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MODA Park� için  hem estetik hem
fonksiyonel de�i�im içeren taslak proje

haz�rlayan Kad�köy Belediyesi, park�n as�l
kullan�c�lar� olan Modal�lara söz hakk� verdi.

Sosyal medya üzerinden Kad�köylüleri,
toplant�ya ça��r�p görü�lerini soran Belediye,
düzenledi�i halk toplant�s�nda da Modal�lara,
“Park�n�z� Nas�l �stersiniz?” sorusunu sordu.

Asl� AYHAN
� Yazısı 8’de

�nal AYDINO�LU
� Yazısı 10’da

Murat KATO�LU
� Yazısı 6’da

1982'den bu yana
ülkemiz bir üniversite

sevdas�yla tan��t�.
YÖK kanunu

düzenlemesi devlet
ünversitelerinin yan�

s�ra vak�flara da
üniversite kurabilme

hakk� getirmi�ti. 

Hepiniz biliyorsunuz,
tek klasik müzik

kanal� olarak bilinen
TRT Radyo 3 birçok

klasik müzik
program�n� yay�ndan

kald�rm��; klasik
müzik camias�ndan

büyük tepki
görmü�tü. 

YER-GÖK
ÜNiVERSiTE OLACAK

BASTIRMAK

‘Borusan
Klasik’

İlanlarınız için
Gazete Kadıköy

nolu telefon numaralarından
ulaşabilirsiniz.

0 216 348 70 60
0 532 726 73 01 

Hepimiz bir topluluk
içinde ya��yoruz.

Toplumsal ya�am�n
kurallar� ve beklentileri

vard�r. Bizim de
toplumsal ya�amda
kendimizi belirleyen
bir kimli�imiz ve onu

destekleyen bir
görüntümüz olmal�. 

�� Haberi 8. Sayfada

Nâzım Hikmet’in 111. do�um günü Kadıköy
Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi’nde

düzenlenen bir etkinlikle kutlandı. Söyle�ide konu�an
�airin damadı Refik Erduran, Nâzım Hikmet’in hep ‘kavga
ve sevda adamı’ olarak öne çıktı�ını, oysa aynı zamanda

‘iyi ve gerçek bir insan’ oldu�unu vurguladı. 

Toplumun dezavantajl�
kesimlerine özel hizmet
götürmeyi görev edinen

Kad�köy Belediyesi, ilçedeki
engelliler için projeler üretmeyi
yeni y�lda da sürdürüyor. Bu

kapsamda Kad�köy’deki 100’ü
a�k�n park� elden geçirecek

olan belediye, mevcut  ve yeni
yap�lacak parklar� engelliler için
düzenleyecek. Özellikle engelli

çocuklar�n da ya��tlar� gibi
çocukluklar�n� doyas�ya

ya�ayabilmeleri için onlara özel
oyun aletleri yerle�tirilecek.

�� Haberi 11. Sayfada
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Uğur Mumcu’ya 20 yıllık özlem…
KADIKÖY Belediyesi, 24
Ocak Per�embe günü

saat 20.00’de
Caddebostan Kültür
Merkezi’nde ‘U�ur

Mumcu ve Tüm
Demokrasi �ehitlerini

Anma Gecesi’ düzenliyor.
� Haberi Sayfa 6’da

KADIKÖYLÜLER 5 aydır süren
çalı�maların artık tamamlanmasını

istiyor. 654. sayımızda
vatanda�ların da yo�un ele�tirileri

üzerine gündeme ta�ıdı�ımız
çalı�malar, 2013 yılı Ocak ayı
gelmesine ra�men bir türlü

tamamlanamadı.
� Haberi Sayfa 14’te

�K�NC� yeni �iirinin en ba�arılı örnekleriyle
hayatlarımızda büyük iz bırakan Cemal

Süreya, ölümünün 23. yıldönümünde, o çok
sevdi�i Kadıköyü’nde anıldı. 9 Ocak’ta

CKM’de düzenlenen ‘Anma ve �iir Ödülleri’
töreninin ardından ‘Üstü Kalsın’ adlı oyununu

sahneleyen Hakan Gerçek, ‘Cemal Süreya
�iirinin çok büyük bir derdi var’ diyor. 

� Haberi Sayfa 7’de

Bu çalışma ne zaman bitecek?Gözlerini şiire yuman şair Kadıköy’de anıldı

MODA PARKI
MODALILARA

SORULDU

�� Haberi 8. Sayfada

‘Nâzım Hikmet iYi ve
GERÇEK bir insandı!’
‘Nâzım Hikmet iYi ve
GERÇEK bir insandı!’
‘Nâzım Hikmet iYi ve
GERÇEK bir insandı!’
‘Nâzım Hikmet iYi ve
GERÇEK bir insandı!’
‘Nâzım Hikmet iYi ve
GERÇEK bir insandı!’
‘Nâzım Hikmet iYi ve
GERÇEK bir insandı!’

ÇOCUKLARA
oyun ‘engel’i
olmasın diye...

ÇOCUKLARA
oyun ‘engel’i
olmasın diye...

ÇOCUKLARA
oyun ‘engel’i
olmasın diye...

ÇOCUKLARA
oyun ‘engel’i
olmasın diye...

ÇOCUKLARA
oyun ‘engel’i
olmasın diye...

ÇOCUKLARA
oyun ‘engel’i
olmasın diye...

Kadıköy’deki
tüm parklar,

engelli
çocuklar için
de yeniden

düzenlenecek. 
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G E  R E K  L İ
KAY MA KAM LIK: 330 60 99
‹L ÇE EMN. MD.: 411 70 05
TOPLUM SA⁄ LIK MRK.: 336 08 28
‹L ÇE M‹L L‹ E⁄‹ T‹M M.: 346 83 68
‹L ÇE NÜ FUS M.: 337 39 93
GENÇ L‹K SPOR  ‹L ÇE M.: 347 32 50
MAL MÜ DÜR LÜ ⁄Ü: 336 05 77
MÜF TÜ LÜK: 336 25 06
AD L‹ YE: 349 79 60-63
TÜ KO DER: 349 85 10
TÜ B‹ DER: 449 26 26
KA DAS TRO MÜD.: 456 32 58
KADIKÖY TAPU MÜD.: 456 32 53-55-57
TAPU ATA�EH�R: 456 32 46-47
SSK Böl ge Müd.: (0216) 565 40 30
PTT Mü dür lü �ü: (0216) 337 44 10
Hay dar pa �a Gar: 348 80 29
‹DO: 0212 444 44 36

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

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

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

658 00 15

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

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

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

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

KADIKÖY BELEDİYESİ
GÖ NÜL LÜ MER KEZLERİ

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

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

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

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

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

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

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

0216 337 95 25

18 - 24 OCAK 20132 SANATKÜLTÜR

KA DI KÖY’DEN
● ÇOCUK
� Kadıköy Belediyesi
Çocuk Kitapları Günleri
Bu sezonunda özellikle çocuk ve gençler
için birbirinden farkl� etkinlikler haz�rlayan
Kozyata�� Kültür Merkezi, bu y�l bir ilke
imza atmaya haz�rlan�yor. 1. Çocuk
Kitaplar� Günleri, 25-31 Ocak tarihleri
aras�nda A Sanat Galerisi’nde
gerçekle�iyor. Yazarlar ve yay�nevlerinin
kat�l�m�yla düzenlenen etkinlikte
söyle�iler ve imza programlar�na
Tüm çocuklar� ve aileleri bekleniyor.
Çocuk Kitap Günleri’nin söyle�i ve imza
program� �öyle: 
� 25 Ocak Cuma 16.00 /
Hikmet Temel Akarsu
Roman, öykü, deneme, makale, ele�tiri,
oyun ve senaryo yazarl��� dâhil olmak
üzere edebiyat�n tüm alanlar�nda ürün
veren çevreci yazar, çocuklarla çevre
bilinci ve duyarl�l��� üzerine sohbet edip
kitaplar�n� imzalayacak.
� 26 Ocak Cumartesi 16.00 /
Yılmaz Ye�ilda�
“Futbolda Güzellik Aynalardan
Sorulmaz” diyen yazar, minik okurlar� ile
futbol üzerine sohbet edip kitaplar�n�
imzalayacak.
� 27 Ocak Pazar 16.00 / Nurgül Ate�
S�rad��� olaylar ya�ayan s�radan bir
kahraman Bay Sinirli… Gece yar�s�
duydu�u bir ses yüzünden uykusu
kaçan bir tav�an… Arkada��n�n anlatt���
öykülerden korkan bir çocuk…
Çocuklar�n ileti�im sorunlar�n� birbirinden
güzel öyküleri ile ele alan Nurgül Ate�
kitap günlerinde çocuklar� s�cac�k bir
sohbete bekliyor.
� 28 Ocak Pazartesi 16.00 /
Derman Bayladı
Yazar, Akhilleus, Odysseus, Bizans’ta üç
imparatoriçe; Theodora, Ir�n�, Zoe ve
Herkül gibi mitoloji üzerine yazm��
oldu�u kitaplar�yla ve merak uyand�ran
anlat���yla çocuklara e�lenceli dakikalar
ya�atacak.
� Fındıkkıran (Çocuk Balesi)
Y�lba�� öncesinde Clara ve Fritz’in ailesi
evlerinde bir parti vermektedirler.
Clara’n�n büyük babas� Drosselmeyer
çocuklar için hediyelerle gelir. En güzel
hediye Clara’ya gelen F�nd�kk�ran’d�r.
Fritz k�skan�r. Misafirler ve çocuklar hep
beraber dans eder, e�lenirler. Parti sona
erince, Clara koltukta F�nd�kk�ran’� ile
uykuya dalar ve bir dü� görmeye ba�lar.
Her yerde fareler vard�r. Clara kaçmaya
çal���r fakat fareler onu durdururlar.
Oyuncak F�nd�kk�ran prense dönü�ür.
�DOB’un bu sezon yo�un ilgi gören
çocuk balesi “F�nd�kk�ran”, 20 Ocak
Pazar 13.00’te Kozyata�� Kültür
Merkezi’nde. 

● S�NEMA
� Saint-Joseph’te Sinema
Bulu�maları
Saint-Joseph Frans�z Lisesi dünyaca
ünlü Cannes Film Festivali yöneticilerini
22 Ocak Sal� günü Türk sinema
profesyonelleri ve sinemaseverlerle
bulu�turuyor. Saint-Joseph’in geleneksel
Medya Haftas�
kapsam�nda Türkiye’ye
davet etti�i Christophe
Leparc (Cannes Film
Festivali – La Quinzaine
Genel Sekreteri), Alice
Kharoubi (Cannes Film
Festivali K�sa Metraj
Bölüm Koordinatörü),
�stanbul Film Festivali
direktörü Azize Tan,
yönetmen Tayfun
Pirselimo�lu ve Pelin
Esmer ile oyuncu Ercan
Kesal özel bir konferansla
Türk ve Avrupa
sinemas�n�n bugün geldi�i noktay� ve
sineman�n gelece�ini masaya
yat�racaklar. 22 Ocak Sal� 13.30’da
ba�layacak etkinlik için rezervasyon
yap�lmas� önerilir. 0 216 414 52 60

● T�YATRO
� Kuçu Kuçu
Fabrice Roger Lacan’�n oyunu Kuçu
Kuçu Selen Uçer ve Özgü Namal’�n
yorumuyla sahnede. Oyunculuklar�n yan�
s�ra, kahkaha dolu bir hesapla�may�

anlatan hikâyesi ve ba�ar�l� uyarlamas�yla
da büyük övgüler alan ”Kuçu Kuçu”yu
18 Ocak Cuma 20.30’da Kozyata��
Kültür Merkezi’nde izleyebilirsiniz. 
� Yalanın Ardındaki
Kar�s�n� öldürmekle suçlanan bir
psikiyatristle, kendini bu cinayeti
çözmeye adam�� bir dedektif aras�nda
geçen; sorgulayan ve sorgulanan�n
kimlik çat��malar�, suç ve ceza kavram�,
bask� �iddet ve psikolojik i�kencenin
toplumsal boyutlar� ve bireyler üzerindeki
yans�malar� sahneleniyor. Bizim
Tiyatro’nun yeni oyunu “Yalan�n
Ard�ndaki”, 18 Ocak Cuma 20.30’da
Bar�� Manço Kültür Merkezi’nde. 
� Yeni Yasaklar
Günümüzde çe�it çe�it yasaklar�n
ele�tirel komedisini yapan Kandemir
Konduk’un bu yepyeni oyununu usta
mizahç� Müjdat Gezen sahneye koydu.
“Yeni Yasaklar” kimi yasaklardan iyice
bunalan ama yasak oldu�u için a�z�n�
açamayanlar� çok güldürecek bir
komedi… Oyun, 18 Ocak Cuma
20.30’da Kozyata�� Kültür Merkezi’nde
izlenebilir. 
� Ah Smyrna’m, Güzel �zmir’im
�KSV-Tiyatro Pera ortak yap�m� olan
oyunu Nesrin Kazankaya yaz�p yönetti.
Kalabal�k bir kadroya sahip oyun 1923
y�l�nda �zmir’de geçer. Sava� bitmi�,
Rum ve Türk topluluklar�n�n kar��l�kl� göç
etmesini zorunlu k�lan “Mübadele
Yasas�” ç�kart�lm��t�r. Köklü bir gelene�e
ve kültüre sahip, zengin Rum ailesi
Vlasto’lar, �zmir-Bornova’daki
konaklar�nda göç haz�rl��� içindedirler.
Baz� sahnelerinde Rumca konu�ulan
oyunda, iki toplumun gelene�ini yans�tan
Türkçe-Yunanca �ark�lar, danslar yer
al�yor ve oyuncular taraf�ndan çal�nan
enstrümanlar e�li�inde canl� müzik
yap�l�yor. Oyun, 19 Ocak Cumartesi
20.30’da Caddebostan Kültür
Merkezi’nde izlenebilir. 
� Asi Ku�
Türk tiyatrosunun en önemli ki�ilerinden
Ali Poyrazo�lu yepyeni müzikli gösterisi
ile izleyicilerin kar��s�na ç�k�yor.  Ali
Poyrazo�lu “Asi Ku�”ta Bizet’nin ünlü
operas� Carmen’in bir ucundan girip
öbür ucundan ç�k�yor. Opera, bale,
tiyatro ve güldürü ustal���n�n bir arada
oldu�u oyun 19 Ocak Cumartesi
20.30’da Kozyata�� Kültür Merkezi’nde
izlenebilir. 
� Hayyam Ab-ı Hayat
Oyun Sandal�’n�n ilk oyunu olan Hayyam
Ab-� Hayat ilk gösterimi ile 20 Ocak
Pazar saat 19.00’da ve 30 Ocak
Çar�amba saat 20.30’da Kad�köy Nâz�m
Hikmet Kültür Merkezi’nde Vira! diyor...
�ki tiyatrocu, tiyatrocu bir dostlar�n�n
meyhanesinde biraraya gelir de
Hayyam’dan sohbet etmeye ba�larlarsa
ne olur? Müzikli, �ark�l�, nükteli, epikli, al
takke ver külahl�, tam yerine rast gelince
manzara kondurmal�, pek bi keyifli...
0216 414 22 39
� Bizim Ev
Haber ve e�lence iç içe geçebilir mi?
Televizyon dünyas�n�n en önemli
yap�mc�lar�ndan biri olan Wes, giderek
azalan raytingler kar��s�nda, Amerika’n�n
en be�enilen haber spikeri Jennifer’�

popüler bir “reality show”un sunucusu
haline dönü�türür. Bu arada, Orta
Amerika’da bir evi payla�makta olan dört
genç, gerçek dünyan�n menfaatleri
üzerine ate�li kavgalara tutu�maktad�rlar.
Tiyatro Fora’n�n sahneye koydu�u
“Bizim Ev”, 20 Ocak Pazartesi 15.30’da
Kad�köy Belediyesi Bar�� Manço Kültür
Merkezi’nde izlenebilir. 
� �sim �ehir Hayvan
Gencay Gürün’ün Genel Sanat
Yönetmenli�ini yapt��� Tiyatro �stanbul

taraf�ndan sahnelenen, Y�lmaz Özdil’in
kö�e yaz�lar�ndan derlenen, Sayg�n
Deliba� ve Fethi Kantarc� taraf�ndan
oyunla�t�r�lan “�sim �ehir Hayvan” adl�
müzikli kabareyi Metin Serezli sahneye
koydu. Oyun, 20 Ocak Pazar 16.00 ve
19.30’da Caddebostan Kültür
Merkezi’nde görülebilir. 
� Bezirgân (Tartuffe)
�stanbul Halk Tiyatrosu yeni oyunlar�,
Moliere’in ba�yap�t� Tartuffe’u, Kad�köylü
izleyiciyle bulu�turuyor. Y�ld�ray
�ahinler’in uyarlay�p yönetti�i oyunda
Cem Davran, �ebnem Bozoklu, ve
Bahtiyar Engin ba�rollerde oynuyor.
Oyun 21 Ocak Pazartesi 20.30’da
Kozyata�� Kültür Merkezi’nde, 22 Ocak
Sal� 20.30’da CKM’de izlenebilir. 
� Ferhangi �eyler
Ferhan �ensoy’un 7 Mart 1987’den beri
aral�ks�z oynad��� tek ki�ilik gösterisinde
gündelik olaylar� “Ferhanca” bir mizah
penceresinden de�erlendiriliyor.
Ferhangi �eyler, 21 ocak Pazartesi
20.30’da Caddebostan Kültür
Merkezi’nde ve 22 Ocak Sal� 20.30’da
Kozyata�� Kültür Merkezi’nde izlenebilir. 
� Lulabay, Bir Cihangir Hikâyesi
Lulabay, bir ta��nma hikâyesi; ruh ve
bedenin yer de�i�tirmesi, evi olanlar ve
evi olmayanlar, d�� dünyaya direnen iç
dünya, kendini gizleme ama
becerememe, iki arada bir derede kalm��
a�k ve bu gelgitte kaybolan sokak
çocu�u ve ev kedisinin hikayesi… Nail
K�rm�z�gül, Fatih Sevdi, Zuhal Gencer
Erkaya ve Asl�han Erguvan’�n rol ald���
bu tek perdelik oyun, 22 Ocak Sal�
20.30’da CKM’de. 
� Faust
Dünyan�n derinlerinde neler varm��
kavray�p, sonsuz bilgiye ula�mak
amac�nda olan Doktor Faust, sonunda
�eytan Mephisto’yla anla��r ve anla�may�
kan�yla imzalayarak ruhunu Mephisto’ya,
yani �eytana satar. Haydar Zorlu’nun
çevirip tiyatroya uyarlad��� ve oynad���
“Faust”, 22 Ocak Sal� 20.30’da Bar��
Manço Kültür Merkezi’nde. 
� Gün Eksilmesin Penceremden
Viyana’da bulunan bir hastane odas�nda,
hareketsiz ve sessizce ölümü bekleyen
�air Cahit S�tk� Taranc�’n�n ba��ndan

geçen önemli olaylarla birlikte
dünyam�zda olan� biteni bir saat yirmi
dakikal�k bir sürede anlatan oyunda
Taranc�, anlatt�kça sahne üstünde
yeniden hayat buluyor. Engin Yüksel’in
�airi canland�rd��� gösteri, 24 Ocak
Per�embe 20.30’da Bar�� Manço Kültür
Merkezi’nde izlenebilir. 
� Nilgün Belgün’le A�k ve Komedi
Nilgün Belgün’ün hayat hikayesinden ve
an�lar�ndan yola ç�karak yazd��� “�çimdeki
Kad�n A�k ve Komedi”  isimli kitab�ndan
sahneye uyarlanan ayn� adl� müzikli
dansl� gösterisi, sanatç�n�n hayat�n�,
an�lar�n�, ya�ad�klar�n� �ark�lar ve
danslarla kimi zaman hüzünlü kimi
zaman kahkahalar e�li�inde anlatarak
seyircileri ile bulu�uyor… Oyun 24 Ocak
Per�embe 20.30’da Kozyata�� Kültür
Merkezi’nde. 
� Nak�ıdil Sultan
Nak��dil Sultan’�n sevgi, ho�görü ve
anlay��la zenginle�mi� ve bugüne kadar
yeterince bilinmeyen ya�am serüvenini
tiyatro, dans, ���k ve müzi�in iç içe girdi�i
görkemli bir sanat gösterisi olarak
izleyicilerin be�enisine sunmak için

haz�rlayan Devlet Sanatç�s�
Dilek Türker, bu proje için
ülkemizin önde gelen sayg�n
ve yarat�c� isimlerini, bu
güçlü kad�n�n öyküsü ile
biraraya getirdi. Yenile�me
çal��malar�n�n ba�lad��� bir
dönemde Osmanl�
Saray�’nda ya�am�� Avrupa
kökenli bir kad�n�n, kölelikten
sultanl��a yükseli�
serüvenini ve ya�ad���
kar��l�kl� kültürel etkile�imi
anlatan oyun 25 Ocak
Cuma saat 20.30’da
Caddebostan Kültür

Merkezi’nde. 
� Sivas’93
Genco Erkal,  Sivas katliam�n� 20. y�l�nda
da unutmuyor unutturmuyor! Erkal,
Mad�mak Oteli’nde ya�ananlar� ve
mahkeme sürecini anlatt��� “Sivas 93”
belgeselini güncellenmi� haliyle yeniden
sahneliyor. Duayenin yaz�p yönetti�i ve
haf�zalardan silinmeyen katliam� tüm
ç�plakl���yla anlatan “Sivas 93”; 26 Ocak
Cumartesi saat 20:30’da CKM’de, 28
Ocak Pazartesi saat 20:30’da Kad�köy

Halk E�itim Merkezi’nde, 29 Ocak Sal�
saat 20:30’da ise Kozzy Kozyata��
Al��veri� ve Kültür Merkezi’nde.

● OPERA
� Ariadne Naxos’ta
�stanbul Devlet Opera ve Balesi, Süreyya
Opera Sahnesi’nde ilk kez bir R.Strauss
eseri sahneliyor. Geçti�imiz sezon
prömiyer yapan Ariadne Naxos’ta
operas� bu sezon sadece 18 ve 19
Ocak’ta Süreyya Opera Sahnesi’nde
sanatseverlerle bulu�uyor. Eser,
Viyana’n�n en zengin adam�n�n evinde
gerçekle�en müzik suaresinde farkl�
oyunlar sahneleyen iki toplulu�un, birbiri
içine geçmi� dramatik ve komik
hikayesini konu al�yor;
0 216 346 15 31 / 120

● KONSER
� Erkan O�ur & �smail Hakkı
Demircio�lu
Geleneksel müzi�imizin ustalar� Erkan
O�ur ve �smail Hakk� Demircio�lu her
konserlerini; “birlikte hat�rlama çabas�”
olarak de�erlendiriyorlar. Ustalar
ba�lama, divan saz�, O�ur saz�, kopuz ve
ikili vokalleriyle seslendirdikleri Anadolu
türkü ve deyi�lerinden olu�an
repertuvarla bir kez daha Naz�m Hikmet
Kültür Merkezi sahnesindeler. Konser 19
Ocak Cumartesi saat 20.30’da.
� E�siz Tınılar: Unique Tones
Akademik kariyerlerinin yan� s�ra, çe�itli
orkestralarda müzik ya�amlar�na devam
eden alt� genç müzisyen, al���lagelmi�in
d���nda bir oda müzi�i olu�umuyla ünlü
Rus bestecilerinin fazla göz önünde
olmayan ve az yorumlanan oda müzi�i
eserlerini tan�tmak amac�yla bu konseri
haz�rlad�. �lk bölümünü Loeffler ve
Stravinsky’den e�siz t�n�lar�n olu�turdu�u
konserin, final bölümünde Prokofiev’in iki
farkl� eserini dinleyece�iz. Ücretsiz fuaye
konseri, 21 Ocak Pazartesi saat
18.00’de Süreyya Operası’nda
gerçekle�ecek.
� �ncesaz
�ncesaz’�n Oyun Atölyesi’ndeki bu
konseri her zamanki gibi hem sözlü hem
de sözsüz eserlerden olu�acak.
Neoklasik saz eserleri ve �ark�lar�n yan�
s�ra grup kendi eserlerinden de bir
seçkiyi yorumlayacak. 
Konser 21 Ocak Pazartesi 20.30’da
Moda’daki oyunatölyesi’nde! 0216 345
39 39
� �stanbul Barok
Klavsenci Leyla P�nar yönetimindeki
�stanbul Barok-barok ça��n yenilik olmu�
müzikleriyle-yeni y�la ba�l�yor.
Programda Ali Ufkî, Bach, Charpentier,
Couperin, Händel, Purcell, Rameau,
Tanburi Mustafa Çavu� ve Vivaldi’nin
eserleri yer alacak. Konser, 23 Ocak
Çar�amba 20.00’de Caddebostan Kültür
Merkezi’nde. 
� Kozzy’de Müzikli Alı�veri� Keyfi
Kozzy AVM’de her hafta sonu saat
18:00-20:00 aras�nda müzik keyfi
ya�an�yor. Kozzy AVM,  her cumartesi ve
pazar 18:00-20:00 saatleri aras�nda Cem
Karaca’dan Yeni Türkü’ye, Beatles’dan
Frank Sinatra’ya uzanan geni� bir
skalada müzik dinletilerine yer veriyor.
Kozzy ziyaretçileri, al��veri� yaparken,
canl� müzik dinletileriyle de keyifli saatler
geçiriyor. 

