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Asl� AYHAN

�lçede ula�ımın aksadı�ı tek
bir nokta bile olmadı�ını

vurgulayan Kadıköy
Belediyesi Fen ��leri Müdürü

Murat Arslan, tuzlama ve
solüsyon çalı�malarının
aralıksız devam etti�ini

vurguladı.
� Haberi Sayfa 10’da

31 Ocak 1999 gecesi
geçirdi�i kalp krizi sonucu

hayata veda eden Manço’yu,
sevenleri yine 31 Ocak

gecesi Kadıköy Belediyesi
tarafından müze konseptiyle

açılan evinde bulu�arak
�arkılarıyla andılar.
� Haberi Sayfa 9’da

Kadıköy Belediyesi Türk sinema tarihimizin
unutulmaz filmi “Hazal”ı, 

4 �ubat Cumartesi günü saat 14.00’de özel
gösterimiyle Caddebostan Kültür Merkezi’nde

Kadıköylüler’le bulu�turuyor.
Film gösterimi ücretsiz olacak. 

Gösterimin ardından filmin yönetmeni 
ve oyuncularının katıldı�ı bir söyle�i

gerçekle�tirilecek.

� Yazısı 10’da

Sorunlarla
yüzle�ip onlar�

sorun olmaktan
ç�kar�n�z. 
Kafan�z�

rahatlat�p
çevrenizdeki
güzelliklerin

fark�na var�n�z.

�nal AYDINO�LU
� Yazısı 8’de

Murat KATO�LU
� Yazısı 6’da

BELDE
OCAKBAŞI

Tel.: 0216 - 338 39 09

40 YILLIK
TECRÜBEM�ZLE...

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

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

‘AH 70’LER VAH 80’LER
NERDESIN 90'LAR’

Barış Manço unutulmadı… CKM’de ‘Hazal’ filmi özel gösterimi

Haydarpa�a
kompleksinin

gelece�ini asla
tek ba��na

de�il, yöreyle
beraber

tasarlamakta
zorunluluk

vard�r.

‘Fikirtepe ve Çevresi Uygulama
�mar Plan�’n�n uygulanmas�

a�amas�nda vatanda�lar, hangi firma ile
anla�ma yapacaklar� konusunda

problem ya�arken, “E�itim
Mahallesi’nde ‘tarihi höyük’ bulundu”

söylentileri de kafalar� kar��t�rd�.

Yakla�ık 1 yıl önce yasalla�an
plan ile ilgili vatanda�ların

sıkıntılar ya�adı�ını kaydeden
Fikirtepe Mahalle Muhtarı Halil

Erdo�an, 19 imar adasının bulundu�u
kendi mahallesinde sadece bir adada

vatanda�ların anla�ma sa�ladı�ını,
di�erlerinde ise sıkıntı ya�andı�ını
söyleyerek, �stanbul Büyük�ehir

Belediyesi ile Kadıköy 
Belediyesi’nden destek istedi. 

İÇSEL GÜCÜNÜZ

Süreyya İlmen’in 

�� Haberi 14. Sayfada

19 A�ustos 1908’de bir yaz gün ilk yolcularını a�ırlayan
Haydarpa�a Garı, 31 Ocak 2012’de karlı bir kı� günü son

yolcularına veda etti... Artık kimse Anadolu’dan Haydarpa�a'ya
trenle gelip ‘�stanbul’u yenemeyecek’ ya da ‘�stanbul’a yenilip’

memleketine dönemeyecek...

Kadıköy’de kapalı bir yol yok
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KADIKÖY’e
yadigârları…

�� Haberi 11. Sayfada

Fikirtepe’de işler yavaş
ilerliyor!
Fikirtepe’de işler yavaş
ilerliyor!
Fikirtepe’de işler yavaş
ilerliyor!
Fikirtepe’de işler yavaş
ilerliyor!
Fikirtepe’de işler yavaş
ilerliyor!
Fikirtepe’de işler yavaş
ilerliyor!

�� Haberi 8. Sayfada

Foto�raflar: M. Murat AYDIN

Zaman, her �eyin
ilac� oldu�u gibi

ayn� zamanda her
�eyi güzelle�tiriyor

mu acaba? 
Malûm “kel ölür
s�rma saçl�, kör

ölür badem gözlü
olur”. 

İstanbul’un kapısı
kapandı...

�stanbul’un tek opera salonu olan
Süreyya Operas�’ndan Yo�urtçu

Park�’na; Moda’y� sahile ba�layan
merdivenlerinden Üsküdar-Kad�köy

tramvaylar�na; Süreyyapa�a Plaj�’ndan
hastanesine kadar Anadolu yakas�n�n

birçok noktas�nda imzas� bulunan
Süreyya �lmen, 57 y�l önce 6 �ubat

günü ya�am�n� yitirmi�ti….‘ANTİENTELEKTÜEL’
BAKIŞLA HAYDARPAŞA

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

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

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

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

658 00 15

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

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

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

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

KADIKÖY BELEDİYESİ
GÖ NÜL LÜ MER KEZLERİ

Gönüllü E�itim Dan. Mrk. 346 57 57
Göztepe Gön. Evi: 346 87 87
Hasanpa�a Gön. Evi: 326 12 80
Rasimpa�a Gön. Evi: 414 67 15
Fikirtepe Gön. Evi: 551 04 07
Kriton Curi Parkı Gön.Evi: 416 41 34
Merdivenköy Gön.Evi: 478 37 12
Moda Gön. Evi: 346 85 18
Suadiye Gön. Evi: 445 60 59
Caddebostan Gön. Evi: 357 58 69
Feneryolu Gön. Evi: 567 45 32
Acıbadem Gön. Evi: 325 78 38
Bostancı Gön. Evi: 361 30 88
Sahrayıcedid Gön. Evi: 411 85 42
Fenerbahçe Gön. Evi: 414 12 11
Erenköy Gön. Evi: 302 71 83
Ko�uyolu Gön. Evi: 340 70 33
Osmana�a Gön.Evi: 450 69 90
Ko�uyolu Mah.Evi Gön.: 326 43 61
Müzik Gönüllüleri: 346 57 57
Tiyatro Gönüllüleri: 346 57 57
Zühtüpa�a Gönüllü Evi: 346 57 57

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

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

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

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

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

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

0216 337 95 25
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KA DI KÖY’DEN
● T� YAT RO
■ Van Gogh
Ti yat ro Ger çek’ten Ha kan Ger çek, bu se fer bir
res sa m�n ya �a m� n� ta �� yor sah ne ye. 
Sev mek ve ça l�� mak üze ri ne ku ru lu bir ha yat
hi kâ ye si, bir por tre… Van Gogh’un ya �am öy -
kü sü ne, a�k la r� na, res me ba� la y� �� na ve da ha
faz la s� na, atöl ye sin de çok ya k�n dan ta n�k ola -
cak s� n�z. Oyun, 3 �u bat Cu ma sa at 20.30’da
CKM’de. 
0216 367 25 68 
■ Marx’ın Dö nü �ü
Gen co Er kal bu tek ki �i lik oyu nun da, Karl
Marx’�n ha ya t�n da bir ge zin ti ye ç� ka r� yor iz le -
ye ni: Jenny ile yap t� �� ev li lik, Lon dra’ya sü rül -

me si, üç ço cu �u nun öl me si, za ma n�n po li tik
ça t�� ma la r�, �r lan da’n�n �n gil te re’ye kar �� di re ni -
�i, Av ru pa’da ki 1848 dev rim le ri, Ko mü nist Ha -
re ket, Pa ris Ko mü nü, ai le üye le ri, dos tu En -
gels, ra ki bi Ba ku nin. “Marx’�n Dö nü �ü”, 4 �u -
bat Cu mar te si gü nü sa at 20.30’da Ka d� köy
Be le di ye si Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi’nde. 
0216 367 25 68 
■ Cam
Ha ya t�n s�r r� ka d�n la er kek ara s�n da ki sa da kat -
te mi sak l� d�r? Yok sa ha ya t�n ken di si sa da ka -
te kar �� m� d�r? En tri ka, kin, a�k ve ih ti ras do lu
bir oyun. Cam, 3 �u bat Cu ma sa at 20.30’da
Koz ya ta �� Kül tür Mer ke zi’nde ve 10 �u bat
Cu ma gü nü sa at 20.30’da Cad de bos tan Kül -
tür Mer ke zi’nde iz le ne bi lir. 
■ Ölü mü ne
Ken ter Ti yat ro su, ye ni oyun la r� “Ölü mü ne” ile
Ka d� köy Be le di ye si Cad de bos tan Kül tür Mer -
ke zi sah ne sin de! Moi ra Buf fi ni’nin yaz d� �� oyu -
nu Meh met Bir ki ye yö ne ti yor. �h ti lal için K� z�l
Or du’ya ka t�l m�� genç bir ya za r�n, Sta lin dö ne -
min de u� ra d� �� ha yal k� r�k l� �� n� an la tan oyun
gro tesk bir ka ra ko me di, hat ta fars. “Ölü mü -
ne”, 5 �u bat Pa zar gü nü 16.00’da CKM’de. 
■ �yi Gün de Kö tü Gün de
Ali Poy ra zo� lu ile Nil gün Bel gün’ün oy na d� ��
oyun, a� k�n ma te ma ti �i üs tü ne dü �ün dü rü yor.
“�yi Gün de Kö tü Gün de”, 5 �u bat Pa zar
18.00’de Ka d� köy Be le di ye si Koz ya ta �� Kül tür
Mer ke zi ve 9 �u bat Per �em be 20.30’da Cad -
de bos tan Kül tür Mer ke zi’nde iz le ne bi lir. 
■ A�k Ko ku su
Ce mal Hü nal, Akas ya As�l türk men ve Onur
�e nay’�n rol le ri pay la� t� �� oyun, ku ral lar la do lu
ha ya t� m�z da na s�l ya �a ya bi le ce �i mi zi, ha ya t�n
ka ç� n�l maz l� �� n� an la t� yor. Üç ka rak te rin ya -
�am la r� n� ke si� ti ren ro man tik ko me di k� va m�n -
da ki “A�k Ko ku su”, 11 �u bat Cu mar te si
20.30’da Ka d� köy Be le di ye si CKM’de. 
■ Ben Bü yü yün ce �n san Olu cam
Tun cay Özi nel; Ze ki Mü ren, Be di a Mu va hit,
C.Re �it Rey, �b ra him Tat l� ses gi bi s� ra d� �� in -
san lar la olan ko mik an� la r� n� an la t� yor. Oyun,
�u bat ay� bo yun ca her Pa zar sa at 15.30’da
Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi’nde gö rü le bi lir. 
■ Üs tü Kal sın
Ce mal Sü re ya’n�n �i ir le rin den ve ba z� düz ya z�
me tin le rin den olu �an, mü zi �in �i ir le re e� lik et -
ti �i bir gös te ri de Ha kan Ger çek ve Til be Sa lim
rol al� yor, mü zik ler se Cen giz Onu ral ve Bo ra
Ebe o� lu’ndan olu �an Ari a’ya ait. Sim ge ler ve
ça� r� ��m lar la dü zen len mi� sah ne at mos fe rin -
de sa nat ç� la r� m�z �ai rin bü yü le yi ci �i ir le ri ne ha -
yat ve ri yor. Tek per de lik gös te ri “Üs tü Kal s�n”,

10 �u bat Cu ma sa at 20.30’da Ka d� köy Be le -
di ye si CKM sah ne sin de. 
■ 3.Tür den Ya kın �li� ki ler 
Ti yat ro E.S.E.K, Türk ti yat ro su nu dün ya n�n ilk
de vam oyu nu (se qu el) 3. Tür den Ya k�n �li� ki ler
2’yi yap m�� t�. Ve �im di, bun dan 10 se ne son -
ra ba �a dö nü yor ve 3. Tür den
Ya k�n �li� ki ler’in ön ce si ne, ya ra t�m sü re ci ne gi -
di yor. Oyun, 8 �u bat Çar �am ba 20.30’da Ka -
d� köy Be le di ye si Koz ya ta �� Kül tür Mer ke -
zi’nde iz le ne bi lir.
■ Mü na se bet siz
Önem li bir i� için bir ote le yer le� se niz ve yan
oda da ki mü� te ri in ti har gi ri �i min de bu lun sa,
ken di i�i ni zi bi ran ön ce bi ti rip otel den ay r�l mak
zo run da ol du �u nuz için yar d�m eli ni zi uzat sa -
n�z, so nun da da ha ya t� n� kur tar d� �� n�z ki �i si zin
ha ya t� n� z� ka rart sa... Ne ya par d� n�z?
Don ki �ot Ti yat ro’nun sah ne ye koy du �u “Mü -
na se bet siz”, 7 �u bat Sa l� gü nü sa at 20.30’da
Koz ya ta �� Kül tür Mer ke zi’nde. 
■ Ba sit Bir Ev Ka za sı
“Ba sit Bir Ev Ka za s�” oyu nun da Gü nay Ka ra -
ca o� lu’nun can lan d�r d� �� “Son gül” ka rak te ri
her ka d� n�n gün lük ya �a m�n da za man za man
ak l�n dan ge çen le re, dü� le ri ne, is tek le ri ne da ir
di le ge ti re me dik le ri ni ce sur ca di le ge ti ri yor.
Oyun, 9 �u bat Per �em be 20.30’da Koz ya ta ��
Kül tür Mer ke zi’nde iz le ne bi lir. 
■ Si nek Ka dar Ko cam Ol sun, Ba �ım da Bu -
lun sun
Ha ti ce Mer yem’in ka d�n er kek ili� ki le ri ne fark l�
bir bo yut ge ti ren ve ya y�n lan d� �� za man çok
ses ge ti ren “Si nek Ka dar Ko cam Ol sun Ba -
��m da Bu lun sun” ad l� ro ma n� Ti yat ro Ka re ta -
ra f�n dan sah ne ye ta ��n d�. Mü zik li oyun da ka -
d�n la r�n gö zün den bir ay ya ��n, bir tor na c� n�n,
bir cü ce nin, bir ma ran go zun, bir ava re nin, bir
�ai rin, ya� l� bir ada m�n, bir genç ada m�n, bir
saz a�� �� n�n ka r� s� ol ma n�n öy kü le ri mi zah do -
lu bir dil le can lan d� r� l� yor.
Oyun 12 �u bat Pa zar 18.00’de Koz ya ta �� Kül -
tür Mer ke zi’nde. 
■ Sa va� tan Ba rı� tan
Bi zim Ti yat ro, ku ru lu �u nun 31. y� l�n da, Sa va� -
tan Ba r�� tan ad l� mü zik li oyu nu sah ne li yor. Bir
grup ay d�n-sa nat ç�, te le viz yon için bir di zi ha -
z�r la mak ta d�r lar. Ne ki ha z�r la d�k la r� bö lüm le ri
han gi ka na la gö tür se ler il gi gör me mek te, da -
ha s� d�� lan mak ta d�r lar. Çün kü di zi ler ha lin de
ya y�n lan ma s� is te nen ko nu nun içe ri �i ve ele
al� n�� bi çi mi in san la r� (med ya y�) ra hat s�z et -
mek te dir.  Za fer Di per’e oyun da ve mü zis yen
Ha luk Çe tin e� lik edi yor. “Sa va� tan Ba r�� tan”,
3, 11, 17, 25 �u bat 20.30’da Ka d� köy Be le di -
ye si Ba r�� Man ço Kül tür Mer ke zi’nde. 
■ Ko ca sı nı Pi �i ren Ka dın
Ti yat ro 3’ün sah ne ye koy du �u “Ko ca s� n� Pi �i -
ren Ka d�n”, 6 ve 20 �u bat’ta sa at 20.30’da
Ba r�� Man ço Kül tür Mer ke zi’nde iz le ne bi lir. 
■ Se lam Sa na Sha kes pe are
Ti yat ro Bo �a zi çi, Se lam Sa na Sha kes pe are
oyu nun da, Wil li am Sha kes pe are’in ha ya t�y la
bil gi li bir çok so ru ya ce vap ar� yor. Oyun, 7 �u -
bat Sa l� gü nü 20.30’da Ba r�� Man ço Kül tür
Mer ke zi’nde. 
■ �ıp sev di
Hü se yin Rah mi Gür p� nar’�n ya �a d� �� �s tan -
bul’unu an lat t� �� oyu nu Enis Fos fo ro� lu 15 ki -
�i lik bir kad roy la sah ne li yor. “��p sev di”, 3, 11,
17, 25 �u bat gün le ri sa at 20.30’da Ka d� köy
Be le di ye si Ha lis Kurt ça Kül tür Mer ke zi’nde iz -
le ne bi lir. 
■ Va si yet
Ti yat ro Ko med ya’�n sah ne ye koy du �u oyu nu
Mu rat Ak gün ya z�p yö net ti. 16 ya� ve üs tü se -
yir ci ye hi tap eden oyun iki er kek kar de� ara -
s�n da ya �a nan la r� ko nu edi ni yor. “Va si yet”, 9
ve 23 �u bat’ta Ha lis Kurt ça Kül tür Mer ke -
zi’nde. 

● F�LM GÖSTER�M�
■ Ha zal
1979 y� l�n da, se nar yo su nu Ali Öz gen türk ve
Onat Kut lar’�n yaz d� ��, Ali Öz gen türk’ün yö net -
men li �i ni yap t� �� ulus la ra ra s� pek çok ödü le
sa hip olan film; Do �u Ana do lu’nun bir kö yün -
de, on iki ya ��n da ki bir a�a ço cu �u ve gö rü cü
usu lüy le ev len dik ten son ra mut lu ola ma yan
Ha zal ile ya p� us ta s� Emin’in ya sak a�k öy kü -
sü nü an la t�r. Fil min gös te ri mi nin ar d�n dan
ger çek le �e cek söy le �i de fil min yö net me ni ve
se na ris ti Ali Öz gen türk, oyun cu lar; Tür kan
�o ray, Ta lat Bu lut, Me ral Çe tin ka ya, Ha run
Ye �il yurt, fil min ya p�m c� s� Ab dur rah man Kes -
ki ner, fil min mü zik le ri ni ya pan Arif Sa�, re ji
eki bi �a hin Gök, Sa lih Ecer, Ley la Özalp, Ali -
ye Gö ren iz le yi ci ler le bu lu �a cak. Söy le �i nin
mo de ra tör lü �ü nü si ne ma ele� tir me ni ve

ya zar Atil la Dor say ya pa cak. Ka d� köy Be le di -
ye si CKM’de, 4 �u bat Cu mar te si sa at
14.00’te ger çek le �e cek bu özel gös te ri me
tüm sa nat se ver ler da vet li.

● SÖYLE�� VE �MZA
■ Ga ze te ci-ya zar Ali Sir men
Ali Sir men, “Arap Ba ha r� ve Ör nek Mo del: Ke -
ma lizm mi, Tay yi bizm mi?” ba� l�k l� söy le �i siy -
le, 04 �u bat Cu mar te si sa at 15.00’te Ta rih çi
Ki ta be vi’nde okur la r�y la bu lu �u yor. 
■ Ga ze te ci-ya zar Cü neyt Ül se ver 
Ga ze te ci-ya zar Cü neyt Ül se ver, son ro ma n�
“Az ra il Ay na s�”nda Ame ri ka’dan Tür ki ye’ye
uza nan se ri ci na yet ler, par ça lan m�� ka d�n be -
den le ri, ka ti lin pe �in de üç ko mi ser ve on la ra
yar d�m c� ol ma ya ça l� �an bir psi ki yat r� an la t� -
yor. Ül se ver, Ka d� köy Be le di ye si Sa nat Kü tüp -
ha ne si’nin ko nu �u ola rak ka t� la ca �� söy le �i de
oku ra tu zak lar ku ran po li si ye-ge ri lim ro ma n�
ile oku yu cu lar la bu lu �a cak. Cü neyt Ül se ver
söy le �i si 11 �u bat Cu mar te si sa at 15.00’te
CKM’de. 

● DANS
■ Ler na Ba bik yan / Dans Per for mans ve
Dans Fil mi Gös te ri mi
Gi tar ca fe, �u bat ay�n da da yi ne bir bi rin den
de �er li bir çok mü zis ye ni sah ne sin de a��r la -
ma ya de vam edi yor. �u bat ay� n�n ilk et kin li �i 3
�u bat Cu ma sa at 21.00’de Ler na Ba bik yan’�n
dans per for man s� ve dans film gös te ri mi. Ko -
nu �ur ken ve su sar ken ken di söy le dik le ri/ söy -
le ye me dik le ri ara s� na s� k�� m�� iki ka rak te rin
ya k�n la� ma, uzak la� ma ve çö zül me sü reç le ri -
ne da ir bir gös te rim. Ap ha tos ya p� iti ba ri ile in -
te rak tif ba� la yan so lo bir per for mans t�r. S� n�f -
la mak ge re kir se dans ve ti yat ro di sip lin le rin -
den bes le ne rek ha z�r lan m�� ça� da� dans ve
per for mans gös te ri si dir.
0530 877 65 11

● KONSER
■ Zey nep Üç ba �a ran Pi ya no
Sü rey ya Ope ra s� kon se ri için At lan tik’i a��p
ge len sa nat ç� lar dan bi ri de Zey nep Üç ba �a -
ran. Bu da pe� te’de ki Liszt Aka de mi si’nde e�i -
tim gör mü� olan Üç ba -
�a ran, çok iyi bir Liszt
yo rum cu su ol du �u nu
al d� �� ödül ler le ka n�t la -
m�� bir vir tü öz. Mo -
zart’�n eser le rin den olu -
�an dört, Liszt’i yo rum -
la d� �� iki CD’si bu lu nan
sa nat ç�, 6 �u bat Pa zar -
te si ak �a m� Ka d� köy
Be le di ye si Sü rey ya
Ope ra s�’n�n ko nu �u
olu yor. Kon ze rin ba� la -
ma saa ti 20.00. 
■ Ca sa li Qu ar tet
Ti yat ro sa nat ç� s� bir ai -
le nin ye ti� tir di �i �tal yan
mü zis yen Mer ce des
Ca sa li ile Yi �it Öza ta -
lay’�n kur du �u Ca sa li Qu ar tet, Gi tar ca fe’de bir
kon ser ve re cek. Kon ser, 4 �u bat Cu mar te si
sa at 21.00’de ba� l� yor.  
0530 877 65 11
■ Fa tih Er koç’tan Akus tik Tri o
Bu gü ne ka dar im za at t� �� mü zik ça l�� ma la r�y la
ba �a r� s� Tür ki ye s� n�r la r� n� a��p dün ya da yan k�

bu lan Fa tih Er koç, Koz ya ta �� Kül tür Mer ke -
zi’nde ki kon se rin de din le yi ci le ri ni ke yif li bir sa -
nat yol cu lu �u na ç� ka ra cak. Pop tan ala tur ka -
ya, tür kü den ca za ka dar mü zik dün ya s�n da iz
b� ra kan seç kin eser le re pi ya no suy la ha yat ve -
re cek Er koç’a; akus tik gi tar da Er kan Kenç,
akus tik bas gi tar da ise Ha kan Sü er san e� lik
ede cek. Kon ser, 4 �u bat Cu mar te si sa at
20.00’de!
■ Ka dı köy Be le di ye si Halk Mü zi �i Ko ro su
Ka d� köy Be le di ye si Halk Mü zi �i Ko ro su, �TÜ
Dev let Kon ser va tu ar� Halk Mü zi �i Ana bi lim
Da l� Ba� ka n� Ta� k�n Do �a n� ��k �ef li �in de 8
�u bat Çar �am ba sa at 20:30’da Ka d� köy Be -
le di ye si Ev len dir me Sa lo nu'nda  Halk Mü zi �i
Kon se ri ve ri yor. Kon se re tüm Ka d� köy lü ler
da vet li!
■ Tay lan Er ler Jazz Qu ar tet
Tay lan Er ler Jazz Qu ar tet kon se ri, 10 �u bat
Cu ma sa at 20.00’de Ka d� köy Be le di ye si Koz -

ya at �� Kül tür Mer ke zi’nde ger çek le �i yor. 
■ Say gun Ar pa lı Grup
40 y�l l�k sa nat ya �a m�n da, Tür ki ye’nin ve dün -
ya n�n en önem li mü zis yen le riy le bir lik te ça l� -
�an Say gun Ar pa l�, mü zi kal bi ri ki mi ni bes te ve
dü zen le me le rin den olu �an “Mer ha ba” ve
“Sah ne I��k la r�” isim li iki so lo al bü mün de top -
la d�. Ar pa l�, al büm le rin de ya �a d� �� m�z top rak -
la r�n me lo dik zen gin li �i ni, dün ya mü zik le ri ile
har man l� yor. Say gun Ar pa l� Grup’un kon se ri
11 �u bat Cu mar te si 20.30’da
Ka d� köy Be le di ye si Cad de -
bos tan Kül tür Mer ke zi’nde. 

● SERG�
■ Te ma tik Pul Ser gi si
Ka d� köy Be le di ye si Koz ya ta ��
Kül tür Mer ke zi ve Tür ki ye Fi la -
te li Der ne �i’nin bir lik te ha z�r la -
d� �� Te ma tik Pul Ser gi si, 2 �u -
bat Per �em be gü nü KKM Sa -
nat Ga le ri si A Sa lo nu’nda aç� l� -
yor. 16 �u bat’a ka dar gö rü le bi -
le cek ser gi kap sa m�n da ga le ri -
ye ku ru la cak Sev gi Pos ta ne le ri, zi ya ret çi le rin

ya za ca �� di lek ya da me saj la r� üc -
ret siz ola rak sev dik le ri ne ula� t� ra -
cak.
■ Bir Ana do lu Ef sa ne si Tro ya
Ser gi si
Ge nel Sa nat Yö net men li �i ni Mus -
ta fa Er do �an’�n yap t� ��, kos tüm le -
ri ni Ser dar Ba� bu�’un ta sar la d� ��
Tro ya Ser gi si, kos tüm le ri, fo to� raf -
la r� ve Dev Tro ya At�y la ECE Tür ki -
ye Pro je Yö ne ti mi A.� ta ra f�n dan
yö ne ti len Car re fo ur SA Mal te pe
Park Al�� ve ri� Mer ke zi’nde zi ya ret -
çi le riy le bu lu �u yor. Da ha ön ce
Tür ki ye’nin fark l� il le rin de ser gi le -
nen bu pro je �s tan bul’da ilk kez
Car re fo ur SA Mal te pe Park Al�� ve -
ri� Mer ke zin de ser gi le ne cek.

Tür ki ye ve dün ya da ayak ta al k�� la nan, her
gös te ril di �i ül ke de bü yük be �e ni top la yan ‘Bir
Ana do lu Ef sa ne si ‘Tro ya’, Car re fo ur SA Mal te -
pe Park Al�� ve ri� Mer ke zi’nde 01-19 �u bat
2012 ta rih le ri ara s�n da gö rü le bi lir.
■ Tu� rul Çut say Re sim Ser gi si
“Renk-Do ku” an la y� �� n�n 90’l� y�l lar dan gü nü -
mü ze �s rar l� uy gu la y� c� la r�n dan Tu� rul Çut say,
21 ya� l� bo ya, 6 pas tel bo ya ça l�� ma s�y la
“Yüz geç mi�”  ba� l� �� al t�n da Ka d� köy Fa s�l
Res ta urant’ta  iz le yi ciy le  yüz le �i yor. Ge lin cik -
ler den at la ra, ti ner ci ço cuk lar dan çöp-kâ ��t
top la yan la ra dek, ha ya t�n o çok renk li öz ne ve
nes ne le ri ni gün de mi ne ta �� ma y� sür dü rü yor.
Fa s�l Res ta urant’ta ki ser gi 11.00-23.00 ara s�
gö rü le bi lir.
0216 347 80 00
■ El Na kı �ı Ser gi si
Üç El Sa na te vi’nden Ha ti ce Öz kul, Ber rin Gö -
nenç ve Si bel Al per’in El Na k� �� Ser gi si, 3-15
�u bat ara s� Bü yük Ku lüp’te gö rü le bi lir. 
■ �i ir ler, �ar kı lar, Tür kü ler ve 
Öy kü ler Fo to� raf Ser gi si 
1-10 �u bat ta rih le ri ara s�n da Ka d� köy Be le di -
ye si CKM’de gö rü le bi le cek ser gi, �i ir ler, �ar k� -
lar, tür kü ler ve öy kü ler de ki duy gu la r� gör sel
ola rak an la ta rak, ha ya ta da ir bir �ey ler söy le -
ye bil mek ama c�y la yo la ç�k t�. 

● FOTO�RAF GÖSTER�S�
■ Ni ko Gui do - Myam mar 

Ni ko Gui do, 7 �u bat Sa l� ak �a m� Pho to World
Fo to� raf Mer ke zi'nin ko nu �u ola cak. Gui do,
Myam mar ad l� fo to� raf gös te ri si ve söy le �i sin -
de, Myam mar’da çek mi� ol du �u fo to� raf lar la
al t�n top rak la r�n bü tün gi ze mi ni yan s�t ma y�
amaç l� yor. Ni ko Gui do, bu pro je sin de özel lik le
tu ris tik ol ma yan yer ler de çe kim ler yap t�. Her -
ke sin gi re me di �i ma nas t�r la ra gi re rek ke �i� le ri
gün de lik hal le riy le fo to� raf la d�. Myam mar ön -
ce sin de Ni ko Gui do, dep rem son ra s�n da çek -

mi� ol du �u Hai ti fo to� raf la r�y la ba �a r� l� bir bel -
ge sel fo to� raf ça l�� ma s� na da ha im za at m�� t�.
Et kin li �in ba� la ma saa ti 19.30. 
0216 418 19 76 - 0216 418 01 74

● ÇOCUK
■ �i rin ler
5 Ta� Ço cuk Ti yat ro su, kü çük ma vi dost la r� -
m�z “�i rin ler”i sah ne ye ta �� yor. Kla sik �i rin ler
ka rak ter le riy le olu� tu ru lan oyun da; yar d�m la� -
ma n�n öne mi, te miz lik al�� kan l�k la r� gi bi bir çok
me saj e� len ce li bir dil le i� le ni yor. “�i rin ler”, 4
�u bat Cu mar te si gü nü 12.00 ve 14.00’te Ka -
d� köy Be le di ye si Koz ya ta �� Kül tür Mer ke -
zi’nde iz le ne bi lir.
■ Mo del Uçak Ya pım Atöl ye si
�s tan bul Oyun cak Mü ze si’nde atöl ye ça l�� ma -
la r� de vam edi yor. Gül te kin Ka lay ta ra f�n dan
ger çek le �e cek bu atöl ye ça l�� ma s�n da da ön -
ce den ha z�r lan m�� uçak kit le ri ni bir ara ya ge ti -
ren ço cuk lar ken di ma ket uçak la r� n� ya pa cak.
Mo del Uçak Ya p�m Atöl ye si, 5 �u bat Pa zar
sa at 12.00-13.00 ara s� 6-14 ya� gru bu na aç�k. 
0216 359 45 50 – 51 
■ Ah �ap Oyun cak Atöl ye si
Oyun cak ta sa r�m c� s� O�uz ve Za fer, ço cuk lar -
la bir lik te ah �ap tan oyun cak ya pa cak lar. Ça -
l�� ma bi ti min de her ço cuk ken di ne bir oyun -
cak üret mi� ola cak. Ko za Ço cuk Ki tap l� -
��’nda ki atöl ye ça l�� ma s� 5 ve 19 �u bat Pa zar
gün le ri 16.30-17.30 ara s�n da ger çek le �e cek. 
0216 550 23 00

KA DI KÖY DI�INDAN
● SERG�
■ Van Gog hA li ve Ser gi si 
Tür ki ye ilaç sek tö rü nün önem li tem sil ci le rin -
den Ab di �b ra him, 100’ün cü ku ru lu� y�l dö nü -
mü nü, dün ya n�n en bü yük res sam la r�n dan bi -
ri ola rak ka bul edi len Van Gogh’un eser le ri ni
bu gü ne ka dar hiç de ne yim len me mi� yep ye ni
bir for mat ta su nan et ki le yi ci bir ser giy le kut lu -
yor. 10 �u bat-15 Ma y�s ta rih le ri ara s�n da �s -
tan bul Ka ra köy An tre po 3’te, sa nat se ver ler le
bu lu �a cak olan ser gi de, Vin cent Van Gogh’un
en ün lü eser le ri, iz le yi ci yi ���k, renk ve ses sen -
fo ni si nin içi ne ala cak.
0212 272 93 13  
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● Haz›rlayan: Semra ÇELEB�

�L KO KUL DA bi ze söy le nen 5 du yu
or ga n� m�z var d�r iken, bu gün bir çok du yu -
ya sa hip ol du �u mu zu ke� fe de bi li yo ruz.
Bi ri miz “ben bu nun ola ca �� n� his set mi� -
tim” di ye rek bu na 6. his
di yor, bir di �e ri bu his le rin
öte sin de za man ve me -
kân dan ba ��m s�z dü� le ri -
ni or ta ya ko ya cak bir
ba� ka du yu su ile ha ya ta
ba� la n� yor, öte ki si du yu -
la r�y la al ter na tif te ra pi yol -
la r� n� ya �am da uy gu lu yor.

