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Asl� AYHAN

�STANBUL Büyük�ehir Belediye Ba�kanı
Topba� Fikirtepelileri imar planında

anla�maya varmaları konusunda uyarırken,
Kadıköy Belediye Ba�kanı Selami Öztürk
de Gazete Kadıköy’e yaptı�ı açıklamada,
‘Bu özel plan Fikirtepeliler için son derece
önemli. Yurtta�lar bu konuda çok zaman

yitirmeden, sa�lıklı karar vermeli’
uyarısında buludu. � Haberi Sayfa 3’te

Pan flüt virtüözü
Zamfir, Kadıköy

Belediyesi
Caddebostan Kültür

Merkezi’nde, 13 �ubat
Pazartesi ak�amı

unutulmaz bir konser
verdi. 

� Haberi Sayfa 6’da

TENiS’TE Türkiye’ye ilkleri
ya�atmaya devam eden ‘Raketin

Kralı’ Marsel, ‘Beni ilk haber yapan
Gazete Kadıköy’dü’ dedi�i

gazetemize özel açıklamalarda
bulundu. Yıllar sonra tekrar Marsel’i
çok sevdi�i kortlarda ziyaret ettik ve
samimi bir sohbet gerçekle�tirdik.

� Haberi Sayfa 13’te

� Yazısı 10’da

Hemen ko�unuz,
e�inizi,

çocuklar�n�z�,
akrabalar�n�z�

seviniz. Sevginizi
tüm insanlara

yay�n�z ki siz de
sevgi içinde

ya�ayabilesiniz.                    

�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

Süreyya’da İlk 
Türk Operas

Bekleyin Marsel Geliyor!..

Ünlü fizikçi ve
dü�ünce adam�
Albert Einstein’�n

ismiyle, onun
“rölativite teorisi”
(izafiyet kuram�)

insanlar�n zihninde
adeta

bütünle�mi�tir. 

HEMEN ŞİMDİ
�� Haberi 14. Sayfada

Haydarpa�a’ya
sahip çıkanlar

artık her pazar günü
saat 13.00’te gar
merdivenlerinde

bulu�uyor. 

Fikirtepe haberimiz ses getirdi Kadıköy’den bir usta geçti 
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�� Haberi 11. Sayfada

18 �ubat ak�am�
Süreyya

Operas�’nda
‘Midas’�n Kulaklar�’

operas�n�n prömiyeri
gerçekle�ecek. Eser

ilk Türk operas�
olma özelli�ini

ta��yor. 

Haydarpaşa’yı
iŞGAL ETTiLER!

�ngiliz Elçisi Sir Alfred Sandison’un 130
y�l önce kurdu�u Cercle d’Orient yani

Büyük Kulüp, köklü geçmi�i, Türkiye’nin en
önde gelen isimlerinin yer ald��� üyeleriyle

sayg�n bir yere sahip. 
Kadıköy’ün gözbebe�i Hacı Bekir

Kö�kü’nün de bahçesinde yer aldı�ı
Büyük Kulüp’te �u sıralar seçim

heyecanı ya�anıyor. 

SANAT VE SİYASET

ADI GiBi
BÜYÜK KULÜP

ADI GiBi
BÜYÜK KULÜP

ADI GiBi
BÜYÜK KULÜP

ADI GiBi
BÜYÜK KULÜP

ADI GiBi
BÜYÜK KULÜP

ADI GiBi
BÜYÜK KULÜP

Tarihi Haydarpa�a Garı’nın turizm
ve konaklama merkezi yapılarak

halkın hizmetinden alınma kararına
tepkiler sürerken Haydarpa�a-Gebze
banliyö hattının da kaldırılacak olması

hat üzerinde bulunan tarihi
istasyonların ne olaca�ı konusunda

ku�kular do�urdu. Marmaray’ın
faaliyete geçmesiyle bu istasyonların

atıl kalaca�ını öngören Kadıköy
Belediyesi, sınırları içinde bulunan 
6 tarihi istasyonun ‘tematik müze’
veya kültür merkezi yapılması için
kiralama talebinde bulundu, ancak 

bu istek 3 yıl süren yazı�maların
sonunda reddedildi. 

Tematik müze fikrinin sahibi Sunay
Ak�n, istasyonlar�n bundan sonra

nas�l ‘i�letilece�i’ konusunda kayg�l�
oldu�unu ifade ederken, Birle�ik
Ta��mac�l�k Çal��anlar� Sendikas�

�stanbul’daki 29 istasyonun korunmas�
için Koruma Kurulu’na ba�vuruda

bulundu. Gazete Kad�köy olarak bu
konudaki geli�meleri 

takip etmeye devam edece�iz. 
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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�YATRO
� Van ya Da yı
1904 y� l�n da, Rus ya’n�n bir kö yün de, bir ara da
ya �a mak zo run da ka lan bir grup in san, ya �a -
m� sor gu la mak ta d�r. Kü çük çe ki� me ler, bi rey -
sel ç� kar lar ve umut suz a�k lar için de ya �am la -
r� n� bo �a har ca yan bu in san lar, ka y�p geç mi� -
le ri için bir bir le ri ni suç la mak ta d�r. Köy ya �a m� -
na mah kûm, ey lem siz lik ve tem bel lik le ku �a t�l -
m��, geç mi� le ri ne s� k� �an Çe hov’un fi gür le ri,
ge le cek le ri ne yö ne lik umut suz bir bek le yi�
için de dir. Bu du rum ge çi� dö ne mi Rus ya’s� n�n
san c� l� y�l la r� n�n da bir iz dü �ü mü dür. “Van ya
Da y�”, 22 �u bat Çar �am ba 20.30’da Ka d� köy
Be le di ye si Cad de bos tan Kül tür Mer ke zi’nde. 
� Dü �ün
Ai le ya di gâ r� bir kö�k te bir dü �ün ha z�r l� �� ve o
dü �ün te la �� n�n ce re yan et ti �i bir mut fak…
Ge lin, ge li nin an ne si, an ne an ne si, en ya k�n ar -
ka da ��; da ma d�n an ne si, da ma d�n ab la s�, evin
emek tar yar d�m c� s� ve dü �ün ge ce si için ayar -
lan m�� bir yar d�m c� k�z… Her kes, az son ra
ba� la ma s� plan la nan dü �ün için hum ma l� bir
ha z�r l�k için de... Sa de ce ka d�n la r�n rol al d� ��
“Dü �ün”, 19 �u bat Pa za 18.00’de Ka d� köy
Be le di ye si Koz ya ta �� Kül tür Mer ke zi’nde iz le -
ne bi lir. 

� �a kay la Söy ler Hal dun Ta ner
Tür ki ye’ye ka ba re yi ilk ge ti ren ve bu tü rün en
ol gun ürün le ri ni ve ren us ta ya zar Hal dun Ta -
ner’ in �a he ser le rin den Va tan Kur ta ran �a ban,
Göz le ri mi Ka pa r�m Va zi fe mi Ya pa r�m’�n en
can al� c� sah ne le rin den Ali Er do �an’�n kur gu la -
d� �� oyun y�l lar bo yun ca de �i� me den ka lan
zih ni ye ti mi zin ac� ta raf la r� n� tat l� tat l� hic ve di yor.
Oyun, 18 �u bat Cu mar te si 20.30'da Ka d� köy
Be le di ye si Ba r�� Man ço Kül tür Mer ke zi'nde.
www.bmkm.gen.tr
� Por ta kal Çi çe �i Su yu
Cra ig Wright'in yaz d� ��
oyu nu Ti yat ro Fo ra sah ne -
ye ta �� yor. Tu fan Ka ra bu -
lut'un yö net ti �i oyun da, 2
ev li çif tin ev li lik le ri nin çö zü -
lü �ü, her kes için k� r�l gan
ama da ha ger çek bir ha ya -
t�n ba� lan g� c� an la t� l� yor.
Oyun, 19 ve 26 �u bat sa at
15.30'da Ka d� köy Be le di -
ye si Ba r�� Man ço Kül tür
Mer ke zi'nde gö rü le bi lir.
www.bmkm.gen.tr
� Ko ca sı nı
Pi �i ren Ka dın
Ken neth ve Lau ra üçün cü
ev li lik y�l dö nüm le ri ni Ken neth’in es ki e�i Hi -
lary’nin evin de kut lar lar. Bu kut la ma da ne ler
yok tur ki: Ken neth’�n Hi lary ile ev liy ken Lau ra
ile ne den be ra ber ol du �u, Hi lary’nin bu nu ö� -

re nin ce ne yap t� ��, Ken neth’in Hi lary’den ne -
den vaz ge çe me di �i, Lau ra’n�n bu nu ö� re nin -
ce ne yap t� �� özel kut la ma ye me �i pi �er ken
geç mi� ve �im di ki za man da hi kâ ye le riy le ba�
ba �a kal d� �� m�z bu üç lü ba ka l�m si ze bir yer -
ler den ta n� d�k ge le cek mi? Ti yat ro 3'ün oyu nu,
20 �u bat Pa zar te si sa at 20.30'da Ka d� köy Be -
le di ye si Ba r�� Man ço Kül tür Mer ke zi'nde.
www.bmkm.gen.tr
� Öl mü� E�ek
Ve Ti yat ro'nun, Aziz Ne sin'in ese rin -
den uyar la d� �� oyun, �öy le ta n� t� l� -
yor; “E�ek ler e�it ve hür do �ar lar.
S� pay ken bü yü ye bü yü ye e�ek olur,
e�it ol ma ya rak ve kö le ola rak ölür -
ler. �ç ti ma î fark lar yal n�z sa man ve
ah�r me se le le rin de te sis edi le bi lir.
Hiç bir uyuz e�ek, Mar su va’n�n ha -
be ri ol ma dan zor la ah� ra ka pa t� la -
maz. Key fi an�r t� lar ve ha riç ten ga zel
oku mak is te yen ler ce za lan d� r� l�r.
Bun da e�ek ina d� gös te ren ler, e�ek
su dan ge le ne ka dar �s la t� l�r.” Oyun,
19 �u bat Pa zar 18.30'da Ka d� köy
Be le di ye si Ba r�� Man ço Kül tür Mer -
ke zi'nde. www.bmkm.gen.tr
� Oto büs
Se vi lay Sa ral'�n ya z�p yö net ti �i, Ti yat ro Bo �a -
zi çi'nin sah ne le di �i oyun, bir ka d�n ma sa l�. Bir
oto büs te yol cu luk eden on ka d� n�n, hiç he sap -
ta yok ken s�r la r� n� or ta ya dök me si ni ko nu edi -
nen oyun, 21 �u bat Sa l� 20.30'da Ka d� köy Be -
le di ye si Ba r�� Man ço Kül tür Mer ke zi'nde.
www.bmkm.gen.tr
� �li� ki ler
Hal dun Ta ner'in yaz d� ��, Mo da Sa nat Ti yat ro -
su’nun sah ne le di �i oyun, ka d�n ve er kek ili� ki -
le ri ne mi za hi bir dil le yak la �� yor. Oyun, 23 �u -
bat Per �em be 20.30'da Ka d� köy Be le di ye si
Ba r�� Man ço Kül tür Mer ke zi'nde.

www.bmkm.gen.tr
� 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”,  17 ve 25 �u bat 20.30’da
Ka d� köy Be le di ye si Ba r�� Man ço Kül tür Mer -
ke zi’nde. 0216 418 16 46
� �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”, 17 ve
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. 0216 357 28 36

● KONSER
� �os ta ko viç ile Bir Ak �a müs tü
Ka d� köy Be le di ye si Sü rey ya Ope ra s�'n�n fua ye
kon se ri de vam edi yor.  20 �u bat Pa zar te si
18.00’de  An ka ra’dan Bil kent Pi ya no lu Üç lü
(�ri na Ni ko ti na ke man; Yi �it Ül gen vi yo lon sel;
Elif Önal pi ya no) ge le cek. Bu kla sik tri o top lu -
lu �u nun ger çek le� ti re cek le ri din le ti, yo �un bir
�os ta ko viç prog ra m�y la özel lik li bir kon ser
ola cak. �os ta ko viç ve dö ne mi ile il gi li bir an la -
t�m la ba� la ya cak et kin lik, bu an la t� m�n eser le -
re ba� lan ma s� ile sü re cek. 
www.su rey ya ope ra si.org
� Unu tul maz Film le rin Unu tul maz �ar kı la rı
�ef udi Ha kan Gü nay yö ne ti min de ki Rö ne -
sans Sa na te vi Mu si ki Ko ro su k�� mev si mi nin
bu so �uk gün le rin de Unu tul maz Film le rin

Unu tul maz �ar k� la r�’n�n yer
al d� �� nos tal jik kon ser le riy le
içi ni zi �s� ta cak. Üc ret siz kon -
ser, 22 �u bat Çar �am ba
20.00’de Koz ya ta �� Kül tür
Mer ke zi’nde. 
� Da vid Eg gert ve Gül di yar
Tan rı da� lı Re si ta li
Koz ya ta �� Kül tür Mer ke zi
(KKM) dün ya ca ün lü mü zik
üni ver si te si Mo zar te um
Avus tur ya’dan çel list Da vid
Eg gert ve pi ya nist Gül di yar
Tan r� da� l�’y� a��r la d� �� ve sür -
priz sa nat ç� la r�n da ka t� la ca ��
ge ce de siz le re müt hi� bir
mü zik zi ya fe ti su nu yor. Ka d� -
köy Be le di ye si’nin üc ret siz
ola rak dü zen le di �i et kin lik 25
�u bat Cu mar te si sa at 20.00’de. 

● ATÖLYE
� Yel da Ba ler’le fo to� raf ders le ri
“Har ran’da kum f�r t� na s� n�n or ta s�n da s� n�z. Gö -
rün tü le ri bir bi ri ar d� na çe ki yor su nuz. Son ra
fark edi yor su nuz ki kop ko yu ç�k m�� lar! Ye di -
göl ler’de si niz. Her ya n� n�z sa r�, tu run cu, k�r m� -
z�, ye �il yap rak lar. Hep si nin fo to� ra f� n� çek mek

is ti yor su nuz. Bir tür lü is -
te di �i niz et ki yi ya ka la ya -
m� yor su nuz! Di ji tal fo to� -
raf ma ki ne le ri nin pey nir
ek mek mi sa li sa t�l d� ��
gü nü müz de bu so run la r�
pek ço �u muz ya �� yo ruz.
I�� ��, ren gi ve kom po zis -
yo nuy la do� ru fo to� raf
çek me yi, es te tik ba k��
aç� s�y la et ki li fo to� raf ka -
re le ri ya ka la ma y� is ti yor -
sa n�z, si zi Fo to� raf e�i -
tim le ri mi ze ka t�l ma ya ça -
�� r� yo ruz” di yen Yel da
Ba ler, me rak l� la r� n� fo to� -
raf kur su na da vet edi yor.
21 �u bat Sa l� gü nü ba� -
la ya cak ders le re ka y�t

için �s tan bul Oyun cak Mü ze si'ni (0216) 359 45
50 – 51 nu ma ra l� te le fon dan ara ya bi lir si niz.

● SÖYLE��
� Lu xem burg Hak kın da Söy le �i
Ro sa Lu xem burg'un dev rim ci mi ra s�, Ka d� -
köy'de ele al� na cak. Ste fo Ben li soy'un ko nu� -
ma c� ola ca �� et kin lik, 18 �u bat Cu mar te si gü -
nü sa at 16.00'da Hay mat los Ki ta pe vi'nde. 
Mo da Cad. No:44

● SERG�
� Fo to� raf Ca mı – Sa ba hat tin Ali Ser gi si
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. 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.
� Ga zan fer Öz can Fo to� raf Ser gi si
Türk ti yat ro su nu du aye ni unu tul maz sa nat ç�
Ga zan fer Öz can, ölü mü nün üçün cü y� l�n da fo -
to� raf ve ti yat ro afi� le rin den olu �an ser giy le
an� l� yor. Koz ya ta �� Kül tür Mer ke zi (KKM)’nin
ev sa hip li �i yap t� �� ser gi 17-21 �u bat ta rih le ri
ara s�n da gö rü le bi lir. 
� Ö� ren ci ler den ti pog ra fi ser gi si
Ye di te pe Üni ver si te si �le ti �im Fa kül te si Gör sel

�le ti �im Ta sa r�m Bö lü mü
ö� ren ci le ri, ti pog ra fi (harf ve
ya z� ta sa r� m�) der sin de ki
pro je le ri ni bir ser gi de bi ra -
ra ya ge ti ri yor. Ser gi, 29 �u -
bat'a dek Ka d� köy Be le di -
ye si Ba r�� Man ço Kül tür
M e r  k e  z i ' n d e .
www.bmkm.gen.tr
� Tür ker Gü ne �o� lu
ser gi si
Res mi ya �am bi çi mi ola rak
be nim se yen Tür ker Gü ne -
�o� lu, Dü� Yol cu su Sa nat
Du ra ��'nda 18 �u bat'ta
aça ca �� re sim ser gi siy le
eser le ri ni sa na ta gö nül ver -
mi� in san lar la pay la �� yor.
60'l� ya� la r� de vir me ye ba� -

la ma s� na ra� men ha len ba k�p gör me ye, gör -
dük le ri ni de res me dö nü� tür me ye de vam
eden sa nat ç� n�n ser gi si, 1 Mart'a dek gö rü le -
bi lir.
Ba� dat Cad. Plaj Yo lu. Hal dun Ta ner Sok. No:
16/B Cad de bos tan 0216 386 99 03
� Be yaz Per de Ah met Can Mo can
Fo to� raf Ser gi si
Ta ma m� ana log ve si yah-be yaz fo to� raf lar dan
olu �an ve 60 adet fo to� ra f�n bu lun du �u ser gi -
de, Ha luk Bil gi ner, Öz gü Na mal, Erol Gü nay -
d�n, Der ya Ala bo ra, Rut kay Aziz, �l yas Sal man,

Tun cel Kur tiz, Gü ven K� raç gi bi pek çok de -
�er li oyun cu nun por tre le ri nin ya n� s� ra sa nat ç� -
n�n özel ko lek si yo nun dan yö net men ler ta ra f�n -
dan im za la nan fo to� raf lar da gö rü le bi lir. Ser gi,
25 �u bat'a dek Ka d� köy CKM’de.
0216 467 25 68
� TO DEV Kar ma
Re sim Ser gi si
Se ba-Art Atöl ye si res -
sam la r� n�n ya� l�bo ya
tab lo la r� n�n ya n� s� ra
otis tik ço cuk la r�n
yap t�k la r� ve iç dün ya -
la r� n� yan s�t t�k la r� re -
sim le rin ser gi le ne ce �i
et kin li �in ge li ri nin tü mü,
otis tik ço cuk la ra ya p� la -
cak ye ni bir e�i tim ku ru mu
için kul la n� la cak. Ser gi 20 �u -
bat'a dek CKM’de gö rü le bi lir. 0216
467 25 68
� Sa nal Pey zaj / Ma hir Gü ven
Fi gü ra tif res min us ta isim le rin den �DG SA Ne -
�et Gü nal Atöl ye si me zu nu Ma hir Gü ven, K� z�l -
top rak Sa nat Ga le ri si'nde ki son ser gi si ni "Sa -
nal Pey zaj" is mi al t�n da aç� yor. Ta n� d� �� m�z fi -
gür yak la �� m� na iro ni içe ren, gö za l� c� renk ve

kom po zis yon yak la ��m la r�y la iz le ye ce �i miz
fark l� bo yut lar da 25 adet tu va li ni 7 Mart' a ka -
dar ser gi le ye cek.
� 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
� Sev gi li le re Çiz gi ler ve Renk ler
Ürün Sa nat Ga le ri si'nde 23 �u bat'a dek “Sev -
gi li le re Çiz gi ler ve Renk ler” isim li kar ma ser gi
iz le ne bi lir. 0216 363 12 80

● FOTO�RAF GÖSTER�S�
� Ge ce Var di ya sı ve Ve fa
Bur cu Gök nar iki fo to� raf gös te ri siy le, 21 �u -

bat Sa l� ak �a m� Pho to World Fo to� raf Mer -
ke zi'nin ko nu �u ola cak. Gök nar’�n

fo to� raf gös te ri le rin den il ki
2003-2005 y�l la r� ara s�n da

iki k�z kar de �in i� ha yat la -
r� n� an la tan fo to� raf la r�n -
dan olu �an Ge ce Var di -
ya s�, ikin ci si ise Ve fa
Spor Ku lü bü nün bu gü -
nü ne ta n�k l�k eden fo -
to� raf lar dan olu �an Ve -

fa pro je si. Ve fa pro je si -
nin ay n� za man da bir al -

büm ki ta b� da yer al� yor.
Sa nat ç�, gös te ri son ra s�n da

Ve fa ki ta b� n� da im za la ya cak.
Bur cu Gök nar’�n sa at 19.30’da ba� la ya -

cak Ge ce Var di ya s� ve Ve fa ad l� fo to� raf gös -
te ri le ri ve ar d�n dan ger çek le� ti re ce �i fo to� raf
söy le �i si ne tüm fo to� raf se ver da vet li.
www.pho to worl dfo tog raf mer ke zi.com

● ÇOCUK
� Ço cuk lar Ku� Ya pa cak
Ço cuk lar, De di o Ya ra t� c� El ler- Ku� Yu va s�
Atöl ye Ça l�� ma s�'nda, fark l� mal ze me ler le (ke -
çe, oyun ha mu ru ve dal par ça la r�) a�aç la ra
ku� yu va s� ku ra cak lar. Ha yal ler de ki ku� la r�n
ha yat bu la ca �� bu ça l�� ma ya ço cuk lar ai le le ri
ile bir lik te ka t� la bi le cek. 19 �u bat Pa zar gü nü
11.30-12.30 sa at le ri ara s�n da ki et kin li �e ka t� -
l�m için �s tan bul Oyun cak Mü ze si'ni (0216) 359
45 50 - 51 nu ma ra l� te le fon dan ara ya bi lir si niz.
� �yi lik A�a cı
Uy gur Ço cuk Ti yat ro su'nun oyu nun da, �bi�,
has ta an ne si ne ilaç ala bil mek için sat ma ya
gö tür dü �ü e�e �i ni kay bet mi�; Me mi� ise;
ders le rin de ki ba �a r� s�n dan do la y� an ne ve ba -
ba s� n�n ken di si ne ar ma �an et ti �i bi sik le ti ni
çal d�r m�� t�r. �ki ka fa dar, ba� la r� na ge len bu kö -
tü olay lar ne de niy le ne ya pa cak la r� n� ka ra ka -
ra dü �ü nür ken, “�yi lik A�a c�” on la ra so run la r� n�
hal let me le ri için bir ke se al t�n ve rir ve al t� n� e�it
bir �e kil de pay la� ma la r� n� is ter. Oyun, 19 ve
26 �u bat Sa at: 13.00'te Ka d� köy Be le di ye si
Ba r�� Man ço Kül tür Mer ke zi'nde.
www.bmkm.gen.tr

KADIKOYKADIKOYKADIKOYKADIKOYKADIKOYKADIKOY
● Haz›rlayan: Semra ÇELEB�

Ri o de Ja ne iro ço �un luk la Ri o Kar na va l� ile
bi li ni yor ol sa da, bu �eh rin bir bi rin den fark l� ve
özel yan la r� var d�r. Bir f�r sa t� n� ya ka la d� �� n�z da
tu ris tik yer le ri de �il hal k� n� ta n� ma ya ya na� t� �� -
n�z da bu kent si zi ha ya li ni zin çok da ha öte sin -
de bir ye re ta ��r. Ar ka ma ha lel le ri, özel halk
oto büs le rin de ki ak�l al maz ma ce ra la r�,
sar ka rak bin me yi ka bul et ti �i niz -
de üc ret siz olan tram va y�, La -
pa di ye bi li nen mer ke zi nin
kü çük ve ken di si ni gös ter -
me yi sev me yen res ta -
urant la r� ve ca fe le ri… 

Bun la r�n ara s�n da si ze
e� lik eden Bre zil ya l� lar ile
de bir lik tey se niz, ol duk ça ke -
yif li bir Ri o de Ja ne iro yol cu lu �u -

na ç�k t� n�z de mek tir.
Bu gün Ri o de Ja ne iro ile ya z� ya

ba� la ma m�n se be bi, bu kent te rast la d� -
��m bir hi kâ yey le il gi li. 2009 y� l�n da bir
ak �a müs tü ar ka da ��m Fran cis co ile
La pa’da do la ��r ken bir den, ta ma m� fa -
yans la kap lan m��, so kak la r�n ara s� n� bi -
ri bi ri ne ba� la yan ba sa mak lar la kar �� -
la� m�� t�m. Bu ba sa mak la r�n dün ya n�n
her ta ra f�n dan ge len fa yans lar la ya p�l -
d� �� n�, hat ta bu nun bir can l� sa nat per -
for man s� ola rak 15 y�l d�r ya p�l d� �� n�, bu
sa na t� ya pan ki �i den ö� ren dim, ad� Se -
la ron, �i li’li bir sa nat ç�. 15 y�l ön ce yap -
t� �� bu fa yans tan mer di ven le re, her
gün dün ya n�n bir ye rin den ge len
ya da ken di si nin yap t� �� bir
ba� ka fa yans la de �i� ti ri yor.
Es ki si ni k� r� yor, ye ni si ni ya p�� -
t� r� yor. �� te bu ha liy le bir ön ce -
ki ta sa r�m ile bir ye ni si as la ay -
n� ol mu yor. Se la ron ken di si ne

öz gü bir sa nat ç�, fa yans -
lar da yan s�t t� �� dün ya

renk le ri bu gün bir sos yal
ta sa r�m ba� l� �� n�n da ko nu -
su ol du.

The Glo bal Pea ce Ti -
les Pro ject-Glo bal Ba r��
Fa yans la r� Pro je si 2005

y� l�n da ha ya ta ge çi ril mi�.
Dün ya n�n çe �it li böl ge le rin -

den pro je ye da hil olan sa nat ç� -

lar, e�it men ler, or ga ni za tör -
ler, ö� ren ci ler ve ai le ler bu
sa ye de ken di le ri nin ba r� �a
yö ne lik ba k�� aç� la r� n�, e� len -
ce li bir �e kil de fa yans la r� bo -

ya ya rak yan s� t� yor lar. Sa nat ile
ba r� �a kat k� sa� la ma yo lu nu se -

çi yor lar.
100’ün üze rin de atöl ye ça l�� ma s� n�, dün -

ya n�n bir çok ül ke sin de uy gu la m�� lar. Bin ler ce
genç pek çok ko nu ya da ir ça l�� ma s� n�, bu fa -
yans la ra yan s�t m��.

Fa yans lar dan olu �an bu har mo nik du var -
lar Se ne gal, �s viç re, Gü ney Af ri ka, Hin dis tan,
Ka na da, Ugan da ve A.B.D. gi bi bir çok ül ke de
ser gi len mi�.

Bu sa ye de bü yü yen bir di ya log im ka n�, sa -

nat sa ye sin de bi rey le ri ve top lum la r� bir -
bi ri ne ya k�n la� t�r m�� du rum da. Olu �um
e�i tim ma ter yal le ri ni de s� n�f lan d� r�p ye -
ni ka t� l�m c� la ra su nu yor, bun lar ara s�n da
e�it men ler için e�i tim kit le ri, ka t� l�m c� lar
için kit ler, ön ce den ya p�l m�� fa yans ça -
l�� ma la r� n�n an lat t�k la r�n dan der le me ler
ve atöl ye ça l�� ma la r� n�n na s�l yü rü tü le -
ce �i ne da ir ba� l�k lar var.