● FOTO�RAF
� �stanbul Oyuncak Müzesi
Foto�rafçılık Kursu
Foto�raf sanatç�s� Yelda Baler, k�sa bir
aradan sonra tekrar �stanbul Oyuncak
Müzesi’nde foto�raf derslerine ba�l�yor.
Dersler, öncelikle dijital veya analog
makine ay�r�m� yapmaks�z�n foto�raf�n
temel teknik bilgilerini ö�retip, çekmek
istenilen konuyu do�ru bir �ekilde
foto�raflayabilmeyi amaçl�yor. 15 ya�
üzerinde olan herkesin kat�labilece�i
Temel E�itim Foto�raf Dersleri, 6 teorik,
2 uygulama 8 dersten olu�acak.
Uygulama dersinin ikisi de �stanbul
içinde ve d�� mekânlarda yap�lacak.
Ak�am dersleri 22 Ocak Sal� günü
ba�layacak ve her Sal� günü 19.00-21.00
saatleri aras�nda gerçekle�ecek. Gündüz
dersleri 21 �ubat Per�embe günü
ba�layacak ve her Per�embe günü
10.30-12.30 saatleri aras�nda
gerçekle�ecek.

● YARI�MA
� “Gülümseten Kareler”
Foto�raf Yarı�ması
Optimum Outlet Al��veri� Merkezleri,
Fotopya i�birli�inde, Yarat�c� Çocuklar
Derne�i’ne destek yaratmak amac�yla bu
y�l ilk kez bir ulusal foto�raf yar��mas�
düzenleniyor. Yar��mas�nda dereceye
girenleri Media Markt hediye çekleri
bekliyor. 3 farkl� ya� grubunda
düzenlenen”Gülümseten Kareler”
yar��mas�na kat�lacak gençler ve
çocuklar, izleyende tebessüm yaratan ve
ne�e verme amac� ile çekilmi�
foto�raflarla yar��acaklar. Yar��mayla,
sürekli hayat�n zorluklar� ve terslikleri ile
medya üzerinden bombard�mana tutulan

insanlar�n, pozitif bir bak��la çevreye
bakmas�n� sa�layabilmek ve çekilen
foto�raflar ile de ba�kalar�na hayat�n
içerdi�i ne�e baz�nda ilham kayna��
olabilmek amaçlan�yor. 
“Gülümseten Kareler” konulu ulusal
foto�raf yar��mas�na kat�l�m ücretsiz
olacak.�nternet üzerinden
gerçekle�tirilecek yar��mada foto�raflar
www.fotopya.com.tr adresi üzerinden
yar��maya gönderilebilecek. Yar��ma
sonunda kazananlar 18 ya� üstü, 9-12
s�n�f ö�rencileri, 5-8 s�n�f ö�rencileri 3
kategoride ödüllendirilecekler.

● SÖYLE��
� 100. Yılında Balkan Harbi
Derya Tulga “100. Y�l�nda Balkan Harbi”
ba�l�kl� söyle�isiyle, 20 Ocak Pazar günü
15.00-17.00 aras� Kad�köy Belediyesi
Muhtar Özkaya Halk Kütüphanesi’nin
konu�u oluyor. 
� “Erol Evgin Bizlerle”
Moda �lkokulu, halka aç�k etkinliklerle
Moda ile bütünle�iyor. Birçok ücretsiz
etkinli�in gerçekle�ti�i �lkokul’da “Moda
Söyle�ileri” kapsam�nda Erol Evgin
söyle�isi düzenleniyor. 20 Ocak Pazar
günü 15.00’te Moda �lkokulu Toplant�
Salonu’nda gerçekle�ecek söyle�ide
ünlü sanatç� Erol Evgin, Moda’daki y�llar�
ve sanat ya�am�yla ilgili an�lar�n�
sevenleriyle payla�acak. 

● ATÖLYE
� Okuma Atölyesi
Prof. Dr. A. Didem Uslu yönetimindeki
Okuma Atölyesi, iki haftada bir Sal�
günleri 11.00’de, edebiyat kitaplar�n�n
önceden okunup kütüphanede üzerinde
sohbet edildi�i bir kültür etkinli�i. Okuma
Atölyesi’nde bu hafta incelenecek kitap:
22 Ocak 2013 Sal� Maksim Gorki, Ana

● SERG�
� Kadıköy Sanatçılar Derne�i
Geleneksel Sergisi
Kad�köy Sanatç�lar Derne�i’nin
ya�l�boya, cam ve suluboya eserlerden
olu�an Geleneksel Resim Sergisi, 18-24
Ocak tarihleri aras�nda Kozyata�� Kültür
Merkezi (KKM) Sanat Galerisinde
takipçileriyle bulu�uyor.
� Mücella A�kan Resim Sergisi
Mücella A�kan’�n “Her�eye Ra�men”
adl� resim sergisi� 14-25 Ocak 2013
tarihleri aras�nda Caddebostan Kültür
Merkezi’nde sanatseverler ile bulu�uyor.
Mücella A�kan serginin ana temas�yla
ilgili olarak; geçmi�teki toplumsal
yap�m�z� yans�tacak tarzdaki eserleri
tuvallerine aktarmaya çal��arak bugünkü
nesillere o ya�ant�lardan örnekler
sunmay� ve böylece tarih bilincimizi ve
toplumsal alg�m�z� s�cak tutmak istedi�ini
belirtiyor. Sanatç�n�n sergisinde 40 adet
çal��mas� bulunuyor. 
� �stanbul’a Bakı�
�stanbul.. En kat� gerçeklerle en s�n�rs�z
hayallerin ayn� zamanda ya�and��� �ehir,
dönü�üyor. Her dönü�üm, geçmi�in bir
parça da olsa kaybedilmesidir. Daha
fazla kaybetmeden önce, deklan�örün
yard�m�yla bugünün �stanbul’undan
gelece�e bir belge b�rakmak isteyen alt�
kad�n�n izlenimleri… Üstelik bu kad�nlar,
ya�amlar�na foto�rafla anlam katan
Kad�köylü ev kad�nlar�… 6 kad�n�n 36
foto�raf�ndan olu�an “�stanbul’a Bak��”
sergisi, 12-24 Ocak tarihleri aras�nda
PhotoWorld Goto�raf Merkezi’nde
görülebilir. 0216 418 19 76
� Günay Molo Foto�raf Sergisi
Sanatç�n�n bu sergisinde güne�in
do�u�u ve bat���, çiçeklerin makro
çekimleri, siyah-beyaz portre çal��malar�
görülebilir. Sergi 15-23 Ocak tarihleri
aras�nda Bar�� Manço Kültür
merkezi’nde görülebilir. 
� Keçe Sergisi
Gülay Bilge’nin Keçe Sergisi, 19-25
Ocak tarihleri aras�nda Kad�köy
Belediyesi Halis Kurtça Kültür
Merkezi’nde görülebilir. 
� I�ıl Duyal Resim Sergisi
Dü� Yolcusu Sanat Dura��, I��l Dural’�n
“Oyun �imdi Ba�l�yor...” Resim
Sergisi’ne ev sahipli�i yap�yor. Sergi, 19
Ocak - 1 �ubat 2013 tarihleri aras�nda
görülebilir. 

Kad›köy’de gerçekle�tirilen etkinliklerinizin Gazete Kad›köy Kültür Sanat
Ajandas›’nda yay›nlanmas›n› istiyorsan›z

gazetekadikoy@gmail.com’dan bize ula�tırabilirsiniz.
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● Haz›rlayan: Semra ÇELEB�
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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

FiR 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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Cum hu ri yet ga ze te si ya za r� ve CHP �z mir Mil -
let ve ki li Mus ta fa Bal bay’�n ça� r� s�y la cu mar -
te si gün le ri sa at 15.00’te Ka d� köy �s ke le’de ki

Ata türk An� t�’ndan Si liv ri’ye ada let ça� -
r� s� ya p�l ma s� için yurt se ver ler
dü� me ye bas t�. “Ada let �s ti -
yo ruz” te ma s� et ra f�n da
12 Ocak Cu mar te si gü -
nü bi ra ra ya ge len Cum -
hu ri yet Plat for mu bi le -
�en le ri nin ya n�n da, çok
sa y� da ga ze te ci, Ka d� -
köy lü du yar l� yurt ta� da
ada let için da ya n�� ma da ye ri -
ni al d�. Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n�
Av. Se la mi Öz türk, CHP �l çe Ba� ka n� Ne ca ti
Ek �i, il çe yö ne ti ci le rinin bir k�s m� ve par ti li ler de
CHP Mil let ve ki li Bal bay ile tu tuk lu öte ki yurt se ver -
ler le da ya n�� ma için mey dan day d�.

Bal bay, yir mi y�l l�k ar ka da ��m d�r. Rah met li
Mus ta fa Ek mek çi’nin bi zi Cum hu ri yet An ka ra Bü -
ro’da na s�l ta n�� t�r d� �� n� dün gi bi ha t�r la r�m. Ko lu ma
gir mi� ve be ni Bal bay’�n oda s� na gö tür mü� tü. O an -
da ba� la yan gü zel ile ti �i mi miz o gün bu gün dür sü rer.

Tem muz’da Si liv ri zin da n�n da ki bu lu� ma m�z iki

saa te ya k�n sür mü� tü. Os man Ko ru türk ve Ok tay Ek -
�i ile al d� �� m�z özel izin le yap t� �� m�z gö rü� me de ki
bir ay r�n t� y� pay la� mak is te rim. Bal bay, ma sa n�n bir

ta ra f�n da, üçü müz ise kar �� ta ra f�n da…
“Ba ri sen gel ho cam bu ta raf, ya n� -

ma” de yin ce gar di yan lar la göz
gö ze gel dim bir an ve geç -

tim ya n� na. Bir bi ri mi ze
do ku na rak de vam et tik
gö rü� me ye…

Biz yi ne Ka d� köy �s -
ke le Mey da n�’na ge le -

lim… Bal bay’�n avu kat la -
r�n dan Ay han Ögen’le te le fon -

la� t�k ve bu lu� tuk… Ga ze te Ka d� -
köy’ün unu tul maz si ma la r�n dan-es ki de me ye

di lim git mi yor-Gül Sök men’den tu tun da Si liv ri’de
bir sü re hak s�z ye re ya tan Ba r�� Peh li van ve Ba r��
Ter ko� lu’na ka dar bir çok dost la kar �� la� t�k. Bal -
bay’a Öz gür lük Gi ri �i mi, Var di ya Biz de, Si liv ri’de ki
yurt se ver le rin ara la r�n da Ser kan Gü nel’in de ol du �u
ba z� avu kat la r� ve Cum hu ri yet Plat fo mu �em si ye si
al t�n da bu da ya n�� ma ya des tek ve ren ku ru lu� la r�n
üye le ri, so �uk ve �id det li ya �� �a kar ��n mey da n� can -
lan d�r d�. Ya p� lan ko nu� ma lar da öz gür lü �e vur gu ya -

p�l d�, Si liv ri’de ki ada let siz li �in ve 13 Ara l�k’ta ki
muh te �em bu lu� ma n�n al t� çi zil di. Ba r�� Peh li van’�n
ko nu� ma s�n da ki bir cüm le yi pay la� ma mak ol maz;
“Si liv ri, ada let siz li �in ba� ken ti!”

Tam ar kam da, Öz ge Ter ko� lu’nu gö rü yo rum.
Ba r�� Ter ko� lu’nun e�i… Ba r��, he nüz tu tuk luy ken,
bir Si liv ri zi ya re ti min ç� k� ��n da, ha pis ha ne ka p� s�n da
ta n�� m�� t�k. �im di ar t�k üçü müz de d� �a r� da, bir lik te -
yiz. Her hal de Öz ge için bun dan bü yük mut lu luk
yok tur. Fa kat, ne gü zel ki Öz ge ve Ba r�� ge ri dur mu -
yor lar; da ya n�� ma n�n her nok ta s�n da bir lik te ler yurt -
se ver ler le. Mus ta fa Bal bay’�n ça� r� s� var; her cu mar -
te si 15.00’te �s ke le’de Tür ki ye’nin ay d�n l�k in san la -
r� n�, Ka d� köy lü le ri yurt se ver ler le da ya n�� ma ya ça �� -
r� yor. Bu ça� r� ya ku lak ver me den, da ya n�� ma ya ka -
t�l ma dan Ka d� köy ek sik kal maz m�? O hal de, her cu -
mar te si günü sa at 15.00’te önem li bir en ge li ol ma -
yan la r� Ka d� köy �s ke le’de Ata türk An� t� önün de bu -
lu� ma ya bek li yor Mus ta fa Bal bay’a Öz gür lük Gi ri �i -
mi’nin de için de ol du �u plat form. 

Ka d� köy’den Bal bay’a ve tüm yurt se ver le re se -
lam ol sun; bu ra da kal bi si zin için atan lar var! Unut -
ma y�n Si liv ri’de ki dost lar, Si liv ri’yi 13 Ara l�k’ta zor -
la yan halk, o du va r� a�ar… Tür ki ye, bu ada let siz li �i
da ha faz la kal d� ra maz. ■ Muzaffer Ayhan KARA

Belediye Meclis üyemiz, De�erli arkada��m�z Say�n 

Ani ve zamans�z kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Say�n Ahmet
Cengiz Yarar’a Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine

ba�sa�l��� dileriz.

KADIKÖY BELED�YE BA�KANI SELAM� ÖZTÜRK 
VE KADIKÖY BELED�YES� MECL�S ÜYELER�

ACI KAYBIMIZ

Göztepe Karakol 
Sokak’ta kayboldu.

Görenler lütfen

0542 332 47 14
aramasını rica ederim.

KAYIP KED�:  TIRTIK
ANAHTAR SES�NE

GEL�R,
KIRMIZI TASMALI 

3 YA�INDA
ERKEK!

AHMET CENG�Z YARAR’�

KADIKÖY Belediye Meclisi üyesi
Ahmet Cengiz Yarar, vefat etti. Henüz

55 ya�ındayken beklenmedik bir biçimde
hayata gözlerini kapayan Yarar, Kadıköy
Belediye Meclisi’nde Bünyamin Günal’ın

üyeli�inden bo�alan yere seçilmi�ti. 
12 Ocak Cumartesi ak�amı saat 22.00

sularında Sapanca’daki evinde geçirdi�i
kalp krizi sonrasında vefat etti�i bildirilen

Ahmet Cengiz Yarar için Anadoluhisarı
Göksu Camii’nde bir cenaze töreni

düzenlendi. Kadıköy Belediye Ba�kanı
Selami Öztürk, AKP Kadıköy �lçe Ba�kanı
Hur�it Yıldırım, Kadıköy, Üsküdar, Beykoz,
Çekmeköy ve Sancaktepe Belediye Meclis

üyelerinden yo�un katılımın oldu�u
cenaze, buradaki törenin ardından

Karacaahmet Mezarlı�ı’na defnedildi.

CENGiZ YARAR’I
KAYBETTiK

Kadıköy’den Silivri’ye
ADALET ÇAĞRISI

Foto�raflar: Saniye YURDAKUL

Gazeteci Mustafa Balbay’ın
ça�rısıyla Kadıköy Atatürk

Anıtı’nda bulu�an gazeteciler ve
duyarlı vatanda�lar, yurtseverlerle
dayanı�ma için meydanlardaydı. 

KADIKÖY’DE
ÖĞRETMEN CiNAYETi

DHA’nın haberine göre olay,
geçti�imiz hafta sonu

Cafera�a Mahallesi
Sivastopol Sokak’taki bir

apartmanın bodrum katında
meydana geldi. Kadıköy’deki

Aramyan Uncuyan �lkö�retim Okulu’nda bilgisayar
ö�retmeni olarak 9 yıldır görev yapan �lker �ahin’in

(40), okula uzun süre gelmemesi üzerine mesai
arkada�ları �ahin’in yalnız ya�adı�ı evine gitti. Zili

çalan ö�retmenler, kapıyı açan olmayınca eve
çilingir ça�ırdı. Çilingirin kapıyı açmasıyla birlikte

daireye giren ö�retmenler �ahin’in bo�azı kesilmi�,
yerde hareketsiz halde yatarken gördü. Bunun

üzerine ö�retmenler, durumu polise ve 112 sa�lık
ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sa�lık
memurları yaptıkları incelemede �ahin’in hayatını

kaybetti�ini belirledi. Kimli�i belirsiz ki�i ya da
ki�ilerce öldürülen ö�retmenin cesedi Göztepe

E�itim ve Ara�tırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

� ERMEN�LERE 2 SALDIRI DAHA OLMU�TU
Geçti�imiz Aralık ayında da �stanbul’un Samatya
Semti’nde Ermeni vatanda�lara yönelik iki saldırı
ya�anmı�tı. AGOS'un haberine göre 85 ya�ındaki

Maritsa Küçük 28 Aralık’ta evinde ölü bulunmu�tu.
Yedi kez bıçaklanan ve bo�azı kesilerek öldürülen

Küçük’ün o�lu Zadik Küçük, annesinin bedeni
üzerinde haç �eklinde bir i�aret gördü�ünü

söylemi�ti. Aralık ayının ba�ında ise yalnız ya�ayan
87 ya�ındaki bir ba�ka Ermeni kadın saldırıya

u�ramı�tı. Dairesinden içeri girdi�i sırada
arkasından yakla�an saldırganın önce yumruklayıp

ardından bo�azını sıktı�ı T.A.’nın ziynet e�yaları
çalınmı�, saldırı sonucunda bir gözünü kaybeden

ya�lı kadın, bir süre yo�un bakımda kaldıktan
sonra taburcu olmu�tu.

Moda’da bir Ermeni
okulunda görev yapan

ö�retmen, evinde
bo�azı kesilerek

katledildi. 

GENEL KURUL �LANI
TÜRK KIZILAYI

KADIKÖY �UBE BA�KANLI�INDAN
�ubemizin 2013 y�l� Ola�an Genel Kurul Toplant�s� 02.02.2013

cumartesi saat 10.00’da  Rasimpa�a Mah. Teyyareci Sami Sokak Enginler Apt.
NO:11/2 Kad�köy/�stanbul �ube adresimizde yap�lacakt�r.

�ube Genel Kurulumuzun ilk günü toplant�s�nda ço�unluk
sa�lanamad��� takdirde, yine ayn� adres ve ayn� saatte 09.02.2013 tarihinde
ço�unluk aranmaks�z�n (�ube yönetim Kurulu üyelerinin iki kat� üye ve
denetçinin kat�l�m�ndan az olmamak üzere) toplant� gerçekle�tirilecektir.
Ola�an Genel Kurul Üyelerine ve �lgili makamlara duyurulur.

Yönetim Kurulu

GÜNDEM:
1. Yoklama ve �ube Ba�kan�n�n Genel Kurul Aç�l�� Konu�mas�,
2. Ba�kanl�k Divan Seçimi
3. Sayg� Duru�u ve �stiklal Mar��, (Atatürk, �ehitler ve K�z�layc�lar için)
4. �ube Ba�kan�n�n Konu�mas�,
5. 2010-2011 ve 2012 Y�llar� Faaliyet Raporu ile Gelir ve  Giderinin Görü�ülmesi,
6. 2010-2011 ve 2012 Y�llar� �ube Yönetim Kurulunun ibras�,
7. 2013  �ube Eylem Plan�n�n Görü�ülmesi ve oya sunulmas�,
8. 2013 y�l� Tahmini Bütçesinin tetkiki ve Oya sunulmas�,
9. Dilek ve Tekliflerin incelenerek Genel Merkeze Arz�n�n Karara Ba�lanmas�
10. Seçimler
a- Oy say�m Komisyonunun Seçimi
b- �ube Ba�kan� ve �ube Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin seçimi      
c- �ube Denetçisi Asil ve Yedek Üyenin seçimi,
d- Genel Merkez Genel Kurulu Asil ve Yedek Delege Seçimi, 
11. Kapan��
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Ra sim pa �a Ma hal le Evi’nde, ma hal le gö -
nül lü le ri nin des te �i  ve Ço cuk E�i ti mi
kur si yer le ri nin or tak ça l�� ma s� ile 8

Ocak Sa l� gü nü 14.00–15.30 sa at le ri ara s� ti -
yat ro  gös te ri si  ya p�l d�.  

Ama tör bir ruh la oy na nan oyu nun is mi
“A� la yan Yü rek ler”di. Esin Emes’in sun du �u,
Ne ba hat Mut lu’nun yö net ti �i oyu nun ana te -
ma s�, “top lum da ki ma hal le bas k� s�” ve “�id -

det”ti. 12 kur si ye rin sah ne le di �i, her ka d� n�n
ha ya t�n dan bir par ça bul du �u oyun, iz le yen le -
re duy gu lu an lar ya �at t�. �z le yen ler, oyu nu çok
ba �a r� l� bul duk la r� n�, rol alan oyun cu la r�n us ta
ti yat ro cu la ra ta� ç� kart t� �� n� söy le di ler. Oyu nu
iz le yen yak la ��k 50 ma hal le sa ki ni ve gö nül lü,
eme �i ge çen tüm kur si yer le re ve oyu nu yö ne -
ten  ö� ret men Ne ba hat Mut lu’ya te �ek kür et ti -
ler. 

F�LM GÖS TE R� M� BA� LA DI
Ra sim pa �a Ma hal le Evi Gö nül lü le ri’nin

bir di �er kül tür-sa nat et kin li �i de film gös te ri -
mi ol du. Ar t�k, ma hal le evin de her ay�n ilk
per �em be gü nü film gös te ri si ola cak.  

�lk film gös te ri si 10 Ocak Per �em be gü nü
14.00-15.30 sa at le ri ara s�n da ya p�l d�. Tüm
ma hal le nin da vet li ol du �u  film gös te ri sin de
ilk film ola rak “De de min �n san la r�” iz len di.
Film ba� lar ken gö nül lü üye Ha ti ce Gül, pat la -
m�� m� s�r ik ram et ti, 10 da ki ka l�k ara da da çay
ve ril di.  

Fil mi iz le yen ler gü lüm se me ve hüz nü bi ra -
ra da ya �a d� lar. Duy gu do lu an lar ya �a d�k la r� n�
vurgulayan ma hal le sa kin le ri, film den et ki le -
ne rek ye ni film gös te ri mi nin ne za man ya p� la -
ca �� n�  sor du lar. Et kin lik ten mem nun kal d�k la -
r� n�, bu tür et kin lik le rin bir le� ti ri ci ol du �u nu
vur gu la yan gö nül lü ler, de va m� n� is te di ler ve
film gös te ri si ni ko or di ne eden Ca nan Gö be -
ko� lu’na te �ek kür et ti ler.

HABER4 18 - 24 OCAK 2013

KADIKÖY BELEDİYESİ
GÖNÜLLÜLERİ

HAFTALIK ETK�NL�K PROGRAMI
Ba�vuru Tel: 0216 346 57 57 / 18 - 27 OCAK 2013 

KONFERANS, SEM‹NER, SÖYLE�‹ ve PANEL

BEDENSEL �MDAT
Uzm. Psikolog Asl�

�im�ek
18.01.2013 / 14:00
Yer: Caddebostan

Kültür Merkezi 
Düzenleyen: Erenköy

Gönüllüleri
KLAS�K

DÜ�ÜNCEDEN
MODERN

DÜ�ÜNCEYE
Doç. Dr. Haluk

Berkmen
19.01.2013 / 14:00

Yer: Feneryolu Gön.Evi
Düzenleyen: Feneryolu

Gönüllü Evi
KARMA

FOTO�RAFÇILIK
SERG�S� 

 Tarih: 19-25 Ocak
Yer: Kad�köy Belediyesi

Ba�kanl� Fuayesi
Düzenleyen:

Fenerbahçe Gönüllüleri,
Erenköy Gönüllüleri,

Kad�köy Gençlik
Merkezi, ESDEM

i�birli�i �le
YA�AM KOÇLU�U:

�LET���M BECER�LER�
E�itim Uzm. Funda

Haberal
21.01.2013 / 12.00

Yer: Rasimpa�a
Gönüllü Evi

Düzenleyen: Rasimpa�a
Gönüllüleri

HASTA HAKLARI
Av. Lütfi Ural

22.01.2013 / 14.00
Yer: Caddebostan
Kültür Merkezi B

Salonu
Düzenleyen: Feneryolu

Gönüllüleri
SOHBET VE
DANI�MA

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

Toplant�s�
Uzm. Psk. Dan. Ay�e

Özalku� �ahin
22.01.2013 / 14.00

Yer: Halis Kurtça Kültür
Merkezi

Düzenleyen:
Merdivenköy
Gönüllüleri

DÜ�ÜNCELER�N�Z�
DE���T�R�N

HAYATINIZ DE���S�N
Enerji Terapisti �lknur

Melike Ta�ç�
23.01.2013 / 13.30

Yer: Zühtüpa�a Gön.Evi
Düzenleyen: Zühtüpa�a

Gönüllüleri
UNUTKANLIK NED�R?

