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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

www.belderestaurant.com

Sevgi nasıl bulunur

KADIKÖYLÜ müzik insanı Murat Ercan’ın ilk
albümü Uzun Hikâye, içinden geldi�i gibi

çalıp söylenmi�, yüzde yüz organik akorların,
katkı maddesi içermeyen sözlere e�lik etti�i

�arkılardan olu�uyor. Ercan, “Kadıköy,
memlekette az bulunan ilçelerden biri...

Gösteri�i sevmeyen tevazu sahibi insanlar
ço�unluktadır burada. Uzun Hikâye, bence

Kadıköylü bir albümdür...” diyor. � 7’de

KADIKÖY Belediyesi Engelli
Merkezi’nin yayınladı�ı
“Engelli El Kitabı” için

Kadıköylülere ithafen bir
giri� yazısı kaleme alan
Ba�kan Selami Öztürk,

yazıyı görme engelliler için
seslendirdi. 

� Haberi Sayfa 5’te

Ö
Z

E
T

 L
E

Başkan Öztürk’ten görme engellilere ‘sesli’ destekKadıköy’e ‘konuk’ kadınlar...Murat Ercan’ın ‘Uzun Hikâye’si bu...
��DDET ma�duru kadınların
misafir edildi�i binaların adı

artık ‘sı�ınmaevi’ de�il,
‘konukevi’ olacak. Kadıköy

Belediyesi Kadın Konukevi ise
zaten 10 yıldır, �iddete maruz

kalmı� ve maruz kalma
tehlikesi bulunan kadınlara

hizmet veriyor. � Haberi 4’te

Öyle çok bekar
veya dul yaln�z

insan var ki. Günleri
kar�� cinse olan

özlemle geçiyor. Ne
zaman kar��

cinsten laf aç�lsa
özlemleri biraz
daha büyüyor. 

Ba�bakan Erdo�an
taraf�ndan aç�lan Kad�köy-

Kartal Metrosu, iki ilçe aras�ndaki
mesafeyi yakla��k yar�m saate

indirdi. Metro, 29 Ekim'e dek
yüzde 50 indirimle hizmet

verecek. Metronun
aç�lmas�yla birlikte baz�

minibüs hatlar�
kald�r�lacak, baz�lar�n� da
hatta entegre edilecek.

�� Haberi 8. Sayfada

YAZ s�caklar�n�n nefes ald�rmad���
bugünlerde Kad�köy’ün plajlar�na-eski

ad�yla deniz hamamlar�na-do�ru, serinleten bir
yolculu�a ç�kmaya ne derseniz? Ara�t�rmac�-
yazar Dr. Müfid Ekdal’�n kaleminden ç�kan bu
yaz�y�, özellikle orta ya�ta ve üstü okurlar�m�z

daha bir ilgiyle okuyacak... 

�� Haberi 11. Sayfada

�� Haberi 6. Sayfada

Selim
�leri:

KADIKÖY Kaymakamı
Hasan Karahan Kadıköy’e

veda ediyor. Yakla�ık 5,5 yıl
Kadıköy Kaymakamlı�ını
yürüten Karahan, Kayseri

Melikgazi Kaymakamlı�ı’na
atandı. 

�� Haberi 3. Sayfada

‘KADIKÖY’Ü
ÖZLEYECE�iM’

YAZAR Ahmet Ümit’in sundu�u Ya�adı�ım �ehir Pogramı’na
katılan Selim �leri, Kadıköy’ü, Süreyya Operası’nda yapılan

çekimde anlattı. Selim �leri, do�du�u yer Kadıköy’ün
ya�amında bıraktı�ı izi, anıların ba�langıcı olarak görüyor.

‘Kadıköyü’nü özel bir yerde tutan yazar, kitaplarında da sık sık
Kadıköy’e göz kırpıyor…

‘Bahariye benim için tramvay
sesleri cümbüşüdür’
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KADIKÖY’ÜN
iLK DENiZ

HAMAMLARI

Anadolu yakasının
ilk metrosu
RAYLARDA!
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�
s tan bul için ha ya ti önem olan ve yüz ler -
ce uz man�n çal��t��� “�s tan bul Çev re Dü -
ze ni Plan� ta rih ol du” id di as�nda bu lu nan

CHP �s tan bul Bü yük �e hir Be le di ye si  Mec -
lis Üye si Yük sek Mi mar Meh met Y�ld�z,
�BB Mec li si’n de ko nu� tu. 

CHP Be �ik ta� ve �BB Mec lis Üye si
Yük sek Mi mar Meh met Y�l d�z, �BB 2012
y�l� A�us tos ay� top lant�lar�n�n 15 A�us tos
2012 Çar �am ba gün kü bir le �im de gün dem
d��� ger çek le� tir di �i ko nu� ma da, �s tan -
bul’un 1/100 Bin Öl çek li Çev re Dü ze ni
Plan�’n�n de lik de �ik edil di �i ni söy le di.
“Yüz ler ce uz man la çal���l�p, �s tan bul’un
2023 he def le ri ne gö re haz�rland� di ye, bu
Mec lis’e sun du �u nuz Çev re Dü ze ni Plan�,
ik ti dar� ve mu ha le fe ti ile des tek len mi�; oy
bir li �i ile ka bul edi lip, yü rür lü �e gir mi� ti” di -
yen Y�l d�z, söz le ri ni özet le �öy le sür dür -
dü:

“2006 y�l�nda onay la nan bu
Plan�n 2023 y�l� için; �s tan bul
Met ro po li ten Alan� için ön gör -
dü �ü nü fu sun 16 mil yon ki �i ol -
du �u nu bi li yor su nuz. 2023 y�l�
için �s tan bul nü fu su 16 mil yon
ki �i. Bu nü fus ger çek çi mi?
Hay�r. Ama ko nu muz bu de �il.
Onay lad���n�z plan çok tan ta rih
ol du ama bu ko nu da söy le ne cek
�ey ler var. O gün den bu gü ne uza -
nan sü reç te an la��ld� ki: O plan, uy gu lan -
mak için de �il, de lik de �ik edil mek
için yap! lm! �. Plan� de len ve
de �i� ti ren de, o plan� ya pan ira -
de ya ni siz ler de �il si niz. Plan
ön ce te pe den de lin di. He li -
kop ter le. 3. Köp rü ye yer
bu lu na rak aç�ld� ilk de -
lik. Za man la Ba -
kanl�klar i�in içi ne gir -
di. On lar da Pla na çen -
tik ler at�yor. Plan� ya -
pan siz ler hep sus kun
kald�n�z. Plan� sa vu na -
mad�n�z. Pla na sa hip ç�ka -
mad�n�z. �s tan bul’un 1/100
Bin Öl çek li Çev re Dü ze ni
Plan� de lik de �ik edil mi� tir. Bir
�ey bir de fa de lin me ye gör sün ar -
kas! ge lir.” 

�e hir ci lik Ba kanl���’n�n �s tan bul’un en

de �er li böl ge le ri ni S�T Alan�, Dö nü �üm Alan�,
Ye ni le me Alan� di ye yet ki si ne ald��� n� da

vur gu la yan Meh met Y�l d�z,  “Bu alan -
lar da plan yap�l�rken ‘Ya sa la ra uyul -

maz’ di ye ik ti dar�n�z ya sa ç�kard�.
Ya sa la ra uy ma ya ca�� Ka nun
Mad de si olan Ba kanl�k, se nin
yapt���n Çev re Dü ze ni Plan�na
ne den uy sun? Art�k �s tan bul’un
Çev re Dü ze ni Plan� çö pe
at�lm��t�r. Al lah rah met ey le sin.

�s tan bul’da sa de ce Çev re Dü ze ni
Plan� öl me mi� tir. Plan la ma kav -

ram� da öl dü rül mü� tür. Plan la ma il -
ke le ri, ya sa ve yö net me lik ler bir ta ra fa

at�lm��, imar ka rar lar�nda key fi lik, ço -
�un luk da yat mas� bu mec li sin ru ti -

ni ol mu� tur. Mu ha le fe ti mi ze
ra� men siz ler, yanl! �a de -

vam ede bi lir si niz.  �s tan bul
halk�n�n, imar ya� mas�na
il gi siz li �i si zi ce sa ret len -
di re bi lir. Hat ta, po pü list
söy lem ler ve pro je ler
halk�n il gi si ni par ti ni ze
çe ke bi lir. ‘Se çim ler de
halk bi ze oy ver di, yanl��

ya par sak he sab� hal ka ve -
ri riz’ kla sik sa vun man�z,

si zi ra hat la ta bi lir. An cak
�mar Ya� mas� ile �s tan bul’a

yük le di �i niz so run lar�n, kö tü -
lük le rin a��rl���n�, hem omuz -

lar�n�zda, hem vic dan lar�n�zda ta��ya -
ca��n�za inan�yo ruz” de di. 

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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ÇOCU�UNUZ bir gün her zamanki
taleplerinden farkl� olarak size gelip �unu

diyebilir: “Ben bu yaz InterRail ile Avrupa’y�
gezece�im”. �stek, bilen aileler için bu hayali
mant�kl�ca incelemek, bilmeyen aileler

için o neymi� �eklinde
cevaplamak, bilen ve ufku

geni� ailelerde sevinçle
kar��lamak, bilen ama ufkunu

geni� tutmak istemeyen
ailelerde de kayg� ile
hay�flanmak �eklinde

kar��lanabilir. Nedir bu InterRail,
nas�l olu�mu�, ne yap�l�yor, neden güzel ve

cazip, ayr�ca aileler ile ö�rencilerin bak��
aç�lar� neden farkl�l�k gösteriyor? InterRail’in

do�rudan bir kelime anlam� yok, Türkçe’de de
ayn� isimle kullan�l�yor ancak, içerisindeki iki

kelime �una i�aret ediyor: �lki iç alan anlam�na
gelen Inter, di�eri ray anlam�na gelen Rail.

Bunun tercümesi, tan�mlanm�� bir bölgedeki

raylar gibi yap�labilir. ��te
bu tan�mlanm�� raylar,
Avrupa’da, Türkiye
dahil 30 ülkenin,
tren yollar�nda

seyahati
kapsayan bir

yolculuk türünü
i�aret ediyor.

InterRail’da ülke
ve alan

seçimleriyle farkl�
rotalarda yol
alabiliyorsunuz.

Seyahatinize süre de
tan�mlaman�z gerekiyor.

Böylelikle rotan�z�n için ne kadar bir
ücret ödemeniz gerekti�ini

biliyorsunuz. Biletinizi
ald���n�zda bu rotada ve

belirledi�iniz sürede, trenlerle
Avrupa’da seyahat

ediyorsunuz. Ö�renciyseniz
bu fiyat biraz daha dü�ük

oluyor. InterRail bu sene 40
ya��nda, 1 Mart 1972’de

ba�layan bu giri�im, genç ya�ta
Avrupa’y� seyahat ederek

ke�fetmek isteyenleri, üst ya�
s�n�r� 21 olacak �ekilde

tasarlanm��. �lk y�l InterRail’a
85.000 ki�i dahil olmu�. �lk

kuruldu�u y�llarda so�uk sava��n

da hüküm sürdü�ü Avrupa’da baz� kentler
uygulaman�n içerisinde de�ilmi�, 22 ülke ile

ba�layan sistem, bu y�l art�k 30 Avrupa
ülkesini kaps�yor. InterRail’a nas�l ç�kar�z

dedi�inizde yapman�z gereken baz� ad�mlar
var. �lk önce Avrupa için bir rota belirlemeniz
gerekiyor. Rotan�zda, ald���n�z biletin türüne
göre bazen gemileri de kullanabiliyorsunuz,

bunlara da dikkat ederek güzergâh�n�z�
�ekillendirmeniz çok yerinde oluyor. InterRail

sadece yol için size çözüm
sunuyor. Vard���n�z yerdeki
konaklama ve yeme içme

masraflar�n�z size ait. ��te bu
yolculu�unuzu bir kademe daha
e�lenceli hale getiriyor. Zira siz,
az bir masrafla gezi yaparken
pahal� otelleri tercih etmemek

durumundas�n�z. Avrupa’da pansiyon
yerine hosteller var. Hostellere gitmeden önce
rezervasyon yapt�rman�z önemli, �ansl� iseniz
kap�s�na gidince de yer bulabilirsiniz. Bir di�er

konaklama �ekli Servas, CouchSurfing,
BeWelcome, Hospitality Club ve AirBnB gibi

kurulu� ve giri�imlere üye olmak, gitti�iniz
yerde o bölgenin insanlar�n�n evinde kalmak.
Bu tabii ki çok daha etkili bir sosyal etkile�im
imkan�na sizi yakla�t�r�yor. Seyahate gidenler,

1-3-5 gibi tekli say�lardaki gruplar
halinde yola ç�k�lmas�n� öneriyorlar,

zira karar seyahatin en önemli
maddesi. Oy çoklu�u için tek

say�y� tercih etmek yerinde oluyor.
Bir di�er ba�l�k çantan�z, kendinize

küçük, kolay ta��nabilir bir bavul
haz�rlay�n. ��lemleri yapt���n�zda;

“Bu i� bana kaç liraya mal
olacak?” diyorsan�z, genel hatt�yla
cevap �u: En uzun süreli ve çok
noktaya u�rayan bilet 400 Euro

civar�nda, ancak 30 ülkeyi
gezmeniz 30 günde mümkün

de�il. Günlük 30-40 TL gibi yemek
masraf�n�z�, buna ek olas� hostel masraflar�n�z�

gecelik 20-30 TL gibi hesaplayabilirsiniz.
Masraflar� ortaya koyu� biçiminiz pek tabii ki

ki�iye göre de�i�ecektir. Günde 10 TL ile
yemek ve konaklaman�n üstesinden gelenleri
de biliyorum. Bu seyahatin can al�c� noktas�na

gelince; i�te hem aileleri hem de yola
ç�kacaklar� çok ilgilendiren birkaç ba�l�k:
� Hayat� deneysel olarak ya�amakla dijital

olarak ya�amak aras�ndaki fark� burada
görüyorsunuz. Zira bu yolculuk size ciddi bir

ileti�im becerisi kazand�r�yor. 
� Abarttt���m�z, “ah Amsterdam vah Roma”
dedi�imiz yerlerin, nas�l gerçekte bu kadar

yak�n ve eri�ilebilir yerler oldu�unu
görüyorsunuz. Hayat�n�zdaki duvarlar� y�k�yor

ve s�n�rlar�n�z� geli�tiryorsunuz. 
� Sürenin ba��nda çevrenizde ya�ad���n�z
birçok olay�n asl�nda ne kadar da küçük ve
basit �eyler oldu�unu görüyorsunuz. Giden

bir arkada��m �öyle demi�ti: Ben yola
ç�karken evdekiler amcamlardan �ikâyet

ediyorlard�, geldim hâlâ ayn�
yerdeler. O esnada ben 20

amca, 10 ülke ve 100
insan tan�d�m! Aileler

için ise durum
biraz daha farkl�,

InterRail belki
onlar�n

do�umu ile
ba�lad�, belki
baz�lar� hiç
yurt d���na

gitmedi. Belki
bu seyahatten

çok korkuyorlar,
belki çok

korumac�lar ve belki
içten içe ben yapmad�m, o

da yapmas�n diyorlar. ��te burada
kendi çekingenli�inizi ve sizin

de�il de çocu�unuz çok istedi�i
bir �eyi ayn� oranda hissetmeniz

ya da göstermeniz sizden
beklenmiyor. Sizden beklenen
çocu�unuza kulak vermeniz,

destek olman�z. Seneye
gidersin hele okulunu bitir,

hele bir s�nav� kazan, hele bir
i�e gir, hele bir evlen gibi
kavramlar� çocuklar�n�z

dinlemek istemiyor. Bilin ki
o da bir birey, kendi verdi�i

kararlarla yo�rulmaya bir
yerden ba�lamay� istiyor.
www.interrailnet.com

Bir Tren Yolculuğu-
InterRail

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

SOSYAL
TASARIM
GÜNCESİ

CHP Büyük�ehir Belediye Meclis üyesi Mehmet Y�ld�z, �stanbul için büyük önem ta��yan
‘�stanbul Çevre Düzeni Plan’n�n  delik de�ik edilerek, tarihe kar��t���n� söyledi. 
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● Mustafa SÜRMEL�

Ka d� köy’ün ken di si ne �s tan bul’u ha t�r la -
ta ca �� n�, Ka d� köy’ü çok öz le ye ce �i ni
söy le yen Kay ma kam Ha san Ka ra -

han, “Ka d� köy Tür ki ye’nin en
önem li il çe le rin den. Ka d� köy’de
gö rev yap mak tan bü yük gu rur
ve mut lu luk duy dum. Ka d� -
köy’den ay r�l mak üzü cü ama
so nuç ta bu bir gö rev. Ka d� -
köy’de gü zel, mut lu gün ler
ya �a d�k. Ka d� köy lü ler ’le gü -
zel bir di ya log kur duk. Ka d� -
köy lü le rin yak la �� m� bi ze bü -
yük des tek ol du gö rev sü re miz -
ce” de di. 

Ka d� köy’ün im kân la r� n�n iyi ol -
du �u nu, yet ki si dâ hi lin de en iyi �e kil de
hiz met ver me ye ça l�� t� �� n�, sos yal, kül tü rel,
e�i tim ol mak üze re ba �a r� l� bir çok fa ali yet
ger çek le� tir me ye gay ret et ti �i ni be lir ten Ka ra -
han, “Önem li olan iyi ha t� ra lar la ay r�l mak t�.
Onu çok �ü kür sa� la d�k” di ye ko nu� tu.

� ‘KA DI KÖY’DE YÖ NE T� C� L�K
DOK TO RA SI YAP TIM D� YE B� L� R�M’

Her gö rev ye ri nin bir yö ne ti ci ola rak ken -
di si için �e ref ol du �u nu, �s tan bul’da da gö rev
yap ma n�n ken di si ve bir ida re ci için bir �ans

ol du �u nu ve bü yük bir tec rü be ka zan -
d�r d� �� n� ifa de eden Ka ra han, “�s tan -

bul’da gö rev yap ma n�n yö ne ti ci lik
tec rü bem aç� s�n dan bü yük fay da -
la r� n� gör düm. Üç im pa ra tor lu -
�un ba� ken ti ol ma s�, �s tan bul ve
Ka d� köy’ün bü yük bir yö ne tim
tec rü be si nin ol ma s� bi ze bü yük
tec rü be ler kat t�. �da re ci lik aç� s�n -
dan bir dok to ra yap t�m di ye bi li -

rim” di ye ko nu� tu.
Kent ya �a m�n da kom �u luk ili� -

ki le ri nin ge li� me si nin önem li ol du �u -
na ve bu ko nu ya önem ve ril me si ge rek ti -

�i ni vur gu la yan Ka ra han, Ka d� köy’de ki tap ç� -
la r�, sa haf la r�, an ti ka c� lar çar �� s� n�, mo dern
cad de le ri gez me yi ve sa hil de do la� ma y� çok
sev di �i ni be lir te rek, tüm bun la r� öz le ye ce �i ni
söy le di.

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, 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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Kaymakamı
Hasan Karahan
Kadıköy’e veda

ediyor. Yakla�ık 5
buçuk yıl Kadıköy

Kaymakamlı�ını yürüten
Hasan Karahan,

Kayseri Melikgazi
Kaymakamlı�ı’na

atandı.

‘İntaş, imam hatip olmasın!’
Kadıköy Türkiye Gençlik

Birli�i (TGB), �nta� Lisesi'nin
�mam Hatip'e

dönü�türülmesine tepki
gösterdi. 4+4+4 e�itim

sistemiyle ilkokul ve liselerin
�mam Hatip okuluna

dönü�türülmesine tepkiler
devam ediyor. Kad�köy

�nta� Lisesi'nin �mam Hatip
Lisesi’ne çevrilece�ini

duyan �nta� Lisesi
ö�rencileri de, ö�renci
velileri ve semt sakinleri
okullar�n�n imam hatipe
dönü�türülmesine dur

demek için TGB ve CHP
öncülü�ünde imza masas�
açt�lar. Sahray�cedid Milli

Hakimiyet Park�’nda aç�lan
imza masas�na yurtta�lar�n

ilgisi yo�un oldu.
Kad�köylüler imza masas�n�

bo� b�rakmayarak k�sa
sürede 7 binden fazla

imza att�.

‘Kadıköy’ü özleyeceğim’‘Kadıköy’ü özleyeceğim’‘Kadıköy’ü özleyeceğim’‘Kadıköy’ü özleyeceğim’‘Kadıköy’ü özleyeceğim’‘Kadıköy’ü özleyeceğim’
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● Gökçe UYGUN

Ka d� na yö ne lik �id de tin her ge çen gün
en di �e ve ri ci bir oran da art t� �� Tür ki -
ye’de, so ru nun çö zü mü için ça l�� ma lar

da sü rü yor. Bi lin di �i gi bi be le di ye le rin ka d�n
s� ��n ma evi aç ma la r� ge re ki yor. 

An cak bu du rum ar t�k “zo run lu” ha le ge ti -
ri li yor. Ai le ve Sos yal Po li ti ka lar Ba kan l� ��,
Be le di ye Ya sa s�’nda yer alan “50 bin ve üze ri
nü fus lu be le di ye le re ka d�n s� ��n ma evi aç� la bi -
lir” mad de si nin “aç�l ma s� zo run lu dur” �ek lin -
de de �i� ti ril me si için ça l�� ma ba� lat t�. Böy le ce
ka d�n s� ��n ma ev le ri nin aç�l ma s�  mec bu ri k� l� -
na cak, aç ma yan be le di ye ba� kan la r� na da yap -
t� r�m uy gu la na cak. Ay r� ca bu me kân la r�n isim -
le ri de “ka d�n s� ��n ma ev le ri” ye ri ne “ka d�n
ko nuk ev le ri” ola rak de �i� ti ri le cek.

� KA DI KÖY'ÜN ‘KO NU KE V�’
Ka d� na yö ne lik pro je ler de öne ç� kan Ka d� -

köy Be le di ye si'nin �id det ma� du ru ka d�n la ra
ku cak aç t� �� te si si ise za ten 10 y�l d�r “Ko nu ke -
vi” ad�y la hiz me ti ni sür dü rü yor. 2002 y� l�n da
Ka d� köy Be le di ye si ve Ka d� köy Kay ma kam l� -
��’n�n im za la d� �� bir pro to kol so nu cu, be le di -

ye nin is te �i do� rul tu sun da aç� lan Ka d� köy Be -
le di ye si Ka d�n Ko nu ke vi'nden bu gü ne dek
4211 ka d�n, 2815 ço cuk ol mak üze re top lam
7026 ki �i ya rar lan d�. Ka d�n Ko nu ke vi 18 ya�
üs tü �id de te ma ruz kal m�� ve ma ruz kal ma teh -

li ke si bu lu nan ka d�n la ra hiz met ve ri yor. Ya�
ve �id det öy kü sü d� ��n da her han gi bir k�s tas
bu lun mu yor ve ba� vu ru lar da ka d� -
n�n be ya n� esas al� na rak, �id -
det öy kü sü nün olup ol -
ma d� �� na ba k� l� yor.
Bu nun d� ��n da her -
han gi bir bel ge is -
ten mi yor, sa de ce
kim lik be yan et -
me si ye ter li
olu yor. Ka d� -
köy Be le di ye si
Ka d�n Ko nu ke -
vi sa de ce fi zik -
sel, cin sel, duy -
gu sal ve eko no mik
�id de te ma ruz kal m��
ya da kal ma teh li ke si
bu lu nan ka d�n lar ile bu ka -
d�n la r�n her ya� ta ki k�z ve 12
ya� al t� er kek ço cuk la r� na hiz met ve ri yor. 