Za ma n�n, bu den li et -
ki le di �i de �i �im le re ra� men, ha ya t�n ger -

çek ve bi lin dik bo yut la r� yi ne
de ha li ha z�r da en be lir gin ba� -
l�k la r� olu� tu ru yor. Du yu la r� n�z -
dan bi ri si ile ya �a d� �� n�z ya da
ai le için de bi ri si nin ya �a d� ��
so run tüm ha ya t� m� z�n yö nü nü
de �i� ti re bi li yor. Duy ma ve i�it -
me ile il gi li en gel ler  bu ba� l�k -
la r�n en ön de ge len le rin den
iki si...

Bu gün gör me en ge li ko nu -
sun da sos yal ta sa r�m dan bah se de ce �im. 

Gi ri �im, gör me en ge li nin do �u� tan ol -
ma s�, k�s mi ol ma s� ya da be lir li bir sü reç te
ar ta rak ya �a ma da hil ol ma s� ko nu la r� n�
ço cuk luk tan ba� la ya rak in ce li yor, ad�
“Blind Chil dren’s Re so ur ce Cen ter”
(BCRS)-Gör me En gel li Ço cuk la r�n Kay -
nak Mer ke zi. Bu ra s� New Jer sey Gör me

En gel li Ço cuk la r�n Ai le le -
ri’nin in ter net si te si, an cak
bu si te, Ulu sal Gör me En -
gel li ler Fe de ras yo nu’na
(ABD) ve Ulu sal Gör me En -
gel li Ai le ler Or ga ni zas yo -
nu’na (ABD) do� ru dan ba� l�
ola rak fa ali yet gös te ri yor.

Olu �um gör me en gel li
ço cuk la ra men tor olu yor ve rol mo del ça -
l�� ma la r� ya p� yor, 50.000’in üze rin de gör -

me en gel li ye ulus için de hiz -
met ve ri yor, bin ler ce ai le ve
ö� ret men ile kay nak bo yu -
tun da ile ti �im de ka la rak bil gi
ak ta r� yor, ye ni tek no lo ji le rin
ke si� ti �i bran� la r� bir bir le riy le
bu lu� tu ru yor, e�i ti min se si
olu yor, e�i tim ser vis le ri hak -
k�n da kar �� la� t�r ma l� ça l�� -
ma la r� göz lem le me im ka n�

su nu yor ve ge rek li du rum lar da
kol lek tif ha re ket et me bi lin ci ko nu sun da
ça l� �� yor.

Si te yi  zi ya ret eden ai le ler ve ö� ret -
men ler, gör me en gel li ço cuk lar için ge li -
�im ve e�i tim ba� l�k la r� hak k�n da bil gi ler
edi ne bi li yor lar. Gi ri �i min ama c� umut ver -
mek, bir il han kay na �� ol mak, des tek bul -
mak ve sa� la mak son ola rak da ko nu lar -
la il gi li pra tik bil gi le rin i� lev sel �e kil de su -
nul ma s� na ara c� ol mak.

1991 y� l�n da or ga ni ze olan BCRS’nin
i� let ti �i ba z� ça l�� ma ba� l�k la r� n� �öy le de
özet le mek müm kün;

• Gör me en gel li ler ve ye te nek le ri için
po zi tif bir yak la ��m or ta ya koy mak,

• Ma ne vi des te �i, e�i tim ve ai le des te -
�i kap sa m�n da yü rüt mek,

• Gör me En gel li ler e�i tim ve ge li �im
ba� l�k la r�n da bil gi ve kay nak gös ter mek,

• Di �er gör me en gel li ai le ler le ve gör -
me en gel li ye ti� kin ler le, ile ti �im a�� kur -
mak,

• Ha ber bül ten le ri ile bil gi ve an la �� la -
bi lir tav si ye ler sun mak,

• Se mi ner ler ile gör me en gel li le rin
sos yal ye te nek le ri ni ge li� ti ri ci ça l�� ma la r�
or ta ya koy mak ve ko nu ya ara c� ol mak,

• “�m kan lar Lis te si” ile kay nak bil gi le ri
ve ekip man la r� n� ka mu oyu na sun mak,

• Sos yal ve e�it sel fa ali yet ler or ga ni ze
et mek,

• Ül ke ge ne lin de hü kü met nez nin de
ça l�� ma lar da gör me en gel li le rin se si ol -
mak.

Si tede  birçok alt ba� l� ��n s� ra la n� �� n�
dik kat li ce in ce le -
mek ge re ki yor, zi ra
Ame ri kan sis te mi ile
olu� tu ru lan bu tip
por tal la r� dik kat li ce
oku mak ve oku du -
�u mu zu da san ki
ku rum sal fir ma yö -
ne tir gi bi sis tem li
�e kil de ha ya t� n�z da
yö net mek esas. Bu
se bep le re sim ler -
den çok ya z� la r�n
içe rik le ri ne özen

gös te ril di �i ni far k e de bi li yor su nuz.
Bül ten bö lü mü ne üye olan ai le le rin, bu

bül ten le ri dü zen li ta kip et me le ri, ö� ren dik -
le ri bil gi le ri i� lev sel kul lan ma la r� ve ak tar -
ma la r� çok de �er li. Bu nun bir di �er et ki si
ö� ren dik le ri sa ye sin de Tür ki ye’de ki ku -
rum lar da ol ma s� ge rek li ge li� me le ri ya da
bu ra da ki ek sik lik le ri fark ede bi le cek ler.  

Si te de de tay l� ola rak gör me en gel li
ço cuk lar la ne tür oyun la r� na s�l oy na ya bi -
le ce �i ni zi, on lar la na s�l spor ya p� la bi le ce -
�i ni zi, se ya hat ve gün cel ya �am da ilk
ad�m la r�n at� l�r ken i� let me niz ge re ken
ba� l�k la r� bu la bi lir si niz.

Gör me en gel li kav ra m� ile ço cuk la r�n -
da kar �� la �an ai le le rin ya �a d�k la r� n� an la -

mak, bu en ge le sa hip ol ma -
yan ai le ler için ne ka dar fark -
l�y sa, ay n� �e kil de kar �� ta raf
için de bu ba� l�k çok fark l�.
An cak bu por tal da �öy le bir
ar t� var, olu �u mun bir ba ca ��
gör me en gel li ai le ler or ga ni -
zas yo nu, di �er ba ca �� fe de -
ras yon, ha liy le iki yö nü de
bir le� ti ren bir ya p� kar �� m� za
ç� k� yor. 

Bu ya p� y� de �er len dir mek
ise si ze ka l� yor...

www.blind chil dren.org

ÇOCUKLAR
GÖRMEDİĞİNDE...

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

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

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

SOSYAL
TASARIM
GÜNCESİ

Marx’ın Dö nü �ü

Mer ce des Ca sa li 

Bir Ana do lu Ef sa ne si Tro ya Ser gi si

Ni ko Gui do - Myam mar 

Zey nep Üç ba �a ran 

Van Gog hA li ve Ser gi si
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Tür ki ye Ec za c� lar Bir li �i’ne ba� l� 54
ec za c� oda s� n�n ça� r� s�y la bin ler ce ec -
za c� ve tek ni ker 29 Ocak Pa zar gü nü

Ka d� köy’de bu lu� tu. Hay dar pa �a GA -
TA’n�n önün de birara ya ge len bin ler ce ec -
za c�, “Y� k� ma Dur De”, “Ec za c� lar hak la r� n�
ko ru yan pro to kol is ti yor”, “Mu aye ne üc re ti,
fark ve kat k� pa y� na son”, “Ec za c� lar en kaz
al t�n da”, “Sa� l�k ta özel le� tir me ye ha y�r” ya -
z� l� pan kart ve dö viz ler ta �� d�, slo gan la r�n
ya n� s� ra dü dük ve vu vu ze la çal d�. 
� ‘SA� LIK TA DÖ NÜ �ÜM MA SA LI’

Ka d� köy �s ke le Mey da n�’nda ki mi ting -
de söz alan �s tan bul Ec za c� Oda s� Ba� ka n�
Se mih Gün gör, hü kü me tin “sa� l�k ta dö nü -
�üm” ad� n� ver di �i sa� l�k po li ti ka s� n�n bir
“ma sal” ol du �u nu söy le di, “Ma sa la ba� lar -
ken bi ze, ‘Ec za ne le ri ni zi si gor ta l� has ta la ra
aç t�k, si ze tril yon lar ca kay nak ak ta r� yo ruz.
Has ta la r� m� za ise �u nu söy le di ler: ‘Ar t�k
ilaç kuy ruk la r�n da bek le me ye cek si niz, en
ya k�n ec za ne ye gi dip ila c� n� z� ala cak s� n�z.
Ama tüm bun la r�n ma sal ol du �u k� sa sü re de
or ta ya ç�k t�” di ye ko nu� tu. Ku ru lan �laç ve

T�b bi Ci haz Ku ru mu’nun ar d�n dan �laç ve
Ec za c� l�k Ge nel Mü dür lü �ü’nün tas fi ye
edil di �i ni ha t�r la tan Gün gör, �öy le ko nu� tu:
“Ar t�k ilaç la il gi li bü tün dü zen le me ler, için -
de ‘ec za c�’n�n ad� n�n da hi geç me di �i bu ku -
rum ta ra f�n dan ya p� la cak. �laç üze rin de ki
dev let so rum lu lu �u kal d� r�l d�. Bu so rum lu -
luk �ir ket le rin ba ��� la r�y la ge lir el de ede cek
bir ku ru ma ve ril di.” 

Gün gör, Sa� l�k Mes lek Ku ru lu ile mes -
lek ör güt le ri nin yet ki le ri nin de or ta dan kal -
d� r�l d� �� na dik kat çe ke rek, “Üç ay ön ce ç� -
ka r� lan �laç Fi yat Ka rar na me si ve Sa� l�k

Uy gu la ma Teb li �i ile ec za ne le ri miz de ta ri -
hin en a��r eko no mik y� k� m� ya ra t�l d�” di ye
ko nu� tu. Mu aye ne üc ret le ri ve ka t� l�m pay -
la r� n�n yük sek oran da ar t� r�l d� �� n� be lir ten
Gün gör, “Ar t�k has ta dan re çe te de ki ilaç
mik ta r� ka dar pa ra al� na cak. Üs te lik bu pa ra -
y� 10 ka t� na ka dar ar t�r ma yet ki si Sos yal
Gü ven lik Ku ru mu’na ve ril di” de di.

�s tan bul Ec za c� Oda s� Ba� ka n� Gün gör,
Sos yal Gü ven lik Ku ru mu ile Türk Ec za c� la -
r� Bir li �i ara s�n da sü ren ye ni ilaç al�m pro to -
ko lü gö rü� me le rin de ken di le ri ne “ye ni kö le -
lik söz le� me si”nin da ya t�l d� �� n� vur gu la ya -
rak �u �e kil de ko nu� tu: “Mes le ki onu ru mu -
zu ayak lar al t� na alan �art lar önü mü ze ko nu -
lu yor. Sa� l�k hak k� m� z�n bu ma sal lar la eli -
miz den al�n ma s� na izin ver me ye ce �iz. En
te mel hak k� m� z�, sa� l�k hak k� m� z� is ti yo ruz.
Ec za c� y�z, mes lek hak k� m� z� is ti yo ruz. Ec -
za ne le ri mi zin u� ra d� �� ka y�p la r�n kar �� lan -
ma s� n� is ti yo ruz. 6197 sa y� s� ya sa tas la �� n�n
bir an ön ce ya sa la� ma s� n� is ti yo ruz. Ya �a -
mak ve ya �at mak is ti yo ruz.”

Se mih Gün gör’ün ar d�n dan Kas ta mo nu,
Bur sa ve Trab zon oda ba� ka nlar� söz al d�.
Mi ting, Grup Ha ya li’nin mü zik din le ti si ile
so na er di.

Öte yandan 1 �ubat itibariyle ilaç al�m
protokolünün anla�mayla sonuçland���
aç�kland�. 

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

33 - 9 �UBAT 2012HABER

0 532 522 13 28

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
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Fo to� raf lar:
ET HA

li ye ti ve olay la ra an�n da mü da ha le et me im -
kâ n� art t� r�l d�. �l çe mi zin he men he men bir -
çok ma hal le, cad de ve so ka ��n da 24 sa at
bo yun ca GPS sis te mi do na n�m l� araç la ra
sa hip ekip ler ru tin ge zi ci kon trol le ri ni ya p� -
yor. Bu sis tem sa ye sin de Ka d� köy Em ni ye -
ti ne ba� l� po lis ekip le ri olay la ra an�n da mü -
da ha le ede bil me im kâ n� na sa hip olu yor.
Suç ve suç luy la mü ca de le 24 sa at et kin �e -
kil de sür dü rülüyor. Ay r� ca po li se du yu lan
gü ve ni sor gu la yan bir an ket ça l�� ma s� yap -
t�k. Gü ve nin art t� �� tes pit edil di, oran yüz de
75 ç�k t�. Mad de ba ��m l� s� olan ço cuk la r�
kur tar mak için de sos yal pro je le ri ha ya ta
ge çir dik. On lar için Ça nak ka le ge zi si dü -

zen le dik, ma ça gö tür dük, ha -
l� sa ha tur nu va s� dü zen le dik,
ai le le ri ne de ço cuk la r� na na s�l
dav ran ma la r� ge rek ti �i ko nu -
sun da psi ko lo jik des tek ver -
dik. �l çe mü dür lü �ü mü zün
web si te si ni aç t�k. Hal ka, ev,
i� ye ri ve oto h�r s�z l� ��n dan ko -
run ma la r� için ala cak la r� ön -
lem ler hak k�n da bil gi ver dik.
Uz man la r�n ko nuy la il gi li bil gi
ver di �i va tan da� top lan t� la r� -
n�n ya n� s� ra il çe de res mi il -
kö� re tim okul la r�n da da e�i -

tim ve ril di. Bi re bir 20 bin ki �i ye
ula� t�k. Hu zur top lan t� la r� dü zen le dik.”

Top lan t� ya ka t� lan Ka d� köy Be le di ye
Ba� kan Yar d�m c� s� Sü rey ya En sa ri de sa� -
la nan bu ba �a r� da, il çe de ki ku rum lar ara -
s�n da ki ko or di nas yo nun bü yük ro lü ol du �u -
nu vur gu la d�. 

Kad�köy Belediyesi Ba�kan Yard�mc�s�
Süreyya En sa ri, “Özel lik le Ka d� köy �l çe Em -
ni yet Mü dür lü �ü müz bu ça l�� ma la r� ba �a r� -
l� bir �e kil de yü rü tü yor” diye konu�tu. 

�Ç��LER� Ba kan l� �� ta ra f�n dan pi lot böl ge -
ler den bi ri ola rak se çi len Ka d� köy'de de
ba� la t� lan '�ç Gü ven lik Sek tö rü nün Si vil Gö -
ze ti mi nin Ge li� ti ril me si Pro je si' kap sa m�n da
bu ko nu da önem li ça l�� ma lar ha ya ta ge çi -
ril di. Pro je kap sa m�n da ku ru lan Ye rel Gü -
ven lik Ko mis yo nu’nun son de �er len dir me
top lan t� s�, 25 Ocak Çar �am ba gü nü Ka d� -
köy Kay ma ka m� Ha san Ka ra han ba� kan l� -
��n da ger çek le� ti ril di. Pro je nin ilk y� l�y la il gi li
bir de �er len dir me ya pan Ka d� köy Kay ma -
ka m� Ha san Ka ra han, “Ka d� köy bir ca zi be
mer ke zi, bu du rum h�r s�z lar için de ge çer li.
An cak biz son y�l lar da bu ko nu da önem -
li me sa fe ler al d�k. Al� nan ön lem ler le h�r s�z l�k
oran la r� önem li öl çü de dü �ür -
dük. Pro je kap sa m�n da ya p� -
lan bil gi len dir me top lan t� la r�
sa ye sin de va tan da� la ra h�r s�z -
l�k tan ko run ma yön tem le ri an -
la t�l d�. Sos yal pro je le re de
a��r l�k ve ri yo ruz. Suç i� le me
po tan si ye li olan ço cuk ve
genç le ri mi zin suç i� le me le ri ni,
su ça yö nel me le ri ni en gel le -
mek için uy gu la ma lar ya p�tk.
�� çi ve �� çi Bul ma Ku ru mu’yla
te ma sa ge çe rek on la ra i� im -
kan la r� ya rat mak, Halk E�i tim
Mer kez le ri miz de  mes lek edin -
dir me kurs la r� na yö nelt mek için  ça l�� ma lar
ya p� yo ruz.  Ama bu pro je de mad di des te �e
ih ti yaç var. Ka d� na �id det de ön ce li �i miz
olan ko nu lar dan. �id det gö ren ka d�n la ra,
�i kâ ye ti üze ri ne Em ni ye ti miz ko ru ma tah sis
edi yor. An cak s� ��n ma ev le ri miz ye ter siz.
Ka d� köy Be le di ye si’nin Ka d�n S� �� ma Evi,
20 ki �i ka pa si te li. S� ��n ma evi sa y� s� n�n art -
t� r�l ma s� ge re ki yor” de di. 
� EM N� YET MÜ DÜ RÜ SU NUM YAP TI

Ka d� köy �l çe Em ni yet Mü dü rü Ha kan
Boy dak da pro je kap sa m�n da ya p� lan ça l�� -
ma lar dan bah set ti ve 2006 y� l�n dan 2011
y� l� na ka dar Ka d� köy’de ki suç is ta tis tik le ri -
nin na s�l dü� tü �ü nü gra fik ler le an lat t�. 2006
y� l�n da 3397 olan ev den h�r s�z l�k va ka la r� n�n
2011 y� l�n da  959’a, 2006 y� l�n da 1453 olan
i� ye ri h�r s�z l�k va ka la r� n�n 2011 y� l�n da
150’ye, 2006 y� l�n da 6315 olan oto dan h�r -
s�z l�k va ka s� n�n 2011 y� l�n da 1200’e, 2006
y� l�n da 986 olan oto h�r s�z l� �� n�n da 87’ye in -
di �i ni söy le di. Boy dak, yan ke si ci lik va ka la -
r� n�n ise 2006 y� l�n da 3453 iken 2011 y� l�n da
279’a dü� tü �ü nü kay det ti.  

Ka d� köy’de suç oran la r�n da ki bu dü �ü -
�ün te sa düf ol ma d� �� n�, ya p� lan yo �un ça -
l�� ma lar so nu cun da ger çek le� ti �i ni be lir ten
Boy dak, �öy le de vam et ti: “Ka d� köy’de
ekip sa y� s� art t� r� la rak, po li sin ma nev ra ka bi -

Türkiye’nin dört tarafındaki
eczacı odalarının ‘Yıkıma Dur De’

ça�rısıyla Kadıköy’de bulu�an
eczacılar, hükümetin ‘sa�lıkta
dönü�üm’ politikasını protesto
etti, haklarının korundu�u bir

protokol ve meslek yasası istedi. 

YEREL GÜVENLiK
Komisyonu toplandı

Kadıköy
Kaymakamı Hasan

Karahan ba�kanlı�ında
toplanan 

Yerel Güvenlik
Komisyonu'nun son

de�erlendirme 
toplantısı, 25 Ocak

Çar�amba günü
Kaymakamlık’ta 

yapıldı.

PRO JE NE Yİ ÖN GÖ RÜ YOR?
�çi� le ri Ba kan l� �� ile va li ve kay ma kam la -

r�n iç gü ven lik bi rim le ri üze rin de ki de ne tim
yet ki le ri nin i� lev sel ha le ge ti ril me si, va tan -
da� lar ve si vil top lu mun iç gü ven lik bi rim le ri
ile ili� ki le ri nin ku rum sal la� t� r� la rak iç gü ven lik
hiz met ka li te si nin art t� r�l ma s� ve va tan da�
mem nu ni ye tin ar t� r�l ma s� ama c�y la ha ya ta
ge çi ri len “�ç Gü ven lik Sek tö rü nün Si vil Gö -
ze ti min Ge li� ti ril me si Pro je si” kap sa m�n da
pi lot böl ge ler den bi ri ola rak se çi len Ka d� -
köy'de yü rü tü len “Ye rel Gü ven lik Pla n�”
kap sa m�n da 2010 ara s�n da Ka d� köy Kay -
ma kam l� �� ba� kan l� ��n da Ka d� köy Ye rel Gü -
ven lik Ko mis yo nu ku rul du ve ça l�� ma la r� na
ba� la d�. Ça l�� ma lar kap sa m�n da s� ra s�y la, il -
çe nin ye rel gü ven lik ana li zi ya p�l d�, gü ven lik

so run la r� tes pit edil di, ön -
ce lik len di ril di ve ön ce lik li
so run la r�n çö zü mü ne hiz -
met ede cek he def ler ile
ey lem ler be lir len di, ku rum -
la r�n kat k� la r� al�n d� ve uy -
gu la ma sü re ci ne ge çil di. 
Ka d� köy ye rel gü ven lik
pla n�, ev den-i� ye rin den-
oto dan h�r s�z l�k, yan ke si ci -
lik, mad de ba ��m l� l� ��, so -
kak ço cuk la r� ve va tan da -
��n gü ven lik ted bir le ri ile il -
gi li bil gi se vi ye si nin dü �ük -
lü �ü ko nu la r� n� ön ce lik len -
dir di ve çö züm le ri ne yö ne -
lik 10 ey le mi 3 y�l l�k sü re
zar f�n da ger çek le� tir me yi
he def li yor. �lk ey lem ler Ni -
san 2010’da ha ya ta ge çi -
ril me ye ba� lan d�, va tan da -
��n gü ven lik ko nu la r�n da
bil gi len di ril me si ve gü ven -
lik ih ti yaç la r� n�n din len me -
si ne yö ne lik halk top lan t� -
la r� ya p�l d� ve ha z�r la nan
çe �it li pra tik gü ven lik ted -
bir le riy le il gi li bro �ür ler da -
�� t�l d�. 
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KADIKÖY Belediyesi Müzik Gönüllüleri
evsahipli�inde 19 Ocak Per�embe ak�amı

Caddebostan Kültür Merkezi’nde  4.sü
gerçekle�tirilen “Be� Ses Be� Saz” konserinde,

solistlerin sahne hakimiyetleri ve güzel yorumları
yine büyük be�eni kazandı. Programın yapım ve
yönetimini üstlenen Kadıköy Belediyesi Gönüllü
E�itim ve Danı�ma Merkezi Yönetim Kurulu ve
Kültür-Sanat Sorumlusu Nesibe Müsevito�lu

yaptı�ı konu�mada; “Kadıköy Belediyesi
bünyesinde 65, Kadıköy’de yüze yakın Türk

Sanat Müzi�i Korosu faaliyet göstermekte, her
koroda da a�a�ı yukarı 20-30 arası korist
bulunmakta. Bazı koristler uzun yıllardır

korolarda Türk Müzi�i e�itimi almaktalar, ancak
ço�u kendini ifade edecek bir platform

bulamamakta. Koristlerin yıllarını verdikleri

çalı�malarını sergilemelerine fırsat tanımak
amacı ile bu projeyi ba�lattım. Bu gün görüyorum

ki ne kadar isabetli bir karar vermi�im. Türk
Müzi�i Korolarımızın �eflerini de ayrıca kutlamak

istiyorum. Dinledi�iniz bu güzel sesleri onlar
yeti�tiriyorlar. Öz müzi�imizi sevdiriyorlar ve
kültürümüzü ya�atıyorlar” dedi. Gecede �ef

Hakan Günay’ın yeti�tirdi�i Rönesans Sanat Evi
Türk Sanat Müzi�i Korosu’ndan Melisa Tektel,

Filiz Müftüo�lu, Mustafa Saraço�lu, Sibel Gençer
ve Hicran Benli solist olarak yer aldılar.

Udi Meral Güney’e ait eserlerin a�ırlıkla
yorumlandı�ı gecede saz ekibini; �ükrü �nci
(Klarnet), Caner Altınba� (Ud), Göksel Kok�a

(Kanun), Seyfettin Uras (Ritm), Talat Er (Keman)
olu�turdular. Konsere her zamanki gibi yo�un

katılım olması, izleyicilerin ço�unun ayakta
konseri izlemelerine neden oldu. Gece; Nesibe

Müsevito�lu’nun solistlere verdi�i te�ekkür
çiçeklerinden sonra, hep birlikte söylenen

�arkılar ile sona erdi.
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KADIKÖY BELEDİYESİ
GÖNÜLLÜLERİ

HAFTALIK ETK�NL�K PROGRAMI
Ba�vuru Tel: 0216 - 346 57 57 / 3 - 12 �UBAT 2012 

KONFERANS, SEM‹NER, SÖYLE�‹ ve PANEL

UNUTKANLIK 
Konu�mac�:

Doç. Dr. Hülya AYDIN
Medical Park Hastanesi

i�birli�i ile
Tarih: 7 �ubat 2012

Cumartesi Saat: 14.00
Yer: Hasanpa�a Gön.

Düzenleyen: Hasanpa�a
Gönüllüleri 

DO�AL YA�AM
(Nefes-Meditasyon

Uygulamal�) 
Konu�mac�: Spiritüalist,
E�itmen Fulya AYKAÇ

Tarih: 8 �ubat 2012
Çar�amba Saat:14.00
Yer ve Düzenleyen:

Fenerbahçe Mah. Gön. Evi
UYGULAMALI

D�KS�YON VE GÜZEL
KONU�MA SEM�NER�

Konu�mac�: Tiyatro
Oyuncusu Ve Yönetmeni:

Hüseyin AK�EN
Tarih: 9 �ubat 2012

Per�embe 
Saat: 14.00

Yer: Moda Gönüllü Evi
SOSYAL 

TÜRK SANAT MÜZ���
KONSER�

Tarih: 12 �ubat 2012 Pazar
Saat: 15.00

Yer: Maltepe Türkan
Saylan Kültür Merkezi

Kardelen 2 Salonu
Düzenleyen: Bostanc�

Gönüllüleri   
RES�M SERG�S�

Konu�mac�-Avukat-
Müzisyen: �stanbul Barosu
Kültür ve Sanat Komisyonu

Ba�k.
Mutlu YULU�

(Moda Gönüllülerinin
Resim Kursu ö�rencilerinin
Moda Deniz Kulübü i�birli�i
�le avukat-müzisyen Mutlu

YULU�’un verece�i Dinleti
Tarih: 6  �ubat 2012 P.tesi

Saat: 16.00
Yer: Moda Deniz Klübü

Düzenleyen: Moda
Gönüllüleri 

� T�YATRO
HAYATA DA�R B�����LER

Kriton Curi Park�
Gön.Tiyatro Ekibi

Tarih: 6 �ubat 2012 P.tesi
Saat: 20.30

Yer: Kozyata�� Kültür
Merkezi-Gazanfer Özcan

Sahnesi 
Not: Oyun

DAVET�YEL�D�R. 
Düzenleyen: Kriton Curi

Park� Gönüllüleri     
� SA�LIK 

KALP SA�LI�I
Dr. Metin GÜLSERER-
Medical Park Hastanesi

i�birli�i ile
Tarih: 9 �ubat 2012

Per�embe 
Saat: 14.00

Yer: Kriton Curi Park�
Gönüllü Evi

Düzenleyen: Kriton Curi
Park�  Gönüllüleri     

UNUTKANLIK
Konu�mac�:

Doç. Dr. Hülya AYDIN
Medical Park Hastanesi

i�birli�i �le
Tarih: 10 �ubat 2012

Cuma 
Saat: 14.00

Yer: Ac�badem Gönüllü Evi
� TÜRKLERDE SPOR

OYUNLARI
Konu�mac�: Spor E�itmeni

Volkan BUDAKSAL
Tarih: 7 �ubat 2012 Sal�

Saat: 10.00
Yer: Ac�badem Gönüllü Evi

Düzenleyen: Ac�badem
Gönüllüleri    

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

MAHALLELER�N� SAH�PLENMEK,
DOSTLUKLARIN KURULMASINI �STEYEN

KADIKÖYLÜLER�
KADIKÖY BELED�YES�

GÖNÜLLÜLER�’N�N
ARASINA  KATILMAYA

DAVET ED�YORUZ.
Bilgi için Gönüllü E�itim ve Danı�ma

Merkezi’ne
çay içmeye davet ediyoruz.

�LET���M:
0216 346 57 57 - 0216 347 70 42 

E-MA�L: Gonullu.Merkezi@kadikoy.bel.tr
www.kadikoybelediyesigonulluleri.com

Eren köy Gö nül lü le ri geç ti �i miz haf ta lar da mü -
zik do lu gün ler ge çir di. �lk ola rak Ka d� köy Be -
le di ye si Eren köy Gö nül lü le ri Ko ro su, �ef le ri

It rî �man l� yö ne ti min de 9 Ocak Pa zar te si gü nü Kozzy
Kül tür Mer ke zi Ga zan fer Ül kü-Gö nül Öz can sah ne -
sin de “Do �u dan Ba t� ya Na� me ler”
ad l� bir kon ser ver di.

Konse rin aç� l�� ko -
nu� ma s� n� Eren köy
Gö nül lü le ri Ba� ka n�
Nes rin Kay nak yap -
t�. Mu hay yer Kür -
di, Hi caz ve Ni ha -
vent ma ka m�n da ki
eser ler le, sür priz
bö lüm ler den olu -
�an kon ser de, It rî
Mü zik Oku lu �an ho -
ca s� Er kut Can türk ko -
nuk sa nat ç� ola rak yer al d�.
Sa lon da ki kol tuk la r� ve mer di -
ven le rin bir k�s m� n� tü müy le dol du ran iz -
le yi ci ler su nu lan par ça la ra co� kuy la ka t�l d� lar.

� F� Z�K TEN
MÜ Z� �E

EV REN SEL SEN -
FO N�

Eren köy Gö nül lü le ri
Kül tür Sa nat Ko mi te -

si’nin, Ka d� köy Be le di ye si nin
kat k� la r�y la dü zen le di �i”Fi zik ten

Mü zi �e-Ev ren sel Sen fo ni” ko nu lu pa nel,
Ko mi te Ba� ka n� N. Za fer Ay bar’�n su nu mu ve

Gö nül lü Ba� kan Nes rin Kay nak’�n aç� l�� ko nu� -
ma s�y la ba� la d�. Ka nun ve ud vir tü özü, ko ro �e fi,
bes te kâr, aran jör, her ya� ta ki mu si ki tut kun la r� n�n
ve k�y met li mü zis yen le rin ho ca s� It rî �man l�, bu
pa nel de iz le yi ci le rin kar �� s� na bi lim in sa n� ve fi -
zik yük sek mü hen di si kim li �iy le ç�k t�.

Ku an tum me ka ni �i, as tro lo ji, ev re nin i� le yi �i
gi bi bir çok ko nu dan söz eder ken sa mi mi su nu mu
ve ze kâ do lu es pri le ri ile iz le yi ci le re ho� va kit ge -
çir ten It ri �man l�, ko nuk la r� n� mü zi �in den de

mah rum b� rak ma d�. �c ra et ti �i eser ler den bi ri si de
ken di bes te si olan Saz Se ma isi idi.

Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi A Sa lo nu’nda
13 Ocak Cu ma gü nü dü zen le nen pa nel so nun da
Ka d� köy Be le di ye si Mec lis Üye si Gö nül lü Mer -
ke zi Yö ne tim Ku ru lu Üye si Ay �en Gü rer’in de
be lirt ti �i gi bi sah ne de fi zik yük sek mü hen di si,
vir tü öz-us ta mü zis yen ve mü te va z�, po zi tif ener ji
yük lü ki �i li �i ile içi miz den bi ri ola rak üç ay r� It ri
�man l� var d�.

Erenköy’de müzik dolu günlerErenköy’de müzik dolu günlerErenköy’de müzik dolu günlerErenköy’de müzik dolu günlerErenköy’de müzik dolu günlerErenköy’de müzik dolu günler
Koro konserinin ardından ‘Fizikten Müzi�e’

konulu panelde biraraya gelen Erenköy
Gönüllüleri, müzik dolu günler ya�adılar.

F�K�RTEPE Gönüllü Evi’nde Fikirtepeli kad�nlara, Dr.
Birsen Ercan'�n sunumuyla gaz-g�da-kimyasal

zehirlenme ve zehirlenmede ilkyard�m konusunda
bilgi verildi. 18 Ocak Çar�amba günü düzenlenen

seminere Fikirtepelilerin ilgisi büyüktü.  

Fikirtepe’de önemli seminer

Feneryolu’nda
yo�un günler

Fe ner bah çe Gö nül lü le ri, Çev re ve Afet
Ko mi te si üye le ri ne Dr. Ra na Be �e Po -
lik li ni �in de Dr. De met Öz kan ve e�i -

tim ci Ba nu Kork maz ta ra f�n dan 16-20 Ocak
ta rih le ri ara s�n da 5 gün sü rey le ilk yar d�m
e�i ti mi ve ril di.

Uy gu la ma l� e�i tim de; ilk yar d�m, ilk -
yar d�m ön ce lik le ri, te mel uy gu la ma lar,
ka za de �er len dir me, ilk yar d� m� ya pa n�n
özel lik le ri, in san vü cu du ile il gi li bi lin me -
si ge re ken ler, has ta-ka za ze de le rin de �er -
len di ril me si, ya ra lan ma, ka na ma ve �ok
ile k� r�k-ç� k�k, bur kul ma lar, has ta-ya ra l�
ta �� ma ve ta �� ma tek nik le ri, bi linç kay b�,
ba y�l ma, ko ma ve t� kan ma lar da ilk yar d�m
ile te mel ya �am des te �i, kalp kri zi, ya n�k,
don ma ve bo �ul ma du rum la r�n da ilk yar -

d� m�n na s�l ya p� la ca �� an la t�l d�.
� KAR NE HE D� YE S� OLA RAK

B�L G� SA YAR AL DI LAR
21 Ocak Cu mar te si gü nü Fe ner bah çe

Gö nül lü Evi’nde kar ne kut la ma s� var d�.
Ka d� köy Be le di ye si Mec lis Üye si Gö nül -
lü Mer kez Yö ne tim Ku ru lu Üye le ri Nur -

han Kut man, Gül çin Er gun, Ay �en Gü rer,
Etüd ö� ren ci le ri, gö nül lü ler ve Van dep -
rem ze de le ri ile ya p� lan ya r� y�l kar ne kut -
la ma s�n dan son ra ih ti yaç sa hi bi be� ö� -
ren ci ye Ka d� köy Be le di ye si Elek tro nik
At�k Mer ke zi’nde ye ni len mi� bil gi sa yar -
la r� tes lim edil di.

�lkyard�m e�itimi verildi�lkyard�m e�itimi verildi�lkyard�m e�itimi verildi�lkyard�m e�itimi verildi�lkyard�m e�itimi verildi�lkyard�m e�itimi verildi
5 gün süreyle ilkyardım e�itimi

düzenleyen Fenerbahçe Gönüllüleri,
karne heyecanı ya�ayan çocuklarla

da biraraya geldiler. 

Caddebostan Kültür
Merkezi’nde 4.sü gerçekle�tirilen

‘Be� Ses Be� Saz’ konserinde
renkli görüntüler vardı.

Müzik Gönüllüleri’nden konser

Ha san pa �a Gö nül lü le ri 20 Ocak Cu ma
gü nü dü zen le dik le ri et kin lik te Alz he -
imer has ta l� �� hak k�n da bil gi len di ler.

Cen tral Hos pi tal i� bir li �i ile ger çek le �en et -
kin li �in ko nu� ma c� ko nu �u Nö ro lo ji Uz ma -
n� Meh met Emin Ça k�r, Alz he imer has ta l� �� -
n� be yin hüc re le ri nin ya� lan ma s� ola rak ta -
n�m la d� ve 86 ya� üs tün de ki le rin üç te iki sin -
de gö rül dü �ü nü be lirt ti. Has ta l� ��n ilk, or ta
ve ile ri ev re le ri hak k�n da bil gi ve ren Ça k�r,
ilk ev re de uy gun ted bir al� n�r sa ile ri ev re nin
on y�l ka dar ge cik ti ri le bi le ce �i ni söy le di. Ka -
l� t� m�n, en düs tri yel g� da la r�n, si ga ra ve al ko -
lün, has ta l�k ne den le rin den ol du �u nu söy le -
yen Ça k�r, ge çi ri len bir dep res yo nun da has -
ta l� �� te tik le ye bi le ce �i ni, ne den le ri nin ara� t� -
r�l ma s� ge rek ti �i ni be lirt ti. Meh met Emin
Ça k�r, k�rk ya ��n dan son ra bes len me ye dik -
kat edil mez se y� k� m�n ba� la ya ca �� n�, ön lem için do -
�a da bu lu nan ge le nek sel be sin ler le, seb ze ve zey tin -
ya� l� lar la bes len mek ge rek ti �i ni söy le dik ten son ra

su iç me nin öne mi üze rin de dur du. Den ge li bes len -
me nin ya n� s� ra den ge li ve ya �a gö re spor yap ma n�n,
yü rü yü �ün, ki tap oku ma n�n, bul ma ca çöz me nin, ak -

tif ya �a m�n be yin hüc re le ri nin y� k� m� n� ya va� -
lat t� �� n�, bu ne den le has ta l� �a ya ka lan ma ris -
ki ni azalt t� �� n� be lirt ti. Soh bet ha va s�n da ge -
çen et kin lik te, iz le yi ci le rin ve has ta ya k�n la r� -
n�n so ru la r� n� ya n�t la yan Nö ro lo ji Uz ma n�
Meh met Emin Ça k�r, has ta la ra il gi ve sev gi ile
yak la� mak ge rek ti �i ni söy le ye rek öne ri ler de
bu lun du; er ken ta n� n�n öne mi üze rin de du ra -
rak ilk be lir ti ler de nö ro lo ji ye ba� vu rul ma s� n�
öner di. 

Nö ro lo ji Uz ma n� Meh met Emin Ça -
k�r’a, Ka d� köy Be le di ye si Gö nül lü le ri ad� -
na te �ek kür bel ge si ni ve ren Ha san pa �a
Gö nül lü le ri, et kin lik ten duy duk la r� mem -
nu ni ye ti di le ge tir di ler. Gö nül lü le rin çay
da vet le ri ni ge ri çe vir me yen uz man ko nuk
Meh met Emin Ça k�r ve Cen tral Hos pi tal
Ku rum sal �le ti �im So rum lu su Nes li han

Kir pik li, Ha san pa �a Gö nül lü Evi ve çal��malar�
hak k�n da bil gi de al d� lar.

Çok unut ka nım, yok sa ben...?Çok unut ka nım, yok sa ben...?Çok unut ka nım, yok sa ben...?Çok unut ka nım, yok sa ben...?Çok unut ka nım, yok sa ben...?Çok unut ka nım, yok sa ben...?
Ça�ın korkulan hastalı�ı Alzheimer hastalı�ı bilgi

vermek amacıyla Hasanpa�a Gönüllü Evi’nde
düzenlenen seminerde hastalıktan korunma yolları
anlatıldı ve hasta yakınlarına önerilerde bulunuldu.  

OSMANA�A Gönüllüleri
Eski�ehir Odun Pazar�’na

kültür gezisi düzenledi. Ba�kan
�ükran Gülgen, Ba�kan

Yard�mc�s� Hülya Arabac� ve
Gezi Komitesi Ba�kan� Emel

Sepetçio�lu e�li�inde organize
edilen Eski�ehir-Odunpazar�

kültür gezisi 14 Ocak
Cumartesi günü
gerçekle�tirildi. 

Eski�ehir’e gittiler
KO�UYOLU Gönüllüleri, geçti�imiz

hafta Gönüllü Evleri’nde “Deprem Afet
Bilinci E�itim Semineri” için biraraya
geldiler. Kad�köy Belediyesi Ziraat
Mühendisi Binnazl� Saka ve Jeoloji

Mühendisi Hakan Özdemir, gönüllüleri
deprem Afet konusunda bilinçlendirdi.
E�itime kat�lan gönüllüler, deprem ve

depremden korunma yöntemleri
konular�nda merak ettikleri sorular�n

cevaplar�n� ö�rendiler. 

Deprem e�itimi ald�lar

FENERYOLU Gönüllüleri, do�a ve çevre  duyarl�l���n� artt�r�c�
bilinçlendirme çal��malar�na önem veriyor.  

21 Ocak Cumartesi günü saat 12.00’de Feneryolu Do�a ve
Çevre Komite Gönüllüleri, bir grup apartman yöneticisi ile

biraraya gelerek yeni bir çal��ma ba�latt�. 
Aç�l�� konu�mas�n� yapan Feneryolu Gönüllüleri Ba�kan� Nihal
Ekmekçio�lu, ortak ve kar��l�kl� destek verilerek yap�lacak bu

önemli çal��man�n do�a ve çevre duyarl�l���n� artt�r�c� bir
bilinçlendirme çal��mas� oldu�unu belirtti, bu grubun ilk

oldu�unu vurgulad�. Ba�kan Nihal Ekmekçio�lu periyodik
olarak ba�ka gruplarla da bu çal��man�n yap�laca��n� sözlerine
ekledi. Ard�ndan Doç. Dr. Ayhan Ermi�, at�klar�n toplanmas�,

saklanmas�, de�erlendirilmesi ve yap�lmas� gerekenleri, S.O.S.
Proje Lideri Türkay Özer de depreme kar�� haz�rl�kl�

olabilmemiz için yap�lmas� gerekenleri, emekli ö�retmen
Hicran Uz ise su israf�n� önlemek,

bahçe güzelle�tirmek ve
hayvanlarla ilgili do�a ve çevreyi

koruma ad�na yap�lmas� gerekenleri
detayl� ve yol gösterici bir �ekilde
apartman yöneticilerine anlatt�.

Mahalle Muhtar� �brahim Akta� da
kat�l�mc�lar aras�ndayd�. Apartman

yöneticilerinin sorular�n�n
cevapland�r�ld���,  isteklerinin ve
�ikâyetlerinin al�nd���, imkanlar
ölçüsünde  Kad�köy Belediye

birimleri ile halk aras�nda köprü
olarak gereken deste�in apartman

yöneticilerine verilece�inin gönüllülerce ifade edildi�i toplant�,
ikramlar�n ard�ndan sona erdi. 

� NASIL SA�LIKLI BESLENEB�L�R�Z?
Feneryolu Gönüllüleri’nin bir di�er etkinli�i de 19 Ocak

Per�embe günü Caddebostan Kültür Merkezi B salonunda
düzenlenen “ya�am tarz� ve sa�l�kl� beslenme” konulu

seminerdi. Feneryolu Gönüllü Ba�kan� Ekmekçio�lu, yapt���
aç�l�� konu�mas� ile ba�layan, ya�am koçu ve ya�am

dan��man� Cemile Cabbarova Pamuk’un konu�mac� oldu�u
seminerde ya�am tarz�m�z ile beslenmemiz aras�ndaki ili�kinin

önemini vurgulayan bir sunum yap�ld�. Beslenme ile ilgili
yap�lan hatalar�n gösterildi�i slaytlar e�li�inde yanl��, kötü ve

yetersiz beslenmeye dikkat çekildi, sa�l�kl� ve dengeli
beslenmenin önemi ve ne yapmam�z gerekti�i anlat�ld�. Bunun
için ya�am tarz�m�z� de�i�tirmemiz ve geli�tirmemiz gerekti�i

ve bu yolla kendimize nas�l destek verebilece�imiz ifade edildi.
Ayr�ca ya�am�m�z� sürdürürken beslenmemizde ya�ad���m�z
güçlükler, bu güçlükler ile ba�a ç�kma yollar� ve “kendimize

neden destek sa�lamal�y�z?” konular�nda bilgi verildi.
Dinleyiciler aras�ndan seçilen bir ki�inin vücut analizi yap�ld�.

Dikkat etmesi ve yapmas� gerekenler ki�iye aç�kland�.
Konu�mac�ya, seminerin sonunda Feneryolu Gönüllü Ba�kan�

Nihal Ekmekçio�lu taraf�ndan Kad�köy Belediye Ba�kan�
Selami Öztürk ad�na bir te�ekkür belgesi verildi. Kat�l�mc�lar

ikram s�ras�nda Cemile Cabbarova Pamuk’la sohbet etme ve
sorular�n� yöneltme imkan� da buldular. 

Yo�un bir haftayı
geride bırakan

Feneryolu
Gönüllüleri, çevre
bilincini arttırmak

amacıyla
mahallelilerle

biraraya geldiler,
ardından sa�lıklı
beslenme konulu

bir seminer
düzenlediler. 
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Re�at Nuri Güntekin �lkö�retim
Okulu, Kad�köy'de ilçe içi

düzenlenen bilgi yar��mas�nda
�ampiyon oldu. 17 Ocak'ta

Kad�köy Halk E�itim Merkezi
Salonu'nda yap�lan Bilgi Kültür

Yar��mas�'nda Özel Çevre
�lkö�retim Okulu ikincili�i,

Mustafa Ayk�n �lkö�retim Okulu
da üçüncülü�ü elde etti.
Kad�köy �lçe Milli E�itim

Müdürü Fer�at Ayar, “Buraya
kadar yar��arak gelen, finalde

yar��an okullar�m�z�n
ö�rencilerine, müdürlerine,
dan��man ö�retmenlerine,

ailelerine ve onlar�
desteklemeye gelen ö�renci

arkada�lar�na te�ekkür ederim”
dedi. Daha sonra dereceye

giren ö�rencilere ba�ar�
belgelerini veren Fer�at Ayar,

ilçeler aras� yar��malarda
Kad�köy'ü temsil edecek Re�at

Nuri Güntekin �lkö�retim
Okulu'na ba�ar�lar diledi. 

Re�at Nuri Güntekin �lkö�retim
Okulu ö�rencileri Berkay

Çalhan, Efe Boyac�, Ye�im
Berrenur Harman, Ali Berk

Özdemir ve Enes Dursun da
“Hedefimiz �stanbul
birincili�idir” dedi.

Çok de �il, bun -
dan yak la ��k
dört yüz y�l

ön ce... Çok ye te -
nek li bir in san ya -
�a d� �n gil te re’de.
Shakes pe are ola rak
an� l�r d� bu ki �i ki
�eks pir di ye oku -
nur du ad�. Yüz y�l -
lar bo yun ca et ki le -
di dün ya sa na t� n�...
Onun oyun la r� dil -
den di le çev ril di,
sah ne len di dört bir
yan da. Yüz ler ce,
bin ler ce ki tap ya -
z�l d� her bir oyu nu hak k�n -
da. Ne mut lu ki ar t�k ço -
cuk lar da oku ya cak bu
ölüm süz eser le ri. Kü çük
ya� ta ö� re ne cek ler na s�l
olur mu� bir ede bi yat �a he -
se ri...

400 y�l ön ce yaz d�k la -
r�y la ad�n dan bu gün bi le
s�k ça söz et ti ren, dün ya -
n�n bir çok ti yat ro sah ne -
sin de oyun la r� ha len sah -
ne le nen ölüm süz ede bi yat us ta s� n�n
kla sik eser le ri ço cuk lar için uyar la na -
rak öy kü le� ti ril di. Öy kü ler ün lü ya zar-

çi zer Tony Ross ta ra -
f�n dan re sim le ne rek,
“ço cuk lar ölüm süz
ede bi yat kla sik ler le
bu lu� sun” di ye raf -
lar da ki ye ri ni al d�.

17 ki tap l�k Sha -
kes pe are uyar la ma la -
r� n�n ilk 6 ki ta b� Çiz -
me li Ke di Ya y�n la r�
ta ra f�n dan Türk çe ye
ka zan d� r�l d�. An ne-
ba ba lar ve ö� ret -

men le rin yo -
�un il gi siy le
kar �� la nan Ço -
cuk lar için Sha -
kes pe are ki tap -
la r� se ri si nin di -
�er ki tap la r�
2012 y� l� bit me -
den okur lar la bu -
lu �a cak. 

Ya y�n la nan
ilk 6 ki tap: Ham -
let, Ro me o ve Ju -
li et, Bir Yaz Ge -
ce si Rü ya s�, An to -
ni us ve Kle opat ra,
Ve ne dik Ta ci ri, II -

I. Ric hard.
�� te ço cuk lar için Türk çe’ye çev ri -

len Shakes pe are uyar la ma la r�:
� Ham let, bel ki de dün ya n�n en

bü yük ese ri... Da ni mar ka kral l� ��n da
ge çer bu unu tul maz tra je di. Kar la r�n
ara s�n da gö rü nen, ba ba s� n�n yü zü mü
sa hi? Ham let bu la bi le cek mi ya lan la -
r�n ar d�n da sak l� ger çe �i?

� Ro me o ve Ju li et, ka bul edi le mez
bir su çun kur ban la r�... Bir bir le ri ni sev -
mek ti bel ki tek ku sur la r�… Aca ba ai le -
le ri ne di ye cek ler bu i�e? Ro me o ka vu -
�a bi le cek mi bi ri cik Ju li et’ine?

� Bir Yaz Ge ce si Rü ya s�, çok e� -
len ce li bir ko me di! Pe ri ler Kra l� Obe -
ron’du as l�n da ka r�� t� ran her �e yi. Bi ri -
cik e�i ni k�s ka n�n ca, bir bü yü yap t�;
ona ders ver mek ti ni ye ti... La kin bu

bü yü et ki le di hiç he sap ta ol ma yan pek
çok ki �i yi…

� An to ni us ve Kle opat ra, ta rih ki -
tap la r�n dan ö� ren di �i miz iki ki �i. Bi ri
Ro ma l� bir ko mu tan, di �e ri M� s�r kra -
li çe si... An to ni us, Kle opat ra’y� öy le
bü yük bir ba� l� l�k la sev di ki... Ne �an
�öh ret, ne pa ra… Ar ka s�n da b� rak t� her
�e yi...

� Ve ne dik Ta ci ri, ken di ni be �en -
mi� bir tüc ca r�n hi kâ ye si… En ya k�n
ar ka da �� na yar d�m et mek ni ye ti… Pa -
ra al d� �� ki �i ise aç göz lü bir te fe ci…
Bor cu nu öde ye me yin ce, mah ke me de
arar ça re yi… Ca n� n� kur ta ra bi le cek mi
bi zim ki bir li be ye fen di?

� II I. Ric hard, san ki dün ya ya kö -
tü lük yap ma ya gel mi� gi bi… Ül ke si ni
yö net mek için kal ma m�� ca n� n� yak -
ma d� �� bi ri… Tür lü en tri ka lar la geç -
mi� öm rü, yok mu� çe vir me di �i do lap.
Bun dan m� aca ba, en çok sah ne le nen
oyun lar ara s�n da ye ri?
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FIRAT CAM
Alüminyum ve Plastik Do�rama - Çerçeve

1976’dan beri H�ZMET�N�ZDE
PANJUR  TAM�R�…

� Cam 
� Ayna
� Alüminyum do�rama
� Plastik do�rama 
� Panjur+Tamirat
� Motorlu panjur 
� Fotoselli Cam Kapı
� Stor sineklik
� Du�a kabin
� Küpe�te
� Katlanır cam 
� Cam balkon sistemleri
� Ya�lıboya Tablo

� Tual üstüne baskı
� Plastik çerçeve
� Ah�ap çerçeve
� Varak ayna
� Varak tamiratı
� Tual
� Fırça
� Ya�lıboya ve 

Akrelik Boya
� Tual

Tel: 0216 386 82 88 GSM: 0531 929 84 94
Adres: Kantarcı Rıza Sk.Beyazkö�k Apt. No. 17 Dükkan no. 2

ERENKÖY \ KADIKÖY ( Divan pastanesi soka�ı)

RESSAMLARA % 20 
�ND�R�M UYGULANIR…

SUR�YEL� MUSTAFA
HOCADAN RES�M

DERS� KAYITLARIMIZ
BA�LAMI�TIR.

AYNA E��T�M VE PS�KOLOJ�K
DANI�MA MERKEZ�

BO�ANMA 
DESTEK GRUBU

Bo�anman�n hangi a�amas�nda
olursan�z olun, zorland���n�z konular�
güvenli bir grup ortam�nda çal��mak

ve ya�ad���n�z güçlüklerle ba�
edebilmek için sizleri 
BO�ANMA DESTEK 
grubumuza bekliyoruz.

Uzm. Psikolojik Dan��man 
Funda TEKEL�O�LU

Uzm. Psikolojik Dan��man 
Asl�han MOROVA

Ayrıntılı bilgi ve kayıt için;
Tel.: 0216 385 30 10 GSM: 0536 731 91 97

�nönü Cad. Aydo�an �� Mrk. No. 12 
K.7 D.20 Sahrayıcedid Kadıköy

e-mail.aynapd@aynapd.com
www.aynapd.com

Do�u�’ta ö�renciler
�iddeti sorguluyor!
Do�u� Üniversitesi, Sanat Tasarım Fakültesi,
Görsel �leti�im Bölümü ö�rencileri Sefa Bu�ra
ve Sefa Samet tarafından danı�manları Ö�r.

Gör. Dr. Murat Tırpan denetiminde
gerçekle�tirilen video yerle�tirme çalı�ması

tanıtıldı. Fakülte giri�inde
ö�rencilerin büyük ilgisini
toplayan “Ucuz Ya�am”

ba�lıklı çalı�ma,
9 Mart 2012 tarihinde

Fakülte-Kadıköy
Belediyesi i�birli�i ile

düzenlenecek olan “Sanat
�iddeti Sorguluyor”

etkinli�inde de izleyicilerle
bulu�acak. Son sınıf

ö�rencileri Sefa Bu�ra ve Sefa Samet bu
çalı�mayı gerçekle�tirirken, toplumun fiziksel

ve görsel olarak sürekli bir �iddete maruz
kaldı�ını ve bu �iddeti medyanın monitörler
aracılı�ıyla  toplumun üzerine bombardıman

gibi ya�dırdı�ını vurguluyorlar. “Ucuz Ya�am”
�iddetin en büyük yansıtıcısı olan monitörlerin
olu�turdu�u bir silah formunun �ok edici bir

�ekilde izleyiciye �iddet uygulamasına dair bir
video i�i. Bir ay süre ile Do�u� Üniversitesi
Sanat ve Tasarım Fakültesi'nde izleyicinin

be�enisine sunuluyor. Yerle�tirmenin ayrıca
birçok kamusal mekâna ta�ınması da

gündemde.

Do�u� Üniversitesi
ö�rencileri Sefa
Bu�ra ve Sefa

Bu�ra’nın �iddeti
sorgulayan video

yerle�tirme
çalı�maları ‘Ucuz
Ya�am’, büyük ilgi

görüyor.

Ka d� köy Halk E�i tim Mer ke zi'nde
(Ka d� köy HEM) ikin ci dö nem kurs
ka y�t la r� de vam edi yor. 

Ka d� köy HEM Mü dü rü Nu ri
Ba�, “Mer ke zi miz, her ke sim -
den in sa na hi tap edi yor.
Spor dan sa na ta dek pek çok
alan da 100'ün üze rin de kurs
çe �i di miz var. Ben özel lik le
oku ma-yaz ma bil me yen va -
tan da� la r� m� z� bu kurs la r� -
m� za da vet edi yo rum. Zi ra

ar t�k ya �a d� �� m�z ça� da oku ma-yaz ma bil -
me mek çok zor. Ki mi yurt ta� la r� m�z da

oku ma-yaz ma bi li yor ama dip lo -
ma s� yok. Bu ki �i ler de bi ze

ba� vu rup ser ti fi ka la r� n� ala -
bi lir ler” de di. Her y�l Ey -
lül ve �u bat ay la r�n da ol -
mak üze re iki de fa aç� la -
rak, 5 ay sü ren kurs la ra
ba� vu ru için 0216 336
12 00 nu ma ra l� te le fon

ara na bi lir. 

En kültürlü öğrenciler Reşat Nuri’de

HALK E��T�M’DE HERKESE 
UYGUN BiR KURS VAR

Ço cuk lar için Shaks pe are uyar la ma la rı Tür ki ye’de �lk kez
Çiz me li Ke di Ya yın la rı ta ra fın dan okur lar la bu lu� tu rul du.

Sha kes pe are ço cuk lar için
iLK KEZ TÜRK ÇE’DE
Sha kes pe are ço cuk lar için
iLK KEZ TÜRK ÇE’DE
Sha kes pe are ço cuk lar için
iLK KEZ TÜRK ÇE’DE
Sha kes pe are ço cuk lar için
iLK KEZ TÜRK ÇE’DE
Sha kes pe are ço cuk lar için
iLK KEZ TÜRK ÇE’DE
Sha kes pe are ço cuk lar için
iLK KEZ TÜRK ÇE’DE

İlanlarınız için Gazete Kadıköy

nolu telefon numaralarından ulaşabilirsiniz.

0 216 348 70 60
0 532 726 73 01 
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aze te Ka d� köy’de ge çen y�l Hay dar pa �a Ga r�
ve çev re siy le il gi li iki ya z� ya y�m la m�� t�m. O
ya z� lar da yay g�n söy len ti ler den ha re ket le, bu
gör kem li bi na n�n ile ri ki y�l lar da ha li ha z�r i� le vi

d� ��n da na s�l de �er len di ri le bi le ce �i üze rin de dur -
mu� tum. Ga ze te Ka d� köy’ün ge nel ya y�n yö net me -
ni ni k�z d�r mak ba ha s� na, k�s men tek rar da ol sa, ko -
nu nun ye ni den alev len me si ne de niy le ‘fal c� l� �a’ ve
ir de le me ye de vam ede lim. Ya y�m yö net me ni nin
an la y�� gös te rip be ni ba ��� la ma s� n� di li yo rum.

Özel lik le ta rih sel çev re du yar l� l� �� na sa hip olan -
la r�n ya n� s� ra bir çok ay d�n bu mi mar l�k an� t� n�n tren
ga r� ola rak kul la n� m� n�n sür me si ni is ti yor. Çün kü
Hay dar pa �a Ga r�, ede bi ya t�y la, si ne ma s�y la, söy -
len ce le riy le an� lar da ve hat ta ül ke nin folk lo run da
yer tut mu� bir kav ram. �eh rin ta rih sel es ki sul tan
kül li ye le ri ka dar fi zik sel sim ge le rin den bi ri.

Hay dar pa �a’n�n ve yö re si nin ge le ce �i ha la be -
lir siz li �i ni ko ru yor. Ka rar ve ri ci ma kam lar ses siz.
Bu na kar �� l�k be lir siz li �in do �ur du �u söy len ti ler; bu
söy len ti le re da ya nan ele� ti ri ve ya al ter na tif öne ri ler,
id di alar al�p ba �� n� gi di yor. Hay dar pa �a’n�n ka de ri,
“�e hir de di ko du la r�”n�n ba� l� ca te ma la r�n dan bi ri.

El bet bu ele� ti ri ler; ya k�n ma lar, öne ri ler bo �u
bo �u na di le ge ti ril mi yor. Za man za man ne ka dar
yet ki li ol du �u be lir siz ba z� ka mu gö rev li le ri ya r�m
ya ma lak aç�k la ma lar da bu lu nu yor. Yö rey le il gi -
li imar ta sav vur la r� n�n da geç mi� y�l lar da be yan
edil di �i ni; hat ta ba z� pro je öne ri le ri nin tem si li re -
sim le ri nin ga ze te ler de ya y�m lan d� �� n� da ha t�r la ya -
l�m.

De mek ki Hay dar pa �a Ga r� ve çev re sin de ye ni
dü zen le me ler enin de so nun da ger çek le �e cek. Bü -
tün tar t�� ma lar, söy len ce ler bu nu ka n�t l� yor.

Esa sen, �eh rin bu son de re ce de �er li an�t ese -
ri ve yö re si her hal de bu gün kü �ek liy le ya �a ya maz
ve ya �a ma ma l� d�r. �lk ka bul edil me si ge re ken bu -
dur. Bu yö re nin co� raf ya s�, to po� raf ya s�, ba� ta
Se li mi ye K�� la ve Kül li ye si, Es ki Hay dar pa �a T�b bi -
ye si ve gar komp lek si gi bi an�t eser le ri ol mak üze -
re il ginç sa na yi ve ti ca ri ya p� la r�y la �s tan bul’un son
de re ce seç kin ve özel bir ça� da� böl ge si ola ca ��
ke sin dir. Önem li olan böy le si ne müt hi� bir po tan si -
ye le sa hip �e hir ala n� n�n ka mu ya ra r� na ve ça ��n
ge rek le ri ne uy gun bir yük sek kül tür kav ra y� ��y la
dü zen le nip do na t�l ma s� d�r. Özet le Hay dar pa �a Ga -
r� yal n�z ca bir nos tal ji ve ya ula ��m me se le sin den
iba ret de �il dir.

Or ta ya dö kü len aç�k la ma lar dan ç� kar t� la bi le cek
ilk ger çek, �s tan bul’un ray l� ta �� ma sis te mi nin ye ni
bir �e kil ala ca �� n�n an la ��l ma s� d�r. Bu nun na s�l ola -
ca ��, ana gü zer gâ h�n ne su ret le �e kil le ne ce �i nin
ipuç la r� da mev cut. Da ha do� ru su bu gün Ana do -
lu’dan ge lip Hay dar pa �a’da son la nan de mir yo lu
ana hat t� n�n böy le kal ma ya ca �� an la ��l m�� t�r. Bu da
ka bul edil me si ge re ken bir du rum dur. Gü nün ih ti -
yaç la r� n� ce vap la ya cak ye ni bir ula ��m �e be ke si zo -
run lu dur. Ar t�k Ana do lu ile de mir yo lu ba� lan t� s� n�n,
�e hir içi ray l� ta �� ma �e be ke siy le ba� la n�p bü tün -
le� me si ka ç� n�l maz d�r. Bu ba� lan t� ve bü tün le� me -
nin Hay dar pa �a Ga r� üze rin den ol ma s� da ola nak -
s�z d�r. Her �ey den ön ce bu ger çe �in ka bu lü ge re -
kir. De mir yo lu ula �� m� n�n Ana do lu ya ka s� ve Ru me li
ya ka s� ara s�n da ke sin ti siz de va m� amaç t�r. So run,
ana hat ve met ro �e be ke si en teg ras yo nu nun; ak -
tar ma is tas yon la r� n�n ne re ler de ola ca �� d�r. Ya ni
Hay dar pa �a Ga r� bu sis te min is ter is te mez d� ��n da
ka la cak t�r. Çün kü �e hir içi top lu ta �� ma c� l�k ta in -
san lar me se la Le vent’ten Pen dik ya da Geb ze’ye
tren le git mek için ar t�k va pur la Hay dar pa �a’ya gel -
mek zo run da kal ma ma l� d�r. Bu yol cu lu �u ya pa -
cak lar �eh rin her han gi bir ye rin den; �eh za de ba -
��’ndan, Tak sim’den, Ye ni ka p�’dan ray l� ta �� ma �e -
be ke si ne gi re bil me li dir. Kon ya ve ya An ka ra is ti ka -
me tin den ge len ler de ay n� �e kil de Hay dar pa �a’ya
gel me den ak tar ma is tas yon la r� n� kul la na rak Ru me li
ya ka s�n da ki ray l� ta �� ma is tas yon la r� na ula� ma l� d�r -
lar. Mar ma ray bu nun için ya p�l d�. Ka d� köy’den de
met ro kul lan mak ak tar ma su re tiy le hem Geb ze,
hem de Le vent, Ye ni ka p� ve di �er semt le re ula �a -
bil mek an cak ye ni �e be key le sa� la na bi lir. Ka ra -
köy’den kal ka cak Hay dar pa �a va pur la r� ise, ar t�k o
za man tren ga r� na de �il me se la ada la ra ve ya hut
Bos tan c�’ya ya p� lan se fer ler gi bi ola cak t�r.

