOV

KADINLAR Türkiye 1. Ligi müsabakalar�
bu hafta çeki�meli geçerken sürpriz

sonuçlar ortaya ç�kt�. Kad�nlar Türkiye 1.
Ligi A grubunda yer alan Ata�ehir

Belediyespor, ligin dördüncü haftas�nda
beraberlikle tan��t�. Geçti�imiz sezonun

�ampiyonu güçlü ekip,
17 Aral�k 2011 Cumartesi günü

Yenisahra Suni Çim Stad�’nda Kdz.
Ere�lispor ile yapt��� kar��la�madan 1-1’lik skorla
ayr�larak, taraftarlar�n� hem üzdü hem de �a��rtt�. 

� B�LE�� BÜKÜLMÜYORDU
Geçti�imiz y�l elde etti�i �ampiyonlu�un ard�ndan bir

Türk tak�m� olarak ülkemizi �ampiyonlar Ligi
arenas�nda Avrupa’da temsil eden ancak istenilen

sonuçlar� alamayan güçlü ekibin Türkiye liginde bile�i
bükülemiyordu. Murat Ülkü’nün çal��t�rd��� Ata�ehir
Belediyespor Bayan Tak�m�, Kdz. Ere�lispor maç�yla

bu sezon ilk defa beraberlikle tan��t�. O�uzhan U�urlu,

Adem Arslan, Mustafa Cem Büyük
hakem üçlüsünün yönetti�i maçtan
Ata�ehir Belediyespor Bayan Tak�m�
beraberlikle ayr�lmas�na ra�men A

grubunda birinci s�radaki yerini koruyor.
Ayn� puana sahip olan Kdz. Ere�lispor

ise ikinci s�rada yer al�yor. 
A grubunda di�er sonuçlar ise �öyle:

GAZ� ÜNV. KIZILCAHAMAM
MNTSPOR 3-0 FOMGET GENÇL�K VE SPOR

MERS�N CAMSPOR 2-3 �ZM�T BELED�YESPOR
B grubunda ise bu hafta lider Lüleburgaz 39,

Adana �.Y. ile kar��la�t� ve maç� 3-0 gibi net bir skorla
ald�. Bu skorla lider puan�n� 12’ye yükseltti.

Lideri 10 puanla haftay� 4-0 galibiyetmle tamamlayan
Konak Bel. Takip ediyor. 

B grubunda di�er sonuçlar �öyle:
MED�CAL PARK ANTALYASPOR 0-4 KONAK BEL.

ÇAMLICASPOR 0-4 TRABZON �DMANOCA�I

T.C.
KADIKÖY BELED�YE BA�KANLI�I

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

Sayı: M.34.3.KAD.0.10-301-03/1652666 19/12/2011
Konu: Meclis Gündemi

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

Kad�köy Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi, 3.  Toplant� Y�l�nda yapaca��
1.Ola�anüstü toplant�s� 23.12.2011 Cuma günü yap�lacakt�r.

1.Ola�anüstü Aral�k 2011 toplant�s� 23.12.2011 Cuma günü, saat 11.00’de
Kad�köy Belediyesi Meclis Binas�, Meclis Salonunda yap�laca��ndan Say�n
Meclis Üyelerinin toplant�ya te�riflerini rica ederim. 

Av. Selami ÖZTÜRK
Belediye Ba�kanı

GÜNDEM:

1- Mali Hizmetler Müdürlü�ünün, Kad�köy Belediyesi s�n�rlar�ndaki evsel
at�klar�n toplanmas�, aktarma istasyonlar�na nakli, at�klar�n geri kazan�lmas�
amac�yla yap�lan maliyetlerin  kar��lanmas� için 2012 y�l� Ücret Tarifelerinin
belirlenmesi ile ilgili teklifi. 

�
s tan bul Sü per Ama tör Lig’de ki ta k�m la r� m� -
z�n bu haf ta da yü zü gül me di.  15. Haf ta mü -
sa ba ka la r�n da 1. Grup’ta ye r a lan Bos tan c�s -

por, gru bun 34 pu an la ikin ci s� ra da yer alan güç -
lü eki bi H. Edip Ad� var’a Alem da� Sta d�’nda oy -
na d� �� dep las man ma ç�n da 3-1 ma� lup ol du. 

Ata �e hir Ba k�r köy Be le di ye Sa ha s�’nda oy -
na nan maç ta B. Trak ya’ya 3-1 ye nil di. 

� �ÇE REN KÖY �.Y.: 3
F� K�R TE PE D. PI NAR: 1

�s tan bul 1. Ama tör Lig le rin de ki mü ca de le ler
de tüm h� z�y la sü rü yor. 1. Ama tör ler de 14. Haf ta
maç la r� ya p�l d�. 14. grup ta yer alan eki bi miz Hi -
lals por evin de Yon cas por ile oy na d� �� maç ta 3-0

ye ni le rek a��r bir ya ra al d�. Zi ra Hilals por ile
ikin ci s� ra da ki Kay nar ca ile olan pu an far k�, Kay -
nar ca’n�n son ma ç� n� ka zan ma s�y la 7’ye yük sel -
di. 1. s� ra da 34 pu an la Pen dik gü cü, 2. s� ra da 29
pu an la Kay nar ca yer al� yor. Hi lals por ise 22 pu -
an la üçün cü s� ra da. 

15. grup ta ise Ko �u yo lu haf ta y� maç yap ma -
dan fa kat 3 pu an la ka pa d�. Çün kü ra ki bi �st. Da -
rü la ce ze’yi 3-0 hük men yen di. Ko �u yo lu gru -
bun da 15 pu an la 6. s� ra da yer al d�. 