� 2 K� �� L�K ÖZEL ODA LAR
20 ka d�n ve ço cuk ka pa si te li Ko nu ke vi'nde,

ka d�n lar içe ri sin de ban yo ve tu va le ti bu lu nan
iki ki �i lik özel oda lar da ka l� yor. Bu nun d� ��n da
or tak ola rak kul la na bil dik le ri, mut fak, ye -
mek ha ne ve te le viz yon oda s�n dan fay da la -
na bi li yor lar. Ka d�n lar la ge len her ya� tan
k�z ço cuk la r� ve 12 ya� al t� er kek ço cuk la -
r� n�n da ya rar la na bil di �i ko nu ke vi, geç ti �i -
miz Ocak ay�n da ta ma men ye ni, Av ru pa
Bir li �i stan dart la r�y la uyum lu bir bi na ya ta -
��n d�. �u an her aç� dan tam do na n�m l�, da -
ha mo dern ve kul la n�� l�, ko nuk lar için iki
ki �i lik özel oda la r�n ol du �u bir bi na da hiz -
met ve ri yor. Ka d�n la r�n Ko nu ke vi'nde kal -
ma sü re si 3 ay ol mak la bir lik te ka d� n�n du -
ru mu, ih ti yaç la r� ve ko �ul la r� gö ze ti le rek

bu sü re 1 se ne ye ka dar uza t� la bi li yor. 
� ��D DET MA�DUR LA RI NA �� �M KA NI

Ka d�n Ko nu ke vi’nde ka lan ka -
d�n lar ih ti yaç la r� do� rul tu -

sun da i�e yön len di ri li yor
ve ça l� �a rak ken di

ayak la r� üze rin de
dur ma la r� ko nu -

sun da te� vik
edi li yor lar. Ay -
r� ca Ka d� köy
B e  l e  d i  y e  s i
E�i tim ve Sos -
yal Des tek

Mer ke zi ta ra -
f�n dan dü zen le -

nen mes le ki kurs -
la ra, ho bi kurs la r� na

ve ya �� KUR ta ra f�n -
dan dü zen le nen mes lek

edin dir me kurs la r� na yön len di -
ri li yor lar. Bun la r�n d� ��n da ço cuk lar ve

ka d�n la ra yö ne lik ön ce lik le be le di ye im kân la r�
dâ hi lin de ki sos yal et kin lik ler ta kip edi li yor, ti -
yat ro, kon ser ve ben ze ri sos yal et kin lik le re ka -
t� l�m la r� sa� la n� yor. 

�
s tan bul Va li si Hü se yin Av ni Mut lu, 17 A�us tos
ve 12 Ka s�m 1999 ta rih le rin de ya �a nan y� k� c�
dep rem le rin he pi mi zin ha ya t�n da de rin iz ler b� -

rak t� �� n� be lir te rek, Mar ma ra dep rem le ri ile edi ni -
len tec rü be ler do� rul tu sun da afet ten son ra ya p� lan
ve çok da ha bü yük har ca ma ge rek ti ren iyi le� tir me
ve ye ni den ya p�m ça l�� ma la r� ye ri ne; afet ger çek -
le� me den ön ce hal k� bi linç len di re rek ve ka t� l�m la r� -
n� sa� la ya rak el bir li �iy le muh te mel can ve mal ka -
y�p la r� n� en aza in dir ge ye cek bir yak la ��m be nim se -
dik le ri ni aç�k la d�. “Bu gün ül ke miz de ve �s tan -
bul’umuz da afet ler ya �an ma dan ön ce ön lem al ma
ko nu sun da ulus la ra ra s� afet po li ti ka la r� do� rul tu -
sun da ha ya ta ge çi ri len uy gu la ma lar da önem li me -
sa fe ler kat edil mi� tir” di yen Va li Mut lu ge li nen du -
ru mu �öy le özet le di: “�l Afet ve Acil Du rum Mü -
dür lü �ü ku ru la rak afe te yö ne lik ça l�� ma lar da il gi li
ku rum ve ku ru lu� lar ara s�n da ko or di nas yon ve i� -
bir li �i sa� lan d�. Ay r� ca, Dün ya Ban ka s� ile T.C.
Ba� ba kan l�k Ha zi ne Müs te �ar l� �� ara s�n da im za la -
nan kre di an la� ma s� çer çe ve sin de �s tan bul Sis mik
Ris kin Azal t�l ma s� ve Acil Du rum Ha z�r l�k Pro je si
(�S MEP) �u bat 2006’da ha ya ta ge çi ril di. Da ha son -
ra Av ru pa Ya t� r�m Ban ka s� ve Av ru pa Kon se yi
Kal k�n ma Ban ka s� ve �s lam Kal k�n ma Ban ka s� ile
im za la nan kre di an la� ma la r� ile IS MEP Pro je si ne
ye ni fi nans man sa� lan d�. Bu pro je, �s tan bul Va li li -
�i �l Afet ve Acil Du rum Mü dür lü �ü ve �l Özel �da -
re si �s tan bul Pro je Ko or di nas yon Bi ri mi ta ra f�n dan
yü rü tül mek te dir.”�s tan bul lu lar’� dep re me kar �� bi -
linç len dir mek ve ola s� bir dep rem de can ve mal
kay b� n� en aza in dir mek ama c�y la ba� la t� lan ‘Ha re -
ke te Geç’ kam pan ya s� hak k�n da da bil gi ve ren Va -
li Mut lu, “�s tan bul lu lar’� dep re me kar �� bil gi len dir -

mek, bi linç len dir mek, ka t� l�m la r� n� sa� la ya rak da ha
gü ven li ve ya �a n� la s� bir �e hir ya rat mak için eli miz -
den ge le ni ya p� yo ruz. Ma y�s ay�n da ba� lat t� �� m�z
‘Ha re ke te Geç’ kam pan ya s� tüm h� z�y la de vam edi -
yor. Kam pan ya kap sa m�n da Ma y�s ay�n da 22 TV
ka na l�, 12 ga ze te ve 15 rad yo ka na l�n da ka mu spot -
la r� ya y�n lan d�. Kit le ile ti �im araç la r�y la top lam da
10 mil yo nun üze rin de ki �i ye me sa j� m�z ula� t�. �s -
tan bul lu lar kam pan ya ya yo �un il gi gös ter di, 2736
ki �i gü ven li ya �am gö nül lü sü ol mak üze re ara m� za
ka t�l d� de di. “Ha re ke te Geç” kam pan ya s� n�n A�us -
tos ay�n da da h�z kes me den de vam et ti �i ni ifa de
eden Va li Mut lu, 39 il çe de �s tan bul lu lar la bu lu �a -
cak bir ta n� t� m� ak ti vi te si ya p�l d� �� n� be lir te rek ola -

s� bir dep re me kar �� �s tan bul lu lar’� bi linç len di re rek,
el bir li �iy le dep re min ha sar la r� n� en aza in dir me yi
he def le dik le ri nin al t� n� çiz di.  

� 642 OKUL GÜÇ LEN D� R�L D�
Kre di tu ta r� 1 mil yar 213 bin Av ro olan �S MEP

kap sa m�n da 642 okul bi na s� n�n güç len dir me in �a -
at� n�n ta mam lan d� �� n� söy le yen Va li Mut lu, güç -
len di ril me si uy gun gö rül me yen okul la r�n y� k� la rak
ye ri ne da ha mo dern okul lar in �a edil di �i ni be lirt ti.
“IS MEP Pro je si kap sa m�n da 152 okul y� k� l�p ye ni -
den ya p�l d�. Önü müz de ki dö nem ler de pro je ye sa� -
la nan ek fi nans man lar ile 40 okul ve 13 Mes lek Li -
se si Kam pü sü’nün ye ni den ya p�m ça l�� ma la r� na
ba� la na cak” de di.

� KA DI KÖY’DE K� HAS TA NE LER DE
GÜÇ LEN D� R� L� YOR

Sa� l�k ala n�n da da önem li ça l�� ma lar ger çek le� -
ti ril di �i ni ifa de eden Va li Mut lu, �öy le de vam et ti:
“Bey koz Dev let Has ta ne si, Ba k�r köy Ruh ve Si nir
Has ta l�k la r� Has ta ne si  �i le Dev let Has ta ne si,  Pen -
dik Dev let Has ta ne si,  Zey tin bur nu H�f z� s�h ha En ti -
tü sü,  Bey koz Pa �a bah çe Dev let Has ta ne si, Sü rey -
ya pa �a Mes lek Has ta l�k la r� Has ta ne si ve Sul tan bey -
li Dev let Has ta ne si’nin güç len dir me in �a at� ta mam -
lan d�. Bay ram pa �a Dev let Has ta ne si ve Mar ma ra
Üni ver si te si Ba �� bü yük E�i tim ve Ara� t�r ma Has ta -
ne si’nin ise güç len dir me in �a at� de vam edi yor.
Mar ma ra Üni ver si te si Ba �� bü yük Has ta ne si, dün ya -
n�n ‘Sis mik �zo la tör Tek ni �i’ ile güç len di ri len en
bü yük has ta ne si ola cak. 37 semt po lik li ni �i ve sa� -
l�k oca �� n�n güç len dir me ça l�� ma la r� ise de vam edi -
yor.” 

2012-2013 y� l� içe ri sin de sa� l�k ta önem li ad�m -
lar at� la ca �� n� be lir ten Va li Mut lu, Kar tal Dr. Lüt fi
K�r dar E�i tim ve Ara� t�r ma Has ta ne si, Göz te pe
E�i tim ve Ara� t�r ma Has ta ne si, Ok mey da n� E�i tim
ve Ara� t�r ma Has ta ne si, Üm ra ni ye Ka d�n Do �um
ve Ço cuk Has ta l�k la r� Has ta ne si’nin �S MEP kap sa -
m�n da ye ni den ya p� la ca �� n�, Mar ma ra Ba �� bü yük
Has ta ne si ile bir lik te top lam 5 has ta ne kam pü sün de
923.000 met re ka re alan da 3736 ya tak sa y� s� na ula -
�� la ca �� n� söy le di. Ha ber le� me ya t� r�m la r� na da bü -
yük önem ve ril di �i ni kay de den Va li Mut lu, afet ve
acil du rum ha ber le� me sis tem le ri nin iyi le� ti ril me si
için �S MEP kap sa m�n da mev cut ana log tel siz �e be -
ke le ri ne ya t� r�m ya p�l d� �� n�, kap sa ma ve ka pa si te
ye ter siz lik le ri nin ye ni ya t� r�m lar la gi de ril di �i ni söz -
le ri ne ek le di. 
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KADIKÖY’E  H�ZMET ARZULARINI
GERÇEKLE�T�RMEK, MAHALLELER�N�

SAH�PLENMEK, DOSTLUKLARIN 
KURULMASINI �STEYEN MODALILARI

ARAMIZA  KATILMAYA

Bilgi için Moda Gönüllü Evi’ne 
çay içmeye davet ediyoruz.
�LET���M: 0216 346 85 18

Adres: Moda Cad. No: 190/A Moda

DAVET EDiYORUZ

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

SAH�PLENMEK, DOSTLUKLARIN
KURULMASINI �STEYEN RAS�MPA�ALILARI

ARAMIZA  KATILMAYA

Bilgi için Rasimpa�a Gönüllü Evi’ne 
çay içmeye davet ediyoruz.

�LET���M: 0216 414 67 15 - 16
Adres: Karakolhane Cad. No 39 Rasimpa�a

DAVET EDiYORUZ

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

SAH�PLENMEK, DOSTLUKLARIN 
KURULMASINI �STEYEN SUAD�YEL�LER�

ARAMIZA  KATILMAYA

Bilgi için Suadiye Gönüllü Evi’ne 
çay içmeye davet ediyoruz.
�LET���M: 0216 445 60 59

Adres: Çaml� Sok. Çam Palas Apt. No: 2 Suadiye
www.kadikoybelediyesigonulluleri.com

DAVET EDiYORUZ

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

SAH�PLENMEK, DOSTLUKLARIN KURULMASINI
�STEYEN MERD�VENKÖYLÜLER�

ARAMIZA  KATILMAYA

Bilgi için Merdivenköy Gönüllü Evi’ne 
çay içmeye davet ediyoruz.
�LET���M: 0216 478 37 12

Adres: Halis Kurtça Kültür Merkezi 
Ressam Salih Ermez Cad. Merdivenköy

www.kadikoybelediyesigonulluleri.com

DAVET EDiYORUZ

İstanbul’da deprem hazırlıkları sürüyor
17 A�ustos ve 12 Kasım 1999 depremlerinin ardından hayata geçirilen

�stanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi
(�SMEP) ile muhtemel afetlere kar�ı �stanbul’da okullar, hastaneler,
kamu binaları, tarihi eserler, haberle�me ve tüm altyapı sistemleri

güçlendirilirken, �stanbullular depreme kar�ı bilinçlendiriliyor.

�iddet ma�duru kadınların misafir edildi�i binaların adı artık
‘sı�ınmaevi’ de�il, ‘konukevi’ olacak. Kadıköy Belediyesi Kadın

Konukevi ise zaten 10 yıldır, �iddete maruz kalmı� ve maruz kalma
tehlikesi bulunan kadınlara hizmet veriyor. 

TMMOB �n�aat Mühendisleri Odas� �stanbul �ube
Ba�kan�  Cemal Gökçe, “17 A�ustos 1999 depreminin
13. y�l�nda deprem ve gerçekler” ba�l���yla yapt��� bas�n

aç�klamas�nda “Yap�lan tüm çal��malara ra�men, ne
yaz�k ki yap� stokumuzun durumu, 17 A�ustos 1999

y�l�nda ki durumunu bugün de koruyor” uyar�s�n� yapt�. 
Aç�klamadan baz� sat�rba�lar�:

Bir �stanbul depreminde;
� En az 400 bin ailenin acil bar�nmaya ihtiyac� olacak,
� 160-200 bin yaral� insan�n hastaneye ihtiyac� olacak,

� 70-150 bin insan ya�am�n� yitirecek,
� Elektrik santralleri hasar görecek,

� 250-300 bin mertebesinde i� kayb� olacak,
� Endüstri tesisleri hasar görecek,

� �stanbul’un birçok yerinde yang�n ç�kacak,
� Tarihi yap�lar�m�z hasar görecek, y�k�lacak,

� Küçük i�yerlerinde önemli kay�plar� olacak, bu
i�yerleri ayn� zamanda pazarlar�n� kaybedecekler.

� Hastanelerimiz hizmet d��� kalacak.
� Üniversite binalar�, okullar ve dershaneler önemli

ölçüde hasar alacak.
� KENTSEL DÖNÜ�ÜM YASASI HAKKINDA
� Dönü�üm yap�lacak alanlar�n belirlenmesi nas�l

yap�lacak, hakkaniyet ölçüleri kullan�lacak m�?
� Bu alanlar�n ve riskli yap�lar�n belirlenmesi konusunda

ne kadar objektif ve bilimsel ölçüler kullan�lacak.
� Meslek ya�� be� y�l olan ve üç y�l projecilik yapan
mühendislerden kaç ki�i deprem yönetmeli�inin 7.

bölümü kapsam�nda riskli yap�y� belirleyebilir?
� �tirazlar� de�erlendirecek olan kurulun belirlenmesi ne

kadar ba��ms�z ve objektif olacakt�r?
� KENTSEL DÖNÜ�ÜM NASIL OLMALI?

� Kent bütünlü�ünden kopar�lm��, parçac� bir yakla��m
de�il, kentin tümünü dikkate alan bir planlaman�n

yap�lmas� gerekir.
� Dönü�üm kapsam�na al�nacak yerlerde ya�ayanlar�,

ya�ad�klar� yerlerden koparmayan bir düzenleme
olmal�d�r.    

� Dönü�üm yap�lan yerlerdeki halk�n örgütlü ve
demokratik bir �ekilde dönü�üm süreçlerine kat�lmalar�

gerekir.

� Uygulamalarda �effafl�k ve aç�kl�k olmas� gerekir.
� Gelece�e dönük ya�am kalitesi hakk�nda gerekli olan

bilgilerin verilmesi gerekir.
� E�itlikçi ve ayr�mc� olmayan bir bak�� ortaya

konmal�d�r.
� Tarihe ve çevreye kar�� sayg�l�, sürdürülebilir bir

yakla��m�n olmas� gerekli k�l�nmal�d�r.
� Sosyal ve kültürel bölünmü�lü�e neden olmayan bir

dönü�ümün yap�lmas� sa�lanmal�d�r.
� Yeterli ölçüde ye�il alana sahip, kimli�i korunmu� bir

kent ve bir düzenleme yap�lmal�d�r.
� Yap�lmas� dü�ünülen projeler hakk�nda önceden

do�ru ve yeterli bilgiler verilmelidir.
� Gelece�e dönük ya�am kalitesi hakk�nda gerekli olan

bilgiler verilmelidir.
� Bu projelerin kentli ya�am�na ve ya�am kalitesine

yönelik neler getirip, neler götürdü�ü hakk�nda bilgiler
verilmelidir.

� Nüfus art��� ve yap�la�ma yo�unlu�u kentin alt
yap�s�n� ve çevre �artlar�n� rahats�z edici bir �ekilde

olmamal�d�r.
� Kentte ya�ayanlar aras�nda dayan��ma duygusu

güçlenen, sosyal ili�kilerin geli�mesini ve güçlenmesini
sa�layan bir düzenleme olmal�d�r.

TMMOB’dan
deprem uyarısı

Erenköy Gönüllüleri’nin
Ramazan etkinlikleri

Erenköy Gönüllüleri Ramazan ayı nedeniyle her sene oldu�u
gibi bu yıl da çevrelerinde olan ihtiyaç sahiplerine ayni ve nakdi

yardımlarda bulunurken, geleneksel olarak yaptıkları iftar
yemeklerini de kalabalık bir katılımla gerçekle�tirdiler.

18 Temmuz Çar�amba günü verilen ilk iftar gönüllü evinde, 18
A�ustos Cumartesi günü verilen ikinci iftar da Kadıköy

Belediyesi Fenerbahçe Khalkedon tesislerinde yapıldı. Ayrıca
yakla�ık on yıldır Erenköy meydanında bölge esnafıyla birlikte
cumartesi ak�amları yapılan iftar yeme�i de her hafta devam

etti. Gönüllü Evi Ba�kanı Nesrin Kaynak, “Bu sene
yardımlarımızı, babaları vefat etmi� ve okula gitmek de

zorlanan bir aileye, yatalak çocukları olan bir ba�ka aileye ve
kızıyla ya�ayıp da evine haciz gelip soka�a atılmak istenen bir
di�er aileye verdik. Destekleri için tüm gönüllülere te�ekkür

ediyorum” dedi. 

KADIKOY-4:Layout 1  8/23/12  10:27 AM  Page 1



● Semra
ÇELEB�

Ka d� köy Be le di ye si
En gel li Da n�� ma ve
Da ya n�� ma Mer ke -

zi, ça l�� ma la r� n� ve Tür ki -
ye’de en gel li le ri ni du ru mu -
nu an la tan bir “En gel li El
Ki ta b�” ya y�n la d�. En gel
grup la r�, en gel li hak la r�, bu
hak lar dan ya rar lan ma yol la r�
ile il gi li ku rum ve ku ru lu� lar
hak k�n da bil gi ve ren el ki ta b�,
gör me en gel li ler için de özel
ola rak ses len di ril di. 

En gel li El Ki ta b� n�n gi ri�
ya z� s� n� ka le me alan Ka d� köy
Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz -
türk ise, Gör me En gel li ler
Ses li Kü tüp ha ne si’ne gi de rek
ya z� s� n� ken di si ses len dir di.
�çi ne yer le� ti ri le cek ses CD’si
ile gör me en gel li ler için de i� -
lev li ha le ge ti ri le cek ki tap ç�k -
ta ki ya z� s�n da Öz türk özet le �u
ifa de le re yer ve ri yor: 

“S� n�r la r� m�z da ya �a yan her
va tan da �� m� z�n e�it ve ça� da�
ya �am stan dar d� na sa hip ola bil -
me si en bü yük amaç la r� m�z dan bi ri -
dir. En gel li va tan da� la r� m� z�n da
her kes gi bi ça� da� ya �am stan dart la -

r �  -
na ula� ma s� ve kent ya �a m� na

uyum sa� la ma s� ama c�y la ça l�� ma la -
r� m� z� sür dür mek te, bu do� rul tu da
ye ni pro je ler üret mek te yiz. 

En gel li ler için ya p�l ma s�
ge re ken her tür dü zen le me
ve hiz me tin yar d�m an la y� ��
içe ri sin de de �il, in san hak -
la r� te me lin de ele al�n ma s�
ge re �i ni be nim se mek te yiz.
En gel li lik aç� s�n dan bir bi -
riy le ya k�n dan ili� ki li iki
ko nu da; kent sel eri �i le bi -
lir lik ve top lum sal far k�n -
da l�k alan la r�n da ça l�� ma -
la r� m� z� sür dür mek te,
böy le ce hem fi zik sel hem
de sos yal an lam da en gel -
li le rin top lum la bü tün le� -
me si ni amaç la mak ta y�z.”

Ka d� köy Be le di ye si
En gel li Da n�� ma ve Da -
ya n�� ma Mer ke zi hak -
k�n da bil gi de ve ren Öz -

türk, “Bu ça t� al t�n da ça l�� ma la r� m� z�
sür dü rür ken en gel li le rin ih ti yaç duy -
du �u do� ru ve kap sam l� bil gi yi içe -
re cek, yol gös te ri ci bir k�la vu zun ek -
sik li �i ni fark et tik. Bu ek sik li �e ce -

vap ver mek ama c�y la ha z�r la d� �� m�z
en gel li el ki ta b� n�n, tüm en gel li va -
tan da� la r� m�z için fay da l� ol ma s� n�
te men ni edi yo ruz” de di. 

� 160’A YA KIN ESER
SES LEN D� R�L D�

�im di ye ka dar 160 ki ta b�n ses -
len di ril di �i Gör me En gel li ler Ses li
Kü tüp ha ne si, Ka d� köy Be le di ye si
Kül tür ve Sos yal �� ler Mü dür lü �ü’ne
ba� l� En gel li Mer ke zi’nde hiz met
ve ri yor. 2011 ba ��n da fa ali ye te ba� -
la d�. O ta rih ten iti ba ren gö nül lü oku -
yu cu la r� ses izo las yon lu 2 ta ne ka -
bin de ki tap ses len di ri yor lar. Gör me
en gel li kul la n� c� lar in ter net ten, sa� -
l�k ku ru lu ra por la r� n� ge ti re rek ya da
faks ara c� l� ��y la ile te rek bu kü tüp ha -
ne ye üye olu yor lar. Üye olan gör me
en gel li ler, ken di le ri ne ve ri len bir �if -
re ara c� l� ��y la www.gor me en gel li -
ler.ka di koy.bel.tr ad re si ne gi re rek
ya da 0212 276 31 11 nu ma ra l� te le -
fon dan is te dik le ri ki ta b� din le ye bi li -
yor lar.
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Başkan Öztürk’ten görme
engellilere ‘SESLi’ destek
Başkan Öztürk’ten görme
engellilere ‘SESLi’ destek
Başkan Öztürk’ten görme
engellilere ‘SESLi’ destek
Başkan Öztürk’ten görme
engellilere ‘SESLi’ destek
Başkan Öztürk’ten görme
engellilere ‘SESLi’ destek
Başkan Öztürk’ten görme
engellilere ‘SESLi’ destek

B�ZE  ULA�IN: 
• Adres: ALTINTEPE MAH. DE��RMENYOLU CAD. 

NO: 29/A MALTEPE / �STANBUL-TÜRK�YE                  
• Ofis Tel. ve Faks:  0216 388 11 54

• Cep Tel: 0530 037 63 84 (Ali Kemer)
• Web site: http://idol-yapi.webnode.com.tr/    

�DOL YAPI VE DEKORASYON  
� LAM�NAT  PARKE                                                                                         
� LAM�NE PARKE                                                                            
� DUVAR KA�IDI 
(�THAL VE YERL�)                                           
� S�STRE C�LA                                                                                 
� PERDE TASARIMI 
(STOR  PERDE)                                          
� DU�AKAB�N                                                                                           
� MAS�F PARKE                                                                             
� PVC  YER
KAPLAMALARI+(KAYNAKLI)

� HALIFLEKS
� VAR�ODOR  KAPILARI
� ALÇIPAN ASMA TAVAN
� Ç�M HALI                                                                                                 
� KAUÇUK ZEM�N
KAPLAMA
� LAMBR�
� DUVAR ST�CKERI
� KOMPLE TAD�LAT VE
TAM�RAT
(BOYA, BADANA,VS.)

Kad�köy Belediyesi Engelli Merkezi’nin yay�nlad���
“Engelli El Kitab�” için Kad�köylülere ithafen bir
giri� yaz�s� kaleme alan Ba�kan Selami Öztürk,

yaz�y� da görme engelliler için seslendirdi.

