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Asl� AYHAN
� Yazısı 8’de

�nal AYDINO�LU
� Yazısı 10’da

Murat KATO�LU
� Yazısı 6’da

Osmanl�
tarihçili�inde,

söylencelerde Pirî
Reis 1930’lu y�llara

kadar ünlü
kahraman denizci
komutanlardan

biriydi, yani asker
kimli�iyle biliniyordu.

“Usta yönetmen
Steven Spielberg’ün
son filmi Lincoln’de
tarihi bir hata tespit
edildi” ba�l�kl� haberi

gazetelerden
okudunuz mu? Hatay
Connecticut milletvekili
Joe Courtney ortaya

çkaryor.

KANUNi SÜLEYMAN, PiRi
REiS’i NiÇiN ÖLDÜRTTÜ?

MUTLU OLMAK
GÖREVİMİZ

Vah halimize!

İlanlarınız için
Gazete Kadıköy

nolu telefon numaralarından
ulaşabilirsiniz.

0 216 348 70 60
0 532 726 73 01 

Teslim oldu�umuz ve
yaln�zca sevdi�imiz

zaman Allah’a ula��r,
O’nun varl���n� ���l ���l

içimizde duyar�z.
Geçirdi�imiz her gün

ruhsal geli�im ve
özgürlük yolunda

at�lm�� hay�rl� bir ad�m
olur.              

Kadıköy’de SEVGi POSTANESiKadıköy’de SEVGi POSTANESiKadıköy’de SEVGi POSTANESiKadıköy’de SEVGi POSTANESiKadıköy’de SEVGi POSTANESiKadıköy’de SEVGi POSTANESi
Sevdiklerimize tebrik kartları gönderme gelene�i artık ne yazık ki tarihe karı�tı. Bunun yerine

SMS’ler, e-postalar göndermeyi, facebook ya da twitter üzerinden mesaj atmayı tercih
ediyoruz. Kadıköy Belediyesi, geçen yıl oldu�u gibi bu yıl da hem bu güzel gelene�i ya�atmak

hem de Sevgililer Günü’nde Kadıköylülerin sevdikleriyle köprü kurabilmeleri için Sevgi Postanesi
uygulamasını devam ettirdi. Kadıköy Belediyesi Merkez Binası, Caddebostan Kültür Merkezi,

Süreyya Operası Önü ve Kozyata�ı Kültür Merkezi’nde kurulan postanelere gelen Kadıköylülerin
sevdiklerine yazdı�ı kartpostallar, �ehir içi ve �ehir dı�ına ücretsiz gönderildi. 
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KADIKÖY’E CAN SiMiDi!
KADIKÖYLÜLER,
sabah simitlerini

Hasanpa�a’daki Can
Simidi’nden alarak

engelli bireylere
istihdam sa�lamak

için yürütülen
projeye destek
olabilir. � 12’de

KADIKÖY’DE artan
dolandırıcılık olayları

yetkilileri harekete geçirdi.
Düzenlenen basın
toplantısında SGK,

Emniyet ve ��çi Emeklileri
Derne�i yetkilileri, sahte

denetmenlere kar�ı
vatanda�ları uyardı. � 3’te

SON haftalarda Ku�dili’yle ilgili
yazdı�ımız haberlerde, AVM

tartı�malarını, itiraz dilekçelerini,
toplantıları anlatıyoruz. Arada bir de

“Kadıköy'ün eski mesire alanlarından
olan Ku�dili Çayırı...” diyoruz. Peki ya
gerçekten de 1900’lü yıllarda nasıldı

çayır? “Bir Ku�dili nostaljisi”ni keyifle
okumanızı dileriz... � 11’de

BiR KUŞDiLi NOSTALJiSi.... SAHTE DENETMENLERE DiKKAT!

Türkiye’nin en uzun süreli ve kesintisiz
yayımlanan yerel gazetesi Gazete

Kadıköy, yine bir ilki gerçekle�tiriyor.
Kadıköylü’nün her hafta okumadan

geçmedi�i, alı�kanlık yaratan gazetemiz
artık sesli! Kadıköylü’nün gazetesi, sadece

görme engellilerin de�il, ya�lıların ya da
gazeteyi, yolda, sokakta, çalı�ırken dinlemek
isteyen herkesin kullanımına açık! Gazetemiz

artık internetten dinlenebiliyor.

GAZETE KADIKOY ARTIK
KONUŞUYOR!
GAZETE KADIKOY ARTIK
KONUŞUYOR!
GAZETE KADIKOY ARTIK
KONUŞUYOR!
GAZETE KADIKOY ARTIK
KONUŞUYOR!
GAZETE KADIKOY ARTIK
KONUŞUYOR!
GAZETE KADIKOY ARTIK
KONUŞUYOR!

�� Haberi 8. Sayfada

�öhret onu hiç de�i�tirmedi.
Ba�arılarla dolu sanatçı ve

akademik ki�ili�iyle Ediz Hun
hep örnek oldu. �imdi özel bir

üniversitede ders veren Ediz Hun ile
sıcak bir sohbet yaptık. 

�� Haberi 9. Sayfada

YEŞiLÇAM’IN
EFSANE JÖNÜ

EDiZ HUN

YEŞiLÇAM’IN
EFSANE JÖNÜ

EDiZ HUN

YEŞiLÇAM’IN
EFSANE JÖNÜ

EDiZ HUN

YEŞiLÇAM’IN
EFSANE JÖNÜ

EDiZ HUN

YEŞiLÇAM’IN
EFSANE JÖNÜ

EDiZ HUN

YEŞiLÇAM’IN
EFSANE JÖNÜ

EDiZ HUN

YEŞiLÇAM’IN
EFSANE JÖNÜ

EDiZ HUN
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● Sem ra ÇE LE B�

Ka d�n Ci na yet le ri ni Dur du ra ca ��z Plat for mu,
D�SK Ka d�n Ko mis yo nu, �ME CE, TKP’li
ka d�n lar ve ço cuk la r� n� ka d�n ci na yet le rin -

de kay be den ai le ler, 8 �u bat Cu ma ak �a m� Ka d� -
köy Ak mar Pa sa j� önün de bir ara ya gel di.
Ki li se Mey da n�’na ka dar al k�� ve
slo gan lar la yü rü yen grup, e� le ri
ta ra f�n dan öl dü rü len ka d�n -
la r�n fo to� raf la r� n� ta �� d�,
s�k s�k “Ya �am hak k� m� -
z� ala ca ��z”, “Ada let bi -
ziz sus ma ya ca ��z”,
“Ka d�n la ra ko ru ma, ka -
til le re a��r ce za” slo gan -
la r� n� at t�.  Çev re de ki le rin
de al k�� lar la des tek ver di �i
yü rü yü� son ra s�n da ai le ler
duy gu la r� n� di le ge tir di. 

22 Ocak gü nü Ko ca eli’de, bo �an ma
da va s� aç t� �� e�i ta ra f�n dan ka ç� r� l�p iki gün al� ko -
nan, bu s� ra da ih bar için ka ra ko la gi den ai le si ne
“Çok faz la Ar ka So kak lar di zi si iz li yor su nuz” de -
ni le rek ge ri gön de ri len ve so nun da öl dü rü len Meh -
tap C. Bül bül’ün ai le si, ka ti le “ib ret lik” ce za is te -
di. �lk sö zü alan Meh tap’�n a�a be yi �b ra him Bül -

bül, “Kar de �im iki gün bo yun ca ka ti lin elin dey di.
Kar de �i mi kur tar ma la r� için �i kâ ye te git ti �i miz po -
lis ler dal ga ge çer gi bi bi ze ‘çok faz la di zi iz li yor -
su nuz’ de di ler. Hiç bir �ey yap ma d� lar. E�er kar de -
�i min ka ti li ne ib ret lik bir ce za ve ri lir se bel ki ba� ka

Meh tap’lar ol maz” di ye ko nu� tu. 
Meh tap’�n k�z kar de �i
de “�b ret lik ce za ve ril -

me di �i sü re ce bu
suç lar da ha da

ar ta cak. Ce za -
la r�n cay d� r� -
c� l� �� ol sun.
Kim se sus -
ma s�n, bu

her ke sin ba �� -
na ge le bi lir” de -

di. 
Meh tap C. Bül -

bül’ün an ne si ise Cum hur -
ba� ka n�, Ba� ba kan ve Ada let Ba ka -

n�’na ses len di: “Ada let is ti yo rum. Meh tap be nim
için 25 de �il 15 ya ��n day d�. K� z� m�n ka ti li ne a��r -
la� t�r m�� mü eb bet ce za is ti yo rum.”

‘ATE� DÜ� TÜ �Ü YE R� YA KI YOR’
E�i ta ra f�n dan öl dü rü len Gü lay Ya �ar’�n ba ba -

s� Du ran Ya �ar da bir ko nu� ma yap t�. Ya �ar, “Biz
ma� dur lar dan sa de ce bi ri yiz. Her gün ka d�n la r� m�z
kat le dil mek te. Bu ra dan yet ki li le re ses le ni yo rum;
ar t�k ge rek li ön lem ler al�n s�n. Ate� dü� tü �ü ye ri
ya k� yor” de di. 

Ai le le rin ko nu� ma la r� n�n ar d�n dan Ka d�n Ci -
na yet le ri ni Dur du ra ca ��z Plat for mu ad� na or tak
ba s�n aç�k la ma s� ya p�l d�. Aç�k la ma da �u ifa de le re
yer ve ril di: “Plat form ola rak ka d�n la ra ko ru ma, ka -
til le re a��r ce za ve ril me si için mü ca de le mi zi sür -
dü rü yo ruz. Meh tap’a ve ka d�n ci na yet le ri ne kur -
ban gi den bü tün k�z kar de� le ri mi ze sa hip ç� k� yo -
ruz. 18 Ocak gü nü ka zan d� �� m�z ko ru ma ya sa s� n�n
yö net me li �i ile bir lik te ka d�n lar ko ru ma hak la r� n�
el de et ti ler. Yö net me lik bi zim ya �am gü ven ce miz
ol du. An cak her gün ka d�n ci na ye ti ha ber le ri al ma -
ya de vam edi yo ruz. Ka d�n lar öl dü rül mek de �il ya -
�a mak is ti yor.”

Aç�k la ma da, ka d�n la ra hak la r� n� ö� ret mek için
bir e�i tim dü zen le ne ce �i bil gi si de ve ril di: 

“Ka d�n la r�n ya �am hak k� n� na s�l ala ca �� n�, na -
s�l ko ru na ca �� n� ka d�n la ra biz an la t� yo ruz. Ç�k ma -
s� n� sa� la d� �� m�z yö net me li �i 16 �u bat’ta �TÜ
Ta� k�� la Kam pü sü’nde ya pa ca �� m�z e�i tim le tüm
ka d�n la ra an la ta ca ��z. Ka d�n lar hak la r� n� da ha iyi
bi le cek, ar t�k ko run ma n�n müm kün ol du �u nu ö� -
re ne cek. Ada let sa� lan m� yor sa, biz sa� la ya ca ��z.
Ada let bi ziz, sus ma ya ca ��z.”

Grubun ey lemi, ba s�n aç�k la ma s� n�n ar d�n dan
son bul du. 

SOSYAL SORUMLULUK PROJELER�NE
KATILMAK �STER M�S�N�Z?

16-25 ya��ndaki gençler Avrupa’daki
Sosyal Sorumluluk Projelerine kat�lmak
ister misiniz? En az bir yabanc� dili iyi

bilmeniz gerekiyor.
Son ba�vuru tarihi: 1 Mart 2013

Beral Danı�manlık: 0216 2904184-85
www.languageturkey.com

ELEMAN iLANI

MEHTAP’IN AiLESi
“iBRETLiK” ceza istedi

Bo�anma davası açtı�ı e�i tarafından öldürülen Mehtap C. Bülbül’ün,
�ikâyete gittikleri karakolda “Çok fazla dizi izliyorsunuz” diyerek geri

gönderilen ailesi ve arkada�ları, Kadın Cinayetlerini Durduraca�ız
Platformu öncülü�ünde Kadıköy’de eylem yaptı. 

Üniversiteli gençlerden foto�raf sergisi
MARMARA Üniversitesi Foto�raf Ana Sanat Dalı
ö�rencilerinin sergisi, 16 �ubat Cumartesi günü

Kadıköy Belediyesi Fuaye Sergi Salonu’nda
açılıyor. 22 �ubat’a kadar görülebilecek sergi, 4.
sınıf ö�rencileri Demet Aygün, Özgül Ba�kara,
Mukaddes Düzün, Pınar Fazla, Can �pek, Bilal
Özdal, Hasan Akta�, Gül�ah Sezer, Emre Tura

ve Mehmet Re�it �ahin’in foto�raflarından
olu�uyor. Ö�retim Görevlisi Mert Melih

Gürhan’ın koordinatörlü�ünde gerçekle�en
sergide, gelece�in foto�raf sanatçılarının

kadrajına giren ilgi çekici kareler bulunuyor. 
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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

315 - 21 �UBAT 2013HABER

● Mustafa SÜRMEL�

�
s tan bul Sos yal Gü ven lik �l Mü dür Yar d�m c� s� �l han
Kü çük, Ka d� köy Sos yal Gü ven lik Mer kez Mü dü rü
Mit hat Yal ç�n, Ka d� köy �l çe Em ni yet Mü dür lü �ü

Asa yi� Bü ro Ami ri Eyüp �a hin, Üs kü dar �l çe Em ni yet
Mü dür lü �ü Asa yi� Bü ro Ami ri Ha kan Kork maz ile
Ka d� köy �� çi Emek li le ri Der ne �i Ba� ka n� Na hit �ma -
mo �ul la r� dü zen le dik le ri ba s�n top lan t� s�n da va tan da� -
la r� sah te de net men le re kar �� uyar d�. Ya p� lan or tak
aç�k la ma da, son gün ler de Ka d� köy dâ hi lin de ger çek -
le �en do lan d� r� c� l�k olay la r�n da, ken di si ni Sos yal Gü -
ven lik Ku ru mu (SGK) gö rev li si ola rak ta n� tan ki �i ve -
ya ki �i le rin ge nel lik le SGK’ndan ay l�k alan, e�i ve fat
et mi�, ika met le rin de tek ba �� na ya �a yan ya� l� ba yan la -
r� zi ya ret ede rek do lan d�r d� �� ve do lan d� r� c� l�k ola y� na
ma ruz ka lan bir çok va tan da ��n Em ni yet Mü dür lü �ü ne
mü ra ca at la r� n�n ol du �u nun tes pit edil di �i vur gu lan d�. 

� VA TAN DA �IN GÜ VE N� N�
KA ZA NA RAK YA PI YOR LAR

Sos yal Gü ven lik Ku ru mu Ba� kan l� �� �s tan bul
Sos yal Gü ven lik �l Mü dür lü �ü Ka d� köy Sos yal Gü -
ven lik Mer ke zi ta ra f�n dan ya p� lan ya z� l� aç�k la ma da;
“Ya p� lan ara� t�r ma lar da söz ko nu su ola y� ger çek le� ti -
ren �a h�s ve ya �a h�s la r�n ma� dur la r�n al� nan be yan la -
r�n dan an la ��l d� �� üze re; ken di le ri ni SGK ça l� �a n� ol -
du �u nu be yan ede rek söz de SGK’na ait per so nel ol -
duk la r� n� be lir ten ta n�t ma kar t� n� ib raz et tik le ri, yi ne

bu �a h�s la r�n el le rin de bu lu nan çan ta içe ri sin de pa ra
mak buz def te ri, ka �e vb. �e kil de ma ter yal le rin ol du �u,
ma� dur lar hak k�n da bir �e kil de ön ce den te min et tik le -
ri kim lik ve ki �i sel SGK ay l�k bil gi le ri ni do� ru ola rak
söy le ye rek ma� dur la r�n gü ven le ri ni ka zan d�k la r�,
ma� dur lar ile yap t�k la r� gö rü� me ler de ‘e�i nin ölü mün -
den ka lan bir pa ra ol du �u nu ve bu pa ra n�n al�n ma d� -
�� n� ya da me zar l�k ye ri al ma pa ra s� n�n bu lun du �u nu,
bi ri ken bu pa ra la r�n bel li bir mik tar öde me ya p�l ma s�
du ru mun da SGK’n�n bu pa ra y� ken di le ri ne öde ye -
ce�ini, re sim ve nü fus cüz dan fo to ko pi le ri nin ge rek ti -
�i ni’ söy le ye rek söz de ala cak la r� pa ra kar �� l� ��n da
ma� dur la r�n el le rin de bu lu nan al t�n ve ya pa ra la r�
ma� dur la r�n r� za s� dâ hi lin de ala rak sis tem li bir �e kil -
de ma� dur la r� do lan d�r d�k la r� tes pit edil mi� tir” de nil -
di.

� BÖY LE B�R UY GU LA MA YOK!
Ya p� lan aç�k la ma da; “Sos yal Gü ven lik Ku ru mu

ola rak an� lan ör nek ler de ol du �u gi bi uy gu la ma la r� m�z
mev cut de �il dir. Va tan da� la r� m� z�n her han gi bir öde -
me yap ma s� ge rek ti �i du rum lar da, ad� na ve ad re si ne
teb li gat çe kil mek te olup, ban ka lar ve ya pos ta ha ne ha -
ri cin de her han gi al ter na tif bir tah si lat yön te mi miz bu -
lun ma mak ta d�r. Bu nok ta da va tan da� la r� m� z�n SGK
he sap la r�n dan ba� ka he sap la ra pa ra ya t� r�l ma s� na da ir
söz lü ya da ya z� l� ola rak bir bil di ri al d� �� tak dir de ad -
re si ne en ya k�n Sos yal Gü ven lik Mer ke zi ne ge le rek
te yit al ma s� uy gun ola cak t�r” de nil di.

Sahte denetmenlere
DiKKAT!
Sahte denetmenlere
DiKKAT!
Sahte denetmenlere
DiKKAT!
Sahte denetmenlere
DiKKAT!
Sahte denetmenlere
DiKKAT!
Sahte denetmenlere
DiKKAT!

Ka dı köy’de ar tan do lan dı rı cı lık olay la rı yet ki li le ri ha re ke te ge çir di.
Dü zen le nen ba sın top lan tı sın da SGK, Em ni yet ve �� çi Emek li le ri Der ne �i

yet ki li le ri, sah te de net men le re kar �ı va tan da� la rı uyar dı.

De�erli doktorum, evlat ve insan sevgisiyle dolu kardiyoloji ve dahiliye
uzman� Dr. �lhan Gürüz’ün, 22 �ubat Cuma günü olan do�um

gününü en içten dileklerimle kutlar, sa�l�kl�, mutlu, ba�ar�l� yar�nlar
dilerim. Allah sizi evlatlar�n�za, torunlar�n�za, ailenize, bizlere ve

memleketimize ba���las�n. SAYGILARIMLA...

Kad�köy’ün annesi, emekli banka genel müdürü,
Lions genel yönetmen dan��man� Ayten Hatice ET�

Dr. �lhan Gürüz’ün do�um gününü kutluyorum

��KUR, Optimum’da stant açt�
TÜRK�YE �� Kurumu Kad�köy �ubesi, halk�
bilgilendirmek, i� arayanlara yard�mc� olmak

ve ba�vurular� kabul etmek amac�yla
Optimum AVM’de stant açt�. Bir hafta

süreyle her gün 12.00-20.00 saatleri
aras�nda, giri� kat�ndaki stantta ziyaretçilerle
sohbet eden ��KUR çal��anlar�, gelenlere “i�

nas�l aran�r, hangi noktalara dikkat etmek
gerekir, ba�vuru nas�l

yap�lmal�” gibi
konularda bilgi vererek
isteyenlerin kay�tlar�n�

ald�. Stand�n
ziyaretçilerinden biri

de Kad�köy
Kaymakam� Birol

Kurubal idi.
Kaymakam Kurubal,

��KUR’un bu
hizmetinin çok önemli

oldu�unu belirtti, i�
arayan gençlere

önerilerde bulundu.
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Ce mal Sü rey a Der ne �i Onur sal Ba� ka n�,
Ba� ka n� ve ku ru cu üye le ri nin tam kad ro
ka t�l d� �� et kin lik, Gö nül lü Evi Ba� ka n�

Tu nay Soy dan’�n aç� l�� ko nu� ma s�y la ba� la d�.
Da ha son ra Der nek Ba� ka n� As l� Du rak, Ce -
mal Sü rey a’y�, ço cuk lu �u nu, genç li �i zor ge -
çen ya �am mü ca de le si ni an lat t�. Na s�l ye ni lik -
çi bir �a ir ol du �u nu, ten sel li �i eser le rin de bir
araç ola rak kul la n� m� n�, gör sel li �e ver di �i öne -
mi, zor lu ha ya t� na ra� men �i ir le ri nin gü ler
yüz lü lü �ü nü an la tan Du rak, Sü re ya’n�n ken di -
si ni “cins bir �a ir ola rak” ta n�m la d� �� n� vur gu -
la d�. Onur sal Ba� kan ve Sü re ya’n�n ço cu �u nun
an ne si Zu hal Tek ka nat ise ken di si ne Ce mal
Sü re ya ta ra f�n dan gön de ri len mek tup la r�n dan
bir ka ç� n� oku ya rak pay la ��m da bu lun du. Ka t� -

l�m c� �a ir ya zar lar Me la hat Ba ba l�k ile Mus ta -
fa I��k ve üye ler den Ah met Po lat, �i ir le riy le et -
kin li �e renk kat t�. Ha ya t� n�n son on y� l�n da
dost lu �u nu pay la �an Meh met Ali I��k da, Sü re -
ya’n�n ha ya t�n da ol du �u ka dar ya �a d� �� me -
kân da da mü te va z� ol du �u nu an lat t�. Et kin lik,
der nek ta ra f�n dan ge ti ri len ki tap la r�n im za lan -
ma s� ve kü tüp ha ye he di ye edil me siy le son bul -
du.

� GÖ NÜL LÜ LE R�N ÖZEL Z� YA RE T�
�kin ci Ba har ko mi te si Ba� ka n� Ca vi dan Ka -

ya, ko mi te üye le ri ve Fo to� raf ç� l�k Ko mi te si
Ba� ka n� Müzeyyen Çelik ile bir lik te, evin de
yal n�z ya �a yan, ha yat ta kim se si ol ma yan 85
ya ��n da ki Ner min Usu�’u, 28 Ocak Pa zar te si
gü nü evin de zi ya ret et ti ler. 

Ka p� da ken di si ne su nu lan çi çek de me ti ni
he ye can la ka bul ede rek gö nül lü le ri içe ri da vet
eden Ner min Usu�, sa� l�k du ru mu el ver me di -
�i için kom �u su na ha z�r lat t� �� ma sa s� ve ik -
ram lar �yla s� cak bir su num yap t�. Gö nül lü le rin
gö tür dü �ü yi ye cek le rin de ila ve edil me siy le
bir lik te s� cak bir soh bet e� li �in de ki çay key fi -
nin ar d�n dan her iki ta raf da mut lu bir �e kil de
gü nü son lan d�r d�.