NASIL BA�A
ÇIKAB�L�R�Z?

Uzm.  Dr.  Mehmet
Emin Çak�r

Tarih: 23.01.2013
Saat: 14.00

Yer: Fenerbahçe Mah.
Gönüllü Evi
Düzenleyen:
Fenerbahçe

Mah.Gönüllüleri
SA�LIKLI YA�AM

SANATI OLAN
ORJ�NAL YOGA

�STEM�
Paramahamsa

Yogaçarya Maha Yogi
Akif Manaf

24.01.2013 / 14.00
Yer: Caddebostan
Kültür Merkezi B

Salonu
Düzenleyen: Feneryolu

Gönüllüleri
A�IZ VE D�� SA�LI�I
Di� Hekimi �ffet Somay

24.01.2013 / 14:00
Yer: Sahray�cedid 

23 Nisan Park� Gönüllü
Evi

Düzenleyen:
Sahray�cedid
Gönüllüleri

YEN� YILDA
KUANTUM ENERJ�S�
Ki�isel Geli�im Uzman�

M. Serpil Ciritci
25.01.2013 / 14.00
Erenköy Gönüllü Evi

Düzenleyen: 
Erenköy Gönüllüleri

SA�LIKLI YA�AMIN
FARKINDALI�I

Beslenme Uzman�
Fehmi Aslando�an
25.01.2013 / 14.00

Yer: Osmana�a Gönüllü
Evi

Düzenleyen:
Osmana�a Gönüllü Evi

BU SAYFA KADIKÖY BELEDiYESi GÖNÜLLÜLERi TARAFINDAN HAZIRLANMAKTADIR.

FENERYOLU Gönüllüleri ve sakinleri, 5 Ocak
Cumartesi günü Selamiçe�me Özgürlük Parkı
Fua Cafe’de biraraya geldi. Her ay geleneksel

olarak yapılan kahvaltılı toplantıda, iki ayrı
konu ele alındı. 

�lk olarak Akile Vardar tarafından Atatürk’ün
annesi Zübeyde Hanım hakkında bilgiler

verilerek, Zübeyde Hanım anıldı. 
Daha sonra Verem Sava� Haftası olması

nedeniyle uzman Dr. Gülsüm Karagül
tarafından verem hastalı�ı hakkında

açıklamalar yapılarak  sorular cevaplandırıldı. 
Feneryolu Gönüllü Ba�kanı Nihal

Ekmekçio�lu’nun konu�macılara te�ekkür
belgesi  vermesi, ocak ayında do�an

gönüllülerin do�um gününü kutlaması ve ya�
pasta kesimi ile toplantı sona erdi.

KADIKÖY Belediyesi Tiyatro Gönüllüleri, 2012 y�l�na
oynad��� iki farkl� oyunla veda etti. Bar�� Manço Kültür
Merkezi’nde 10 Aral�k’ta Moliere’in “Cimri”, 19 Aral�k

Çar�amba ak�am� da 75. Y�l Halis Kurtça Kültür
Merkezi’nde Lorca’n�n “Kanl� Dü�ün” adl� eserlerini
ba�ar�yla oynayan Tiyatro Gönüllüleri, yeni y�lda da

çal��malar�n� aral�ks�z sürdürecek.  
‘C�MR�’ OYUNUNUN KONUSU

Ünlü Frans�z oyun yazar� Moliere’nin yazd��� “Cimri”
adl� oyunda; zengin oldu�u halde paradan ba�ka

hiçbir �eye önem vermeyen Harpagon’un dü�tü�ü
gülünç durumlar anlat�l�r. Ayr�ca burjuva s�n�f�n�n ahlaki
de�erleri de ele�tirilir. Tu�çe Tekin’in yönetti�i oyunun

afi�ini Burak Y�lmaz, dekor-kostüm-grup tasar�m�n�
Baydur Sav yapt�. Burak Y�lmaz,
M�sra Tunç, Selim Aygün,

Özlem Algül, Atilla
Ertekin, Tu�çe Tekin,
Esat Tunca Tural�,
Hasan Basri Cam,
Nurcan K�l�nç, Ali

Aytan ve Fatih
Bulut’un rol ald���

oyuna, seyircinin ilgisi
büyüktü.  Oyun, 16 Ocak

Çar�amba günü 75. Halis
Kurtça Kültür Merkezi’nde sahnelendi. 29 Ocak Sal�

günü de CKM A salonunda oynanacak.
‘KANLI DÜ�ÜN’ OYUNUNUN KONUSU

Ünlü �air ve oyun yazar� Federico Garcia Lorca’n�n
yazd��� oyunda; kan davas� gibi ilkel duygular�n, a�k
ve tutku gibi duygular�n yak�c� ve y�k�c� etkilerini trajik

bir dille anlat�l�r. Asl� Entunç’un yönetti�i, Ula�
Da�l�’n�n afi� tasar�m�n� yapt��� oyunun müziklerini

Atilla Ertekin yapt�. Oyunda görev alan oyuncular da
�unlar: Asl� Entunç, Yunus Emre Çolak, Hacer Nevin
Ertür, Selim Aygün, Zuhal Öz, Seval Tu�cu, Nagihan
Ustaba�, Ahmet Kamil Kal�pç�, Cansu Ak�n, Merve
Sümer, Nil Kurt, �rem Yavuzer, Yeliz Özkan, Ferdi

Tinta�, Emre Y�ld�r�m, Deniz Özbalc�, Mustafa Kemal
Atalay, Hasan Basri Cam, Naci Arda Karaman,

Songül Ate�.

Tiyatro Gönüllüleri

MODA Gönüllüleri, ki�isel geli�im seminerleri
yan�nda sa�l�k seminerlerine de devam
ediyor. Son olarak “Kemik erimesi ve

sa�l���m�za etkisi” konulu konferans, fizik
tedavi uzman� Dr. Özlem Güngör taraf�ndan

verildi. Bu tür konferanslara kat�l�m�n çoklu�u
nedeniyle “Ya�am�n Gizemi Su ve Tuz” adl�
konferans da, geçti�imiz hafta Feneryolu

Gönüllüleri ile ortakla�a olarak Kad�köy Halk
E�itim Merkezi tiyatro salonunda yap�ld�.

Sosyolog-ara�t�rmac� yazar Yücel Aydemir,
su ve tuz konusunda verdi�i bilgilerle

kat�l�mc�lar�n ezberini bozdu. Beslenme
konusunda kafalar�n kar���k oldu�u

günümüzde uzmanlara inat “Su ve tuz,
ya�am için olmazsa olmaz” diyerek

kat�l�mc�lar� �a�k�na çevirdi. Konu�malar�n�
bilimsel ve görsel verilerle destekleyen Yücel
Aydemir, insan�n ana rahmine dü�tü�ü andan

itibaren oksijen, su ve tuzla korundu�unu
anlatt�. 

Kullan�lacak tuzun bugünkü rafine tuz yerine
Himalaya tuzu olmas� gerekti�ini, alt�n�

çizerek dile getirdi. Üç litre suya bir gram tuz
atarak her gün içen ki�ilerin birçok hastal�ktan

ve a�r�lar�ndan kurtulaca��n� dile getiren
Yücel Aydemir, konferans sonras�

kat�l�mc�larla uzun sohbetler yapt� ve bu
konuda yazd��� kitab�n� imzalad�.

Yaşamın gizemi
‘SU VE TUZ’

Bos tan c� Gö nül lü Evi’nde dü zen le nen
“elek tro nik at�k lar” ko nu lu se mi ner de
Ka d� köy Be le di ye si’nden çev re mü hen -

di si Su zan Bo dur ka t� l�m c� la ra bil gi ver di.  
Bo dur, slayt gös te ri le riy le ka t� l�m c� la ra,

hem ge nel at�k lar hem de elek tro nik at�k lar ile
il gi li bil gi ak tar d�. Çev re sa kin le ri, üye ler ve
Göz te pe 29 Ekim �l kö� re tim Oku lu’ndan ö� -
ren ci le rin de iz le di �i se mi ner de ko nuy la il gi li
so ru lar da so rul du. Ko nuy la il gi li olan ö� ren ci -
ler, ko nu� ma c� n�n bi le ak l� na gel meyen il ginç

so ru lar sor du lar. Da ha son ra ik ram lar la et kin -
lik son lan d�.
� HAY VAN BA RI NA �I’NA G�T T� LER

Geç ti �i miz haf ta Bos tan c� Gö nül lü Evi
Ba� kan Yar d�m c� s� Kadriye Ünsaç, Do�a-
Çevre Ko mi te Ba� ka n� Fatma Biniçer ve bir
grup gö nül lü, Ka d� köy Be le di ye si So kak Hay -
van la r� n� Ko ru ma ve Ba r�n d�r ma Mer ke zi’ni
zi ya ret et ti. 

Top la nan ma ma lar, ilaç lar ve bir mik tar
süt, gö rev li le re tes lim edil di. O gün yo �un kar

ya �� �� se be biy le bah çe ye ç� ka ma yan hay van lar
oda la r�n da zi ya ret edil di. Ame li yat edi len bir -
kaç ke di hak k�n da dok tor, gö nül lü lere bil gi
ver di. Foto�raf çe kil me siy le zi ya ret son lan d�.
Gö nül lü ler, des te �in den do la y� Bos tan c� Sa� -
l�k Oca �� yet ki li le ri ne te �ek kür et ti ler. 

� VA L� DE BA� HU ZU RE V�’N�
Z� YA RET ET T� LER

Gö nül lü Evi Ba� ka n� Tu nay Soy dan, 2. Ba -
har Ko mi te si Ba� ka n� Cavidan Kaya ve gö nül -
lü ler, geç ti �i miz haf ta da Va li de ba� Ö� ret men

Hu zu re vi’ni zi ya ret et ti ler. 
Gö nül lü Gru bu’nu sev giy le kar �� la yan

emek li ö� ret men ler, uzun uzun geç mi� y�l lar -
da ki an� la r� n� an lat t� lar. Çok ar zu et me si ne ra� -
men Ça nak ka le’yi hiç gö re me mi� olan bir hu -
zu re vi sa ki ni ken di de da hil ol mak üze re gö -
nül lü ler le bir lik te Ça nak ka le mar �� n� söy le di.
Son ra s�n da yan la r�n da ge tir dik le ri kü çük he di -
ye le ri hu zu re vi sa kin le ri ne ve ren gö nül lü ler,
s� cak soh bet e� li �in de çay la r� n� iç tik ten son ra
tek rar zi ya ret et me sö zü ve re rek ve da la� t� lar.

Bostancı’da ‘elektronik atıklar’ semineriBostancı’da ‘elektronik atıklar’ semineriBostancı’da ‘elektronik atıklar’ semineriBostancı’da ‘elektronik atıklar’ semineriBostancı’da ‘elektronik atıklar’ semineriBostancı’da ‘elektronik atıklar’ semineri

Eren köy Gö nül lü le ri, ye ni y�l et kin lik le ri -
ne 19 Ara l�k’ta “Biz Bi ze fa s�l”da 45 ki -
�i nin ka t�l d� �� bir kut la may la ba� la d�.

E� len ce li ge çen ge ce de gö nül lü ler bü tün bir
y� l�n yor gun lu �u nu ve stre si ni at�p ye ni y�l için
ener ji de po la d� lar. 

�kin ci kut la ma y� ço cuk lar la yap ma y� is te -
yen gö nül lü ler, ter cih le ri ni Se mi ha �a kir Ço -
cuk Yu va s�’nda kul lan d� lar ve ora da ka lan 3-6
ya� ara s� 80 ço cuk la bir lik te ye ni y� l� kut la d� -
lar. 26 Ara l�k ta ri hin de Eren köy Gö nül lü Evi
Sos yal Hiz met ler Ko mi te si’nin dü zen le di �i
par ti ye; Gö nül lü Evi Ba� ka n� Nes rin Kay nak
ile yar d�m c� s� Sev gi To kuç e� lik et ti ler. Be ra -
ber le rin de ev ya p� m� çe �it li yi ye cek ler, mey ve
su yu, gof ret ve y�l ba �� pas ta s� gö tü ren gö nül lü -
ler, ço cuk la r�  pal ya ço ve yüz bo ya ma c� ile e� -
len di rir ken di �er yan dan da sev gi le riy le  ku -
cak la d� lar. K� sa sü re li de ol sa ço cuk la r�n yü -
zün de ki gü lüm se me yi ve iç le rin de ki ne �e yi

gör mek gö nül lü le ri mut lu et ti.
Y� l�n son kut la ma s� da ge le nek sel ola rak

ya p� lan Gö nül lü Evin’de ki kut la ma idi. 29
Ara l�k ta ri hin de es ki ve ye ni üye le rin ka t� l� -
m�y la ger çek le �en bu kut la ma, Nes rin Kay -
nak’�n aç� l�� ko nu� ma s�y la ba� la d�. Ye ni y�l
için iyi di lek le ri n ar d�n dan geç mi� dö nem ba� -
kan la r� Ay �en Gü rer, Nu ray Za fer Ay bar ve
Han dan Be ni ce de ye ni y�l di lek ve te men ni le -
ri ni bil dir di ler. Tüm y� l�n yor gun lu �u nun at�l -
d� �� ve ne �e li ge çen gü nün so nun da y�l ba ��
pas ta s� hep be ra ber ke si lip, kar �� l�k l� he di ye ler
su nul du. Gü nün bi ti min de 2012’ye ve da edi lir -
ken, 2013’ün her kes ve ül ke miz için gü zel geç -
me si di le �in de bu lu nul du.
� ‘BE Y�N VE MU C� ZE LE R�’ SE M� NE R�

Eren köy Gö nül lü le ri Sos yal Hiz met ler Ko -
mi te si, 8 Ocak Sa l� gü nü Cad de bos tan Kül tür
Mer ke zi B sa lo nun da Ne dim Gü zel bir lik te li -
�in de “Be yin ve Mu ci ze le ri” ko nu lu bir se mi -

ner dü zen le di. Gö nül lü Evi Ba� ka n� Nes rin
Kay nak aç� l�� ko nu� ma s� n�n ar d�n dan bir çok
de fa gö nül lü le re ko nuk olan Ne dim Gü zel, se -
mi ne re ba� la d�. “�m kan s�z” di ye bir �e yin ol -
ma d� �� n�, be yin gü cüy le bir çok �e yin ger çek -
le� ti re bi le ce �i ni, po zi tif dü �ün ce nin ha ya t�
olum lu et ki le di �i ni vur gu la yan Gü zel, bu nu
ha yat fel se fe si ola rak be nim se me miz ge rek ti -
�i ni uy gu la ma l� ola rak gös ter di. Ki �i nin ken di
ener ji ve dü �ün ce gü cüy le me tal le rin bü kü le -
bil di �i ni, par mak gü cüy le in san la r�n kal d� ra bi -
le ce �i ni, ka pa l� zarf lar da ki nes ne le rin te le pa ti
yo luy la bi li ne bil di �i ni ve ki �i lik le ri hak k�n da
yo rum ya p� la bil di �ini söy le yen Gü zel, iz le yi -
ci le rin de in te rak tif ola rak i� ti rak et ti �i se mi -
ner de ka t� l�m c� la r� hay ret için de b� rak t�. 

Kar l� ve so �uk bir �s tan bul gü nün de ka t� l� -
m�n çok ol ma s� gö nül lü le ri se vin dir di. Se mi ner
so nun da Ne dim Gü zel, “4. Bo yut ve Ener ji”
ad l� ki ta b� n� im za la d�.

Erenköy’de yılbaşı kutlamaları
Feneryolu Gönüllüleri
KAHVALTIDA BULUŞTU

Rasimpaşa’da amatör tiyatro
‘AĞLAYAN YÜREKLER’

Suadiye’de ‘sağlıklı yaşam reçetesi’
SUAD�YE Gönüllüleri, CKM’de, Dr.

Yaprak Biren’i “Sa�lıklı Ya�am Reçetesi”
konu ba�lıklı konferans için konuk

ettiler. Dr. Biren, özellikle iç hastalıkları
ile diyabetten korunmak için sa�lıklı

beslenme, su içme ve hareketin önemini
vurguladı. �nsanların ya�amlarında bu iki

unsura her zaman oldu�u gibi dikkat
etmeleri gerekti�ini belirterek,

ya�amlarını buna göre ayarlayarak
sa�lıklı kalabileceklerine dikkat çekti. 

Sa�lıklı bir ya�am için ba�ta egzersiz
olmak üzere yapılması ve yapılmaması
gerekenler hakkında detaylı bilgiler
veren Dr. Yaprak Biren, katılımcıların
tüm sorularını da yanıtladı. 
Keyifli ve sıcak bir havada geçen
sohbeti dinleyen gönüllüler ve
konuklar, Suadiye Gönüllüleri’nin
düzenledi�i bu söyle�inin ileriki
günlerde tekrarlanması dile�iyle,
etkinli�i sonlandırdılar. 

2 oyun sahneledi

Bostancı’da ‘elektronik atıklar’ semineri
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KADIKÖY ilçesinde bulunan i�yerlerinin ocak ay�
içinde �lan ve Reklam Vergileri ile hafta sonu

aç�k olan i�yerlerinin Hafta Tatili Harc�n� yat�rma
süresi, 31 Ocak 2013 tarihinde sona erecek.

2464 say�l� Belediye Gelirleri kanununda
belirlenen ve süresi içinde beyan edilip

ödenmesi gerekiyor. �lan reklam vergisi süresi

içinde beyan edilmedi�i takdirde vergi zayi
cezas� olu�umuna neden oluyor. Bu da

ödenecek verginin 2 kat�na kadar ç�kmas�na
neden oluyor. Bu nedenle i�letmelerin i�yerlerine

ait tabelalar�n�n beyanlar�n�, süresi içinde
vermeleri gerekiyor. ��letmelerde ço�unlukla
vergi i�lemleri için bir muhasebe sorumlusu

çal���yor. Bu sorumlular�n i�letme sahiplerine
vergi zayi olu�turmamalar� için ilan reklam
beyannamelerini belediyeye süresi içinde

vermeleri gerkiyor. Bu konuda mali mü�avirle
büyük sorumluluk ve görev dü�üyor. Beyan

verme ve ödeme i�lemleri için Kad�köy
Belediyesi’nin Hasanpa�a’da bulunan hizmet

binas�, hafta içi 08.00-17.00 saatleri aras�, 26-27
Ocak 2013 tarihinde de 09.00-16.00 saatleri

aras� hizmete aç�k olacak.

18 - 24 OCAK 2013HABER 5

Bu yılın Ocak ayı sonuna kadar i�yerlerinin ilan ve reklam vergilerini, hafta sonu
faaliyet gösteren i�letmelerinin de hafta tatili harcını yatırmaları gerekiyor.

iŞYERi
SAHiPLERi
DiKKAT! VERGiNiZi ÖDEMEYi UNUTMAYIN!VERGiNiZi ÖDEMEYi UNUTMAYIN!VERGiNiZi ÖDEMEYi UNUTMAYIN!VERGiNiZi ÖDEMEYi UNUTMAYIN!VERGiNiZi ÖDEMEYi UNUTMAYIN!VERGiNiZi ÖDEMEYi UNUTMAYIN!

�lan ve Reklam beyan�n�z� belediyeye gelmeden yapabilirsiniz.
� www.kadikoy.bel.tr adresinden “vergi ödemeleri”ni seçip �lan reklam beyan�n�z� verebilirsiniz.

� Daha önceki y�llara ait beyan�n�z� yeni y�la aktarabilirsiniz.
� �lan ve Reklam vergi borcunuzu online ödeyebilirsiniz.

Ayr�ca size en yak�n olan, a�a��da isimleri yaz�lan bankalar�n bütün �ubelerine de ödeme
yapabilirsiniz:  Denizbank, Finansbank, Halkbank, �ngbank, TEB, Vak�flar Bankas�. 

� Telefon �le Ödeme - Ça�rı Merkezi: 444 55 22

�NTERNETTEN BEYAN VE ÖDEME

KAYIP iLANI

ELEMAN ARANIYOR

4 yıllık Üniversite
mezunu ve 2 yıl

mesleki deneyim 
sahibi olan

Sigorta acetesinde
görevlendirilecek

Müdür aranmaktadır.
Difa Sigorta Aracılık
Hizmetleri Ltd.�ti.

Tel.: 0216 464 89 98

Kad�köy V.D. 4300008029 nolu
mükelefinizim. A-050501 ve 51000 aras�

adisyonlar�m kaybolmu�tur Hükümsüzdür.
Binali GÜNDÜZ

2008 y�l� 3. Dönem ev ve süs hayvan�
sat��� için kat�lm�� oldu�um e�itim
sonunda almaya hak kazand���m

sertifikam� kaybettim. Hükümsüzdür.
Murat ÖZDEN

“13.01.2013 tarihinde nüfus cüzdan�m�
kaybettim. Hükümsüzdür.”
Yasin YALÇINANAHTAR

“A.D.M.M.A’dan ald���m 4898-1980 nolu
diplomam� kaybettim. Hükümsüzdür.”

Mehmet Salih ��RVANLIO�LU
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● Sem ra ÇE LE B�

Ka bart ma res min ön cü sü ka bul edi len
Tür kel Tü re gün’ün,
50. sa nat y� l� �e re fi -

ne ha z�r la d� �� “Be nim Ba -
har la r�m Re sim Ser gi si”,
20 Ocak Pa zar gü nü Ka d� -
köy Be le di ye si Cad de bos -
tan Kül tür Mer ke zi’nde
aç� l� yor. Sa nat ç� n�n 34
ese ri nin yer al d� �� Per for -
mans bir Ka t�’nda ki ser gi
30 Ocak’a ka dar zi ya ret
edi le bi le cek. 

E�i, Hür ri yet Ga ze te si
es ki Ya z� �� le ri Mü dü rü
Erol Tü re gün ve iki k� z�y la
bir lik te 70 y�l d�r Ka d� -
köy’de ya �a yan Tür kel Tü -
re gün, “ev ha n�m l� ��”ndan
s� k� l�n ca ba� la m�� re sim
yap ma ya. Üs te lik s� ra dan
bir tek nik kul lan mak ye ri ne,
Mo da K�z Ens ti tü sü’nde ö� ren di �i ka bart ma tek -
ni �i üze ri ne ça l� ��p bu nu ge li� tir me yi ter cih et -
mi�. Ken di ha z�r la d� �� kim ya sal lar la, kü çük re -
sim le re uy gu la d� �� bu ka bart ma lar bu gün 2 met -
re lik tab lo la ra dö nü� mü� du rum da. 

�lk ser gi si ni 1971 y� l�n da açan Türe gün’ün
re sim le ri sa nat dün ya s� n�n he men il gi si ni çek -
mi�. Res sam la r�n “ka bart ma m� yok sa röl yef

mi?” di ye rek yap t�k la r� tek nik tar t�� ma n�n ga li bi
ka bart ma ç�k m�� ve böy le ce Türe gün ka bart ma
res min ön cü sü ola rak ta ri he geç mi�. Tü re gün

son ra s� n� söy le an la t� yor:
“He men he men her y�l bir
ser gi aç t�m. Ev ha n� m�y d�m,
iki ço cuk bü yüt tüm, ama bir
an ol sun re sim den vaz geç -
me dim. Ku veyt Emi ri bir
tab lo mu gör mü�, çok be -
�en mi�, be ni ül ke si ne da vet
et ti. Git tim ve ora da bir ay
kal d�m, ve li aht pren sin ve
emi rin por tre le ri ni yap t�m.
1984’te Abu Da bi pren si
�eyh Za yed �s tan bul’a gel -
di �i za man ba kan l�k ken di -
si ne bir tab lo mu he di ye et -
me mi is te di. �eyh Za yed
tab lo mu çok be �e nin ce 13
tab lo mu Abu Da bi sa ra y� na
al d�r d� ve be ni ül ke si ne da -
vet et ti. Bir ev ha n� m� ola rak

bun la r� yap mam çok he ye can
ve ri ciy di be nim için. Türk sa na t� n� yurt d� ��n da
ta n�t mak tan hep gu rur duy dum.”