O hal de tar t� ��l ma s� ge re ken, bu an�t sal ya p�
komp lek si nin (unut ma ma l� ki, ana bi na n�n d� ��n da
da ko run ma s� ve de �er len di ril me si ge re ken bir alan
var d�r) ka mu ya ra r� na, �eh rin ge le ce �in de ne su ret -
le de �er len di ri le ce �i dir. Çün kü böy le si ne gör kem -
li bir ya p� top lu lu �u, hiç ku� ku du yul ma s�n ki üs tün
bir du yar l� l�k ve ya ra t� c� bi linç le, �e hir ha ya t�n da bu -
gün kün den çok da ha et kin, ve rim li ve zevk li bir i� -
lev le yer ala bi lir. Ta k� l�p kal ma ya l�m.

Bir ha t�r lat ma da ha: “Ori ent Eks pres” öy kü le -
riy le de ün lü, �s tan bul’un Av ru pa ile ta rih sel ula ��m
ba� lan t� s� n�n sim ge si Sir ke ci �s tas yo nu da bir za -
man son ra ben zer �art lar se be biy le ka pa n�p; ye ni
i� lev yük le ne cek tir.

Hay dar pa �a komp lek si nin ge le ce �i ni as la tek
ba �� na de �il, yö rey le be ra ber ta sar la mak ta zo run -
lu luk var d�r.

Murat  KATOĞLU

G

‘ANT�ENTELEKTÜEL’
BAKI�LA HAYDARPA�A

KargART, Asfalt Art Gallery, Hush
Gallery, Piha Kolektif Sanat ve �stanbul
Hat�ras� Foto�raf Merkezi’nin biraraya

gelerek bu y�l ilkine imza att�klar� �kametgâh
Kad�köy, 25 Ocak Çar�amba günü sergi
aç�l��lar� ve aç�l�� partileriyle ba�lad�.
“Ba��ms�z ve birlikte” söylemiyle
biraraya gelen sanat
merkezlerindeki karma
sergiler, Kad�köylülerden
yo�un ilgi görüyor. Aç�l�� günü
Asfalt Art Gallery’nin
ziyaretçilerinden biri de Kad�köy
Belediye Ba�kan� Selami Öztürk
oldu. Özel Kalem Müdürü Kadriye
Kasapo�lu ile birlikte Nazan
Azeri’nin sahibi oldu�u Asfalt’taki
sergiyi gezen Ba�kan Öztürk, sergide
i�leri bulunan sanatç�larla sohbet etti.
Selami Öztürk, twitter hesab�nda da
“Kad�köy’de ya�ayan ve üreten
sanatç�lar�n �kametgâh Kad�köy projesini
destekliyorum.” ifadelerine yer verdi. 

� 19 �U BAT’A KA DAR 
DE VAM EDE CEK

�ka met gâh Ka d� köy kap sa m�n -
da 5 me kân da aç� lan ve
yak la ��k 100 Ka d� köy lü
sa nat ç� n�n i� le ri nin ol -
du �u ser gi ler 19 �u -
bat’a ka dar de vam
ede cek. Bun lar -
dan sa de ce Kar -
gART’ta ki ser gi
15 �u bat’ta
son bu la cak
çün kü son 4
gün kon ser -
ler ola cak bu
m e  k â n  d a .
As falt, Hush,

Pi ha, Kar gART ve �s -
tan bu Ha t� ra s�’n�n ya n� s� ra Du ni a ve Ar -

ka Oda’da da söy le �i, pa nel, fo to� raf gös te ri si
gi bi yan et kin lik ler ola cak. �� te �ka met gah Ka -
d� köy’ün yan et kin lik le ri:

3 �u bat Cu ma 18.00 / Pa nel: �n sel
�nal, F� rat Ara po� lu ve Ra fet Ars lan,

“Sa nat Ba ��m s�z m�?” / Du ni a
4 �u bat Cu mar te si 15.00 / Pa -

nel: Fey yaz Ya man, “Kent sel Dö -
nü �üm ve Al ter na tif Sa nat ç� Ör -
güt len me le ri” / As falt Art Gal lery

4 �u bat Cu mar te si 16.00 /
Fo to� raf Gös te ri si ve Atöl ye:
“Ne fes Work shop: Fo to� raf
Seç mek ve Son ra s�” / �s tan bul
Ha t� ra s� Fo to� raf Mer ke zi

8 �u bat Çar �am ba 15.00 /
K� sa Film Gös te rim le ri ve Yö -
net men le riy le Söy le �i: Da ��s tan
�� “Ka l� c� Ha sar lar An sik lo pe di -

si”, Al tan Bal-Ca nay Öz den
“Güm rü Kuk la Ti yat ro su” / �s tan -

bul Ha t� ra s� Fo to� raf Mer ke zi
9 �u bat Per �em be 18.00 / Su num ve Söy le -

�i: Gü ven Er kin Er kal “Ka d� köy Mü zi �i Üze ri -
ne” / Du ni a

11 �u bat Cu mar te si 18.00 / Pa nel: Za hit

Atam, “Ye ni Tür ki ye Si ne ma s� n�n En te lek tü el,
Fel se fik ve Es te tik Kö ken le ri” / As falt Art Gal lery

11 �u bat Cu mar te si 16.00 / Fo to� raf Gös -
te ri si ve Work shop: Al tan Bal, “Kam yon cu lar
ve Fo to� raf la An lat mak” / �s tan bul Ha t� ra s� Fo -
to� raf Mer ke zi

11 �u bat Cu mar te si 15.00 / Pa nel: F� rat
Ara po� lu “Bir Ele� ti rel Dil Ola rak Vi de o Sa na -
t�” / Pi ha Ko lek tif

18 �u bat Cu mar te si 16.00 / Film Gös te ri -
mi ve Söy le �i: Ke nan Ka vut, “Ha yal Çe te si” /
�s tan bul Ha t� ra s� Fo to� raf Mer ke zi

http://ika met gah ka di koy.blogs pot.com

ÜNLÜ bariton Sedat Öztoprak,
2012’nin ilk günlerinde ç�kard��� opera
albümüyle Türkiye’de bir ilke imza att�.

Öztoprak’�n “Verdi Arias” albümü,
dünyaca ünlü klasik müzik bestecisi
Guiseppe Verdi’nin 12 aryas�na yer
vermesiyle Türkiye’de bir ilk olma
özelli�i ta��yor. Verdi’nin 12 aryas�

Sedat Öztoprak’�n sesinden Türkiyeli
klasik müzikseverlerle bulu�uyor. 

Ünlü �talyan opera bestecisi Guiseppe
Verdi’nin aryalar�ndan olu�an albümde

Öztoprak’a �talyan piyanist Paolo Villa e�lik
ediyor. Ares Plak’tan ç�kan albüm Türkiye’deki

müzik marketlerle birlikte ayn� anda Sofya,
Berlin, Münih, Atlanta ve Viyana’da sat��a

sunuldu. 
Ünlü ud virtüözü ve bestecisi Ahmet Sedat
Öztoprak’�n torunu olan bariton Sedat T.

Öztoprak, Devlet Konservatuar�’nda soprano
Belk�s Aran’�n ö�rencisi olarak �an e�itimine

ba�lad�. �talyan Hükümetinin verdi�i bir bursla
Chigiana Müzik Akademisi’nde master

çal��malar�n� Prof. Daniel Ferro ile gerçekle�tirdi.
Burada birçok dünya çap�nda orkestra �efi ve
piyanistlerle çal��ma f�rsat� buldu. 1990 y�l�nda,
Avusturya’n�n ba�kenti Viyana da yap�lan ve
dünyan�n en önemli �an yar��malar�ndan biri

olan 9.Uluslararas� Belvedere-
Viyana �an yar��mas�nda
Radyo-Televizyon büyük

ödülü, kendi klasman�nda en
iyi Verdi yorumcusu ve

birincilik ald�. 2000 y�l�nda
�stanbul Devlet operas� müdür

ve genel sanat yönetmeni
olarak yurda döndü.

A.Melikov‘un Ferhat ve �irin
Balesini, Nâz�m Hikmet in

100. do�um günü çerçevesinde �stanbul Devlet
Balesinin tarihteki ilk DVD’si olarak Kültür
Bakanl���’ndan ç�kmas�n� sa�lad�. E�itim
alan�nda uygulad��� Opera Master Class
programlar� ile genç opera sanatç�lar�na

deneyimlerini aktar�yor ve �stanbul Üniversitesi
Devlet Konservatuvar�’nda Opera Ana Sanat
Dal�’nda �an ö�retim görevlisi olarak çal���yor.

Ka d� köy Be le di ye si ve YKY Kül tür i� bir li -
�iy le 3 �u bat Cu ma gü nü Cad de bos tan
Kül tür Mer ke zi’nde, özel lik le ede bi ya ta

il gi du yan la r�n ka ç�r ma ya cak la r� bir ser gi aç� l� -
yor. Kürk Man to lu Ma don na ile Tür ki ye ede bi -
ya t� na ad� n� ka z� m��, Mar ko pa �a’yla ölüm süz le� -
mi�, öy kü ve ro man la r� hâ lâ ye ni bas k� la r� n� ya -
pan ve kla sik ler ara s� na gi ren Sa ba hat tin Ali, k� -
sa c�k öm rün de çe ki len ken di fo to� raf la r� ve çek -
ti �i fo to� raf lar la “Bir Fo to� raf Ca m�”nda ha yat
bu lu yor. Top lam 59 fo to� raf tan olu �an ser gi nin
aç� l� �� na Sa ba hat tin Ali’nin k� z� Prof. Dr. Fi liz
Ali de ka t� la cak.

Sa ba hat tin Ali, fo to� ra fa tut kuy la ba� l� bir
ya zar ola rak uzun y�l lar ai le si ni, dost la r� n�, ya �a -
d� �� yer le ri ve ken di si ni ob jek ti fiy le ölüm süz le� -
tir di. Bu fo to� raf lar, ya za r�n k� sa ha yat hi kâ ye si -
ne ta n�k l�k eden ba� ka la r� n�n çek ti �i fo to� raf lar -
la har man la na rak ser gi le ni yor. Sa ba hat tin
Ali’nin çek ti �i fo to� raf lar ken di me tin le riy le,
ba� ka la r� n�n onu çek ti �i fo to� raf lar sa an� lar ve
mek tup lar la bir le� ti ri le rek iz le yi ci ye ye ni bir
oku ma ve an la ma ala n� olu� tu ru yor. Sa ba hat tin

Ali’nin ya �a m� n� “Bir Fo to� raf Ca m�”nda sey ret -
mek is te yen ler, 3 Mart’a ka dar Ka d� köy Be le di -
ye si Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi’nde bu ser gi yi
gö re bi lir ler.

41 YIL LIK ‘UZUN’ B�R ÖMÜR
25 �u bat 1907’de Gü mül ci ne’de do �an Sa -

ba hat tin Ali, �s tan bul �l kö� ret men Oku lu’nu bi ti -
rip Yoz gat’ta bir y�l ö� ret men lik yap t� ve 1928
y� l�n da Mil li E�i tim Ba kan l� ��’nca Al man ya’ya
gön de ril di. 1930’da dön dük ten son ra Ay d�n,
Kon ya ve An ka ra or ta okul la r�n da Al man ca ö� -
ret men li �i, Mil li E�i tim Ba kan l� �� Ya y�n Mü dür -
lü �ü’nde me mur luk ve Dev let Kon ser va tu va -
r�’nda dra ma turg luk yap t�. 1945’te Ba kan l�k em -

ri ne al�n d�, �s tan bul’da Mar ko pa �a ad l� mi -
zah ga ze te si ni ç� kar d�. 1948’de bir ya -
z� s� yü zün den tu tuk lan d�, üç ay
ka dar ha pis yat t�. Sü rek li iz -
len di �i için yurt d� �� na
kaç mak is te di, fa -
kat pa ra kar �� l� ��
an la� t� �� Ali Er te kin
ad l� ka çak ç� ta ra f�n -
dan jan dar ma ka ra ko -
lun da kat le dil di, da ha
son ra da ce se di 2 Ni san
1948 ta ri hin de Bul ga ris tan
s� n� r�n da �a ibe li bir �e kil de bu -
lun du. Sa ba hat tin Ali'yi öl dür -
dü �ü nü iti raf eden ve Mil li Em ni -
yet men su bu ol du �u id di a edi len
Ali Er te kin, dört y� la hü küm giy di
an cak bir kaç haf ta son ra ç� kar t� lan af -
tan ya rar la na rak ser best kal d�. 

Sa ba hat tin Ali, �i ir ler, hi kâ ye ler, ro -
man lar yaz d�, çe vi ri ler yap t�. �lk ya z� la r�
Ba l� ke sir’de Ir mak der gi sin de ç�k m�� t�
(1925/26). Sa ba hat tin Ali 1930’lu y�l lar da öy kü -
ye ger çek çi ve ye ni bir so luk ge tir mi� ti. Öy kü le -

rin de; ta n�m la mak ta güç lük çek ti �i miz
ki mi duy gu la r� us ta l�k la an la tan Ali,

in sa n�n za val l� l� �� n� ve gü cü nü ay n�
sar s�l maz üs lup la, za man za man

ma sal s� ve des tan s� bir bi çim de
yan s�t ma y� ba �ar m�� t�. Öy kü ki -

tap la r�: De �ir men (1935),
Ka� n� (1936), Ses (1937),

Ye ni Dün ya (1943), S�r ça
Kö�k (1947). Halk �ii rin -

den esin le ne rek yaz d� ��
�i ir le ri ni Da� lar ve

Rüz gâr’da top la -
m�� t� (1934). Sa -

ba hat tin Ali, ro -
man la r�n da da

in sa n�n ru hu na ay na
tut tu ve ger çe �e bu ay na -

dan bak t�. Ku yu cak l� Yu suf
(1937), �çi miz de ki �ey tan (1940),

Kürk Man to lu Ma don na (1943) ad l� ro -
man la r�n da, okur la r�n ger çek li �i da ha de rin den

al g� la ma s� n� sa� la d�. Ro man la r�n dan �çi miz de ki
�ey tan, Kürk Man to u Ma don na ve Ku yu cak l�
Yu suf Fran s�z ca’da da ya y�m lan d�.

Sanatçıların yeni istikameti Kadıköy

Kadıköylü
sanatçıların

biraraya gelerek
‘ba�ımsız ve

birlikte’ söylemiyle
düzenledikleri

‘�kametgâh Kadıköy’
etkinlikleri 25 Ocak

günü 5 mekândaki sergi
açılı�larıyla ba�ladı.
Kadıköy Belediye

Ba�kanı Selami Öztürk
de Asfalt Art
Gallery’nin
ziyaretçileri
arasındaydı. 

Kadıköy Belediyesi, Yapı Kredi
Kültür Sanat Yayıncılık’ın

katkılarıyla, bilinen ilk faili meçhul
cinayete kurban giden usta

edebiyatçı Sabahattin Ali’nin kendi
çekti�i ve yakınları tarafından
çekilen foto�raflarını CKM’de
Kadıköylüler’le bulu�turuyor.

Çekti�i ve çekemedikleriyle Sabahattin Ali

Öztoprak’tan Verdi’ye selam!
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● Gökçe UYGUN

Bu gü ne de �in Ga ze te Ka d� köy'de O'nun la
il gi li çok ha ber yap t�k. Res sam l� ��n dan,
mü ze ci li �in den, ar ke olog lu �un dan bah -

set tik. Hat ta O’nun Ka d� köy’ün ilk �eh re mi ni
ol du �u nu da yi ne ilk kez bu say fa lar dan du yur -
duk. Evet, Os man Ham di Bey'den bah se di yo -
ruz. El bet te ki Os man Ham di bey tüm bu da hi -
ya ne de ne bi le cek özel lik le ri nin ya n� s�ra he pi -
miz gi bi bir in san d�... Ha yal le ri, öz lem le ri, is -
tek le ri, a�k la r� var d�... �� te �BB �e hir Ti yat ro la -
r�’n�n “Gön lüm de ki Os man Ham di Bey”oyu nu
tam da bu nu an la t� yor. Geç ti �i miz gün ler de Ka -
d� köy Hal dun Ta ner Sah ne si'nde ya p� lan ga la s� -
na ka t�l d� �� m�z oyun da sa nat ç� Os man Ham di

Bey’in ha ya t�n dan ke sit ler
su nu lu yor. 

Gül sün Si ren K� nal'�n
yaz d� �� En gin Gür men'in
yö net ti �i oyun da, Os man
Ham di'nin hiç bi lin me yen
yön le ri, sa nat ç� ki �i li �i, ai -
le ya �an t� s�, ar ka da� l�k ili� -
ki le ri  ve a�k la r�  an la t� l� yor.
Oyun, Os man Ham di'ye
a��k ku ze ni Es ma'n�n gö -
zün den, gün lük le rin den ak -
ta r� l� yor. Os man Ham di
Bey'in Pa ris'e gi di �i, ilk e�i
Fran s�z Ma ri e ile ta n�� ma -
s�, ço cuk la r� n�n do� ma s�,
da ha son ra Ba� dat'ta gö -
rev len di ri li �i, ad� n� Nai le

ola rak de �i� ti ren 2. e�i Ma ri e ile ya �a d�k la r� gi -
bi a�a ma lar la iler li yor. “Sa nat uzun, ha yat k� sa”
di yen Os man Ham di'nin ya �a m� n�n son dö ne -
me cin de bi le sa nat tan kop ma d� �� dik kat çe ken
oyun, sa nat ç� n�n ya �a m� n� yi ti ri �i ile son la n� yor.
Biz iz le yi ci le re ka lan ise Os man Ham di'nin
ö�ü dü olu yor; “Biz ler ölü yo ruz, önem li olan
ge ri de b� rak t�k la r� m�z d�r...”

� HAY RAN OL DU �UM 
OS MAN HAM D� BEY...

Oyu nun ya za r� Gül sün Si rel K� nal, “Ne den
Os man Ham di Bey'i yaz d� n�z?” so ru su na k� sa ca
�u ya n� t� ve ri yor; “Ken di si ne duy du �um bü yük
hay ran l�k yü zün den...” 

K� nal, Os man Ham di'nin ta bu la r� y� kan, çok
yön lü bir sa nat ön cü sü ol du �u na dik kat çe ke -
rek, “Ona olan hay ran l� �� m�n ne den le ri ni ti yat -
ro se yir ci siy le pay la� mak is ti yor dum. Na s�l ba� -
la d� �� n�, ki �i li �i ni, dü� le ri ni, ba �a r� la r� n� sah ne -
ye ta �� mak t� ama c�m” di yor. Os man Ham di
Bey'e hay ran tek ki �i nin el bet te ki sa de ce ken di -
si ol ma d� �� n� vur gu la yan Gül sün Si rel K� nal,
“Os man Ham di Bey, oyu num da ki kur gu ka rak -
ter Es ma'n�n gön lün de ya �a d� �� gi bi di �er bü tün
hay ran la r� n�n gön lün de, mü ze ler de, ki tap lar da,
der gi ler de, sah ne ler de ya �a ma ya de vam ede -
cek tir. Sa na t�n son suz lu �un da...” di ye ko nu �u -
yor. 

Oyu nun yö net me ni En gin Gür men de oyu -
nun, ya za r�n ken di ha yal gü cü ile ya rat t� �� bir
dram ol du �u nun al t� n� çi ze rek, “Os man Ham di
Bey, Cum hu ri yet dö ne mi res sam la r� n� ve hey -
kel tra� la r� n� gö re bil sey di, ye ti� me le rin de ki pa y�
onu çok mut lu eder di di ye dü �ü nü yo rum” ifa de -
si ni kul la n� yor.
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OSMANLI ve bat� kültürleriyle e�itilerek
yeti�mi� bir teknik ve siyaset adam� olan
Sadrazam �brahim Ethem Pa�a’n�n en büyük
o�lu olan Osman Hamdi Bey, 1842’de
�stanbul'da dünyaya geldi. 
�lkokul ö�renimini Be�ikta�'taki bir okulda
yapan Osman Hamdi, 1856 y�l�nda Maarif-i
Adliye okuluna ba�lad�. 1860 y�l�nda hukuk
ö�renimi için Paris'e gönderildi. Bu ö�renimi
yan�nda, o devrin ünlü ressamlar�n�n
atölyelerinde çal��arak iyi bir resim e�itimi
gördü. 1869 y�l�nda ülkesine döndü�ünde
Ba�dat �li Yabanc� ��ler Müdürlü�ü görevini
genç ya��nda üstlendi.
1871'de �stanbul'a dönünce Saray Protokol
Müdür Yard�mc�l���na getirildi.
Sultan Aziz dönemine rastlayan 1875'de,
Kad�köy'de oturan Müze Müdürü Osman
Hamdi Bey, Kad�köy’ün ilk Belediye Reisi
oldu. Devletin üst kademelerinde çe�itli
görevler yapan Osman Hamdi Bey, 1881
tarihinde de �mparatorluk Müzesi (Müze-i
Hümayun) Müdürlü�üne atand�. Bu göreviyle
kendi ya�am�nda oldu�u gibi, Türk
müzecili�inde de yepyeni ve verimli bir
dönem aç�lm�� oldu.
1883'de Sanayi-i Nefise Mekteb-i Alisini

(Güzel Sanatlar Okulu) kurarak bu okulun
müdürlü�ünü de üstlendi.
1884 y�l�nda eski eserlerin yurt d���na
ç�kar�lmalar�n� yasaklayan ve o gün için Türk
müzecili�i ve eski eserlerin korunmas�
bak�m�ndan büyük bir ad�m olan Asar-� Atîka
Nizamnamesi'ni ç�kararak uygulamaya koydu.
Osman Hamdi Bey, Nemrud Da��, Lagina
Tap�na�� ve Sayda'da kaz�lar yapt�. Sayda
kaz�s�nda buldu�u ve arkeoloji dünyas�n�n ba�
yap�tlar� kabul edilen, aralar�nda �skender
Lahti'nin de bulundu�u lahitler ve di�er
eserlerin sergilenmesi için, büyük bir ileri
görü�lülükle ilk Türk müze binas� olan
bugünkü �stanbul Arkeoloji Müzesi’nin 1881
y�l�nda temelini att� ve 1891’de hizmete açt�. 
Müzecilik çal��malar� ile birlikte resim
çal��malar�n� da sürdüren Osman Hamdi Bey
do�u anlay��� ile yapt��� figürlü
kompozisyonlar� ile Türk resim sanat�n�n
ba�ar�l� bir temsilcisi oldu. Resimleri yerli ve
yabanc� birçok müze ve koleksiyonlarda yer
al�yor. 
Osman Hamdi Bey, 1910 y�l�nda
Kuruçe�me'deki yal�s�nda hayata gözlerini
kapamas�n�n ard�ndan kendi vasiyeti üzerine
Eskihisar'daki evinin bahçesine gömüldü. 

KADIKÖY ŞEHREMİNİ HAMDİ BEY

DRAMATURGLU�UNU Özge Ökten’in, sahne tasar�m�n� Nilgün Gürkan’�n, kostüm
tasar�m�n� Feyza Zeybek’in, müzi�ini Selim Can Yalç�n ve Bar�� Manisa’n�n, ���k tasar�m�n�
Kemal Yi�itcan’�n, efekt tasar�m�n� Nesin Co�kuner’in yapt��� oyunda; Asl� Narc�, Ay�en
Çetiner, Tolga Yeter, Engin Gürmen, Vildan Gürelman, Emre Narc�, Enes Mazak, Nurseli

T�r��kan, Cem Uras, Ceysu Aygen, Murat Derya K�l�ç, Ya��z Pala rol al�yor. 
Oyunu önümüzdeki aylarda �BB �ehir Tiyatrolar� sahnelerinde izleyebilirsiniz.

BAŞARILI OYUNCULAR YER ALIYOR

‘Gönlümdeki
Osman

Hamdi Bey’
oyunu;
müzeci,
ressam,
arkeolog
Osman

Hamdi'nin
‘insan’
yönüne

dokunuyor...

Gönüllerdeki Osman Hamdi...Gönüllerdeki Osman Hamdi...Gönüllerdeki Osman Hamdi...Gönüllerdeki Osman Hamdi...Gönüllerdeki Osman Hamdi...Gönüllerdeki Osman Hamdi...Gönüllerdeki Osman Hamdi...
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● Mus ta fa SÜR ME L�

Bbir ço �u ça l�� mak için y�l lar ön ce �s tan bul’a
ge len ai le le rin ye ni umut lar la kur duk la r� bir
ma hal le Fi kir te pe. Geç mi �i yak la ��k 60 y�l

ön ce si ne uza nan bu böl ge de pek çok vatanda�
di �in den t�r na ��n dan ar t� ra rak ev sa hi bi ol -
du. Bir ço �u nun dün ya ya ilk göz aç t� ��,
pek ço �u nun da genç lik ve ya� l� l�k y�l -
la r� n� ge çir dik le ri bir böl ge Fi kir te pe.
Ac� ve ya tat l� ha t� ra la r�y la Ana do -
lu’nun bir mo za i�i k� sa ca s� Fi kir te -
pe. 

Uzun sü reç te çar p�k ya p� la� ma
ve olum suz gö rün tü ler le gün de me
ge len Fi kir te pe ve ci va r� son
dönemlerde ör nek bir pro jey le
gün dem de. 

Yak la ��k 30 bin nü fu su, 73 so -

kak ve iki ana cad de siy le Fi kir te -
pe’de y�l lar d�r imar plan la r� n�n ya -
p�l ma s� bek le ni yor du. Bu bek le yi�
yak la ��k 1 y�l ön ce “Fi kir te pe ve
Çev re si Uy gu la ma �mar Pla n� n�n
Ka d� köy Be le di ye si’nin des te �iy le
Bü yük �e hir Be le di ye Mec li si’nden
ç� ka r�l ma s�y la so na er di. Fi kir te pe li -
le rin kur duk la r� ha yal bu plan sa ye sin -
de ger çek le� ti ve ma hal le �im di mo dern
gö rü nü me ka vu �a ca �� gün le re ka vu� ma n�n
he ye ca n� için de.  

“Fi kir te pe ve Çev re si Uy gu la ma �mar Pla n�”, Fi -
kir te pe’nin ya n� s� ra Dum lu p� nar, E�i tim ve Mer di -
ven köy Ma hal le le rin de ya �a yan yak la ��k 100 bin ki -
�i yi ya k�n dan il gi len di ri yor. 

� SÜ REÇ TE SI KIN TI LAR YA �A NI YOR
Fi kir te pe ve ci va r� bu gün ler de med ya da
ta lih ku �u nun s�k s�k u� ra d� �� bir yer ola -

rak ifa de edil se de gü zel ba� la yan pro -
je de sü reç s� k�n t� l� i� li yor. Fi kir te pe

Ma hal le si Muh ta r� Ha lil Er do -
�an’a gö re i� ler hiç de gö rün dü �ü
gi bi ko lay git mi yor. 

Zi ra 19 ada ile di �er ma hal -
le ler ara s�n da en çok imar ada s� -
na sa hip olan Fi kir te pe Ma hal -
le si’nde va tan da� la r�n mü te ah -
hit fir ma lar la an la� ma s� a�a ma -
s�n da s� k�n t� lar ya �a n� yor. Fi kir -

te pe Ma hal le si Muh ta r� Ha lil Er -
do �an’�n ver di �i bil gi ye gö re ge ri -

de ka lan uzun sü reç te 19 imar ada s� -
n�n sa de ce 1 ta ne sin de va tan da� lar mü -

te ah hit fir may la an la �a bil mi�.  Di �er le ri -
nin ise gö rü� me le ri sü rü yor. Sü reç te s� k�n t� lar ya -

�an d� �� n� söy le yen Muh tar Ha lil Er do �an, “�s tan bul
Bü yük �e hir Be le di ye si ve Ka d� köy Be le di ye si bu
a�a ma da biz le re yar d�m c� ol sun. Mü te ah hit fir ma se -
çi mi a�a ma s�n da fi kir ver sin. Ada tem sil ci le ri ne bü -
yük so rum lu luk dü �ü yor. Ada tem sil ci le ri bir kaç fir -
ma be lir le yip, tem sil ci lik so rum lu lu �u nu üst len dik -
le ri va tan da� la ra bir kaç se çe nek sun ma l� lar” de di. 

Sa de ce Ka d� köy’ün de �il, tüm �s tan bul’un vit rin
pro je si olan Fi kir te pe ve Çev re si Uy gu la ma �mar

Pla n�’n�n; ne ada tem sil ci le ri ne ne de bir
ba� ka s� na b� ra k� la cak ka dar ba sit ol ma -

d� �� n� vur gu la yan Muh tar Er do �an,
bu den li önem li pro je nin uy gu lan -
ma s� a�a ma s�n da �s tan bul Bü yük -
�e hir Be le di ye si ile Ka d� köy Be -
le di ye si’nin yön len dir me ve
des te �i ne ih ti yaç du yul du �u nu
özel lik le vur gu la d�. Bir kaç ki �i -
nin im za ver me me si ne de niy le
hâlâ an la� ma ya va r� la ma yan
imar ada la r� bu lun du �u nu da be -

lir ten Muh tar Er do �an, “19 imar
ada s�n dan sa de ce 1 ta ne sin de an -

la� ma sa� lan d�. Bu i� s� k�n t� l�. Ka -
d� köy Be le di ye mi zin, Bü yük �e hir

Be le di ye mi zin bu i�e el at ma s� la z�m”
di ye ko nu� tu. 

� HÖ YÜK BÖL GE S� NE OLA CAK?
Fi kir te pe d� ��n da ki Dum lu p� nar, E�i tim ve Mer -

di ven köy Ma hal le le rin de de imar pla n� he ye ca n� ya -
�a n� yor. �mar pla n� kap sa m�n da Mer di ven köy ve
E�i tim Ma hal le le ri nin kü çük bir bö lü mü yer al� yor.
E�i tim Ma hal le si Muh ta r� Se ba hat tin Gü ven, E�i tim
Ma hal le si’nde de va tan da� lar la mü te ah hit fir ma lar
ara s�n da gö rü� me ler, an la� ma lar ya p�l d� �� n� an cak
he nüz bir in �a at�n ba� la ma d� �� n� söy le di. Muh tar
Gü ven, “Bu pla n� ha ya ta ge çi ren �s tan bul Bü yük �e -
hir Be le di ye si’ne, Ka d� köy Be le di ye si’ne ve di �er
yet ki li le re te �ek kür edi yo ruz. Bu plan, böl ge miz için
bir ne fes, bir ha yat, bir ���k de mek ti. Bir an ön ce ha -
ya ta geç me si ni, in san la r�n bir an ön ce mü te ah hit ler -
le an la ��p, böl ge mi zin gü zel bir sos yal do ku ya ka -
vu� ma s� n� ar zu eden in san lar dan bi ri si yim. Hem
ma hal le sa ki ni hem de muh tar ola rak bu duy gu ve
dü �ün ce le ri ta �� yo ruz. Gö rü �en ler, an la �an lar var
ama �u an bir in �a at ba� la ma d�” de di. 