TOPLUMSAL Kad�n Hareketi Derne�i (TOKHADER)
Kad�köy �ube Ba�kan� Arzu Umutlu Gül, çocuklara

evini açt�. Gül, Sapanca'daki evinde Vak�fbank
Umut Çocuklar�'n� a��rlad�. Bulu�maya Kartal

Vak�fbank Umut Çocuklar� Sosyal Rehabilitasyon
Merkezi Yat�l� �lkö�retim Okulu'nun müdür, müdür

yard�mc�lar� ve ö�retmenleri de kat�ld�.

Fo to� raf lar: Si nem TE ZER

ÇOCUKLARA EViNi AÇTI
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● Semra ÇELEB�

Öy kü le rin de, do� du �u ve ço cuk lu �u -
nu ge çir di �i Ka d� kö yü’nün geç mi�
y�l la r� na da ir önem li ipuç la r� ve ren

Se lim �le ri, geç ti �i miz haf ta Sü rey ya Ope -
ra s�’nda, bir ba� ka ün lü ya zar Ah met
Ümit’in ko nu �uy du. Ye ni ya y�n dö ne min -
de ya y�n la na cak olan “Ya �a d� ��m �e hir”
ad l� prog ra m�n da Ka d� köy’ü ele alan Ümit,
bu il çe yi en iyi an la ta cak ki �i nin Se lim �le -
ri ol du �u nu dü �ü ne rek prog ra ma da vet et -
mi�. Se lim �le ri’yse se ve se ve ka bul et ti �i
prog ra m�n çe kim le ri için en uy gun yer ola -
rak Ka d� köy Be le di ye si Sü rey ya Ope ra -
s�’n� öner mi�. 

Ope ra Sa lo nu’nun muh te �em fu aye sin -
de çe ki len prog ram da Se lim �le ri, ço cuk lu -

�u nun Ka d� kö yü’ne da ir ol duk ça il ginç
anek dot lar ak ta r�r ken biz de bir öy kü sün -
den ha re ket le, do� du �u apart ma n�, ki li se -
yi, Ba ha ri ye Cad de si ’ni ve de �i �i mi fo to� -
raf la d�k. �le ri’nin do� du �u da ire nin “Fa tu -
ra Öde me Mer ke zi” ol du �u nu gö rün ce hü -
zün len sek de, sem tin hâ lâ o bu tik ya p� s� n�
ko ru ya bil mi� ol ma s� se vin di ri ci…

�� te Se lim �le ri’nin “Do� du �um Semt
Ba ha ri ye” ad l� hi kâ ye sin den not lar:  

� ‘B�R ÇOK HA TI RAY LA
GÖN LÜ MÜ ÇE LEN SEMT’

�s tan bul'da iki ay r� Ba ha ri ye var d�r.
Bel ki bu gü nün �s tan bul'un da bir üçün cü sü,
dör dün cü sü de var d�r. Be nim söy le di �im
Ba ha ri ye'ler geç mi� y�l lar dan kal ma.

�l ki Eyüp'te. Tam Eyüp de sa y�l maz;
Ha liç'in iyi ce so nun da. Ora y� Mel ling'in

bir gra vü rün de gör mü� tüm. Çok �a ��r m�� -
t�m; o gü ne ka dar Ka d� kö yü'nde kin den
ba� ka bir Ba ha ri ye ol du �u nu bil mi yor -
dum. Ama Mel ling'in gra vü rü nü yo rum la -
yan ya z� öy le di yor du, üs te lik Ba ha ri ye
Ada la r�'ndan söz aç� yor du. 

�kin ci Ba ha ri ye, be nim do� du �um
semt. Bir çok ha t� ray la gön lü mü çe ler. Ba -
ha ri ye Cad de si üs tün de ki Ge ren Apar t� -
ma n�'nda do� mu �um. 1949 y� l�n da, 1949
Ni sa n�'n�n son gü nü. Ge ren Apar t� ma n�
yor gun cep he siy le hâ lâ yer li ye rin de. Gi ri�
ka t�n da do� mu �um. Be� ya �� ma ka dar
otur du �u muz o ki ra evi ni ha yal me yal ha -

t�r la r�m. Ön de, bi ri cad de ye ba kan iki oda.
Kla sik ev dü zen le me miz de ol du �un ca,
pen ce re li si otur ma oda s�; içer lek ola n�, ye -
mek oda s�. Ye mek oda s�n dan kü çük, dar
bir ko ri do ra ge çi li yor. Mut fak ora da. Mut -
fa ��n avuç içi ka dar bir bal ko nu var. Ya tak
oda la r� n� gö zü mün önü ne ge ti re mi yo rum.
Ama mut fak ta, yaz gün le ri, kes kin çi roz ko -
ku su �im di de i� ta h� m� ka bar t� yor. Pat l� can
k� zart ma s� n�n ko ku su nu unut mu yo rum.
Ga li ba man ga l� m�z var d� ve man gal da çok

sev di �im c�z b�z köf te... 
Ge ren Apar t� ma n�'n�n

gi ri� ka t� böy le pus lu ve bu
ka dar ken, Ba ha ri ye çok da -
ha se çik. Evet, ne den se, sem -
ti mi zi ara dan ge çen bun ca
za ma na ra� men apay d�n l�k
gö re bi li yo rum. Sem ti, Fo -
to� ra f� Sa na Gön de ri yo -
rum'da yer alan “Pe ri siz Ev -
ler”de yaz d�m. Fa kat her �e -
yi ni an la ta ma d�m. 
� ‘K� L� SE DE DU A EDER

MUM YA KAR DIK’
Ba ha ri ye be nim için bir

tram vay ses le ri cüm bü �ü dür. Cüm bü �e ba -
zan Ayi a Tri as Rum Or to doks Ki li se si'nin
çan la r� e� lik eder. Tram vay la r�n ses le ri
hep uça r�y ken, ça n�n ki hü zün lü, a��r ba� l�,
hat ta ma tem li dir. Ayi a Tri as'�n bah çe si
çok gü zel di, han diy se kü çük bir çam l�k t�.
1950'le rin �s tan bul'un da fark l� kül tür ler,
fark l� din ler bir bi ri ne kar de� ti. He nüz 6-7
Ey lül fe lâ ke ti ya �an ma m�� t�. Ba� naz l�k
yok tu. Ki li se yi gez di �i mi zi, ki li se de du a et -
ti �i mi zi ha t�r l� yo rum. Hem yal n�z Ayi a Tri -
as'ta de �il. Ka d� kö yü'nün ba� ka ki li se le ri -
ne de ara da bir u� ra n� l�r d�. Bur sa'dan ge -
len Ne zi he Ha la m�z, Mo da'da, Ko ço'nun
al t�n da ki ayaz ma da yal n�z du a et me mi�;
di lek le ri için iki kü çük, gü mü� ten ev de al -
m�� t�, mum lar dik mi� ti... 

Ba ha ri ye Cad de si'nin ad� n� son ra dan
de �i� tir di ler. As�m Gün düz
Cad de si ol du. As�m Gün düz
Cum hu ri yet'in ilk ge nel kur -
may ba� kan la r�n dan. Evi,
Ayi a Tri as Ki li se'nin ya n�n -
da. Nis bi ye So ka ��'n�n bir
kö �e sin de ki li se, öte ki kö �e de
ev. Ev de di �i me al dan ma y�n.
Bü tün ha ya t�m bo yun ca unu -
ta ma ya ca ��m me kân lar dan
bi ri. Es ki le rin ‘kö�k yav ru su’
de dik le rin den. Onun da ha -
ri ku lâ de bir bah çe si var.
Ayi a Tri as'�n ki ni çam lar be -
ze mi� ken, bu bah çe de sün ger

ta� la r�y la ya p�l m�� ha vuz ilk an da gö ze
çar p� yor. Ha vu zun ni lü fer li ol du �u nu söy -
le me me ge rek yok her hal de. Der ken öte ki
gü zel lik le re da l�p gi der si niz: Mev sim çi -
çek le ri, me se lâ, ana s� na ba ba s� na pay ve -
ren ler, ley la kî or tan ca lar-ba� ka bah çe ler -
de ki ler çi vi dîy ken, bun lar ger çek ten ley la -
kî-sin ca bî ho ro zi bik le ri, ha vuz ke na r�n da
öbek öbek her cai me nek �e ler. 

Bah çe ol sun, ev ol sun, rü ya dan ç� ka ge -
li yor mu� ça s� na, yaz d�k la r�m da gö rün dü -
ler. Pas t�r ma Ya z�'nda ki “An ne min Sar -
dun ya la r�” ora dan esin len me; Dost luk la -
r�n Son Gü nü’nde “Eri� mez Nev ba har”,

y�l lar son ra Ada, Her Yal n�z l�k Gi bi... Dö -
nüp do la ��p ora ya ge ri dön mü �üm. 

Her so ka �a ç� k� �� m�z da il le bah çe ye
bak mak is ter dim. De �i �en mev sim le onun
ye ni gö rü nü mü bel le �i me ça k� l� kal ma l�y -
d�. Ça k� l� ka lan la r�n en bü yü le yi ci si, ta� tan
cü ce hey kel le riy di, Pa muk Pren ses ma sa l� -
n�n cü ce le rin den ol duk la r�
söy le nir di. Ren gâ -
renk bo yan -
m��, sa kal -
l�, kü -
lâh l�,

az son ra yü rü yüp gi de cek ler. 
Za ten bah çe ye göz at mak is te �i min ge -

ri sin de, cü ce le rin ora da olup ol ma d�k la r�
kay g� s� var d�. Ya ç� k�p git mi� ler se! Ney se
ki, ço cuk lu �um, ye ni yet me li �im bo yun ca
terk et me di ler bah çe yi. Son ra gü ze lim ev
y� k�l d�, yok edil di. Hiç bir �ey kal ma d�, ha -

vuz, çi çek ler, süs a�aç la r�... 
Tram vay, ki li se,
As�m Gün -

düz'ün evi,
ama bir

de si -
n e  -

ma lar! Ba ha ri ye, Ka d� kö yü'nün ne re dey se
bü tün si ne ma la r� n�n top la� t� �� semt ti. Ki mi
si ne ma lar ye ni dü zen le me ler le bu gün de
du ru yor. 

� ‘GÜ ZE L�M HÂ LE DU RUP
DU RUR KEN REKS OL DU’

Sü rey ya'y� so na sak la ya ca ��m.
Yurt'tan ba� la ya y�m. Yurt si ne ma s�, Hal ke -
vi bi na s�n day d�. Yurt'a y�l lar son ra git tim,
ar t�k on be� ya ��m da fa lan. Yaz gün le rin -
de. �ki Türk fil mi bir den gös te ri li yor. Türk
si ne ma s� na vur gu num ve ka ç�r d� ��m film -
ler için so lu �u Yurt'ta al� yo rum. 

Ge le lim Hal ke vi bi na s� na: El li me yak -
la ��r ken gez dim. Kül tür bi ri mi ola rak göz
ka ma� t� r� c� bir i� lev sel li �i yan s� t� yor. Ne
ya z�k ki tam an la m�y la hiç bir za man de -
�er len di ri le me mi�. 

Sa k�z gü lü So ka ��'nda ki Hâ le ben de
uzun y�l lar ad� n�n ça� r�� t�r d�k la r�y la ya �a -
d�. Hâ le: Ay a�� l�, ay�n çev re sin de ba zen
gö rü len par lak ve bu �u lu ���k, ay la. Bir si -
ne ma sa lo nu na bun dan da ha ya ra ��r isim
bu lu na bi lir mi? Az son ra film ba� la ya cak
ve her film de ay la olup ç� ka cak! 

Gü ze lim Hâ le du rup du rur ken Reks ol -
du. Hâ le, es ki den ti yat roy mu�; Apol lon Ti -
yat ro su. �lk Müs lü man Türk ka d�n ti yat ro
sa nat ç� s� Afi fe Ja le'nin o ka dar tra jik ya �a -
m� n� bi len ler, bed baht ve ça re siz Afi fe'nin
Apol lon'da ba �� na ge len le ri, o can yan g� -
n� n� ha t�r la ya cak lar. Bü yük ro man c� m�z
Re �at Nu ri Gün te kin, Afi fe Ja le'yi ka le me
ge ti ren iç li ya z� s�n da Apol lon'u, Ba ha ri -
ye'de ba har ko kan ge ce yi, ak tri sin, ka mu -
oyun ca de �il, za b� ta ca lâ net le ni �i ni an la -
t�r. 

� ‘ÇO CUK LU �U MUN SEM T�
RO MAN LA RA YOL AÇ MI�’

Ac� an� lar dan ka ça rak, uzak la �a rak,
Ope ra si ne ma s� na s� �� n� yo rum. Ger çi o
da-he le bal ko nu-uçu ru mu an d� r�r bir si ne -
may d�, ade ta di key bir sa lon. 

Ope ra'da han gi ta rih tey se, Da li da'n�n
fil mi ni sey ret mi� tim. M� s�r as�l l� Da li da
ha yat do luy du ve öy le si ne gü zel di. Film,
id di as�z bir gül dü rüy dü. Da li da'n�n gü zel -
li �i, can l� l� ��, �ar k� la r� al�p gö tü rü yor.
1980 son ra s�n da Da li da'n�n ca n� na k� y� �� -
n� ga ze te ler den oku yun ca, yü re �im ez gin,
yi ne Ope ra si ne ma s�, yi ne güm rah saç lar,
iri göz ler. Ölü mü, ca na k� y� �� yad s� mak is -
te ye rek. 

Ba ha ri ye'nin si ne ma la r� ara s�n da so na
sak la d� ��m Sü rey ya, �s tan bul'a sev gi si ni
pek çok kez öde mi� Sü rey ya �l men'in yap -
t�rt t� �� bir sa lon. Bel le �im ya n�lt m� yor sa,
1925 son ra s�n da aç�l m��. Gi ri� te, Sü rey ya
Ope re ti'nin pri ma don na s� Su zan Lüt ful -
lah'la-bir ba� ka pri ma don na n�n, Gül riz
Su ru ri'nin genç ya� ta ölen an ne si-Sü rey ya
�l men'in büst le ri du rur du. Pri ma don na
söz cü �ü nü Su zan Lüt ful lah'�n büst al t� ya -
z� s�n dan ö� ren mi� ol ma l� y�m. Sev gi li dos -
tum Gül riz Su ru ri'den an ne si nin hi kâ ye si ni
din le di �im de ise, o �a ta fat l� söz cük hü zün -
ler le do na na cak t�...  Sü rey ya süs lü püs lü
si ne ma d�r, büst ler, hey kel ler, mask lar, iki
yan l�-de yi� ye rin dey se-zen gin mer di ven -
ler, yi ne hey kel ler, ta va n�n tam or ta s�n da
“Ti yat ro mek teb-i ebe dî dir, mu si ki ru hun
g� da s� d�r” ya z� s�... Son ra, ak ra ba dan �ev -

ket'in sün net dü �ü nü ne git ti �i miz ba lo sa -
lo nu, fres ko lar... Fres ko lar dan iz dü �üm le -
ri Ya �ar ken ve Ölür ken'e kat m�� t�m. Öy le
an la �� l� yor ki, ço cuk lu �u mun sem ti, semt -
te ki ya p� lar, bah çe ler, özel lik ler, ya z� la ra,
öy kü le re, ro man la ra yol aç m��. 

An nem le Ba ha ri ye'den Al t� yol'a iner -
dik. Ha fif e�im li yo ku�. Al t� yol'da de de min
ki tap ç� dük kâ n�, ufa rak ki ta be vi. Tez gâ h�n
üs tün de Mi ki fa re li, Vak va ka kar de� li,
Var ye mez Am ca l� ç� kart ma lar. De dem
cim ri. 

An ne ci �im ha yat ta. Ç� kart ma lar tez -
gâh ta ka la cak, ama an nem le el ele tu tu �up
Ge ren Apar t� ma n�'na dö ne ce �iz. Az son ra.
Ah ke� ke!
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Ünlü yazar Selim �leri, do�du�u yer Kadıköy’ün ya�amında bıraktı�ı izi, anıların ba�langıcı olarak
görüyor. Yıllar sonra dönüp baktı�ında, büyük bir de�i�imin ya�andı�ı �stanbul’da tarihini korumaya

çalı�an ender yerlerden biri olarak niteledi�i, kendi sesleni�iyle ‘Kadıköyü’nü özel bir yerde tutan
yazar, kitaplarında da sık sık Kadıköy’e göz kırpıyor…

‘Bahariye benim için
tramvay sesleri
cümbüşüdür’

‘Bahariye benim için
tramvay sesleri
cümbüşüdür’

‘Bahariye benim için
tramvay sesleri
cümbüşüdür’

‘Bahariye benim için
tramvay sesleri
cümbüşüdür’

‘Bahariye benim için
tramvay sesleri
cümbüşüdür’

‘Bahariye benim için
tramvay sesleri
cümbüşüdür’

SELiM iLERi:

Ya�adı�ım �ehir programına katılan
�leri, Kadıköy’ü Süreyya’da anlattı.

Se lim �le ri’nin do� du �u apart man

Fo to� raf lar: Berk AK KOÇ

SÜREYYA Operası’nda
gerçekle�en “Ya�adı�ım �ehir”
programının çekiminden sonra

Selim �leri’ye, do�du�u evin
“Fatura Ödeme Merkezi”
oldu�unu haber veriyoruz,

�a�ırmıyor ama yüzünü bir hüzün
kaplıyor: “Bütünüyle de�i�iyor

Kadıköy. Yapısı itibariyle ba�ka bir
yer oldu.  Burası daha önce yazlık

kö�klerin oldu�u, daha çok yaz
aylarında ya�anılan, nüfusu az,
özel bir yerle�im alanıydı.  Tabi

�ehirler büyüdükçe yazlık semtler
azalıyor. �nsanlar yazın ba�ka
illere kaçmaya ba�lıyorlar. E

haliyle benim do�du�um ev de
“Fatura Ödeme Merkezi” oluyor.

Çok büyük bir de�i�im söz
konusu ama her �eye ra�men

�stanbul’da kendini iyi kötü
koruyabilmi� bir belde olarak

dü�ünüyorum Kadıköyü’nü ben.
Hiç de�ilse Ba�dat Caddesi’ne
çıktı�ınız zaman geçmi�e dair

izlerin yansıdı�ı palmiye a�açlarını
görebiliyorsunuz. Ya da Tarihi
Çar�ı, binasıyla sokaklarıyla,

çocuklu�umdaki gibi… Moda çok
de�i�ti. Eski ta� konaklar vardı,
�imdi apartmanlar var. 6 ya�ına
kadar Bahariye’de ya�adım ama
anne tarafım Kadıköylü oldu�u

için ba�ım hiç kopmadı.
Ömrümün üçte biri Kadıköy’de

geçmi�tir.”

‘ÖMRÜMÜN
ÜÇTE BiRi

KADIKÖY’DE GEÇTi’

‘YA ŞA DI ĞIM ŞE HiR’DE KA DI KÖY’
HABERTÜRK Tv’de geçti�imiz yıl yayınlanmaya ba�layan, yazar Ahmet
Ümit’in hazırlayıp sundu�u “Ya�adı�ım �ehir” programı Eylül ayından

itibaren yeniden izleyiciyle bulu�maya hazırlanıyor. Programın ilk
bölümlerinden birinde de Kadıköy i�lenecek. Ahmet Ümit’in, �stanbul’un
semtlerini, orayı en iyi bilen ve yazan edebiyatçılarla söyle�erek yaptı�ı
programında Kadıköy için neden Selim �leri’yi seçti�ini, çekim sonrası

kendisine sorduk: “Kadıköy �stanbul’un en güzel ilçelerinden bir tanesi.
Bütün dokusunu ta�ıyor. Tarihi özelli�i ve günümüzdeki durumu

nedeniyle de önemli. Selim �leri de bir edebiyatçı ama aynı zamanda bir
�stanbul yazarı… Ve onun en çok sevdi�i yerlerden biri Kadıköy, kendisi

de zaten Kadıköy do�umlu. Bunu bildi�im için, Kadıköy ile ilgili programı,
Selim �leri ile birlikte çekmek istedim. Selim �leri, Eylül ayında

yayınlanacak “Ya�adı�ım �ehir” programında bize Kadıköy’ü anlatacak.”

KADIKOY-6:Layout 1  8/23/12  10:31 AM  Page 1



● Sarp KESK�NER

He men her an� mü zik le ge çen uzun
y�l lar dan son ra (Blu e Blu es
Band’de Ba tu Mut lu gil, Ya vuz

Çe tin, Ke rim Çap l� gi bi us ta lar la ay n�
sah ne yi pay la� mak, �s tan bul Blu es Kum -
pan ya s�, ilk göz a� r� s� Vi rüs...) aka de mis -
yen olan, ama mü zik le me� ki ne hiç ara
ver me yen bir mü zik in sa n� Mu rat Er can...
Y�l lar y�l lar son ra ilk al bü mü Uzun Hi kâ -
ye’yi ç� kart t�. Ya l�n, do� ru dan, sa mi mi
söz ler ve çok net bir ens tür man ha ki mi ye -
ti ile kar �� kar �� ya y�z. Bu çok ge cik mi�
bu lu� ma, es ki bir dost, Sarp Kes ki ner’in
al bü mü, ara dan ge çen y�l la r� ko nu� ma s� -
na ve si le ol du.

(kar ga mec mu a Ha zi ran sa y� s�n da
ya y�n la nan bu söy le �i yi siz ler için say -
fa la r� m� za ta �� d�k...)

� “Ne çok za man geç mi� üs tün -
den...” A�k ile dön düy sen, ara za ma n�
öy kü le sen?

On iki y�l geç ti üs tün den... Son ola -
rak, on iki y�l ön ce mü zik le pro fes yo nel
ola rak u� ra �� yor dum. Pro fes yo nel mü -
zik ten kas t�m, mü zik ya pa rak pa ra ka -
zan mak. Ara za ma na dam ga s� n� vu ran
�n gi liz ce ö� ret men li �im dir. Yir mi li ya� -
lar dan otuz la ra geç mek. Üni ver si te yi bi -
tir dim, as ke re git tim, i� bul dum, ça l�� -
t�m. Ara da key fim olun ca ev de ki bas gi -
ta r� m�, akus tik gi ta r� m� çal d�m. Â��k ol -
dum, ka zan d�m, kay bet tim. Çok da ça -
buk geç ti...

� On ye di y�l ön ce; �s tan bul Blu es
Kum pan ya s� ile be ra ber sah ne ler dey -
dik. Son ra ben ye ni bir Mu -
rat Er can ile
ta n�� t�m. Me -
rak et ti �im �u
ki; o ses siz
adam ara lar -
da han gi de re -
ler den geç ti?

S e s  s i z
adam la f� na ta -
k�l d�m, bak...
�s tan bul Blu es
K u m  p a n  y a  -
s�’nda ça lar ken
o ka dar ses siz
miy dim ben?
(gü lü yor) Sen de
bi lir sin ki, ar ka -
da� ara s�n da ge -
ve ze nin te ki yim -
dir. Ta n� ma d� ��m
or tam lar da ve sah -
ne de nis pe ten ses -
siz le �i rim. Ses siz -
le �ir dim... Sa n� r�m, da ha faz la ses siz ka -
la ma ya ca ��m ka dar dert sa hi bi ol mam
ge re ki yor mu�. Dert de diy sem �ü kür;
özel bir der dim yok. Se nin, be nim he pi -
mi zin için den geç ti �i dert ler. Sa de ce ba -
z� �ey ler ga li ba ba na ba� ka la r� na do kun -
du �un dan da ha faz la do ku nu yor. Ya da

ba na öy le ge li yor. Geç ti �im de re ler..
Ken di sab r� m�n de re le ri nin ku ru ma s�
be ni ses ç� kar ma ya yön len dir di. Git ti -
�im bir dok tor “Sa na ilaç ver mem do� -
ru ol maz, zi ra sen ken di ila c� n� çok tan
bul mu� sun” de mi� ti. �la c�m ses ç� kar -
mak m��. Elim den gel di �i ka dar ses ç� -
kar ma ya ça l� �� yo rum. Uyum lu ses ler ç� -
ka r�n ca mü zik ol du �u na ina n� yo rum.
� ‘�AR KI YAZ MAK DÜN YA NIN

EN ZEVK L� ���’
� �ar k� y� bi tir mek: Gün ler ce ke li -

me le rin do lu su nu al�p bo �u nu yok lu -
yor sun. Bir par ça için “bit ti an�”n� ta -
rif eder mi sin?