Ba r�� fa yan s� 8’x8’ bo yut la r�n da as -
l�n da odun dan ya p� lan bir ürün. Bu fa -
yan s�n üze ri ne ne ler çi zi le ce �i ko nu sun -
da aç� l�m lar, o atöl ye nin ko nu su ile e� le -
nik olu yor. Ko nu ba� l� �� hak k�n da çe �it -
li gö rü� le ri pay la �an ka t� l�m c� la ra ar d�n -
dan bun la r� ya z� ya dök me le ri is te ni yor,
son ola rak bu ya z� lan la r� gör sel bir et ki -

ye dö nü� tü re cek fa yan sa re sim ola rak ak tar -
ma la r�...

Fa yan s�n üze rin de bir ga ze te say fa s�, re -

sim, mek tup, der gi ler den ke si len par ça lar, ku -
ma� par ça la r�, or ga nik ürün ler, yap rak, kum ve
bo ya gi bi ah �ap ze mi ne uy gu la na bi le cek bir
çok ma ter yel ek le ne rek res me di le bi li yor.

Bu ça l�� ma lar bir bi riy le ba� lan t� l� olur sa
da ha da et ki li olu yor. Olu �an top lu re sim bir
ma na ih ti va ede bi le ce �i gi bi, her bi re yin yap t� -
�� ça l�� ma n�n da bir an la m� ola bi li yor. Hat ta bu
ça l�� ma lar ya p�l d� �� nok ta dan çok uzak lar da ki
bir ko nu ya ait ola bi li yor ve ça l�� ma n�n so nun -
da ora ya bu ça l�� ma lar gön de ri le rek bir özel
pay la ��m ya p� l� yor.

8 Ni san’da K�b r�s’ta iki hal k�n genç le rin den
olu �an 140 ki �i nin ka t�l d� �� bir atöl ye, “Pie ces
of Yo uth”– “Genç li �in Mo za ik Par ça la r�” ad�y -
la ya p�l m��. Her bir ad� m�n bi rey le rin bi ri bi ri ni
an la ma ya ve ol du �u gi bi ka bul et me ye yö ne lik
bir sü re ce kat k� sa� la d� �� n� bu ça l�� ma da da
gör mü� ler.

Sa na t�n ev ren sel se si de bu ol sa ge rek...
www.pe ace ti les.net

BARIŞ FAYANSLARI
PROJESİ

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

SOSYAL
TASARIM
GÜNCESİ

Öl mü�
E�ek

Kocasını
Pi�iren Kadın

Gece
Vardiyası

�os ta ko viç ile
Bir Ak �a müs tü

Tu� rul Çut say
Re sim Ser gi si

Por ta kal Çi çe �i Su yu

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

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

Ka bul edil me si nin üze rin den yak la ��k
1 y�l dan faz la bir sü re geç me si ne
ra� men Fi kir te pe imar pla n�n da bir

ar pa bo yu yol gi di le me me si ulu sal med ya ya
da ko nu ol du. 19 imar ada s� n�n bu lun du �u
Fi kir te pe’de sa de ce bir ada da an la� ma ya va -
r�l ma s�, di �er ada lar da ise va tan da� ve mü -
te ah hit fir ma lar ara s�n da bir tür lü an la� ma ya
va r� la ma d� �� n� 622. sa y� m�z da man �e ti miz -
den du yur mu� tuk. Ko nu yu �s tan bul Bü yük -
�e hir Be le di ye Ba� ka n� Ka dir Top ba�’a so -
ran ulu sal med ya il ginç bir ya n�t al d�. 

� TOP BA�: ‘FAZ LA TA MAH
MAL DAN EDER!’

Geç ti �i miz haf ta man �et ten gün de me
ge tir di �i miz ha ber üze ri ne Fi kir te pe’de
mülk sa hip le riy le in �a at fir ma la r� n�n he nüz
an la� ma ya va ra ma ma la r�y la il gi li NTV’ye
aç�k la ma lar  yapan �BB Ba� ka n� Mi mar Ka -
dir Top ba�, Fi kir te pe li le re ça� r� da bu lu na -
rak, “Fi kir te pe li ler den ri ca m�z özel lik le �u:
‘Faz la ta mah mal dan eder, can dan eder’ di -
ye bir ata sö zü var. Ba z� bü yük in �a at fir ma -

la r�y la da gö rü� tüm, ‘bu oran lar la gi ril mez’
den di. Vatanda��n çok bü yük bek len ti le ri
var. Bu yan l��. Afet Ya sa s� ç�k t� �� za man
e�er bu i� yü rü mü yor sa il gi li ba kan l�k mü -
da ha le ede cek. 5 y�l içe ri sin de mut la ka bit -
me li. 5 y�l son ra hak lar el le rin den git mi�
ola cak” de di.

� ‘YURT TA� LAR SA� LIK LI
KA RAR VER ME L�’

Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n�
Av. Se la mi Öz türk ise Fi kir te -
pe’de imar pla n� ko nu sun da ya �a -
nan ge li� me ler üze ri ne Ga ze te Ka -
d� köy’e yap t� �� aç�k la ma da, “Bu
özel plan Fi kir te pe li ler için son de -
re ce önem li. Yurt ta� lar bu ko nu da
çok za man yi tir me den, sa� l�k l� ka -
rar ver me li” de di. Ba� kan Öz türk,
söz le ri ne �öy le de vam et ti:

“Mü te ah hit ter ci hi, an la� ma
ko �ul la r� ta ma men yurt ta� la ra b� -
ra k�l d�. En do� ru ka rar da buy du.
An cak son za man lar da Tür ki ye’de
ge li �en olay lar dan, Çev re ve �e -
hir ci lik Ba kan l� ��’n�n, �s tan bul

Bü yük �e hir Be le di ye si’nin, il çe be le di ye le -
ri nin bir çok yet ki si ni üst len me gi ri �i mi nin
ya n� s� ra yurt ta� la r�n mül ki yet hak la r� na da -
hi uza na bi le cek dü zey de dü zen le me ler ya -
p�l d� �� n� gö rü yo ruz. E�er bu dü zen le me ler
TBMM’den ge çer se ha liy le o za man Fi kir -
te pe, Dum lu p� nar böl ge le rin de otu rup, ken -
di ara s�n da an la� ma yan yurt ta� la ra ili� kin de
bu mo del ge le bi lir. Ya ni yüz de 70’in an la� -
m�� ol du �u bir yer de yüz de 30’luk bö lüm
ka mu la� t�r may la kar �� kar �� ya ka la bi lir. Ge -
çi ci imar plan la r� a�a �� çe ki le bi lir, de �i� ti ri -
le bi lir. Bun lar çok bü yük risk ler. Ol maz di -

ye bir �ey yok. Yurt ta� lar an la ��r lar sa ve Ka -
d� köy Be le di ye si’nden ge lip bu ko nu da mü -
te ah hit ler bel ge le ri ni ta mam la y�p in �a at
ruh sat la r� n� al�r lar sa ta bi bun lar ka za n�l m��
hak sa y� la cak. Do la y� s�y la bun dan son ra ç� -
ka cak ya sa n�n on la ra uy gu lan ma s� söz ko -
nu su ol maz. Bu ba k�m dan Ka dir Bey bu ra -
da hak l�. An cak pla n� ge ri ye gö tür me ad� na
bir azalt ma ça l�� ma s� ol ma ma l�. Bu risk tir.
Bu böl ge de ge ce kon du la r�n ye ni len me si la -
z�m. Mo dern kent ha li ne gel me si la z�m. �u
an da gi di� ora ya do� ru. Ben kö tüm ser de �i -
lim, çok iyi gö rü yo rum.”

�stanbul Büyük�ehir Belediye Ba�kanı Topba� Fikirtepelileri
imar planında anla�maya varmaları konusunda uyarırken,

Kadıköy Belediye Ba�kanı Selami Öztürk de Gazete Kadıköy’e
yaptı�ı açıklamada, ‘Bu özel plan Fikirtepeliler için son derece

önemli. Yurtta�lar bu konuda çok zaman yitirmeden, sa�lıklı bir
karar vermeli’ uyarısında buludu. 

Sa tış ve da ğıtım
nok ta la rı mız

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

D›�bank Sitesi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

0216 366 04 23
� Fahrettin Kerim Gökay Vakf�

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

Yakas� �ubesi:           0216 336 11 32
� Puzzle Galeri:             0216 345 55 03
� Tarihçi Kitabevi: 0216 418 68 86
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Alanında uzman ö�retmenden her
seviyede Matematik ve Fizik dersi verilir.

ÖZEL DERS!!!

ANADOLU Yakas�’nda yenilenen
Ata�ehir, Ümraniye, Kad�köy,

Üsküdar, Pendik ve Tuzla Tapu ve
Kadastro Müdürlüklerinin toplu

aç�l��� dolay�s�yla Ata�ehir-Kad�köy
Tapu Müdürlü�ü'nün aç�l�� töreni
yap�ld�. Aç�l��a; Çevre ve �ehircilik

Bakan� Erdo�an Bayraktar, Kad�köy
Belediye Ba�kan� Selami Öztürk,
Ata�ehir Belediye Ba�kan� Battal

�lgezdi, Üsküdar Belediye Ba�kan�
Mustafa Kara, Kad�köy Kaymakam�

Hasan Karahan ve Ata�ehir
Kaymakam� Turgut Çelenko�lu

kat�ld�. Aç�l��ta konu�an Erdo�an
Bayraktar, 6 tapu müdürlü�ü ile 4
kadastro müdürlü�ü olmak üzere
10 birimde yap�lan yenileme ve

rehabilitasyon çal��mas�n�n aç�l���n�
gerçekle�tirdiklerini dile getirerek,
tapu ve kadastro müdürlüklerini

ça��n ko�ullar�na uygun hale
getirdiklerini ve rü�veti bitirdiklerini

söyledi. Tapu dairelerinin y�lda
20 milyon insana hizmet verdi�ini
vurgulayan Bayraktar, Türkiye'nin

tamam�nda 957 tapu
müdürlü�ünün bulundu�unu,

bunlar�n yakla��k
600'e yak�n�n�

bilgisayar ortam�na
ta��d�klar�n�, tapu
dairelerinin yüzde

60'�na kamera
yerle�tirdiklerini
belirterek, tapu

i�lemleri art�k kap�
arkalar�nda

olmayaca��n�
söyledi.

Ata�ehir-Kad�köy Tapu
Müdürlü�ü yenilendi

Fikirtepe haberimiz ses getirdiFikirtepe haberimiz ses getirdiFikirtepe haberimiz ses getirdiFikirtepe haberimiz ses getirdiFikirtepe haberimiz ses getirdiFikirtepe haberimiz ses getirdi

KADIKÖY �lçe Milli E�itim Müdürlü�ü, e�itim kalitesinin
artt�r�lmas� amac�yla yürüttü�ü projelere bir yenisini ekledi.

Müdürlü�ün Hizmetiçi E�itim hizmetleri kapsam�nda, Kad�köy
ilçesinde görevli e�itim yöneticilerine, �ube Müdürü Fahri
Cürebal ve Ar-Ge Ekibinin koordinatörlü�ünde haz�rlanan,

“E�itimde Yarat�c�l�k ve De�erler E�itimi” çerçevesinde
olu�turulan seminerler verildi.  31 Ocak-2 �ubat  tarihlerinde,

Özel Çevre Okullar�’n�n konferans salonunda gerçekle�en
seminer program�nda, Kad�köy �lçe Milli E�itim Müdürlü�ü

stratejik plan�nda geli�tirilmesi planlanan “okulda yarat�c�l�k” ve
“de�erler e�itiminde vizyon olu�turulmas�” konular� merkez

al�narak olu�turulmu� 5 farkl� seminer konusu, ö�retim üyeleri
ve uzman taraf�ndan anlat�ld�. 

Seminerlere ilçe içi ve d���ndan 400 izleyici kat�ld�. Kad�köy �lçe
Milli E�itim Müdürlü�ü �ube Müdürü Fahri Cürebal yapt���

konu�mada, “Diliyoruz ve bekliyoruz ki bu seminerler;
kat�l�mc�lar�n mesleki, ki�isel ve sosyal alanlar�na de�erli

katk�lar sa�layacak. Kad�köy �lçemiz ve okullar� lider ve model
kurum olmaya geli�erek devam edecek” diye konu�tu.  

Kad�köy �lçe Milli E�itim Müdürü Fer�at Ayar da, “E�itim
yöneticilerimizin mesleki geli�imlerine çok önem veriyoruz.
Biliyoruz ki yöneticilikte en öncelikli yeterlilik sorun çözme
kapasitesidir. Kad�köyümüzün e�itim payda�lar� duyarl� ve

yeterlili�i yüksek e�itim yöneticileri beklemektedir. Biz de üst
yönetim olarak bu ihtiyac� kar��laman�n sorumlulu�u içinde

hareket ediyoruz” dedi..

Kadıköylü eğitimciler yaratıcılığı öğrendi
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Caddebostan Gönüllüleri, 2 �ubat Per�embe
günü saat 14.00’de Gönüllü Evi’nde biraraya

geldi. Emekli edebiyat ö�retmeni Cengiz
Molva, �arkı ve �iir dolu sohbeti ile dı�ardaki
karlı ve so�uk havaya inat gönüllü evini ısıttı.

Etkinlikten mutlu bir �ekilde ayrılan
Caddebostan Gönüllüleri, “Cengiz Bey’e,

zarif e�i Sevim Hanım’a, eski
ba�kanlarımızdan Hüseyin Bey’e ve katılan
bütün eski ve yeni üyelerimize etkinli�imize
katıldıkları için çok te�ekkür ederiz” dediler. 

HABER4 17 - 23 �UBAT 2012

KADIKÖY BELEDİYESİ
GÖNÜLLÜLERİ

HAFTALIK ETK�NL�K PROGRAMI
Ba�vuru Tel: 0216 - 346 57 57 / 17 - 26 �UBAT 2012 

KONFERANS, SEM‹NER, SÖYLE�‹ ve PANEL

OKUL ÖNCES�
ÇOCUKLARDA

ÜSTÜN YETENEK
POTANS�YEL�N�N

TESP�T�
Dr. Bahar ER��

Tarih: 18.02.2012
Cumartesi
Saat: 11.00

Yer: Turhan-Mediha
TANSEL �lkö�retim

Okulu
Düzenleyen: Suadiye

Gönüllüleri
M�KRO

ORGAN�ZMALARIN
YET��T�R�LMES� VE

B�OD�ZEL
ÜRET�M�NDE

KULLANILMASI
Makine Mühendisi

Ak�n ERTA�
Tarih: 20.02.2012

Pazartesi
Saat: 14.00

Yer: Kriton Curi Park�
Gönüllü Evi

Düzenleyen: Kriton
Curi Park� Gönüllüleri  

ALTERNAT�F
ENERJ�

KAYNAKLARI VE
ENERJ�

TASARRUFU
Ö�retim Görevlisi
Simay BODUR

Tarih: 21.02.2012 Sal�
Saat: 14.00

Yer: Ac�badem
Gönüllü Evi
Düzenleyen:

Ac�badem Gönüllüleri 
EBEVEYN

TUZAKLARI
Deneyimsel Tasar�m

E�itmeni Selen
NAMUR

Tarih: 21.02.2012 Sal�
Saat: 14.00

Yer: Caddebostan
Kültür Merkezi B

Salonu
Düzenleyen: Erenköy

Gönüllüleri 
HAFIZA TEKN�KLER�

Haf�za Teknikleri
Uzman� Aykut
AÇKALMAZ

Tarih: 21.02.2012 Sal�
Saat: 14.00

Yer: Kriton Curi Park�
Gönüllü Evi

Düzenleyen: Kriton
Curi Park� Gönüllüleri 

SUAD�YE
GÖNÜLLÜLER�
TÜRK SANAT

MÜZ��� KONSER�
�ef  Sertaç TEZEREN
Tarih: 21.02.2012 Sal�

Saat: 20.00
Yer: Kad�köy

Evlendirme Dairesi
Düzenleyen: Müzik

Gönüllüleri 
KADIN KONUK EV�

Z�YARET�
Tarih: 21.02.2012 Sal�

Saat: 14.00
Yer: Kad�köy

Belediyesi Kad�n
Konuk Evi

Düzenleyen: Bostanc�
Gönüllüleri

GÜLDESTE TÜRK
SANAT MÜZ���

KONSER�
�ef  Metin

DURGUTLU
Tarih: 2 2.02.2012

Çar�amba
Saat: 20.00

Yer: Kad�köy
Evlendirme Dairesi

Düzenleyen: Müzik
Gönüllüleri 

KADINLARIN YASAL
HAKLARI VE HAK
ARAMA SÜREC�

Avukat Nalan A�KIN
Tarih: 22.02.2012

Çar�amba
Saat: 13.30

Yer: Zühtüpa�a
Gönüllü Evi
Düzenleyen:

Zühtüpa�a Gönüllüleri  
NLP SOHBETLER�

NLP Uzman� ve
E�itmeni Cengiz

EREN
Tarih: 22. 02 .2012

Çar�amba
Saat: 14.00

Yer: Fenerbahçe Mah.
Gönüllü Evi
Düzenleyen:

Fenerbahçe Mah.
Gönüllüleri   

DEPREM, AFET,
AC�L DURUM

B�L�NC� VE
SAHRAYICED�D
R�SK HAR�TASI

Kad�köy Belediyesi
Arama Kurtarma

Lideri, Jeoloji
Mühendisi Hakan

ÖZDEM�R
Tarih: 22.02.2012

Saat: 14.00
Yer: Sahray�cedid

Gönüllü Evi
Düzenleyen:
Sahray�cedid

Gönüllüleri             
A�IZ VE D��

SA�LI�I HAKKINDA
B�L�NMES�

GEREKENLER
Di� Hekimi Özer

ÖZTEK�N
Tarih: 23.02.2012

Per�embe
Saat: 14.00

Yer: Moda Gönüllü Evi
Düzenleyen: Moda

Gönüllüleri 
KUATUM VE
KR�STAL I�IK

TEDAV�S�
Dr. Ayçe B�RERÇ�N,

Dr. Faik SELCEN
Tarih: 23.02.2012

Per�embe
Saat: 14.00

Yer: Fenerbahçe
Mahallesi Gönüllü Evi

Düzenleyen:
Fenerbahçe Mahallesi

Gönüllüleri 
TEKNOLOJ�N�N

HAYATIMIZ
ÜZER�NDEK�

GET�R�LER� VE
GÖTÜRÜLER�.

OLUMLU OLUMSUZ
YANLARI

(�nteraktif Sohbet
Toplant�s�)

Tarih: 23.02.2012
Per�embe
Saat: 14.00

Yer: Halis Kurtça
Kültür Merkezi
Düzenleyen:
Merdivenköy
Gönüllüleri   

DASK S�GORTASI
Sigorta �irketi Yön.

Bahattin BA�
Tarih: 24.02.2012

Cuma
Saat: 14.00

Yer: Kriton Cur� Park�
Gönüllü Evi

Düzenleyen: Kriton
Curi 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

Fe ner yo lu Gö nül lü le ri Sos yal Ko mi te si üye le ri,
8 Ocak Pa zar gü nü Se mi ha �a kir Hu zur Evi’ni
zi ya ret et ti ler. 

Zi ya ret s� ra s�n da hu zu re vi sa kin le ri için te -
min edi len ba yan giy si le ri ve çay saa ti için ha z�r -
la nan ik ram lar yö ne ti me tes lim edil di. Gö -
nül lü le rin or ga ni zas yo nuy la zi ya re te ka t� lan
ba yan kua för de di le yen hu zu re vi ka d�n sa -
kin le ri nin saç la r� n� kes ti, fön çek ti. Hu zu re -
vi sa kin le riy le soh bet edip, on la r�n gön lü nü
al ma ya ça l� �an Ko mi te üye le ri, fo to� ra f
çek tir me yi de ih mal et me di ler. Ko mi te üye -
le ri, hu zu re vin den ay r�l ma dan ön ce en k� sa
sü re de tek rar zi ya ret ede cek le ri sö zü nü ver -
di ler. 

� ÇO CUK YU VA SI NI DA
Z� YA RET ET T� LER

Fe ner yo lu Gö nül lü le ri Sos yal Ko mi te si
üye le ri 10 Ocak Sa l� de Se mi ha �a kir Ço -
cuk Yu va s�’n� zi ya ret et ti. Zi ya ret ön ce si
yu va mü dü rü ile ya p� lan te le fon gö rü� me si
ile sap ta nan k�z ço cuk la r� na yö ne lik ih ti -

yaç lar (el bi se ço rap, to ka..vb.) te min edil di ve
yö ne ti me ba ��� ola rak tes lim edil di. Zi ya ret s� ra -
s�n da ço cuk lar la soh bet edil di, sev gi do lu an lar
ya �an d�. Ço cuk la ra ve ri len tek rar zi ya ret sö zü ile
gö nül lü ler yu va dan ay r�l d�. 

� SEV G� L� LER GÜ -
NÜ’NÜ KUT LA DI LAR

Fe ner yo lu Gö nül lü le ri’nin
bir di �er et kin li �i de 4 �u bat
Cu mar te si gü nü sa at 10.30’da
Öz gür lük Par k� Fu a Ca fe’de
dü zen le dik le ri ge le nek sel
kah val t�y d�.

Ge le nek sel kah val t� da bu -
lu �an Fe ner yo lu Gö nül lü le ri,
kah val t� n�n ar d�n dan 14 �u bat
Sev gi li ler Gü nü’nü kut la d� lar.
Ka t� l�m c� la r�n tek tek gö rü� le -
ri ni di le ge tir di �i bu gün de

kül tür ve e�i tim ko mi te  üye le ri ile bes te kâr-�a ir-
ya zar Erol Gün gör ta ra f�n dan �i ir ler oku na rak
sev gi ve sev gi li nin ha ya t� m�z da ki ye ri ve öne mi
vur gu lan d�. Ka t� l�m c� lar ara s�n da 14 �u bat Sev -
gi li ler Gü nü’nde ev le nen le rin bu lun ma s� ve on la -
r�n e� le ri ne hi ta ben sev gi le ri ni di le ge tir me si gü -
ne ay r� bir renk ve an lam kat t�. Prof. Dr. Ömer
Fa ruk Uzu nes men’in ebe di ye te göç et mi� olan
sev gi li e�i ni anar ken ona at fe de rek söy le di �i
Türk Sa nat Mü zi �i ese ri din le yi ci le ri duy gu lan -
d�r d�. Ka t� l�m c� la r�n söy le nen �ar k� ya e� lik et me -
si ve ay r� l�r ken kar �� l�k l� ifa de edi len sev gi ve
sev gi li den yok sun ol ma yan ha yat te men ni le ri
gü nün son he ye can l� an la r�y d�.

Mo da Gö nül lü le ri’nde et kin lik ler
de vam edi yor. Sev gi haf ta s�
et kin lik le ri nin il ki olan “Sa -

hi bin den Az Kul la n�l m�� A�k lar”
söy le �i si ni, avu kat, mi zah ya za r�,
bes te ci ve pi ya nist Mut lu Yu lu�,
Mo da De niz Ku lü bü’nde yap t�. 

6 �u bat Pa zar te si ak �a m� mi -
zah di liy le a� k� ve sev gi yi Mo da -
l� lar’la pay la �an Yu lu�, güf te si ve
bes te si ken di ne ait olan a�k �ar k� la r� n� ses len -
dir di. Mo da l� lar hem söy le �i ye hem de �ar k� la -
ra e� lik ede rek gü ne renk kat t� lar. 

Mut lu Yu lu�, yaz m�� ol du �u mi zah ki ta b� -
n� Mo da Gö nül lü le ri’ne im za lar ken; “Gö nül -
lü ler le za ma n� pay la� ma n�n bu ka dar zevk li
ola ca �� n� dü �ün me mi� tim, ba na çok gü zel ve

an lam l� bir il ki ya �at t� n�z” de di. Ba� -
kan Su na Ak �en de sa nat ç� Yu -

lu�’u ba har da yap ma y� dü �ün -
dük le ri Mo da �en li �i’ne ka t�l -
ma s� için ik na et ti.

Da ha son ra ko nuk lar,
“Sev gi Haf ta s�” et kin lik le ri nin
ikin ci si olan, gö nül lü kur si yer -

le rin ser gi si nin aç� l� �� na ka t�l -
mak üze re Mo da De niz Ku lü -

bü’nün ga le ri si ne geç ti ler ve kur si yer le rin
yap t� �� bir bi rin den gü zel re sim le ri iz le di ler.
�z le yi ci ler hem ge le ce �in res sam la r� n� hem de
e�it men le ri Öz lem Gün gör’ü teb rik et ti ler. 

Tüm ko nuk lar ve gö nül lü ler, ba� kan Su na
Ak �en’i bu gü zel iki et kin lik ne de niy le kut la -
d� lar ve de va m� n� ri ca et ti ler.

Su na Ak �en, et kin lik le rin ka pa n�� ko nu� -
ma s�n da, tüm ko nuk la r� sev gi haf ta s� n�n üçün -
cü et kin li �i olan söz ya za r� ve �a ir A� k�n Tu -
na’n�n 14 �u bat Sa l� gü nü Mo da Gö nül lü
Evi’nde yap t� �� �i ir Din le ti si’ne da vet et ti.
Son ola rak bu gü zel et kin lik le re ev sa hip li �i
ya pan Mo da De niz Ku lü bü yö ne tim ku ru lu na
ve Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz -
türk’e te �ek kür eden Ba� kan Ak �en, her ke si
gö nül lü ol ma ya ça ��r d�. 

Sev gi Haf ta s�’n�n son et kin li �i de Mo da
Gö nü lül le ri’nin re sim ser gi siy di. 

� BES LEN ME VE D� YET
Mo da l� lar, uzun ve sa� l�k l� ya �a ma n�n s�r -

la r� n� ve bes len me de ne le re dik kat edil me si
ge rek ti �i ni, di ye tis yen Ar zu Gök men’den ö� -
ren di ler.

Mo da Gö nül lü le ri ve Me di cal Park Has ta -
ne si i� bir li �i ile 19 Ocak Per �em be gü nü dü -
zen le nen et kin li �e, çok sa y� da Mo da l� ka t�l d�.
Et kin lik ten bil gi len mi� ola rak ay r� lan Mo da
sa kin le ri, bu tip et kin lik le ri ni de va m� n� is te di -
ler.  

Geçti�imiz haftalarda Semiha �akir Huzurevi ve Çocuk
Yuvası’nı ziyaret eden Feneryolu Gönülülleri, Sevgililer Günü’nü

kutlamayı da ihmal etmediler.

KR�TON Curi Gönüllüleri, Banu Ergin’in
yazd��� ve Özlem Vardar’�n yönetti�i 8 farkl�

bölümden olu�an “Hayata Dair Bi�iiiiler” adl�,
Kozyata�� Kültür Merkezi Gazanfer Özcan

Sahnesi’nde sergilenen oyunu izlediler.
6 �ubat Pazartesi ak�am� sahnelenen oyun,

salonun tamam�n� dolduran izleyiciler
taraf�ndan büyük be�eniyle izlendi.