� SA� LIK SE M� NE R� YA PIL DI
Ka d� köy Be le di ye si Ka d�n Sa� l� �� Mer ke -

zi’nden Dr. Hik met Ka ra gül lü, me me kan se -
riy le il gi li bil gi ver mek üze re 5 �u bat Sa l� gü -
nü Bos tan c� Gö nül lü Evi’ne gel di. Ko nu nun
öne mi ni bi len her ya� ta ka t� l�m c� sa lo nu dol -
dur du. Ön ce slayt gös te ri siy le de tay l� bir su -
num ya p�l d�. Da ha son ra kar �� l�k l� so ru-ce vap
�ek lin de de vam eden se mi ner, bu ra hat s�z l� �a
ya ka lan m�� bir kaç ka t� l�m c� n�n has ta l�k ön ce si
ve son ra s� duy gu la r� al� na rak de vam et ti.
Seminerde ve ri len bil gi lerle er ken te� hi sin ne
ka dar önem li ol du �u nu an la yan din le yi ci ler,
dok to ra git me kor ku la r�n dan kur tu la rak, en k� -
sa sü re de ma mog ra fi çek tir me ye ka rar ver di -
ler. Bu nun üze ri ne Kad�köy Belediyesi Ka d�n
Sa� l� �� Mer ke zi’n den 21 �u bat Per �em be gü nü
ücretsiz top lu çe kim için ran de vu al�n d�.

HABER4 15 - 21 �UBAT 2013

KADIKÖY BELEDİYESİ
GÖNÜLLÜLERİ

HAFTALIK ETK�NL�K PROGRAMI
Ba�vuru Tel: 0216 346 57 57 / 15 - 24 �UBAT 2013 

KONFERANS, SEM‹NER, SÖYLE�‹ ve PANEL

SOKAK
HAYVANLARINI

BESLEME
Tarih: 15.02.2013 /12.00
Yer: Hasanpa�a Gön.Evi
Düzenleyen: Hasanpa�a

Gönüllüleri
���R VE �ARKILARLA

A�KIN TUNA 
Tarih: 18.02.2013/14.00
Yer: Moda Deniz Kulübü

Düzenleyen: Moda
Gönüllüleri

GÜLDÜRÜ VE
BULMACA

Ercan Bostanc�o�lu
(Ate�böce�i Ercan)

Tarih: 19.02.2013 /13.30
Yer: Zühtüpa�a Gön. Evi
Düzenleyen: Zühtüpa�a

Gönüllüleri
KENTSEL DÖNÜ�ÜM

Habitat Tem. Cihan
Uzunçay�rl� Baysal,
Mim. O. Tem.Burak

Y�lmazsoy,
Tozkoparan Derne�i

Tem. Ömer Kiri�
Fener Balat Ayvansaray
Derne�i Tem. Çi�dem

�ahin
Valideba� Denek Tem.

Arif Belgin
Tarih: 19.02.2013/14.00
Yer: Bostanc� Gön.Evi
Düzenleyen: Bostanc�

Gönüllü Evi
A�LE �Ç� �LET���M

Psikolog Dr. Fatih Dane
Tarih: 19.02.2013 /14.00
Yer: Halis Kurça Kültür

Merkezi
Düzenleyen:

Merdivenköy Gönüllüleri
GÖNÜLDEN GÖNÜLE
TÜRK SANAT MÜZ���
KOROSU KONSER�

�ef Taylan Aytüre
Tarih: 19.02.2013 /20.00
Yer: Kad�köy Evlendirme

Dairesi
Düzenleyen: Müzik

Gönüllüleri
Davetiyelidir. �leti�im:

Tülay Dinçer 
0538 637 30 16

GÜNÜMÜZ
TÜRK�YES�NDE

KADININ DE���EN
ROLÜ

Ki�isel Geli�im Uzman�
Beste Ba�aran

Tarih: 20.02.2013/14.00
Yer: Fenerbahçe Mah.

Gönüllü Evi

Düzenleyen:
Fenerbahçe Mah.

Gönüllüleri
�LAÇ KULLANIMI  
Ecz. Feyza Öztürk

Tarih: 20.02.2013 /14.00
Yer: Hasanpa�a Gön.Evi
Düzenleyen: Hasanpa�a

Gönüllüleri Ac�badem
Hastanesi ��birli�i �le

TA�KIN DO�ANI�IK
TÜRK HALK MÜZ���
KOROSU KONSER�
�ef Ta�k�n Do�an���k

Tarih: 20.02.2013/ 20.00
Yer: Kad�köy Evlendirme

Salonu
Düzenleyen: Müzik

Gönüllüleri
Davetiyelidir. �leti�im:

R�za Pehlivan 
0532 237 97 89

VANYA DAYI T�YATRO
OYUNU  

Tarih: 20.02.2013 /20.30
Yer: Halis Kurça Kültür

Merkezi
Düzenleyen: Tiyatro

Gönüllüleri
MAHALLEM�ZDE

SEVG� VE HO�GÖRÜ
Tarih: 21.02.2013/12.00
Yer: Rasimpa�a Gön. Evi
Düzenleyen: Rasimpa�a

Gönüllüleri
GÜVENL�K

TEDB�RLER�
�stanbul Emniyet

Müdürlü�ü, Toplum
Destekli Polislik �ube Md.
Tarih: 21.02.2013 /14.00
Yer: Halis Kurtça Kültür

Merkezi
Düzenleyen:

Merdivenköy Gönüllüleri
�S�M VE HARFLER�N

HAYATIMIZDAK�
ETK�LER�

Akrofonolog, Bio Enerji,
Yoga, Meditasyon

E�itmeni Kemal Haluk
Cebe

Tarih: 21.02.2013 /14.00
Yer: Moda Gönüllü Evi

Düzenleyen: Moda
Gönüllüleri

�LAÇ KULLANIMI
Dr. Mehmet Emin Çak�r
Tarih: 21.02.2013 /14.00
Yer: Sahray�cedid Defne

Park� Gönüllü Evi
Düzenleyen:

Sahray�cedid Gönüllüleri
Central Hospital

��birli�i ile 

BU SAYFA KADIKÖY BELEDiYESi GÖNÜLLÜLERi TARAFINDAN HAZIRLANMAKTADIR.

Mo da Gö nül lü le ri Ocak ay� n�n en özel et -
kin li �i ni ay�n so nu na sak la d�. Gü zel di,
çün kü ko nu “ka d�n ve es te tik”ti. An lam l�y -

d� çün kü ko nu� ma c� Mo da’n�n sim ge si
ol mu� bir ha n� me fen diy di. Sa nat ç� ki �i li �i
ya n�n da ze ra fe ti ve ho� gö rü sü ile Mo da l� -
la r� bir kez da ha bü yü le yen La le Bel k�s,
re sim, oyun cu luk ve �i ir ler le süs le di �i ko -
nu� ma s�y la din le yi ci le ri ken di si ne hay ran
b� rak t�. Do� du �u ev le il gi li yaz d� �� �ii ri
oku du �un da, din le yi ci le ri ço cuk lu �u na
yol cu luk yap t�r d�. Fran s�z ca �ar k� la r� çok
gü zel söy le me si ya n�n da, söz cük ler ne re -
dey se bir Fran s�z’dan da ha çok ya k� �� yor -
du ken di si ne.

Bel k�s, “Ka d�n ve es te tik” ko nu su nu
ya �a m�n dan esin ti ler le an lat t� ama, as�l gü zel olan
�ey ta v�r ve ha re ket le riy le ade ta ze ra fe tin res mi ni
çiz me siy di.

Ka d�n da es te ti �in, ka d� n� var eden ve top lum da
say g�n bir ye re ta �� yan en önem li özel lik ol du �u nu
söy le yen Bel k�s, es te ti �in tek bir ne de ne ba� la na ma -
ya cak ka dar önem li ol du �u nu vur gu la d� ve e�i tim le,
kül tür le, bil giy le do na t�l ma dan el de edi le me ye ce �i ni
vur gu la d�.

Ko nu� ma s� n�, Nâ z�m Hik me tin “Ya �a mak �a -
ka ya Gel mez” �i riy le nok ta la yan La le Bel k�s, Mo da -
l� ka d�n lar la çok s� cak bir or ta m� pay la� t� �� n� ifa de
ede rek, Ba� kan Su na Ak �en’e ve üye le re te �ek kür
et ti. Bu gün den son ra son ra s�k s�k gö nül lü evin de

ola ca �� n�n müj de si ni ver di.
Söy le �i, ko yu bir soh bet e� li �in de ya p� lan çay

soh be tiy le  so na er di. 

� OMU R� L�K TE DE FOR MAS YO NA 
D�K KAT!

Mo da Gö nül lü le ri, dü zen le dik le ri sa� l�k, sos yal
ve kül tü rel et kin lik ler le Mo da’da sos yal ya �a ma yön
ver me ye de vam edi yor. Her haf ta ya p� lan et kin lik -
ler le gö nül lü evi do lup ta �� yor. Bu haf ta ya p� lan et -
kin ler den bi ri de sa� l�k üze ri ney di. 

Be yin ve omu ri lik cer rah la r� Prof. Dr. Aj lan Çer -
çi ile Atil la K�r çel li, ge li �en tek no lo ji ve kol tu �u na
ba ��m l� ya �am tar z� ne de niy le omu ri lik te ki de for -
mas yo nun ka ç� n�l maz ol du �u nu teo rik ve pra tik an -
la t�m la iz le yen le re an lat t� lar.

Ko nuk la r�n ta ma m� yan l�� ya �am tarz la r� ne de -
niy le bu s� k�n t� y� çek tik le ri ni vur gu la ya rak, bu bil gi -

len dir me nin ya rar l� ol du �u nu an lat -
t� lar. Ya �a d�k la r� s� k�n t� lar ko nu sun -
da al ma la r� ge re ken ön lem ler le il gi -
li so ru la ra do yu ru cu ce vap lar al d� -
lar. Dr. Aj lan Çer çi, otu ru�, du ru� ve
ha re ke tin öne mi ni an la t�r ken, al�n -
ma s� ge re ken ön lem le ri ka t� l�m c� la -
r�n is te �i üze ri ne, tat bi ki ola rak da
gös ter di. Her et kin lik ten son ra ko -
nuk la r� na çay ve si mit ik ram eden
Ba� kan Su na Ak �en, yo �un ka t� l�m
ne de niy le ko nuk la r� na te �ek kür et ti
ve ye ni üye ol mak is te yen le rin ka -
y�t la r� n� yap t�.

Moda’da ‘estetik ve
zerafet’ konulu söyleşi

Fe ner bah çe Ma hal le si Gö nül lü Evi’nde 28
Ocak Pa zar te si gü nü, “Unut kan l�k Ne dir,
Ne den le ri, Na s�l Ba �a Ç� k� l�r” ko nu lu bir

se mi ner ve ril di. 
Top lum sa� l� �� ko nu sun da bi rey le rin bi -

linç len di ril me si ama c�y la her ay dü zen le nen
sa� l�k se mi ner le ri nin bu ay ki ko nu su, unut kan -
l�k t�. Cen tral Hos pi tal Has ta ha ne si’nden Uz -
man Dr. Meh met Emin Ça k�r ta ra f�n dan ve ri -
len se mi ner de; unut kan l�k, ne den le ri, mu aye -
ne si na s�l ya p� l�r, teh li ke li unut kan l�k, nor mal

unut kan l�k, unut kan l�k la na s�l ba� edi lir, zih nin
dinç tu tul ma s�, De mans, Bu na ma, Alz he imer,
risk fak tör le ri, ko run ma yön tem le ri ve be lir ti -
le ri ile te da vi le ri ko nu sun da bil gi ve ril di. Bu
bil gi ler do� rul tu sun da din le yi ci le rin  ko nu
hak k�n da ki so ru la r� ce vap lan d� r�l d�.  Din le yi ci -
le rin is tek le ri üze ri ne se mi ne rin tek rar lan ma s�
ka rar la� t� r�l d�.

� SA� LIK LI BES LE N� YOR MU YUZ?
Fe ner bah çe Ma hal le si Gö nül lü le ri’nin

ocak ay� için de dü zen le di �i bir di �er sa� l�k se -

mi ne ri de “Di yet ne dir? Do� ru Bes le ni yor mu -
yuz?” ko nu sun day d�. 

Bes len me ve di yet uz ma n� Fa to� Öz can ta -
ra f�n dan ka la ba l�k bir din le yi ci top lu lu �u na 16
Ocak Cu mar te si gü nü Gö nül lü Evi’nde ve ri len
se mi ner de, sa� l�k l� bes len me nin ya �a m� na s�l
et ki le di �i, sos yal ve spor tif ak ti vi te le rin in san
ha ya t� üze rin de ki öne mi an la t�l d�. 

Se mi ner de so ru la ra da ce vap lar ve ril di.
� NLP SOH BET LE R�

Gö nül lü Evi’nde her ay son Çar �am ba gü -

nü ka la ba l�k bir din le yi ci toplulu�una hitap
eden NLP Uz ma n� ve E�it men Cen giz Eren,
bu ay ki kon fe ran s�n da; ço cuk ile ti �i mi, olum lu
ve teh li ke li yan la r�, de �i �im sü reç le ri ile içe ri -
si-d� �a r� s� kav ra m� hak k�n da bil gi le ri ni  din le -
yi ci le riy le pay la� t�.

NLP Uz ma n� ve E�it men Cen giz Eren ki �i -
sel ge li �im ça l�� ma la r� na ver di �i önem ve im -
kan için Ka d� köy Be le di ye si Ba� ka n� Av. Se la -
mi Öz türk’e ve Fe ner bah çe Gö nül lü le ri Ba� ka -
n� Sa im �ki�’e te �ek kür et ti.

Ka d� köy Be le di ye si Ha san pa �a Ma hal le si
Gö nül lü Evi Yö ne ti mi, 2012/2013 Dö -
nem ça l�� ma la r� kap sa m�n da gö nül lü

evi yö ne ti mi ve ko mi te ba� kan la r�y la yap t� ��
sa ha ça l�� ma la r�n dan ç� kan so nuç la r�, Ka d� köy
Be le di ye si Ba� kan Yar d�m c� s� Mus ta fa De mir -
can’la de �er len dir di.

Gö nül lü Evi Yö ne ti mi, “Ha san pa �a Ma hal -
le sin de gün lük ih ti ya ca ce vap ve re cek ‘sos yal
be le di ye ci lik’ kap sa m�n da ne ler ola bi lir, olur -
sa ne ler olur” ko nu lu ça l�� ma y�, Gö nül lü Mer -
ke zi Bi rim So rum lu su En gin Ba ran re fa ka tin de
Ka d� köy Be le di ye si Ba� kan Yar d�m c� s� Mus -
ta fa De mir can ile ma ka m�n da gö rü� tü. �l gi li bi -
rim mü dür le ri nin de ka t�l d� �� top lan t� da, bil gi
pay la �� m� ya p�l d�. Gö nül lü ler, ma hal le de ba� -
la yan ça l�� ma la r�n ta ki bi ni is te di ler ve ma hal -
le li le rin de talep etti�i zo run lu bir ih ti yaç olan
Etüt ve Kül tür Mer ke zi’nin ku rul ma s� n� is te di -
ler. �çin de ti yat ro-fo to� raf ç� l�k atöl ye le ri nin
dü zen le ne ce �i, ço cuk ve ge nel bir kü tüp ha ne -
nin ola ca ��, çe �it li kurs la r�n ve e�i tim amaç l�
ça l�� ma la r�n dü zen le ne bi le ce �i bir mer ke ze
olan ih ti yaç vur gu lan d�. 

Ka d� köy Be le di ye si Ba� kan Yar d�m c� s�
Mus ta fa De mir can da gö nül lü evi yö ne ti cileri
ile ko mi te ba� kan la r�na ve bi rim  mü dür le rine,
so kak so kak alt ya p�, park ve bah çe ler ça l�� ma -
lar�y la il gi li ay r�n t� l� bil gi ver di. 

Ba�kan Yard�mc�s� De mir can, Ha san pa �a
Ma hal le si Gö nül lü Evi’ne ma hal le de olan tüm
ça l�� ma lar hak k�n da bil gi ve ri le ce �i ni, öne ri le -

rin al� na ca �� n� vur gu la d� ve gö nül lü le re, ses
ge ti ren ça l�� ma la r�n dan ötü rü mut lu luk duy du -
�u nu ifa de ede rek, ba �a r� lar di le di. Ha san pa �a
Ma hal le si Gö nül lü Evi Dö nem Ba� ka n� Ar zu
Ak man Ça tal lar da “Ger çek le� ti ri len bu top -
lan t� için Gö nül lü Mer ke zi mi ze, Belediye
Ba�kan�m�za, Ba� kan Yar d�m c� m� za ve top -
lan t� ya ka t� lan birim mü dür le ri ne, Gö nül lü Evi
Yö ne ti mi Ku ru lu ad� na te �ek kür ede rim” de di.  

� MA HAL LE EV�’NDE P� LAV GÜ NÜ
Ka d� köy Be le di ye si Ha san pa �a Ma hal le si

Gö nül lü Evi, Sos yal Da ya n�� ma Ko mi te si ta ra -
f�n dan dü zen le nen pi lav gü nün de Ha san pa �a l� -
lar bi ra ra ya gel di. 

Ha len ma hal le kül tü rü nün ya �a t�l d� �� Ha -
san pa �a’da dü zen le nen pi lav gü nü ne ka t� lan
Ka d� köy Be le di ye Ba� kan� Av. Se la mi Öz türk,
ma hal le sa kin le ri ta ra f�n dan co� ku lu bir �e kil -
de sev giy le kar �� la d�. Ka d� köy Be le di ye Mec -
lis Üye le ri nin, Gö nül lü Mer ke zi Yö ne tim Ku -
ru lu üye le ri nin de e� lik et ti �i et kin lik te her za -
man ol du �u gi bi “�� te Ha san pa �a, �� te Ka d� -
köy” de ni le rek bir lik be ra ber lik me saj la r� ve -
ril di. Ha san pa �a Gö nül lü Evi’nin sa lo nun ka -
pa si te si ne de niy le, da vet li sa y� s� s� n�r l� tu tul du.
Ma hal le sa kin le ri nin is te �i üze ri ne, her ay  ge -
le nek sel ola rak top lan ma ka ra r� n�n al�n ma s�y la
et kin lik so na er di. 

Ha san pa �a Ma hal le si Gö nül lü le ri, et kin li -
�in so nun da Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi
Öz türk’e ve Ka d� köy Be le di ye si’ne te �ek kür
et ti ler. 

Fenerbahçe’de sağlık semineri

Bostancı Gönüllü Evi’nde 29 Ocak
Salı günü düzenlenen etkinlikle

Türk edebiyatının usta �airlerinden
Cemal Süreya anıldı. 

‘ERGENLiK’ SEMiNERi
F�K�RTEPE Gönüllü Evi’nde destek ders alan

ö�renci velileri ile Fikirtepeli katılımcı kadınlara
Dr. Koray Yalçın’ın sunumuyla “Ergenlik  ve

sorunları” ile ilgili problemler ve çözüm yolları
hakkında bilgi verildi. 

16 Ocak Çar�amba günü düzenlenen seminerde;
sorunların ailece nasıl a�ılabilece�i, bunun bir
süreç oldu�u, bu süreçte anne ve babaların

anlayı�lı ve sabırlı olmaları gerekti�i geni� bir
sunumla anlatıldı. 

EVLENDiRME’DE KONSER
ACIBADEM Gönüllüleri Türk Sanat Müzi�i
Korosu geçti�imiz ay Kadıköy Belediyesi

Evlendirme Dairesi’nde �ef O�uzhan Toprak
yönetiminde bir konser verdi. Konsere

Acıbademlilerin ilgisi büyüktü. �zleyiciler,
zaman zaman söylenen �arkılara e�lik ettiler. 

CEMAL SUREYA ANILDICEMAL SUREYA ANILDICEMAL SUREYA ANILDICEMAL SUREYA ANILDICEMAL SUREYA ANILDICEMAL SUREYA ANILDI

Hasanpaşa’da hareketli
GÜNLER DEVAM EDiYOR
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Marmara Üniversitesi Biomedikal
Cihaz Teknolojileri Bölümü geçici
mezuniyet belgesini kaybettim.

Hükümsüzdür. 
Mehmet Göker GÖKÇE

KAYIP iLANI

2012-2013 E�itim Ö�retim yılını
tamamlayan Kadıköy

Dumlupınar’daki Neriman �rfan
Akça Mesleki E�itim Merkezi,

mezun olan ö�rencileri için tören
düzenledi. Ö�renciler ve
ö�retmenler, hep birlikte

sevinçlerini ve mutluluklarını
payla�tılar. 6 dönemi tamamlayan

ö�rencilerin mezun oldu�u
Neriman �rfan Akça Mesleki E�itim
Merkezi; çırak, kalfa  ve ustaların

mesleki e�itim almalarını, bilgili,
becerikli, mesle�ini seven ve

kendine güvenen bireyler olarak
yeti�tirmeyi amaçlıyor. Merkezin

740 metrekare arazi üzerine
kurulmu� iki katlı  binasında; 8
adet derslik, 2 adet laboratuvar

(Kuaförlük ve Elektrik
Laboratvuarları), 1 adet kantin, 4
adet idareci odası, 1 adet memur

odası, 2 adet ö�retmenler odası ve
2 adet ar�iv odası bulunuyor. 

Öğrencilerin mezuniyet sevinciÖğrencilerin mezuniyet sevinciÖğrencilerin mezuniyet sevinciÖğrencilerin mezuniyet sevinciÖğrencilerin mezuniyet sevinciÖğrencilerin mezuniyet sevinci

EBRU sanatç�s� Füsun Ar�kan’�n an�s�na
yenilenen Moda �lkokulu toplant�

salonunda düzenlenen kültür-sanat
etkinlikleri sürüyor. Modal�lar, Osman
Önde�'in yap�t�n� tan�tt��� “Modal� Vitol
Ailesi”, Cemal Süreya Kültür ve Sanat

Derne�i i�birli�i ile düzenlenen
“Kom�umuz Cemal Süreya”, spor yazar�

Kemal Belgin’in sundu�u “Nerede O
Semt Sahalar�!” ve sürpriz konuklar�n

kat�ld��� “Erol Evgin Bizlerle” adl�
söyle�ilerde biraraya geldiler. Bahariye
ve Moda �lkokullar� Karma Korosu’nun
“29 Ekim-10 Kas�m Atatürk Haftas�”
kapsam�nda sundu�u, “�ark�larda
Atatürk” dinletisiyle, çal��malar�n�
ba�lama sanatç�s� Turan �engün

yönetiminde sürdüren Moda �lkokulu
Türk Halk Müzi�i Korosu'nun sahne
ald��� türkü geceleri de büyük be�eni
toplad�. Tiyatro Dans toplulu�unun
sundu�u “A�k�m�za ve Dansa” adl�

oyunda keyifli saatler ya�ayan Modal�lar,
Dr. Ömer F�nd�kgil ve Dr. Gülderen

Dolunay'�n sa�l�k söyle�ilerinde yararl�
bilgiler edindiler. Moda �lkokulu'nun

çevesiyle bütünle�mesi amac�n� ta��yan
etkinlikler, Moda �lkokulu Gönüllüleri,
Moda �lkokulu Mezunlar� Derne�i ve
Moda �lkokulu Okul Aile Birli�i’nin

i�birli�i ile düzenleniyor.   