� B�LD: ‘BU SER G� Y� KA ÇIR MA YIN’
Al man ya’da Türk Bü yü kel çi li �i’nin da vet li si

ola rak da bir ser gi açan Tür kel Tü re gün, o gün
Bü yü kel çi’nin uya r� s� n� ve son ra s�n da ya �a nan -
la r� ise unu ta m� yor: “Bü yü kel çi, be ni ke na ra çe -
kip ‘Bu ra da Türk dü� man l� �� var, Bild ga ze te sin -

de aley hi ni ze bir ya z� gö rür se niz �a ��r ma y�n ve
üzül me yin’ de di. Er te si gün ga ze te gel di bir de
bak t�m 4 sü tu na ko ca pun to lar la ‘Bu ser gi yi ka -
ç�r ma y�n’ diye ya z� yor.”

Tü re gün, 50 y�l l�k sa nat ya �a m� na sa de ce üç
y�l l�k bir ara ver mek zo run da kal m��, o da ge çir -
di �i önem li bir ra hat s�z l�k yü zün den… Has ta l� �� -
n�n ad� n� bi le an mak is te me yen Tü re gün, o zor
gün le ri de yi ne sa nat la a� m��: “Ça l�� ma la r� m� hiç
b� rak ma d�m. Sa de ce bü yük bir ra hat s�z l�k ge çi -
rin ce 3 y�l ara ver mek zo run da kal d�m. Ama be -
nim sa� l� �� ma ka vu� mam da yi ne tab lo la r� m�n,
re sim yap ma n�n çok bü yük et ki si ol du. 14 y�l ol -
du bu has ta l� �� at la ta l�. Sa nat her za man be ni ya -
�a ma ba� la d�.  E�im ve iki k� z� m�n da çok bü yük
des te �i ol du ta bi i.” 

� KAR DE �� VE KI ZI NIN 
ESER LE R� DE SER G� DE

Tür kel Tü re gün’ün 20 Ocak’ta CKM’de aç� -
la cak ser gi sin de iki ka bart ma tab lo suy la, Os man -
l� ve do �a tab lo la r�n dan ör nek le rin ol du �u 34
ese ri yer al� yor. Tü re gün’e a�aç oy ma sa nat ç� s�

kar de �i Atil la Önel be� oy ma ese riy le e� lik eder -
ken, ta sa r�m c� k� z� Fi liz Sü zer de an ne si nin re -
sim le ri ni ev teks ti li ne uy gu la d� �� eser le riy le ser -
gi ye renk ka t� yor. Türe gün’ün bun dan son ra ki ilk
he de fiy se Ja pon ya’da bir ser gi aç mak, çün kü Ja -
pon lar da ken di si gi bi do �a ve çi çek hay ra n�…
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982’den ba� la ya rak ül ke miz müt hi� bir
üni ver si te sev da s�y la ta n�� t�. YÖK ka nu nu
de ni len ün lü Yük sek Ö� re tim Ku ru mu ve
Ku ru lu dü zen le me si dev let ün ver si te le ri nin

ya n� s� ra va k�f la ra da üni ver si te ku ra bil me hak k�
ge tir mi� ti. Özel ilk ve or taokul la, li se le re za ten
al�� k�n olan hal k� m� z�n di li ne bun lar da “özel üni -
ver si te ler” di ye yer le �i ver di. Oy sa YÖK Ka nu nu
“Va k�f Üni ver si te si” kav ra m� ile fark l� bir ta n�m
yap mak tay d�. Bi lin di �i gi bi va k�f lar ti ca rî ve kâr
amaç l� de �il, va k�f ku ru lu� se ne din de be lir le nen
amaç lar ve alan lar do� rul tu sun da hiz met üre ten
ha y�r/yar d�m/des tek le me ku ru lu� la r� d�r. Hat ta
ver gi mu afi yet le ri var d�r. Ya ni bir vak f�n ku ra ca -
�� üni ver si te kâr ama c� gü de mez.

��in özü böy le de ol sa, aziz mil le ti mi zin prag -
ma tik, ger çek çi, pra tik ve es nek ze kâ s� ile al�� -
kan l�k la r� va k�f üni ver si te le ri ni ha ya ta gö re �e kil -
len di ri ver di. 2013 y� l� n�n �u ilk ay�n da dün ya dur -
duk ça du ra s� Tür ki ye miz iki yüz ci va r�n da dev let
ve va k�f üni ver si te si ne sa hip tir. Bu na “ma �al lah”
de mek için er ken ol du �u nu son za man lar da or -
ta ya sa ç� lan müj de li ha ber ler den (!) an l� yo ruz.
Çün kü sa y� sal ço �al ma için yep ye ni ola nak lar,
f�r sat lar ve mo del le rin yö ne ti ci le ri mi zin; ka rar
ve ri ci le ri mi zin ya ra t� c� ze kâ s� sa ye sin de, mil le ti -
mi zin “ir fan” ale mi ne ar ma �an edi le ce �i ni du -
yup ö� re ni yo ruz.

Bi rin ci si, ar t�k yal n�z va k�f lar de �il, özel sek -
tör ku ru lu� la r� da üni ver si te ku ra bi le cek... S� k�
du ra l�m; ikin ci müj de ise ya ban c� ül ke le rin de
Tür ki ye’de üni ver si te kur ma s� n�n önü aç�l mak ta -
d�r. Ya ni ulu su muz dün ya ya ka pa l� ve el bet y�l -
lar ca mah ru mi yet le re yol aç m�� olan bu ka p� y�
da aç�p, yer yü zü ir fa n� na ho� gel din de me �an s� -
na ka vu �a cak t�r. Böy le ce “glo bal le� me” yo lun -
da dev bir ad�m da ha at� la cak t�r!

Böy le olun ca, ba na so rar sa n�z hak ka ni yet li
ve ge ni� ufuk lu ol ma n�n ge re �i, YÖK’de “çok
ulus lu hol ding ve �ir ket ler” gi bi çe �it li ül ke le rin
tem sil ci le rin den olu �an bir yö ne tim ku ru lu na sa -
hip ol ma l� d�r. Hat ta Tür ki ye’de üni ver si te ku ran
ül ke le rin tem sil ci le ri nin ya n� s� ra üni ver si te si ol -
ma yan lar için de birkaç kon ten jan ve ril me si,
ulus la ra ra s� ca mi ada Türk ho� gö rü sü nün ve mi -
sa fir per ver li �i nin sim ge si di ye zi hin le re ça k� la -
cak t�r. Ser best pi ya sa an la y� �� na da t� pa t�p uy -
gun dü �en bu at� l� m�n, bun dan böy le “T.C. Re -
ka bet Ku ru lu” de ne ti mi ne tâ bi ol ma s� unu tul ma -
ma l� d�r. Böy le lik le tam an la m�y la re ka bet çi pi ya -
sa; ya r�� ma ze mi ni de olu �ur.

Bu ge li� me nin sa� la ya ca �� ve her ke si mut lu
ede cek bir ba� ka so nuç, üni ver si te ye gi ri� s� -
nav la r� na üni ver si te bol lu �un da ih ti yaç kal ma ya -
ca �� d�r. Bü tün T.C. yurt ta� la r� ke se le ri ne uy gun,
pi ya sa ko �ul la r� çer çe ve sin de yük sek ö� re tim le -
ri ne ka vu �a bi le cek ler dir.

Tür ki ye, i�in esa s� na ba kar sa n�z 1930’lu y�l -
la ra ka dar üni ver si te siz bir ül ke ola rak ya �a d�. �lk
ka l� c� üni ver si te 1900’de �s tan bul’da �ek len ku -
ru lan Da rül fü nun-u �a ha ne idi. Ger çek bir üni -
ver si te ya p� s� ka zan ma s� an cak 1933’te müm -
kün ol mu� tur. 1946’da Tür ki ye üni ver si te le ri için
bir ge nel ka nun ç� ka r�l d� �� za man üç üni ver si te
var d�. �s tan bul, �s tan bul Tek nik ve An ka ra. Son
ge li� me ler den �öy le ç� kar sa ma ya pa bi li riz: Mil -
le ti miz, yüz y�l lar ca sü ren bi lim yok sun lu �un dan
o ka dar y�l m�� t�r; üzün tü ve ek sik lik duy mu� tur
ki, pa di �ah la r� n�n, ha li fe le ri nin ken di si ni mah rum
b� rak t� �� bu du rum dan kur tul mak, as�r la r�n has -
re ti ni gi der mek, hat ta ac� s� n� ç� kar mak için ye ri
gö �ü üni ver si tey le do nat ma ya az met mi� tir. Pe -
ki bun la r�n ho ca s� nerede di ye pi� mi� a�a su
kat ma y�n. Bil gi sa yar ne gü ne du ru yor?

Murat  KATOĞLU
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YER-GÖK
ÜN�VERS�TE OLACAK

Cep te le fo nu nuz ha ya t� n� z� ne ka dar et ki li yor
der si niz? Ölen Ada m�n Cep Te le fo nu, cep
te le fo nu ile gü nü müz de ile ti �i min ve ili� ki -

le rin ne ha le gel di �i ni hem ger çek çi hem de iro nik
ve ger çe küs tü bir bi çim de i� li yor. 

Bir Café’de iki ya ban c�: Je an ve Gor don. Gor -
don’�n bir an ol sun ke sil me yen cep te le fo nu se sin -
den ra hat s�z olan Je an so nun da onu uyar ma ya ka -
rar ve rir. Fa kat Gor don öl mü� tür! Ça re siz, ara ma -
la ra ce vap ve ren Je an’in ha ya t� Gor don’�n i� le ri ve
ai le si yü zün den için den ç� k�l maz bir hal al�r ken,
as l�n da Je an ya �a nan lar dan haz al mak ta d�r…

Ölen Ada m�n Cep Te le fo nu (De ad Man’s Cell
Pho ne) 2007’de Was hing ton’da prö mi yer yap t�.
2008’de New York’da bir Off-Bro ad way pro dük -
si yo nu ola rak An ne Bo gart yö ne ti min de ba� rol de
Mary Lo ui se Par ker ile sah ne ye ta ��n d�. Oyu nun
ya za r� Sa rah Ruhl, ‘’Ma cArt hur Fel lows hip’’ ve
PEN/ Lau ra Pels In ter na ti onal Fo un da ti on burs ve
ödül sa hi bi. 

� STÜD YO EK� B�’N�N YE N� OYU NU
Ölen Ada m�n Cep Te le fo nu oyu nu nun Tür ki -

ye prö mi ye ri ni ger çek le� ti ren Stüd yo eki bi, 2009-
11 ara s�n da, Gab ri el Gar ci a Mar qu ez’in “Yüz y�l -
l�k Yal n�z l�k” ro ma n�n dan esin le ne rek ya z� lan

“Edin burgh Frin ge Fes ti va li” ödül lü “100” ad l�
oyu nu sah ne le mi� ti. Oyu nun yö net me ni ve çe vir -
me ni As l� han Ev ren sel, Lon dra’da ti yat ro yö net -
men li �i yük sek li san s� n� bi tir dik ten son ra sah ne le -
ye ce �i oyun la r�n ara s�n da ilk s�raya ne den bu oyu -
nu koy du �u nu �öy le an la t� yor: “2013 ti yat ro se zo -
nun da ola cak oyun lar ara s�n da Ölen Ada m�n Cep
Te le fo nu; oyu nun tü rü, di li ve hi kâ ye si ba k� m�n -
dan do� ru ve güç lü bir se çim di. Ruhl’un met ni, bi -
ze ye ni bir ko me di an la y� �� su nu yor. Bu gül dü rü
içe ri sin de cep te le fo nu na ba k�� aç� n�z de �i �e bi lir.
Oyu nun kur gu su, s� ra d� �� ai le ili� ki le ri, ha yal edi -
len a� ka inan ma ar zu su ve or gan maf ya s� gi bi çar -
p� c� ko nu la ra de �i ni yor. �çin de bi raz Film No ir,
Fem me Fa ta le, Me ta fi zik ve �n gi liz ede bi ya t� iz le -
ri var.” 

Ölen Ada m�n Cep Te le fo nu’nda Der ya Cu ma -
o� lu, Gök çe Ak y�l d�z, Nu ri Ka ra de niz, Se def Aka -
l�n ve Ufuk Gö nül lü oy nu yor. Oyu nun mü zik le ri
Ame ri kal� mü zis yen Ave rill Lo vely’e ait.

� OYUN TA R�H VE SA AT LE R�
� 30 Ocak 2013, � 9-11 �u bat, � 9-18 Mart,
� 13-29 Ni san, � 6-15 Ma y�s, sa at: 20.30 
E-pos ta: ti yat ros tud yo@gma il.com - Fa ce bo -
ok/ti yat ros tud yo - Twit ter/Ti yat roS tud yo 

Kabartma resmin öncüsünden
50. SANAT YILINDA SERGi

Bom ba l� sui kast so nu cu 24 Ocak
1993’te ya �a m� n� yi ti ren ga ze -
te ci-ya zar U�ur Mum cu, ölü -

mü nün 20. y� l�n da çe �it li et kin lik -
ler le an� la cak. 
Ga ze te ci-ya zar U�ur Mum cu bun -
dan tam 20 y�l ön ce ara ba s� n�n al -
t� na ko nan bom ba n�n pat la ma s�
so nu cu ya �a m� n� yi tir mi� ti. Se ven -
le ri ve okur la r� n�n tüm ça ba la r� na
ra� men fa il ler hâ lâ bu lu na ma d�.
Mum cu ise hiç unu tul ma d� ve ya z� la r�
ka dar ki tap la r�y la da her za man ta kip
edi len bir ya zar ol du. 
Her y�l me za r� ba ��n da an� lan U�ur
Mum cu için Tür ki ye’nin bir çok ilin -
de çe �it li et kin lik ler  düzenleniyor.
Öl dü �ü y�l olan 1993’ten be ri 24
Ocak haf ta s� “Ada let ve De mok ra si
Haf ta s�” ola rak ka bul edi li yor. Bu kap -
sam da �s tan bul’da ya p� la cak iki et kin lik
dik kat çe ki yor. Ka d� köy Be le di ye si, her y�l ol -
du �u gi bi bu y�l da Ada let ve De mok ra si Haf -

ta s� kap sa m�n da “U�ur Mum cu ve Tüm
De mok ra si �e hit le ri ni An ma Ge ce si”

dü zen li yor. 24 Ocak Per �em be gü -
nü sa at 20.00’de Cad de bos tan
Kül tür Mer ke zi’nde ya p� la cak ge -
ce de ga ze te ci Fik ret Bi la ko nu� -
ma c� ola rak yer al� yor. Bi la’n�n
ko nu� ma c� ol du �u ge ce de, U�ur

Mum cu için tür kü ler bes te le yen
mü zis yen ler Sel da Ba� can ile Sa d�k

Gür büz bir kon ser ve re cek.
Kar tal Be le di ye si ise U�ur Mum cu’yu

ölüm y�l dö nü mün de an mak ve an� s� -
n� ya �at mak ama c�y la bu y�l üçün -
cü kez “U�ur Mum cu’yu An ma
Ko �u su” dü zen li yor. Ar t�k ge le -
nek sel ha le ge len 3. U�ur Mum -
cu’yu An ma Ko �u su, 27 Ocak

2013 Pa zar gü nü ya p� la cak. U�ur
Mum cu Ma hal le si Kül tür Mer ke zi

önün de sa at 10.00’da ba� la ya cak ko �u
için ka y�t lar, 26 Ocak’a ka dar www.ugur mum -
cu ko su su.com in ter net si te sin den ya p� la bi le cek. 

Kadıköy
Belediyesi, 24

Ocak Per�embe
günü saat
20.00’de

Caddebostan
Kültür

Merkezi’nde
‘U�ur Mumcu ve
Tüm Demokrasi
�ehitlerini Anma

Gecesi’
düzenliyor.

U�ur Mumcu’ya 
20 y�ll�k özlem…

‘Ev hanımı’ sıfatından sıkılıp
kendi tekni�iyle resimler yapmaya

ba�layan ve böylece resimde
kabartma sanatının öncüsü

olan Türkel Türegün,
50. sanat yılını, CKM’de açaca�ı

bir sergiyle kutluyor. 

‘Ölen Adamın Cep Telefonu’
Amerika’nın
ödüllü oyun
yazarı Sarah

Ruhl’un bir Off-
Broadway

komedisi olan
‘Ölen Adamın
Cep Telefonu’,

CKM’de
sahneleniyor...

KADIKÖY’DE
‘T�YATRODAN
AL HABER�’!

ME T�N Za ko� lu’nun yö net ti �i “Ti yat ro dan Al Ha -
be ri” her cu ma ak �a m� ti yat ro sa nat ç� s� Me tin

Za ko� lu ile ek ran la r�n se vi len ha ber ci si, te le viz -
yo nun “ça lar sa at”i Fatih Por ta kal’� bi ra ra ya 

ge ti ri yor. 
Bir çok il kin sa hi bi Za ko� lu, Ba� dat Cad de si’nde
aç t� �� Ca fe The at re’da yi ne bir il ke im za at� yor ve
ilk kez bir ha ber prog ra m� n� �ov ta d�n da ti yat ro
sah ne le ri ne ta �� yor. RTÜK’süz, san sür süz ve di -

lin en ke mik siz ha liy le
se yir ci ile pay la �� -

lan bu gös te ri de
iki li, se yir ci

ara s�n dan gö -
zü ne kes tir -
dik le ri bi ri ni

sah ne ye
ala rak ak�l
oyun la r�
oy nu yor.

Gös te ri nin
ilk ge ce sin -
de sah ne ye
al� nan ki �i

ise Ka d� köy
Be le di ye Ba� -

ka n� Avu kat Se -
la mi Öz türk ol du.

Se la mi Öz türk, Za -
ko� lu’nun sor du �u zor

so ru la ra ver di �i es pri li ce vap lar la iz le yi ci le ri gül -
dür dü. Ba� kan Se la mi Öz türk’e Ca feT he at re’da
sah ne al ma y� tek lif eden Za ko� lu’na ba� ka n�n

ce va b� ge cik me di; “Ben ken di mi bil dim bi le li Ka -
d� köy Be le di ye Ba� ka n� y�m. Her kes ba �a r� l� ol du -
�u i�i yap ma l�.” Bu ke yif li gös te ri yi iz le mek hat ta
sah ne de siz de ye ri ni zi al mak is ter se niz, ön ce -
den re zer vas yon yap t�r ma n�z ge re ki yor çün kü

me kân sa de ce 50 ki �i lik! 0216 467 33 32 

Kadıköy, büyük konser mekânına kavuştu
KADIKÖY’ün yeni ve büyük konser mekân�
Kad�köySahne, 11 Ocak Cuma ak�am�, yo�un
kat�l�ml� bir partiyle aç�ld�. 500
ki�ilik mekân�
dolduranlar,
Luxus ve
Fodula’n�n keyifli
�ark�lar� ve DJ
cnytymz’�n seçti�i
müziklerle sabah�n
ilk ���klar�na kadar
doyas�ya dans
ettiler. Kad�köySahne
ikinci günündeyse
Halil Sezai’nin
ezgileriyle daha sakin
bir gün ya�ad�. Her
hafta sonu dikkat
çeken konserlerin olaca�� Kad�köySahne’de 18
Ocak Cuma ak�am� Mabel Matiz, 19 Ocak
Cumartesi ak�am� ise Pilli Bebek ile Gür Akad
konserleri var. 

Türkel Türegün, e�i Erol Türegün ile
gazetemizi ziyaret etti.
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● Bü�ra TANRITANIR

�ap ka s� söz cük ler le do lu �a ir Ce mal Sü re ya, 9
Ocak 1990’da ha ya ta göz le ri ni �i ir le yum du.
Ölü mün den 10 y�l son ra, ba� ta e�i Zu hal Tek -

ka nat ol mak üze re, Ce mal Sü re ya okur la r�, ar ka -
da� la r�, dost la r�y la ku ru lan “Ce mal Sü re ya Kül tür
Sa nat Der ne �i”, us ta �ai rin 23. ölüm y�l dö nü mün -
de Genç lik Yö ne ti mi’nin de kat k� la r�y la “07-13
Ocak Ce mal Sü re ya Haf ta s�” dü zen le di. 

�lk kez dü zen le nen Ce mal Sü re ya Haf ta s�, 9
Ocak Çar �am ba gü nü, Cad de bos tan Kül tür Mer -
ke zi Bü yük Sa lon ’da gerçekle�tirile n an ma ve �i ir
ödül le ri tö re niy le ba� la d�. Tö ren de aç� l�� ko nu� -
ma s� n� der ne �in ba� ka n� As l� Du rak, tö re nin su nu -
mu nu Ce li le To yon Uy sal yap t�. Ce mal Sü re ya’ya
de rin sev gi ve has ret le ya z� lan eser le rin ya r�� t� ��
ya r�� ma ya ka t� lan 202 ya p�t, Ege men Ber köz,
Mus ta fa Öne�, Müs lim Çe lik, Ley la �a hin ve En -
der Er can’dan olu �an se çi ci ku rul ta ra f�n dan de -
�er len di ril di. Ki tap Da l�n da Ce mal Sü re ya Ödü lü,
“Bis tu ri Dü� le ri” ya p� t�y la Ha kan Yi rik’e; Ki tap
Da l�n da Se çi ci Ku rul Özel Ödü lü, “Ölüm süz ler
Gü nü” ya p� t�y la A. Er tan M� s�r l�’ya, Dos ya Da l�n -
da Se çi ci Ku rul Özel Ödü lü de “Be nim ki si Bir
Uyum suz Ah� d�r” ça l�� ma s�y la De niz Ka ran fil’e
ve ril di.

Ödül tö re ni nin ar d�n dan ti yat ro sa nat ç� s� Ha -
kan Ger çek, iki se zon dur oy na d� �� “Üs tü Kal s�n”
ad l� gös te ri siy le iz le yi ci yi ye ni den Ce mal Sü re -
ya’yla bu lu� tur du. Genç lik Yö ne ti mi nin 8. �� li �i ne
de ko nuk olan Ha kan Ger çek’le biz de Ga ze te Ka -
d� köy ola rak oyun son ra s�n da soh bet et me f�r sa t�
ya ka la d�k.  

� Ce mal Sü re ya il gi niz/sev gi niz
na s�l ve ne za man ba� la d�?

Genç lik y�l la r�m dan be ri
�ii re il gi du yu yo rum. Za -
ten 10 y�l d�r �� Sa nat’la
�i ir din le ti le ri ya p� -
yo ruz, Atil la Bir ki -
ye’nin ha z�r la d� ��
me tin ler do� rul tu -
sun da. Ya ni uzun
sü re dir ses li �i ir ler
oku yo rum sah ne de.
Özel lik le Ce mal Sü re -
ya �i ir le ri ni çok da se ve -
rek oku yor dum. O sü reç te
da ha çok il gi mi çek me ye ba� la d�.
�ii ri sev me ye ba� la y�n ca özel lik le de
Ce mal Sü re ya’ya da ha faz la e�il me ye ba� la d�m.
Ama bu ka fam da ta sar la d� ��m bir �ey de �il di. Ti -
yat ro Ger çek’in ku ru lum a�a ma s�n da Van Gogh’u
sah ne le dik. Bir bi yog ra fi oyu nuy du. Bir de Türk

�a iri ni sah ne ye ta �� ya l�m is te dim. Bu
ki �i nin de Ce mal Sü re ya ol ma s�

ge rek ti �i fik ri ni ta �� yor dum.
Son ra Atil la Bir ki ye ile

ko nu� tuk. “Üs tü Kal -
s�n” gös te ri si bir
oyun ol ma d�; bir
g ö s  -

t e  r i
ol du. Us ta n�n

1000 kü sür �ii rin den, düz
ya z� la r�n dan der len mi� bir
gös te ri ha li ne ge tir dik. �i ir le ri, onun
ha ya t� n� bir an lam da ge le ce �e ile ti yor za ten. Ce -

mal Sü re ya’y� genç li �im den be ri çok se ve rek oku -
yor dum. �i ir le ri nin çok ze ki ce ya z�l d� �� n� dü �ü nü -
yo rum. �ii rin de çok bü yük der di var bu nu an l� yo -
rum. Ka d�n la r�, a� k� an lat ma s�, sos yal ko nu la r�,
Tür ki ye’nin ger çek le ri ni an lat ma s� iti ba riy le Ce -
mal Sü re ya’y� her za man çok sev dim. 