Kriton Curi Gönüllüleri
TiYATRO iZLEDi

KADIKÖY Belediyesi Erenköy Gönüllüleri
Tiyatro ve E�itim Komiteleri üyeleri, Ders Destek
(ücretsiz etüd) program�na kat�lan ilkö�retim 5.

s�n�f ö�rencilerini 25 Ocak Çar�amba günü Halis
Kurtça Kültür Merkezi’nde Kad�köy Belediyesi

Tiyatro Gönüllüleri taraf�ndan sahnelenen
“Hayvanat Bahçesi” adl� tiyatro oyununa

götürdüler. Birço�u tiyatroyla ilk kez tan��an
ö�renciler, uyu�turucunun zararlar�n� i�leyen

oyunu ilgiyle izlediler.

KADIKÖY Belediyesi Hasanpa�a Gönüllüleri, Dünya Özürlüler
Günü’nde Engelliler Koordinatörü Özgür U�ur’un kat�l�m�yla bir

söyle�i gerçekle�tirdi. Hasanpa�a Gönüllü Evi’nde yap�lan söyle�ide
görme engelli konu�mac� Özgür U�ur, tüm engellilerin sorunlar�n�

dile getirdi. E�itim ve Sosyal Yard�mla�ma Komitesi Ba�kan� �ermin
Sar�’n�n kat�l�m�yla “Görme engelli olmak” konusunda bir de

uygulama yap�ld�. Gözlerini kapayarak bastonla yolunu bulmaya
çal��an �ermin Sar�, k�lavuz sese ra�men yolunu bulmakta zorland�.
Ard�ndan Özgür U�ur, görme engellilerin günlük ya�amda kulland���
araç ve gereçleri tan�tt� ve konuklar�n sorular�n� yan�tlad�. Engellilerin
sorunlar�n� çözme konusundaki beklentilerini dile getirdi ve son söz
olarak “Engelleri kald�r�n, yeter” dedi. Görme özürlü birkaç konu�un

da etkin olarak kat�ld��� etkinlik küçük ikramlarla sona erdi.

Öğrenciler tiyatroda

KADIKÖY Belediyesi True Blue Sosyal Tesisleri’nde
biraraya gelen Fenerbahçe Mahallesi Gönüllüleri,
12’inci kurulu� y�ldönümlerini co�kuyla kutlad�lar.   

Fenerbahçe Gönüllüleri Ba�kan� Saim �ki�’in 2 �ubat
Per�embe günü organize etti�i toplant�ya Meclis

üyeleri Nurhan Kutman ile Kas�m Keskinta�, Kad�köy
Belediyesi Ba�kan Yard�mc�s� Hulusi Özocak ve
yönetim kurulu üyeleri de kat�ld�. Co�ku dolu bir

kutlama yapan Fenerbahçe Mahallesi Gönüllüleri,
nice ba�ar�l� kutlamalarda bulu�mak dile�i ile etkinli�i

sonland�rd�lar.

Fenerbahçe Gönüllüleri 12 yaşında!

MAHALLE Evi’nde biraraya gelen Ac�badem
sakinleri, çocukluktan günümüze dek

ya�ad�klar�n� anlatarak, geçmi�e do�ru zevkli bir
yolculu�a ç�kt�lar. Etkinli�in amac� mahalle

sakinlerini birlik ve beraberlik içinde
kayna�malar�n� sa�lamakt�. 

Acıbademlilerin
sohbet toplantısı

Tüm gönüllüler el ele

Feneryolu Gönüllüleri’nin
huzurevi ziyareti
Feneryolu Gönüllüleri’nin
huzurevi ziyareti
Feneryolu Gönüllüleri’nin
huzurevi ziyareti
Feneryolu Gönüllüleri’nin
huzurevi ziyareti
Feneryolu Gönüllüleri’nin
huzurevi ziyareti
Feneryolu Gönüllüleri’nin
huzurevi ziyareti

Moda’da sevgi dolu günler
Sevgi

Haftası
nedeniyle renkli

etkinlikler
düzenleyen Moda

Gönüllüleri, hareketli
bir hafta geçirdi.

Engelleri kaldırın yeter

Bostanc� Gönüllüleri, KASEV’de
BOSTANCI Gönüllü Evi Ba�kan�
Handan Kalkan ve �kinci Bahar
Komitesi üyeleri Kad�köy Sa�l�k

E�itim Merkezi Vakf� KASEV
Huzurevi’ni 2 �ubat Per�embe

günü ziyaret etti. Ziyaret s�ras�nda
huzur evi sakinleriyle çay sohbeti
yap�ld�, çe�itli kitaplar ve Atatürk

rozeti hediye edildi.

Rasimpa�a’da �iirli günler
RAS�MPA�A Gönüllü Evi’nde 9 �ubat
Cuma günü �air-bestekâr Ercan Akbay

taraf�ndan “Sevgi-Ho�görü” konusu
i�lendi. Uzman psikolog Asuman
Özayd�n’�n da kat�ld��� etkinlikte,

insanlar�n birbirlerine tahammülünün
azald��� günümüzde ho�görünün
önemi üzerinde duruldu, �iirler ile
süslenerek ho� bir gün ya�and�.
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Ça nak ka le’de bu y�l ilk
kez bir Ço cuk Bi ena li dü zen le ni yor. Ça -
nak ka le’de bir ço cuk bi ena li dü zen le me

fik ri, 2010 y� l�n da 2. Ulus la ra ra s� Ça nak ka le
Bi ena li’nde ço cuk la r�n öne ri siy le ilk de fa ger -
çek le� ti ri len “Ar ka da ��m Bie nal” pro je si es na -
s�n da or ta ya at�l d�. Bu pro je kap sa m�n da Ça -
nak ka le’de, il kö� re tim dü ze yin de 200’e ya k�n
ço cu �un ka t�l d� �� atöl ye ler dü zen len di ve kent -
te ço cuk lar ta ra f�n dan üre ti len i� le rin yer al d� -
�� pro je ile ay n� is mi ta �� yan “Ar ka da ��m Bie -
nal” ser gi si aç�l d�. Ser gi ay n� za man da �s tan bul
Ço cuk ve Genç lik Sa nat Bi ena li’ne ta ��n d�.

2010 y� l�n da ger çek le� ti ri len “Ar ka da ��m
Bie nal” pro je si ne ço cuk la r�n yo �un il gi si, bu
ça l�� ma y� ge ni� le te rek de vam et tir me ko nu -
sun da il ham ver di ve 2012 y� l� bo yun ca sü re -
cek Ma vi tay Ço cuk la r�n Kül tür Evi ve Ça nak -
ka le Be le di ye si ön cü lü �ün de Ulus la ra ra s� Ça -
nak ka le Ço cuk Bi ena li’nin te mel le ri at�l d�. 

Ulus la ra ra s� Ça nak ka le Ço cuk Bi ena li, ço -
cuk lar, genç ler ve e�it men le rin fark l� sa nat di -
sip lin le riy le, fark l� mal ze me, tek nik ve ifa de
bi çim le riy le ta n�� ma s�na ve öz gün i� ler ç� kar -
ma s� na ve si le ol ma y� he def li yor. 2012 y� l� sü -
re sin ce Ça nak ka le’de atöl ye ça l�� ma la r�, se mi -
ner, söy le �i ve sa nat ç� bu lu� ma la r� ger çek le� -
tir me yi ve bu ça l�� ma la r�n so nu cun da or ta ya
ç� ka cak i� le ri ser gi le me yi amaç l� yor. Ça nak ka -
le d� ��n da Tür ki ye ve yurt  d� ��n da ki fark l� kent -
ler le de i� bir li �i ge li� tir me yi plan la yan Ulus la -
ra ra s� Ça nak ka le Ço cuk Bi ena li, ço cuk lar la sa -
nat ça l�� ma la r� yü rü ten tüm ku rum ve ki �i le rin
ka t� l� m� na da aç�k ola cak. Ulus la ra ra s� Ça nak -
ka le Ço cuk Bi ena li’ne 5-15 ya� ara l� ��n da ki
tüm ço cuk lar i� le riy le ka t� la bi lir. Ço cuk bi ena -
li kap sa m�n da ay r� ca il kö� re tim 5. s� n�f ö� ren -
ci le ri ni (11-12 ya�) he def le yen özel bir atöl ye
prog ra m� da ger çek le� ti ri le cek. Bie nal sü re sin -
ce il kö� re tim ö� ren ci le ri ne yö ne lik ha z�r la na -
cak ge zi prog ram la r� ve atöl ye le re ka t�l mak ya
da yap t�k la r� i� le ri bie nal de ser gi le mek is te yen
tüm ço cuk lar Ma vi tay Ço cuk la r�n Kül tür
Evi’ne ba� vu ra bi lir. 0286 212 64 24

● Gökçe UYGUN

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 es ki
Ba� ka n�, Ka d� köy -
lü mi mar Arif At�l -
gan'�n ye ni ki ta b�
ç�k t�. “Mi mar la ra
Mek tup la r�m” ad l�
ki tap, At�l gan'�n
Mi mar lar Oda s�
�s tan bul �u be si
ya y� n� olan “Mi -

mar la ra Mek tup” bül te ni ne yaz d� ��
ya z� lar dan olu �u yor. 60 mek tup -

tan olu �an ki tap ta, Ku� di li Ça -
y� r�'ndan Su adi ye Ote li'ne,
Hay dar pa �a'dan Fe ner bah çe
Pla j�'na dek pek çok yer
ve ya p� hak k�n da ki
ya z� lar yer al� yor.
TMMOB Mi -
mar lar Oda s� �s -

t a n  b u l
Bü yük -
kent �u -
be si Ana -
do lu 1. Bü -
yük kent Böl -
ge Tem sil ci li �i ta -
ra f�n dan ba s� lan ki -
tap, mi mar l�k ve
kent ko nu la r�y la il -
gi le nen le re üc ret siz
da �� t� l� yor. 

Arif At�l gan, ki -
ta ba yaz d� �� ön söz -
de, ya z� la r�n da,

oku ya n�n ko nu yu ra hat an la ya bil me si ve is tek -
le oku ya bil me si için an la �� l�r bir ifa de kul lan -
ma ya dik kat et ti �i ni be lir te rek, en duy gu -
suz ko nu la ra bi le duy gu kat ma ya
ça l�� t� �� n� ifa de edi yor.

At�l gan, “Mi mar la ra
Mek tup'ta, ge nel -

lik le kent le rin
geç mi �i ni ve bu -
gü nü nü an lat ma -
ya ça l�� t�m. Bun -
dan ama c�m, ge rek
gü nü müz de ya �a yan

ge rek se ge le cek te ya -
�a ya cak olan in san la r�n

bu ra lar da da ha ön ce le ri de
çe �it li ya �an m�� l�k lar ol du �u nu bi le -
bil me le ri ni sa� la ya bil mek. Mi mar la ra
Mek tup, ama c� n� ra hat ve sa mi mi ola -
rak an la tan bir isim. Mi mar la ra Mek -
tup'ta, mi mar la ra mek tup ya za bil mi� ol -
mak be nim için en bü yük onur ol mu� tur”
di yor.

� PA NEL LER K� TA BI
Öte yan dan 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 ta -
ra f�n dan ya y�n la nan bir ba� -
ka ki tap ise “Dü nü, Bu gü -
nü, Ya r� n� Pa nel le ri”. Ki -
tap, 23 Ekim 2010, 4 Ara -
l�k 2010, 29 Ocak 2011,
12 Mart 2011 ve 7 Ma -
y�s 2011 ta rih le rin de
Ka d� köy/Üm ra ni ye-
Çek me köy-San cak -
te pe-Ata �e hir/Üs -
k ü  d a r - B e y  -
koz/Ada lar ile il -
gi li dü zen le nen
pa nel/fo rum la -
r�n bant çö -
züm le ri ni içe -
ri yor. Pa nel -
le re ka t�l ma -

ya f�r sat bu la ma -
yan lar için kay nak ni te li �i

ta �� yan ki ta ba, 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'nden üc ret siz ula �a bi lir si niz.
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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�

ÇOCUK - ERGEN -
YET��K�N Ç�FTLER �Ç�N

� Akademik sorunlar, 
dikkat eksikli�i,
� Çocuklarda korku ve kayg�lar, 
yas süreci,
� Evlili�e haz�rl�k süreci, ili�ki ve
evlilik sorunlar�,
� Bo�anma süreci, 
� Ki�isel geli�im,
� Kanserin tedavi sürecinde hastaya
ve aileye psikolojik destek.

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

40 YILLIK e�itim hayat�n� 3 May�s 2011 tarihinde
noktalayarak emekli hayat�na ba�layan Nurten Salman,

“Daha yolun ba��nday�m; her son yeni bir ba�lang�çt�r ve
daha yap�lacak çok �ey var. Bizler deneyimli e�itimciler

olarak e�itim hayat�m�za katk� sunmaya her zaman
haz�r�z” dedi. 24 Kas�m 2011’de Kad�köy Halk E�itim

Merkezi’nde düzenlenen Ö�retmenler Günü
kutlamas�na da emekli ö�retmenler ad�na kat�larak bir
konu�ma yapan Salman, ö�retmen olman�n sevinci ile
dolu oldu�unu vurgulad�. Konu�mas�na “1971 y�l�nda
Eski�ehir’in kazas� Sivrihisar’da göreve ba�lad�m, 3
May�s 2011 günü �stanbul’da emekli oldum” diye

ba�layan Salman, �öyle devam etti:
“Atatürk ça�da� bir ulus olmam�z için e�itimin

yayg�nla�t�r�lmas� gere�ine inan�yordu. Bu nedenle
Atatürk, ‘Uluslar�
kurtaracak olan
yaln�z ve ancak
ö�retmenlerdir’

sözleriyle
ö�retmene

verdi�i önemi 
ve beklentisini,

duydu�u sayg�y�
en güzel
biçimde

belirtmi�tir.
Ayr�ca,

‘Ö�retmenler!
Yeni nesil sizlerin eseri olacakt�r’ demekle, ö�retmene

yükledi�i sorumlulu�u ve ona verdi�i de�eri anlatm��t�r.
Bize do�ruyu, güzeli, milli duygular� ve Atatürk ilkelerine

ba�l�l��� ö�reten ö�retmenlerimizdir. Bizler onlar�n
eseriyiz. Arkam�zdan gelen kafile izimizde yürüyorsa,

emekli olsak da ‘�u gökkubbede ho� bir seda
b�rakmak’ budur bence.” 

Nurten Salman, son olarak Kad�köy’de görev yapt���
süre içerisinde kendisine destek veren Kad�köy

Kaymakam� Hasan Karahan’a, Kad�köy Belediye
Ba�kan� Selami Öztürk’e, �lçe Milli E�itim Müdürü Fer�at

Ayar’a, �ube müdürlerine, Feneryolu K�z Sanat Okulu
ö�retmenlerine ve eski �stanbul Valisi ile Bakan� Nevzat
Ayaz’a da te�ekkür etti.  Kad�köy Kaymakam� Hasan

Karahan da Salman’a e�itime verdi�i katk�lardan dolay�
“Hizmet �eref Belgesi” verdi. Uzun süren e�itim ya�am�
boyunca Anadolu’nun çe�itli bölgelerinde ö�retmenlik
ve idarecilik yapan Nurten Salman Feneryolu Pratik K�z
Sanat Okulu’nda da 14 y�l müdürlük yapt�. Salman, son

olarak müdür rotasyonuyla atand��� ve 8 ay süreyle
görev yapt��� Zihni Pa�a Pratik K�z Sanat Okulu’ndan
ya� haddiyle emekli oldu. Salman’�n ba�ar�yla geçen
meslek ya�am�nda kazand��� 60’a yak�n te�ekkür ve

takdir belgesi var. 

● Trablusgarp Hedefteki Ülke
Libya’nın Tarihi 

■ Mehmed Nuri / Mahmut Naci
■ Tarihçi Kitabevi

Trablusgarp, Osmanl Devleti’nin Kuzey
Afrika’daki son kalesi. 1911 ylnda
�talyan saldrsna maruz kald ve i�gal
edildi. Atalarmzn Trablusgarp ile ilgili
hatralar hâlâ zihinlerimizde taptaze
durmaktadr. Ancak �talyan i�galinden
tam yüzyl sonra 2011’de eski
Trablusgarp’n (bugün Libya’nn)

ya�ad� olaylar bu hatralarmz
yeniden canlandrm�tr. Peki, 400 yla
yakn Osmanl hâkimiyetinde kalm�
olan Libya topraklar hakknda neler
biliyoruz? ��te bu soruyu cevaplamak
istedi�imizde çok snrl bilgilere sahip
oldu�umuz ortaya çkt. Literatürümüzün
bu anlamda oldukça zayf oldu�unu
gördü�ümüzde kaynak de�eri olan
elinizdeki bu eseri yaymlayarak i�e
ba�lamann do�ru olaca�na karar
verdik. Osmanl asrlarnda Libyallar
Osmanlya en çok ba�l kalan millet
oldu. Bu ba�llk �talya’nn i�galine kadar
de�il, bilakis i�gal yllarndan sonra da
devam etti. Eserimizin müellifleri gibi
pek çok Libyal, Birinci Dünya
Sava�nda çe�itli cephelerde ve Türkiye
Cumhuriyeti’nin kurulu�unda Türk
karde�leri ile dayan�ma içinde oldular.
Uzun yllar çe�itli alanlarda sa�lanan bu
i�birli�inin ve karde�li�in bundan sonra
da devam edece�inde ku�kumuz
bulunmamaktadr.
● Esir �ehrin Misafirleri 

Beyaz Ruslar
■ Bülent Bakar
■ Tarihçi Kitabevi

Bu eserde, Mütareke döneminde
�stanbul’a iltica etmek zorunda kalan
Bol�evik muhaliflerin ki kendilerine
Beyaz Rus denilmekteydi; gerçek
trajedileri anlatlmaktadr. Beyaz Rus
tabiriyle bir rk kastedilmemektedir. Bu
dönemdeki Beyaz Rus ifadesi siyasî bir
tabirdir ve her rktan Bol�evik
muhaliflerini kapsamaktadr. 1917
ylndaki Bol�evik �htilali neticesinde 20.
yüzyldaki en büyük insanî dramlardan
birisi ya�and. Bol�evik Hükümetin Kzl
Ordusu ve Bol�evik muhaliflerinin
olu�turdu�u Beyaz Ordu arasnda kanl
bir iç sava� meydana geldi. 1919
ylndan itibaren Bol�evik muhalifler
Rusya’dan ayrlmaya ba�ladlar,
�stanbul’a ve ba�ka �ehirlere s�ndlar.
1920 yl ba�nda da �stanbul’a büyük

bir iltica dalgas gerçekle�ti. Son nokta
ise 1920 Kasm aynda Beyaz Ordunun
sava� kaybetmesi oldu. Beyaz Rus ad
verilen yakla�k 150.000 sivil ve asker
Krm limanlarndan kalkan vapurlarla
�stanbul’a iltica etti. �tilaf Devletlerinin
i�gali altndaki esir �ehir �stanbul Beyaz
Ruslarn s�na� oldu. �stanbul’daki
Beyaz Ruslarn bir ksm hemen, bir
ksm da yllar sonra ba�ka ülkelere göç
ettiler. Bu arada binlerce Beyaz Rus,
�stanbul’da kendisine yeni bir hayat
olu�turmaya çal�t. �� kurdular, Türk
vatanda�l�na geçtiler. Kaderlerini Türk
toplumuyla, Türkiye ile birle�tirdiler.
�stanbul’da, 1919’dan 1930’larn sonuna
kadar varlklarn her alanda
hissettirdiler. Bu arada �ehrin sosyal
yapsn derinden etkileyerek, e�lence
sektöründe ve güzel sanatlar alannda
önemli izler braktlar. Ksacas, 1920’li
ve 1930’lu yllarn “Beyaz Yllar” olarak
anlmasn sa�ladlar. �stanbul’dan
ayrlrken hayatta kalmalarn sa�layan
�ehre sevgi ve minnet duydular ve
felaketli yllarn unutmadlar. Binlerce
Beyaz Rus ise �stanbul’da kald ve Türk
vatanda� olarak bilgi ve deneyimleriyle

ya�adklar topluma katk sa�lad. Sonuç
itibaryla bu insanlar, Türk-Rus tarihinde
çok özel bir yere sahiptir. Beyaz Ruslar,
felaketin, dostlu�un ve hayata yeniden
ba�lamann simgesi olmu�lardr.
● Veda

■ Kolektif
■ Tarihçi Kitabevi

Veda “kopu� ve ayr�l�k” anlam�na gelir...
 Hüznü ça�r��t�r�r ve ço�u zaman art�k
geri dönü�ü olmayan bir yolculu�un
ba�lang�ç noktas�d�r. Kültürümüz, kendi
veda �ekillerini ve ritüellerini
belirlemi�tir... Böylece veda biçimleri
geleneklerin içinden süzülerek
günümüze gelmi� kal�plar halini alm��t�r.
Veda biçimleri her ne kadar kal�pla�m��
olsa da yine de her veda, sanki ilk defa
ya�an�yormu�ças�na kalbi burkar...  Bu
kitapta veda kelimelerinin çe�idi ve
tarihçesi incelenmi�, veda �ark�lar� ve
k�na türküleri tahlil edilmi�, ölüme
gidenlerin geridekilere b�rakt�klar�
mektuplardan örnekler verilmi�, veda
haz�rl�klar�, defin gelenekleri ve mezar
ta�lar�na yaz�lan veda sözleri
kaydedilmi�tir. Bu yönüyle Veda’da
insan hayat�n�n ve kültürümüzün bir
geçi� dönemine i�aret eden birikim ve
anlay��lar ortaya konulmaya çal���lm��t�r.

KÖ�ES�K�TAP
Hazırlayan: Ula� YILMAZ

ulas1980@gmail.com

Deneyimli eğitimci
EMEKLİ OLDU

Kadıköy’ün
deneyimli

e�itimcilerinden,
geçti�imiz yıl
Mayıs ayında
emekli olan

Nurten Salman,
her zaman

e�itim hayatına
katkı sunmaya
hazır oldu�unu

söyledi.  

Arkadaşım BiENAL’e
tüm çocuklar davetli!

Çanakkale’de bu yıl ilki
düzenlenen ‘Arkada�ım
Bienal’ adlı Uluslararası
Çanakkale Çocuk
Bienali’ne tüm Türkiye 
ile birlikte Kadıköy’den
çocuklar da davetli!

Kadıköylü mimar 
Arif Atılgan, yeni

kitabında mimarlara
yazdı�ı mektupları

derledi.

Kadıköylü mimardan, mimarlara mektuplar
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“Dört mey me net siz,
Ka d� köy Ba ha ri ye
Cad de si’nde ki Ti -

yat ro Ak’la Ka ra sah ne si ni i� -
gal et ti ler ve ba z� so ru la ra ya n�t
al ma dan terk et me ye cek le ri ni
söy lü yor lar. 

Bu bir ka ra ka ba rey mi�!
Ayak la r� n� ye re vu ra vu ra dans
edi yor lar, hay k� ra rak �ar k� söy lü -
yor lar ve so ru yor lar: Sa mi mi yet ne dir?  Öz gün
bir �ey bul mak hâ lâ müm kün mü? A��l ma s� ge re -
ken ba z� s� n�r lar m� var?” Bu il ginç du yu ruy la ve
her an ye ni bir pro jey le kar �� m� za ç� kan Ti yat ro

Ak’la Ka ra, Tom, Dick &
Harry, Fa re Ka pa n� ve Si hir -
baz’a bir de ka ra ka ba re ek le -
di. �ir van Akan’�n yaz d� �� ve
Se lin Za fer te pe’nin yö net ti �i
“Mey me net siz Mu si bet” 24
�u bat’ta ya p� la cak olan prö mi -
ye riy le se yir ci siy le bu lu� ma ya
ha z�r la n� yor. Tek per de lik mü -

zik li ve dans l� ka ra ka ba re
“Mey me net siz Mu si bet”te; �ir van Akan, Se lin
Za fer te pe,  Ha kan Çe li ker ve Def ne Kol da� rol
al� yor. Oyun, her Pa zar te si 20.30’da Ba ha ri ye
Cad de si’nde ki Ti yat ro Ak’la Ka ra’da.

6 17 - 23 �UBAT 2012 SANATKÜLTÜR

nlü fi zik çi ve dü �ün ce ada m� Al bert Eins -
te in’�n is miy le, onun “rö la ti vi te te ori si”
(iza fi yet ku ra m�) in san la r�n zih nin de ade ta
bü tün le� mi� tir. Fi zik bi li miy le il gi li ol sun

ol ma s�n ço �u ay d�n bi lim sel de �e ri nin ya n� s� -
ra ay r� ca po pü ler lik ka zan m�� olan bu ku ra m�
hiç de �il se ad�y la an�m sar.

Ben bu de �er li en te lek tü eli ne den se son
de re ce uya r� c� ve dü �ün dü rü cü bir de �er len -
dir me siy le ha t�r la r�m. �lk ba k�� ta bi lim in sa n�n -
dan çok sa nat ç� ve ede bi yat ç� la r�n söy le mi ne
uy gun bir yak la �� m�, fi zik bil gi ni nin di le ge tir -
me si be ni et ki le mi� ol ma l�. Eins te in; “ha yal gü -
cü, bil gi den da ha önem li dir” (ima gi na ti on is
mo re im por tant than know led ge) di ye rek, ge -
nel lik le �a ir le re, res sam ve mü zik çi le re ya k�� t� -
r� lan ‘ha yal gü cü’ ye te ne �i nin (evet ye te nek tir),
bi lim sel dü �ün ce için de ay n� �e kil de de �er li
ol du �u nu vur gu lu yor.

Ko nu ya �öy le dik kat le yak la ��r sa n�z, bu
tes pi tin ger çek li �i ni çe �it li ör nek le riy le gö re bi -
lir si niz. Ha yal gü cü, in san ha ya t�n da en ba sit
gün de lik ih ti yaç lar dan, en cid di ta sa r�m ko nu -
la r� na ka dar mev cut tur. Ha yal gü cü, in san ya -
ra t� c� l� �� n�n ba� l� ca kay na �� d�r. El bet yük sek
ya ra t� c� l�k ve rim le ri olan bi lim ve sa nat eser le ri -
nin, bil giy le bes le nip ta mam lan ma s� ka ç� n�l -
maz d�r. Eins te in’in i�a ret et ti �i, in san ya ra t� c� l� -
��n da ate� le yi ci un su run ha yal gü cü ol du �u -
dur.

Türk çe’de ve Türk hal k� n�n gün de lik ya �a -
m�n da ha yal ve ha yal ci lik, kü çüm se yi ci ni te le -
me ler dir. Da ha il ko kul dan ba� la ya rak ço cuk la -
ra ha yal ci li �in olum suz lu �u ade ta a�� la n�r. �n -
san lar; ma sal la r�n, öy kü le rin, sey ret tik le ri film -
le rin, sah ne eser le ri nin de te me lin de ha yal gü -
cün den bes len di �i ni unu tu ve rir ler. El bet, bil gi
ve gör güy le do nan m�� ha yal gü cü nün ve rim le -
riy le, ham bir ha yal ci li �in ka r�� t� r�l ma ma s� ge re -
kir.

Ha yal gü cü nün ya k�n bir ‘ak ra ba s�’n�n da
‘me rak’ ol du �u nu kay det me den geç me ye lim.
Me rak, ay n� za man da bil gi ye ve ya ra t� c� l� �a gi -
den yo lun dö �e me si dir.

