
Fikirtepelilerin y�llarca bekledikleri imar planlar�
yasalla�t� ama sorun bitmedi. Zira meslek odalar�
plana kar�� dava açt�. Ancak bir yandan da

vatanda�larla yüklenici firmalar aras�ndaki
görü�meler sürüyor. Müteahhitlerle

anla�an aileler, evlerini
bo�altmaya ba�lad� bile...

Fikirtepe, E�itim,
Dumlupınar ve

Merdivenköy muhtarları,
böyle bir plan hazırlanmı�

olmasından memnun
ancak plana yapılan
itirazların vatanda�ı

dü�ündürdü�üne dikkat
çekiyorlar.

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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Allah bize verdi�i hiçbir �eyi
“Al bunun hepsi senin olsun

diledi�in gibi kullan” diye
vermez. 

�nal AYDINO�LU
● Yazısı 8’de

‘Video’nun
Sanatı Olur mu?

�stiklal Caddesi'nde M�s�rl� Abbas Halim
Pa�a taraf�ndan yapt�r�lan ‘M�s�r Apartman�’,

Beyo�lu'nun parlayan sanat merkezi. 

Asl� AYHAN
● Yazısı 10’da

◗◗ Haberi 2. Sayfada

�STANBUL, elektromanyetik alanların
çevre ve halk sa�lı�ına etkileri

konusunda kafa kurcalayan tüm soru ve
sorunların Türkiye’de ilk defa kapsamlı
bir �ekilde tartı�ılaca�ı Elektromanyetik

Alanlar ve Etkileri EMANET’2011
Sempozyumu’na ev sahipli�i yapmaya

hazırlanıyor. ● Haberi Sayfa 3’te

�STANBUL’UN tek opera binası
Kadıköy Belediyesi Süreyya
Operası’nda yeni dönem 3

Ekim’de ba�lıyor. Yeniliklerin
dikkat çekti�i programda yer alan

“Bir �ölendir Opera” etkinli�i,
operaseverleri Süreyya’ya

ba�layacak! ● Haberi Sayfa 6’da

Süreyya’da beşinci sezon başlıyor...
2010-2011 sezonu Büyükler

2. Lig Sutopu �ampiyonası’nda
ilk devreyi lider tamamlayan

ilçemizin köklü spor
kulüplerinden Modaspor, 20 yıl

aradan sonra Sutopu’nda
tekrar 1. Lig’de mücadele etti.

● Haberi Sayfa 13’te
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Modaspor Sutopu Takımı 1.Lig’de

Aktüel Arkeoloji Dergisi, biny�llara
yay�lm�� bir co�rafyan�n ke�if

yolculu�unda arkeoloji severlere,
Anadolu’nun mitolojik hikâyeleri ile

yarat�lm�� an�tlar�n�n arkas�ndaki tarihi
göstermeye devam ediyor.

BELDE
OCAKBAŞI

Tel.: 0216 - 338 39 09

EMANET’e dikkat!..

40 YILLIK
TECRÜBEM�ZLE...

Zengin Et ve Balık çe�itlerimizle...
Anadolu Yakas�n�n en iddal� 

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

LEZZET NOKTASIYIZ...

Diplomat vekil Osman Korutürk ile
politikadan uzak tatlı bir sohbet…

◗◗ Haberi 11. Sayfada

“Devlet hizmetinde bulunup, halk�ma
hizmet etmeyi istedi�im için diplomat
oldum!” diyen CHP �stanbul 1. Bölge

Milletvekili Osman Korutürk, Moda'daki evinin
balkonunda bak�nca �stanbul’da oldu�unu
hissediyor. Çocuklu�u Kad�köy’de geçen

Korutürk, ''1973'te Moda’dan ayr�ld�m ama
hiçbir zaman ba��m� koparmad�m'' diyor.

“Moda’dan
hiç kopamadım...”

“Moda’dan
hiç kopamadım...”

“Moda’dan
hiç kopamadım...”

“Moda’dan
hiç kopamadım...”

“Moda’dan
hiç kopamadım...”

“Moda’dan
hiç kopamadım...”

◗◗ Haberi 10. Sayfada

Kadıköy’ün en önemli ye�il alanlarından biri olan Göztepe Parkı’na cami kararı,
2005 yılında cami giri�iminde bulunan �stanbul Büyük�ehir Belediyesi tarafından
yapılan yeni bir düzenleme ile rafa kaldırıldı. Büyük tepkilere neden olan cami

giri�iminin ardından park, planlara “park ve dinlenme alanı” olarak i�lendi.

◗◗ Haberi 8. Sayfada

FiKiRTEPE TAŞINIYOR!FiKiRTEPE TAŞINIYOR!FiKiRTEPE TAŞINIYOR!FiKiRTEPE TAŞINIYOR!FiKiRTEPE TAŞINIYOR!FiKiRTEPE TAŞINIYOR!

YETENEK 

Bir keşif yolculuğu
HiKÂYESi

GÖZTEPE 
YEŞİL KALACAK

Göztepe Park�’na
beklenen karar;
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Ak tü el Ar ke olo ji Der gi si, bin y�l -
la ra ya y�l m�� bir co� raf ya n�n ke �if yol cu lu �un -
da ar ke olo ji se ver le re, Ana do lu’nun mi to lo jik
hi kâ ye le ri ile ya ra t�l m�� an�t la r� n�n ar ka s�n da ki
ta ri hi gös ter me ye de vam edi yor.

Yer li ve ya ban c� bi lim in san la r� n�n, ya z�n s� -
ca ��n da, Ana do lu lu on lar ca emek çi ka d�n ve er -
kek le bir lik te yü rüt tük le ri ka z� la r�n hi kâ ye -
si bam ba� ka bir ar ke olo ji hi kâ ye si ni or -
ta ya ko yu yor. Yo lu ve ya ta be la la r�
ol ma yan, ba zen isim le ri bi le yan -
l�� bi li nen an tik kent ler, ka la ba -
l�k tan yü rün me yen ta ri hi kent
so kak la r�, di �er yan dan fi -
nan sal des tek sa� la na ma d� ��
için er ken bi ti ri len ka z� ça -
l�� ma la r� ve bak ma ya do ya -
ma ya ca �� n�z bi lin me yen on -
lar ca ta ri hi eser hep si Ana do -
lu ke �if yol cu lu �u hi kâ ye sin -
de an la t� l� yor.

�im di ge lin bu yol cu lu �a
bir lik te ç� ka l�m.....

■ TRO YA
�ki k� ta ve iki bü yük de ni zin ke si� ti �i

önem li bir nok ta da, Tür ki ye’nin ku zey ba t� s�n -
da yer alan Ça nak ka le, stra te jik öne min den do -
la y� ta rih bo yun ca önem li bü yük güç ler ta ra f�n -
dan kon trol al�n ma ya ça l� ��l m�� ve bu böl ge ye
hâ kim ol mak ama c�y la ba� la yan on lar ca sa va �a
ta n�k l�k et mi� tir. 1462 y� l�n da Fa tih Sul tan Meh -
met, bo �a z�n iki ya ka s� na yap t�r d� �� ka le ler le
bo �a z�n kon tro lü nü eli ne al m�� t�r. Ça nak ka -
le’nin stra te jik ko nu mu, ay n� za man da böl ge de -
ki in san la r�n ka der le ri ni de be lir le mi� tir. 

Bo �a z�n gi ri �i ne ya k�n bir
te pe de, ta rih ön ce si dö -
nem ler den be ri yer -
le �im gör mü�
olan ölüm süz
k e n t  l e r  d e n
bi ri dir Tro -
ya. M.Ö.
2100 y�l la -

r �n da
ba� la yan yer le �im, 14.
yüz y� la ka dar de vam eder. Bu ta rih ten son ra
Tro ya, o dö nem de ki bü yük po li tik de �i �ik lik ler -
den do la y� es ki öne mi ni kay be der. 17. yüz y�l dan
son ra ise Av ru pa l� ay d�n la r�n do ruk nok ta s� ol -
mu� tur.  

■ ALEK SAN DRI A TRO AS
M.Ö. 310 y� l�n da, Bü yük

�s ken der’in is te �i üze ri -
ne, ko mu tan la r�n -

dan An ti gos
Mo noph ta l  -

mos ta ra f�n -
dan “An ti -
g o  n e  a ”
ad�y la ku -

ru lan Alek san dri a Tro as, An ti -
go nos’un ölü müy le Trak ya

kra l� Lysi mac hos, ken ti
Bü yük �s ken der’e it ha -
fen “Alek san dri a Tro -
as” ola rak ad lan d�r m�� -
t�r. M.Ö. 1. yüz y�l da,
�m pa ra tor Au gus tus
za ma n�n da ise, ken tin
is mi “Co lo ni a Au gus ta

Tro aden sis” ola rak de -
�i� ti ril mi� tir.  

Ya pay li ma -
n� sa ye sin de güç lü

ve zen gin bir ti ca ret
ken ti ha li ne ge len Alek -

san dre ia Tro as’a, çev re de yer
alan ye di �eh rin hal k� yer le� ti ril mi�

ve ge ni� le yen �e hir gü nü müz de bir
k�s m� ha la ayak ta du ran 8 ki lo met re
uzun lu �un da bir sur ile çev ril mi� tir.
M.Ö. 4. yüz y�l da Bü yük �m pa ra tor
Kons tan tin Alek san dri a Tro as’�n ba� -
kent ola bi le ce �i ni bi le dü �ün mü� tür.
Bir dep rem so nu cun da y� k� lan Alek -
san dri a Tro as’tan gü nü mü ze ka lan
ka l�n t� lar; ti yat ro, ago ra ta p� na ��, do -
�u ka p� s�, He ro des At ti cus Ha ma m�
ve li ma na ait tir. 

■ KO ÇA L� KÖ YÜ
Ça nak ka le’nin Ezi ne il çe si ne

ba� l� olan Ko ça li Kö yü’nde ki dev sü tun lar, an -
tik dö nem de böl ge nin öne mi ni an la ma ya yar -
d�m c� olu yor. Gü nü müz de de ev ler de ve di �er
ya p� lar da kul la n�l d� �� gö rü len, ay n� tip gra nit

ka ya lar la do lu olan Ko ça li, an tik dö ne min gra nit
ocak la r� n� ba r�n d�r m��, gra nit ka ya la r� i� le ye rek
her bi ri 30 ton a��r l� ��n da ki bu dev sü tun la r� or -
ta ya ç� kar m��. �ri li ufak l� et ra fa da ��l m�� olan bu
sü tun lar ken di öl çü le ri miz le yak la ��k 11 ad�m
uzun lu �un da… 

■ GAR GA RA
Tan r� ça He ra’n�n, tan r� lar tan r� s� Ze us’u

ba� tan ç� kar d� �� ve Ze us He ra a� k� n�n ilk k� v�l -
c�m la r� n�n ya �an d� �� yer olan Gar ga ra, ef sa ne vi
�da Da ��’n�n te pe sin dey di. Ze us’un ta p� na �� ve
su na �� da bu ra day d� ki Ze us, Tro ya sa va �� n�n

bü tün ay r�n t� la r� n� bu te pe de ki göz ka ma� t� ran
ye rin den iz li yor du. 

Stra bon, As sos’a yer le �en Les bos Ada s�n -
da ki Ai ol le rin da ha son ra Gar ga ra’y� kur duk la -
r� n� ak tar mak ta d�r. Yer le� me de ki nü fu su nun az
ol ma s� ne de ni ile Mi le to po lis’ten Gar ga ra’ya
göç men ler yer le� ti ril mi� tir. Bu yüz den Skep sis -
li De met ri os, Gar ga ra hal k� n�n ya r� s� n�n bar bar
ol du �u nu ifa de eder. 

■ NE AN DRE IA
Ne an dre ia, As sos gi bi bir Ai ol yer le� me si

olup, At tik De los De niz Bir li �i üye si dir. Ne an -
dre ia hal k�, M.Ö. 310 y� l�n da An ti go nos I. Mo -
noph thal mos ta ra f�n dan ku ru lan An ti go ni a ken -
ti ne gö çe zor lan m�� t�r.  Ken ti ku �a tan sur la r�n
uzun lu �u 3 ki lo met re yi bu lur. Ana
ka p� la r�, ku le le ri ve yer le �im ala -
n�n dan ya� mur su la r� n� kent d� �� na
ta �� yan su ka nal la r� ha la ayak ta d�r.
Ken tin ya k� n�n da Ze us Kut sal Ala -
n�’n�n s� n�r la r� n� gös te ren ya z�t lar,
ka ya blok lar üze ri ne ya z�l m�� t�r.
Ne an dre ia sik ke le rin de ki ot la yan at
ar ma da ha son ra Ale xan dre ia Tro as
sik ke le rin de kul la n�l m�� t�r. Kla sik
Dö nem de ken tin �z ga ra pla n�n da ol -
du �u ka l�n t� lar dan an la ��l mak ta d�r.

■ LA RI SA
“La ri sa l� lar la il gi li or tak bir

özel lik var d�r. Ya ni Kays tros ve

Phri ko nis La ri sa la r� ve Te sel ya’da ki (Thes sa li a)
La ri sa’y� kas te di yo rum. Her üç ken tin de top -
rak la r� ne hir le rin ge tir di �i alüv yon lar la olu� -
mu� tur. Bun lar Kays tros (Kü çük Men de res),
Her mos (Ge diz) ve Pe ne ios ne hir le ri dir.” 

Stra bon’un an lat t�k la r�n dan da an la ��l d� ��
gi bi ta rih te bir çok kent, La ri sa ad� n� ta �� m�� t�r.
Bu ad� ta �� yan en az on yer le �im den üçü Ana do -
lu’da d�r; bi rin ci si Tro as’ta, ikin ci si Aio lis’te,
üçün cü sü ise �o ni a’da… Bi zim yo lu mu zun dü� -
tü �ü La ri sa, �z mir’in Me ne men il çe sin de Bu -
run cuk kö yü ya k� n�n da ki bir Aio lis ken ti olan
La ri sa Phri ko nis’tir. 

■ AS SOS
Beh ram ka le Kö yü’nde mo dern ya �am la iç

içe bir ha yat sü ren As sos, an tik dö nem de Tro as
böl ge si içe ri sin de yer al mak tay d�. Ege De ni zi
k� y� s�n da ki yük sek bir ka ya l�k üze ri ne ku ru lan
kent, bu gün bi le gör ke mi ni ko ru yor. Bronz Ça -
��n dan iti ba ren yer le �i me ta n�k olan As sos an tik
ken tin de ya �am ka n�t la r�, Les bos ada s�n dan ge -
len Ai ol göç men le ri nin bu ra ya yer le� ti �i ta rih
olan M.Ö. 7. yüz y�l dan son ra h�z la ar tar. M.Ö.
547’de Pers le rin Lid ya Kral l� �� n� or ta dan kal -

d�r ma s�y la, o gü ne ka dar Lid ya Kral l� ��
yö ne ti min de olan As sos, Pers ege men li -
�i ne gi rer. MÖ 188 y� l�n da Per ga mon
Kral l� �� top rak la r� na ka t� lan As sos, MÖ
133 y� l�n da Per ga mon kra l� n�n va si ye ti
üze ri ne Ro ma �m pa ra tor lu �u’nun As ya
eya le ti ne da hil edi lir. M.S. 3 yüz y� l�n or -
ta la r�n dan son ra öne mi ni kay be den As -
sos, Bi zans Dö ne min de bir pis ko pos luk
mer ke zi dir.

■ AN TAN DROS
Tro ya kra l� Pria mos’un o� lu Pa ris,

ül ke si nin ba �� na fe la ket ge ti re ce �i ke ha -
ne ti üze ri ne, do �ar do� maz �da Da ��’na
b� ra k�l m��, sa� kal ma y� ba �a r�n ca, Pria -
mos’un hiz met kâ r� ta ra f�n dan giz li ce bü -
yü tül mü� tür. Gün ler den bir gün, Oly -
mpos’ta dü zen le nen dü �ü ne ça �� r�l ma -
yan Eris in ti ka m� n� dü �ün ala n� na üze -

rin de “en gü ze le” ya z� l� bir el ma f�r la ta rak al�r.
Tan r� ça lar ara s�n da ç� kan tar t�� ma ya Ze us en gel
ola rak bir gü zel lik ya r�� ma s� ya p�l ma s� n� is ter.
�da Da ��’nda ya �a yan Pa ris ha kem olur. He ra
Pa ris’e ken di si ni seç ti �i tak tir de As ya �m pa ra -
tor lu �u nu, At he na bil ge lik ve za fer, Ap hro di te
ise dün ya n�n en gü zel ka d� n� n� va at eder. Pa ris
el ma y� Ap hro di te’ye ve re rek en gü zel tan r� ça y�
be lir ler ve dün ya n�n en gü zel ka d� n� Spar ta kra -
l� Me ne la os’un ka r� s� He le na’y� ka ç� ra rak Tro ya
sa va �� n�n ç�k ma s� na ne den olur. Ke ha net ger -
çek le� mi� Pa ris Tro ya’n�n y� k� m� na ne den ol -
mu� tur. 

An tan dros, �da Da ��’n�n gü ney ya ma c�n da -
ki bir kent tir. ● DE VA MI HAF TA YA

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

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

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

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

658 00 15

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

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

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

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

KADIKÖY BELEDİYESİ
GÖ NÜL LÜ MER KEZLERİ

Gönüllü E�itim ve Danı�ma Merkezi
346 57 57

Göztepe Gön. Evi: 346 87 87
Kriton Curi Parkı Gön.Evi: 416 41 34
Merdivenköy Gön.Evi: 478 37 12
Moda Gön. Evi: 346 85 18
Suadiye Gön. Evi: 445 60 59
Caddebostan Gön. Evi: 357 58 69
Feneryolu Gön. Evi: 567 45 32
Acıbadem Gön. Evi: 325 78 38
Bostancı Gön. Evi: 361 30 88
Sahrayıcedid Gön. Evi: 411 85 42
Fenerbahçe Gön. Evi: 414 12 11
Erenköy Gön. Evi: 302 71 83
Ko�uyolu Gön. Evi: 340 70 33
Osmana�a Gön.Evi: 450 69 90
Ko�uyolu Mah.Evi Gön.: 326 43 61
Müzik Gönüllüleri: 360 39 04
Tiyatro Gönüllüleri: 418 16 46

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

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

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

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

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

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

0216 337 95 25

23 - 29 EYLÜL 2011 ARKEOLOJ�KENT2

Bu hafta, Anadolu’da
bakmaya

doyamayaca��n�z
bilinmeyen onlarca tarihi

eserlere do�ru bir
yolculu�a ç�k�yoruz.

Yolculu�umuz iki hafta
devam edecek....

www.ak tu elar ke oloji.com.tr

Bir keşif yolculuğu hikâyesiBir keşif yolculuğu hikâyesiBir keşif yolculuğu hikâyesiBir keşif yolculuğu hikâyesiBir keşif yolculuğu hikâyesiBir keşif yolculuğu hikâyesi

GSM: 0531 946 14 75 /  fal2009fal@hotmail.com
Çemenzar Sok. Ça�lar Apt. No: 8 B/2 Göztepe- �STANBUL

FAL B�L�M MERKEZ�
SEMA CAFE

✶ Kahve falı
✶ �skambil falı

✶ Tarot falı bakılır        
✶ Kur�un dökülür

SEMA GÜL
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�
s tan bul elek tro man ye tik alan la r�n çev re ve halk
sa� l� �� na et ki le ri ko nu sun da ka fa kur ca la yan tüm
so ru ve so run la r�n Tür ki ye’de ilk de fa kap sam l� bir

�e kil de tar t� �� la ca �� Elek tro man ye tik Alan lar ve Et ki -
le ri EMA NET’2011 Sem poz yu mu’na ev sa hip li �i
yap ma ya ha z�r la n� yor. TMMOB Elek trik Mü hen dis le -
ri Oda s� �s tan bul �u be si Yö ne tim Ku ru lu Üye si ve
Sem poz yum Dü zen le me Ku ru lu Ba� ka n�  Nus ret Ger -
çek, Tür ki ye’de ilk de fa dü zen le ne cek ve dün ya da da
pek ör ne �i ol ma yan sem poz yu mun ka fa kur ca la yan
pek çok so ru ve so ru nun ay d�n la t�l ma s� ba k� m�n dan
önem li ol du �u nu be lir te rek, so nuç la r�n top lum la pay -
la �� la ca �� n� aç�k la d�. 

Sem poz yu mu son ra ki y�l lar da ge le nek sel ha le ge -
ti rip, ulus lar ara s� dü zey de dü zen le me yi de dü �ün dük -
le ri ni söy le yen Nus ret Ger çek, “Ya sa dan ge len yet kiy -
le Elek trik Mü hen dis le ri Oda s� ola rak ken di ala n� m�z -
la il gi li de net le me yet ki si ne ve so rum lu lu �u na sa hi biz.
Bu ne den le 2006’dan be ri Bo �a zi çi, �s tan bul Üni ver si -

te si’nden aka de mis yen ler le ça l�� ma ya p� yo ruz. Be le -
di ye le ri miz den de ka t� l�m lar ol du. Ça l�� ma gru bu olu� -
tur duk. Ka d� köy Be le di ye si’nden de ka t� l�m ol du. �s -
tan bul Ba ro su, TMMOB Elek trik Mü hen dis le ri Oda s�
ve �s tan bul Ta bip Oda s� gi bi ta raf s�z ku rum lar ta ra f�n -
dan böy le bir sem poz yu mun dü zen len me si önem li.
Bi lim sel ve aka de mik, ve ri ler ��� ��n da so nuç la r� ka mu -

oyuy la pay la� mak �ek lin de iki bo yut lu bir sem poz yum
ola cak” de di.

Elek tro man ye tik üre ten ci haz la r�n ge nel de elek tro -
nik ci haz lar ol du �u nu, baz is tas yon la r�, yük sek ge ri lim
hat la r�, rad yo ve te le viz yon an ten le ri, t�b bi ci haz la r�n
bu kap sam da de �er len di ril di �i ni ifa de eden Nus ret
Ger çek,  en düs tri dev ri mi nin ar d�n dan tek no lo ji nin ge -
li� me siy le ya �am ko lay la ��r ken so run la r�n da be ra be -
rin de gel di �i ni, çev re ve in san sa� l� �� n�n, sal g� la nan
at�k lar la teh li ke ye gir di �i ni be lir te rek, 1950’ler de
Lon dra’da kö mür gaz la r�n dan do la y� kit le sel ölüm ler
ya �a n�n ca en düs tri nin ver di �i za rar lar ir de len me ye
ba� lan d� �� n� an lat t�. 

“Biz bu sem poz yu mu ne den dü zen le dik? so ru su na
ge lin ce: �im di dün ya da böy le bir ge li� me var. Elek tro -
man ye tik alan lar la il gi li kuv vet li bir bi lim sel �üp he
var. Biz de bu nu bi lim sel ve ri ler le hal k� m� z�n kar �� la� -
t� �� gün cel so run lar la bir lik te tar t�� t� ra rak in san la r�n
bi linç len me si, ay d�n lan ma s� n� ve far k�n da l�k olu� ma -

s� n� sa� la mak için bu sem poz yu mu dü zen le dik.” di yen
Ger çek, 7-8 Ekim 2011 ta rih le ri ara s�n da Y�l d�z tek nik
Üni ver si te si Odi tor yu mu’nda dü zen le ne cek olan 5
otu rum lu sem poz yu mun hal ka aç�k ve ka t� l� m�n üc ret -
siz ol du �u nu söy le di. 

● Sem ra ÇE LE B�

SKM’li ka d�n lar, 17 Ey lül Cu mar te si gü nü
aç t�k la r� stant ta "Ka d�n kat li am la r� na dur
de mek için 1 mil yon im za dan bi ri ni de siz

at�n. Or ta la ma gün de 5 ka d�n ölü yor ve ka til ler
sa de ce ha fif ha pis ce za la r� na çarp t� r� l� yor" di ye -
rek Ka d� köy lü le re ses len di. Stant önün de kuy ruk -
lar olu �ur ken bir kaç sa at için de yüz ler ce im za
top lan d�. 

Sos ya list Ka d�n Mec lis le ri, Ka s�m ay�n da An -
ka ra’da ya p� la cak bü yük bir mi ting le im za me tin -
le ri ni TBMM Ba� kan l� �� na ile te cek. 1 mil yon
im za n�n he def len di �i im za kam pan ya s� n�n ta lep -
le ri �un lar: 
● TCK’ya “kas ten adam öl dür me” su çu nun a��r -
la� t� r� c� ha li ola rak “na mus ci na yet le ri nin” de ek -
len me si
● Na mus ci na ye ti da va la r� na ka d�n ör güt le ri nin
de mü da hil ola rak ka bul edil me si
● “Hak s�z tah rik” kav ra m� n�n TCK’dan ç� ka r�l -
ma s�
● �id det gö ren ka d�n la r�n gü ven li bi çim de ka la -
bi le cek le ri “Ka d�n Da ya n�� ma Ev le ri”nin Be le di -
ye ler ta ra f�n dan aç�l ma s� ve ka d�n ör güt le ri nin
de ne ti mi al t�n da ol ma s�
● Kad�n Bakanl���’n�n kurulmas�. 

Sa tış ve da ğıtım
nok ta la rı mız

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

D›�bank Sitesi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

0216 366 04 23
■ Fahrettin Kerim Gökay Vakf�

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

Yakas� �ubesi:           0216 336 11 32
■ Puzzle Galeri:             0216 345 55 03
■ Tarihçi Kitabevi: 0216 418 68 86
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CADDEBOSTAN’da “Barlar Soka�ı”
olarak bilinen �skele Sokak'ta,  19

Eylül gecesi ya�anan ‘vale’  (otopark
görevlisi) kavgası kanlı bitti. Bir bar
sahibinin bir süre önce i�lerine son
verdi�i eski valelerin i�yeri önüne

gelerek göreve yeni ba�layan
valelerle tartı�masıyla ba�layan

kavga kısa sürede büyüdü. Silahların
da çekildi�i kavgada eski valelerden

Ali �ahin Gürman (36) ile Hasan
Akba� (38) tabancayla vurularak
öldürüldü. Olay sırasında Mirali

Sarımaden (28) ile Gökhan Da�ba�ı
(32) çe�itli yerlerinden yaralandı.
Kadıköy �lçe Emniyet Müdürlü�ü,

kavgaya karı�an 19 ki�iyi gözaltına
aldı. Yetkililer gözaltındaki ki�ilerin
sorgularının devam etti�ini olayla

ilgili soru�turmanın sürdü�ünü
belirttiler.

ÖZTÜRK: MOBESE KONULACAK
Kadıköy Belediye Ba�kanı Selami

Öztürk, kendilerini otoparkçı olarak

tanıtan ki�ilerin karı�tı�ı silahlı
çatı�manın, soka�ın ne�esini

bozamayaca�ını söyledi. Öztürk
e�lenmeye gelenlerin araçlarını,

hemen e�lenmek istedikleri barların
önüne bırakmak istedikleri için
yo�unluk ya�andı�ını, oysa çok

yakında ücretli ve ücretsiz otoparklar
bulundu�unu vurguladı.

Öztürk sözlerini �öyle sürdürdü:
“Çatı�ma orada içki ruhsatlı

i�yerlerinden kaynaklanmıyor.
Caddeyi i�gal ederek yapılan

parkların önüne geçmi�tik. Sürekli
denetim altında tutarak trafi�in
akı�ını sa�lıyoruz. �nsanımızın

e�lenirken bile aracından
uzakla�mak istememesi orada ‘vale’

diye ortaya çıkanlara fırsat verdi.
Soka�ın mü�teri profilini aileye

yöneltmek istiyoruz, böylece aracını
otoparka bırakan insanların sayısı

artar. �skele Sokak ve Kadife Sokak’a
MOBESE kameraları koyaca�ız.”

�ndirimli fiyatlarla 
KAYITLARIMIZ DEVAM ED�YOR….

�ngilizce - Müzik - Bale - Folklor-Drama

BRAN� DERSLERIMIZ ÜCRETS�ZD�R…
TÜM YA� GRUPLARINDA KONTENJANIMIZ VARDIR…

07.00-19.30 Saatleri arasında 12 ay açı�ız….

0216 414 78 88 (pbx)
www.ozelbahariyeanaokulu.k12.tr

PÜRÜZ VE SIKINTILARA 
PAYDOS….

B�Z ONLARI G�DERMEK �Ç�N VARIZ…
S�Z HUZURLU OLUN….

Profesyonelce Ça�da� Apartman, Site ��
merkezi yöneticili�i yapılır.

0534 360 79 40

“Ses ver �iddet SON BULSUN” 
Sosyalist Kadın Meclisleri, Kadıköy Kilise

Meydanı’nda "Kadın cinayetlerini durdurmak için
ses ver" kampanyası kapsamında imza standı açtı. 