� Bu gös te ri yi ne ka dar sü re dir ser gi li yor su -
nuz? �n san la r�n il gi si na s�l?

�ki se zon dur oy nu yo ruz. �l gi de fe na de �il as -
l�n da. Çün kü bir oyun gi bi de �il, �i ir so nuç ta. �n -
san lar �i ir ki ta b� n� al�p ken diy le ba� ba �a ka l�p
oku ma y� da ha çok se ve bi lir ler. O �ii re kar �� bir ha -
yal, o �ai re kar �� bir dün ya ya ra ta bi lir ler ken di iç -
le rin de. O yüz den teh li ke li dir �i ir. Çün kü de �i �ik
bir ses ten o �ii ri duy mak in san la ra çok sem pa tik de
gel me ye bi lir. Ama il gi çok gü zel. Ya ni ba� la d� ��n -
dan be ri tur ne le re de gi di yo ruz. �ii ri iz le yi ci ye ta -
�� mak çok önem liy di. Bu nu ba �a ra bil di �i mi zi dü -
�ü nü yo rum. 

� Ay n� za man da Ce mal Sü re ya Kül tür Sa nat
Der ne �i üye si si niz ve Genç lik Yö ne ti mi’nin i� lik -
le ri ne ka t�l d� n�z. Pe ki, Ce mal Sü re ya’y� an mak,
onu ya �at mak için ti yat ro oyu nu d� ��n da fark l�
plan la r� n�z var m�?

Ce mal Sü re ya’n�n 40 kü sur �ii ri var bi li yor su -
nuz, düz ya z� la r� da var. Oyu nun ya n� s� ra bir de
CD’si ni ç� kart t�k “Üs tü Kal s�n”�n. Ke� ke Ce mal
Sü re ya’ya da ha çok de �er ve ril se, ke� ke Ce mal
Sü re ya ha yat ta ol sa. Fa kat biz Ti yat ro Ger çek ola -

rak, Üs tü Kal s�n’la Ce mal Sü re ya’ya mer ha ba
de dik. Bel ki 2-3 y�l son ra ba� ka bir ya za -

r� sah ne ye ta �� ya bi liriz. Ba� ka bir por -
tre ola cak za ten ama bir res sam, bir
�a ir yap t�k. Bun dan son ra ne ge lir
bi le mi yo rum. 

HABER

�kinci yeni �iirinin en ba�arılı örnekleriyle hayatlarımızda büyük iz bırakan
Cemal Süreya, ölümünün 23. yıldönümünde, o çok sevdi�i Kadıköyü’nde

anıldı. 9 Ocak’ta CKM’de düzenlenen ‘Anma ve �iir Ödülleri’ töreninin
ardından ‘Üstü Kalsın’ adlı oyununu sahneleyen Hakan Gerçek ‘Cemal

Süreya �iirinin çok büyük bir derdi var’ diyor. 

17 - 24 OCAK 2013 7

‘ÜSTÜ KALSIN’
DiYEREK GiTTi

CEMAL Süreya 1931’de o y�llarda
Erzincan’a ba�l� olan Pülümür

ilçesinde do�du. 1938’de Dersim
�syan� sonras�nda ailesi Bilecik’e

sürgün edildi. Ankara Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve

�ktisat Bölümü’nü bitirdi. Maliye
Bakanl���’nda müfetti� yard�mc�l��� ve

müfetti�lik, darphane müdürlü�ü,
Kültür Bakanl���’nda kültür yay�nlar�
dan��ma kurulu üyeli�i, Orta Do�u

�ktisat Bankas� yönetim kurulu üyeli�i
yapt� ve 25 y�l� a�k�n Türk Dil Kurumu

üyeli�i görevinde bulundu. Ayn�
zamanda yay�nevlerinde dan��manl�k,

ansiklopedilerde redaktörlük,
çevirmenlik yapt�. �kinci yeni

hareketinin önde gelen �air ve
kuramc�lar�ndan say�lan Cemal

Süreya’n�n ilk �iiri “�ark�s� Beyaz”,
Mülkiye dergisinin 8 Ocak 1953 tarihli
say�s�nda yay�mland�. Son �iirlerinden
biriyse “Üstü Kals�n” idi. “Ölüyorum
tanr�m / Bu da oldu i�te. / Her ölüm
erken ölümdür / Biliyorum tanr�m. /
Ama, ayr�ca, ald���n �u hayat / Fena
de�ildir.../ Üstü kals�n...” diyerek 9

Ocak 1990’da Kad�köy’de vefat etti.

KADIKÖY iSKELESiNE EN YAKIN ŞAiR
CEMAL Süreya Haftas� kapsam�nda 13 Ocak Pazar günü Kad�köy Belediyesi Muhtar
Özkaya Halk Kütüphanesi’nde bir de söyle�i düzenlendi. “Cemal Süreya, Kad�köy ve

�iir” konulu söyle�inin konu�u �airin e�i Zuhal Tekkanat ve Cemal Süreya Kültür
Sanat Derne�i Gençlik Yönetimiydi. Cemal Süreya ile birlikte, Kad�köy’de �u an
�airin ad�n� ta��yan sokakta y�llarca birlikte ya�ayan Tekkanat, an�lar�n� anlatt�.
Söyle�ide Cemal Süreya Kültür Sanat Derne�i’nin haz�rlad��� iki belgeselin de

gösterimi yap�ld�. Tekkanat, belgesellerin ard�ndan Cemal Süreya’n�n Kad�köy’de
ya�amaktan ne kadar mutlu oldu�unu anlatarak “Süreya, Kad�köy �skelesi’ne en

yak�n �airim diyerek övünürdü” dedi. Kad�köylüler de söyle�iye yo�un ilgi gösterdi. 

GÖZLERINI ŞIIRE YUMAN 
ŞAIR KADIKÖY’DE ANILDI
GÖZLERINI ŞIIRE YUMAN 
ŞAIR KADIKÖY’DE ANILDI
GÖZLERINI ŞIIRE YUMAN 
ŞAIR KADIKÖY’DE ANILDI
GÖZLERINI ŞIIRE YUMAN 
ŞAIR KADIKÖY’DE ANILDI
GÖZLERINI ŞIIRE YUMAN 
ŞAIR KADIKÖY’DE ANILDI
GÖZLERINI ŞIIRE YUMAN 
ŞAIR KADIKÖY’DE ANILDI
GÖZLERINI ŞIIRE YUMAN 
ŞAIR KADIKÖY’DE ANILDI
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● Gökçe UYGUN

Bel ki siz de in ter net te rast la m�� s� n�z d�r; son
gün le rin po pü ler si te si, im za kam pan ya s�
plat for mu Chan ge.org'da bir im za kam pan -

ya s� ba� la t�l d�. Kam pan ya n�n ad�; “Ka d� köy'de en -
gel li ço cuk la r�n da fay da la na bi le ce �i oyun park la -
r� is ti yo ruz!” Göz te pe Par k� Ak ti vist le ri'nin ba� lat -
t� �� kam pan ya ile ad�n dan da an la �� la ca �� gi bi, Ka -
d� köy Be le di ye si ve �s tan bul Bü yük �e hir Be le di -
ye si’nden il çe de ki park alan la r�n da, en gel siz ve
en gel li ço cuk la r� ay n� aç�k ha va me kâ n�n da bu lu� -
tu ra cak, en gel li ço cuk la r�n da ha yat tan zevk al ma -
la r� n� sa� la ya cak bir “En gel siz Oyun Par k� Pro je -
si” ya rat ma la r� ta lep edi li yor. “Tüm ço cuk lar e�it -
tir, en gel li ço cuk la r�n da oyun oy na ma hak k� var -
d�r!” di yen im za c� lar, “En gel li ço cuk la r� m� z�n aç�k
ha va da yap t�k la r� spor ile ya nak la r� na ge len ren gi
ve yüz le rin de ki se vin ci gör mek, on la r�n ke yif li
gü lü� le ri ni duy mak, oyun oy nar ken c� v�l t� la r� n�
i�it mek is ti yo ruz! Lüt fen se si mi zi du yun, en gel li
ço cuk la r� m� za oyun park la r� n� ve rin!” di yor. Geç -
ti �i miz gün ler de de Ka d� köy böl ge sin de “En gel siz
Oyun Park la r�” ya ra t�l ma s� n� ta lep eden di lek çe,
‘170 say fa da 5561 im za’ ile �s tan bul Bü yük �e hir
Be le di ye si Park ve Bah çe ler Mü dür lü �ü'ne ile til di. 

� KA DI KÖY'DE EN GEL L� LER �Ç�N
ÇA LI� MA LAR BA� LA DI B� LE!

Biz de bu kam pan ya y� du yar duy maz he men
Ka d� köy Be le di ye si’nin il gi li bi rim le ri ni ara d�k.
Ö� ren dik ki ko nuy la il gi li ça l�� ma -
lar, kam pan ya dan
ön ce ba� la m�� bi -
le.... Esa sen, be le -
di ye tüm Ka d� -
köy’ü en gel li le rin
de öz gür ce ya �a ya -
bi le cek le ri �e kil de
ta sar la ma y� he def li -
yor. Bu kap sam da
Plan Pro je, Fen �� le ri
ile Park ve Bah çe le ri
mü dür lük le ri ko or di -
ne li ve or tak ça l�� ma -
lar için de ler. Ekip ler,
Ka d� köy’ün tüm ma -
hal le le ri ni de yim ye -
rin dey se ka r�� ka r�� ge -
zi yor, an ket ler ya p� yor, en gel li ler için so run lu yer -
le ri tes pit edi yor. Ve il çe de ki tüm mev cut ve ye ni
ya p� la cak yol la r�n, kal d� r�m la r�n, park la r�n en gel -
li ler için eri �i le bi lir ha le ge tir mek için pro je ler üre -
ti yor. Bu kap sam da Ka d� köy’de ki 100’ü a� k�n
park ala n� el den ge çi ri le cek. Ye ni ya p� la cak park -

lar da en gel li ler gö ze ti le rek in �a edi le cek. 
� ACI BA DEM’DE

2 EN GEL L� DOS TU PARK
En gel li ço cuk la r�n ya rar la na bi le ce �i oyun

park la r� ko nu su da bu bü tün lük lü ba k�� aç� s� n�n
sa de ce bir bö lü mü nü olu� tu ru yor. En gel li ço cuk la -
r�n da d� �a r� ç� ka bil me le ri, di �er ar ka da� la r� gi bi
ço cuk luk la r� n� öz gür ce ya �a ya bil me le ri için park -
lar da on la ra özel dü zen le me ler ya p�l ma s� plan la n� -
yor.  Ço cuk oyun alan la r� na en gel li ço cuk lar için
de oyun alet le ri yer le� ti ril me si, par ka gi ri� ve ç� -
k�� la r�n ye ti� kin ve ço cuk en gel li le re uy gun ha le
ge ti ril me si bun lar dan bir ka ç�... Ör ne �in önü müz -
de ki ay lar da bu dü zen le me le rin il ki Ör ne �in Ac� -
ba dem’de ki So kul lu ve Ce mal Tü fek çi o� lu park -
la r�n da hayata geçirilecek...
� EN GEL L� LE R� ÖTE K� LE� T�R ME DEN,

KAY NA� TIR MAK...
Ka d� köy Be le di ye si'nin has -

sa si yet gös ter di �i bir nok ta ise
en gel li le ri öte ki le� tir me mek...
Bu ne den le, ha z�r la nan pro je ler -
de en gel li ço cuk ve ye ti� kin le ri,
en ge li ol ma yan di �er in san lar la
ay r�� t� ra cak de �il bir le� ti re cek
bir yak la ��m be nim se ni yor. Ör -
ne �in sa de ce ve sa de ce en gel li
ço cuk la r�n ya rar la na ca �� bir
oyun par k� kur mak he def ler
ara s�n da yer al m� yor. En gel li
ço cuk la r�n, di �er ço cuk lar la
bir lik te, yan ya na oy na ya bi le -
ce �i park lar, ha yal edi li yor..

� EN GEL L� LER �Ç�N
SPOR!

Ka d� köy Be le di ye si, en gel li ço cuk lar ha ri -
cin de, en gel li ol du �u için ev den ç�k ma yan, en ge -
lin den do la y� eve ve içi ne ka pa nan ve bu ne den le
de ki lo so ru nu ya �a yan yurt ta� la r� da unut ma d�. 

En gel li ler için ta sar la nan için fit ness alet le ri de
ye ni dö nem de park la ra yer le� ti ri le cek. Böy le ce
en gel li ler de hem sa� l�k l� ya �a ma �an s� ya ka la ya -
cak lar hem  de sos yal ya �a ma ka t�l m�� ola cak lar.
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Haf ta lık sü re li ye rel ga ze te

YA YIN KU RU LU

Kadriye KASAPOĞLU
Arife ÇALLIOĞLU - Burcu BİTLİS

epi niz bi li yor su nuz, tek kla sik mü zik ka -
nal� ola rak bi li nen TRT Rad yo 3 bir çok
kla sik mü zik prog ram�n� yay�ndan
kald�rm��; kla sik mü zik ca mi as�ndan bü -

yük tep ki gör mü� tü. Hat ta TRT Rad yo 3’ün de
ha yat�ndan en di �e edi li yor du. Ve ri ci le ri azalt�ld�
ve sa ire... Kald�r�lan prog ram lar dan bi ri de Cu ma
gün le ri yay�nla nan Ga ye Ça� la yan’la pi ya nist
Bur çin Bü ke’nin bir lik te sun du �u, se vi len prog -
ram “Mü zik Mut fa��”yd�. Hat ta prog ram�n
yay�ndan kald�r�l�� öy kü sü nü, rad yo yet ki li le ri nin
Ça� la yan’� prog ram dan üç gün ön ce aray�p nas�l
“Sen gel me cu ma gü nü Rad yo ya, hat ta art�k hi -
iççççç gel me prog ram�n kalkt�...” de dik le ri ni bir
yaz�mda siz ler le pay la�m��t�m. Bü tün bu yaz�lar,
tep ki ler el bet te ki her za man ol du �u gi bi so nuç -
suz kald�.

“Bir kap� ka pan�rsa bin kap� aç�l�r” der ler.
�im di lik ‘bin’ ol ma sa da ‘bir’ kap� aç�ld�. 17 Ocak
Per �em be gü nü, ya ni bu yaz� yay�nlan ma dan bir
gün ön ce, ye ni bir kla sik mü zik ka nal�na ka vu� -
tuk: Bo ru san Kla sik. Ka nal FM band�ndan de �il
in ter net üze rin den yay�nlan�yor. www.kar na -
val.com üze rin den yay�n ya pa cak olan ka nal�,
ad�ndan da bel li ol du �u gi bi Bo ru san Hol ding fi -
nan se edi yor. Sa de ce kla sik mü zik ça lan ‘ilk’ özel
rad yo ka nal� ve hat ta �u an da ‘tek’ ol du �u nun da
alt�n� çi ze lim.

Bo ru san Kül tür Sa nat’�n Ge nel Mü dü rü Ah -
met Eren li sü re ci �öy le an lat�yor: “Tür ki ye’de kla -
sik mü zik se ver le re ger çek an lam da hi tap eden
bir rad yo ma le sef yok gi biy di. Biz de bir rad yo
aray���na gir dik. Ön ce ka ra sal yay�n ya pan bir ka -
nal� dü �ün dük. Ama bu çok pa hal� ve zor bir i�
çün kü ye ni fre kans alam�yor su nuz. Ha li haz�rda
ku ru lu bir ka nal� al mak zo run das�n�z. Bu nun üze -
ri ne fik ri ask�ya ald�k.” Der ken Tür ki ye’nin en bü -
yük rad yo grup lar�ndan Spec trum Med ya'n�n
CE O’su Ali Ab hary gi ri yor dev re ye: “Hem Tür ki ye
hem dün ya da cep te le fon lar� ve in ter ne tin
yayg�nla� mas�yla in san lar art�k ka ra sal yay�ndan
çok, di ji tal or tam da rad yo din li yor. Art�k in ter ne te
ba�l� her ci haz la rad yo din le ye bi li yor su nuz. Bu -
ra dan yo la ç�ka rak se kiz ay ön ce ‘Kar na val.com’
plat for mu nu kur duk. Amac�m�z tek bir çat� alt�nda
on li ne ‘zen gin rad yo de ne yi mi’ sun makt�. Türk çe
pop, ret ro, akus tik ve ya banc� mü zik yay�n� ya -
pan 16 ka nal var. An cak mü zik yel pa ze mi zi ge -
ni� let mek is te dik. Bün ye miz de kla sik mü zik ka -
nal� ol mad���ndan Bo ru san’�n kap�s�n� çald�k.” 

So nuç: Bo ru san Kla sik yay�na ba�l�yor.
Bo ru san Kla sik'te ne ler mi var? �ki sa at lik di -

lim ler le Ser han Ba li’nin haz�rlay�p sun du �u ‘An -
dan te ile Ölüm süz Kla sik ler’ ve ‘Mü zik Tak vi mi’;
Fü sun Öz güç; Gü mü� Per de: Kla sik, Kon ser
Saa ti, Bes te ci le ri miz, Yo rum cu lar�m�z, Ge ce Kla -
sik le ri, Haf ta So nun da, Ar ka da��m Mü zik, Kla sik
Tat lar, Kla sik Du rak ve din le yi ci le ri bil gi len di ren
Mü zi kal Man �et ler ve Suf lör. Ga ye Ça� la yan ve
Mü zik Mut fa��'n�n da ye ni yu vas� Bo ru san Kla sik.
Prog ram lar� sa de ce din le mek le ye tin me ye cek
din le di �i niz par çay la il gi li fo to� raf lar� da gö re bi le -
cek, hem ça lan par ça hem de bes te ciy le il gi li bil -
gi le ri oku ya bi le cek, bir son ra ki par çay� gö re bi le -
cek si niz. Baz� prog ram lar�n içe rik le rin de bes te ci -
ler, yo rum cu lar ve mü zik te rim le riy le il gi li k�sa bil -
gi ler de yer ala cak.

Bo ru san Kül tür Sa nat son za man lar da Tür ki -
ye'de ki 'sa nat' et kin lik le ri ni fi nan se et me de, özel -
lik le çok ses li mü zik alan�nda ba�� çe ki yor. Bo ru -
san �s tan bul Fi lar mo ni Or kes tras�, Bo ru san Yayl�
Çalg�lar Dört lü sü, Bo ru san Vir tü öz le ri, Bo ru san
Ço cuk Ko ro su, Mü zik Kü tüp ha ne si, genç mü zis -
yen ler için mü zik bur su, Er tu� & Ko cab�y�k
Yay�nlar�, Art Cen ter/�s tan bul, Bo ru san Mü zik Evi;
�s tan bul 2010 Kül tür Ba� ken ti, �KSV Mü zik Fes ti -
va li ve Efes - Mer mer Sa lon spon sor luk lar�...
Dev le tin sa nat ic ra ku rum lar�n�n üvey ev lat mu -
ame le si gör dü �ü, �u gün ler de yi �i di öl dür hakk�n�
ver: Bo ru san sa natç� ve sa nat se ver le rin mo ral
kay na��!

As l ı  AY HAN

H

‘BORUSAN
KLASİK’

Toplumun dezavantajlı kesimlerine özel hizmet götürmeyi görev edinen
Kadıköy Belediyesi, ilçedeki engelliler için projeler üretmeyi yeni yılda da

sürdürüyor. Bu kapsamda Kadıköy’deki 100’ü a�kın parkı elden geçirecek
olan belediye, mevcut  ve yeni yapılacak parkları engelliler için düzenleyecek.

Özellikle engelli çocukların da ya�ıtları gibi çocukluklarını doyasıya
ya�ayabilmeleri için onlara özel oyun aletleri yerle�tirilecek.

Çocuklara oyun ‘engel’i olmasın diye...Çocuklara oyun ‘engel’i olmasın diye...Çocuklara oyun ‘engel’i olmasın diye...Çocuklara oyun ‘engel’i olmasın diye...Çocuklara oyun ‘engel’i olmasın diye...Çocuklara oyun ‘engel’i olmasın diye...

MO DA PAR KI
Mo da lı la ra so rul du

KATILIMCI demokrasi
gere�i, ilçede yapaca��

projelerde Kad�köylülerin
görü�lerini alan Kad�köy

Belediyesi, Moda Park�'nda
yapaca�� yenileme çal��mas�

öncesi Modal�lara söz
vererek, “Park�n�z� nas�l

istersiniz?” diye sordu. Bu
amaçla 15 Ocak Sal� günü
Moda Deniz Kulübü'nde bir

halk toplant�s�
gerçekle�tirildi. Cafera�a
Mahalle Muhtar� Zeynep

Ayman, Moda Gönüllüleri,
Moda Park�'n� yo�un olarak
kullanan emekli ve çocuklu
anneler olmak üzere çok
say�da Modal�’n�n kat�ld���

toplant�da, Kad�köy
Belediyesi yetkilileri kat�ld�.

Toplant�da Ba�kan
Yard�mc�s�

Mustafa Demircan,
Plan ve Proje

Müdürü �ule Onur,
Fen ��leri Müdürü
Murat Arslan ile

Park ve Bahçeler
Müdürü Güleser

Orhan,
vatanda�lar�n
önerilerini ald�.

Toplant�da önce
Kad�köy

Belediyesi'nin
“Moda Park�

Yenileme Projesi
Tasla��” sunuldu.
Buna göre Moda
Park�'n�n mevcut

kullan�m alanlar� ve
öngörülen/önerilen
de�i�imler �öyle:
� Toplam 3461

metrekarelik
alan�n, 1540’� ye�il
alan, 856's� oyun
alan� ve 52'si de
spor olan� olarak
halen kullan�mda.

Oysa taslakla
birlikte yap�lmas�

planlanan
de�i�ikliklere göre,

park�n Ferit Tek
Sokak’n bir
k�sm�n�n da dahil edilmesiyle toplam

4103 metrekare olmas� hedefleniyor. Ye�il
alanlar 2428, oyun alan� 831 ve spor

alan� da 45 olacak.
� Parktaki oyun alan�, ya� gruplar�na göre

ayr�lacak. Engelli çocuklar�n da

yararlanabilece�i oyun gruplar�
konulacak.

� Kum zemin, alt�na beton
dökülmeden do�al kauçuk

olacak.
� Parkta var olan ve çocuklar�n

yo�un olarak oynad��� kum havuz
geni�letilecek.

� Fahri Korutürk Heykeli’nin
önündeki sert zemin yenilenerek,

resmi törenlere uygun hale
getirilecek.

� Daha çok oturma ve dinlenme
alan� olu�turulacak.

MODALI, PARK GÜVENL�
OLSUN �ST�YOR

Kad�köy Belediyesi’ne böyle bir
toplant� düzenleyerek kendilerine

söz hakk� vermesinden
duyduklar� memnuniyeti dile

getiren Modal�lar da  taleplerini
s�ralad�. Modal�lar, görü�lerini

�öyle dile getirdi;
� Parkta güvenlik

sa�lans�n.
� Engellilerin parka giri�
ve ç�k��lar� kolayla�t�r�ls�n.

� Köpek pislikleri
sorununa çözüm

bulunsun.
� Mevcut a�açlar

korunsun.
� Park�n çevresinde,

çocuklar� koruma amaçl�
çitler olsun.

� Çocuklar için ekolojik
bir ekim/dikim alan�

olsun.
� Çe�me ve wc yap�ls�n.

� Bank say�s� arts�n. 
TASLAK PLAN REV�ZE

ED�LECEK
Bu önerilen ard�ndan

aç�klama yapan Ba�kan
Yard�mc�s� Mustafa

Demircan, sunduklar�
fikirlerin kesinlikle öneri
oldu�unu vurgulayarak,

“Parkta betonla�ma
olmayacak, a�aç

kesilmeyecek. Kum
havuzu özellikle siz

annelerin önemsedi�i bir
�ey, o havuz kesinlikle
korunacak. Sizlerin bu
taleplerinizi  not ald�k.
Hepsini de�erlendirip,

projeyi yeniden haz�rlayaca��z” dedi.
Demircan, “Art�k Moda’da yeni bir

örgütlenmeye gidiyoruz. Kad�köy’de her
bölgenin bir peyzaj mimar� olacak.

Kad�köylüler bir s�k�nt� oldu�unda direkt o
bölgenin sorumlusuna ula�abilecek” dedi.