Sa nat eser le ri nin gü cü, ya ra t� c� s� n�n ha yal
gü cüy le, en te lek tü el bi ri ki miy le do� ru oran t� l� -
d�r. Ha yal gü cün den bes len me yen ta sa r�m da
ola maz. Ya ni, esas iti ba riy le in san zih ni nin ya -
rat t� �� bi lim ve sa nat eser le ri nin, ta sa r�m la r�n
in san la ra ye ni du yar l� l�k lar, ye ni ya �a ma bi çim -
le ri, ye ni aç� l�m lar ve bir ta k�m ko lay l�k lar ge ti re -
bil me si; bi lim ci le rin ve sa nat ç� la r�n, k� sa ca s�
ya ra t� c� ze kâ n�n ürün le ri dir. Yer yü zün de bü tün
bu lu� la r�n ve ima lât la r�n da ya na �� ima ji nas yon -
dur. O ol ma dan, bil gi üre ti mi nin ola ma ya ca �� -
n� söy le mek hiç de abar t� sa y�l maz.

Sa nat ve bi lim gi bi, hiç ku� ku du yul ma s�n;
si ya se tin de ha yal gü cü ne, el bet bil gi ve gör gü
ile bes len mi� ta sa r�m ye ti si ne muh taç ol du �u -
nu söy le me li. Sa nat da, si ya set de ye ni lik ler
ya rat mak t�r. Sa nat ç� na s�l öz gün bir eser mey -
da na ge tir me den sa nat ç� ola maz ise, iyi si ya -
set çi de top lu ma ye ni ha yat im kân la r�, �e kil le ri
sun ma dan ba �a r� l� ola maz. Bü tün ba �a r� l� sa -
nat ç� la r�n ye ni sa nat form la r� olu� tur ma la r� gi bi;
ba �a r� l� si ya set çi ler de, top lum la r�n ya �a m� n�
ge li� ti ren ye ni sos yal ya p� ve ku rum la r�n ya ra -
t� c� la r� d�r lar. Son y�l lar da halk di lin de kul la n� lan
“uf ku var”; “uf ku yok” ta n�m la ma la r� da bu ha -
yal gü cü so ru nu nu ifa de et mek te dir. Sa nat
dün ya s�n da da, si ya set ha ya t�n da da, yük sek
bil gi ve es te tik do na n�m dan yok sun ya pay ye -
ni lik sah te ci le ri ne s�k ça rast la n�r. Bun lar esa -
s�n da yal n�z ca bil gi yok su nu de �il, ima ji nas yon
ye te ne �in den de mah rum �ar la tan ve yü zey sel
ka rak ter ler dir. Bir za man son ra aç� �a ç� kar lar
ve yok olur lar.

Sa nat da si ya set de bi raz abar t� l� bir ta n�m -
la ma ile yok tan var et me; ya ni ye ni bir olu �u mu
kur gu la ya bil mek tir. Bü yük fi zik çi nin vur gu la d� -
�� ger çe �i, “bil gi” k�s m� n� yok sa ya rak is tis mar
et me ye gel mez. Sa nat ç� n�n düz me ce si ge lip
ge çer de; si ya set çi nin ki ka l� c� y� k�m ya par.

Murat  KATOĞLU

Ü

SANAT VE S�YASET
● Sem ra ÇE LE B�

1912’de Van’da do� mu� olan us ta ozan Ru hi
Su bu y�l 100. ya �� n� ge ri de b� ra k� yor. Ru hi
Su’yla bir lik te, us ta n�n 1975’te kur du �u Ru hi

Su Dost lar Ko ro su da 37. ya �� n� kut lu yor. En
uzun so luk lu ko ro lar dan bi ri olan ve
hâ lâ ça l�� ma la r� n� sür dü ren Ru hi
Su Dost lar Ko ro su (RSDK),
Su’nun 100. ya �� n� yurt için de
ve yurt d� ��n da çe �it li et kin -
lik ler le kut la ya cak. Bu nun
için ça l�� ma la r� n� yo �un -
la� t� ran RSDK, ilk et kin -
li �i ni 24 �u bat Cu ma ak -
�a m� Ka d� köy Be le di ye si
Ba r�� Man ço Kül tür
Mer ke zi’nde ger çek le� ti -
re cek. Sev gi son Su alp’in
su na ca �� ge ce de, ya zar lar
Ber tan Ona ran ve Zey nep
Oral’�n ko nu� ma la r� n�n ar -
d�n dan �ef Berk tay Ak y�l -
d�z yö ne ti min de ki Ru hi Su
Dost lar Ko ro su sah ne ala cak.
Sa at 20.00’de ba� la ya cak ge ce de
ay r� ca sa nat ç� lar Yu suf Ba �a ran,
Sa d�k Gür büz, Ufuk Ka ra koç, Sab ri Ej -
der Öziç ile �s ma il Hak k� De mir ci o� lu, us ta -
la r� Ru hi Su ve onu se ven ler için tür kü ler söy le ye -
cek ler. 

�AS KE R� L� SE DEN MÜ Z�K OKU LU NA
Ru hi Su, 1912 y� l�n da Van'da do� du. Ken di

de yi �iy le: “Bi rin ci Dün ya Sa va ��’n�n or ta da b� rak -
t� �� ço cuk lar dan bi riy di”. An ne ve ba ba s� n� hiç ta -
n� ya ma yan Ru hi Su, ço cuk lu �u nu yok sul bir ai le -
nin ya n�n da Ada na’da ge çir di. On ya ��n da Ada na
Ök süz ler Oku lu’na git me ye ba� la yan Su, 1926 y� -
l�n da dö ne min Sa vun ma Ba ka n� Re cep Pe ker ta ra -

f�n dan “bü tün ök süz ço cuk la r�n zo run lu ola rak as -
ke ri li se le re gi de ce �i” bil di ri si ya y�n la n�n ca, �s tan -
bul Ha l� c� o� lu As ke ri Li se si’nde oku ma ya ba� la d�.
An cak as ke ri okul da oku mak de �il, mü zik e�i ti mi
al mak is ti yor du. As ke ri li se den zor la “çü rük” ra -

po ru ala rak ay r�l d�. Mü zik oku lu na gi re -
me yen Su, tek rar Ada na Ök süz ler

Oku lu’na ge ri dön dü. Mü zik tut ku -
su için de gi de rek bü yü yen Su,

An ka ra Mü zik Ö� ret men Oku lu
s� na v� n� ka zan ma y� ba �ar d�.
Bu ara da ev len di; Gün gör
ad�n da bir o� lu ol du. 

Ru hi Su, 1935'te An ka ra
Ri ya se ti Cum hur Or kes tra -
s�’na (Cum hur ba� kan l� ��
Or kes tra s�) se çi le rek, ça l�� -
ma ya ba� la d�. Ay n� za man -
da mü zik ö� ret me ni ola rak
da, “�kin ci Or ta okul” ve

“Ha sa no� lan Köy Ens ti tü -
sü”nde ders ler ver di. Da ha

son ra Dev let Ope ra s�’nda ça l�� -
ma ya ba� la d�. 1952 y� l� na dek

“Bas ti en Bas ti en ne”, “Ma dam
But terfly”, “La Bo he me”, “Fi de li o”,

“Mas ke li Ba lo”, “Ya ra sa”, “Fi ga ro’nun
Dü �ü nü”, “Ri go let to” gi bi ope ra lar da sah ne ye

ç�k t�.
� ‘BAS BA R� TON RU H� SU 
TÜR KÜ LER SÖY LÜ YOR’ 

Bu ara da rad yo da da “Bas ba ri ton Ru hi Su Tür -
kü ler Söy lü yor” anon suy la su nu lan bir rad yo prog -
ra m� yap ma ya ba� la d�. Bü yük il gi gör dü prog ra m�.
1950 y� l�n da yo lu Dil Ta rih Co� raf ya Fa kül te -
si’nde ki ko ro ça l�� ma la r� s� ra s�n da S� d� ka Umut ile
ke �i� ti. Tür kü le re duy duk la r� sev gi nin ya n� s� ra ay -
n� dün ya gö rü �ü nü de pay la �� yor lar d�. 26 Ekim

1951’de ta ri he “1951 TKP Tev ki fa t�” ola rak ge çe -
cek tu tuk la ma lar ba� la d�. Yüz ler ce ki �i tu tuk lan -
m�� t�. 1952 y� l� n�n Ka s�m ay�n da tu tuk lan ma s� ra -
s� on la ra gel mi� ti. Ce za evin dey ken ev len di ler. Be -
�er y�l hap se çarp t� r�l m�� lar d�. Ar ka s�n dan sür gün
y�l la r� ba� la d�. 

1959 y� l�n da o� lu Il g�n do� du. Em ni yet ne za -
re ti nin bi ti mi ne ya k�n At�f Y�l maz, An ka ra'ya ge -
le rek, Ru hi Su’dan Ada na’da çe ke ce �i “Ka ra ca o� -
lan'�n Ka ra sev da s�” fil mi nin mü zik le ri ni yap ma s� -
n� is te di. Bu film, ya �a m�n da ye ni bir dö nüm nok -
ta s� ola cak t�. 

Ru hi Su, film bit tik ten son ra �s tan bul’a gel di.
Tak sim Ga zi no su’nda sah ne al ma ya ba� la yan Su,
1960’da e�i ve o� lu nu da �s tan -
bul’a ge tir di. 1960’l� y�l lar dan ba� -
la ya rak, ga zi no ve ku lüp ler de sah -
ne alan Ru hi Su’nun, 60’l� y�l la r�n
or ta la r�n dan iti ba ren al büm le ri ya -
y�n lan ma ya ba� la d�. Ön ce le ri
45’lik, da ha son ra long play ola rak
ya y�n la nan plak lar el den ele do la� -
ma ya ba� lar ken, tür kü le ri de dil ler -
den ek sik ol mu yor du. 1975 y� l�n da
kur du �u Dost lar Ko ro su’nda yüz -
ler ce sa nat ç� ye ti� tir di. 1980’le re
do� ru ç� kar d� �� ka set ler le, tür kü le ri

bü tün ül ke de ça l�n ma ya, söy len me ye ba� la m�� t�.
Kon ser ler, ge ce ler, mi ting ler ar t�k Ru hi Su'nun
tür kü le riy le renk le ni yor du... 

� 12 EY LÜL OL DU, TÜR KÜ LER SUS TU 
�lk ve son pa sa por tu nu 1977’de al d�. Yurt d� -

��n da bir çok kon ser ver di, et kin lik le re ka t�l d�.
Pros tat kan se ri ol du �u nu ö� -
ren di �in de tek te da vi �an s� n�n
yurt d� ��n da ol du �u nu bi li -
yor du an cak 12 Ey lül yö ne ti -
mi, ge rek çe gös ter me ge re �i
bi le duy ma dan pa sa por tu nu
uzat ma d�. 

20 Ey lül 1985’te 73 ya -
��n da öl dü �ün de, pos tal lar al -
t�n da ezi len halk duy du �u öf -
ke yi bas t� ra ma d� ve ce na ze
tö re ni 12 Ey lül son ra s� ilk bü -
yük kit le gös te ri si ne dö nü� tü. 

Kad�köy’den
bir usta geçti Tiyatro Ak’la Kara’nın

yeni oyunu
‘Meymenetsiz Musibet’

24 �ubat’ta
tiyatroseverlerle

bulu�maya
hazırlanıyor.

Tiyatro Ak’la Kara işgal edildi!

Bu  topraklardan çıkan ezgileri, 
gür sesiyle ve farklı yorumuyla

kitlelere sevdirmi� sosyalist
ozan Ruhi Su’nun 100. ya�ı

çe�itli etkinliklerle kutlanacak.
2012’nin ilk etkinli�i Kadıköy

Belediyesi Barı� Manço Kültür
Merkezi’nde. 

Ruhi Su 100 yaşında!

● M. Murat AYDIN
YAPILAN 200’den fazla albüm, 90 alt�n ve
platin ödülü, say�s�z konser ve turne. Pan

flütü dünyaya sevdiren adam Gheorghe
Zamfir. 50 y�l� a�k�n sanat hayat�na birçok

eser s��d�ran,  eserlerinin baz�lar�
Hollwood’da film müzi�i olarak kullan�lan,

ülkesi Romanya taraf�ndan sürgüne
gönderilen dünyaca ünlü panflüt virtüözü

Gheorghe Zamfir 13 �ubat Pazartesi
ak�am� Kad�köy Belediyesi Caddebostan

Kültür Merkezi’nde Kad�köylülere
unutulmaz bir gece ya�att�. 71 ya��ndaki

usta virtüöz yakla��k 2 saat sahnede kald�.
�ki bölümden olu�an konserde sanatç�;
Mozart, Shubert, Verdi gibi bestecilerin

eserlerini kendi müzi�iyle 

dinleyenlere sundu. Konserde, Roman
ezgilerinin yan� s�ra ritmik tango eserlere
de yer verdi. Payla�t��� eserlerin
hikayelerini de anlatan Zamfir, annesi ve
ülkesi Romanya için besteledi�i eserde
izleyicileri oldukça duyguland�rd�.
Türkiye’de 20 ye yak�n konser veren
sanatç�, �ark� aralar�nda an�lar�n�, müzik
serüvenini ve Türkiye hakk�ndaki
dü�üncelerini izleyiciler ile payla�t�.
Oldukça samimi bir atmosferde geçen
konserde Ayg�z, Karahisar Kalesi gibi Türk
müzi�i eserlerini de sanatç� Ayd�n Yava�
taraf�ndan pan flüt ile seslendirildi. 
2 saat süren konserin kapan���
“Memleketim” türküsü ve dinleyicilerin
ayakta alk��lar� ile son buldu. 

İlanlarınız için Gazete Kadıköy

nolu telefon numaralarından ulaşabilirsiniz.

0 216 348 70 60
0 532 726 73 01 
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● Yaz� ve foto�raflar: Kadir �NCESU

Ta n� yan her kes “Se vim An ne” der… Her ke -
si sev giy le ku cak lar… Bir an ne nin ço cuk -
la r� n� ko ru yup kol la ma s� gi bi sa rar dost la r� -

n� sev gi siy le…
Se vim An ne’yi Ka ra bük’te ta n� d�m, Tay der gi -

si nin dü zen le di �i Ka ra bük Kül tür Sa nat Gün le -
ri'nde… Ha lil Ni hat Y�l d�z, Gül de ren Can yurt, �s -
ma il Ars lan, Hü se yin Öz men, H. Av ni Ci no zo� lu
ve Tah sin �en türk’ü de o gün ler de ta n� m�� t�m...
Bu be ra ber lik Ah met Mis ki o� lu yö ne ti min de ki
Türk Di li Der gi si nin Per �em be top lan t� la r�n da da
sür dü.

Se vim An ne, duy du �u bü tün ede bi yat top -
lan t� la r� na ka t� l�p, dost la r� n� yal n�z b� rak -
m� yor. Se vim An ne 23 �u bat’ta ye ni
ya �� na gi re cek. Ka d�n la r�n ya ��
söy len mez de nir, ama af f� -
n� za s� �� na rak söy le ye -
ce �im. Se vim An -
ne’nin 22 �u bat’ta
80. ya� gü nü nü kut -
la ya ca ��z. Bu ne den le
de Ka d� köy Be le di ye si
Ba r�� Man ço Kül tür Mer -
ke zi’nde bir et kin lik dü zen -
le ni yor.

� YA �A MI...
Se vim Ya zar, 23 �u bat

1932’de Ba l� ke sir’de dün ya ya gel -
di. �lk, or ta, li se ö� re ni mi ni �s tan -
bul’da ta mam la d�. �s tan bul Üni ver si -
te si Fen Fa kül te si Kim ya-Fi zik Bö lü -
mü nü bi tir di. Ka ra bük De mir Çe lik �� let -
me le rin de gö rev al d� bir sü re. Bir sü re Al -
man ya’da ça l� �an Se vim Ya zar dok to ra s� n�
ve re rek �TÜ Maç ka Tek nik Oku lu ve Y�l d�z
Üni ver si te si’nde ça l�� t�.1972-1991 y�l la r� ara s�n da

da Ame ri ka’da ça l�� t�. Ka ra bük y�l -
la r�n da yaz ma ya ba� la yan Se vim

Ya zar’�n öy kü ve �i ir le ri Ka ra -
bük Pos ta s�, Sa nat Yap ra ��,

Kon ya Ça� r� Der gi si, Öz De -
mok rat Kon ya Ga ze te si’nde

ya y�n lan d�. Ürün le ri gü -
nü müz de ise pek çok

der gi ve ga ze te de ya -
y�n la nan Se vim Ya -
zar’�n; “Ma vi lik le re

El Et mek”, “So kak lar da ki
Dü� ler”, “�ki Bar dak Li mo na -

ta”, “Gü mü� Ba l�k la r�n da Göz le rin”
ve “Dal ga k� ran da Göz le rin” ad l� ki tap la -

r� var.
Se vim Ya zar’� da ha ya k�n dan ta n�t mak için k� -

sa bir söy le �i yap t�k…

� Yaz mak si zin için ne ifa de edi yor? Yaz ma ya
na s�l ba� la d� n�z?

Da ha il ko kul be �in ci s� n�f ta yaz ma sev dam, ar -
ka da� la r�m la mek tup la� may la ba� la d�. Ço cuk Haf -
ta s� der gi si be ni çok et ki le mi� ti. Onu okur ken
ha yal âle mi ne da lar ve on la r� ar ka da� la -
r�m la pay la� mak is ter dim. An ne an -
nem ba na is mi “Tüm tüm Ku -
zu” olan ku zu ma sal la r�
an la t�r d�. O ma sal lar dan
hep iyim ser lik ve sev gi
akar d�. An ne an ne mim ge ni�
bir ha yal âle mi var d�. Onun
et ki sin de kal m�� ve ma sal lar
yaz mak is ter dim. Ar ka da� la r� -
m�n mek tup la r�n da bu dü �ün ce le -
ri mi kü çük bir öy kü gi bi be lir tir -
dim. Yaz d�k ça ken di mi mut lu his se -
di yor dum. Li se y�l la r�m da yurt d� ��n -
dan mek tup la� t� ��m k�z ve er kek ar ka -
da� lar edin dim. Da ha son ra �ii re yö nel -
dim. Üni ver si te yi bi ti rip i� dün ya s�n at� l�n -
ca düz ya z� ve �i ir le rim ço �al d�. On la r� çek -
me cem de sak l� yor dum. Ka ra bük De mir Çe lik �� -
let me le rin de ça l� ��r ken, de �er li kar de �im �a ir-ya -
zar �b ra him Y�l d�z’� ta n� d�m ve elim den tu tup ya -
z�n ya �a m� ma renk kat t�. �lk öy küm “Ay na da ki
Adam” Ka ra bük Sa nat Pos ta s�’nda ya y�n lan d�.
Be� y�l kal d� ��m Ka ra bük’te ya z� la r�m çe �it li sa nat
der gi le ri ve ga ze te sa nat yap rak la r�n da ya y�n lan -
d�k ça mut lu lu �um ço �a l� yor du. 

Ok tay Ak bal’�n de di �i gi bi yaz mak be ni ya �a -
ma ba� l� yor du. Yaz mak her �ey di san ki. Söy le ye -
me dik le ri mi ya za rak ifa de edi yor dum. Bir ar ka da -
��m la 201 mek tup yaz m� ��z bir bi ri mi ze. Dost dün -
ya m�n en gü zel an� la r� bu mek tup lar da ya �ar
� Uzun y�l lar yurt d� ��n da ya �a d� n�z. Bu du rum
ya z�n ça l�� ma la r� n� z� na s�l et ki le di?

Uzun y�l lar Al man ya ve Ame ri ka’da ya �a d�m.
Üzü le rek söy lü yo rum, a��r ça l�� ma tem po su ve
çok de �i �ik ya �am ko �ul la r� be ni ya z�n ya �an t�m -
dan uzak la� t�r d�. Ne ki bi ri kim le rim ço �a l� yor du.
Mek tup la� ma de vam edi yor du. Özel lik le ab lam
Me di ha Ya zar ve s� n�f ar ka da ��m �a ir Ay fer Nut -
ku Len ger ile mek tup la� ma, öz le mi mi bi raz c�k gi -
de ri yor du.

� Na s�l ya z� yor su nuz?
Bir öy kü ve ya �ii ri yaz ma dan ön ce, ba �� m�n

için de ger çek çi fi kir ve bi ri kim le rin den olu �an an� -
la r�m can lan ma ya ba� l� yor. D�� mem le ket ler de ya -
za ma d�k la r� m� yaz ma ya ba� l� yo rum. Öy kü ki tap -

la r�m bu nun ka n� t� d�r. Ame ri ka an� la r� m� ve Al -
man ya ya �an t� m� ki mi öy kü le rim de bu la bi lir -

si niz. Va ta na dön dük ten son ra, ikin ci Ka ra -
bük ya �an t�m be ni yi ne es ki gün le rim de ki

ya z� yaz ma is te �i ne kap t�r d�. Özel lik le
“Tay Sa nat, Kül tür, Çev re Der gi si”

be ni ade ta kam ç� la d�. Ve Tay ai le si,
sa nat dost la r�m yü rek len dir di, ilk

ki ta b�m la güç bul dum. “Ma vi -
lik le re El Et mek” öy kü ki ta -
b�m ba na ge ni� bir sa nat or ta -

m� ha z�r la d�.
De �er li ya zar-�a ir Meh met

Ba �a ran’� ta n� d�m. Onun sa ye -
sin de “Per �em be Sa nat Top lan t� la -

r�”na ka t�l d�m. Ah met Mis ko� lu ile ta n�� -
mak be ni çok mut lu et ti. He le he le Ve dat Gün yol

ile söy le �i yap mak, ya �a m� m�n en gü zel an�y d�. O
or tam be ni sa nat dost la r�y la sar d�. Bu gün hâ lâ iç -
le rin de yim. Ki mi de �er le ri mi zi kay bet tik ama on -
lar da yü re �im de… I��k lar için de uyu sun lar. Ya �a -
d� ��m sü re, sa� l� ��m el ve rir se bu tip top lan t� la r�
ka ç�r ma ma ya ça l� �� yo rum.
� 80. ya �� n�z kut lu ol sun. Ge le cek le il gi li plan la -
r� n�z ne dir? �u an ak l� n�z dan ne ler ge çi yor?

Evet 80 ya �� na ba s� yo rum. Ko ca man y�l lar ac� -
s�y la, mut lu lu �uy la ge ri de kal d�. Çok �ü kür do lu
do lu ya �a d�m. So nuç ta sev gi yu ma �� bir or tam da,
sa na t�n gü zel li �i ni ku cak la d�m.

Be� ki ta b�m var. An� �ek lin de bir öy kü ki ta b�
da ha plan l� yo rum. Al lah k�s met eder se el bet te...
Ka ra bük be ni din len di ri yor. En be �en di �im ya z� -
la r� m� bu ra da ya z� yo rum. Tay ai le si için de ev lat
sev gi si ni de tat ma n�n gü zel li �i ne eri� tim. “Se -
vim An ne” ola rak ça� r� l� ��m be ni çok mut lu edi -
yor. Sev gi li Ka dir, az son ra da k� z�m Gül de ren
Can yurt ile bu lu �up ya z� la r�m üze ri ne bir söy le -
�i ya pa ca ��z. Tüm dün ya ya yü rek ten sa� l�k, ba -
r��, hu zur do lu gün ler di li yo rum. O� lum Ka dir,
ba na bu gü zel f�r sa t� ya rat t� ��n için sa na ve Ga ze -
te Ka d� köy’e de can dan te �ek kür ede rim. 
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Kadıköylü yazar Sevim Yazar,
dostlarının deyimiyle ‘Sevim

Anne’nin 80. ya� günü için ‘Sevgi ve
�iir Günü Etkinli�i’ düzenlenecek.

Sevim Anne’nin yeni kitabından
“Kadıköy’de Ak�am” adlı �iirinin son

bölümünü sizlerle de payla�mak
istiyorum:

(…) “Vapurlar ta�ıyor anılarımı
Bir sıcak öpü�te renkleniyor dü�üm
Haydarpa�a’da tren sesi
Sevincimi alıp götürüyor
Unuttum sandı�ım yalnızlık
Tutuyor elimden yanı ba�ımda
Ürperiyorum.”

KAR
Dergisi
“Sevim

Yazar’ın 80.
ya� günü

için “Sevgi
ve �iir Günü

Etkinli�i”
düzenliyor.

Barı� Manço
Kültür

Merkezi'nde
22 �ubat

Çar�amba
günü saat
16.00’da

ba�layacak
etkinli�i
Ahmet

Saraço�lu yönetecek. Niyazi Ya�ar,
Tanju Akerman, Gülderen CAnyurt
ve Kadir �ncesu’nun Sevim Yazar’ı
anlataca�ı etkinlikte; Ümit Öztürk,
Refik Köksal, Aslı Durak, A. Kemal
Hızıro�lu, D. Nuray Erenler, Döndü

Açıkgöz, Emine Erba�, Esin
Üçüncüo�lu, Fatma Türk Ku�kaya,
Fügen Kıvılcımer, Gülheran Esen
King, Gülser Han Akka�, Hasan
Ta�çı, Halil Nihat Yıldız, Hüseyin
Özmen, �nci Ponat, �smail Biçer,
�smail Arslan, Melahat Babalık,
Mustafa Yılmaz, Mürsel Üstün,

Nalan Çelik, Nurcan Çelik, Ümran
Ersin, Raif Zor, Rezzan Erton, �enol
Gürel, Tanseli Polikar, Yetkin Aröz

ve Yıldız Tümerdem de Sevim Yazar
�iirleri okuyacaklar…

Haydi sevgili dostlar, “Dayadım
ba�ımı yalnızlı�a” diyen Sevim

Anne’yi bu mutlu gününde yalnız
bırakmayalım…

Nice nice yıllara Sevim Anne…

KADIKÖY’DE
AKŞAM...

SEViM ANNE
GECESi...

Nice nice yıllara Sevim Anne...

Sevim Yazar, yazar arkada�larıyla Cemal Süreya anmasında.

Sevim Yazar, Kadıköy Belediye Ba�kanı Selami Öztürk ve dostlarıyla.

KADIKOY-7:Layout 1  2/16/12  10:35 AM  Page 1



● Sem ra ÇE LE B�

Ta ri hi Hay dar pa �a Ga r�’n�n ak� be ti tar t� �� la -
dur sun, Yük sek H�z l� Tren ve
Mar ma ray’�n ha ya t� m� za

gir me sin den son ra, Hay dar -
pa �a’dan Geb ze’ye, on lar ca
y� la ta n�k l�k et mi� ta ri hi
is tas yon la r�n ne ola ca ��
so ru su ak�l la ra ta k�l d�.
Ka d� köy s� n�r la r� için de
6 ta ne ta ri hi is tas yon bu -
lu nu yor; K� z�l top rak, Fe -
ner yo lu, Göz te pe, Eren -
köy, Su adi ye ve Bos tan c�. Bu
is tas yon la r�n geç mi �i, Os man l�
dö ne mi ne ka dar uza n� yor. Os man l�
Hü kü me ti, Hay dar pa �a’y� Ba� dat’a ba� -
la ma y�, do la y� s� ile Hin dis tan’� Av ru pa
ile bir le� ti re cek olan hat t� �s tan bul’dan
ge çir me yi dü �ü nür. 1871 y� l�n da sa -
ray dan ç� ka r� lan bir ira de ile Hay dar -
pa �a-�z mit hat t� n�n dev let ta ra f�n -
dan ya p� m� na ba� la n�r ve 91 km'lik
hat 1873 y� l�n da bi ti ri lir. Cum hu -
ri yet son ra s�, 1930’lar da “ana -
yurt de mi ra� lar la örü lür ken”
bi le, Ana do lu’nun en önem li
du rak la r� d�r bu is tas yon lar. 