Di �er ta raf tan E�i tim Ma hal le si’nde ar ke olo jik
ka l�n t� la ra rast lan ma s� imar pla n� n�n uy gu lan ma s�
sü re ci ni s� k�n t� ya sok tu. Muh tar Gü ven, hö yük bu lu -
nan böl ge de ki be lir siz li �in va tan da� la r� ve mü te ah -
hit fir ma la r� s� k�n t� ya sok tu �u nu, kim se nin önü nü
gö re me di �i ni, bir an ön ce bu ko nu ya aç�k l�k ge ti ril -
me si ko nu sun da yet ki li le rin dik ka ti ni çek ti. 
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çak lar ha va lan ma dan ön ce hos tes ler uçu� gü -
ven li �i ile il gi li çe �it li uya r� lar da bu lu nur lar.
Uçak ta ba s�nç ve ha va ile il gi li bir so run ol du -
�un da mas ke le rin oto ma tik ola rak yol cu la r�n

ön le ri ne dü �e ce �i ni söy ler ler. Ço cuk lu yol cu lar için
önem li bir uya r� ya par lar. “Ön ce ken di mas ke ni zi ta k� -
n�z, son ra ço cu �u nu zun ki ni” der ler. Ken di niz risk al -
t�n day ken, ha va s�z l�k tan ç�r p� n�r ken ço cu �u nu za yar -
d�m c� ola maz s� n�z. Ön ce lik le ken di ni zi gü ven ce al t� na
al�p gü ven lik için de ol du �u nu zu his set tik ten son ra
ba� ka la r� na yar d�m ede bi lir, kol la r� n� z�, zih ni ni zi, gön -
lü nü zü aça bi lir si niz. Ken di el le ri ni zi �s�t ma dan ba� ka -
la r� na s� ca c�k el ler uza ta maz s� n�z.      

Ka fa n� z� me� gul eden so run lar var sa, ön ce on la r�
so run ola rak ka bul et me niz ge re kir. Son ra üzer le ri ne
e�i le rek çö zü me ka vu� tur ma l� s� n�z. O za man ba� ka
in san la r�n so run la r� na da çö züm bu la bi le cek ay d�n l� �a
ka vu �ur su nuz. Ba ba, ken di si kin için de k�v ra n� yor sa,
k�s kanç l�k ate �i ile ya n� yor sa, ha sis lik eli ni ko lu nu
ba� la m�� sa ve bun la r� ken din de bir ku sur ola rak gör -
me den yo lu na de vam edi yor sa; ço cuk la r� n�n da ay n�
ate� için de yan ma s� n� do �al kar �� lar. So run lar için de
ya �� yor ve ya so ru nun bir par ça s� olu yor sa n�z çö zü me
kat k� ya pa maz s� n�z. Dert le ri zevk edin mi� se niz, dert -
le re ça re bul ma y� dü �ün mez si niz. Ön ce ken di ni zi,
sev gi, �ef kat ve an la y�� la göz lem le ye bil me nin yol la r� -
n� bul ma l� s� n�z. Si zi üzen, te la �a kap t� ran, ac� lar için de
ya �a tan �ey le ri sap ta y� n�z. Olum suz ka l�p la r� n� z�,
uyum suz dav ra n�� la r� n� z�, ku sur la r� n� z� fark et me ye
ça l� �� n�z. On lar dan mem nun mu su nuz, de �il mi si niz?
So run lar la yüz le� me niz ve var l�k la r� n� ka bul et me niz
te da vi yo lun da at� la cak ilk ad�m de mek tir. So run la r�
gör mez den gel mek, var l�k la r�n dan mem nun ol mak,
dert li li �i bir avan taj ola rak kul lan mak ve ya so run la r�
ka bul et mek ten kork mak si zi olum suz luk lar içi ne da -
ha çok gö mer. 

Ta k�m la r� n� ba �a r� dan ba �a r� ya ko� tu ran ün lü
koç lar, bü yük kriz le ri sar s�l ma dan at la tan ge nel mü -
dür ler, gru bu nu za fe re ula� t� ran li der ler ken di le ri ne
gü ve nen in san lar d�r. Gü ven le ri ni ön der lik yap t�k la r�
top lu luk la ra a�� lar lar. Gü ven duy gu suy la do lu, güç lü,
kor ku suz ta k�m lar ya ra t�r lar. Kar �� ta raf siz de ki kor ku
ve en di �e yi de gü cü ve gü ve ni de bir ba k�� ta gö rüp
an la ya bi lir. Bir gün sa hil de yü rü yor dum. Üç adet kö -
pe �in yü rü mek te olan bir ha n� ma yak la� t�k la r� n� gör -
düm. Ha n�m kö pek le ri fark edin ce kor kup kaç ma ya
ba� la d�. Ç�� l�k la r� tüm sa hi li ç�n la t� yor du. Ç�� l�k la r� du -
yan ya k�n da ki genç ler ta� lar la ve so pa lar la ha n� m�
kur tar d� lar. Bir kaç gün son ra ay n� kö pek ler le yi ne kar -
�� la� t�m. Ba na do� ru ge li yor lar d�. Eli me bir ta� al d�m
ve kor ku suz ca di kil dim. Bi li yor dum ki kö pek ler yal n�z -
ca ka ça n� ko va lar lar. Ce sa ret le dur du �u mu gö rün ce
on lar da dur du lar, bir sü re iz le di ler, kork ma d� �� m� an -
la d� lar, çe kip git ti ler. Her kes kor ka na ve za y�f ola na
sal d� r�r. Güç lü ile ka p�� mak is te mez. 

Ken di ne gü ven me yen, kor kak in san lar ha sis olur -
lar. Her han gi bir �ey le ri ni ver dik le ri ve ya pay la� t�k la r�
za man kay be de cek le ri ni, el le rin de ki ni bi ti re cek le ri ni
bir da ha ye ri ne ko ya ma ya cak la r� n� zan ne der ler. Her
�ey le ri ne s� k� s� k� ya sa r� l�r lar. Cö mert çe ver mek iç sel
gü ven den kay nak la n�r. Cö mert ol duk ça ener ji niz ar -
tar, da ha ce sur olur su nuz. Ver mek ve pay la� mak si zi
mut lu eder. Ver dik çe da ha çok gü ce ve gü ve ne sa hip
olur su nuz. Ver dik çe da ha kor ku suz olur su nuz. Ver -
dik le ri ni zin kar �� l� ��n da bir �ey bek le me ye cek ka dar
cö mert le �ir si niz. Ver me nin ger çek se vin ci ne i� te o
za man ula ��r s� n�z. Her ver di �i nin kar �� l� ��n da bir �ey -
ler bek le yen “Ver mek” ey le mi ni ger çek le� tir mi yor; ti -
ca re te kal k� �� yor de mek tir. Ver mek, ha y�r yap mak,
hiz met et mek an cak kar �� l� ��n da bir �ey bek len me di -
�i tak dir de ger çek an la m� na ula ��r. Ver dik le ri niz kar �� -
l� ��n da bir te �ek kür bi le bek ler se niz; si zin mut lu lu �u -
nuz ba� ka bir in sa n�n iki du da �� n�n ara s� na ba� la n�r.                    

Biz bu dün ya ya so run lar, dert ler ve kor ku lar ile
ya �a mak için gel me dik. Al lah’�n ver di �i ni met ler den
tat ma ya, zev ki ne var ma ya, ya rat t� �� gü zel lik ler den ya -
rar lan ma ya, ha ya t� m� z� iyi ya �a ma ya gel dik. So run lar -
la yüz le �ip on la r� so run ol mak tan ç� ka r� n�z. Ka fa n� z�
ra hat la t�p çev re niz de ki gü zel lik le rin far k� na va r� n�z. 

Çev re niz de ki in san la ra ya rar l� ol ma y� dü �ü ne bi le -
cek ay d�n l� �a ka vu �u nuz. O za man çev re si ne il ham
ve ren, gü ven a�� la yan,  kor ku lar dan kur ta ran güç lü bir
in san ol du �u nu zu his se der si niz. Gü cü nüz art t�k ça
cö mert li �i niz ar tar. Ver dik le ri niz den kar �� l�k bek le me -
nin ne ka dar kü çük bir he sap ol du �u nu an lar s� n�z.
Dün ya n�z bü yür, ce sa re ti niz ar tar, kor ku la r� n�z si li nir,
iç sel gü cü nüz dev le �ir. 
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Haf ta lık sü re li ye rel ga ze te

YA YIN KU RU LU

Kadriye KASAPOĞLU
Arife ÇALLIOĞLU - Burcu BİTLİS

ÖN CE SEV Gİ �

�stanbul Büyük�ehir Belediyesi'nin, “1/1000
Ölçekli Fikirtepe ve Çevresi Uygulama �mar
Plan�”n�n ard�ndan halk ile in�aat firmalar�
aras�ndaki görü�meler h�zla sürüyor. Hatta

geçti�imiz günlerde büyük bir anla�ma
imzaland�. 251 hane ile anla�an Baysa� �n�aat,
500 daire in�a edecek. Bugüne kadar Adana'da

lüks projelere imza atan ve Ata�ehir'de Gold
Tower projesini bitiren Baysa�, 7 ada, 64

parselde yer alan toplam 251 hanenin
tamam�yla anla�ma imzalayarak Fikirtepe'de bir

ilki gerçekle�tirdi.
Baysa� �n�aat Yönetim Kurulu Ba�kan�

�emsettin Ayd�n, Fikirtepe'de 251 hane ile 8 ay
süren görü�meler sonunda anla�ma

sa�lad�klar�n� anlatarak, 
“Burada hak sahipleriyle arsalar� kar��l���nda

yüzde 55'lik pay ile anla�t�k. Hane ba��na her ay
750 lira kira ve bin TL de ta��nma paras�

ödeyece�iz. Projeyi 24 ayda tamamlamay�
hedefliyoruz. Toplam 500 ile 550 aras�nda

dairenin yer alaca��, 40'ar katl� 2 blok
yapaca��z” dedi. Ayd�n, mülk sahipleriyle

anla�malar� arsa baz�nda gerçekle�tirdiklerini
belirterek, “35 metrekarelik arsa kar��l���nda
mülk sahiplerine yakla��k 90 metrekare 2+1

daire veriyoruz. Burada hem Fikirtepeliler, hem
biz kazan�yoruz” diye konu�tu.

‘Fikirtepe ve Çevresi Uygulama �mar Planı’nın uygulanması a�amasında vatanda�lar, hangi firma ile anla�ma yapacakları konusunda
problem ya�arken, “E�itim Mahallesi’nde ‘tarihi höyük’ bulundu” söylentileri de kafaları karı�tırdı.

Yakla�ık 1 yıl önce
yasalla�an plan ile ilgili

vatanda�ların sıkıntılar
ya�adı�ını kaydeden Fikirtepe
Mahalle Muhtarı Halil Erdo�an,

19 imar adasının bulundu�u
kendi mahallesinde sadece bir
adada vatanda�ların anla�ma
sa�ladı�ını, di�erlerinde ise

sıkıntı ya�andı�ını söyleyerek,
�stanbul Büyük�ehir

Belediyesi ile Kadıköy
Belediyesi’nden destek

istedi. 

HANGİ FİRMALAR
İNŞAAT YAPACAK?

Höyük alanında in�aat yapmak
yasaklandı

Egitim Mahallesi
Muhtarı

Sebahattin Güven

Fikirtepe Mahallesi
Muhtarı

Halil Erdo�an

Fikirtepe’de işler yavaş ilerliyor!Fikirtepe’de işler yavaş ilerliyor!Fikirtepe’de işler yavaş ilerliyor!Fikirtepe’de işler yavaş ilerliyor!Fikirtepe’de işler yavaş ilerliyor!Fikirtepe’de işler yavaş ilerliyor!
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Viz yonKa d� köy

� BLACK/S�YAH
� Yönetmen: Sanjay Leela Bhansali
� Oyuncular: Amitabh Bachchan
(Debraj Sahai), Rani Mukherjee
(Michelle McNally)
Dil: Hintçe 
Tür: Dram 
Süre: 119 dakika   
IMDB Puan�: 8.0
Bu so�uk günlerde ailece gözya�lar�
içinde izleyebilece�iniz evrensel bir
film. Gerçek olaylardan esinlenilmi� bu
film sizi kesin etkileyecek.
Debraj Sahay, kör ve sa��r olan
Michelle McNally’nin ö�retmenidir.
Onunla sekiz ya��nda tan���r. Michelle
McNally h�rç�n, kafas� kar���k ve
hayat�n� sürdüremeyecek durumdad�r.
Dünyas� “S�YAH”t�r. Debraj onu
karanl�k ve karma�adan ���k ve umuda
yönlendirir.
� THE FALL/DÜ�Ü�
Tarsem'in yönetti�i ba�yap�t defalarca izlenmeyi hak
ediyor.
1920'lerin Los Angeles�'nday�z. Kolu k�r�ld��� için Los
Angeles Hastanesi'nde yatmakta olan 10 ya��ndaki
Alexandria, burada filmlerde dublörlük yapmakta olan

Roy ile tan���r.
Bir çekim
s�ras�nda
sakatland���
için yataktan
ç�kamayan
Roy,
Alexandria'ya
Vali Odious'tan
çe�itli
sebeplerden
nefret eden ve
onu öldürmek
isteyen 6
adam�n
hikâyesini
anlatmaya
ba�lar. Fakat
Roy, ya�ad���
sorunlar
sebebiyle
hikâyeyi
giderek daha

karamsar bir hale sokar. Bir süre sonra masal ile
gerçe�i birbirine kar��t�ran Roy, kendi ac�lar�ndan
kurtulmak için Alexandria'y� da kullanmaya
ba�layacakt�r.
� HAFTANIN F�LMLER�
� KARANLIKLAR ÜLKES�: UYANI�
� Yönetmen: Björn Stein
Selene ile insan-Lycan melezi sevgilisi Michael'�n
“Karanl�klar Ülkesi: Evrim”de vampirlerin atas�
Marcus'u ortadan kald�rmas�n�n üzerinden 15 y�l

geçmi�tir.
Aradan geçen
zamanda,
insano�lu
gerek Vampir
gerek Lycan
klanlar�ndan
haberdar
olmu� ve her
iki türü de
ortadan
kald�rmak için
seferberlik ilan
etmi�tir. Bu
soyk�r�m
sürecinde ele
geçirilen
Selene on
y�ldan fazla bir
süre sonra
uyan�r ve
kendini
Antigen’deki

gizli bir laboratuvarda tutsak bulur. Antigen Vampirleri
ve Lycan'lar� yaratm�� olan virüse kar�� bir a��
geli�tirme amac� güden güçlü bir biyo-teknoloji
�irketidir

� SAVA� ATI
� Yönetmen: Steven Spielberg
Albert ad�nda genç bir çocukla sevgili
çiftlik at� Joey'nin 2. Dünya Sava��'n�n
ba�lang�c�nda geçen sürükleyici
hikâyesi. Joey, Albert'in babas�
taraf�ndan bir �ngiliz süvarisine sat�l�r ve
cephe hatt�na gönderilir. Joey,
yolculu�unun her ad�m�nda kar��s�na
ç�kan engellere ra�men kar��la�t���
bütün hayatlar� etkiler ve de�i�tirir. Joey'i
unutamayan Albert, arkada��n� bulup
eve getirmek amac�yla Fransa'daki
sava� meydan�na gitmek üzere evden
ayr�l�r. 
� GÜZEL GÜNLER GÖRECE��Z
� Yönetmen: Hasan Tolga Pulat
Güzel Günler Görece�iz, bir gün
içerisinde �stanbul'da geçer. Be� farkl�
karakterin günlük hayatta kesi�en yollar�
ve fark�nda olmadan birbirlerinin

hayat�na müdahalelerini anlat�r. Film, do�rusal
olmayan kurgusu ile bütün hikâyeleri iç içe geçirerek
anlat�r. Bir günlük zaman dilimi; geriye, �imdiye ve
ileriye atlanarak ilerler. 
� E� RUHUMUN E� ZAMANI
� Yönetmen: R. �anal
Dünyadan
uzakta, ba�ka
bir boyutta,
tamamlanm��
bir enerji ve
sevgi parças�
���k
saçmaktad�r.
Varl���n� dünya
üzerinde
deneyimlemek
için yeryüzüne
inmeye karar
verir. Ancak
yeryüzünde mi
kaos
bedenlenmi�
olan bu sevgiyi
ikiye ay�r�r ve
birbirinden
uzakla��r.
Uzunca bir
vakittir. E�
ruhlar birbirlerini aramaktan vazgeçmemi�tir.
Kendi hayallerini gerçekle�tirmek için ç�kt�klar� yolda
belki de pek çok insan�n cesaret edemeyece�i �eyleri
arkalar�nda b�rakmay� göze alan iki ki�inin hikâyesi.
� KEVIN HAKKINDA KONU�MALIYIZ
� Yönetmen: Lynne Ramsay
Eva, Kevin'a hamile kald��� gençlik y�llar�nda bütün
kariyer planlar�n� ve hedeflerini bir kenara koyarak
çocu�unu dünyaya getirmeye karar verir. Fakat
annenin o�lu için hayat�ndan yapt��� bu fedakârl�k
maalesef
Kevin'in
çocukluk
y�llar�ndan
itibaren
ba�layarak
hayatlar�n� ters
yönde
etkilemeye
ba�lar. Kevin 15
ya��na
geldi�indeyse
lisedeki çete
gruplar�yla
tak�lmaya ba�lar
ve hiç kimsenin
ho�
görmeyece�i
olaylara kar���r.
Eva o�lunun
hatalar�ndan
dolay� derin
sorumluluk ve
suçluluk
duyarak, nerede yanl�� yapt���n� sorgulamaya ba�lar.
Bu arada Kevin'in ayr�ld��� babas� ile yeniden ileti�ime
geçmek durumundad�r

● Kad›köy 35 Milim Hollywood: 0216 3482099 
● Kad›köy Atlantis: 0216 3360622 
● Kad›köy Cinebonus (Nautilus): 0216 3398585 
● Kad›köy Cinema Moda: 0216 3488773 
● Kad›köy Kad›köy: 0216 3377400 

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

S �  N E  M A  L A R

Ha zır la yan:
Der sim ÖZEL

dersim92@hotmail.com

13 y�l ön ce son suz lu �a u�ur la nan sa -
nat ç� Ba r�� Man ço, ölüm y�l dö nü -
mün de öz lem le an�l d�. 31 Ocak 1999

ge ce si ge çir di �i kalp kri zi so nu cu ha ya ta
ve da eden Man ço’yu se ven le ri yi ne 31
Ocak ge ce si Ka d� köy Be le di ye si ta ra f�n dan
mü ze kon sep tiy le se ven le ri ne aç� lan evin de
bu lu �a rak �ar k� la r�y la an d� lar.

Ka d� köy Be le di ye si’nin  Man ço’nun
Mo da  Yu suf  Ka mil Pa �a So kak’ta bu lu -
nan evi ni Halk Ban ka s�’ndan ki ra la ya rak
se ven le ri ne aç t� �� 81300 Mo da ad� n� ta �� -
yan Ba r�� Man ço’nun evi, ölü mü nün
13’ncü y�l dö nü mün de yi ne zi ya ret çi ak� n� -
na u� ra d�. Yo �un kar ya �� �� na ra� men Ba -
r�� se ver ler, sa ba h�n er ken sa at le rin den iti -
ba ren Man ço’nun evi ne ge le rek, �ar k� la -
r� n� din le yip, evi ni ge ze rek bir kez da -
ha Ba r�� Man ço’yu ya �a d� lar. �s tan -
bul’un de �i �ik semt le rin den ge len
zi ya ret çi le ri, Man ço’nun o�ul la r�
Do �u kan Man ço ile as ker den izin li
ge len  Ba t� kan Man ço ve  Ka d� köy
Be le di ye si yet ki li le ri kar �� la d�. Bu lu� -
ma ya ge len ler özel bir ana da ta n�k l�k
et ti ler. Man ço’nun uzun y�l lar kul lan d� ��
an cak ölü mün den son ra ba k�m s�z l�k ne de -
niy le kul la n� la ma yan ha le ge len  Ssang -
yong Mus so Mar ka 34 BM 777 pla ka l� ara -
c� n� kap sam l� ba k�m dan ge çi re rek ye ni -
le yen Ça k� ro �ul la r� Oto mo tiv �ir ke ti,
ara c� ölüm y�l dö nü mün de eve ge ti -
re rek tes lim et ti.  �ir ke tin Sa t��
Mü dü rü Ke rim Ça k�r’�n tes lim
et ti �i ara c� Do �u kan Man ço kul -
la na rak evi nin önün de ki özel ye -
ri ne park et ti. Ke rim Ça k�r, ara -
c�n ba� tan a�a �� kap sam l� bir ba -
k�m dan ge çi ri le rek ye ni len di �i ni,
bun dan son ra da sü rek li ola rak ba k� -
m� n�n dü zen li ara l�k lar la ya p� ca �� n�
kay det ti. Ba r�� Man ço’nun �ar k� la r� n�n
söy len di�i ge ce de duy gu sal an lar ya �a yan

Man ço Kar de� ler, 13 y�l geç me si ne ra� -
men Ba r�� Man ço sev gi si nin ar ta rak de vam
et ti �i ni, bun dan da son de re ce mut lu luk
duy duk la r� n� be lir ti ler. Ai le ad� na bir ko -
nu� ma ya pan Do �u kan Man ço, ço cuk lu �u -
nu ge çir di �i, an� la r�y la do lu evi nin Ka d� -
köy Be le di ye si ta ra f�n dan mü ze ha li ne ge -
ti ril me sin den bü yük mem nun luk duy du �u -
nu söy le di. Do �u kan Man ço �öy le ko nu� tu:

“Ba r�� Man ço’ya gös te ri len sev gi ve
ve fa ai le ola rak bi zi çok mut lu edi yor. Ço -
cuk lu �u mu zu ya �a d� �� m�z bu evin Ka d� -
köy Be le di ye si ta ra f�n dan mü ze ha li ne ge -
ti ri le rek se ven le ri ne aç�l ma s�n dan çok mut -
lu yuz. Ba r�� Man ço bi zim ba ba m�z an cak
Dün ya ca ta n� nan bir sa nat ç�. Evi nin bu ha -

li bi zi mut lu edi yor, Ona ya k� �an bir du -
rum da. 

Evin mül ki ye ti nin bir gün tek rar
Man ço ai le si ne geç me si ni is ti yo -
rum. Ama yi ne bu ha liy le hep se -
ven le ri ne aç�k bir mü ze ola rak ka -
la cak. Ka d� köy Be le di ye si’ne çok

te �ek kür edi yo ruz.”
� MÜ ZE 1 HAF TA ÜC RET S�Z
Z� YA RET ED� LE B� LE CEK

Ba r�� Man ço’nun bes te le ri ni yap t� �� pi -
ya no su, yurt d� �� ge zi le rin den top la d� ��
cam ob je le ri, ak se su var la r�, sah ne kos tüm -
le ri ve ken di yap t� �� tab lo la r� n�n ser gi len di -

�i evi Ka d� köy Be le di ye si, Tür ki ye’nin
ilk oyun cak mü ze si ni ku ran Su nay

Ak�n’�n da n�� man l� ��, Man ço Ai le -
si’nin des te �i ve Halk Ban ka s�’n�n
bü yük kat k� la r� ile mü ze kon sep -
tiy le 3 y�l ön ce hiz me te aç�l m�� t�.
Bin ler ce ki �i nin zi ya ret et ti �i Ba r��

Man ço Evi, ölüm y�l dö nü mü ne de -
niy le bir haf ta sü rey le üc ret siz ge zi -

le bi le cek. Ay r� ca Halk Ban ka s�, Ço cuk
Esir ge me Ku ru mun da ka lan ço cuk lar la

bir lik te Man ço’nun evin de  bir haf ta atöl ye
ça l�� ma la r� ya pa cak.  

�UBAT AYI F�LM ÖNER�LER�

Barış Manço unutulmadı…
31 Ocak 1999 gecesi

geçirdi�i kalp krizi
sonucu hayata veda

eden Barı� Manço’yu,
sevenleri yine 31 Ocak

gecesi, Kadıköy
Belediyesi tarafından

müze konseptiyle
Moda’da açılan evinde
bulu�arak �arkılarıyla

andılar.
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● �u le ÖZ ÇE L�K

Tüm �s tan bul’u et ki si al t� na alan kar ya �� �� n�n
ha ya t� ak sat ma ma s�, ula �� ma en gel ol ma ma s�
için Ka d� köy’de de ça l�� ma lar 24 sa at sü rü -

yor. Bü yük �e hir Be le di ye si ve Ka d� köy Be le di ye si
ola rak ger çek le� ti ri len ça l�� ma lar so nu cun da il çe de
ka pa l� bir yol ol ma d� �� be lir ten Ka d� köy Be le di ye si
Fen �� le ri Mü dü rü Mu rat Ars lan, “10 eki bi miz, ara -
l�k s�z ola rak tuz la ma ve so lüs yon ça l�� ma s� ya p� yor.
�u ana ka dar yol la ra 350 ton tuz, 200 ton da so lüs -
yon dök tük. Ça l�� ma la ra sa bah 04.00’de ba� l� yo ruz,
böy le ce yol lar sa bah sa at ler de aç�k olu yor” de di. 

�s tan bul Bü yük �e hir Be le di ye si’nin Ba� dat
Cad de si, Fah ret tin Ke rim Gö kay Cad de si, Sa hil
Yo lu ve E-5’de ça l�� ma yap t� �� n�, Ka d� köy Be -
le di ye si ola rak il çe nin di �er tüm yol la r�n da tuz -

la ma ve so lüs yon ça l�� ma la r� n�
ara l�k s�z sür dür dük le ri ni
ifa de eden Ka d� köy Be le -
di ye si Fen �� le ri Mü -
dü rü Mu rat Ars lan,
“Ana yol lar bi rin ci
ön ce li �i miz, ar d�n -
dan ta li yol lar ge li -
yor, kav �ak la ra
ba� la nan yol lar da
ve has ta ne ön le rin -
de de ça l�� ma ya p� -
yo ruz. Ya p� lan ça l�� -
ma lar so nu cun da �u
an da il çe miz de ka pa l�
hiç bir yol yok. Sa de ce Fi -
kir te pe’nin ba z� çok dik olan

ara so kak la r�n da so run ya �a -
n� yor. Tu zu ida re li kul la -

n� yo ruz, çün kü a�� r�
tuz kul la n� m� yol la -

ra za rar ve ri yor”
di ye ko nu� tu.
Ka d� köy lü le re
araç la r�y la d� -
�a r� ç�k ma ma -
la r� n�, top lu ta -
�� ma araç la r� n�

kul lan ma la r� n�
tav si ye eden Ka -

d� köy Be le di ye si
Fen �� le ri Mü dü rü

Mu rat Ars lan, bu ko nu -
da da �un la r� söy le di: 

“Yol lar da ka lan araç lar, yo �un park lan ma -
lar bi zim ça l�� ma la r� m� z� en gel li yor, bir ara c�n
yol da kal ma s� pek çok ki �i ye za rar ve ri yor, bu
tüm �s tan bul için ge çer li. O yüz den va tan da� la -
r� m�z özel araç lar ye ri ne top lu ta �� ma araç la r� n�
kul lan s�n lar, kar las ti �i ol ma yan lar, ace mi sü rü -
cü ler yo la ç� k�p tra fi �i ak sat ma s�n lar.”  

� KAR GÜ ZEL MAN ZA RA LAR 
YA RAT TI

Gün lük ha ya t�n ak sa ma s� na ne den olan
prob lem le rin ya n� s� ra kar, gü zel man za ra lar da
su nu yor. Ka d� köy’de de kar, unu tul maz gö rün -
tü le re ne den olu yor. �l çe, bem be yaz kar la r�n al -
t�n da fark l� bir man za ra ya ka vu� tu, park lar ve
ye �il alan lar be yaz ör tüy le kap lan d�. Ka d� köy lü -
ler, il çe le ri nin kar al t�n da da ha da gü zel gö rün -
dü �ü ko nu sun da hem fi kir...

10 3 - 9 �UBAT 2012 HA BER

a�mzn mo da larn e� za manl ola rak
yanstan, hat ta ço �u za man mo da ya ön -
cü olan iki mar ka; App le ve Fa ce bo ok.
Ben de bu haf ta Fa ce bo ok’ta ki “Ah 70’le

Vah 80’ler Ner de sin 90’lar” gru bu ile I-pho ne’un
“ins tag ram”(fo to� raf es kit me) uy gu la masna is -
ti na den, ne dir bu nos tal ji me rak di ye bir dü �ün -
düm. Geç mi �in öz le mi ni du yup, tarzn ör nek
alan genç le rin, mo daclarn, mü zis yen le rin, tv
ve rad yo prog ramclarnn yan sra; bu ‘nos tal -
jizm’e ade ta ‘gck’ olan, ço �un lu �u nu ga ze te
ya zar larnn olu� tur du �u bir de ‘an ti-nos tal jik’ler
var.

Ka fay geç mi� le boz mak, ge nel de “ne re de o
es ki bay ram lar”, “es ki den kra vat tak ma dan va -
pu ra bi nil mez, �ap kasz Be yo� lu’na çklmazd”
gi bi söy lem le riy le ile ri ya� ta ki le re at fe di len bir
özel lik ol sa da; 2000’li yllar la bir lik te çok da ha
ge ni� kit le le re yaylan bir akm ha li ne gel di di ye -
bi li riz. 90’lar ko nu lu TV prog ram lar, 80’le rin
mü zik ve di zi le ri, 70’ler par ti le ri, 60’lar kya fet le -
ri…

Bir de es ki ylla ra ait ma mül le ri ham mad de
ola rak alp i� le me mo das var. 2000’ler de pop
mü zik ca mi asnda da ha sk kar�mza çkan es -
ki par ça larn ‘co ver’ ver si yon lar ve bu par ça -
larn bü yük il gi gör me si; mo da dün yasnn her
yl 20. yüzyln çe �it li dö nem le ri ne gön der me ler
ya pa rak ‘ye ni’ ad altnda es ki trend le ri can -
landrmas da son yllar da yük se len nos tal ji fur -
yasnn ör nek le rin den. Me se la ge çen ler de As -
malmes cit’te bir me kân da ‘elek tro-swing’ ge -
ce si vard. Ge ce nin ko nu �u, 1920’le rin, 30’larn
mü zik le ri ni elek tro nik mü zik alt yapsyla ye ni -
den dü zen le yen bir Fransz grup tu. A�a� yu kar
kon se re ge len her ke sin o yllarn mo dasna
uyum lu gi yin me le ri de ge ce ye ayr bir ha va
katm�t. Bir de kon ser ön ce si bir sa at ka dar
swing par ça lar e� li �in de bir pist do lu su in san
dans et ti. Bir ara 1930’dayz da ben mi ça�n
ile ri sin de kaldm di ye cid di cid di �üp he ye dü� -
tüm; me �er �s tan bul’da bir swing dans kur su
varm�, pist te ki dansçlar da ora dan grup ha lin -
de gel mi� ler. Swin gin özel bir kur su ol du �u nu
da, bu ka dar me rakls ol du �u nu da ora da ö� -
ren dim. Ama bir an ben de mi ö� ren sem di ye
aklmdan geç me di de �il, ba ya� ke yif li gö zü kü -
yor du…. Geç mi �e öz lem sa de ce zevk li dans -
lar da ken di ni gös ter mi yor el bet te. Ör ne �in gi -
yim tarzndan, ba� kaldran po li tik genç li �i ne,
de ko ra tif un sur lar dan, saç mo del le ri ne ve si ne -
masna ka dar her yö nüy le 70’le rin hay ran çok -
tur. 80’ler se, ben ce dün ya da pop mü zi �in altn
ça�yd. Mic ha el Jack son’un en se vi len al bü mü
‘Thril ler’ o dö nem de çkm�t; Ma don na’nn ‘Li -
ke a Vir gin’i de… U2’nun ‘With or Wit ho ut Yo -
u’su, Bon Jo vi’nin ‘Li vin on a Pra yer’ ve da ha
bir çok 80’ler �arks bu gün de tüm za man larn
en iyi par ça lar arasnda yer almyor mu? Tür ki -
ye’ye bakt�mzda 80’ler Tür ki ye si nin öz le ye ni
ka dar grgrn ge çe ni de çok tur. �ah sen 80’ler -
de ço cuk ol du �um için çok mut lu yum. Öz le ne -
cek �ey var öz len me ye cek �ey var; genç lik fo -
to� raf larmda ke le bek to kay la tut tu rul mu� per -
mal saç larm ve vat kal bluz larn altndan ku lak -
larma ka dar va ran omuz larm ol mad�na �ük -
ret me yi bir borç bi li yo rum.