Moda Parkı için  hem
estetik hem

fonksiyonel de�i�im
içeren taslak proje
hazırlayan Kadıköy
Belediyesi, parkın

asıl kullanıcıları olan
Modalılara söz hakkı
verdi. Sosyal medya

üzerinden
Kadıköylüleri,

toplantıya ça�ırıp
görü�lerini soran

Belediye, düzenledi�i
halk toplantısında da
Modalılara, ‘Parkınızı

Nasıl �stersiniz?’
sorusunu sordu.

��MD� NE OLACAK?
Toplantıdan gelen talepler

do�rultusunda Moda Parkı Planı’na
son de�i�iklikler yapılarak, Park

mahallelinin iste�i do�rultusunda
yeniden düzenlenecek. 

Cemal Tüfekçio�lu Parkı

Sokullu Parkı
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� Acaba �artlar� nas�l ?
� Hijyen ko�ullar�na uyuyorlar m� ?

� �slami �artlara uyuyorlar m� ?
� Kurbanl�klar sa�l�kl� m� ?

BU T�P SORULARA SON…

840 METREKAREL�K B�R ALANDA….
SON S�STEM KES�M BÖLÜMLELR�…

ADAKLIK VE KURBANLIKLARIN BAKIM
BÖLÜMLER�… MÜ�TER� BEKLEME

SALONLARIMIZLA H�ZMET�N�ZDEY�Z…

ADAK - KURBAN
SATIŞ ve KESİM YERİ

ATAŞEHİR BELEDİYE İZİNLİ

S�Z ÇAYINIZI
YUDUMLARKEN…
USTA ELLER S�Z�N
�Ç�N ÇALI�IYOR…

ADRES: Barbaros Mahallesi Sütçüyolu cad. no.35 ATA�EH�R

Tel. 0216 470 58 49 – 470 58 50 -470 58 51
www.kadikoyadakkurban.com / www.atasehiradakkurban.com

� Y�llar�n tecbübeli kasaplar�, 
en hijyen ko�ullarda …

� Bir operatör titizli�i ile …
S�Z�N EMR�N�ZDE…..

�Ç�N�Z RAHAT OLSUN…

● �smail B�ÇER

Ma lat ya’da yok sul bir ai le nin ye di ço cu -
�un dan bi ri ola rak dün ya ya ge len Lüt fi
Ka le li (1939), ya zar l�k ta 50.

y� l� n� kut lu yor. Bu -
gü ne ka dar,
sa y� s�z ara� t�r -
ma-in ce le me,
ro man ve öy kü -
ye im za at m��
olan Ka le li’nin
50 y�l l�k ya z�n sal
ya �an t� s�, “Ber fin
Ya y�n la r�” ta ra f�n -
dan “Ya zar l�k ta
50. Y�l” ad� al t�n da
ka y�t al t� na al�n m��.

Bu an lam l� gö re -
vi ye ri ne ge tir mi�
olan ya y� ne vi, ki ta b�n
ar ka ka pa ��n da, ya za -
r�n mu ha lif kim li �i ne
vur gu ya p� yor: 

“(…) Va tan top rak -
la r� n� sa tan, sa na yi ve
ta r�m sek tö rü nü çö ker -
ten, aç ve yok sul b� rak t� -
�� hal k� te ba ala� t� ran, ge -
ri ci ve �e ri at ç� bir man t�k -
la okul la r� med re se le� ti rip

mol la ye ti� ti ren, kral des pot lu -
�uy la yar g� y� özel le� ti re rek Ata -
türk çü as ker ve si vil ay d�n la r�
suç la y�p yar g� s�z in faz la ce za -
lan d� ran, ba s�n öz gür lü �ü nü
si lip atan, Ata türk ve dev rim -
le ri ni yok eden za lim le re kar -
�� dü �ün ce le ri ni yurt i çi ve

yurt d� ��n da ka t�l d� �� bir çok pa nel de ko -
nu �up aç�k la d�; de �i �ik der gi ve ga ze te ler de ç� kan

5 bin do la y�n da ki ya z� la r�y la da bu des pot la ra kar -
�� Ata türk çü ay d�n la r� bir lik ve be ra ber li �e ça �� ran
Ka le li, bun lar dan yap m�� ol du �u seç ki le ri ni bu ki -
tap ta top la y�p ta ri he bir bel ge ola rak b� rak mak ta -
d�r…”

Gü nü müz ay d�n lan ma s� n�n önem li isim le rin -
den Lüt fi Ka le li, “Ya zar l�k ta 50. Y�l” ad l� ese rin -
de, dün den bu gü ne ya �a d�k la r� n� ve ya z�n ya �a m� -
n� di le ge tir me ye, 1962’de Ma lat ya’da ç� kar m��
ol du �u gün lük si ya si ga ze te “Se bat”� an lat mak la

ba� l� yor:
“Ma lat ya’da 32X47 ebat, 2 say fa ha lin de 9 Ni -

san 1962’de ç� kan Se bat ga ze te mi, 8 ga ze te ara s�n -
da re ka bet ba� la y�n ca bü yü te rek, 2 Ocak 1964 ta -
ri hin de 40X64 ebat, 4 say fa ha lin de ç� kart ma ya
ba� la d�m. Ki mi gün ma ka le min ya n�n da ‘Ta k�-Ta -
k�’ ve ‘Çim dik’ ad l� kö �e ler de ve de ‘Lu’ tak ma
ad la ba� ka ya z� lar la öy kü ler de ya zar ol dum. An -
cak, tüm ga ze te ler za rar et me ye ba� la y�n ca; Va li
Ali R� za Ay dos’un ça� r� s� üze ri ne birara ya ge len 8
ga ze te sa hi bi an la �a rak ‘Bir lik’ ad l� ga ze te yi 1
Ara l�k 1964 ta ri hin de ç� kart ma ya ba� la y�p ken di
ga ze te le ri ni kü çült tü ler. ‘Bir lik’ ga ze te si nin ilk
y�l lar ba s� m� n� ve so rum lu lu �u nu ben üst len dim;
ya z� la r�m bu ra da da ç�k ma ya de vam et ti. (…)”

Son ra s�n da; ezi len le rin se si ol du �u için, Ka le li
hak k�n da so ru� tur ma lar aç� l� yor, yar g� la n� yor, hat -
ta tu tuk la n� yor.

“Ya zar l�k ta 50. Y�l”�n say fa la r�, Lüt fi Ka le -
li’nin çe �it li ga ze te ve der gi ler de ya y�m lan m�� ça -
l�� ma la r� n� içe ri yor. Bun lar ara s�n da po li tik ko nu -
lar ve öy kü ler, Ale vi lik üze ri ne dü �ün ce ler, sos -
yal-inanç sal ör güt ler de ki ça l�� ma lar, an� lar, söy le -
�i ler yer al� yor.

Lüt fi Ka le li, 1993’te Si vas Ma d� mak Ote li’nde
ger çek le �en yan g�n dan (kat li am dan) sa� kur tu lan
ay d�n la r� m�z dan bi ri si ola rak, ül ke miz de ki ge ri ci -
li �e, din is tis mar l� �� na kar �� sa va� m��; sa va� ma ya
de vam edi yor.

“Tür ki ye’yi Ka ran l� �a Sü rük le yen le re As la
�zin Ve ril me me li dir” ba� l�k l� ya z� s�n da, ül ke yi �e -
ri at dev le ti yap mak is te yen le re i�a ret ede rek, bu -
gün le re na s�l ge lin di �i nin al t� n� çi zi yor:

“(…) Köy Ens ti tü le ri’ni ka pa t�p, Ku ran kurs la -
r� aça rak 1950’li y�l lar da ba� la t� lan iha net po li ti ka -
s�, ül ke yi ka ran l� ��n e�i �i ne ge tir mi� tir. 2 Tem muz
1993 Si vas can k� r� m�y la ken di si ni gös te ren ge ri ci
ayak lan ma, ne ya z�k ki ül ke yi yö ne ten le re ders
ver me mi� tir.

Din ad� na si ya set ya pan lar, cen net ha ya liy le
in san av c� l� �� ya p�p te rö rist ye ti� ti ri yor lar. Bu nun
ac� ör nek le ri ni Hiz bul lah ve ben ze ri ör güt le rin ey -
lem le riy le ül ke miz de ya �ar ken, ya k�n kom �u la r� -
m�z da da ben zer le ri ni gör dük hep:  (…)”  

Lüt fi Ka le li’nin an la t�m la r� na, Tür ki ye’nin son
50 y�l l�k si ya sal-top lum sal pa no ra ma s� de mek ye -
rin de ola cak t�r. De �er li ya za r� m� za sa� l�k l� ve
üret ken ni ce y�l lar di ler ken, “Ya zar l�k ta 50. Y�l”
mut la ka okun ma l� di yo rum.

(*) YA ZAR LIK TA 50. YIL
Lüt fi Ka le li 
Ber fin Ya y�n la r� 
Ka s�m 2012/296 say fa

Ay dın lan ma cı bir ya za rın 50. yı lıAy dın lan ma cı bir ya za rın 50. yı lıAy dın lan ma cı bir ya za rın 50. yı lıAy dın lan ma cı bir ya za rın 50. yı lıAy dın lan ma cı bir ya za rın 50. yı lıAy dın lan ma cı bir ya za rın 50. yı lı

● Kadir �NCESU
50. sanat yılını Barı� Manço Kültür
Merkezi’nde kutlayaca�ımız Lütfi
Kaleli’yi evinde ziyaret ettim. Pek
çok konuda uzun uzun söyle�tik.

Berfin Yayınları tarafından
yayınlanan “Yazarlıkta 50. Yıl” adlı

kitabında yazın ya�amını uzun
uzun anlatmı�. Yazılarından

örnekleri de eklemi� çalı�manın
sonuna…

Yakla�ık 20 yıldır Kadıköy’de
ya�ıyor Lütfi Kaleli… Kadıköy sizin
için ne ifade ediyor dedi�imde hiç
dü�ünmeden “Kadıköy benim için

kültürün ba�kenti… Burada
ya�adı�ım için �anslıyım. Ahmet

Miskio�lu’nun her Per�embe
düzenledi�i Türkdili Dergisi

Toplantıları’na da sürekli
katılıyorum. O toplantılarda

kendimi ö�renci gibi
hissediyorum. Mehmet Ba�aran,

Nevzad Odyakmaz, Ahmet
Miskio�lu, Yıldız Tümerdem, Turan

Tan gibi çok güzel insanlarla
tanı�tım Kadıköy’de” dedi… Söz

dönüp dola�ıp 50. sanat yılına
gelince ise, tanıyanların bildi�i o
tane tane konu�masıyla �unları

söyledi: “50 yıl dile kolay… �öyle
bir baktı�ımda, 50 yılda ya�adı�ım
olumlu ve olumsuz bütün olayların

benim için bir kazanç oldu�unu
dü�ünüyorum. Ya�amım bir hayat
okuluydu. Mücadeleyle geçti hep”

Gazete Kadıköy olarak Lütfi
Kaleli’yi kutluyor, nice yeni

yapıtlarla bezenmi� yıllar diliyoruz.

Günümüz aydınlanmasının önemli
isimlerinden Lütfi Kaleli'nin

50. sanat yılı nedeniyle 18 Ocak'ta
Kadıköy'de bir etkinlik

düzenlenecek.

Lütfi Kaleli’nin 50. Sanat yılı
nedeniyle KAR Yazın Sanat Kültür
Dergisi tarafından 18 Ocak Cuma

günü 13.00-16.00 saatleri
arasında Barı� Manço Kültür

Merkezi’nde bir etkinlik
düzenlenecek… Ahmet

Saraço�lu’nun yönetece�i
etkinlikte Arife Kalender, Öner

Ya�cı, Niyazi Ya�ar, Leyla �ahin,
Bedrettin Aykın ve Sabahattin

Yalkın Lütfi Kaleli’yi anlatacak…

‘Yaşamım
bir hayat
okuluydu’
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KADIKÖY Belediyesi,
sosyal belediyecilik anlay���

çerçevesinde hayata
geçirdi�i projelere bir
yenisini daha ekledi.

Fikirtepe E�itim ve Sosyal
Destek Merkezi (ESDEM) ile

Özel Saint Joseph Lisesi i�birli�inde,
evlerinden ç�kamayan ve engelli yurtta�lara

“Evde S�cak Yemek ve Erzak” yard�m�n�n ilki
geçti�imiz 26.12.2012 tarihinde gerçekle�ti.
ESDEM'de 2010'dan beri haftan�n 2 günü

uygulamas� devam eden s�cak yemek da��t�m�
hizmeti ile birlikte yürütülecek bu yeni

uygulama ile evlerinden ç�kamayan yurtta�lara
da hizmet götürülerek, tüm ihtiyaç sahiplerinin

s�cak bir k�� geçirmelerinin sa�lanmas�
amaçlan�yor. Ekonomik aç�dan zay�f, ya�l�,
evinde yeme�ini haz�rlayamayan, engelli,
bak�ma muhtaç ki�ilerin evlerine kadar
götürülen yemekler, ESDEM görevlileri,

Belediye Zab�ta görevlisi ve Özel Saint Joseph
ö�rencileri ile kap� kap� dola��larak ihtiyaç

sahiplerine da��t�l�yor. 
Detay bilgi ve ba�vuru için:

Fikirtepe E�itim ve
Sosyal Destek Merkezi
Özbey Cad. No: 111

Tel.: (0216) 545 96 91- 545 93 50

10 18 - 24 OCAK 2013 HA BER

‹nal AY DI NO⁄ LU

epi miz bir top lu luk için de ya �� yo ruz. Top -
lum sal ya �a m�n ku ral la r� ve bek len ti le ri
var d�r. Bi zim de top lum sal ya �am da ken -
di mi zi be lir le yen bir kim li �i miz ve onu

des tek le yen bir gö rün tü müz ol ma s� ge re kir.
Ge li� tir di �i miz uy gun kim lik ve onu des tek le -
yen gö rün tü müz; top lum için de ba �a r� l� ol ma -
m� za, iyi ve ya kö tü bir yer tut ma m� za ne den
olur. Top lum ku ral la r� na uyum lu ve ya uyum -
suz ya �an t� m�z ise say g�n l� �� m� z�n öl çü sü nü
be lir ler.

Top lum biz den ak tif, et kin, ze ki, bil gi li, ter -
bi ye li, ken di tu tum ve dav ra n�� la r� na ege men,
sö zü özü ne uy gun, hak ka, hu ku ka, ada le te
uy gun bir ya �am bi çi mi ser gi le me mi zi bek ler.
Ço �u muz, ken di miz le, e�i miz le, ço cuk la r� -
m�z la tut ku lu ve iç ten bir ili� ki kur ma dan,
ba� ta ken di mi zi ve en ya k�n la r� m� z� ih mal
ede rek, top lu mun bi zi gör mek is te di �i kim se
ola bil mek için ça ba sarf ede riz. Bu ça bay la
ken di mi zi bir çok �ey den mah rum b� ra k� r�z.

50 ya� ci va r�n da olan bir ha n� me fen di var -
d�. Hiç ev len me mi� ti. Ev le ne me me ne de ni ni
so ran la ra, “K�s met, bir çok ta lep gel di ama bir
tür lü so nuç lan ma d�” der di. Gü zel ve gör kem -
li bir ha n� me fen di olu �u ne de niy le er kek le rin
göz le ri hep üze rin de olur du. Bun dan bü yük
zevk al�r fa kat her f�r sat ta bu il gi ye ra� men
ha la ba ki re ol du �u nu övü ne rek söy ler di. Bir
gün bir ar ka da ��y la ko nu �ur ken çok a� la m��.
“Er kek le rin çok il gi si ni çek ti �im için top lum da
ha fif bir ka d�n gö rün tü sü ser gi le me mek, say -
g�n ve na mus lu bir gö rün tüy le ya �a ya bil mek
ama c�y la hep er kek ler den uzak dur dum. Ben
uzak la� t�k ça on lar da uzak la� t�. Gör dü �ü nüz
gi bi 50 ya �� n� geç tim; Al lah’�n en bü yük lez -
zet le rin den bi ri olan, cin sel lik ten ve bir ka d�n
için en ya k�n ar ka da� ola bi le cek bir e� ten
mah rum kal d�m” de mi�. Gör dü �ü nüz gi bi ha -
n� me fen di, her duy gu nun ve öne mi nin far k�n -
day d� ama top lu mun on dan bek le di �i gö rün -
tü yü ser gi le ye bil mek için duy gu la r� n� bas k� al -
t� na al m�� t�.                     

Ha n� me fen di, ev li lik ve cin sel lik is te �in de
çok iç ten di fa kat top lum bas k� s� ve bel ki de
bir çok ai le vi et ki ve ya ki �i sel ne den ler le en
do �al duy gu la r� n� sak la mak du ru mun da kal -
m�� t�. Oy sa ki bu duy gu lar ge re �i gi bi kul la n�l -
d�k la r�n da bi ze güç, co� ku, ne �e, se vinç ve
mut lu luk ve rir ler. Mut lu bir ev li li �in, bil giy le,
sev giy le ve ruh sal bü tün lük le ula �� lan bir cin -
sel li �in ya �a ma kat k� la r� ne den li bü yük tür bi -
lir mi si niz? Kor ku, öf ke, suç lu luk, ha sis lik,
k�s kanç l�k, �eh vet ve ben ze ri duy gu lar “kö tü”
di ye d�� la na cak �ey ler de �il ler dir. Hep si, he -
pi miz de bu lu nan, bi ze ait par ça lar d�r. Duy gu -
la r� n� z� d�� la mak, sak la mak ve bas t�r mak ye ri -
ne ka bul le ni niz. On la r� fark edip ya �a d� �� n�z
za man hem duy gu la r� n� z� ta n�r, hem de de ne -
ti mi niz al t� na al m�� olur su nuz. E�er esi ri olun -
maz sa kor ku, çok iyi bir uya ran d�r. Öf ke, in -
sa n� ey le me yö nel tir, gi ri �i mi h�z lan d� r�r. Suç -
lu luk, ey lem le ri miz üze rin de dü �ün me ve mu -
ha se be yap ma ola na �� ve rir. Ha sis lik, den ge -
li olur sa tu tum lu luk ve sa de lik gi bi yü ce duy -
gu la ra ula� t� r�r. K�s kanç l�k, ba �a r� h�r s� n� ar t� -
r�r.

Duy gu la r� m�z ve dü �ün ce le ri miz ne iyi dir,
ne de kö tü dür. On la ra ve ri len s� fat lar bi zim
tu tu mu muz dan ve yar g� la r� m�z dan kay nak la -
n�r. E�er on la r� bi linç li bir �e kil de ya �ar sak,
bi ze ver dik le ri ipuç la r�n dan ve uya r� lar dan ya -
rar la n�r, da ha den ge li ve ve rim li bir ha yat sü -
re riz. Böy le ce ol du �u muz gi bi var ola bil mek,
ya ni ken di miz ola bil mek için da ha bü yük güç
ve ener ji bu lu ruz. Duy gu la r� m� z� ba ��m l� s� ol -
ma dan ya p� c� bir bi çim de d� �a vur duk ça, ya -
�a m� m� z� zen gin le� ti ri riz.

Bir sa bah Rah met li A�a be yim ofi se ge lip
hem or ta �� hem ya k�n ar ka da �� olan Saf fet
Bey’e, “Saf fet uzun sü re den be ri dü �ü nü yo -
rum; ar t�k kim se yi k�s kan ma ya ca ��m” de mi�.
Saf fet Bey ise hay ret ler için de, “Ya pa bi lir mi -
sin �s met?” di ye sor mu�. �m ren mek ve k�s -
kan mak in sa na öz gü duy gu lar d�r. Saf fet
Bey’in söy le di �i gi bi on lar dan kur tul mak da
ola s� de �il dir. Ama im ren me ve k�s kan ma
duy gu la r� n�n ya n� na tak dir duy gu su nu da ek -
le ye rek hem ken di miz de, hem çev re miz de
hem de k�s kan d� �� m�z ve im ren di �i miz kim se -
de ha ri ka lar ya ra ta bi li riz. Za rar, k�s kan d� �� m�z
ki �i yi ete �in den çe kip, çel me tak t� �� m�z, yo lu -
nu kes ti �i miz, aley hin de de di ko du yap t� �� m�z
za man or ta ya ç� kar.

�çi miz de ki kav ga la r�, yar g� la r� bi ti rip ken di -
miz le ba r� �a ula� ma dan hu zu ra ve mut lu lu �a
da ula �a ma y�z. Hu zu run, se vin cin yo lu, ken -
di mi zi bü tü nüy le, her �e yi miz le bir lik te ka bul -
len mek ten ve sev mek ten ba� lar. Oy sa ki biz -
de sü rek li ken di mi zi yar g� la ma al�� kan l� �� var -
d�r. Ge ce le ri miz, gün düz le ri miz ken di mi zi
yar g� la mak la ge çer. Her duy gu mu zu, dav ra -
n� �� m� z� ka fa m�z da atar, tu tar, ken di mah ke -
me miz önü ne ç� ka r� r�z. Bir yan dan sav c�, di -
�er yan dan yar g�ç olu ruz. Ac� ma s�z bi çim de
yar g� lar, en a��r hü küm le ri ve ri riz. Ama ne ac� -
d�r ki, on lar hak k�n da ver di �i miz her hü küm -
den ve ya k�� t�r d� �� m�z her s� fat tan ön ce lik le
biz ac� çe ker, utanç ve suç lu luk du ya r�z. Çün -
kü duy gu bi zim, dav ra n�� bi zim, dü �ün ce bi -
zim dir.

Ruh sal ge li �im, ba r� �� ve bir li �i içi miz de
his set mek; ruh, zi hin, be den bü tün lü �ü için de
ken di ben li �i miz le ba� ku ra bil mek tir. Bas t�r -
d� �� m�z ve ya ka bul len me di �i miz her duy gu -
muz la ken di bü tün lü �ü mü zü yi ti rir, can l� l� �� -
m� z� ve co� ku mu zu kay be de riz. Oy sa ki her
duy gu mu zu gü ven li, ya p� c� ve ve rim li bir bi -
çim de ya �at ma, ya �a m� m� za yan s�t ma ve
duy gu la r� m� z�n zen gin li �i için de ya �a ma ola -
na �� m�z var d�r.

H

ÖN CE SEV Gİ �
BASTIRMAK

KAFADDER’in özel
ziyaretçileri vardı
FAKiR ve Yardıma Muhtaç
Ailelere Destek Derne�i’nin

(KAFADDER) geçti�imiz hafta
özel ziyaretçileri vardı. Kadıköy

Kaymakamı Birol Kurubal ile e�i,
Kadıköy Milli E�itim Müdürü

Fer�at Ayar, Kadıköy Mal
Müdürü Raci Koço�lu ve �lçe

Tarım ve Hayvancılık Müdürü
Ebru Kocatürk, Derne�e yeni yıl

ziyareti yaptılar.
Konuklara ziyaret için te�ekkür
eden Dernek Ba�kanı Türkan

Bozkurt, yeni yılda da
çalı�malarının aralıksız

sürece�ini söyledi. 

KADIKÖY Belediyesi
bünyesinde faaliyet

gösteren Harika Türk
Sanat Müzi�i
Toplulu�u,

korolar içinde
bir ilki

gerçekle�tirerek,
Atatürk’ü Anma
Günü’nde özel

bir konser verdi.
Atatürk’ün
ebediyete

intikalinin 74.
yıldönümündeki anma

törenleri kapsamında Barı�
Manço Kültür Merkezi’nde
verilen “Atatürk’ü Anma ve

Saygı Gecesi
Konseri’ne ilgi

büyüktü.
Koro, tüm

Kadıköylülerin
davetli oldu�u

bir sonraki
konserini,

5 �ubat Salı günü
saat 20.00’de

Evlendirme Dairesi’nde
verecek.

Harika Sanat Müziği Korosu
çalışmalarını sürdürüyor

● Nusret KARACA
ÜLKEMiZDE 1999 y�l�nda

ya�anan ac�lar� hepimiz
hat�rl�yoruz. Yaralar� ancak

sar�l�yor. Binalar� güçlendirme
çal��malar�, dönü�üm projeleri ve

e�itim kurumlar�ndaki
bilgilendirme çal��malar� h�zla

sürdürülüyor. Kad�köy ilçesinde
de bu konularda çal��malar

yap�l�yor. Özellikle sivil toplum
kurulu�lar� ile okullar deprem
tatbikatlar�n� belli aral�klarla

sürdürüyor. Moda’daki �stanbul

Kad�köy Lisesi’nde de sivil
savunma kulübünün

öncülü�ünde bir tatbikat
gerçekle�tirildi. Ö�renciler,

ö�retmenler ve okul çal��anlar�n�n
kat�ld��� tatbikat, planl� ve düzenli

bir �ekilde gerçekle�tirildi.
Okul yöneticileri, ö�rencilerin

afete haz�rl�k konusunda
bilinçlendirilmeleri için bu tür

çal��malar�n y�l boyunca devam
edece�ini belirttiler ve tatbikat

sonunda ö�rencileri
bilgilendirdiler.