Mo da İl ko ku lu çev re siy le bü tün leş ti...

KADIKOY-5:Layout 1  2/14/13  10:30 AM  Page 1
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Ada na’da dö nem dö nem re sim ö� ret men -
li �i yap t�k tan son ra ya �a m� n�, çok sev -
di �i �s tan bul Kü çük ya l�’da ta mam la yan

res sam �em set tin Ba� kurt’un da ha ön ce gü n
��� �� na ç�k ma m�� re sim le ri, Ka d� köy Be le di ye -
si’nin gi ri �i miy le sa nat se ver ler le bu lu� tu. Ba� -
kurt’un 167 res min den olu �an ser gi si, 11
�u bat Pa zar te si ak �a m�, ö� ren ci si
Ya �ar Ke mal ile e�i Ay �e
Se mi ha Ba ban, Ka -
d� köy Be le di ye Ba� -
ka n� Se la mi Öz türk,
res sa m�n to ru nu Si nan
Ba� kurt ve çok sa y� da
zi ya ret çi nin ka t� l� m�y la
Cad de bos tan Kül tür
Mer ke zi’nde aç�l d�. 

Böy le bir ser gi ye ev sa -
hip li �i yap mak tan duy du �u
gu ru ru di le ge ti ren Ba� kan
Se la mi Öz türk, ede bi ya t�n ç� -
na r� Ya �ar Ke mal’in or ta okul -
da ki re sim ö� ret me ni olan �em -
set tin Ba� kurt’a duy du �u ve fa n�n
çok önem li ol du �u nu be lirt ti. Öz -

türk da ha son ra sö zü, Ya �ar Ke mal’in e�i Ay �e
Ba ban’a b� rak t�. Ba ban, Ya �ar Ke mal ve Se la -
mi Öz türk’ün ken di si ne ko nu� ma için ve kâ let
ver dik le ri ni söy le ye rek ser gi nin or ta ya ç� k� �� -
n�n il ginç öy kü sü nü an lat t�. 

� AB� D�N D� NO, BA� KURT’UN 
RE S�M LE R� NE HAY RAN DI

Ay �e Ba ban, �em set tin Ba� kurt’un 30’lu
y�l lar da Ada na’da ö� ret men lik ya par ken
Ya �ar Ke mal’in or ta okul da ki
re sim ö� ret me ni ol du -
�u nu ve Ke mal’in ya �a -
m� na bü yük kat k� s� ol -
du �u nu be lirt ti. Ay n�
dö nem de ün lü res sam
Abi din Di no ile kar de �i
Arif Di no’nun da Ada -
na’ya sür gü ne gön de ril -
di �i ni ha t�r la tan Ba ban,
Abi din Di no’nun Ba� -
kurt’un re sim le ri ne
hay ran kal d� �� n� vur gu -
la d�. Ay �e Ba ban ko nu� -

ma s� n� �öy le sür dür dü: “Abi din
Di no, bu ser gi yi Pa ris’te aç mak is te di.

Bu nu 1973 y� l�n da yaz d� ��, bu ser gi de de

sa nat se ver ler le bu lu �an mek tu bun dan an l� yo -
ruz. An cak sa n� r�m ma li se bep ler le bir tür lü
aç� la ma d�. To ru nu Si nan Bey y�l lar son ra, ba -
ba s� n�n evin de bir san d�k bu lu yor. San d� ��
aç�n ca, de de si nin ser gi len me ye ha z�r on lar ca
res mi  ç�k�yor. O san d� ��n için de �em set tin
Ba� kurt’la il gi li ga ze te ku pür le ri nin de ol du �u -
nu gö rü yor. Ke mal Sa d�k Gö re ce li im za s�y la
ya z�l m�� bir ya z� dik ka ti ni çe ki yor, kim dir di ye
ara� t� r�n ca Ya �ar Ke mal’in tak ma ad� ol du �u -
nu ö� re ni yor. Bi zim le ile ti �i me ge çin ce, biz de

ta bii ki bu ser gi yi aç mak is te dik,
sa �ol sun Se la mi Ba� kan bi ze
ka p� la r� n� aç t�. Böy le ce 40 y�l
ön ce Pa ris’te aç�lmas� ni yet le -
ni len bu ser gi Ka d� köy’e k�s -
met ol du.”

� SER G�
8 MART’A 

KA DAR AÇIK
�çe ka pa n�k ve mü te -

va z� bir res sam ola rak
bi li nen �em set tin
Ba� kurt’un 167 res -
miy le bir lik te, ya z� -
la r�, not la r�, az da
ol sa ai le fo to� raf -
la r� da bu lu nu yor

ser gi de. Re sim le rin de
Ada na’n�n sa r� s� cak ton la r� n�, �s -

tan bul’un sa hil le ri ni, ev le ri ni gör mek
müm kün. Bos tan c�’da ki evin den gör dü �ü

man za ra lar da dö ne min �s tan bul’una da ir bir -
çok fi kir ve ri yor iz le ye ne…

Tür ki ye re sim ta ri hi nin unu tul ma ya yüz
tut mu� bu önem li �ah si ye ti ni, Ya �ar Ke mal’in
hak k�n da yaz d�k la r�, Abi din Di no’nun mek -
tup la r�y la bir lik te ta n� mak is ti yor sa n�z, ser gi yi
8 Mart 2013’e ka dar Cad de bos tan Kül tür Mer -
ke zi’nde zi ya ret ede bi lir si niz. 
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sman l� ta rih çi li �in de, söy len ce ler de Pi rî Re is
1930’lu y�l la ra ka dar ün lü kah ra man de niz ci ko -
mu tan lar dan bi riy di, ya ni as ker kim li �iy le bi li ni -
yor du. Son ra 1929’da res sam ve mü ze ci me� -

hur Os man Ham di Bey’in kar de �i, �s tan bul An ti ki te ler
ve Ar ke olo ji Mü ze le ri Mü dü rü Ha lil Ed hem (El dem) Bey
ta ra f�n dan Top ka p� Sa ra y� Ar �i vi’nde bu lu nan cey lan
de ri si üze ri ne el çi zi mi renk li ve el yaz ma la r�y la aç�k la -
ma lar bu lu nan ha ri ta s�, ilim dün ya s�n da bü yük yan k�
ya rat t�. Çün kü bu ha ri ta ve ay r� ca “Ki tab-� Bah ri ye” ad� -
n� ver di �i el yaz ma s� dos ya da ki çi zim ve bil gi ler Kris tof
Ko lomb’un kay bol mu� dün ya ha ri ta s� na da ���k tu tu -
yor du. Pi rî Re is’in çi zi mi ve an lat t� �� co� raf ya bil gi le ri
ori ji nal ol du �u ka dar, Ko lomb’un ka y�p ha ri ta s�n dan
ak tar ma la r� da içe ri yor du. Ken di si de tam bir bi lim ci
ah la k�y la yap t� �� al�n t� la r� be lir ti yor du.

Pi ri Re is 1470’te Ge li bo lu’da do� du ve öm rü nün
de niz ler de ge çen k�s m� d� ��n da za man za man Ge li bo -
lu’da ya �a d�. Ese ri ni de 1513’te ora da ha z�r la d�. Son ra -
ki y�l lar da ila ve ler yap t�. Aya sof ya Mü ze si Kü tüp ha ne -
si’nde (�im di Sü ley ma ni ye Ki tap l� ��’nda) bu lu nan el
ürü nü nüs ha lar dan bi ri dört yüz yap rak tan faz la d�r.
Eser de iki yü zün üze rin de de “Por to lan” di ye ad lan d� -
r� lan ge mi ci lik, de niz ler co� raf ya s� ve ta ri hi hak k�n da
ya z� l� ve �e kil li bil gi ler ve ren ha ri ta lar bu lun mak ta d�r. Ki -
tab-� Bah ri ye ve ha ri ta n�n el le ço �al t�l m�� ba� ka nüs ha -
la r� �s tan bul’da ve Fran sa, Avus tur ya, �tal ya’da ki kü tüp -
ha ne ler de bu lun mak ta d�r. Bun lar, ese rin Ha lil Et hem
Bey ta ra f�n dan bu lu nup ün lü Al man ve Avus tur ya -
l� ta rih çi ler ta ra f�n dan ya y�m lan ma s�n dan son ra or ta ya
ç�k m��; da ha do� ru su il gi oda �� ol mu� lar d�r. 1935’de
Top ka p� Sa ra y� nüs ha s� �n gi liz ce, Al man ca, Fran s�z ca
ve Türk çe ola rak ya y�m lan d�.

Böy le ce 1930’lar dan iti ba ren as ker Pi ri Re is ar t�k
co� raf ya c�/ara� t�r ma c� kim li �iy le öne ç�k t�. De niz ci bir
ai le nin ço cu �u olan Meh met Pi rî, de niz ler le genç ya -
��n da kor san ola rak ta n�� t�. Kor san lar ne ya p� yor sa onu
yap t�. Son ra Os man l� do nan ma s�n da is tih dam edil di.
Sad ra zam “Mak tul �b ra him Pa �a”n�n (�im di ler de Par -
ga l� di ye ün len di) M� s�r se fe rin de ona reh ber lik et ti. Os -
man l� de niz gü cü nün Do �u Ak de niz/K� z�l De niz ve Um -
man De ni zi fi lo la r� na ko mu tan ol du. Por te kiz li ler le sa -
va� t�. Ko lomb ha ri ta la r� n� da genç li �in de ki kor san l�k y�l -
la r�n da esir al d�k la r� Por te kiz ge mi le rin den ele ge çir mi� -
ti. Me rak sa hi bi, ara� t�r ma c� ru hu nun onu bil gi edin me -
ye/ö� ren me ye ve en önem li si ö� ren dik le ri ni yaz ma ya
ve res met me ye yö nelt ti �i an la ��l mak ta d�r. Dün ya y�
ken di çev re sin den ve Ak de niz’den iba ret zan ne den bir
sos yal çev re de ok ya nus la r�n, ye ni co� raf ya la r�n var l� �� -
n� ke� fet ti. Bi li min, bil gi nin, ö� ren me nin key fi ne eri� ti �i
aç�k t�r.

1554’de, Bas ra Be yi’nin, do nan ma yö ne ti min de
ku sur i� le di �i suç la ma s� üze ri ne Sul tan Sü ley man’�n
em ri ile Ka hi re’de idam edil di.

Pi rî Re is, 15-16. as�r lar, Os man l� dün ya s�n da ku� -
ku suz bir “is tis na”d�r. Yö ne ti ci züm re nin al�� kan l�k la -
r�/ge le nek le ri d� ��n da dün ya ya aç�l m�� t�r. Bu se bep le
çev re siy le bil me mi ze im kan ol ma yan ça t�� ma la ra gir di -
�i ni tah min et mek zor de �il dir. Bas ra Be yi de �s tan -
bul’da ki hü küm dar ve et ra f� da muh te me len bu ye ni lik -
çi ve bi lim me rak l� s� in san dan ra hat s�z l�k duy mak ta idi -
ler. De niz ler de do la �an, Ba t� Av ru pa’da ki ge li� me le rin
far k�n da olan bi ri ol du �u aç�k t�r. Os man l� dün ya s� ise
in san l�k ta ri hi nin iki bü yük ge li� ti ri ci at� l� m� n�n far k�n da
de �il dir. 1400’ler de ha ya t�n her ala n�n da iv me ka za nan
ye ni lik ler, mat ba a ve ok ya nus la r�n/ye ni co� raf ya la r�n
ke� fi ile Av ru pa’y� s�ç rat m�� t�. �s tan bul’da ise �ey hü lis -
lam Ebus su ud Efen di mu si ki nin gü nah ve ah la ka ay k� -
r� ol du �u yo lun da fet va lar ve ri yor du. Av ru pa ta r�m da,
�e hir le� me de, mal üre ti min de, ula ��m da yep ye ni tek -
nik le re çok tan geç mi� ti. O de vir de, ya ni Sul tan Sü ley -
man y�l la r�n da Av ru pa l� sey yah la r�n ka le me al d� �� se ya -
hat na me ler de, �s tan bul ve Ana do lu �e hir le rin de ki ha -
ya t�n yok sul lu �u nu, üre ti min/ima la t�n/ula �� m�n/e�i ti min
ge ri li �i ni sa y� s�z ör nek le riy le oku ya bi lir si niz. Bu göz -
lem le rin süb jek tif ol du �u söy le ne mez. Çün kü ken di ül -
ke le riy le; ya ni ya �a d�k la r� mad di ola nak lar la mu ka ye se
ede rek tes pit ler de bu lun mak ta d�r lar.

Pi rî Re is, Ba t� uy gar l� �� de ni len Av ru pa’n�n ye ni üre -
tim tek nik le ri ne, ye ni co� raf ya la r�n zen gin lik le ri ne, bi -
lim-ara� t�r ma ve sa nat la ra yel ken aç�p bü yük ge li� me -
ler kay det ti �i; Do �u’nun ise ol du �u yer de say d� �� bir
ta rih sel dö nem de ya �a d�. Bu iki dün ya ara s�n da her
tür lü kül tü rel, mad di ola nak lar ve ha yat stan dart la r� ba -
k� m�n dan Ba t�’n�n iler le yip ka zanç l� ç�k ma s� ve Do -
�u’nun ge ri de kal ma s�y la or ta ya ç� kan de rin fark, o de -
vir de yo �un la� t�.

Pi rî Re is, du ra �an, dün ya y� ken di al�� kan l�k ve gö -
re nek le rin den iba ret sa yan kül tür or ta m�n da ay k� r� bir
ka rak ter di. Me rak, ara� t�r ma, bi lim, ge le nek d� ��y d�.
Bas ra Bey’i ol ma sa, mut la ka ba� ka bir ba ha ne ile tas -
fi ye edi le cek ti di ye dü �ü ne bi lir si niz. Ne den mi?
1930’la ra ka dar, ya ni ba z� la r�n ca “in kar c�” ol du �u id di -
a edi len Cum hu ri yet Tür ki ye si ne ka dar bu in sa n�n bi -
lim sel kim li �i üze rin de du rul ma ma s�, bi lin me me si; ev -
ren sel bil gi ye ve in san l� ��n ge li� me si ne du yar s�z top -
lum ve ida re zih ni ye ti ni gös ter mi yor mu?

Murat  KATOĞLU

O

● Sem ra ÇE LE B�
YILLARDIR sür gün ha ya tı ya �a yan ya zar,
�a ir, res sam Mu zaf fer Oru ço� lu’nun 30’u
ye ni ol mak üze re 100 res mi, “An ta go niz -

ma” adı al tın da sa nat se ver ler le bu lu �u yor. 
Sa nat çı’nın da ha ön ce iki yer de iz le yi ciy le
bu lu �an ser gi si, 11 �u bat Cu ma ak �a mı
Ka dı köy Be le di ye si Cad de bos tan Kül tür

Mer ke zi’nde açıl dı, ser gi 23 �u bat’a ka dar
zi ya ret edi le bi le cek. Tür ki ye’ye gi ri� ya sa �ı
bu lun du �u için ser gi le ri nin açı lı �ı na ka tı la -
ma yan Muzaffer Oru ço� lu, ye ni re sim le rin -
de ko laj tek ni �i ba� ta ol mak üze re, de �i �ik

bo ya tek nik le ri kul la na rak, kla sik bi çi mi
sür re alist esin ti ler le kır ma ve de rin le� tir me
de ne me le ri ni sür dü rü yor. Tab lo la rı nın bir

bö lü mü nü dün ya nın çe �it li yer le rin den ma -

den ci por tre le ri olu� tu ru yor. Mu zaf fer Oru -
ço� lu’nun “Gri zu” ro ma nın dan çık mı�, hü -

zün ve iro ni ya yan yüz ler le, dü �ün dü ren ay -
rın tı lar la kar �ı la �ı yo ruz. Ro man la rı nın renk -
le ri, mal ze me le ri, hi kâ ye le ri ı�ık
gi bi tab lo la ra vu ru yor yer yer.

Ba bek Ya yın ta ra fın dan dü zen -
le nen ser gi le rin il ki Bur sa Ni lü fer

Be le di ye si’nde, ikin ci si ise �s -
tan bul Yüz çi çek Aç sın Kül tür

Mer ke zi’nde açıl mı� tı. “An ta go -
niz ma”, Ka dı köy’de ser gi len dik -
ten son ra 15-29 Mart 2013 ta rih -
le ri ara sın da �z mir Ko nak Be le -

di ye si Tür kan Say lan Kül tür
Mer ke zi’nde sa nat se ver ler le 

bu lu �a cak. 

� ZOR LUK LAR LA GE ÇEN B�R YA �AM
6 ül ke de 60’a ya kın ser gi açan Mu zaf fer

Oru ço�lu, 1967’de iç le rin de �b ra him Kay -
pak ka ya’nın da ol du �u 9 ar ka da �ıy la bir lik -

te, Ame ri kan 6. Fi lo su na kar �ı
ya yın la dı�ı bil di ri 

nedeniyle Ça pa Yük sek Ö� ret -
men Oku lu’dan atıl dı. 68 ö� ren -
ci ha re ket le ri ne ka tıl dı. 1969’da
De �ir men kö yün de ki top rak i� -
ga li ne ka tıl dı ve tu tuk la nıp Si -

liv ri ce za evi ne ko nul du.
1972’de TKP(M-L) ku ru cu la rı
ara sın da yer al dı. 1973’de �s -
tan bul’da ya ka lan dı ve ömür
bo yu hap se mah kûm edil di.

Cezaevi yıl la rı nı �i ir ve ro man

ya za rak ge çir di. 13 yıl tut ukluluktan son ra
as ke re alın dı. As ker den 40 gün son ra, Ma -
yıs 1986’da fi rar edip, Yu na nis tan’a kaç tı.
Fran sa’da il ti ca et ti. Ye ni den ro man yaz -
ma ya ve re sim yap ma ya ba� la dı. Po li tika
ve ede bi yat der gi le rin de ma ka le le ri ya yın -
lan dı. 1988’de ev le ne rek Avus tral ya’ya yer -
le� ti. Bu kı ta da il kin iki yıl lık re sim ve hey -
kel ko le ji ni (Gre ens bo ro ugh Ta fe Col le ge -
Nmit) bi tir di. Da ha son ra Ro yal Mel bo ur ne
Tek no lo ji Ens ti tü sü ne (RMIT) ba� lı Pub lic

Art bö lü mün de üç yıl Re sim ve Hey kel e�i -
ti mi aldı. 13’ü ro man, 7’si �i ir, 2’si ma sal ol -

mak üze re 30 ki ta bı ya yım lan dı. 2011 yı lı
Ab dul lah Ba� türk i� çi ede bi yat ödü lü, “Gri -
zu” ad lı 4 cilt lik ro ma nı na ve ril di. Oru ço� lu

halen Avus tral ya’da ya �ıyor.

Ya�ar Kemal’in resim ö�retmeni, Abidin Dino’nun sürgün edildi�i
Adana’daki arkada�ı, mütevazı ressam �emsettin Ba�kurt’un
sergisi, Kadıköy Belediyesi CKM’de açıldı. Abidin Dino’nun

1973’te Paris’te açmayı dü�ündü�ü ancak gerçekle�tiremedi�i
sergi, 40 yıl sonra Kadıköylü’ye nasip oldu. 

‘PARiS’E NiYET KADIKÖY’E KISMET’
�emsettin Ba�kurt sergisi CKM’de

Sürgün sanatç� MUZAFFER
ORUÇO�LU’dan resim sergisi

KANUN� SÜLEYMAN P�R�
RE�S’� N�Ç�N ÖLDÜRTTÜ?

‘ŞiiR YAZMASAYDIM
ÖLÜRDÜM’

SERG�Y� büyük bir keyifle gezen Ya�ar
Kemal’in “hocam” dedi�i �emsettin

Ba�kurt’a gösterdi�i vefan�n mutlulu�u
yüzünden okunuyordu. Ba�kurt’un, ortaokul
ö�retmeni olmas�n�n yan� s�ra �iir kitab�n�n

kapa��n� çizdi�ini de söyleyen Ya�ar Kemal,
“Az bilinse de benim de �iirlerim var” dedi ve

�öyle devam etti: “Bu �iirler, o dönemin
gazetelerinde, dergilerinde kalm��t�. Nâz�m

Hikmet ile Paris’te birlikteydik. ‘Neden
b�rakt�n �iiri?’ diye sordu. Bir �ey diyemedim.
Sonra ‘�iir ba�ka bir �eydir’ dedi. ‘Neden?’
dedim, �öyle cevap verdi; ‘Bunca y�ld�r �iir

olmasayd� çoktan ölürdüm. Sen de �iir
yazmal�s�n. Çünkü bu sürgünlere bu ac�lara

ba�ka türlü katlanamazs�n.’ Sonra o
Moskova’ya ben de Londra’ya gittim, o
sözleri hep kulal���mdayd� ve ben de �iir
yazmaya devam ettim. Y�llar sonra �iir

kitab�m ‘Bugünlerde Bahar �ndi’ 
i�te böyle ç�kt�.” 

Foto�raflar: Sinem TEZER

Foto�raflar: Sinem TEZER

27 yıldır sürgün
hayatı ya�ayan

yazar, �air,
ressam

Muzaffer
Oruço�lu’nun
‘Antagonizma’

adlı sergisi
Caddebostan

Kültür
Merkezi’nde

açıldı. 

KADIKÖY’DE 
YENi TÜRKÜ RÜZGÂRI
SON albümleri �imdi ve Sonra’yı müzikseverlerle
bulu�turan Yeni Türkü, Kadıköy’de müzik rüzgârı
estirdi. Derya Köro�lu, Erkin Hadimo�lu, Serdar
Barçın ve Furkan Bilgi’den olu�an Yeni Türkü,

hem yepyeni �arkıları hem de klasik repertuvarı
ile 8 �ubat Cuma ak�amı KadıköySahne’de

müzikseverlerle bulu�tu. Yeni Türkü konserinin
öncesindeyse pikapların ba�ında edebiyat

dünyasının tanıdık yüzleri vardı. Ahmet Ümit ve
Altay Öktem’in seçti�i müziklerle ba�layan keyifli

gece, Yeni Türkü’nün eski ve yeni 
�arkılarıyla devam etti. 