Ne an la ta ca �� m� yaz ma ya ba� la ma -
dan ön ce bi li yo rum, sa de ce na s�l an la ta -
ca �� m� bul mam za man al� yor. “Na s�l”
k�s m� ka fa da çö zül dü �ün de as l�n da �ar -
k� bit mi� tir. Son ra s�; an la t� la cak hi kâ ye
bi ter, �ar k� da bi ter. �ar k� yaz mak dün -
ya n�n en zevk li i�i. Bul ma ca çöz mek gi -
bi bir �ey; ba �� so nu bel li ol ma yan bir
bul ma ca (ga ze te de bul ma ca s� çöz mek -
ten ya da puzz le yap mak tan nef ret ede -
rim, bah set ti �im bu de �il). Bir par ça s� n�
bul du �un da o par ça n�n di �er le ri nin ara -
s�n da ne re de yer ala ca �� n� bil me di �in
bir bul ma ca, ben ce çok he ye can l� zor la -
y� c� bir �ey. 

Al büm de ki ba z� �ar k� n�n sö zü için
bir se ne u� ra� t�m; çok da uzun bir za -
man de �il ger çi... Ba z� s� ise bir haf ta da
bit ti. Uzun sü re u� ra �� l�r sa da ha m� iyi
ya z� l�r; öy le bir ku ral yok ta bii ki. Ken -
di me her ko nu da çok ac� ma s�z dav ra n� -
r�m. Yaz d�k la r� ma da ay n� ac� ma s�z l�k la

y a k  l a  � �  y o  r u m .
Yaz d� �� m� oku du -
�um da dal ga ge -
çe bi le ce �im bir
yön bu lu yor sam
üs tü nü çi ze rim,
to par la na ma ya -
cak gi biy se y�r tar
ata r�m. De fa lar -
ca oku rum, din -
le rim. Zi ra, söz -
le re çok önem
ve ri yo rum; ens -
trü men tal mü -
zik yap m� yo -
rum. �n san se si
mü zi �in içi ne
gi re cek se sa -
de ce no ta ya
e� lik et mek ten
öte bir �ey
s ö y  l e  m e  l i .
Utan  ma dan

e�i me dos tu ma din le te bi le -
cek k� va ma gel di �i ne inan d� ��m da ise
�ar k� n�n tas la �� n� kay de di yo rum. Üç
dört se ne dir bi ti re me di �im �ar k� la r�m
var... Uma r�m ben bit me den on lar bi ter. 

� Fe ti �iz mi ne par mak ucu nu do -
kun du rur sak, iki anah tar ke li me ve re -
yim: Gi tar ve ten. Biz le re gi tar por no

tut ku nu ç�p lak ça an lat...
Bak bu na ses li gül düm. Gi tar fe ti �i

ben de çok ye ni ba� la yan bir �ey... Gi tar
fe ti �i, ge nel de gi ta rist ler de gö rü len bir
ol gu dur, “Bir gi ta ris tin kaç gi ta ra ih ti ya -
c� var d�r?: Bir ta ne da ha faz la s� na...” es -
pri si bo �u na ç�k ma m�� t�r. Ben as len bas
gi ta ris tim ve yir mi se ne dir ay n� jazz
bass’� ça l� yo rum. Otuz iki ya ��m da ilk
elek tro gi ta r� m� ala cak ken fi yat-per for -
mans ili� ki si iyi ve ba na uya cak gi ta r�
bul mak için in ter net üze rin de ge re �in -
den faz la za man ge çir mi� ol ma l� y�m ki,
ak�l sa� l� �� m� kay bet tim: gi ta r� m� çok -
tan bul mu� ol ma ma ra� men hâ lâ bo� za -
man la r� m� in ter net te gi tar fo to� raf la r� na
ba ka rak ge çi ri yo rum. �l ginç bul duk la r� -
m� http://pin te rest.com/mu ra ter can/ ad -
re sin de top la ma ya ba� la d�m. Bir nev’i,
ye ni bir u� ra� sa hi bi ol dum. Gi tar fe ti �i
de yin ce: Ne ses ç� kar d�k la r� çok faz la il -
gi len dir mi yor be ni, za ten he pi to pu on
10 ta ne so und var be nim için -bel ki da -
ha bi le az-, o yüz den di �er “ge ar fre -
ak”ler den az fark l� be nim ki. Za ten in ter -
net te ki fo to� raf lar dan na s�l du yul duk la -
r� n� na s�l bi le bi li rim ki? �� lev den çok �e -
kil önem li.. Tam bi fe ti� ga li ba? Kor ku -
tu cu... 

� 18 Mart, se nin için çok lu an lam -
lar ta �� yor. Bun la r� bir bi ri ne örer mi -
sin?

18 Mart do �um gü nüm. 2007 se ne -
sin de do �um gü nüm de ak �a ma ka dar
ara ya n�m pek ol ma d�. Ben de ev de ku -
ca ��m da gi tar te le viz yo na ba kar ken bir
ar pej bul dum, kay det tim. Ay n� ak �am
için de, ar pe jin üs tü ne bir iki sa t�r bir �ey
yaz d�m. Do �um gü nü mü ha t�r la ma yan -
la ra ser ze ni� te bu lu na cak t�m. “Ha t�r la -
yan mut lu ol sun, ha t�r la ma yan ol ma s�n”
tar z� bir �ey. Ay n� ak �am, ba z� ar ka da� -
la r�m ara ma dan ba na gel di. Mut lu ol -
dum fa lan ve der ken, iki üç haf ta son ra
“be nim do �um gü nüm” ko nu su fev ka la -
de ço cuk ça ve hât ta, sa lak ça gel me ye
ba� la d�... Ama kay det ti �im o iki sa t�r
me lo di hâ lâ çe ki ci t�n l� yor du. Bul du -
�um ar pe ji ba na yaz d� ran �e yi me rak et -
tim. Çok ola s� ki, o gün için de çok faz la
kah ra man l�k tür kü sü ne ma ruz kal m�� -
t�m. Her hal de o tür kü ler ba na bu nu yaz -
d�r d� di ye dü �ün düm. Ha t�r lan mak gü zel
�ey dir; he le se ven le ri niz ta ra f�n dan ha -
t�r lan mak çok gü zel �ey dir. Ba na o ar pe -
ji çal d� ra n�n o kah ra man l�k tür kü le ri ol -
du �u na inan d�m. Do la y� s�y la ba na o ar -
pe ji yaz d� ran la r�n ço �u za man men fa at -

ler d� ��n da ha t�r lan ma yan Ça nak ka le �e -
hit le ri miz ol du �u ka na atin de yim. On la -
r�n ha t�r lan ma s� n� is te dim. Ve di �er le ri -
nin... 18 Mart, be nim için ha t�r lan ma y�
ifa de eder. Ha t�r lan ma ma n�n kö tü bir
his ol du �u nu dü �ü ne rek “Do �um Gü -
nüm (18 Mart)” �ar k� s� n� yaz d�m. Do -
�um gü nüm ve Ça nak ka le Za fe ri d� ��n -
da, üçün cü bir 18 Mart da ha var ki; ona
ay r� pa rag raf aç mak ge re kir: Se la mi çe� -
me’ye ya k�n yü rü -
yü� me sa fe sin de
çok gü zel bir ma -
hal le miz dir 18
Mart ve o ma hal -
le nin stüd yo su da
Stüd yo 18’dir...
1990 y� l�n da da -
hil ol du �um Vi -
rüs gru bu ile iki
kü sur se ne bü -
tün pro va la r� -
m� z� yap t� �� -
m�z, ki ra s� na
or tak ol du �u -
muz ef sa ne -
vi Stüd yo
18... Harç -
l�k la r� m�z -
dan pa ra
ay� r�r, stüd yo ki ra s� ola -
rak Se lim’e (Öz türk) ve rir dik. Ta til za -
man la r� haf ta da en az yir mi sa at pro va
ya par d�k. Pro va ya ma ze ret siz gel me -
mek yok tu. Okul k�r mak tan bi le zor i� ti
pro va ya git me mek; k�z ar ka da� tar z� ba -
ha ne le rin ge çer li ol ma d� �� bir ça l�� ma
tem po su... Çok gü zel za man lar d�.

� Bi ri si ne han gi  ker te de, lah za da
“sen ya lan s�n” de riz? O an�n zir ve si
ne dir?

“Ya lan ol mak” la f� n� çok kul la n� r�m.
Sa de ce es ki sev gi li ye söy le nen, ya z� lan
kli �e laf lar dan bi ri ola rak de �il. Bak t� -
��n �ey sa na ger çek gö rün mü yor sa ya -
lan d�r. An�n zir ve si, �im di ki za man d�r.
Es ki den ger çek san d� ��n ki �i ya da �ey
bu gün ger çek de �il se se nin için da ha

bü yük ya lan d�r; ya lan ol mu� tur.
� Al büm, so und ve du ru� ola rak

Ka d� köy’ü ve Ka d� köy lü lü �ü se lam l� -
yor mu der sin?

Çok zor so ru. Ka d� köy bu gün mem -
le ket te az bu lu nan il çe ler den bi ri... Gös -
te ri �i sev me yen te va zu sa hi bi in san lar
ço �un luk ta d�r Ka d� köy’de. Mü zik aç� -
s�n dan ba ka cak olur sak, “Ka d� köy So -
und” di ye bir kav ram var m��, ben de ya -
k�n za man da duy dum: Gü ven (Er kin Er -

kal) bir twit ter ötü cü �ün de “ka -
d� köy so und” de -

m i �
Uzun
Hi  kâ  -
y e
i ç i n . .
A s  l e n
Y e  n i
L e  v e n t
do �um lu -
y u m ,
1 9 8 3 ’ t e
Se la mi çe� -
me’ye ta -
��n d�k. Me -
mur (üc ret li
ça l� �an) kö -
ken li, ya ni
tah si liy le pa ra
ka za nan bir
sü la le den ge li -

yo rum. On be� ya ��m da bas gi tar çal ma -
ya ba� la d�k tan son ra mü zik va s� ta s�y la
ta n�� t� ��m ve bu gün hâ lâ gö rü� tü �üm
ya k�n ar ka da� la r� m�n be nim le ben zer ai -
le ya p� la r� na sa hip ol ma s� bir te sa düf
ola maz di ye dü �ü nü yo rum. 1980 ba� la -
r�n da Ka d� köy ya ka s� na yer le �en ai le ler
ço cuk la r� na bir mü zik ens trü ma n� ala -
cak pa ra ya ve kül tür alt  ya p� s� na sa hip ti.
Sa n� r�m bu yüz den bu ka dar sa nat ç�,
mü zis yen ç�k t� Ka d� köy ya ka s�n dan. Bu
ka dar ko nu� tuk tan son ra Ka d� köy So -
und’un hâ lâ ne ol du �u nu tam bil me sem
de Uzun Hi kâ ye, ben ce Ka d� köy lü bir
al büm dür... 
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Kadıköylü müzik insanı Murat Ercan’ın ilk albümü Uzun
Hikâye, içinden geldi�i gibi çalıp söylenmi�, yüzde yüz

organik akorların, katkı maddesi içermeyen sözlere e�lik
etti�i �arkılardan olu�uyor. Ercan, “Kadıköy, memlekette az
bulunan ilçelerden biri... Gösteri�i sevmeyen tevazu sahibi

insanlar ço�unluktadır burada. Uzun Hikâye, bence
Kadıköylü bir albümdür...” diyor.
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● Gökçe UYGUN

�
s tan bul'un yo �un araç tra fi �i ne
sa hip olan Ka d� köy-Kar tal ara -
s�n da ki D-100 ka ra yo lu nun yü -

kü nü azalt mak için pro je len di ri len
Ka d� köy-Kar tal Met ro su, 17 A�us -
tos Cu ma gü nü hiz me te gir di. Ka d� -
köy R�h t�m'da ger çek le� ti ri len, Ka -
d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz -
türk’ün de ka t�l d� �� aç� l�� tö re nin de
ko nu �an Ba� ba kan Re cep Tay yip
Er do �an, bu hat t�n hem �s tan bul'a
hem Tür ki ye'ye, eko no mik an lam da
çok bü yük kat k� la r� ola ca �� n� söy le -
di. Er do �an, “Bu hat la za man nok ta -
s�n da çok bü yük ta sar ruf ya pa ca ��z.
Ki �i ba �� na y�l l�k 15 gü ne te ka bül eden bir za -
man ta sar ru fu ola cak. Akar ya k�t,  yol ba k�m ve
ona r�m gi der le rin den de ta sar ruf sa� la ya ca ��z.
Yap t� �� m�z he sap la ma la ra gö re, bu hat la bir lik -
te, Tür ki ye'ye, �s tan bul'a, �s tan bul lu kar de� le ri -
mi ze, y�l l�k 1 mil yar 153 mil yon luk bir ta sar ru -
fu ka zan d�r m�� ola ca ��z. E�er bu hat ya p�l ma -
say d�, Ka d� köy-Kar tal ara s�n da her y�l 32 oto -
büs ve 67 mi ni bü sün dev re ye al�n ma s� ge re ki -
yor du. Biz �im di, tam ter si ne, ilk y�l da 572 oto -
bü sün, 1.227 mi ni bü sün tra fik ten çe kil me si ni
bek li yo ruz ki bu da tra fik te çok bü yük ra hat la -
ma ya yol aça cak”' de di.

� MA K� N�ST DE ��L MOU SE!
7 y�l da 3.1 mil yar li ra l�k fi nans man la, ye rin

40 met re al t�n da, 22 km. uzun lu �un da in�a
edilen bu hat ta ki tren ler de ma ki nist bu lun ma ya -
cak. Ku man da mer ke zin de ki ma ki nist bu tren -
le ri yö ne te cek.

1 mil yon 266 bin ki �i lik gün lük yol cu ta �� -
ma ka pa si te si ne sa hip hat ta yer alan tren ler sa -
at te mak si mum 80 kilometre h� za ula �a bi li yor. 

� MET RO BÜ SE AK TAR MA
Bu hat ta bi nen yol cu lar, Üna lan �s tas yo -

nu’nda ine rek, E-5 üze rin de Uzun ça y�r Kav �a -
��n da yer alan Met ro büs du ra ��n dan Av ru pa
Ya ka s� na ge çe bi li yor. Ay r� l�k çe� me si �s tas yo -
nu’nun üst ka t� na ko nu� la na cak Mar ma ray, 29
Ekim 2013’te ta mam lan d� ��n da, bu is tas yona
ge çi le rek, bu ra dan da Bo �az Tüp ge çi �i yo luy la
kar �� ya geç mek müm kün ola cak. Hat t�n Kay -
nar ca’ya ka dar uza t�l ma s� ile hat uzun lu �u 24,5
ki lo met re ye ula �a cak, ma li yet 1,9 mil yar do lar
ola cak. Gün de 700 bin ki �i nin se ya hat ede ce �i
Ana do lu ya ka s� n�n ilk met ro su, 16 is tas yon dan
olu �u yor; Ka d� köy, Ay r� l�k çe� me, Ac� ba dem,
Üna lan, Göz te pe, Ye ni sah ra, Koz ya ta ��, Bos -
tan c�, Kü çük ya l�, Mal te pe, Hu -
zu re vi, Gül su -

yu, Esen kent, Has ta ne/Ad li ye, So -
�an l�k, Kar tal.

� NE DEN 7 YIL SÜR DÜ?
Öte yan dan “'Dün ya n�n en h�z -

l� ka z� lan tü ne li” ol du �u ifa de edi -
len, te me li Ocak 2005'te Ba� ba kan
Er do �an ta ra f�n dan at� lan 22 ki lo -

met re lik Ka d� köy-Kar tal met -
ro hat t� n�n 2007’de aç� la ca ��
sö zü ve ril di; an cak aç� l� �� 29
Ekim 2011, 31 Ara l�k 2011,
�u bat 2012 ve Ma y�s 2012
ol mak üze re 4 kez er te len di.
Aç� l� ��n ne den sü rek li er te -
len di �i de, bu ge cik me nin
ne de ni de �çi� le ri Ba ka n�
�d ris Na im �a hin'in CHP
�s tan bul Mil let ve ki li Ka dir Gök men
Ö�üt'ün so ru öner ge si ne ver di �i ya -
n�t la or ta ya ç�k t�. CHP'li Ö�üt, Ba kan
�a hin'e pro je nin ne den be lir ti len ta -
rih ler de aç�l ma d� �� n� ve ge cik me nin
se bep le ri ni sor mu� tu. Ö�üt, “Ba kan
�a hin'in, �s tan bul Va li li �i'ne at fen
ver di �i ya n�t, iha le ön ce si met ro
ile il gi li ye te ri ka dar etüt ça l�� ma -
s� ya p�l ma d� �� n� or ta ya koy du.
�a hin, etüt ça l�� ma la r� ve tek nik

ra por la r�n ta mam la na rak 2008 Ocak
ay�n da ye ni bir iha le ya p�l d� �� n� ve pro je nin bi -

tim ta ri hi nin ise ye ni den 2010 ola rak be lir len di -
�i ni ak tar d�. 2010'dan 2012'ye ka dar ge çen 2
y�l l�k ge cik mey le il gi liy se öner ge de so ru lan so -
ru ya net ya n�t gel me di. Ba kan �a hin, Bü yük �e -

hir Be le di ye Ba� kan l� ��'ndan
kay nak lan ma yan se bep ler ile
hat t�n aç�l ma s� n�n ge cik ti �i ni
söy le di” de di.

� M� N� BÜS LE RE
DÜ ZEN LE ME

�s tan bul Mi ni büs çü ler
Es naf Oda s� Ba� ka n� Ko ray
Öz türk, met ro nun aç�l ma s�y -
la bir lik te ba z� mi ni büs hat -
la r� n�n kal d� r� la ca �� n�, ba z� -
la r� n� da hat ta en teg re edi le -
ce �i ni aç�k la d�. Öz türk,
“Met roy la il gi si olan 3 hat t� -
m�z var bi zim; Kar tal-Ka d� -
köy, U�ur Mum cu-Ya ka c�k-

Kar tal ile Geb ze-Ha rem. Met ro nun hiz me te gir -
me siy le bir lik te ora da ki yol cu ha re ke ti ni iz li yo -
ruz. 450 mi ni bü sün aki be ti nin ne ola ca �� na da -
ha son ra ka rar ve ri le cek” de di. 

Mi ni büs çü es na f� n�n ma� du ri ye ti -
nin söz ko nu su ol ma d� �� n� be lir ten Öz -
türk, aç�k ta ka lan mi ni büs çü le rin i� siz
kal ma ma s� için de �s tan bul'da 2 bin mi -
ni bü sün tak si ye dö nü� tü rül me si öne ri -
sin de bu lun du. Ko ray, �s tan bul'da
ayak ta yol cu al ma yan, 9 ki �i ka pa si te li
mo dern mi ni büs sis te mi ne ge çi le ce �i -
ni, mi ni büs çü le re de e�i tim ve ri le ce �i -
ni söz le ri ne ek le di.
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yle si ne çok be kar ve ya dul yal n�z ya �a yan in san var
ki. Gün le ri kar �� cin se olan öz lem le ge çi yor. Ne za -
man kar �� cins ten laf aç�l sa öz lem le ri bi raz da ha bü -
yü yor. Son ra, he men ne den yal n�z kal d�k la r� n�n ba ha -
ne le ri ni s� ra la ma ya ba� l� yor lar. “K�s met, içim �s� na cak

bi riy le kar �� la �a ma d�m, ba z� ba� lan g�ç lar ol du ama bir ne -
den le kop tuk, ilk an da iyi yü rü dü son ra so run lar ba� la -
d�…”gi bi bir çok ba ha ne s� ra l� yor lar. As l�n da so run, kar �� la� -
t�k la r� in san lar da de �il, ken di le rin de. 

Sev gi yi bu la bil mek için ak tif ol mak, sev gi ye gü ven mek,
se vi le bi lir ol du �u nu za inan mak ve sev me ye ha z�r ol mak ge -
re kir. “Aca ba bi ri be ni se ver mi?” di ye bek ler se niz; çok bek -
ler si niz. Hiç kim se eli ni uza t�p si ze sev gi ar ma �an et mez.
Çün kü siz te red düt için de si niz, ken di ni ze gü ven mi yor ve se -
vi le bi lir ol du �u nu za inan m� yor su nuz. Ken di ne gü ven me yen
bir in san ba� ka in san la ra da gü ven ver mez. Kar �� da ki in sa -
n�n göz le ri ne en di �e ve te red düt için de ba kan, çe kin gen, ce -
sa ret siz ve ka rar s�z in san lar tu tum la r�, dav ra n�� la r�, kim lik le ri
ve ki �i lik le ri ile ba� ka in san lar üze rin de gü ven ya ra ta maz lar.
Gü ven ya ra ta ma yan in san say g� da ya ra ta maz. Say g� duy -
ma d� �� bir in sa n� ise hiç kim se se ve mez. Sev gi an cak bir bi ri -
ni e� de �er gö ren in san la r�n bir lik te üret tik le ri say g�, inanç ve
gü ven or ta m�n da ya �ar. Ak si tak dir de yar d�m, mer ha met,
ko ru ma gi bi duy gu lar dev re ye gi rer, bir bi ri ni e� de �er gör me -
yen in san lar ara s�n da sa� lam te me le da ya l�, güç lü bir sev gi
olu� maz. Ta n� d� ��m bir çift var d�. Çev re miz de ki her kes on la -
r� hay ran l�k la iz ler di. Ka r� s� na “Ku �um, be be �im” der ço cuk -
lar gi bi ko rur du. E�i “Ko cam bi lir” der her �e yi ona b� ra k�r d�.
Her olay da ko ca s� n� güç lü, bil gi li, ken di ni za y�f gö rür dü. Bir
gün duy duk ki adam ken din den 7–8 ya� bü yük bir ban ka
mü di re siy le ili� ki ye gir mi� ve evi terk et mi�. Ai le dost la r� he -
men ola ya el koy mu� lar ama al d�k la r� ce vap sert mi�.”Ni ha -
yet ezil me yen, s� ��n ma yan, tes lim ol ma yan güç lü bir ka d�n la
kar �� la� t�m. Ka d� na say g� gös ter me nin ve on dan say g� gör -
me nin, mer ha met gös ter me den sev me nin gü zel li �i ni ya �� yo -
rum” de mi�. Ta n� d� ��m genç bir ba yan var d�. �yi e�i tim gör -
mü�, li san bi len ba �a r� l� bir i� ka d� n�y d�. Ya �� 35’i ge çin ce bir -
den pa ni �e ka p�l d�. Ev de kal d� �� n�, ba z� �ey le ri ka ç�r mak ta ol -
du �u nu his set me ye ba� la m�� t�. Bir çok ar ka da �� ev len di �i
hal de ha la ken di ne bir k�s met ç�k ma d� ��n dan ya k� n� yor du.
“Ak tif ol man ge re kir, pa sif bir bek le yi� için de bir sev gi -
li bu la maz s�n” de dim. Hiç umu du mu kes me dim, hep umut la
bek le dim, �an s� z�m her hal de, ama umu du mu kay bet me ye -
ce �im” de di. �n san lar ge nel de pa sif bek le yi� le ri ni umut ve
�an s�z l�k gi bi ifa de ler le ka pat ma ya ça l� ��r lar. Oy sa ki pa sif her
bek le yi� bir umut suz luk ifa de si dir. Yal n�z ca umut için de ol -
mak ve bek le mek le hiç bir ye re ula �� la maz. “Ak tif bir bek le yi�
için de ol man ge re kir” de dim. “Pe ki, na s�l de �i� me mi is ter -
sin?” de di. De �i� mek çok zor bir �ey dir. Hat ta ola nak s�z d�r.
De �i� me ye ça l�� mak in sa n� �a ��r t�r. Önem li olan de �i� mek
de �il, var olan ye te nek le ri ve de �er le ri ak tif, et kin ve say g�n
bi çim de ser gi le ye bil mek tir. Al lah in san la ra öy le bü yük ye te -
nek ler, fi zik sel ve ruh sal zen gin lik ler ver mi� tir ki… He men he -
men hiç bi ri miz bun la r� ken di zen gin lik ve gü zel lik le ri için de
ya �a m� m� za ka ta ma y�z ve da ha önem li si ba� ka in san la ra an -
la ta ma y�z. Kul la na ma d� �� m�z hat ta far k�n da bi le ol ma d� �� m�z
bir çok ye te ne �i miz var d�r. Der ler ki “Çir kin in san yok tur. Gü -
zel yan la r� n� fark ede me yen ve ya �a m� n� gü zel yan la r�y la zen -
gin le� ti re me yen in san lar var d�r.” Önem li olan de �i� mek de -
�il, kim ol du �u nu zu gör mek, ken di zen gin lik le ri ni ze ula� mak
ve on la ra ���l t� l� bir bi çim de d� �a r� ya yan s�t mak t�r.