Geç mi� te her �ey mü kem mel de �il di, pe ki
ne dir bu geç mi� me rak? Bel ki se bep ler den bi -
ri 90’la ra ka dar her dö ne min ken di için de
baskn bir ka rak te ri ol masdr. Bir di �e ri bel ki
hafzann, trav ma tik bir fa ci a ya �a mad� sü re -
ce, iyi anlar da ha da süs le yip püs ler ken kö tü -
le ri ni sil me si; bo� luk lar olu� tuk ça da ara lar
geç mi �in en olum lu yan laryla ta mam la mas
ola bi lir. Hat ta ‘trav ma tik’ olay larn bi le ara dan
uzun ca bir za man geç mi� se hay ranlk
uyandrmas olasdr. Za man, her �e yin ilac ol -
du �u gi bi ayn za man da her �e yi gü zel le� ti ri yor
mu aca ba? Ma lûm “kel ölür srma saçl, kör ölür
ba dem göz lü olur”. Yok sa bü tün bu ge ri ye dö -
nü� ler iç ten lik li bir nos tal ji ol mak tan çok ya -
ratcl�n zo ra gir me si so nu cu, ye ni ürün ye ri ne
ge li� ti ri len ye ni pa zar la ma stra te ji le ri mi?

As l ı  AY HAN
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‘Ah 70'ler 
Vah 80'ler 

Nerdesin 90'lar’

● Gökçe UYGUN

Okur la r� na, ha ber le riy le ol du �u ka dar
kö �e ya z� la r�y la da ufuk açan ga ze te -
miz, ge le cek sa y� lar dan iti ba ren ye ni

bir kö �e ye da ha ev sa hip li �i ya pa cak. Ba ha ri -
ye’de fa ali yet gös te ren Tür ki ye Bi li �im Der -
ne �i (TBD) �s tan bul �u be si, siz le ri bi li �im ve
bil gi tek no lo ji le ri ne da ir ko nu lar da ay d�n la ta -
cak.

Biz de ön ce sin de TBD �s tan bul �u be si Yö -
ne tim Ku ru lu Ba� ka n� Le vent Ka ra da� ile Tür -
ki ye’de ki bi li �im sek tö rü nü ko nu� tuk.
1971’de An ka ra’da ku ru lan TBD’nin bi li -
�im, bil gi sa yar ve da ha birçok ke li me yi
Türk çe’ye ka zan d� ran der nek ol du �u nu
an�m sa tan Ka ra da�, �u bil gi le ri ver di:
“TBD, üni ver si te le re ilk kez bil gi sa yar dok -
to ra s� ko nul ma s� n�, ilk bil gi sa yar mü hen dis -
li �i prog ra m� n�n Ha cet te pe Üni ver si te si’nde
aç�l ma s� n� sa� la d�. TBD 1976’dan be ri,
Tür ki ye’nin bi li �i me ta ��n ma s� için ça l�� ma -
lar yü rü tü yor, çe �it li kon gre ler dü zen li yor.
1994’te ka mu ya ra r� na ça l� �an der nek sta tü -
sü ne gel di. Üye le ri ilk za man lar da sa de ce
bi li �im ci ler den olu �ur ken, son y�l lar da-bi li -
�i min sa de ce bir sek tör ol mak tan ç� k�p ya �am
tar z� ha li ne gel me siy le bir lik te ar t�k her kes
TBD’ye üye ol ma ya ba� la d�. �u an üye sa y� s�
14 bin.”

Ka ra da�, TBD’nin 1976’dan be ri her y�l
ge ni� ka t� l�m l� bi li �im ku rul tay la r� dü zen -
le dik le ri ni, ka mu bil gi i� lem yö ne ti -
ci le ri ne se mi ner ler ver di �i ni be lir -
te rek, “Her se ne ka mu için bil gi
i� lem pro je le ri üre ti yor. E-dev -
let uy gu la ma la r�, Av ru pa'da çe -
�it li ödül ler ka zan d�. Bun da
TBD'nin et ki si çok, zi ra ka mu
bil gi i� lem yö ne ti ci le ri nin yüz de
90'� TBD üye si. Dev let le or tak
ça l� �� yo ruz. Çün kü bi li �im ça ��, or -
tak bir alt  ya p� y� ge rek ti ri yor. Ar t�k tek
bir TC kim lik nu ma ra s� ile bir bi re yin bil gi le ri
tüm ku rum lar da yer al� yor” de di.

� KA DIN LA RA �N TER NET E�� T� M�
1997’de ku ru lan TBD �s tan bul �u be si'nin

1999 y� l�n dan be ri hep Ka d� köy böl ge sin de hiz -
met ver di �i ni an la tan Ka ra da�, 4 bin üye ye sa -
hip ol duk la r� bil gi si ni ver di. Ka ra da�, TBD �s -
tan bul �u be si bün ye sin de ki ça l�� ma grup la r� n�n

pro je le ri ni �öy le özet le di:  
“Bi li �im kent le ri ça l�� ma gru bu muz iki y�l -

d�r 70-80 gö nül lü uz man la, ku rum la r�n i� sü -
reç le ri ni bi li �im le ve rim li ha le ge tir mek ama -
c�y la ça l� �� yor. Bi li �im kent le ri k� la vu zu olu� -

tur duk. Genç ça l�� ma gru bu muz üni ver si -
te ler le ka ri yer, staj uy gu la ma la r� ya -

p� yor. Ka d�n bi li �im ça l�� ma gru -
bu muz, 2002'de ev ka d�n la r� na
in ter net e�i ti mi ver di. Tür ki ye
ça p�n da 9 bin ka d� na ula� t�k.
�im di de ço cuk la r�n net’i gü -
ven li ve do� ru kul la n� m� için
ebe veyn le rin bil gi len me si ne

yö ne lik e�i tim ler ve re ce �iz. Ka -
d�n bi li �im ci sa y� s� n�n art ma s� n�

he def li yo ruz. Bu kap sam da ev ka d�n -
la r� n�n e- ti ca ret ya pa bil me le ri ve dok tor dan

ran de vu, al�� ve ri� gi bi gün lük i� le ri ni net ten
hal let me le ri ne yar d�m c� ola cak e�i tim ler ve ri -
yo ruz. Geç ti �i miz gün ler de Kozzy AVM'de üc -
ret siz bir se mi ner ver dik, il gi çok yo �un du. Ka -
d� köy'de bu nun gi bi her ke se aç�k ve üc ret siz se -
mi ner ler ver me ye de vam ede ce �iz.  Ka d�n la ra
yö ne lik blog yaz ma, AB pro je le ri ne ba� vu ru,

vi de o i� le me gi bi ko nu lar da ki kurs la r� m�z da
ola cak. Bi li �im ala n�n da ka ri yer yap mak is te -
yen le re ve ka ri ye rin de bi li �i mi kul lan mak is te -
yen ler için bir ka ri yer atöl ye si dü zen le ye ce �iz.”

Ka ra da�, TBD �s tan bul �u be si ola rak da
her y�l dü zen le dik le ri Bi li �im Kon gre si'nin son
2 y�l ki te ma s� n�n “ak�l l� �e hir ler” ol du �u na dik -
kat çe ke rek, “inter net tek no lo ji le ri nin �e hir le rin
yö ne til me sin de ki ro lü gi de rek ar t� yor. Biz de
Ka d� köy Be le di ye si ile de bu ko nu da or tak ça -
l�� ma ha z�r l�k la r� için de yiz” ifa de si ni kul lan d�.

� ‘TÜR K� YE'DE B� L� ��M 
PO L� T� KA SI YOK’

�n ter net tek no lo ji le ri nin gü nü müz de ar -
t�k ha ya t�n her ala n�n da ol du �u nun al t� n� çi -
zen TBD �s tan bul �u be si Yö ne tim Ku ru lu
Ba� ka n� Le vent Ka ra da�, “Ti ca ret, e�i tim,
ev li lik, ey lem ler... Ar t�k her �ey in ter net ten,
sos yal med ya dan iler li yor. Ye ni ya �am plat -
for mu muz ol du..” yo ru mu nu yap t�. Ka ra -
da�, di ji tal gi ri �im ci li �in ge li� ti �i ni, ye ni
dün ya n�n zen gin le ri nin ar t�k in ter ne tin ç� -
kar d� �� genç ki �i ler ol du �u nu an la ta rak,
“Fa ce bo ok'un ku ru cu su Mark Zuc ker berg
kaç ya ��n da ki?!” di ye sor du.

Tür ki ye'de ki in ter net kul la n� m� na ili� kin
tes pit le ri ni de pay la �an Ka ra da�, “Ül ke miz de
bi li �im  po li ti ka la r� ol ma d� �� için du rum pek iç
aç� c� de �il. Net kul la n� c� s� 35 mil yo nu geç ti,
sos yal med ya kul la n� m�n da dün ya da 3.-4. s� ra -
da y�z. Ama bir de bu du ru mun ar ka s� na bak -
mak ge rek. �n ter ne ti ne ka dar et kin kul la n� yo -
ruz? Ba z� ku rum lar Hin dis tan’dan bil gi sa yar
pro fes yo nel le ri ça l�� t� r� yor. Ni ye? Çün kü Tür -
ki ye'de, i� dün ya s� n�n ih ti yaç la r� na yö ne lik ele -
man ye ti� ti ril mi yor” di ye ko nu� tu. Ka ra da�,
Tür ki ye'de in ter ne ti i� amaç l� kul la nan la r�n çok
az ol du �u na dik kat çe ke rek, �öy le de vam et ti:
“'Es ki man t�k la iler le mi yor ti ca ret. Ya i�i ni ze
in ter ne ti ka ta cak s� n�z ak si tak dir de ar t�k i� ya -
pa ma s� n�z! �n ter ne tin çok bü yük fay da la r� var.
Ar t�k fir ma lar ele man la r� n� in ter ne ten se çi yor.
Ama o nok ta da da �u na dik kat et mek ge rek; in -
ter ne ti bi linç li kul lan mak! Özel lik le sos yal
med ya y� do� ru kul lan mak la z�m. Çün kü ora ya
yaz d� �� n�z her �ey ka y�rt al t� na al� n� yor. Özet le
el bet te in ter net te ol mak ge rek ama onu do� ru
kul lan ma l� y�z... Ay r� ca Tür ki ye'de ki in ter net
kul la n� c� la r� n�n yüz de 80'i 40 ya� al t�. Biz h�z la
40 ya� üs tü ke si mi in ter net ile ta n�� t�r ma l� y�z...”
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● Der le yen: Sem ra ÇE LE B�

“V
i ya na'da bir ope ra sey ret tim. Hay ran
kal d�m. Ke� ke biz de de böy le sa lon -
lar ol sa, böy le oyun lar oy nan sa di ye

dü �ü nüp bu bi na y� yap t�r d�m.” 
Ad� Ka d� köy’le bü tün le� mi� isim ler den bi -

ri olan Sü rey ya �l men, bu bi na y� yap t� r�r ken
ne re den bi le bi lir di 21. yüz y�l da, 2010’lu y�l lar -
da Sü rey ya Ope ra s�’n�n, ko ca kent �s tan -
bul’un tek ope ra bi na s� ola ca �� n�? O, he nüz
20. yüz y� l�n ba� la r�n da, 1920’le rin sa va� ve
i� gal gün le rin de Av ru pa’da gör dü �ü ope ra
sa lon la r� na hay ran ka l�p ken di söy le miy le
“Ka d� köy’ümü ze bir �e ref ver me yi” dü �ün -
mü� tü sa de ce. O za man Tür ki ye’nin ilk ve en
bü yük ope ra sa lo nu ola bi lir di ama son ol ma -
ya ca �� na emin di Sü rey ya Pa �a. An cak öy le
ol ma d�. Ka d� köy lü le re ver di �i �e ref bu gün hâ -
lâ gün cel li �i ni ko ru yor. Çün kü ye ni ope ra bi -
na la r� yap ma y� b� ra k�n va ro lan ope ra bi na la r�
ka pa t� l�p, özel lik le Be yo� lu’nda ki ta ri hi ti yat ro
ve si ne ma sa lon la r� y� k� l�p yer le ri ne AVM ve
otel ler ya p� l�r ken Ka d� köy lü ler, ye rel yö ne tim -
le ri sa ye sin de, 80 y�l si ne ma sa lo nu ola rak
hiz met ver mi� Sü rey ya Ope ra s�’na sa hip ç� k� -
yor ve onu ge le cek ku �ak la ra b� rak mak için
ko ru yor. Bu gün �s tan bul’un tek ope ra bi na s�
ola rak hiz met ve ren Sü rey ya Ope ra s�, yok
edil me ye ça l� �� lan ta ri hi ve kül tü rel mi ra s� m�z
ara s�n da dim dik ayak ta ka lan ve ama c� na uy -
gun hiz met ve ren bir sim ge ni te li �in de…

� ‘T� YAT RO MEK TE B� EDEB D�R, 
MU S� K� RU HUN GI DA SI DIR’

Bu önem li sa lo nu bi ze ka zan d� ran Sü rey -
ya �l men Pa �a, dö ne min önem li �ah si yet le rin -
den bi ri. 6 �u bat 1955’te ya �a m� n� yi ti ren �l -
men’in, sa de ce Ka d� köy’de de �il, Üs kü -
dar’dan Mal te pe’ye ka dar Ana do lu Ya ka s� n�n
bir çok nok ta s�n da izi bu lu nu yor. Ama biz ön -
ce, ope ra ola rak yap ma s� na ra� men uzun y�l -
lar si ne ma sa lo nu ola rak kul la n� lan ve
2006’da Ka d� köy Be le di ye si ta ra f�n dan ope ra
bi na s� ola rak hiz me te so ku lan Sü rey ya Ope -
ra s�’n� an lat mak is ti yo ruz si ze, üs te lik ken di
di lin den, ken di ka le min den…

Sü rey ya �l men, 6 Mart 1927’de aç� lan, 7
Mart 1947’de 20 y� l� ge ri de b� ra k�p 21. ya �� n�
kut la yan Sü rey ya Ope ra s�’n�n �e re fi ne bir
tak vim bas t� r�r. “Ka d� köy lü le ri mi ze Bir �ük ran
Ha t� ra s�: 1947 SÜ REY YA TAK V� M�” ad l� ki -
tap ç�k ta, Sü rey ya �l men, bu ope ra bi na s� n�
na s�l aç t� �� n� �öy le an la t� yor: 

“1923 se ne sin de ben ne ya p�p ya p�p de -
rin bir ha mi yet his siy le mem le ke ti miz de e�i
ol ma yan Sü rey ya Si ne ma s�’n� in �a ya ba� la -
d�m. Mak sa d�m pa ra ka zan mak ol say d� hiç
�üp he siz ki ay n� mas raf la (yal n�z ar sa fi ya t�

far k� ha riç ol mak üze re) bu abi de yi Be yo� -
lu’nda pek gü zel in �a ede bi lir dim.  Ben ay n�
za man da Ka d� köy lü le ri mi zin si ne ma ve ti yat -
ro ih ti yaç la r� n� te min et mek le be ra ber Ka d� -
köy’ümü ze bir �e ref ver me yi de dü �ün mü�,
kon ser, kon fe rans, dans, ba lo, çay, ni �an,
dü �ün me ra si mi gi bi iç ti ma i ve me de ni bir çok
ih ti ya c� m� z� da na za r� iti ba re ala rak bü yük bir
sa lo nun da si ne ma m� za ila ve si ne ka rar ver -

mi� ve ol veç hi le plan la r� n� ha z�r la m�� t�m. �n -
�a at üç se ne sür dü.  Cep he si ve içe ri si hey -
kel ler le süs len di, par ter ta va n�n or ta s� na bir
dai re için de “Ti yat ro mek te bi edeb dir. Mu si ki
ru hun g� da s� d�r” ve dört kö �e si ne de “ge li niz,
gö rü nüz, an la y� n�z, ib ret al� n�z” yaz d�rt t�m. Ni -
ha yet 1927 se ne si Mart’�n�n al t�n c� gü nü �eh -
re mi ni Sa y�n Mu hid din be ye fen di nin nu tuk la -
r�y la res mi kü �a d� ic ra edil di.  Sah ne si 1933
se ne sin de ya p�l d�. Tür ki ye’nin en bü yük sah -
ne si dir.”

Sa va� ve i� gal �s tan bul’un da gay ri müs lim
va tan da� la r�n ken di ara la r�n da da ya n�� ma
gös te re rek dev let yar d� m� al ma dan ço cuk la r� -
na okul lar in �a et tik le ri ni gö ren ve bu amaç la
Ka d� köy Te si si Me ka tip Ce mi ye ti’ni (Okul lar
Der ne �i) ku ra rak bir çok oku lun aç�l ma s� n�
sa� la yan Sü rey ya �l men, ay n� ki tap ç�k ta, as -
l�n da okul suz ço cuk la r�n Sü rey ya Si ne ma -
s�’n�n ya p�l ma s� na ve si le ol du �u nu vur gu lar:
“Hâ s� l� o de vir de Ka d� köy’ümüz de yav ru la r� -
m� z�n mek tep siz kal ma s� Zeh ra Ha n�m Pa vi -
yo nu’yla Sü rey ya Si ne ma s�’n�n in �a s� na se -
bep ol du �u nu �u uzun taf si la t�n ne ti ce si ola -
rak siz le re arz ile bi la ha re Ka d� köy’ümü zün
mek tep siz li �i ni na za r� iti ba re alan Hü kü me ti

Cum hu ri ye ti miz de muh te lif semt le ri miz de
bir çok bü yük mek tep ler in �a ve bu su ret le
okul ih ti ya c� m� z� te min et mi� ol du �un dan do -
la y� son suz min net ve �ük ran la r� m� z� bu ve si -
le ile de tek rar ey le rim.”

� KENT H�Z MET LE R� ÖN DE R�
Es ki mil let ve ki li Sü rey ya �l men (Sü rey ya

Pa �a), er ken Cum hu ri yet y�l la r�n da, �s tan bul
ve özel lik le Ka d� köy'de ba t� l� la� ma ey lem le ri
ile isim yap m�� “il ginç ve ha y�r se ver bir
kent hiz met le ri ön de ri” ola rak bi li -
ni yor. Pe ki bu “il ginç ve ha y�r se -
ver” Pa �a kim dir?

II. Ab dül ha mid dö ne mi nin
ün lü se ras ke ri R� za Pa �a ile
Ad vi ye ha n� m�n o� lu Sü rey -
ya Pa �a, Yu gos lav ya'da ki
Pat go ri çe'de 1874 y� l�n da
do �ar. �l ko kul dan son ra
Ku le li As ke ri Li se si, Har bi ye
ve Er kâ n� Harp Okul la r�n da
okur. Bal kan Har bin de tüm -
ge ne ral, 1900 y� l�n da da pa �a
olur. Bi rin ci Dün ya Sa va ��n da
or du dan ay r� la rak i� ha ya t� na at� -
l�r. Tür ki ye'nin ilk özel, dev let yar d� -
m� al ma dan ku ru lan Sü rey ya Pa �a
Men su cat Fab ri ka s�, 1914'te Ba lat'ta fa ali ye -
te ge çer. �p lik ve da ha son ra ku ma� üre ti mi
ya pan fab ri ka 1922 y� l�n da ka pa n�r. Sü rey ya
Pa �a sos yal hiz met le riy le yo �un bir ya �am
ge çi rir. Ka d� köy Hi lal-i Ah mer Ce mi ye ti, Ka d� -
köy Te si si Me ka tip Ce mi ye ti, Ka d� köy Türk
Ke� �af la r� Ce mi ye ti, Ka d� köy �ark Mu si ki Ce -
mi ye ti, Mal te pe Maa rif En cü me ni, Üs kü dar
Vi la ye ti, Üs kü dar id man Ku lü bü ve Si vil Ha -
va c� l�k Ku lü bü ba� kan l�k la r�n da bu lu nur. Ay r� -
ca Ti ca ret ve Sa na yi Oda la r�, Tür ki ye Tu ring
ve Oto mo bil Ku ru mu ve Cum hu ri yet Halk
Par ti si Üs kü dar il çe ba� kan l�k la r�, �s tan bul
Mil let ve kil li �i (1927–1930) ve �e hir Mec lis
Üye li �i ya par. 1924 y� l�n da bir y�l sü re için �s -
tan bul Be le di ye Ku ru lun da Fah ri Mü �a vir lik
(Da n�� man l�k) gö re vi ni yü rü tür.

� MO DA’DAN YO �URT ÇU PARK’A
Ka d� köy Hi lal-i Ah mer Ce mi ye ti (K� z� lay)

ba� ka n�y ken halk tan top la nan yar d�m lar sa -
ye sin de 1923 y� l�n da Yo �urt çu ça y� r� n� ku ru -
ta rak, de re ke na r� na bir r�h t�m in �a eder ve
Mo da ile Yo �urt çu'yu sa hil yo lun dan bir le� tir -
me ye ba� lar. Da ha son ra Ka d� köy Be le di ye si
ya p� lan i� le ri üst le nir ve Yo �urt çu Par k�’n�
açar.

Te si si Me ka tip Ce mi ye ti (Okul lar Der ne �i)
Ka d� köy'de dev let ten yar d�m gör me den, okul
ve kü tüp ha ne gi bi e�i tim amaç l� te sis ler yap -
t�r mak için ku rul mu� bir va k�f ola rak fa ali yet
gös te rir. Sü rey ya Pa �a bu ce mi ye tin ba� ka -
n�y ken bir çok ye ni oku lun ku rul ma s� için ça l� -

��r ve 1923 y� l�n da Ka d� köy Sul ta ni si'nin (Er -
kek Or ta oku lu nun) bah çe si ne çok sev di �i
mer hu me ha la s� n�n ad� na, 200 ka dar ö� ren ci
e�it me ka pa si te si olan Zeh ra Ha n�m Pa vi yo -
nu’nu yap t� r�r.

Üs kü dar Vi la ye ti Ba� kan l� �� s� ra s�n da Sü -
rey ya Pa �a’n�n uzun sü ren u� ra� la r� ve gi ri -
�im le ri sa ye sin de Üs kü dar ve Ka d� köy tram -
vay la r� ya p� l�r. Da ha son ra la r� 1927 y� l�n da Üs -
kü dar-Ka d� köy ve Ha va li si Halk Tram vay la r�
�ir ke ti ni ku rar. Üs kü dar ve Ka d� köy'ün elek tri -
�e ka vu� ma s� için gi ri �im ler de bu lu nur. �eh -
re mi ni Emin Be ye fen di’nin Fah ri Mü �a vir li �in -
de bu lun du �u s� ra da Hay dar pa �a tren yo lu
üst köp rü sü in �a at� n�n ba� lan ma s� na ön cü lük
eder. Ay n� gö rev dey ken 1924 y� l�n da, o za -
man yak la ��k 50.000 nü fus lu ve Ana do lu'nun
en bü yük �e hir le rin den olan Ka d� köy'e ge rek -
li ol du �u na inan d� �� is ke le mey da n� n�n dü -
zen len me si ne ön cü lük eder. Hal k�n te miz su
iç me si ni sa� la mak ve ti fo nun ya y�l ma s� n� ön -
le mek için Ka y�� da �� su yu nun Ka d� köy'e ge -
ti ril me si ne kat k� da bu lu nur, ka na li zas yon ya -
p�l ma s� için Be le di ye yi te� vik eder ve mas ra -
f�n bir k�s m� n� ken di si üst le nir.

� ‘�EH R�N HAK KI �EH RE VE R�L ME L�’
1920'li y�l la r�n so nun da Mo da'y� gü zel le� -

tir mek için ta sar la d� �� pla n� uy gu la ma ya Mo -
da'da ki is ke le yi üst cad de ye ba� la yan bir
mer di ven yap mak la ba� lar. Be le di ye ye bu
fik rin den söz et ti �in de iha le yi al ma s� ön gö rü -
lür. Mü te ah hit ol ma ma s� na ra� men o s� ra da

in �a at ha lin de olan Sü rey ya Si ne -
ma s�’n�n mi mar ve mü hen di si

olan Ka vaf yan Bey ve ha z�r da
bu lu nan in �a at mal ze me sin -

den fay da la na rak mer di ve -
ni yap t� r�r. Ken di si ne 1200
Li ra ya mal olur (mal ze me
ha riç). Bu pa ra n�n yal n�z -
ca ya r� s� n� ala bi lir. Ge ri si
yi ne ken di ce bin den
öde nir. 

�s tan bul Mil let ve kil li �i
s� ra s�n da Ga la ta ve Un ka -

pa n� köp rü le rin den al� nan
köp rü pa ra s� n�n kal d� r�l ma s�

hak k�n da ki ka nun tek li fi ka bul
edi lir. Ay r� ca ''�eh rin hak k� �eh re

ve ril me li dir'' ba� l� ��n da ki ka nun
tek li fi ka bul edi lir; tram vay, su, ha va ga z�,

elek trik gi bi bir çok mü es se se Be le di ye’ye ge -
çer.

� SÜ REY YA PLA JI
Mal te pe'de ki Sü rey ya Pla j�'n�n in �a at�

1939 y� l�n da ba� lar ve sa va� yü zün den ye di
y�l sü rer. 1946 y� l�n da ça l�� ma ya ba� la yan
plaj da 300 met re uzun lu �un da, de niz cep he -
si üze ri ne Mü dü ri yet Da ire si, 80 bi rin ci s� n�f ve
200 ikin ci s� n�f so yun ma oda la r�, bü fe da ire si,
ga zi no, 42 oda l� otel ve bü yük bir ev in �a edi -
lir. Ay r� ca sa hil den 60 met re uzak ta, de niz üs -
tün de pla j�n sem bo lü ola rak Ba ki re ler Ma be -
di (Temp les de Vi er ges) in �a edi lir. Plaj aç�l -
d�k tan son ra hal k�n ra hat ça bu ra ya ula �a bil -
me si için TCDD ida re si nin des te �i ile bir pe -
ron ya p� l�r ve yaz ay la r�n da ban li yö se fer le ri
bu ra da 1 da ki ka dur ma ya ba� lar. Da ha son -
ra ki Va li Lüt fü K�r dar pla j� zi ya ret eder, çok et -
ki le nir ve pla j�n as falt bir yol ile Ba� dat Cad -
de si ne ba� lan ma s� n� sa� lar. Plaj �s tan bul ve
Av ru pa'da ben ze ri ol ma yan ça� da� bir �e kil
al�r. Sü rey ya �l men, en bü yük iyi lik le ri ha ya t� -
n�n son y�l la r�n da ya par. Mal te pe'de ki Nar l� -
de re Çift li �i ni �� çi Si gor ta la r�’na ba ��� lar ve
bu çift lik ölü mün den tam 2 y�l son ra SSK Sü -
rey ya Pa �a Gö �üs, Kalp ve Da mar Cer ra hi si
Has ta ne si ola rak yi ne hal k�n hiz me ti ne su nu -
lur. �l men, Sü rey ya Si ne ma s�'n� Da rü� �a fa ka
Ce mi ye ti'ne, pla j� da Mal te pe Be le di ye si’ne
ba ��� lar ve 6 �u bat 1955 y� l�n da hu zur için de
ölür. 
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Süreyya Operası’nın ilk müdürü Nâzım
Hikmet’in babası Hikmet Bey’di.

1918'de Hamburg Konsolosu'yken
emekli olan Hikmet Nâzım Bey, bir süre

çe�itli gazetelerde çalı�tıktan sonra
Süreyya Pa�a'nın Bahariye Caddesi'nde

in�a ettirdi�i Süreyya Operası'nda
yöneticilik yaptı. 

Nazım Hikmet’in “Romantik Komünist”
adlı son biyografisinde yazarlar �aime

Höksu ve Edward Timms �unları
anlatıyor: 

“Hikmet Bey, 1932’de bir köpek
tarafından ısırılıp kuduz a�ısı

yaptırmı�tı. Ama birkaç
gün önce bir

yaralanma
dolayısıyla

tetanos a�ısı da
yaptırdı�ından

iki a�ının
uyu�maması

nedeniyle
a�ır

hastalandı ve
kısa bir süre
sonra öldü.
Hastayken,

Süreyya Pa�a
(�lmen) evlerine

gelerek
sinemanın

hesaplarıyla ilgili
olarak kendisiyle

konu�tu. Hikmet Bey
birkaç gün sonra ölünce, Nâzım Hikmet
çok üzüldü ve öfkeyle “Hiciv Vadisinde

Bir Tecrübei Kalemiye” ba�lıklı �iiri
yazdı. Bu �iirinde ölümünden sorumlu

tuttu�u babasının patronu Süreyya
Pa�a'ya hakaret etti�i gerekçesiyle

hakkında dava açıldı. Bir yıl hapis, 200
lira para cezasına çarptırdı. �iirinin bir

bölümünde �öyle diyordu Nâzım
Hikmet:

...Benim de babam öldü.
Ve dünyaya yummadan evvel

ı�ıklı çocuk gözlerini
siz onun yanındaydınız.

Son be� papelin hesabını vermeden
ölmesin, diye

kalbinin atı�ını saydınız.
Tutmuyordu babamın öpülesi elleri...

N.H - 1933”

NÂZIM’I KIZDIRMIŞTI

�stanbul’un tek 
opera salonu olan

Süreyya Operası’ndan
Yo�urtçu Parkı’na; Moda’yı

sahile ba�layan
merdivenlerinden Üsküdar-

Kadıköy tramvaylarına;
Süreyyapa�a Plajı’ndan

hastanesine kadar Anadolu
yakasının birçok noktasında

imzası bulunan Süreyya 
�lmen, 57 yıl önce 6 �ubat

günü ya�amını 
yitirmi�ti…

Süreyya �lmen’in Kad�köy’e yadigârlar�…Süreyya �lmen’in Kad�köy’e yadigârlar�…Süreyya �lmen’in Kad�köy’e yadigârlar�…Süreyya �lmen’in Kad�köy’e yadigârlar�…Süreyya �lmen’in Kad�köy’e yadigârlar�…Süreyya �lmen’in Kad�köy’e yadigârlar�…Süreyya �lmen’in Kad�köy’e yadigârlar�…Süreyya �lmen’in Kad�köy’e yadigârlar�…Süreyya �lmen’in Kad�köy’e yadigârlar�…

Süreyya Plajı’ndaki
Bakireler Tapına�ı

Moda Plajı

Süreyya �lmen, e�i
ve arkada�larıyla
Süreyya Plajı’nda

Süreyya Pa�a
Hastanesi, �lmen’in

ölümünden 2 yıl
sonra açıldı

Süreyya ilmen, e�i Adalet Hanım ile birlikte...

Süreyya 
Operası, 

�stanbul’un
tek opera

salonu

Hikmet
Nâzım

Bey

Süreyya Sineması’nın eski
görüntüsü

Kadıköy -Üsküdar 
tramvayı
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S�L� KON me me pro tez le ri ile me me bü yüt -
me i� lem le ri, bu run es te ti �i ile bir lik te dün -
ya da en faz la ya p� lan es te tik ame li yat lar d�r.
K� sa sü ren bir ame li yat la, önem li bir iz b� rak -
ma dan an�n da so nuç al�n ma s� ne de niy le es -
te tik ame li yat lar için de has ta y� en faz la
mem nun eden i� lem ler dir. An cak, kul la n� lan
pro te zin ya ban c� mad de ol ma s� ne de niy le
her za man ak�l lar da �üp he ler b� rak m�� t�r.
Gü nü müz yük sek tek no lo ji siy le el de edi len
ve cid di ku ru lu� la r�n ona y� n� al m�� pro tez ler
son de re ce gü ven li, test edil mi� ürün ler dir.
Kon trol d� �� üre ti len su is ti mal li  ürün ler de ç� -
kan so run lar ka li te li ürün le rin gü ve ni lir li �i ne
göl ge dü �ür me me li dir.  