Caddebostan’da
‘VALE’ kavgas�

Elektromanyetik alanlar masaya yatırılacak. Elektromanyetik alanlar insan sa�lı�ı için tehdit olu�turuyor mu? 
Yüksek gerilim hatları, baz istasyonları, tıbbi cihazlar vs. hakkında pek çok soru EMANET’2011’de tartı�ılacak!

EMANET’E DiKKAT!..EMANET’E DiKKAT!..EMANET’E DiKKAT!..EMANET’E DiKKAT!..EMANET’E DiKKAT!..EMANET’E DiKKAT!..
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Mar ma ra Üni ver si te si Sa� l�k, Kül tür
ve Spor Dai re Ba� kan l� �� Türk
Halk Oyun la r� ve Türk Halk Mü -

zi �i Top lu luk la r�, Po lon ya’n�n Ko lobr zeg
�eh rin de bu y�l yir min ci si dü zen le nen In ter -
folk Ulus la ra ra s� Folk lor Bu lu� ma s�’nda iz -
le yen le rin gö nül le ri ni fet het ti.

A�us tos ay�nda dü zen le nen et kin li �e
ka t�l mak için Mar ma ra Üni ver si te si
Rek tör Yar d�m c� s� Prof. Dr. Ham za
Kan dur’un des te �i ve Mar ma ra Üni ver -
si te si Rek tör lü �ü Kül tür Da n�� ma n� ve
Sa� l�k, Kül tür ve Spor Dai re Ba� kan l� ��
Kül tür Ko or di na tö rü Doç. Dr. Mus ta fa
Us lu ba� kan l� ��n da Ko lobr zeg’e ula �an
he yet bu ra da ka t�l d� �� aç� l�� se re mo ni -
sin de bü yük al k�� al d�.

Mar ma ra Üni ver si te si’nin çe �it li fa -
kül te ve bö lüm le rin den ö� ren ci ler den
olu �an halk oyun la r� ve halk mü zi �i top -
lu luk la r�, �ef Doç. Dr. Mus ta fa Us lu,
e�it men ler Ser kan �e rin, Ci han gir K� l�ç,
Or han Gö gen ve De niz Da n�� yö ne ti -
min de ha z�r la nan Ga zi an tep, Art vin ve
K�rk la re li yö re le ri ve Türk Halk Mü zi �i

eser le ri ile fes ti va lin y�l d� z� ol du. �kin ci
gün fes ti val ana sah ne sin de 45 da ki ka l�k
bir gös te ri su nan top lu luk ta kip eden
gün ler de Złoci eni ec ve Dźwirz yno sah -
ne le rin de gös te ri ler ser gi le di. Fes ti val’in
ka pa n�� gü nün de 20 bin ki �i ye gös te ri
ya pan top lu lu �a Fes ti val Ka t� l�m ve Ba -
�a r� Bel ge si ni Ko lobr zeg Be le di ye Ba� -

ka n� Ja nusz Gro mek, Mar ma ra Üni ver -
si te si Rek tö rü Prof. Dr. M. Za fer Gül’e
ile til mek üze re ver di. 

Top lu luk Tür ki ye dö nü �ün de Se la -
nik’te ki Ata türk’ün evi ni zi ya ret eden
Mar ma ra Üni ver si te si Top lu lu �u ha t� ra
fo to� ra f� çek tir me yi de ih mal et me di. 

■ ERF LOK ULUS LA RA RA SI
FOLK LOR BU LA� MA SI NE D�R?

In ter folk Ulus la ra ra s� Folk lor Bu lu� -
ma s�, UNES CO’ya ba� l� ola rak 95 ül ke -
de fa ali yet gös te ren In ter na ti onal Co un -
cil of Or ga ni za ti ons of Folk lo re Fes ti -
vals and Folk Arts (CI OFF) ta ra f�n dan

or ga ni ze edi len dün ya ça p�n da ta n� nan
kül tü rel bir or ga ni zas yon. 

CI OFF Tür ki ye Ba� ka n� Sa va� Tu� -
sa vul, CI OFF Tür ki ye Ge nel Sek re te ri
Mu am mer Ars lan ve CI OFF Tür ki ye
Yö ne tim Ku ru lu Üye si Ali Ulu ta ra f�n -
dan or ga ni zas yon ko mi te si ne öne ri len
Mar ma ra Üni ver si te si Halk Oyun la r� ve
Halk Mü zi �i Top lu luk la r�, or ga ni zas yon
ko mi te si ta ra f�n dan be �e ni ile kar �� la na -
rak da vet edil di. Fes ti val’e Mar ma ra
Üni ver si te si’nin ya n� s� ra Ro man ya, Slo -
vak ya, �s ra il, Fran sa, Ka za kis tan ve ev
sa hi bi Po lon ya top lu luk la r� da ka t�l d�.
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KOÇ Üniversitesi, Avrupa Komisyonu’nca
desteklenen ''Avrupa Bilim ve E�lence Günü,

�stanbul 2011'' projesi kapsam�nda,  23 Eylül 2011,
Cuma günü üniversitenin Rumelifeneri
Yerle�kesi’nde tüm bilim merakl�lar�n�n

kat�labilece�i ''Avrupa Bilim ve E�lence Günü''
düzenliyor. 11:00-02:00 saatleri aras�ndaki ücretsiz

etkinlik; toplumun bilime olan ilgisini art�rmay�,
çocuklar� ve gençleri bilim alan�nda kariyer

yapmaya özendirmeyi ve toplumda ''bilim kültürü''
yaratmay� amaçl�yor. �enlik kapsam�nda ö�renciler,

programda bulunan birçok deneye, sergi,
konferans, gösteri ve atölye çal��malar�na kat�lma

imkân� bulacak. Zihni Sinir Robotik Robot
Atölyesi’nden Nano Teknoloji Atölyesi’ne; güne�

enerjili araba yar��lar�ndan dinozor ve fosil
atölyelerine, bilim ve drama atölyesinden lazer

gösterisine kadar çok say�da ilginç etkinlik olacak.
http://bilimeglence2011.ku.edu.tr

Polonya’da düzenlenen Interfolk Uluslararası Folklor
Bulu�ması’na katılan Marmara Üniversitesi
ö�rencileri, Türkiye’yi ba�arıyla temsil etti.

Do �a n�n bir den ge ol du �u, ders ki tap la r�n dan ba� la y�p,
her an ya �a d� �� m�z de ne yim le re ka dar uza na rak kar �� m� za
ç�k ma ya de vam edi yor. Do �al den ge nin bir çok ba� l� �� da
fark l� uz man lar ca fark l� za man lar da ke� fe di li yor. Halk lar da
bu den ge le rin bir k�s m�n dan ha ber dar olup, bir kaç dü zen -
le yi ci ad� ma kat k� sa� la ma ya de vam edi yor. Si vil di re ni �in
dua yen le rin den R.G.In ger sol da böy le dü �ün mü� ola cak ki,
do �a için �öy le di yor: “Do �a da ne ödül var d�r, ne de ce za.
Yal n�z ve yal n�z so nuç lar var d�r.”, ol duk ça sa de ve aç�k bir
an la t�m…

Do �a n�n den ge si ni boz du �u muz an la r�n kar �� s�n da, in -
san l�k bi linç len me yo lu nu se çip, son yüz y�l da bir çok ad�m
at m�� du rum da. Bu gün bu ad�m la r�n en et ki li le rin den bi ri
olan ge ri dö nü �üm ba� l� ��n dan s� ra d� �� �e kil de bah se de ce -
�iz: Bi sik let le rin ge ri dö nü �ü mü…

Bi sik let ge ri dö nü �ü mü için ya p� lan sos yal ta sa r�m ça -
l�� ma s�, Avus tral ya’n�n ba� ken ti Sydney’de bir den çok bi -
sik let gru bu nu içi ne kat m�� du rum da. Uy gu la ma da bi sik let -
ler bir sa nat ya p� l�r gi bi i� len mek te, ye ni len mek te, tek rar kul -
la n� l�r ha le ge ti ril mek te ya da par ça la r�n dan fark l� ürün ler ya -
ra t�l mak ta. Te ker lek li san dal ye ler di �er san dal ye le rin par ça -
la r�y la ye ni len mek te, ta ri hi bi sik let ler ko run mak ta ve bir çok
es ki tip bi sik let kul la n� l�r du ru ma ge ti ri le rek 3.Dün ya ül ke le -
ri ne gön de ril mek te. 

Bi sik let kul la n� m�, sür dü rü le bi lir ya �am için uy gun ol du -
�u gi bi, üre tim at� �� ya da ha va kir li li �i ko nu la r� na kar �� cid -

di bir al ter na tif ula ��m ara c�. Üs te lik bi sik let
kul la n� m�, sa� l�k l� bi rey ler ye ti� me si ne ve bi -
rey ler için sos yal et ki le �im le re im kan sa� l� -
yor. Kent bi sik let çi li �i her an ge li �en ve tüm
dün ya da özen le üze rin de du ru lan bir ba� l�k
ha li ni de al m�� du rum da. Tür ki ye Cum hu ri -
ye ti’nde Le man Bi sik let Ku lü bü gi bi es pri li
ve ger çek çi yak la ��m la ra pa ra lel, bir çok bi -
sik let ku lü bün ce yü rü tü len or ga ni zas yon lar
var. Hep si hal ka bi sik le ti sev dir me yol cu lu -
�u ad� na, bü yük yol ka tet mi� du rum da.

Syndey’de yer alan bah set ti �im bi sik let ge ri dö nü �üm
a��, bi sik let sa hip le ri nin bi ri bir le riy le ile ti �im ku ra rak bi sik let -
le ri nin kul lan ma d�k la r� par ça la r� n�, bi sik le tin ken di si ni ya da
bu a� için de ek sik le ri bu lu nan bi sik let le rin ye ni den
kul la n�l ma s� için gö nül lü kat k� la r� n� or ta ya ç� kart -
mak ta, ge ri dö nü �üm ça l�� ma s� n� i� let mek te. 

Bi sik let ge ri dö nü �üm gru bu bu ça l�� ma için
yap t� �� ça� r� da: “Bi sik le ti ni ze at la y�n ve yo la ko -
yu lun ya da ve rin bi sik le ti ni zi, bir ba� ka s� yo la
ç�k s�n!” di ye rek, her bi sik le tin an cak bir bi rey ile
de �er len di �i ni i�a ret et mek te.

Ne ler bi sik let ge ri dö nü �ü mün de kul la nı -
la bi lir?

Grup lar ar t�k kul la n�l maz di ye ke na ra at� lan
bir çok bi sik le tin, ya r� s�n dan faz la s� n� tek rar kul la n� -
la bi le cek ha le ge ti ri yor ve ya par ça la r� n� fark l� ürün -
ler ya rat mak için kul la n� yor.

● �s ke let: Bi sik let le rin, özel lik le de te ker lek li san dal ye -
le rin is ke let le ri nin ye ni bir bi sik let olu� tur ma da en çok kul la -
n� lan lar dan.

●Kol tuk lar: Bi sik let le rin kol tuk la r� en çok de for me olan

par ça s�, bu se bep le bir bi sik let te sa de ce
kol tu �u ye ni le ye rek ye ni den kul lan mak
müm kün.

● Gi don: Bir çok bi sik let d� �a r�n da
b� ra k�l d� �� için pas la nan gi don la r�n dan
ötü rü kul la n�l m� yor.

● I�ık lar, ref lek tör ler, te ker ler, las -
tik ler: Bu tür ler nis pe ten da ha az bu lun -
sa da en az�n dan te ker le ri ye ni le yen le rin
ke na ra koy duk la r� az da ol sa kul la n� la bi -
len las tik ler, di �er bi sik let le re ta k� l� yor.

● Pe dal lar: Fark l� bi sik let ler için uyum lan d� r�l ma s� en
ko lay par ça lar dan, bi sik le ri ol du �un dan renk li ha le ge ti re bi -
li yor. 

● Zin cir ve Ba� lan tı la rı: Hem ye ni bi -
sik let ler için kul la n� l� yor, hem de fark l� alan -
lar için �e kil len di ri le bi li yor.

Bi sik let ge ri dö nü �ü mün de esas olan,
ya ra t� c� l�k ve bi sik le tin her par ça s� na de �er
ver mek. Bu �e kil de çok olum lu so nuç lar
al� n� yor. Bi sik let ge ri dö nü �üm a�� sa ye sin -
de tek nik ola rak da di �er a� lar la da ba� -
lan t� ku ru yor su nuz. Böy le lik le ve rim li lik,
do �a ya sür dü rü le bi lir et ki ve ken di sa� l�k -
l� sos yal ya p� n�z için bir ad�m at� yor su nuz.

Bi sik let hak kın da bir kaç il ginç
ba� lık...

● Bi sik let le ya p� lan 1037 km, 1 lit re
pet rol den el de edi len ener ji ye e� de �er.

●Dü zen li bi sik let kul lan d� �� n�z da, si zin le ay n� ya� ta ki bi -
rin den 10 ya� da ha genç ka l� yor su nuz.

●Bi sik le ti niz siz den 6 kat da ha ha fif ken, ara c� n�z 20 kat
da ha a��r.

● Bi sik le ti ni zin mo to ru ken di kal bi niz o, ken di gü cü nü
ve ve rim li li �i ni be lir li yor, ne ka dar iyi kul la n� l�r sa o ka dar
uzun sü re da ya n� yor.

● Ay n� me sa fe de bir ara c�n ���k la r� için kul la n� lan ener ji,
bi sik le tin bu me sa fe ye ka tet me si için har ca nan ener ji ye e�it. 

● Yü rü ye rek ka tet ti �i niz bir me sa fe de kul lan d� �� n�z
ener ji yi, bir bi sik let için kul lan d� �� n�z da 4 ka t� faz la yol ka te -
der si niz.

● Bi sik le ti niz le �e hir tra fi �in de da ha h�z l�, da ha sos yal
ve bir araç için de ol du �u nuz dan da ha öz gür yol al�r s� n�z.

● Ka p� dan ka p� ya 5 km için de ka lan me sa fe ler de gi de -
ce �i niz ye re di �er ula ��m araç la r�n dan da ha h�z l� va r�r s� n�z.

www.bicy cle recy cling.com

SOSYAL
TASARIM
GÜNCESİ
Ser can DUY GAN
ser can@ia ma fact.org

Bisikletlerde de geri
dönüşüm başladı...

KADIKÖY BELEDİYESİ
GÖNÜLLÜLERİ

HAFTALIK ETK�NL�K PROGRAMI
Ba�vuru Tel: 0216 - 346 57 57  

SOSYAL ETK�NL�K VE SA�LIK              

HASTALIKLARA
MUHTAÇ OLMADAN

SA�LIKLI YA�AM 
Konu�mac�: Metabolizma
ve Endokrinoloji Uzman�

Doç. Dr.  Nuri
HAKSEVER

Tarih: 8 Ekim 2011
Saat: 19.30

Yer: Kozyata�� Kültür
Merkezi Konferans

Salonu
Düzenleyen: Gönüllü

E�itim ve Dan��ma
Merkezi

Proje Koord.: Leyla
ÇEL�KEZEN             

T�YATRO
“F��NE PAHÇESU”

Tiyatro Oyunu 
Tarih: 3 Ekim 2011

Saat: 20.00
Yer: Bar�� Manço Kültür

Merkezi
Düzenleyen: Tiyatro

Gönüllüleri

FOTOAMELE, Kad�köy Belediyesi ve
Bostanc� Halk E�itim Merkezi taraf�ndan
düzenlenen anasponsorlu�unu Kad�köy
Foto�raf Merkezi'nin yapt��� 4. Kad�köy

Foto�raf Günleri güzel bir finalle
tamamland�.  Amatör ve usta foto�rafç�lar�
ayn� perdede bulu�turan Kad�köy Foto�raf
Günleri'nde bu y�l da amatör isimlerin yan�

s�ra �sa Çelik, �brahim Zaman, Aramis Kalay,
Feyza Berker, Firdevs Say�lan, Ahmet Kuzik,

Recep Dönmez, Enver �engül, Abdullah
K�rba� ve Ali Öz kat�ld�. Genel Koordinatör

Ay�e Küçükkurt; “Sokakta gördü�ümüz her
100 ki�iden 90'� foto�raf çekiyor. Hem de

öyle amatör makinelerle de�il. 

Hepsinde D-SLR makineler var. Ancak
foto�rafla ilgili etkinliklere bakt���m�zda
geçmi�e nazaran daha çok da yap�lsa ilgi
görmüyor. Seyirci bulam�yor. 
Çünkü foto�raf sanat� dijital sistemle
birlikte ucuzlad�” dedi. 5. Kad�köy
Foto�raf Günleri için geri say�m�n
ba�lad���n�, çocuk foto�rafç�lardan da
gösteriler alacaklar�n� sözlerine ekleyen
Küçükkurt, konuyla ilgili duyurular�
yak�nda yapacaklar�n� belirtti. 
Bilgi için:
www.kadikoyfotografmerkezi.com
www.fotoamele.com
0216 405 22 62 

Mo da ve pe ra ken de
sek tö rü nü can lan -
d�r ma n�n ya n�n da

�s tan bul’un mar ka de �e ri ni
ar t�r mak için 15 Ey lül Per -
�em be ge ce si Ba� dat Cad de -
si, Ni �an ta �� ve �s tin ye park'ta
dü zen le nen Fas hi on Night
Out (FNO) ama c� na ula� t�. 

Bir le� mi� Mar ka lar
Der ne �i (BMD) Ba� ka n�
Y�l maz Y�l maz, Tür ki -
ye’de ikin ci kez dü zen le -
nen FNO'nun bü yük il gi gör dü �ü nü be lir te rek, “Mar -
ka la r� m�z ge çen y�l dü zen le nen FNO’ya gö re sa t�� la r� -
n� or ta la ma yüz de 50 ar t�r d� lar. Bir ön ce ki gü ne gö re
ise yüz de 50 ile 700 ara s�n da ci ro ar t� �� ya ka la d�k. He -
sap la ma la r� m� za gö re 6 sa at için de, mar ka la r� m� z�n ka -
sa s� na 75 mil yon do lar gir di.” de di. Amaç la r� n�n sa de -
ce mo da ve pe ra ken de sek tö rü nü can lan d�r mak ol ma -

d� �� n� ifa de eden Y�l maz,
''Her �ey den ön ce bu et -
kin lik le ri �s tan bul'un mo -
da mer ke zi ol ma s� ve çev -
re ül ke ler ta ra f�n dan da
böy le al g� lan ma s� n� sa� la -
yan or ga ni zas yon lar ola -
rak de �er len di ri yo ruz.
Ge çen y�l ilk ol ma s� ne de -
niy le ya �a d� �� m�z ba z�
ace mi lik le ri bu se ne tek -
rar la ma d�k. Öte yan dan
bir ön ce ki et kin li �e ka t�l -

ma yan pek çok mar ka m�z bu y�l FNO için de yer al d�.
Ge ce bo yun ca yer li ya ban c� tü ke ti ci ler cid di in di rim -
ler le al�� ve ri� yap ma im ka n� bul du. Tü ke ti ci le ri miz,
sti list ler, ta sa r�m c� lar, mo del ler, oyun cu lar, spor ve ce -
mi yet ha ya t�n dan ün lü isim ler ile bir ara da ol du. Çok
da ha p� r�l t� l� bir ge ce ya �a d�k. �s tan bul, mo da, e� len ce
ve al�� ve ri �e doy du'' di ye ko nu� tu.

4. Kad�köy Fo to� raf Gün le ri bit ti

Marmara’dan Polonya’da
MÜZiK VE DANS ŞÖLENi
Marmara’dan Polonya’da
MÜZiK VE DANS ŞÖLENi
Marmara’dan Polonya’da
MÜZiK VE DANS ŞÖLENi
Marmara’dan Polonya’da
MÜZiK VE DANS ŞÖLENi
Marmara’dan Polonya’da
MÜZiK VE DANS ŞÖLENi
Marmara’dan Polonya’da
MÜZiK VE DANS ŞÖLENi

ALI� VE R�� GE CE S� KA ZAN DIR DI

Fo to� raflar:
Si nem TE ZER

Kad�köylü ö�rencilere
bilimin e�lenceli ça�r�s�
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● Gökçe UYGUN

Ada lar Mü ze si, Prens Ada la r�'nda ki in san
iz le ri ve o iz le rin ar d�n da ki ada öy kü le ri -
nin an la t�l d� �� “Ada lar'da �z B� ra kan lar”

ad l� ki ta b� ya y�n la d�. 
Ada l� Ya y�n la r�'ndan ç� kan, ta sa r� m� Ka ra -

mus ta fa De sign ta ra f�n dan ya p� lan, Ada lar Mü -
ze si spon sor la r�n dan UPM’in kâ ��t des te �i ver di -
�i kitab�n ç� k�� nok ta s�, e çen y�l Tem muz ay�n da

Bü yü ka da �s ke le si’nde ay n� ad la aç� lan ge çi ci
ser gi ye da ya n� yor. Ser gi ta sa r� m� na uy ma s� için
k� sal t� lan Türk çe me tin ler ki tap ta ori ji nal uzun -
luk la r�y la yer al� yor. Öy kü an la t�m la r�n da kü çük
kur gu la ra yer ve ril se de me tin le rin ta ma m� Ada -
lar Mü ze si için ya p� lan söz lü ta rih söy le �i le ri ne,
mü ze ser gi le ri için il gi li uz man la r�n yap t�k la r�
ça l�� ma la ra, Ada l� Ya y�n la r�'n�n ki tap la r� na ve
Ada lar'la il gi li ya y�n lan m�� pek çok ki tap ve
ara� t�r ma ya da ya n� yor. 

Türk çe-�n gi liz ce ola rak ya y�n la nan 108 say -
fa l�k ki tap ta yer alan 46 k� sa öy kü de, ya zar Kor -
han Atay'�n de yi �iy le, “Ada lar'a ki mi si se vip is -
te ye rek, ki mi si ek mek pa ra s� için, ki mi si göç
ede rek, ki mi si sü rü le rek ge len”, “ora da ya �a y�p
ölen” ya da “rüz gâr gi bi ge çip gi den” ve “bir bö -
lü mü hâ lâ ara m�z da ve ya uzak lar da ya �a ma ya
de vam eden” in san la r�n izi sü rü lü yor. Ki tap ta sa -
de ce bu ki �i le rin ar ka la r�n da b� rak t�k la r� bü yük

ya da kü çük iz ler den esin le nen hi kâ ye le re de �il,
çok kül tür lü ada ya �a m� n�n ve ada l� l� ��n öy kü le -
ri ne de yer ve ri li yor. 

■ K� TAP TAN B�R ADA ÖY KÜ SÜ:
6-7 EY LÜL D� RE N� �� 

1955 y� l� n�n 6 Ey lül Sa l� gü nü “Ata türk'ün
Se la nik'te ki evi ne bom ba ko nul du” ha be riy le
res mi bir pro vo kas yon ya ra t�l m��, �s tan bul'da
fark l� din ler den ge len in san la ra ait ev ve i� yer le -
ri sal d� r� ya u� ra y�p ya� ma lan m�� t�. Ya� ma c� la -
r�n, va pur ve mo tor lar la ge le rek, fark l� din ler den
olan �s tan bul lu’la r�n yo �un ola rak ya �a d� �� Ada -
lar'a sal d�r ma s� bek le ni yor du. Ni te kim Hey be li -
ada'dan si lah ses le ri du yul mu�, alev ler yük sel -
mi� ti. Bur ga za da'n�n Na hi ye Mü dü rü Züh tü, ko -
mi ser le ri Rem zi ve Ah met ada l� la r� ör güt le di.
Fark l� din de ki ler, Müs lü man la r�n evin de ko ru -
ma ya al�n d�. Si la h� olan si lah la, ol ma yan lar so pa
ve ta� lar la ada n�n çe �it li k� y� la r�n da ki ka ra ya ç� -

k� la bi le cek kri tik nok ta la ra yer le� ti ril di. Ada n�n
va pur is ke le si ve r�h t� m� na yak la �a cak ge mi ve
mo tor la r�n ka ra ya ula� ma s� n� en gel le mek de Hü -
se yin Kap tan'�n tek ne sin de ki di re ni� çi le re dü �ü -
yor du. Tek ne ler gel di; ta� lar, si lah lar at�l d�. Bur -
ga za da l�’lar so nu na ka dar di ren di. Ada n�n ar ka -
s�n dan ve li man ta ra f�n dan ya p� lan sal d� r� lar püs -
kür tül dü. Ya� ma c� la r�n kaç ma ya ça l� �an iki tek -
ne si çar p�� t�, bi ri bat t� ama kim se vu rul ma d� ve
öl me di...
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Genel Kurul Duyurusu     
Kad�köy Kent Konseyi 2011 y�l� Ola�an

Genel Kurul toplant�s� a�a��daki
gündemle ço�unluklu olarak

15. 9. 2011 tarihinde saat 14.00’de
Kozyata�� Belediye Meclisi

salonunda,ço�unluk sa�lanmad���
takdirde 29.9.2011 tarihinde ayn� yer ve

saatte yap�lacakt�r.
Toplant�ya kat�lman�z önemle rica olunur

Kent Konseyi Genel Sekreteri
Av.Ünsal Tüzün

G Ü N D E M
1-Kent Konseyi Ba�kan� taraf�ndan

toplant�n�n aç�l���,sayg� duru�u
2-Kent Konseyi çal��ma yönergesindeki

de�i�iklik teklifinin, görü�ülmesi
karara ba�lanmas�

3-Kongre ba�kanl�k divan�n�n seçimi
(Divan Ba�kan�-Ba�kan yard�mc�s�-
1 yazman.

4-Faaliyet raporunun okunmas�,
görü�ülmesi, oylanmas�

5-Kent Konseyi Ba�kanl��� seçimi
6-Yürütme kurulu üyelikleri seçimi 
7-Dilekler ve genel kurulun sonlanmas�.  

Ça�lar boyunca ya�amı� Adalılar’ın küçük bir bölümünün
ya�am kesitleri öykü lezzeti içinde sunuluyor.

Bu haftaki kitap kö�emizi R�fat N. Bali ‘ye
ay�r�yoruz. Bali Osmanl�n�n son y�llar�ndan
Cumhuriyet y�llar�na sonras�nda oradan 2.
Dünya sava�� ve geçti�imiz yüzy�l�n ikinci
yar�s�nda ya�ad���m�z topraklardaki
gayrimüslimlerin ya�ad�klar� olaylar� tan�kl�klar,
anlat�lardan ara�t�rmalara kadar geni�leterek
irdeleyen birçok kitaba sahip. En son ç�kan
kitab� Gayrimüslim Mehmetçikler ise en son
ya�anan Ermeni kökenli Er Sevag �ahin
Bal�kç�’n�n ölümüyle sonuçlanan olaydan sonra
tart���lan gayrimüslim askerlerin ya�ad�klar�
üzerine yo�unla�m�� tart��malara tan�kl�klar
düzeyinde katk� sunuyor. Tavsiye edece�imiz
di�er kitaplar da Osmanl�dan Cumhuriyet’e
benzer kurumlarda ya�anan olaylar� içeriyor.

■ Gayrimüslim Mehmetçikler: 
Hatıralar- Tanıklıklar
■ Rıfat N. Bali
■ Libra Yayınları
Askerlik an�lar�, her Türk erke�inin anlatmaktan

usanmad��� sohbet konular�ndan biridir. Askere
gidenlerin gayrimüslim olmalar� halinde ise
sorulan ilk suallerden biri, "isminden veya
gayrimüslim olmandan dolay� bir problem
ya�ad�n m�?" sualidir. Türk Silahl�
Kuvvetleri'nde gayrimüslim subaylar�n yer
almamas�, vatanî görevleri s�ras�nda �ehit olan
gayrimüslimler için �ehit s�fat�n�n kullan�p
kullan�lmayaca�� halen zaman zaman tart���lan
konular. Az�nl�klar aras�nda "bizleri ne çavu�,
ne de muvazzaf subay yaparlar" kanaati de
oldukça yayg�n. Bu çal��ma, bu alana ilk kere
el atmakta. Yay�nlanm�� hat�ralar ve ilk kere bu
kitapta yer alan çok say�da mülakat sayesinde
konuya ���k tutulmakta ve gerçe�in, san�ld���
gibi ne kapkara ne de bembeyaz oldu�u
gösterilmekte. Hat�ralar� ve mülakatlar� okurken
hem gülmek hem de hüzünlenmek mümkün.
Az�nl�klar�n, Cumhuriyet y�llar�nda vatanî
görevlerini yerine getirirken ayr�mc� bir
uygulamayla ne mertebede kar��la�t�klar�
konusundaki etrafl� bir ara�t�rma da bu kitapta
yer almakta. Böylece kitapta yer alan
tan�kl�klar�n ve hat�ralar�n, tarihsel bir çerçeve
içinde de�erlendirilmeleri mümkün olmakta.
■ Sarayın ve Cumhuriyetin Di�çiba�ısı 
■ Sami Günzberg 
■ Rıfat N. Bali 
Di�çiba��, Sultanlar�n ve Cumhuriyetin
kurucular�n�n s�rda��, gayri resmî diplomat,
�stanbul'daki say�s�z gayrimenkullerden
Musul'daki petrol yataklar�na ve Filistin'deki
arazilere kadar uzanan emsalsiz bir mal
varl���n�n sahibi Sultan II. Abdülhamid
varislerinin vekili, antika koleksiyoncusu,
Nazilerin Soyk�r�m�'ndan kaçan Yahudi
mültecilere yard�m eden bir arabulucu. Bütün
bu s�fatlar Sami Günzberg'in hayat hikâyesinin
de�i�ik manzaralar�.