I��l t� l� bir bi çim de d� �a r� ya yan s�t mak der ken iç te ki ���l t� -
dan, du dak lar da ki s� cak bir gü lüm se yi� ten, et ra fa ne �e, co� -
ku, se vinç ya yan in san lar dan söz edi yo rum. Mi ni cik etek ler
gi yen, bo ya kü pü ne gir mi� gi bi süs le nen, her dav ra n� �� na
fark l� �e kil ler ver me ye ça l� �an ba yan lar dan ve ya kas kas ka -
s� lan, ha va s�n dan ge çil me yen er kek ler den söz et mi yo rum.
Ya l�n, ay d�n l�k, iç ten, sev gi do lu, ken di siy le ba r� ��k, in san la ra
ya k�n, gir di �i ye re ne �e ka tan, gü lüm se yi �iy le hu zur sa çan,
hiç bir dav ra n� ��n da ya pay l�k bu lun ma yan, için de ki her gü zel -
li �i do �al ola rak or ta ya ko yan bir in sa n�n se vil mek için ba� ka
ça ba gös ter me si ne ge rek yok tur. Çün kü se vi le bi lir ol mak ke -
sin lik le yü zey sel bir ni te lik de �il dir. �ç ten d� �a ta �an do �al bir
zen gin lik tir. K� l�k tan k� l� �a, renk ten ren ge, bi çim den bi çi me
gi ren, her gün ken di ne ay r� bir �e kil ver me ye ça l� �an in san lar
iç le rin de be �e nil me me, se vi le bi lir, ar zu la na bi lir ol ma ma en -
di �e si ni ay r� �e kil ler de or ta ya ko yan kor kak in san lar d�r.

D�� gö rün tü müz le in san la r� bel ki et ki le riz ama uzun sü re li
ili� ki ler ku ra ma y�z. Ger çek sev gi ca n� n� z�, ken di içi ni zi kar �� ya
aç t� �� n�z za man do �ar. Biz yü zü müz le, gö zü müz le, ba ca �� -
m�z la, kal ça m�z la, pa z� la r� m�z la de �il, iç var l� �� m�z la se vi li riz.
Sev gi iç te dir, kalp te dir, ruh ta d�r. Kal bi mi zi aç ma dan sev gi
için de ya �a ya ma y�z. Kal bi mi zi aç t� �� m�z za man ise içi te miz
ol ma l�. E�er içi h�rs la, kin le, k�s kanç l�k la, ha sis lik le, sev gi siz -
lik le, kor kuy la, do luy sa sev gi gi re cek yer ve ya �a ya cak or tam
bu la maz. D�� gö rü nü �ü nüz düz gün ve özen li ise gü zel ko ku -
yor, te miz gö rü nü yor ve bun la r� te va zu için de ser gi li yor sa n�z
ay n� za man da kar �� la �a ca �� n�z in san la ra olan say g� n� z� da
ser gi li yor su nuz de mek tir. Kal bi ni zi aç�p için de ki saf l� ��, te -
miz li �i, dost lu �u, ar ka da� l� �� iç ten lik le or ta ya dö ker se niz de
sev me ye ha z�r ve se vi le bi lir bir in san ol du �u nu zu gös te ri yor -
su nuz de mek tir. O za man mut la ka sev gi yi bu lur su nuz.
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ÖN CE SEV Gİ �
Sevgi nasıl bulunur

Ba�bakan Erdo�an taraf�ndan aç�lan Kad�köy-Kartal Metrosu, iki ilçe
aras�ndaki mesafeyi yakla��k yar�m saate indirdi. Metro, 29 Ekim'e

kadar yüzde 50 indirimle hizmet verecek. Metronun aç�lmas�yla birlikte
baz� minibüs hatlar� kald�r�lacak, baz�lar� da hatta entegre edilecek.

Makinist
koltu�una oturan

Erdo�an,
metronun ilk
seferini yaptı.
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KADIKÖY-KARTAL güzergâh�
Ramazan Bayram�’n� metroyla kar��lad�.

Bayram boyunca metronun ücretsiz
olmas� çiçe�i burnunda metroya halk�n
ilgisinin yo�un olmas�na neden oldu.
Zaman zaman aksakl�klar ya�ansa da
istenmeyen görüntüler ortaya ç�ksa da

Kad�köylüler metroya büyük ilgi
gösterdi. 

HALK iLGiSi BÜYÜKTÜ

Fo to� raf lar:
Mus ta fa SÜ REM L�

Si nem TE ZER
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“Alem da�'da son bu lan hat t�n he men ya n� ba ��n da bu -
lu nan or man la r�n ve Ta� de len su yu nun Va k�f la ra ait
ol du �u or ta ya ç�k m�� ve Va k�f lar Ba kan l� �� da hak l�
ola rak, bu hat t�n ya ban c� bir �ir ket ye ri ne ken di le ri ne
ve ril me si ni ta lep et mi� ti. Ba kan l� ��n bu ta le bi ni ye -
rin de bu lan Os man l� hü kü me ti de, 8 Mart 1913 ta rih -
li bir ira de ile Üs kü dar-K� s�k l�-Alem da� elek trik li
tram vay hat t� n�n im ti ya z� n� Va k�f lar Ba kan l� ��'na
ver mi� ti.

Va k�f lar va kit kay bet -
me den ça l�� ma lara ba� la -
m�� ve tram va y�n i� le me si
için ge rek li olan elek trik
ih ti ya c� n� kar �� la mak üze re
de Ba� lar ba ��'nda bir elek -
trik fab ri ka s� kur ma y�
plan la m�� t�. An cak, çok
geç me den Bi rin ci Dün ya
Har bi ba� la m�� ve Os man -
l� Dev le ti'nin de bu sa va �a
dâ hil ol ma s�y la, tram vay
ça l�� ma la r� ba� ka ba ha ra
kal m�� t�. Ni ha yet sa va� bit -
mi� ve mü ta re ke dö ne mi ne
ge çil mi� ti. Üs kü dar'a ya -
p�l ma s� plan la nan tram vay
hat t� ye ni den gün de me gel -
mi� an cak, laf tan öte ye gi -
de me mi� ti. Cum hu ri yet ku rul -
duk tan son ra ise cid di ola rak ele
al�n m�� ve “Sü rey ya Pa �a'n�n ön -
cü lü �ün de ha re ke te ge çen mü te -
�eb bis ler, Cum hu ri yet hü kü me ti
ile �s tan bul Be le di ye si ile te mas ta
bu lun mu� lar ve Üs kü dar-K� s�k l�
hat t� n�n ya p�l ma s� için fa ali ye te
ba� la m�� lar d�. Bu amaç do� rul tu -
sun da da “Üs kü dar-K� s�k l�-Alem -
da� Halk Tram vay la r� Türk Ano nim �ir ke ti'ni kur -
mu� lar d�.”

� AT LI TRAM VAY
Tam da bu den li cid di bir me sa fe al�n m�� ken, yi -

ne bek len me dik bir so run or ta ya ç�k m�� t�. Yu ka r� da
da zik re dil di �i üze re, Os man l� dö ne min de Va k�f lar
Ba kan l� ��'na ve ril mi� bir im ti yaz la, ku rul ma s� na ba� -
lan m�� fab ri ka, ya p� m� na ba� lan m�� hat lar ve har can -

m�� pa ra lar mev cut tu. Do la y� s�y la bu so run çö -
zül me den ça l�� ma la ra ba� la mak müm kün de �il di.
Ni ha yet, ya p� lan gö rü� me ler den son ra bir an la� ma
ya p�l m�� ve bu an la� ma ne ti ce sin de, “Üs kü dar-K� -
s�k l�-Alem da� hat t� n�n im ti ya z� 75 y�l l� �� na Va k�f -
lar Ba kan l� ��'na ve ril mi� ti. Da ha son ra �s tan bul Be -
le di ye si ile Va k�f lar Ba kan l� ��'n�n ye ri ne geç mi�
olan Va k�f lar ida re si ara s�n da bir söz le� me ya p�l -
m�� ve �s tan bul Be le di ye si, Üs kü dar-K� s�k l�-Alem -
da� hat t� n�n im ti ya z� n� Va k�f lar ida re sin den sa t�n
al m�� t�”. An cak bu kez de �s tan bul Be le di ye si öde -
me le ri yap mak ta zor lan m�� t�. Ak de di len ye ni bir
an la� ma ne ti ce sin de bu so run da or ta dan kalk m�� t�.

Pa ra sal so run la r�n bu �e kil de çö zü me ka vu� tu -
rul ma s�y la or ta da her han gi bir en gel kal ma m�� ve
Türk mü hen dis ler ile i� çi ler ta ra f�n dan hum ma l� bir
ça l�� ma ba� la m�� t�. K� sa za man da ray lar dö �en mi�,

elek trik di rek le ri di kil mi� ve ni ha yet ça l�� ma n�n so -
nu na ge lin mi� ti. Üs kü dar-K� s�k l�-Alem da� Halk
Tram vay la r� Türk Ano nim �ir ke ti'nce yü rü tü len ça -
l�� ma la r�n so run suz bir �e kil de bit me siy le de, 4600
met re yi bu lan Üs kü dar-K� s�k l� hat t� 7 Ha zi ran 1928
ta ri hin de tö ren le hiz me te aç�l m�� t�. 8 Ha zi ran'dan iti -
ba ren de yol cu ta �� m� na ba� lan m�� t�.

� ÜS KÜ DAR 
KI SIK LI TRAM VAY

HAT TI
Ü s  k ü  d a r - K �  s � k  l �

tram vay hat t� na uzun y�l -
lar son ra ka vu �an Asya
Ya ka s�'nda, bu hat tan
son ra, Üs kü dar-Hay dar -
pa �a-Ka d� köy hat t�, Ka -
d� köy-Mo da, Ka d� köy-
Fe ner bah çe, Ka d� köy-
Bos tan c� hat la r� ya p�l -
m�� t�. �s tan bul hal k� n�n
pek zi ya de ter cih et ti �i
tram vay, ge rek �eh rin
Av ru pa, ge rek se de Ana -
do lu ya ka s�n da uzun bir
sü re hiz met ver mi�, an -
cak ula ��m da ge li nen ça -
��n ge ri sin de kal m�� t�.

Öy le  ki 1960'l� y�l lar da, tra fi �i
ya va� lat t� �� ge rek çe siy le, hal -
k�n ele� ti ri ok la r� na he def ol -
mu� tu. Bu ele� ti ri le rin ar d�n -
dan da, 1961 y� l�n da Av ru pa
Ya ka s�'nda ki, 1966 y� l�n da da
Üs kü dar ve Ka d� köy ha va li -
sin de ki tram vay la r�n hiz me ti -
ne son ve ril mi� ti. Tram vay -

dan bo �a lan ye ri ise  tro ley büs ad� ve ri len elek trik -
li oto büs ler al m�� t�.

(Nec det Se vil/ Dün ya Bül te ni-
Ta rih Ser vi si)
Kay nak lar:

Vah det tin En gin, Cum hu ri yet'in
Ay na s� Os man l�, �s tan bul 2010.

Vah det tin En gin, �s tan bul'un At l� ve
Elek trik li Tram vay la r�, �s tan bul 2011.

24 - 30 A�USTOS 2012YA�AM 9

Gü nü mü zün mo dern ve en çok ter cih edi len
ula ��m araç la r�n dan bi ri olan tram vay, at l� ol -
mak su re tiy le ilk ola rak ABD'nin ön de ge len

kent le rin de gö rü cü ye ç�k m��, 1860’lar dan son ra da
Lon dra ve Pa ris gi bi Av ru pa'n�n ön de ge len �e hir le -
rin de hiz me te ba� la m�� t�. Di �er ula ��m araç la r� na na -
za ran da ha kon for lu ve ra hat ol ma s� ha se biy le de k� -
sa za man da halk ta ra f�n dan il giy le kar �� lan m�� ve sa -
y� la r� git tik çe art m�� t�. Bu dö nem de Av ru pa'y� ya k�n -
dan ta kip eden Os man l� Dev let adam la r� da bu ula -
��m ara c� na il gi siz kal ma m�� lar ve tram va y� �s tan -
bul'a ge tir mek üze re kol la r� s� va m�� lar d�. Ni ha yet ya -
p� lan ça l�� ma lar dan son ra 31 Tem muz 1871 ta ri hin -
de ya p� lan bir tö ren le Ka ra köy-Be �ik ta� at l� tram vay
hat t� hiz me te aç�l m�� t�.

� TRAM VA YI AT LAR ÇE KER D�!
Ka ta na ad� ve ri len iri ya r� güç lü at lar ta ra f�n dan

çe ki len tram vay ara ba la r�, k� sa za man da cad de le rin

sü sü ha li ne gel mi� ve di �er na kil va s� ta la r�n dan da ha
ucuz ol du �u için �s tan bul lu lar ta ra f�n dan ça buk be -
nim sen mi� ti.  At l� tram vay la r�n Av ru pa ya ka s�n da
epey ra� bet gör me si, çok geç me den Üs kü dar l� la r� da
ha re ke te ge çir mi� ve ken di ara la r�n da ör güt le nen
halk, 1872 y� l�n da hü kü met yet ki li le ri ne �u di lek çe yi
ve re rek, Üs kü dar'a da tram vay hat t� n�n ya p�l ma s� n�
ta lep et mi� ler di: “Pa di �a h� m�z Efen di miz sa ye sin de
in �a et ti ril mek te olan tram vay ara ba la r� mü na se be -
tiy le �s tan bul hal k� ge li� gi di� le rin de en vai ra hat l�k
ve ko lay l� �a ka vu� mu� bu lun duk la r� hal de Üs kü -
dar’�n Müs lim ve gay ri müs lim hal k� he nüz bu ni me te
na il ola ma m�� t�r. Bir ta raf aha li si nin ra ha ta ka vu �up
da di �er ta ra f�n bu ni met ten mah ru mi ye ti ne kim se nin
gön lü ra z� ol ma sa ge rek tir. Bu ba k�m dan, lüt fen ve
mer ha me ten, Üs kü dar is ke le sin den Çam l� ca'ya ka -
dar bir tram vay hat t� n�n in �a s� için ge re �i nin ya p�l -
ma s� n� is te mek te yiz.”

Yet ki li ler, hal k�n bu ta le bi ne olum lu ce vap ver -
mi� ler di, an cak mev cut olan ba z� s� k�n t� lar dan ötü rü
Ana do lu ya ka s� na ya p� la cak tram vay hat t� bir hay li
ge cik mi� ti.1907'ye ge lin di �in de dö ne min Ada let Ba -
ka n� olan Ab dur rah man Pa �a, “Üs kü dar ve ha va li si -
ne tram vay yap mak ve çev re ye elek trik ge tir mek için
im ti yaz al mak is te mi� ti”. An cak, hü kü me tin ba z�
üye le ri ta ra f�n dan, hak s�z ka zanç el de et mek gi bi çok
a��r ele� ti ri le rin he de fi ha li ne gel mi� ti. Bu tar t�� ma -
la r�n do zu nu art t� ra rak ya y�l ma s� üze ri ne de, Üs kü -
dar'a ya p�l ma s� dü �ü nü len tram vay hat t�n da her han gi
bir me sa fe kat edi le me mi� ti.

� ELEK TR�K L� OTO BÜS- TRO LEY BÜS
1912 y� l�n da Bal kan Har bi pat lak ver mi� ve at la -

r�n he men hep si nin sa va �a al�n ma s� tram vay hat la r� -
n� olum suz yön de et ki le mi� ti. Bu nun ya n�n da, Üs kü -
dar'da tram vay ya p� m� n�n cid di bir �e kil de ele al�n -
ma s� an cak 1912 y� l�n da müm kün ola bil mi� ve Üs -
kü dar, Ka d� köy ha va li sin de elek trik li tram vay i� let -
mek üze re aç� lan iha le, bir Fran s�z �ir ke ti ne ve ril mi� -
ti. Ya p� lan mu ka ve le ye gö re de fir ma n�n ya pa ca ��
elek trik li tram vay hat la r� �öy ley di:

� Üs kü dar-K� s�k l�-Alem da�
� Üs kü dar-Hay dar pa �a-Ka d� köy
� Ka d� köy-Mo da
� Ka d� köy-Fe ner bah çe
Her kez bu se fer ta mam, ol du der ken, hiç he sap -

ta ol ma yan bir so run or ta ya ç�k m�� t�. Ni te kim,

70’ler si ne ma s� ger çek si ne ma se ver ler için
her za man s� n�r s�z bir cev her ol mu� tur. Sa de ce
Ame ri kan si ne ma s�n da de �il her ül ke si ne ma s�n -
da si ne ma n�n ger çek ten her tü -
rü nü se ven in san la r�n ve bü yük
si ne ma c� la r�n or ta ya ç�k t� �� bir
dö nem dir. Si ne ma n�n ger çek al -
t�n dö ne mi dir. Bel li yö net men ve
oyun cu la r�n en iyi film le ri nin ol -
du �u bu al t�n ça ��n en bü yük
isim le rin den bi ri de us ta oyun cu
Dus tin Hoff man, na m� de �er
“Ya� mur Adam”. Gü nü müz de
film sa y� s� n� azalt sa da 70’le re
dam ga vur mu� bu is mi kö �e miz -
de ta n�t ma mak ol maz d�. Si ne ma
ta ri hin de ni ye bu ka dar önem -
li bir isim ol du �u nu a�a �� da ve -
re ce �i miz lis te den bir kaç fil mi iz le ye rek fark ede -
bi lir ve çok ra hat Hoff man se ver ler ara s� na ka t� la -
bi lir si niz. DVD’le ri ne de ra hat ça ula �a bi le ce �i niz
film le ri iz le dik ten son ra gü nü müz si ne ma c� la r�
hak k�n da pek iyi dü �ü ne me ye cek si niz, çün kü ne -
re dey se 40 se ne geç mi� bu
film ler gü nü müz film le ri ne ol -
duk ça fark at� yor. Ba� ya p�t lar
ge çi di ne ba� la ya l�m.

� GE CE YA RI SI
KOV BO YU/1969

Dus tin Hoff man’�n ka ri ye ri -
nin ilk bü yük fil mi o ka dar mü -
kem mel ki ne re den ba� la sak.
An ge li na Jo li e’nin ba ba s� Jon
Vo ight’un da ha ri ka lar ya rat t� ��
film de Jo e Buck (Vo ight), New
York'ta ken di yo lu nu bul ma ya
ça l� �an ya k� ��k l� bir Tek sas kov -
bo yu dur. Bul du �u tek ar ka da�
ise kir li, ucuz i� ler le ge çi nen
Rat so’dur (Hoff man). Tüm za -
man la r�n en iyi film le ri ara s�n da
gös te ri len fil min bu ni �a n� hak
et me ne den le ri nin ba ��n da iki
bü yük oyun cu su ve za ma n� n�n
ol duk ça ile ri sin de se nar yo su
ge li yor.. Bu ka dar iyi se nar yo -
nun �an s� bu iki oyun cu yu bu -
lu� tur ma s� her hal de. Si ne ma da
oyun cu luk kav ra m� n�n de �i� me si ne se bep olan
film ler den bi ri olan “Ge ce ya r� s� Kov bo yu”nu mu -
hak kak iz le yin. Se nar yo su için ay r�, Hoff man için
ay r�, fi na li için ay r� iz le yin.

� STRAW DOGS/1971
Da ha çok yö net me ni nin ma ha re tiy le bir ad�m

öne ç� kan fil min lo ko mo ti fi Hoff man. �u an ki kan l�
film le rin ata s� sa y� la bi lir. Za ma n� n�n en �id det do -
lu film le rin de bi ri sa y� lan fil mi �u an iz le di �i miz de
yu mu �ak ka ça bi lir. Gü nü müz si ne ma s� n�n ka fa

par ça la ya rak ve i� renç kan l�
gös te ri le riy le �id det yap t�k la r� n�
zan ne den film le rin çok da ha
ile ri sin de bir film ‘Straw Dogs’.
Ame ri ka l� ma te ma tik çi Da vid
Sum ner (Dus tin Hoff man) ve

�n gi liz ka r� s�
Amy'nin (Su san
Ge or ge), Bir le �ik
Dev let ler de ki suç
ve �id det ten kaç -
mak için Amy'nin
mem le ke ti olan
Corn wall, �n gil te -
re'ye ta ��n ma la r� n�
son ra s�n da olan la r�
an la t�r.Ye ni ta ��n -
d�k la r� ev le ri ne bir ga raj yap t�r mak
Amy'nin es ki er kek ar ka da �� olan dört
ki �iy le an la ��r lar. An cak, za man için de
bu grup çif tin ba �� na be la olur lar.

Film de Hoff man yi ne oyun cu luk der si ve ri yor. Fil -
min afi� ça l�� ma s� n�n da mü kem mel bir sa nat ça -
l�� ma s� ol du �u nu ha t�r la ta l�m. 

� KE LE BEK/1973
Fil mi iz le yip hay ran kal ma m�� tek ki �i ye da hi

rast la ma n�z müm kün de �il.
70’ler si ne ma s� na ka dar
oyun cu lu �un sadece a�k
film le rin de a� la -
ya rak ya p�l d� ��
sa n� l� yor du bü -
yük ih ti mal le.
Ka rak ter ya rat -
ma ve ona can
ver me 60’la r�n
so nu ve 70’le rin
ba ��n dan son ra
h�z ka zan d�.
Bun la r�n en mü -
kem mel le rin -
den bi ri de
Hoff man’�n “Ke le bek” fil -
min de can lan d�r d� �� Lou is
De ga bun la r�n ba ��n da ge le -
cek tir. Ste ve McQu een’in
de ha ri ka lar ya rat t� �� film si -
ne ma kla sik le rin den bi ri. Ko -
nu su na ge lin ce: Fran s�z Gu -
ya na's�n da ki ka ç� �� ol ma yan
bir ada da ki ha pis ha ne ye

gön de ri len ke le bek la kap l� Hen ri "Pa pil li on"
Char ri ere (Ste ve Mcqu een) sü rek li ola rak kaç ma -
ya ça l�� mak ta d�r ve bu ça ba la r� ba �a r� s�z olur. O
da bun dan as la vaz geç me ye -
cek tir. Bu ra da ta n�� t� �� Lou is
De po (Dus tin Hoff man)'la olu -
�an dost luk la r�y la bir lik te onun
da yar d� m� n� alan Hen ri ha pis -
ha ne nin vah �i ku ral la r� na kar ��
da ha bü yük bir azim le mü ca de -

le si ne de vam eder. Ba �a r� yor
mu? �z le yip gö rün.

� LENNY/1974
Fil min ki �i sel fa vo ri le rim

ara s� na da gir me ne de ni nin
ba ��n da Dus tin Hoff man’�n
ka rak ter ‘can’lan d�r ma da ki
üs tün ba �a r� s� ve yö net men
Bob Fos se’nin in ce lik li i�i ge li -
yor. Sü rek li söy le di �i miz gi bi
70’ler si ne ma s� n� se ven bi ri nin

ka ç�r ma ma s� ge re ken bir ba� -
ya p�t. Film ger çek ad� Leo nard
Al fred Schne ider olan ko med -
yen Lenny Bru ce’un ha ya t� n�
an la t� yor. An la t�m da yer yer bel -
ge sel ö�e le ri de kul la nan, san -
sür le, �öh ret le ve uyu� tu ru cuy la
bo �u �an Lenny’nin ya �an t� s� n�
ku sur suz bir i� çi lik le ak ta r� yor.
Si ne ma se ver ler için “bu fil mi
ne den da ha ön ce iz le me dim”
tü rün de bir film.