Me me pro tez le ri nin hi kâ ye -
si, 1960'da Ho us ton'lu Dr.
Cro nin, Dow Cor ning fir ma s�
ile bir lik te ça l� �a rak si li kon jel le
do lu pro tez le ri ge li� tir me siy le
ba� la d�. 1964'de pek çok yer -
de uy gu la ma ala n� na gir di. S� v�
si li kon en jek si yo nu nun de za -
van taj la r� bun lar da yok tu ve
kul la n� m� h�z la ya y�l d�. Bir an da
plas tik cer ra hi nin en çok ya p� -
lan ame li ya t� ha li ne gel di. 2000
y� l� na ka dar yak la ��k 2.5 mil yon
Ame ri kan ka d� n� na pro tez uy -
gu lan d� �� bil di ril mi� tir. An cak,
di �er le ri gi bi vü cu dun bir or ga n� olan me -
me le rin de has ta l�k la r� var d�r. Pro tez li me -
me le ri olan ka d�n lar da ay n� has ta l�k la ra
muz da rip ola bi lir ler di. 

�n sa n�n do �a s�n da ol du �u �e kil de, ba� -
la r� na bir �ey gel di �in de bir suç lu arar. Bu -
ra da ilk ak la ge len ya ban c� mad de olan si li -
kon pro tez ler ol mu� tur. Böy le ce y�l lar içe ri -
sin de pro tez le rin den do la y� en di �e li bir ka -
d�n lar top lu lu �u olu� mu� tur. Bun la r�n bir
k�s m�, kap sül olu �u mu, pro te zin ele gel me si
gi bi ler, ger çek ten pro tez le il gi li komp li kas -
yon lar d�. An cak, yor gun luk, ba �a� r� la r�, ek -
lem a� r� la r� ve dö kün tü gi bi ler si li kon s� z�n t� -
s� na yo rum lan m�� t�. Hat ta si li ko nun kar si no -
jen ol du �u ile ri sü rül mü� tü. 1992'de FDA
ku ru lu �u, bu has ta l�k lar la si li kon ara s�n da
ba� lan t� ol ma d� �� na da ir ye te rin ce de lil ol -
ma d� �� n� ile ri sü re rek koz me tik amaç la kul -
la n� m� n� ya sak la m�� t�r. Ar d�n dan Ho us -
ton'da bir mah ke me de jü ri, Dow Cor ning
fir ma s� na ma� dur ol du �u dü �ü nü len
400.000 ka d� n�n te da vi sin de kul lan mak
üze re 4.5 mil yar do lar pa ra ce za s� ver mi� tir.
Böy le ce Ame ri kan fir ma la r� si li kon jel li pro -
tez üre ti mi ni dur dur du lar. �l gi li ku ru lu� la r�n
kon tro lü ve ta ki bin de ol ma �ar t� ile se rum

fiz yo lo jik (tuz lu su) ile do lu olan pro tez ler
kul la n�l ma ya de vam et ti. Ta kip eden y�l lar da
çe �it li üni ver si te ler den çok sa y� da ça l�� ma
so nu cun da si li kon pro tez le rin bu has ta l�k -
lar la bir ba� lan t� s� ol ma d� �� bil di ril di. So nun -
da 2000 y� l�n da FDA, tüm bu ve ri le re da ya -
na rak, me me pro tez le ri nin za rar l� ol ma d�k la -
r� n� ka bul ede rek kul la n� m� n� onay la m�� t�r.
An cak has ta ya risk ler hak k�n da ge rek li bil gi -
le rin ve ril me si �ar t� n� ge tir mi� tir. So nuç ola -
rak bu ame li yat lar, tüm dün ya da bu run
ame li yat la r�n dan son ra en faz la uy gu la nan
es te tik amaç l� gi ri �im ler dir ve bu gü ne ka dar
pro tez ler le me me kan se ri ve ya im mun has -
ta l�k lar ara s�n da bir ili� ki ol du �u nu gös te ren

hiçbir ve ri bu lu na ma m�� t�r. Ay -
r� ca za ten me di kal si li kon, çe -
�it li ilaç lar da, koz me tik ler de ve
ye mek sa na yin de kul la n�l mak -
ta d�r. 

Me me bü yüt me (aug men -
tas yon), me me do ku su ar ka s� -
na bir imp lant (pro tez) yer le� -
tir mek su re tiy le me me yi da ha
bü yük ha le ge tir me i� le mi dir.
�� lem son ra s� me me nin ça p�
ve pro jek si yo nu ve s� k� l� �� ar -
tar. Bu ra da fark l� l�k lar, pro te zin
bo yu tu-ti pi, gi ri� ye ri ve pro te -
zin ka sa gö re ko nu mu ile il gi li -
dir. Hep si nin ken di ne gö re

avan taj ve de za van taj la r� var d�r. Kap sül olu -
�u mu, me me pro tez uy gu la ma la r�n da ki en
önem li so run dur. Kap sül, bir ya ban c� mad -
de ye kar �� vü cu dun yap t� �� ned be do ku su -
dur. Tüm ya ban c� mad de le re kar �� ol du �u
gi bi pro tez le re kar �� da olu �ur. An cak ço �u
kez yu mu �ak ka l�r ve his se dil mez. Ba zen,
çe �it li ne den ler den do la y� kap sül kon trak te
olur ve top gi bi bir �e kil al�r. Bu ha li ile ge -
nel de a� r� l� d�r ve yer de �i� tir mi� tir. Kap sü lü
ke sin ön le mek di ye bir �ey ol ma sa da en
az�n da olu� ma ola s� l� �� n� azal tan iki yak la -
��m var d�r. Bi rin ci si, pro te zin kas al t� na yer -
le� ti ril me si dir. Bu �e kil de kas ha re ket et tik -
çe ma saj yap t� �� ve bu nun kap sül olu �u mu -
nu azalt t� �� dü �ü nül mü� tür. Kas al t� na kon -
du �un da me me do ku su ma nu el ve rad yo lo -
jik ola rak da ha ko lay de �er len di ri lir. Pek to -
ral kas la r� ge li� kin olan lar da sa k�n ca l� d�r.
�kin ci si, pü rüz lü yü zey li pro tez le rin kul la n�l -
ma s� d�r. Bu pü rüz le rin pa ra lel kon san trik lif -
ler olu� ma s� n� ön le di �i dü �ü nül mü� tür. Son
za man lar da düz ve pü rüz lü yü zey li ler ara -
s�n da so nuç ola rak fark ol ma d� �� n� ile ri sü -
ren ler de ol mu� tur. 

DEVAM EDECEK...

Prof. Dr. Fuat YÜKSEL
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So �uk ha va ve kar ya �� �� ile bir lik te yol -
lar, üst ge çit ler ve kal d� r�m lar ade ta
bi rer buz pis ti ni an d� r� yor. Buz tu -

tan yol lar da ka y�p dü� me den yü rü mek
ise uz man la r�n öne ri le ri ni dik ka te al -
ma y� ve bi linç li ol ma y� ge rek ti ri yor.
Kar l� ha va da ar tan sa kat lan ma ris ki ve
al�n ma s� ge re ken ön lem ler hak k�n da
bil gi ve ren Me mo ri al �i� li Has ta ne si
Or to pe di ve Trav ma to lo ji Bö lü -
mü’nden Op. Dr. Ya l�n Di rik, “Buz lu
yol da el le rin cep te ol ma s�, bü yük ad�m -
lar at�l ma s� dü� me ye da ha çok ne den ol -
mak ta d�r. Yü rür ken dü� me le ri azalt mak için
ba z� ön lem ler al� na bi lir” de di. Di rik, k� ya fet se -
çi mi nin kar l� ha va ya gö re ya p�l ma s� ge rek ti �i ni, dar
k� ya fet lerin ha re ket ka bi li ye ti ni  azalt t� �� n� vur gu la -
ya rak, yan l�� ayak ka b� se çi mi nin de dü� me le re ve
ayak bi le �i bur kul ma s� na ne den ola bi le ce �i ni an�m -
sat t�. Ta ba n� kay gan ol ma yan al t� las tik ve t�r t�k l�
ayak ka b� lar gi yil me si ni öne ren Di rik, “Kla sik ya da
to puk lu ayak ka b� lar dü� me ris ki ni zi ar t� ra cak t�r.
Özel lik le ayak bi le �i ya ra lan ma la r� n� ön le mek için

bi le �i kav ra yan bot lar ter cih edil me li dir” ifa de -
si ni kul lan d�. Yü rür ken kü çük ve den ge li

ad�m lar at�l ma s� ge rek ti �i ne dik kat çe ken
Ya l�n Di rik, al�nabilecek ön lem le ri �öy le
s� ra la d�:

• Yo ku� ve mer di ven le re dik kat
edin. Müm kün se dik yo ku� la r� inip
ç�k ma y�n. Mer di ven inip ç� kar ken trab -
zan la r� kul la n�n.

• Yü rür ken iki eli niz de do lu ol ma -
s�n. Ço cu �u nu zu ya da a��r e� ya la r� n� z�

ku cak ta ta �� ma y�n. Po �et ya da çan ta la r� -
n� z� iki eli niz le ta �� ma y�n.

• Kar göz lü �ü kul la n�n. 
• Dü� me ve ya çarp ma son ra s�n da ha re ket le

ar tan a� r�, �e kil bo zuk lu �u, ödem ve ka na ma ne de -
niy le �i� kin lik ve mo rar ma ol ma s� ha lin de k� r�k tan
�üp he le nil me li dir. K� r�k ol duk ça a� r� l� bir du rum dur
ve ge nel lik le in sa n� ted bir siz ya ka lar. 

• Acil du rum lar da ge çi ci ola rak sar g� la ma uy gu -
la ma s� ve has ta y� ha re ket siz ha le ge tir mek önem ta -
��r. Has ta y� k� p�r dat mak ya da po zis yon ver me ye ça -
l�� mak, k� r� ��n du ru mu nu ve ye ri ni tam bi le me ye ce -
�i miz için bü yük risk olu� tu rur. 

• Has ta y� bi linç siz ha re ket et tir mek, iç ka na ma y�
ar t� ra bi le ce �i gi bi ac� du yul ma s� na da ne den olur.
K� r�k �üp he si var sa, k� r�k ke mik uç la r� n�n çev re sin -
de ki da mar, si nir gi bi yu mu �ak do ku la ra za rar ver -
me me si için k� r�k uç la r� müm kün ol du �un ca ha re -
ket siz tu tul ma l� d�r. 

• Ko lu il gi len di ren bir ya ra lan ma ise yü zük, sa at
gi bi e� ya lar he men ç� ka r�l ma l� d�r. 

• El bi le �i, ayak bi le �i, omuz çev re si k� r� �� var -
sa ge çi ci tes pit le acil ser vi se ba� vu rul ma l�, �i� me yi
ön le mek için cil de di rekt te mas et me den buz uy gu -
lan ma l� d�r. 

●  Mustafa SÜRMEL�

Ka d� köy lü göz lük çü Mu zaf fer K�z g�n göz lük se -
çi mi ko nu sun da önem li tav si ye ve uya r� lar da
bu lun du. Göz lük al ma dan ön ce iyi dü �ü nüp,

öy le ka rar ver mek ge rek ti �i ni söy le yen Mu zaf fer K�z -
g�n, “Bu ko nu da gü ve ni lir yer den ve uz ma n�n dan des -
tek al ma ya özen gös te rin” de di. 
� SAH TE S� KA TA RAK TA NE DEN OLU YOR

20 y�l d�r Ka d� köy’de ki ma �a za s�n da Mu zaf fer
K�z g�n’la be ra ber göz lük sa tan Yal ç�n Al per ise sah te
gü ne� göz lük se çi mi nin ki �i nin gör me sa� l� �� n� teh dit
et ti �i ni söy le di. Yal ç�n Al per, bir se zon da hi kul la n�l -
m�� ol sa bile sah te gü ne� göz lük le ri nin göz de ka ta rakt
olu �u mu na ne den ol du �u nu vur gu la d�. 

� 3 AL TIN KU RAL
Göz lük al ma dan ön ce siz siz olun �u 3 �e ye dik kat

edin! Gü ve ni lir yer den al�� ve ri� ya p�n, cam ka li te si ne
dik kat edin ve uz man des te �iy le si ze ya k� �an ürün al�n.
Bu 3 ku ra l�n göz lük se çi min de mut la ka ve mut la ka
uyul ma s� ge re ken ka ide ler ol du �u nu be lir ten Mu zaf fer
K�z g�n, “�lk ku ral gü ve ni lir yer den göz lük al mak. �kin -
ci ku ral ve dik kat edil me si ge re ken en önem li ko nu gü -
ne� göz lü �ü nün cam ka li te si. Mi ne ral, or ga nik ve po la -
ri ze ol mak üze re üç tip göz lük ca m� var d�r. Bi linç li ola -
rak göz lük ta le bin de bu lu nun. Göz lük ko nu sun da bi -
linç siz se niz ka li te ve fi yat ba k� m�n dan yan l�� yön len di -
ri le bi lir si niz. E�er bun la r� bil mi yor sa n�z gü ve ni lir yer -
den al ma ya dik kat edin. Üçün cü ku ral ise gör sel lik le il -
gi li. Ki �i ken di be �e ni si ne gö re renk ve mo del be �e ne -
bi lir. ��in de uz man bir göz lük çü mü� te ri si ne en ide al
se çim ko nu sun da pro fes yo nel des tek su na bi lir. Mü� te -
ri nin be �e ni si ka dar bu ra da göz lük çü nün tek nik bil gi si
do� ru se çim ko nu sun da önem ka zan mak ta d�r” di ye
ko nu� tu.

� HAN G� MO DEL LER MO DA OLA CAK?
Ba yan lar da 2012’de bü yük ke mik ve abi ye göz lük

mo del le ri bi raz da ha ön pla na ç� ka cak.  Bü yük ke mik -
ten ifa de edil mek is te nen, göz lü �ün, gö zü ve çev re si ni

ola bil di �in ce kap la ma s�. Cil di ve göz çev re si ni gü ne�
���n la r� n�n za rar l� et ki le ri ne kar �� ko ru mak ama c�y la bu
y� l�n il gi gö ren mo del le ri, ak se su ar lar la be zen mi�, bü -
yük ve ge ni� göz lük ler ola cak. 

� MOR RENK ÖNE ÇI KA CAK
Saç ve ten ren gi de göz lük se çi min de önem li fak -

tör ler den. Bu uyu mun ye rin de ol ma s� ki �i nin gör sel li -
�i ne de ar t� de �er ka t� yor. 

Bu y�l kes ta ne, kum ral ve k� z�l saç la ra kah ve ren gi
ve ton lar ter cih edi le cek. Es mer ve da ha aç�k ten li ler de
bi raz da ha pas tel renk ler, kah ve ren gi ve aç�k ton lar ve
gri ton lar a��r l�k l� ola cak. As�l önem li olan ise bu y� l�n
ren gi. Göz lük ler de bu y�l mor ren gin öne ç� ka ca �� tah -
min edi li yor. 

Ya ni bu ba har ve yaz bol bol mor renk li göz lük ler
gö re bi lir si niz. Op tik göz lük se çi min de de bü yük oran -
da yu ka r� da be lir ti len ler do� rul tu sun da ha re ket et mek
en sa� l�k l� ola n�. An cak op tik göz lü �ün gü ne� göz lük -
le rin den far k� yö nü nu ma ra l� ol ma s�. Bu ra da dok to run
ge rek gör dü �ü nu ma ra do� rul tu sun da göz lük çü den ge -
rek li olan nu ma ra l� cam te min edi li yor. Op tik göz lük
se çi min de de çer çe ve ka li te sin de es te ti �e önem ve ri -
yor sa n�z göz lük çü nün tek nik bil gi si ve si zin be �e ni le -
ri niz dev re ye gi ri yor.

MER HA BA, bu haf ta siz ler le özel lik le kent ler de
apart man  ya �a m� için de so run olu� tu ran kö pek hav la -
ma la r� na ili� kin gü rül tü so ru nu nu pay la� mak is ti yo rum.

Hav la mak kö pek le rin do �al bir dav ra n� �� ol mak la
bir lik te, evi niz de ve ya bah çe niz de kö pe �i ni zin sü rek li
hav la ma s� her ke sin si nir le ri ni alt üst edip, hem kö pe �i -
ni ze olan sev gi ni zin azal ma s� na hem de kom �u la r� n�z la
olan ili� ki le ri ni zin bo zul ma s� na ne den ola bil mek te dir.
As l�n da bu prob lem ço �un luk la çö züm le ne bi lir bir prob -
lem dir. Bu nun için ön ce lik le kö pe �i niz le iyi bir ba �� n� z�n
ol ma s� ge re kir. Kö pe �i niz si zin le ile ti �im kur mak için
hav lar. Sü rek li ve ara l�k s�z hav la ma nor mal bir dav ra n��
de �il dir. Sü rek li hav la yan kö pe �i niz si ze bir �ey ler söy -
le me ye, bir �ey le rin yan l�� git ti �i ni ve ya her han gi bir ih -
ti ya c� n�n kar �� lan ma d� �� n� an lat ma ya ça l� �� yor dur. 

Ba z� kö pek sa hip le ri de tam ter si ne ya ban c� la r� kor -
kut mak ve gü ven li �i sa� la mak ama c�y la özel lik le hav la -
yan kö pek ter cih et mek te dir. Kö pe �i ni zin ya ban c� bi ri
gel di �in de hav la ma s� nor mal bir dav ra n�� t�r. An cak bu -
nu da ha faz la sür dür me si ni is te mi yor sa n�z,  ona sus ma -
s� için yük sek ses le ba �� r�p stre si ni art t�r mak tan sa, ya n� -
n� za ça �� r�p ona sa kin dav ra na rak po zi tif ener ji ver me ye
ça l�� mak da ha do� ru ola cak t�r. 

Bel ki de kö pe �i niz te dir gin olup çev re sel fark l� l�k ve
de �i �im le rin ko ku su nu al d�k la r�n da si zi d� �a r� ya kar ��
uyar mak ama c�y la hav la mak -
ta d�r. E�er kö pe �i ni zin hav la -
ma s� s� n� r� a� m�� sa, sü rek li
hav la y�p sus mu yor sa bu du -
rum da ha bü yük bir so ru na
dö nü� me den mü da ha le et me -
niz ge rek mek te dir.  Hav la ma -
ma s� ge rek ti �i ni göz le ri ne ba -
ka rak ona be lir te bi lir si niz ve ya
ba� ka bir fi zik sel te mas kur -
mak ge re ke cek tir. An cak ke -
sin lik le dö ve rek ve ya ca n� n�
ya ka rak bu nu ba �a ra maz s� n�z.
Ca n� n�z s�k k�n, üzün tü lü ve ya si nir li bir hal dey se niz kö -
pe �i niz bu nu al g� la ya cak ve as la bir de �i �im yap mak is -
te me ye cek tir.

Öte yan dan gün bo yu ev de yal n�z ka lan kö pek ler de
de a�� r� hav la ma göz len mek te dir. Sa hi bi nin ev den ay r�l -
ma s�y la ba� la yan hav la ma sü rek li ve ya ara l�k l� ola rak
gün bo yu sü re bil mek te dir. Bu tür so run lar la kar �� la� ma -
mak için kö pe �i ni zi er ken ya� ta iken yal n�z kal ma ya
al�� t�r ma l� s� n�z. Ba z� kö pek ler çev re den ge len he ye can
ve ri ci bir uya r� ma kar �� hav lar lar. Al� ��k ol ma d�k la r� ses -
le re ve ya d� �a r� da ser best do la �an ke di ve kö pek le ri
gör dük le rin de hav la ma la r� ar ta bi lir. Böy le du rum lar da
pen ce re ler den uzak tut mak fay da l� olur. 

Gü nü müz de hav la ma y� ön le yi ci tas ma lar bu lun -
mak la bir lik te so ru nun çö zü mün de ilk ak la gel me me li -
dir. Kul la n� la cak sa da dik kat li ve de ne yim li bi ri nin kon -
tro lün de kul la n�l ma l� d�r.

E�er tüm ça ba la r� n� za ra� men kö pe �i ni zin hav la -
ma la r� ke sil mi yor sa faz la ener ji si ni al mak için onun la yü -
rü yü� ya p�n. Ye te rin ce ko� ma s� n� sa� la y�n. Eve dön dü -
�ü nüz de so run bel ki de çö züm len mi� ola cak. Kö pe �i ni -
zin her gün dü zen li ola rak yü rü yü� yap ma s� sa� l� �� için
de son de re ce fay da l� d�r.

Özet le kö pe �i ni zin hav la ma s� n�n ger çek ne den le ri ni
bu lup bu ne den le ri or ta dan kal d�r mak en sa� l�k l� yol dur.
Ta bi i ki kö pe �i niz le il gi li tüm prob lem ler de ol du �u gi bi
bu ko nu da da ve te ri ner he ki mi ni ze da n�� ma y� unut ma -
ma l� s� n�z. Ho� ça ka l�n…
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İSTENMEYEN KÖPEK

HAVLAMALARI

EV CİLEV CİLEV CİLEV CİLEV CİLEV CİL

MEME BÜYÜTME  
(SİLİKON PROTEZ İLE)

Düşmemek için
küçük adım atın

• BM EN GEL L� HAK LA RI SÖZ LE� ME S�N DE
ÇO CUK LAR VE KA DIN LAR LA �L G� L� HAN G�
MAD DE LER BU LUN MAK TA DIR?
MAD DE 6- EN GEL L� KA DIN LAR 
1. Ta raf Dev let ler, en gel li ka d�n ve k�z ço cuk la -
r� n�n bir den faz la ne de ne da ya l� ay r�m c� l� �a
ma ruz kal d� �� n� ka bul eder ve bu ba k�m dan
tüm in san hak ve te mel öz gür lük le rin den tam
ve e�it ya rar lan ma la r� n� sa� la ma ya yö ne lik
ted bir le ri al�r lar. 
2. Ta raf Dev let ler, ka d�n la r�n tam ge li �i mi ni,
iler le me si ni ve güç len me si ni ve bu Söz le� -
me’de be lir ti len in san hak ve te mel öz gür lük -
le ri ni kul lan ma la r� n� ve bun lar dan ya rar lan ma -
la r� n� sa� la mak için tüm ge rek li ted bir le ri ala -
cak t�r. 
MAD DE 7- EN GEL L� ÇO CUK LAR 
1. Ta raf Dev let ler, en gel li ço cuk la r�n di �er ço -
cuk lar la e�it bir �e kil de tüm in san hak ve te -
mel öz gür lük le rin den tam ola rak ya rar lan ma -
s� n� sa� la mak için ge rek li tüm ted bir le ri ala -
cak t�r. 

2. En gel li ço cuk lar la il gi li tüm ey lem ler de, ço -
cu �un üs tün ya ra r� n�n gö ze til me si ne ön ce lik
ve ri le cek tir. 
3. Ta raf Dev let ler, en gel li ço cuk la r�n di �er ço -
cuk lar la e�it bir �e kil de ken di le ri ni et ki le yen
her ko nu da gö rü� le ri ni ser best çe ifa de et me
hak k� na sa hip ol ma s� n�, ya� la r� na ve ol gun luk
se vi ye le ri ne gö re gö rü� le ri ne önem ve ril me si ni
ve bu hak k�n ta n�n ma s� için en gel le ri nin çe �i di -
ne ve ya� la r� na uy gun des tek su nul ma s� n�
sa� la ya cak t�r.
MAD DE 12- YA SA ÖNÜN DE E��T TA NIN MA 
1. Ta raf Dev let ler, en gel li le rin bu lun duk la r� her
yer de ki �i ola rak ta n�n ma hak k� ol du �u nu ye ni -
den onay la mak ta d�r. 
2. Ta raf Dev let ler, en gel li le rin ya �a m�n tüm
alan la r�n da di �er le riy le e�it bir �e kil de hak eh li -
ye ti ne sa hip ol du �u nu ka bul eder. 
3. Ta raf Dev let ler, en gel li le rin hak eh li yet le ri ni
kul la n�r ken ge rek si nim du ya bi le cek le ri des te �i
ala bil me le ri için uy gun ted bir le ri al ma l� d�r. 
4. Ta raf Dev let ler, hak eh li ye ti nin kul la n�l ma s� -
na ili� kin tüm ted bir le rin, ulus la ra ra s� in san
hak la r� hu ku ku na uy gun �e kil de is tis ma r� ön le -
yi ci uy gun ve et ki li gü ven ce ler sa� la ma s� n� ga -
ran ti et me li dir. Söz ko nu su gü ven ce ler, hak
eh li ye ti nin kul la n�l ma s� na ili� kin ted bir le rin ki �i -
nin hak la r� na, ira de si ne ve ter cih le ri ne say g� l�

ol ma s� n�, ç� kar ça t�� ma s�n dan ba ��m s�z ol ma -
s� n�, ki �i nin ira de si ne hak s�z bir mü da ha le de
bu lun ma ma s� n�, ki �i nin ko �ul la r� ba k� m�n dan
öl çü lü ol ma s� n� ve bu ko �ul la r� gö zet me si ni,
müm kün olan en k� sa su re için uy gu lan ma s� n�,
yet ki li, ba ��m s�z ve ta raf s�z bir mer ci ve ya yar -
g� or ga n� ta ra f�n dan sü rek li ola rak göz den ge -
çi ril me si ni sa� la ma l� d�r. Bu gü ven ce ler, söz
ko nu su ted bir le rin ki �i nin hak la r� n� ve ç� kar la r� -
n� et ki le di �i de re ce de öl çü lü ol ma l� d�r. 
5. Ta raf Dev let ler, bu mad de nin hü küm le ri çer -
çe ve sin de, en gel li le rin mülk edin me ve ya mi -
ra sa hak ka zan ma, ma li i� le ri ni kon trol et me
ve ban ka kre di le ri ne, ipo tek le re ve di �er ma li
kre di le re eri �im ba k� m�n dan e�it hak la ra sa hip
ol ma s� n� sa� la mak için uy gun ve et ki li tüm
ted bir le ri al ma l� ve en gel li le rin mülk le rin den
key fi ola rak mah rum b� ra k�l ma ma s� n� sa� la ma -
l� d�r. De vam Ede cek…

En gel siz �� ve �s tih dam Mer ke zi  
Ad res: E�i tim Mah. Ka sap �s ma il Sok. Sa d� -

ko� lu Pla za5 Kat:2 No:49 Ka d� köy, 
�STANBUL, TURKEY

E-pos ta: en gel si zis@ka di koy.bel.tr- 
en gel si zis@gma il.com

Te le fon: 0216 338 88 84- 0216 338 24 14
�n ter net Si te si: http://en gel si zis.ka di koy.bel.tr

EN GEL S�Z BU LU� MA NOK TA SI

Karlı ve buzlu havada
dü�memek için büyük
adımlar yerine küçük
adımlarla yürümek
gerekiyor. 

Ali �hsan METE
Veteriner Hekim

ihsan.mete@kadikoy.bel.tr

‘Kan acil değil sürekli ihtiyaç’
Kadıköy �lçe Milli E�itim Müdürlü�ü, Kızılay Kan

Ba�ı�ı Kampanyası düzenledi. 19 Ocak Per�embe
günü gerçekle�tirilen kampanyaya, Kadıköy
Kaymakamı Hasan Karahan, �lçe Milli E�itim

Müdürü Fer�at Ayar, �ube müdürleri ve  duyarlı
personel katıldı. Kızılay Kan Merkezi Doktoru

Selam Ersan, “Türkiye'de kan ihtiyacının
kar�ılanması için sa�lıklı her bireyin kan ba�ı�ı

yapması gerek.  Verilecek 1 ünite kan ile 3 ki�inin
hayatı kurtulabilir. Türk Kızılayı olarak hedefimiz
kan ba�ı�ı oranını yüzde 90'a çıkarmak” dedi.

Gözlük deyip geçmeyin
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● Nusret KARACA
E��T�M ve ö� re tim de ol du �u ka dar, sa nat sal
ve kül tü rel et kin lik le rin ya n�n da spo ra da a��r -
l�k ve ren �s tan bul Ka d� köy Li se si, er kek bas -

ket bo lun da ye ni ya p� lan ma ya gi di yor.
Ka d� köy K�z Li se si ola rak 1957 y� l�n dan be ri

çe �it li ba �a r� la ra im za atan li se, ön ce ya ban c�
dil a��r l�k l� bir e�i ti me dö nü� tü. Da ha son ra da
kar ma e�i ti me ge çen ve Kad�köy Lisesi ad� n�

alan kök lü ku rum �im di �stanbul Kad�köy
Lisesi ad�y la Ana do lu Li se si sta tü sü ola rak
e�i tim ve ö� re ti mi sür dü rü yor. Mo da’n�n bu

ta ri hi li se si is mi ni ve sta tü sü nü de �i� tir me si ne
ra� men ama c� n� hiç de �i� tir me di. E�i ti min ya -
n�n da sa nat sal ve spor tif ba �a r� lar da he def -

len di. Spor tif alan da de �i �ik bran� lar da fa ali -
yet gös te ren �s tan bul Ka d� köy Li se si, be den
e�i ti mi ö� ret men le ri Ay ten Dur sun, Elif Ari fa -
�a o� lu, Di lek Fi dan ve es ki me zun la r�n dan

olan okul ta k�m an tre nö rü Ke rem A�� c�’n�n i� -
bir li �iy le bas ket bol da ye ni bir ya p� lan ma ya gi -

ri� ti. Bu ko nu da plan l� ve sis tem li ça l�� ma y�
he def le di �i ni be lir ten ekip, geç mi� te al� nan

ba �a r� la r� ya ka la ma y� amaç la d�klar�n�, bu kök lü
ca mi aya bu nu ya �at mak için el le ri nden ge le ni

ya pa cak la r� n� ifa de et ti ler. 

Ha run Er de nay için, gö zü nü bas ket bol sa lon la r�n da
aç t� de sek ye ri dir. 2 ya ��n da sa lon la ra ayak bas t�,
3 ya ��n da po ta ya top at ma ya ba� la d�. Y�l lar son ra

da ba ba s� Ke mal Er de nay gi bi bas ket bol sa lon la r�n da f�r -
t� na gi bi es ti. Kim der di ki y�l lar son ra bu kü çük ço cuk
Tür ki ye’nin unu ta ma d� �� “Dre am Te am” kad ro su nun
has ele ma n� olup, Türk bas ket bo lu na iv me ka zan d� ran je -
ne ras yo nun en önem li un su ru ola cak di ye. Ken di sin de ki -
ler den ön ce al d� �� bay ra �� hep ba �a r�y la ta �� d�, bas ket bo -
lu mu za ba �a r� lar ka zan d�r d�. 

Türk bas ket bo lu nu iyi ta kip eden ler ka dar et me -
yen ler de iyi bi lir ki, bas ket bo lu mu zun ba �a r� l� bir
dö ne mi ne im za atan ekip le rin de �i� mez un su ruy du
Ha run Er de nay. �u gün ler de Er de nay ai le si nin mut -
lu lu �u na di ye cek yok. 8 ya ��n da ki Ali han’�n ar d�n -
dan ikiz ev lat lar da ka t�l d� ai le ye. Al lah na zar dan
sak la s�n, Er de nay ai le si nin çok ye ni iki bi re yi Ka ya
ve Ni a’n�n sa� l�k l� dün ya ya gel me si en bü yük mut lu -
luk.Ni a’n�n is mi ni an ne si ver mi�. Ni a’n�n; Gü ney
Af ri ka’da yö re sel bir dil de yay g�n kul la n� lan isim ol -
du �u nu ö� ren dik Ha run Er de nay’dan.

“�kiz çok ay r� bir duy gu ve il gi len mek zor. Sa� -
l�k l� ol duk la r� için çok mut lu yuz. Ali han’�n k�s kan -
ma ma s� için has sas dav ra n� yo rum”di yor Ha run Er de -
nay. 