Sultan II Abdülhamid, Sultan Vahideddin,
Mustafa Kemal, �smet Pa�a, Celâl Bayar,
Adnan Menderes, Refik Koraltan. Bunlar Sami
Günzberg'in güvenini kazand��� devlet ricalinin
sadece birkaç�. Bir imparatorlu�un
da��lmas�na, Kurtulu� Sava��'na ve
Cumhuriyetin kurulu�una �ahit olmas�na
ra�men Sami Günzberg hat�ralar�n� kaleme
almamaya kararl�yd�. Ar�iv belgelerine dayanan
bu çal��ma ile Di�çiba�� Sami Bey'i saklayan
perde aralanmakta ve hayat hikâyesi
anlat�lmakta....

■ Maziyi E�elerken
■ Rıfat N. Bali
■ Dünya Aktüel
R�fat N. Bali, yap�t�nda Türkiye’de gündemden
hiç dü�meyen az�nl�klar sorununa de�i�ik bir

aç�dan yakla��yor.
Az�nl�klar
sorununun
ekonomik ve
siyasal temellerine
ili�kin genel bir
çerçeve çizdikten
sonra esas olarak
bu sorunun Türk
edebiyat tarihine
yans�malar�n�
irdeliyor. Özellikle
Yahudi az�nl���n
f�kra, öykü, roman
ve �iir gibi yaz�nsal
türlerde hangi imge
ve karakteristik
niteliklerle
i�lendi�ini ele
al�yor. Yap�t�n
konusu ve yöntemi
ayn� zamanda “ben
ve öteki” sorunsal�
üzerine de yap�lm��
bir çözümleme
say�lmal�d�r. Türkiye
gibi, göz ard�
edilemeyecek
oranda farkl� etnik
kökenden gelen
kitleleri bar�nd�ran
bir co�rafyada
az�nl�k sorununa
ili�kin her yakla��m,
her tart��ma en
az�ndan örtük olarak
“ben ve öteki”
sorunsal�na
de�inmeden
ilerleyemez. Bali’nin,
bu olguyu a��rl�kl�
olarak edebiyat alan�
üzerinden
incelemesi “yazar”,
“ayd�n”, “okur”
kavramlar�n�n,

siyasal erkin rengine göre ald���
biçim üzerine yeniden
dü�ünmemizi sa�l�yor. Maziyi
E�elerken, az�nl�klar sorununun
edebiyatla ili�kisi üzerine
so�ukkanl� bir dü�ünme yöntemi
ile kaleme al�nm��, son derece
geni� bir kaynakçayla desteklenen,
ilgi çekici bir yap�t.
■ Yirmi Kur'a Nafıa Askerleri 
■ II. Dünya Sava�ında
Gayrimüslimlerin Askerlik
Serüveni 
■ Rıfat N. Bali 
"Yirmi Kur'a naf�a askerleri". Bu
dört kelimelik cümle az�nl�klar�n
�kinci Dünya Sava�� y�llar�nda
ya�ad�klar� ve hiç unutamad�klar�
bir olay� özetlemekte Yirmi yedi ila
k�rk ya� aras�ndaki gayrimüslim
erkekler 1941 y�l�n�n Nisan ay�nda
ihtiyat erat� olarak silâhalt�na
al�nacak ancak silahl� e�itim
yapt�r�lmak yerine yol ve
havaalanlar� in�aatlar�nda naf�a
askeri olarak çal��t�r�lacak ve 1942
y�l�n�n Temmuz ay�nda terhis
edileceklerdi. ��te bu olay
az�nl�klar�n haf�zas�nda "yirmi kur'a
naf�a askerleri" deyimiyle yer ald�
ve üzerinden 67 y�l geçmi�
olmas�na ra�men halen buruk
hislerle hat�rlanmakta. Neden
sadece gayrimüslim erkekler
silâhalt�na al�nd�lar? Neden "naf�a
askeri" olarak çal��t�r�ld�lar?
Çal��ma �artlar� nas�ld�? Çal��ma
yerleri nerelerdeydi? Geni� bir
bas�n taramas�, Türk ve yabanc�
ar�iv belgeleri, çok say�da hat�rat,
mülakat ve ilk kez gün �����na
ç�kan askerlerin �stanbul'da
b�rakt�klar� ailelerine ve dostlar�na
gönderdikleri mektuplar e�li�inde
haz�rlanan bu ara�t�rma bütün bu
suallere cevap vermekte.

KÖ�ES�K�TAP
Hazırlayan: Ula� YILMAZ

ulas1980@gmail.com

KADIKÖY
Belediyesi Zab�ta
Müdürlü�ü,
Zab�ta’n�n
kurulu�unun 185. y�ldönümünü Taksim’deki Atatürk An�t�’na çelenk koyarak
kutlad�. Kad�köy Belediyesi Zab�ta Müdürü Hakk� Ayd�n ile Zab�ta amir ve
memurlar�n�n da kat�ld��� çelenk koyma töreninde Kad�köylü zab�talar, Kad�köy
halk�na daha iyi hizmet vermenin gayreti içinde olduklar�n� belirttiler. 

Zabıta
günü

kutlandı
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● Semra ÇELEB�

Ka d� köy Be le di ye si Sü rey ya Ope ra s�, Ba ha ri -
ye Cad de si’nde ki gü zel bi na s�y la il çe nin en
önem li sim ge le rin den bi ri. Sü rey ya Pa -

�a’n�n Av ru pa’da ki ör nek le ri ni gör dük ten son ra
Ka d� köy’e ka zan d�r d� �� ve uzun ca bir dö nem si ne -
ma ola rak fa ali yet gös te ren bu ya p�, Ka d� köy Be le -
di ye si ta ra f�n dan res to re edi lip tek rar ope ra bi na s� -
na dö nü� tü rül dü �ün den be ri �s tan bul için de bü yük
önem ta �� yor. Çün kü na s�l kul la n� la ca �� bir mu am -
ma olan ve yar g� da ki du ru mu y� lan hi kâ ye si ne dö -
nen Ata türk Kül tür Mer ke zi ha la ka pa l�. Do la y� -
s�y la �s tan bul Dev let Ope ra ve Ba le si’nin eser le ri -
ni ser gi le ye bi le ce �i tek yer Sü rey ya Ope ra s�. 

■ ÜC RET S�Z FUA YE 
KON SER LE R� NE DE VAM

Ge nel Sa nat Yö net men li �i ni Mu rat Ka to� -
lu’nun yap t� �� Sü rey ya Ope ra s�’n�n bu y�l ki prog ra -
m� bü yük bir özen le ha z�r lan m��. Es ki al�� kan l�k lar
bir ta ra fa b� ra k�l ma dan bun la ra ye ni le ri ek len mi�.

Kla sik ler den ba� la ya l�m: 
Sü rey ya Ope ra Sah ne si’nin

ka rak te ris tik özel li �i olan ‘Ka -
d� köy Be le di ye si Sü rey ya
Ope ra s� Oda Mü zi �i Kon ser -
le ri’ el bet bu y�l da prog ra m�n
önem li bir a��r l� �� n� olu� tu ru -
yor. 

Oda mü zi �i ve fua ye kon ser -
le ri, bir kaç is tis na d� ��n da, ge çen
y�l lar da ol du �u gi bi bu y�l da Pa zar te -
si gün le ri ger çek le �e cek. Ope ra ve ba le
tem sil le ri Pa zar te si d� ��n da ki gün ler de ola cak.
Pa zar gün düz le ri �DOB’un ço cuk mü zi kal le ri bu y�l
da sü re cek. Fua ye kon ser le ri nin Ka d� köy Be le di ye -
si’nin bir e�i tim/kül tür hiz me ti ola rak sa at 18.00’de
ve üc ret siz ol du �u nu da iz le yi ci le re ha t�r la ta l�m!

■ BE YAZ PER DE DE OPE RA OKU MA SI
Prog ram da ki ye ni lik le re ge lin ce… Ge çen y�l lar -

da ger çek le� ti ri len aç�k la ma l� mü zik prog ram la r� ve

kon fe -
r a n s  l a  r �

ye ri ne, be �in ci
y�l da mü zik se ver le rin

il giy le ve se ve rek iz le ye cek le ri fark l� bir et kin lik
ger çek le� ti ri le cek. Dün ya ope ra li te ra tü rü nün be�
önem li ese ri, de �er li sa nat ç� lar ta ra f�n dan ope ra sa -
lo nun da be yaz per de den de ya rar la na rak, ka rak te ris -
tik sah ne le rin den seç ki ler le gös te ri lip an la t� la cak.
Bu ye ni prog ram se ri si, y� l�n be� Pa zar te si gü nü, ak -
�a müs tü 18.00’de iz le yi ci le re aç�k ola cak. Bu et kin -
lik te,  de �er li ope ra c� Yek -
ta Ka ra’n�n ha z�r la d� �� ve
TRT2’de y�l lar ca iz le yi ciy -
le bu lu �an “Ope ra Bir
Ate� tir” ad l� prog ram dan
esin le nil mi�. Et kin li �in ad�
da, bir pat la ma da kay bet ti -
�i miz de �er li si ne ma c�
Onat Kut lar’�n “Si ne ma
Bir �en lik tir” söy le min den
ha re ket le “Bir �ö len dir
Ope ra” kon mu�. 

■ CAN GÜR ZAP’TAN GÜ RER AY KAL’A
An la t� lar, 19 Ara l�k’ta ti yat ro cu Ali Poy ra zo� -

lu’nun, Bi zet’nin ün lü Car men ope ra s�n dan yap t� ��
seç ki ler ve ti yat ro cu nun su nu muy la ba� l� yor. 13 �u -
bat’ta, Tür ki ye’de bel ki de ge ni� bir so list kad ro su -
na ih ti yaç du yul du �u için bir tür lü oy na na ma yan
Ros si ni’nin La Ce ne ren to la (Kül ke di si) ope ra s� Can
Gür zap an la t� m�y la su nu la cak. Re ji sör Yek ta Ka ra
da, Mo zart’�n ün lü Don Gio van ni ope ra s� n� özel ola -
rak ha z�r la y�p 19 Mart gü nü se yir ci ye an la ta cak. Se -
çi len bir di �er eser de Al man ope ra s� n�n ön cü sü ka -
bul edi len Carl Ma ri a von We ber’in me� hur Fre isc -

hütz (Si hir li ya da Bü yü lü Av) isim li ro man tik ope -
ra s�… Gü rer Ay kal y�l lar d�r or kes tra �e fi ola rak sah -
ne len me si ni bek le di �i Fre isc hütz’ü Sü rey ya Ope ra -
s�’nda an la ta cak. Se ri yi yi ne Ali Poy ra zo� lu ta mam -
la ya cak ve 7 Ma y�s’ta Pro ko fi ev’in Üç Por ta ka l�n
A� k�’n� an la ta rak nok ta la ya cak.

■ YE N� DÖ NEM ODA MÜ Z� �� 
KON SE R�Y LE BA� LI YOR

Ka d� köy Be le di ye si Sü rey ya Ope ra s�’nda be �in -
ci se zon, 3 Ekim Pa zar te si gü nü ya p� la cak Oda Mü -
zi �i Kon se ri ile ba� l� yor. Vi ya na’da ya �a yan ve Av -
ru pa kon ser sa lon la r�n da ara nan ke man c� Atil la Al -
de mir, yi ne Vi ya na’dan ge le cek olan Ja pon as�l l� pi -

ya nist Et su ko Mi ya ko da
ile 2011 Ekim’inin ve
se zo nun ilk Pa zar te -
si’nde, Pa ga ni ni’nin
Kap ris le ri’ni ses len di re -
cek. 

Bu dö nem ger çek le -
�e cek en önem li et kin -
lik ler den bi ri de 23 Ni -
san’da ya p� la cak �dil Bi -
ret-Su na Kan kon se ri.
Ay n� �e kil de he ye can -
lan d� r� c� bir di �er et kin -

lik se Su na Kan’�n pi ya nist Ca na Gür men ve genç
vi yo lon sel ci Do ruk han Do ruk ile olu� tur du �u tri o
kon se ri ola cak. Bo ru san Qu ar tet ile olan i� bir li �i de
bu y�l üç kon ser le sü rü yor. Ay r� ca �s tan bul Kül tür
Sa nat Vak f�’n�n Ha zi ran ay�n da dü zen le di �i Mü zik
Fes ti va li’nin kon ser alan la r�n dan bi ri de yi ne Sü rey -
ya ola cak. Ka d� köy Be le di ye si Sü rey ya Ope ra s� fa -
ali yet le ri ara s�n da be �in ci y�l da ger çek le� ti ri le cek
bir de ‘ser gi’ var. El bet te bu ser gi de mü zik le il gi li;
‘Ope ra Afi� le ri Ser gi si’. Ser gi de Tür ki ye’nin mil li
ope ra top lu lu �u Dev let Ope ra ve Ba le si’nce sah ne -
len mi� ope ra la r�n afi� le rin den seç me ler yer ala cak. 

14. �s tan bul Ulus la ra ra s� 1001 Bel ge sel Film
Fes ti va li, 29 Ey lül-3 Ekim ta rih le ri ara s�n da
per de le ri ni aç� yor. Bel ge sel Si ne ma c� lar

Bir li �i ta ra f�n dan dü zen le nen fes ti val,
1997'den bu ya na Tür ki ye ve dün ya dan yüz -
ler ce bel ge sel fil me ev sa hip li �i yap t�. Çok
sa y� da bel ge sel ci yi ve bel ge sel ku ram c� s� n�
se yir ciy le bu lu� tur du. Si ne ma sa na t� n�n ev -
ren sel li �i ni ön de tu ta rak, bel ge sel si ne ma
ara c� l� ��y la fark l� top lum la r�n bir bir le ri ni ta -
n� ma la r� n�n ve an la ma la r� n�n da önü nü aça -
rak s� cak bir or tam olu� tur du. �im di,
“14.1001”de, bel ge sel ci ler le ger çek ler ve
ha yal ler bir kez da ha pay la �� l� yor.

1001 Bel ge sel Film Fes ti va li  ana
gös te rim prog ra m� n� yi ne renk ler le
be lir len mi� bö lüm ler al t�n da dü zen -
li yor ve ger çe �in 7 ren gi ni olu� tu ra cak
film le ri su nu yor:
Si yah - �n sa n�n �n sa na Et tik le ri: Hak lar, hak -
s�z l�k lar, sa va �an lar, sa va �� lan lar, ezi len ler,
ezen ler.
K�r m� z� - �� ve emek, i� çi ve emek çi öy kü le ri
Tu run cu - Mo dern za man öy kü le ri
Sa r� - Göç öy kü le ri
Ma vi - Ola �a nüs tü in san la r�n s� ra dan, s� ra dan
in san la r�n ola �a nüs tü öy kü le ri
Mor - Sa nat ve kül tür
Ye �il - Sür dü rü le bi lir bir dün ya için u� ra �an
film ler.

■ ÇO CUK LAR �Ç�N DE 
BEL GE SEL LER VAR

14. 1001’de bu ana prog ra m�n ya n� s� ra, iki
ay r� te ma tik bö lüm de ola cak: Fes ti va lin 2011
te ma s� olan “Dar alan lar-Da ra lan lar” ve “Ço -
cuk lar �çin Bel ge sel ler” bö lü mü.

“Dar alan lar-Da ra lan lar” ay n� za man da bu
y�l ki fes ti va lin ana te ma s� ola rak be lir len di.

Bu ba� l�k al t�n da tüm dün ya dan yö ne -
ten-yö ne ti len, ço �un luk-az�n l�k, er -

kek-ka d�n, ye ti� kin-ço cuk, ina -
nan-inan ma yan, ka lan-gö çen,

ser ma ye dar-emek çi ili� ki le rin de
da ra lan alan la r�n ve da ra lan la r�n

ger çek öy kü le ri ni iz le ye cek si niz. 
7-15 ya� ço cuk la ra yö ne lik ola rak, ko nu su

ço cuk ol ma yan an cak ço cuk ça ko nu �an, ço -
cuk la r�n iz le me si için ya p�l m�� her ko nu da
bel ge sel le re “Ço cuk lar �çin Bel ge sel ler”  bö lü -
mün de yer ve ri li yor.

■ KA DI KÖY’DE K� ME KÂN 
NA ZIM H�K MET

1001 bel ge sel ler bu y�l da �s tan bul’un iki

ya ka s�n da ki üç me kân da iz le yi ciy le bu lu �a -
cak. Av ru pa ya ka s�n da Ta r�k Za fer Tu na ya
Kül tür Mer ke zi ve Fran s�z Kül tür Mer ke -
zi’nde, Ana do lu Ya ka s�’nda ise Ka d� köy Na -
z�m Hik met Kül tür Mer ke zi’nde ger çek le �e -
cek gös te rim le rin tü mü üc ret siz.
www.1001bel ge sel.net

6 23 - 29 EYLÜL 2011 SANATKÜLTÜR

T�YATRO sanatçısı Emre Kınay’ın kurdu�u ve
her sezon sahneye koydu�u oyunlarıyla ilgi
çeken Duru Tiyatro, atölye çalı�malarına ve

oyunları izleyiciyle bulu�turmaya hazırlanıyor.
Oyunculuk Atölyesi’ne kayıtlar 27 Eylül’e kadar

devam edecek, e�itimler Ekim ayında
ba�layacak. Oyunculuk Temel E�itimi,

Artikülâsyon / �an, Mimik ve Rol Çalı�maları,
Ses & Nefes & Do�açlama Çalı�maları, Sahne

Bilgisi, Yaratıcı Drama, Güzel ve Etkin Konu�ma
Teknikleri derslerinin verilece�i atölye

çalı�masının e�itmen kadrosu da oldukça
zengin: Emre Kınay, Ye�im Ceren Bozo�lu,

Hakan Vanlı, Cenk Sözeri, Zeyno Eracar, �lyas
Odman, Cem Yanılmaz, Banu Çiçek, Co�ku

Cem Akkaya. Kayıt için 0549 553 19 78
numaradan ayrıntılı bilgi alınabilir. 

Bir Oyunculuk Atölyesi de ÖyküSahne’de
ba�lıyor. 1993 yılından beri Anadolu Yakası’nın
pratik ve sahne odaklı çalı�maları, oyunları ve
e�itimleriyle dikkat çeken Tiyatro Açıkça’da

“Temel Oyunculuk Atölyeleri” 2011- 2012
sezonunu açıyor. Tiyatro Açıkça, Kadıköy

Bahariye’de kendi sahnesi olan ÖyküSahne’de,
hem e�lendiren hem de geli�tiren bir tiyatro

deneyimine davet ediyor. E�itimler on be� ki�ilik
sınıflarda sürdürülüyor ve on sekiz ya�ını

dolduran herkes katılabiliyor. Atölyeler sonunda

tüm katılımcıların rol aldı�ı bir “Yıl Sonu
Gösterisi” düzenleniyor ve katılımcılara “Katılım

Belgesi” veriliyor. Atölyelere ba�vurmak için
www.tiyatroacikca.com adresinde yer alan

ba�vuru formunun doldurulması veya telefonla
ileti�ime geçilmesi yeterli. 

■ SEZON ‘A�K HER YERDE’ �LE BA�LIYOR
Özel tiyatrolar atölye çalı�malarının yanı sıra
oyunlarını da sahnelemeye ba�lıyor. Duru

Tiyatro, perdesini geçen yıl sahneye ta�ıdı�ı
oyunları “A�k Her Yerde” ile 1 Ekim Cumartesi
günü açıyor. Emre Kınay’ın yönetmenli�ini ve
ba�rolünü üstlendi�i oyunda Pelin Körmükçü,
Sait Genay, Bahar Yanılmaz, Cem Yanılmaz rol

alıyor. Ekim ayında sahnelenecek bir ba�ka
oyunsa, yine geçti�imiz dönem büyük ilgi gören

dram- gerilim tarzındaki “Sondan Sonra”.
Dennis Kelly’nin yazdı�ı oyunu Emre Kınay

yönetiyor ve Ahu Türkpençe ile birlikte rolleri
payla�ıyor. Oyun, sı�ınakta ba� ba�a kalan iki

insanın ya�adı�ı gerilimi anlatıyor. 

Kadıköy’ün önemli özel tiyatrolarından
Duru Tiyatro ve Tiyatro Açıkça, Ekim

ayında yeni döneme ba�lıyor.

Dar alanda daralanlar 1001
BELGESELDE BULUŞUYOR

“Bir �ölendir OPERA”“Bir �ölendir OPERA”“Bir �ölendir OPERA”“Bir �ölendir OPERA”“Bir �ölendir OPERA”“Bir �ölendir OPERA”
SÜREYYA’DA BE��NC� SEZON

�stanbul’un tek opera binası Süreyya’da yeni dönem 3 Ekim’de ba�lıyor.
Yeniliklerin dikkat çekti�i programda yer alan “Bir �ölendir Opera”
etkinli�i, operaseverleri Süreyya’ya ba�layacak!

�stanbul Devlet Opera ve Balesi
(�DOB) ilk opera temsilini biraz

gecikerek, 22 Ekim’de verecek. Ama
mevsim açılı�ı yeni bir eserle olacak:
Donizetti’nin ünlü ‘A�k �ksiri’. Dünya
opera sahnelerinin iki yüz yıla yakın
zamandır vazgeçemedi�i bu �enlikli
operayı, Yekta Kara sahneye koydu.
�DOB’un bu yılki ikinci yeni operası

da heyecan verici... Bir Türk
kompozitörün; Ferit Tüzün’ün, de�erli

tiyatro yazarı Güngör Dilmen’e ait
sahne eserinden alarak besteledi�i
‘Midas’ın Kulakları’... Yıllar önce de
oynanan ve akıllarda kalan bu güzel

eseri, Devlet Tiyatroları’nın
ba�rejisörlü�ünü de yapmı� olan
de�erli sahne adamı Yücel Erten

yönetiyor. Yılın bir di�er yeni
prodüksiyonu Richard Strauss’un
‘Ariadne Naxos’ta’ adlı dramatik

operası. Mevsim sonunda ise ça�da�
bir �talyan müzikli oyunu, ‘Hasır

�apka’ 2011-2012’nin repertuvarını
süsleyecek. Geçen yıllarda ba�layan
La Traviata, Kötülü�ün Döngüsü, �en

Dul, Hoffmann’ın Masalları, Sevil
Berberi ve Mançalı �övalye da bu yıl

devam ediyor.

OPERALAR 22
EKİM’DE BAŞLIYOR

�stanbul Devlet Opera ve Balesi’nin
bale temsillerinde de yeni

prodüksiyonlar yer alıyor. Muhte�em
Yüzyıl dizisiyle yeniden gündeme

gelen Hürrem Sultan, Süreyya’ya bale
temsiliyle konuk olacak. Eserin

müzikleri Nevit Kodallı’ya;
koreografisi ise Oytun Turfanda’ya

ait.  ‘Genç Werter’in Acıları’ F.
Chopin’in bestelerinden yararlanılarak

sahnelenecek bir ba�ka yeni
prodüksiyon. Senfonik Minyatür, Don
Ki�ot, Dört Duvar geçen yıldan devam
eden bale gösterileri. Türk balesinin
kurucu hocası ünlü koreograf Dam
Ninette de Valois anısına hazırlanan

bir yeni temsil de Süreyya
Operası’nda izleyiciyle bulu�acak. 

HÜRREM SULTAN
SÜREYYA’YA GELİYOR!

KADIKÖY’ÜN SAHNELER�NDE
YEN� DÖNEM

14.sü düzenlenen 1001 Belgesel Film
Festivali, 29 Eylül’de ba�lıyor. 5 gün
boyunca �stanbul’un iki yakasındaki
salonlarda gösterilecek belgesellerin
ana teması “Dar alanlar - Daralanlar”. 
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Saint Joseph Lisesi’nde izleyebilirsiniz. 
● Sokak �enli�i: Sanatç�lar,
sanatseverler, Modal�lar, orada
oturanlar, oradan geçenler bu y�l Hac�
�ükrü Sokak’ta bulu�acak yine. Dans,
müzik, tiyatro, resim… birçok sürpriz
etkinlik planlanm��. Masalar kurulacak,
birlikte yenecek, aç�k hava sergisi,
konser ve interaktif sanat çal��malar�
olacak. Çocuklar için özel atölyeler de
var. 23 Eylül Cuma günü saat 16.00 ile
21.00 aras�ndaki sokak �enli�ine piknik
sepetlerinizi kap�p gelin!
● Yılların Fısıltıları Arasında: Festivalin
belki de en ilgi çekici etkinli�i olan bu
etkinlikte, Moda’n�n tarihine kö�kleri
arac�l���yla bir yolculuk yap�lacak,
üstelik konserler, gösteri ve
performanslar e�li�inde. Semtteki kafe
ve restoranlarda bulunabilecek haritalar
sayesinde yürüyü� güzergah� takip
edilebilecek. 24 Eylül Cumartesi ve 25
Eylül Pazar günü gerçekle�ecek gezi ile
ilgili ayr�nt�l� programa www.lokomotif-
art.com adresinden ula�abilirsiniz. 

� B�ENAL
� Kadıköy Sanat Projesi 
12. �stanbul Bienali, 17 Eylül’de
Antrepo 3 ve 5’te aç�lan sergilerle
ba�lad�. Bienal kapsam�nda
gerçekle�ecek paralel etkinliklerden biri
de Kad�köy Sanat Projesi. 2007'de
Londra Goldsmiths Koleji Ca�da�
Sanat Bölümünden mezun olan Merve
Kaptan Unwin ve Emmanuelle de la
Lubie taraf�ndan organize edilen proje,
yine ayn� okuldan mezun olmu� 8
uluslararas� sanatç�n�n olu�turdu�u
kolektif bir giri�im Dial Zero’nun ikinci
çal��mas�. Kad�köy Sanat Projesi, 21 -
25 Eylül 2011 tarihleri aras�nda
Kad�köy'de sanat galerisi olmayan,
farkl� mekânlar kullan�larak izleyicilerin
'yaya' olarak görebilecekleri bir 'sergi'
olarak tasarland�.  Mekânlar içerisinde
bir antikac� dükkân�, bir ikinci el
kitapç�s�, birkaç tane bo� esnaf
dükkân�, Eminönü / Karaköy - Kad�köy
vapurlar�, Haydarpa�a Tren �stasyonu
içinde 3 ayr� mekân, Moda sahili, eski
bir esnaf han�n�n içerisi, torna atölyesi
ve Kad�köy’ün çe�itli sokaklar�ndaki
a�aç kovuklar� yer al�yor. Ayr�nt�l� bilgi
ve etkinlik haritas�na
www.dialzero.org adresinden
ula�abilirsiniz. 