Muzaffer ORUÇO�LU
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Bu sergide başrol kedilerde...Bu sergide başrol kedilerde...Bu sergide başrol kedilerde...Bu sergide başrol kedilerde...Bu sergide başrol kedilerde...Bu sergide başrol kedilerde...

● Gökçe UYGUN

LEONARDO Da Vinci, “Kedi yavrusu bir
ba�yap�tt�r...”' demi�. Pablo Neruda da “Tüm ya�am�

ve s�rlar�n� bilsem de kedinin �ifresini çözmeyi
ba�aramad�m...” Ve daha birçok cümle kurulmu�
kediler üzerine. Kediler ayn� zamanda ressamlar�n

vazgeçilmez modelleridir; güzel gözleri, sevimli
patileri, ok gibi b�y�klar�, pembe minik burunlar� ile...
Kir pas içinde olsalar bile asla gururlu duru�lar�ndan
ve kibirlerinden taviz vermeyen kediler, her zaman

için sanatç�lara ilham kayna�� olmu�lard�r...
Caddebostan'daki Ürün Sanat Galerisi de

bugünlerde böyle bir sergiye ev sahipli�i yap�yor.
Galeri sahibi Günay Pesen, “Galerimizde her y�l

geleneksel hale gelen ‘Mart Kedileri’ sergisi bu y�l
küresel �s�nma dolay�s�yle ‘�ubat Kedileri’ olarak isim

de�i�tirdi.:) Sergimizde, kedi resimlerinin yan� s�ra
kedi seramikleri, karikatürleri, yazmalar�, tak�lar� da

var. Ev sahipli�ini de galerimizin tek patili güzel kedisi
‘Ürün’” üstleniyor. Bütün kediseverleri bekliyoruz”
diyor. Bedri Rahmi, Eren Eyübo�lu, Cihat Burak,
Gürbüz Do�an Ek�io�lu, Kamil Masarac�, Niyazi

Toptoprak, Reha Yaln�zc�k, Canan Bilge,
EmineYedikuvvet, Züleyha Akba�, Ender Dandul,

Ayten Ta�p�nar, Leyla Tekbulut ve Sibel Akda� gibi
kedisever sanatç�larla kedisever sanatseverleri

bulu�turan sergi, 7 Mart'a dek gezilebilir.
0216 363 12 80 www.urunart.com

HÜLYA
Büyükonat’ın
Ki�isel Resim

Sergisi, 2-8 �ubat
tarihleri arasında

Kadıköy
Belediyesi Fuaye
Salonu’nda açıldı.

Büyükonat’ın
sergideki eserleri

arasında Atatürk’ü çizdi�i
resimler dikkat çekiyordu. Hülya

Büyükonat, sergisinde neden
Atatürk resimlerinin a�ırlıkta

oldu�unu, “Bugün ya�adı�ımız

vatan, medeniyet,
asalet, tevazu,

ho�görü, laik bir
idare, adalet, asri

bir dini görü�,
haysiyet, gurur,
onur her �ey,

O’nun eseri de�il
mi? Bu millet her

an, her dakika
haykırmak istiyor; vatan

bölünmez, Atatürk ilelebet
kalplerde... Ben de bu

duygulardan hareketle resimlerini
yaptım” diye açıkladı.   

Fuaye’de özel bir sergi
Fügen Kıvılcımer:
‘ANLATIRSAM
BELKi GEÇER’

KADIKÖYLÜ yazar Fügen Kıvılcımer’in yeni
kitabı “Anlatırsam Belki Geçer”,  Hayal

Yayınları’ndan çıktı. Toplum olarak içinden
geçti�imiz karanlık ve zor sürece iyi bir gözlem
ve irdelemeyle yakla�an Kıvılcımer’in bu kitabı
bir “iç dökme” niteli�inde… Anlatı-öykülerden

olu�an “Anlatırsam Belki Geçer”, dili ve
söylemiyle de �iirsel bir

tarzı benimsiyor.
Kitabın önsözünü yazan
Gültekin Emre, kitapla
ilgili Kvılcımer’e �öyle

sesleniyor: “Sende
birikenleri anlatırsan
belki geçmeyecek,

tükenmeyecek onca
acı, gözya�ı, dü�

kırıklı�ı; ama
anlatmazsan,
yazmazsan,

çizmezsen… Daha da
katmerlenecek çekilen

çileler, içimizde
birikenler. Tek ba�ına

ta�ıyamayız onca
baskıyı, zulmü, acıyı.
O halde payla�alım

neyimiz varsa! �iirlerle, dizelerle bezedi�in öykü
tadındaki denemelerinin, deneme tadındaki
öykülerinin, mektup tadındaki gözlemlerinin

ortaya çıkmaması ne demek? Bunu dü�ünmek
bile insanı çileden çıkarabilir. Anlat ne

biliyorsan, ne ya�ıyorsan, ne ya�adıysan! Anlat
ki acımızı, �iirlerimizi, gözlemlerimizi, ba�ımıza

gelenleri payla�alım. Yüre�imizin ate�ini
söndürmelerine, umutlarımızın tükenmesine,
gelece�imizin karartılmasına izin vermeyelim;

direnelim türkülerle.”

Fügen Kıvılcımer,
yeni kitabı

‘Anlatırsam Belki
Geçer’de, �iirsel bir
dil kullanmayı tercih

etmi�...
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● Sem ra ÇE LE B�

Ka d� köy Be le di ye si’nin haf ta l�k sü re li ye rel
ga ze te si Ga ze te Ka d� köy ar t�k ko nu �u -
yor! Evet, yan l�� duy ma d� n�z. Ga ze te Ka -

d� köy, oku ma en ge li olan ta kip çi le ri miz için Ka -
d� köy Be le di ye si Gör me En gel li ler Ses li Kü tüp -
ha ne si’nin ka y�t stüd yo la r�n da ses len di ril me ye
ba� la d�. Tür ki ye’de bir ilk olan bu uy gu la may la
“ses li ga ze te” un va n� na ka vu �an ya y� n� m�z, sa -
de ce gör me en gel li le rin de �il, ya� l� la r�n, oku ma
yaz ma bil me yen le rin ya da ga ze te yi yol da, so -
kak ta, i� ye rin de, ha ber din ler gi bi din le mek is te -
yen her ke sin kul la n� m� na aç�k ha le gel di. 

Ga ze te Ka d� köy, her haf ta per �em be gü nü
Ka d� köy Be le di ye si Ses li Kü tüp ha ne si’nde ses -
len di ri li yor ve ga ze te nin da �� t� ma gir di �i cu ma
sa ba h� kü tüp ha ne web say fa s� na yük le ni yor. Ga -
ze te, kü tüp ha ne web si te si nin ana say fa s�n dan
“Ses li Ga ze te Ka d� köy” bu to nu t�k la na rak ve
“Ana Ha ber ler”, “Kül tür Sa nat Ha ber le ri”, “Spor
Ha ber le ri” gi bi is te ni len ko nu ba� l� �� se çi le rek
is te nir se çev ri mi çi, is te nir se in dir mek su re tiy le
din le ne bi li yor. 

Ses len dir me le rin, kü tüp ha ne nin gö nül lü oku -
yu cu la r� ta ra f�n dan ger çek le� ti ril di �i bu ye ni uy -
gu la ma da, ha ber vur gu la r� n� en do� ru ya pan
oku yu cu lar se çil me ye ça l� �� l� yor.

� GA ZE TE OKU MA NIN YE R� BA� KA
�n ter ne tin yay g�n la� ma s�y la, an�n da ha be re

ula� ma is te �i, gün lük ga ze te le re hat ta rad yo ve
te le viz yon la ra il gi yi azalt t�. An cak, bir al�� kan l�k
ola rak ga ze te oku ma n�n key fi her za man ba� ka!
Sa nal dün ya da 140 ka rak ter le ak ta r� lan ha ber ler,
ga ze te ler de çok da ha ge ni� bir bil gi ak ta r� m� na
dö nü �e bi li yor. Ay r�n t� lar, gö rü� ler, yo rum la r�
sin di re sin di re oku ma n�n ye ri pek do la cak gi bi de
gö rün mü yor…

Ye rel ga ze te ler ise oku run, ya k�n çev re siy le,
il çe siy le, ma hal le siy le ya k�n ba� lar kur ma s� için
en önem li araç. Hat ta bu ba �� kuv vet len dir me,
ya �a d� �� ye ri sa hip len me ve ora ya ait ol ma his si -
ni sa� la ma s� ba k� m�n dan da göz ar d� edi le me ye -

cek bir güç. 
Pe ki, is te yen her ke sin ga ze te le re ula� ma �an -

s� var ken, gör me en gel li le rin tek ba �� na ga ze te
oku ma hak k� yok mu? 

�� te bu so ru nun ce va b� n� ver mek üze re yo la
ç� kan Ka d� köy Be le di ye si Gör me En gel li ler Ses -
li Kü tüp ha ne si ile Ga ze te Ka d� köy ele le ve re rek,
ses li ga ze te pro je si ni ha ya ta ge çir di.  Böy le ce
gör me yi ti mi olan ya da otu rup ga ze te oku ma f�r -
sa t� bu la ma yan Ka d� köy lü ler, “ga ze te oku -
mak”tan mah rum ol ma ya cak lar. Da ha ön ce ki -
tap lar, der gi ler ses len di ril mi� ti, an cak ilk kez bir
ga ze te di le ge li yor ve her ha ber ve yaz�  ses li bir
�e kil de okur la bu lu �u yor. Te lif ya sa la r� ge re �i
ses li ki tap la ra �if re ara c� l� ��y la ula �� l�r ken, Ga ze -
te Ka d� köy’ü is te yen her kes �if re siz bir �e kil de
din le ye bi li yor!

� TÜM TÜR K� YE’DE 
SA DE CE 22 B�N K� TAP SES L�!

Gör me en gel li ler için ya z� l� li te ra tü re ula� -
mak bü yük bir so run. Bra il le al fa be ile olu� tu rul -
mu� ki tap la r�n ya n�n da bu gün tek no lo jik ola nak -
lar sa ye sin de in san se siy le olu� tu rul mu� ses li ki -
tap lar ve ek ran oku ma prog ram la r� ile din le ne bi -
len me tin ki tap lar yo luy la bu so ru na ce vap ve ril -
me ye ça l� �� l� yor. An cak tüm bu ola nak la ra ra� -
men, ül ke miz de, gör me en gel li le rin, eser le rin ta -

ma m� na eri �i mi s� n�r l�. Tür ki ye’de ki tüm ses li
kü tüp ha ne le rin, Mil li Kü tüp ha ne nin Or tak Ve ri
Ta ba n� na yap t�k la r� gi ri� le re ba k�l d� ��n da bu gün
üre ti len ses li ve me tin ki tap la r�n top lam sa y� s� 22
bin 847 adet. Oy sa sa de ce 2012 y� l�n da Tür ki -
ye’de ba s�l m�� ki tap la r�n top lam sa y� s� 500 bi ne
ya k�n.

Ko nuy la il gi li bil gi ve ren Ka d� köy Be le di ye -
si Gör me En gel li ler Ses li Kü tüp ha ne si so rum lu -
la r�n dan Kev ser Can �un la r� söy lü yor: “Eri �i le bi -
lir lik ar t�k sa de ce fi zik sel an lam da bir yer den bir
ye re ula� ma y� de �il, hiz me te, sa na ta, bil gi ye eri� -
me yi de kap sa yan da ha ge ni� bir kav ram. Bu ko -
nu da üni ver si te le rin, dev le tin ve si vil top lum ku -
ru lu� la r� n�n ya n� s� ra ye rel yö ne tim le re de bü yük
gö rev dü �ü yor. Ye rel yö ne tim ler ver dik le ri her
hiz me ti her kes için eri �i le bi lir ha le ge tir mek du -
ru mun da lar. Ka d� köy Be le di ye si, gör me en gel li -
le re yö ne lik ses li kü tüp ha ne hiz me ti ve ren ilk ve
tek il çe be le di ye si ol ma özel li �iy le bu ko nu da
ön cü.” 

� GÖ NÜL LÜ SES LEN D�R MEN LE RE
ÇA� RI

Gö nül lü oku yu cu lar dan çok bü yük des tek
gör dük le ri ni söy le yen Kü tüp ha ne So rum lu -
lar�ndan Can’�n bir de ça� r� s� var: “Ka d� köy Be -
le di ye si ola rak, bir yan dan kü tüp ha ne ci lik hiz -

me ti ni, gör me en gel li le re yö ne lik ola rak ve rir ken
bir yan dan da bu hiz me ti gö nül lü oku yu cu la r�n
des te �iy le ya pa rak, top lum da en gel li le re yö ne lik
bi lin cin art ma s� na ve sos yal so rum lu luk duy gu -
su nun ge li� me si ne kat k� da bu lu nu yo ruz. En gel li -
le re yö ne lik hiz met üre tir ken, da ha do� ru bir ifa -
dey le hiz me ti, en gel li le rin de eri �e bi le ce �i �e kil -
de üre tir ken, ka mu ku rum la r� ve top lum bir lik te
ha re ket et me li dir. Bu il ki nin ya sal, ikin ci si nin
sos yal so rum lu lu �u dur. Bu çer çe ve de, hem ki -
tap la r�n hem de ye rel ga ze te miz Ga ze te Ka d� -
köy’ün ses len di ril me si ko nu sun da biz le re des tek
ol mak üze re, iyi ses len dir me ya pa bi le cek ki �i le ri
kü tüp ha ne mi ze ba� vu ru da bu lun ma ya da vet edi -
yo ruz.”  

Ga ze te mi zi http://www.gor me en gel li ler.ka -
di koy.bel.tr/ses li ga ze te.aspx lin kin den, is te di �i -
niz her yer de ve za man da din le ye bi lir si niz. 
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Ka d� köy Be le di ye si ve Ka d� köy lü ler ad� na 
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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

sta yö net men “Ste ven Spi el berg'ün son fil mi
Lin coln’de ta ri hi bir ha ta tes pit edil di” ba� l�k -
l� ha be ri ga ze te ler den oku du nuz mu? Ha ta y�
Con nec ti cut mil let ve ki li Jo e Co urt ney or ta ya
ç� ka r� yor ve ha ta �u: Film de Ab ra ham Lin -

coln'�n kö le li �in kal d� r�l ma s� için ver di �i 13. Dü zen le -
me (13th Amend ment) ta sa r� s� n�n oy la ma s�n da ba z�
Con nec ti cut ve kil le rin aleyh te oy ver di �i gös te ri li yor.
Oy sa ger çek te 1865 y� l�n da ya p� lan o oy la ma da,
Con nec ti cut eya le ti ni tem sil eden dört mil let ve ki li nin
dör dü de 13. Dü zen le me için leh te oy kul lan m��. Mil -
let ve ki li Co urt ney “Lin coln DVD ola rak pi ya sa sü rül -
me den bu ha ta dü zel ti lir se iyi olur” �ek lin de bir dek -
la ras yon ve rip, bu ko nu da yö net men Spi el berg'e
mek tup gön der mi�.

Son ra ne mi ol du? Fil min se na ris ti Tony Kush -
ner'dan bir ya n�t gel di. Ya y�n la d� �� not ta “ta ri hi kay d�n
de �i� ti ril di �i ni” ka bul edip “dört ve kil den iki si nin kar -
�� oy kul lan m�� gi bi gös te ril di �i ni ve bu ki �i le rin isim -
le ri nin de de �i� ti ril di �i ni” be lirt ti. Kush ner, bu de �i �ik -
li �in, 13. Dü zen le me’nin ne ka dar zor ka bul edil di �i ni
ve oy la ma so nuç la na na ka dar ne ler ola ca �� n�n bi lin -
me di �i vur gu la mak için ya p�l d� �� n� ifa de et ti. Se na rist,
bu de �i �ik li �in ya n� s� ra film de ki di ya log la r�n ve ba z�
ki �i le rin de ken di sin ce kur gu lan d� �� n� vur gu la d� ve
“uma r�m bu da, bi ri le ri ni �o ke et mez” di ye yaz d�. Film,
bu y�l ki Al t�n Kü re'de Da ni el Day-Le wis’e en iyi ak tör
ödü lü nü ka zan d�r d� ve Os car’a 12 dal da aday gös te -
ril di.

Bu ha ber ba na bi zim me� hur “Muh te �em Yüz -
y�l”�n ma ruz kal d� �� mu ame le yi ha t�r lat t�. Lin coln’de,
ta ri hi bir kay d�n de �i� ti ril me si ni tar t�� ma ya ca ��m. Bu
ko nu da ki iki kar ��t gö rü� de an la y�� la kar �� la na bi lir.
Fa kat ona ba k�n ca “ne aca ip mil le tiz” di ye ak l�m dan
ge çir me den ede mi yo rum. Halk tan si ya si le re  ka dar
bin ler ce ki �i Pa di �ah’�n bir özel ha ya t� ol du �u nu gör -
mek ten ve Ha rem’de ki ka d�n la r�n gö �üs de kol te le rin -
den ra hat s�z ola rak RTÜK’e �i kâ yet te bu lun du. RTÜK
de di zi nin “Ya y�n la r�n top lu mun mil li ve ma ne vi de -
�er le ri ne ve Türk ai le ya p� s� na ay k� r� ol ma ma s�” il ke si -
ne ters dü� me si ge rek çe siy le di zi ye ce za kes ti. Hat ta
di zi nin ya y�n dan kal d� r�l ma s� tar t�� ma la r� alev len di.
Ney se ki son ra Ha rem’de ki ha n�m lar yo la gel di ler de
gö �üs le ri ni bo �az la r� na ka dar ka pat ma ya, d� �a r� ç� -
kar ken ba� la r� n� s� k� s� k� ört me ye ba� la d� lar.

Ço cuk ken duy gu sal bir film sey re dip üzül dü �üm -
de, ai lem “film bu film, ger çek de �il” di ye avu tur du
be ni. �im di ay n� �e yi ‘Muh te �em Yüz y�l’a ba k�p ba k�p
üzü len le re söy le yip, yü rek le ri ne bi raz ol sun su serp -
mek is ti yo rum. “Di zi bu di zi”, hat ta Türk di zi for ma t� -
n� dü �ü nür sek “pem be di zi bu pem be di zi, bel ge sel
ve ya bi yog ra fi de �il”. Üs te lik Ha rem’de ge çen bir di -
zi (‘Üzü le rek’ ya z� yo rum, Ha rem bir kur ma ca de �il;
Os man l�'da ger çek ten var d�). Kos tüm le re ge lin ce, on -
lar da ‘es te tik kay g�’ ta �� yor. Ama il le de ele� ti re ce �iz
der se niz, ele� ti ri iyi bir �ey dir; in sa n�/top lu mu ile ri gö -
tü rür. O hal de �u so ru la r� da so ru nuz: “O di zi de kul la -
n� lan sa va� ba� l�k la r�, ta ri hi ger çek le re uyu yor mu?”,
“Ka nu ni Sul tan Sü ley man’�n sa ra y�n da ma sa ve san -
dal ye var m�y d� da di zi de san dal ye de otu rup ma sa da
ça l� ��r ken be tim le ni yor?”, “Sul tan Sü ley man ger çek -
ten kar yo la da m� ya t� yor du, yok sa yer ya ta ��n da m�?”
Üzü le cek se niz de ba ri �un la ra üzü lün: “Os man l� pa -
di �ah ana la r� n�n hep si nin ya ban c� ül ke ler den kö le ola -
rak ge ti ri len ka d�n lar ol ma s�”, “�n san la r�n ta vuk gi bi
ko lay ca bir bir le ri ni g�rt lak lat ma s�, bo� dur ma s�, ze hir -
le me si”, “Sul tan Sü ley man za ma n�n da Av ru pa'da
Rö ne sans ay d�n lan ma s� ya �a n�r ken bi zim bu nu fark
ede me me miz ve far k� na va ra na ka dar 400 y�l ge ri de
kal ma m�z”...

“Top lu mun mil li ve ma ne vi de �er le ri ne” has sa si -
yet gös ter mek de çok gü zel bir �ey dir. Bu ba� lam da
dev le tin ku ru mu olan RTÜK’e �i kâ yet git me si ga yet
do �al d�r. An cak Sul tan Sü ley man’�n Ha rem ha ya t�n -
dan ra hat s�z l�k duy du �u muz ka dar; di zi ler de g�r la
gör dü �ü müz �id det, ci na yet, te ca vüz sah ne le rin den
ra hat s�z ol mak da ge rek mez mi? Bun lar “top lu mun
mil li ve ma ne vi de �er le ri ne” uy gun da tek ra hat s�z l� �� -
m�z ‘tem si li Hür rem Sul tan’�n gö �üs de kol te si mi?

E�er hal böy ley se; vah ha li mi ze!

As l ı  AY HAN

U

VAH
HALİMİZE!

TÜRKiYE’DE BiR iLK!
Gazete Kadıköy dile geldi

Türkiye’nin en

uzun süreli ve

kesintisiz yayımlanan

yerel gazetesi Gazete

Kadıköy, yine bir ilki

gerçekle�tiriyor.

Kadıköylü’nün her

hafta okumadan

geçmedi�i, alı�kanlık

yaratan gazetemiz

artık sesli!

Kadıköylü’nün

gazetesi, sadece

görme engellilerin

de�il, ya�lıların ya da

gazeteyi, yolda,

sokakta, çalı�ırken

dinlemek isteyen

herkesin kullanımına

açık! Gazetemiz artık

internetten

dinlenebiliyor.

Engelliler Vakf�’ndan
ÖNEML� UYARI!

TÜRK�YE Engelliler Vakfı, kendi adını
kullanarak para toplama giri�imde bulunan

dolandırıcılara kar�ı vatanda�ları uyardı. 
Vakıf Genel Ba�kanı Zülfinaz Abedan,
konuyla ilgili �ikâyetlerin kendilerine

ula�tı�ını belirterek, hayırsever vatanda�ları
ikaz etti. Türkiye Engelliler Vakfı’nın “Tüm
Kamuoyuna Duyurulur” ba�lıklı açıklaması

�öyle:
“Türkiye Engelliler Vakfı adı kullanılarak

birtakım dolandırıcıların tiyatro bileti, dergi
satı�ları yaptı�ı ve ba�ı� toplama

kutularının da�ıtıldı�ı bilgisi bizlere
ula�mı�tır. Vakfımızın, dergi ve tiyatro bileti
satı�ı bulunmamaktadır. Sadece Valilikten

alınan izin kapsamında ba�ı� kutuları
kampanyamız içerisindedir. Vakfımızı
kullanarak gelir elde etmek isteyen

dolandırıcılarla ilgili tüm duyarlı
vatanda�larımızdan da kimlik ve belge

almadan i�lemlerini yaptırmamalarını ve bu
konuda 0216-3707889 no’lu

telefonumuzdan bizlere bilgi vermelerini
rica eder, saygılarımızı sunarız.” 