� BAS KET BO LA NA SIL BA� LA DI?
Tür ki ye Bas ket bol Fe de ras yo nu Ge nel Mer ke -

zi’nde ki oda s�n da Ha run Er de nay ile ba� l� yo ruz bas -
ket bol üze ri ne tat l� bir soh be te. Geç mi� ten gü nü mü -
ze bas ket bo lu muz la il gi li de �er len dir me le ri ni, dü -
�ün ce le ri ni, duy gu la r� n� çay e� li �in de soh bet ha va -
s�n da din li yo ruz: 

“Ba bam Ke mal Er de nay da bas ket bol cuy du. An -
ne min söy le di �i ne gö re 2 ya ��n dan be ri sa lon lar day -
m� ��m. 3 ya ��n da po ta ya top at ma ya ça l� �� yormu �um.
Her an tren man, her maç ta sa lon day d�m ve bas ket bol
her za man ha ya lim di. O za man böy le spor okul la r�
yok tu. �TÜ bir mi nik ta k�m kur mu� tu ve ben 8 ya ��n -
day d�m. Alt  ya p� s�n da ba� la d�m. Ba bam dan da za ten
çok �ey ler ö� ren dim. 22 ya ��n da pro fes yo nel ol -
dum.” 

� BAS KET BO LU MU ZUN BA �A RI LI B�R
JE NE RAS YO NUN DA YER AL DI

“Meh met Ba tu ralp, Er dal Poy ra zo �ul la r�, Yal ç�n
Gü ven dik, Ze ki To sun, Ke mal Er de nay’l� je ne ras yo -
nun ar d�n dan; da ha son ra Efe’li, Er man’l�, Meh met
Dö vü� ken’li ne sil ve on dan son ra Do �an Hak ye mez,
Tur gay De mi rel’li ne sil den son ra da ben, Le vent

Top sa kal, Or kun, Ta mer Oy guç gi bi oyun cu la r�n
olu� tur du �u bir je ne ras yon gel di. Bu je ne ras yon ben -
ce 93’te Av ru pa �am pi yo na s�’na 13 y�l l�k öz le mi gi -
der di. Ge rek Av ru pa ku pa la r� ge rek mil li ta k�m ba -
z�n da ç� ta y� yük selt me ye ba� la d�k. �b ra him Kut lu ay,
Mir sad, Hi da yet, Ka ya Tun ce ri, Ka ya Pe ker, Meh -
met Okur’lu je ne ras yon da Türk bas ket bo lu nu
2001’de zir ve ye ç� kar d�” di ye bas ket bol geç mi �i mi zi
ve ba �a r� iv me mi zi özet le yen Ha run Er de nay, her dö -
nem iyi oyun cu la r� m� z�n ol du �u nu, �u an da Türk
bas ket bo lu nun dün ya s� ra la ma s�n da 6’nc� ve söz sa -
hi bi bir ül ke ko nu mun da ol du �u nu vur gu la d�.  

� DA VET LE R�N AR DI AR KA SI
KE S�L M� YOR

“Türk bas ket bo lu nun so mut ba �a r� kay det ti �i ni
�am pi yo na lar da ki per for man s� m�z la dün ya ya is pat la -
d�k” di yen Er de nay, ar t�k Tür ki ye’nin bas ket bol da
ra� bet gö ren bir ül ke ol du �u nu �öy le an la t� yor:
“1987 y� l�n da ilk kez mil li ta k� ma ka t�l d�m. 15 y�l
ara l�k s�z mil li for ma y� ta �� d�m, kap tan l�k yap t�m. O
y�l lar da biz tur nu va ya ka t�l mak is ter dik, ta lep eder -
dik. �im di ise çok fark l�. Yö ne ti ci ola rak, mil li ta k� -
m� m� z�n dün ya n�n her ye rin den tur nu va la ra da vet
edil di �i ne ta n� ��m. Ge len da vet ma il le ri nin had di he -

sa b� yok. Mil li ta k� m� m�z ilk
s� ra da da vet edi li yor �am pi -
yo na la ra. Bu, bas ket bol da
gel di �i miz nok ta y� gös te ri -
yor.” 

� �Y� EK� P KUR -
MAK ÖNEM L�

Er de nay’a gö re ekip ru hu,
ile ti �im, ve ri len her gö re vi ye ri -
ne ge tir me, fe da kar l�k ba �a r� da ki
en önem li fak tör ler. 2006’da yö ne ti ci -
li �e ba� la d�k tan son ra o y�l dün ya 6.nc� s�,
2010’da dün ya ikin ci si ol duk la r� n� be lir ten Er de -
nay, “Ta k�m olu� tu rur ken dik kat edi le cek hu sus lar en
iyi 12 ki �i yi al mak de �il dir. Önem li olan, bir ara da
ola bi le cek en iyi 12 ada m� seç mek tir. Ta k� ma her gö -
re vi ya pa cak oyun cu la z�m. Ör ne �in Ke rem Gön lüm
çok önem li bir oyun cuy du. 2011’de oy na ta ma d�k.
Onun bo� lu �u nu dol du ra cak bir oyun cu bu la ma d�k.
Çün kü onun ka dar fe da kâr oyun cu az. Biz kad ro
olu� tu rur ken bun la ra dik kat et tik. Ha z�r l�k dö ne mi ni
her za man iyi ge çir dik. En az 55 gün lük ça l�� ma sü -
reç le ri ni en iyi �e kil de dü zen le dik. Tam kon san tras -
yon la maç la ra ç�k t�k. Tek nik ve ida ri ekip ola rak hep

bir ara da ça l�� t�k” de di ve ba �a r� da iz len me si ge re ken
yo lu da özet le di.

� OYUN CU LUK DÖ NEM LE R� N�  ÖZ LÜ -
YOR MU?

Er de nay es ki gün le ri hiç unut ma m��, oy na d� �� ta -
k�m lar, ar ka da� la r�, an� la r� unu tul ma mak üze re geç -
mi� te kal m��. Er de nay, “As l�n da öz lü yo rum o dö -
nem le ri. Bu bo� lu �u ka pat mak için es ki ler bir kad ro
olu� tur duk ve ken di ara m�z da her haf ta bir maç yap -
t� �� m�z bir or ga ni zas yon olu� tur duk. �ir ket ler, ku ru -
lu� lar ama tör le rin ka t�l d� �� cid di ma na da pro fes yo nel
bir or ga ni zas yon olu yor. Bi zim için iyi olu yor bu fa -
ali yet ler” di ye bir neb ze ol sun sa lon lar da f�r t� na gi bi
es ti �i o es ki gün le ri yâd et ti �i ni an lat t�. 

� OY NA DI �I DÖ NE M�N
EN �Y� 5’L� S� HAN G� S�Y D�?

Bu so ru yu da �öy le ce vap l� yor Ha rur Er de nay:
“Fe ner bah çe’de ki be� li miz çok iyiy di. Bas -

ket bo lu o dö nem de ta kip eden ler “dre -
am te am” de mi� ler di o za man. Ben,

Le vent, Hüs nü, Ömer ve rah met li
Kon rad’tan olu �an ekip ina n�l -

maz bir be� liy di. 2001 mil li ta -
k�m be� li si yi ne çok iyiy di.
Ke rem, Ben, Hi da yet, Mir -
sad, �bo(�b ra him) gi bi oyun -
cu lar dan olu �an ta k�m gön -
lüm de her za man olan ta k�m -
lar d�. Yi ne Tür ki ye’nin unu -
tul maz be� li le rin den bi ri de

Efes Pil sen’in Nav mos ki, Vol -
kan, Ufuk lu Ta mer li, Ge ri’li be -

�i dir.”
� EN MUT LU OL DU �U
TA KIM HAN G� S�Y D�?

En mut lu ol du �u eki bi, “1998’de Çe tin
Y�l maz an tre nör dü ve Ül kers por bas ket bol ta k� m�

ola rak lig �am pi yo nu ol duk. 2001 bas ket bol mil li ta -
k� m� da ger çek ten çok de �er liy di. Or hun Ene, Ke rem
Tun çe ri, Mir sad, Hi da yet, Meh met Okur, Ha luk,
Ömer gi bi oyun cu la r�n bu lun du �u kad ro unu ta ma ya -
ca ��m, çok ka li te li bir kad roy du” di ye an la t� yor Er de -
nay.

� �� VE YA �AM NA SIL G� D� YOR?
Mil li ta k�m la r�n yaz ay la r�n da çok yo �un ol du �u -

nu söy le yen Ha run Er de nay, “Ai lem le 6 y�l d�r an cak
ha zi ran ba �� gi bi bi ra ra da ola bi li yo rum. On dan son ra
an cak ey lül so nu na ka dar full do lu yuz. K� ��n ra hat

olu yo ruz. F� LA top lan t� la r� na ka t� l� yo ruz. ABD’de ki,
NBA’da ki oyun cu la r� m� z� zi ya re te gi di yo ruz. Li gi -
mi zi ta kip edi yo ruz. Yaz mil li ta k�m prog ra m� n� �u
an da ha z�r l� yo ruz. Üni ver si te ler den çok tek lif ge li yor
ve bas ket bo lu yay mak için pa nel, söy le �i ler vs. eli -
miz den gel di �in ce ka t� l� yo ruz” di yor. 

� SPOR CU OL SUN D� YE
ÇO CU �A BAS KI YA PIL MA MA LI

Ai le le re ço cuk la r� na spor la il gi li bas k� yap ma ma -
s� n� da ta vi si ye eden Er de nay, bu ko nu da da �un la r�
söy lü yor: “O� lum dan ör nek ve re yim. O� lum Ali -
han’� yüz me ile te ni se ver dim. Bas ket bo la çok er ken
ya� ta ve ril me si ta raf ta r� de �i lim. 4-6 ya� ara s�n da
me rak l� olu yor lar ama to pu tu ta m� yor, ata m� yor, top
su ra t� na çar p� yor, so nuç ta mi ni top ta ol sa a��r bir
top. Yüz me ile ba� la d� o� lum ve el ayak ko or di nas -
yo nu, göz ko or di nas yo nu için te nis de iyi bir spor.
�im di 8 ya ��n da. Bu yaz bas ket bo la ba� la ta ca ��m.
Ai le ler ve ço cuk lar, genç ler iyi spor okul la r� n� ter cih
et sin ler. ��i ni bi len isim ler den ö� ren sin ler. Çün kü bu -
ra da te me li ni ö� re ti yor lar, ço cu �a spo ru sev di ri yor -
lar. Ora da ka bi li yet li olan la r� za ten ku lüp le re yön len -
di ri yor lar. Ço cu �a hiç bir za man bas k� yap ma mak la -
z�m. Ço cu �un için de yok sa zor la bu i� ol maz. O ken -
di si is te ye cek.”

3 - 9 �UBAT 2012   
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Mus ta fa SÜR ME Lİ

www.gazetekadikoy.com.tr

�STANBUL 1. Amatör liglerinde kıran kırana geçen bir
sezon daha geride kaldı. Acısı ve tatlısıyla geride kalan

2011-2012 �stanbul 1. Amatör liglerinde �ampiyon
ekipler belli oldu. Ancak Kadıköy’de futbol adına üzücü

bir durum var ki o da kentimiz takımlarının genel
anlamda ba�arı kaydedemedi�i. 14. grupta Hilalspor

grubunu 28 puanla 3. sırada tamamladı. 15. grupta

Ko�uyolu grubunu 18 puanla 6. sırada tamamladı.
16. grupta Ata�ehir �dmanyurdu 43 puanla �ampiyon
oldu.  17. grupta 29 puan, 13 averajla �çerenköy �.Y.
3. aynı grupta bulunan Fikirtepe Dumlupınar 29 puanla
4. sırada yer aldı. 18. grupta Yelde�irmeni 31 puanla
2. oldu. Aynı grupta yer alan Kozyata�ı 19 puanla 6.
sırada yer aldı. Taçspor ise 18 puanla 7. sırada yer aldı.
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1. AMATÖR’DE FUTBOLUN �AMPiYONLARI BELLi OLDU

T.C.
KADIKÖY BELED�YES�

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

Konferans Dizisi

�nsanlı�ın Yazıya ve Mimariye 
Geçi� Macerası

(Altı Bölümden olu�an görsel bir dizi)
Doç. Dr. Haluk Berkmen

2. Kutsal �nançlar ve �lk Mimari Eserler
3 �ubat Cuma Saat: 19.00 - 21.00

�nsanlar kendilerini ve çevrelerini tan�d�kça kutsal inançlar�n� kaya
resimleriyle ve mimari yap�larla simgele�tirmi�lerdir. En eski mimari yap�lar

aras�nda �a��lacak benzerlikler bulunuyor. Binlerce y�l önce de�i�ik
co�rafyalarda ya�ayan insanlar benzer yap�lar� birbirlerinden habersiz olarak

m� in�a ettiler? Yoksa ortak özellikler içeren yap�lar kadim bir kültürün
dünyaya yay�l��� sonucunda m� in�a edilmeye ba�land�? Bu konu halen

kesinlik kazanm�� de�ildir. Bu sunumda, ilk mimari yap�lar�n anlamlar� ve
yap�l�� nedenleri ele al�nacak, Kurganlar, Zigguratlar, Dolmenler, Menhirler,

Tümülüsler ve Ehramlar hakk�nda görsel örnekler sunulacak.
3. Kaya Resimleri ve Semiotik Yazı Türü: 17 �ubat 2012 Cuma saat: 19.00

4. Asya ve Meksika �amanlı�ı: 02 Mart 2012 Cuma saat: 19.00
5. Kök Dil Arayı�ı ve Harf Yazısı: 21 Nisan 2012 Cumartesi saat: 16.30 

6.  Latin Abecesi ve Harflerin Kutsal Anlamı: 27 Nisan 2012 Cuma saat:19.00
NOT: Konferans salonumuz 60 ki�ilik olup, koltuklar�m�z numaralanm��t�r. 

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

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

Bayar Caddesi Yeniyol Sokak No: 10 KOZYATA�I
TELEFON: 0216 362 11 05 – 362 11 23
19mayis.Kultur@kadikoy-bld.gov.tr. 

www.19mayis.gen.tr

Eyü bo� lu E�i tim Ku rum la r�’n�n ge -
le nek sel et kin lik le rin den “Eyü bo� -
lu Dost luk Sat ranç Tur nu va s�’n�n

bu y�l 21.si dü zen len di. 712 sat ranç se ver
ö� ren ci tur nu va da bi rin ci ola bil mek için
üç gün bo yun ca ya r�� t�. Tur nu va da sat ranç
tut ku nu genç le ri; ai le le ri ve ö� ret men le ri
yal n�z b� rak ma d�.

Tur nu va ya 62’si dev let, 72’si özel
ol mak üze re 134 okul ka t�l d�. Ya r�� ma;
Kü çük ler, Y�l d�z lar ve Genç ler ol mak
üze re üç ka te go ri de ger çek le� ti ril di.
Tur nu va da “Kü çük ler” ka te go ri sin de
371 ö� ren ci, “Y�l d�z lar” ka te go ri sin de
241 ö� ren ci, “Genç ler” ka te go ri sin de
ise 100 ö� ren ci mü ca de le et ti. 

Tur nu va da,“Kü çük ler” ka te go ri -
sin de Özel Bey kent Ko le ji’nden Tol ga
Ül ker, “Y�l d�z lar” ka te go ri sin de MEF
�l kö� re tim Oku lu’ndan Bil gen Saz c�,
“Genç ler” ka te go ri sin de ise Fa tih Da -
vut pa �a Li se si’nden Esat Ba� lan bi rin -
ci ol du. Okul de re ce le rin de ise “Kü -

çük ler” ka te go ri sin de Özel Bey kent
Ko le ji, “Y�l d�z lar” ka te go ri sin de Top -
ka p� Do �a Ko le ji, “Genç ler” ka te go ri -
sin de Ro bert Ko lej bi rin ci ol du.

� B� REY SEL VE OKUL LAR
BA ZIN DA DE RE CE LER BEL L� OL DU

Bi rey sel De re ce ler:
� Kü çük ler Bi rin ci si: Tol ga Ül ker /
Özel Bey kent Ko le ji 
� Y�l d�z lar Bi rin ci si: Bil gen Saz c� /
MEF �.O. 
� Genç ler Bi rin ci si: Esat Ba� lan /
Fa tih Da vut pa �a Li se si
� Kü çük ler �kin ci si: Rad Jan ne sar /
Özel Çam l� ca Bil fen �.O.
� Y�l d�z lar �kin ci si: Me lih Ka an
Can / Özel Çam l� ca Bil fen �.O.
� Genç ler �kin ci si: Er di De vi ren /
Ro bert Ko lej
� Kü çük ler Üçün cü sü: Ah met Ut ku
Üzüm cü / Özel Bey kent Ko le ji
� Y�l d�z lar Üçün cü sü: Ke rem Can

Öz te kin / Top ka p� Do �a Ko le ji
� Genç ler Üçün cü sü: Bu rak Çe ti ner
/ Ro bert Ko lej

Okul De re ce le ri:
� Kü çük ler Ta k�m Bi rin ci si: Özel
Bey kent Ko le ji
� Y�l d�z lar Ta k�m Bi rin ci si: Top ka -
p� Do �a Ko le ji
� Genç ler Ta k�m Bi rin ci si: Ro bert
Ko lej
� Kü çük ler Ta k�m �kin ci si: Ha san

�a do� lu �.O.
� Y�l d�z lar Ta k�m �kin ci si: Özel
Çam l� ca Bil fen �.O.
� Genç ler Ta k�m �kin ci si: Fa tih Da -
vut pa �a Li se si
� Kü çük ler Ta k�m Üçün cü sü: Pen -
dik Ata türk �.O.
� Y�l d�z lar Ta k�m Üçün cü sü: Pen -
dik Ata türk �.O.
� Genç ler Ta k�m Üçün cü sü: Ku le li
As ke ri Li se si

Türkiye’nin en büyük satranç
turnuvas� Eyübo�lu’nda düzenlendi…

TAÇSPOR Kulubü’nde 3-5 �ubat
2012 tarihleri aras�nda; Türkiye,
Azerbeycan, Belçika, Slovenya,

�ngiltere, Hollanda, Çek
Cumhuriyeti ve Avusturya

aras�nda gerçekle�ecek olan
turnuvaya, her ülkeden 4 oyuncu

ve 1 antrenör kat�lacak.
Direktörlü�ünü Vahit Bergin’in

yapt��� turnuvada ilk 2’ye girecek
tak�mlar 15-17 �ubat tarihlerinde
Fransa’da yap�lacak olan Avrupa

K�� Kupalar� Final Turuna
kat�lacak. Tenisseverlerin turnuva

ile ilgili bilgilere ula�malar� için

Taçspor tesislerinde dan��ma
birimi olu�turuldu.0(216 576 90 50

irtibat numaras�ndan veya
www.tacspor.org.tr web

adresinden bu bilgilere ula�mak
mümkün.

PROGRAM: � 03 �ubat
2012/Saat: 10:00 Aç�l�� Töreni ve

Grup Maçlar� � 04 �ubat
2012/Grup Maçlar� � 05 �ubat

2012/Final Maçlar� 
Maçlar 10:00-17.00 saatleri

aras�nda oynanacak.
12 YA� KUPASI SONA ERD�

Di�er taraftan 23-28 Ocak 2012

tarihleri aras�nda Taçspor
Kulübü’nün ev sahipli�ini yapt���
Türkiye Tenis Federasyonu’nun
düzenlemi� oldu�u 12 Ya� K��

Kupas� Tenis Turnuvas�’n�n eleme
maçlar� 21-22 Ocak 2012

tarihinde yap�ld�. Yakla��k 170
sporcunun kat�l�m�yla 6 gün süren
turnuva; 27 Ocak 2012 Cumartesi

günü oynanan final maçlar�yla
sona erdi. Final maç sonuçlar�

�öyle; Bayanlarda; Betina Tokaç-
Ece Ferah (Taçspor): 6/2- 6/4 

Erkeklerde; Berke Eser Co�kun -
Sergiu Manciuc: 6/3 – 6/2

Potanın
efsaneleri

arasında yerini
alan Harun

Erdenay ile hem
ya�amdan hem
basketbol’dan

konu�tuk.

Bi REY SEL BA �A RI LA RI 
� 1984 Tür ki ye genç ler en iyi for vet
� 1986 Üni ver si te ler ara s� en iyi for vet
� 1988-1989 Tür ki ye Sa y� Kral l� ��
� 1989-1990 Tür ki ye Li gi En iyi oyun cu su
� 1994-1995 Tür ki ye Li gi All star ma ç� en iyi oyun cu su
� 1995 Tür ki ye li gi en iyi oyun cu su
� 1996 Pla yOff'la r�n en de �er li oyun cu su
� 1998 Pla yoff'la r�n en de �er li oyun cu su
� 2001 Pla yOff'la r�n en de �er li oyun cu su
� 2004-2005 TBL Sa y� Kral l� ��

TA KIM BA �A RI LA RI
� 1991/1992 Tür ki ye Ku pa s�
� 1992/1993 G.S. G.M Ku pa s�
� 1994/1995 Cum hur ba� kan l� �� Ku pa s�
� 1995/1996 Tür ki ye �am pi yon lu �u
� 1996 Cum hur ba� kan l� �� Ku pa s�
� 1998 Tür ki ye Lig �am pi yon lu �u
� 2001 Tür ki ye Lig �am pi yon lu �u
� 2001 Av ru pa 2.'li gi
� 2002 Dün ya 9.'lu �u

Kadıköy Lisesi basketbolda
atılım yapıyor

�stanbul Kadıköy Lisesi, geçmi�te
büyük ba�arılar kazandı�ı

basketbolda yeni yapılanmaya gidiyor. 

Avrupa’nın gelecek vaad eden oyuncuları bu turnuvada

Eyübo�lu E�itim Kurumları tarafından geleneksel olarak
düzenlenen “Eyübo�lu Dostluk Satranç Turnuvası’nın” bu yıl

21.si gerçekle�tirildi. 134 okuldan 712 ö�renci turnuvada
birinci olmak için üç gün boyunca mücadele etti.
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● Gök çe UY GUN

Evet ar t�k iti raf et mek ge rek, ar t�k kim se nos tal jik
Ye �il çam film le rin de ki gi bi Ana do lu'dan �s tan -
bul'a tren le ge lip, Hay dar pa �a Ga r�'n�n mer di -

ven le rin de “Se ni ye ne ce �im �s tan bul” di ye mey dan
oku mu yor. Ama yi ne de Hay dar pa �a he pi miz için bir
sim ge. Hem de birçok �e yin sim ge si... Yol cu lu �un,
ay r� l� ��n, ka vu� ma n�n. Ay n� za man da çok önem li bir
tren ga r�, en düs tri yel ve kül tü rel bir mi ras ge le cek ku -
�ak la ra ak tar ma m�z ge re ken. Ama Hay dar pa �a ka pa -
t�l d�! El bet te ki yet ki li le re gö re bu bir ge çi ci ka pat ma,
2 y�l l� �� na... An ka ra-�s tan bul ara s�n da ki Yük sek H�z l�
Tren ça l�� ma s� ge rek çe gös te ri le rek Hay dar pa �a'dan
kal kan d�� hat tren le ri ar t�k ça l�� m� yor. Mart ay�n da
ban li yö nün, Ha zi ran'da ise tüm tren se fer le ri nin dur du -
rul ma s� gün dem de.

� MÜ CA DE LE DE SON 1 HAF TA...
31 Ocak'a ge len sü re ci, bu gü ne dek pek çok

kez yaz d�k bu say fa lar da. Bi raz da son 1 haf ta dan
bah set mek ge rek. Top lum, Kent ve Çev re için
Hay dar pa �a Da ya n�� ma s�'n�n, “son tren”den ön ce -
ki bir haf ta da yap t�k la r� n�, na s�l bir mü ca de le ver -
dik le ri ni. Ön ce lik le ken di iç le rin de çok sa y� da top -
lan t� dü zen le di ler, hal k�n ko nu ya dik ka ti ni na s�l
çe ke bi le cek le ri ni tar t�� t� lar. Ar d�n dan Hay dar pa �a
Ga r� için de ki Bir le �ik Ta �� ma c� lar Sen di ka s�
(BTS) 1 No'lu �u be'de bir ba s�n top lan t� s� ger çek -
le� ti ril di. �u be Ba� ka n� Ha san Bek ta�, al d� tah ta y�

önü ne, tren hat la r� n� çiz di
ve de tay l�  ola rak an lat t�
ka t� l�m c� la ra; “TCDD ta -
ra f� n�n dan yo lun ka pa t�l -
ma s� n�n tek al ter na tif
ola rak su nul ma s� do� ru
de �il dir çün kü mev cut gü -
zer gâh çift hat olup tek hat
i� let me ci li �i ile bu ya p� la bi lir.
Bu yön tem le sa de ce süre ve ma li -
yet ar ta bi lir. Yol cu ta ��m c� l� �� için bu
zah me te kat lan ma yan TCDD böl -
ge de ki ba z� bü yük fir ma la r�n
yü kü nü ta �� mak için De rin -
ce-Kö se köy hat t� n� in �a at
sü re sin ce tek hat t� aç�k
tu ta cak.”
� ‘TREN LE R� M� Z�
VE GAR LA RI MI ZI

VER M� YO RUZ’
“Tre ni me ve gar la -

r� ma do kun ma” ba� l�k l�
or tak aç�k la ma y� oku yan
TMMOB Mi mar lar Oda s�
�s tan bul Bü yük kent �u be si
Ana do lu 1. Böl ge Tem sil ci li �i

(Ka d� köy) Yö ne tim Ku ru lu Ba� ka n� Sal tuk Yü ce -
er de Ge rek Mar ma ray pro je si ve ge rek se YHT
pro je si nin ar ka s�n da Hay dar pa �a ve çev re si nin de -
mir yol la r�n dan ar�n d� r�l ma s� ol du �u nu sa vun du.
Yü ce er, “Hay dar pa �a tren ga r�, k� y� ala n� ve li man
sa ha s� n�n dol gu alan la r� ila ve siy le kü re sel ser ma ye
grup la r� na aç� la rak otel, al�� ve ri� mer ke zi, oto -
park, kur va zi yer li man ha li ne ge ti ril me si için ya p� -
lan pro je ler ses siz ce ta mam lan m�� t�r” de di. Ar d�n -
dan gar da ki yol cu la ra el ilan la r� da �� t�l d�. �lan lar -
da �un lar ya z� l�y d�: “Lo dos olur va pur ça l�� maz.
Kar ya �ar ka ra yo lu ça l�� maz. Ter cih li yol dan gi -
den met ro büs ça l�� maz. Her �art ta ça l� �an tek ula -
��m ara c� tren dir...”

� ‘DE M�R YOL LA RI NA SA DA KAT’ 
YOL CU LU �U

Hay dar pa �a Da ya n�� ma s� bi le �en le ri, yol ka -
pan ma s� na kar �� ey lem ve et kin lik ler kap sa m�n da
28 Ocak Cu mar te si gü nü Ba� kent Eks pre si ile Es -
ki �e hir'e git ti. “Son tre n ol ma s�n” slo ga n� n� ta �� yan
yol cu luk ta, bir va gon TCDD ça l� �an la r�, ai le le ri,
ö� ren ci le ri ta �� d�. 4 sa at lik hü zün lü yol cu luk ta,
tren le rin öne mi ko nu �ul du, de mir yo lu an� la r� pay -
la ��l d�. “Tre ni me Do kun ma” di yen yak la ��k 50 ki -
�i lik grup, da ha son ra Es ki �e hir Tren Ga r�’nda da
bir ba s�n aç�k la ma s� yap t�.

� HAY DAR PA �A'DA SON GE CE, 
SON TREN...

Ge le lim 31 Ocak Sa l� ge ce si ne. Ya ni Hay dar -
pa �a’dan gi de cek son tren olan Fa tih Eks pre si’nin
u�ur lan d� �� ge ce ye. Sen di ka c� s�n dan mi ma r� na,
yol cu sun dan sa de va tan da �� na tüm de mir yo lu sev -
da l� la r� ora day d�. Sa at ler 23.30'u gös ter di �in de Fa -
tih Eks pre si si re ni ni ac� ac� ça la rak git ti, ar d�n da
Hay dar pa �a'y�, hü zün lü göz le ri b� ra ka rak... Tren -
le rin s� �� na ��, yol cu la r�n ga r� Hay dar pa �a, “2 y�l l� -
�� na” ka p� la r� n� ka pat t�... 

19 A�ustos
1908’de bir yaz
gün ilk
yolcularını

a�ırlayan
Haydarpa�a Garı,

31 Ocak 2012’de karlı
bir kı� günü son

yolcularına veda etti...
Artık kimse

Anadolu’dan
Haydarpa�a’ya
trenle gelip
‘�stanbul’u
yenemeyecek’
ya da ‘�stanbul’a

yenilip’
memleketine

dönemeyecek...
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İstanbul’un kapısı kapandı...
“SON tren olmas�n” etkinli�i yapan demiryolu

sevdal�s� grubun, TCDD kurucusu Behiç Erkin’in
Eski�ehir'deki mezar� ba��nda okuduklar� 2

sayfal�k mektuptan sat�rba�lar� �öyle: “Görevde
oldu�unuz sürede bir dert dinleme usulünüz

varm��, senede iki kez dert dinlemeye
ç�kaca��n�z� bir tamimle bildirir, vagonlar�n�z� bir

yük trenine takarak her istasyonda kal�r, en
küçük unvandan en üst unvana kadar her
personeli tek tek dinlermi�siniz… Biz de

ya�ad���m�z olumsuzluklar�, demiryollar�n�n
içinde bulundu�u durumu anlatmak için

yan�n�zday�z… Elinizden art�k bir �ey gelmese
bile bizi anlayaca��n�z� biliyoruz. Kurucu genel

müdürü oldu�unuz, �irketlerin elinden sat�n al�p
devletle�tirilmesine büyük destek verdi�iniz

TCDD yeniden özelle�tirilme yolunda.. �lme ve
tarihe kar�� gösterilen kay�ts�zl�k sizi çok üzerdi.
Tarihi garlar�m�z birer birer kapan�yor. Atatürk’ün

çok sevdi�i “GAZ�” istasyonu art�k kebapç�
dükkân�... Haydarpa�a Gar’�n ça��n en büyük
projesi olarak duyurulan Marmaray’la i�levinin
de�i�ece�ini bilseydiniz neler söylerdiniz kim
bilir? Demiryolcular�n gözbebe�i Haydarpa�a

Gar �stanbul’un merkez gar� olmaktan
ç�kar�lmaya çal���l�yor… Sizin deyiminizle “YAZIK

OLDU” emeklerinize… 

CHP �stanbul Milletvekili Kadir Gökmen Ö�üt,
TBMM'de Haydarpa�a'ya ili�kin konu�mada
özetle �unlar� söyledi: “Bugün Haydarpa�a

Gar�'n�n ad�m ad�m devre d��� b�rak�lmas�n�n son
günü. Oysa dünyan�n Paris, Madrid, Newyork
gibi bütün metropollerinde aktif olarak çal��an

büyük garlar o kentin haf�zas�n� olu�turmaktad�r.
Deprem an�nda en kolay ve güvenilir olan

demiryolu ortadan kald�r�lmaktad�r. Anadolu’nun
en ücra kö�elerine giden yurtta�lar�m�z�n elinden

ucuz ve güvenilir yolculuk hakk� al�nmakta,
yurtta�lar�m�z karayoluna güvensiz ve pahal�

yolculu�a mahkum edilmektedir. �stanbul’un her
yerinde oldu�u gibi talan ve rant için baz�lar�n�n

i�tah�n� kabartmaktad�r. �stanbul’un bütün
silüetini bozdu�unuz gibi bu bölgeyi de

bozmaya çal���yorsunuz. �stanbullular olarak izin
vermeyece�iz.”

TCDD KURUCUSUNA MEKTUP

‘SİLUETİ BOZMANIZA İZİN YOK’
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