� MA RAT HON MAN/1976
Hoff man’�n yi ne ha ri ka lar

ya rat t� �� bu dört dört lük film de
Ko lom bi ya Üni ver si te si me zu -
ni yet ö� ren ci si Ba be Levy

(Hoff man) za ma n� n� ma ra ton lar da ko �a rak ge çir -
mek te dir. Giz li ser vis aja n� olan kar de �i Doc Levy
bir Na zi suç lu su ta ra f�n dan öl dü rü lün ce, ken di si -
ni teh li ke li bir oyu nun için de bu lur. Bu k� sa özet le
ko nu ab sürt dur sa da film �a ha ne. Es ki Na zi
Szell’in he de fi ne dö nü �en genç ar t�k ken di ha ya -
t� n� ko ru mak için ko �a cak t�r. Szell ro lün de gel mi�
geç mi� en bü yük sa nat ç� lar dan Lau ren ce Oli vi er
ol ma s� da fil min di �er ko ca man ar t� s�. “Ge ce ya r� -
s� Kov bo yu”ndan son ra yö net men John Schle -
sin ger ve Hoff man’�n si ne ma ta ri hi ne di �er bü yük
he di ye si.

� BA� KA NIN BÜ TÜN
ADAM LA RI/1976

Ame ri kan si ya si ta ri hi ne Wa -
ter ga te Skan da l� ola rak ge çen ola -
y�n be yaz per de uyar la ma s� olan
film, bir ga ze te ci lik ba �a r� s� n� mü -
kem mel �e kil de su nu yor. Dus tin
Hoff man ve Ro bert Red ford gi bi
ef sa ne ler le da ha da gü zel le �en fil -
mi iz le me yen var sa he men bir ko -
�u DVD’si ni edi nip iz le sin. Ger çek -
le rin pe �in de ko �an ga ze te ci le re
her yer de ih ti yaç var. Zi ra ül ke miz -

de bun lar dan bir avuç ol sa ne skan dal lar ola ca -
�� n�n her kes far k�n da. Ne re dey se her ke sin üç
may mun la r� oy na d� �� ül ke miz de ko nu �an, gö ren,
du yan may mun lar ya ha pis te ya te lef edil di ler.

� KRA MER KRA MER’A KAR �I/1979
Hoff man’�n �a ha ne film le ri bit mek bil mi yor.

Bu se fer ya �a yan en bü yük ka d�n oyun cu Merly
Stre ep’i ya n� na ala rak bir ba� ya p� ta da ha im za
at� yor. Ka d�n la r�n da ken di ya �am la r� n� seç me
ola nak la r� üze ri ne de bir te ra pi su nan film de Ro -
bert Ben ton se nar yo da ve yö ne tim de ma ri fet le ri -
ni ser gi li yor. Ted Kra mer (Hoff man), i�i ne son de -

re ce ba� l� bir ba ba d�r ve bir
ge ce eve geç dön dü �ün de,
ka r� s� Jo an na (Stre ep) onu terk
et mek üze re ol du �u nu söy ler.
Ko ca s�n dan ay r� l�p, ken di si ni
bul ma ya ça l� �a cak t�r. Al t� ya -
��n da ki o�ul la r� n� da bak ma s�
için ona b� ra ka cak t�r. Bir ta raf -
tan i�i ni sür dür me ye ça l� �an
Ted di �er yan dan da, pek az
ba ba n�n bil di �i ka da r�y la, o� -
lu nu ta n� ma ya ça l�� mak ta d�r.
Ona ye mek ler pi �ir mek te, par -
ka gez me ye gö tür mek te ve
onun her ih ti ya c� ile kor ku la r� n�
an la ma ya ça l�� mak ta d�r. Di ya -
log la r�n ve oyun cu lu �un ta van
yap t� �� film ler den.

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

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

S �  N E  M A  L A R

Ha zır la yan:
Der sim ÖZEL

dersim92@hotmail.com

Küçük dev adam

Anadolu yakasının ilk metrosu Kadıköy-Kartal'ın açılması vesilesiyle,
sizi geçmi�e bir yolculu�a çıkaralım dedik. 1907'de Üsküdar'a tramvay
yapmak isteyen dönemin Adalet Bakanının çe�itli suçlamalara maruz
kalması sebebiyle Üsküdar'a yapılması dü�ünülen tramvay hattında

herhangi bir mesafe kat edilememi�ti... 

Anadolu yakasının
metroyla imtihanı!
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● Mustafa SÜRMEL�

Türk si ne ma s� na ka zan -
d�r d� �� bir bi rin den ses
ge ti ren eser le riy le

ta n� nan ve ya k�n bir za -
man da kay bet ti �i miz yö -
net men ve si ne ma c� Me -
tin Erk san’�, Ye �il çam’�n
emek tar set fo to� raf ç� s�,
ka me ra ma n� ve re ji sö rü
Gün gör Öz soy’dan din le -
dik. 

Y�l lar ön ce, ba� -
rol le ri ni Kar tal Ti bet
ve Ni lü fer Koç yi �it’in
pay la� t� �� “Öl me yen
A�k” fil min de Gün gör
Öz soy ile Me tin Erk -

san’�n yol la r� ke si �ir. Me tin Erk san fil min
yö net me ni  ve re ji sö rü; Gün gör Öz soy ise
se tin fo to� raf ç� s� d�r. Gün gör Öz soy, be -
ye fen di li �iy le Me tin Erk san’�n eki bi ne
dâ hil ol ma y� ba �ar m�� t�r. Zi ra Me tin Erk -
san, her ke sin ça l�� mak is te di �i ama se çi -
ci li �i ve pren sip le riy le çe kin di �i bir yö -
net men dir. Gün gör Öz soy o gün le ri �öy le
an la t� yor: “Da ha ön ce Ye �il çam’�n ün lü yö net me -
ni, re ji sö rü Çe tin Ka ra man ile ça l� �� yor dum. Me tin
Erk san ile ta n�� mam Çe tin Ka ra man sa ye sin de dir.
Ka ra man be ni Erk san’a tav si ye et ti ve Erk san’�n
eki bi ne dâ hil ol dum.”

Böy le ce ih ti lal rüz gâ r� n�n ya �an d� �� 1962’ler de
ba� la yan bu dost luk Erk san’�n ve fa t� na ka dar de -
vam eder.

Gün gör Öz soy’un Erk san’la yol la r� n�n ke si� ti �i
bir di �er yer de Si ne-�� Sen di ka s� olur. Ken di si nin
de ku ru cu la r� ara s�n da bu lun du �u Si ne-�� Sen di ka -
s�’n�n ba� kan l� �� na Me tin Erk san se çi lir. Üye le re
sen di ka kar t� ve ril mek te dir. Gün gör Öz soy da üye
ol du �u için sen di ka üye kar t� na sa hip ol ma hak k�
ka za nan lar dan d�r. Kar t�n ar ka s�n da da ba� ka n�n ya -
ni Me tin Erk san’�n im za s� yer al mak ta d�r. 

Gün gör Öz soy, “Sen di ka kar t� m�n ar ka s�n da
Me tin Erk san’�n im za s� var d�r.  Hâ lâ sak la r�m üye
kar t� m�. O kart be nim için dün ya n�n en k�y met li he -
di ye si dir. Çün kü ar ka s�n da Me tin Erk san’�n im za s�
var d�r” di ye rek Me tin Erk san’a olan sev gi ve say -
g� s� n� ifa de edi yor. 

� S� NE MA MIZ RE J� SÖ RÜ
ONUN LA TA NI DI

Gün gör Öz soy, si ne -
ma m� za ili� kin il ginç
ve önem li bir anek do -
tu da pay la� t�. O y�l -
lar da ba� rol oyun cu -
la r�, yö net men den,
re ji sör den da ha çok
ta n� nan ki �i ler mi�.

An cak Me tin Erk san bu
an la y� �� k�r ma y� ba �ar -

m��. Na s�l m�? Ge lin Gün -
gör Öz soy an lat s�n: “50 y�l l�k
bir dost lu �un öy kü sü dür bi -
zim ki si. Me tin Erk san çok be -
ye fen diy di. Çok se vi lir di.
Tür ki ye’ye Al t�n Ay� ödü lü nü
ka zan d�r d� ��n da Türk si ne ma -
se ver ler ilk de fa re ji sör ad� n�
duy du onun sa ye sin de. Me tin
Erk san sa ye sin de ar t�k re ji -
sör ler ba� rol den faz la üc ret al -
ma ya ba� la d�. On dan son ra
‘Me tin Erk san’�n fil mi ne git -
tim’ de mek mo da ol du. Ön ce -

le ri öy le den mez di.” 
Ha len Erk san ai le siy le dost luk la r� n�n de vam

etti �i ni, Ye �il çam’da ve fa l� dost luk lar kur du �u nu
an la tan Öz soy, Ye �il çam’dan her y�l d�z ka y� ��n da
yü re �in de bir ac� his set ti �i ni, göz le ri nin ya �ar d� �� -
n� be lirt ti.

10 24 - 30 A�USTOS 2012 HA BER

LONDRA 2012 Olimpiyat Oyunlar�,
sosyal medyada yap�lan payla��mlarla
rekorlar k�rd�. TV programlar�ndan çok

internet kullan�ld���ndan “�lk Sosyal
Medya Olimpiyat�” olarak tarihe geçti.  
Sosyal Medya Olimpiyat� ölçümlerine
bak�ld���nda en çok konu�ulan ülkeler

listelenmi�; ABD �ngiltere ve Çin aç�k ara
ilk üç s�ray� al�yorlar. Bunlar� s�ras�yla
Avustralya, Japonya, Rusya, Fransa,
Almanya, Güney Kore ve �talya izliyor.

Londra 2012 Olimpiyat Oyunlar�, ülkeler
ve internetteki içerikleriyle daha uzun

y�llar konu�ulacak.  
�lk Sosyal Medya Olimpiyat�ndan

çarp�c� bilgiler; 
� Açılı� gününde olimpiyatlarla ilgili

9,5 milyon tweet gönderildi: 
Oyunlar ba�lamadan önce 8,5 milyardan

fazla cihaz internete ba�lan�p büyük bir veri
trafi�i olu�turdu ve büyük bir alana yay�ld�.

Aç�l�� töreni s�ras�nda at�lan 9,66 milyon
tweet’le ba�layan süreç, saniyede at�lan 13

bin tweetle devam etti ve tarihi bir rekor
k�r�ld�. A��r� yüklenme nedeniyle

televizyonlar�n izlenemezken, NBC internet
üzerinden canl� yay�nlamay� taahhüt etti�i

aç�l�� seremonisini bu nedenle
gerçekle�tiremedi. 

� Londra 2012 Olimpiyat Komitesi ve
olimpiyat sayfaları sosyal medyada

rekor kırdı:
Londra 2012 Olimpiyat komitesi 3 büyük

sosyal a� üzerinde de oldukça aktifti.
Google+'ta 1 milyona yak�n, Twitter'da ise

1,6 milyon civar�ndaki takipçisi bulunuyor.
Facebook'ta ise 3,6 milyon ki�i Olimpiyat

Komitesi'nin sayfas�n� be�enmi� durumda. 
� Londra 2012 Olimpiyatları Instagram’da

foto�raf payla�ımı ile rekor kırdı:
Olimpiyatlar�n ba�lamas�ndan itibaren

Instagram'�n mobil uygulamas� kullan�larak
100.000 den fazla foto�raf payla��m�

yap�lm��. #olympics hashtag'i ile
650.000'den fazla, #london2012 hashtag'i ile

de 263.000'den fazla foto�raf payla��lm��.
Daha da ilginç olan tek ba��na

#michaelphelps ad� ile 27.000'den fazla
foto�raf�n payla��lmas�. Olimpiyat ve

Wembley stadyumlar� en fazla foto�raf
çekilen yerler olmu�. 

� Londra 2012 Olimpiyatlarında Twitter’da
en çok konu�ulan isimleri:

� Kapan�� gösterisinde sahne alan Spice

Girls müzik grubu hakk�nda dakikada
116 bin tweet at�ld�.

� Usain Bolt hakk�nda 200 metre yar���nda
dakikada 80 bin, 100 metre yar���nda ise  74
bin tweet at�ld�. Twitter'da 1,5 milyona yak�n
takipçisi bulunan Bolt, olimpiyat sporcular�
aras�nda rekor k�rarak birinci s�rada yer ald�.  

� �skoç tenisçi Andy Murray’�n alt�n
madalyay� almas�ndan sonra ise hakk�nda

dakikada 57 bin tweet at�ld�.
� Londra 2012 Olimpiyatlarında internette

en çok izlenen video:
Bu videolar�n ilki kad�nlar 800 metre yar���nda

sakatlanmas�na ra�men yar��� b�rakmayan
Merve Ayd�n'a ait. �kincisi ise kad�nlar 1500

metre finalinde Asl� Çak�r Alptekin ve Gamze
Bulut'un birlikte alt�n ve gümü� madalya

ko�tu�u anlar…
� Londra 2012 Olimpiyatları
“ırkçı” tavırlı sporcuları yaktı:

Londra Olimpiyat Oyunlar�’nda mücadele
eden �sviçre Milli Futbol Tak�m�’nda forma
giyen Michel Morganella, Güney Kore’lilere

tehditkâr ve �rkç� ”tweet”ler att��� için
kadrodan ç�kar�lm��t�. Üç ad�m atlamac�

Voula Papachristou da Twitter’de yazd���
“�rkç� mesajlar” sebebiyle Yunanistan’�n

olimpiyat kadrosundan at�lm��t�. Bu sporcular
ilk Sosyal Medya Olimpiyatlar�n�n “Irkç�

Sporcular�” olarak yer ald�lar. 

Levent KARADA�
(Türkiye Bili�im Derne�i �stanbul �ubesi

Yönetim Kurulu Ba�kan�)
www.leventkaradag.org

iLK SOSYAL MEDYA OLİMPiYATI, ‘LONDRA 2012’

De�erli tüketiciler;
Uzun zamand�r derne�imize

ba�vuran tüketicilerimiz elektrik
hatlar�ndaki kaçak-kay�plar�n
kendilerine ödettirilmesinden
�ikâyet ederek bu bedelleri

ödemek istemediklerini
belirtmektedirler. Dernek olarak

tüketiciler ad�na da��t�m
�irketlerine ihtarname gönderip
kesilen bedellerin iadesini talep
ettik, ancak da��t�m �irketleri
EPDK.nun yönetmeliklerinden
bahsederek bu bedelleri alma
haklar� oldu�unu iddia ettiler.

Bunun üzerine tüketicileri
Tüketici Sorunlar� Hakem
Heyetlerine yönlendirdik.
Birçok hakem heyetinden

(Kad�köy, Be�ikta�, Üsküdar,
Beykoz gibi) bu bedellerin iade
edilmesi yönünde kararlar ç�kt�

ve da��t�m �irketleri bu kararlara
itiraz ederek kald�r�lmas� için

Tüketici Mahkemelerine
ba�vurdular. Birtak�m
mahkemeler konunun

Dan��tay’da incelendi�ini, o
davan�n sonucuna göre karar
verilmesi gerekti�ini belirterek

davalar� reddettiler ya da
bekletici mesele sayarak

beklenilmesine karar verdiler.
Ancak Kozan ve Sakarya’da
tüketici mahkemeleri s�fat�yla
davalara bakan Asliye Hukuk
Mahkemelerinden tüketiciler
lehine kararlar ç�kt�. Davac�
�irketler bu kararlar� kanun
yarar�na bozma isteyerek
Yarg�tay’a gönderdiler. 

�imdiyse �stanbul 3. Tüketici
Mahkemesi bir tüketici lehine

karar vererek kesilen bedellerin

iadesine hükmetti.
Tabiidir ki bu dosya da

Yarg�tay’a gidecek.
Tüketiciler olarak;

Yarg�tay’�n da
tüketiciler lehine yorum
yapmas�n�, kesilen bu

bedellerin haks�z
oldu�una ve iadesi
gerekti�ine hükmetmesini

bekliyoruz.
De�erli tüketiciler, elektrik

da��t�m� özelle�tirilirken da��t�m
�irketleriyle anla�malar

imzalayan Hükümet elektrik
da��t�m hatlar�ndaki kay�p-
kaçaklar� Avrupa ülkeleri

standartlar�na (yüzde 2-2.5
civar�na) indirmeyi taahhüt
etmi�tir. Ancak sözle�meler

imzaland�ktan ve devir i�lemleri
tamamland�ktan sonra

taahhüdünü unutan AKP
Hükümeti bugüne kadar hiçbir

yat�r�m ve iyile�tirme yapmam��,
�irketlerin isyan etmesi üzerine

de kay�p-kaçak bedellerini,
sadece bununla da yetinmeyip

sayaç okumadan tutun,
personel istihdam bedeline

kadar tüm giderleri faturalara
yans�tarak tüketicilerden tahsil
etme yoluna gitmi�, böylece de

faturas�n� ödeyen namuslu
tüketicileri cezaland�rmay� tercih
etmi�tir. AKP Hükümeti iktidara
geldi�inden bu yana e�itlikten,
adaletten ve demokrasiden söz

etmekte, ancak
uygulamalar�yla
sözleri birbirini
tutmamaktad�r.
Ekonomik dar

bo�azdan
kurtulamayan, geliri

her geçen gün azalan
tüketiciler bir de
kaçak elektrik
kullananlar�n

faturas�n� ödemek
zorunda

kalmaktad�rlar.
Nerede sosyal devlet,
nerede sosyal adalet?

Hükümet fatura
ödemeyen bölgelerin

bedelini ödeme yapan bölgelere
yüklemekte ve tüketicileri

ma�dur etmektedir. Y�llard�r
elektrikte bölgesel birim fiyat�
tespit edilmesini ve ödeme

güçlü�ü içinde olan tüketicilere
bu hizmetlerin ücretsiz

verilmesini söylemekteyiz.
Ayd�nlanma en temel

gereksinimlerimizden birisi olup,
bu hizmetin ucuz ve kaliteli

olarak sunulmas� zorunludur.
Bunun için de AKP Hükümeti

elektrik, su, do�algaz gibi temel
gereksinimlerde vergileri en

dü�ük seviyeye çekmeli,
gerekirse vergi almadan, sadece

maliyetine tüketicilere
sunulmas�n� sa�lamal�d�r. As�l

yap�lmas� gereken budur.
AKP Hükümetini elektrikten

ald��� vergileri en dü�ük
seviyeye çekmeye ve bölgesel

birim fiyat� uygulamas�n�
ba�latmaya ça��r�yoruz. 

TÜKODER 
(Tüketiciyi Koruma Derne�i)

Genel Merkez Yönetim Kurulu

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

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

TÜKETİCİNİN
DOSTU

TÜKODER GENEL BAŞKANI

Av. �ükran
ERO�LU

Özsoy: ‘50 yıllık dostumu kaybettim’

Fotoğrafçılık bölümü
öğrencilerinin sergisi

● Nusret KARACA
KADIKÖY Moda Kız Teknik ve Meslek

Lisesi Foto�rafçılık Bölümü ö�rencilerinin
çalı�maları okul duvarlarında “Kalıcı

Sergi” ile yerlerini buldu.
Uzun, yo�un ve zevkli geçen bir e�itim

ö�retim yılı sonunda çalı�malarının
sergilenmesi, foto�rafçılık sanatına gönül
veren ö�rencileri mutlu etti. “Sanat adına

yaptıklarımızın bir bölümünün
okulumuzda sanatseverlerle bulu�ması ve

okul duvarlarımızı süslemesi bizim için
gurur kayna�ı” diyerek duygularını dile
getiren ö�renciler, kendilerine rehberlik

eden ö�retmenleri Ay�enur Yenidikici’nin
çalı�malarda büyük katkısı oldu�unu

özellikle vurguladılar.

BA�BAKAN Recep Tayyip Erdo�an’�n
in�aat�n� s�k s�k kontrol etti�i ve isim

babas� da oldu�u Ata�ehir Mimar Sinan
Camii’nde engellilerin unutuldu�u görüldü!

Ramazan ay�n�n ilk günü ibadete aç�lan
camiye ibadet için giden Kad�köy Kent
Konseyi Engelli Meclisi Yürütme Kurulu

üyesi, ressam ve ayn� zamanda �.Ü. �leti�im
Fakültesi ö�rencisi olan, 20 y�ld�r tekerlekli

sandalyeye mahkûm Naci Yenier,
çal��anlar�n kalaslardan yapt��� rampa ile
camii avlusunun içine girebildi. Yenier,

“Mimar Sinan Camii’nin engellilere
uygunlu�u tuvaletten öteye gidememi�.

Fiziki olarak bize de ibadet hakk� tan�ns�n”
dedi. Yap�m� 22 ayda tamamlanan cami

için 40 milyon TL harcand�. Mimar Sinan'�n
daha küçük ölçekli camilerde denedi�i,

“alt� ayakl� plan tipi” bu büyüklükte ilk defa
uyguland�. 42 metre kubbe yüksekli�i olan
camide, 72 metre yüksekli�inde üç �erefeli
4 minare var. Caminin toplam kapasitesi
10 bin ki�ilik ayr�ca 300 araçl�k bir kapal�
otopark� bulunuyor. Camide konferans

salonlar� ve e�itim odalar� bulunuyor. Hem
ziyaret hem de ibadet etmek için camiye
giden Kad�köy Kent Konseyi üyesi Naci

Yenier, her ayr�nt�n�n dü�ünüldü�ü Mimar
Sinan Camii gibi büyük ve yeni bir yap�da

engelli rampas�n�n olmamas�n�
Gazete Kad�köy’e de�erlendirdi:
“�badete yeni aç�lan Mimar Sinan
Camii’ye gitti�imde gördüm ki bir

tek tuvaletler, engelliler dü�ünülerek
yap�lm��. Abdest alma yerine
gidecek rampa yok. Avluya

giremiyorsun be�er onar merdivenler…
Otoparktan asansörle ç�kabilirsiniz dediler,
asansöre gittim ama tam olarak faaliyete

geçmedi�i için kullanamad�k. Yaln�z
yetkililerden ald���m�z bilgiye göre,
asansörden indikten sonra birkaç

merdiveni daha yard�mla a�mak zorunda
imi�im. Fakat bu eksiklikleri yetkililer not

ald�lar, en k�sa sürede yapacaklar�n�
söylediler. Bu da gösteriyor ki planda
engelliler sadece tuvalet konusunda

dü�ünülmü�. O da her yerde oldu�u gibi
temizlik odas� olarak kullan�l�yor. Engelliler

olarak bizler beklerdik ki önümüzde bir
örnek olsun. Di�erlerine onu gösterelim.

Bu umutla camiyi ziyaret etti�imizde 
hayal k�r�kl���na u�rad�k...”

40 milyon TL’lik camide engelli rampası yok! Elektrikte kaçak-kayıp
bedellerinin tüketicilere
ödettirilmesine son….

Ye�ilçam’ın emektar set
foto�rafçısı, kameramanı ve

rejisörü Güngör Özsoy,
geçti�imiz hafta kaybetti�imiz

yönetmen Metin Erksan’ı
kendi çekti�i siyah-beyaz

foto�raflarıyla anlattı. Özsoy 50
yıllık dostunu yitirmenin acısını
yüre�inde hissetti�ini söyledi.
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● Dr. Mü fid EK DAL

Ka d� köy’ün ilk de niz ha ma m� olan Mo da Pla -
j�’n�n bu lun du �u yer de Ha yik ad�n da bi ri nin
ba ba s� ta ra f�n dan ku rul mu� tu. �ler ki y�l lar da

ha mam Ha yik’in kar de �i Ar da�’a kal d�. Ka d�n lar ve
er kek ler ola rak iki ay r� ha mam d�. Ka d�n lar ha ma m� -
n�n ilk mü� te ri le ri H� ris ti yan ai le le rin ha n�m la r� idi.
Son ra dan Müs lü man ai le le rin ha n�m la r� da gel me ye
ba� la m�� lar d�. Ka d�n lar ha ma m� n�n et ra f�n da po lis -
ler ve bek çi ler san dal la do la ��r, sar k�n t� l�k la r� ön ler -
ler di. 

Mo da De niz Ha ma m�’nda ma yo la r� ki ra ya ve -
ren Agop A�a isim li iri ya r� bir Er me ni var d�. Çok
iyi yü zer, ay n� za man da can kur ta ran ola rak gö rev
ya par d�. 

Mo da De niz Ha ma m�’ndan son ra Ha yik’in kar -
de �i A�ot, Ka la m��’ta ikin ci bir de niz ha ma m� aç -
m�� t�. Bu ra s� da ka d�n ve er kek ler den olu �an iki bö -
lüm dü. �lk ba har da ya p� lan bu ha mam lar son ba har da
sö kü lür, tah ta la r� ge le cek y�l te krar kul la n�l mak üze -
re is tif edi ler di. 