Yazar Ayfer Tunç da
kendi kitabını
seslendirdi.
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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

H�JYEN KO�ULLARINA
UYGUN KES�M

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…

● Baran ÇEV�K

Si ne ma n�n ve si ya se tin de �i� ti re me di �i, Ye �il -
ça m�n unu tul maz ak tö rü ve ye ri dol du ru la -
ma yan ki �i li �i Ediz

Hun, Ye �il çam y�l la r� n�
ve duy gu la r� n�  Ga ze te
Ka d� köy okur la r�y la
pay la� t�. �öh re ti de vam
eder ken e�i tim ve ö� re -
ni mi ni hiç ak sat ma yan
us ta sa nat ç� �im di özel
bir üni ver si te de ders
ve ri yor. Ki �i li �i ve ka -
ri ye ri ile her za man
ör nek bir be ye fen di
olan Ediz Hun ile
olan s� cak soh be ti -
miz den bir kaç ba� l� ��
siz okur la r� m�z için
rö por taj ola rak der le dik.

� �lk ola rak bu ka dar dinç gö rün me ni zin se -
be bi ni söy ler mi si niz?

Ya �a m� ma özen gös te ri yo rum. Be de ni mi
ve fi zik sel ko nu mu mu y�p rat m� yo rum. Y�p -
rat mak na s�l olur? Me se la uy ku suz luk vb.

hiçbi ri be nim ha ya t�m da yok. Ben düz -
gün ya �� yo rum. Sa bah kah val t� ma dik kat
edi yo rum. Pren sip sa hi bi bir in sa n�m.
Bir ta k�m �ey le re dik kat edi yo rum. Bu
yal n�z be nim le il gi li de �il, ge ne tik tir.
Ba bam Kaf kas, an nem Bal kan kö ken li.
Bal kan ve Kaf kas ka r� �� m� bir in sa n�m.

� Y�l lar ca pek çok film de ba� rol oy -
na d� n�z. Unu ta ma d� �� n�z ro lü nüz var
m�?

O ka dar çok fil mi miz var ki… Ya ni
hep si bir bi rin den gü zel ba na gö re de �i -
�ik rol ler. Hep si bi zim ev la d� m�z. �yi
film ler çek me ye dik kat et tik. Bu film ler top lum
ta ra f�n dan be �e niy le iz len di. Cid di yet le ça l�� t�k.
Be �en me di �im rol de ve se nar yo da ça l�� mam. Ti -

tiz ça l�� t�m. �im di de ti tiz bir ada m�m. Üni ver si te -
ler de ders ve ri yo rum. An cak, hep si ne ye ti� me ye
im kân yok. Bir yer de din len mek la z�m. El li miz den
gel di �in ce in san la ra sev giy le say g�y la ve ho� gö -
rüy le yak la �� yo ruz.

� O y�l la ra tek rar dön mek is ter mi si niz?
Ha y�r… �u an ki ya �a m�m dan mut lu yum. Ga -

yet gü zel bir �e kil de ha ya t� m� sür dü rü yo rum. Her
ya ��n ken di ne gö re gü zel lik le ri var. Bun la r� his set -
me ye ça l� �� yo rum. Dön mek is te mem. O gün ler,
ge ri de kal d�, ma zi de kal d�. �n sa no� lu do �ar, ya �ar,
ya� la n�r ve on dan son ra ha ya ta ve da eder. Bir gün
ge le cek he pi miz öle ce �iz. Ya �am da mut lu ol mak
önem li dir. 

� Ça l�� mak tan mem nun kal d� �� n�z yö net -
men ler var m�? Ya da böy le bir ay r�m yap t� n�z
m�?

Çok iyi yö net men ler le ça l�� t�m. Ça l�� t� ��m bü -
tün yö net men ler düz gün in san lar d�. Bu yüz den

her han gi bir ay r�m
y a p  m �  y o  r u m .
‘Ra hat ça l�� t�n
m�?” der sen; At�f
Y�l maz �a ka c�,
iyi ça l� �an bir yö -
net men di. Or han
Ak soy da çok iyi
bir yö net men dir.
Fa kat cid di ça l�� -
ma y� ter cih eder.
Mem duh Ün ile
çok ra hat ça l�� t�m.
Ken di si so �uk gö -
rü nür ama set te çok
düz gün bir in san d�r.
Hiç bir yö net men le
so ru num ol ma d�.

� Hay ran la r� n�z dan “Ev le nir sen yü zü ne kez -
zap ata r�m” teh di di al d� �� n�z do� ru mu?

Do� ru dur. Mek tup al d�k. Psi ko pat olan in san -
lar gü nü müz de de var. O zamanlar be ni ye di si vil
po lis ko ru du. 

� 130 film de rol al d� �� n�z. Se ve rek oy na d� �� -
n�z ya da mem nun kal ma d� �� n�z bir film pro je si
ol du mu?

Film le ri min hep si be nim ev la d�m gi bi. Ama en
sev di �im pro je, Re �at Nu ri Gün te kin’in ese rin den
uyar la nan ve Or han El mas’�n yö net ti �i, “Ac� mak”
ad l� TRT’de ya y�n la nan di ziy di ve  bir çok ül ke de
gös te ril di.
� S� NE MA, S� YA SET VE ÜN� VER S� TE �LE

�Ç �ÇE GE ÇEN B�R HA YAT
Ediz Hun 20 Ka s�m 1940 ta ri hin de �s tan bul’da

dün ya ya gel di. Avus tur ya Li se si'ni bi tir dik ten son -
ra Nor veç'te Bi yo lo ji ve Çev re bi lim le ri yük se kö� -
re ni mi gör dü. 

Mar ma ra Üni ver si te si'nde ö� re tim gö rev li si
ola rak bu lun du. 1991-1993 y�l la r� ara s�n da Çev re
Ba kan l� �� Mü �a vi ri ve �s tan bul Çev re �l Mü dür lü -
�ü yap t�.

Ediz Hun için si ne ma ve �öh ret, 1963 y� l�n da
Ses der gi si nin aç t� �� ya r�� ma ya ka t�l ma s�y la ba� la -
d�. “Genç K�z lar” ad l� film le si ne ma ya ad�m atan
Hun, 18 Ni san 1999 ge nel se çim le rin de Ana va tan
Par ti si'nden �s tan bul mil let ve ki li se çil di. Türk si -

ne ma s� n�n ve Ye �il çam'�n unu tul maz ak tör le rin -
den olan Hun, si ne ma, si ya set ve üni ver si te ya �a -
m�y la çok yön lü bir ki �i lik.

Türk si ne ma s� n�n ya k� ��k l� jö nü Ediz Hun bir
dö nem Ye �il çam si ne ma s� na dam ga vur du. Özel -
lik le 1960’l� ve 1970’li y�l lar da Ye �il çam’da Ediz
Hun f�r t� na s� es ti. Genç k�z la r�n ha ya li ni süs le yen
ya k� ��k l� l� ��, uzun bo yu, üs tü ne üst lük ka riz ma tik
ki �i li �iy le si ne ma ta ri hi mi zin unu tul maz hat ta ye -
ri dol du ru la maz si ma s� ol du. 

� AY NI ZA MAN DA �Y� B�R YA ZAR
Ka riz ma tik sa nat ç� ve aka de mis yen 2013 y� l� -

na ye ni ki ta b�y la ba� la d�. Sa nat ya �a m� n�n ya n� s� -
ra aka de mis yen li �iy le de gün de me ge len, za man
za man kon fe rans lar da ve ren Ediz Hun ay n� za -
man da bir ya zar. Ye �il çam'�n ba �a r� l� oyun cu su
Ediz Hun, 2013 y� l� n�n ilk gün le rin de “Ya �at Ki
Ya �a ya s�n” isim li ki ta b� n� im za la d�. Ki ta b�n da
sev gi ve ho� gö rü ko nu su nu i� le di �i ni söy le yen
Hun, “Yo lu muz sev gi yo lu dur. Din, dil, �rk, top -
lum sal far l� l�k gö zet me mek, mez hep fark l� l� ��

yap ma mak la z�m. Her ke se sev giy le yak la� mak la -
z�m” di ye rek önem li bir me sa j� hay ran la r�y la ve
okur la r�y la pay la� t�.

Yeşilçam’ın efsane jönü Ediz HunYeşilçam’ın efsane jönü Ediz HunYeşilçam’ın efsane jönü Ediz HunYeşilçam’ın efsane jönü Ediz HunYeşilçam’ın efsane jönü Ediz HunYeşilçam’ın efsane jönü Ediz Hun
�öh ret onu hiç de �i� tir me di. Ba �a rı lar la do lu sa nat çı ve  aka de mik ki �i li �iy le Ediz Hun hep ör nek

ol du. �im di özel bir üni ver si te de ders ve ren Ediz Hun ile sı cak bir soh bet yap tık. 

Ediz Hun, ‘1963-1965 yıllarında beraberdik.
Bütün filmlerimizi biliyor. Bizimle beraber

ya�adı, hissetti. Çok hatıralarımız var’
dedi�i, 50 yıllık dostu Ye�ilçam foto�rafçısı

Güngör Özsoy’la birlikte. 

Hayvan hakları konusunda duyarlılı�ı ile bilinen Ediz Hun, 4 Ekim 2012’de Hayvanları
Koruma Günü nedeniyle Kalamı� Parkı’nda düzenlenen ‘Kostümünü yarat

hayvanlara can kat’ etkinli�ine katılmı�tı.

Ediz Hun, 1968 yılında çevrilen
‘Gönüllü Kahramanlar’ filminde. 

Ediz Hun,  ‘Gönüllü Kahramanlar’
filminden bir sahnede görülüyor.
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�NSAN elleri üzerine yapt��� de�i�ik
hayvan figürleri ile tan�nan ünlü

�talyan Ressam Guido Daniele ile
podyumlar�n tan�nm�� ismi Eylem

�enkal , “Nesli tükenen hayvanlara
bir el de sen ver” sergisinde bulu�tu.
Carrefoursa Maltepe Park Al��veri�
Merkezi’nde gerçekle�en sergiye,
mü�teriler ve birçok hayvansever

kat�ld�. �nsan elleri üzerine resimler
yapan 61 ya��ndaki �talyan sanatç�
Daniele, �stanbul'daki sergisinde de
ünlü manken Eylem �enkal’�n elinin
üzerine yapt��� “Flamingo ku�” resmi
ile izleyicileri �a��rtt�. Sergide yer alan

tuval üzerine hayvan figürleriyle
foto�raf çektirenler, resimlerin çok

gerçekçi oldu�unu dile getirdi. 

10 15 - 21 �UBAT 2013 HA BER

‹nal AY DI NO⁄ LU

l lah her can l� ya bir ha yat ve ha ya t� bo yun -
ca ya pa ca �� gö rev ler ve rir. “Ev re nin en
�e ref li var l� �� ola rak ya rat t�m” de di �i in -
san dan da dün ya n�n ge li� me si için ça l�� -

mak ve di �er in san la r�n mut lu lu �u için hiz met
bek ler. Bi zim bu gö rev le ri ya pa bil me miz; an cak
na s�l ya �a na ca �� n� bil me miz ve bu na uy gun bir
ha yat sür me miz ile müm kün dür. Çün kü ken di
ha ya t�n da mut lu luk yo lu nu bu la ma yan in san,
ba� ka in san la r�n mut lu lu �u için ça ba sarf ede -
mez. Mut lu luk her in sa n�n he de fi ve öz le mi ama
öz le mek ve ya mut lu luk için yo la ç�k mak la mut -
lu olun maz. Mut lu ol mak için mut lu ol ma ya ka -
rar ver mek, ne re de ve na s�l bu lu na ca �� n� bil -
mek ge re kir.  

Ge nel de in san lar mut lu lu �u ken di d�� la r�n da
arar ve d� �a r� da ki bir çok se be be ba� lar lar.
Oku lu bi ti rir sem, iyi bir i�im, evim, ara bam, ye -
ter li ay l� ��m olur sa, mü dür olur sam ve ya �u in -
san la ev le nir sem gi bi ken di d�� la r�n da ki olay la -
r�n ger çek le� me si ha lin de mut lu ola cak la r� n�
zan ne der ler. Ha yat dur ma dan akar ve onun na -
s�l aka ca �� da bi zim eli miz de de �il dir. Ha ya t�n
ak� �� için de ba �� m� za her �ey ge le bi lir. Her olay -
la kar �� la �a bi li riz. Öy ley se bi zim mut lu luk yo lu -
muz, kon tro lü bi ze ait ol ma yan ha yat la bir lik te
ak mak, ama ken di mut lu lu �u mu zun so rum lu lu -
�u nu ken di kon tro lü müz al t� na al mak t�r. Ha ya -
ta kar �� �art lar ko �a rak, s� n�r la ma lar ko ya rak
ya �a d� �� m�z tak dir de, koy du �u muz her ko �ul,
her k� s�t la ma ken di mut lu lu �u mu zu s� n�r lar an -
cak. B� ra k� n�z ha yat ken di yo lun da ak s�n, siz
her �e ye ra� men mut lu ol ma ya ba k� n�z. Her �e -
ye ra� men mut lu ol ma ka ra r� n�z dan vaz geç me -
yi niz.

Kon tro le ça l�� t� �� m�z her �ey biz ol ma dan
da ha iyi i� ler. Biz ko �ul la r� be lir le me yi b� ra k�p
ken di üze ri mi ze dü �en gö rev ler le il gi le ne lim.
Al lah za ten mil yar lar ca y�l dan be ri ila hi bir dü -
zen için de hiç ak sat ma dan ev re ni yö ne ti yor.
O’nun yo lu na uyu nuz, ko �ul lar koy ma y� n�z.
Mut lu lu �um için �u i�, �u e�, �u ma a� gi bi kü -
çük ta lep ler yap mak ye ri ne, Al lah’tan ger çek
gö rev le ri ni zi ya pa bi le cek güç ve ola nak la r� di le -
yi niz. �çi niz de s� n�r s�z bir sev gi, ba� ka in san la ra
kar �� cö mert lik, esir ge me den ve kar �� l�k bek le -
me den hiz met di le �in de bu lu nu nuz. Ona gü ve -
ni niz, ina n� n�z, iman edi niz. Al lah’a iman et mek
ve ko �ul suz ca tes lim ol mak en kes tir me mut lu -
luk yo lu dur. O za man içi niz de de rin bir hu zu ra
ve ruh sal öz gür lü �e ka vu �ur su nuz. Gü cü nüz,
be re ke ti niz, se vin ci niz ve co� ku nuz ar tar.

Al lah’a tes li mi yet için de ko �ul suz ca mut lu
ol ma ya ka rar ver dik ten son ra si zin tes li mi ye ti -
ni zi s� na mak için çok olay lar ç� kar kar �� n� za. ��in
en zor ya n� o du rum da ba� lar. Kar �� n� za ç� kan
her olay da ver di �i niz ka ra r� bo za cak m� s� n�z,
boz ma ya cak m� s� n�z? Bu ka rar si ze ait tir. Ya z� -
n�n bu sa t�r la r� na gel di �im de Ga zi an tep’te ki ab -
la m� an�m sa d�m; te le fon aç�p onun la gö rü� tüm.
Se vinç le, “Dün ak �am bü tün to run lar ben dey -
di” de di. Ab lam he nüz 40 ya �� na ula� ma dan
çok sev di �i e�i ni kay bet mi� ti. Üç ço cu �u na sa -
r�l d�; bü yük o� lu �n �a at mü hen di si, kü çü �ü i�
ada m� ol du, k� z� ise çok iyi bir ev li lik yap t�. Ön -
ce kü çü cük üç ço cu �u olan k� z� n� 30’lu ya� lar -
da kan ser den kay bet ti. Ara dan bir kaç y�l geç ti,
be nim or ta ��m olan 46 ya ��n da ki mü hen dis o� -
lu nu yi ne kan ser den kay bet ti. Ya �a d� �� üç bü -
yük üzün tü ye Al lah’a inan c� ve ba� l� l� �� onun
ka dar de rin ol ma yan bir in sa n�n da ya na bil me si
ko lay de �il di. Ab lam bü yük bir tes li mi yet için -
de, hiç is yan et me den, “Al lah ver di, Al lah al d�.
O’nun yap t� ��n dan su al olun maz. O her �e yin
ha y�r l� s� n� ve rir” de di. Ab lam �im di 83 ya �� na
ula� t�, to run la r� n�n ve to run ço cuk la r� n�n sev gi si
için de me lek ler gi bi et ra fa nur lar sa ça rak ya �� -
yor.   

Ha ya t�n ak� �� na, Al lah’�n ila hi dü ze ni ne, yü -
ce sev gi si ne tes lim olur sa n�z yo lu nuz dai ma
hay ra ve mut lu lu �a ula ��r. Al lah’a tes lim ol maz -
sa n�z yo lu nuz kar ma ��k t�r. Önü nü ze kor ku lar
ç� kar, ken di ego nuz, gu ru ru nuz, k�s kanç l� �� n�z,
ha sis li �i niz, kin le ri niz, is yan la r� n�z ç� kar; mut lu -
luk yo lu nu zu t� kar lar. Et ra f� n� z� si zi ken di ç� kar -
la r� için kul lan mak is te yen in san lar sa rar. Ken di
fi kir le ri ne, bek len ti le ri ne hiz met et me niz için
önü nü ze ca zip �ey ler ko yar lar. Ki mi in sa n� pa -
ra, ki mi le ri ni �öh ret, ki mi le ri ni �eh vet, ki mi le ri ni
güç tes lim al�r. Al lah’�n si ze ve re ce �i be re ke tin
ve mut lu lu �un önü ne en bü yük en ge li, ba� ka -
la r� de �il siz ken di niz ko yar s� n�z.

Mut lu olup ol ma ya ca �� n� z� d� �a r� da ki olay lar
de �il siz be lir ler si niz. Siz ka rar la r� n� z� gün lük ç� -
kar la r� n� za ba ka rak ve ya ba� ka la r� n�n et ki si al -
t�n da ka la rak ve rir se niz ha ya t� n�z da dal ga lar,
çal kan t� lar, f�r t� na lar hiç ek sik ol maz; sa kin li -
ma na ula �a maz s� n�z. Ka rar la r� n� z� ba� ka la r� n�n
ger çek le ri ne da ya na rak de �il hak ka, ada le te,
ken di kal bi ni zin se si ne uya rak siz, ken di niz ve -
ri niz. 

Al lah’a tes lim ol du �u nuz za man ya �a mak -
tan zevk al�r s� n�z. Ba �� n� za ge len her ola y� ila hi
bir de ne yim ola rak ka bul eder çok �ey ö� re nir -
si niz. Kar �� la� t� �� n�z her ac� y� iman la kar �� lar,
için de ki hik me ti arar, ge rek li ders le ri al�r yo lu -
nu zu ay d�n la t�r s� n�z. Kar �� n� za ç� kan her in san -
dan ne ala ca �� n� z� de �il, ne le ri ve re ce �i ni zi,
pay la �a ca �� n� z� he sap lar s� n�z. �n san la ra sev gi,
say g�, �ef kat, mer ha met ya yar s� n�z. Gös ter di �i -
niz say g� �ef kat ve mer ha met si zi de sa rar. Da -
ha de rin, da ha çe ki ci, da ha ay d�n l�k, da ha nur -
lu ha le ge lir si niz. Oda �� n�z Al lah olun ca O’nun
yü ce ��� �� n� ba� ka in san la ra da yan s� t�r s� n�z. 

Tes lim ol du �u muz ve yal n�z ca sev di �i miz
za man Al lah’a ula ��r, O’nun var l� �� n� ���l ���l içi -
miz de du ya r�z. Ge çir di �i miz her gün ruh sal ge -
li �im ve öz gür lük yo lun da at�l m�� ha y�r l� bir
ad�m olur.    

A

ÖN CE SEV Gİ �
MUTLU OLMAK

GÖREV�M�Z

SORU: �ükran Han�m merhaba,
Sizden kredi kart�mla ilgili yard�m

istiyorum. Kredi kart�m�n
minimum ödeme miktarlar�

bankan�n keyfli�ine ba�l� olarak
yüzde 45-55-75 gibi oranlarda

belirlenmektedir. Defalarca uyar�
yaz�s� yazmama ra�men

mevzuat� gerekçe gösteriyorlar.
Yüzde 25'in üstüne banka
istedi�i �ekilde ç�kabilirmi�.

Yapabilece�im bir �ey varsa yol
gösterir misiniz? Yoksa kart�m�
iptal edece�im. Y�ll�k aidatlar�m�

bugüne kadar ödedim (75
TL’den 85’e ç�kt�), bundan

sonras� için itiraz edebilir miyim?
Yard�mlar�n�z için �imdiden
te�ekkür ederim, iyi

günler.
HALUK GÖKBÖRÜ

YANIT: De�erli
tüketicimiz

Bankac�l�k Düzenleme ve
Denetleme Kurumu
17.09.2011 y�l�nda

ç�kard��� yönetmelikle
kredi kartlar�nda asgari

(minimum) ödeme
oranlar�n� belirlemi�tir.

Yönetmeli�e göre;
-Limiti 5.000 TL’s�na

kadar olan kartlarda ilk y�l
için borcun yüzde 20’si,
ikinci y�l için borcun yüzde 22’si,
-Limiti 5.000-15.000 TL. aras�nda

olan kredi kartlar� için ilk 6 ay
borcun yüzde 20’si, ikinci 6 ay

için borcun yüzde 22’si,
-Limiti 15.000TL. olanlar için

borcun yüzde 25’i,
-Limiti 15.000-20.000 olanlar için

borcun yüzde 30’u,
20.000 ve üzeri için de borcun

yüzde 40’� ödenmelidir.
Banka bu oranlar�n d���na ya da
üstüne ç�kt���nda yönetmeli�e

ayk�r� davranm�� olur ki bu
takdirde de hem Bankac�l�k
Düzenleme ve Denetleme
Kurumu’na (BDDK) �ikâyet

edebilir, hem de oturdu�unuz
ilçede bulunan Tüketici Sorunlar�

Hakem Heyeti’ne ba�vurarak
fazla ödenen k�sm�n iadesini ve

yap�lan haks�z uygulaman�n
iptalini talep edebilirsiniz. Kredi

Kart� y�ll�k üyelik aidat�n�n
al�namayaca��na ili�kin çok

say�da mahkeme ve Yarg�tay
karar� var. Ayr�ca Yarg�tay geriye

yönelik olarak 10 y�ll�k aidatlar�n
istenebilece�ini de kabul etmi�tir.