Ne re dey se 140 y�l d�r
ayak ta du ran ta ri hi tren is -
tas yon la r�, ye ni top lu ta �� -
ma araç la r� Yük sek H�z l�
Tren ve Mar ma ray’�n ça l�� -
ma ya ba� la ma s�y la at�l ka la cak.
Bu nu ön gö ren Ka d� köy Be le di ye Mec li si, 7
Tem muz 2009’da, o dö nem mec lis üye si olan ya -
zar-mü ze ci Su nay Ak�n’�n öne ri siy le, ta ri hi is tas -
yon la r�n “Kül tür Hat t�” ola rak mü ze ve ya kül tür
mer ke zi ne dö nü� tü rül me si için Ka d� köy Be le di -
ye si’ne b� ra k�l ma s� ta le biy le bir öner ge ka le me
al d�. Amaç bu ta ri hi is tas yon la r�n ko ru na rak Ka -
d� köy’ün sa nat ya �a m� na ka zan d� r�l ma s�y d�. Oy
bir li �iy le ka bul edi len bu öner ge Be le di ye Ba� -

ka n� Se la mi Öz türk’ün im za s�y la 29 Tem muz
2009’da Ba� ba kan l�k ve Ula� t�r ma Ba kan l� ��’na
gön de ril di. TCDD 1. Böl ge Mü dür lü �ü’nden ge -

len, 2 Ekim 2009 ta rih li ya n�t ta söz ko -
nu su is tas yon lar da bu lu nan loj -

man lar da hâl â i� le mek te olan
hat ta ça l� �an per so ne lin ve

ak de da ya l� söz le� me li ki -
ra c� la r�n bu lun du �u be lir -
ti le rek iha le siz ve be del -
siz yer tah si si ya p�l ma s� -
n�n müm kün ol ma ya ca ��

ifa de edil di. 
� ‘YI KIL MA SI NA �Z�N 

VER ME YE CE ��Z’
Bu ce va b� alan Ka d� köy Be -

le di ye si, pes et me di ve bu se fer
Kül tür Ba kan l� ��’na bir ya z� gön de re rek

semt le riy le öz de� le� mi� bu is tas yon bi na la r� n�n
hiç bir �e kil de y� k�l ma s� na izin ve ril me me si -

ni ve yer le rin de mu ha fa za edil me si -
nin te min edil me si ni is te di.

Gön de ri len ya z� da ay -
r� ca bu is tas yon la r�n

Be le di ye ta ra f�n dan
iha le ve ya be de liy le ki -

ra la na bi le ce �i be lir til di.
TCDD 1. Böl ge Mü dür lü -

�ü’nden ge len 1 Ara l�k
2009 ta rih li ya z� da ise bah -

se di len al t� is tas yo nun Mar -
ma ray Pro je si’nde ki du rum -

la r� n�n ke sin le� me di �i, bu is -
tas yon la r�n ile ri de kul la n� l�p

kul la n�l ma ya ca �� bel li ol duk tan
son ra ko nu nun ye ni den de �er len di -

ri le ce �i vur gu lan d�. An cak ara dan
ge çen 5 ay�n ar d�n dan yi ne

TCDD’den ge len 21.5.2010 ta rih li ya -
z� da “DLH Ge nel Mü dür lü -
�ü’nün 2010 y� l� ya t� r�m
prog ra m�n da yer alan ve
in �a at� de vam eden
Mar ma ray Pro je si ta -
mam lan d�k tan son ra
söz ko nu su hat üze rin -
de i� let me ci lik fa ali ye ti
de vam ede ce �in den söz
ko nu su bi na la r�n de �er -
len di ril me si nin pro je bi ti mi -
ni mü te akip ya p� la ca �� ön gö rül -
mek te dir” de nil di. 

� ‘NE Y� RED DET T�K LE R� N�N 
FAR KIN DA LAR MI?’

Hay dar pa �a-Geb ze Ban li yö Hat t�, 1 Ni san
2012 ta ri hin den iti ba ren kul la n�m d� �� ka l� yor an -

cak hâ lâ Ula� t�r ma Ba kan l� �� ve Kül tür Ba kan l� -
��’ndan bu hat üze rin de ki is tas yon la r�n ne ola ca -
�� na da ir bir aç�k la ma yok. Ka d� köy Be le di ye -
si’ne ne re dey se 2 y�l ön ce ve ri len ce vap ta söy le -
nen “i� let me ci lik fa ali ye ti” der ken kas te di le nin
ne ol du �u da bi lin mi yor. Ko nuy la il gi li gö rü �ü ne
ba� vur du �u muz Es ki Ka d� köy Be le di ye si Mec lis
üye si Su nay Ak�n, ta ri hi is tas yon la r�n ak� be ti ko -
nu sun da kay g� l� ol du �u nu söy lü yor. Ta ri hi is tas -
yon la r�n bir “Kül tür Hat t�”na dö nü� tü rü le bi le ce -
�i ni, bu ra da te ma tik mü ze ler ku ru la bi le ce �i ni ve
bu nun da Ka d� köy ve �s tan bul’un sa nat ya �a m� -
na çok bü yük bir kat k� ola bi le ce �i ni be lir ten
Ak�n, ne den bu fik rin üze ri ne dü �ül me di �i ni an -
la ya ma d� �� n� ifa de edi yor. Ak�n �un la r� söy lü -
yor: “Tür ki ye’de mü ze ci lik ko nu su bir tür lü an -

la �� la ma d�. �le ri de mok ra si si olan ül ke ler -
de mü ze ler çok önem li bir yer tu -

tar, bi zim de ile ri bir de mok ra -
si ye ula� ma m�z için mü ze le -

re ih ti ya c� m�z var, bu çok
aç�k. Ya �a yan ta ri hi me -
kân la ra Av ru pa l� la r�n
gös ter di �i du yar l� l� ��
gös te ri yor mu yuz? Ha y�r.

Öne ri mi zin red de dil me si
de bu nun gös ter ge si. Ka d� -

köy bu �eh rin en ay d�n yer le -
rin den bi ri. Se la mi Öz türk’ün bu

pro je ye des tek ver me si, bu nun için her
tür lü ça ba y� gös ter me si hiç �a ��r t� c� de �il.
Ka d� köy Be le di ye Mec li si, oy bir li �iy le
ka bul et ti bu öne ri yi. Ama on lar bu nu
red de de rek Tür ki ye’nin ay d�n l�k ge le ce -

�i ni ça l� yor lar.”
Mar ma ray pro je si fa ali ye te geç tik ten son ra

bu is tas yon la r�n na s�l kul la na bi le ce �i ko nu sun da
ise Su nay Ak�n, “Çok kay g� l� y�m. Bo �az da ki Ç� -
ra �an Sa ra y� otel ola rak kul la n� l� yor. Bir çok ta ri -
hi me kâ n�n so nu bu ol du. Aç�k ça s� is tas yon la r�n
da rant an la y� �� n�n kur ba n� ola ca �� kay g� s� n� ya -
�� yo rum. Av ru pa’da te ma tik mü ze ler çok bü yük
il gi gö rü yor. Biz de bu nu ya pa bil sey dik �s tan -
bul’a bü yük bir ya t� r�m yap m�� ola cak t�k. Dev let,
bu pro je yi ka bul et me ye rek ne yi red det ti �i nin
far k�n da m�? di ye sor du. 
� ‘KO RU MA KU RU LU NA BA� VUR DUK’

Bir le �ik Ta �� ma c� l�k Ça l� �an la r� Sen di ka s� �s -
tan bul 1 No lu �u be Ba� ka n� Ha san Bek ta� ise ta -
ri hi is tas yon la r�n res to re edi le rek ken di i� lev le ri -
ni ye ri ne ge tir me ye de vam et me si ni is te dik le ri ni
söy lü yor. 

Bek ta�, Fe ner yo lu ve K� z�l top rak is tas yon la -
r� n�n �u an da ta di lat ta ol du �u bil gi si ni ve re rek
“Bu se vin di ri ci dir an cak tü mü nün ta di lat tan geç -
me si ve is tas yon i� lev le ri ne de vam et me le ri ge -
rek. Biz sen di ka ola rak Kül tür Var l�k la r� n� Ko ru -
ma Ku ru lu’na ba� vur duk an cak he nüz so nuç ala -
ma d�k” di yor.

Ga ze te Ka d� köy ola rak DLH Mar ma ray Böl -
ge Mü dür lü �ü’ne de Ka d� köy s� n�r la r� için de ki 6
is tas yo na ne ola ca �� n� sor duk an cak ya z� l� ba� vu -
ru mu za ga ze te miz ya y� na ha z�r lan d� �� son gü ne
ka dar ya n�t ala ma d�k.
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a� l� bir dok tor an� la r� n� an la t� yor du: “Son an la r� n�
ya �a mak ta olan pek çok ki �i nin ya n�n da bu lun -
dum. Hiç kim se nin, “Ba na dip lo ma la r� m� ge ti rin,
ban ka he sap def ter le ri mi, ta pu la r� m� son bir kez
gör mek is ti yo rum. Ödül le ri mi, ma dal ya la r� m� ge ti -

rin” de di �i ni duy ma d�m. Ge nel de ya k�n la r� n� yan la r�n da
gör mek ve he lal le� mek is ti yor lar d�. Ba z� la r� ise va si yet ya -
pa rak sa hip ol duk la r� �ey le ri pay la� t�r ma ya ça l� �� yor du.”

Bu dün ya dan ay r� l�r ken in san lar, di �er in san lar la olan
ili� ki le ri ni dü zelt me ça ba s� içi ne gi ri yor lar. Bir ömür ver dik -
le ri mad di �ey le rin önem le ri ni yi tir dik le ri ni, pa ra, mal, mülk,
dip lo ma, �an, �öh ret, her �e yin bu dün ya da ka la ca �� n� gö -
rü yor hiç ol maz sa iyi ili� ki ler için de bir ve da la� ma yap mak
is ti yor lar. Ölüm bir ger çek tir. Her in san mut la ka ölür. �n -
san lar la olan ili� ki le ri mi zi her �e yin bit mek te ol du �u son
an lar da, ölüm dö �e �in de dü zelt mek ye ri ne ha ya t� m� z� iyi
ili� ki ler için de ge çir me ça ba s�n da ol ma l� y�z. O za man kav -
ga lar, mü ca de le ler, çe ki� me ler, ka p�� ma lar bi ter. �n san
ili� ki le ri ne hak, hu kuk, ada let, dü rüst lük, say g� ve sev gi
ege men olur.

Dün ya da b� ra k� lan mi ras lar dan, üçün cü nes le ge çen
pek gö rül me mi� tir. Ka lan ser vet ne ka dar bü yük olur sa ol -
sun bi rin ci ve ya ikin ci ne sil de bi ti yor. Ev ren de son su za dek
ka l� c� olan tek �ey sev gi dir. �n san lar dün ya sal mü ca de le -
ler den kur tu lup sev gi yi ya �a ya bil se ler di, sa va� lar, fe tih ler,
ya� ma lar ye ri ne ba r�� ve dost luk ya �a n�r d�. Ger çek hu zur
çok �e ye sa hip ol mak la de �il, in san lar la iyi ili� ki ler için de
ol mak la ka za n� l�r.

Her in san mut la ka sev gi yi ö� ren me li dir. Çün kü bu
dün ya da yo lu mu zu ay d�n la tan sev gi dir. Al lah’�n hu zu run da
da onun la de �er len di ri li riz. Hu zu ru na var d� �� m�z da Al lah
di �er in san lar la olan ili� ki le ri mi zi so rar. Özel lik le bi ze ih ti ya -
c� olan in san la ra na s�l dav ran d� �� m� za ba kar. Haz re ti Mu -
ham med bu yu ru yor: “K� ya met gü nün de Aziz ve Ce lil olan
Al lah bu yu ra cak. ‘Ey Âde mo� lu! Ben has ta ol dum sen be -
ni zi ya ret et me din, aç t�m be ni do yur ma d�n, su suz dum bir
tas su ver me din.’ Kul ce vap ve rir: ‘Ey Rab bim ben se ni na -
s�l zi ya ret eder, na s�l do yu rur, na s�l su ve rir dim ki’? Yü ce
Al lah: ‘Ey ku lum, kom �un da has ta var d�, zi ya ret et me din;
ai len de aç var d�, do yur ma d�n; ya k� n�n da su bek le yen ler
var d�, il gi len me din. E�er on la r�n bek len ti le ri ni kar �� la say -
d�n, be nim bek len ti le ri mi kar �� la m�� olur dun’ bu yu rur.” Bu
dün ya da Al lah’� sev me nin yo lu O’nun kul la r� n� sev mek ve
kar �� l�k bek le me den on la ra hiz met et mek tir. 

Al lah dün ya sal ola rak biz le re ver di �i her �e yi ba� ka in -
san lar la pay la� ma m�z, ba� ka in san la ra ya rar l� ol ma m�z ve
hiz met et me miz için ve rir. Sev gi ey lem dir. Ver me den sev -
gi ni zi or ta ya dö ke mez si niz. “Se vi yo rum” de mek le sev gi
ol maz. Sev gi niz, sev di �i niz kim se yi yü celt me li, bü yüt me li,
ge rek si nim le ri ni kar �� la ma l�, yo lu nu ay d�n lat ma l�, uf ku nu
aç ma l� d�r. Sev gi niz, sev di �i niz in sa na ha y�r l� ve ya rar -
l� kat k� lar yap ma l� d�r. Se ven in san hiç çe kin me den en de -
�er li �ey le ri ni, özel lik le za ma n� n� sev dik le ri ne ve re bil me li -
dir.

Sev di �i miz in san la ra za man ay� ra ma d� �� m�z için ne
bü yük �ey ler kay bet mi �iz dir. Ev len di �im gün ler ma li yön -
den ya �a m� m�n en zor dö nem le riy di. �lk ço cu �um do� du -
�un da aman s�z bir ge çim mü ca de le si ve ri yor dum. Haf ta -
n�n ye di gü nü ge ce gün düz ça l� �� yor dum. �kin ci ço cu �um
do� du �un da ha la ay n� tem po de vam edi yor du. Ço cuk la -
r�m la ne do ya s� ya oy na ya bil dim, ne do ya s� ya gö re bil dim,
ne de gön lü mün ar zu et ti �i ka dar il gi le ne bil dim. �im di ben
“Ço cuk la r� m� ço cuk luk dö nem le rin de ye te rin ce sev dim”
di ye bi lir mi yim? Ge çim mü ca de le si için de ço cuk la r� ma ye -
ter li za ma n� ay� ra ma mak ha ya t� m�n en bü yük pi� man l� �� -
d�r. �im di gör dü �üm her gen ce, “Ne pa ha s� na olur sa ol -
sun ço cuk la r� n� za za man ay� r� n�z, do ya s� ya se vi niz” di yo -
rum. Ka çan hiç bir sa ni ye, sev me den ge çen hiç bir da ki ka
ge ri dön mü yor.

Sev me nin en iyi za ma n� “�im di”dir. Ka ç�r d� ��m sev gi -
le re ha y�f la n� yor, �im di sev giy le ya �a mak is ti yo rum. Sev di -
�im i� le ri yap ma ya, sev di �im in san lar la bir lik te ol ma ya,
e�i me, to ru nu ma, ço cuk la r� ma ve ak ra ba la r� ma da ha çok
za man ay�r mak is ti yo rum.

Ge çen ler de genç bir i� ada m� dert le ni yor du: “E�i min
ve ço cuk la r� m�n her ih ti yaç la r� n� bol bol kar �� l� yo rum. Her
is te dik le ri ni faz la faz la al� yo rum fa kat özel lik le e�i min �i kâ -
yet le ri ni bir tür lü bi ti re mi yo rum” di yor du. Sor dum: “E�in le,
ço cuk la r�n la ar ka da� l�k ya p� yor mu sun, on la ra ye ter li za -
ma n� ay� ra bi li yor mu sun?” “He nüz ya pa m� yo rum; bi raz
da ha za ma na ih ti ya c�m var” de di. He men ken di ya �a d�k -
la r� m� ve ka y�p la r� m� an lat t�m. “Ma dem e�in ve ço cuk la r�n
�u an da ev de ler, hiç za man kay bet me, �im di eve git, on -
la ra sa r�l ve sev” de dim. Sev gi ya r� na b� ra k�l ma ma l� d�r. Ya -
r�n lar bel li ol maz; ya r�n la ra gü ven ol maz. Ko �ul lar de �i �ir.
Her �ey ay n� ka la bil se bi le ço cuk lar bü yür. “Bek let me on -
la r� �im di git, sa r�l ve sev” de dim.

Pe ki ya siz ler, bu ya z� y� oku yan de �er li dost la r�m; siz
de hiç za man kay bet me yi niz. He men ko �u nuz, e�i ni zi, ço -
cuk la r� n� z�, ak ra ba la r� n� z� do ya s� ya se vi niz. Sev gi ni zi tüm
in san la ra ya y� n�z ki siz de sev gi için de ya �a ya bi le si niz.  
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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 � Tarihi istasyonlar�n
KADERi NE OLACAK?

YAZAR – müzeci Sunay Ak�n, kendisiyle 2010 y�l�
Haziran ay�nda yapt���m�z bir söyle�ide Kad�köy’e

tematik müze yap�laca�� müjdesini vermi�ti. Kad�köy
Belediye Meclisi’nin bu öneriyi oy birli�iyle kabul
etmesinden büyük mutluluk duydu�unu söyleyen
Ak�n, projeyle ilgili �unlar� söylemi�ti:  “K�z�ltoprak

istasyonunu Kurba�a Müzesi haline getirmek
istiyorum. Çünkü kurba�a bu bölgeye ad�n� veren bir

hayvand�r, biliyorsunuz Kurba�al�dere de bu
bölgededir. Mitolojideki kurba�adan tutun da

masaldaki prense dönü�en kurba�aya kadar uygarl�k
tarihinde kurba�an�n anlat�ld��� bir müze kurmak

projelerimden biri. Di�er 5 istasyonla da ilgili ilginç
fikirlerim var ama b�rak�n bunlar da sürpriz olsun”

KIZILTOPRAK,
KURBAĞA MÜZESİ

OLACAKTI

TE�EKKÜR

HALUK O�UZBEYO�LU
BASIN VE HALKLA �L��K�LER MÜ�AV�R�

4.Dönem �l Genel Meclisi Üyesi 
GAZETEC� – YAZAR

De�erli Doktorumuz 
Sayın TAMER BALTACIO�LU 

tarafından yapılan tedavi sonunda
sıhhatime kavu�tu�um için kendisine

te�ekkür eder, 
saygılarımı arz ederim.

GÖZTEPE KARD�YOLOJ�
MERKEZ�NDE Gö�üs - Kalp ve

Damar Cerrahi Uzmanı

Tarihi Haydarpa�a Garı’nın turizm ve konaklama merkezi yapılarak halkın hizmetinden alınma kararına tepkiler sürerken Haydarpa�a-
Gebze banliyö hattının da kaldırılacak olması hat üzerinde bulunan tarihi istasyonların ne olaca�ı konusunda ku�kular do�urdu.

Marmaray’ın faaliyete geçmesiyle bu istasyonların atıl kalaca�ını öngören Kadıköy Belediyesi, sınırları içinde bulunan 6 tarihi istasyonun
‘tematik müze’ veya kültür merkezi yapılması için kiralama talebinde bulundu, ancak bu istek 3 yıl süren yazı�maların sonunda reddedildi.
Tematik müze fikrinin sahibi Sunay Akın, istasyonların bundan sonra nasıl ‘i�letilece�i’ konusunda kaygılı oldu�unu ifade ederken, Birle�ik

Ta�ımacılık Çalı�anları Sendikası �stanbul’daki 29 istasyonun korunması için Koruma Kurulu’na ba�vuruda bulundu. 
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Viz yonKa d� köy

Ara sıra verdi�imiz film tavsiyelerine
1950’lerden bir demetle devam etmek
istiyoruz. ��te o seçki.

� 12 KIZGIN ADAM / 
12 ANGREY MEN (1957)
� Yönetmen: Sidney LUMET
Hikâye bir cinayet davas�ndaki
yarg�c�n jüriye talimatlar verdi�i
kapan�� konu�mas�n�n sonras�nda
ba�lar. Amerikan yaslar�na göre jürinin
karar� (suçlu ya da suçsuz) oybirli�i ile
al�nmal�d�r. Oybirli�i ile al�nmam�� olan
karar jürinin kendini feshetmesi ve
davan�n yeniden görülmesi anlam�na
gelir. Jürinin karara ba�lamas�
gereken konu �ehrin fakir bölgesinde
ya�ayan bir çocuk zanl�n�n babas�n�
öldürüp öldürmedi�ine karar
vermektir. Jüri ayr�ca san���n suçlu
bulunmas� halinde uygulanacak
cezan�n idam olaca�� (elektrikli
sandalye) konusunda bilgilendirilir. Sonras�nda on iki
jüri üyesi söz konusu davay� tart��acaklar� ve
birbirlerinin ki�ili�ini tan�yacaklar� jüri odas�na girerler. 

Filmin bundan sonraki
konusu jüri üyelerinin, baz�
durumlarda önyarg�lara
dayanan, oybirli�ine
ula�ma yolunda
kar��la�t�klar� zorluklar
etraf�nda döner. 8. jüri ilk
oylamada farkl� bir görü�
bildirir. Sekizinci jüri
delillerin ikinci dereceden
oldu�unu ve çocu�un adil
bir tart��may� hak etti�ini
belirtir. Sorgulamaya,
sadece iki cinayet
tan���n�n olmas�n�n
güvenilirli�i ve kesinli�i,
cinayette kullan�lan
b�ça��n belirtildi�i gibi
e�siz olmamas� (cinayette

kullan�lan b�ça��n ayn�s�n� cebinden ç�kararak di�er
üyelere gösterir) ve di�er �üpheli durumlar� göz önüne
alarak ba�lar. 
Sekiz numaral� jürinin en az�l� rakipleri 3. 4. ve 10.
jüriler çocu�un bahanesinin berbat oldu�unu, cinayet
gecesi gitti�ini iddia etti�i film hakk�nda herhangi bir
ayr�nt� hat�rlamad���n� ve babas�n� öldürmek için
yeterince motivasyonunun oldu�unu belirtirler. Suçsuz
karar�n� savunanlar çocu�un haf�za eksikli�i ya�ad���
panik atak ile aç�klanabilece�ini ayr�ca tan�klardan ya�l�
adam�n ilgi çekmeye çal��m�� olabilece�ini ve di�erinin
cinayete gözünde gözlükleri yokken tan�k olmu�
olabilece�i söylerler. Müzakere devam ederken 9., 5.,
11., 2., 6., 7., 12., 1., 4., 10. ve son olarak da 3. jüri
s�ras�yla, san���n suçsuz oldu�u karar�na do�ru
yönelmeye ba�larlar.
� �EYTAN RUHLU �NSANLAR / 
LES D�ABOL�QUES-(1955)    
� Yönetmen: Henri-Georges Clouzot
Fransa'n�n ta�ras�ndaki bir yat�l� okulun sadist müdürü

Michel'in, mülkiyeti
kar�s� Christina'ya ait
olan okuldaki
ö�retmenlerden biri
olan Nicole ile ili�kisi
vard�r. Bencil ve
ac�mas�z bir adam olan
Michel, metresi
Nicole'e de kalp
hastas� olan kar�s�na
davrand��� gibi kötü
davranmaktad�r. Kar�s�
ve metresi birlikte her
ikisine de ac� çektiren
okul müdürünü
ortadan kald�rmak için
bir plan yaparlar. Önce
Michel'i zehirledikten

sonra banyo küvetinde bo�arlar ve bir süreli�ine
okulun bahçesindeki bak�ms�z ve pis havuza atarlar.
Ancak havuzun suyu beklenmedik bir �ekilde
bo�alt�ld���nda cesedin orada olmad���n� görürler.
� YED� SAMURAY (1954)
� Yönetmen: Akira Kurosawa 
Usta Samurai Kambei'nin cesareti ve fedakârl���na
�ahit olan bir grup köylü ondan sürekli olarak
haydutlar�n bask�nlar�na u�rayan köylerini korumas�n�
isterler. Kambei bu iste�i herhangi bir ç�kar�
olmamas�na ra�men kabul eder ve ilk olarak k�sa süre
sonra müridi olan genç Samurai Katsushiro'yu,

ard�ndan da güç
kullanmaya merakl�
bir Samurai olarak
görünen, fakat
sonradan bir çiftçinin
o�lu oldu�u ortaya
ç�kan Kikuchiyo'yu
yan�na al�r. Tak�m�na
dört yeni Samurai
daha ekleyerek köyü
savunmaya giri�en
Kambei, köylüler
taraf�ndan sevinçle

kar��lan�r ve herkesin sevgisini kazan�r; bir süre sonra
onlara kendilerini savunmay� ö�retmeye ba�lar. Bu
s�rada haydutlar köyün s�n�rlar�nda dola�makta ve yeni
sald�r�lar� için uygun bir zaman kollamaktad�rlar.