A�ot’tan çok da ha ön ce Ka la m�� de niz ha mam -
la r� n� ku ran Eren köy lü Ar na vut �s ma il Efen di idi.
Son ra la r� Fe ner bah çe’de bir ga zi no i� let mi� ti. 

� MO DA PLA JI
Mo da �s ke le si’nin sol ta ra f�n da ki ko yun k� y� �e -

ri di ve ge ri sin de ka lan se tin üs tü Franc kens te in
ad�n da Avus tur ya l� bir ai le ye ait ti. Kü çük Mo da de -
ni len ge ni�, a�aç l� ve son de re ce gü zel bir man za ra -
s� olan bu ara zi, Sul tan Aziz dö ne mi sar raf la r�n dan
Lo ran do’ya hi be edil mi� ti. Lo ran do, �tal yan as�l l�
Fran s�z uy ruk lu bir Le van ten di. Za man la ara ya gi -
ren ev li lik ler le Lo ran do ad� kay bol mu�, Avus tur ya
uy ruk lu Franc kens te in’ler Lo ran do’nun mül kü olan
Kü çük Mo da’n�n ve sa ray yav ru su Lo ran do ko na �� -
n�n va ri si ol mu� lar d�. Bu ara da Mo da �s ke le si’nin
sol ta rafn da ki sa hil de bu ai le nin mal var l� �� na ka t�l -
d�. Bir za man lar Mo da’da ol duk ça faz la olan �n gi -
liz ler, La fon ta ine’ler ve di �er Le van ten ler çok te miz
de ni zi ve ku mu olan bu kü çük koy da bü tün yaz
mev si mi de ni ze gi rer ler, san dal la r� n� ba� lar lar d�. 

1923 y� l� n�n ba ��n da kap tan ih san Ak da� ve or -
ta �� Mo da Ko yu’nda de niz ha ma m� ve son ra dan
“Mo da Pla j�” is mi ni ala cak olan te si si kur mak için
mü ra ca at et tik le ri za man, pla j�n sa hi bi Ma ri Frank -
cens te in’d�. Da ha son ra ki y�l lar da Ma ri Frank cens -
te in bir tra fik ka za s�n da öl dü ve �s tan bul 9. As li ye
Hu kuk Mah ke me si’nin 948/210 sa y� l� ka ra r� ile pla -
j�n 72 his se da r� ol du �u an la ��l d�.

�h san Kap tan, Mo da Pla j�’n� i� le tir ken pla j�n
his se dar la r� ara s�n da da va sü rüp gi di yor du. Pla j�n
er kek ta ra f� na at la ma ku le si ya p�l m��, ha n�m lar için
et ra f� ka pa l� bir de niz ha ma m� ku rul mu� tu Y�l lar
iler le dik çe bu te sis çok ve rim li bir ha le gel di.

Su spor la r� n� ö� re ten ho ca lar, genç le re ders ve -
ri yor, bu gün olim pi yat lar da gö rü len yüz me �e kil le ri
Mo da Pla j�’nda da ha o y�l lar da uy gu la n� yor du.
Genç k�z ve er kek ler den olu �an ku lüp üye le ri ge ce-
gün düz ne zih bir ar ka da� l�k çer çe ve si için de spor ve
e� len ce fa ali yet le ri ni sür dü rü yor lar d�. 

1937 y� l�n da ilk de fa Ma car lar la Türk ler ara s�n -
da yüz me mü sa ba ka la r� ka la ba l�k bir se yir ci kit le si
önün de bu plaj da ya p�l d�.

�b ra him Su lu isim li bir genç, bu mü sa ba ka lar da
�am pi yon ol du ve Ata türk ken di si ne ödül ver di. 

Pla j�n ha re ket li gö rün tü sü Mo da Ko yu’na bir
can l� l�k ge tir mi�, her yaz as ke ri ve si vil ge -
mi le rin i� ti ra ki ile ka bo taj bay ra m� dü zen -
len me ye ba� lan m�� t�. Çe �it çe �it ka y�k la r�n
i� ti rak et ti �i ya r�� lar, renk renk yel ken li
kot ra lar, o y�l la ra gö re çok sü rat li de niz
mo tor la r�, Ka la m�� ve Mo da’da he ye can l�
gün ler ya �a t�r, çev re hal k� bu e� len ce le ri
gör mek için is ke le le ri, k� y� la r� dol du rur du.

1950 y� l�n da Al man ya’dan “Su Pe ri le -
ri” isim li bir yüz me gru bu Mo da Pla j�’na
da vet edil di. Bu tün plaj ref lek tör ler le ay -
d�n la t�l d�, süs len di, sey ri ne do yul maz gös -
te ri ler ya p�l d�.

Pla j�n ka bin le ri ni Ma ri ka te miz ler,
arap Bur han bek çi li �i ni ya par, yan da ki ka -
y�k ha ne yi Ka dir Efen di i� le tir, set kin üs -
tün de ki pla j� ve Mo da Ko yu’na ba kan Bo -
mon ti ga zi no su nu Pan de li yö ne tir di. 

Her �e yi zevk li, uyum lu ve ne �e li gün -
le rin bi rin de Kü çük Mo da’da ki Frank cens -
te in’le rin Lo ran do’lar dan ka lan muh te �em ma li kâ -
ne le ri tu tu� tu, için de bu lu nan av mal ze me le ri nin
pat la ma s�y la  et raf ta kor ku ve he ye can ya rat t�. Bi na
te mel le ri ne ka dar yan d�, en kaz uzun müd det ol du �u
gi bi kal d�. Da ha son ra otu ru la bi le cek ka dar ta mir
edil di ise de bü yük bir var l�k dö ne mi nin ürü nü olan
Lo ran do Ma li kâ ne si’ni ye ni den es ki ha li ne ge tir -
mek hiç bir za man müm kün ola ma d�. Ön ce den de
söy len di �i gi bi bu mi ra s�n 72 his se da r� var d�. 

Pla j�n yüz me ho ca s� Hak k� isim li bir genç ti. Ho -
ca l�k ta ve yüz me de ki us ta l� ��, Al lah ver gi si ac� kuv -
ve ti ile ö� ren ci ler ara s�n da hem hay ran l�k hem de

say g�n l�k uyan d�r m��, k� sa za man da pla j�n ‘Hak k�
A�a be yi” ol mu� tu. Ö� ren ci ler ara s�n da uzun boy lu,
at le tik ya p� l�, yüz me spo run da ge le cek va ad eden
Me kin ad�n da bir genç de var d�. Za man la Me kin,
git tik çe za y�f la ma ya, ren gi sol ma ya, ener ji si tü ken -
me ye ba� la d�. Çok geç me den h�r pa nî bir k� l� �a bü -
rü ne rek oku lu da spo ru da b� rak t�. �na n�l maz bir pe -
ri �an l�k ve se fa let için de ölü ver di. Ölüm se be bi nin
an la ��l ma s� pek ça buk ol du. Hak k� A�a bey genç le ri

ön ce uyu� tu ru cu ya al�� t� r� yor, son ra on la ra yük sek
fi yat la mal sa ta rak bü yük pa ra lar ka za n� yor du. 

Po lis, Hak k�’n�n pe �i ne dü� tü, bir yer de k�s t� r�l -
d�. O da üze rin de ki uyu� tu ru cu yu ol du �u gi bi yut tu.
Ko ma ha lin de has ta ha ne ye kal d� r�l d�y sa da ay n� gün
öl dü. 

Bu olum suz olay spor cu lar üze rin de çok kö tü
bir et ki yap t�. Hak k�’n�n uyu� tu ru cu ya al�� t�r mak ta
ol du �u genç ler bi rer iki �er plaj dan ay r�l d�.

�h san Ak da�, 1 Ka s�m 1975’de ve fat et ti. O� lu
Fa hi man ay n� he ves ve inanç la pla j� i� let ti. Be le di -
ye, Mo da sa hi li ni dol du rup yol ge çir me pro je si nin
uy gu la y�n ca ya ka dar, yaz ay la r�n da Ka d� köy’ün en
ha re ket li ve e� len ce li ye ri Mo da Pla j�’yd�. Bu pro je -
nin uy gu lan ma s�y la Mo da Pla j� gi bi gü ze lim koy da
yok olup git ti. 

� FE NER BAH ÇE PLA JI
Fe ner bah çe’de Pyra mid (Ar t�k yok, y� k�l d�, ye -

rin de Ka d� köy Be le di ye si Khal ke don Fe ner bah çe
Res to ra n� var) komp lek si nin bu lun du �u koy da Fe -
ner bah çe Pla j� aç�l m�� t�. Ka p� la r�n alt la r� aç�k bir s� -
ra ka bin ler den mey da na ge len pla j�n or ta s�n da bir de
ga zi no var d�. Ga zi no nun önün den de ni ze uza nan
tah ta is ke le ye ka y�k lar ve kü çük mo tor lar ya na ��r d�. 

Fe ner bah çe Pla j� ilk de fa alt m�� y�l ka dar ön ce
aç�l m�� t�. Ka d�n ve er kek de niz ha ma m� ola rak kü -
çük et ra f� ha s�r lar la çev ri li, son ba har da sö kü lüp, ilk -
ba har da ye ni den ku ru lan bu tah ta ha mam la r�n sa -
hip le ri Züh tü Pa �a ve Bur han Bey’ler di. Bu Züh tü
Pa �a’n�n, Züh tü Pa �a Ca mi i’nin sa hi bi ve Maa rif ve
Ba y�n d�r l�k Na z�r l� �� yap m�� olan Os man l� dev ri pa -
�a s� Züh tü Pa �a ile ala ka s� yok tur. Pla j�n sa hi bi Züh -
tü Pa �a, K� z�l top rak De po du ra ��n da ki ev de otu ran,
�i� man, ol duk ça iri ya r� bir zat t�. Bur han Bey de

Züh tü Pa �a Ca mi i’nin kar �� s�n da yo lun ça tal la� t� ��
ye rin üze rin de ah �ap, bi raz ha rap bi na da ya �ar d�. Bu
iki zat Fe ner bah çe Pla j�’n�n ku ru cu su ol mu� lar, git -
tik çe ge li �en pla j� hal ka aç�k ha le ge tir mi� ler di.

Bir ef sa ne ye gö re bir za man lar Fe ner bah çe’de
sa ra y� olan Bi zans �m pa rat ro u Jus tin ya nus’ün e�i
The odo ra da bu pla j�n bu lun du �u yer den de ni ze gi -
rer mi�.  

Fe ner bah çe Pla j� ilk y�l la r�n da ra� bet gör me mi� -
ti. Ge rek Züh tü Pa �a ge rek se Bur han Bey ci var da
ya �a yan genç le ri be da va pla ja gir me ye te� vik eder,
bu su ret le bir ha re ket ya rat ma ya ça l� ��r lar d�. 

K� sa sü re son ra pla ja ra� bet öy le art t� ki ba z�
gün ler, özel lik le Pa zar gün le ri yer bu lu na maz ol du
ve bu du rum y�l lar ca sür dü, tâ ki, Pyra mid komp le -
si ya p� l�p, plaj y� k� l�n ca ya ka dar...

� CAD DE BOS TAN PLA JI
Ra g�p Sa r� ca Pa �a Ko na ��’na bi ti �ik, için de in -

cir a�aç la r� olan pla j�, Re �it Bey i� le tir di. 
Ar ka s� yo la da ya l�, ka bin ler den ba� ka, iki kat l�

uzun la ma s� na ya p�l m�� bi na lar yaz dan ya za ki ra ya
ve ri lir, �s tan bul ve An ka ra’dan ge len mü� ter li er bü -
tün mev sim ai le ce ka l�r lar d�. Pla j�n res to ra n� ol du �u
için ye mek so ru nu da hal le dil mi� ti. Gü nün ka la ba l� -
�� da �� l�p, ak �am olun ca pan si yon lar da ka lan mü� -
te ri ler g rup g rup otu rur lar, ge ç sa at le re ka dar e� le -
nir ler di. Ti yat ro ve ses sa nat ç� la r� n�n, mü zis yen le rin
kal d� �� bu pla j�n ge ce le ri bir ba� ka olur du. Pi ya nist
Fev zi  As lan gil he men he men her y�l ai le siy le ge lir,
en uç ta ki iki oda y� ki ra lar, bü tün ya z� ge çi rir di. Se -
la hat tin P� nar onu yal n�z b� rak maz, Çif te ha vuz -
lar’da ki evin den her ge ce ge lir, As lan gil’in tür lü
mu zip lik lik le ri ne ya r� k� z� p ya r� gü le rek kat la n�r d�.

Pla j�n sa hi bi Re �it Bey, ha fif çe öne e�ik bir vü -
cut ya p� s� na sa hip, ses siz, ter bi ye li, dai ma si yah el -
bi se gi yip, kra vat s�z do la� ma yan bir �s tan bul efen di -
siy di. Çok ke re k�� la r� bi le pla j�n için de ki evin de ka -
l�r d�. K�z kar de �i Na ci ye Ha n�m ka p� da bi let ke ser,
he men bü tün mü� te ri le ri ta n�r d�. 

S� cak yaz gün le rin de pla j� dol du ran ka d�n, er kek
ve ço cuk la r�n ses le ri ak �am gü ne �i ba tar ken kay bo -
lur, ye ri ni bi ti �ik te ki Cad de bos tan Ga zi no su’ndan
ge len mü zik se si dol du rur du. Pla j�n içi ge ni� bir ai -
le top lu lu �u nu ha t�r la t�r, her kes bir bi ri ni ta n�r, ai le -
ler ara s�n da ye mek ik ram la r� ya p� l�r d�. 

Mev si min iler le yen gün le rin de Na ci ye Ha n�m
de vam l� ka p� ya ge le cek olan üzüm cü yü göz ler,
”Üzüm kü fe si gö rü lün ce plaj me vsi mi bi ter!” der di.

Cad de bos tan Pla j� her y�l da ha ge li �e rek ye ni
oda lar, ka bin ler ila ve edil mi�, plaj mü� te ri le ri ara -
s�n da dost luk lar, ar ka da� l�k lar ku rul du �u gi bi ai le le -
rin da ��l ma s� na se beb olan a�k la r�n do� ma s� na da
sah ne ol mu� tu. Bü tün bu h�z l� plaj ya �an t� s� Re �it
Bey’in za man s�z ölü mü ne ka dar sür dü.

Re �it Bey’den son ra Na ci ye Ha n�m bir kaç y�l
da ha ku ru lu �u sür dür dü ise de ar t�k yo rul mu� tu. Ge -
ce li gün düz lü yüz ler ce in sa n�n bu lun du �u bir mü es -
se se yi ida re et mek tek ba �� na bir ka d� n�n ba �a ç� ka -
bi le ce �i du rum de �il di ve plaj ki ra ya ve ril di. Fa kat
es ki ha va s� kay bol mu�, mü� te ri ler de �i� mi� ti. Gü -
nün bi rin de yol ge ni� le til di. Bi ti �ik te ki Cad de bos tan
Ga zi no su’nun çam a�aç la r�y la do lu bah çe si yok
edil di. Pla ja ait bü tün bi na lar y� k�l d�.

Böy le ce Re �it Bey’in pla j�n dan en kü çük bir iz
bi le kal ma d�. 

� SU AD� YE PLA JI
1929 y� l� n�n yaz ak �am la r�n da de niz ke na r�n dan

Su adi ye tren is tas yo nu na do� ru bir in san se li nin tar -
la lar ara s�n dan a��r ad�m lar la gel di �i gö rü lür, kü çük
is tas yon bi ra n� s�n pe ro nu do lar ta �ar d�.

O y�l Su adi ye Pla j� aç�l m��, de ni zi, ga zi no su,
ote li, ca z�, lo kan ta s� ile Ka d� köy’ün ol du �u ka dar,
�s tan bul’un ha ya t� na da de �i �ik ve ka li te li bir ya �am
tar z� ge tir mi� ti. 

Su adi ye tren is tas yo nun dan de ni ze ka dar olan
ve bu gün apart man lar la dol mu� bu lu nan ara zi, bo�
tar la lar dan olu �ur, de mir yo lun dan bü tün de niz gö rü -
nür dü.

Ka d� köy’le Su ad iy e ara s�n da ki in ce cik yo la yol
de mek müm kün de �il di. Ula ��m sa de ce
tren le ya p� l�r, plaj dan ç� kan ve gü ne� ten
yan m�� halk uzun bir �e rit ha lin de is tas -
yo nu n yo lu nu tu tar d�. 

Pla j�n sa hi bi olan Ay d�n l�, sa� lam
ya p� l� Mus ta fa Gü ler Bey, jan dar ma bin -
ba �� l� ��n dan emek li ol mu�, ti ca ri ha ya ta
at�l m��, ti ca ret için git ti �i Ba kü’de ev -
len mi�, Su adi ye’de sek sen dö nüm lük bir
ara zi yi Me di ha Öz top rak Ha n�m’dan sa -
t�n ala rak bü yük bir te si sin ya p� m� na
ba� la m�� t�. 

Plaj ola rak se çi len k� y� ve de ni zin içi
çok ka ya l�k t�, i� çi ler gün ler ce bü yük ka -
ya la r� par ça la d�, sa hi le kam yon lar la ra
kum ge ti ril di. Sos yal te sis ler ta mam lan -
d� ve 1929 y� l�n da plaj hal ka aç�l d�. Bun -
dan son ra her y�l bi raz da ha ge li �e rek ça -
l� �an Su adi ye Pla j� ve te sis le ri bü yük bir
isim ol du ve bu yüz den ci var ar sa lar çok

k�y met len di.
Bu ara da Mus ta fa Bey’in Bel çi ka’da ö� re nim de

bu lu nan o� lu Mu rat Gü ler, Man� de ni zi ni ge çen ilk
Türk yü zü cü ol mu�, bi zim ku �ak Su adi ye Pla j�’n�n
ih ti �a m� ile spor cu Mu rat’� bir bü tün ola rak ta n� m�� -
t�.

Mus ta fa Gü ler Bey, 1952 y� l�n da ve fat et ti. Mu -
rat Gü ler i� ba �� na geç ti; fa kat ol ma d�, i� yü rü me di.
1962 y� l�n da otel de plaj da sa t�l d�.

Pla j�n bu lun du �u yer den sa hil yo lu geç ti. Ote lin
is mi Prin cess’e dö nü� tü ve böy le ce bir dö ne min pek
re vaç ta olan Su adi ye Pla j�, ta ri he ka r�� t�. 
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Yaz sıcaklarının nefes
aldırmadı�ı bugünlerde

Kadıköy’ün plajlarına-eski adıyla
deniz hamamlarına-do�ru,

serinleten bir yolculu�a çıkmaya
ne derseniz? Ara�tırmacı-yazar
Dr. Müfid Ekdal’ın kaleminden
çıkan bu yazıyı, özellikle orta

ya�ta ve üstü okurlarımız daha
bir ilgiyle okuyacak... 

KADIKÖY’ÜN �LK DEN�Z HAMAMLARI

Moda Plajı

Moda Plajı

Suadiye Plajı

Kalamı� Deniz Hamamı

Moda’da yüzücüler...

Fenerbahçe Plajı
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Si ga ra ve Sa�l�k Ulu sal Ko mi te si
(SSUK), yaz ay lar�nda kent ler den ta -
til yö re le ri ne ha re ke tin ba� la mas�yla

si ga ra fir ma lar�n�n ya sa d��� uy gu la ma lar�n�
bu böl ge le re kayd�rd�klar�n�n gö rül dü �ü nü
be lirt ti. Ta til bel de le rin de yap�lan göz lem -
ler de si ga ra en düs tri si nin yaz mev si mi ne
öz gü ye ni pa zar la ma yön tem le ri ge li� tir -
dik le ri nin be lir len di �i  aç�kland�. 

Si ga ra ve Sa� l�k Ulu sal Ko mi te si’nin
ver di �i bil gi ye gö re, 4207 sa y� l� ka nun, tü -
tün ürün le ri nin her tür lü rek lam ve pro mos -
yo nu nu, ürü nün d��tan gö rü le cek �e kil de
ser gi len me si ni, te� hir nok tas�nda tek bir fir -
ma ürü nü nün sat�lmas�n� te� hir nok tas�n�n
bir ürü nün lo go ve renk le ri ni ta��mas�n�,
te� hir noktas�n�n 18 ya��ndan kü çük le rin
ula �a bi le ce �i yer de ol mas�n� ve TAPDK
(Tü tün ve Al kol Pi ya sa s� Dü zen le me Ku ru -
mu) ta raf�ndan ruh sat ve ril me mi� i� let me -
nin tü tün ürü nü sat mas�n� ya sak l� yor. 

4207 say�l� ka nun la ge ti ri len tü tün ürü -
nü rek lam ve sat�� nok tas� te� hir ya sak lar�
bü yük kent ler de e�i tim li de ne tim ekip le ri
ve bi linç li gö nül lü ler ta raf�ndan iz le ni yor
ve ih lal saptanmas� ha lin de il gi li ku rum -
lar�n ta ki bat ba� lat mas� sa� la n� yor. 

� KA NUN TA T�L BEL DE LE R�N DE
UY GU LA NI YOR MU?

Tatil yörelerinde tü tün ürün le ri nin rek -
lam ve te� hi ri ile il gi li ka nun la ra ne derece
uyuldu�unu saptamak amac�yla Sa�l�k
Ens ti tü sü Der ne �i, göz lem sel bir çal��ma
yü rüt tü.

�z mir Çe� me sa hil le rin de ki “be ach ku -
lüp”le rin bi ri ha riç hep sin de, si ga ra fir ma -
lar�n�n renk le ri ni ta��yan, ürün le rin her kes

ta raf�ndan gö rü le bil di �i, 18 ya��ndan kü -
çük le rin ula �a bil di �i, tek bir fir ma ürü nü
bu lun du ran, ba��nda rek lam ele man� olan
stant lar�n bu lun du �u tespit edildi. 

Bu rek lam amaçl� kul lan�lan ser gi nok -
ta lar�ndan sat�� da yap�ld��� ve ço �u nun
sat�� ruh sat� ol mad��� ve ya ya sal ol ma yan
bir ruh sat bu lun dur duk lar� gö rül dü.

Ta til yö re le rin de ki ço �u res to ran lar�n
ve bar lar�n du var lar�nda “sat�� üni te si” iba -

re si ta��yan ve sa de ce 3-4 si ga ray� ser gi le -
yen çer çe ve le rin rek lam amaçl� bu lun du -
rul du �u iz len di. TAPDK yö net me li �i ne
uy gun ol ma ya rak ço �u res to ran ve bar lar da
si ga ra sat�� ruh sat lar� sap tand�.

Çal��ma so nu cun da ta til yö re le rin de
4207 say�l� ka nu na uyu mun çok dü �ük ol -
du �u an la��ld�. 
� ‘YAZ LIK YER LER DE S� GA RA

YA SA �I NA UYUL MU YOR’
Ko nuy la il gi li ola rak bir de �er len dir me

ya pan Sa� l�k Ens ti tü sü Der ne �i Ba� ka n�
Prof. Dr. Elif Da� l�, “Rek lam lar ço cuk la r�n
si ga ra ya ba� la ma s� n� ko lay la� t� ran gör sel
araç lar d�r. En düs tri rek lam ya sak la r� n� de -
le bil mek için her gün ye ni yön tem ler ge li� -
ti ri yor. ‘Be ach ku lüp ler’, si ga ra en düs tri si -
nin pay la� t� �� ya sa d� �� rek lam alan la r� ha -
li ne gel mi� du rum da” de di. 

Si ga ra ve Sa� l�k Ulu sal Ko mi te si Dö -
nem Ba� ka n� Prof. Dr. Te zer Kut luk ise
“Tü tün ürü nü rek lam la r� ül ke mi zin her ye -
rin de ya sak t�r ve bu ya sak uy gu lan ma l� d�r.
Kan ser ya p� c� bir ürü nün sa� l�k, spor, e� -
len ce sim ge si �ek lin de su nul ma s� na mut la -
ka en gel olun ma l� d�r, gereken önlemler
al�nmal�d�r” di ye ko nu� tu.
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ANNE sütü bebe�iniz
için en ideal seçenek

olup faydalar�,
bebe�inizin karn�n�
doyurmas�n�n çok

ötesindedir. Bebe�in ilk
6 ay�nda hemen hemen

tüm beslenme ve
vitamin ihtiyaçlar�n� tek
ba��na kar��layan anne
sütü, içerdi�i pek çok
yararl� maddeyle de

bebe�in çe�itli
hastal�klardan

korunmas�na yard�mc�
olur. 