Bu durumda geriye yönelik 10
y�ll�k ödedi�iniz bedeli

isteyebilirsiniz. Bunun için de
önce bankan�z�n Genel

Müdürlü�ü’ne bir dilekçe yazarak
(dilekçe örne�i derne�imizde
mevcuttur, dilerseniz oradan

temin edebilirsiniz) 10 y�l geriye
yönelik kesintilerin tutar�n�n

bildirilmesini istemelisiniz. Baz�
bankalar bu bildirimleri vermek

için de tüketicilerden para ald�lar,
istedikleri takdirde paray� ödeyip

dökümleri al�n. Sonras�nda
hakem heyetinden hem y�ll�k

aidat tutarlar�n�, hem de
dökümleri alabilmek
için ödedi�iniz bedeli

talep edersiniz..
Banka yaz�n�za cevap

vermez ya da
dökümleri vermezse
hakem heyetine bir

dilekçe ile ba�vurup,
bu dilekçeye bankaya

yazd���n�z yaz�y� da
ekleyerek ba�vurunuz

ve dilekçenizde
bankan�n yaz�n�za
yan�t vermedi�ini,
Tüketici Sorunlar�
Hakem heyetleri

Yönetmeli�i gere�i hakem
heyetinin bankadan gerekli bilgi
ve belgeleri istemesini belirtiniz. 
De�erli tüketiciler bankalar son

y�llarda ba�edilemez �ekilde
tüketici haklar�n� ihlal

etmektedirler. Bilgilendirme
hakk�m�z� hiçe saymakta,

sözle�melere devaml� yeni ve tek
yanl� hükümler ilave ederek

ellerini ceplerimizden
çekmemektedirler. Bu gidi�in

önüne geçebilmemiz için
haklar�m�z� aramal� ve
y�lmamal�y�z. Tüketici

Sorunlar� Hakem heyetleri bu
konuda lehe kararlar vermeye

devam ediyorlar. Maalesef
Tüketici Mahkemelerinde 

biraz sorun ya�an�yorsa da 
hak aramaya devam 
ettikçe bu sorunlar�n

giderilece�ini dü�ünüyorum.
Onun için de Bankalar�n keyfi

uygulamalar�na boyun
e�meyelim ve haklar�m�z�

mutlaka arayal�m diyorum.

SORULARINIZI BEKL�YORUZ!
E�er siz de tüketici olarak ma�duriyetler ya��yorsan�z sorular�n�z�

gazetekadikoy@gmail.com adresine iletebilirsiniz.
TÜKODER Tel.: 0.216. 349 85 10

TÜKETİCİNİN
DOSTU

TÜKODER GENEL BAŞKANI

Av. �ükran
ERO�LU

GÜNÜMÜZDE belediyecilik anlay���,
kapsaml� stratejik ve teknik alanlar�n
bütünsel ele al�nd��� model aray��lar�
ile �ekillenmektedir. Bu yakla��mlar

aras�nda, sosyal belediyecilik, vizyon
belediyecili�i, e-belediyecilik

kavramlar� en çok uygulama alan�
bulanlard�r. Özellikle uluslararas�
uygulamalar� yo�un olan eko-

belediyecilik modeli ülkemizde, Yerel
Gündem 21 Süreci ve çevresel

sürdürülebilirlik ad�na yap�lan belediye
projeleri ile ili�kili olarak uygulama
alan� kazanmaya ba�lam��t�r. Yerel

Gündem 21 uluslararas� içeri�e sahip,
belediyelerin ele ald��� sürdürülebilirlik
ve kat�l�mc�l��� içeren programd�r. Bir
ba�ka ifade ile ya�anabilir yerle�imler

yaratmak için gönüllülük ilkesi
çerçevesinde kentlilerin biraraya gelip
çal��t�klar� platformlar� olu�tururlar. Belediyeleri
için Yerel Gündem 21 Sürecinin somut ürünü

Kent Konseyleridir. Günümüzde özellikle
Kad�köy Belediyesi gibi ça�da� ve yenilikçi

belediyelerde kent konseylerinin faaliyetleri ses
getirmektedir. Ayn� zamanda, Belediye

Gönüllülerinin çal��malar�, sosyal
sorumluluk ve çevre bilincine
katk� sa�lar niteliktedir. Bu da

belediyelerin ba�ar�s�n�n asl�nda
kentlinin ona verdi�i destek ve

katk� ile daha da güçlendi�ini ve
marka de�eri kazand�rd���n�n

göstergesidir. Ço�u belediye de
Kent Konseylerini güçlendirmek

ve aktif hale getirmek için çabalar
görülmektedir. Eko-Belediyecilik,

Yerel Gündem 21 sürecinden
etkilenen, kat�l�mc�l���n öne ç�kt���,

stratejik hedeflere ve teknik
yönlere sahip çevreci

belediyecilik vizyonudur.
Ülkemizde eko-belediyecilik
bir aç�dan kent konseyleri ile

etkile�im halinde gündem
olu�turmaya ba�lam��t�r.

Eko-Belediyecilik, Yerel Gündem 21 ve Kent
Konseylerinin ortak özellikleri, çevre sorunlar�n�n
giderilmesine, sürdürülebilir çevre planlamas�na

katk� sa�lamalar� ve belediye temsilcisinden,
sivil toplum örgütü temsilcisine kadar çok
aktörlü kat�l�m mekanizmas�n� geli�tirmeye

yönelik çal��malar�d�r. Küresel ikilim de�i�ikleri
ile mücadele ve yenilenebilir enerji kaynaklar�n�n

kullan�m� projeleri, eko-belediyecili�in temel
ara�t�rma alanlar� aras�nda yer almaktad�r. Bu

modeli benimseyen belediyeler, sa�l�kl� kentlerin
yarat�lmas� için de bisiklet kullan�m�n�n

yayg�nla�t�r�lmas�, ye�il alanlar�n artt�r�lmas�,
çevre haftas�n�n kutlanmas� gibi yenilikçi ve
kat�l�mc� projeler gerçekle�tirmektedir. Evsel

at�klar�n geri dönü�ümü çal��malar� bu alanda
belediyelerin en bilinen çal��malar� aras�ndad�r.     
Türkiye’de belediyecilik ad�na yeni yakla��mlar

ve farkl� yöneti�im modelleri aranmaktad�r. Farkl�
sosyal ve mekânsal gereksinimlere ba�l� çe�itli

iyi uygulamalar bulunmaktad�r. Eko-
Belediyecilik gün geçtikçe ülkemiz yerel

yönetim yakla��mlar� aras�nda güçlü bir yer
alacakt�r. Sürdürülebilirlik ad�na yap�lan

belediyecilik çal��malar� ve ye�il belediye
uygulamalar� da bu kapsamda ülkemizdeki
ba�lang�ç a�amas�ndaki eko-belediyecilik
uygulamalar�d�r. Gelecek nesillerin do�al
kaynaklar�n� duyarl� �ekilde korumay� ilke

edinmi� eko-belediyecilik, kat�l�mc� yerel aktörler
ve kent konseyleri ile güçlenmektedir. Gelecek,
ortak bilinç birikimi ve sa�duyu ile sürdürülebilir.

● Mustafa SÜRMEL�

Ulus la ra ra s� Nak li ye ci ler Der ne �i’nin 37’in ci
ge nel ku ru lu 18 Ocak’ta, ulus la ra ra s� ta �� -
ma c� l�k ve lo jis tik sek tö rü nün te da rik çi si

olan bir çok �ir ke tin stan d� ile yer al d� �� “Ta �� ma c� -
lar 2013 Ser gi si”nin aç� l� �� ile ba� la d�. 2011-2012
dö ne min de Der nek bün ye sin de ki 20 gü zer gâh, ko -
nu ve böl ge ça l�� ma gru bu nun ba� kan ve ba� kan
yar d�m c� la r� na te �ek kür pla ket le ri nin ve ril di �i “Ça -
l�� ma Grup la r� Zir ve si 2013 ile de vam et ti. Ay n�
gün, yak la ��k bin ki �i lik bir ka t� l�m la ger çek le �en

Ga la Ye me �i’nin ar -
d�n dan, 19 Ocak Cu -
mar te si gü nü
UND’nin 37. Ge nel
Ku ru lu top lan t� s�, �s -
tan bul WOW Otel’de
ger çek le� ti. Der nek
or gan la r� n�n 20. dö -
nem tem sil ci le ri nin
se çi mi nin de yap�ld���
37. Ge nel Ku rul top -
lan t� s� na 500’den faz la
Der nek üye si ka t�l d�.
Ge nel Ku rul son ra s�n -
da ya p� lan ilk yö ne tim
ku ru lu top lan t� s�n da
2001-2007 y�l la r� ara -
s�n da Yö ne tim Ku ru lu
Ba� kan l� �� yap m��

olan Ömer Çe tin Nu ho� lu, 20. dö nem de de Yö ne -
tim Ku ru lu Ba� kan l� �� na se çil di. Bu top lan t� da ay r� -
ca Yö ne tim Ku ru lu gö rev da �� l� m� da ger çek le� ti ri -
le rek tü zük ge re �i Yük sek �s ti �a re Ku ru lu na Yö ne -
tim Ku ru lun ca ata na cak 5 tem sil ci tes pit edil di. Ge -
nel Ku rul so nun da; UND’nin 20. Dö nem Yö ne tim
Ku ru lu, De ne tim Ku ru lu, Yük sek Hay si yet Di va n�
ve Yük sek �s ti �a re Kon se yi olu� tu.

Ye ni yö ne tim; Yö ne tim Ku ru lu Ba� ka n�
Ömer Çe tin Nu ho� lu, 2. Ba� kan �e ra fet tin Aras,
Ba� kan Yar d�m c� la r� Ha kan Ke le�, Ka mil Sa�,
Hak k� Ke le�, Ca vit De �ir men ci, Er gun Bi len,
Ge nel Sek re ter Ali Çi çek li ile Say man Üye  Mu -
rat Bay ka ra’dan olu �u yor. 

UND’de Ömer Çetin Nuhoğlu dönemi
Uluslararası Nakliyeciler Derne�i’nin

37’inci genel kurulu geçti�imiz ay
521 üyesinin katılımı ile gerçekle�ti.
Dernek tüzü�ündeki ba�kanın en

fazla 2 dönem görev süresi ile ilgili
madde, genel kurulda oylamaya

sunularak kısıtlama ortadan
kaldırıldı. Tek liste ile seçime giren
Çetin Nuho�lu, 388 oyla derne�in

yeni dönem ba�kanı seçildi. 

Eko-Belediyecilik yakla��m� üzerine

Nesli tükenen hayvanlara dikkat çektiler

Yrd. Doç. Dr.
Seda H. BOSTANCI 
(Okan Üniversitesi,

Meslek Yüksekokulu
Yerel Yönetimler

Program Ba�kanı)

Dünyaca ünlü �talyan
ressam Daniele, nesli
tükenen hayvanlara
dikkat çekmek için

manken Eylem
�enkal'in elinin üzerine

üzerine resim çizdi.
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● Der le yen: Gök çe UY GUN

Ka d� köy'ün ya �a yan ta ri hi Dr. Mü fid Ek dal,
“Bi zans Met ro po lün de ilk Türk Kö yü Ka d� -
köy” ad l� ki ta b�n da, Ku� di li Ça y� r�’n� ve o

dö nem de ki e� len ce le ri �öy le an la t� yor;
“�im di ki ad� K� z�l top rak Po lis Ka ra ko lu olan

yer de da ha ev vel Ku� di li Ka ra ko lu var d�. Ka ra kol
ya n�n da ki yaz l�k si ne ma da ge ce le ri film gös te ri lir,
ba zen de ti yat ro oy na n�r d�. Ham di'nin Ga zi no su,
Ku� di li Si ne ma s�, her yaz ku ru lan ip cam ba z� n�n
kar �� l�k l� di ki len yük sek di rek le re ge ri li� te li, don -
dur ma c� s�, koz hel va c� s�, ka ��t hel va c� s�, ma cun cu,
�er bet çi ve sey yar fo to� raf ç� la r� ile  yaz ak �am la r�
Ku� di li Ça y� r� bir hu zur ve e� len ce ye ri olur du. Ya� -
l� ha n�m lar ye re ser dik le ri kü çük sec ca de ler de otu -
rur lar, genç ler de vam l� ge zer ve gö nül ma ce ra la r� na
���k tu ta cak ba k�� lar arar lar d�. Ça y�r, bay ram gün le ri
da ha da ha re ket le nir di. Sey yar mu hal le bi ci ler, köf te -
ci ler, si mit çi ler, �am tat l� c� la r� Çay�r� dol du rur lar d�.
Ham di’nin Ga zi no su, ça y� r�n de re ke na r�n da ki a�aç -
la r�n bu lun du �u ara zi ye ku rul mu� yaz l�k bir bah çey -
di. Ka d� köy’ün en ara nan ye ri ola rak isim yap m�� t�.
Ak �am dan son ra ga zi no da mu si ki  fas l� ba� lar, ça y�r -
da ge zen ler le, Kur ba �a l� de re’de san dal la do la �an lar,
ka ra dan ve de re den ya va� ya va� bah çe ye ya na �a rak
pa ra ver me den fay da la n�r lar d�. Ku� di li’nde ki �eh bal
Ti yat ro su ile Ham di Bey’in Ga zi no su ken di üret tik -
le ri elek trik le ay d�n la n�r d�. 1927’ye dek ak �am la r�
ge ce le ri her kes ta ra f�n dan ara n� lan, de re si, san da l�,
meh ta b�, iç ki si, mu si ki si ile isim ya pan ga zi no nun
mü� te ri le ri, dans mo da s� n�n ba� la ma s�y la mü� te ri le -
ri ni Bel vü, Mü hür dar'a kay ma ya ba� la d�. Gün den
gü ne ten ha la� t�. 1928 y� l�n da  mü� te ri siz lik ten ve
borç la r�n dan bu na lan Ham di Bey, ken di ni ga zi no -
nun bah çe sin de ki bir a�a ca as t�...” 

� PRENS OLAN KUR BA �A, 
ADI NI DE RE YE VER M��...

�a ir-ya zar Su nay Ak�n da “Pa ça la r�n S� van ma d� -
�� �s tan bul” ba� l�k l� ya z� s�n da “Ma sal lar da ki pren ses
ta ra f�n dan öpül dü �ün de pren se dö nü �en kur ba �a, �s -
tan bul’un Ka d� köy ya ka s�n da ki bir de re ye ad� n� ve rir”
di ye rek, Ku� di li ve ci va r� n� �öy le an la t� yor;

“Kur ba �a l� De re y�l lar ön ce sin de, için den geç ti �i
ça y� r�n ad�y la an� l�r d�. Ku� di li Ça y� r�’ndan do la y�
“Ku� di li De re si” de ni lir di bu gü zel de re ye... Gü ne� li
�s tan bul gün le rin de k� y� s�n da top la nan in san lar azal -
d�k ça, �ar k� lar, tür kü ler kur ba �a ses le ri ne b� rak t� ye ri -
ni. De re nin ke na r�n da ge zi nip, pi ya sa ya pan “Ka vun -
cu Gü ze li” la kap l� ka ra ka� l�, ka ra b� y�k l� ada m�n gü -
zel se si ni kim se an�m sa m� yor ar t�k... Ye �il göz le riy le
yü rü dü �ü de re bo yun ca tüm er kek le rin gön lü nü ça lan
“Ça y�r Gü ze li” de ya �a m� yor ne ya z�k ki. At t� �� kah -
ka lar la her ke si gül dü ren ga ze te sa t� c� s� “Ak ba ba Su -
ad”� bi len kaç ki �i ya �� yor ki Ka d� köy’de?..”

Es ki bir Ka d� köy lü olan Ad nan Giz ise k� y� s�n da
ço cuk lu �u nun geç ti �i Ku� di li De re si’ni �öy le an�m s� -
yor: “De re nin ne re de de ni ze dö kül dü �ü nü gör dü �ü -
müz hal de ne re den ve na s�l gel di �i ni bil mez dik. San -
dal lar, en çok bu gün kü kö mür de po su nun bu lun du �u
ye re ka dar gi der, öte si s�� ol du �u için ge ri dö ner ler di.
Ço cuk lu �um da bu de re nin çok uzak lar dan gel di �i ni
ha yal eder ve bir san da l�n güç lük le ri gö ze al d�k tan
son ra o bi lin mez ye re  ka dar gi de bi le ce �i ni dü �ü nür -
düm.”

Kur ba �a l� De re’nin k� y� la r� 1950’le re ka dar k�r
kah ve le ri ve ga zi no lar la do luy du. �s tan bul lu la r�n en
çok ra� bet et tik le ri me si re yer le rin den bi riy di. En gü -
zel el bi se ler gi yi lir, en gü zel ko ku lar sü rü nü lür ve de -
re ke na r� na gi di lir di. Ki ra la nan ka y�k lar la de re bo yun -
ca ge zi nen ler bir bi ri ne se lam ve rir, ai le le riy le ge len
a��k la r�n göz le ri bir bi ri ni gör me umu duy la et raf ta f�r

dö ner di... Tüm bu olup bi ten le ri uzak tan sey re den ler -
den bi ri de Ok tay Ri fat’t�r. �ai rin “Ku� di li” ad l� �i iri -
ni oku ya cak olur sak, ka la ba l�k ara s� na ka r� �a ma y� �� -
n�n ne de ni ni ö� re ni riz:

Pa ram ol sa sa tar m�y d�m / Kah ve ren gi el bi se mi /
Da ma l� göm le �i mi gi yer dim / Ala ca men di li ta kar d�m
/ Ku� di li’nden ge çer dim / Pa ram ol sa sa tar m�y d�m /
Kah ve ren gi el bi se mi

Su yu öy le si ne ma vi, öy le si ne ber rak t� ki de re nin,
üs tün de ge zi nen ka y�k lar be yaz renk li ol du �un dan bi -
rer ku �u yu an d� r�r d�. 1926’dan son ra dan s�n mo da
olu �uy la, Ku� di li Ça y� r�’nda ga zi no su bu lu nan Ham di
Bey, ko ca man bir dans pis ti yap t� r�r. Hem de, de re nin
tam k� y� s� na... Ak �am gü ne �i nin k� z�l l� �� ça y� ra se ri lir -
ken, dans eden le rin akis le ri de de re nin su yu na yan s�r -
d�... De re ke na r�n da boy gös te ren ta n�n m�� si ma lar dan
bi ri de “Ka nar ya” la kap l� ka d�n d�. Ren gâ renk el bi se -
ler gi yi nip, a�� r� mak yaj yap t� �� için “Ka nar ya” di ye
an� lan ka d� n� k�s kan maz d� de re... Çün kü o da, en az
ka d�n lar ka dar süs lü ve gü zel di o gün ler de. De re ke -
na r�n da ba� la yan a�k lar da ço �un luk la yu va y� kan tür -
den di. Ka nar ya gi bi ni ce gös te ri� li ka d� n� yü re �i ne
hap set mek is te yen le rin dra m� Meh med Ce lal’in
“Ku� di li” ad l� ki ta b�n da an la t� l�r... �çin den de re nin
geç ti �i Ku� di li Ça y� r�’n�n en önem li ya p� la r�n dan bi ri
de Ku� di li Ti yat ro su’ydu. Ala tur ka te ma �a n�n ve bir
halk sa na t� olan Tu lu at’�n mer ke zi ko nu mun da ki ti -
yat ro da film gös te ri le ri de ya p�l mak tay d�. Na �id
Bey’in gös te ri si nde bo� san dal ye bul mak ne re dey se
ola nak s�z d�. Tu lu at sa na t� n�n bu bü yük us ta s�, Arap,
Aze ri, Kürt, Ta tar, Laz, Er me ni, Ya hu di, Rum ve Ar -
na vut gi bi bir çok kül tür den olu �an Ana do lu in sa n� n�n
tak li ti ni ba �a r�y la sah ne li yor du. Ku� di li Ti yat ro su’nda
Na �id Bey’den ba� ka Kel Ha san Efen di, Düm bül lü �s -
ma il ve �ev ki �ak rak da sah ne al m�� lar d�r. Ku� di li
Ça y� r�’n�n gös te ri� li gün le ri ni yi tir me siy le ti yat ro nun
ters çev ri li san dal ye le ri ne, pen ce re kol la r� na as� l� kal -
d� kah ka ha lar. Bir ara mü ze ola rak kul la n�l d�. Mü ze de
ne le rin ser gi len di �i ni ö� ren mek için Me li sa Gür p� -
nar’�n “�s tan bul’un Göz le ri Mah mur” ad l� ki ta b� na
göz ata l�m:

“Bi rin ci mev ki ve yan la r� aç�k bir tram vay / du ru -
yor ku� di li ça y� r�n da bir mü ze de / gi der gi bi Fe ner -
bah çe pla j� na / için de unu tul mu� �s tan bul yüz le riy le
Ta ��t Mü ze si olan ti yat ro bi na s� ye ni i� le viy le bek le di -
�i il gi yi gö re mez. Ba k�m s�z l�k tan do la y� toz y� �� n� ara -
s�n da ka lan on ca gü zel tram vay mü ze nin ka pan ma s�y -
la s�r ra ka dem ba sar. Sa hi, ne re ye git ti o gü zel tram -
vay lar?.. Bi ri, Has köy’de ki Sa na yi Mü ze si’nde. Pe ki
ya di �er le ri!?.

De re nin üs tün de be ton bi na la r�n göl ge le ri nin te ker
te ker dü� me ye ba� la ma s�y la su lar ka rar d�. Su la r�n ka -
rar ma s� na ne den  yal n�z ca bi na la r�n gü ne �i en gel le me -
le ri de �il di. Ka na li zas yon la r�n de re ye ba� lan ma s�y la
be yaz renk li ka y�k lar kir len di ön ce lik le... Son ra, ça k�l -
ta� la r� gö rül mez ol du. Et ra f� sa ran pis ko ku yü zün den
dans pis ti de yal n�z l� �a terk e dil di... Uzun bir sü re siv -
ri si nek le rin hü küm dar l� �� boy gös ter di de re de... Ve
ka ��n ma la r�n önü nü al mak için �s lah edi len de re nin
üs tü ka pa t�l d�... Oy sa, �s lah edil me si ge re ken de re de -
�il, sö mür ge ci po li ti ka la r�y la �s tan bul’u yö ne ten in -
san lar d�!.. �s tan bul’da ya z�l d� bu ya z�... Pa ça la r�n s� -
van ma d� �� �s tan bul’da!.. Çün kü gö rü le cek, su la r�n dan
ge çi le cek bir de re si kal ma d� bu ken tin.”

� B�R AVM’YE KAÇ 
KU� D� L� ÇA YI RI SI �AR?