Kad�köy Lisesi’nde
DEPREM TATBiKATI

Zirve E�itim Akademisi & Marmara Üniversitesi
Sürekli E�itim Merkezi (MÜSEM) i�birli�inde,

ö�retmen adayları için KPSS alan sınavına hazırlık
kursu açıyor. 2013 yılında ilk defa gerçekle�ecek

KPSS alan sınavına yönelik olarak E�itim Fakültesi
son sınıf ve mezun olan ö�rencilere yönelik

13 Temmuz 2013 tarihinde 15 alanda gerçekle�ecek
KPSS sınavına yönelik hazırlık kursu açılacak.

Marmara Üniversitesi kampüsünde gerçekle�ecek
e�itimler, Marmara Üniversitesi ö�retim elemanları

tarafından verilecek. Hazırlık Kursu’na
son kayıt tarihi, 20 �ubat 2013.

Bilgi için: www.zirveegitim.com.tr

Öğretmenler için KPSS kursu başlıyor

Kadıköy Belediyesi,
evlerinden çıkamayan
hasta, ya�lı ve engelli

Kadıköylülerin evine sıcak
yemek götürüyor!

EVLERE SICAK YEMEK!EVLERE SICAK YEMEK!EVLERE SICAK YEMEK!EVLERE SICAK YEMEK!EVLERE SICAK YEMEK!EVLERE SICAK YEMEK!
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● Sem ra ÇE LE B�

Ka d� köy Be le di ye si Cad de bos tan Kül tür
Mer ke zi, Ka d� köy nü fu su na ka y�t l� bü -
yük �a ir Nâ z�m Hik met’i bu y�l da do -

�um gü nün de unut ma d�. 15 Ocak 1902 do �um lu
us ta n�n 111. ya� gü nü, 12 Ocak Cu mar te si gü nü,
bir pa nel ve bel ge sel gös te ri miy le kut lan d�. Et -
kin lik le e� za man l� ola rak Ya p� Kre di Kül tür Sa -
nat Mer ke zi i� bir li �iy le “Sa nat ç� la r�n Na z�m’�”
ad l� bir ser gi aç�l d�. 

Mo de ra tör lü �ü nü �a ir-ya zar Ata ol
Beh ra mo� lu’nun yap t� ��
söy le �i ye, ga ze te -
ci-ya zar Or -
han Ka ra ve li,
ga ze te ci-ya zar
Re fik Er du ran,
sa nat ç� ve Nâ -
z�m Hik met
Kül tür Sa nat
Vak f� Ba� ka n�
Rut kay Aziz ka t�l -
d�. Aç� l�� ko nu� ma -
s� n� ya pan Beh ra -
mo� lu, 111 ya ��n da -
ki Nâ z�m Hik met’in
ve fa t� n�n ar d�n dan 50
y�l geç ti �i ni be lir te rek
bun ca y�l ya �a yan ve
ölü mün den son ra ya r�m yüz y�l geç me si ne ra� -
men unu tul ma yan çok az sa nat ç� ol du �u na dik -
kat çek ti. 

Ölüm ve Nâ z�m Hik met ko nu su üze ri ne çok
dü �ün dü �ü nü söy le yen Ata ol Beh ra mo� lu, us ta -
n�n �i ir le rin de i� le di �i ölüm kav ra m� üze rin de

dur du. “Bir �ai ri an la mak is ti yor sak onu çok çe -
�it li yön ler den ara� t�r mak la z�m” di ye Beh ra -
mo� lu sö zü, Rut kay Aziz’e b� rak t�. 
� ‘YURT TA� LIK HAK KI ALIN DI K�M SE

HE D� YE ET ME D�’
Nâ z�m Hik met Kül tür ve Sa nat Vak f� ad� na

ko nu �an ve se lam la r� n� ge tir di �i ni söy le yen
vak f�n ba� ka n� ve sa nat ç� Rut kay Aziz ise yap -

t�k la r� ça l�� ma lar hak k�n -
da bil gi ver di. Y�l lar ca
ve ri len de mok ra si mü -
ca de le si nin so nu cun da
Nâ z�m Hik met’in
yurt ta� l�k hak k� n�n
ge ri ve ril di �i ni be -
lir ten Rut kay Aziz,
“Dev rim ci ve de -
mok rat la r�n mü ca -
de le si nin so nu cu -
dur. Bu nu kim se
Nâ z�m’a he di ye
et me mi� tir. Bu
ke sin lik le bir

ia de-i iti bar de -
�il, yurt ta� l�k hak k� n�n

ge ri al�n ma s� d�r” de di. 
Rut kay Aziz, us ta n�n do �um gü nü olan 15

Ocak Sa l� gü nü sa at 11.00’de Ta rab ya’dan de ni -
ze ka ran fil ler b� ra ka rak “�yi ki do� dun Nâ z�m”
di ye cek le ri ni de be lirt ti ve sa lon da ki le ri bu et -
kin li �e de da vet et ti. 

� ‘KU VAYI M�L L� YE DES TA NI NIN 
40 B�N D� ZE S� KA YIP’

Ga ze te ci ya zar Or han Ka ra ve li ise 1960’ta
Va tan Ga ze te si’nde mu ha bir lik ya par ken bir he -
yet le Mos ko va’ya git ti �i ni ve Nâ z�m Hik met’le

ta n�� ma �an s� n� ya ka la d� �� n� be lir te rek ba� la d� ��
ko nu� ma s� n� �öy le sür dür dü: “Her in sa n�n ya �a -
m�n da y�l d� z� n�n par la d� �� bir an var d�r, be -
nim için o an Nâ z�m’la ta n�� t� ��m
an d�. He yet, Tür kî
cum hu ri yet le re gi de -
rek ge zi ye de vam et -
ti �i hal de ben Mos ko -
va’da kal d�m ve bu bü -
yük us tay la bir haf ta
ge çir dim. Her ko nu� tu -
�u muz ko nu yu not al -
d�m. Sa n� r�m o da, bu bil -
gi le rin ge le ce �e kal ma s� n�
dü �ü ne rek be nim le ar ka -
da� l�k et mi� ti.” 

Ka ra ve li, Nâ z�m Hik met
ile il gi li iki ko nunun çö zü le -
me di �i için ken di si ni çok üz -
dü �ü nü söy le di. Bun lar dan bi -
ri nin, Ku vay-� Mil li ye Des ta -
n�’n�n 17 bin de �il 60 bin di ze -
den olu� tu �u hal de ka y�p 40 bin
di ze nin hâ lâ bu lu na ma ma s� ol du -
�u nu be lir ten Ka ra ve li, “Nâ z�m
ba na bu di ze le ri Pe ri de Ce lal ve Ali
Na ci Ka ra can’a tes lim et ti �i ni an cak on la r�n
kor ka rak bu ka ��t la r� yak t�k la r� n� söy le di. Pe -
ri de Ce lal ise elin de çok da ha az di -
ze ol du �u nu id di a et ti.
Üzün tüm; bu
di ze le rin pe �i -
ne kim se nin
dü� me me si.”

Or han Ka ra -
ve li, ikin ci nok -
ta n�n ise Nâ z�m
Hik met’in kab ri -
nin ha len dön me yi
çok is te di �i Ana do -
lu’ya ge ti ril me mi�
ol du �u na dik kat çek ti; “Biz mil let ola rak Nâ -
z�m’�n kab ri ni ko ru ya ma ya cak sak ya z�k lar ol -
sun bi ze” de di. 

� ‘NÂ ZIM �Ç�N  EN AZ KULLANILAN
SI FAT: �Y� �N SAN’

Nâ z�m Hik met’le bir lik te en çok va kit ge çi -
ren, hat ta onu yurt d� �� na ka ç� ran ki �i olan ga ze -

te ci ya zar Re fik Er du ran ise Nâ z�m’�n ki �i li �i
üze rin de dur du. �ai rin, ba ba bir, an ne
ay r� k�z kar de �i Mel da ile ev li olan Er -
du ran, us tay la ha yat la r� n�n ke si� me si -
nin ta ma men bir te sa düf ol du �u nu
söy le di. Nâ z�m için en az kul la n� lan
s� fat la r�n “iyi” ve “ger çek” ol du �u -
nu be lir ten Er du ran: “Önem siz gö -
zü ke bi lir ama dün ya n�n ze hir len di -
�i bir sü reç te ‘iyi in san’ ol mak
çok önem li ben ce. Hiç ego su
yok tu, kim se yi kü çüm se mez di.
Kav ga ada m�y d� ama ki �i sel de -
�il inan d� �� �ey ler için dö vü -
�ür dü. As la sah te bi ri ol ma d�.
Pa ra n�n ‘sahtesi’ol du �u gi bi
in sa n�n da‘sahtesi’ olur ama
o ger çek bir in san d�. Nâ z�m
�i ir yaz ma say d� da bü yük
in san olur du” de di. 

� RUT KAY AZ�Z:
‘ME ZA RI NIN TÜR K� -

YE’YE GE T� R�L ME S� NE
KAR �I YIZ’

Söy le �i nin so nun da ye ni den söz alan Rut kay
Aziz, Or han Ka ra ve li’ye
ce vap ver di. Aziz Va k�f
ola rak ka y�p di ze le rin
pe �in de ol duk la r� n� be -
lir te rek Nâ z�m Hik -
met’in kab ri nin Tür ki -
ye’ye ge ti ril me siy le
il gi li �un la r� söy le di:
“Bi zim va k�f ola rak
bu na yet ki miz yok
ama yi ne de kab rin

Tür ki ye’ye ge ti ril me si ne
kar �� y�z. Çün kü iyi ko ru na bi le ce �i ni

dü �ün mü yo ruz. Nâ z�m, Mos ko va’da sa nat ç� la -
r�n ya zar la r�n me zar la r� n�n bu lun du �u çok gü zel
bir me zar l�k ta ya t� yor. Zin cir li ku yu Me zar l� -
��’nda us ta m�z Ru hi Su’nun me za r� n�n kur �un -
lan d� �� n� ha t�r lat mak is te rim.”

Ka d� köy Be le di ye Ba� kan Yar d�m c� s� Hu lu -
si Özo cak ve CHP �s tan bul mil let ve ki li Ka dir
Gök men Ö�üt’ün de ka t�l d� �� söy le �i nin ar d�n -
dan Can Dün dar’�n 110 da ki ka l�k Nâ z�m Hik -
met bel ge se li nin gös te ri mi ya p�l d�. 
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Nâzım Hikmet’in 111.
Do�um günü Kadıköy

Belediyesi Caddebostan
Kültür Merkezi’nde

düzenlenen bir etkinlikle
kutlandı. Söyle�ide

konu�an �airin damadı
Refik Erduran, Nâzım

Hikmet’in hep ‘kavga ve
sevda adamı’ olarak öne

çıktı�ını, oysa aynı
zamanda ‘iyi ve gerçek

bir insan’ oldu�unu
vurguladı. 

Yap� Kredi Kültür Sanat
Yay�nc�l�k ve Kad�köy

Belediyesi Caddebostan
Kültür Merkezi i�birli�iyle
haz�rlanan “Nâz�m 111

Ya��nda - Nâz�m’�n Sanat�,
Sanatç�lar�n Nâz�m’�” ba�l�kl�

sergi de do�umgünü
etkinlikleri kapsam�nda

aç�ld�. 7 �ubat’a kadar aç�k
kalacak olan sergi, Kad�köy

Belediyesi Caddebostan
Kültür Merkezi Sanat

Galerisi (CKM)’de ziyaret
edilebilir.

Sergide Nâz�m
Hikmet’in sanatç� ki�ili�i ve eserleriyle

sanatç�lar�n Nâz�m’a bak��� irdeleniyor. Sergide
ayr�ca Nâz�m Hikmet’in az bilinen ressam

yönüne ve sanat dünyas�nda �iirleriyle oldu�u
kadar, resimleriyle de yeri oldu�una 

vurgu yap�l�yor.
�brahim Balaban, Ömer Uluç, Mehmet

Güleryüz, Tankut Öktem, Mehmet Aksoy Yalç�n
Karaya��z ve Memet Güreli’nin de aralar�nda

bulundu�u 36 sanatç�n�n resim ve heykellerinin
yer ald��� serginin Yap� Kredi Yay�nlar� taraf�ndan

haz�rlanan katalogundaki yaz�s�nda Turgay
Fi�ekçi, Nâz�m Hikmet’in resim sanat�na

yak�nl���n�n kökeninde annesi Celile Han�m’�

izleyerek büyümü�
olmas�n�n yatt���n�

belirtiyor.
Fi�ekçi yine

sergi katalogundaki
yaz�s�ndan Che
Guevara’n�n 6

Temmuz 1958’de
Meksika’da
hapisteyken

annesine yazd���
mektupta
“�imdiden

ölümümü bir
ba�ar�s�zl�k olarak

görmüyorum. Hatta
Naz�m’�n da dedi�i gibi ‘Yaln�z yar�m kalm�� bir
�ark�n�n ac�s�n� topra�a götürece�im’” sözleriyle

Naz�m’dan al�nt� yapt���n� ö�reniyoruz.
Günümüzün önemli heykel sanatç�lar�ndan

Mehmet Aksoy’un Nâz�m Hikmet’i konu edindi�i
heykelleri de bu sergide bulunan eserler aras�nda

yer al�yor.

CHE’DEN ANNESİNE NÂZIM’LI MEKTUP

‘NÂZIM H�KMET �Y� VE
GERÇEK B�R �NSANDI!’
‘NÂZIM H�KMET �Y� VE
GERÇEK B�R �NSANDI!’
‘NÂZIM H�KMET �Y� VE
GERÇEK B�R �NSANDI!’
‘NÂZIM H�KMET �Y� VE
GERÇEK B�R �NSANDI!’
‘NÂZIM H�KMET �Y� VE
GERÇEK B�R �NSANDI!’
‘NÂZIM H�KMET �Y� VE
GERÇEK B�R �NSANDI!’
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Ka d� köy �l çe Sa� l�k Mü dü rü Dr. Mus -
ta fa Öz de mir, man tar ze hir len me si ne
kar �� va tan da� la r� uya ra rak, bu ko nu -

da al� na cak ön lem le ri an lat t�. 
1- Man tar ze hir len me si na s�l olu �ur?:

Do �al alan lar da ye ti �en ve ya p� s�n da ze -
hir li mad de bu lu nan �ap ka l� man tar la r�n ta -
ze, ku ru tul mu� ve ya kon ser ve ola rak çi� ve -
ya pi �i ri le rek yen me si so nu cun da ge li �en ve
ölüm le de so nuç la na bi len cid di bir ze hir len -
me dir. Man tar ze hir len me le ri, özel lik le ilk -
ba har ve son ba har ay la r�n da ya ��� la r�n bol
ol du �u mev sim ler de gö rü lür. Ül ke miz de
do �al alan lar da ye ti �en ze hir li man tar la r�n
da bu lun du �u unu tul ma ma l� d�r.
2- Man tar ze hir len me si nin be lir ti le ri ne -
ler dir?:

Ze hir len me be lir ti le ri man tar da bu lu nan
zeh rin ni te li �i ne gö re de �i �ir. Be lir ti ler, ba z�
man tar tür le ri nin yen me si ni ta ki ben 2 sa at
son ra, ba z� man tar tür le ri nin yen me si ni mü -
te aki ben de 6 sa at son ra or ta ya ç� ka bi lir.
Man ta r�n yen me si ni ta ki ben 2 sa at gi bi k� sa
bir sü re de ze hir len me be lir ti le ri ne se bep
olan man tar la r�n yen me si du ru mun da:
� Ser sem lik,
� Uy ku ya me yil,
� Tan si yon dü �ük lü �ü,
� Bu la n�k gör me,
� Yüz ve bo yun da k� zar ma,
� Na b�z da ar t��,
� A��z da me tal ta d�,
� Bu lan t� ve kus ma ile
� Ter le me gö rü le bi lir.

Man tar da bu lu nan ze hir li
mad de nin özel li �i ne gö re, yen -
dik ten 6 sa at son ra ge li �e bi len
ze hir len me be lir ti le ri ise:

Bu lan t�, kus ma, is hal, ate�, na b�z ar t� ��,
kann a� r� s�, da ha son ra ka ra ci �er ve böb rek
bo zuk luk la r� ile bu or gan la r�n bo zuk luk la r� -

na ba� l� be lir ti ler �ek lin de dir.
So nuç ta ko ma ve ölüm de söz
ko nu su ola bil mek te dir.
3- Man tar ze hir len me si na s�l
te� his edi lir?:

Has ta n�n man tar ye me hi kâ -
ye si ile ze hir len me bul gu la r� bir -
lik te de �er len di ri le rek man tar
ze hir len me si olup ol ma d� �� na
ka rar ve ril me ye ça l� �� l�r. Ye nen
man ta r�n uz man ki �i ler ce in ce -
len me si de ze hir len me nin te� hi -
sin de yar d�m c� ol mak ta d�r. An -
cak, bu ko nu da ya p� la cak en do� ru ha re ket,
man tar yi yen bir ki �i de yu ka r� da ve ri len be -
lir ti le rin gö rül me si hâ lin de en ya k�n sa� l�k
ku ru lu �u na ba� vu rul ma s� d�r.
4- Man tar ze hir len me si nin te da vi si var
m� d�r?:

Ze hir len me ler ko nu sun da “114” nu ma -
ra l� Ulu sal Ze hir Da n�� ma Mer ke zin den bil -
gi al� na bi lir. Man tar ze hir len me le ri nin te da -
vi si ge nel ola rak mey da na ge len ze hir len me
bul gu la r� na yö ne lik tir. An cak, man tar ze hir -

len me le ri nin te da vi si ne
yar d�m c� ol ma s� ba k� m�n -
dan, Acil Sa� l�k H�z met -
le ri Ge nel Mü dür lü -
�ü'nde (UZEM - Ulu sal
Ze hir Da n�� ma Mer ke -
zi) te min edi le cek bir
an ti dot (pan ze hir) bu -
lun mak ta d�r.

5- Man tar ze hir -
len me le rin den na s�l
ko ru nul ma l� d�r?:

Ze hir len me le rin önem li
bir k�s m� esa s�n da çok ba sit ön lem ler le en -
gel le ne bi le cek ni te lik te dir. Bu çer çe ve de,
man tar ze hir len me le ri de çok ba sit bir �e kil -
de ön le ne bi le cek bir ze hir len me ti pi dir. Ze -

hir len me nin en gel len me sin de ki tek
ça re de do �al alan lar da ye ti �en man -
tar la r�n ke sin lik le yen me me si; bu nun
ye ri ne kül tür man ta r� n�n ter cih edil -
me si dir.
6- Kül tür man tar la r� ze hir ler mi?:

Kül tür man tar la r� bün ye le rin de
ze hir li mad de le ri bu lun dur ma d� ��n -
dan bir ze hir len me gö rül me si müm -
kün de �il dir. An cak, bu man tar la r�n
ye ti� ti �i or tam iti ba r�y la, ba z� mik ro -
or ga niz ma lar man tar la r�n üze rin de
bu lu na bi lir. Bu mik ro or ga niz may la

bu la ��k man tar la r�n çi� ola rak yen me si so -
nu cun da çok ha fif mi de ve ba ��r sak �i kâ yet -
le ri nin ge li �e bi le ce �i de unu tul ma ma l� d�r.
Bun la ra ila ve ten, man tar al�r ken am ba laj l�
olan lar ter cih edil me li; ay r� ca, am ba laj da tü -
ke ti ci yi bil gi len dir me ye yö ne lik ba z� bil gi le -
rin yer al d� �� eti ket le rin olup ol ma d� �� na da
dik kat edil me li dir.

7- Man tar lar la il gi li do� ru ol du �u dü -
�ü nü len nok ta lar ne ler dir?:

Man tar lar la il gi li ola rak halk ara s�n da,
a�a �� da ki be lir til di �i bi çim de il mî de �e ri ol -
ma yan yay g�n ina n�� lar da var d�r.
� Yo �urt la ye nen man tar ze hir le mez.
� Pi �i ri len man tar da ze hir yok olur.
� Sir ke li ve tuz lu su da kay nat mak la man ta -
r�n zeh ri al� n�r.
� Ku ru tul mu� man ta r�n yen me siy le ze hir -
len me ol maz.
� Ça y�r lar da ye ti �en man tar lar ze hir li de �il -
dir.
� Man tar ko pa r�l d� ��n da ren gi de �i� mez se
man tar ze hir siz dir; man ta r�n iç k�s m� ma vi -
le �ir se bu man tar ze hir li dir.
� A�aç lar da ki man tar lar ze hir siz dir.
� Ze hir li man tar gü mü� ka ��k la pi �i ri lir se
ka ��k ka ra r�r.
� Sal yan goz lar ze hir li man tar la r� ye mez ler.
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ÇOCUKLARA di� f�rçalama
al��kanl���n�n kazand�r�lmas� gerekir.
Çünkü çocuklar�n di�leri yeti�kinlere

göre daha çabuk çürür. 
Bunun en önemli etkeni fazlaca

tüketilen �eker ve cips gibi
g�dalard�r. Di� f�rçalama

al��kanl���n�n oturtulmas� için erken
ya�larda di�ler f�rçalanmaya

ba�lanmal�d�r. Çocuklarda ilk di�ler
6-8 ay aras�nda ç�kmaya ba�lar ve

bu dönemden itibaren di�ler
f�rçalanmaya ba�lanmal�d�r. Bu

dönemde sabah ve gece
beslenmeleri sonras� temiz nemli bir
tülbent veya gazl� bezle di�lerin üzeri

silinmelidir. Ebeveynler bu
dönemlerde bu i�lemleri yaparken

zorlanabilir ya da gereksiz
bulabilirler. 

Asl�nda di� çürü�üne neden olan
mikroorganizmalar ilk di�lerin ç�kmas� ile birlikte
a�za yerle�ir. Bu nedenle bu i�lemlerin her gün

rutin olarak uygulanmas� gerekmektedir. Di� f�rças�
kullan�m�na az� di�lerinin (1,5-3 ya�) ç�kmas� ile

ba�lanmal�d�r. 3 ya��ndan sonra ise okula ba�lama
ça��na kadar di� f�rçalama aile kontrolünde

yap�lmal�d�r. Çocuklar�n motor fonksiyonlar� çok
geli�medi�i için do�ru ve yeterli f�rçalama

yapamayabilirler. Özellikle yemek art�klar�n�n en çok
birikti�i bölgeler olan arka bölgeleri iyi

f�rçalayamad�klar� için çürüme bu
bölgelerde daha çabuk olur. Bu

nedenle çocuk di�lerini f�rçalarken,
aile de yard�mc� olmal�d�r.

� D�� FIRÇASI SEÇ�M� ve
MACUN KULLANIMI

Çocuklar için di� f�rças� seçimi
yap�l�rken a��z ve di� yap�s�na uygun
yani küçük ba�l� ve yumu�ak olanlar
tercih edilmelidir. Di� f�rças�n�n sert
olmas� çocu�un di� etlerine zarar

verebilir. Macun olarak flor içerikli di�
macunlar�n� tercih etmeliyiz. Yaln�z 3

ya��na kadar f�rçalama macunsuz
yap�lmal�d�r. Bunun nedeni ise
çocu�un macunu yutabilecek

olmas�d�r. Günde 2 kez 3’er dakikal�k
periyotlar halinde di�ler

f�rçalanmal�d�r. Di� f�rças� hijyen
aç�s�ndan 3-6 ay aras�nda

de�i�tirilmelidir. Süt di�lerindeki
çürükler di�lerin de�i�ece�i dü�ünülerek

önemsenmeyebilir. Ancak bu do�ru de�ildir. Süt
az�lar�n çürümesi sonucu çi�neme s�ras�nda a�r�lar,

di� �i�mesi, a�r�l� apseye dönü�ebilirler. Erken
kaybedilen süt di�leri daimi di�lerin gömülü

kalmas�na veya di�lerde çarp�kl��a yol açabilirler.
Bu tip sonuçlarla kar��la�mamak için çocuklarda

di� f�rçalama al��kanl���n�n yerle�mesi ve çocuklar�n
y�lda iki defa düzenli olarak di� hekimi kontrolünden

geçmesi gerekmektedir.
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Dt. Emel AKKERMAN
(Kadıköy Belediyesi

Çocuk A�ız Di� Sa�lı�ı
Merkezi)

Dr. Mustafa
ÖZDEM�R

DiŞ FIRÇALAMA VE ÖNEMi

Mantar zehirlenmelerine dikkat!