� Anne sütü e�sizdir:
Yap�lan pek çok bilimsel çal��ma

sonucunda anne sütü alan
bebeklerde kulak ve akci�er
enfeksiyonlar�, menenjit, viral

sindirim sistemi hastal�klar� daha az
görülmü�tür. Bu hastal�klara kar��
bebe�inizi koruyan ba�l�ca madde

anne sütündeki Ig A ad� verilen
proteindir. Bu protein anne

sütünde ve özellikle de kolostrum
ad�n� verdi�imiz ilk zamanlardaki

sütte bol miktarda bulunur. Ayr�ca
anne sütünün daha sonraki hayatta

ortaya ç�kabilecek diyabet,
kolesterol, hipertansiyon ve

enlamatuar ba��rsak hastal�klar�n�n
geli�imini önlemede k�smen etkili

olur.
� Alerji geli�imini önler:

Anne sütü yerine, çe�itli formül
mamalarla ya da inek, koyun, keçi

sütü ile beslenen
bebeklerde alerjik

rahats�zl�klar daha
fazla görülür. Sadece

anne sütünde
bulunan Ig A

bebe�in sindirim
sisteminde

koruyucu bir
tabaka olu�turur ve

bu tabaka olas�
alerjik besinlerin

bebe�in sindirim
sitemine

ula�mas�n�
engeller. 

� Bebe�in
a�ırı kilo

almasına engel
olur:

Amerikan Pediatri
Akademisi

�i�manl���

önlemek için
bebeklerin anne sütü

ile beslenmesini
önermektedir, çünkü

anne sütü alan
bebeklerin daha iyi bir
beslenme al��kanl���
edinmekte oldu�u

gözlenmi�tir. Ayr�ca
anne sütü daha az
insülin (ac�kt�ran,

ya�lar� depo eden
hormon) ve daha fazla
leptin (i�tah� kapatan,
ya�lar� yakan hormon)
içerdi�i için bebe�in

a��r� kilo almas�n�
önler.

� Bebe�in zekâ geli�imini
arttırır:

Çe�itli bilimsel ara�t�rmalarda anne
sütü ile beslenen bebeklerin daha
zeki olduklar�na ili�kin sonuçlara
ula��lm�� olup bu ara�t�rmalar�n
birinde 17 binden fazla bebek

do�umdan sonra 6,5 y�l süre ile
takip edilmi� ve bebeklerden uzun

sure anne sütü alanlar�n daha
yüksek bir zekâ katsay�s�na sahip

oldu�u gözlenmi�tir. 
� Emzirme meme kanserine

yakalanma riskini azaltır:
Yap�lan çe�itli bilimsel çal��malar
sonucunda anne, ne kadar uzun
süre ile bebe�ini emzirirse meme

ve yumurtal�k kanserine yakalanma
olas�l���n�n o oranda azald���

gözlenmi�tir. Uzmanlar, anne ve
anne adaylar�na, meme

kanserinden korunmalar� amac�
ile bebeklerini en az bir y�l

süre ile emzirmelerini
önermektedirler. Pek çok
anne bebe�ini emzirirken

ruhen rahatlad���n�
hisseder. Bu rahatlaman�n
nedeni, bu süreçte anne

vücudundan salg�lanan
oksitosindir. Uzmanlar�

bu yarg�ya ula�t�ran
çe�itli

epidemiyolojik
çal��malar da
mevcuttur ve
olas� nedenin

oksitosin 
adl� hormon

oldu�u
yolunda bir

görü�
vard�r.

DOKTORUNUZ
YAZIYOR

Anne sütü bebeği önemli
hastalıklardan korur

Uz. Dr. Ayhan Çeri

12

KASEV Vakfı Huzurevi ya�lıları ile Güneydo�u
gazileri ve aileleri iftar yeme�inde bulu�tu. �ftar
yeme�ine; GB�AD Ba�kanı ile yönetimi, KASEV

Ba�kanı Kamil Çetin Oralar ve Mardin Milletvekili
Muammer Güler’in e�i Neval Güler de katıldı.
Tuzla Müftü�ü’nun dua etti�i iftar yeme�ine

katılan huzurevi sakinleri, Güneydo�u gazileri ile
beraber olmaktan çok mutlu olduklarını

belirttiler. Ayrıca sema gösterisi de iftara
katılanlar tarafından ilgiyle izlendi. 

KASEV, iFTAR YEME�i VERDi

Mayıs 2008’de ba�layan sigara yasa�ına uyulup
uyulmadı�ı büyük kentlerde iyi kötü de olsa denetleniyor

ama tatil yörelerinde durum daha vahim….
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Tür ki ye Bi lar do Fe de ras yo nu ta ra f�n dan Sam -
sun’da 12-16 ta rih le ri ara s�n da dü zen le ne cek
ulus la ra ra s� Dün ya ar tis tik Bi lar do �am pi yo na

ön ce si, As to ri a AVM’de ta n� t�m ama c�y la bir bi lar do
gös te ri si ya p�l d�. Da rü la ce ze sa kin le ri nin de ka t�l d� ��
et kin lik, mil li bi lar do cu lar la ya p� lan maç lar la renk li
gö rün tü le re sah ne ol du. Et kin li �e; mil li bi lar do spor -
cu la r� Si nem Ök ten, Ey lül Ki ba ro� lu, Ha c� Arap Ya -

man, Ko ray Kir man, Ser dar Gü mü� ve Lüt fü Ce net
ka t�l d�. Her kes ta ra f�n dan il giy le iz le nen bi lar do spo -
ru nu halk la ya k�n la� t�r ma y� amaç la yan et kin li �e sa -
nat ç� lar “Bi zans �m pa ra to ru Re cep Ak tu�” ile A�k-�
Mem nu di zi si nin “Kat ya”s� Ufuk Kap lan ka t�l d�. Ka -
t� l�m c� la r�n mil li spor cu lar la da maç yap ma im ka n�
bul du �u et kin li �e halk da bü yük il gi gös ter di. Et kin -
lik, mil li spor cu la r�n yap t� �� gös te ri maç la r�y la sürdü.

Spo run ve spor cu nun sos yal bo yu tu nu gün -
de me ge ti ren bi lar do spor cu la r� Da rü la ce ze’den
10 ya� l� y� mi sa fir eder ken, Ra ma zan Bay ra m�
ne de niy le �e hit ai le le ri için ba ��� ola rak ha z�r la -
nan 200 ko li yi ye cek mal ze me si, �e hit Ai le le ri
Der ne �i Ba� ka n� Meh met Gü ner’e tes lim edil di.

Yo �un ka t� l�m ve il gi gö ren et kin lik, 16
A�us tos’ ta da de vam et ti. Tür ki ye Bi lar do Fe de -
ras yo nu ulu sal ba s�n da gö rev li tüm ga ze te ci le re
bi lar do key fi ni ve he ye ca n�n ya �at mak ama c�y la
ba s�n tur nu va s� dü zen le di. Ga ze te ci ler ha ber ko -
�u� tur ma s�y la yo �un ge çen bir gü nün ak �a m�n da
bi lar do tur nu va s�y la e� len ce li sa at ler ya �a ma f�r -
sa t� bul du. Tur nu va bi rin ci si Ti ta nic Otel Gru bu
ta ra f�n dan 3 gün lük bir ta til ile ikin ci Pla tin mar -
ka bi lar do to pu ve on-li ne öde me sis te mi  Win -
Win’den 500 li ra l�k ye mek çe ki,  üçün cü de çok
ka li te li bir is te ka se ti ile yi ne Win Win’den 300 li -
ra l�k ye mek çe kiyle ödül len di ril di.

24 - 30 A�USTOS 2012   
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Mus ta fa SÜR ME Lİ

www.gazetekadikoy.com.tr

Fenerbahçe, �ampiyonlar Ligi ön eleme play-off ilk
maçında Emenike'nin takımı Spartak Moskova’ya
Rusya'da 2-1 yenildi. Luzhniki Stadı’nda oynanan

kar�ıla�mada, Spartak Moskova 59. dakikada
Emenike'nin golü ile 1-0 öne geçerken bu gole
64. dakikada Kuyt cevap verdi. Maçın skorunu

belirleyen golü ise 68. dakikada Kombarov
kaydetti. Bu kar�ıla�manın rövan�ı 29 A�ustos

Çar�amba günü Kadıköy �ükrü Saraco�lu
Stadı'nda oynanacak. Sarı lacivertli ekibe tur

atlayabilmesi için 1-0'lık veya 2-0, 3-1 4-2 gibi daha
farklı galibiyetler yeterli olacak. Fenerbahçe’nin
rövan� kar�ıla�masını 2-1'lik skorla kazanması

durumunda ise maç uzayacak. Her türlü beraberlik
ve yenilgi durumunda ise tur atlayan takım

Spartak Moskova olacak.
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Hamileyim pilates
yapabilir miyim?

Kad�köy Belediyesi Gençlik Merkezi Pilates uzman�
ve e�itmeni Nurcan Bengin bu hafta önemli bir
konuya de�indi. Hamilelikte pilates yap�l�r m�? 

Kad�nlar için çok önemli bir evre olan bu
hamilelikte ya�am düzeni, bebe�in de sa�l���
dikkate al�narak eskiye oranla daha yava� ve
dikkatli bir

döneme girer.
Ancak annenin
vücut sa�l��� da

bu dönemde
göz ard�

edilmemesi
gereken bir

unsurdur. Kas
sistemini ve

iskelet sistemini
ayakta tutacak düzeyde nas�l spor yap�l�r, pilatesin

bu dönemdeki önemi nedir ve benzeri birçok
konuda Nurcan Bengin, bilgilerini bu hafta

okurlar�yla payla�t�. 
Hamilelikte pilates yapılabilir mi?

Hamileler pilates yaparken nelere dikkat etmeli?
Doktor önerisiyle mi pilates yap�lmal�?

Hamilelikte yap�lan pilates egzersizleri normalde
yapt�klar�m�zdan farkl�l�k gösterir ancak ki�i

hamilelik öncesinde herhangi bir sportif aktiviteyle
veya sadece pilates ile ilgilenmediyse doktora

dan��mak çok önemlidir. Doktorun onay vermesi
durumunda uzman e�itmen e�li�inde pilates

hamilelik s�ras�nda, do�umda ve sonras�nda
yararl�d�r. Hamilelikte vücudumuzun al��k�n oldu�u
a��rl�ktan fazlal�s�yla kar��la�t���m�z için özellikle bel

a�r�lar� artar, pilates s�rt ve kar�n kaslar�n�
güçlendirdi�i için bu a�r�lar engellenebilir.

Kaslar�na hakim bir beden normal do�um yapmak
için adeta haz�rlan�r. Normal do�um s�ras�nda
özellikle nefes egzersizlerinin yarar� görülebilir.

Pilates pelvik kaslar� yo�un olarak çal��t�r�p
güçlendirdi�i için ki�i do�um esnas�nda daha

kontrollü olabilir. Do�um sonras�nda ise pilates
yapan ki�inin
kar�n bölgesi

h�zl� bir �ekilde
toparlan�r,

bebe�i ta��rken
kar��la��labilecek

s�rt ve bel
a�r�lar� güçlü

kaslarla
engellenir.
Hamileler

pilates
yaparken ne türlü zorluklarla kar�ıla�abilir?
Önceden pilates veya bir ba�ka spor dal�yla

ilgilenmemi� olan lar ön ce lik le dok tor la r�n dan onay
al d�k tan son ra uz man e�it men ler e� li �in de pi la tes

ya pa bi lir ler. Ha mi le ler için uy gun pi la tes eg zer siz le -
ri kla sik pi la tes ha re ket le rin den fark l� l�k gös te rir ve

e�it me nin ser ti fi ka l� ol ma s� çok önem li dir.
Do �um son ra sın da for ma gir mek için pi la tes

ya pıl ma sı öne ri lir mi?
Do �um son ra s�n da vü cut ye ni le nir ken

pi la tes yap mak ger çek ten çok et ki li so nuç lar do -
�u ra bi lir. An ne em zi rir ken do �al yol lar dan ki lo kay -

be der, bu vü cut ta sark ma la ra ne den ola bi lir. 
Dü zen li pi la tes h�z l� bir to par lan ma sa� lar,

sa de ce for ma sok mak la kal maz ay n� za man da 
bu dö nem de be li ren bel ve s�rt a� r� la r� n� da din di rir.

Pi la tes ne sık lık la ya pıl ma lı?
Pi la te si haf ta da en az iki gün bi rer sa at

yap ma l� y�z. En ide al olan�, haf ta da 3 ve ya 4 gün
pi la tes ve di �er gün ler de de en az 45 da ki ka l�k 

yü rü yü� ve ko �u gi bi kar di yo
egzersizler 

yapmakt�r.

● Gökçe UYGUN

40. Dün ya Sat ranç Olim pi ya t�, 27 A�us tos-10 Ey lül
2012 ta rih le ri ara s�n da Ata türk Ha va li ma n� kar �� s�n -
da, Dün ya Ti ca ret Mer ke zi yer le� ke si için de bu lu nan

�s tan bul Fu ar Mer ke zi'nde ya p� la cak. 
164 ül ke den yak la ��k 1800 spor cu, top lam da ise yak la -

��k 4000 ka t� l�m c� n�n bu lu �a ca �� olim pi ya t�n da, Türk Ulu -
sal Ta k� m� olim pi yat la rda ka d�n ve er kek ler den olu �an
“Tür ki ye”, “Tür ki ye 2016” ve ge le cek va ad eden mi nik ler -

den olu �an “Tür ki ye 2023” ta k�m la r� ile yer ala cak. Olim -
pi ya t�n http://www.ches soly mpi adis tan bul.com/  web si te -
si, iz le yen le ri ne al t� fark l� dil de hiz met ve re cek. Si te de, ha -
ber, re sim, vi de o, maç so nuç la r� ve ana liz ler, an l�k ola rak
des tek le ne cek bil gi ler ola cak. Dün ya y�l d�z la r� n�n a��r la -
na ca �� olim pi yat bo yun ca oy na na cak tüm maç lar in ter net
üze rin den can l� ola rak iz le yi ci ler le bu lu �a cak. 

1927 y� l�n dan be ri res mi ola rak Dün ya Sat ranç Fe de -
ras yo nu (FI DE) ta ra f�n dan or ga ni ze edi len bir or ga ni zas -
yon olan Sat ranç Olim pi ya t�'na ül ke ler ulu sal ta k�m la r� ile
ka t� l� yor lar. Her 2 y�l da bir  dü zen le nen bu bü yük or ga ni -
zas yon la ra gü nü müz de or ta la ma 140 ül ke ka t� l� yor. 

� SAT RAN CIN PO PÜ LA R� TE S� ART SIN
Olim pi yat la r�n �s tan bul’da ya p�l ma s� n�n hem ül ke ta n� -

t� m� m�z için hem de sat ranç ca mi am�z için çok önem li ol -
du �u nu söy le yen Tür ki ye Sat ranç Fe de ras yo nu
yet ki li le ri, �un la r� söy le di:

“200.000’i a� -
k�n li sans l� spor cu
sa y� s�, 58.000 an tre -
nö rü müz ve 5000 ha -
ke mi olan ca mi am� -
z�n bü yük il gi gös te -
re ce �i bu or ga ni zas -
yon da, dün ya’n�n en
iyi sat ranç spor cu la r�
ile ta n� �a bil me ve on lar -
la ay n� or tam da yer ala -
bil me �an s�n� ya ka la ya -
ca ��z. Ama c� m�z; sat ran -
c�n bu bü yük or ga ni zas -
yon la be ra ber po pü la ri te -
si ni ar t� ra rak ge ni� kit le le -
re ya y�l ma s� n� sa� la mak. Ay r� ca Tür ki ye’nin ulus la ra ra s�
spor or ga ni zas yo nu ya pa bil me be ce ri si ni dün ya spor ca mi -
as� na gös te rip, �s tan bul’un 2020 Yaz Olim pi yat la r� na
aday l� �� na kat k� da bu lun mak he de fi ni ta �� yo ruz.”

Fenerbahçe tur �ans�n� Kad�köy’e b�rakt�

ORASI sadece Kad�köy’ün de�il, �stanbul’un gözde
bir spor merkezi. 1980’li y�llarda yap�lsa da ba�tan

a�a�� bak�ma ihtiyac� olsa da Kad�köy ve �stanbul’da
sporun kalbinin att��� özel mekânlar�n ba��nda geliyor
Kad�köy Belediyesi Cafera�a Spor Salonu. “Neden

sporun kalbinin att��� yer?” diye sorarsan�z e�er
cevab� çok basit. Gazete Kad�köy Spor Servisi olarak

yapt���m�z küçük bir ara�t�rmayla çok çarp�c� bir
sonuca ula�t�k Kad�köy Belediyesi Cafera�a Spor

Salonu ile ilgili. �stanbul ili kapsam�nda Cafera�a Spor
Salonu da dâhil olmak
üzere tüm salonlarda

sezon boyunca
profesyonel, amatör

kulüpler, okul sporlar� ve
ö�rencilerin spor

faaliyetleri de dâhil olmak
üzere yakla��k olarak
3000-3500 müsabaka

oynan�yor. Buraya kadar
normal. As�l önemli nokta

ise �imdi verece�imiz
bilgi. Kad�köy Belediyesi
Cafera�a Spor Salonu,
sezon boyunca yakla��k

1000-1200 müsabakaya-

�stanbul geneli müsabaka say�s�na oranlarsak bu da
�stanbul’daki salon müsabakalar�n�n 3’te 1’i demek-

ev sahipli�i yap�yor. Bu rakamlar, y�llar�n
yorgunlu�una ve bak�ma ihtiyaç duymas�na ra�men

ilçemizdeki tek spor merkezi Cafera�a Spor
Salonu’nun �stanbul için ne kadar önemli oldu�unu

gösteriyor. 
� KADIKÖY �Ç�N ZENG�NL�K

Kad�köy Belediyesi Cafera�a Spor Salonu,
Kad�köy’ün sahip ç�k�lmas�, korunmas�, özenle

eksikleri ve ihtiyaçlar� giderilmesi gereken önemli bir
spor merkezi. Belki birçok Kad�köylü’nün veya

�stanbullu’nun hat�ralar�n�n oldu�u bir mekân. Salonu
y�llarca kullanan Fenerbahçe Spor Kulübü, Ülker
Arena’n�n tamamlanmas�yla Cafera�a’dan ayr�ld�.

Ancak halen yüzlerce kulüp ve sporcu Cafera�a’n�n
otantik, nostaljik ambiyans�nda spor yapman�n

zevkini ya��yor. �lgililerin daha etkin hamleleriyle bir an
önce günümüz �artlar�na daha uygun yap�ya acilen

kavu�turulmas� gereken mekân, sporun kalbi
konumunda olunca hakk�nda baz� haberler de yer
al�yor zaman zaman medyada. Bunlardan biri de

salona büyük bir spor kulübümüzün voleybol
tak�mlar�n�n ta��naca�� yönünde. Ancak bu konuda

resmi makamlara henüz herhangi bir ba�vuru
olmad��� �stanbul �l Spor Müdürlü�ü’nün üst düzey

yetkililerince belirtildi. Zaten uzmanlar da
Cafera�a’n�n basketbol a��rl�kl� bir salon oldu�unu,
teknik nedenlerle ulusal ve uluslararas� profesyonel

voleybol müsabakalar� için uygun olmayaca��n�
vurguluyorlar. 

Satranç şöleni başlıyor!Satranç şöleni başlıyor!Satranç şöleni başlıyor!Satranç şöleni başlıyor!Satranç şöleni başlıyor!Satranç şöleni başlıyor!

�stanbul’da sporun
kalbi Cafera�a
Spor Salonu

Sezonda 1000-1200
müsabakaya

evsahipli�i yapan
ilçemizin en önemli
spor tesislerinden

olan Cafera�a Spor
Salonu’na sahip

çıkılması,
korunması,

eksiklerinin ve
ihtiyaçlarnını
giderilmesi
gerekiyor.

Bi lar do ara cı lı ğıy la sos yal me saj ve ril di 

CEV �ampiyonlar Ligi’nde mücadele edece�i
yeni sezon öncesi kadrosunun güçlendirmeye

devam eden Galatasaray Bayan Voleybol
Takımı, geçti�imiz sezon Japonya'nın NEC
Red Rockets takımında forma giyen Sırp

smaçör Brizitka Molnar ile anla�maya vardı.
27 ya�ında ve 1.82 boyunda olan deneyimli

smaçör 3.05 smaç yüksekli�ine ve 2.90 blok
yüksekli�ine ula�abiliyor.

Brizitka Molnar Galatasaray’daBrizitka Molnar Galatasaray’daBrizitka Molnar Galatasaray’daBrizitka Molnar Galatasaray’daBrizitka Molnar Galatasaray’daBrizitka Molnar Galatasaray’da
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● Gökçe UYGUN

Ada lar Mü ze si'nin ye ni ser gi si “Hal ki’den
Yan s� ma lar: Kart pos tal lar da Ada”, iz le yen -
le ri Hey be li ada'n�n (Rum ca ba k�r an la m� na

ge len Hal ki) geç mi� gün le ri ne gö tü rü yor. 
�s met �nö nü Evi’nin bah çe sin de ki ser gi de;

Ada n�n Hal ki’den Hey be li’ye ge çi� sü re ci, gün -
de lik ha yat ve mi ma ri, kart pos tal la ra yan s� ma lar -
la su nu lu yor. 

Tür ki ye ve yurt d� ��n da ki mü za ye de ler den

yak la ��k 15 y�l da top la nan, 19.
yüz y�l son la r�n dan 20. yüz y�l or ta -
la r� na ka dar uza nan sü reç te ba s�l -
m�� kart pos tal la r� içe ren ser gi,
Tür ki ye’nin po li tik ve kül tü rel aç� -
dan çok önem li bir dö ne mi ne de
ta n�k l�k edi yor. Ro man la ra ko nu
olan ün lü Hey be li ada Sa na tor yu -
mu, 1903 y� l�n da ‘Ai da’ ve ‘La
Tra vi ata’ ope ra la r� n� sah ne le yen
Ho tel Bel le-vu e’nün ar ka s�n da ki
tah ta dan ti yat ro evi, Ruh ban Oku -
lu, Ba ha ri ye Mek te bi ve Elen Ti -
ca ret Oku lu’nun fo to� raf la r� n�n
ba s� l� ol du �u kart pos tal lar, ser gi de
gö rü le bi le cek il ginç par ça lar dan
sa de ce bir ka ç�...

Ser gi nin kü ra tö rü Ha lil Gök -
man, ser gi nin ak tard� �� dö nem le
il gi li �un la r� söy lü yor: “Bir dö -
nem dü �ü nün ki, ada da Hü se -
yin Rah mi ro man la r� n� ya zar -
ken, Nu rul lah Berk il ko ku la
gi di yor. Aziz Ne sin he nüz kü -
çük bir ço cuk... R�h t� m�n he -
men ya n�n da ki Bah ri ye
Mek te bi'nde Nâ z�m Hik met
ve Ne cip Fa z�l üni for ma la r�
için de ö� re nim gö rü yor ken,

Yah ya Ke mal ve Ham dul lah Sup hi
oku lun ö� ret men le rin den... Kar �� te pe üze rin de ku ru -
lu Ru han Oku lu ise, ara la r�n da �im di ki �s tan bul Rum
Or to doks Pat ri �i Bart ho lo me os’un da bu lun du �u bir -
çok üst dü zey din ada m� ye ti� ti ri yor...” 

Hey be li ada Gö nül lü le ri Der ne �i ve �nö nü Vak f�
i� bir li �i ile dü zen le nen bu uzun so luk lu ser gi, ge le cek
se ne nin yaz ay la r� na dek aç�k ola cak.

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

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

E-posta: gazetekadikoy@gmail.com
Web:www.gazetekadikoy.com.tr

� 24 - 30 A�USTOS 2012

Kartpostallarda kalan Heybeliada...Kartpostallarda kalan Heybeliada...Kartpostallarda kalan Heybeliada...Kartpostallarda kalan Heybeliada...Kartpostallarda kalan Heybeliada...Kartpostallarda kalan Heybeliada...
Adalar Müzesi’nin yeni sergisi,
Heybeliada’nın eski günlerini

kartpostallarla yad ediyor. 
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