Mü ge �p lik çi, geç ti �i miz gün ler de Va tan ga ze te -
sin de ki kö �e si ni, Ku� di li Ça y� r�’na AVM yap�lmas�
ko nu su na ay�r d�. Ku� di li’nin Sa l� Pa za r� ol du �u za ma -

n� an la tan �p lik çi, �un la r� ifa de edi yor; 
“Ku� di li Ça y� r�. Onun bir me si re ala n� ol du �u za -

man la ra, ya ni çok es ki le re git me ye ce �im. Da ha ya -
k�n lar da Sa l� Pa za r�’n�n be ton dan ça y� r�y d� ora s�. Ça -
y�r dan vaz ge çe li epey ol mu� tu, ‘ne ya pa l�m be ton sa
be ton’ de yip ba� r� m� za bas m�� t�k; ça �� m� z�n be to na
ya z�l m�� hi kâ ye le ri nin de bir par ça s�y d� san ki. Yo lu
ne re ye dü �er se dü� sün pu su la s� ku zey di ye hep Ka d� -
köy’ü gös te ren bir in san ola rak Sa l� Pa za r�’n�n ta ��n -
ma s� na is yan et mi� tim. Hat ta h� z� m� ala ma y�p ora da
sak l� ço cuk luk an� la r�m yü zün den (as l�n da sa ye sin de)
ha ya t�m da ilk de fa bir ço cuk ki ta b� bi le yaz m�� t�m.
Pa za r�n ta ��n ma s�n da ki ge rek çe tra fi �in ya rat t� �� ke� -

me ke� ti. Bu nu bir ye re ka dar an la d�k ve say g� duy duk.
An cak son ge len ha ber ler i�in tra fik ke� me ke �iy le

il gi li ol ma d� �� na da ir ipuç la r� ta �� yor. Ku� di li be to -
nun da bir ya �� m� za da ha gi re ce �iz ar ka da� lar!

Bu ra da ye ni bir AVM (Al�� ve ri� Mer ke zi) ku rul -
ma s� yo lun da inat la at� lan ad�m lar ol du �u nu bi li yo ruz.
Fon da ise �s tan bul Bü yük �e hir Be le di ye si ve onay lan -
m�� ye ni bir imar pla n� var. Bu pla na gö re, san ki bu
ko nu da çok ek si �i miz var m�� gi bi, ba� ta Ku� di li ol -
mak üze re sa� da sol da ye ni AVM’le ri miz ola cak!
Pro je nin Çev re ve �e hir ci lik Ba kan l� �� ta ra f�n dan da
onay lan d� �� n� he men be lir te lim... Do �al ola rak Ka d� -
köy hal k� bu ka ra ra tep ki li. Ka d� köy Be le di ye si, Çev -
re ve �e hir ci lik Ba kan l� ��’na bir iti raz di lek çe si ha z�r -
la d� ve hal k� bu tu haf ka ra ra iti raz et me ye da vet et ti,

im za lar top lan ma ya ba� la d�. Gü zel... An cak bu nun
ye ter li ol ma d� �� n� bi li yo ruz. Bu tür ko nu lar da iti raz lar
ya p� l� yor, kam pan ya lar ba� l� yor, im za lar top la n� yor,
cid di bir ka mu oyu tep ki si or ta ya ko nu lu yor, bu u�ur -
da in san lar can la ba� la ça l� �� yor. So nuç ta pro je dur du -
ru lu yor. De mok ra tik bir sü re cin i� le di �i ni bi le dü �ü -
nü yor su nuz. Ge lin gö rün ki de va m� böy le gel mi yor,
so run lu sü reç tam da bu ra da ba� l� yor. Pro je dur du ru -
lu yor dur du rul ma s� na an cak çok k� sa bir sü re son ra
hiç bir �ey ol ma m�� gi bi es ki pro je iki-üç ufak de �i �ik -
lik le ye ni den dev re ye so ku lu yor! Bu na ör nek te� kil
eden o ka dar çok ya �an m�� olay var ki... Bu pro je ye
iti raz eden ler den bi ri ola rak özel lik le bu na dik kat et -

me mi zi ri ca edi yo rum. K� sa ca s� sü re cin bü tün a�a ma -
la r� na!

Ya z� n�n ba� l� �� n� atar ken ‘Bir AVM’ye Kaç Ku� -
di li Ça y� r� S� �ar?’ di ye sor dum. De �il bir, bin
AVM’ye s�� maz Ku� di li. Da ha s� ya �an m�� l�k la ya �a -
na cak olan ara s�n da olu� tu ru la cak de rin çat lak sa� c�-
sol cu din le mez gün ge lir he pi mi zi yu tar.

Ka d� köy lü ler, bu ala n�n, t�p k� çok es ki ler de ol du -
�u gi bi ye �il len di ril me si ni, �u an hiz met ve ren oto par -
k�n ye ral t� na çe kil me si ni ve ola s� bir dep rem de s� �� na -
bi le cek le ri do �al sit ala n� olan Ku� di li’nin ken di le ri ne
ge ri ve ril me si ni is ti yor. Hak l� lar. Bü yük �e hir’in bu nu
po li tik bir mal ze me ola rak gör me me si ni, bu ya �am sal
is te �e ve in san la r�n se si ne ger çek ten ku lak ver me si ni
di li yo rum.”
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Son haftalarda Ku�dili’yle ilgili yazdı�ımız haberlerde, AVM
tartı�malarını, itiraz dilekçelerini, toplantıları anlatıyoruz. Arada bir de

‘Kadıköy'ün eski mesire alanlarından olan Ku�dili Çayırı...’ diyoruz.
Peki ya gerçekten de 1900’lü yıllarda nasıldı çayır? 

Popüler e�lence mekânı Hamdi'nin gazinosunun hazin sonu neydi?
Hangi �air Ku�dili için �iir yazmı�tı? Çayır Güzeli ve Akbaba Suat

kimdi? Tüm bu soruların yanıtlarını bulaca�ınız
‘Bir Ku�dili nostaljisi’ni keyifle okumanızı dileriz...

Rivayet o ki Neyzen Tevfik, bir gün Hamdi’nin gazinosunda bir yandan demlenir,
bir yandan ney çalarken, yanına bir boyacı çocuk yana�ır; 

- Amca, boyayayım mı?
Neyzen çocu�a para verdikten sonra yere sırtüstü uzanır:

- Gel, yüzümü boya.
Yüzü boyanınca, Kadıköy’deki ba�ka bir meyhaneye, Papazın Ba�ı’na gider. 

Burayı mekân tutmu� olan Ahmet Rasim, onu görünce:
- Ne bu hal Neyzen? Ku�dili Tiyatrosu’nda Arabın �ntikamı’nı mı oynadın?

Neyzen güler:
- Merhamet insanın yüzünü bazen kara çıkarır. 

Boyacıya acıdı�ını söyleyip olayı anlattıktan sonra ekler:
- Kainata bir de bu heybette görüneyim dedim. Allah’a �ükür ki böyle bir yüz karam oldu.

Ya çıkmazına boyansaydım!?

Neyzen Tevfik, Kuşdili ve yüz karası...

1898’de Ku�dili Çayırı, ERGÜN BA�AK koleksiyonu.

Geçmi�te Ku�dili Çayırı, böyle görünüyordu...

Altıyol Ku�dili Caddesi’nin ba�ındaki dükkanları (1943)
1907 yılında Fenerbahçe Kulübü’nün lokal olarak kullandı�ı bu bina soldan ilki idi!

Trompet, davul, keman gibi
çalgılardan kurulmu� bir takımla
icra edilen kanto dansının, ilk kez

Kadıköy Yo�urtçu Parkı'ndaki sala�
tiyatroda oynandı�ı söylenir. �lk kez
kimin tarafından sahneye getirildi�i
hakkında kesin bir bilgi yoksa da

kantocu Aranik Hanım'ın adı geçer. 
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● Mustafa SÜRMEL�

Fa tih Sul tan Meh met E�i tim ve Ara� -
t�r ma Has ta ne si’nin Acil Ser vis Ek
Üni te si, Fi zik Te da vi ve Re ha bi li tas -

yon Kli ni �i Ayak tan Has ta Üni te si ile Ko -
puz lar Vak f� Ana oku lu’nun aç� l� ��, �s tan bul
Va li si Hü se yin Av ni Mut lu, �s tan bul Sa� l�k
Mü dü rü Prof. Dr. Ali �h san Do ku cu ve,
Ana do lu Ku zey Böl ge si Ka mu Has ta ne le ri
Bir li �i Ge nel Sek re te ri Dr. �ua yip Bi rin -
ci’nin ka t� l� m�y la 11 �u bat Pa zar te si gü nü
ger çek le� ti ril di.
� RA KAM LAR LA FSM HAS TA NE S�

2012 y� l�n da yak la ��k 15 bin has ta n�n
ya t� �� n�n ger çek le� ti ril di �i, 33 bin 551 has ta -
n�n ame li yat edil di �i has ta ne ay n� y�l 241
bin 674 acil va ka ya ce vap ver di. Gün lük 730
ki �i yi acil ser vis te mu aye ne et me ka pa si te si -
ne sa hip olan, �s tan bul Ana do lu Ku zey Böl -
ge si Ka mu Has ta ne le ri Bir li �i Ge nel Sek re -
ter li �i bün ye sin de hiz met ve ren Fa tih Sul tan
Meh met E�i tim ve Ara� t�r ma Has ta ne si’nin
ye ni aç� lan acil ser vis ek bi na s� bu an lam da

önem li bir i� lev üst le ne cek. 
Gün lük yak la ��k 3 bin,

2012 y� l� bo yun ca da yak la -
��k 590 bin has ta n�n po lik li -
nik ler de mu aye ne ol du �u Fa -
tih Sul tan Meh met E�i tim ve
Ara� t�r ma Has ta ne si, 124 bin
276 met re ka re yü zöl çü mü,
31 bin 251 met re ka re ka pa l�
ala n�, 10 bin 532 met re ka re
otur ma ala n� ve hiz met ve ren

19 bi na s�y la �s tan bul’un, hat ta böl ge nin
sa� l�k yü kü ne önem li öl çü de ce vap ver -
me ye ça l� �� yor. 
� 30 BRAN� TA SA� LIK H�Z ME T�

�s tan bul Va li si Hü se yin Av ni Mut -
lu’nun da ka t�l d� �� tö ren le aç� l�� lar zin ci -
ri ne ev sa hip li �i ya pan Fa tih Sul tan Meh -
met E�i tim ve Ara� t�r ma Has ta ne si’nde
ye ni ya p� lan Acil Ser vis Ek Üni te si sa -
ye sin de aci le ge len has ta la r�n da ha iyi
hiz met al ma s� n�n sa� lan ma s� he def le ni -
yor. Ay r� ca Fi zik Te da vi ve Re ha bi li tas -

yon Kli ni �i Ayak tan Has ta Üni te si’nin de
�s tan bul gi bi nü fu su yo �un olan bir met ro -
pol de söz ko nu su alan da hiz met bek le yen
has ta la ra ilaç ol ma s� umut edi li yor. 

29 fark l� bran� ta sa� l�k hiz me ti nin ve ril -
di �i Fa tih Sul tan Meh met E�i tim ve Ara� t�r -
ma Has ta ne si’nde Has ta ne yö ne ti mi ku rum
için de önem li bir ko nu yu da göz ar d� et me -
di. 

Ça l� �an an ne-ba ba la r�n ve ri mi ni art t�r -
mak, ço cuk la r�y la il gi li göz le ri nin ar ka da
kal ma s� n� ön le mek ad� na Fa tih Sul tan Meh -
met E�i tim ve Ara� t�r ma Has ta ne si Ko puz -
lar Vak f� Ana oku lu’nu da hiz me te aç t�.

● Gökçe UYGUN

Tür ki ye Omu ri lik Felç li le ri Der ne �i
(TOFD), en gel li le re is tih dam sa� la -
mak ve en gel li ler için eri �i le bi lir me -

kân lar ya rat mak ama c�y la en gel li eri �i mi ne
uy gun ve ça l� �an la r� en gel li ler den olu �an bir
si mit ca fe pro je si olan “Can Si mi di”ni ha ya -
ta ge çi ri yor. “Her Si mit Bir Ümit tir” slo ga -
n�y la sür dü rü len pro je de, Can Si mi di ca fe le -
ri gi ri �in den tu va le ti ne, me nü sün den ma sa -
s� na ka dar tüm en gel li le rin kul la n� m� na uy -
gun ola rak ta sar la n� yor.

Pro je kap sa m�n da ilk �u be Ka d� köy'de
aç�l d�. Ha san pa �a’da, Ka d� köy Be le di ye bi -
na s� kar �� s�n da yer alan ca fe nin aç� l� ��, Ba� -
kan Yar d�m c� s� Hu lu si Özo cak ve TOFD

yet ki li le ri nin ka t� l� m�y la ya p�l d�.
Aç� l�� ta kur de le yi Can Si mi di'nin

ilk en gel li ça l� �a n� Mu rat Abas ve
Özo cak bir lik te kes ti ler. Ka d� köy Be -
le di ye si En gel siz �� ve �s tih dam Mer -

ke zi ara c� l� �� ile Can Si mi di
pro je siy le bu lu� tu ru lan Mu rat
Abas, çok uzun sü re dir i� ara -
d� �� n� ve En gel siz �� ve �s tih -
dam Mer ke zi ile ta n�� t�k tan
sonra k� sa bir sü re içe ri sin de
böy le bir pro je de is tih dam
edil mi� ol mak tan do la y� ya �a d� ��
mut lu lu �u di le ge tir di.

TOFD’nin pro je si kap sa m�n da,
Tür ki ye’nin her ye rin de franc hi sing
ve ri le rek Can Si mi di �u be le ri aç�l -
ma s� plan la n� yor. �u be ler de en gel li
ve en gel siz bi rey ler ala bi le cek an cak

e n
az 1 en gel li nin ça l�� t�r ma zo run lu lu -
�u bu lu nu yor. Aç� lan her �u be nin ay l�k ci ro -
su nun yüz de 3’ü TOFD’ye gi de cek. Ka d� -
köy Be le di ye si En gel siz �� ve �s tih dam Mer -
ke zi de bu �u be le re en gel li per so nel yön len -
dir me si ya pa cak.
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T.C Devlet Personel Ba�kanl���
taraf�ndan 2013 y�l�

ÖMSS/KURA sonuçlar�na göre
merkezi yerle�tirme yap�lacak

engelli kadrolar�,
http://www.dpb.gov.tr adl� web
sitesinde a�a��da bulunan resmi

aç�klama ile yay�nland�.
“657 say�l� Devlet Memurlar�

Kanununun 53’üncü maddesi ve
bu maddeye dayan�larak

yürürlü�e konulan Özürlülerin
Devlet Memurlu�una Al�nma
�artlar� ile Yap�lacak Merkezi

S�nav ve Kura Usulü Hakk�nda
Yönetmelik’in 13’üncü

maddesine istinaden 2013 y�l�na
ili�kin olarak engelli al�m�

amac�yla kamu kurum ve
kurulu�lar�nca Ba�kanl���m�za
bildirilen kadrolar, Nitelik-Kod

K�lavuzu ve mevzuata uygunluk
yönünden incelenmi�, inceleme

sonucunda ilgili kurumlarla
mutabakat sa�land�ktan sonra,

söz konusu kadrolar e�itim
durumu ba�l�klar� ile yer ald���

�ekli ile Tercih K�lavuzunda
yay�mlanmak üzere ÖSYM
Ba�kanl���na gönderilmi�tir.

Adaylar; ilkö�retim, ortaö�retim,
ön lisans, lisans mezunlar�n�n

atanaca�� kadrolar�n�,
Alan/Dal/Bölüm ve Program
E�le�melerini ve Nitelik- Kod

K�lavuzuna web sitesi üzerinden

ula�abilirler. 
ÖSYM Ba�kanl���nca

yay�nlanacak Tercih K�lavuzu ve
belirlenecek merkezi yerle�tirme

takvimi çerçevesinde, söz
konusu kadrolara yerle�tirme

i�lemleri en geç Mart ay�
içerisinde sonuçland�r�lacakt�r.”

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.: 0216 338 2414 
Faks: 0216 338 8884        

EN GEL S�Z BU LU� MA NOK TA SI
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Kadıköylüler, sabah simitlerini
Hasanpa�a'daki Can

Simidi'nden alarak engelli
bireylere istihdam sa�lamak için
yürütülen projeye destek olabilir.

E-5 üze rin de �çe ren köy’de
hiz met ve ren Fa tih Sul tan

Meh met E�i tim ve Ara� tır ma
Has ta ne si’nde, ara la rın da
acil ser vis ek üni te si nin de

ol du �u bir di zi hiz met bi ri mi
tö ren le hiz me te gir di. 

Ka dı köy’e can si mi di!Hoş geldin
BEBEK...

● Mustafa SÜRMEL�

Dum lu p� nar Ma hal le si’nde uzun y�l lar böl ge hal k� na
öz ve riy le hiz met ve ren sa� l�k ça l� �an la r�, ge be lik -
le ri sü re cin de ta kip et tik le ri an ne le ri do �um son ra -

s�n da da zi ya ret ede rek be bek ve an ne sa� l� �� ko nu sun da -
ki ge li� me le ri iz le di. Ka d� köy Be le di ye si Dum lu p� nar
Sa� l�k Po lik li ni �i sa� l�k ça l� �an la r�, an ne le ri do �um son -
ra s�n da da yal n�z b� rak ma ya rak hem ai le le rin mut lu -
lu �u na ta n�k ol du hem de ör nek bir sos yal so -
rum lu luk ça l�� ma s� ger çek le� tir di.

� A� LE LER �L G� DEN
MEM NUN KAL DI

Ka d� köy Be le di ye si Dum lu p� -
nar Sa� l�k Po lik li ni �i’nden Dr.
De niz Öz kan, Dr. Ni met Gül
Ya vu zer ve Hem �i re Ay ten Ku -
ru cu’nun ge be lik sü re ci bo yun -
ca ta kip et tik le ri an ne le re do -
�um son ra s�n da ger çek le� tir dik -
le ri zi ya ret ler, an ne-ba ba la r� bir
kez da ha mut lu et ti. Ai le ye ka t� -
lan ye ni fert ler le mut lu olan an ne-
ba ba lar, Ka d� köy Be le di ye si Dum -
lu p� nar Sa� l�k Po lik li ni �i’nden gör -
dük le ri ya k�n il gi do la y� s�y la mut lu luk -
la r� n�n da ha da art t� �� n�, bu zi ya ret le rin yal -
n�z ol ma d�k la r� n� fark et tir di �i ni be lir te rek, Ka -

d� köy Be le di ye si Dum lu p� nar Sa� l�k Po lik li ni �i’nin du -
yar l� sa� l�k ça l� �an la r� na te �ek kür et ti ler.

�lk zi ya ret, ge be lik le ri sü re sin ce Ka d� köy Be le di ye si
Dum lu p� nar Sa� l�k Po lik li ni �i ta kip edi lip do �um ya pan
annelere yap�ld�. Ka d�n-Do �um uz ma n� an ne nin sa� l�k
kon tro lü nü ya par ken, be bek ba k� m�y la il gi li e�i tim ve ril -
di. Be be �in ve ebe veyn le rin sa� l� �� için ev de ki �s�, nem ve
ha va lan d�r ma ve hij yen ko nu la r�n da dik kat edil me si ge re -

ken ler de an la t�l d�. Ai le bi rey le ri nin de tan si yon
öl çüm le ri ni ya p�l d�. Ai le le rin, var sa, sa� -

l�k so run la r� de �er len di rip, po lik li ni �e
yön len di ril di. Po lik li ni �in ve Ka -

d� köy Be le di ye si’nin sa� l�k ça -
l�� ma la r� hak k�n da bil gi ler ve -

ril di. Ai le ler de Ka d� köy Be -
le di ye si’nin sa� l�k la il gi li
ça l�� ma la r�n dan ve özel lik -
le ev le ri ne ka dar gi dip on -
lar la il gi le nil me sin den çok
mem nun ol duk la r� n� ifa de
eder ken, Ka d� köy Be le di ye
Ba� ka n� Av. Se la mi Öz türk

ve Ka d� köy Be le di ye si’ne
te �ek kür le ri nin, sa� l�k ça l� -

�an la r� ara c� l� ��y la ile til me si ni
ri ca et ti ler. Ka d� köy Be le di ye si

Dum lu p� nar Sa� l�k Po lik li ni �i’nin
bu zi ya ret le ri be lir li ara l�k lar la sür dü re -

ce �i be lir til di.        

Gebelik sürecini takip ettikleri
kadınları do�umdan sonra da
yalnız bırakmayan Dumlupınar

Sa�lık Poliklini�i doktorları, onları
evlerinde ziyaret ediyor.

Fa tih Sul tan Meh met Has ta ne si bü yü yor
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Tür ki ye dep las man l� böl ge sel li gi H gu ru -
bun da Ka d� köy Genç lik Spor Kulübü
(KGSK), 1907 Ka nar ya’y� 3-1 ye ne rek 1.

dev re yi 10 pu an la 2. s� ra da ta mam la d�. Ma ça,
Zey nep-Be nil, I��n su, Duy gu, �ey ma, As l� al t� -
s�y la ba� la yan Ka d� köy Genç lik, 1. set te ra ki bi
kar �� s�n da zor lan d� ve se ti 20-25 kay bet ti.

2. se te da ha is tek li ve h�rs l� ba� la yan Ka d� -
köy Genç lik bu se ti tec rü be si ni de or ta ya ko ya -
rak aç�k fark la 25-13 ka za na rak du ru mu 1-1’e
ge tir di.

Ma ç�n 3. se ti de ba� tan so na çe ki� me li geç ti.
Ka d� köy Genç lik tak vi ye ola rak Ece su’yu oyu -
na sok tu. Ma ç�n ba ��n dan be ri ta k� m� s�rt la yan
I��n su’nun kur ta r�l ma s� güç ser vis le ri ve hü cum -
la r�y la se ti 25-23 ka za na rak 2-1 öne geç ti.

Ma ç�n 4. ve son se tinde büyük bir mücadele
vard�, iz le yen le r hop otu rup hop kalkt�. Se tin ba -
��n da  öne ge çen 1907 Ka nar ya, I��n su’nun  sa -
y� olan ser vis le ri kar �� s�n da üs tün lü �ü nü kay bet -
ti. Bu se tin son la r� na do� ru Ka d� köy Genç lik
tek rar tec rü be si ni or ta ya ko ya rak se ti 28-26’lik
skor la ka za na rak, ma ç� 3-1 al d�.

Ka d� köy  Genç lik ba� an tre nö rü Can Ça vu -
�o� lu “Bi zim için zor bir maç ol du. Ge çen haf ta
�an ss�z bir �e kil de al d� �� m�z 2-3’lük ma� lu bi yet
k�z la r� et ki le di. 

An cak ge re ken mü ca de le yi or ta ya ko ya rak
li gin ilk ya r� s� n� 10 pu an top la ya rak 2. s�rada ta -
mam la d�k. He de fi miz, 2 haf ta l�k dev re ara s�n da
ek sik le ri mi zi ta mam la ya rak gru bu 1. bi tir mek
ola cak” diye konu�tu.