� BELGESEL
� Bir Yolda�: Kaptan Kemal
Naz�m Hikmet Kültür Merkezi,
geçti�imiz ay yitirdi�imiz sosyalist
ayd�n Mihri Belli an�s�na 23 Eylül Cuma
ak�am� saat 20.00’de NKHM Bahçe
Sahnesi’nde “Bir Yolda�: Kaptan

Kemal” filminin gösterimini yapacak.
Film, Belli’nin ya�am�ndan bir kesiti
anlat�yor. �kinci Dünya Sava�� ile birlikte
önce Nazilerin, ard�ndan �ngiltere’nin
i�galine u�rayan Yunanistan’�n
ba��ms�zl���n� sa�lamak üzere 1944-
1948 y�llar� aras�nda bir iç sava�
ya�an�yor. Ba��ms�zl�k mücadelesine
önderlik yapan Yunan komünistlerinin
ve emekçi halk�n�n bu sava��m�na
Türkiye’den bir enternasyonalist olarak
kat�lan Belli, bu filmde, kendi ki�isel
tarihinin sayfalar�n� çevirirken
Yunanistan �ç Sava��’ndan an�lar�n�
anlat�yor.
www.nazimhikmetkulturmerkezi.org

� S�NEMA
� Çınar A�acı
Yönetmenli�ini Handan �pekçi’nin
yapt��� ba�rollerini Nejat ��ler, Nurgül
Ye�ilçay, Settar Tanr�ö�en gibi ünlü
oyuncular�n payla�t��� “Ç�nar A�ac�”,
Naz�m Hikmet Kültür Merkezi’nin
bahçesinde izleyiciyle bulu�acak.  30
Eylül Cuma günü saat 20.00’de
ba�layacak film, Cumhuriyet’in ilk
ku�aklar�ndan Adviye Han�m’�n k�zlar�,
damatlar�, o�lu, gelini ve torunuyla
ili�kisini anlat�yor.
www.nazimhikmetkulturmerkezi.org

� MÜZ�K
� Nihavent Bayanlar Türk Müzi�i
Toplulu�u 

Kad�köy Nihavent Bayanlar Türk Müzi�i
Toplulu�u, yeni sezonu 24 Eylül
Cumartesi günü aç�yor. Devlet sanatç�s�
Recep Alper Çevirel’in hocal���n� ve
�efli�ini yapt��� topluluk, her Cumartesi
16.30-18.30 aras�nda çal��malar�na
devam edecek. Çal��malar, Kad�köy
Belediyesi Gönüllü Merkezi’nde
(Sal�pazar� Ku�dili Otopark�’n�n tam
kar��s�) yap�lacak. �rtibat için tel. 
0532 783 71 36-0535 523 6667

� SERG�
� Stars of �stanbul Açıkhava Sergisi
�lkö�renimini tamamlayamam��
yüzlerce çocu�a okul kap�s�n� açacak
�stanbul'un ev sahipli�inde, en geni�
kentsel sanat ve sosyal sorumluluk
projesi Stars Of Istanbul aç�khava
sergisi ba�l�yor. Stars Of Istanbul
projesine, Rönesans Gayrimenkul
i�tiraki Optimum Outlet  "Nazar Y�ld�z�"
isimli özel haz�rlanan tasar�m� ile
kat�l�yor. Optimum Outlet’in sergiye
sunulacak olan “Nazar Y�ld�z�”
konseptli tasar�m� Ba�dat Caddesi,
�a�k�nbakkal, Network ma�azas�
önünde Aral�k ay�na kadar
görülebilecek.
Stars Of Istanbul y�ld�zlar� Aral�k
2011’de yap�lacak uluslararas� bir
müzayede ile sat��a sunulacak ve
Unicef Türkiye projelerine aktar�lacak.
www.optimumoutlet.com
� Bedri Rahmi Eyübo�lu Sergisi
Ürün Sanat Galerisi'nde 21 Eylül-14
Ekim tarihleri aras�nda Bedri Rahmi
Eyübo�lu Portreleri sergisi izlenebilir.
21 Eylül 1975 y�l�nda aram�zdan ayr�lan
Bedri Rahmi Eyübo�lu'nun  36. ölüm y�l
dönümünde  yine bir 21 Eylül günü
aç�lacak sergide, atölyesinden yeti�en
be� sanatç�n�n Bedri Rahmi portreleri
ve ustan�n imzas�n� ta��yan otoportreleri
yer alacak.
www.urunart.com
� Behruz Kia Resim Sergisi
Behruz Kia’n�n resim sergisi 17 Eylül
Cumartesi günü saat 19.00’da
yap�lacak bir kokteylle Haymatlos
Sanat Galerisi’nde aç�l�yor. Sergi 30
Eylül’e kadar görülebilir. Haymatlos
Kitabevi ve Sanat Galerisi Moda
Caddesi No:44’te.
Tel: 0216 345 41 09

� FOTO�RAF
� Yelda Baler ile Foto�raf Dersleri
�stanbul Oyuncak Müzesi’nde alt� y�ld�r
devam eden Foto�raf dersleri ile
kat�l�mc�lar amatör foto�rafç�l�ktan
profesyonelli�e ilk ad�m� at�yorlar. 4
Ekim’de ba�layacak olan dersler
Foto�rafç� Yelda Baler taraf�ndan
veriliyor. “Foto�raf Dersleri” öncelikle
dijital veya analog makine ay�r�m�
yapmaks�z�n foto�raf�n temel teknik
bilgilerini ö�retip,  çekilmek istenilen
konuyu do�ru bir �ekilde
foto�raflayabilmeyi amaçl�yor. 2 ay
süren kurslar�n ard�ndan kat�l�mc�lara
�stanbul Oyuncak Müzesi taraf�ndan
kat�l�m sertifikas� veriliyor. Kay�t
yapt�rmak ve ayr�nt�l� bilgi almak için: 
Tel: (0216) 359 45 50 – 51
info@istanbuloyuncakmuzesi.com
� Aramis Kalay ile Proje
Foto�rafçılı�ı Atölyesi 
Kad�köy Foto�raf Merkezi foto�raf
sanat�n�n usta isimlerinden Aramis
Kalay ile ileri foto�raf e�itimleri
düzenliyor. Temel foto�raf bilgisine
sahip, foto�raf sanat�nda ilerlemek ve
bak�� aç�s�n� geli�tirmek isteyen tüm
foto�raf severlerin kat�labilece�i atölye
çal��mas�nda; Bir sergiye nas�l
haz�rlan�r?, Proje Foto�rafç�l��� nedir?,
Do�ru kompozisyon nas�l olu�turulur?,
Foto�raf editörü ile çal��ma gibi konular
i�lenirken uygulamalarla e�itimler
birle�tirilecek. Atölye boyunca
Sultanahmet, Fener-Balat ve Taksim
bölgesinde uygulamalar yap�lacak.
Bu uygulamalarda çekilen foto�raflar

kat�l�mc�n�n fotografik bak�� aç�s�n�
geli�tirmek, hatalar�n� görmelerini
sa�lamak amac�yla daha sonra Kad�köy
Foto�raf Merkezi’nde de�erlendirilecek.
Atölyenin sonunda bir de sergi aç�lacak

� KERMES
� KASEV Vakfı 25 Ya�ında 
Kad�köy Sa�l�k E�itim Merkezi Vakf�, 14
Kas�m’da 25. Kurulu� y�ldönümünü
kutluyor. KASEV Vakf�’ndan emekli
ö�retmenlerin büyük bir emekle
haz�rlad��� eserler, 25. ya� �erefine
Selamiçe�me Özgürlük Park�’nda
düzenlenecek bir kermesle
Kad�köylülerle bulu�acak. Kermes 24-
25 Eylül Cumartesi ve Pazar günleri
14.00-21.00 aras� Özgürlük Park�’nda! 
www.kasev.org

� SEM�NER
� Akgün Akova ile Yaratıcılık
Seminerleri
�stanbul Oyuncak Müzesi’nde �air,
yazar ve foto�raf sanatç�s� Akgün
Akova’n�n e�itmenli�inde alt� y�ld�r
devam eden Yarat�c�l�k Seminerleri’ne
kay�tlar ba�lad�. �stanbul Oyuncak
Müzesi taraf�ndan kat�l�m sertifikas� da
verilecek olan kat�l�mc�lara Salvador
Dali’nin resimlerinin analizinden müzik
dinleyerek dü� kurmaya;  “senaryo
ameliyat�”  çal��malar�ndan
foto�rafç�lar�n  “�����n bavulunu”
ta��mas�na kadar birçok sanat dal�na
ili�kin yarat�c� çal��malar bir arada
anlat�l�yor. 15 ile 115 ya� aras�ndaki
herkesin kat�labilece�i seminerler her
Cumartesi saat 10.00- 12.30 aras�nda
ve 3 ay sürüyor.
www.istanbuloyuncakmuzesi.com

� M�T�NG
� Küresel �klim De�i�ikli�ine Kar�ı
Miting ve Konser
Küresel Eylem Grubu, “Küresel iklim
de�i�ikli�ine kar�� iklimi de�il sistemi
de�i�tirmek için” Kad�köy’de bir miting
düzenliyor. 24 Eylül Cumartesi günü

saat 14.00’te Et Bal�k Kurumu önünde
bulu�acak olan kitle Kad�köy �skele
Meydan�’na yürüyecek. Miting saat
16.00’da ba�layacak �lkay Akkaya ve
Bajar konseriyle son bulacak.
www.kureseleylem.org

KA DI KÖY DI�INDAN
� FEST�VAL
� De�i�im �çin 100 Bin �air Türkiye’de
24 Eylül’de 100’e yak�n ülkede ilk kez
yap�lacak �iir Festivali “De�i�im �çin Yüz
Bin �air”in (100 Thousand Poets For
Change) Türkiye aya�� �stanbul ve
Mardin’de yap�lacak. Ayr�mc�l�k ve
nefretin ele geçirdi�i dünyada �airlerin
ve �iire inananlar�n hala ayn� yöne
bakabildi�ini kan�tlayan De�i�im �çin
Yüz Bin �air, s�n�rlar� kelimelerle
de�i�tiriyor. �stanbul’da, geçti�imiz
günlerde kaybetti�imiz �air Seyhan
Erözçelik’in anmas�yla ba�layacak
paneller, gün boyunca Akbank Sanat
Merkezi’nde devam edecek. Murathan
Mungan, Lale Müldür, Birhan Keskin,
Haydar Ergülen, Süreyyya Evren
konu�mac� olarak kat�lacaklar. Festivalin
sürprizlerinden biri de usta romanc�
Latife Tekin olacak. De�i�im �çin Yüz
Bin �air‘in �stanbul aya��
kumbarac�50’deki partiyle devam
edecek. Yasemin Mori, Mabel Matiz ve
Ece Dorsay‘�n festivale özel konserler
verece�i parti, �airlerin okumalar�yla
bamba�ka bir boyuta geçecek. Naim
Dilmener ise, unutulmaz �ark�larla
geceyi sonland�racak.
www.100binsair.blogspot.com

KA DI KÖY’DEN
� FEST�VAL
� IV. Burunda Sanat Festivali 
Art�k geleneksel hale gelen
“Burunda Sanat Festivali”, 22
Eylül’de Saint Joseph Lisesi’nde
aç�lacak ‘Moda'n�n Yüzü Foto�raf
Sergisi’ ile ba�l�yor. Lokomotif
Kültür ve Sanat Derne�i’nin bu y�l
dördüncüsünü düzenledi�i
festivalde, müzik dinletileri,
pantomim ve dans gösterileri
e�li�inde Moda’n�n ünlü tarihi
kö�kleri de gezilebilecek.
Festivalin, mahalle duygusunu
ya�atan, esnaf, sanatç� ve halk�
biraraya getiren belki de en çok ilgi
gören etkinli�i “Sokak �enli�i” de
bu y�l yine konserler, atölyeler, aç�k
hava resim sergisi ve interaktif
sanat performanslar�yla Hac� �ükrü
Sokak’ta gerçekle�tirilecek. 
Festival program� �öyle: 
● Moda’nın Yüzü Foto�raf
Sergisi: 2009’da 100 Modal�,
fotografik portre oyununa kat�l�p
dünyalar�n�n kap�s�n� aralamay�
kabul etti. Moda, bas�n ve reklam
sektöründen üç foto�rafç�; Adil
Gültekin, Muhsin Akgün ve U�ur
Ataç  projeye kat�ld�. Geçen y�lki
festivalde de sergilenen portre
foto�raflar� henüz görmediyseniz,
Moda’n�n Yüzü Foto�raf Sergisi’ni
22 Eylül-12 Ekim tarihleri aras�nda
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● Haz›rlayan: Semra ÇELEB�

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

yay›nlanmas›n› istiyorsan›z
gazetekadikoy@gmail.com’dan

bize ula�tırabilirsiniz. AJANDASIAJANDASIAJANDASIAJANDASIAJANDASIAJANDASI

Stars of
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● Haber ve Foto�raflar:
Mustafa SÜRMEL�

Fi kir te pe ve çev re ma hal le ler de kent sel do -
ku nun iyi le� ti ril me si, dö nü �üm stra te -
ji le ri nin be lir len me si, ge rek si -

nim ler do� rul tu sun da söz ko nu su
böl ge le rin çe �it li do na t� lar la zen -
gin le� ti ril me si ve bu böl ge ler -
de ya �am ka li te si nin yük sel -
til me si ama c�y la �s tan bul
Bü yük �e hir Be le di ye si ta -
ra f�n dan ha z�r la nan
1/1000 öl çek li Fi kir te pe
ve Çev re si Uy gu la ma
�mar Pla n� ko nu sun da,
Fi kir te pe ve ci var ma hal -
le ler de va tan da� lar la mü te -
ah hit fir ma lar ara s�n da ki gö -
rü� me ler sü rü yor. Fi kir te -
pe’nin ya n� s� ra Dum lu p� nar,
E�i tim ve Mer di ven köy Ma hal le le -
ri’nde yak la ��k 100 bin ki �i yi il gi len di -
ren plan kap sa m�n da yük le ni ci fir ma lar la
an la� ma ya va ran lar ço �un luk ta.

4 ma hal le muh ta r�, böl ge sa kin le ri nin y�l lar -
d�r bek le di �i imar pla n� n�n gel me sin den çok
mem nun ol duk la r� n� be lir ti yor lar. An cak pla n�n
uy gu lan ma s� a�a ma s�n da ba� ka bir du rum var ki
va tan da �� da muh tar la r� da dü �ün dü rü yor. �n �a -
at Mü hen dis le ri Oda s� �s tan bul �u be si, Mi mar -
lar Oda s� �s tan bul Bü yük kent �u be si,  �e hir
Plan c� la r� Oda s� �s tan bul �u be si; pla n�n mev zu -
ata ay k� r� ol du �u, sos yal do na t� den ge le ri ni boz -
du �u, �e hir ci lik ve plan la ma esas la r� na ay k� r�
dü zen le me ler ya p�l d� �� yö nün de id di ala r�y la yü -
rüt me yi dur dur ma ve ip tal ta le biy le �s tan bul Bü -
yük �e hir Be le di ye si’ne kar �� da va aç t�. Ko nu -
nun mah ke me ye ta ��n ma s�, imar pla n�n dan fay -
da lan mak is te yen va tan da� la r�n da ka fa s� n� ka -
r�� t�r d�.  

Di �er ta raf tan �s tan bul Bü yük �e hir Be le di -
ye si �mar ve �e hir ci lik Dai re Ba� kan l� �� �e hir
Plan la ma Mü dür lü �ü; Ka d� köy Be le di ye Ba� -
kan l� ��’na, Fi kir te pe, E�i tim, Dum lu p� nar ve
Mer di ven köy Ma hal le le ri muh tar la r� na gön der -
di �i res mi ya z� da, “Söz ko nu su pla n�n uy gu lan -
ma s� na ili� kin Ba� kan l� �� m�z Hu kuk Mü �a vir li -
�i nin il gi (b) gö rü �ün de de be lir til di �i üze re ya -
sal bir en gel bu lun ma mak ta d�r.”
de nil di.

■ MUH TAR LAR NE D� YOR?
● Fi kir te pe Ma hal le Muh ta r� Ha lil Er do -

�an:
Çok iler le yen bir �ey yok �u an da.

Fi kir te pe, Dum lu p� nar, E�i tim ve Mer -
di ven köy Ma hal le le ri’nde top lam 56
adet imar ada s� var. Va tan da� ima r�n
içe ri �i ni bi li yor ar t�k. Va tan da� la r�n
an la� ma ya var ma s� ko nu sun da bir s� -
k�n t� var. �n san lar an la� t�k tan son ra
imar du ra cak di ye ve ya iti raz lar ol du

di ye dur mu� bir
�ey yok. �n san lar
an la� s�n in �a at lar
ba� lar. Za ten bir
ta ne ba� la s�n
de vam eder. Fi -
kir te pe 60 y�l -
l�k bir yer le -
�im ye ri. Ara ba gi re -
me yen, çöp ara ba s� gi -
re me yen so kak lar var.
�t fa iye gi re mi yor. Bi -
na lar es ki. Dep rem
ol sa kim bun la r�n
ce va b� n� ve re cek. 

● E�i tim Ma hal le  Muh ta r� Se ba hat tin
Gü ven

�mar pla n� n� yü rek ten des tek li yo ruz.
Halk tan hiç kim se iti raz et me di. Mü te -

ah hit ler le bir ta k�m söz le� me ler im -
za la m�� lar. Bir ta k�m an la� ma lar

ya p�l m��. Ama her �e yi za man
gös te re cek. Ba z� si vil top lum
ku ru lu� la r� n�n aç t� �� da va so -
nuç lan ma d�k ça net bir du -
rum yok. He nüz bir in �a at
ba� la ma d�. �n san lar se vinç
ya �� yor lar d� ama bu iti raz lar
n e  d e  -

niy le bu -
ruk bir en -

di �e ye dö -
nü� tü. Ka ram -

sar l�k ba� la d�.
Mü te ah hit le ri miz

ile ri yi gö re me me, yap t� ��
an la� ma la ra ce vap ve re -
me mek ten s� k�n t� l�. Biz
böl ge muh tar la r� ola rak bu
plan la r� ba ��n dan so nu na
ka dar hep des tek le dik.
Plan la r�n uy gu la ma ya geç -
me si ni bek li yo ruz. 1975
y� l�n da ku ru lu �u muz dan
bu ya na imar öz le mi ni ya -
�� yo ruz. 1999’da �u ur lan d�r ma ya p�l d�k tan son -
ra Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz türk’ün
gay ret le riy le ta pu la r� m� za ka vu� tuk. Bu bi zim
için bu lun maz bir ni met ti. Bun dan son ra imar
öz le mi miz var d�. Bu öz le mi miz de bit ti, imar

plan la r� aç�k lan d�, se vinç le kar �� la -
d�k ama bir tür lü ha ya ta geç me si ni
gö re me dik. Bu plan la r�n ha ya ta geç -
me si de mek bu böl ge de ya �a yan in -
san la r�n di �er ma hal le le re ba k�p öz -
lem duy du �u ya �am tar z� na ka vu� -
ma s� de mek. 

● Dum lu p� nar Ma hal le Muh -
ta r� Ah met Ge diz

Va tan da� ken di imar ada s�n da
bir lik ve be ra ber lik içe ri sin de an la ��p
mü te ah hi de ve re cek. Bun dan son ra
her �ey va tan da ��n elin de. Seç mi� ol -
duk la r� ko mis yon lar va s� ta s�y la mü -
te  ah hi t  ler  le
gö rü �ü yor lar.
4-5 ada da va -

tan da ��n yüz de 90-95’i
im za at t�. Be le di ye ler
plan la r� sun du, va tan da �a
b� rak t�. Ma hal le li ola rak
ben de mü te ah hit fir ma
ara y� ��n da y�m. Bir iki ay
içe ri sin de bu i� le rin ta -
mam la na ca �� n� umu yo -
ruz, bek li yo ruz. Da ha
do� ru su va tan da� lar bü -
yük fir ma la r� da bek li -
yor lar. Ka d� köy Be le di -
ye si, Bü yük �e hir Be le di -
ye si bil gi len dir me ofis le ri
aç t� lar ve va tan da �� bil gi len -
dir di ler. Bu sü reç te iki be le -
di ye de yar d�m c� ol du va tan -
da �a. 

● Mer di ven köy Ma hal -
le Muh ta r� Na zan Gür kan

Edin di �im son bil gi ye
gö re ba z� oda lar ya p� yo �un -
lu �u nu böl ge kal d� ra maz ge -
rek çe siy le imar plan la r� na
iti raz et ti. Do la y� s�y la yar g�
sü re ci ni �u an da bek li yo ruz.
Ko nuy la il gi li ola rak Ka d� -
köy Be le di ye si’nden ge len

ya z� ya gö re iti ra z�n uy gu -
la ma ya en gel ol ma d� ��,
is te yen le rin an la� ma s� n�
ya pa bi le ce �i be lir til se de
mülk sa hip le ri için plan
ke sin le� me den, yar g� n�n
ve re ce �i ka ra r� bek le me -
den böy le bir at� l�m da bu -
lun mak da çok do� ru de -
�il. Ya sa en gel de �il. �s -
ter se niz bi riy le an la ��p
ya pa bi lir si niz. Ama ol du
da iti raz ka bul edil di,
plan da de �i �ik lik ya p�l d�
bo �u bo �u na bir söz le� me
bel ki le hi ni ze bel ki aley -
hi ni ze du rum ya rat m��
ola bi lir si niz. Do la y� s�y la
biz bu nu öner mi yo ruz. Da va sü re ci ta mam lan -
ma dan kim sey le her han gi bir söz le� me yap ma -
y�n. Etüt edin, de �er len di rin, ta n� y�n ama �u an -
da sü re ci bek le yin ama çok da is ti yor sa n�z bir
en gel yok, gi din an la ��n, ve rin di yo ruz. Bu pla -
n� va tan da� çok uzun za man bek le di. 20 y�l d�r
muh ta r�m 20 y�l d�r Fi kir te pe’de imar bek le ni -
yor. Bu ka dar uzun bir sü re cin so nun da bu pla -
n�n ç�k ma s� ta biî ki va tan da �� çok se vin dir di
ama ona da sab re de riz di yor lar. Çok faz la re ak -
si yon gel me di ba na aç�k ça s�. 

8 23 - 29 EYLÜL 2011

‹nal AY DI NO⁄ LU

ni ver si te ler de ka y�t lar de vam edi yor. Genç ler te la�
için de fa kül te le re yer le� me ye ça l� �� yor lar. �� le ri zor,
sa y� s�z et ki ler al t�n da bo �u �u yor lar. An ne ler, ba ba -
lar ço cuk la r� ken di mes lek le ri ni sür dür sün, ken di le -
rin den da ha ile ri ye geç sin, da ha ba �a r� l� ve zen gin

ol sun is ti yor lar. Genç ler bin bir ha yal ve is tek için de pu an -
lar la u� ra �� yor lar. Ko �ul la r� zor lu yor lar. Ye ter li pu an ala -
ma yan bü yük ço �un luk ye ni kon ten jan la r� kol lu yor, öy le
ve ya böy le bir fa kül te ye kay dol ma n�n yol la r� n� ar� yor lar.

Üni ver si te e�i ti mi ge nel kül tür için ve ya ki �i sel ge li �im
için ya p�l maz. Üni ver si te e�i ti mi nin ama c� mes lek ve ih ti -
sas sa hi bi ol mak t�r. Ya ni bir ömür bo yu ya p� la cak i� se çi -
lir ve önem li mad di, ma ne vi fe da kâr l�k lar ya p� la rak oku nur.
O ne den le ka rar yal n�z ca d�� et ken le re ve mad di ko �ul la -
ra da ya l� ola rak ve ril me me li yü re �in se si de din len me li dir.
Yü re �in se si içi niz de ki zen gin lik le rin ve ye te nek le rin se si -
dir.

Al lah çe �it li li �i se ver. Ya rat t� �� her var l� �a fark l� bi çim,
renk, ye te nek ve rir. Bu �e kil de bü yük lü �ü nü or ta ya ko yar,
dün ya y� ren gâ renk ve zen gin ya par. Biz le re ver di �i her ye -
te nek O’nun yü ce bir ar ma �a n� d�r. Ar ma �an sev gi nin sim -
ge si dir, be� sev gi di lin den bi ri dir. Er kek le re ge nel de göm -
lek, kra vat, ka lem he di ye edi lir. Sa� ol sun lar be nim de al -
d� ��m öy le pek çok he di ye var d�r. Han gi he di ye nin kim den
gel di �i ni unut mam. Ne za man he di ye ve ren ar ka da ��m la
bu lu �a cak sam onun ver di �i he di ye yi gö rü nür bi çim de
kul lan ma ya ça ba sarf ede rim. Bu tu tu mum he di ye yi ve re -
ni çok mut lu eder ve onur lan d� r�r. Bir ka lem, bir kra vat için
bu has sa si ye ti gös te ri yo ruz, ama Al lah’�n ver di �i bü yük
ar ma �an la r�, e� siz ve s� n�r s�z ye te nek le ri kul lan ma dan,
üze rin de dur ma dan, ge li� tir me den kö rel ti yo ruz. Al la h�n
ver di �i ar ma �an la ra ge re ken öne mi ver mi yo ruz.

Her in sa n�n için de or ta ya ç� ka ra ma d� ��, ge li� ti re me di -
�i bir çok ye te nek var d�r. Ün lü mü zis yen le ri iz le yi niz. Ora -
ya ula �a bil mek için ne e�i tim ler al m��, ge ce gün düz ne
bü yük ça ba lar sarf et mi� ler dir. Bir re sim ö� ret me ni an la t� -
yor du “S� n� f�m da çok gü zel re sim ya pan iki ço cuk var d�.
Bi ri si re sim e�i ti mi ne odak la n�p bü yük bir res sam ol du. Di -
�e ri ise yo �un i� ya �a m� için de renk ler le bi le oy na ma ya f�r -
sat bu la ma yan s� ra dan, or ta ka rar bir elek trik mü hen di si.
Mü hen dis ö� ren cim bir gün “Pa ra ka zan mak için nef ret
et ti �im bir i�e ai lem mec bur b� rak t�. �lk f�r sat ta emek -
li ol mak ve tu va lin ba �� na geç mek is ti yo rum” de mi� ti. �n -
san lar tut ku his set me dik le ri ve ho� lan ma d�k la r� i� ler de ba -
�a r� l� ola maz lar. ��i ni sev me den ya pan bir çok ar ka da ��m
“Bir in sa n�n sev me di �i bir kim sey le her gün kar �� la� ma s�
ne den li zor ise sev me di �i bir i�e her gün git me si de o
den li zor dur” di yor lar.

Üni ver si te de bö lüm se çer ken, mes lek se çer ken si ze
ak�l ver me ye ça l� �an lar çok olur. On lar si zi, si zin ka dar ta -
n� maz lar. Ken di ye te nek le ri ni bi len, kal bi nin se si ni din le ye -
bi len, sev di �i i� le rin co� ku su nu his se den siz si niz. Ye te -
nek le ri ni zi en iyi de �er len di re bi le cek tek in san da yi ne siz -
si niz. Yö ne ti mi ni zi ba� ka la r� n�n eli ne b� ra k�p öl dür me yi niz.

Bu ya z� y� okur ken ye te nek le ri yo lun da yü rü ye me yen
bir çok in sa n�n ha y�f la na ca �� n� dü �ü nü yo rum. Ha y�f lan mak
çok �ey ifa de et mez. Önem li olan içi niz den ge len se se uy -
mak ve co� kuy la sev di �i niz i�i yap mak t�r. Ni ce in san lar ta -
n� r�m, t�p dok to ru, mü hen dis, di� he ki mi olup mes lek le ri ni
bir tek gün da hi yap ma m�� lar d�r. On lar ha ta l� se çim le rin -
den dö nüp ha yat la r� n� gü zel le� ti re bi len ger çek kah ra man -
lar d�r. Bir de o ce sa re ti gös te re me yen, yan l�� seç ti �i i�i her
gün of la ya rak, puf la ya rak sür dü ren kor kak lar var d�r. “Bu
i� ten çok pa ra ka zan d�k tan son ra sev di �im i� le ri ho bi ola -
rak ya pa r�m” der ler. Fa kat bir tür lü kur tu la ma dan sev me -
dik le ri i�i pa ra u� ru na ömür bo yu sür dü rür ler. Bir in sa n�n
za ma n� n�n en az üç te bi ri i� te ge çi yor. Zevk le, ar zuy la,
ho� la na rak ya p� lan bir i� ya �a ma an lam ka tar. Bir ar ka da -
�� m�n e�i il ko kul ö� ret men li �i ya p� yor du. Ar ka da �� m�n i� le -
ri çok ge li� ti, çok zen gin ol du. Her gün e�i ne “Ar t�k ça l�� -
ma” di ye �s rar edi yor du. E�i ise “ Ben okul da ça l�� m� yo -
rum, ha ya t� m� ya �� yo rum, ha ya t� ma an lam ka t� yo rum” di -
ye iti raz edi yor du.       

Al lah bi ze ver di �i hiç bir �e yi “Al bu nun hep si se -
nin ol sun di le di �in gi bi kul lan” di ye ver mez. Bi ze ver di �i
her ar ma �a n� iyi de �er len dir me mi zi hem ken di ya �a m� m� -
z� zen gin le� tir mek, hem de ba� ka in san la ra hiz met için
kul lan ma m� z� is ter. Ver di �i her ar ma �an ile bi zi hem ödül -
len di rir, hem gö rev len di rir.   

Not: �nal Ay d� no� lu’nun ve re ce �i   “ZEN G�N YA �A MA
KUR SU” 

17 Ekim 2011 Pa zar te si gü nü ba� la ya cak ve 11 Ha zi -
ran 2012 Pa zar te si gü nü bi te cek tir.

● Kurs Sa at le ri: Her Pa zar te si 11.00 – 13.00 ara s� d�r.
● Ka d� köy Halk E�i tim Mer ke zi’ne ba� l� olan kur su -

mu zun dip lo ma tö re ni 13 Ha zi ran 2012 Çar �am ba gü nü
Bü yük Ku lüp’te ya p� la cak t�r. 