� RIHTIMLAR ÜZER�NDE / 
ON THE WATERFRONT (1954) 
� Yönetmen: Elia KAZAN
Terry Malloy (Marlon Brando) 20'li
ya�lar�n�n ortalar�nda olmas�na ra�men
y�pranm�� limanlarda yerel çete patronu
Johnny Friendly (Lee J. Cobb) için
çal��an eski bir boksördür. Ringlerde
servet yaparken birden dü�ü�e geçmesi
onu depresyona sokmu�tur. Bir
çocukluk arkada��n�n Johnny
Friendly'nin emriyle öldürülmesi suçluluk
hissine kap�lmas�na neden olmaktad�r,
çünkü istemeden cinayete kar��m��t�r.
Terry öldürülen arkada��n�n k�z
karde�iyle kar��la��r (Eva Marie Saint) ve
flört etmeye ba�larlar. K�z ve yerel bir
papaz (Karl Malden) çeteye kar��
çal��mas�
gerekti�i

konusunda ikna
etmeye çal���rlar. Ama
Terry ancak Johnny
Friendly çete üyesi
olan ve Terry'nin
hainli�i ortaya ç�kt�ktan
sonra öldürülmesini
reddeden karde�inin
(Rod Steiger) ölümünü
emretti�inde çeteye
kar�� sava�maya
ba�lar.
� B�TMEYEN BALAYI/TOUCH OF EVIL (1958) 
� Yönetmen: Orson Welles
Amerikal� polis müfetti�i Ramon Miguel Vargas
(Charlton Heston) ve e�i Susan (Janet Leigh),
balaylar�n� geçirmek üzere bir Meksika s�n�r
kasabas�na giderler. Ancak
kasabaya gelir gelmez bir
araba, alt�na yerle�tirilen
bomban�n patlamas�yla
havaya uçar ve Vargas
balay�nda bile beladan uzak
kalamayaca��n� anlar... 
Olay� ara�t�rmak için yerel
güvenlik güçleriyle temas
kuran Vargas, kar��s�nda
sinema tarihinin en sahtekâr
polislerinden birisini, Hank
Quinlan'� (Orson Welles) bulur.
Cinayeti ara�t�r�rken Quinlan'�n
sahte delillere ba�vurdu�unu
ve kendisinin de bizzat bu i�in içinde yer ald���n� gören
Vargas, çözüm olarak Quinlan'� suç üstü yakalamay�
kafas�na koyar.
� ÖLÜM KORKUSU/VERT�GO (1958)
� Yönetmen: Alfred Hitchcock
Bir erkek birbirine t�pat�p benzeyen iki kad�na ayn�
tutkuyla ba�lanabilir mi? Gözünün önünde ölen
sevgilisinin y�llar sonra bir benzerini bulabilir mi? Ve
bulunca ona ne derece güvenebilir?
Vertigo yaln�zca Alfred Hitchcock'un hemen herkesçe
kabul edildi�i üzere en
iyi filmi de�il, ayn�
zamanda a�k�n gizemi
ve tutkunun
ölümcüllü�ü üzerine
de tüm sinema
tarihinde yap�lm�� en
güzel filmlerden biri.
Ve beyazperdede
hiçbir �ey
beyazperdede Kim
Novak'� delicesine
öpen James Stewart'�n çevresinde f�r dönen
Hitchcock kameras� kadar etkileyici olamaz.
San Francisco'da geçen filmde James Stewart
yükseklik korkusu olan bir dedektif. Bir arkada��n�n
intihara e�ilimli kar�s�n� (Novak) takip etmek için
kiralanan Stewart, onu intihar etmek üzereyken
kurtar�r. Daha sonra bu güzel ve kederli kad�n� tak�nt�
haline getirir.
� 400 DARBE  (1959)
� Yönetmen: François Truffaut
Truffaut, 27 ya��nda çekti�i ilk uzun metrajl� filmi 400
Darbe ile Cannes'da en iyi film ödülünü alm��t�r.
Otobiyografik özellikler ta��yan bu film, Yeni Dalga
sinemas�n�n en çarp�c� eserlerindendir. 
On üç ya��ndaki Antoine Doinel ya�am�n� altüst eden
birçok olayla kar�� kar��yad�r: Anne-babas� aras�ndaki
çeki�meler, okulda duydu�u mutsuzluk, bir eri�kin gibi
ya�ama iste�i ve özgürlü�e duydu�u özlem...
�stenmedi�ini hisseden Doinel, ba�kald�r�r ve evden
kaçmaya karar verir.
Ancak sokaklar hiç de
ümit verici de�ildir.
Film, yürek burkan
güzellikte bir sahne ile
sonlan�r. 
Truffaut'nun zorlu
çocukluk y�llar�na
göndermeler yapan
400 Darbe, duyars�z
ebeveynler, bask�c�
ö�retmenler, suç ve ceza ile ömür boyu sürecek bir
dostlu�u duygusall��a ba�vurmadan aktarmay�
ba�ar�r.  Bu film, Truffaut'nun Avrupa sinemas�n�n en
parlak ustalar�ndan biri konumuna gelmesini
sa�lam��t�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
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120 yıldır Hatay’da Harbiye
�elalelerinde hizmet veren

restoranlarının bir �ubesini de
Kadıköy’de açan üç kuzen,

Kadıköylülere Antakya yöresinin çok
özel tatlarını sunuyor, Asi Nehri’nin

bereketini Kadıköy’e ta�ıyor...

De�erli Gazete Kad�köy okuyucular� bu
hafta sizlere çok  eski, kökleri binlerce

y�la dayanan bir kültür mozai�inin
mutfa��n� tan�tmaya çal��aca��m...

Antakya yöresinin, birbirine kar��m��
kültürünün mutfa�a yans�mas�n� bire bir
yans�tan bir mekâna davetliydim… Asi...

Hatay Sofras�… Üç kuzen biraraya
gelmi�ler, ö�retmen Edvar Aksakal,

veteriner Tansel Do�ruel ve avukat
Adnan Cihangir. Kad�köy çar�� içinde

200 y�ll�k bir Rum evini yeniden
düzenleyerek, 120 y�ld�r Hatay’da

Harbiye �elalelerinde hizmet veren
restoranlar�n�n bir �ubesini de bu tarihi

binada hayata geçirmi�ler ve
Kad�köylülere Antakya yöresinin çok özel
tatlar�n� sunmaya ba�lam��lar. 3 katl� bu
binan�n giri� ve ikinci kat� restoran olarak

haz�rlanm��, en üst kat özgün canl�
müzik program�yla zenginle�tirilmi� bar
hizmeti veriyor... De�i�ik yerel

tarz enstrümanlar
çal�narak de�i�ik

yörelerin müzikleriyle
apayr� diyarlara

duygusal bir yolculuk
yap�yorsunuz…

Üç ye�en
“Dedelerimizin

yadigâr�n� 4. ku�ak
olarak Kad�köy’de devam

ettirecek olmaktan büyük
heyecan duyuyoruz” diyorlar. Kuzenler
tüm personeli de Hatay’dan

getirmi�. Özel f�r�n
yapt�rm��lar “Bizim
oralar�n otlar�n�,

ancak oradaki usta
a�ç�lar bir laborant

gibi i�leyip
sunabilirler” diyor ve

a�ç�lar� da yabanc�lar� de�il
day�lar�… 120 y�ld�r bu i�i yapan bir
ailenin tecrübesiyle  haz�rlanan tüm
yöresel tatlar� siz dü�ünün... “Biz üç
kuzen, da� köylerini tek tek dola��p
bizzat köylüden al�yoruz otlar�m�z� ve

baharatlar�m�z�... Kulland���m�z limon bile
Hatay’da kendi bahçemizde yeti�iyor…”

diyorlar. Mezecisinden  f�r�n ustas�na,
komisinden servis personeline kadar

tüm çal��anlar Hatay’dan gelmi�…
Çünkü diyor kuzen Tansel; “Bu
yiyeceklerin ikram� da maharet
iste. Örne�in biz çi� köftemize
et koymay�z, çünkü çi� köfteye

koyaca��n�z etin çok taze ve
hemen kullan�lmas� gerekir.

Onun için biz k�ymas�n� taba��n
kenar�nda, köftelerin yan�nda

sunar�z köfteler ete band�r�larak
yenir”  Yedi�im her �eyin içinde

mutlaka tahin vard�.. Kabak
tatl�s�nda bile... Tahin ve ceviz

olmazsa olmazlar�ndan, hemen hemen
tüm mezelerde bulunuyor..

Mekânda birbirinden nefis 18 ayr�
de�i�ik meze günlük yap�l�p her gün

servis ediliyor.. Hemen hemen
hepsinden tatt�m.. Baz�lar�n�

s�ralayabilirim, fakat gidip yemeniz
gerekiyor… Müthi� bir zevk… Muttebel,

Muhammara, Kmeybet, Tebbule,
�ahudi, Pasobi, Babagannuç

sayabildi�im benim favorilerim... Zahter
salata, Antakya’da yeti�en ye�il zeytin

salatas� Çökelek salatas� ve
saymakla bitmeyen

birbirinden nefis tatlar…
Etlere gelince, bir tek

Hatay Harbiye’de
�elalelerde

yiyebilece�iniz, ikinci
adres olarak da

Asi’de yiyebilece�iniz
çok özel bir tat, özel

soslu piliç �zgara. Püf
noktas�n� söylemiyor usta... Hak

veriyorum… “Meslek s�rr�” diyor.. Kaz
ba��, Harbiye �i�, Harbiye

kebap, Lahmi lö Varka,
Sini kebap sayabildi�im

birkaç çe�it daha
birçok çe�it ve müthi�

lezzet… Tatl�lar 2
adet... Fazla çe�it yok

ama iki tatl�da da çok
iddial�lar. “Genelde yedi�iniz

künefeler dondurulmu� olarak getirilir.
Fakat biz burada kendimiz yap�yoruz.
Tabii ki malzemeler Hatay’dan… Ama
her �eyini burada haz�rl�yoruz” diyorlar.

Kabak tatl�s� Hatay usulü, kireçte
yat�r�lm�� ve üstünde yine tahin…. Tek
handikap otopark bulunmay���… Fakat

çok merkezi bir yerde olu�u ula��m
kolayl��� sa�l�yor. Her türlü toplu ta��ma

araçlar�n�n geçti�i Kad�köy Çar��’n�n
içinde Bal�kç�lar soka��ndan girilince ilk

yol kesi�mesinde sol yoku�ta sa�da
Asi’yi görebiliyorsunuz… Bence

Kad�köyümüze çok yak��an bir mekân
ve de�i�ik bir mutfak kültürü güzel bir

zenginlik… Biraz eksikleri kalm��
yerle�me anlam�nda, bence bir an evvel
eksiklerini gidersinler.. Çünkü de�i�ik bir
lezzet isteyenlerin ikinci adresi olmaya

aday bir yer.. 
Ho� geldiniz diyor, 

lezzetli haftalar diliyorum…

Esma Bayraktar

Lezzete

Yolculuk

Antakya lezzetleri Kadıköy’de 1950’lerden bir demet
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● Mustafa SÜRMEL�

Di yar ba k�r’�n Çün gü� il -
çe sin de ba� la yan zor lu
ha yat mü ca de le sin de

azim, gay ret ve dü rüst çe ça l� �a -
rak ga lip gel di �i ni söy le yen
Mev lüt Ad� gü zel ha yat hi kâ ye -
si ni, fel se fe si ni, duy gu la r� n� Ga -
ze te Ka d� köy ile pay la� t�. Di le
ko lay ac� s�, tat l� s�, ya �an m�� l�k -
la r�y la 75 y�l l�k bir ömür. Ge çen
her gü nü, ay�, y� l� pek çok in san için ders ç� ka r� la cak an� -
lar la do lu. Akil adam Mev lüt Ad� gü zel ba� l� yor an lat -
ma ya: “Di yar ba k�r’�n Çün gü� il çe si de ni len üc ra bir ka -
sa ba da dün ya ya gel dim. �l ko ku lu bi tir dim ora da. Ba� ka
okul ol ma d� �� için 5 y�l oku la ara ver mek zo run da kal -
d�m. Bi zim ora da köy kurs la r� var d�. Sa nat, ha l� c� l�k, de -
mir ci lik, ma ran goz luk gi bi bö lüm le ri aç�l m�� t� ben de
okul dan ay r� ge çen 6. y�l da o kur sa ba� la d�m. Ora da kol -
tuk-ka ne pe gi bi �ey ler yap t�k. Y�l so nun da da Di yar ba -
k�r sa nat ens ti tü sü mü dü rüy le mil li e�i tim mü dü rü ser gi
aç� l� �� na gel di be nim yap t�k la r� m� gör dü ler
ve be �en di ler. ‘Da ha ön ce ça l�� t�n m�?’,
‘Ne den oku ma d�n?’ di ye ba na so ru -
lar sor du lar. Ben de on la ra, ‘Ba� ka
okul ol ma d� �� için oku ya ma d�m
ho cam.’ de dim. �b ra him Tat l� ses
di yor ya, ‘Ox ford var d� da biz mi
oku ma d�k!’ ay n� o �e kil de ce vap -

la d�m. ‘Gel se ni sa nat oku -
lu na gö tü re lim’ de di ler. Or -
ta oku la i� te o za man ba� la -
d�m. 18 ya �� m� dol dur ma ya
da 2 ay kal m�� t�. E�er dol -
mu� ol say d� oku ma hak k� -
m� da kay be di yor dum. �� te
böy le bir or tam da do �up,
bü yü me nin bi ze ver di �i bir
uk de ol du oku mak, oku la
git mek içi miz de.”

Mev lüt Ad� gü zel için bu olay dö nüm nok ta s�
olur. Bir ke re f�r sat eli ne geç mi� tir ar t�k ve dur mak
yok tur. Çün kü en ve rim li, is tek li ça ��n da okul suz
ge çen 5 y� l�n ek sik li �i ni, üzün tü sü nü de rin den ya �a -
m�� t�r. Da ha o y�l lar da dü �ün me ye, em pa ti kur ma ya
ba� lar. Ba� ka ço cuk lar da okul suz, e�i tim siz kal ma -
s�n is ter. “Biz den son ra ki le re na s�l bir �ey ler ya p� la -
bi lir? Ne ya p� la bi lir?” di ye dü �ün mek de onun için
bir gö rev olur ade ta. 

Ge lin ge ri ka la n� n� nok ta s� na, vir gü lü ne do kun -
ma dan ken di sin den din le ye lim: “Biz de

on dan son ra git tik Y�l d�z Tek nik Üni -
ver si te si’nde �n �a at Mü hen dis li �i

oku duk. Tür ki ye’de epey in �a at
i� le ri yap t�k. Ne re den bak sa n�z
bir çok dev let i� le ri, yap sat ko -
ope ra tif ler yap t�k. Ger çi e�i ti -
me gö re çok da ha faz la pa ra ka -

zan ma �an s�m var d� bu i�i ya pa -
rak. Ama e�i ti me yö ne lik na s�l bir

�ey ya pa r�m di ye hep dü �ü nü yor -
dum. Na s�l fay da l� ola bi le ce �i min he sa -

b� n� ya par d�m. Bir de i�in ba� ka bo yu tu da var.
�n san lar her hal de bel li bir ya �a ge lin ce bi raz
da ha duy gu la r� de �i �i yor, top lu ma fay da l� i� ler
yap ma y� dü �ü nü yor ve ben de böy le ce e�i tim
i�i ne gir dim. Anao kul, il ko kul, iki ta ne li se miz
var. Bi ri gü zel sa nat lar di �e ri bi li �im tek nik li -
se si, bir de mes lek yük se ko ku lu bi na m� z� yap -
t�k. Ad� gü zel E�i tim Vak f�’n� kur dum. Mes lek
yük se ko ku lu için va k�f kur mak ge re ki yor du.
Vak fa da bi na y� ba ��� la d�k. Ad� gü zel Üni ver -

si te si için de ça l�� ma la r� m�z sü rü yor. Za man ala cak
her hal de. E�i ti me fay da l� ol ma ya ça l�� t�k eli miz den
gel di �i ka da r�y la. �çim de ki o uk de yi bu �e kil de gi -
der me ye ça l� �� yo rum.” 

Ad� gü zel’i bir �ey çok üzü yor. Ne mi? Yurt d� -
�� na be yin gö çü. Bu nun ül ke için bü yük bir ka y�p ol -
du �u nu dü �ü nü yor. Bu ne den le dün ya stan dart la r�n -
da ö� re tim ka li te si ni Ad� gü zel E�i tim Ku rum la r� na
adap te et me ye ça l� �� yor. Bü yük oran da da bu nu ba -
�ar m��. An cak onun için he def, hep da ha iyi ye ula� -
mak m��. Uz man la r�y la ça l�� ma la r� na de vam edi yor
bu ko nu da. Ga ye si, genç le ri mi zin yurt d� �� na git mek
zo run da kal ma dan da en h�z l�, do� ru ve et ki li bi çim -
de bil gi ye, ula� ma s�. “Ne ya p�p, edip, be yin gö çü nü
ön le me li yiz.” di yor ko ca ç� nar. De dik ya ‘akil
adam’. O öy le di yor sa bo �u na de mi yor dur. Biz ce
bu na ku lak as mak ge rek.

● Mustafa SÜRMEL�
GEÇM�� dönem Kaymakamlarımızdan Kasım

Esen’in acı günü. 2005-2007 döneminde
Kadıköy’de görev yapan

Kaymakamlarımızdan Kasım Esen’in
babası Rasim Esen vefat etti. Rasim
Esen’in cenazesi memleketi olan

Bilecik’te defnedildi.  Kadıköy’de
yaptı�ı ba�arılı çalı�malarıyla
sevilen ve Rize’ye vali olarak
atanan Kasım Esen, buradan

merkez valisi olarak atanmı�tı.
Gazete Kadıköy ve Kadıköylüler
olarak, geride Kasım Esen gibi

ba�arılı bir devlet adamı bırakıp,
ahirete intikal eden Rasim Esen’e

Allah’tan rahmet; ba�ta Vali
Kasım Esen olmak üzere tüm

yakınlarına ba�sa�lı�ı diliyoruz. 

Ata �e hir Ka y�� da ��’nda ki 3 kat l� Li ons Ata evi,
geç ti �i miz haf ta tö ren le hiz me te aç�l d�. Çok
amaç l� kul la n�m alan la r� na sa hip olan Ata -

evi’nde mes le ki e�i tim ler ve ril me si, dü zen le ne cek kül -
tü rel et kin lik ler le de yö re hal k�n da ve e�i tim alan lar da
kent li lik bi lin ci nin ge li� ti ril me si he def le ni yor.

En faz la göç alan �e hir olan �s tan bul’un ye ni
yer le �im böl ge le riy le Ata �e hir �l çe si bu hiz me ti uy -
gu la mak için en uy gun yer ola rak be lir len di ve Ata -
�e hir Be le di ye si’nin da ha ön ce bu pro je ye uy gun
ça l�� ma la r� da gö zö nü ne al� na rak i� bir li �i ne gi dil di.
Ata �e hir Be le di ye si ile �s tan bul Ana do lu Ya ka s� Li -
ons Ku lüp le ri, k� sa bir sü re de bi na n�n tüm tef ri �i ni
ta mam la ya rak e�i tim mer ke zi ni hiz me te ha z�r ha le
ge tir di ler. Ata evi’nde; böl ge hal k� na mes le ki e�i ti -

min d� ��n da top lum sal e�i ti me kat k� sa� la ya cak pa -
nel le rin ve se mi ner le rin ya p� la ca �� 100 ki �i lik se -
mi ner sa lo nu, ser gi sa lon la r�, e�i ti me ge len ba yan -
la r�n ço cuk la r� n� b� ra ka bi le cek le ri oyun oda s� ve
ço cuk bah çe si de mev cut.

Pro je Yö ne ti ci si Ko mi te Ba� ka n� Ni hat �en,
eki biy le bir lik te ça l� ��p bu a�a ma ya ge tir dik le ri Li -

ons Ata evi’nin aç� l�� gü nün de he ye can l�y d�.
Aç� l�� kur de le si ni Ata �e hir Be le di ye Ba� ka n�
Ba at tal �l gez di ve Li ons Ana do lu Ya ka s� Fe -
de ras yon Ba� ka n� Ln. Le man Ta� k�n’�n bir lik -
te kes ti �i Ata evi’nin aç� l� ��, böl ge hal k� ve Li -
on la r�n ak� n� na u� ra d�. �k ram lar dan son ra tö -
ren ya p� lan kon fe rans sa lo nu nu nu h�n ca h�nç
dol du ran mi sa fir le re hi tap eden Be le di ye Ba� -
ka n� Bat tal �l gez di ko nu� ma s�n da “Ata �e hir’in
iki ay r� yü zü var. Çok lüks yer le �im le rin ha ri -
cin de bir oda da 8 ki �i ya tan ai le ler de mev cut.
Be le di ye miz ta bii ki yar d�m la r� na de vam edi -
yor an cak Li ons la r�n des te �i de bi ze des tek
ve re cek” de di.

Li ons 118 Y Ge nel Yö net me ni Le man
Ta� k�n da “Biz le rin gö re vi in sa na hiz met. Her
za man ye rel yö ne ti ci le rin ya n�n da y�z ve hiz -
met ve ri yo ruz” di ye ko nu� tu.
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8 �u bat ak �a m� Sü rey ya Ope ra s�’nda ‘Mi -
das’�n Ku lak la r�’ ope ra s� n�n prö mi ye ri ger çek -
le �e cek. Ya za r� da bes te ci si de Türk olan
eser, Ka d� köy’de sah ne le ne cek ilk Türk ope -

ra s� ol ma özel li �i ni ta �� yor…
Gün gör Dil men, esas iti ba ri ye ti yat ro met ni olan

Mi das üç le me si nin ilk ese ri ‘Mi das’�n Ku lak la r�’n�
1959’da ka le me al m��. Ese rin ilk kez sah ne len di �i
1960’ta bü yük sük se yap t� �� söy le ni yor. Dil men
eser le rin de ço �un luk la ef sa ne le ri, mi to lo jik ve ya fan -
tas tik hi kâ ye le ri ko nu alan bir ya zar. Mi das’�n Ku lak -
la r�’n� da, Frig mi to lo ji si ni ye ni bir yo rum la ka le me al -
m��. 

Mi das’�n Ku lak la r� ‘sa tir’ (yer gi)dir; sa tir ler Yu nan
mi to lo ji sin de ya r� in san, ya r� ke çi var l�k lar/cin ler dir.
Ese rin ba� ka rak ter le ri; Kral Mi das, Tan r� Apol lon,
Pan ve Ber ber ba ��. Oyun da da Pan esas iti ba riy le bir
sa tir ve cin dir. Pan, li te ra tür de ken di ne ge ni� bir yer
tut mu� ola cak ki; pa nik ke li me si de, pan flüt de bu
sa ti rik ya ra t�k tan tü re mi�. Pe ter Pan ka rak te ri nin de
ço cuk la r�n dün ya la r�n da önem li bir ye re sa hip ol du -
�u nu unut ma ya l�m.

Mi das’�n Ku lak la r�’nda çok in ce bir alay la, hal k�n
na s�l da ken di ya rat t� �� ima ja ta par ha le gel di �i ni iz -
li yo ruz. Hi kâ ye ye gö re Kral Mi das, Apol lon ta ra f�n -
dan e�ek ku lak la r� ile ce za lan d� r� l�r. Ön ce Mi das’�n
e�ek ku lak la r� alay ko nu su olur ken, son ra üs tün lük
sim ge si ha li ne ge lir. Dil men’in oyu nun so nun da Mi -
das’�n ku lak la r� n� nor ma le dön dür me siy le olay bü yük
bir üzün tü ya ra t�r ve Kral e�ek ku lak la r�y la bir lik te bir
çe �it ay r� ca l� �� n� da kay be der…

Mi das’�n Ku lak la r� ope ra ola rak 1966’da Fe rit Tü -
zün ta ra f�n dan bes te len mi�… �lk oy nan d� ��n dan be -
ri çok se vil mi� olan ese rin bes te ci si Tü zün, genç
ya� ta ölen mü zis yen ler den. Mi das’�n Ku lak la r�, son
de re ce ke yif li ve renk li mü zi �iy le ade ta ope ra ile mü -
zik li oyun ara s� bir ya p� ya sa hip. Mo zart ken di oyun -
la r� na “mü zik li oyun” de di �i ne gö re, bu ese re de pe -
kâ lâ ope ra ta d�n da mü zik li oyun di ye mez mi yiz?

Türk ope ra la r� n�n sa y� s� iki elin par mak la r� n� geç -
mez her hal de. Fe rit Tü zün’ün Mi das’�n Ku lak la r� ese -
ri de ilk Türk ope ra la r�n dan bi ri dir. Ne ya z�k ki Türk
eser le ri faz la oy nan ma mak ta ve ye ni le ri bes te len me -
mek te. Mi das gi bi renk li bir eser bi le uzun ara dan
son ra oy na n� yor. Ata türk, Cum hu ri yet dö ne mi mü zik
ça l�� ma la r�n da ope ra ala n�n da Türk ta ri hin den, mi to -
lo ji sin den, halk kül tü rün den ya rar la n� la rak bes te ler
ya p�l ma s� na ön cü ol mu�. O ha re ke tin iv me sin de bir
mik tar ope ra bes te len diy se de; son ra s�n da i� bek le -
nil di �i ka dar ile ri gi de me mi�. Ke� ke bu gün de ye ni
ope ra lar bes te le nip oy nan ma s� na ön ayak olun sa,
s�k s�k bes te ler si pa ri� edil se, ya r�� ma lar aç�l sa… Ta -
bi i as�l i� Tür ki ye’de tek ope ra sah ne le yen, da ha
do� ru su im kân lar ne de niy le tek sah ne le ye bi len ku -
rum olan Dev let Ope ra ve Ba le si’ne; do la y� s�y la Kül -
tür Ba kan l� ��’na dü �ü yor. Ço �u za man bir tek kon -
ser or ga ni zas yo nu na öy le büt çe ler ay r� l� yor ki; o tek
ge ce ye ay r� lan büt çe nin üç te bi riy le Türk ope ra re -
per tu va r� na bir eser ka zan d�r mak i� ten bi le de �il!

Ope ra n�n da, ge nel an la m�y la sa na t�n da; iki üç
sa at lik e� len ce den iba ret ol ma d� �� n�, yi ne Ata -
türk’ten bir anek tot la ak ta ra l�m. Os man l� �m pa ra tor -
lu �u dö ne min de Sof ya Ata �e mi li te ri olan Mus ta fa
Ke mal, Bul gar Ulu sal Ope ra s�’nda Bi zet’nin ün lü
Car men ope ra s� n� sey ret tik ten son ra, �öy le di yor;
“Bal kan Sa va ��’nda ye nik dü� me mi zin se be bi ni da -
ha iyi an l� yo rum. Ben bu adam la r� ço ban bi li yor dum.
Hal bu ki bak sa na ope ra la r� bi le var. Ope ra da oy na -
ya cak ses sa nat kâr la r�, mü zis yen le ri, de ko ra tör le ri,
hep si var. Hep si ye ti� mi�. Ope ra bi na s� da yap m�� -
lar…” Ga zi, Bal kan Sa va �� ye nil gi si nin ne den le ri ara -
s�n da ve uy gar top lum olu� tur ma da çok ses li mü zi -
�in öne mi ni gör mü� ve da ha o za man ço �u top lum -
bi lim ci yi �a ��r ta cak de rin le me si ne bir tes pit le bu nu
vur gu la m��.

As l ı  AY HAN
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Süreyya’da İlk
Türk Operas

�NTERNETE ad�m att���n�zda, dünyan�n
her taraf�ndan insanlar�n ortak oldu�u bir

a��n parças� olursunuz. �nternet, 1.6 milyar
ki�inin kulland��� devasa bir a�d�r, bu

nedenle “sanal dünya” olarak isimlendirilir.
250 milyon web sitesinin, milyarca sayfas�

ile gerçekten de benzeri olmayan bir
dünyad�r, her ya�tan insan�n yararlanaca��

bir kaynak ve ayn� zamanda ileti�im
arac�d�r.

Kad�köy �skelesine indi�inizde,
dünyan�n ve Türkiye’ nin bir çok

bölgesinden olmak üzere her ya�tan
ve her kültürden insana rastlamak

mümkün iken, �nternete girdi�inizde
kar��n�zdaki insan çe�itlili�ini

dü�ünürsek ve sanal bir ortamda
bulunuldu�unu da ilave edersek,

sanal güvenlik kavram�n�n anlat�m�na
iyi bir giri� yapm�� oluruz.

Sanal dünyada fiziken bulunmak
mümkün olmad���ndan, kendimizi,

bizi sembolize eden özel
bilgilerimizle temsil ederiz. Örnek
olarak, kendimize ait bir eposta
adresimiz, bize özgün kullan�c�

isimleri, nick name, �ifreler,
ülkemizde kullan�lan ve do�rulu�u
tart��mal� olan T.C. kimlik numaras�

gibi. Demek oluyor ki, bu bilgilerimizi
ele geçiren herhangi birisi, sanal dünyada

bizmi�iz gibi, bizim yerimize i�lemler
yapabilir. E�er yukar�da sayd�klar�m�za

ilaveten di�er bilgilerimiz de ba�kalar�n�n
eline geçerse, kendimizi sanal dünyada
klonlanm�� sayabiliriz. Sanal dünyada en

güvenilir yöntem, elektronik imza
kullanmakt�r, ancak tüm yasal alt yap�s�n�n

sa�lanm�� olmas�na ra�men, ülkemizde
yayg�nla�mam��t�r.