15 - 21 �UBAT 2013

S
P
O
RHa zır la yan

Mus ta fa SÜR ME Lİ

www.gazetekadikoy.com.tr

�stanbul’da Wushu rüzgâr� esecek
WUSHU �l Temsilcili�inin 2013 yılı faaliyet

programında yer alan Budokaı-do Spor dalı
Yıldız, Minik ve Alt Minikler (Bay-Bayan)
Wushu �stanbul seçmeleri müsabakaları,

15-16-17 �ubat 2013 tarihlerinde Güngören
Spor Salonu’nda yapılacak.

Di�er taraftan 2013 Wushu Hakemlerinin
Vize Terfi Semineri, 17 �ubat 2013 tarihinde

Saat.10.00’da Güngören Spor salonunda
düzenlenecek. �lgilenenler Wushu �l

Temsilcisi Mustafa Ulu ile 0532 785 12 07
numaralı telefondan irtibata geçebilir.

GÜNLÜK ya�amın stresi ve
sa�lıksız çevre ko�ulları insan
metabolizmasını her geçen

gün tehdit ediyor.
Spor, sosyal faaliyetler

veya daha sa�lıklı
beslenmek bu tehdidi

bertaraf etmenin çe�itli
yolları arasında. 

Son zamanlarda daha
zinde bir ya�ama

kavu�mak için önerilen
aktivitelerden biri de

yoga. Peki, yoganın sırrı
nedir? Gerçekten faydalı
mı? Yoga ile ilgili merak

etti�iniz çe�itli soruları
yıllardır sporun içinde olan

veteran atlet ve yoga
e�itmeni Semra Onaran’a sorduk. 
Tekni�ine uygun yapıldı�ında solunum,

sindirim, dola�ım ve sinir sistemleri
açısından yoganın birçok faydası

oldu�unu söyleyen Yoga E�itmeni Semra
Onaran, yoganın bedenin sesini açtı�ını
ve ki�inin zihnini canlandırdı�ını belirtti.

Yoganın birle�tirmek ve ba�lanmak
anlamına geldi�ini, bu yönüyle de insanı

var eden tüm parçaları bir araya
getirmeyi, ya�ama her anlamda uyum
sa�lamayı ifade etti�ini belirten Semra

Onaran, “Yoga felsefesinin klasik
yorumuna göre yoga insana
özgürle�menin yolunu açar.

Yoga esneklik, kuvvet ve
denge gerektiren bedensel

uygulamalar dizisidir.
Bunun yanı sıra derin

nefes teknikleri, gev�eme
ve meditasyon da

yoganın ayrılmayan
parçalarıdır” dedi.

Onaran sözlerini �öyle
sürdürdü:

“Yoga duru�ları
sa�lı�ımızı önemli ölçüde

etkiler, ruhsal anlamda da
bir geli�me sürecine sokar.
Rahatlamanın büyük bir
bölümü nefesten gelir.

Dudaklar yumu�ak bir biçimde
kapalı dururken burundan nefes alıp

vermekle yapılan ‘Ujjiya nefesleri’dir ve
bu metot dü�ünceler hareket etmeye
ba�ladı�ında ya da poz zorla�tı�ında

odaklanmaya yardımcı olur. Hem nefese
hem de poza odaklanmak, yoganın, stres
olgusunu azaltmasının sırrıdır. Sadece 5

dakika durup nefese odaklanıldı�ında
bile günün geri kalanının çarpıcı bir

�ekilde de�i�ti�ini görebilirsiniz.
Nabız yava�lar ve beyin rahatlar.” 

GÜZELL�K �Ç�N DE 
YOGAYI TAVS�YE ED�YOR

Yoga sayesinde bedenin sesinin
volümünün açıldı�ını, genel olarak tüm

beden sistemlerini geli�tirdi�ini, kan
basıncını düzenledi�ini, uyku kalitesini

arttırdı�ını ve zihini sakinle�tirdi�ini
söyleyen Onaran, “Ya�am enerjimiz
nefestir. Nefesimizi kontrol etmeyi
ö�rendi�imizde enerji tıkanıklıkları

akı�ını bulur ve rahatlar. Nefese
odaklanarak yapılan hareketlerde uzun
süre kalmak bize sabrı ö�retir ve bunu
ö�rendi�imizde kendimizi daha sakin

ve huzurlu hissederiz” dedi. 
Hanımlara güzellik için de birkaç
tavsiyede bulunan yoga e�itmeni

Semra Onaran, “Gençlik ve yüz yogası
yaparak, 10 yıl genç görünebilirsiniz. 2

yıl, 5 yıl, 10 yıl önce çekilmi�

foto�raflarınıza bir bakın. Aynı insan
mısınız? Geçen zamanla birlikte

de�i�en görüntünüze bir bakın. Durum
de�erlendirmesi yapın. Yüz yogası

sadece bir dizi yüz hareketi de�il, yoga
prensiplerine dayanan etkili bir

alternatif bakım ve tedavi sistemidir.
Bu sistemi do�ru metotlarla

uyguladı�ınızda olumlu sonuçlar elde
edersiniz” diye konu�tu.

T.C.
KADIKÖY BELED�YES�

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

KONFERANS
B�L�NÇ DÖNÜ�ÜMÜ - 3

B�RL��E DÖNÜ�
Fulya AYKAÇ

23 �ubat Cumartesi Saat: 16.30 – 18.30
Kutupla�ma, bir taraf�nda “giri�”, di�er taraf�nda

“ç�k��” yaz�s� as�l� bir kap� gibidir. O her zaman ayn�
ve tek olan kap�d�r. Ama ona hangi taraftan

yakla��rsak, varl���n�n o taraftaki görüntüsünü fark
ederiz. Oysa bir kuma��n tersi düzü gibidir art� ve

eksi aras�ndaki denge yani ne salt mutluluk ne salt
hüzün yararl� de�ildir. Ancak her ikisinin farkl�

zamanlarda ya�an���yla bir yere yani yuvaya, öze,
üst benli�e var�l�r.

Ne vara sevin, ne yo�a üzül diyen atalar�m�z
asl�nda çok önemli bir ruh halini ifade ediyorlard�.
Fark�ndal�k için daima iki kutba ihtiyac�m�z vard�r.
Ama bu kutuplar�n z�tl���na tak�l�p kalmadan, bu
z�tl���n gerilimini birli�e giden yolda itici güç ve

enerji olarak kullanmam�z gerekir.
Bizden istenen kaçmak de�il, ya�ayarak

çözmektir...
4-Çekim Yasas�  -  06 Nisan 2013
5-Kat�l�mc� Evren - 04 May�s 2013

NOT: Konferans salonumuz 60 ki�ilik olup,
koltuklarımız numaralanmı�tır. Yer numarası

fi�lerinizi en erken konferans zamanından 1 saat
önce alabilirsiniz.
ADRES / YER

T.C. KADIKÖY BELED�YES�
19 MAYIS KÜLTÜR MERKEZ�

Bayar Caddesi Yeniyol Sokak No:10 KOZYATA�I
Tel.: 0216 362 11 05-362 11 09 – 362 11 23

19mayis.Kultur@kadikoy-bld.gov.tr. 
www.19mayis.gen.tr

KGSK, Türkiye deplasmanlı bölgesel ligi H
gurubunda 1. devreyi 10 puanla 2. sırada tamamladı.

Baş antrenör Can Çavuşoğlu zor bir galibiyet
aldıklarını belirterek, iki haftalık devre arasını iyi
değerlendirip eksiklerini kapatacaklarını söyledi.

KGSK: 3-1907 KANARYA:1KGSK: 3-1907 KANARYA:1KGSK: 3-1907 KANARYA:1KGSK: 3-1907 KANARYA:1KGSK: 3-1907 KANARYA:1KGSK: 3-1907 KANARYA:1

YOGA �LE GÜZELLE�MEK MÜMKÜN MÜ?

Yoga e�itmeni 
Semra Onaran

GENÇLER
SEYYAH OLUYOR!

GENÇL�K ve Spor Bakanl��� taraf�ndan gençlerin
ki�isel ve sosyal geli�imine katk�da bulunmak

amac�yla, 4 �ubat-26 May�s 2013 tarihleri
aras�nda ”Seyyah-Bizim �ller” adl� hareketlilik

projesi gerçekle�tirilecek. 
Proje,  gençlerin ya�ad�klar� yerden kendi il ve
ilçeleri ile farkl� il ve ilçelere seyahat etmelerini,

akranlar�yla tan��malar�n� ve kayna�malar�n�
sa�layacak. Tamam� ücretsiz olan “Seyyah-Bizim
�ller” projesi kapsam�nda �stanbul’dan 14-18 ve

19-26 ya� grubundan 1000 genç projeden
faydalanabilecek. Proje kapsam�nda gezi

yap�lacak yerler ve gezi programlar� belirlenirken,
projeye ilgi duyan gençler ba�vurular�n�, �stanbul

Spor �l Müdürlü�ü ile kendilerine en yak�n Gençlik
Merkezine �ahsen yapabilecekler. �stanbul Spor
�l Müdürlü�üne ba�l� faaliyet gösteren Gençlik

Merkezlerinin ileti�im bilgileri �öyle:

� MALTEPE GENÇL�K MERKEZ� : 
Yal� Mah. Mare�al Fevzi Çakmak Cad. �ehit

Nedim Özpolat Sk. No:2 Maltepe Stad� Maltepe /
�stanbul

Tel.- Faks: 0216 370 30 44   
Facebook:

www.facebook.com/maltepegenclikmerkezi

� AVCILAR GENÇLIK MERKEZI:
Gümü�pala Mah. Karayollar� Cad. Göl Sk. Avc�lar

Olimpiyat Evi Gençlik Merkezi Avc�lar/�stanbul
Tel.- Faks: 0212 5091683        

Facebook:
www.facebook.com/avcilargenclikmerkezi

� ÜSKÜDAR SULTANTEPE GENÇL�K
MERKEZ�:

Selvilik Cad No: 70 Sultantepe Üsküdar/�stanbul
Tel.: 0216 495 23 11

Faks: 0216 495 48 33 
Facebook:

http://www.facebook.com/sultantepegenclikmerkezi

‘Cennet’im gitti Mele�im de gitmesin!’

Haberin ba�l���ndaki bu ya ka r��, mil li
gü re� çi miz Ser dar Ak -
gül’e ait… Bir k� z� -

n� da ha ön ce kalp ra -
hat s�z l� �� so nu cu
kay be den Mil li
gü re� çi Ser dar
Ak gül, ay n�
ra hat s�z l� �a
ya ka la nan
di �er k� z�
Me lek’in
de el le rin -
den yi tip
git me me si
için ç�r p� -
n� yor.

Mil li gü -
re� çi Ser dar
Ak gül, ame li -
yat edilecek k� z�
Me lek’in ame li yat
ön ce si 11 adet i� ne ol -
ma s� ge rek ti �i ni, an cak bu
i� ne le rin çok pa ha l� ol du �u nu,
sa de ce 2 ta ne si ni yap t� ra bil di �i ni söy le di.
Ha y�r se ver ler den yar d�m bek le di �i ni be lir ten
Ak gül, sa ta cak bir �e yi kal ma d� �� için ya p�l -
ma s� ge re ken 9 adet i� ne yi ala ma d� �� n� da
söy le di.

� M�N DER DE SA KAT LAN DI VE…
Ser dar Ak gül, bir dö nem min der ler de f�r -

t� na gi bi esi yor, �am pi yon luk lar ka za n� yor du.
2 Tür ki ye �am pi yon lu �u, 3 bronz ma dal ya
sa hi bi olan Mil li gü re� çi için 2003 y� l�n da bir
mü sa ba ka da ya �a d� �� cid di sa kat l�k, ade ta
dö nüm nok ta s� ol du. Ba ��n dan ya ra la nan ve
yüz de 80 i� gö re mez ha le ge len Ak gül, Gü re�
Fe de ras yo nu’ndan al d� �� ay l�k la ge çi mi ni te -
min et ti. 3 y�l ön ce k� z� Cen net’in kalp ka -
pak ç� �� çü rü me si has ta l� �� na ya ka lan d� �� n�
ö� ren di. Ade ta dün ya s� ka ra ran Ak gül, k� z�

Cen net’i ya �at mak için ma dal ya -
la r� na va ra na ka dar her �e -

yi ni sat ma s� na ra� men
pa ra s�z l�k tan k� z� n�

kay bet ti. �im di
de k� z� Me -

lek’in ay n�
has  t a  l �  �a
ya ka lan -
d �  � �  n �
ö� re nen
A k  g ü l
a i  l e  s i ,
k � z  l a  r �
Me lek’in
de el le -

rin den yi -
tip git me -

me si için ç�r -
p� n� yor. Ser dar

Ak gül, “K� z� m�n
i� ne te da vi si gör -

me si la z�m. Ça l� �a m� -
yo rum. Sa ta cak bir �e yim

kal ma d�. �� ne le ri dev let kar �� la ma d� -
�� için mec bur ken di miz al ma m�z ge re ki yor.
Cen ne ti mi kay bet tim ba ri Me le �i mi ya �a ta -
y�m. Yar d�m se ver ler den des tek bek li yo rum”
diyor. Mil li gü re� çi ken di si ne yar d�m et mek
is te yen le rin 0538 585 33 41 nu ma ra l� te le -
fon dan ula �a bi le cek le ri ni be lirt ti. 

Bir müsabakada geçirdiği ciddi sakatlık
sonrası hayatı alt üst alan Milli güreşçimiz

Serdar Akgül, şimdi kalp rahatsızlığına
yakalanan kızının tedavisi için yardım arıyor.
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● Gökçe UYGUN
TOP LUM SAL me se le le re de �i nen ça lı� ma la -
rıy la bi li nen Ba rı� �çin Sa nat Gi ri �i mi ile Bir -
le �ik Ta �ı ma cı lık Ça lı �an la rı Sen di ka sı’nca
dü zen le nen “Bir Ken tin Bel le �i; Hay dar pa -

�a” ser gi si, 11 �u bat ak �a mı açıl dı. 50’yi a� -
kın yer li ve ya ban cı sa nat çı nın ka tı lı mıy la

ger çek le� ti ri len re sim, hey kel, do kü man tas -
yon ve fo to� raf ser gi si nin te ma sı ise tren ler

ve Hay dar pa �a...
Ser gi, 21 �u bat’a dek Hay dar pa �a Gar iç

sa lo nun da üc ret siz ola rak zi ya ret edi le bi lir.
� BEL LEK VE HAY DAR PA �A...

Ser gi ye ka tı lan sa nat çı Em re Zey ti no� lu,
iro nik bir dil le �un la rı söy lü yor;

“Bir kent te hep anım sa nan yer le ri bir bir yok
et me li sin ki o kent için her ke sin yıl lar ca ge -
li� tir di �i or tak duy gu lar si li nip git sin. Ak si

hal de in san lar ken di le ri ni o ken te ait his se -
de bi lir ler. Bu ai di yet teh li ke li bir du rum dur;
bir bel lek ka dar kö tü, ba� ka ne ola bi lir? �n -
san la rın hiç bir �e ye ve hiç bir ye re ait ol ma -
dık la rı ve bel le �in öl dü �ü ko nu sun da, on la rı
inan dır mak ge re kir; o za man bir bo� luk için -
de ne re ye çek sen ora ya gi de bil me le ri da ha
ko lay olur. Za ten çek me ye bi le ge rek kal -

maz, tü mü de se nin pe �i ne ken di lik le rin den
ta kı la cak lar dır. Bu bo� luk, ön ce kent te ya -
ra tı lan bir bo� luk ile imal edi le bi lir. Ya �a sın
bo� luk… Ve kü re sel bir dün ya bü yü �ü nün

de di �i gi bi: Bel lek, sen den nef ret edi yo rum!
�� te Hay dar pa �a Ga rı, se nin bu yüz den yı kıl -

man ge re ki yor.”

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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SANATÇI GÖZÜYLE HAYDARPA�A...

HAY DAR PA �A’DAN GÜ NE �E 
YÜ RÜ YEN LE RE...

Kimse gelmese bile arkada�larından
güne�e yürüyenlerin

Gölgeleri süzülür saflarından
Yüzleri bir kez daha aydınlanır

Yürekleri gibi gün ı�ı�ıyla....

Güne�e sırtını dönenlerinse
Ne kadar dik tutarlarsa tutsunlar

Gölgeleri önlerine dü�er ba�larının
Ve kararır yüzleri kendi gölgeleriyle

Ve Bo�azın incisi Haydarpa�a
Madıma�ın ate�i

defalarca
atılsa da üstüne
direnir zamana

kendisi gibi
yüzünü aydınlı�a 

çevirmi�
EMEKÇ�LER�YLE...

(Yunus AKIL)

Kentsel dönü�üme özel önem veren Kadıköy Belediyesi, jeofizik
mühendislerine e�itim verecek. Belediyenin beton zemin laboratuvarında
e�itim alacak olan 100 jeofizik mühendisi sertifika edinecek.

● Gökçe UYGUN

Ka d� köy Be le di ye si ve Je -
ofi zik Mü hen dis le ri Oda s�
(JFMO), “�s tan bul'un

Kent sel Dö nü �üm Du ru mu” ko nu lu bir
kon fe rans dü zen le di. 12 �u bat Sa l� gü nü Koz ya ta �� Kül tür Mer ke -
zi’nde ger çek le� ti ri len kon fe ran s�n aç� l�� ko nu� ma s� n� ya pan JFMO
�s tan bul �u be Ba� ka n� Prof. Dr. Ali Os man Ön cel, böy le önem li bir
kon fe ran s�n Ka d� köy’de dü zen len me sin den duy du �u mem nu ni ye ti
di le ge tir di. Ön cel, “Ka d� köy kent sel dö nü �üm de ön cü. En çok ba� -
vu ru nun ol du �u il çe. Ay n� za man da Ka d� köy Be le di ye si’nin bir
Be ton ve Ze min Test La bo ra tu va r� ol ma s� çok
önem li. Bu ko nu da di �er il çe le re ör nek.
Ay r� ca �s tan bul'da en çok je ofi zik mü hen -
di si nin gö rev yap t� �� il çe de Ka d� köy” de -
di. Ka d� köy Be le di ye si ile or tak ça l�� ma ya -
pa cak la r� n� aç�k la yan JFMO Ba� ka n� Ön cel,
“Oda m� za ba� vu ran je ofi zik mü hen dis le ri -
miz, be le di ye nin la bo ra tu va r�n da e�i tim gö re -
cek ler ve ser ti fi ka ala cak lar. �lk a�a ma da 100
ki �i bu ça l�� ma dan ya rar la na cak” bil gi si ni ver di.

� YI KIM DA 60+30 GÜN LÜK SÜ RE
Kon fe ran s�n ikin ci aç� l�� ko nu� ma s� n� ya -

pan �s tan bul Va li li �i Çev re ve �e hir ci lik �l Mü -
dü rü Ah met Ay y�l d�z, 15 Ma y�s 2012'de ç� kan
“Afet Ris ki Al t�n da ki Alan la r�n Dö nü� tü rül me si
Hak k�n da Ka nun (Kent sel Dö nü �üm Ya sa s�)” hak k�n da de tay -
l� bil gi ver di. Ay y�l d�z, ya sa ya gö re risk li ol du �u be lir le nen bir
apart ma n�n y� k� la bil me si için apart man dan bir ki �i nin bi le ba� -
vu ru su nun ye ter li ol du �u nu an�m sa ta rak, va tan da� la ra “Rant
ama c�n da olan ki �i le re kar �� ken di ni zi ko ru mak için apart man -
da 3’te 2 ço �un lu �u sa� la ya rak, bir lik olun. Si ze, ‘�mar ar t� ��’
vaa din de bu lu nan la ra inan ma y�n. Gi din il gi li be le di ye den imar
du ru mu nu ö� re nin” uya r� s� n� yap t�. Ay y�l d�z, ya sa kap sa m�n da
bi na la r�n y� k�m a�a ma la r� n� da �öy le an lat t�:

“De di �im gi bi bi na n� z�n ris ki ni ö� ren mek için, apart man -
dan bir ki �i nin bi le mü ra ca at� ye ter li. Bu ba� vu ru ba kan l� ��n li -

sans lan d�r d� �� ku ru lu� la ra ya p� la bi lir. Bu ku ru lu� la r�n ana liz le -
ri, ba� vu ru dan iti ba ren 7 gün için de mü dür lü �ü mü ze ge li yor.
E�er risk ta �� yan bir bi na ise, biz de ta pu ya bil di ri yo ruz. Ta -
pu ya �erh ko nul duk tan son ra, il gi li apart ma na teb li� edi li -
yor. Mülk sa hip le ri nin 15 gün için de iti raz hak k� var. Bu iti -
raz ya p� l�r sa, mü dür lü �ü müz de ki 7 ki �i lik (4’ü üni ver si te -
ler den 3’ü ba kan l�k tan) ko mis yo nu muz bu iti ra z� de �er -
len di ri yor. E�er iti raz red de di lir se, 60 gün lük bir sü re
ba� l� yor. Biz il gi li be le di ye ye du ru mu ile ti yo ruz. Be le di -
ye de apart man da ki ta pu sa hip le ri ne, ‘Bi na n� z� tah li ye
edin ve y� k�n’ di yor. E�er 60 gün için de y� k�m ol maz -
sa, 30 gün lük ek sü re ve ri li yor. E�er bu sü re de de y� -
k�m ger çek le� mez se, mü dür lü �ü müz va li lik ka na l�y la
il gi li be le di ye ye ula �� yor ve y� k� m ger çek le �i yor.
E�er yi ne y� k�m ol maz sa ba kan l�k ken di si y� k� yor.”

KENTSEL dönü�üm çal��malar�na ba�lanan
Kad�köy’de, deprem riski ta��d��� tespit edilen

ilk özel bina Ba�dat Caddesi'nde 19 Aral�k
2012’de y�k�lm��t�. Ba�dat Caddesi’nde 50 y�l

önce yap�lan 5 katl�, 18 daireli Tevfik Pa�a
Apartman�’n�n y�k�m� takip eden Ba�kan
Selami Öztürk, “Bunun iyi bir ba�lang�ç

olmas�n� diliyorum. Kad�köy'deki 30 bin 500

binan�n 15 bininin hemen yenilenmesi
gerek” demi�ti. Deprem tespiti yapmak için

lisans alan Kad�köy Belediyesi �irketi
KASDA� da özel ekip kurarak yap�lar�

incelemeye ba�lad�. Kad�köylüler, piyasan�n
neredeyse yar� fiyat�na hizmet veren

KASDA�’a ba�vurarak, binalar�n�n deprem
riskini ö�renebilirler.

Kentsel dönü�ümün sancılı ba�ladı�ı Fikirtepe’de, bir
in�aat firması hafriyata (in�aat yapılacak alanın
projeye uygun �ekilde kazılması) ba�ladı bile...

�stanbul nas�l dönü�ür? KADIKÖY’ÜN iLK YIKIMI CADDE’DEYDi...
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