ÇOCUK DiŞ SAĞLIĞI MERKEZi’NE PLAKET
LEMAN Kaya ve Kaptan Hasanpa�a �lkokulu yöneticileri, Kad�köy Belediyesi Çocuk A��z-Di� Sa�l��� Merkezi’ne  te�ekkür
plaketi verdi. Leman Kaya �lkolu Müdürü Yücel Y�ld�r�m ile  Kaptan Hasan Pa�a �lkokul Müdürü Ömür Akarsu, Merkezden

ald�klar� hizimetlerden dolay� Kad�köy Belediye Ba�kan� Selami Öztürk’e te�ekkür plaketini takdim ettiler. 

Davran�� sorunlar� ile mücadele
Ka d� köy Be le di ye si Dum lu p� nar

Sa� l�k Po lik li ni �i’nde Ço cuk Ko -
ru yu cu Ruh Sa� l� �� Po lik li ni �i'nin

se mi ner prog ra m� da hi lin de ki an ne-ba ba
e�i tim se mi ner le rin den “Dav ra n�� prob -
lem le ri ile ba �a ç�k ma” ko nu lu se mi ner
düzenlendi. Psi ko log Ser pil Tan ki'nin
ver di �i se mi ner de, dav ra n�� prob lem le ri -
nin, ço cu �un iç ça t�� ma la r� n� dav ra n�� la -
r� na ak tar ma s� so nu cu or ta ya ç�k t� �� na ve
çev re ye uyu mu nun bo zul du �u na dik kat
çe kil di. Tan ki dav ra n�� so run la r� n�n ne -
den le ri nin; “ye ter li za man ay r�l ma d� ��n da
dik ka ti çek mek, a�� r� oto ri ter tu tu ma kar -
�� ebe veyn le re kar �� güç ka zan mak, a�� r�
ko ru yu cu luk so nu cu ken di ne gü ven siz lik
ve ye ter siz lik” ol du �u nu an lat t�. 

“Öf ke ve sal d�r gan l�k, ço �un luk la ço -
cu �un alt ta ya �a d� �� ha yal k� r�k l� �� n�n bir
yan s� ma d�r” di yen Si bel Tan ki, dav ra n��
prob lem le ri olan ço cuk lar la ili� ki ku rar -
ken �u nok ta la ra dik kat edil me si ge rek ti -
�i ni söy le di:

� Kar �� l�k l� say g� (Azar la ma dan-ba ��r -
ma dan).
� Ço cu �a za man ay�r ma (Ni ce lik de �il,
ni te lik ola rak).
� Ce sa ret len dir me (Ça ba s� n� öve rek).

� Sev gi yi çocu�a his set tir me (Se vil di �i ni
bil mek).
� Ba� ka ço cuk lar la k� yas la ma ma (Ya r�� -
t�r ma ma).
� Sa b�r l� ve tu tar l� dav ran mak.

SABANCI Üniversitesi’nin engelli bireylerin
ya�am�n her alan�na kat�l�m� konusunda
mevcut durum tespiti ve iyile�tirmeye

yönelik politika ve uygulama önerilerinin
geli�tirilmesi amac� ile ba�latt��� “Farkl�

Aç�dan Engellilik Projesi” raporlama
a�amas�na geldi. 

Projenin bir aya�� olan ula��labilirlikle ilgili
olarak çal��ma yapan Sabanc� ve Bo�aziçi

üniversitesi ö�rencileri, yapt�klar�
çal��malar� birbirleriyle payla�mak için 6
Ocak günü Sabanc� Üniversitesi Tuzla

kampüsünde biraraya geldi. 
Projeyi yak�ndan takip eden Kad�köy

Belediyesi Engelli Dan��ma ve Dayan��ma
Merkezi o gün geçlerin yan�nda oldu.
Yapt�klar� çal��malar� detayl� inceleyip,

çal��malar�n artmas� te�vik etmek amac�yla
“Fark�nday�m” rozeti ile gençleri

ödüllendirdi. 

26.02.2005 tarihinde faaliyetlerine ba�layan
Engelli Dan��ma ve Dayan��ma Merkezi;

Kad�köy �lçesi s�n�rlar� içinde oturan Engelli
vatanda�lara ve Ailelerine Dan��manl�k ve
Sosyal Destek vererek,  engellilerin ya�am
kalitelerini artt�rmay� ve Sosyal hayata daha

fazla kat�lmas�n� hedeflemektedir. 
B�ZE ULA�IN

Engelsiz �� ve �stihdam Merkezi
Adres: E�itim Mah. Kasap �smail Sok.

Sadıko�lu Plaza 5 No:49 Kadıköy -
�stanbul /Türkiye

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

EN GEL S�Z BU LU� MA NOK TA SI

Engelli Merkezi, Sabanc� Üniversitesi’ndeydi! 
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FI FA ta ra f�n dan ef sa ne vi Ma -
car fut bol cu Fe renc
Pus kas’�n an� s� na

2009 y� l�n dan bu ya na
dü zen le nen FI FA Pus -
kas Ödü lü’nün, bu
y�l ki sa hi bi Fe ner -
bah çe li Slo vak fut -
bol cu Mi ros lav Stoch
ol du.

2012 FI FA Pus kas
Ödü lü’ne, 3 Mart 2012 ta -
ri hin de Fe ner bah çe �ük rü Sa -
ra co� lu Sta d�’nda oy na nan Fe ner -
bah çe-Genç ler bir li �i ma ç�n da at t� �� gol le son 3
isim ara s� na kal ma y� ba �a ra rak aday olan Stoch,
bu maç ta Genç ler bir li �i’ne kar ��, ce za ya y� n�n
d� ��n dan kö �e vu ru �un dan ya p� lan or ta ya ge li �i -

ne vur du �u ha ri ka vo ley le gol at -
m�� t�. �� te bu gol �s viç re’nin

Zü rih ken tin de ya p� lan
ga la da 2012 FI FA Pus -

kas Ödü lü’nü Stoch’a
ka zan d�r d�. Stoch, bu
ödül için ya r� �an At -
le ti co Mad rid li Ra -
da mel Fal ca o ile

San tos’ta for ma gi yen
Ney mar’� ge ri de b� rak t�.
“Bu ödü lü al mak tan

do la y� çok mut lu yum”
di yen Stoch, “Ön ce lik le ba na oy

ve ren her ke se te �ek kür ede rim. Bu ak �am bu ra -
da ol mak be nim için çok önem li. Bu ak �am çok
önem li. Ül ke me ve Fe ner bah çe’ye te �ek kür le ri -
mi zi su na r�m” de di. 

Tür ki ye Oto mo bil Spor la r� Fe de ras yo nun
ge le nek sel ola rak her y�l dü zen le di �i
�am pi yon lar Ge ce si ödül tö re ni, dün ak -

�am Ce va hir Otel’de ger çek le� ti ril di. 
2012 y� l�n da, mo tor spor la r� n�n tüm bran� la -

r�n da ilk üçe gi ren spor cu la ra ödül le ri ve ril di.
Tür ki ye’nin en genç ba yan ral li �am pi yo nu

olan Bur cu Bur kut Eren kul, 2012 Tür ki ye Ral li

�am pi yo na s�’nda, Bo nus Par kur Ra cing ta k� m�
ad� na Ford Fi es ta ST oto mo bi liy le er kek ra kip -
le ri ne kar �� mü ca de le ve re rek bi rin ci li �i el de et -
ti. Y�l bo yun ca s� n�f 8 ka te go ri sin de tek ba yan
pi lot ola rak ya r� �an Bur cu, tüm ra kip le ri ni ge ri -
de b� ra ka rak Tür ki ye S� n�f 8 lideri ol du. Ay n�
za man da güç lü oto mo bil le re sa hip ba yan ra kip -
le ri ne kar �� Tür ki ye ba yan pi lot lar ikin ci li �i ni

de ka za nan Eren kul, bu özel ge ce de iki ku pa n�n
sa hi bi ol du.

Bur cu Bur kut Eren kul ge ce nin so nun da �öy -
le ko nu� tu: “Be nim için ha ri ka bir ge ce, spon -
sor la r�m Unif re e Duty fre e, Ay do �an lar Oto mo -
tiv, Li qui Moly ve �s tan bul Ay d�n Üni ver si te -
si’nin bü yük des tek le riy le ve ta bi ki ai lem gi bi
olan Bo nus Par kur Ra cing’in öz ve ri li ça l�� ma la -

r�y la bu ba �a r� ya hep bir lik te im za at t�k. On lar
ol ma dan bu ba �a r� y� tek ba �� ma ka za na maz d�m.
Al d� ��m iki ku pa da be nim için bü yük an lam ta -
�� yor çok mut lu yum. 2013 y� l�n da, bu se ne yap -
t�k la r� m� z�n çok da ha iyi si ni yap mak is ti yo rum.
Spon sor la r� ma ve ta k� m� ma çok te �ek kür edi yo -
rum. Ay r� ca Tos fed ha ri ka bir ge ce or ga ni ze et -
mi� her ke sin eme �i ne sa� l�k.”

Ka d� köy Ti ca ret Mes lek Li se si Genç Er kek
Fut bol Ta k� m� �s tan bul �am pi yo nu ol du.
�s tan bul’dan 186 okul ta k� m� n�n mü ca de -

le et ti �i tur nu va da, Ka d� köy Ti ca ret Mes lek Li -
se si Genç Er kek Fut bol Ta k� m� ba �a r� l� bir mü -
ca de le ser gi le ye rek Ka d� köy’e �am pi yon luk ka -
zan d�r d�. 
� TÜR K� YE �AM P� YO NA SI NA G� D� YOR

�s tan bul ça p�n da dü zen le nen ve �am pi yon
olan eki bin Tür ki ye �am pi yon lu �u na gi de ce �i
bir or ga ni zas yon da Ka d� köy lü bir li se nin �am pi -
yon luk ku pa s� n� kal d�r ma s� co� kuy la kar �� lan d�.

Özel lik le Ka d� köy e�i tim ca mi as� için de bü yük
bir se vin ce ne den olan ba �a r�, Ka d� köy �l çe Mil -
li E�i tim Mü dür lü �ü’nün web si te sin den de du -
yu rul du. Si te de, Ka d� köy Ti ca ret Mes lek Li se si
Genç Er kek Fut bol Ta k� m�’n�n ba �a r� s�n dan do -
la y� du yu lan mut lu luk ifa de edil di. Ka d� köy Ti -
ca ret Mes lek Li se si Genç Er kek Fut bol Ta k� m�
�s tan bul �am pi yon lu �u do la y� s�y la Tür ki ye
�am pi yo nas�’na ya r� fi nal ler den ka t� la cak.

Ga ze te Ka d� köy Spor Ser vi si ola rak Ka d� -
köy’e bü yük mut lu luk ya �a ta rak gu rur kay na ��
olan genç le ri kut lu yo ruz.

Ha ke mi miz Cü neyt Ça k�r, önem li bir ba -
�a r� ya im za at t�. Tür ki ye Fut bol Fe de -
ras yo nu'ndan ya p� lan aç�k la ma ya gö re,

dün ya da en önem li ha kem blog si te si ola rak
ka bul edi len www.fo ot bal lre fe re eing.blogs -
pot.com, Ça k�r’�, UE FA �am pi yon lar Li gi ya -
r� fi na lin de yö net ti �i Bar ce lo na-Chel se a ma ç�,
2012 Av ru pa Fut bol �am pi yo na s�'n�n en iyi le -
rin den bi ri ol ma s� ve FI FA Dün ya Ku lüp ler
Ku pa s� fi na li ni yö net me si ne de niy le 2012 y� l� -
n�n en iyi ha ke mi seç ti. Ha kem le rin al d�k la r�
maç lar ve per for mans la r� n�n oy la ma y� be lir le -
di �i be lir til di.

� BA �A RI LI HA KEM LER SI RA LA MA SI
Si te nin yap t� �� oy la ma ya gö re, 2012 y� l� -

n�n en iyi 10 ha ke mi �öy le s� ra lan d�:
1-Cü neyt Ça k�r/Tür ki ye, 
2-Wil mar Rol dan/Ko lom bi ya, 
3-Ped ro Pro en ça/Por te kiz, 
4-Da mir Sko mi na/Slo ven ya, 
5-Yu ic hi Nis hi mu ra/Ja pon ya, 
6-Fe lix Brych/Al man ya, 
7-Ba kary Gas sa ma/Gam bi ya, 
8-Ro ber to Gar ci a/Mek si ka, 
9-Da ri o Ub ri aco/Uru gu ay, 
10-Pa vel Kra lo vec/Çek Cum.

● Gökçe UYGUN

669. sa y� m�z da, “Ke le bek ömür lü bi sik let
yo lu” ba� l� ��y la man �et yap t� �� m�z “'Ba� -
dat Cad de si'nde ki bi sik let yo lu kri zi” gün -

dem den dü� mü yor. Ye ter li ön du yu ru ve etüt
yap ma dan Ba� dat Cad de si'ne bi sik let yo lu in �a
eden Bü yük �e hir Be le di ye si’nin, 1 gün bi le
dol ma dan bu yo lu, “tra fi �in s� k�� t� ��” ge rek çe -
siy le ip tal et me si ne tep ki ler sü rü yor. 

Bi sik let li ler Der ne �i Ba� ka n� Mu rat Su ya -
bat maz,www.chan ge.org.tr ad re sin de ko nu ya
ili� kin bir im za kam pan ya s� ba� lat t�. Mu ha ta -

b�n �BB Ba� ka n� Ka dir  Top ba� ol du �u kam -
pan ya ile “Göz te pe-Ka d� köy #Bi sik let Yo lu
kal d� r�l ma s�n, ta mam lan s�n!” ta le bi di le ge ti ri -
li yor.

Ba� dat Cad de si’nde ya p� m� na ba� la nan
top lam da 20 km. uzun lu �un da ola cak bi sik let
yo lunun, ya p� m� n�n bit me si ne çok az kal m��
ol ma s� na ra� men yo lu in �a et mi� olan �BB
ekip le ri ta ra f�n dan sö kül me ye ba� lan d� �� n�
an�m sa tan Mu rat Su ya bat maz, “Na s�l olur da
ya p� m� na ba� la nan bi sik let yo lu sö kül me ye
ba� la n�r?” di ye so ru yor. Su ya bat maz, bu du ru -
mun sa de ce pro je ye har ca nan pa ra la r�n çar çur

edil me si de �il, ay n� za man da halk sa� l� �� na,
çev re ye ve sür dü rü le bi lir ula ��m po li ti ka la r� na
ay k� r� bir tu tum ol du �u nu vur gu la ya rak, “Tüm
bi sik let li ler ola rak ya p� m� ne re dey se bit mi� ve
top lum sal fay da sa� la ya cak olan bi sik let yo lu -
nun sö kü mü nün der hal dur du rul ma s� n� ve pro -
je nin plan lan d� �� gi bi ta mam lan ma s� n� ta lep
edi yo ruz”' di yor. Öte yan dan sos yal med ya da
da “Göz te pe-Ka d� köy #Bi sik let Yo lu kal d� r�l -
ma s�n, ta mam lan s�n!” eti ke tiy le kam pan ya sür -
dü rü lü yor. Bi sik let se ver ler Twit ter'de her Pa -
zar te si gü nü sa at 21:00'de “#Bi sik let Yo lu” içe -
ren bir me sa j� twe et li yor lar.
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www.gazetekadikoy.com.tr
KOZZY’DA ‘SPORCU SAĞLIĞI’ KONFERANSI

KADIKÖY’ün köklü spor kulüplerinden
Ko�uyoluspor kurulu�unun 40. y�l�n�
kutluyor. Geçen 40 y�l boyunca ülke
gençli�ine ve sporuna hizmet veren

Ko�uyoluspor �stanbul 1. Amatör Lig’de
mücadele ediyor. 1979 y�l�nda da

amatör kulüp statüsünde resmi olarak
maçlara ç�kmaya ba�layan Ko�uyolu

Spor Kulübü kuruldu�u ilk günkü amac�
neyse bugün de o amaçla yoluna

devam ederek, fair play ruhuyla spora
hizmet veriyor. 

ÖZTÜRK FOTO�RAF PAYLA�TI
Kad�köy Belediye Ba�kan� Av. Selami
Öztürk de Kad�köy’ün köklü kulübünü

kurulu�unun 40. y�l�nda twitter
hesab�ndan att��� mesajla kutlad�. Ayn�
zamanda Ko�uyoluspor camias�yla da
bulu�an Öztürk, mesaj�n�n yan� s�ra bir

de foto�raf� takipçileriyle payla�t�. 

Koşuyoluspor
40 yaşında

KOZZY Alı�veri� ve Kültür Merkezi’nde 19
Ocak Cumartesi günü 14.00-17.00 saatleri
arasında sporcu sa�lı�ı üzerine önemli bir

konferans var. 
Cardiofit Clinic’den Prof. Dr. Erdem

Ka�ıkçıo�lu, Uzman Dr. Cengiz Dinç ve uzman
fizyoterapist Abdurrahman Evin, sporun önemi

ve sporcu sa�lı�ı üzerine önemli bilgiler
verecekler. Konferansta, “Spor yaparken genç
sporcular neden ya�amını kaybediyor?”, “Spor

öldürür mü? Yoksa ilaç mıdır?” sorularına
cevap aranacak. Sporu ya�am biçimi haline

getiren bütün insanların bu konuda
bilinçlenmesi gerekti�ine dikkat çekildi.

Türkiye’nin en genç
bayan ralli şampiyonu

olan Burcu Burkut
Erenkul, 

2012 Türkiye Ralli
Şampiyonası’nda elde
ettiği Türkiye Sınıf 8
Birinciliği kupasına

kavuştu…

Burcu 2012’de rakip tanımadıBurcu 2012’de rakip tanımadıBurcu 2012’de rakip tanımadıBurcu 2012’de rakip tanımadıBurcu 2012’de rakip tanımadı

Kad�köy’ün gençleri
�stanbul �ampiyonu

Çakır’ın büyük başarısı

FIFA kokartlı hakem
Cüneyt Çakır, 

hakem blog sitesi
‘footballrefereeing.blog
spot’ tarafından 2012
yılının en iyi hakemi

seçildi. 

TE�EKKÜRLER STOCH

BİSİKLET YOLU İÇİN İMZA KAMPANYASI

Burcu 2012’de rakip tanımadı

ALI�AN S�GORTA ARACILIK H�ZMETLER� A.�.
Sigorta sektöründe faaliyet gösteren firmam�z�n �stanbul Anadolu yakas�nda bulunan
Merkez Ofisinde görevlendirilmek üzere;

• Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,
• Sigorta firmalar�nda benzer pozisyonda en az 2 y�l deneyimli,

• Teknik personel belgesine ( SEGEM ) sahip,
• Tercihen portföy sahibi,

• Kurumsal temsil özelli�ine sahip,
• MS Office programlar�na hakim,

• Tercihen iyi derecede �ngilizce bilen,
• B s�n�f� ehliyet sahibi olan,

• Askerli�ini tamamlam�� (Erkek adaylar için),
•Anadolu yakas�nda ikamet eden

“S�GORTA MÜDÜRÜ” aranmaktad�r.
Email: ik@alisangroup.com

BA�VURULARIN YUKARIDA BEL�RT�LEN ADRESE
E-POSTA YOLUYLA YAPILMASI R�CA OLUNUR. 
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● Mustafa SÜRMEL�

Ka d� köy’ün gö be �in de mi ni büs yo lu ola -
rak bi li nen Fah ret tin Ke rim Gö kay Cad -
de si’nin  Ka d� köy Be le di ye si’nin önün -

de ki bö lü mün de yak la ��k 5 ay d�r de vam eden
ça l�� ma n�n ne za man ta mam la na ca �� n� va tan da�
me rak edi yor. 

17-23 A�us tos 2012 ta rih li 654. sa y� m�z da
va tan da� la r�n da yo �un ele� ti ri le ri üze ri ne gün -
de me ta �� d� �� m�z ça l�� ma lar, 2013 y� l� Ocak ay�
gel me si ne ra� men bir tür lü ta mam la na ma d�. Ka -
d� köy’ün gö be �i ola rak da ta rif edi len Ha san pa -
�a ve Sö �üt lü çe� me ara s�n da ki ana ar ter de �S -
K�’nin sür dür dü �ü As ya Böl ge si 6. K� -
s�m Mü te fer rik Bo ru �t me �n �a at�
ça l�� ma la r� ne de niy le tra fik
için den ç� k�l maz hal al d�.
Çev re den ge len ka na li -
zas yon at�k la r� n�n
Mü hür dar’da bu lu -
nan ar�t ma is tas yo -
nu na ak ta r�l ma s� n�
sa� la ya cak ça l�� ma -
n�n uzun sür me sin den
va tan da� dert li.

Ka d� köy Be le di ye si
Fen �� le ri Mü dü rü Mu rat
Ars lan ça l�� ma la r�n çok uzun
sür dü �ü nü, her gün on lar ca �i kâ yet
te le fo nu al d�k la r� n�, pek çok yurt ta ��n Ka d� -
köy Be le di ye si’ni ara ya rak, in �a at�n ne za -
man bi te ce �i ni ken di le ri ne sor du �u nu an lat -
t�. 

� SÜ RÜ CÜ LER LÜT FEN 
‘BA BA LA RA’ D�K KAT!

Halk onu da ha çok “ba ba” ola rak ifa de
edi yor. Ya ya yol la r� n�, kal d� r�m la r� araç yo -
lun dan ya da çift yön lü yol la r� bir bi rin den
ay�r mak için kul la n� l� yor. Tra fi �i ra hat la ma -
s� ba k� m�n dan gün lük ya �a m� ko lay la� t� ran
de li na tör le rin be ton ya da me tal ya p� da olan -
la r� n�n ya n�n da �im di de es nek ya p� da olan -
la r� mev cut. “Es nek de li na tör le re” gü nü müz -

de pek çok cad de
ve so kak ta rast la -

mak müm -
kün. Es nek

ol ma s�n dan do la y�
k� r�l ma s� zor olan
ve üze rin den
araç geç se da hi
k� r�l ma yan es -
nek de li na tör -
ler bu özel li -
�in den do la y�
be le di ye ler ta -
ra f�n dan ter cih
edi li yor.  An cak
Ay r� l�k Çe� me si’nin
bu lun du �u ve Ka d� -
köy’ü çev re yo lu na ba� la yan

kav �ak ta bu lu nan es nek de li na tör le rin du ru mu
hiç de par lak de �il. Kav �ak ci va r� na yer le� ti ri len

yak la ��k 60 adet es nek de li na tö rün
yak la ��k 50 ta ne si ar t�k kul la n� -

la maz du rum da. Zi ra bir ço -
�u araç la r�n de vam l� ola -

rak üzer le rin den geç me -
si so nu cu ya e�ik du -
rum da kal m�� ya da
par ça lan m�� hal de.
Her bi ri nin mon ta j�y -
la bir lik te ma li ye ti nin

yak la ��k 35 TL. ol du -
�u nu söy le yen Ka d� köy

Be le di ye si Fen �� le ri Mü -
dü rü Mu rat Ars lan, sü rü cü -

le ri da ha dik kat li ve özen li ol -
ma ya da vet et ti. 

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
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ÖDÜLLÜ KADIKÖY
FOTO�RAFLARI...

Bu hafta, arka sayfamızın bir kısmını
güzelliklere ayırdık. �u gri ve kasvetli

günlerde sizlere gökku�aklarını
anımsatacak, Kadıköy'de ya�amanın
güzelli�ini bir kez daha hissettirecek

foto�raflar bunlar. Deklan�öre
basarak bu kareleri ölümsüzle�tirenler

ise Kadıköy Kültür Sanat Derne�i
(KSSD) tarafından düzenlenen '2012
�iir, Güfte ve Foto�raf Yarı�ması'nda
dereceye giren eserlerin sahipleri..

Yani Kadıköy’ü ve foto�rafı sevenler...

BU ÇALI�MA
NE ZAMAN BiTECEK?

Kadıköylüler 5 aydır süren çalı�maların artık
tamamlanmasını istiyor. 654. sayımızda

vatanda�ların da yo�un ele�tirileri üzerine
gündeme ta�ıdı�ımız çalı�malar 2013 yılı Ocak

ayı gelmesine ra�men bir türlü tamamlanamadı.

Birinci: Ahmet Kılınç

�kinci: Kutlu Altay Kocaova

Üçüncü: Cüneyt ÇelikMansiyonlar: Kutlu Altay Kocaova
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