Bu bilgilerimiz ba�kalar�n�n eline geçince,
bizim yerimize, bankac�l�k i�lemleri, kamu

kurulu�lar�ndaki i�lemleri, eposta
kutular�m�zdaki i�lemleri, Facebook vs.
gibi üyesi oldu�umuz sitelerde bizmi�iz

gibi her �eyi yapabilirler. Hal böyle olunca,
her milletten 1.5 milyar �nternet

kullan�c�n�n tümünün güvenilir, dürüst,
ahlakl� olmas�n� beklememek gerekir.

Hatta, bu bilgilerin bir malm�� gibi,
kurulmu� bilgi borsalar�nda ticaretinin

yap�ld���n�, bunu i� edinmi�
profesyonellerin türedi�ini bilmemiz ve

önlemini almam�z gerekiyor. T�pk�
Kad�köy �skele meydan�nda her an bir
kapkaçç� ile kar��la�ma ihtimaline kar��

dikkatli ve tedbirli oldu�umuz gibi...
Mahrem say�lmas� gereken bu
bilgilerin mahremiyetine dikkat

etmenin yan�nda, bu bilgileri ele
geçirmeye çal��anlar�n oldu�unun

fark�nda olmam�z, bilgisayar ve
�nterneti kullan�rken güvenlik kurallar�n�

ö�renerek, uygulamam�z gerekiyor. 
Bilgi korsanlar�, bilgileri ele geçirmek
için birçok yöntemler kullan�yorlar.
Bireysel kullan�c�lar için en büyük

tehdit, casus programlard�r (spyware).
Casus programlar ülkemizde pek

tan�nmamaktad�r, virüs olarak
isimlendirilmektedir. Virüsler, bilgisayara

zarar vermek için sapk�n ki�ilerce yaz�l�rlar
ve kullan�c� taraf�ndan farkedilirler. Oysa

casus programlar, bilgi korsan�
profesyoneller taraf�ndan yaz�l�rlar,

amaçlar� kullan�c�n�n bilgilerini ele
geçirmektir ve bilgisayarda gizlenirler,

kullan�c� taraf�ndan farkedilmezler. Bilgiler,
korsan�n eline geçer, ne zaman ve nas�l

bir olay ya�ayaca��n�z bilemezsiniz.
Casus programlar, virüsler gibi kendilerini
yayma özelli�ine sahiptir. Eposta ekindeki
dosyalardan, USB bellek veya CD/DVD’
lerden, ziyaret edilen web sitelerinden,

k�r�k veya ücretsiz programlardan
bula�abilirler.

Casus programlardan korunmak için,
anspyware (anticasus) programlar
kullanmak ve bu konuda bilinçli
davranmak gerekiyor. Piyasada

antispyware  özelli�i ta��d���n� iddia eden,
hatta içlerinde yayg�n olarak  bilinen-
kullan�lan bir çok güvenlik program�,

kullan�c�y� aldatmaktad�r. Do�ru marka
seçmek için kullan�c�n�n ara�t�rma yaparak
karar vermesi gerekmektedir, çünkü casus
programlar�n gözle farkedilmesi mümkün

olmamaktad�r, kullan�c� her �eyini güvenlik
program�na emanet etmektedir. Güvenlik
programlar�n�n ücretsiz ve k�r�k olanlar�

asla kullan�lmamal�d�r.
Faruk Kekevi

TBD – Türkiye Bili�im Derne�i

BİLİŞİM GÜVENLİĞİ NEDİR, NEDEN GEREKLİDİR? CASUS PROGRAMLAR

1944 do�umlu 68 senelik
Kad�köylü olan

Bahçe�ehir Üniversitesi
Mimarl�k Fakültesi

Ö�retim Üyesi Prof. Dr.
Ayd�n Kunt'u kaybettik.

Kunt’un cenazesi
geçti�imiz günlerde
Erenköy Galippa�a

Camii’nden kald�r�larak
Heybeliada mezarl���na defnedildi. Cenazede

ailesi, dostlar�, ö�rencileri ve tüm sevenleri
hocalar�n� son yolculu�una u�urlad�lar.

Galatasaray Lisesi’nden mezun olan Ayd�n
Kunt, Güzel Sanatlar Akademisi Mimarl�k
Bölümüne kaydoldu ve 1971’de buradan
mezun oldu. Yüksek lisans�n� da burada

tamamlayan Kunt, Y�ld�z Teknik Üniversitesi’nde
ara�t�rma görevlisi olarak ba�layan hocal�k

hayat� içinde önce doçent sonra da profesör

oldu. Y�llarca Y�ld�z Teknik Üniversitesi Mimarl�k
Fakültesi’nde ders veren diploma projelerinde
jüri olan Kunt emekli olduktan sonra Yeditepe
ve Bahçe�ehir Üniversitelerinde çal��t�. Son

olarak Bahçe�ehir Üniversitesi ö�retim üyeli�ini
sürdüren Kunt, de�i�ik zamanlarda serbest

mimarl�k faaliyetlerinde bulundu. Ayn� zamanda
Galatasarayl� olan Kunt, Galatasarayl�lar Derne�i
üyesiydi. Ya�am�n� sürdürdü�ü Kad�köy’ü çok

seven Kunt, “Kavun Unutmadan” adl� kitab�nda
da yat�l� okudu�u Galatasaray Lisesi’ni, 50 y�l

öncesinin �stanbulunu ve Kad�köyünü anlatm��t�.
Kunt’un dostlar� da onun tam bir Moda a����
oldu�unu belirttiler. 68 y�ll�k Kad�köylü Ayd�n
Hoca’n�n güler yüzünü ve ho� sohbetini çok
özleyeceklerini söyleyen dostlar�, “Hocam�z�

kaybetti�imiz için çok üzgünüz, Allah’tan
rahmet yak�nlar�na ba� sa�l��� diliyoruz” diye

konu�tular. 

SER� �LANLAR 

Kadıköy Moda’da
güler yüzü ve tatlı

dili ile tanınan
Aydın Hoca

hayatını kaybetti…
Dostları, ailesi,
ö�rencileri onu

son yolculu�unda
yalnız bırakmadı…

Moda’nın çınarı
Aydın Hoca’yı

KAYBETTiK

Kas�m Esen’in baba ac�s�

Ata �e hir’de
Ata evi aç�l d�

�stanbul Anadolu Yakas� Lions
Kulüpleri ve Ata�ehir Belediyesi

i�birli�i ile hizmete giren Ataevi’nde
bölge halk�na e�itim verilecek.

Türkiye’nin
önemli

i�adamlarından
Mevlüt Adıgüzel

e�itim ve
ö�retime

yaptı�ı
katkılarla
adından

söz ettiriyor. 

Eği tim cid di bir iş tirEği tim cid di bir iş tirEği tim cid di bir iş tirEği tim cid di bir iş tirEği tim cid di bir iş tirEği tim cid di bir iş tir

Vali Kasım Esen 

Kad�köy Belediyesi Mali Hizmetler
Müdürlü�ü’nden 15.05.2009 tarihinde ald���m

1057468  sicil no’lu 961597 ve 961595
numaral� iki adet tahsilat makbuzunu kaybettim.

Hükümsüzdür.
�rfan YÜKSEL

Kad�köy Evlendirme Dairesine ait, Nikah salonu
kira bedeli olan 600 TL.de�erindeki 

H886544 no.lu 05/02/2012 tarihli makbuzum
kaybolmu�tur. Hükümsüzdür.

YÜCEL BALIM
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● Mustafa SÜRMEL�

Ka d� köy’ün ta ri hi ni, in san la r� -
n�, me kân la r� n� ya zan
Dr. Mü fid Ek dal,

“Bi zans Met ro po lü’nde
ilk Türk Kö yü” ad l�
ese rin de, gü nü müz de
Cerc le d’Ori ent ya ni
Bü yük Ku lüp ola -
rak bi li nen ku ru lu -

�un bah çe sin de bu -
lu nan bir kö�k ten

bah se der. Ha c� Be kir
Kö� kü de ni len bu önem li

eser ve bu lun du �u bah çe y�l -
lar ev vel Ha c� Be kir’in o� lu
Mu hid din Bey’e ait mi�. De niz
ta ra f�n da bir ka y�k ha ne, ka y�k -
ha ne nin üs tün de de se lam l�k bu -

lu nur mu� o y�l lar da. Dr. Ek dal,
Mu hid din Bey ile e�i Res ki Me -

lek Ha n�m’dan da bah se di yor.
Res ki Ha n�m’�n, Fe ner bah çe Ku lü -
bü’nün ku ru cu la r�n dan ol du �u, I.
Dün ya Sa va ��’nda Fu ka ra Per ver
Ce mi ye ti’nin ba� kan l� �� n� yap t� ��,
bir çok ga ze te ye rö por taj ver di �i, ha -
y�r i� le ri ne önem ver di �i de be lir ti li -

yor ki tap ta. Da ha son ra 1935 y� l�n da
Ha c� Be kir Kö� kü dö ne min me� hur tüc -

car la r�n dan Un cu Akif Bey’e sa t� l�r. �ki
y�l son ra ise Ce lal Ba yar’�n o� lu Re fii Bey

kö� kü sa t�n al�r. 
� VE CERC LE D’OR� ENT 

DÖ NE M� BA� LA DI
Ta ri hi kö� kün Cerc le d’Ori ent ya ni Bü yük

Ku lüp’e geç me si bu dö nem de ger çek le �ir.
Re fii Bey, kö� kü Bü yük Ku lüp’e ön ce ki -

ra ya ve rir son ra ku lü be dev re der. Ha c�
Be kir Kö� kü, o gün bu gün dür gü nü -
müz de Bü yük Ku lüp ola rak bi li nen
ku ru lu �un için de bu lu nu yor. Bü yük
Ku lüp’ün için de göz be be �i gi bi ba -
k� lan Ha c� Be kir Kö� kü; ta ri hi geç -
mi �i, için de ya �a yan in san la r�, ha t� -
ra la r�y la Ka d� köy’ün göz be be �i ola -

rak var l� �� n� sür dü  rü yor. 
� TÜR K� YE’N�N EN 

BÜ YÜK KU LÜP LE R�N DEN
1882 y� l�n da �n gi liz El çi si Sir Al fred

San di son ta ra f�n dan ba� la t� lan ça l�� ma lar son -
ra s�n da dip lo mat, yö ne ti ci ve i�adam la r�n dan

olu �an 30 ku ru cu üye nin sos yal amaç lar la kur -
duk la r� (CERC LE a`PE RA) ad l� ku lüp, 1884
y� l�n da (Cerc le d’Ori ent) ad� n� al d�.

19 Mart 1882 ta rih li Ku ru cu lar Top -
lan t� s�n da Ba ron De Hir seh feld ba� -

kan l� ��n da te �ek kül eden 9 ki �i lik
yö ne tim ku ru lu, 1884 y� l� na ka dar
top lan t� la r� n� muh te lif se fa ret ha -
ne ler de yap t�. Ay n� y�l Ab ra ham
Pa �a ta ra f�n dan mi mar Val lo ai -
ri’ye yap t� r� lan Be yo� lu’nda ki
bi na ya ge çil di. Bi na n�n tef ri �in -
de �n gi liz, Fran s�z ve Os man -
l�’ya ait ak se su var lar ve e� ya lar
kul la n�l d�.

1930 y� l�n da Ala iye li Mah -
mut Bey’in tek li fi üze ri ne top lan -

t� tu ta nak la r� Türk çe ve Fran s�z ca
ola rak dü zen len me ye ba� lan d�.

Cum hu ri ye tin ku ru lu �un dan
bu gü ne ka dar si ya si le -

rin ve bü rok rat la r�n,
ay r� ca bi lim, sa nat ve
i� dün ya s� n�n önem li
isim le ri nin ba� kan -
l�k yap t� �� ku lüp te
üye sa y� s� n�n 6
bi ne ula� t� �� be -
lir ti li yor. 

� BÜ YÜK
KU LÜP’TE 

SE Ç�M HE YE -
CA NI

130 y�l l�k kök lü
geç mi �i ve bir bi rin den
ün lü üye le riy le Tür ki ye’nin
en önem li si vil top lum ku ru lu� la r�n -
dan bi ri olan Bü yük Ku lüp’te
bugünlerde seçim heyecan�
ya�an�yor. Yak la ��k 6 bin
üye nin yer al d� �� Bü yük
Ku lüp ba� kan l�k se çim -
le ri Mart ay�n da ya p� -
la cak. Bü yük Ku lüp;
son se çim ler de 1344
oy ile ba� kan l�k kol tu -
�u na otu ran Du ran
Ak bu lut ta ra f�n dan yö -
ne ti li yor. Tür ki ye’nin
ta n�n m�� sa na yi ci le ri ara -
s�n da yer alan Du ran Ak bu -
lut, 16 y�l dan bu ya na Bü yük
Ku lüp Der ne �i’nde Yö ne tim Ku ru lu

Ba� kan l� �� gö re vin de bu lu nu yor. 
Bü yük Ku lüp’ün mev cut yö ne tim ku ru lu

da ün lü isim ler den olu �u yor: Emek li Or ge ne -
ral Çe vik Bir, Ha zi ne ve D�� Ti ca ret E. Müs te -
�a r� Tev fik Al t� nok, Doç. Dr. E. Ser ma ye Pi -
ya sa s� Ku ru lu Ba� ka n� Do �an Can s�z lar, Avu -
kat Meh met Se ren Dinç ler, Kim ya Mü hen di si
M. Me lih Ta vuk çu o� lu, Dok tor Dâ hi li ye ve
Gas tro ent Uz ma n� Mus ta fa �� can, Tu rizm ci ve
Otel ci Me tin Bay lav, Sa na yi ci, �h ra cat ç�, T�M
E.Ba� ka n� M. Okan O�uz, K� z� lay Es ki Ge nel
Ba� ka n� Yük sek Mü hen dis Ta lat Y�l maz, yö -
ne ti ci ve ay n� za man da Ga ze -
te Ka d� köy’ün kö �e ya -
zar la r�n dan �nal Ay -
d� no� lu da ku lü -
bün yö ne tim
ku ru lu üye le ri
ara s�n da.

17 - 23 �UBAT 2012YA �AM 11

�ngiliz Elçisi
Sir Alfred

Sandison’un 130
yıl önce kurdu�u

Cercle d’Orient yani
Büyük Kulüp, köklü
geçmi�i ve Türki-
ye’nin önde gelen

isimlerinin yer
aldı�ı üyeleriyle
saygın bir yere

sahip. 

Büyük Kulüp’ün günümüzde
Amerika’da Cosmos Club, The

Columbia University Club of New York,
Belçika’da �nternational  Club Chateau

Sainte-Anne, �ngiltere’de The
Lansdowne Club, Oxford and

Cambridge Club ile �spanya,
Fransa, Almanya, �talya gibi

Avrupa ülkelerinde 12
tane karde� kulübü

var. 
Kad�köy

Çiftehavuzlar’da
bulunan Kulüp;

mekânlar�,
hizmetleri, sosyal,
sportif ve kültürel

faaliyetleriyle
üyelerine hizmet

sunuyor. Aç�k ve kapal�
alana sahip restoran ve
barlar�, cafesi bulunan

Kulüpte bir de balo
salonu var. 700
metrekarelik bir

alan üzerinde
kurulu iskelesi,
yar� olimpik ve
ayn� zamanda

yaz ak�amlar�nda
kokteyl verilebilen

aç�k havuzu,
profesyonel

standartlarda tenis
oynanabilecek kortlar�,
ve bilardo salonuyla

üyeler için pek çok imkân
mevcut. 0-6 ya� için de çocuk

kulübünün yer ald��� kulübün Sa�l�k
Kulübü ise sauna, buhar odas� ve

jakuzisi, fitness salonu, kapal�
havuzuyla hizmet sunuyor. Yaz ve k��
mevsimine göre k�� bahçesi dü�ün,
davet, konser, balo ya da do�um

günleri gibi kutlamalarda aç�k veya
kapal� hale dönü�türülerek üyelerine

hizmet verebiliyor. 

FAALiYETLERi VE
MEKÂNLARIYLA 

GÖZDE BiR KULÜP

Kad�köy’de 130 y�ll�k tarih kokan
gözde mekân BÜYÜK KULÜP

Kadıköy’ün
gözbebe�i Hacı

Bekir Kö�kü’nün de
bahçesinde yer aldı�ı

Büyük Kulüp’te �u
sıralar seçim

heyecanı
ya�anıyor. 
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Ku ru lu �u nun 40. y� l� n� kut -
la yan Ka d� köy Ro tary Ku -
lü bü, y�l dö nü mü nün de an -

lam l� bir ba ��� yap t�. Ka d� köy Ro -
tary Ku lü bü, Ka d� köy Be le di ye -
si’ne en gel li va tan da� la r�n hiz me -
tin de kul la n�l mak 1 adet en gel li
tak si ile 5 akü lü san dal ye ba ��� la -
d�. 

Mo da De niz Ku lü bü’nde 40.
y� l� n� özel bir ge ce ile kut la yan
Ka d� köy Ro tary Ku lü bü’nün
Sos yal So rum lu luk Pro je si
kap sa m�n da al d� �� 1 adet
en gel li ara ba s� ve 5 adet
akü lü san dal ye, tö ren le
Ka d� köy Be le di ye Ba� -
ka n� Se la mi Öz türk’e
tes lim edil di. 

Ge ce ye Ka d� köy
Be le di ye Ba� ka n� Av.
Se le mi Öz türk, Ba� kan
Yar d�m c� s� Sü rey ya En -
sa ri, Be le di ye Mec lis
Ba� kan Ve ki li M. Nü vit
�ah l� o� lu, Kül tür Sos yal �� -
ler Mü dü rü Tü lin Er gü der ile
Ro tary Ku lü bü es ki ve ye ni üye -
le ri ka t�l d�. Tes lim tö re nin de bir ko -
nu� ma ya pan Ka d� köy Ro tary Ba� ka n�
Henryk Drow n� ak, yak la ��k 33 bin 500 do -
lar l�k bir pro je ile en gel li va tan da� la ra ���k tu ta cak bir hiz -
met ger çek le� tir dik le ri ni ve Ka d� köy lü Ro tary’ler ola rak
en gel li va tan da� la r� unut ma d�k la r� n� söy le di. 

Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz türk de en gel li
va tan da� la ra ya p� lan her tür lü hiz met ve des te �in ken di -
si ni faz la s�y la mut lu et ti �i ni ve on la ra ya p� lan yar d�m la -
r�n fark l� bir an lam ta �� d� �� n� söy le di. Ba� kan Öz türk �un -
la r� söy le di:

“Ül ke mi zin için de bu lun du �u
sü reç te böy le si ne an lam l�, böy le si -
ne gü zel bir sos yal pay la �� ma ko �a -
rak gel dim. Ro tary Ku lüp le ri; ku ru -
lu� fel se fe le rin de ol du �u gi bi in san -
la ra hiç bir kar �� l�k bek le me den,
ken di si ner ji le ri ile yar d�m c� ol ma -
ya ça l� �� yor. Bu gün de bi zim için
son de re ce önem li bir pro je ye des -
tek ve ri li yor. Se ne ler ön ce yurt d� �� -

na ç�k t� ��m da so kak ta en gel li le ri
gör dü �üm za man, ne ka dar

sa� l�k l� bir ne sil ol du �u mu -
zu dü �ün mü� tüm. Oy sa
yö ne ti ci ol duk tan son ra
bi zim en gel li sa y� m� z�n
on lar dan faz la ol du �u -
nu, ama so ka �a ç� ka ra -
ma d� �� m� z�, sos yal ha -
ya ta ka ta ma d� �� m� z�
ö� ren dim. �� te o gün -
den be ri en gel li va tan -
da� la r� m�z bi zim için ön -

ce lik li s� ra da ge li yor. Ka -
d� köy Be le di ye si bu yar -

d�m la 5. en gel li ara ba s� na sa -
hip olu yor. En gel li va tan da� la -

r� m�z tek bir te le fon la Be le di ye -
mi ze ula �� yor ve is te di �i gi bi en gel -

li araç la r� m�z dan üc ret siz fay da la na bi li -
yor. Ka d� köy Ro tary Ku lü bü’ne ve eme �i ge -

çen her ke se, hem Ka d� köy Be le di ye si,  hem de Ka d� -
köy’de ya �a yan tüm en gel li va tan da� la r� m�z ad� na te �ek -
kür edi yo rum.”

Ka d� köy Ro tary Ku lü bü, ay r� ca ga zi le ri mi zin kul la n� -
m� için TSK El Ele Vak f�’na da 12 adet akü lü ara ba he -
di ye et ti ler. Akü lü ara ba la r� Der nek Ba� ka n� Emek li
Tüm ge ne ral Sab ri De mi re zer tes lim al d�. Ge ce, slayt gös -
te ri si ve 40. y�l pas ta s� ik ra m� ile son bul du…

Ana do lu ya ka s� 118 Y Fe de ras yo nu’na ba� -
l� ku lüp ler den Ba� lar ba �� Li ons Ku lü bü
ile Türk Ja pon Li on Ku lüp le ri’nin or tak l� -

��y la in �a edi len Üs kü dar Küp lü ce Em ni yet Ma -
hal le si’nde ki Li ons �l kö� re tim Oku lu’nun 15 Li -
on Ku lü bü ta ra f�n dan re ha bi li te edi len
fen la bo ra tu va r� n�n aç� l� �� ya p�l d�.  

Oku lun bod rum ka t�n da, ha -
va lan d�r ma s� ol ma yan, ru tu bet li
bir s� n�f ta nem den do la y� bü tün
ak sam la r� pas lan m��, üni te le ri
bo zul mu�, ça l� �a maz du ru ma
gel mi� ve e�i tim ma ter yal le ri
ek sil mi� bir la bo ra tu var da uy -
gun suz  ko �ul la r�n da ders yap ma -
ya ça l� �an ö� ren ci le rin da ha iyi �art -
lar da e�i tim al ma s� ama c�y la yo la ç� kan
Ba� lar ba �� Li ons Ku lü bü, la bo ra tu va r�n üst kat -
lar da ay d�n l�k, fe rah, ha va lan d�r ma so ru nu ol ma -
yan bir s� n� fa ta ��n ma s� ve re ha bi li te edil me siy le
il gi li ça l�� ma la ra ba� la d�. Pro fes yo nel bir �ir ket le

an la� ma ya p�l d� ve la bo ra tu va r�n gaz, su, at�k su
ve elek ti rik te si sa t� dö �en di. S� n� f�n ba da na s� da
ya p�l d�. Son ola rak la bo ra tu va r�n ih ti ya c� olan is -
ke let mo de li, ka fa bo yun ke si ti, bu run ke si ti mo -
de li, kalp mo de li, be yin mo de li, böb rek ke si ti

mo de li, hay van hüc re si mo de li, kas sis te mi
ke si ti, pe ri yo dik cet vel lev ha s�, lenf do -

la ��m lev ha s�, in san da sis tem ler lev -
ha s�, am per met re, volt met re ve re os -
tra ol mak üze re 14 par ça l�k ma ter -
yal te min edi le rek la bo ra tu va r�n re -
ha bi li tas yo nu ta mam lan d�.

Aç� l�� ta ko nu �an Ba� lar ba �� Li -
ons Ku lü bü üye le ri, ö� ren ci le rin da -

ha sa� l�k l� bir or tam da ders ya p� yor
ol ma la r�n dan duy duk la r� mem nu ni ye ti

be lirt ti ler ve her za man e�i ti me des tek ça -
l�� ma la r� n�n de vam ede ce �i ni be lirt ti ler.

Oku lun ö� ren ci le ri ve ö� ret men le ri de Ba� -
lar ba �� Li ons Ku lü bü’ne hiz met le rin den do la y�
te �ek kür et ti ler. 

ENGELLiLER 
için anlamlı BAĞIŞ

Kadıköy Rotary Kulübü, 
40. kurulu� yıldönümünde

Kadıköy Belediyesi’ne 1 adet
engelli taksi ile 5 akülü

sandalye ba�ı�ladı.

Üsküdar’daki
Lions �lkö�retim

Okulu’nun 15 Lion
Kulübü tarafından

rehabilite edilen fen
laboratuvarının
açılı�ı yapıldı. 

Laboratuvarları yeniledilerLaboratuvarları yeniledilerLaboratuvarları yeniledilerLaboratuvarları yeniledilerLaboratuvarları yeniledilerLaboratuvarları yenilediler
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● Mustafa SÜRMEL�

Mar sel �l han’�n hep bir ha ya li var d�: Çok sev -
di �i te nis te en iyi yer le re gel mek gi bi… Ço -
cuk yü re �iy le Se mer kant’� ar ka s�n da b� ra -

k�p, çok sev di �i an ne si ni de ya n� na ala rak Tür ki -
ye’ye gel di y�l lar ön ce. Ç�k t� �� zor yol da efen di -

li �i, en te lek tü el li �i ve pro fes yo nel li �iy le he def -
le ri ne bi rer bi rer ula� t�. He nüz 25 ya ��n da, çok
genç ama her ha liy le ol gun bir tav r� var. �im -
di den ra hat l�k la söy le ye bi li riz ki, bir ak si lik
ol maz sa, �l han spo ru mu zun unu tul maz la r�
ara s�n da ki ye ri ni ala cak. Y�l lar ön ce da ha
kim se ta n� maz ken ken di siy le rö por taj ger -
çek le� ti ren Ga ze te Ka d� köy, y�l lar son ra
tek rar Mar sel’i ku lü bün de zi ya ret et ti. Mar -
sel yi ne ay n� Mar sel’di, efen di, dü rüst, ne
yap t� �� n� bi len… De �i �en ise ya �� n� ifa de
eden ra kam lar ve el de et ti �i ba �a r� la r�n sa y� -
s�n da ki ar t�� t�. Biz sor duk, o ce vap la d�. Ne
de ol sa O bi zim es ki bir dos tu muz du…

� On ca ba �a r� n� za ra� men spor da
ve özel ya �a m� n�z da ken di ha li niz -
de si niz. Na s�l ba �a r� yor su nuz?

Te nis ken di ni zi ve re rek ya pa -
bi le ce �i niz bi rey sel bir spor. Fut -
bol da ta k�m oyu nu var d�r ama

te nis te öy le de �il. Bir ya r�� ma -
ya ka t� l� yor sun her �ey bi ti yor.
Pu an da gi di yor her �ey gi di -
yor. O yüz den d� �a r� da faz la

ç�k m� yo rum. Cu mar te si-pa zar
ba z� gün ler ç�k ma d� ��m bi le olu yor.
� �n gil te re’de yap t� �� n�z maç la r� gu rur la ta kip
edi yo ruz. Siz bu nu ba �ar d� n�z, duy gu la r� n� z�
ala bi lir mi yiz?

�lk kez git ti �im tur nu va da ilk tur da kay bet tim
ta bi çok üzül düm. Üçün cü kez git ti �im de ina n� -
yor dum bir �ey ya pa ca �� ma ve yap t�m. Çok gu -
rur lan d�m. Hat ta NTV can l� ver di. Tür ki ye’de
bir çok ki �i be ni ta kip et ti.
� Si zin ka dar genç spor cu var m� or da?

�u an or ta la ma ya� 27. Ben ise da ha 25 ya ��n -
da y�m.
� He de fi ni zi bi zim le pay la ��r m� s� n�z ne dir? 

He def dün ya da ilk 50 te nis çi ara s� na gir mek.
Zor ama ta bi ha yal kur mak za rar l� de �il. Ben ha -
yal ku ru yo rum. Ya ni bel ki �am pi yon ol ma ya bi li -
rim ama çey rek fi nal de o ka dar uzak de �il. Tüm
ha yal le ri mi de ger çek le� tir di �i mi be lir te yim.
� Ha yal ku rup ger çek le� ti re me di �i niz ol du
mu?