● Kurs ye ri: Ka d� köy Be le di ye Ba� kan l� �� Bri fing Sa lo -
nu dur.

● Ka y�t için: Ne ba hat Va rol Tel: 0216 408 20 20
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FiKiRTEPE TAŞINIYOR!FiKiRTEPE TAŞINIYOR!FiKiRTEPE TAŞINIYOR!FiKiRTEPE TAŞINIYOR!FiKiRTEPE TAŞINIYOR!FiKiRTEPE TAŞINIYOR!

�stanbul'un en eski yerle�im birimlerinden Fikirtepe ve çevresini
yeni bir çehreye kavu�turmak amacıyla hazırlanan �mar Planı'na

kar�ı itiraz davası açıldı ama bir yandan da vatanda�larla yüklenici
firmalar arasındaki görü�meler sürüyor. Müteahhitlerle anla�an

aileler, evlerini bo�altmaya ba�ladı bile...

FiKiRTEPE PLANI
HAKKINDA

KADIKÖY Belediyesi �mar ve �ehircilik
Müdürü Erol Özyurt'un verdi�i bilgilere göre

plan, Fikirtepe'nin tamam�na yak�n�n�,
E�itim, Dumlup�nar ve Merdivenköy

mahallelerinin de bir k�sm�n� olu�turan
yakla��k 130 hektarl�k bir alan� kaps�yor.
2003 rakamlar�na göre bu bölgede 6 bin

civar�nda yap� bulunuyor. Bu plan ile hiçbir
parselin tamam� donat� alan�na gitmiyor,

mutlaka yap�la�ma hakk� veriliyor. Önemli
olan halk�n birlikte hareket etmesi.

Çünkü ne kadar çok parsel birle�irse
emsal de o kadar artacak.

● 1/1000 ölçekli Fikirtepe uygulama imar
plan�n� 14 Ocak 2011 tarihinde meclisinde

kabul eden �BB'nin verilerine göre
Fikirtepe’de 4 bin 500 adet parsel var.

Bunun yüzde 60’� 200 m2’nin alt�nda bir
büyüklü�e sahip. Söz konusu alan�n yüzde

95’i özel mülkiyet, kalan� yüzde 5’i ise
Büyük�ehir Belediyesi ve kamuya ait.

Bölgedeki yakla��k 6 bin 400 adet binada
48 bin 665 ki�i ya��yor. Hane say�s� 14 bin

629 oldu�u semtte ortalama aile büyüklü�ü
ise 3.25 ki�i. Bu, ki�i ba��na ortalama konut

büyüklü�ü 25.81 m2 anlam�na geliyor.
Sa�l�ks�z konut alanlar�n�n iyile�tirilmesinin
amaçland��� kentsel dönü�üm projesi ile

donat�lar�n ar�t�larak kentsel ya�am
standard�n�n yükseltilmesi, yap�la�man�n
zemin yap�s�na uygun hale getirilmesi ve

konutlar alan�nda sanayinin dönü�türülmesi
de hedefleniyor.

Fikirtepe, E�itim, Dumlupınar ve
Merdivenköy muhtarları, böyle

bir plan hazırlanmı� olmasından
memnun ancak plana yapılan

itirazların vatanda�ı
dü�ündürdü�üne dikkat

çekiyorlar.
Sebahattin Güven

Halil Erdo�an

Ahmet Gediz

Nazan Gürkan
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Türk res mi nin en pa ha l� tab lo su
olan Os man Ham di’nin ün lü ‘Kap -
lum ba �a Ter bi ye ci si’ni ko lek si yo -

nun da bu lun du ran Su na ve �nan K� raç
Vak f� Pe ra Mü ze si, 15 Ekim’de aç� la cak
‘Os man Ham di Bey ve Ame ri ka l� lar:
Ar ke olo ji, Dip lo ma si, Sa nat’ ser gi si ne
ha z�r la n� yor. Os man Ham di’yi res sam l� -
�� n�n ya n� s� ra mü ze ci ve ar ke olog kim -

lik le riy le ele alan ser gi, Ame ri ka l� ar ke -
olog la r�n Os man l� top rak la r�n da ki As sos
ve Nip pur’da ki ilk ka z� la r� na ve 2 ül ke -
nin 19. yüz y�l da ki dip lo ma tik ili� ki le ri ne
���k tu ta cak. Ser gi de, Os man Ham di
Bey’in az bi li nen re sim le ri nin d� ��n da
Al man ya’dan ve Penns ylva ni a Üni ver si -
te si Mü ze si’nden ge len tab lo lar Tür ki -
ye’de ilk kez sa nat se ver ler le bu lu �a cak.
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● B�R ZAMANLAR ANADOLU’DA
■ Yönetmen: Nuri Bilge Ceylan

■ Oyuncular: Y�lmaz Erdo�an, Taner
Birsel, Ahmet Mümtaz Taylan.
Nuri Bilge Ceylan, son filmiyle kentsel
kayg�lar�n� bir kenara b�rak�p, tekrar
ta�ran�n s�k�nt�l� dünyas�na ama bu
sefer bir cinayet hikayesinin gerilimi ile
dönüyor... Yollar�n tek düzeli�i ve
kasaban�n insana yeni bir �ey
sunmamas�n�n s�radanl���n� fona alan
Bir Zamanlar Anadolu'da ad�yla da
klasiklere gönderme ta��yor. 
Bir doktor ile bir savc�n�n 12 saatlik
gerilimli öyküsünün peliküle aktar�ld���
filmin ba�rollerinde Muhammet
Uzuner, Y�lmaz Erdo�an ve Taner
Birsel yer al�yor. Senaryoda Ebru ve
Nuri Bilge Ceylan'�n yan� s�ra Ercan
Kesal'�n da imzas� var. 
Bu sene Cannes'da Alt�n Palmiye için
yar��an film, Nuri Bilge Ceylan'a Uzak
ve Üç Maymun zaferlerinden sonra
Cannes'da Büyük Jüri Ödülü'nü de
kazand�rd�.

● KORKU GECES�
■ Yönetmen: Craig Gillespie
■ Oyuncular: Anton Yelchin, Colin

Farrell, Toni Collette
Lise son s�n�fta okuyan Charlie
Brewster (Anton Yelchin) okulda
popüler bir ö�rencidir ve herkesin
imrendi�i seksi bir k�z arkada�� vard�r.
Charlie, kendisini çok sevmesine
ra�men en yak�n arkada�� Ed’i bile
(Christopher Mintz-Plasse)
umursamaz hale gelmi�tir. Fakat
s�radan bir insan gibi gözüken
kom�ular� Jerry (Colin Farrell) ile
tan��mas� onun için hiç iyi
olmayacakt�r.
Ba�larda harika biri imaj� çizen
Jerry'deki tuhafl��� ne annesi (Toni
Collette) ne de arkada�lar� fark eder.
Charlie gitgide garip �eylere �ahit
olukça, Jerry'nin kendi mahallelerinde
av pe�inde olan bir vampir oldu�unu
ke�feder. Ama buna kimseyi
inand�ramaz, �imdi kendi
yöntemleriune biraz da yard�m

karatarak bu vah�i vampirin icab�na
bakacakt�r... 
Chucky'nin yarat�c�s� Tom Holland'�n
yönetti�i orijinal Korku Gecesi'nin
yeniden çevrimi olan filmde vampir
Jerry rolünde Colin Farrell'�, Charley
rolünde Anton Yelchin'i seyrederken,
anne rolünde United States of Tara'da
harikalar yaratan Toni Collette yer
al�yor. Yönetmenli�ini, 'Lars and the
Real Girl' ile iyi bir i� ç�karan Craig
Gillespie'nin yapt��� film, yurt d���ndaki
ele�tirmenlerden iyi not alm��t�. 
Orijinal filmde ise korku filmlerinin
hastas� olan Charley'nin, mahalleye
yeni ta��nan kom�usunun vampir
oldu�unu ke�fetmesinden sonra
ya�ananlar� e�lenceli bir �ekilde
anlat�yordu. Holland'�n filmi vampir
kültüne absürd, komik ö�elerle
süslenmi� ters bir bak�� at�yordu...

● ARKADA�TAN ÖTE
■ Yönetmen: Will Gluck
■ Oyuncular: Justin Timberlake,

Mila Kunis, Patricia Clarkson
New York’ta ya�ayan Jamie (Mila
Kunis) bir �irketin oldukça becerili
insan kaynaklar� sorumlusudur. Dylan
(Justin Timberlake) ise Los Angeles’ta
çal��an bir sanat yönetmenidir. Jamie
yeteneklerini kullan�p Dylan'� New
York'a yerle�meye ikna edince, yollar�
da kesi�ir. 
A�ktan ve ciddi ili�kilerden can�
yanm�� olan Dylan ve Jamie,
tan��t�ktan sonra ba�lanman�n

olmad��� sadece e�lencenin ve
sorgusuz seksin a��r bast��� bir
'arkada�l�k' kurarlar. 
Birbirini hem arkada� olarak görmek
ama duygular� katmadan seks
yapmak mümkün müdür? 
�li�kilerin Hollywood romantik
komedilerindeki gibi mutlu sonla
bitmedi�ine inanan bu iki insan,
birbirlerini tan�d�kça etliye sütlüye
bula�amayan bu modern ili�ki tarz�n�
ne kadar sürdürebileceklerdir? 
Filmin yönetmenli�ini ve yap�mc�l���n�
Will Gluck üstlenirken, senaryoda
yönetmenin yan� s�ra Keith Merryman
ve David A. Newman'�n da imzas� var.
Filmin kadrosunda ba� rollerde
müzikten sinemaya demir atan Justin
Timberlake ve Siyah Ku�u'daki
performans�yla göz dolduran Mila
Kunis'in yan� s�ra, Jenna Elfman,

Bryan Greenberg, Richard Jenkinsgi
ve Easy A filminden tan�d���m�z
Patricia Clarkson gibi isimler yer al�yor
● K�LLER EL�TE

■ Yönetmen: Gary McKendry
■ Oyuncular: Jason Statham,

Clive Owen, Robert De Niro
�ngiliz Gizli Servisi'nin e�itimli ve

emekli üyelerinden biri, kendisini
yeti�tiren ki�i zor durumda kal�nca bu
tehlikeli hayata geri dönmek zorunda
kal�r. Fakat dostunu kurtarmak için
giri�ece�i bu macerada, kar��s�nda en
az kendisi kadar yetenekli bir di�er
ajan bulunmaktad�r. 

Dostunu kurtarmak, sand��� kadar
kolay olmayacakt�r.
Aksiyon filmlerinin karizmatik
oyuncusu Jason Statham ve y�llar�n
eskitemedi�i oyuncu Robert De Niro,
The Killer Elite filminde biraraya
geliyorlar.
● MUC�ZEY� KADINLAR YARATIR

■ Yönetmen: Douglas McGrath
■ Oyuncular: Sarah Jessica

Parker, Pierce Brosnan, Greg Kinnear
Kate Reddy kariyerinin zirvesinde, 9
farkl� ülkenin i�lerini yürüten bir finans
uzman�d�r. Evli ve iki çocuk annesi
olan Kate evin geçimini, çocuklar�n�n
bak�m�n� üstlenmi�tir. Fakat geceleri
uyuyamad���n�, sürekli evde ve i�te
yapmas� gerekenleri kafas�nda
kurdu�unu fark edince, kendisine çok

yüklendi�ini, ne kadar ko�u�tursa dahi
güzel �eyleri ya�amak için geç
kald���n� anlar. 
Günümüz dünyas�nda çal��an modern
annelerin, ev-i�-özel hayat üçgeninde
bölünmesini mizahi bir dille ele alan
komedinin ba�rollerini Sex and the
City' nin y�ld�z�, Sarah Jessica Parker,
Greg Kinnear, Pierce Brosnan
payla��yor. 
1994 y�l�nda Bullets Over Broadway
filminin senaryosu ile Oscar'a day
gösterilen senarist, aktör ve yönetmen
Douglas McGrath'nin çekti�i yap�m,
Allison Pearson'�n ayn� adl�
roman�ndan Aline Brosh McKenna
taraf�ndan beyazperdeye uyarlanm��.
Pearson ve McKenna ayn� zamanda
filmin yap�mc�lar� aras�nda yer al�yorlar.

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

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

S �  N E  M A  L A R

HAFTANIN FİLMLERİ

Ha zır la yan: Der sim ÖZEL
dersim92@hotmail.com

Kaburgacı Mehmet usta:
Takviye gerekti�inde mutlaka
Balıkesir yöresinden alırım.”

diyor. 

De�erli okuyucular  merhaba…
Sizlerle  bu hafta Diyarbak�r

yöresinin özel lezzetlerini
�stanbullulara sunmaya  kendini
adam�� bir isime ve ad�n� verdi�i

mekan�na gidiyoruz;
KABURGACI MEHMET USTA….

1993 y�l�nda Diyarbak�r'da,
büyük ustalar�n yan�nda ç�rak

olarak mesle�e ba�layan
Mehmet usta, mesle�inin en

ince noktalar�n� beynine
kaz�yarak büyümü� ve
ustala�m��. Ankara'da

olgunla��p “Bu lezzetleri
�stanbullulara mutlaka

tatt�rmal�y�m” diyerek 2004
y�l�nda Erenköy'de, ortakl� olarak

hizmet vermeye ba�lam��
KABURGACI MEHMET USTA… Daha sonra

�imdiki yeri olan E 5 Karayolu Maltepe köprüsü
üstünde kendi yerini açm�� ve ar� kovan� gibi

çal��maya ba�lam��…
Yerlere kadar inen caml� salonlar�yla ferah bir

mekan olan KABURGACI MEHMET USTA….�ki
birbirine biti�ik salonda 200 ki�iye ayn� anda
hizmet edebilecek kapasiteye sahip..Genç ve

renkli bir sima olan Mehmet usta gülen yüzüyle
ve muhabbetiyle hemen sar�p sarmal�yor gelen
herkesi... Daima i�inin ba��nda ve A'dan Z'ye
her �eyle ilgileniyor. “Etlerimi Diyarbak�r'dan
getiriyorum. Takviye gerekti�inde mutlaka

Bal�kesir yöresinden al�r�m.” diyor. ��inin ehli
oldu�u her halinden belli öyle bir özgüven
hakim ki gözünüz kapal� güveniyorsunuz..

Aç�kças� ben hiç kaburga dolmas� yememi�tim
ve tedirgin gittim.. Önce Diyarbak�r i�i taslarda

özel küçücük
kepçeleriyle köpüklü ayran
geldi masaya. Bu ayran�
içene kadar me�er ben
hiç ayran içmemi�im

diyorum…
Bildi�imiz içli köfte

burada bamba�ka bir
görünümde ve inan�lmaz

bir lezzet…Kaburga
dolmas�n� bizzat kendisi

servis ediyor Mehmet usta.
Etlerde sinir ya� diye bir �ey yok
safi et. Kemiklerinden silkeleyerek

ay�r�yor muhte�em bir sunumla ikram
ediyor... Yan�nda reyhan ve bademli iç pilav,
ayr�ca d�� pilav olarak da et suyuyla pi�irilmi�
hafif özel salçal� bir lezzet, en yak�n zamanda

mutlaka bir daha gelmeliyim dedirtiyor…
Ustan�n ba�ka iddial� lezzetleri de var mesela
Ac�l� Diyarbak�r Güveci... Diyarbak�r'dan özel

getirtilen çömleklerde, özel baharatlarla
domates, patl�can, biber, ve ku�ba�� etle

haz�rlan�yor... Müthi�...  Bilmedi�imiz içli köfte,
bamba�ka bir tat. Sac tava, tand�r,

mumbar,patl�can dolma,nar ek�ili bostane
salatas�….Ustam�z and içmi� bu lezzetleri

herkesin tatmas� laz�m diyor. Ve bunca
lezzetten sonra tatl� olarak künefe a��r kaçar

diye Mehmet ustan�n özel formüllü dondurmal�
�rmik tatl�s�yla ziyafet son buluyor… 

Evet duvardaki resimlere bak�yorum…Ünlü
gazeteciler, siyaset dünyas�ndan isimler, kö�e

yazarlar�, ünlü gurmeler,
yazarlar …Mehmet

ustan�n lezzetlerini bir
ben mi bilmiyordum

diye hay�fland�m
do�rusu…Otopark

sorunu olmayan mekan
paket servisi de

veriyor..Ben en yak�n
zamanda buraya tekrar

gelece�imden çok emin
olarak  “Bu tatlar�

denememek büyük kay�p “
diyorum. Benden söylemesi…

Adres: E-5 kenarı  Yetmi�evler Köprüsü
Feyzullah cad.No. 125 MALTEPE
Tel. 0216 370 46 10 - 370 47 11

Esma Bayraktar

Lezzete

Yolculuk

Diyarbak�r’dan özel tatlar...

��MD� OSMAN
HAMD� ZAMANI

Kadıköy’ün ilk
�ehremini Osman
Hamdi Bey’in
tablolarından olu�an
sergi, 15 Ekim’de
Suna ve �nan Kıraç
Vakfı Pera Müzesi’nde
açılıyor. 
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�s tan bul Bü yük �e hir Be le di ye Mec li si
(�BB), 2005 y� l�n da ca mi ya p�l ma s� ama -
c�y la di ni te sis ilan edi len Göz te pe 60. Y�l

Par k�’n�n “Park ve din len me ala n�” ola rak kal -
ma s� na ka rar ver di.

�mar ve Ba y�n d�r l�k Ko mis yo nu ta ra f�n dan
ha z�r la nan ve �BB Mec li si’nin Ey lül ay� top -
lan t� s�n da de �er len di ri len ra por, HAS Par ti li
Ah met Sa d� ko� lu’nun ret oyu na kar ��n AKP
ve CHP gru bu nun oy la r�y la ka bul edil di.

■ OLAY LAR NA SIL BA� LA MI� TI?
Bü yük pro tes to la ra ne den olan Göz te pe

Par k�’n�n ye�il alandan ç�kar�l�p dini tesis alan�
olarak de�i�tirilmesi karar�, Eylül 2005’te
al�nd�. �BB Mec li si 15 Ey lül’de ki otu ru mun da,
1/5 bin öl çek li Ka d� köy Mer kez �l çe Na z�m
�mar Pla n�’nda ye �il alan ola rak ay r� lan 30 dö -
nüm lük Göz te pe Par k�’n�n 2.5 dö nü mü nün
iba det ha ne ola rak ay r�l ma s� na ili� kin 185
No’lu ra po ru oy lan d�. �mar ve Ba y�n d�r l�k Ko -
mis yo nu’nun oy bir li �iy le sun du �u ra por da ‘ta -
lep üze ri ne ha len Bü yük �e hir Be le di ye si Park
ve Bah çe ler Mü dür lü �ü’nce fi dan l�k ola rak
kul la n� lan ala n�n kü çük bir k�s m� na, Ba� dat
Cad de si üze rin de ki Ga lip pa �a Ca mi si’nin ya -
rat t� �� tra fik yo �un lu �u nu azalt mak ama c�y la
böl ge nü fu su nun ih ti ya c� olan di ni te sis ala n� -
n�n ya p�l ma s� n�n ve ye �il do ku ya za rar ver me -
ye cek �e kil de par k�n 2.5 dö nüm lük bö lü mü nün
kul la n�l ma s� n�n uy gun ola ca ��’ be lir til di. Ra -
por, Bü yük �e hir Be le di ye Mec li si’nde CHP
gru bu nun ret oy la r� na ra� men AKP’nin oy lar -
la ka bul edil di. 
■ “YE ��L ALA NI BE TON YAP MA YIN”

�BB’nin par ka ca mi yap ma ka ra r� tep ki le re
ne den ol du, ey lem ler ya p�l d�, im za kam pan ya -
s� ba� la t�l d�. Zi ra Göz te pe Par k�, Ka d� köy’ün
en önem li ye �il alan la r�n dan bi ri...9 ki lo met re -
lik Ba� dat Cad de si’nin tek bü yük ye �il ala n� ve
çev re nin ok si jen kay na ��  olan alan, ba� ta Ka -
d� köy ol mak üze re Ana do lu ya ka s�n da ki �s tan -
bul lu la r�n ne fes ala bil di �i, spor yap t� ��, ço cuk -
la r�n oyun oy na d� �� önem li bir park... Ayn�
zamanda da dapremde toplanma alan�... Ca mi
ya p� m� na kar �� ç� kan ma hal le sa kin le ri, “Biz
ca mi ya p�l ma s� na kar �� de �i liz. Var olan ye �il

alan la r�n ko run ma s� ge rek ti �i ni dü �ü nü yo ruz.
Ba� dat Cad de si’nin ya rat t� �� tra fik kir li li �i ne
ne fes al d� ran Göz te pe Par k� ol du �u gi bi ko run -
ma l�. Cami yap�lacaksa ba�ka yere yap�lmal�.
Ka d� köy’de ki ye �il alan lar mak sat l� ola rak kal -
d� r� l� yor. Bu ra da ca mi ye de ih ti yaç yok” di ye
tep ki le ri ni di le ge tir di. Bu gi ri �im Mi mar lar
Oda s�, �e hir Plan c� la r� Oda s�  ve Ka d� köy Kent
Kon se yi ba� ta ol mak üze re mes lek oda la r� ve
stk’la r�n ve mil let ve kil le ri nin de tep ki si ni çek -

ti. Ya p� lan aç�k la ma lar da,  bu ka ra r� n�n CHP’li
Ka d� köy’ü ce za lan d�r mak an la m� na gel di �i
vur gu lan d�. 

■ OLAY LI PRO TES TO
Ara l�k 2005’te ise Göz te pe Par k�’na ca mi

ya p� m� yö nün de ki ka rar,  100’ün üze rin de si vil
top lum ku ru lu �u, mes lek oda s� ve va tan da� la -
r�n ka t� l� m�y la olu� tu ru lan  “Du yar l� Kent li ler
Ha re ke ti” ta ra f�n dan pro tes to edil di. Çev re ci -
ler, slo gan ve pan kart lar la ka ra r� ele� tir di. An -

cak bu s� ra da Ana do lu’da Va kit ga ze te si mu -
ha bi ri nin, “Öz gür lük Par k�’na ti yat ro sa lo nu
in �a s� ba� la ma s� na ne den tep ki gös ter mi yor su -
nuz?” de me si ger gin li �e ne den ol du.
■ BA� KAN ÖZ TÜRK DA VA AÇMI�TI

Kamuoyunda uzun süre tart���lan konuyla
ilgili Ka d� köy Be le di ye Ba� ka n� Se la mi Öz -
türk, �unlar� söylemi�ti: “So run ca mi ye kar ��
ç�k mak de �il. Bu ala na kü tüp ha ne, has ta ne de
ya p� la maz çün kü bu ra s� bir ye �il alan. Ka d� -
köy’ü nâ z�m imar plan la r� 3 ay ön ce ay n� be le -
di ye mec li sin den geç ti. Bu sü reç te ku rum la r�n
gö rü �ü al� n�r.  Bu ra da ca mi ye ih ti yaç var sa, 15
y�l d�r Ka d� köy Be le di ye si’nde yö ne ti ci ola rak
ön ce be nim bil mem ge re kir di, ama kim se ba na
sor ma d�” de di. Bu ka ra r�n na s�l al d� �� n� ara� t� -
ran Ka d� köy Be le di ye si yet ki li le ri, Göz te pe li
bir va tan da ��n par ka ca mi ya p�l ma s� için top la -
d� �� im za la r� �BB �e hir Plan la ma Mü dür lü -
�ü’ne ilet ti �i, mü dür lü �ün bu ta le bi Mec lis’in
ona y� na sun du �u nu tes pit et ti. Ekim 2005’te
ise Se la mi Öz türk, Göz te pe Par k�’na ca mi ya -
p�l ma s� na ola nak sa� la yan plan de �i �ik li �i ne
ili� kin ka ra r�n ip ta li ve yü rüt me si nin dur du rul -
ma s� ama c�y la ki �i sel ola rak �s tan bul �da re
Mah ke me si’ne ba� vur du. Öz türk, di lek çe sin -
de, “Ka d� köy �l çe si’nin ih ti yaç la r� n�n ne ler ol -
du �u nu en iyi bi le bi le cek yö ne ti ci ler den bi ri -
yim. Bu gü ne ka dar �ah s� ma ve yö ne ti ci li �i ni
yap t� ��m Ka d� köy Be le di ye si’ne ne va tan da� -
lar dan ne de müf tü lük ten ya da Di ya net’ten ya -
z� l� ya da söz lü ola rak ih ti yaç ba� vu ru su ol ma -
m�� t�r. Bu böl ge nin böy le bir ala na ih ti ya c�
yok tur. Ye ni di ni te sis ala n� ya p�l mak is te nen
bu böl ge de ki ye rin 1 ki lo met re lik ça p� içe ri sin -
de 3 adet ca mi ve 1 adet mes cit bu lun mak ta -
d�r” de di. Öz türk’ün ar d�n dan bir çok va tan da�
da ko nuy la il gi li da va açm��t�.  

■ KA RAR 2007’DE �P TAL ED�L D�
Göz te pe Par k�’na ca mi yap t�r ma ka ra r�,

Mart 2007’de, �s tan bul 5. �da re Mah ke me -
si’nin ver di �i ka rar la ip tal edil di. Bu ra da Ka d� -
köy lü bir ec za c� ka d� n�n aç t� �� da va da, mah ke -
me ip tal ka ra r� ola rak, Göz te pe Par k�’na yü rü -
me me sa fe si için de üç ta ne ca mi bu lun du �u
be lir til di.

De�erli Tüketiciler,
BDDK (Bankac�l�k Düzenleme

ve Denetleme Kurumu)
taraf�ndan Banka Kartlar� ve

Kredi Kartlar� ile ilgili
yönetmelikte de�i�iklik

yap�larak kredi kartlar� asgari
tutar ödeme oranlar� art�r�lm��,
ayr�ca “bir takvim y�l� içinde en
fazla 3 defa dönem borcunun
yüzde ellisine kadar ödeme

yap�lan kredi kartlar�n�n
limitlerinin dönem borcunun

tamam�n�n ödenmesine kadar
art�r�lamayaca��n� ve bu kredi

kartlar�n�n nakit çekimine
kapat�laca��” belirtilmi�tir. Söz
konusu de�i�iklik 17.09.2011

tarihinde uygulanmaya ba�layacak
olup, bu da milyonlarca kredi kart�

kullan�c�s�n�n ma�dur edilmesi anlam�na
gelmektedir.

Bankalar; Bankalar Kanunu’nu ve 5464
say�l� Banka Kartlar� ve Kredi Kartlar�

Yasas�’n� hiçe sayarak i�lem yapmakta,
kredi kart� limitlerini keyiflerince

ayarlamaktad�rlar. Bankalar Kanunu
gere�i bankalar kredi verirken

�ST�HBARAT yapmak ve buna göre
kredi vermek zorunda olup, Kredi Kart�
verirken de ayn� görevlerini yapmak,

kart limitlerini kart talep edenin gelirine
göre ayarlamakla yükümlüdürler. Ancak

uygulamada bankalar istihbarat
yapmadan ve yasada kredi kart�

limitinin kart talep edenin gelirinin en
fazla 2 ya da 4 kat� olabilece�i

belirtilmesine kar��n yasan�n emredici
hükmünü nazara almadan tüketicilere
ödeme güçlerinin kat be kat üzerinde

limitler vermektedirler. BDDK Bankalar�
denetleme görevini yeterince

yapmamakta, bu konudaki
uyar�lar�m�za ve

�ikâyetlerimize de kula��n�
t�kamaktad�r.

Tüketiciler bankalar�n son
derece cazip sat��
yöntemlerine kar��

kendilerini koruyamad�klar�
gibi, TC. Anayasas�n�n 172.

Maddesinde “Devlet
tüketicileri koruyucu

tedbirleri al�r” denilmesine
kar��n Devlette  bu konuda

üzerine dü�en görevi
yerine getirmemektedir.