16. grup ta Ata �e hir �.Y. son ma -
ç�n da gol �ov yap t�. Ra ki bi Me su di -
ye’yi 4-0 ile geç ti. Fark l� ga li bi yet le
Ata �e hir �.Y. 34 pu an la li der li �i ni
sür dür dü. Güç lü eki bi grup ta 31 pu -
an la Sul tan bey li ya k�n ta kip edi yor. 

17. grup ta böl ge ta k�m la r� m� z�n
ma ç� he ye can l� bir haf ta so nu ya �at -
t�. �çe ren köy �.Y. ile kar �� kar �� ya
ge len Fi kir te pe D.P. güç lü ra ki bi ne
dep las man da 3-1 gi bi net bir skor la
ye ni le rek ta raf tar la r� n� üz dü. �çe ren -

köy al d� �� ga li bi yet le pu an� n� 19’a yük sel te rek,
22 pu an da ka lan Fi kir te pe’nin ar d�n dan 4. s� ra ya
yer le� ti. 

� YEL DE ��R ME N� �LK ÜÇ TE
18. grup böl ge mi zin en faz la ta k� m� n�n ye ral -

d� �� grup lar dan. Yelde �ir me ni, Koz ya ta �� ve
Taçs por bu grup ta yer al� yor. An cak en ba �a r� l�
gra fi �i Yelde�ir me ni çi zi yor. Zi ra ekip son ma ç� -
n� Al t� nor du kar �� s�n da hük men ka zan d�. Pu an� n�
24’e yük sel ten Yel de �ir me ni’nin li der le ara s�n da
7, ikin ciy le 1 pu an fark var. 

Koz ya ta �� ise evin de �i le Y�l d� z�’na 3-0 ye -
ni lir ken, Taçs por haf ta y� maç yap ma dan ge çir di.
Grup ta Taçs por 6., Koz ya ta �� ise 7. S� ra da yer
al� yor. 

Liglerde mücadele devam ediyor
Süper Amatör’de üzücü sonuçlar

alınmaya devam ediyor. Genel
olarak bu hafta takımlar için
olumsuz geçti diyebiliriz...

Bu toplantı milat olacak
BEKLENEN toplantı gerçekle�ti.
Geçti�imiz gün biraraya gelen
Kadıköy �lçe Spor Komisyonu
sporda güvenli�in sa�lanması
konusunda radikal kararların
altına imza attı. Daha önce de

belli zamanlarda toplanan ancak
hiç bu kadar etkin ve kararlı

adımların atılmadı�ı �lçe Spor

Güvenlik Toplantısı’nda; spor
kulüpleriyle taraftarlarıyla daha

centilmence ve ça�da� bir
�ekilde icrası için bir dizi çalı�ma

ba�latılacak. Kadıköy’ün spor
otoriteleri, yetkili kurumları,
emniyet, belediye ve hukuki

yetkililerin Kadıköy Belediyesi
Cafera�a Spor Salonu’nda

biraraya geldi�i toplantıda yakın
gelecekte uygulanacak metotlar
üzerinde görü�üldü. Ortak görü�

birli�i ve kararlılı�ın
karar metnine yansıdı�ı

toplantıyla Kadıköy’de bundan
böyle spor medenice icra
edilecek, ta�kınlıkların önü

alınacak.

� NELER KONU�ULDU,
NELER YAPILACAK?

Toplantı hakkında, yine toplantıya
katılan üst düzeyde bir yetkiliden
sadece Gazete Kadıköy’e yapılan

açıklamada örnek kararlar var.
Avrupa Birli�i(AB) standartlarına

uyum gere�i özellikle engelli
vatanda�ların spor etkinliklerine

daha rahat i�tirak etmeleri adına
ya�anan sıkıntılar ortadan

kaldırılacak, toplumun spora
yönelimi sa�lanacak. Özellikle

lise ve dengi okullar olmak üzere
genel olarak okullarda çocuk ve

gençlerin spor etkinliklerine
katılımı, herhangi bir ta�kınlık,

kötü tezahürat ve di�er olumsuz
davranı�larda bulunmamaları,

böyle bir eylem içinde
bulunurlarsa nelerle

kar�ıla�abilecekleri konusunda
uyarıcı brifingler okullarda

verilecek. Yapılacak çalı�malar
kamuoyunun bilgilenmesi

amacıyla yerel basınla etkin
ileti�im sayesinde duyurulacak.

Spor kulüplerinin yönetici,
idarecileriyle de görü�ülerek
kar�ılıklı ileti�im ve çalı�ma

içinde olunacak. Ö�rencilerin
bilgilendirilmesi amacıyla
düzenlenmesi dü�ünülen

toplantıların pilot bölge olarak
belirlenen Fikirtepe, Dumlupınar

ve civarındaki yerle�imlerde
bulunan okullarda verilecek.
Daha sonra Kadıköy’ün di�er
okullarında da bu brifingler

ö�rencilere verilecek. 

�lçe Spor Güvenlik Toplantısı
hakkında bilgileri sadece

Gazete Kadıköy’de
bulabilirsiniz

Yenilmez ekibe Ereğli darbesi
Ata�ehir

Belediyespor Bayan
takımı, Kdz. Ere�li

ekibiyle 1-1
berabere kalarak
taraftarlarını hem
üzdü hem �a�ırttı.
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Kad�köy Belediyesi Geçici Hayvan Bak�mevi
Kad�köy Hayvan Dostlar� Platformu

Tel.: 0216 - 415 67 61

Ad res: Hasanpa�a Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad.
No: 2 Kad�köy Belediyesi 4. kat B blok

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

E-posta: gazetekadikoy@gmail.com
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