Ha y�r, de di �im gi bi ço �u �e yi ger çek le� tir -
dim. 

� �n gi liz ler ve ya di �er ül ke te nis çi le ri nin yak la -
�� m� na s�l d�?

�u an da ço �u ki �i ta n� yor ar t�k. Ba z� in san lar
�a �� r� yor lar el de et ti �im ba �a r� la ra. Bek le mi yor -
lar d�. “Türk te nis çi  ba �a r� l� ola maz” di ye dü �ü -
nü yor lar d�. Ama �u an da al�� t� lar ve ben den de
ba �a r� bek li yor lar. Ba s�n dan yurt d� ��n da il gi gö -
rü yo rum son za man lar da.
� Her ke se rö por taj ve ri yor su nuz ya ni aç�k s� n�z.

Mec bu rum, za ten tur nu va lar da ba s�n top lan t� -
la r�n da fa lan ve ri yo rum.
� Çok ün lü de ol sa n�z gö rü �ür mü sü nüz yi ne ba s�n la?

Bo� za man la ala ka l�. Za man olur sa ta bi rö por -
taj ve ri rim. Za ten ilk Ga ze te Ka d� köy’de ha be rim
ç�k m�� t� y�l lar ön ce. 
� Gü nü nüz na s�l ge çi yor?

Gü nüm çok ba sit ge çi yor as l�n da. Sa bah
06.30’da kal k� yo rum kah val t� edi yo rum.
08.30’da bu ra da (Ye �il yurt kort la r�) an tren ma na
ba� l� yo ruz. Ö� le ne ka dar sü rü yor. Son ra ye mek,
ki tap ve ga ze te oku ma. Bo� ol du �um da da �im di
ol du �u gi bi rö por taj ve ri yo rum. 16.00-17.00 ara -
s� kon dis yon ça l�� ma s� ya p� yo rum.
� Ya �� n�z genç k�z ar ka da �� n�z yok mu?

K�z ar ka da� var ama te nis te ba �a r� bel li bir
stra te ji ge rek ti rir. Za ten te nis ya �an t�m bit tik ten
son ra her �e yi ya pa bi li rim ra hat ra hat.
� Ne tür ki tap lar il gi ni zi çe ki yor? 

Ge nel de oto bi yog ra fi oku yo rum. Psi ko lo jik
bir ki tap oku dum en son.
� Kaç dil bi li yor su nuz?

3 dil bi li yo rum. Ge nel lik le Türk çe ki tap lar
oku yo rum.
� E�i ti min ha ya t� n�z da ki ye ri ne dir?

Ben ce her kes için çok önem li oku mak. �yi bir
spor cu ola maz. Mut la ka e�i tim �art. Sa de ce te nis -
te de mi yo rum tüm dal lar için ge rek li. He de fim
olim pi yat lar, 2012 olim pi yat la r�. Olim pi yat lar 4
y�l da bir ya p� l� yor. �ans ya ka la mak zo run da y�m.
Bir de 2016’da Bre zil ya’da ikin ci �an s�m var. O
�an s� iyi bir �e kil de de �er len dir mek is ti yo rum.
� Bay ra �� m� z� her ye re gö tü re cek si niz ya ni?

Evet. Bay ra �� m� z� dün ya n�n her ye ri ne gö tü -
re ce �im.
� Eki bi niz na s�l?

Eki bi miz, ku lüp her �ey iyi. �s tan bul’da ya �� -
yo rum gü zel bir �e hir. Ula ��m da ra hat olu yor. �s -
tan bul tam mer kez bu da ra hat l�k sa� l� yor.
� Ku lüp na s�l pe ki?

Çok gü zel bir ku lüp ger çek ten. Kort lar çok.
Ba na  her ke sin des te �i var. An tre nör da hil her
im kân sa� la n� yor an tren man için.
� Na s�l ol du bu ra ya gel me niz?

Taçs por’dan ay r�l d�k tan son ra tek lif ler den en
iyi si Ye �il yurt Ku lü bü’ydü. Ben de ka bul et tim
he men.
� Pe ki ile ri de  yö ne ti ci lik, an tre nör lük gi bi dü -
�ün ce niz var m�?

Ta bi, bir ku lüp te ko or di na tör an tre nör ola rak
te nis te de vam et mek is ti yo rum. Türk te ni si nin ba -
�� na an tre nör ola rak geçmek hedefim.
� Siz ce Tür ki ye’de te ni sin ge li� me si için ne ler
ya p�l ma l�?

Ya ni �u an da bir ad�m at�l d� ya va� ya va� yük -
se li yor te nis Tür ki ye’de. Ama te ni se i� ola rak ba -
k�l ma l�. Bir de pa ra ge rek ti ren bir spor. Ama Tür -
ki ye’de iyi �art lar var . Be nim için bü tün im kân -
la r� sa� l� yor lar ve her za man ya n�m da lar, te �ek -
kür edi yo rum. Her �e yim le yak�ndan il gi le ni yor -
lar.
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Deplasmanlı Aroma Bayanlar
Bölgesel Ligi J grubu maçında

KONE Kadıköy Gençlik, güçlü rakibi
Altınyurt’u 3-0 yendi. Maça Zeynep,
Bengin, Bü�ra, �eyma, Benil, I�ınsu

altısıyla ba�layan KGSK, Liberolar
Fulya ve Gültay'ın da mücadeleci
oyunlarıyla setleri 25/23-25/22 ve

25/17 kazanarak gurubunda ilk 

2 sırayı garantiledi. Maçtan sonra
KGSK Ba� antrenörü Can
Çavu�o�lu, “3-0 gibi net bir
skorla kazandı�ımız için çok
mutluyum. Rakibimiz bu maça
çok iyi hazırlanmı�, biz taktik
de�i�ikliklerle ve gerekli
hamlelerle durdurmayı bildik”
diye konu�tu.

Tenis’te Türkiye’ye ilkleri ya�atmaya devam eden ‘Raketin Kralı’
Marsel, ‘Beni ilk haber yapan Gazete Kadıköy’dü’ dedi�i gazetemize
özel açıklamalarda bulundu. Yıllar sonra tekrar Marsel’i çok sevdi�i

kortlarda ziyaret ettik ve samimi bir sohbet gerçekle�tirdik.

MARSEL �lhan 1987 y�l�nda Özbekistan'�n
Semerkant kentinde do�du. Tenise 1993 y�l�nda
Semerkant Tenis Kulübü’nde ba�lad�. 2004 y�l�na
kadar burada tenis oynad�. 2004 y�l� ba�lar�nda

annesiyle birlikte Türkiye'ye yerle�ti. Marsel ayn� y�l
Kad�köy’deki Taç Spor Kulübü’nde çal��malar�n�

sürdürdü. 2005’te Türkiye'de oynad��� ilk ITF
turnuvas�nda teklerde �ampiyon ve çiftlerde de
Çeyrek Final oynad�. Burada �imdiki Koçu Can

Uner ile çal��maya ba�lad�. 2006’da Türkiye
Cumhuriyeti vatanda�� oldu. Kat�ld��� ilk Türkiye

Tenis Ligi’nde namaglup oynama ba�ar�s� gösterdi.
Hemen ard�ndan TED Kulübü’nde düzenlenen

�stanbul Büyük�ehir Belediyesi Büyükler
Turnuvas�’nda �ampiyon oldu. 2007 y�l� baslar�nda

Türkiye 3 Numara ve ATP 1375 Numara olarak
ba�layan Marsel için sezon öncesinde yap�lan

planlamada oynayaca�� turnuvalar sonucunda ilk
yakla��k ilk 900, ikinci y�l ilk 600 ve üçüncü y�l ilk
400 hedefi konulmu�tu. Marsel için çok önemli
konulardan biri de Davis Cup Tak�m�na kat�larak

ülkemizi temsil etmesi oldu. 
Marsel �lhan Türkiye s�ralamas�nda da 1 numara

oldu. 2008’de Türk tenisinde ilklere imza att�.
Wimbledon ve U.S Open Grand slamlerinin tekler
eleme tablosunda oynama hakini elde eden ilk ve

tek Türk tenisçisi oldu. 2009 y�l�nda Marsel`in 1
numara olarak oynad��� Tenis A Milli Tak�m� Davis

Cup`ta; Marsel`in 5 maç�n� da kazand��� grup
maçlar� sonunda 2000 y�l�ndan sonra Yunanistan

ve Lüksemburg gibi tak�mlar� ma�lup ederek bir
üst grup olan Euro-Afrika 2 grubuna yükseldi.

Marsel o y�l Akdeniz oyunlar�nda gümü� madalya
alarak Türk tenis tarihinde bir ilke daha imza att�.

Amerika Aç�k Tenis Turnuvas�’nda 4 maç
kazanarak 2. tura ç�kt� ve yine bir ilke imza att�.
Marsel, 2008 y�l�nda Ye�ilyurt Spor Kulübü'ne

transfer oldu ve halen sporculuk hayat�n� Ye�ilyurt
Kulübü’nde sürdürüyor. Ülkemizde tarihte ilk 500
içine giren bir erkek tenisçi olmad���n� göz önünde

bulundurursak, Marsel`in �u ana kadarki
ba�ar�lar�n�n ne kadar önemli oldu�unu biraz daha

anlayabiliriz. Marsel, ATP s�ralamas�nda ilk 100
içine giren ilk ve tek tenisçimiz. Hedef ise Dünyada

ilk 50’ye girmek.

SEMERKANT’TA DOĞDU TÜRKİYE’DE YETİŞTİ, DÜNYA TANIYOR

Genç gi ri �im ci Gök han Tan r� ver di mad di-
ma ne vi bi rey sel tüm im kân la r� n� zor la ya rak
ç� kar d� �� on li ne der giy le hem sos yal hem de

spor tif bir ko nu ya dik kat çe ki yor.  E�i Gül çin Er -
di� ile ka fa ka fa ya ve re rek ai le da ya n�� ma s�y la
kur duk la r� ve k� sa sü re son ra özel lik le ulus la ra ra s�
te nis ca mi as�n da ad�n dan çok söz et ti re ce �i ne
inan d� �� m�z on li ne der giy le tüm te nis olay la r�n dan
ha ber dar ola bi lir si niz. Ye ni y�l ile bir lik te ha ya ta
ge çen Exc lu si ve Ten nis ad l� e-der gi ye te nis ca mi -
as� n�n ün lü isim le ri de ya z� la r� ve fi kir le riy le des -
tek ve ri yor. 

�  BU F� K�R NA SIL DO� DU?
Gök han Tan ri ver di’nin böy le si ne emek ve viz yon

ge rek ti ren bir ça l�� ma ya yo �un la� ma s� n�n ne de ni, çok
sev di �i e�i Gül çin Er di�’in bir te nis spor cu su ol ma s�.
Gül çin Er di�, en gel li ol ma s� na ra� men ba �a r� l� bir te -
nis oyun cu su. Bu özel der gi yi Gök han Tan r� ver di’den
din le ye lim: “Ta mam, ‘Te ni si an la d�k da bu ba ��n da ki
Exc lu si ve de ne yin ne si olu yor?’ de ni yor ço �u za -
man… As l�n da o ke li me Tür ki ye’de bir il ki tem sil
edi yor. Özel li �i, ay r� ca l� �� ise en gel li bi rey le ri ad res
gös te re rek dik kat çek me si… Ya �a m�n bir çok ye rin de
ol du �u gi bi bu spor da da ‘Biz de va r�z’ di ye rek, ha ya -
t�n mo no ton lu �un dan kur ta r�p, ye ni renk le ri, tat la r�,
he ye can la r� ya �a ta bil mek… Ya ni i�in ana te ma s�; en -
gel le rin kal d� r�l ma s�… Exc lu si ve Ten nis; te nis dün ya -
s�n dan olup, ufo gö ren ma sum köy lü nün �a� k�n l� �� k� -
va m�n da d�r as l�n da. Ya ni ül ke miz de ge li� mek te olan
ve ço �u mu zun bi ha ber ol du �u te ker lek li san dal ye te -
ni si nin ya y�l ma s�n da, du yu rul ma s�n da bir par ke ta ��,
bir te nis kor tu, ya� mur lu ha va dan son ra do �an gök ku -
�a �� n�n se ki zin ci ren gi ni te li �in de... Öy le ki ha ya ta
ad�m ata l� da ha ye ni ce ol ma s� na ra� men top la d� �� tep -
ki ler ve gör dü �ü il gi bu nu ka n�t lar ca s� na her ge çen

gün bü yü yor. Exc lu si ve Ten nis’ te te nis le il gi li ak l� n� -
za ne ge lir se, sa� l�k tan-kon dis yo na, psi ko lo ji den-
fark l� ba k�� aç� la r� na ka dar ge ni� bir yel pa ze su nu lu -
yor oku yu cu ya. Bun la r� su nar ken de en gel li-en gel siz
ay�rt et me den bi rey le rin as l�n da en gel le ri ni na s�l kal -
d� ra bi le cek le ri ni ve spo ra bir yer ler den na s�l
ba� la ya bi li rim? dü �ün ce si nin
zi hin ler de k� v�l c�m lan ma s� n�
sa� la ya cak. En gel le ri kal d�r -
mak için bir en gel yok bi zim
için.” 

�  TE KER LEK L�
SAN DAL YE TE N� S� NE

D�K KAT ÇE KE CEK
Gök han Tan r� ver di, Te ker lek -

li San dal ye Te ni si’nin Tür ki ye’de
ye ni ol ma s�n dan do la y� ta n� t� ma
ih ti ya c� ol du �u nu vur gu lu yor ve bu
spo run sa de ce elit ke si me özel bir
ak ti vi te ol ma d� �� n� be lir ti yor. Exc lu -
si ve Ten nis’in top lu mun bu ko nu da
bi linç len me si gi bi bir mis yo nu nun ol -
du �u nu ifa de edi yor.

“Bi zim ça ba m�z, Av ru pa da bu ka -
dar önem li olan bir spor da l� n�n Tür ki -
ye’de ge ri kal ma s� n� üzün tüy le iz le mek -
le be ra ber, da ha evin den ç�k ma m�� en gel li kar de� le ri -
mi zin de ol du �u nu bi li yo ruz. Bi zim tek ama c� m�z,
ken di çev re le rin de en gel li bi rey le rin elin den tu tul ma -
s� ve on la r�n spor la bir �e kil de ta n�� t� r�l ma s� n�n sa� -
lan ma s�. Bu ko nu da ge rek biz, ge rek se bir lik te ça l�� t� -
�� m�z te nis ho ca la r� m�z ile en gel li ar ka da� la r� m� za te -
nis ko nu sun da eli miz den gel di �in ce des tek ol ma ya ve
on la ra üc ret siz ders ver me ye ça l�� t�k, ça l� �� yo ruz. �z -
mir, An ka ra, �z mit, Er zu rum  ve �s tan bul’da birçok

de �er li ho ca la r� m�z sa ye sin de bu an lam l� ve öz ve ri li
ça l�� ma la r�n ya p�l d� �� n� bü yük bir mut lu luk la söy le -
ye bi li riz” di yen Gök han Tan r� ver di, k� sa za man son ra
bü yük mut lu luk la sür dür dük le ri bir ça l�� ma y� da top -

lum la pay la �a cak la r� n� söy le di.
�  SON TEK NO LO J�
YA YIN CI LIK ÖR NE ��

“QR Co de” uy gu la ma s�y la
son tek no lo ji nin kul la n�l d� ��
der gi yi cep te le fo nun dan da
oku mak müm kün. Tek yap -
ma n�z ge re ken, te le fo nu nuz -
la gör mü� ol du �u nuz kar ma -
��k gör se li ta ra mak. Böy le ce
Bi rey sel En gel li Spor cu
Ka te go ri si’nde de ilk ol ma
özel li �i ne sa hip e-der gi’yi
oku ya bi lir si niz. Genç gi -
ri �im ci Gök han Tan r� ver -
di’nin öz gün ve son tek -
no lo ji ya y�n c� l�k ça l�� -
ma la r� olan in ter net si -
te si ve Exc lu si ve Ten -
nis Der gi si sa ye sin de

Tür ki ye’de ve Dün ya da ki önem li te nis
ha ber le ri ni, can l� maç skor la r�n� ve tur nu va la r� ta kip
ede bi le cek si niz. 

Gök han Tan r� ver di, an cak pro fes yo nel bir ekip le
ya p� la bi le cek bü yük emek ge rek ti ren ça l�� ma y� tek
ba �� na ger çek le� ti ri yor ve “Bu nun bir sos yal ve spor -
tif ama c� var. O da Tür ki ye Te ker lek li San dal ye Te ni -
si ni ta n�t mak. Bi rey sel En gel li Spor cu Ka te go rin de
“Dün ya’n�n ilk ve tek” On li ne Te nis Der gi si ol du �u -
muz dan do la y� onur du yu yo rum. Sos yal ve spor tif
ama c� olan on li ne ha ber por ta l� y�z” de di.

ExclusiveTennis ho� geldin
ENGELS�Z B�R HAYATA…

BEKLEYİN MARSEL GELİYOR!..
� Hedefim 2012 Olimpiyatları, ekibimle hazırım.
Bayra�ımızı dünyanın her yerine götürece�im.

� Yurt dı�ında maç yaparken gururlanıyorum.

� Dünyada en genç sporculardan biriyim. Hayal
kurmak zararlı de�il, hedefim Dünyada ilk 50.
Tüm hayallerimi de gerçekle�tirdi�imi
belirteyim.

� Türk tenisçi, ba�arılı olamaz”
diyorlardı. Bu dü�ünceyi
yıktım. �imdi tenis camiası
beni tanıyor.

� Kendimi hep
profesyonel sporcu
gibi gördüm.

� Çocukken i�e
gider gibi
antrenmana
gittim ve �imdi
kar�ılı�ını
alıyorum.

� Tenis benim
i�im. Günüm tenisle geçiyor. Hafta
sonları da dı�arı çıkmadı�ım oluyor.

� Tenis çok zor. Kendini vermezsen
bir maçta i�in biter. Seni kurtaracak
takım arkada�ın bile yoktur. 

� Kız
arkada�ım var ama 

teniste ba�arı, strateji gerektirir.
Ya�antıma dikkat etmeliyim.

� Basınla ileti�ime hep açık oldum.
Dı� basından çok ilgi var.

� 3 dil biliyorum. Kitap ve gazete elimden
dü�mez. Otobiyografiler ve psikoloji kitapları
ilgimi çekiyor. Herkes okumalı, e�itim �art. 

T.C.                                                     
KADIKÖY BELED�YES�

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

Konferans                                               
K���SEL DÖNÜ�ÜM 

Fırat Çakır
25 �ubat Cumartesi 16.30–18.30

Günümüzün en büyük gerçeklerinden biri her geçen gün ilerlemekte olan geli�ime ayak
uydurabilmektir. Tüm dünya gerek teknoloji gerekse bireysel geli�ime yönelik öyle sistemler

geli�tirmekte ki vay bunlar�n gerisinde kalanlar�n haline!
�nsanlar�n kendilerine bir rehber aray���nda oldu�u bu dönemde yap�lan yanl��lar ve çe�itli

umut tacirlerinin insanlar�n umutlar�n� yok etti�i de zaman�m�z�n gerçeklerindendir.

Gerçekte ki�isel geli�im nedir?
Ki�isel geli�imin önündeki en büyük engeller nelerdir?

Bir insanda de�i�im nasıl ba�lar?
De�i�imin farkında olmak nedir?

Anda mutlu olabilmenin yolları nelerdir?
�nsan gelece�ini en güzel �ekliyle nasıl hazırlar?

O kadar çok dünde ve yar�nda ya��yoruz ki bu günümüzü asla ya�ayam�yoruz. 
Sizde bu gününün fark�nda ya�amak ve kendinize en güzel gelece�i haz�rlamak istiyorsan�z

"Ki�isel dönü�üm" konferans�m�za bekliyoruz.

NOT: Konferans salonumuz 60 ki�ilik olup, koltuklarımız numaralanmı�tır. 
Yer numarası fi�lerinizi en erken konferans zamanından 1 saat önce alabilirsiniz.

ADRES / YER : T.C. KADIKÖY BELED�YES� 19 MAYIS KÜLTÜR MERKEZ�
Bayar Caddesi Yeniyol Sokak No:10 KOZYATA�I

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

www.19mayis.gen.tr

ALTINYURT, KGSK’YA BOYUN E�D�
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●  Gökçe UYGUN

Hay dar pa �a Ga r�'n�n yük sek h�z l� tren pro -
je si kap sa m�n da Ana do lu’dan Hay dar pa -
�a Ga r�’na ya p� lan tren se fer le ri nin kal d� -

r�l ma s� n� ve gar bi na s� na yö ne lik plan la ra yö ne lik
tep ki ler ar ta rak sü rü yor. ABD'den dün ya ya ya y� -
lan Oc cupy Wall Stre et (Wall Stre et'i i� gal et) ha -
re ke ti nin ben ze ri, �s tan bul’da Hay dar pa �a Ga -
r�'n�n ka pa t�l ma ma s� için 5 �u bat Pa zar gü nü ya -
p�l m�� t�. Sos yal med ya üze rin den “OC CUPY
HAY DAR PA SA!” (Hay dar pa �a’y� i� gal et) slo -
ga n�y la ör güt le nen ler, her pa zar bu ra da ey lem ya -
pa cak la r� n� aç�k la ya rak, Hay dar pa �a'ya sa hip ç� -
kan her ke si de ey le me da vet et mi� ti. Bu ça� r� ya
ku lak ve ren ler ç�k t� ve Hay dar pa �a'da 12 �u bat
Pa zar gü nü 2. ey lem ger çek le� ti ril di. Bir le �ik Ta -
�� ma c� lar Sen di ka s� (BTS) 1 No'lu �u be, Hal kev -
le ri ve Halk la r�n De mok ra tik Kon gre si (HDK)
Ka d� köy Mec li si üye le ri nin ka t�l d� �� ey lem, ö� le
va kit Hay dar pa �a'n�n de ni ze ba kan mer di ven le -
rin de ba� la d�.
� KIR MI ZI BA VUL, HA LAY, HO RON...

Grup ad� na ba s�n aç�k la ma s� ya p�l maz dan
ev vel, ga r�n mer di ven le ri ne Ana do lu'dan �s -
tan bul'a, Hay dar pa �a'ya tren le göç eden le ri
sim ge le yen k�r m� z� bir ba vul ko nul du ve Nâ -
z�m Hik met'in “Hay dar pa �a ga r�n da/1941 ba -
ha r�n da...”di ye ba� la yan “Mem le ke tim den �n -
san Man za ra la r�” �ii ri okun du. Da ha son ra �s -
l�k lar, tür kü ler, ha lay lar, ho ron lar ile Hay dar -
pa �a'n�n hal ka ka pa t�l ma s� pro tes to edil di. Ey -
lem de s�k s�k “Hay dar pa �a hal k�n d�r sa t� la -
maz!”, “Hay dar pa �a ta rih tir, bu ta rih bi zim”,
“Ula ��m hak t�r sa t� la maz”, “Ula ��m hak k� m�z
en gel le ne mez” slo gan la r� at�l d�, Fran sa Ma ca -
ris tan ve Al man ya’da ki ta ri hi gar la r�n fo to� -
raf la r� ta ��n d�. Ey lem de ko nu �an BTS 1 No'lu

�u be Ba� ka n� Ha san Bek ta�, “1 �u bat
2012'den iti ba ren �e hir le ra ra s� tren le re ka pa t� -
lan Hay dar pa �a'n�n tren ler den ve yol cu lar dan
ar�n d� r�l m�� �ek li ne ka mu oyu al�� t� r�l mak is te -
ni yor. Bu oyu na gel me ye ce �iz, Hay dar pa -
�a'n�n ya� ma lan ma s� na izin ver me ye ce �iz”
de di. Bek ta�, in ter net te ör güt le ne rek Hay dar -
pa �a ey lem le ri ni ba� la tan gru ba Hay dar pa �a
Da ya n�� ma s� ola rak des tek ver dik le ri ni be lir te -
rek, her ke si her pa zar ya p� la cak olan “Hay dar -
pa �a için nö bet te yiz” ey le mi ne ça ��r d�. Bek ta�,
ay r� ca gar da 7 Mart Çar �am ba ak �a m� bü yük
bir et kin lik dü zen le ye cek le ri ni de aç�k la d�.
Da ha son ra grup ad� na ba s�n aç�k la ma s� ya pan
Hal kev le ri üye si Ez gi Öz de mir, 104 y�l ön ce
fa ali ye te ge çen �s tan bul'un ka p� s� Hay dar pa -
�a’n�n bir kaç ay için de ka p� la r� n� hal ka ta ma -
m�y la ka pa ta ca �� n� an�m sa ta rak, “Hay dar pa -
�a’da ve Ka d� köy’de ya p� la cak lar üze rin de y�l -
lar ca bu kent te ya �a yan in san lar ola rak söz
hak k� m�z var. �s tan bul için ya p� lan pro je le rin
mas ra f� biz ler den ç� ka r� l� yor sa Ba� ba kan da,
Be le di ye Ba� ka n� da, ba kan lar da bi ze sor ma -
dan hiç bir de �i �ik lik ya pa maz. Hay dar pa �a
pat ron la r�n ve ran t�n de �il hal k�n kul la n� m� na
aç�k ol ma l� d�r” di ye ko nu� tu.

KADIKÖY Belediyesi Kentsel Arama
Kurtarma Tak�m� (BAK-Kad�köy) art�k

internette. BAK Kad�köy'ün
www.bak.kadikoy.bel.tr adresli

web sitesi aç�ld�. Sitedeki
“Hakk�m�zda” ba�l�kl� bölümde,

2005 y�l�nda çe�itli e�itimler
sonucunda 30 kurum personelinin
seçimiyle kurulan BAK-Kad�köy

hakk�nda bilgilere yer veriliyor. Sitede,
BAK-Kad�köy hakk�nda medyada ç�kan

haberler, faaliyet raporlar�, operasyonlar,
e�itimler, videolar, foto�raflar ve duyurular�n

oldu�u bölümler yer al�yor.
� E��T�M DE VER�YORLAR

BAK-Kad�köy, do�al ya da insan kaynakl�
afetler öncesinde toplumu bilgilendirmek,
bu bilincin toplumun geneline yay�lmas�n�
sa�lamak ve afet s�ras�nda ve sonras�nda
yard�ma ihtiyac� olan herkese h�zl� ve etkin
bir biçimde gönüllülük ilkesiyle profesyonel
destek sunmak ilkeleriyle hizmet sunuyor.

BAK-Kad�köy e�itmenleri, bir yandan
sürekli yenilikleri takip ederek, kendilerini

geli�tirirken, öte yandan ba�ta Kad�köy halk�
olmak üzere tüm �stanbul'da afet
bilinçlendirme e�itimleri veriyor.

Hay dar pa şa’yı iş gal et ti ler!Hay dar pa şa’yı iş gal et ti ler!Hay dar pa şa’yı iş gal et ti ler!Hay dar pa şa’yı iş gal et ti ler!Hay dar pa şa’yı iş gal et ti ler!Hay dar pa şa’yı iş gal et ti ler!

Haydarpa�a’ya
sahip çıkanlar

artık her pazar
günü saat

13.00’te gar
merdivenlerinde

bulu�uyor. 
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