Tüketiciler Bankalara kar��
korunmas�z, savunmas�z

ve teslim olmu�
vaziyettedirler. Gelir düzeyinin dü�ük,

ekonomik zorluklar�n hat safhada
oldu�u ülkemizde tüketicilerden kredi
kart� kullanmamalar�n� istemek çok ta

do�ru bir söylem olmamaktad�r.
Cebinde s�cak para bulunmayan

tüketici ister istemez karta yönelmekte,
sat�c�lar�n ve bankalar�n reklamlar�, cazip

sat�� �artlar� ve özellikle de taksitli
kampanyalar� nedeniyle de gelirinin kat
be kat üzerinde harcama yapmaktad�r.
Kapitalizmin amac� halk� borçland�rmak,

günlük dertleri içinde bo�ulur hale
getirerek sorgulamayan, ara�t�rmayan

ve  merak dahi etmeyen bireyler
yaratmakt�r. Ülkemizde yap�lmak

istenilen tam da budur. 
Bankalar� denetlemek üzere kurulmu�

BDDK, devaml� olarak bankalar�

memnun, tüketicileri ma�dur edecek
tedbirler almaktad�r. Yap�lan son
yönetmelik de�i�ikli�i ile de zaten
ödeme güçlü�ü çeken milyonlarca

tüketici daha da zor duruma dü�ecek
ve geçmi�te ya�an�lan kredi kartlar�

facialar�na yenileri eklenecektir.
Ayn� sorunlar� tekrar ya�amamak için;

Devlet ve Hükümet vergi aff� vb. isimler
alt�nda ç�kard��� aflar gibi kredi kart�

borçlar� için de bir af ç�karmal�, faizsiz
veya çok dü�ük faizli krediler vererek

tüketicilerin borçlar�n� ödemelerine
imkân sa�lamal�d�r. K�sa vadede
Hükümetin böyle bir yakla��m� ve

dü�üncesi olmad���n� gözledi�imizden,
tüketicilerimize gerekirse dü�ük faizli

tüketici kredileri alarak, ya da aile veya
çevreye borçlanarak derhal kredi kart�
borçlar�n� ödemelerini ve mümkünse

bundan sonra kredi kart�
kullanmamalar�n� sal�k veriyoruz. 

De�erli tüketiciler, Derne�imiz yasalar
çerçevesinde sizlerin korunman�z,

haklar�n�z� ö�renmeniz ve
kullanabilmeniz için 1990 y�l�ndan bu

yana mücadele etmektedir. Bu
mücadelede sizleri de yan�m�zda

görmek istiyor, tüketim ç�lg�nl���na son
vermek, tüketici haklar�n�n

suiistimallerine dur demek ve
haks�zl�klara kar�� hep birlikte elele

mücadele etmek üzere derne�imize üye
olman�z� bekliyoruz.

TÜKODER
(Tüketiciyi Koruma Derne�i )

Genel Merkez Yönetim Kurulu

10 23 - 29 EYLÜL 2011 HA BER

stik lal Cad de si’nde Ga la ta sa ray’dan
Tü nel’e do� ru yü rür ken so lu nuz da ka -
lan, 1900’le rin ba ��n da M� s�r l� Ab bas
Ha lim Pa �a ta ra f�n dan k�� l�k ev ola rak

yap t� r� lan ‘M� s�r Apart ma n�’, bir iki se ne dir Be -
yo� lu’nun par la yan sa nat mer ke zi. Ben de
ge çen ler de bir ser gi aç� l� �� için bu i� lek sa nat
me kâ n� na u� ra d�m. O gün �ans ese ri, ne re -
dey se her kat ta ay r� bir aç� l� �a denk gel dim.
17 Ey lül’de ba� la yan �s tan bul Bi ena li’nin co� -
ku su bü tün �s tan bul’un sa nat ha ya t� n� dal ga -
lan d�r m�� ol ma l�…

Aç� l� �� na git ti �im ser gi, Ga le ri Zil ber man’da
ser gi le nen, Fin lan di ya’da ya �a yan Irak l� Adel
Abi din’in ‘Ping-Pong’ isim li vi de o i�in den iba ret -
ti. Ser gi ala n� n�n ta ma m� bu ese re tah sis edil -
mi� ti. Bir kez da ha an la d�m ki, ben bu ‘vi de o sa -
na t�’ de nen �e yi, bir tür lü ka fam da di �er sa nat
dal la r� ara s� na otur ta m� yo rum. Bu ara da ‘Ping-
Pong’, gör dü �üm en iyi ‘vi de o sa na t�’ i� le rin den
bi riy di, an lat t� �� �ey de ga yet aç�k t�. “H�z l� ve sal -
d�r gan vu ru� lar la, ag re sif bir oyun ç� ka ran iki
kuv vet li oyun cu nun ma sa te ni si ma ç�n dan bir
ke sit su nul mak ta d�r. Ha kem için bi le ol duk ça
he ye can l� bir maç t�r. An cak genç ve gü zel bir
ka d�n a� ro lü nü üst len mi� tir. Her vu ru� ka d� n�n
vü cu dun da bir be re ola rak be li rir, yi ne de o fi zik -
sel ac� ya kat la n�p, ses siz ce ac� çek me ye de vam
et mek te dir.” Bu i�i cin si yet çi ide olo ji ler, je opo li -
tik ko nu lar ya da bi yo po li ti ka yö nün den ba ka rak
her kes fark l� bi çim de an lam lan d� ra bi lir. 

Yal n�z; ma dem ki ‘vi de o sa na t�’ ma mül le ri
gü zel sa nat lar ka te go ri sin de re sim, hey kel, bas -
k� gi bi eser ler le bir lik te ser gi le ni yor, k� yas la ma y�
da plas tik sa nat ürün le ri ile ya pa ca ��m. Ca hil li -
�i mi ba ��� la y�n ama bu eser ler na s�l al� n�p sa t� -
la cak? Alan evin de na s�l te� hir ede cek, sa bah
ak �am du var da pro jek si yon mu oy na ya cak? Di -
ye lim ki oy na ya cak, ya p� s�n dan do la y� ‘�ok edi -
ci’ ol ma s� ge re ken bu gö rün tü le ri sü rek li du va r� -
n�z da gör mek is te ye cek mi? Mü ze ler de ‘vi de o
sa na t�’ ürün le ri ne den mü ze nin sü rek li gös te rim -
de olan par ça la r� ara s�n da ol mu yor lar da, sa de -
ce sü re li ser gi ler de yer al� yor lar? Ori ji nal le riy le
kop ya la r� n�n bir bi rin den ne far k� ola cak? Bu son
so ru as len ‘vi de o’nun tek nik ola rak için den do� -
du �u si ne ma için de ge çer li ta bi i. Ben si ne ma
sa nat m� d�r de �il mi dir tar t�� ma s� na hiç gir me ye -
ce �im ama ‘7. sa nat’ s� fa t�y la bi le za ten di �er al -
t� sa nat tan bir par ça ay r�l d� �� n� da söy le mek la -
z�m. 

Be ni bu ser gi ye gö tü ren, yi ne Irak l� bir ar ka -
da ��m va s� ta s�y la, Adel Abi din’le aya küs tü bir -
kaç da ki ka ko nu� ma f�r sa t� n� bul dum. Vi de o sa -
na t� na çok ya k�n ol ma d� �� m� ama al t�n da bir fel -
se fe ol du �u nun mu hak kak ol du �u ona da söy -
le dim. O da “ben za ten fi lo zo fum” di ye kar �� l�k
ver di. Bu söy le mi �a ��r t� c� de �il, ay r� ca fel se fe ci
ola rak ka bul edi len bir çok sa nat ç� da var. An cak
Ca mus’nun da, Sar tre’�n da, Ba ta il le’in de ‘ya -
zar’ ol du �u nu, fel se fe nin de duy gu de �il ‘dü -
�ün ce’ bi li mi ol du �u nu ha t�r la mak la z�m.

Bu tar t�� ma, her ne ka dar sa nat çev re le rin -
de ta ma men ka bul gör mü� ol sa da, 20. yüz -
y� l�n bas k�n sa nat tü rü olan “ens ta las yon sa -
nat m� d�r?” yö nün de de ge ni� le ti le bi lir. Ho�
za ten vi de o, ses, per for mans, bil gi sa yar ve
in ter net mec ra la r� da ens ta las yon/yer le� tir me
sa na t� n�n 20. yüz y�l bo yun ca kat et ti �i yol da
son du rak lar de �il mi?

Bi zi rüz gâ r�n da aç� lan ser gi ler den bi riy le
bu ra la ra ka dar ge ti ren �KSV’nin dü zen le di �i
12. Ulus la ra ra s� �s tan bul Bi ena li, 17 Ey lül Cu -
mar te si gü nün den bu ya na Top ha ne’de 3 ve
5 nu ma ra l� an tre po lar da sa nat se ver ler le bu lu -
�u yor. Bu sa nat plat for mu 13 Ka s�m’a ka dar
iz le yi ci le ri ni bek li yor ola cak.

As l ı  AY HAN

İ

‘ViDEO’NUN
SANATI

OLUR MU?

ENGELL� DANI�MA VE
DAYANI�MA MERKEZ�

Devam Eden Projeler ve E�itimler
“Görme Engelli Sesli Kütüphanesi”
Gönüllü okuyucular; �ki adet özel ses

izolasyonlu okuma kabininde kütüphanede
yer alacak olan kitapları

seslendirmektedirler. Okunan kitaplar mp3
sesli formatında,  kütüphanenin internet

sitesine yüklenmektedir. 
Görme engelliler;

Kadıköy Belediyesinin web portalında
bulunan Görme Engelliler Sesli

Kütüphanesi sitesine üye olup kitaplara
ula�abilecekleri gibi arzu edilirse cd

formatında hazırlanan kitapları Engelli
Danı�ma ve Dayanı�ma Merkezi Uygulama

Biriminden de temin edebilmektedirler.
“Dinleme Atölyesi”

Atölye kapsamında her hafta farklı bir konu

ele alınıp, konuyla ilgili edebi metinler
görme engellilere canlı olarak

seslendirilecektir.  Metin üzerine
gerçekle�tirilen tartı�malar ile görme

engellilerin kendileri üzerine dü�ünmeleri
ve deneyimlerini payla�maları yoluyla

sosyalle�meleri amaçlanmaktadır. Aynı
zamanda kütüphanemizdeki sesli kitap ve
di�er teknolojik donanımları tanımaları ve
kullanmaları sa�lanacaktır. Detaylı bilgi ve
kayıt için kütüphanemize 0216 348 42 54

ve 0216 347 46 89 numaralı telefonları
arayarak ba�vurmanızı bekliyoruz.

“Yazarların Kendi Eserlerini
Seslendirme Projesi”

Yazarı tarafından seslendirilen bir kitabın
daha etkileyici olaca�ı dü�üncesinden yola
çıkarak bu projeyi ba�lattık. Öncelikle bir
görme engelli için nasıl okuma de�il de
dinleme varsa, bir yazar için de yazma

de�il de söyleme olur. Böylece yazar,
yazdı�ı vasıtasıyla okuyucuyla kurdu�u

ba�ı, söyledi�i vasıtasıyla dinleyiciyle kurar.
Yazarımızın kütüphanemizdeki ses

izolasyonlu kabinlere gelip seslendirmeyi
gerçekle�tirmesi gerekmektedir. Proje’ye
katılan yazarın, eserinin, yayınevinin adı

ilanlarımızda, web sitemizde, gazetemizde
yer alacak, ancak telif hakları yasasının ek

11. maddesi gere�ince, seslendirilen
eserlere görme engelliler dı�ındakilerin

eri�imi mümkün olmayacak.
Detaylı bilgi için 0216 348 42 54 ve 0216

347 46 89 numaralı telefonları
arayabilirsiniz.

“Bilgisayar E�itimi”
Ekim ayı itibariyle engellilere yönelik

bilgisayar kursu açılacaktır. Kursa katılmak
isteyenlerin kayıt yaptırması gerekmektedir.
Kayıt için lütfen 0216 348 42 54 ve 0216

347 46 89 numaralı telefonlardan bize
ula�ınız.

B�ZE ULA�IN
Engelsiz �� ve �stihdam Merkezi

E�itim Mah. Kasap �smail Sok. Sadıko�lu
Plaza 5 No:49 Kadıköy - �stanbul /Turkey

Tel: 0 216 338 24 14
Fax: 0 216 338 88 84

EN GEL S�Z BU LU� MA NOK TA SI

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

TUROB üyeleri Kad�köy’de bulu�tu
Tu ris tik Otel ci ler, �� let me ci ler ve Ya t� -

r�m c� lar Bir li �i’nin (TU ROB) Ey lül
ay� ge le nek sel ö� le ye me �i, 19 Ey lül

ta ri hin de, Do ub let re e by Hil ton �s tan bul
Mo da Otel’de ger çek le� ti. 

�s tan bul �l Kül tür ve Tu rizm Mü dü rü
Prof. Dr. Ah met Em re Bil gi li, Ka d� köy Kay -
ma ka m� Ha san Ka ra han, Ka d� köy Em ni yet
Mü dü rü Ha kan Boy dak, �s tan bul Bü yük �e -
hir Be le di ye si Tu rizm Atöl ye si Ko or di na tö -

rü Tü lin Er söz’ün de ara la r�n da bu lun du �u
ka mu ve ye rel yö ne tim ler den yet ki li ler, TU -
ROB üye le ri ve sek tör tem sil ci le ri ka t�l d�. 

■  AF R� KA’YA  YAR DIM ÇA� RI SI
TU ROB Ba� ka n� Ti mur Ba y�n d�r, tu -

rizm de ba �a r� l� bir y�l ge çir dik le ri ni be lir te -
rek, “�s tan bul ve ül ke miz tu riz min de, yo �un
gün ler ya �� yo ruz. 

�s tan bul’da ilk 8 ay da or ta la ma %15’lik
bir ar t��, ül ke miz ge ne lin de ilk 7 ay da or ta -
la ma %11’lik bir ar t�� söz ko nu su dur. Bu ra -
kam lar da, bu y� l�n so nun da, 30 mil yon tu rist
sa y� s� n� ge çe ce �i mi zi gös te ri yor. Ya ban c�
mes lek ta� la r� m�z, ‘dün ya tu riz mi kü çü lür -
ken siz na s�l bü yü yor su nuz’ di ye sor duk la -
r�n da, si zin ba �a r� l� ol du �u nuz yön le ri de in -
ce li yo ruz di yo ruz” de di.

Ba� ba kan l�k ta ra f�n dan ba� la t� lan “Do �u
Af ri ka Ül ke le ri ne Yar d�m Kam pan ya s�” ile
il gi li ça l�� ma la ra da de �i nen Ba y�n d�r, “Bu
kam pan ya da, siz de �er li üye le ri mi zin kat k� -
la r� ile TU ROB ola rak ba �a r� l� ol duk. Ha len,
ba ��� lar ka bul edi li yor. Lüt fen, yap t� �� n�z
yar d�m la r�n ba ��� mak buz la r� n�, TU ROB’a
da faks la y� n�z” di ye ko nu� tu.

�ETT gi�elerinde �stanbul Kart bulamayan
vatanda�lar gazetemizin telefonlar�n� kilitledi. �ETT’de
kartl� ula��m vatanda�a s�k�nt�l� zamanlar ya�at�yor.
�ETT otobüslerinin yan� s�ra halk otobüslerinde de

sadece akbil ve �stanbul kart ile yolculuk uygulamas�
gelince �ETT gi�elerinin önünde kuyruklar uzad�.

Kad�köy sahilinde de son günlerde �ETT gi�elerinin
önünde olu�an uzun kuyruklar objektiflerimize i�te

böyle yans�d�. Gi�elerde yeterli say�da kart
bulunmamas�ndan ve günlerinin büyük bölümünün
kart kuyru�unda bekleyerek geçti�inden yak�nan
pek çok vatanda� gazetemizi arayarak, yetkililerin

dikkatini çekmek istediler.

VATANDAŞIN
‘AKBİL’ ÇİLESİ!

Göztepe Parkı’na beklenen karar; 
PARKA CAMi YAPILMAYACAK!

Kadıköy’ün en önemli ye�il alanlarından biri olan Göztepe Parkı’na
cami yapma kararı, 2005 yılında cami giri�iminde bulunan �stanbul

Büyük�ehir Belediyesi tarafından yapılan bir düzenleme ile rafa
kaldırıldı. Büyük tepkilere neden olan cami giri�imin ardından park,

planlara “park ve dinlenme alanı” olarak i�lendi.
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●  Mus ta fa SÜR ME L�

Mar ma ra De ni zi ve Sa ray bur nu
man za ra l�, her kö �e si an� lar la
do lu Mo da’da ki evi nin bal ko -

nun da Ga ze te Ka d� köy’ü a��r la yan Ko -
ru türk’ün hem kah ve si ni iç tik hem de
tat l� soh be ti ni din le dik. Ba ba s� 6. Cum -
hur ba� ka n� m�z Fah ri Ko ru türk ile il gi li
an� la r�n dan da bah se den de ne yim li dip -
lo ma t� m�z geç mi �e do� ru bi zi uzun bir
yol cu lu �a ç� kar d�. Ba �a r�y la do lu ka ri -
ye ri ni ken di si hak k�n da ya z� lan lar dan
s�k ça oku mu� tum ama iti raf et me li yim
ki, k� sa bir rö por taj sü re sin ce biz zat
ken di sin den din le mek ise bam ba� ka bir
duy guy du. 

● Tür ki ye’ye dam ga vur mu� bir
par ti de hal k� tem sil et mek gi bi

önem li bir so rum lu lu �u al mak na -
s�l bir duy gu?

40 y�l ka dar d�� i� le rin de ça l�� t�k -
tan son ra ve bir çok i� yo �un lu �u
olan gö rev ler de bu lun duk tan son ra
emek li ol dum. Emek li ol duk tan son -
ra za ma n� m� bi raz da ha oku ya rak,
ya za rak, top lan t� la ra ka t� la rak ge çi ri -
yor dum ve ye ni bir ha ya ta ba� la m�� -
t�m. Bi ri ki mi mi pay la� mak tan mem -
nun dum. Fa kat yurt d� ��n day ken ül -
ke ni zi fark l� gö rü yor su nuz. Mem le -
ket te ki ek sik lik le ri çok da ha ya k�n -
dan biz zat ya �aya rak gö rü yor su nuz.
D� �a r� dan bak t� �� n�z za man mem le -
ke tin, yö ne ti min de ki ak sak l�k la r� gö -
rü yor duk. Ken di me saj la r� -
m�z da o ko nu lar da ki
dü �ün ce le ri mi -
zi ya z� yor -
duk ama
ka rar
ver -

mek bi ze ait de �il di. D� �ar dan ba k�n -
ca fark l� bir ya �am var d�. Bu ra ya ge -
lip gö rün ce bu ra da bir �ey ler yap mak
ge rek ti �i ni his set tim. Yal n�z ben de -
�il yurt d� ��n da ki gö rev ler de yo �un
ça l�� ma ya pan ar ka da� lar da bu nu
his set ti ler. Bu s� ra da da CHP’de ye ni
bir ya p� lan ma ya gi dil di �i ve d�� po li -
ti ka ko nu la r�n da bi ze ih ti yaç du yul -
du �u be lir til di. Tür ki ye’ye ge lip eli -
mi ta ��n al t� na koy mak ge rek ti �i ni
dü �ün düm. Bi ri kim le ri mi pay la �a bil -
di �im da ha ra hat, da ha sa kin bir ha -
yat sü rer ken, bu i�in içi ne gir me ye
ka rar ver dim. CHP ola rak bi zim ni -
ye ti miz, ik ti da ra ge lip, gör mü� ol du -
�u muz yan l�� l�k la r� dü zelt mek, Tür -
ki ye’yi ger çek ten la y�k ol du �u ça� -
da� de �er le ri üze ri ne ku rul mu�, in -
san la r�n öz gür ol du �u, ka d�n er kek
e�it lik le ri nin ge çer li ol du �u bir ül ke
ha li ne ge tir mek için eli miz den ge le ni
ya p� yo ruz. Bu duy gu ha ki ka ten bir
so rum lu luk duy gu su. Ken di mi bü -
yük bir so rum lu lu �un al t�n da his se -
di yo rum. Bu so rum lu lu �u da ye ri ne
ge tir me ye ça l� �� yo rum.
● Uy gu la ma y� dü �ün dü �ü nüz pro -

je, vs. ça l�� ma la r� n�z var m�?
Be nim par ti ye en bü yük ka t�m

yurt d� �� ko nu sun da ve si ya set ko nu -
sun da ola cak t�r. Türk d�� po li ti ka s� -
n�n önem li dos ya la r� n�n hep sin de gö -
rev al d�m. K�b r�s da ire si ba� kan l� ��,
Bir le� mi� Mil let ler(BM) dai re tem -

sil ci li �i, ba� -
k a n

yar d�m c� l� �� yap t�m. K�b r�s ko nu su -
nun 3 aya ��n da gö rev yap t�m. Hem
Lef ko �a, hem New York, hem An ka -
ra’da gö rev al d�m. Or ta do �u ko nu -
sun da çok uzun sü re gö rev yap t�m.
So ma li’ye 4 ke re git tim, as ke ri bir lik
yok ken de git mi� tim. O za man lar da -
ha Bir le� mi� Mil let ler de yok tu ora -
da. Da ha son ra ora da BM gü cü ku -
rul du. BM gü cü nün ba �� na bir Türk
kor ge ne ra li gel di. Lüb nan, �ran, Irak
, Ku zey Irak ile il gi li ça l�� ma lar da
gö rev al d�m.  �s ra il’den Fi lis tin
ko nu sun da ak tif gö rev al -
d�m. Sov yet ler Bir li �i
za ma n�n da Mos ko -
va’da gö rev yap -
t�m. Tah ran’day -
ken eko no mik
i� bir li �i ör gü -
tü nün Tür ki -
ye tem sil ci -
�i li ni yap -
t�m. Ora -
dan Os -
lo’ya atan -
d�m. Os -
l o ’ d a n
Ber lin e
g e ç  t i m .
B e r  l i n ’ d e
va tan da� la r� -
m� z�n so run -
la r�y la il gi len -
dim. Da ha son ra
iki y�l Irak özel
tem sil ci li �i yap t�m.
Ora dan da Pa ris Bü yü -
kel çi li �i’ne geç tim. Ge rek

mer kez de ge rek d� �a r� da
Türk d�� po li ti ka s� n�n ana ek sen -

le ri olu� tu ran dos ya la r�n hep -
sin de ça l�� t�m. Bu be lir li bir

bi ri kim olu� tur du. Bu bi ri -
ki mi min CHP d�� po li ti ka -
s� na kat k� s� ol ma s� na ça l� -
�� yo rum. Be nim gi bi ba� -
ka çok ar ka da �� m�z var.
Bu an lam da d�� po li ti ka
ko nu sun da CHP’nin kim -
se den bir ek si �i nin ol ma -

d� �� n� çok aç�k l�k la söy le -
ye bi li rim. D�� po li ti ka ko nu -

sun da CHP, bir çiz gi tut tur tu -
yor sa, bu çiz gi bel li bir bi ri ki -

me ve d� �i� le ri ko nu sun da cid di
bil gi ye da ya n�r. D�� po li ti ka ko nu la -
r� n�n d� ��n da bir si ya set çi ola rak ay r� -
ca ken di mem le ke ti miz de ki in san la -
r� m� z�n du rum la r� n�n da ha iyi ye dö -
nü� tü rül me si ko nu sun da ça l�� ma lar
ya p� yo rum. Tür ki ye’nin im kân la r� n�
iyi kul lan ma s� ko nu sun da ça ba gös -
te ri yo ruz. Ba� ka s� n�n po li ti ka s� n� iz -
le yip ele� tir mek ye ri ne ken di miz
pro je ya p�p, o pro je le ri uy gu la mak
ve ha ya ta ge çir mek için u� ra �� yo ruz.
CHP’nin 41 pro je si var ve bun la r�n
hep si çok cid di bi ri ki me da ya l� pro -
je ler cid di aka de mik ara� t�r ma lar
üze ri ne ya p�l m�� pro je ler. Bu pro je -
le ri önü müz de ki ya sa ma dö ne min de
ya sa tek lif le ri �ek lin de mec li se de
yan s� ta ca ��z. 

● Bo� za man bul ma so ru nu nuz 
var m�?

� n  -
san ken di -

si ne bo� za -
man ya ra ta bi li -

yor ama bo� za man la -
r� m� oku ya rak ge çi ri yo rum. Da ha
çok dün ya si ya set le riy le il gi li bir ta -
k�m aka de mik ça l�� ma la r� iz le me ye
ça l� �� yo rum. Haf ta da üç gün dü zen li
ola rak spor ya p� yo rum. 

�s tan bul ve Ka d� köy do� du �u -
muz yer, ço cuk lu �u muz dan be ri ya -
�a d� �� m�z yer. �s tan bul’a, Ka d� köy’e
�im di i�i min ge re �i ola rak ge li yo -
rum. An ka ra’da ça l�� ma la r� m� sür dü -
rü yo rum. 

An nem res sam ol du �u için sa na ta
il gim var. Bo� za man la r�m da fo to� -
raf çek me si ni de se ve rim. Her za man
ya n�m da ufak bir ma ki nem ol mu� tur.
Ra uf Denk ta� da fo to� ra fa me rak -
l�d�r ve ba na, “Me rak l�y san ya n�n da
hep ma ki ne ta ��” di ye tav si ye de bu -
lu nur.
● Ka d� köy’de ku� ku suz çok an� n�z

var d�r?
An� dan çok se çim kam pan ya s� s� -

ra s�n da gazeteci-yazar Mu zaf fer Ay -
han Ka ra ile bu ra da et ra f� gez dik.
Her ye rin de be nim es ki den ta n� d� ��m
in san lar la kar �� la� t�k. Me se la Mo -
da’n�n çok bü yük bir te si sat ç� s� Ke -
mal Bey ile gö rü� tüm, ku cak la� t�k.
�l ko kul ar ka da� la r�m la kar �� la� t�m.
Bu tür �ey ler in sa n�n çok ho �u na gi -
di yor. Ben Mo da �l ko ku lu’nda oku -
dum an nem le ba bam yurt d� ��n day d�.
Sa int Jo seph Li se si’nde oku dum.
Çok iyi bir okul du, bi zi çok zor lar d�
çok di sip lin li bir okul du. Son ra top çu

oku lun da oku dum. Ora da ki di sip lin
bi le Sa int Jo seph’i arat m� yor du. Sa -
int Jo seph’te çok di sip lin li ol du �u
için oku mak tan mem nun de �il dik.
Ama me zun ol duk tan son ra bak t�k ki
çok ya ra r� n� gör mü �üz. 
● Bal kon man za ra n�z müt hi�. Ba -

k�n ca ne ler his se di yor su nuz?
�s tan bul’da ol du �u nu zu his se di -

yor su nuz. Ba� ka yer de otur mak zo -
run da ol du �u nuz için �s tan bul da ol -
du �u nu his set mek çok gü zel bir duy -
gu. Be nim her �e yim �s tan bul’da
geç mi� �s tan bul’da do� mu �um, ya -
�a m� ��m, �s tan bul’da hu kuk fa kül te -
si ni bi tir mi �im. �s tan bul’dan ba� ka
bir �e yim yok be nim. �s tan bul’da bu -
lun mak in sa na mut lu luk ve de rin lik
his si ve ri yor. Ba bam da bu bal ko nu

çok se ver di. Me tin To ker’in ba na an -
lat t� �� na gö re ba bam, “Ben bu ra dan
bak t� ��m za man bu ge mi le rin içe ri -
sin de ken di mi köp rü üs tün de gö rü -
rüm, mer di ven den a�a �� ine rim, ma -
ki ne da ire si ne ba ka r�m, tek rar yu ka r�
ç� ka r�m. Çün kü ge mi nin na s�l i� le di -
�i ni bil di �im için �u ge mi nin �u ra dan
ge çi �i ni bu bal kon dan ya �a r�m.” de -
mi�. Be nim de ho �u ma gi di yor bu
bal kon dan bak mak. Bi zim ço cuk lu -
�u muz da Mo da hep ev ler den olu �u -
yor du. Her kes bir bi ri ni ta n�r d�. Ya -
ban c� kö ken li Tür ki ye’ye yer le� mi�
in san lar var d�. Mo da her za man çe -
kim mer ke zi ol du. O za man lar da
Mo da’n�n iki ta ne çe kim nok ta s� var -
d�. Mo da pla j� var d�. He men ar ka s�n -
da da ka d�n lar ha ma m� var d�. Biz
Mo da pla j� n� çok iyi bi lir dik. Ço cuk -
luk tan be ri yü ze rim ve yüz me ko nu -
sun da çok iyi yim. Bi zim ora da san -
da l� m�z var d�. Çok ba k�m l� iyi bir
san dal d�. Mo da is ke le si ne ge len yan -
dan çark l� va pur la r� ha t�r l� yo rum.
Mo da is ke le si nin Ke nan Kap tan di ye
çok me� hur me mu ru var d�. Be yaz el -

bi se ler gi yer di. Çok se vim li bi riy di.
Her kes say g� du yar d�. Mo da’da ki
pla j�n da i� let me ci le rin den Arap Bur -
han çok sert, dü rüst, her ke sin çok
sevdi�i bir adamd�. �s tan bul Üni ver -
si te si’ne gi der ken 8:10 va pu ruy la gi -
der ora dan Be ya z�t’a ge çer dim.  D� -
�i� le ri Ba kan l� ��’na gi re ne ka dar bü -
tün ha ya t�m Ka d� köy’de geç ti. 1973
y� l�n da Mo da’dan ay r�l d�m ama hiç -
bir za man ba �� m� ko par ma d�m. 

Ka d� köy Çar �� s�’n�n üs tü ne ba� ka
zevk li bir yer bil mi yo rum. Çar �� da
ni met lo kan ta s� var, ora s� çok gü zel
bir yer. 

● Ai le niz ve ken di niz den k� sa ca
bah se der mi si niz?

Bi zim ai le miz es ki Mo da l�. De -
dem de CHP �s tan bul mil let ve ki liy -

di. Ata türk za ma n�n da gö rev yap m�� -
t�. E�im Su zan Ha n�m ile �s viç re’de
ta n�� t�k. �l ginç bir ta n�� may d�. Prof.
Dr. Mün ci Ka pa ni’nin k� z� d�r ken di -
si. O� lum Sel çuk da ba s�n-ya y�n sek -
tö rün de ça l� �� yor. Te le viz yon cu dur.
Ben li se dey ken de dip lo mat ol ma y�
dü �ü nü yor dum. Da ha ön ce den de
de niz su ba y� ol ma y� is ti yor dum. Or -
da ba ba m�n et ki si ol mu� tur her hal de.
Çün kü Bah ri ye’nin için de bü yü düm.
Göl cük’te ki Pi ri Re is �l ko ku lu’ndan
me zu num. Ka bak ç� di ye an�l mak ho -
�u ma git me di �i için Hu kuk Fa kül te -
si ne git tim. Meh met Ali Cim coz’un
ya n�n da avu kat l�k sta j� yap t�m. Ama
dip lo mat ol ma y� ter cih et tim. Dev let
hiz me tin de bu lun ma y� özel ha yat ta
ça l�� mak tan çok ye� le dim. 

● Ka d� köy'e me saj n�z var m�?
Ka d� köy lü ler gö rü yo ruz ki mem -

le ke te çok sa hip ç� kan bir ke sim.
Çok ni te lik li in san lar. Fe ner bah -
çe’nin du ru mu nu da çok ya k�n dan
iz li yo ruz. Ka d� köy lü le rin de ken di
ta k�m la r�  olan Fenerbahçe’ye sa hip
ç�k ma la r� n� umu yo ruz. 

“Devlet hizmetinde bulunmayı istedi�im için diplomat oldum!” diyen
merhum Cumhurba�kanı Fahri Korutürk’ün o�lu, CHP �stanbul 1.

Bölge Milletvekili Osman Korutürk, Moda'daki evinin balkonundan
bakınca �stanbul’da oldu�unu hissediyor. Korutürk, “1973'te

Moda’dan ayrıldım ama hiçbir zaman ba�ımı koparmadım” diyor.

�nsan kendisine bo� zaman yaratabiliyor 
ama bo� zamanlarımı okuyarak geçiriyorum. 
Daha çok dünya siyasetleriyle ilgili bir takım
akademik çalı�maları izlemeye çalı�ıyorum.

Haftada üç gün düzenli olarak spor yapıyorum. 
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Diplomat vekil Osman Korutürk ile politikadan uzak tatlı bir sohbet…

“MODA’DAN HiÇ KOPMADIM”“MODA’DAN HiÇ KOPMADIM”“MODA’DAN HiÇ KOPMADIM”“MODA’DAN HiÇ KOPMADIM”“MODA’DAN HiÇ KOPMADIM”“MODA’DAN HiÇ KOPMADIM”

SAINT Joseph Frans�z
Lisesi mezunu olan ve
D��i�leri Bakanl���nda

çe�itli görevlerde
çal��an Osman

Korutürk, Türkiye
Cumhuriyeti'ni

temsilen 1996-1997
aras�nda Tahran

Büyükelçili�i, 1998-
2000 aras�nda Oslo

Büyükelçili�i,2000-
2003 aras�nda Berlin

Büyükelçili�i, 2003 y�l�nda
k�sa bir süre D�� Politika

Dan��ma Kurulu üyeli�i, 2003-
2005 aras�nda Irak Özel

Temsilcili�i, 2005-2009 aras�nda
Paris Büyükelçili�i yapt�. 2009

y�l�nda D��i�leri Bakanl��� merkez
örgütüne atand� ve bir süre sonra

emekli oldu. 

Emekli olduktan sonra
CHP'ye üye oldu.
2010'da Parti
Meclisi'ne seçildi.
2011 genel
seçimlerinde
Cumhuriyet Halk
Partisi'nin �stanbul
birinci bölge ikinci
s�ra milletvekili aday�

olarak TBMM'ye
girdi.Türkiye

Cumhuriyeti'nin 6.
Cumhurba�kan� Fahri S.

Korutürk ve e�i Emel
Korutürk'ün büyük o�lu olan
Osman Korutürk, Prof. Dr. Münci
Kapani'nin k�z� Suzan Korutürk
ile evlidir. Kendisi gibi diplomat
olan Hüseyin Selâh Korutürk'ün
ve psikolog Ay�e Arz�k'�n
a�abeyidir.
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Yaz ay la r� ve ta til le bir lik te vü -
cut ta olu �an gü ne� le ke le ri -
nin vü cut tan ç�k ma ya bi le ce -

�i ni ha t�r la tan uz man lar, ya n�k, çil -
len me ve le ke le ri n te da vi edil me si
ge rek ti �i ne dik kat çe ki yor lar. Gü ne�
���n la r� na kon trol süz ma ruz ka l�n d� -
��n da olu �an çil len me, le ke len me ve
ya n�k iz le ri nin te da vi edil mez se ka l� c�
ola ca �� be lir ti li yor. 

Özel lik le k� z�l saç l� ve aç�k ten li le ri, 0-6
ya� gru bu ço cuk lar, ge be lik sü re cin de ki an ne aday -
la r� n� risk gru bu ola rak de �er len di ren Es te tik �n ter -
na ti onal Sa� l�k Gru bu’ndan Es te tik ve Plas tik Cer -
rah Op. Dr. Bü lent Ci han ti mur, ay r� ca cilt kan se ri
ris ki ni de ha t�r la ta rak, “�le ri ki ya� lar da cilt kan se ri -

nin ha ber ci si olan lez yon lar
ise ço �un luk la kü çük ya� -
lar dan iti ba ren ko run ma s�z
ve a�� r� gü ne� ��� �� na ma ruz
kal ma dan kay nak lan mak ta -
d�r. Çün kü yo �un al� nan gü -
ne� ���n la r� hüc re le rin ya p� -
s� n� de �i� ti re bi li yor. Ba z� tip
ben ler de cilt kan se ri ris ki
ta �� yan lez yon la ra dö nü �e -
bil mek te dir. Gün lük ya �am -
da ABD ve Av ru pa’da ki gi -
bi �ap ka, gü ne� kre mi ve
göz lük kul lan ma al�� kan l� -
�� m�z ma ale sef çok az. Gü -
ne� le nir ken ve de ni ze gi rer -
ken bu ön lem le ri al� yo ruz.
Ve bir çok in san da çil len me,
gü ne� ya n� ��, le ke len me ler
mey da na ge li yor” de di. Op.
Dr. Ci han ti mur,  gü ne �in bu
za rar l� et ki le ri nin te da vi
edil mez se ka l� c� ola ca �� na

dik kat çe ke rek �un la r� söy le di: “En et -
ki li yön tem ler den bi ri frak si yo nel la -
zer te da vi si dir. Çün kü le ke ve çil te -
da vi sin de tüm yü ze yi soy mak ye ri ne
bu ye ni tek no lo jiy le ara da sa� lam
alan lar b� ra ka cak �e kil de ara l�k l� nok -

ta lar ha lin de te da vi i� le mi ger çek le� ti -
ril mek te dir. Böy le ce yan et ki ler mi ni -

mu ma, mik ros ko bik bo yut la ra in di ri le -
rek, en k� sa sü re li iyi le� me sa� la n�r ve has -

ta le ke le rin den kur tu lur. Te da vi son ra s�n da
has ta a�� r� gü ne� ��� ��n dan ko run du �u sü re ce so nuç
ka l� c� ol mak ta d�r. Frak si yo nel la zer i� le mi kan ser
ön ce si cilt lez yon la r� n�n yok edil me sin de, ame li yat,
ya n�k iz le ri, de ri çat lak la r� gi bi bir çok uy gu la ma
ala n�n da çok et ki li bir yön tem dir.” 

(ge çen haf ta dan de vam..)

6. M� DE BA �IR SAK S�S TE M�: Ya� lan ma ya
ba� l� ola rak mi de ve ba ��r sak sis te mi sin di rim ye te -
ne �i ni kay bet me ye ba� lar ve ba z� be sin le ri to le re
ede mez. Ya� lan ma gas tri tis (mi de il ti ha b�), co li tis
(ko lon il ti ha b�) ve cons ti pa ti on (ka b�z l�k) gi bi has ta l�k -
la r� da be ra be rin de ge ti rir. Er ken ta n�, uy gun bir di -
yet le ve te da viy le bu so run la r�n üs te sin den ge li ne bi -
lir. 

7. ZA YIF LA MI� �M MUN
(BA �I �IK LIK) S�S TEM: Ge ri -
at ric dö nem de ki ke di ve kö -
pek le rin ba �� ��k l�k sis te mi dü� -
me ye ba� lar ve bu du rum vi ral
has ta l�k lar ve kan se re kar �� vü -
cu du ko ru ma s�z ha le ge ti rir.
Bu ne den le ge ri at ric ev re de
mut lak su ret le ba �� ��k l�k sis te -
mi nin güç len me si için ge rek li
uy gu la ma lar ya p�l ma l� ve has -
ta l�k risk le rin den uzak du rul -
ma l� d�r.

8. HOR MO NAL BO ZUK -
LUK LAR: Ya� lan ma ya ba� l�
ola rak hor mon sal g� la yan bez ler özel lik le ri ni kay bet -
me ye ba� lar do la y� s�y la da hor mon den ge siz lik le ri ne
ba� l� has ta l�k lar ken di ni gös te rir. Ör ne �in tyro id yet -
mez li �i ya ni hypot yro idism ge nel de ya� l� kö pek ler de
göz le nen bir hor mo nal bo zuk luk tur. Di abe tes mel li -
tus ya ni �e ker has ta l� �� hem ke di ler de hem de kö -
pek ler de göz le nir ve in sü lin hor mo nu nun ye ter siz li -
�in den kay nak la n�r. Ya� lan ma ya ba� l� ola rak pan -
kre as için de in sü lin sal g� la yan hüc re le rin özel li �i ni yi -
tir me sin den ya da pan kre as�n tek rar la yan il ti ha b� so -
nu cu bu hüc re le rin za rar gör me sin den kay nak la na -
bi lir. Yi ne hor mon sal g� la yan bez ler de ya� lan ma ya
ba� l� ola rak ge li �en tü mör ler de be zin fonk si yon la r� n�
bo za ca ��n dan hor mo nel bo zuk luk la ra ne den olur.
Kö pek ler de Cus hing sen dro mu (böb rek üs tü be zi nin
faz la ça l�� ma s�) ve ke di ler de hi per tro idizm (gu atr) ge -
ri at ric dö nem de en s�k rast la nan hor mo nel kö ken li
ra hat s�z l�k lar d�r.

9.GÖR ME BO ZUK LUK LA RI: Ge ri at ric ev re de
ke di ve kö pek ler de en s�k göz le nen ra hat s�z l�k lar dan
bi ri de gör me ka li te si ni azal ta dan ya da ta ma men or -
ta dan kal d� ran ka ta rakt (len sin do nuk la� ma s�) du ru -
mu dur. Ka ta rakt l� kö pek ve ke di ler li te ra tür bil gi si ne
gö re ob je le ri da ma l� ya da puzz le �ek lin de gö rür ve
ka ta rakt ya ya� lan ma ya ya da ikin cil ola rak �e ker
has ta l� �� na ba� l� ola rak olu �ur. Gör me güç lü �ü çek -
tik le rin den huy la r�n da de �i �ik lik ler ola bi lir. H�z l� ve ani
ha re ke le re çok iyi al g� la ya ma d�k la r�n dan tep ki gös te -
re bi lir ler. Bu nun d� ��n da ya� lan ma ya ba� l� ola rak
gör me mer ke zi nin at ro fi si ve göz tü mör le ri gi bi gö rü -
�ü en gel le ye cek di �er has ta l�k lar da �e kil le ne bil mek -
te dir.
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H
as ta ne acil po lik li nik le ri ne ya da iç has ta l�k la r�
ve kar di yo lo ji uz man la r� na mü ra ca at eden
has ta la r�n önem li bir k�s m�n da ba� dön me si

ve hal siz lik ya k�n ma s� ön ce lik li se bep ler ara s�n da -
d�r. Ba� dön me si ya k�n ma s� ile ge len has ta lar her
ya� ta ola bi lir ler se de  ço �un luk la ile ri
ya� ta d�r lar. Bu has ta la r�n mü ra ca at la -
r� s� ra s�n da ya p� lan fi zik mu aye ne le -
rin de çok cid di anor mal lik ler tes pit
edil me ye bi lir.Kan ba s�nç la r� öl çül dü -
�ü za man(otu rur ken ya da ya tar ken
)110-120/70-80 mmHg iken has ta lar
ani den kal d� r� la rak tan si yo nu öl çül dü -
�ün de 70-80/50-60 mmHg dü ze yin -
de tes pit edi le bi lir.�� te bü yük tan si yo -
nun 20 mmHg kü çük tan si yo nun 10
mmHg dan faz la dü �ük ol ma s� po zis -
yo na ba� l� tan si yon dü �ük lü �ü ola rak
ad lan d� r� l�r. Böy le bir has ta da ba� dön me si,bay g�n -
l�k his si,çar p�n t�,hal siz lik ya k�n ma la r� da var d�r. Aya -
�a kal k�n ca ani den tan si yon dü� me si  bir bul gu dur.
Bu nun bir çok d�� ya da be den sel  se bep le ri ola bi -
lir. Böy le du rum lar da:

● Has ta dan ve ya k�n la r�n dan de tay l� bil gi al�n -
ma s�, 

● Has ta n�n fi zik mu aye ne si nin ta mam lan ma s�,  
● EKG çe kil me si,
● Ru tin kan tet kik le ri nin ya p�l ma s�
● Be yin ve si nir has ta l�k la r� n�n göz den ge çi ril me -

si ge re kir se uz ma n�n dan gö rü� al�n ma s�
● Kalp da mar has ta l�k la r� n�n göz den ge çi ril me si

ge re kir se uz ma n�n dan gö rü� al�n ma s�
● Ate� li has ta l�k la r�n ara� t� r�l ma s� ya p�l ma l� d�r.
Bü tün bu ça l�� ma lar son lan d�k tan son ra ve has -

ta da or ga nik bir has ta l�k tes pit edil me mi� se :
● Has ta n�n al mak ta ol du �u te da vi nin tes pi ti
● Ha va �art la r� n�n de �er len di ril me si(a�� r� s� cak -

lar)
S� v� al� m� n�n sor gu lan ma s� sa� l�k l� ola cak t�r.

Ani den tan si yon dü� me si ni art t� ran fak tör le ri ak�l -
da kal ma s� aç� s�n dan �u �e kil de s� ra la mak ya ra -
l� ola cak t�r:

1. Vü cu dun su suz kal ma s�,
2. Tu va let te a�� r� �k�n ma
3. A�� r� s� cak l�k lar (Kap l� ca lar,s� cak ban yo -

lar,a�� r� gü ne�,sau na ve bu har oda la r�)
4. A��r spor yap ma (A��r l�k kal d�r ma)
5. �d rar yap t�k tan son ra (özel lik le sa bah ilk id ra -

r�) 
6. Uzun sü re yat ma ve otur ma son ra s� ani den

kalk ma lar
Bü tün bu bil gi le rin ��� ��n da ge ri ye dö ne cek

olur sak; has ta n�n kul lan mak ta ol du �u tan si yon dü -
�ü rü cü ilaç la r�n pros tat has ta l� �� olup bu ne den le
kul lan d� �� ilaç la r�n ve de psi ko lo jik ne den ler le kul la -
n� lan ilaç la r�n olup ol ma d� �� tes pit edil me li dir.Bu
has ta l�k lar ne de ni ile kul la n� lan ilaç la r�n bü yük ço -

�un lu �u ani den po zis yo na ba� l� tan -
si yon dü� me si ne se bep ol mak ta lar.
Bu ilaç la r�n en ön de ge len le ri  id rar
sök tü rü cü ler,pros tat bü yü me si için
kul la n� lan ilaç lar ve tan si yon dü �ü rü -
cü ACE in hi bi tö rü ve psi ko lo jik dü -
zen siz ler için kul la n� lan ilaç lar d�r.

Tan si yon yük sek li �i de ba� a� r� s�
ile bir lik te ba� dön me si ne de se bep
ol du �u için ba z� tan si yo nu  yük sek
has ta la r� m�z tan si yon dü �ü rü cü ilaç -
la r� n� kul lan d�k la r� hal de tek rar tan si -
yo num yük sel di di ye tan si yon ta ki bi

yap ma dan tan si yon dü �ü rü cü ilaç la r� n� tek rar al -
mak ta lar. Bu se bep le de tan si yon iyi ce dü� mek te -
dir.Bu yan l�� l� �� ön le mek için has ta la r� m� z�n ba� a� -
r� s� ve ba� dön me si ol du �u za man da tan si yon kon -
trol le ri ni yap t� ra rak ilaç al ma la r� ge rek li dir.

■ PO Z�S YO NA BA� LI TAN S� YON
DÜ �ÜK LÜ �Ü TES P�T ED� LEN HAS TA LAR

NE LE RE D�K KAT ET ME L�?
Tan si yon has ta l� ��,pros tat has ta l� �� ve ya psi ko -

lo jik ne den ler le ilaç te da vi si alan has ta lar ilaç do zu -
nu he kim le ri  ile bir lik te ayar la ma l� lar.

A�� r� s� cak lar da bol s� v� tü ke til me si ge re kir
Sa bah la r� ya tak tan ani den kalk ma ma l� ya tak -

tan do� ru la rak bir müd det otur ma l� hal siz lik ve ba�
dön me si yok sa o za man ya tak tan in me li ve ya va�
yü rü me li

Sa bah la r� ya r�m lit re se rin su iç me li ve k� sa sü -
re li kül tür fi zik ha re ket le ri ya p� la bi lir.

Uzun sü re ayak ta kal ma zo run lu lu �u olur sa
kal ça ada le le ri ve bal d�r ada le le ri ara l�k l� ça l�� t� r�l ma l�

Tan si yon has ta l� �� ol ma yan la r�n tuz al� m� n� art -
t�r ma la r� tav si ye edi lir

Ge ce ya tar ken ba� al t�n da ki yas t� ��n 10 cm
yük sel til me si ge ce tan si yo nun yük sel me si ni azalt t� -
�� gi bi id ra ra ç� k� �� azalt ma s� se be bi ile vo lüm ek sil -
me si ne se bep ol ma ya ca ��n dan gün düz le ri de tan -
si yon dü� me si ön le ne bi lir.

Ani tan si yon dü� me le ri du ru mun da has ta n�n
ba �� yer de ayak la r� 20-30 de re ce yu ka r� kal d� r� la rak
yat ma s� uy gun ola cak t�r

DR.NU R� ÇA� LAR (Kar di yo lo ji Uz ma nı)
Ka dı köy Be le di ye si Dr. Ra na Be �e Sa� lık

Po lik li ni �i Fah ret tin Ke rim Gö kay Cad. Pa ti ka
Yol Sok. No: 16 Ku yu ba �ı -Ka dı köy

DUMLUPINAR Sa�l�k Poliklini�i'nde
anne adaylar� e�itim ald�.  takipte olan
gebelere 'Gebelik ve Do�um' konulu

bir seminerler verdi. 19-26 Eylül
tarihleri aras�nda Kad�n Do�um

uzman� Dr.Gül Yavuzer’in verdi�i
seminerlerde, hamileler, gebelikte

nelere dikkat etmeleri gerekti�i, sa�l�k
kontrollerini ihmal etmemelerinin

önemi ve do�um konular�nda
bilgilendirildiler. 

HAMiLELERE E�iTiM
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Op. Dr. Bü lent
Ci han ti mur

SAÇLAR d�� görünüm d���nda ki�inin sa�l�k
durumunu yans�t�r. Ayr�ca saç ve saç sitilleri

gelenek, moda, sosyal statü, ki�isel be�eniye
göre çok farkl� görünüm alabilir. Antik

M�s�rl�lar�n düz saçlar�, Avrupa’da bir dönemin
uzun lüleli, pudral� kad�n-erkek peruklar� o

ça�lar�n ayr�lmaz görüntüleridir
Bir saç teli üç ana yap�dan olu�ur. En d��ta

çat� kiremitlerine benzeyen üst üste dizili yap�
fiziksel bir giysi gibi hasardan korur. Zarar

gördü�ünde matla��r, k�r�lganla��r.  Daha içte
i�si, birbirine giren yap�lar �ekil, renk verir. Saç�

olu�turan en önemli madde keratindir. Su
içeri�i fiziksel ve kozmetik özellikler aç�s�ndan
önemlidir. Ya� bezleri saç teline ekli bir ünite
halindedir; ya� salg�layarak destek olu�turur;
eksikli�inde k�r�lganla��r, fazlal���nda ya�l�-kirli

görünüm ortaya ç�kar. Ya�, cinsiyet, stres,
beslenme, çevresel etkenler ve hormonlardan

etkilenir. Ayr�ca baz� mineraller de yap�ya
katk�da bulunur. Saçl� deride bulunan saç

tellerinin yüzde doksan� 2-5 y�l süren büyüme
faz�ndad�r. Yüzde onu ise 2-3 ay devam eden

dinlenme dönemindedir. Bu süre sonunda
kendili�inden dökülmesi ile birlikte yenisi
geli�ir. Ortalama 100- 150 000 saç teli
bulundu�u için bu fark edilmeyen bir
döngüdür. Ayda yakla��k 1 cm uzar,
ya�land�kça büyüme h�z� yava�lar.

Çok say�da deri hastal���, sistemik hastal�k
saçl� deride belirti verebilir ayr�ca sadece saçl�
deriye özgü hastal�klar vard�r. Tan� ve tedavisi
dermatoloji uzman�n�n görevidir. Bu konuda
yak�nmas� olan ki�i ayn� zamanda deri, t�rnak

ve di�er hastal�klar aç�s�ndan ayr�nt�l�
de�erlendirilmelidir. En s�k görülen sorun saç

dökülmesidir.
● SAÇ DÖKÜLMES�

Ço�unlukta normal saç döngüsü nedeniyle
günde 50-100 tel aras�nda dökülür. Uzun

süren hastal�klar, hormonlar, kullan�lan baz�
ilaçlar, uygunsuz diyet, demir eksikli�i, troid
bezinin fonksiyonel olarak fazla çal��mas�

(hipertroidi), az çal��mas� (hipotroidi), çevresel
nedenler, stres, uygunsuz bak�m dökülmesine

yol açabilir..  Hamilelik döneminde büyüme
faz�na girip canl�la�an saçlar do�um sonras�
dinlenme dönemine girer, 2-3 ay sonra anne
belirgin dökülme ya�ar. Bu dönem genellikle
1.ve 6. ayda düzelir.  Ate�li hastal�klar, cerrahi
operasyonlar� takip eden 2-3 ayl�k dönemde

ki�i �iddetli  dökülme ya�ayabilir, kendili�inden
birkaç ayda düzelir. Gut, depresyon, yüksek
tansiyon, baz� kalp hastal�klar� için kullan�lan

ilaçlar, yüksek doz A vitamini geçici saç
dökülmesi yapabilir. Kanser ilaçlar� büyüme

faz�n� ani durdurup saçlar�n büyük k�sm�n�n
dökülmesine yol açar. Tedavi sonland�r�ld�ktan
sonra düzelir. Do�um kontrol haplar� yap�sal
yatk�nl��� olan bireylerde dökülme yapabilir.

Baz� ki�ilerde ise ilaç kesildikten 2-3 ay sonra
6 ay süren dökülme geli�ebilir.

Dermatologunuzun size yöneltece�i sorular,
yap�lan muayene sonucunda istenen tetkikler,

bazen saçl� deri biyopsisi,  mikroskobik
inceleme ile nedeni saptand�ktan sonra uygun

tedavi önerileri olacakt�r.
● KALITSAL (ANDROGENETIK ) SAÇ

DÖKÜLMES�
En yayg�n saç kayb� nedenidir. Anne veya
baba taraf�ndan aktar�lan genetik yap�yla

ilgilidir.Daha çok erkeklerde olmakla birlikte
kad�nlarda da görülebilir. Androjen

hormonunun al�n ve tepe bölgesinde bulunan
saçlara olan etkisi sonucunda ergenlik ça��
civar�nda ba�lar. Tam tedavisi olmamakla

birlikte minoksidil içeren solusyonlar,
finasterid, saç mezoterapisi, PRP (Platelet
Rich Plasma)  tedavi seçenekleridir Cerrahi

olarak saç ekimi uygulanabilecek di�er
yöntemdir. Dermatologunuz seçilecek

tedavilerin hangisinin size uygun oldu�unu
veya seçeneklerin birlikte kullan�m� konusunda

size yard�mc� olacakt�r.
● Alopesi Areata (Saçkıran)

Yuvarlak madeni para �eklinde veya daha
büyük alanlar halinde düz saçs�z bölgelerin

izlendi�i bir hastal�kt�r. Nadir olarak tüm saç ve

vücut k�llar� dökülebilir. Hastal�k herhangi bir
ya�ta çocuk ve yeti�kinde görülebilir. Nedeni
bilinmiyor, genellikle bir sa�l�k sorununa e�lik
etmemekle birlikte stres, tiroid ve otoimmun

hastal�klar birlikte bulunabilir. Dermatolog
taraf�ndan de�erlendirilip saç�n geli�imini
uyaran ilaçlar, deriye enjeksiyon �eklinde
tedaviler önerebilir. Saçl� Derinin Mantar

Enfeksiyonu k�r�k saçlar�n izlendi�i pullanan,
bazen k�rm�z�, �i�-ak�nt�l� alanlar �eklindedir.
Bu bula��c� hastal�k çocuklarda s�k görülür.
Baz� deri hastal�klar� ekzema, sedef hastal���
gibi saçl� deri hastal�klar� benzer görünümde
olabilir. Dökülme d���nda deride olu�an kimi

zaman ka��nt�l� k�rm�z� plaklar olas� olabilecek
di�er hastal�klar� dü�ündürmelidir..Ay�rt etmek

için mantar testi, gerekirse biyopsi yap�l�r
sonucunda uygun tedavi önerilir. 

● SAÇ BAKIMI VE KOZMET�KLER�
Saç bak�m� zaman içinde modaya, geleneklere

göre de�i�im göstermi�tir. Antik dünyada
insanlar saç y�kamay� ruhun bekçisine yap�lan
bir sald�r� olarak dü�ünürlerdi. Heredot’a göre

Pers kral� sadece y�lda bir kez do�um
gününde, Plutarc’a göre Romal� kad�nlar Diana

gününde saç y�kard� Her ne kadar saç
y�kaman�n sa�l�k aç�ndan önemi gösterilmese

de ça�da� ya�amda vücut hijyenin bir
bölümüdür. �stenen görünümü elde etmek için
çe�itli kimyasal maddeler ve i�lemler uygulan�r.
Ancak bu i�lemler saç�n yap�s�n� etkileyebilir,

istenilmeyen, hatta kal�c� olabilen de�i�ikliklere
yol açabilir. Uygulanan kozmetik i�lemler üç
ana gruptur: Temizlemek, renk de�i�tirmek,

�ekillendirmek.
● SAÇI TEM�ZLEMEK

Saç için kullan�lan en önemli kozmetik ürün
�ampuanlard�r, sabunlar ise uygun de�ildir,

deride çökeltiler olu�turur. �ampuanlar
temizlemek d���nda ayn� zamanda �ekillenmeyi

sa�layan maddeler içerir, saç ve saçl� deri
hastal�klar�n�n tedavisinde kullan�labilir. 

Hangi �ampuan kullan�lmal�?
Kullan�lacak �ampuan saç cinsi ve derinin

özelli�ine, ya�, cinsiyete, bak�m
al��kanl�klar�na, saç ve saç derisindeki

problemlere, i�lem görüp görmedi�ine göre
seçilir. �stenen etki temizlerken iyi köpürmeli,
yumu�atmal�, parlakl�k vermeli, elektriklenme,

deride tahri� yapmamal�, toksik olmamal�.
● �AMPUANLARIN TEMEL T�PLER�:

S�radan �ampuanlar kuru saç d���nda her tür
için uygundur.

�ekillendirici, özel bak�m �ampuanlar� hacim
kazand�rmak, bak�m için baz� maddeler
eklenmi�tir. S�k kullan�m �ampuanlar�

temizleyici oran� dü�üktür, günlük kullan�l�r.
Bebek �ampuanlar� saç deri ve göze zarar

vermeyen maddelerden üretilmi�tir.
Kuru �ampuanlar temizleyici yerine ni�asta

içerir.  Kullan�ken su gerektirmez
Saç Kremleri (düzeltici �ampuanlar) hasarl�

saçlar� düzeltici maddeler içerir
1’de 2 �ampuanlar: Tek a�amada hem
temizleyici hem de krem etkisi vard�r.

Medikal �ampuanlar: Kepek uzakla�t�rmak,
baz� saçl� deri hastal�klar�n�n tedavisi için
kimyasal maddeler ve ilaçlar eklenmi�

ürünlerdir. Dermatolog önerileri do�rultusunda
saçl� deri hastal�klar�nda ( ekzema, sedef

hastal��� gibi) yard�mc� tedavi amaçl� kullan�l�r.
● �ampuanlar deri ile ilgili önemli sorun

olu�turur mu, saç dökülmesine yol açar mı?
�ampuanlar ya�� uzakla�t�rd�klar� için saç�n

uçu�mas�na, elektriklenmesine neden olabilir.
Kuru saçlar için kullan�lanlar bazen fazla

yumu�at�c� içerdi�i için zay�f, cans�z görünüme
yol açarlar. �ampuanlar do�ru biçimde

kullan�l�rsa gerçek saç dökülmesi yapmaz.
Kuruma olursa taran�rken k�r�ld��� için dökülme

olarak alg�lanabilir. �çerisindeki parfüm ve
koruyucu maddelere kar�� alerji geli�ebilir. Saç
dökülmesi tedavisinde tek ba��na önemli yarar

beklenmemelidir.
● SAÇ BOYALARI

Antik ça�da M�s�rl�lar henna ( k�na) bitkisiyle,
Romal� kad�nlar ise küllü su kullan�r, güne�e
ç�karlard�. 19.yy modern saç boyama tekni�i
geli�tirildi. Dereceli Renklendirenler 2-3 hafta
etki gösteren kur�un asetat içeren ürünlerdir

Geçici Renklendiriciler �ampuan ile
giderilebilen boyalard�r. Do�al Renklendirici

(henna (k�na) bitkisi) toz halindedir k�rm�z� renk
d���nda farkl� tonlar elde etmek için indigo,
papatya eklenir. Yar� Kal�c� Boyalar birkaç
y�kama i�leminde ç�kar�labilen özelliktedir
Kal�c� Boyalar en s�k kullan�l�r. Koyu renk

do�rudan uygulan�r, daha aç�k renk
istendi�inde oksidasyon i�lemi gerektirir. ��lem

saç teline zarar verir kuru, mat,k�r�lgan
görünüm al�r.

● Saç boyanırken risk var mı?
Kal�c� saç boyalar� ki�isel yatk�nl�k varsa ciddi

alerjik reaksiyon yapabilirler. Uygulama öncesi
test edilmeleri önerilir. Baz� ki�ilerde alerjik

reaksiyonlara ba�l� dökülme görülebilir.
Günlük bak�m s�ras�nda y�kama, f�rçalama,

kurutma i�lemlerine kar�� daha hassas
oldu�undan boyal� saç için özel ürünler

seçilmeli,  bak�m kremi ile bak�m yap�lmal�d�r.
● SAÇ �EK�LLEND�R�C�LER�

Tarama/f�rçalama, jel, sprey, köpük, perma,

s�cak tarak uygulamas� ve düzle�tiriciler bu
amaçla kullan�l�r. S�k s�cak saç ma�as�,

kurutucu kullan�m� mikrobaloncuklar, boncuk
benzeri noktasal kal�nla�malar k�r�lmalara
neden olur. Kal�c� dalgalanma (perma),

düzle�tirme i�lemleri s�ras�nda kullan�lan
kimyasal maddeler uygun yöntemle kullan�l�rsa

zarar vermez. Özellikle uzun süre bekletme,
fazla uygulama, �s�t�c�larla uygulanmas�

k�r�lmalara yol açar, yan�klar ve nadiren kal�c�
saç kayb� geli�ebilir. S�k� bir �ekilde toplama,

s�k� bantlar ve tokalar çekerek olu�an
dökülmeyi artt�rabilir. Tarama ve f�rçalama
s�ras�nda zorlay�c� i�lemler, sentetik, kö�eli,

sert k�ll� f�rçalar, saç kurutucular�n yak�n yüksek
�s�da kullan�m� normal dökülme oran�n�

artt�rabilir.
● ÖNER�LER

Kozmetik saç ürünleri do�ru biçimde
kullan�ld���nda çok nadiren dökülme yapar.
Allerjik reaksiyonlar olu�makla birlikte ciddi

reaksiyonlar nadirdir. Gerçek saç
dökülmesinden ay�r�m� dermatolog taraf�ndan
muayene tetkik ve incelemeler ile yap�lmal�d�r.

Olu�abilecek dökülmeler ve k�r�lmalar
kozmetik ürünlerin uygun olmayan, a��r�,

dikkatsiz kullan�m�na, a��r� bak�m yap�lmas�na,
�ekillendirilmeye ba�l� olabilir. Hasarl� saç için
uygun temizleyici ve bak�m kremi seçilmeli, ek

i�lemlerden olabildi�ince kaç�n�lmal�. Kal�c�
perma zay�flam�� incelmi� saç� iyi gösterir

dü�üncesiyle yap�lmamal�. F�rçalama, tarama
dikkatli yap�lmal�, yumu�ak f�rçalar kullan�lmal�,

�ekillendiriciler a��r� uygulanmamal�. S�k�
tokalar,  bantlar kullan�lmamal�. Hasarl� saç

yenisi geli�ene kadar k�sa tutulmas� uygundur.
Kesilmesi dökülmeyi azalt�p saç� gürle�tirmez

ancak hasarl� k�s�m at�ld��� için daha kolay
�ekil al�r, daha sa�l�kl� görüntü verir. Saç�n�zla

ilgili bir sorun ya�ad���n�zda gerçekten bir
sa�l�k problemine ba�l� olup olmad���, bir

hastal���n i�areti olup olmad���, bak�m amaçl�
yap�lan i�lemlerin uygun olup olmad���n�n

de�erlendirilmesi için dermatologa
ba�vurmak, sorunu çözmek ve do�ru
bilgilendirilmek aç�s�ndan gereklidir.

SAÇ YAPISI, HASTALIKLARI, BAKIMI
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DR. Yasemin KURAL
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● Eylem BA�AK �ENTÜRK

Tür ki ye’nin ilk ve en kök lü spor ku lüp le rin den
olan Mo das por 20 y�l ara dan son ra Su to pu’nda
tek rar 1. Lig’e yük sel di.

2010-2011 se zo nu Bü yük ler 2. Lig Su to pu
�am pi yo na s�’nda ilk dev re yi li der ta mam la yan
Mo das por, 12-14 A�us tos 2011 ta rih le rin de Bur -
sa’da oy na nan maç la r�n ta ma m� n� ka zan d�. Mo -
das por ge çen se ne ç�k t� �� 2. Lig’de, yük se li �i ne
ara ver me den 1. Lig’e yük sel mi� ol du. Mo das por
Su to pu Ta k� m� 1. Lig’de Ga la ta sa -
ray, �s tan bul Yüz me �h ti sas, EN KA,
Ada lar Sus por la r� Ku lü bü, Hey be li
Ada Sus por la r� Ku lü bü ve K� na l�
Ada Sus por la r� Ku lüp le ri ile bir lik te
�s tan bul’u tem sil ede cek.

5 y�l d�r Mo das por Ku lüp Ba� -
kan l� ��n da gö rev alan Esat Po lat,
“Ku lü bü mü zün ge li ri çok k� s�t l�. Bi -
zim ön ce lik li ama c� m�z bir spon sor
bul mak. Spon sor bu lur sak 1. Lig’de
or ta lar da oy na r�z. �am pi yon lu �u oy -
na ya ma y�z çün kü biz den ön ce bü yük
ku lüp ler var. Biz bu ku lüp le rin ar ka -
s�n dan ge le ce �iz. Spon sor bu la maz -
sak da mü sa ba ka la ra ka t� la ca ��z” de di. Di �er
bran� lar da da fa ali yet le re de vam et tik le ri ni vur gu -
la yan Esat Po lat, sat ranç ta k� m� n�n 3 se ne dir �s -

tan bul �am pi yo nu ol du �u nu, bu y�l Tür ki ye Y�l -
d�z lar Sat ranç �am pi yo na s� 13 ya� ta �i ar Ya ran’�n

Tür ki ye ikin ci si ol du �u nu be lirt ti.
■ 1946 YI LIN DA KU RUL DU

Mo das por Ku lü bü 1946 y� l�n da
ku rul du, a��r l�k l� ola rak su spor la r�n -
da fa ali yet gözs ter di. Y�l lar ca bas ket -
bol, hent bol, yüz me ve sus po run da
mil li ta k�m la ra en çok oyun cu ve ren
ku lüp ol du. 

Mo das por Ku lü bü, At le tizm,
Bas ket bol, Ma sa Te ni si, Sat ranç, Su -
to pu, Yel ken ve Yüz me bran� la r�n da
fa ali yet gös te ri yor. 

Mo das por’un kad ro su nun da il -
ginç ve dik kat çe ken bir hi kâ ye si de

var. Ta k� m�n An tre nö rü Ah met Su lu, su to pu na
y�l la r� n� ver mi�, ca mi an�n dua yen isim le rin den.
Ba� kan Esat Po lat ise spor ca mi as� n�n çok iyi ta -

n� d� �� �s tan bul es ki Bas ket bol ve Hent bol �l Tem -
sil ci li �i ni uzun y�l lar yü rüt mü� bir spor ada m�.
Ta k�m da ki oyun cu la r�n ya� or ta la ma s� 35-40 ci -
va r�n da ol mak la bir lik te, hep si nin or tak nok ta s�;
15 y� l� a� k�n sü rey le Tür ki ye’nin ön de ge len ku -

lüp le rin de su to pu oy na m�� ve an tre nör Ah met Su -
lu’nun es ki oyun cu la r� ol ma la r�. Oyun cu la r�n ço -
�u yüz ler ce de fa Mil li Ta k�m ma yo su nu giy mi�
ol ma la r� n�n ya n�n da, za ma n�n da ak tif ola rak yap -
t�k la r� bu spo ru �im di ço cuk la r� ya pan lar da hi var. 

2010-2011 sezonu Büyükler 2.
Lig Sutopu �ampiyonası’nda ilk

devreyi lider tamamlayan
ilçemizin köklü spor

kulüplerinden Modaspor, 20 yıl
aradan sonra Sutopu’nda tekrar

1. Lig’de mücadele etti. 

23 - 29 EYLÜL 2011   

S
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O
RHazırlayan

Mustafa SÜRMELİ

ARCHITON Dünya Offshore �ampiyonası 225
Haliç’te düzenlendi. Haftasonu düzenlenen

yarı�lara hava güzel olunca vatanda�lar da ilgi
gösterdi. Güne�li bir havada gerçekle�en yarı�lar

Haliç kıyılarındaki piknikçilerin, sahilde gezinti
yapanların ilgi oda�ıydı. Büyü�ü küçü�üyle

yüzlerce vatanda�ın Haliç sularında yüksek hızla 

seyreden birbirinden renkli tekneleri hayranlıkla
izledi�i gözlenirken, offshore yarı�ları
�stanbullulara özel bir gün ya�attı. Teknelerin
çıkardı�ı yüksek ses ise Haliç kıyılarındaki
semtlerin dingin dokusuna bir süre nokta koydu.
Yarı�ların bitimiyle birlikte tarihi semt yine eski
sessiz ve dingin ortamına kavu�tu. 

HALİÇ SULARINDA OFFSHORE HEYECANI VARDI

Kasım ayında Macaristan’ın Eger �ehrinde
düzenlenecek 20. Dünya Zekâ Oyunları

�ampiyonası’nda ve 6. Sudoku �ampiyonası’nda
ülkemizi temsil edecek olan Türk Beyin Takımı,
Dünya Zeka Oyunları Federasyonu’nun Türkiye

Temsilcisi olan Akıl Oyunları Dergisi ve Akıl
Derne�i tarafından düzenlenen yapılan seçmeler

sonucunda belirlendi. Türk Beyin Takımı’nın
yanında seçmelerde 18 ya� altı katılımcılardan

olu�an 2011 Genç Türk Beyin Takımı ve 14 ya� altı
katılımcılardan olu�an 2011 Yıldız Türk Beyin

Takımı üyeleri de belirlendi. Seçmeler, 17 Eylül
2011 tarihinde Caddebostan Kültür Merkezi/A

Salonu’nda 16.00-18:.0 saatleri arasında Kadıköy
Belediyesi, Akıl Oyunları Dergisi ve Akıl Derne�i

i�birli�i ile düzenlendi.Fe ner bah çe Spor Ku lü bü
ile Ül ker’in i� bir li �in de,
Ata �e hir’de sa t�n al� nan

ara zi üze ri ne in �a edi len dev
spor komp lek si, Ekim ay�n da
ba� la ya cak 2011 -2011 bas ket -
bol se zo nu ile hiz me te gir me ye
ha z�r la n� yor. 

Fe ner bah çe Spor Ku lü -
bü’nün res mi ya y�n or ga n�
Fe ner bah çe der gi si nin ha be -
ri ne gö re; Te si sin Pro je Mü -
dü rü Bü lent Öz kan’dan al� -
nan bil gi ler do� rul tu sun da,
yak la ��k 14 bin 000 ki �i lik
sa lo nun ta mam lan ma s� için
ge ce li gün düz lü ça l�� ma de -
vam et ti �i be lir til di. Ana bi -
na n�n ya n�n da in �a edi len ye -
ni an tren man sa ha s�n da par -
ke mon ta j� ba� la d�. Ana sa ha -
da kul la n� la cak por ta tif par -
ke le rin tes li mi ger çek le� ti. 20 Ey lül’de
ABD’den ge le cek po ta la r�n mon ta j�n dan ön ce
tüm sa lon kol tuk la r� n�n ima lat la r� n�n ya p�l d� ��
ve bay ram son ra s� sü rat li bir �e kil de mon ta ja
ba� la na ca �� ifa de edil di. 

Bü lent Öz kan ay r� ca; lo ca ima lat la r� n�n ta -
ma men bit ti �i ni, içe ri de bo ya ve in ce i� çi lik le rin
de vam et ti �i ni, d�� cep he de ça l�� ma la r�n sür dü -
�ü nü ve alt ya p� için ka nal su yu, ya� mur su yu ve
dre naj la r�n de vam et ti �i ni söy le di.

10-11 Ey lül de Göz te pe Or ta oku lu
Me zun la r� Der ne �i’nin spor ku lü bü
olan Göz te pe vo ley bol ku lü bü ta ra -

f�n dan Ka d� köy Be le di ye si’nin kat k� la r�
ile 32 ta k� m�n ka t�l d� �� Plaj Vo ley bo lu
Tur nu va s� 17 Ey lül’de ki maç lar la

tamamland�. Tur nu va da 12 ta k�m ya r� fi -
na le kal d�. Bay-Ba yan ka r� ��k ta k�m la r�n
da yer al d� �� tur nu va renk li gö rün tü le re
sah ne oldu. Ka d� köy Ka la m�� Te sis le rin -
de dü zen le nen tur nu va da haf ta so nu prog -
ra m� �öy leydi:

Akıl oyunlarında bizi
temsil edecekler

Süper Fenerbahçe Gazetesi bayilerde… Eylül
2011’de 93. Sayısını çıkaran gazete bu ay da

dopdolu. Kapak sayfasını “Fenerbahçe nerede ise
Süper Lig orasıdır” ba�lı�ıyla süsleyen gazete,

Fenerbahçelilerin dilinde pelesenk olan “Her zaman
her yerde Tam Destek, hep destek” sloganını birinci

sayfasına ta�ımı�. Ayrıca yine birinci sayfada
“1 milyon Taraftar Kart için Haydi �imdi tam
zamanı” ba�lı�ıyla taraftar Fenerbahçe Spor

Kulübü’ne destek olmaya ça�ırılmı�. Fenerbahçe
Spor Kulübü’nün içinde bulundu�u sıkıntılı günlerde

taraftarın sık sık kenetlenmeye davet edildi�i
gazetede birbirinden önemli röportajlar, kö�e

yazıları ve kulüple ilgili haberleri ilgiyle
okuyacaksınız. Gazetenin arka kapa�ını ise

Fenerbahçe Futbol takımının yeni sezon formalı
futbolcularının yer aldı�ı posteri ve fikstürü süslüyor

HAYDi
Fenerbahçeliler!..

UNO �stanbul Sailing Cup’un üçüncüsü,
17-18 Eylül tarihlerinde Marinturk �stanbul
City Port ev sahipli�inde gerçekle�tirildi.

Marmara Yelken Kulübü-UNO’nun
organize etti�i ve Marmara Denizi’nin en

kapsamlı yarı�larından biri olan UNO
�stanbul Sailing Cup’ta birinci gün Pendik-
Çınarcık rotasında mini inshore yapılırken,
ikinci gün ise Pendik önünde �amandıra

yarı�larında mücadele edildi. Yarı�a
katılacak olan tüm tekneler, bu yıl da

Marinturk �stanbul City Port’ta bulu�tu ve
aynı noktadan hareket etti. Önceki

yıllardan farklı olarak, IRC sınıfları dı�ında
Sports Boat sınıfının da UNO �stanbul

Sailing Cup 2011’de boy gösterdi. UNO
�stanbul Sailing Cup 2011 ödül töreni ise
zengin ikramlar e�li�inde 18 Eylül Pazar

günü yarı�ların hemen ardından Marinturk
�stanbul City Port’ta gerçekle�tirildi.

UNO İstanbul
Sailing Cup 2011

heyecanı

Modaspor Sutopu
Takımı 1.Lig’de
Modaspor Sutopu
Takımı 1.Lig’de
Modaspor Sutopu
Takımı 1.Lig’de
Modaspor Sutopu
Takımı 1.Lig’de
Modaspor Sutopu
Takımı 1.Lig’de
Modaspor Sutopu
Takımı 1.Lig’de

17 EYLÜL CUMARTES� OYNANAN MAÇLAR (BAYAN-BAY)
15:00 KIRAÇA - BALPARMAK (ERKEK)

16:00 BEYAZ MARTILAR - �TS MY L�FE (ERKEK)
18:00 GÖZTEPE A - GÖZTEPE VETERAN (ERKEK)

19:00 GÖZTEPE - MELTEM VE TAK.( 3. LÜK MAÇI) (BAYAN)
20:00 ALYANS SARIYER - NET VOLEYBOL DUY-YAR. �D�L F�NAL (BAYAN)

Erkeklerde; 1. K�raça Bal�k 2.Göztepe A Tk. 3.�ts My Life
Bayanlarda; 1.Net Voleybol 2.Alyans Spor Kulübü 3.Göztepe A Tk. oldu.

Ata�ehir’de Ekim’de
maç var
Ata�ehir’de Ekim’de
maç var
Ata�ehir’de Ekim’de
maç var
Ata�ehir’de Ekim’de
maç var
Ata�ehir’de Ekim’de
maç var
Ata�ehir’de Ekim’de
maç var

Haftasonu Kalam��’ta Plaj Voleybolu turnuvas�
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● Gök çe UY GUN

● Foto�raflar: Sinem TEZER

20 Ey lül Sa l� ak �a m�  �ük rü Sa ra co� -
lu Sta d�’nda Fe ner bah çe-Ma ni sas -
por ma ç� var d�.  Ama bu ma ç� ta ri he

ge çi ren bir fark la; ko ca sta d� sa de ce ka -
d�n lar ve ço cuk lar dol dur mu� tu... Bu nun
ne de ni Tür ki ye Fut bol Fe de ras yo -
nu’nun se yir ci siz oy na ma ce -
za s� olan maç la ra ka d�n ve
12 ya� al t�n da ki ço cuk -
la r�n al�n ma s� ka ra r� -
n�n ilk kez uy gu lan -
ma s�y d�...

Ta raf tar ka d�n -
lar, sa ba h�n er ken
sa at le rin den iti ba -
ren üc re tsiz bi let le -
ri ni ala bil mek için
stat ve Su adi ye Fe ne -
ri um ma �a za s� önün de
kuy ru �a gir me ye ba� la -
m�� lar d� bi le. Gö rü nen o ki
“Di zi yi b� rak ma ça gel”  ça� r� s� et -
ki li ol mu� tu. Maç saa ti yak la� t�k ça Ka d� -
köy’de ki “di �i ka nar ya” ve ço cuk sa y� s�
ar t� yor du. Sa at 20.00’de ba� la yan kar �� la� -
ma ya sa at ler ka la maç he ye ca n� sar d� Ka -
d� köy cad de le ri ni... Her ya� tan, her mes lek
gru bun dan bin ler ce ka d�n, iç le rin de ki FB
a� k� n� sa r� la ci vert k� ya fet le ri ne, ta k� la r� -
na, saç la r� na yan s�t m�� t�. Bir ço �u ilk kez

ma ça gi de ce �i için, ba ba s� n�n, e�i nin ya da
abi si nin for ma s� n� giy mi� ti. Ya ni her maç -
tan son ra y� ka d�k la r� for ma la r� bu kez on -
la r�n s�r t�n day d�... Ka d� köy so kak la r�n da
ade ta sa r� la ci vet bir ka d�n se li ak� yor du.
El bet te ki ço cuk lar... On lar bu kez ba ba la -
r� n�n, abi le ri nin de �il, an ne ve ab la la r� n�n
eli ni tut mu�, stad yo lu na ko yul mu� tu.

■ ER KEK LE RE MAÇ TV’DE!
Maç saa ti yak la� t�k ça he ye -

can ar t� yor du. �ük rü Sa ra -
co� lu Sta d� önün de bin -

ler ce ka d�n bu ta ri hi
ana or tak ol mak için
sta da gir me ye ha -
z�r la n� yor du. Pe ki
ya er kek ta raf tar -
lar? On la r�n bir
k�s m� e� le ri ni,
sev gi li le ri ni, ab la -

la r� n� ya da an ne le -
ri ni ge tir mek için

gel mi� ti stad önü ne.
An cak on lar için de al ter -

na tif yok de �il di. Bir ca fe sa -
hi bi, “Er kek le re de maç bu ra da” di ye rek,

içe ri de ki te le viz yo nu i�a ret edi yor du...
■ GA ZE TE KA DI KÖY’ÜN 
KA DIN LA RI DA STATTA

Biz de Ga ze te Ka d� köy’ün ka d�n la r�
ola rak oradayd�k el bet te. Ara m�z da FB ta -
raf ta r� olan da var d�, sa de ce bu ta ri hi ana
ta n�k l�k et mek için ge len de... He nüz sta da
gir me mi� tik, eli miz de bi let le ri miz  bek li -

yor duk ki bir er kek ta raf tar ya n� m� za yak -
la� t�. Ta k� m� n�n ma ç� n� iz le ye me ye cek ol -
ma n�n ver di �i k�r g�n l�k la, bi raz da me rak -
la “�u bi let le ri niz na s�l m�� aca ba, bir ba ka -
l�m m�” di ye sor du. Bi le ti mi zi gös ter dik
üz gün ta raf ta ra, son ra da gir dik ka d�n do lu

sta da... 46 bin ka d�n ve ço cu �un hep bir
a��z dan FB te za hü rat la r� yap t� �� n� duy -
mak çok özel bir duy guy du.  Kar �� la� ma
ön ce si her iki ta k�m fut bol cu la r� n�n tri bün -
le re çi çek at ma s� da ol duk ça ��k bir ha re -
ket ola rak, ka d�n la r�n gön lü nü fet het ti. 

■ CE ZA DE ��L ÖDÜL...
Ta raf tar lar ka d�n olun ca tri -

bün le re de bir “gü zel lik”
gel mi� ti el bet te. Her
ne ka dar ka d�n la -
r�n “bir ce za so -
nu cu” sta da
al�n m�� ol ma s�
pek ho� ol ma -
sa da, FB Tek -
nik Di rek tö rü
Ay kut Ko ca -
man’�n de yi �iy le;
“en gü zel ce za” idi
bu... Tri bün le ri dol du ran
ka d�n ve ço cuk ta raf tar lar maç

bo yun ca ta k� ma co� ku lu te za hü rat la r�y la
des tek ve rir ken, tri bün ler de renk li gö rün -
tü le re sah ne ol du. 

■ P� LAV OCAK TA BEN MAÇ TA!
“An ne ler, ço cuk la r� n� za dik kat edin”

anon su nun s�k s�k du yul du �u stat ta, bir bi -
rin den ya ra t� c� pan kart lar dik kat çe ki yor -
du; “Ba bam ev de kal bi bu ra da”, “Cen net
ana la r�n ayak la r� al t�n da d�r, cen ne ti miz sa -
na fe da ol sun Fe ner bah çe”, “5 ça y� al t�n
gü nü ba ha ne, Fe ner bah çe �a ha ne”, “Var -
di ya biz de”, “Ka d� n�n gü cü nün Far k�n da -
y�z, Nö bet De �i �i mi Bey ler’’

Di �i ka nar ya lar ve ço cuk lar, maç tan
ön ce ve 90 da ki ka bo yun ca sus ma ya rak
ta k�m la r� n� ate� le me ye bir an ol sun ara
ver me di. �lk ya r� da ge len gol, ka d�n la ra
se vinç ç�� l�k la r� at t�r d�y sa da , 2. ya r� da
FB ka le si ne gi ren top hüz ne bo� du ka d�n -
la r�. Ve so nun da maç bit ti...

■ KA DIN LAR �ÇER DE 
ER KEK LER DI �AR DA

Sta d� ter ke den ka d�n ta raf tar la r�, d� �a -
r� da er kek ta raf tar lar bek li yor du. An cak
er kek ta raf tar lar gü ven lik ön le mi alan po -
lis ler ta ra f�n dan sta da pek yak la� t� r�l ma d� -
�� için pro to kol tri bü nün gi ri �i nin kar �� s�n -

da ki bü fe le rin önün de top la na rak, ta -
k�m la r� n� des tek le mi� ler di.

Bu ra da aç� lan pan kart lar
da il ginç ti, me se la

“Ha n�m eve gel dim
yok tun...” Maç tan
ç� kan ka d�n lar, 1-1
be ra be re ka l�n sa da
ta ri hi bir kar �� la� -
ma ya ta n�k l�k et me -

nin mem nu ni ye ti
üzer le rin de, ev le ri nin

yo lu nu tut tu... Ki mi yal -
n�z, ki mi sta da gi re me yen er -

kek ta n� d� �� na ma ç� an la ta rak...
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Kadıköy’de “KADIN” günü...
Fenerbahçe - Manisaspor maçını, takımın cezası nedeniyle

sadece kadınlar ve 12 ya� altı çocuklar izledi. �ükrü
Saraco�lu Stadı’nı dolduran 45 bini a�kın kadın ve çocu�un,

sahadaki 22 futbolcuyu izledi�i maç, berabere bitti ama
dünya futbol tarihine bir “ilk” olarak geçti...

Maçta taraftarın sadece kadın ve çocuklardan
olu�masına, sosyal medyadan bazı yorumlar:
● Ya�asın Fenerbahçe kadınları... Taraftarın ne
oldu�unu, kadın zevki, inceli�i, duyarlılı�ı, kibarlı�ı
ile gösteren kadınlara selam olsun.
● Fenerbahçe - Manisaspor maçı giri�inde yapılan
aramalarda çok sayıda tı� ele geçirildi!
● Fener maçında kapıdaki görevlilere gaz maskesi
da�ıtsınlar, parfüm kokusundan geçilmez...
● Yıllardır her maç öncesi bir teyze ‘Evladım maç
mı var, Fener kimle oynuyor?’ derdi. Ben de bugün
bir teyze çevirip aynısını soraca�ım :)
● Gün, senelerce ‘Fener maçına gidiyoruz hanım’
denilerek evde bırakılan kadınların intikam
günüdür.
● Desibel rekorunu bilmem ama kesinlikle Sibel
rekoru kırılmı�tır!“F
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Berna Laçin ve
kızı Ada

Gazete
Kadıköy’ün
kadınları da

stattaydı.

Manken 
Tülin �ahin
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